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  نائاسايي(4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 42/7/4007 رَيكةوتي شةممةسَي 

يي ئةجنومـةني نيشـتمان    42/2/4222رَيكـةوتي   شةممةسَي رؤذي ي سةر لة بةياني (12،32)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ةستي خؤي ب( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(4)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1114ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)ذمــارة لــة ثــةيردةوي نــاوخؤي ( 6)ي مــاددة (1)ثشــت بةســ  بــة بردطــة 

 برديـاردرا  لة ثةيردةكـة ( 42)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
خـولي هةَلبـذاردني    سـَييةمي رَيداني يةكةمي سـاَلي  خولي ط نائاسايي ي(4)دانيشتين ذمارةي  بةرنامةي كاري

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –دووةمي ثةرلةماني كوردستان 
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1
 .ي عَيراقخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة ناوخؤي  لة ثةيردةوي( 6)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بردطة 

 لة ثةيردةكة( 42)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي (12،32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(4)دانيشتين ذمارةي  بةرنامةي كاري بردياردرا

 :بةم شَيوةية بَيت دا42/2/4222كةوتي شةممة رَيسَي ثَيش نيوةردؤي رؤذي 
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .دستاني عَيراقخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كور -3

سةرةتا دةمةوَيت كة لة بةرنامةي كاريشدا نيية، سةردامنان دةكات بؤية ئيجازةمان بة خؤماندا دة دةديقـة،  
ــةلي       ــريين ط ــتَيكي دَي ــاتين بكــةير، كــة دؤس ــار بــةخَير ه ــةعاتَيك لــة دةرةوةي بةرنامــةي ك يــان ضــارةكة س

ة لةطةَل حنبةكةي ديئاعَيكي زؤر طةرميان لـة  كوردستانة، ساالنةي ساَل كة كورد دؤسو نةبوو ئةم خاتوون
طةلي كوردستان كردووة، بةتايبةتي ثاشي بةكار هَيناني ضةكي كيميايي و ئةنئال لـة زؤر لـة دانيشـتنةكاني    
ئةوروثا دةنطيان بةرز كردؤتةوة دذي ئةو زوَلمةي بةرامبةر بـة طةلةكـةمان كـراوة، ئـةمردؤ بـؤ يةكـةم جـار        



 8 

يـة كـة   (كالوديـا رؤتـا  )ن و عَيـراق سـةرداني كوردسـتان دةكـاتر، ئـةويش خـاتوو       ثاش ئازاد كردني كوردسـتا 
سةرؤكي ثارتي سةوزي ئةَلمانياية، لةطةَل ئةندامي ليذنةي ثةرلةماني ئةوروثي ديئاعي خـةلثيت ناخبايـت   
ــة       ــوو كـ ــؤش بـ ــان خـ ــةن، ثَيمـ ــتان دةكـ ــةرداني كوردسـ ــارير سـ ــةنووس و موستةشـ ــةكاني رؤذنامـ و هاوردَييـ

ان بكةير بة طةرمي، دوايَي بةخَيرهاتين بـةردَين كـاك دكتـؤر ئاشـو هـةورامي وةزيـري سـامانة        بةخَيرهاتني
سروشتيةكان دةكةم لةطةَل كاك واجيد و كاك سريوان وةسدن لةطـةَلي بـؤ مةسـةلةي يةكـةمي ثرؤذةكـةمان،      

رة لةطــةَل داوا لــة خــاتوو كالوديــا رؤت دةكــةم دةيــةوَيت ضــةند دةديقةيــةك دســةتان بــؤ بكــات و بَيتــة ئيـَـ  
موتةرجةمةكةي، بؤ ئةوةي ضةند دةديقةيةك دسةتان بؤ بكاتر بة سورسةتي دةزانني، ئَيمة تةدـديرةن بـؤ   
ئةو دؤستايةتيةو ئةو خةباتةي كة بؤ طةلي كوردستاني كردووة بةخَيرهاتين دةكةير و ئَيـوة بـةخَيرهاتين   

 .بكةن، سوثاستان دةكةم
 :ةوز لة ئةَلمانياسةرؤكي ثارتي س/ بةردَين كالوديا رؤتا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئامادة بوواني بةردَين
 .ئةنداماني ثةرلةمان

 .برادةران و دؤستاني خؤشةويست
شــو وام زؤر بينــووة، بــةاَلم ئــة ارة زؤر نةترســي، ئةمــة شــتَيكي زؤر ثــريؤزة مــر لــة شــوَينَيكي وا لــةناو   

نـا بـةاَلم لةوانةيـة لـة داهـاتوودا، شـتَيكي زؤر ثـريؤزة         ثةرلةمان كة خؤم ئةندامي ثةرلـةمان بوومـة، ئَيسـتا   
بةالي خؤمةوة بةناوي ئةو ئامادة بووانةي كـة لةطـةَل منـدان ثريؤزباييـات لـَي بكـةم و شـتَيكي زؤر ثـريؤزة         
كةوا مر ئامادة بوومة لَيرةو، ئةو سورسةتةشتان بؤمر رةخساندووة كةوا مـر لَيـرة ئامـادة ئ، ئَيمـة هـاتني      

بوو وةكو حكومةتي ئةَلمانيا و وةكو ثةرلـةماني ئـةَلمانيا، لـة هـةمان كاتيشـدا ئَيمـة نوَينـةري         كاتي ئةوةش
ثارتي سةوزي لة ئةَلمانيا، كة ئةو ثارتة لة كؤنةوة لةطةَل كورد بووةو مةسةلةي كـوردي لةبـةر ضـاو بـووة،     

باتيان كردووة، كةوا ئَيسـتا  ت، كةوا كاتي خؤي زؤر خةبكات كةوا لةطةَل خةَلكدا دانيشيهةرسَيكي زؤر حةز 
لة هةوارَيكي ئاشتيانةو ئاشو خوازانةية، بةاَلم ئةو كَيشانةي كة ثَيشرت دروست بوون، وةكـو خـوَير رَيشـ     
و بريندار كردني هةسو مرؤظايةتي و ئةو كارةساتةي بةسةر ئةو ميللةتةدا هاتووة، تةبعةن كـاتَيكي زؤري  

ة لـةبري بكـاتر، ئَيمـة رؤذي هـةيين سـةرداني شـاري هةَلةةـة دةكـةير،         دةوَيت كةوا ئينسان بتوانَيـت ئةمانـ  
ئةوةش شةرمَيكة بؤ حكومةتي ئةَلمانياو شةعيب ئةَلمانيا كةوا كاتي خؤي بة شو شـةريكاتي ئـةَلماني ئـةم    

ةمووي شارة بؤمبابارانَيكي وا كراوة، كةوا لة تارخييدا دةمَينَيتةوة، ئَيمة هاتني بؤ هةرَيمَيك كةوا جيهـان هـ  
ضاوي لةسةر ئةو هةرَيمةية، طرنطي ئةوةية كةوا ئةو خوشك و برايانةي كوردي سياسيةكان كـةوا دائيمـةن   
لةومةو دوا دةعمي ئةوة بكةن، كةوا ئازادي و ئاشو دةورَيكي، يان رؤَلَيكي طةورة ببينَيت لة هةرَيمدا، وةكو 

ونة جسرَيك بؤ ئةو سياسةتة نوَييـةي كـة ئَيسـتا ئَيمـة     ئاشكراية بةردَين بارزاني و بةردَين تاَلةباني ئةوانة بو
دةيبيــنني، كــةوا ديــر نةبَيتــة هــؤي جيــاواز بــووني خــةَلك لــة يةكرتيــدا، يــان مةزهــة  نةبَيتــة جيــاوازي     
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لةنَيوانياندا شتَيكي وا، ئَيوة شتَيكي واتان دروست كـردووة، بةتايبـةتي كوردةكـان، سياسـيةكان كـةوا خـةَلك       
و ئاساييةكي نوَيي ئةو وةزعـةي ئَيسـتاي بكـات، خؤشـماَلي كـةوا لـةو ماوةيةيـدا بـةردَين         هةست بة ئازاديةك 

كاك مةسعود بارزاني و بةردَين مام جةالل تاَلةباني ببيني، بتوانني ئةو دؤسـتايةتية كؤنـة جـارَيكي تـر تـازة      
ةخنــة لــة يــةكرتي بكةينـةوة لةســةر هــةموو بارَيكــةوة، ئينســان بتوانَيــت طلـةيي لةيــةك بكــات و بتوانَيــت ر  

بطرَيت، بؤ ئةوةي بتوانَيت بةشَيوةيةكي كراوة لةطةَل يةكرتدا طئتوطؤ بكات، مر زؤر خؤشماَلي لَيرةم، كـةوا  
زؤر لة بةشَيك لة ئاسرةتان دةبيني، لة ثةرلةماني ترم بينيووة بةثَيضـةوانةي ئَيـرة، لـة ثةرلـةماني مـر لـة       

ةمانر زؤر ثَي خؤشماَلر بةو شتةي كة روويداوة، لةبةر ئةوة ي ئاسرةتة، ئةو ثياوانةي كة لةناو ثةرل%(52)
زؤر شــت سَيــر بوومــة، ئــاسرةت بــةس بــؤ ئــةوة نييــة لــة ئارانــدا بيبينيــت، ئــاسرةت ئةوةشــة كــةوا لةســةر  
ئــةرزيش تــةعامولي لةطةَلــدا بكــةيت، ئــاسرةتيش ســيمبولَيكي ئاشــتيخوازيية، ئــةو ئاسرةتانــةي كــةوا لَيــرةن 

كراتي هـةموو عَيـراق، ئـةو ثياوانـةي كـة ئةنـدام ثةرلةمانيشـر لَيـرة، دةبَيـت زؤر زؤر          منوونةيةكر بؤ دميو
شانازي بةو ئاسرةتانة بكةن، كةوا لَيرة وجوديان هةية، هيوادارم دانيشتَيكي سةركةوتوانةتان هةبَيت لةسةر 

لـة دَلـةوة ثـَي     ياساي نةوتةوة، مر زؤر سوثاسي كاك عةدنان دةكـةم، زؤر زؤر سوثاسـي ئَيـوةش دةكـةم، زؤر    
 .خؤشماَلي كةوا وجودم هةبووة لَيرة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاسي خـاتوو كالوديـا رؤتـا دةكـةير بـؤ وتـارة بةنرخةكـةي و دؤسـتايةتيةكةي لةطـةَل وةسدةكـةي و           

 .ضاوانئومَيد دةكةير سةردانةكةيان بؤ كوردستان سةركةوتوو بَيت و هةربذيت و بةخَير بَير سةر
دةســت بــة بةرنامةكــةمان دةكــةير، خــاَلي يةكــةم خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي نــةوت لــة  

 .هةرَيمي كوردستاني عَيرادة، سةرموو كاك عوران نودتةي نينامي هةية
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة، مـر موالحـةزةم هةيـة ئامـادة نينـة بـؤ مونادةشـة، بؤيـة داوا دةكـةم          ديارة لةسةر خاَلي يةكةمي ثرؤذةكـ 

سةعاتَيك مؤَلةت بدةيت لةطةَل سةرؤكي سراكسيؤنةكان كؤبوونةوةيةك بكةير بـؤ مونادةشـة كردنـي خـاَلي     
 .يةكةمي ثرؤذةكة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

مر لةطةَل ئةوةدا نيمة ئةو ثرؤذةيـة تـةئجيل   / مر دوو سَي نودتةم هةية حةز دةكةم تةوزحيي بكةم، يةك
 .بكرَيت بة هيض نةوعَيك، لةبةر طرنطي و تايبةمتةندي ئةو ثرؤذةية

َل دةسـتووري  مواسيقـة لةطـة  %( 122)ئةم ثرؤذةية بةحةديقةت بةشـَيوةيةكي وا داردَيـذراوة، كـةوا لـة     / دوو
 .عَيرادي
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ئةو خااَلنةي كةوا لة ثرؤذةكـةدا هـاتووة، بةحةديقـةت ئَيمـة لةطـةَل جـةنابي وةزيـر و وةكـو ليذنـةي          / سَي
ياساش هةموو موالحـةزةكامنان تـةدوير كـردووة، ئـةوةي عيالدـةي بـة ناحيـةي صـياةةوة هةيـة لـة رووي           

 .صياةةوة صياةةيةكي زؤر رَيك و ثَيكة
هةمووي طرنطرتة، ئةم ثرؤذةية عيالدةي بة ئايندةي طةلةكةمان هةية، عيالدةي بة  بةحةديقةت لة/ ضوار

بةرذةوةندي بااَلي طةلي كوردستان هةية، بؤية مر بة حةديقةت لةطةَل ئةوةدا نيي ئـةو ثرؤذةيـة تـةئجيل    
 .بكرَيت بةهيض شَيوةيةك لةطةَل رَينماندا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن كردووة، كاك عوران داواي تةئجيلي نةكرد، داواي كرد سـةعاتَيك مؤَلـةتيان ثـَي    ئةوانةي كة داواي دسةيا

بدرَيت سةرؤكي سراكسيؤنةكان دابنيشر، بـؤ ئـةوةي نةضـينة نـاو مونادةشـة و ئةوانـة سـةعاتَيك نـا، بـةس          
ئــةو  ضـارَيكَيكي ثـَي باشــة، بـَي ئــةوةي بضـينة نــاو مونادةشاتــ بــةَلكو لـةوَي ضارةســةر دةكرَيـت، بــؤ ئـةوةي        

ــة          ــو دةخيةين ــةو وةخ ــةوة ئ ــةوتر، ئ ــيش نةك ــةر رَيك ــةوتر، ئةط ــةر رَيكك ــةطرَي ، ئةط ــةية هةَلن مونادةش
 .دةنطدانةوة، باشرتة لةوةي كةوا هيين بكةن، سةرموون بؤ ذوورةكةي مر، سةرؤكي سراكسيؤنةكان

 دانيشتين دووةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة، بنانني نيصا  تةواوة، ذمارةي ئةندامان بةناوي ط

 .ئةندامة، كةواتة نيصا  تةواو نيية، سةرموو كاك شَيروان( 52)
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َي كرد كة نيصا  تةواو نةبَي ، بؤية كة جةلسةمان كردةوة نيصا  تةواو بوو، ئةو سةترةي ئيسراحة واي ل

مر حةز دةكةم ئيستيناد بكةينة سةر ئةسَلي كردنةوةي جةلسة كة نيصابي دانوني تةواو بوو، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةزاني ضؤنة، با مر موالحةزةي بدةم، ئَيمة دةتوانني بة دسةي كاك شَيروان تةنيا ماددةي يةكةم 

ير بةبَي دةنطدان كة بووة دةنطدان دةبَيت نيصا  تةواو بَيت، يةعين دسةكةي تؤ راستة، مونادةشة بكة
دةتوانني بةردةوام بني، بةاَلم مادام دةنطداني تَيداية مونادةشةي ماددةي يةكةممان تةواو كرد، دةبَيت 

 .دةنطي بؤ بدةير، ئةو وةخو دةبَيت نيصا  هةبَي 
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
لة نينام داخيلي ماددةيةكي وا نيية بةو شكلةي كة جةنابت تةسسريت كرد بةو شكلةي كة هةية، بة 

 .سةرحيي هيض سةدةرةيةك بةو شكلة نةهاتووة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة هةموو  كاك شَيروان مر تةعةجو  دةكةم لةو دسةيةي، يةعين دةنطدان دةبَيت نيصابي تَيدا بَيت،

دنيادا واية، نةك بةس هةر ئةوة، كاتي دةنطدان دوطمةيةك لة الي سةرؤكي ثةرلةمان لَي دةدات ئةوي 
 .ضووتة دةرَيش هني دةكاتر، كاك حمةمةد سةرةج سةرموو

 :بةردَين حممد سرج ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رَيت، بةاَلم ثَيشنيار دةكةم دواي خبةير بؤ منيش لةطةَل ئةوةي جةنابتي، يةعين بةبَي دةنطداني تةواو ناك
 .دانيشتين داهاتوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةكرَيت ماددةي يةكةم خبوَينينةوة، بةَلَي كاك شَيخ

 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر موالحةزةم هةبوو لةسةر ئاخاستنا / كمر دوو خاَلَيت هةي ئةطةر ئيجازة جةنابَي تةو برايَي بةردَين، ئَي
 .جةنابَي تة كو مة هةستاير و ئيسراحةت وةرطرير و بؤ هةندَي سراكسيؤن مونادةشةي بكات

نةسةر كة ئةويش بَيذا ض طروثَي هَينا حيسابَي، ض سراكسيؤن هةنة، حيسَييَب ئَيك لة كاك باثري، / دوو
كا سراكسيؤنا لة الي جةنابَي ئَيوة، ئَيوة دةبول نةكر بَينة ئَيكيش كاك ةةسور هاتنة ذوورا دانيشتنا سةرؤ

 .ذوور ئةظة يةك
ئةز دبَيذم نةك بة نيصا  تةظاظ نةبوو، ئةطةر نيصا  بة يةك، دوو نةسةرا تةظاظ ببا، بة / خااَل دووَيش

زةرد هةي،  رةئيا مر بؤ هةندَي ثتةو كرنا ئةظة بةرايي ظَي ثةيوةنديا ناوظبةرا هةردوو سراكسيؤني سةوز و
يان ثارتي دميوكرات و يةكَيو نيشتمانيي كوردستاندا هةي، بة رةئيا مر ئةطةر مةجالةكا يةك، دوو رؤذ 
بَيتة دان بؤ سراكسيؤنا سةوز كو مونادةشة خؤ بكةن، يان زياتر لةسةر ثرؤذة بةحسَي خؤ بكةن تا زياتر 

ض ئيمساس ثةيدا نةبر لةسةر ضوونة  تةخري نةبني، ئةز بَير بؤ ثتةو كرنا ثةيوةندي و بؤ هةندَي
دةرةوةو داعةي ثةرلةمانَي، ئةطةر يةك، دوو رؤذَي بَيتة تةئجيل كرن بة رةئيا مر بؤ مونادةشة بةر 
سراوانرت بَيت، ئينجا ض بؤ ئةمردؤ، ض بؤ رؤذا ثَينج شةم بَيت جةلةسة بَيتة كرن ئةظ جوانرت بَيت، ضونكي 

كرن، ئةم دوو حنبي موشتةرةكر لة حوكمداو لة دةسةاَلتدا لة هةموو  ئةم نة دوو حنبَيت موعارةزة دَيتة
 .بوارَيكي سياسيدا، لةطةَل رَين و ئيمتريامدا، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةزانر ضية، خؤي ئةوة جةلسة نيية مونادةشةي بكةير، راستيةكةي، دسةكةي كاك ئةدهةمي راستة، 

سةوز لة كؤبوونةوةكةي كة دانيش ، بةنيسبةت كاك ةةسور و كاك  ئةوةلةن داواكارييةكةي سراكسيؤني
باثري مةسةلةكة ئةوة بوو، ئَيمة سةرؤكي سراكسيؤنني ئَيستا، ئةوانيش ئةندامي ثةرلةمانر و نوَينةري 
حنبيشر لةناو خؤماندا نينام داخيليمان نيية، وا تةسسري كرا كاكة حةمةش نةهاتووة، ئةوانيش دوو 
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ر و هةر باسيشي نةكرد، بةنيسبةت كاك نوري ئَيمة داوامان كرد وةكو شتَيكي دانوني ئةندامر نةهات
ثرسَيكي ثَي بكةير، ئةطةر ئيشكالي دانونيمان هاتة ثَيش، ئةطينا ئةويش وةكو موستةديل نةهاتؤتة 

يان كؤبوونةوةكة راستيةكةت ناوَيت، ئةو داواكارييةي سراكسيؤني سةوزة كة لةوَي لة كؤبوونةوةكة باس
كرد، طوتيان ئةو ماوةية بؤمان كةمة تَيي ناطةير لة دانونةكة، زؤرمان تَي ناطةير لة دانونةكة، زؤربةمان 
تَيي ناطةير ثَيويستمان بةوةية خةبري بَينني و بؤ ئةوةي بتوانني مونادةشةي ماددةكانيش بكةير، ئَيمة 

ش باشة، بةاَلم ناتوانني بيخةينة طومتان وةختةكةمان كةمة، بةاَلم ئةو موالحةزةي شَيخ ئةدهةمي
دةنطدانةوة، ئَيمة دةنطدامنان نيية، بةس ئةوةندةية دةبَيت رَيطايةكي دانوني بؤ بدؤزينةوة، لةبةر ئةوةي 
ئَيمة لة ثشووداير بة حةديقةت جةلسةكةمان هني كرد و دوايَي لةبةر رؤشنايي كؤبوونةوةو راوَيذو ئةوانة 

َلاَل لة هةستةي دادَي يةك شةمة، يان دوو شةمة دادةنيشني تةواوي دةكةير، ئاطادارتان دةكةينةوة ئينشائة
دةناعةمت واية هةستةي دادَي هةمووي تةواو دةبَيت، ئيشكاَلةكة بةسيتة ئةوة نيية، لةبةر ئةوةي ئةوةلةن 

ة، ئةو ثرؤذةية لة حكومةتةوة هاتووة، حكومةتةكة تةحالوسيية، ثارتية، يةكَيتية، يةكطرتووة، كؤمةَل
توركمانة، مةسيمية هةمووي تَيداية، لة مةجليس وزةردا ئيقرار كراوة، لةبةر ئةوة مر ئيشكالَيكي سياسي 
تيا نابيني و ئيشكالَيكي طةورةش نابيني، ئةوة لة هةموو ثةرلةمانَيك بووة نيصامبان نييةو دوا دةخةير، تا 

 .ئاطادارتان دةكةمةوة، سوثاستان دةكةم
 (:كمال كةركووكي.د)بداهبةردَين حممد دادر ع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةحةديقةت جةلسة ئيئتيتاح كرا نيصا  تةواو هةبوو، سراكسيؤني سةوز لة ذوورةكةيان دانيشتوون، نةك 
ةاينب ئامادة نابر، ئةم دانونة دانونَيكي طرنطة بؤ نةتةوةكةمان، ثةيوةندي هةية بة ئةمين دةومي 

رمةزاريية كة لَيي را بكةير، بؤية مر داوا دةكةم بةردةوام بني، ئةطةر دةنطيش كوردستان، لةبةر ئةوة شة
نةدةير بةردةوام بني ماددةكاني تر يةك يةك خبوَينينةوةو جةلسةكةمان بةردةوام بَيت، ئةمردؤ تةواو 

 .نةبوو بةياني، دوو بةياني تةواوي دةكةير، ضونكة شتَيكي طرنطة، سوثاستان دةكةم
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

ئةوة شتَيكي تةبيعيية لة ثةرلةمان خيالسَيك دةبَي  دةضية دةرَي و دَييةوةو ئةوة شةرمةزاري بؤ كةس 
نيية، سبةييَن ئَيوةش بضنة دةرَي كةس ناَلَيت شةرمةزاريية، ئةوة رةئيةكة، رةئي حنبيشة، رةئي 

دةبَي ، خةَلك طلةييمان لَي دةكاتر سراكسيؤني موحتةرةمةو مونادةشاتي دةكةير لَيرة، ئيختيالسيشمان 
 .دةَلَير ئيختيالستان نيية، خاتوو نازناز سةرموو

 :بةردَين نازناز حممد عبدالقادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثَيشنيار دةكةم جةنابتان تةكليف بكةن لة سراكسيؤني سةوز بَينة ذوورةوة با ئةو ماددةية تةئجيل 
ترمان هةية دواي ئةوة، بةالي كةمي ئيش لةسةر ئةوة بكةير، ئةطةر ئةوة بؤ بكةير، بةاَلم خؤ دوو شو 

 .بةياني و دوو بةيانيش تةئجيل بوو، بةاَلم با جةلسة دوا نةخرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خورشيد سةرموو
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 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة لة مةجليسي وزةردا سةترةيةكي زؤر ديراسةت كراوة خةبري بانط وةكو جةنابت سةرمووت ئةو دانون
كراوةو هةموو اليةنةكاني لَيك داوةتةوةو، ئينجا هاتؤتة ثةرلةمان، ثاشان لة ليذنةي ياسايي سةترةيةكي 
زؤر مونادةشة كراوة، ديسان هةموو اليةنةكان بةشدار بووينة، مر ثَيي واية تا دوَييَن هيض مونادةشةيةك و 

الحةزةيةكي ئةوتؤ نةبووةو البةالش نةبووة لةسةر ئةو دانونة، يان بريؤكةيةكي وا هةبَيت تةئجيل مو
بكرَيت، يان وةختمان نيية، لةبةر ئةوة مر ثَيي واية داواي لَيبوردنيش دةكةم بة دةناعةتي خؤم واية، 

اخري بوونيشي لة زةرةر داية ئةمة تةوجيهَيكي سياسي هاتووة، بة دةناعةتي خؤم ئينشائةَلاَل ةةَلةتيشي، ت
هةموومشان باش دةزانني، ئَيستا ئَيمة تووشي ئةمرَيكي واديع بووينة، ئةو ئةمرة واديعةش بة داخةوة 
لةطةَل رَينم بؤ برادةران تةعموديية، بؤ ئةوةي ئيئشال بة جةلسةكة بَينني، ئةوةش شتَيكي خراثةو 

اني ئَيمة، داوا دةكةم تةكليف لة كوتلة سةوز بكرَيت زاهريةيةكي خراثة، يةكةم زاهريةشة لةناو ثةرلةم
بَينةوة ناو داعةو رةئي خؤيان دةربردن مونادةشةيةكي ئازادة، دةتوانر دةنط نةدةن، دةتوانر دةنط بدةن، 
دةتوانر مونادةشة بكةن، دةتوانر رةسةزي بكةن، بةاَلم موداتةعة كردن راستة جانبَيكي دانوني هةية، 

راثة، ئةو دةستوورةش، ئةو دانونةش هةموومان دةزانني، جةنابت لة هةموومان باشرت بةس زاهريةيةكي خ
دةزاني كة حكومةتي ئَيمةو سةركردايةتي كورد ضةند ثَيويسو ثَي هةية، ضونكة لةو رؤذانة كؤبوونةوة لة 

وة ضةكَيكة بةةدا هةية، ئةو مةوزوعة باس دةكرَيت، دانوني نةوت لة بةةدا باس دةكرَيت، بة رةئي مر ئة
لة دةست ديادةي سياسي كورد كة دةضَيتة بةةدا، ديئاع لة كَيشة بكةن و ديئاع لة دانوني نةوتي عَيرادي 

 .بكةن، لةبةر ئةوة مر داوا دةكةم داوايان لَي بكرَيت بَينةوة ناو جةلسةو رةئي خؤيان دةربربدن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤ دسةيان لةطةَل بكة، باشة، كاك ةةسورحةز دةكةي جةنابت سةرموو برد
 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت مةسةلةي ليستةكان ئةطةر ئَيمة تَيبيين ئةوة بكةير لة ثةرلةماني كوردستان، ئَيمة سَي 

هةن، ليسو كؤمةَلةي ليستمان هةية، ليسو نيشتماني دميوكراتي كوردستان، كة هةموو اليةك تَييدا 
ئيسالمي، ليسو زةبةتكَيشان، كة ئَيستا طروث و شت دروست بوو، مةسةلةن سراكسيؤني سةوز، 
سراكسيؤني زةرد، سراكسيؤني براياني توركمان، سراكسيؤني براياني ئاشووري، سراكسيؤني براياني 

جةنابت لَيرة نينامي داخيلي نيية،  كؤمةنيسو كوردستان، بةو شَيوةية ئةو سراكسيؤنانة لَيرة دروست بوو،
مر حةز دةكةم لَيرةوة راي بطةيةمن، هيض سراكسيؤنَيك لَيرة نوَينةري مر نيية، مر خؤم لَيرة يةكَيو 
نةتةوةيي دميوكراتي كوردستامن، خؤشي لَيرة نوَينةرايةتي حنبةكةم دةكةم، نوَينةرايةتي ميللةتةكةشي 

هيض سراكسيؤنَيك ناتوانَيت لة جَيطةي منةوة دةنط بداتة هيض شتَيك  دةكةم لة رَيطةي ئةو ثةرلةمانةوةو،
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ئةطةر بؤ خةَلكي تر حةق بَيت، بؤ ئَيمةش حةدة، بَيني  .لةو مةسةالنة، خؤم مةسئوومل لةوة، ئةوة خاَلَيك
 .لةوَي وجهةي نةزةري خؤمان خبةينة روو، شتةكة دانونيية، خارجيي ياسا نيية

ةلةي كة سراكسيؤنةكان برانة دةرةوةو مونادةشة بكران، دةبواية ثَيش بةنيسبةت ئةو مةس/ دووةم
 .دانيشتين جةلسة ئةوة بكرا بواية، ئةوة خاَلَيك

مر تَيبيين ئةوةم كرد بةردَين سةرؤكي سراكسيؤني سةوز ثَيش ئةوةي جةنابت دسة بكةيت ئةوة / سَييةم
ةدةن شتَيك هةبوو لةسةر ئةو مةسةلةية، نودتة نيناميةكةية، هَيشتا جةلسة نةكرا بؤوة، يةعين موسب

 .دةبواية دسةي لةسةر بكرا بواية، نةك لةناو جةلسةكة دسة بكرا بواية
كة لة هةمووي طرنطرتة، زؤر جاران ئَيمة لَيرة مونادةشةي دةكةير، دةَلَيني لة زؤر شت / خاَلَيكي تر

مةسةلةن ئةطةر ئَيمة دةستووري  ثشتطريميان لة بةةدا نةكردووة، بةةداش شتمان سةرز دةكاتة سةري،
سةرز نةدةكرا، دةستووري كوردستان  لةسةر كوردستامنان ثَيشرت رابطةينرا بواية، ئةو هةموو شتةمان

دةبووة رَيطرَيك لة ثَيش كؤمةَلَيك شت، ئَيستاش ياساي نةوتي عَيرادي، كة كؤمةَلَيك دةستكاري كراوةو لة 
دانيش، ئةوان ئةكسةريةتي دةنطر، لةوانةية سةرز بكرَيتة سةرمان، ثةرلةماني عَيرادي، ئةطةر بضَيتة دةنط

بةاَلم بةو ياساي نةوتي هةرَيمي كوردستان، ئَيمة دةتوانني رَيطري لة زؤر شت بكةير، بؤية ئَيمة دةبَيت كار 
بكةير دةست و برد لةو مةسةلةية بكةير، وةكو ئةركَيكي نةتةوةيي و نيشتماني، ئةطةر ئَيمة لَيرة 

نةري خةَلكي كوردستانني بة دةر لة مةسةلة حنبيةكان، راستة هةمووي لة رَيطةي حنبةكانةوة نوَي
هاتووير، بةاَلم ثةرلةمان كة ماَلي خةَلكي كوردستانة، دةبَيت ئَيمة بةرذةوةندي بااَلي خةَلكي كوردستان لة 

لنةم بني بةو سوَيندةي سةرةوةي هةموو شتَيك دابنَيني، ئَيمة واش سوَيندمان خواردووة، دةبَيت مو
 .خؤمشانةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةوزوعي حازر بوونت لةوَيوة حةدي خؤتة رةئي خؤت دةربردي، دوايَي لة باس كردني نينامي داخيلي 
باسي دةكةير رَيطايةكي دةدؤزينةوة بؤ ئةوة، بؤضووني جياواز هةية، مر خؤم مانيعي نيية لة هةر 

يةك حازر بيت بةناوي حنبةكةتةوة بَيت، بةناوي هةر شتَيكةوة بَيت زةرةر نيية، ضةند زؤر كؤبوونةوة
بَي  ئةوةية، بةاَلم ثرنسيثَيك هةية دةبَيت ئةوةي بكةير، جارَي ئةو ثرؤذةية مر رةئي خؤم داوة وةكو 

بي سةرؤك، جَيطري سةرؤكي حكومةتيش ئةويش ئةندامي مةكتةبي سياسية، دوو ئةندامي مةكتة
سياسيش ئةندامر لة مةجليسي وزةرا، ئةو ثرؤذةية ثرؤذةيةكي رَيك و ثَيكةو ماندوو بوونة لةسةري 
لةطةَل دةستووري عَيراددا دةطوجنَي  بةشَيوةيةكي زؤر دةديق داردَيذراوة، مةلةسةكة لةوةدا نيية، بةاَلم 

َي ناطاتر، يان بة دوو جار ثَيويسو بة تَيطةيش  هةية، هةموو كةسَيك بة جارَيكي خوَيندنةوة ت
خوَيندنةوة تَي ناطاتر، لةبةر ئةوة بةشَيك لة بؤضوونةكانيان كة داوايان كردووة عيالدةي بةوةوة هةية، 
مر باوةرد ناكةم شو سياسي هةبَي ، ئةطةر شتَيكي سياسي هةبواية ثةيوةنديان بة مر دةكرد، دةيانطوت 

ستا كةس ثةيوةندي بة منةوة نةكردووة، هةرضةندة مر لَيرة لةبةر ئةو شتة سياسيية دواي خبةن، تا ئَي
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وةكو سةرؤكي ثةرلةمان دةجوولَيمةوة، دَيمة ئَيرة مر سةرؤكي هةموو سراكسيؤنةكامن، نةك بة تةنيا هي 
سةوز و هي يةكَيتيشي و هي هةمووتامن، بةاَلم ئةطةر شتَيكي سياسي هةبواية بة منيان دةطوت و 

و سياسي نيية، تةنيا ئةوةية دةيانةوَيت وةخو زياتريان هةبَيت لة مونادةشة مونادةشةمان دةكرد، ش
كردن، مر ديسان تةئكيد دةكةمةوة ئةطةر مونادةشةش بكةير بةثَيي نينامي داخيلي، بةثَيي عورف 
ناتوانني دةنط بدةير بؤ هيض ماددةيةك مادام ئةكسةريةمتان نيية، حةز دةكةن مونادةشة دةكةير، بةاَلم 

سايدةي هةية كة تؤ نةتوانيت ماددةيةك حةسي بكةيت و دةنطي لةسةر بدةيت، هيض سايدةيةكي نيية،  ض
 .كاك دكتؤر نوري

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر لةطةَل ئةو بؤضوونةدام كةوا بةردةوام بني لة دانيشتنةكةمان، بةاَلم هةروةكو لةو كؤبوونةوة 
ةش كةوا ئَيستاكة ثَيش تؤزَيك باران كرد، ئَيمة ئَيستا سَي ثرؤذةمان لةبةر دةست داية، بؤ ئةوةي بضووك

كةوا نةخرَيتة ئةو دالبةوة، لةبةر كَيشةيةك ئةو كؤبوونةوةيةي ئةمردؤ دوا خراوة، مر دةَلَيي با خةريكي 
 .ثَيشنياري كرد تةماشا كردني يةكَيك لةو دوو ثرؤذةكةي تر بني، هةروةكو نازناز خانيش

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةر ثرؤذةيةك لةو ثرؤذانة / عةسو كاك دكتؤر نوري موشكيلةكة ئةوةية نيصا  نيية يةك، دووةميش

دةبَيت بؤ هي ئاسايش دةبَيت يان سةرؤكي حكومةت بَيت، يان وةزيرَيك بنَيرَيت نوَينةري خؤي بَيت، بؤ 
ميين و وةزيري داد بانط بكةير هةردووكيان لَيرة نني سرياشي ئةوي تر دةبَيت رةئيسي مةحكةمةي تة

 .ناكةوير، ئَيستا دةراريشمان ثَي نادرَي ، كاك دكتؤر ئاشو دةتةوَيت دسةي بكةيت
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةستووري دوو ساَل لةمةوثَيش، ساَلَيكة لة ذَير مونادةشة  ئةم ياساية ياسايةكي تازة نيية، دةطةردَيتةوة بؤ

داية، دانونةكة هةموو كةس دةزانَيت دانوني نةوت باس لةسةر ضية، طةيشتينة ئةو مةرحةلةية 
ثَيويستيمان بة ياسا هةية لة كوردستان، مر زؤر سوثاستان دةكةم بؤ ئةم دانيشتنة تايبةتية كة دةزامن 

رنطيتان ثَيداوة، برادةران ئةوانةي لَيرةنةو ئةوانةي لة دةرةوةشر، سةبارةت بة باس وة طئَيستا ثشووة، ئَي
كردني ياساي نةوت و ةازي كوردستان، لةم ياسايةدا ئَيمة مايف هةرَيمي كوردستامنان بة وردي ئاشكرا 

ي، هيض كردووة، ئةوةش بةشَيوةيةك دانراوة بة تةواوي دةطوجنَيت لةطةَل دةستووري ئيتيمادي عَيراد
موخالةسةي نيية لةطةَل ئةوة، ئةم ياساية سَي شت مسؤطةر دةكات بؤ كوردستان، بةشدار بوون و 

سةدةرةي ( 114)بةردَيوبردني هةموو ثرؤسةكاني نةوت و ةاز لة كَيلطةكاني كوردستان، ئةوة لة ماددةي 
 .يةكةم لة دةستووري ئيتيماديدا هاتووة
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اني نةوت و ةاز لةو حةدالنةي كة كةشف بوون، ياخود دةبر لة بةردَيوةبردني هةموو ثرؤسةك/ دووةم
 .مستةدبةلدا

ئةمة طرنطة بةشدار بوون بة عةداَلةت لة هةموو داهاتةكاني نةوت و ةاز، نةك هةر كوردستان، / سَييةم
 .بةاَلم لة هةموو عَيراق، ئةم دانونة ئةوةي داناوة كة دةستوورييةو موتابيقة لةطةَل دةستووري عَيراق

دوذمين كورد نةتوانَي، كة جارَيكي تر داهاتةكاني نةوت و  كة بةردَينتان ئةم ياسايية كؤتايي ثَي دةهَينَيت
ةازي كوردستان بةكار بهَينَيت دذي ميللةتةكةمان، لةمةوال ئةطةر بوو بة دانون، بؤ يةكةم جار رةصيدي 

ي سةرسراز و سةركةوتوو لة كوردستان، نةوتةكةمان دةبَيتة سةرضاوةيةكي طرنط بؤ دامةزراندني واَلتَيك
نةك ئيعتيماد بكةيتة سةر بةةدا، وةك بةردَينتان ئاطادارن ئةمردؤ ساَلَيكة ئَيمة خةريكني لة رَيكخس  و 
ئامادة كردني ئةم ياساية، ئةمة تازة دةست ثَي نةكراوةو هةموو حكومةت بةشدار بووة لةو دانونة، زؤر 

ةزارةتي ئَيمة، لة وةزارةتي عةدل، بةرداسو بةتايبةتي كاك نَيضريظان كةس ماندوو بوونة لةسةري لة و
بارزاني خؤي سَي هةستة لةطةَلمان بووة لة بةةدا، دةيانيش لة وةزارةتي ئَيرة ئيشمان لةسةر كردووة، ئةمة 

ي خؤم شتَيكي تازة نيية، مر لة دواي سي و دوو ساَل لة ةةريبايةتي كة خَيناني خؤم و منداَلي خؤم و ئيش
بةجَي هَيشتووةو هامتةوة بؤ ئَيرة ئةمةلَيكي هةبوو بةو واَلتة، مر بؤ ئةوة نةهاتوومةوة مبكةنة وةزير، بؤ 
ئةم شتانة نةهاتوومةوة، ئةمانةديمةتي نيية بؤ مر بةرداسو هامتةوة بؤ يةك شت كة ئةم ياساية 

وة برديار دةدةن، مر ثَيشنيار دةكةم موستةدبةلي كوردستان تةسبيت بكات بؤي لة ذَير دةسو ئَيوةية، ئَي
دةبَيت ئَيوة برديار بدةن، بؤ ثارَينطاري ئابووري ميللةتي كوردستان، دةبَيت ئةمة زؤر زؤر ثَيويستة، وا 
ديارة لةوانةية ئةمردؤ ببَيت، لةوانةية ئةم رؤذة خؤشةش لةطةَلمان بَيت ئةمردؤ، هيوادارم بةردةوام بَيت، 

ةردَين، تاكو ئَيستا ئيشةكةمان ئاسان نةبووة، ئةمة ميسالَيكي زؤر جوانة كة ئَيستا ئةنداماني ثةرلةماني ب
دةيبينني، زؤر جار زةخت و حةملةمان لةسةر كرا بوو، لةوانةية كة بة مةركةزي بري دةكةنةوة، لةوانةية 

مي سةرؤكي بة مةركةزي ئيش دةكةن، لةوانةية دذي سيدراَلي ئيش بكةن، بةاَلم ئَيمة بة تةشريع و دةع
هةرَيي و حكومةت توانيمان بةردةوام بني و بطةينة ئةو مةرحةلةية، لة بابةتي يارمةتيش با شتَيكي 
ترتان ثَي بَلَيي، مر هةميشة ئامؤذطارييةكي زؤر طةورةم لةبرية، ئةوةش لة خوشكَيكي طةورة هات بؤم، 

ئةو خوشكة بةردَينة ئاطاداري كردمةوة ضونكة مر كاتَيك لة ذَير زةختدا بوو زةختَيكي زؤر لة كوردستان، 
كة لة كؤبوونةوةيةكي ديادي لة حوكمي زاتيدا، ئةو وةختةي كة حوكمي زاتي باس كرا بوو، باوكي سةرموو 
بووي ئةطةر بةلوعةكة لة بةةدا بَيت حوكمي زاتي ماناي نيية، ئةطةر هةر بةردةوام نةبني بةلوعةكة هةر 

ةرحةلةي تارخييية بردياري خؤتان بدةن و لة ذَير دةسو ئَيوةية، ئةو لة بةةدا دةمَينَيتةوة، ئَيستا م
خوشكة بةردَينةش خاتوو تاَلةباني بوو هَيرؤ تاَلةباني بوو، مر دةت لةبريم ناضَيت ئامؤذطاريةكي باش بوو، 

مي دةبَيت خنمةتي ئةو واَلتة بكةير لة كؤتاييدا ئةم ياساية هةموو كؤنرتؤَلةكاني هَيناوةتةوة هةرَي
كوردستان، ئَيمة دةبَيت دةنطي لةسةر بدةير و بيكةينة ئةمري واديع و ثَيشكةشي بكةير بة ميللةتي 
كوردستان، ئةطةر بوو بة ياسا هيوادارم ميللةت نةهَيَلَيت لة رَيطاي ياسايةكي سيدراَليةوة، ياخود 
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ؤَلةكان بضَيتةوة بةةدا، مر تةعديالتَيكي دةستوورييةوة دةزامن جةنابتان دذي ئةوةن، كة دووبارة كؤنرت
 .تكاتان لَي دةكةم، داواتان لَي دةكةم، كة بةردةوام بر و بيكةنة ئةمري واديع، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس كاك دكتؤر ئاشو ئَيمة زؤر سوثاسي تةدديرت و ماندوو بوونت دةكةير، دةزانني ضةند 

مة كة ئةمردؤ مونادةشةي دةكةير ماناي ئةوة نيية ئَيمة دذي ئةو مانطَيكة خةريكي ئةو ثرؤذةيةن، ئَي
مةوديئةي ثرؤذةكةينة، بةثَيضةوانةوة دةردةضَيت و داواي وةدتمان كردووة بؤ ضةند رؤذَيك، ئةوة 
سراكسيؤني سةوز داواي مؤَلةتي ضةند رؤذَيكيان كردووة، ئةوةش ماناي ئةوة نيية دواخبرَيت، يان نةكرَيت، 

ةكرَيت، ضونكة ئةمة حةدَيكي خؤمانة و ثَيويستيةكي هةرَيميشة دةبَيت بكرَي  بة بؤضووني مر بةَلكو د
ماندوو بوونَيكي زؤري تَيدا دةكرَيت و دةستتان خؤش بَيت، دةست خؤشيةكة دةبَيت ئةو وةخو ثَيتان 

ؤر بوو مةسائيلي ضاك بَلَيي كة تةواو دةبَي ، تةبعةن ثرؤذةيةك هاتووة ليذنةي ياسايي وةكو سلتةرَيك ز
كردؤتةوة، لَيرةش ئةنداماني ثةرلةمان موداخةلةي دةكةن و دةوَلةمةنرتيشي دةكةن بةشَيوةيةك 

 .دةردةضَي  هيض كةموكوردييةكي نابَي ، ئينشائةَلاَل هةموو اليةك ثَيي دَل خؤش دةبر، سةرموو
 :بةردَين هيوا صابر ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤم دةخةمة ثاَل ئةو دةنطانة، يةك ريني ناو ماَلي كورد سترياتيجة بؤ هةموومان، ئَيستا منيش دةنطي 

جَيطاي سةرسورمانة رؤذَيك ناكؤكيةك دةكةوَيتة بةينمانةوة دةبَيت بيكةينة ئةزمةو مرونةمتان 
َيت، بةَلكو بةرامبةري يةك نةبَيت، لةبةر ئةوة مر داوا دةكةم ليسو سةوزيش داوا ناكات ئةم ياساية نةكر

داواي مؤَلةتَيكي كردووة، ئَيستاش خةريكة دةبَيتة دةيرانَيك، حةدة ئَيمة زياتر مرونةمتان هةبَيت 
بةرذةوةندي يةك ريني كورد لةسةرووي هةموو شتَيكةوة بَيت، رؤذَيك، يان دوو رؤذ، يان ضةند رؤذَيك 

ة ئةمردؤ تؤزَيك لة ثةرلةمانيش نيمضة نةيكةينة طرست، لةبةر ئةوة مر داوا دةكةم هيض عةيبدارَيكي نيي
جياوازي هةية لةنَيوامناندا، كة هةَلوَيستَيك كاتَيك بؤضوونةكامنان دسةي لةسةر بكةير، هةندَي ئيختيالف 
و جياوازي ذَير بةرد دةكةوَيتة سةر بةرد، لةبةر ئةوة دةبَيت بة ئاسايي وةريبطرير، بؤية مر ثَيشنيار دةكةم 

ة هةستةي داهاتوو، هةستةي داهاتوو ياسايةكة بردياري لةسةر بدرَيت و سوثاستان ئةم جةلسةية بكةوَيت
 .دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةتاح نةسشبةندي سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وبةرير ضية، ضونكة ئةو دانونة مر ثرسيار دةكةم نازامن ئةو برادةرانةي كة ئيمتيناع دةكةن لةو جةلسة م
ماوةيةكة لَيرة خوَيندرايةوةو ئةوان ئاطادارن بة هةموو خاَلةكاني، ئةو ئيمتيناعةي ئةمردؤ مر لَيي تَي 
ناطةم، جا بؤية مر داوا لة جةنابت دةكةم ئةو جةلسةية بة هيض شَيوةيةك تاخري نةكرَيت، مومكينة لة 

يانةوَيت تةئجيل بكرَيت، نةسةرَيك، يان دووان بَير موبةرير ضية دةرةوة سةدايةكي خؤشي نابَيت، ئةطةر ب
 .لةو تاخرية، ئةوة داوا لة جةنابت دةكةم لةطةَل رَين و سوثاسي



 18 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاك سةتاح بؤ ئةوةي دسةكان دووبارة نةبَيتةوة، هةر سراكسيؤنَيك حوريةتي خؤي هةية، ئازادة لة 

ةرلةماني دميوكراتيية، دةرضوونيش لة كؤبوونةوةو حازر نةبوونيان حةدي بؤضووني خؤي كارَيكي ث
خؤيانة، تةبيعيية رةئيةكي خؤيانة داويانة سةري نةطرت ضوونةتة دةرَي نايانةوَيت مونادةشة بكةن 
تةبيعيية، دةطؤردَيت سبةي دةبَيتة نةوعَيكي تر، ئَيمة جةلسةكةمان بةردةوامة، بةاَلم ناتوانني بضينة ناو 

دةنطمان هةبَيت، ( 56)ثرؤذةكةوة ضونكة دةنطداني دةوَيت، ئةطةر دةنطداني ويست دةبَيت بة الي كةمي 
ير، بؤية ئةطةرنا جةلسةكة وةكو كاك شَيروان طوتي دةتعمان نةكرد، جةلسةكةمان ئيئتيتاح (52)ئَيستا 

م كة ماددةيةك هاتة دةنطدان كرد نيصامبان بوو بةيانيةكةي، دةكرَي  هةتا هةشو ئَيوارة دابنيشني، بةاَل
 .كةكمان هةبَي  و دةنطي بؤ بدةير، كاكة حةمة سةرموو%(51)دةبَيت نيصامبان هةبَيت، دةبَيت لة 

 :بةردَين حممد حاجي حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كيان مر ثَيي واية ئةو برادةرانةي سراكسيؤني سةوز نةيانوتووة دذي ئةو مةوزوعة بر، داواي مةجالَي
كردووة، لةبةر ئةوة مر ثَيي واية هةموو شتةكان تةواسودية، ئَيمة هةتا ئةطةر ثةجناو شةشيش بني 
ماعقول نيية سراكسيؤنَيكي تَيدا ئامادة نةبَي ، لةبةر ئةوة مر لةطةَل رةئيةكةي كاك شَيخ ئةدهةم و كاك 

 .دواخبرَيهةستةي داهاتوو هيوام بؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خورشيد هاتؤتةوة بنانني ضي دةَلَيتكاك 
 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
برادةرامن ديت، ئةو رةئيةي ئَيستا طوَيي لَي بوو هةمان رةئيان هةية، دةَلَير ضةند رؤذَيك تةئجيل بكرَيت، 

ياسيش كؤدةبنةوة بة جةنابي مام جةالليش سبةييَن دَيتةوة لةطةَل جةنابي كاك مةسعود ديادةي س
هةستةيةك، يان ثَينج شةش رؤذَيك هيضي لَي نايةت، بؤ ئةوةي تةواسودةكة تَيك نةضَيت، بؤ ئةوةي 

 .ئةوانيش سبةييَن مةوديئَيكي وةرنةطرن، منيش رةئيي واية تووشي ئةو مةوديئة نةبني باشرتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ن دةكةم، دوايي وةاَلمتان دةدةمةوةكؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَيني و سوثاستا
 

 

 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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  ي نائاسايي(3)ين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشت
 13/7/4007 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     31/2/4222رَيكـةوتي   شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (12،32)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(3)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1114ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)ذمــارة لــة ثــةيردةوي نــاوخؤي ( 6)ي مــاددة (1)ثشــت بةســ  بــة بردطــة 

دانيشـتين   برديـاردرا  لـة ثةيردةكـة  ( 42)ي مـاددة  (1)بةثَيي بردطـة  , نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئةجنومةني 
ــايي ي(3)ذمــارةي  ــاَلي   نائاس ــةمي س ــداني يةك ــولي طرَي ــَييةميخ ــةماني   س ــي ثةرل ــذاردني دووةم ــولي هةَلب خ

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –كوردستان 
 .ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقخستنةردوو و طئتوطؤ كردني  -1
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ورةو ميهرةبانبةناوي خواي طة

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة لة ثةيردةوي ناوخؤي ( 6)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بردطة 

 لة ثةيردةكة( 42)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي (12،32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(3)دانيشتين ذمارةي  بةرنامةي كاري بردياردرا

 :بةم شَيوةية بَيت دا31/2/4222شةممة رَيكةوتي  سَي ثَيش نيوةردؤي رؤذي
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1
 .ؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقخستنةردوو و طئتوط -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق -3

سةرةتا دةمةوَيت باسي يادةورييةكي كارةساتةكاني طةلةكةمان، كة دوذمنامنان لة رؤذَيكي وةك ئةمردؤدا 
ة لة رؤذَيكي وةك ئةمردؤدا دوذمناني (31/2)نيةكانياندا هَينا وةبري بَينمةوة، ئةمردؤ بةسةر بارزا

طةلةكةمان هةزاران بارزانيان طواستةوة، بؤ ئةنئال كردنيان، بؤ لةناو بردنيان وةكو بةرنامةيةكي داردَيذراو 
لة بارزانيةكان وةكو دذي طةلي كوردستان، وةكو بةشَيك لة جينؤسايد دذي طةلةكةمان، هةزاران شةهيد 

شةهيداني تري طةلةكةمان بوونة دورباني، ئةمردؤ ياديانة، كة ياديان دةكةينةوة خؤشبةختانة دةبينني 
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تريان بةسةر طةلةكةماندا  ةوانةي ئةو تاوانةو تاوانةكانيطةلةكةمان سةركةوت بةسةر دوذمنانيدا، ئ
ياسا طةيشتوون، هةندَيكي تريش لة رَيطا دان، بؤ ئةجنامدا، ئةمردؤ هةندَيكيان بة سناي طةل و نيشتمان و 

ئةوةي سناي ميللةت و طةل و نيشتمان و ياساو راسو عةدالةت بةسةر ئةوانيشدا بسةثَيت و طةلةكةمان 
سةركةوتوو بَيت، هةزاران ساَلو بؤ طياني ثاكي شةهيداني بارزاني و هةموو شةهيداني طةلي كوردستان و 

ن هةر سةركةوتوو دةبَي  بةو ئريادةيةي كة هةميشة هةيبووةو هةيةتي، رَيطاي ئازادي، طةلةكةمشا
بةخَيرهاتين بةردَين دكتؤر ئاشو وةزيري سامانة سروشتيةكان و بةردَين كاك سةعد وةزيري هةرَيي بؤ 
كاروباري ثةرلةمان و بةردَينان بةردَيوةبةري طشو و راوَيذكاراني وةزارةتي نةوت دةكةم، كة لةطةَلمان 

امادةن، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَير لة شوَيين خؤيان دابنيشر، كاك عةوني نودتةي نينامي هةية ئ
 .سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرنامةي كار هةَلةيةكي تَيداية، ئيشارةتي داوة رؤذي دوو شةممة، ئةمردؤ رؤذي دوو شةممة نيية، رؤذي 
 .شةممة، سوثاسسَي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة الي مر راست كراوةتةوة، زؤر سوثاس، ئةوةي لة الية راست نةكراوةتةوة راسو بكاتةوة، ضةند روون 
كردنةوةيةك دةمَينَيت لةم ضةند رؤذةي دواييدا، ثاش ئةوةي دانيشتين ثَيشوومان تووشي كَيشةيةك بوو 

ت خبةمة بةردةمتان، لة رؤذنامةكاندا بةسةر زماني هةندَيك ئةندام بةردةوام نةبووير لةسةري، دةمةوَي
ثةرلةمان، ياخود ئةوانةي كة ويستوويانة رةئي خؤيان بنووسر، تةنيا بؤ ضؤنيةتي بةردَيوةبردني 

هةندَيك رةخنة كراوة، كة بةثَيي ياسا / جةلسةكةي ثَيشوو روون كردنةوةيةكي كورمت هةية، يةكةم
ةجووالوةتةوة، برادةرَيك بةناوي ئةندامَيكي سةربةخؤ لة ثةرلةماني كوردستاندا، سةرؤكي ثةرلةمان ن

نازامن تةبعةن رؤذنامةكة، ياخود خةبةرةكة راستة، يان كَيية ئةو برادةرة، طواية مر وةكو ئةندامَيكي 
مةكتةبي سياسي يةكَيو نيشتماني كوردستان جوالومةتةوة، نةك وةكو سةرؤكي ثةرلةمان، ئةمةش 

 .ةمووتان شاهَيدن لَيرة، كة وانييةه
بةثَيي ثةيردةو و %( 122)ئةوةي ئيدارةي جةلسةكةم كردووة، ثاشي ئةوةش تةديميش كراوة، / دووةم

( 82تا  22)ثرؤطرام بووة، جةلسةكةمان دةست ثَي كرد و نيصا  هةبووة، ذمارةي ئةندامان ننيكةي 
د ساتَيك بؤ راوَيذ لةنَيوان سةرؤكي سراكسيؤنةكان، ئةندام بووة، جةلسةكة دةست ثَي كراوة، دواتر ضةن

ئةوةي دةسةاَلتي سةرؤكايةتيية ثَيويست بة دةنطدان ناكاتر، مر خؤم دةرارم داوة، ضارةكة سةعاتَيك 
كؤبوونةوةكةمان دواخستووة بؤ ئةو طئتوطؤية، كة هاتينة ناو كؤبوونةوةكةو نيصا  نةما، هيض شتَيك كة 

نةبَي  ناخرَيتة دةنطدان، سةرؤكايةتي بؤي هةية دواي خباتر، سةرؤكي  خراية دةنطدان و نيصا 
ثةرلةمان هةندَيك تةماشاي ثةيردةوي ناوخؤ بكةن، دةسةاَلتي سةرؤكي ثةرلةمانة، كة نيصا  نةبوو 
ناكرَي ، نة جةلسةكة دواخباتر، نة ماددةكان خباتة دةنطدان، لةبةر ئةوة هةر ويستي ئةو روونكردنةوةية 
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، ئةطةر كةسَيك دسةي واي كرد بَيت، لةطةَل رَينم بؤ رةئيةكاني، بةاَلم ئةوة راستيةكانة، سةرموو كاك بكةم
 .دكتؤر نوري

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةيةم وابنامن لةناو ئةم ثةرلةماندا، تةنيا هةر مر سةر بة هيض اليةنَيك نيي، مر بة هيض شَيوةيةك ئةو د
نةكردووة، لة ئةمردؤوة بةم الوة رةنطة هةندَيك وتةم هةبَيت سةبارةت بةو كؤبوونةوةية، بةاَلم تاكو 

 .ئَيستاكة بة هيض شَيوةيةك دسةم لةطةَل هيض رؤذنامة نووسَيك نةكردووة،زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ان خةبةرةكة دروست كرا بَيت، بةاَلم ئةو زؤر سوثاس، منيش ومت نازامن ئةو خةبةرة راستة، يان نا، ي
ةةَلةتةي كردووة، طووتوويةتي ئةندامَيكي موستةديلي ثةرلةمان، لَيرة دوو، سَي ئةندامي سةربةخؤ هةنة، 
كةسَيك سةربةخؤ نيية، بؤية مر ئيمتيمالي ئةوةم دانا، ئةوةي خةبةرةكة نووسيوويةتي تةرتييب كردووة، 

 .كاك عوران سةرموو
 (:ماراني باني)دادر عبداه عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هي سراكسيؤنةكةمان دووثاتي بكةمةوة، ئَيمة  42/2مر بة ثَيويسو دةزامن سةبارةت بة هةَلوَيسو رؤذي 

تةنيا بؤ بةرذةوةندي طشو و باشرتير ديراسةو تاوتوَي كردن، داواي دواخس  و طئتوطؤ كردني ثرؤذة 
رد بؤ هةستةيةك، بةداخةوة بؤضوون و لَيكدانةوةي جيا جياي بؤ كرا لةطةَل رَينم بؤ هةموو ياساكةمان ك

رةئية جياكان، تةبيعي هةر كةسة ئازادة لة رةئي خؤي، كة ئَيمة دووثاتي دةكةينةوة، تةنيا ئَيمة بؤ بةهَين 
ؤمانةو بة مايف رةواي كردني ياسايةكة داواي ضةند رؤذَيك دواخستين ثرؤذةكةمان كردووة، ئةوة حةدي خ

خؤماني دةزانني، لةبةر ئةوةي ثرؤذةكة زؤر طرنط بوو ثةيوةندي بة باري ئابووري سياسي كوردستان و 
دوارؤذي نةوةكانيشمان هةية، بؤية دةبَيت ثرؤذةكة بةشَيوةيةك بكرَيت بة كةمرتير هةَلةو كةمرتير 

 .اسي و كارطَيري و تةكنيكيكةموكوردي تيا نةبَيت و دوور بَيت لة كون و كةلةبةري سي
هةَلوَيسو سراكسيؤني سةوز نة دذي هيض اليةنَيك و، نة رةتكردنةوةي ثرؤذة ياسايةكة بووة، / سَييةم

بةَلكو بؤ ئةوة بووة دةرسةتَيكي باشرت بدرَيت بة ئةنداماني ثةرلةمان و ثةلة نةكرَيت لة دةركردني 
 .ياسايةكة

انةوَيت ياسايةكة كة لةبةري مؤنؤثؤل كردني نةوتي كوردستاني تيادا ئَيمة دةمانويست، ئَيستاش دةم/ ضوار
نةبَيت، كؤمثانيا شارةزاو زةبةالحةكاني نةوت نةتوانر بة ئاساني هةَلي ناردةواي بقؤزنةوةو لة اليةكي 
ترةوة كاروباري دةزطاكاني نةوت و طازيش بة هةموو بوارةكانيةوة رَيك و ثَيك و بَي طرَي و كؤسث رَيك 

رَير، دووبارةي دةكةينةوة كة هةَلوَيستةكةمان تةنيا بؤ بةرذةوةندي طشو بووةو رَينيشمان بؤ بؤضووني خب
ثَيضةوانة هةيةو درَيذةشي ثَي دةدةير لة بايةخيشيان كةم ناكةينةوةو، ئَيستاش هةرضةندة بةهؤي ئةو 

بؤ باش رةخساندني ئةو ياساية طرستةمان طئتوطؤ لةسةر كردني هةستةيةك دوا خرا، بةاَلم هَيشتا دةرسةت 
طرنطةو هةر كةمةو لةطةَل ئةوةشدا هةوَل دةدةير و ئومَيديش دةكةير بة دَلسؤزي و ثةردؤشي هةموو 
اليةك ياسايةكي شايستة بةو بوارة ئيسرتاتيجية دةربكةير، زؤر سوثاستان دةكةير، ئَيمة هيض خاَلَيكي دذ 
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ن نةبووة، تةنها لة خنمةت و بةهَين كردني ثرؤذةكة داواي بة هيض كةران نةبووةو هيض شتَيكي جياوازما
 .هةستةيةك دواخستنمان كردووة سوثاسي هةموو اليةك دةكةير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس بؤ روونكردنةوةكةت، تةبيعي ئةوةي روويدا كارَيكي دميوكراتي بوو، تةنيا ئةوةندة بوو هةندَيك 

ياسي بَيت، ئةطةرنا ئةوةش روون بؤوة، دواتر هيض خياليف سياسي لةسةر تةسسيل كرا، نةوةك خيالسَيكي س
نيية، حةدي هةر سراكسيؤنَيكة، هةر ئةندامَيكي ثةرلةمانة رةئي خؤي بَلَي  و داواش بكاتر دوا خبرَي ، 

ك يان ثةلةي لَي بكرَي ، يةعين شتَيكي تةبيعيية، بةثَيي ثةيردةو ثرؤطرامي ثةرلةمان هةموو ئةندامَي
ئازادة لة دةربرديين رةئي خؤي و طوتين هةموو سراكسيؤنَيك داواكارييةكي هةبَي ، بةثَيي دانون، بةثَيي 
رَينماييةكاني خؤمان بيخاتة روو، ئةوةي كراشة يةك هةستة دواخرا، ئومَيد دةكةم لةو هةستةيةدا 

رسيانةي كة كاك عوران نيشانيدا، هةمووتان تواني بَيتان دانونةكة باشرت خبوَيننةوةو دةكرَيت بؤ ئةو مةت
يان هةر ئةندامَيك نيشان بداتر، ماددة بة ماددةية خؤ ناكرَيت تؤ دانونةكة هةمووي ئةوة بكةيت، لة 
هةندَيك ماددةدا رةئي خؤتان بَلَير دةوَلةمةندي دةكةنةوة بة باشي نازانر، جةنابي وةزير لَيرةية دةتوانَيت 

ةي دانوني كة ديراسةتيان كردووة، خةبرييان هَيناوة، دةتوانر رةئي خؤيان رووني بكاتةوةو برادةراني ليذن
 .بَلَير، كاك حمةمةد حةكيي سةرموو

 :بةردَين حممد حكيي جبار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر تَيبينيي لةسةر جةلسة ئيستيسنائيةكة هةية، ئةو سَي ياساية سَي ياساي زؤر طرنطر، ئةطةر ياساي 
ة با وتووَيذي لةسةر بكةير، لةسةر ياسايةكةي ديكة، ئةم جةلسةية جةلسةيةكي نةوت زؤر طرنط

ئيستيسنائية، مر ثَيي واية جةلسةيةكي زؤر درَيذ دةبَيت لة تارخيي هةموو ثةرلةماندا دةيةوَيت وتووَيذي 
 سَي هةستةي دةوَيت، بةثَيي ثةيردةوي ناوخؤ بؤمان هةية ضةند جار درَيذي بكةينةوة ماوةي ،دوو

كاركردني ثةرلةمان لة ثشووي خؤيدا، ئةوة روونكردنةوةيةكمان لة جةنابتان دةويست، مر ثَيشنيار دةكةم 
 .دوو ياسايةكةي تر بيخةينة مانطي نؤ، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئةو ثرؤذةي خاَلي يةكةم تةواو بكةير، دةتواني ئةو ثَيشنيارةي خبةينة بةردةم ثةرلةمان و مونادةشةي

لةسةر بكرَيت، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ماددة بة ماددة خبوَينَيتةوةو رةئي ليذنةي دانونيش لةسةري، 
بةاَلم تكاية بة هةردوو زمان خبوَيندرَيتةوة، لة ئَيستاوة داوا دةكةم تةرجومةي كورديةكة رةنطة هةندَيك 

ساسةو دواتريش كورديةكة ضاك لةنط بَي ، بؤية خؤمان مةشغول نةكةير، بةَلكو عةرةبيةكة ئة
 .دةكرَيتةوة، ئينجا ضاث دةكرَيت، سةرموو

 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوى خوداى طةورةو ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق
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ريكردووةو ثشت بة حوكمى ماددةى بة ثَيى ئةو ياسايةى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عَيراق دة
ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق ئةو  4225ى ساَلى (1)يةكةم لة ياساى ذمارة /دةيةم

 :ياسايةى خوارةوةمان دةركرد
 4007ى ساَلى ) (ياساى ذمارة 

 ياساى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق
 بةشى يةكةم

 ثَيناسةكان
 :بةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانةمة :ماددةى يةكةم

 .حكومةتى كؤمارى عَيرادى سيدراَل: حكومةتى سيدراَلى -1
 .دةستوورى كؤمارى عَيرادى سيدراَل :دةستوورى سيدراَلى -4

 .هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق :هةرَيي -3

 .سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق: سةرؤكايةتى هةرَيي -2

 .ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان ـ عَيراق: ةرلةمانث -5

 .حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق :حكومةتى هةرَيي -6

 .عَيراق -ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان  :ئةجنومةنى وةزيران -2

 .وةزارةتى سامانة سروشتيةكانى هةرَيي :وةزارةت -8

 .رَييوةزيرى سامانة سروشتيةكانى هة :وةزير -1

هةر هيدرؤكاربؤناتَيكى سروشتى، يان هةر هيدرؤكاربؤناتَيكى تَيكةاَلو، ض لة دؤخى  طازى، يان : نةوت -12
 .شلى بَى ئةوانةش دةطرَيتةوة، كة دةتوانرَى بطةردَيندرَيتةوة بؤ حةشارطةكةى

تيةوة بةهؤى هةموو هيدرؤكاربؤناتةكانى شل لة دؤخة سروشتيةكةى، يان لة طازى سروش: نةوتى خاو -11
 .خةست كردنةوة، يان هةر هؤكارَيكى ثوخت كردنى ديكةوة بةرهةم هَينرا بَيت

هةموو هيدرؤكاربؤناتةكانى طازى، كة بة خاوى لة دؤخة سرشتيةكةيدا مابَيتةوة، : طازى سروشتى -14
ردنى لةوانةش طازى تةرد، طازى وشك، ئةو طازةى لة بةرطى بري هةية، ئةو طازةى لة ثرؤسةى ثوخت ك

 .هيدرؤكاربؤنى شل لة طازى تةرد مابَيتةوة، جطة لة نةوتى خاو
طازى بةرهةم هَيندراو، تَيكةاَلو لةطةَل نةوتى خاو لة ذَير بارودؤخى : طازى سروشتى هاوشان -13

 .شاراوةييدا
انراو، حةشاردراو، يان كؤمةَلَيك لة حةشارطةكانى نةوتى لة ثَيكهاتةكانى جيؤَلؤذى ز: كَيَلطةى نةوت -12

يان دياردةيةكى جيؤَلؤذى كة نةوتى ىَل بةرهةم دةهَينرَي بةشَيوةيةكى بازرطانى و، بةثَيى تةكنؤلؤذيايةكى 
 .ئاسايى و سوودَيكى ئابوورى هةبَي

 .بةرهةمى بازرطانى هةبوو 15/8/4225ئةو كَيَلطة نةوتيةى كة تا ثَيش : كَيَلطةى ئَيستا -15



 46 

بةرهةمى نةبووةو هةر كَيَلطةيةكى  15/8/4225طة نةوتية كة تا ثَيش ئةو كَيَل: كَيَلطةى ئايندة -16
 .نةوتى دؤزراوة، يان لة ئةجنامى ثرؤسةكانى دؤزينةوةى ئايندةدا دةدؤزرَيتةوة

بةدوا داطةردان و ثشكنني بةمةبةستى ثةرةثَيدان، بةرهةمهَينان، هةناردن، عةمبار : ثرؤسةكانى نةوت -12
ر، سرؤش  و هةناردنى نةوت، يان بنيادنان و دانان و دامةزراندنى هةر كردن، طواستنةوة، ثااَلوت

هةيكةلَيكى دةزطاو مةكينةكان، بؤ مةبةستى ئاماذة بؤكراو و دوايى هَينان بة مؤَلةت، يان البردنى 
 .هةريةكَيك لةو هةيكةل و دامةزراو و بيناكان

 .بَي، يان تايبةتى هةر سامانَيكى نةطوازراوة، ض طشتى: موَلكة جَيطريةكان -18
 .مؤَلةتَيكة بةثَيى ماددةى بيست و يةكى ئةم ياساية لة وةزيرةوة دةردةضَيت: مؤَلةتى ثشكنني -11
ئاطاداركردنةوة، يان ئةو رةزامةنديةى كة لة وةزيرةوة بة ثَيى ماددةى بيست و : مؤَلةتى رَيثَيدان -42

 .ضوارى ئةم ياساية دةردةضَيت
ة طرَيبةستى نةوت، يان ردَيطةدان بة طةردان بة دواى نةوتداو هةر طرَيبةستَيكى رَيطةدان ب :مؤَلةت -41

 .تايبةتى ثَيى
 .هةر كةسَيكى سروشتى، يان مةعنةوى، يان هةر اليةنَيكى ياسايي ديكة :كةس -44
مؤَلةت، ئةو بةَلَيندةرةى كة ناوى لة طرَيبةستى نةوتى هةبَي، يان ئةو كةسةى بةثَيى  :ردَيثَيدراو كةسى -43

 .يان رَيثَيدان بةرثرسياريةتى دةخرَيتة ئةستؤى
 .هةر كةسَيك لةاليةنى نةوتدا لةطةَل وةزارةت طرَيبةست طرَيدةدا :بةَلَيندةر -42
ثَينج هةزار بةرميل كةمرت نةبَى و لة ( 5222)بةرهةم هَينانى رؤذانة كة لة :بازرطانى بةرهةمهَينانى -45

 .ماوةى دوازدة مانطدا
بيست وسَى ئةم ( 43)هةر طرَيبةستَيك طرَيدةدرَى، يان دةوَلةتَيك بةثَيى ماددةى  :نةوت بةستىطرَي -46

 .ياساية دةدرَيت
 .ئةو رووثَيوة لة طرَيبةستى نةوتدا دراوة :طرَيبةست شوَينى -42
ة منوونةى طرَيبةستى نةوت، كة ناوة ناوة دةخرَيت :بةرهةمهَيناندا لة كردن هاوبةشى طرَيبةستى -48

بةرضاو و هةموار دةكرَيت لةاليةن وةزارةتةوة، كة جطة لة هةندَى لة كاروبارى ديكةوة مةترسى ئابوورى و 
هونةريشى تَيداية، كة بةَلَيندةر بةَلَينى ثَيدةدات لة بةرامبةر بةشَيك لة بةرهةمةكةدا، كة بؤى هةية وةكو 

دةبةسرتَي لة نَيوان وةزارةت و ئةو كةسانةى  بنةمايةك بؤ دانوستاندنةكان لة طرَيبةستى نةوتيدا ثشتى ثَى
 .كة ئارةزوويان لة جَيبةجَى كردنى ثرؤسةكانى نةوتيدا هةية

داهاتةكانى حكومةتى هةرَيي، كة لة ثرؤسةكانى نةوت بةدةست دةكةون، لةوانةش  :داهاتةكان -41
بةستانةى نةوتى لة نَيوان سرؤشتنى نةوت و طازو دازانج و ثاداشتى ئيمناكردن و بةرهةمهَينان لةو طرَي

 .كؤمثانيا بيانيةكان و ناوخؤييةكان بةسرتاوة
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رَيذةيةك لة نةوتى بةرهةمهَينراو، كة مسؤطةرة بؤ حكومةتى هةرَيي لة ناوضةى  :دازانج-32
 .طرَيبةستةكةدا دابني دةكرَي

و طازى سروشتى  ئةو شوَينةى لة دواى ثرؤسةى دةرهَينانى دَي كة نةوتى خاو :ئامادة كردن خاَلى -31
ئامادةن بؤ سرؤش  و وةرطرتر، بةثَيى ثَيوانةكانى نَيو دةوَلةتى، واتة ئةو شوَينةى كة كةسَيك ماسى 

 .موَلكدارى نةوتى هةية، بةثَيى ماددةى سَييةم لةم ياسايةدا
ة دا ئةو سندودةية كة داهاتةكان دةردةخات و بةثَيى ماددةى شازدةم لةم ياساي: بةَلطةدار سندودى -34

دانراوة، وبةَلَيندةرةكان بة بةشدارى كردن تَييدا، بةثَيى مةرجةكانى طرَيبةستى بةشداريكردنى 
 .بةرهةمهَينان، بةثَيى ماددةى سى و حةوت لةم ياسايةدا ثابةند دةبَيت

كار بةدةستبوونى راستةوخؤ، يان ناراستةوخؤ بؤ زؤرينةى دةنطةكان اليةنى  :كار بةدةستبوون -33
 (.عسهي)ة كؤبوونةوةكانى هةَلطرى ثشكةكان مةبةست ل

كةسى رَيثَيدراو، يان هةر كةسَيكى ديكة لة مؤَلةتةكةدا ناوى هاتبآ، بؤ ئةوةى ثرؤسةكانى  :سةركار -32
 .نةوت بةردَيوة ببات

ثَيكهاتةى بةردى ذَير زةوى، كة نيشتنى سروشتى تاكى هةية و سةربةخؤية لةو  :حةشارطة-35
كة تواناى بةرهةمهَينانى نةوتى هةية، كة بة سيستةمى ثاَلة ثةستؤى سروشتى هيدردؤكاربؤناتةى، 

 .يةكطرتوو جيادةكرَيتةوة
كون كردنى رووى زةوى، كة هةَلكؤَلني و بردينى ثَيكهاتةكانى بةردى ذَير زةوى دةطرَيتةوة،  :بري -36

 .ئاماجنى ثشكنني لة ثَيناوى دؤزينةوة و بةرهةمهَينانى نةوتة
 :يل ابراهيي حممدبةردَين خل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بسم الشعب
 العراق -رئاسة أقليم كوردستان

املعدل وبناء على ما عرضه  1114لسنة ( 1)من القانون رقم ( 56)من املادة ( 1)إستنادا اىل أحكام الفقرة 
)( العراق جبلسته املرقمة  –لكوردستان  العراق، قرر اجمللس الوطين –جملس  وزراء أقليم كوردستان 

 :تشريع القانون اآلتي 4222/ 6/8واملنعقدة بتأريخ 
 4222لسنة ) ( قانون رقم 

 العراق –ألقليم كوردستان  والغاز قانون النفط

 الفصل االول
 التعاريف

 : يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة أزاءها :املادة االوىل 
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 .حكومة مجهورية العراق االحتادية: ديةاحلكومة االحتا -1
 .ةدستور مجهورية العراق االحتادي :الدستور االحتادي -4
 .العراق -أقليم كوردستان : االقليم -3
 .العراق -رئيس أقليم كوردستان: االقليم رئيس -2
 .العراق -اجمللس الوطين لكوردستان: الربملان -5

 . العراق -نحكومة أقليم كوردستا: حكومة األقليم -6

 .العراق -جملس الوزراء ألقليم كوردستان :جملس الوزراء -2

 .وزارة الثروات الطبيعية لآلقليم: الوزارة -8

 .وزير الثروات الطبيعية لآلقليم :الوزير -1
 السائلة او الغازية اية هيدروكربونات طبيعية او اي خليط هايدروكربوني طبيعي سواًء يف احلالة: النفط -12
 .يسرتجع منه اىل املكمن مل ماويش
مجيع اهلايدروكربونات السائلة يف حاالتها الطبيعية أو الناتج من الغازالطبيعي بالتكثيف أو : النفط اخلام -11
 . وسيلة أستخالص أخرى أية
مجيع اهليدروكربونات الغازية واخلاملة يف حالتها الطبيعية، من ضمنها الغاز الرطب، : الغاز الطبيعي -14

اجلاف والغاز املوجود يف انبوب غالف البئر والغاز املتبقي بعد عملية استخالص اهليدروكربون السائل  الغاز
 .من الغاز الرطب، عدا النفط اخلام

 .الغاز املنتج واملختلط مع النفط اخلام حتت ظروف مكمنية :الغاز الطبيعي املصاحب -13
ظاهرة  النفطية ضمن تركيب جيولوجي مألوف أو املكمن أو جمموعة من املكامن: حقل النفط -12

 .جدوى أقتصادية جيولوجية والذي قد ينتج منه النفط بشكل جتاري وفق تقنية معتادة و ذو
 .15/8/4225احلقل النفطي الذي كان له انتاج جتاري قبل : احلقل احلالي -15
اية حقول نفطية  و 15/8/4225ل احلقل النفطي الذي مل يكن له انتاج جتاري قب: املستقبلي احلقل -16

 .مستكشفة او قد تستكشف كنتيجة للعمليات األستكشافية الالحقة
تشمل التنقيب، األستكشاف لغرض التطوير، األنتاج، التسويق، التخزين، النقل، : العمليات النفطية -12

ئن لألغراض املذكورة منشآت أو مكا او التصفية، بيع أو تصدير النفط أو بناء، نصب أو تشييد أية هياكل
 .اهلياكل أو املنشآت أو املباني هأو إزالة أية من هذ اإلجازة وإنهاء

 .كل مال غري منقول، سواء كان عامًا او خاصًا: املمتلكات الثابتة -18
 .القانونن من هذا ووالعشراحلادية رخصة تصدر من الوزير وفقَا للمادة : اجازة التنقيب -11

 .هذا القانونن من ووالعشر اخلامسة األشعار أو املوافقة اليت تصدر من الوزير وفقًا للمادة :أجازة التخويل -42

 .رخصة عقد نفطي أو رخصة تنقيب النفط وأي أتفاقية خاصة به  :األجازة -41
 .كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان قانوني أخر :الشخص -44
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الذي أسند اليه املسؤولية مبوجب  الشخص أو النفطي دالعقالذي يتضمنه  املقاول هو: الشخص املخول -43
  .التخويل أو األجازة

 .النفط يف جمال الوزارةيتعاقد مع  شخص كل: املقاول -42
أثنى ( 14)مخسة أالف برميل وعلى مدى ( 5222)االنتاج اليومي الذي اليقل عن : االنتاج التجاري -45

 .عشر شهرًا
هذا متنح مبوجب املادة الثالثة والعشرون من  أية إجازةرخصة أو اذن أو اي عقد يربم أو : عقد النفط -46

 .القانون
 .عقد النفطاملساحة املمنوحة يف : منطقة العقد -42
، الوزارة الذي قد يعرض ويعدل من وقت آلخر من قبل العقد النفطي منوذج :عقد مشاركة األنتاج -48

قتصادية وفنية يتعهد بها املقاول مقابل حصة من األنتاج، ويتضمن باألضافة اىل أمور أخرى، على خماطر أ
تنفيذ واألشخاص الذين أبدوا الرغبة يف الوزارة بني  النفطي العقدواليت قد تعتمد كأساس للمفاوضات يف 

  .العمليات النفطية
والغاز  ومن ضمنها مبيعات النفط النفطية العملياتاملستحصلة من  األقليم حكومةعائدات  :العائدات -41

 .مة مع الشركات االجنبية والحمليةربامل النفطية العقودوالريع ومكافئات التوقيع واالنتاج عن 
 .منطقة العقدضمن  األقليم حلكومةواليت ختصص  املنتج واملضمون، النفط نسبة من :الريع -32
ن للبيع يجاهز لغاز الطبيعياويه النفط اخلام املكان الذي يلي عملية األستخراج ويكون ف: نقطة التجهيز -31

الفقرة سابعا  حسبفيه   النفطواألستالم وفق املعايري الدولية، أي املكان الذي يكون لشخص ما حق إمتالك 
 . القانون من هذا من املادة الثالثة

واليت يلتزم  القانوناليت يتم ختصيصها مبوجب هذا  العائداتالصندوق الذي ميثل : البيئي الصندوق -34
 .  القانون والثالثون من هذا باملساهمة فيه طبقًا لشروط عقد مشاركة األنتاج مبوجب املادة السابعة قاولونامل

 .التحكم املباشر او الغري املباشر ألغلبية األصوات للكيان املعين يف إجتماعات حاملي األسهم: التحكم -33
 .العمليات النفطيةللقيام بأدارة  األجازةأو أي شخص اخر مذكور يف  الشخص املخول: املشغل -32
التكوين الصخري حتت سطح األرض الذي حيتوي على ترسبات طبيعية منفردة ومستقلة من : املكمن -35

 .واملتميز بنظام ضغط طبيعي موحد النفطاهليدروكربونات القابلة النتاج 
ن األرض، بهدف األستكشاف تثقيب سطح األرض ويشمل حفر أو أخرتاق لتكوينات صخرية يف باط: البئر -36

 .إنتاج النفطبغية التنقيب أو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي دانوني تكاية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان ـ العراق/ اىل
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 تقرير اللجنة القانونية/ م 
لدراسة مشروع قانون النفط والغاز القليم كوردستان ـ  16/2/4222بتأريخ اجتمعت اللجنة القانونية 

العراق الحمال اليها بعد القراءة األوىل له يف الربملان، كما حضر اإلجتماع  وزير الثروات الطبيعية يف حكومة 
لت اىل التوصيات اقليم كوردستان ورئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وبعد تبادل اآلراء واملناقشات توص

- :واملقرتحات اآلتية 
تقرتح اللجنة ختويلها إلعادة صياغة وتبويب بعض مواد املشروع وفق النهج املتبع يف بقية التشريعات،  -3

 :وسنورد مالحظاتنا واقرتاحاتنا حول تعديل املواد كاآلتي
 :تقرتح اللجنة :املادة األوىل

 .من التعاريف( 4)الواردة يف الفقرة ( ةاالحتادي)بكلمة ( االحتاد)تبديل كلمة  -3
من ( 31)للداللة على نقطة التجهيز الواردة يف الفقرة ( حق امتالك النفط)بعد عبارة ( فيه)اضافة كلمة  -4

 .التعاريف
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةس ماددةي يةك بة كوردي خبوَينةوة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
 :ماددةى يةكةم

 :لَيذنة ثَيشنيار دةكات بة
 .لة ثَيناسةكان( 4) لة رووى رَينمانى عةرةبى لة برطةى( سيدراَلي)راست كردنةوةى وشةى  -1
بَو دةربردينى خاَلى دابني ( مايف موَلكدارى نةوتى هةية)لة دواى رستةى ( تَييدا)زَيدة كردنى وشةى  -4

 .ة ثَيناسةكاندا هاتووةل(  31)كردن، كة لة بردطةى 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر نودتةي نينام خؤم هةيتي، ثَيي سةيرة ليذنةي دانونيش ئينتيباهي نةكردووة، هيض ئةندامَيكيش 
سةرةتايةكةي بةناوي ريئاسةي ئيقليي ةةَلةتة، ئَيرة ريئاسةتي ئيقليي نيية، / ئةوةي نةكردووة، ئةوةلةن

دانون دةردةكةير لةسةرتاسةرةكةي ةةَلةتة، وةكو دانونةكاني تردا ريئاسةتي ئَيرة ثةرلةمانة، ئَيمة 
ئيقليمي نابَيت تَيدا بَي ، ئةوة ثةرلةمانة دانونةكةي تةشريع دةكاتر، دوايَي كة دةضَيتة سةرؤكايةتي 

 .هةرَيي لةوَي ئةوان ئيصداري دةكةن، لةبةر ئةوة ئةوة دةبَيت بطؤردَي ، سةرموو كاك شَيروان
 :ةردَين شَيروان ناصح حيدريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو كلَيشةية بؤ ثةرلةمان بةجَيمان هَيشتووة، مومكينة خوَيندنةوةكةي راست نةبوو بَيت، كلَيشةكة خؤي 

 .ثةرلةمان عادةتةن دادةنَي ، بؤية ئَيمة سةريف نةزةرمان كردووة لةو كلَيشانة، زؤر سوثاس
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
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هةموو كلَيشةكان لة ثةرلةمان كة مونادةشةي دةكات سةرةتايةكةي بةناوي ئةجنومةني نيشتمانيي 
كوردستان، نةك بةناوي سةرؤكايةتي هةرَيي، ئةوةش دةبَيت ضاك بكرَيتةوة، ضونكة ئَيرة سةرؤكايةتي 

 .هةرَيي نيية تا مونادةشةي ئةوةش بكاتر، ئةوةي ضاك بكةنةوة، سةرموو نازناز خان

 
 :بةردَين نازناز حممد عبدالقادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر طةرداندنةوةي وةخت، مر مةبةستي ئةوة بوو عةرةبيةكة نةخوَيننةوة، لةبةر دةستمانة، ئَيمة 
تةماشاي دةكةير و مودارةنةي دةكةير، ضونكة بةرداسو ياسايةكة طةلَيك دوورو درَيذة، ئةطةر مبانةوَيت بة 

 .ن بيخوَينينةوةهةردوو زما
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كورديةكةي مابوو ناتوانني، ضونكة كورديةكة هةندَيك رةخنةي تَيداية، تةرجومةكة رةنطة دةديق نةبَي ، 
ناضارير بة عةرةبي خبوَينينةوة، لة خيالساتدا بة عةرةبي نووسراوة، جطة لةوةش لة عةرةبيةكة، دوو 

دةستووري عَيرادي، ئَيمة ئةوةش رةضاو دةكةير، ليذنةي ياسايي دوو  زماني رةئيسيمان هةية بةثَيي
ثَيشنياري هةية، ثَيشنيارةكانيشي هةردووكي بةجَينة، يةكَيكيان ئةوةية لة ماددةي يةكةم كةليمةي 

مر دةيبينمةوة ئةو ( 31)، ئةويرتيشيان ثَيي واية دةبَيت شةرح بكةن، (االحتادية)بكرَيت بة ( االحتادي)
 .ـة، بيخوَينةوةو ئةو ثَيشنيارةي خؤيان كردوويانة(31)ة لة كوَيية، ي(يف)

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن يجاهز الغاز الطبيعيويه النفط اخلام املكان الذي يلي عملية األستخراج ويكون ف: نقطة التجهيز -31)
الفقرة  حسبفيه   النفطي املكان الذي يكون لشخص ما حق إمتالك للبيع واألستالم وفق املعايري الدولية، أ

 (.القانون من هذا سابعا من املادة الثالثة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

موالحةزةي ئةوة بكةن ئةمة تةعريئاتة، خؤي شتةكة سةنية زؤرة، ئةطةر دسةتان لةسةر مةسائيلي سةني 
نةبوو دةَلَيي سةني نيية، ئاطاتان لةوة بَي ، سةرموو كاك  هةبَيت ناوتان دةنووسي، بةاَلم ئةطةر سةني

 .كةرخي
 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا راستة مةسائيلةكان سةنينة، بةس ةةَلةتي زؤر طةورة هاتووة، لة بردطةي ضوارةم رةئيسي ئيقليي 

ي هةرَيي، سةرؤكايةتي هةرَيي ناكاتة سةرؤكي هةرَيمي عةرةبيةكة لة كورديةكة بؤتة سةرؤكايةت
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كوردستان، دةبَيت لة بردطةي ضوار لة كورديةكة بنووسرَيت سةرؤكي هةرَيي، ئةوجا مانايةكةي دةكاتة 
 .رةئيسي ئيقليي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ونكة خؤمان كاك كةرخي سةرموو، ئَيمة طومتان تكاية مةسةلةي زماني كوردي مونادةشة مةكةن، ض

دةزانني ةةَلةت كراوة، هةرضي ةةَلةت بَيت عةرةبيةكة ئةساسة دةطةردَيينةوة سةري، تكام واية ديسان 
مةَلَير لة كورديةكة وا بوو و ةةَلةت هةيةو خؤمان هةستمان ثَي كرد، ئةمردؤ لةطةَل جةنابي وةزير باران 

 .ةساس دةبَي ، سةرمووكرد، هةرضي مةسةلةكةي كوردية بيطةردَينةوة عةرةبيةكةي ئ
 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نازامن بةردَين كاك كةريي بةحري طوتي ذينطةيي بةَلطةدار، بةاَلم لَيرة لة الي ئَيمة ( 34)لة بردطةي 

 .سندودي بةَلطةدارة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خوَينديةوة، ئةطةر وا مونادةشة بكةير، ( صندوق البيئي)ةي كاكة طومت عةرةبيةكة ئةساسة، عةرةبيةك
ماناي واية دةبَيتة مةجليسَيكي عيلمي كوردي، تكاية باسي زاراوةي كوردي ناكةير، تَيطةيشتنةكةي بؤ 
كوردية، بةاَلم تةرجومةكة ةةَلةتي زؤر تَيداية، تكاتان لَي دةكةم واز لةو مونادةشةية بَينر، عةرةبيةكةي 

ئيعتريازت لةسةر ئةوة ضية؟ سةرموو، كورديةكة دةخوَيندرَيتةوة، بؤ ئةوةي ( الصندوق البيئي) نووسراوة
 .تَيطةيشتين عام هةبَي ، بؤ ئةوة نيية كةليمة هني بَي ، كوَيستان خان سةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رؤني )لة دواي وشةي خةستكردنةوة ( 11)سةبارةت بة بردطةي مر بؤ تةعريئةكان دوو ثَيشنيارم هةية، 
هةيئةي  -32)زياد بكريت، ثَيشنيارَيكي ترم هةية تةعريئَيكي تر زياد بكرَيت تةعريئي ( بةردي و ضيايي

كة ثَيك دَيت لة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي و : بااَلي نةوت و ةاز لة هةرَيمي كوردستان
 .، سوثاس(سروشتيةكان و وةزيري ثالندانان و وةزيري دارايي وةزيري سامانة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ثَيشنيارةي لةطةَل جةنابي وةزير باس كراو دبوليش كرا، كة دَيينة سةر ماددةكان باسي دةكةير، بةاَلم 

ت لة هةموو شةرت نيية لَيرة بَيت، ئةطةر لَيرة نةبَي  تةعريئيش نةكرَي ، كة تةعريف دةكرَي
 .شوَينةكاندا بة تةسسيل ناوي دةهَينني، سةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بة رةئي مر واباشرتة تةعريئي بكرَيت، ضونكة ناكرَيت لةناو ئَيرة ناوي هةيئة بَيت و تةعريئي نةبَيت، 
ك لة ماددةكان تةعريف بكرَيتةوة، ئةطةر لَيرة بؤية ئةطةر تةعريئي بكرَيت باشرتة، بؤ هةموو جارَي

 .تةعريف بكرَيت، وةكو هةموو زاراوةكاني تر، ئيرت ثَيويست بة دووبارة كردنةوة ناكات، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير ئةطةر لَيرة تةعريئي بكرَيت هيض زةرةري نيية، رةئيتان لةسةر ئةوة

 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ميئاشو هةورا.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ثَيشنيارَيكي زؤر جوانة، ئَيمة تةعريئَيكمان ئامادة كردووة، ضونكة لة ضةند شوَينَيك باسي ريئاسةي 
مةجليسي وزةرا دةكةير، دةبَيت ئةوة بطؤردَيت بكرَيت بة مةجليسي وزاري نةوت مةسةلةن، تةعريئةكة 

يرأسه رئيس الوزراء وعضوية نائب رئيس الوزراء، وزير الثروات الطبيعية، وزير )َيمةية ثَيشنياري ئ
 (.التخطيط، وزير الكهرباء، وزير املالية يف االقليم، او اي اقرتاح اخر يف تاريخ رقم مثانية وراء اجمللس الوزراء

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان سةرموو

 :يدريبةردَين شَيروان ناصح ح
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جارَي مةبدةئةكة ئيقرار نةكراوة، هةتا ئَيمة تةعريئي بكةير، كةي مةبدةئةكة ئيقرار كرا، ئيمكان هةية 
 .تةعريئةكةش حةسبة لئوسوَل بَيينة زميين ئةو تةعريئةي كة كوَيستان خان ئيشارةتي ثَيدا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شنيارَيكة، هةردوو تةريقة جائينة، مادام جةنابي وةزيريش مواسيقة، ئةطةر لة جياتي ئةوةي ئَيستا ثَي

، كاك كةريي و مامؤستا كاكة حةوتةم مةجليسي وزةرا نيية، يان (اجمللس الوزاري( )جملس الوزراء)نووسراوة 
ؤون النفط والغاز يف اجمللس الوزاري لش)ثاشي ئةو ئيناسة بكرَي ، ثاشي حةوتةم دواي مةجليسي وزةرا 

اجمللس الوزاري : اجمللس الوزاري)، ئينجا لة ماددةكةدا تةسسيلي دةكةير لة كَي ثَيكهاتووة (اقليم كوردستان
 .، بةَلَي(لشؤون النفط والغاز يف اقليم كوردستان

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لنفط والغاز يف اقليم كوردستاناجمللس الوزاري هيئة الشؤون ا -8
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بردطة، باشة تَيتان بطةيةمن، ( 32)كةواتة تةسةلسولةكةش هةمووي دةطؤردَيت، دوايَي يةعين ئةوة بووة 
ئةمة تةعريئة بؤ دانونةكان، لة بردطةي حةوتةم مةجليسي وزةرا تةعريف دةكاتر، مةجليسي وزةرا لةو 
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، هي بةةداية، هي سليثينة، هي سويدة، نةخَير مةجليسي وزةراي ئيقليمي كوردستانة، دانونةدا دَي 
هةيئةتَيك ثَيشنيارة لة دانونةكة نةهاتووة، بؤية لَيرةش لة تةعريئةكاندا نةهاتووة، ثَيشرتيش باران 

و مةجليسي كرد، ئةمردؤ بةيانيش باران كرد لةطةَل جةنابي وةزير، كة هةيئةتَيكي وزاري هةبَيت، وةك
ريئاسي لة بةةدا، مةجليسي وزاري لة بةةدا هةية بؤ شوئوني نةوت، لَيرةش مةجليسَيكي وزاري هةبَيت 

( اجمللس الوزاري)بؤ ئيقليي، مواسةدةتي كرد و ثَيشي باش بوو، بؤية لة تةعريئةكاندا ئةوة ئيناسة بكرَي  
، لةالي خؤتان (والغاز يف اقليم كوردستان اجمللس الوزاري لشؤون النفط: اجمللس الوزاري)ماناي ضية، 

اجمللس الوزاري لشؤون : اجمللس الوزاري)بينووسر، بؤ ئةوةي تَيبطةير، حةوتةم مةجليسي وزةراية، هةشتةم 
 .، سةرموو(النفط والغاز يف اقليم كوردستان

 :بةردَين سؤزان شها  نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةبةست ضية، بةاَلم مر مةبةستي ئةوةية سةرؤكي ليذنةي ياسايي كة  مر خؤم دةزامن و تَيطةيشتوومة
هيئة النفط )، ئينجا دوايي يةكسةر طوتي (اجمللس الوزاري)خوَينديةوة ئيشكالَيكي دروست كرد، طوتي 

 (.والغاز
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيالس خانيان طوَيي لَي نةبووة، يان لةبريي كردووة، ئيرت حةل بوو تازة، سةرموو ط
 :بةردَين طَيالس حمي الدير حممد ةريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رؤني بةردي لةطةَل دريي )مر ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي كوَيستان خان دةكةم بؤ زياد كردني ئةو رستةي 

زة، يان لة بردطةي يازدة، هةروةها ثَيشنياريش دةكةم بؤ ئةو هةيئةية نوَينةري ئةجنومةني موحاسة( ضيايي
 .ئةو موحاسةزةيةي كة نةوتةكةي لَي دةردةهَينرَيت ئيناسة بكرَيت بؤ هةيئةتةكة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة تةعريئاتة يةك، تكاشي واية ثشتيواني مةكةن لة شتَيك برداوة، كة ئيقرار كرا ثشتيواني ناوَيت، تةنيا 

 .وةخت دةكوذن، كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)مد ابد صاحلبةردَين حم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر نازامن ئيقرار بوو، يان نا، منيش هةمان رةئيي هةية، بةاَلم بةشَيوةيةكي ديكة، بة دةناعةتي مر 
مةجليسي وزاري دروست نيية، مةجليسي ئيتيمادي هةية خاص بؤ هةرَيمةكانة، ئَيمة لة كوردستان بةرةو 

ي دةضني، باشة وةزارةتي مةعين زائيدةن موحاسةزات لةطةَل ئةو بَي ، ناوةكةش سيستةمي المةركةز
دةزانني نةبَي  ئةجنومةني نةوت و ةازي هةرَيي بَي  مةمشول بَي  بة ديراسةي سياسةتي نةوت زائيدةن 
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ر موتابةعةي عقود زائيدةن ئةو ئينتاج و تةصدير هةمووي لةالي ئةوانة بَي  كة ديراسة كردن، زؤ
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة دةَلَيت مةجليسي وزاري بؤ ئةوةي خةبريو موستةشارو ئةوانةي تَيدا نةبَي ، بريو بَي  تةنيا لة 
وةزيرةكان، ئةوة يةك، لة بةةداشدا مةجليسي ئيتيمادية لَيرة هةرَيمة، تةنيا سةردةكةي ئةوةية، لةوَي 

و وةية بريو بَي  لة رةئيسي وزةراكةليمةي وزاريةكةش بؤ ئةمةجلسي ئيتيمادة، لَيرة هةرَيمة، 
جَيطرةكةي و سَي، ضوار وةزيري تر، وةكو ئيتيئادمان كردووة، ئةطةر ئةو مةجليسي وزةرايةي تَيدا 
نةبَي ، سبةييَن خةبريَيكيش دةبَيتة ئةو هينة، ئَيمة دةمانةوَيت ئةو هةيئةية بةرز بَي ، سياسةتي 

اسةدة كردن لةسةر عقود تةسسريةكةي دَي ، بؤية ناوي وزاريةكة زةروريية، بؤ ئةوةي عولياي نةوت مو
 .سبةييَن دةرطا نةكرَيتةوة بؤ سراوان كردن و شت كردن، دكتؤر ناصح سةرموو

 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي هةَلةي زؤر تَيداية، لة هةمان كاتيشدا سوري لةطةَل رَينمدا جةنابت باسي بابةتة كورديةكة دةكةيت، دةَلَي
لةسةر ئةوةي خبوَيندرَيتةوة، مر ثَيي واية سيعلةن هةَلةيةكي يةكجار زؤري تَيداية، ئةطةر ئَيمة مونادةشة 
بكةير لةسةر كورديةكة موشكيلةمان بؤ دروست دةبَيت، با عةرةبيةكة ببَيتة ئةساس، عةرةبيةكة 

ت لةبةر دةستمانة، كورديةكةش لةبةردةستمانة، ضونكة خةلةلي زؤر تَيداية، خبوَيندرَيتةوة دةيدي ناكا
بؤ منوونة، ئاخري هني دةَلَيت كون كردني سةر رووي زةوي، لة جياتي ئةوةي ئةو ضاَلةي كة  .ئةمة يةك

مةبةسو، بؤضي يةعين وشةكان زؤر ناردَيك هاتووة، بةنيسبةت ئةو ثَيشنيارةي ئةو مةجليسةي كة باس 
، (اجمللس االعلى للنفط يف االقليم)، مر ثَيي باشرتة بكرَيتة مةجليسي ئيقليمي نةوت، ئةوة باشرتة، يان كرا

 .ناوَيكي واي لَي بنرَيت باشرتة، نةك مةجليسي وزاري
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكةي دةزانَي  دةزاني ضية، هةندَيك برادةر دةَلَير كورديةكة نةخوَيندرَيتةوة، لةبةر ئةوةي خؤي عةرةبي
لةالي طرنط نيية، ئةندام هةية لة ثةرلةماندا عةرةبي نازانَي ، لةبةر ئةوة بة ةةَلةتةكة خبوَيندرَيتةوة 

دوو زمانة، بة ةةَلةتي بكرَي  دةبَيت خبوَيندرَيتةوة، كاك / باشرتة لةوةي هيضي هني نةكاتر، دووةميش
 .دكتؤر نوري سةرموو

 :انينوري مجيل تاَلةب.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةكار دةهَينني، ( اجلمهورية العراقية االحتادية)هةندَي تَيبيين سةني هةن، ئَيمة بة بةردةوامي وشةي 
، (مجهورية العراق)كةضي ئةو وشةية لة دةستووري عَيراديدا نةهاتووة، لة دةستووري عَيراددا دةَلَيت 

ثَيويست ناكات ئةو ئيتيمادية ( حكومة مجهورية العراق)بَلَيت  لةبةر ئةوة ثَيويستة لة بةندي يةكةمدا
املساحة املمنوحة )، مر ثَيي باشرتة بنووسرَيت (منطقة العقد)دا نووسراوة (42)خبرَيتة ثاَلي، لة بةندي 
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دا كة باسي عةددي موشارةكة (48)، ئةمة زياتر روونرتي دةكاتةوة، لة بردطةي (الحمددة مبوجب عقد النفط
نازانني ( أمور أخرى)، ئةو (ويتضمن باألضافة اىل أمور أخرى، على خماطر أقتصادية وفنية)ت دةَلَيت دةكا

ضية، ثَيويستة ئةوة روون بكرَيتةوة، بؤ ناوةكةش هةروا ويستي كة باسي ناوةكةي لَيكرا، مر دةَلَيي 
 .دةكةمناوةكةي ئةجنومةني بااَلي هةرَيي بؤ كاروباري نةوت و طاز بَيت، سوثاستان 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة دةستووري / كاك دكتؤر نوري خؤي دةبواية لة ليذنةي دانوني حةري بكةن، ئةوة يةك، دووةميش

، كة (احتادية واحدة مستقلة مجهورية العراق دولة)عَيراددا راستة نةهاتووة، بةاَلم لة شةرحةكةيدا هاتووة 
 .ني و، دوايَي ئةوة تةعاريئة، ناومان دانةناوةهاتبَي  ئَيمة بؤ خؤمان دانوني دادةنَي

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة كؤبوونةوةي ئةو رؤذة مر لَيرة نةبووم، لة كةركووك بووم لة رؤذي تةدينةوةكة، لةبةر ئةوة نةمتواني 
 .سوثاسبةشداريان لةطةَلدا بكةم بؤ ضاك كردني هةندَيك لةو هةاَلنة، 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي هني ( اجلمهورية العراقية االحتادية)ليذنةي دانوني ض ئيعتريازَيك هةية لةسةر ئةو كةليمةية 

 .دةَلَيت
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دائيمةن باسي سيدراَلي ناكةن، ئَيمة زؤر تةئكيد دةكةينة سةر سيدراَلي، ضونكة لة عَيراق مةسئوولني 

 .ئَيمةش دةمانةوَيت تةئكيد لةسةر ئةو موستةَلةحة بكةير، بؤ زَيدة سائيدة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
طايةك شةخص دياري دةكرَيت، ئةو لة هةموو جَي( شخص -44)بردطةي / مر دوو تَيبيني هةية، يةكةميان

شةخصة نيشتماني ناوخؤ، يان دةرةوة، هةميشة دوو دائيمةن جيا دةكرَيتةوة، لَيرة هةر شةخص نووسراوة، 
بةبَي ئةوةي بنانني ئةو شةخصة كامةية، ثَيي واية دةبَيت دياري بكرَيت، ضونكة ئَيمة لة ناوةوة باران 

ني و نيشتمانني، جا ئةطةر رَيذةكانيان دياري كراو بَيت سةردَيكي كردووة، ئةو كؤمثانيايانةي كة وةتةن
هةبَيت لةطةَل خةَلكي تردا بؤ تةشجيع كردن، راستة ئةمردؤ ئةو كةسة نيشتمانية تواناي نةبَيت لة ئايندة 

 .تواناي بةدوةت دةبَيت
كةليمةي ئينتاجة، كة كةليمةي ئينتاج تةعريف نةكراوة، ئةو زاراوانةي كة زؤر بةكار دةهَينرَيت / دوو

نةهاتووة، تةنها لة يةك جَيطا هاتووة ئينتاجي تيجاري ( االستخراج وتصريف النفط)تةعريئةكةشي دةبَيت 
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كة ثةيوةندي بةو عةددة هةية، كة لةطةَل شةريكاتي ئةجنةبي دةطريَيت، ئةو ميقدارةي دياري دةكرَيت بؤ 
املشاركة )ت، ضونكة ئَيمة باسي ئةوة دةكةير زياتر ناوخؤ، دةبَيت كةليمةي ئينتاج لَيرة تةعريف بكرَي

، يةعين يةكَيك لة ئةساسياتي ئةم ياساية ئةوةية كة شةريكاتي دةرةوة دَير لةسةر ئةمة كار (باالنتاج
 .دةكةن، كارةكةش لةسةر ئينتاج دةبَيت، نةك لةسةر شو تر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثةخشان خان سةرموو

 
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابت ئاماذةت بة ضاثي كورديةكة كرد، بةاَلم مر ئةوةندةي كة خوَيندمةوة لة ضاثي عةرةبيةكةشدا، 
ئَيستا كة لة ماددةكان دَيينة سةري لة زؤر جَيطا روون نيية، يةعين صياةةي ماددةكة روون نيية، سةبارةت 

نيارةي كة كرا منيش لةطةَل ئةوةم كة يان ئةجنومةني بااَلي نةوت و ةاز بَيت، يان دةستةي بااَلي بةو ثَيش
نةوت و ةاز بَيت، ضونكة مةجليسي وزاري و مةجليسي وزةرا، يةعين زؤر دةتوانني لة ثَيكهاتةكةية 

 .مةعلومة لة وةزيرةكان ثَيك دَيت
صنيعَيكي ةاز نةكراوة، يةعين عةمةلياتي نةوتي سةبارةت بة عةملياتي نةوتي، لَيرة هيض باسي تة

و  44)لة بردطةي ( الشخص)مةسةلةي ةاز دةطرَيتةوة، يان نا، لة تةعريئةكة شتَيكي وام نةديت، هاتووة 
، يةعين كة دَييتة سةر لة مةتنةكاندا، لة ماددةكاندا تةدريبةن يةك (الشخص املخول املقاول( )42و  43

  .شت دةطرَيتةوة

، يةعين تةعريئي بريةكة (.......تثقيب االرض)بيئر ناوة، بةاَلم شةرحي سيعل دةكات ( البئر -36)ردطةي 
 .ناكات، تةعريئي هةَلكؤَليين عةمةليةتي بريةكة دةكات، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ارَيك دةكةن، دةزاني ضية ثةخشان خان، بؤ تؤ نا، بةاَلم بؤ زؤر ئةنداماني تر كة دسةيان كرد، كة ثَيشني

كة ( اجمللس الوزاري لشؤون النفط والغاز)مةسةلةن ئَيستا لةطةَل جةنابي وةزير ئيتيئادمان كرد ناوي ببَيتة 
ثَيشنيارَيكي تر دةكةن، دةبَيت تةبريراتَيكتان هةبَيت، باشرت واية هةيئة بَيت، يان باشرت واية موبةريراتةكة 

ياسي موبةريراتي ضية، دانوني موبةريراتي ضية، يةعين ض ضية، يةعين زمانةواني موبةريراتي ضية، س
 .ةةَلةتَيك هةية لةناوي بَي  ئةوة شةرح بكرَي  باشرتة، كاك بةكر ستاح سةرموو

 :بةردَين بكر ستاح حسني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم  منيش هةمان راي ثةخشان خامن هةية، مةجليسي وزاري رةنطة هةمووي ئةندامر لةو مةجليسة،
ئةطةر مةجليسي ئةعال، يان دةستةي بااَل بؤ ئيشرداف، يان ئةو هةيئةي كة دروسو دةكةن، ثَيي 
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وايةتةحديدي دةكات، شةرت نيية هةموو ئةنداماني مةجليسي وزةرا دةكات، هةموو وةزيرةكان ئةندام بر 
 .لةو هةيئةية، ئةمة نودتةي يةكةم

َيت مةسةتيشي عام، موسةتيشي عام تةعريف نةكراوة كَيية، هاتووة دةَل( 33)بردطةي / نودتةي دووةم
موسةتيشي عام جا ئةمة لة ذَير ئيشردايف وةزيردا، رةنطة لةو وةختةي كة مونادةشةي دةكةير، ئةمة لة ذَير 
ئيشردايف ئةو مةجليسة دابَي  كة دروسو دةكةير، لةبةر ئةوة بة ثَيويسو دةزامن ئةو موسةتيشة تةعريف 

 .سوثاسبكرَيت، 

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك بةكر بؤ تةوزيح، يةكَيكيان موسةتيشي عام لة دانوني وةزارةت رؤذَيك ثَيش ئَيستا تةعريئمان كرد، 
ثَيويست ناكات لَيرة تةعريئي بكةينةوة، كة لة دانوني وةزارةت دةرمان هَينا موسةتيشي عام لةوَي 

 .موعةردةسة
ثَيشرت مةجليسي وزةرا هةية، مةجليس وزةرا هةموو وةزارةتةكان ( ارياجمللس الوز)كة لةوَي / دوو

، كة دةضية سةر ماددةكان وةكو ثَيشنياريش كرا جةنابي (جملس الوزراء للشؤون النفط والغاز)دةطرَيتةوة 
وةزيريش ئاماذةي كرد بريتيية لة رةئيسي وزةراو نائييب رةئيسي وزةراو وةزيري نةوت و وةزيري سامانة 

شتيةكان و وةزيري دارايي و وةزيري ثالندانان، ئةوة ثَيشنيارَيكي تري كردووة وةزيري كارةبا، ئةو سرو
وةخو كة مونادةشةي دةكةير ديارة، ضوار، ثَينج وةزيرة ديارة، بةاَلم تؤ لَيرة دةَلَيي ماناي ضية، 

ةر ماددةكة شةرحي مةجليسي وزاري تةعريئةكةي ضية، مةجليسي وزاري بؤ نةوت و ةاز، كة دةضيتة س
 .دةكةيت يةك، دوو، سَي، ضوار، ئةوانة دةطرَيتةوة، كاك تارق سةرموو

 :جامباز سعيد حممد طارق بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، واتا بردطةكان دةكةنة ماددة، (32)ئَيمة ماددةي يةكةم باس دةكةير، ضةند برادةر باس دةكةن ماددةي 
 .جيل دةكرَيت خؤي ماددة يةكة، نةك بردطةكان بكةنة ماددة، سوثاسثَيي خؤشة لةبةر ئةوةي تةس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .راست دةكةيت ماددة يةكة ئةواني تريش نوداتر، سةرموو مامؤستا كاكة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي سامانة سروشتيةكان عةيين ئةو ناوةمان هةية ئَيمة ئةطةر بَيني موالحةزة بكةير لة ياساي وةزارةت
، بؤية لَيرة ئةطةر هةمان ناو دابنَيينةوة يةعين تةدريبةن ئيلتيباس دةبَيت لةنَيوان (اجمللس الوزاري)

ئَيرةو ئةوَيوة، ئينجا ئةطةر بَيتو دةيدَيكي وا بؤ دابنرَيت، شتَيكي واي بؤ دابنرَيت، بؤ ئةوةي جياوازييةكي 
 .وان ئةوَي و ئَيرةهةبَيت لةنَي
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عةسوم دةكةي، ئةوةي لة دانوني وةزارةتي نةوت هةية مةجليسي ئيستيشارية، كاك دكتؤر ئاشو رةئيتان 

 .ضية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زارةت، با ئَيمة بيكةينة مةجليس نةوت، مةجليسي ريئاسي راستة ئَيمة مةجليسي وزارميان هةية لة وة

نةوت، يان مةجليسي عوليا، مةجليسي وزاري لةطةَل ئةوانة تَيكةَل دةبَيت، بيكةنة مةجليسي نةوت، 
تةعريئةكة دةَلَيت مةجليسي وزاريية، بةاَلم خؤي بكةنة مةجليسي نةوت، مانيع نيية، بةاَلم مةجليسي 

 .ي ببَيتوزاري لةوانةية تَيكةَل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة ( والغاز للنفط االقليمي اجمللس)ئةطةر جةنابت مواسيق بيت وةكو بةةداي لَي بكةير مةجليسي ئيقليمي 
لة ماددةكةش دةَلَيت بريتية لة ( اجمللس االقليمي لشؤون النفط والغاز: اجمللس االقليمي)تةعريئةكةدا 

 .ة، باشة حةل بوو، سةرموو كاك ئةسعةدرةئيسي وزةراو جَيطرةكةو ئةوان
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ناوي بةردَين وةزير هاتووة، ( 42و 11)لة زؤر جَيطا لة ماددةي يةك لة سةدةرةكان خاصةتةن لة بردطةي 

، يةعين وةزيرةكة (فطكل شخص يتعاقد مع الوزارة يف جمال الن: املقاول)دةَلَيت ( 42)بةاَلم لة سةدةرةي 
خؤي عةيين شتة وةزارةت ببَي ، كة شةخصيةتي مةعنةوي دةداتة وةزارةتةكة عةيين شتيش وةزير 

 .، سوثاس(42و  11)مواسةدةي دةكات، كةليمةي وةزير ببَيتة وةزارةت لة بردطةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيت، بةاَلم لة ماددةكاندا دةتواني بيطؤرديت لة تةعريئات زؤر هني نيية، وةزيريش دةبَي ، وةزارةتيش 
 .بيكةيتة وةزارةت، لَيرة عةددَيكة وةزير ئيمناي دةكات، يةعين هةردووكي دةبَي ، كاك ئاخري سةرموو

 :بةردَين اخر مجال انور
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، واتا عولياي (االقليم كوردستان جملس العليا للنفط والغاز يف)مر باسي مةجليس دةكةم، ثَيي باشة بكرَيتة 
 .لةطةَلدا بَيت، ضونكة مةوزوعي نةوت مةوزعَيكي طةورةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةريي سةرموو

 :بةردَين كريي  يد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ةوةي كاك رةئيةكاني مر باس كرا ئةو دوو ثَيشنيارةي كوَيستان خان مر ثشتطريي دةكةم، بةاَلم ئ
ئةسعةديش سةبارةت بة وةزير بكرَيتة وةزارةت، بةاَلم سةبارةت بة زماني كوردي حةق نيية بةرداسو ئَيمة 
زماني كوردي خؤمان وا لَي بكةير، هةر جارَي بة بيانووي شتَيكةوة زمانةكة باش تةرجومة ناكرَيت، ئةوة 

ندا تا لة دةستووري عَيرادي سيدراَليدا زمانةكة لةرداستيدا حةدة موعالةجة بكرَيت، ئَيمة هةوَلَيكي زؤرما
ببَيتة زمانَيكي رةري، ئَيستا خؤمان لةم دةزطا طرنطة كاريطةرة باسي زؤر ئةهميةتي هةية، خةريكني 

 .وردة وردة ثاشةكشةي لَي دةكةير و زمانة عةرةبيةكة دةكةينة زمانَيكي ئةساس، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك رةشاد
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دسةكاني مر كراو زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش سوثاست دةكةم منوونةت زؤر بَيت، كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةر ئةوةي بكرَيتة ئةجنومةني هةرَيمايةتي نةوت كة باشرت مر ثشتطريي دسةكاني كاك ديلمان دةكةم لةس

موالحةزةيةكي هةية هاتووة دةَلَيت ( 41)دةطوجنَيت لةسةر ئةو خةلةالنةش كة باران كرد، مر لة بردطةي 
، تةبعةن لَيرة (اي مكان الذي يكون لشخص ما)واتا ئةو شوَينةي كة كةسَيك، يان بة عةرةبيةكةي دةَلَيت 

ة ئةو شةخصة، نة شةخصي تةبيعية، نة شةخصي مةعنةويية، دةصدةكة لَيرة بةثَيي مر ثَيي واي
ئيشارةت بة ماددةي سَي دةكات، ماددةي سَي لةوَي تةئكيد لة هةرَيي ( 114و  11)دةستوور، كة ماددةي 

بَيت، دةكات، موَلكايةتي هةرَيي بؤ نةوت بةثَيي دةستووري عَيرادي، لةبةر ئةوة ثَيي واية نابَيت شةخص 
 .دةبَيت بكرَيت بة هةرَيي، نةك شةخص، ضونكة نة شةخصي مةعنةوية، هةرَيمةكة باشرتة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةموو مامؤستا كاكة شةرحَيكي بكة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كي تةبيعي، يان دانوني مةعنةوي، يان كيان، ئَيمة تةعريئي شةخصمان كردووة، كة كردوومانةتة شةخصَي
 .كةواتة ماناي واية هةرَيميش دةطرَيتةوة

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بة دةناعةتي مر كةسي تةبيعي ناطرَيتةوة، لَيرة تةعريئي دانونةكة بةثَيي دةستووري عَيرادي كةس مايف 
كات، حةدةكة بؤ كةسي مةعنةوية، كةسة مةعنةويةكةش ض دةوَلةت بة كةس نةداوة ئيمتيالكي نةوت ب

دةكات، يان هةرَيي دةكات، يان موئةسةسةيةكي حكومي دةكات، شةخصي تةبيعي وةك سةردَيك ناتوانَيت 
 .بةثَيي دةستووري عَيرادي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ابي وةزير رةئيت ضيةنودتةي تةجهين دةَلَيي، جةن( 31)خاَلي ضةندةم دةَلَيي بردطةي 

 

 

 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةثَيي دةستوورةكة ئةمة حةدي موداويلةكةية، حةدي هةية حيصةكةي خؤي لة نودتةي تةجهيندا بيبات 

ةجهيندا تةسليمي بكةيت بئرؤشَيت، كة حةدي ئينتاجي هةية، ئةطةر هةبوو بةشةكةي خؤي لة نودتةي ت
لةو مةنتيقةية، باسي ناكات خةَلكي دةرةوة بَيت حقودي ميللةتي عَيراق وةرطرَيت، حةدي تةجهيني 

 .خؤيةتي بةشَيوةي كة عةددةكة دانراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دابنَيني مر ئَيستا تَيطةيشتي لة كاك دلَير كةليمةكة ئيمتيالكة، يةعين حةدي تةسويقي نةست، ئةطةر 
حةدي تةسويقي نةستةوة حةل دةبَيت، يان تةجهيني نةست، يان حةدي تةجهيني نةست، كة لةطةَل 

 .، جةنابي  وةزير سةرموو(حق جتهيز النفط)كة بطؤردن (امتالك)دةستووري عَيراق ناطوجنَيت، 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماناكةي ناطؤردَيت بةنيسبةت موداولةكة، لةجياتي ( جتهين)بطؤردير بؤ ( امتالك)توانني كارَيك بكةير دة

 .، ئةوة موشكيلةكة حةل دةكات(حق التجهين)، دةَلَيي (حق االمتالك)ئةوةي بَلَيي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ، مر دةمةوَيت رةئي دانونيةكان سةني لة عقود، ئةوة كةليمةيةكي دانونية، تةسسريَيكي دانوني دةوَي
 .، وا نيية(حق التجهيز فيه)وةربطرم، ئَيستا جةنابي وةزير مواسيقة دةَلَيت بنووسة 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كة نةمَينَيت(امتالك)، (حقه للنفط)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيخ سةتاح ض دةَلَيتبنانني ش
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 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثَيي واية وةكو خؤي هاتووة لوةةويةن ض موشكيلةي نيية، ضونكة ئةو دةَلَيت نودتةي تةجهين، ئةو 
ة، لةطةَل ، مر ثَيي واية وةكو خؤي مبَينَيتةوة ض عةييب نيي(املكان الذي)شوَينةي لَيي تةجهين دةكرَيت 

 .رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو

 
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين لةالي ئَيمة زؤر وازيح نةبَيت، بةاَلم لةالي خةَلكي كةركووك زؤر وازحية، ئَيستا ئةو شوَينانةي كة 

كان موَلكي خةَلكة، ئةوانةش بةجؤرَيك لة جؤرةكان حةديانة، نةوتي تياية موَلكي خةَلكة، يةعين زةوية
 .باسي جَيطاية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة عيالدةي نيية، كاك سرسةت شةرحي دةكات

 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةيت دةيئرؤشَيت، يان بة ثاش ئةوةي نةوت لةبري دةربضَيت يةكَيكة دةيكات كة بة شةخصَيكي عادي دة
شةريكةيةك دةدةيت، ئةو شةخصة ض شةخصَيكي تةبيعي بَيت، يان مةعنةوي بَيت، حةدي ئيمتيالكي ئةو 
نةستةي هةية، ضونكة موستةَلةحةكة دانونيةو زؤر وازحيةو زؤر روونةو زؤر ئاشكراية، تكا دةكةم لة 

اي دةكةم هةندَي جار، بةس خةَلكَيكي خةبري و برادةران ئةو موستةَلةحاتانة، بةخوا منيش بة ترس تةماش
 .شارةزا دايناوةو موستةَلةحاتي عاملينة، ئَيمة حةدمان نيية بيطؤردير زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر كةمال سةرموو

 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، حازرة (النفط اخلام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع)كات لة مودةدمية، دوايَي دةَلَيت لَيرة باسي مةكان دة
بئرؤشرَي، كَي دةيئرؤشَي شةريكةيةك، يان شةخصَيك دةيكردَيت، حةدي ئيمتيالكي هةية، زؤر تةبيعية 

 .وةكو خؤي مبَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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املكان الذي يكون لشخص ما حق امتالك )ئةوةي رزطارمان بَيت لةو شتة  ئةطةر ضي دووبارةش دةبَي ، بؤ
 .، سةرموو جةنابي وةزير(النفط املستخرج

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ناتوانيت  موشكيلةكة حةدي ئيمتيالكة باسي دةستووري سيدراَل دةكات، نةوت هي ميللةتي عَيرادة
بيخؤيتةوة، رؤذَي دةيئرؤشي، كة سرؤشتت ئيمتيالكةكة دةطؤردَيت، ئةوةي كة كردي هي ئةوة، كة سرؤشتت 
ئيمتيالك دةطؤردَيت، ئةمةش بةيعةكةية، كة طؤردا ئيمتيالكةكة دةطؤردَيت، مر حةز دةكةم لة شوَيين خؤي 

 .مبَينَيت وةكو ئَيستا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كيلة هةية سةدةت، ئةوةي كاك سرسةت طوتي دانونيةن راستة، بةاَلم ئةطةر ئةو جوملةية مر يةك موش
، تؤ وا بَلَييت (حسب املادة الثالثة من هذا القانون)شةتب بكةير موشكيلةمان نامَينَيت، ئةويش كة دةَلَيت 

كةكة (31)لة هينةكة لة دةضية سةر ماددةي سَي ئةو ئيعتريازاتانة دةهَينَيتةوة بري، لةوَي نووسراوة هةر 
، حةسبة ماددة سَييةكة شةتب بكةن (املكان الذي يكون لشخص ما حق امتالك النفط فيه حسب املادة)

موشكيلة نامَينَي ، ضونكة ماددةي سَي باسي حيصةي ئيقليي دةكات، ئةوةي ئةطةر شةتب بكةن، ياخود 
ةكة واي لَي (31)كةن، بنامن ض ئيعتريازَيك دةمَينَيت، واي لَي ب( حسب الفقرة سابعًا من املادة الثالثة)بَلَيي 

املكان الذي يلي عملية االستخراج يكون فيه النفط اخلام او الغاز الطبيعي جاهزين للبيع واالستالم )دَي  
وفق املعايري الدولية، اي املكان يكون لشخص ما حق امتالك النفط حسب الفقرة سابعًا من املادة الثالثة من 

، (الي شخص ان يكتسب حق امتالك النفط عند نقطة التجهيز حصريًا)، سةدةرة حةوتيش (القانونهذا 
ئةوة زؤر وازحية، يةعين تةجهيني ئةو نةستةي كة دةرضووة بةثَيي عةددةكة وةريطرتووة، سؤزان خان 

 .سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.ارجو اضافة كلميت الزيت الصخري)زدة بة عةرةبي دةيَلَيي مر ثَيش ئةوة لة خاَلي يا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تؤ ناوي خؤت نووسيووة كةي هاتينة ئةوَي، ئةو كات ثَيشنيارةكةي خؤت بكة

 :بةردَين سؤزان شها  نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة دَيتة دةرةوة خؤ ناخرَيتة هينةوة  نودتةي تةجهين ئةو شوَينةية كة نةوتةكةي لَي دَيتة دةرةوة،
سةيارةوةو بطةردَي، نةخَير، شوَير هةبَيت كؤ دةكرَيتةوة تيايدا لةوَي دةسرؤشرَيت خةزن دةكرَيت، كةواتة 

اي املكان الذي يكون لشخص ما )ئَيمة ئةطةر بَيتو ئةو بةشي دووةمة الببةير، يان هةر هةمووي الببةير 
الببةير هيض ئيشكالَيكمان نامَينَيت، بةس تةنها ( الثالثة من هذا القانون حق امتالك النفط حسب املادة
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تةعريئي نودتةي تةجهين دةمَينَيتةوة، بةس ئةوة بةسة، ئيرت بؤضي لة سةدةرةي حةوتدا هاتووة، ثَيويست 
 .ناكات تؤ لةوَي باسي بكةيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جةعئةر سةرموو

 :معروف مصطفى جعئر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر يةك تَيبينيي هةبوو لةسةر تةدريبةن حةلي ئةو موشكيلةي ثَيشوو كة ئَيستا باسيان كرد، خؤي لة 
باسي دازانج دةكات، دةَلَيت رَيذةيةك لة نةوتي نَيردراو ( 31)ية، بةاَلم ئَيستا بؤتة (32)مسوةدةكة بردطةي 

ي، ئةو رَيذةية كة بؤ حكومةت دياري دةكرَيت، مر داوا دةكةم ئةطةر جةنابي مسؤطةرة بؤ حكومةتي هةرَي
وةزير رازي دةبَيت دياري كردني حيصةيةك بؤ خاوةن موَلكةكة، ئةطةر موَلكةكة موَلكي سرف بوو، ضونكة 

َي  زؤر كةس موَلكي سريف هةية، لةوة دةضَيت بريَيكي نةوتي لَي دةربضَي  حةدة لَيرة حيصةي دياري بكر
 .ش دةكات، سوثاس(31)ئةطةر ئةو حيصةية دياري بكرَيت حةلي موشكيلةي بردطةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رؤميؤ سةرموو

 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ازة، مر دوو تَيبينيي هةية، مر تةئكيد دةكةمةوة سةر مةسةلةكةي دانوني خؤي كة دانوني نةوت و ة
يف جمال العقد ( )يف جمال النفط)بةاَلم لة زؤرترير بردطةكان تةنها باسي نةست دةكرَيت، دةَلَيت 

 .دةبواية زياد بكرَيت( انتاج النفط()النفطي
احلقل النفطي / احلقل احلالي)، (احلقل احلالي واحلقل املستقبلي( )16و  15)لة بردطةكاني / خاَلي دووةم

، مر ثَيي (15/8/4225بعد / احلقل املستقبلي)، ئةويرتيش (15/8/4225اريًا قبل الذي كان له انتاجًا جت
 .واية ئينتاج هةمووي ئينتاجي جتاري نيية، يةعين ئينتاجي مةحليش هةية، ئةمة يةك

، ئةويرتيش (15/8 قبل املستخرج احلقل)لة دةستووريش كة باسي مونادةشةي ئةوة دةكرا، دةيانوت / دوو
 .، سوثاس(15/8م استخراجه، او مت استخراجه بعد احلقل الذي يت)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاك رؤميؤ و هةندَي ئةندام ثةرلةماني تر كة باسي ةازيان كرد، طوتيان ناوي نةهاتووةو ئةوانة، تةماشاي 

او اي اية هيدروكربونات طبيعية : النفط)بردطة دة بكةن لة ماددةي يةك تةعريئي نةوتي كردووة دةَلَيت 
، يةعين (خليط هايدروكربوني طبيعي سواء يف احلالة الغازية او السائلة ويشمل ما يسرتجع منه اىل املكمن

 .ئةوة ةازيش دةطرَيتةوة، كة وتت نةوت ةازيش دةطرَيتةوة، كاك سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةعريئي ئيجازةي تةنقيب و ئيجازةي ( 42و  11)نابي وةزير لةسةر بردطةي مر ثرسيارَيكي هةية بؤ جة

االشعار او املوافقة اليت تصدر من الوزير وفقًا للمادة الرابعة )تةخويل، بؤ منوونة لة ئيجازةي تةخويل دةَلَي 
للوزير )دةَلَي  (الرابعة والعشرون)، هيض تةعريئَيكي تَيدا نيية، دةضية ماددةي (والعشرون من هذا القانون

يةعين لَيرة دةتنَيرَي بؤ ئةوالي، لةوالش دةتنَيرَيتة ئةوال، بؤ ئةوةي تَيبطةيت ( منح اجازة التخويل
ئيجازةي تةخويل، ياخود ئيجازةي تةنقيب، ئةوة هةردووكيان ثَيويستيان ثَيية بةرداسو لَيرة رووني 

مر بة خؤم ثسثؤر نيي لةو بوارةدا، بةاَلم بكةيتةوةو تةوزحي بكةيت كة تةنقيب ضية، تةخويليش ضية، 
الرخصة اليت متنح للقيام )بؤ منوونة لةالي خؤم دةتوامن تةعريئَيكي بؤ بكةم ئةو ئيجازةي تةنقيب 

، لةوانةية هةَلةي تَيدا بَيت، ضونكة ثسثؤر نيي، (بعمليات احلفر والبحث واالستكشاف عن املوارد الطبيعية
 .ة تةوزيح هةية لَيرة بكرَيت، ئةوة يةكبةاَلم بةرداسو ثَيويسو ب

ليذنةي دانوني دائيمةن تةعةودمان كردووة، كة بؤ تةرديي رَينبةندي خؤيان هةية لةجياتي / دووةم
 .لَيرة نةيانكردووة، نازامن بؤ، سوثاس( اواًل، ثانيًا، ثالثًا)ئةردام وشة دادةنرَيت 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو سؤزان خان

 :َين سؤزان شها  نوريبةرد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر يةكةم جار ثشتطريي دسةكاني كاك سةردار دةكةم بؤ ئةو دوو خاَلة، ضونكة هةردووكي دةَلَيت بطةردَيوة 
بؤ ئةو ماددانةو لة ماددةكاندا يةكسةر هاتؤتة سةر شَيوازي سةرسةكة، بَلَيني ئيننةكة كة دةيدرَيت، لة 

مجيع اهلايدروكربونات السائلة يف حاالتها الطبيعية / النفط اخلام)ة سةدةرة يازدة دةَلَيت ماددةي يةكيشدا ل
، ئينجا لة دواي ئةوةوة، ثَيويستة (او الناتج من الغاز الطبيعي بالتكثيف او اية وسيلة استخالص اخرى

 هةية لة كوردستان، ئيناسة بكرَيت، ضونكة ئةوة مشولي هةية، يةعين( الزيت الصخري او الرمال القريية)
 .ئةطةر ئيناسة بكرَيت، ئَيمة زةرةر ناكةير، ئيستيئادةي لَي دةكةير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير وةاَلمي بدةوة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بيت، دةتوانيت بةكاري بَينيت، بةاَلم لة كوردستان ثَيويست ئةو شتة تةعريئي لةوانةية ئةطةر تؤ لة كةندا 
 .ناكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية سةرموو



 26 

 شوكرية رسول ابراهيي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مر خؤم بة كَلؤل دةزامن لة ئاسو ئةم ياسايةدا، كة بةرداسو هةست دةكةم ثسثؤردَيك 
سيوويةتي، لةوانةية ثرؤسيسؤر بَيت لةو بابةتة، كة ئَيمة زؤربةي زؤرمان دةَلَيي شارةزاي ئةم بابةتة نوو

نني، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا كة مر خوَيندمةوة زؤر دَلشادم بةوةي كة بةرداسو بة ثوخو و بة جواني و 
س، هةمووي بؤ روونكردؤتةوة، ئةم بة رَيكوثَيكي هةموو هاتووة، بة زاراوة سازي، سةسَل، ماددة، مةحبة

هةموو تَيبينيانةي ئةنداماني ثةرلةمان بة رةئي مر بؤ دةوَلةمةند كردني ماددةكةية، نةك كةم كردنةوةي 
ئةم ياساية، لةبةر ئةوة مر ثَيشنيارَيكي هةية لةطةَل بةردَينتان، ئةو كورديةي كة نووسراوة زؤر خاَل، زؤر 

بؤ زماني كوردي، بؤية دةَلَيي تكاتان لَي دةكةم با زماني كوردي سةرامؤش  بة جواني و ثوخو وةرطَيرداوة
 .نةكةير، با زماني عةرةبي نةبَيتة زاَل بةسةر زماني كورديدا، ئةمة يةك

تكا دةكةم ئةطةر ضةوتيةكيش هةبَيت لة زماني كورديدا خةتاي ئةو وةرطَيردةش نيية، بةَلكو زماني / دوو
ؤ يةك وشة سةد موستةَلةح هةية، جا لةبةر ئةوة هةروةكو عةبدولواحيد نوري عةرةبي ئةوةندة دورسة، ب

، بةس (16و  15)دةَلَيت، دةَلَيت خؤمان كةم تةرخةمني، مر ثرسيارَيكي لة جةناي وةزير هةية بؤ خاَلي 
َل كَيلطةي حةز دةكةم وةزيري بةردَين، ئةطةر تؤزَيك بري بكةيتةوة لة ئةمة، كة دةَلَيني كَيلطةي ئَيستا لةطة

ئايندة تارخيَيكي لَيرة داناوة، هةر دوو تارخيةكة دةَلَيت تا ثَيش، تا ثَيش، كة دةَلَيني كَيلطةي ئَيستا كة 
نووسيوويةتي تا ئةوةندة يةكسةر دةبَيتة رابردوو، ئينجا بة رةئي مر جوانرتة بطوترَيت ئةو كَيلطة 

وة بؤ ئَيستاية، بؤ كَيلطةي ئايندة ئةو كَيلطة نةوتييةية كة بةرهةمي بازرطاني دَينَيتة بةرهةم، ئة
نةوتييةية، يان هةر كَيلطةيةكي نةوتي دؤزراوة، يان لة ئةجنامي دؤزينةوةي ثرؤذةكاني ئايندةدا 

ي كورديةكة نووسراوة دةوَلةتَيك، جا بؤية بةردَين، ئَيمة زؤر (46)دةدؤزرَيتةوة، خاَلَيكي ترم هةية، خاَلي 
و ثَي مةبةس ، ضؤن ثشو ثَي نةبةستني، دةوَلةت جياية، مؤَلةتيش جياية، خؤي جار ئَيوة دةَلَير ثش

 .لَيرةدا مؤَلةتة نةك دةوَلةت، لةطةَل رَينم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .واية بة عةرةبيةكةش واية، كاك شيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حسب املادة الثالثة من هذا )وةكو خؤي دةستكاري نةكرَيت، كة دةَلَيت ( 31)ي باشة سةدةرةي مر ثَي
، لةبةر ئةوةي بةثَيي ماددةي سَي حقوودي هةية حكومةتي هةرَيي و ميللةت بة تةواوةتي تَيدا (القانون

يارو ثَيشنيارةكاني بةسرتاوةتةوةو دياري كراوة، لةبةر ئةوة ثَيي باشة هةروةكو خؤي مبَينَيتةوة، ثرس
 .تريشي برادةران باسيان كرد، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، خؤ دانونَيكيشمان دانا بةناوي دانوني (قانون النفط والغاز القليم كوردستان)ئَيمة دانونةكةمان بةناوي  

ةرَيي، لةو دانونة ئَيمة ثَيناسةي سةرؤكي هةرَيي، حكومةتي هةرَيي، هةرَيممان هةمووي كرد، سةرؤكي ه
هةموو جارَي ئةو موستةَلةحاتانة دووبارة دةبَيتةوة، يةعين بةرداسو ئةوة بةزيادي دةزامن و ئةوانة 

ستة بة تةشجيعي ثَيويست ناكات، نةصةكاني دانوني سةرؤكي هةرَيي، بةرداسو ئةوة نةصي دةستووري را
، مومتةلةكاتي سابيتة مةبةسو (املمتلكات الثابتة -18)ئيعتيادي دةرضووة، ئينجا سةبارةت بة بردطةي 

 .عةداراتة، يةعين ئَيمة لة دانوني مةدةني هةمانة، ئَيمة ثَيويست ناكات باسي بكةير لَيرة
اسو ئةم دوانة ناوازحيي تياية، لة ، يةعين بةرد(عقد النفط)لةطةَل ( االجازة()41)سةبارةت بة بردطةي 

، لَيرة ديسان دةَلَي عةدد (رخصة عقد نفطي أو رخصة تنقيب النفط وأي أتفاقية خاصة به)ئيجازة دةَلَيت 
، يةعين لَيرة ئيجازة ديسان بضووك دةبَيتةوة، لةوَي (أية إجازةاي عقد يربم أو رخصة أو اذن أو )نةست 

يةعين حةدة بةرداسو ئةمانة روون بكرَيتةوةو ساغ بكرَيتةوة، ئيجازة كة ئيجازة شامل و عام و ئةوانةية، 
تةعريئي دةكةير دسةكةي بة تةواوي بنانني، عةددي نةستيش وازيح بَيت، ئينن نازانني ضية، يةعين 

 .وشةي ئينن وازيح نيية، روخصة دةزانني ئةوةية، بةاَلم حةدة ئةوانة روون بكةينةوة، زؤر سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

 .كاك عةبدولردةبان سةرموو
 :رضا ابد عبدالربر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( 12)لة بردطةي ( التنقيب)ديارة ئةم ماددةية تةعريئة، هةندَيك تةعريف هةية نةهاتووة، يةكَيك لةوانة 

ئيجازةي تةنقيب هاتووة، ( 11)طةي يةكةم وشة تةنقيبة، لة خوارةوة لة برد( العمليات النفطية)كة دةَلَيت 
البحث عن الربترول )بةاَلم تةعريئي تةنقيب نةهاتووة، كة بةو شَيوةية مر شتَيكي نووسيووة بريتية 

، هةروةها هةندَيك تةعريئي تر كة زةرورن، وةكو (....السائل اجليولوجية واجلوفيزائية والوسائل االخرى
كات، تةعريئي كَيلطة نةوتيةكان هاتووة، عةددي شةريكات تةتويرو ئةوانة، هةروةها تةعريئي شةري

هاتووة، ئيجازات هاتووة، بةاَلم تةعريئي شةريكاتي خؤماَلي، شةريكاتي ئةجنةبي، ئةوة شتَيكي طرنطة كة 
 .بةشَيكي سةرةكيية لة ياسايةكةو لة ياساي نةوتي واَلتاني تريش هاتووة ئةم تةعريئانة زؤر سوثاس

 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
 .جةنابي وةزير مةسةلةي كةليمةي تةنقيب، سيعلةن ئيجازةي تةنقيب هاتووة، ثَيشنيارةكةي بةجَيية

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كرا لةطةَل وةزارةتي لة ماددةكان دانراوة، ئاشكرا كراوة لةوَي، بةرداسو ئَيمةو ليذنةي دانوني كة مونادةشة 
عةدلي خؤمان، ئةوان وايان زاني تةعريئي زؤرمان دةوَيت، ئَيستا ئةطةر خبةينة سةر ئةوةو ئيناسةي بكةير 

 .نةجامتان نابَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش دةَلَيي تةعريئات زؤرة، مادام هةر زؤرة با زياتري بكةير، كاك عوران سةرموو

 

 
 (:ماراني باني)دادر داهعب عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيشنيار دةكةم لة ثرؤذة ياسايةكة لة هةر شوَينَيك ناوي وةزير هاتووة، بكرَيت بة وةزارةت بة شةرتَيك 
تةئسري لة بردطة ياساكاني ناو ثرؤذةكة نةكات، مومكينة لة هةندَي شوَير وةزير ثَيويست بَيت، بةاَلم بة 

 .هةر وةزير نةبَيت، ئةو جَيي ثَيويست نةبَيت بكرَيتة وةزارةتعامةكةي 
شةخصي ( 43و  44)ثشتطريي لة جياكردنةوةي دريو زةيو بةردي دةكةم، دةربارةي بردطةي / خاَلي دووةم

 .مةعنةوي تةعريف بكرَيت، كة هةموومان بنانني ئةو شةخصة كَيية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي هةموو وةزيرةكان بكرَيتة وةزارةت، ئةوة ماددة بة ماددة كة دَيتة باس كردن،  بةنيسبةت خاَلي
مونادةشةي دةكةير ئةطةر ثَيويست بَي  وةزير دةمَينَيتةوة، ئةطةر ثَيويست بَيت دةيكةينة وةزارةت 

ة ئةويش بةطوَيرةي ماددةكةو شةرحةكةو ليذنةي دانوني خؤشيان زؤر تةعديالتيان كردووة، لةو بارةيةو
رةضاو بكةن راثؤرتي ليذنةي دانوني خبوَينَيتةوة لةسةر ماددةكان، ئةطةر ئيناسةتان هةبوو، ئةو وةخو 

 .مونادةشة دةكةير، كاك عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ثَيي واية زؤر باشة ئةطةر بةنيسبةت سةدةرة يازدةكةوة، ئةو ئيناسةي كوَيستان خان باسي لةسةر كرد

كةوة دةداودةق مر لةطةَل ئةو رةئيةي كاك سرسةت (31)ئيناسة بكرَي  لةو سةدةرةية، بةنيسبةت سةدةرة 
دام كة باسي ئيمتيالك دةكات، ضونكة ئةو سةدةرةية رةبت كراوة بة ماددةي سَي، ماددةي سَيش كة باسي 

بت كراوة بةو دوو، سَي ماددةيةي دةستووري كة ئَيمةي لةسةر كراوة، باس لة حةدي ئيمتيالك دةكات رة
، ئةوة لة دةستووري ئيتيمادي هةية، (115و  114و  11)كورد زؤر دةمَيكة هةوَلي بؤ دةدةير ماددةي 

ثَيويستة ئةو حةدي ئيمتيالكة لة شوَيين خؤي مبَينَيت، ئةطةر ئةوة نةمَينَيت زؤري لة ماددةكاني تري ثَي 
 .وثاسدةطؤردَيت، زؤر س

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حسب )زؤر سوثاس، منيش هةر بؤ تةئكيد موعالةجةمان كرد كاك عومةر، طومتان تةنيا لةجياتي بَلَير 

، ضونكة ماددةي سَي ضوار، ثَينج سةدةرةية لة (حسب الفقرة السابعة من املادة الثالثة)دةَلَيني ( املادة الثالثة
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وة، موعالةجةمان كرد دسةي كاك سرسةمتان بة رةضاو وةرطرت و تةنيا سةدةرةي ئةخريي ئةوةي دةطرَيتة
 .ئةوةندةمان كرد سةدةرةي حةوت لة ماددةي سَي، يةعين دسةكةي تؤ وةرطرياوة، كاك ةةسور سةرموو

 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةية، مر بةنيسبةت بردطةي يةكةم لةطةَل تَيبينيةكاني مر هةندَيك تةكنيكني بةنيسبةت ئةو ماد
 (مجهورية العراق االحتادية)رةئيةكةي دكتؤر نوري دام، لةبةر ئةوةي ئَيمة بةنيسبةت عَيراق شتَيك نيية 

يان دةبَيت وةكو خؤي ة، ئةو ثَيناسانةش هةر دةستةواذةكانهةي( مجهورية العراق)نيية، تةنيا  ئةمة
 .بنووسرَيت دانونيةن

دستور مجهورية )، ئةوةش دةبَيت بكرَيتة (دستور مجهورية العراق االحتادي)ووري ئيتيمادي دةست/ دووش
، ضونكة ئيتيماديةكةي ثَيوة نيية، راستة ئَيمة دةمانةوَيت تةئكيد بكةينة سةر مةسةلة (العراق

ثَيوة ( الحتاديا)سيدراَليةكة، بةاَلم لة رووي تةكنيكيةوة دةستوورةكة ئةوةي ثَيوة نيية، واتا دةستةواذةي 
، ئةو (وزارة الثروات الطبيعية لآلقليم)بةنيسبةت بردطةي هةشت و نؤ / خاَلَيكي تر .نيية، ئةوة خاَلَيك

( قانون النفط والغاز يف اقليم كوردستان)ئيقليمانة بة رةئي مر هةردووكيان زيادن، لةبةر ئةوةي لةسةرةوة 
يش، مر لةطةَل ئةوة دام هةر وةزير (42و  11)هةية، ئةوة ناوي ياسايةكةية، بةنيسبةت بردطةي 

مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوةي هةر ئةمرَيك دةردةضَيت وةزير ئيمناي دةكاتر، ثَيويستة وةزير لَيرة مبَينَيتةوة 
يش مر (31)وةكو خؤي، راستة لة وةزارةت دةردةضَيت، بةاَلم ئيمناي وةزيري لةسةرة، بةنيسبةت بردطةي 

 .سرسةت دةكةم، زؤر سوثاستةئيدي رةئيةكةي كاك 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيشنيارةكامن باس كران لة اليةن برادةران دووبارةي ناكةمةوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
انيشي زؤري بةسوود بوون، هةندَيكي دووبارة بوون، بةاَلم ئةو ماددةية زؤر مونادةشة كرا، مونادةشةك

ئةوةي كة رةضاو كرا شتة طرنطةكان بة مواسةدةتي وةزير، ئةوةي تةئكيديش نةكراوة لة ضوار، ثَينج 
كةس، هةندَي كةس ثَيشنياري كردووة، بةاَلم كة نةبَيتة ضوار، ثَينج كةس، يةعين ليذنةي دانوني و 

وةزير و هةندَي ئةنداماني تر، بؤية ئةوةي وةرطريا باران كرد، ئةو ثرؤذةكة خؤي و جةنابي 
تةعديالتانةي كة باران كرد لة ثَيش هةموويانةوة زياد كردني بردطةيةك لة ثاشي بردطةي حةوتةم، 
دةبَيتة هةشتةم ئةوةي مةجليسي ئيقليمي تةعريف دةكرَي  بة مةجليسي شوئون، دوايَيش ئةوانةي كة 

ة ناحيةي زمانيشةوة تةعديالتي لةسةر كرا، ليذنةي دانوني هةموو تةعريئةكاني وةرطرتووة، باستان كرد ل
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تةنيا يةك نودتة ما بوو، كة كاك دكتؤر نوري باسي كرد، ئةويش لة ناوةكةيدا دةستووري ئيتيمادي، كاك 
وري ةةسوريش تةئيدي كرد، دوو كةس تةئيديان كرد، ئةوة يةعين تةعريئة لة حةديقةتدا دةستو

ئيتيمادي تةعريف دةكاتر دةَلَير ئةو دةستوورة، يةعين ماددةيةكي وا نيية بَلَيي جَيي خيالف بَيت، 
ئةويرتيان طةورة بَيت لةناو دةستووري عَيراديشدا كةليمةي ئيتيمادي هاتووة، ثَيي وا نيية شتَيكي وا بَيت 

َي كراو جةنابي وةزيريش مواسيق بوو و خةلةل ثةيدا بكاتر، بؤية مر ماددةكة بةو تةعديالتةي ئاماذةي ث
ليذنةي ياسايش تؤماريان كرد، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية كة ليذنةي ياسايي ثَيشنياري 
كرد دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة تَيكرداي 

 .ددةي دوودةنط وةرطريا، سةرموو بؤ ما
 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى دووةم
 ضوارضَيوةى ثيادةكردنى ياساكة

 :ماددةى دووةم
 :بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكرَى بةسةر :يةكةم

رادى بَي، يان ض كؤمثانياكانى طشتى، يان تايبةتى بة دةستيان هَينابَي، ض موَلكى عَي:ثرؤسةكانى نةوت  -ع
 .بيانى

 .هةموو ضاالكيةكانى ثةيوةس  بة ثرؤسةكانى نةوت - 

ى دةستوورى (141)و هةردوو بردطةى يةكةم و دووةمى ماددةي (115)بةثَيى حوكمةكانى ماددةى  :دووةم
سيدراَلى، هيض ياسايةكى سيدراَلى، يان رَيككةوتر، يان طرَيبةست، يان ياداشتى لة يةكطةيش  و هةر 

طةيةكى ديكةى سيدراَلى تايبةت بة ثرؤسةكانى نةوت جَيبةجَي ناكرَيت، تاوةكو دةسةاَلتى تايبةمتةندى بةَل
 .خؤى رةزامةندى لةسةر جَيبةجآكردن نةدات

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثاني
 لقانونانطاق سريان 

 :على لقانونتسري أحكام هذا ا: أوال/ املادة الثانية
 .، سواء كانت مملوكة للعراقي او لألجنيبمن قبل الشركات العامة أو اخلاصة سواء املنجزة العمليات النفطية -أ

 .كافة النشاطات املتعلقة بالعمليات النفطية -ب



 51 

ال جيري من الدستور األحتادي (  141)من املادة  تني أوال وثانياوالفقر(  115) املادة  إستنادا ألحكام: ثانيا
أحتادي او اتفاق او عقد او مذكرة التفاهم او اية وثيقة أخرى أحتادية خاصة بالعمليات  تشريع نفاذ أي

 .السلطة املختصة يف االقليم على نفاذه توافق عليها مل النفطية ما
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ووةم هيض تَيبينيةكي نيية و تةئيدي دةكاتليذنةي ياسايي سةبارةت بة ماددةي د

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس موالحةزةي لةسةر نيية، كاك سةعدةدير سةرموو
 :بةردَين مال سعدالدير عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من قبل الشركات  ةسواء املنجز العمليات النفطية)لة دوو يةك نابَيت، يةعين ( سواء)جانيبة لوةةويةكة دوو 

 .، ئةوة نابَيت(، سواء كانت مملوكةالعامة أو اخلاصة
من )بة عةمةلياتي نةسو ( أحتادي او اتفاق او عقد او مذكرة التفاهم تشريع ال جيري نفاذ أي)لة / دووةم

راستة ، ئةوة لَيرة ئةو صياةة تةواو نيية، لةطةَل دةستووري ئيتيمادي بؤ؟ يةعين (قبل احلكومة االحتادية
لة حقولي حالي سةاَلحيةتي حكومةتي ئيتيمادي هةية لةسةر ئةوةي تةشريعي هةر دانونَيكي بكات، هةر 
ئيتيئاق و هةر عةددَيكي بكات، بةاَلم لة حقولي موستةدبةلي ئيشكال هةية، يةعين لة حقولي 

ئةوة ثَيويستة ئةو موستةدبةلي ناتوانَيت هةر دانونَيكي دةربكاتر، يان هةر عةددَيكي دةربكاتر، جا 
 .وا بة باشي دةزامن لةطةَل رَينمدا( املستقبلية باحلقول)بطؤردَي ، يةعين بكرَيتة ( العمليات النفطية)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر سوئاد سةرموو
 :بابان ابد حممد فؤاد.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي واية هةردووكيان باسي ثرؤسةكاني نةوت دةكةن، دةكرَيت بةرداسو بةشي يةكةمي ئةم ماددةية، ثَي
 تسري أحكام هذا القانون)بردطةي يةك و دوو بكرَيت بة يةك بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت بة عةرةبيةكةي 

، سواء كانت من قبل الشركات العامة أو اخلاصة سواء اجنزت على كافة النشاطات املتعلقة بالعمليات النفطية
، ضونكة هةردووكيان باسي عةمةلياتي نةسو دةكةن، كة بة دوو بردطة (اقي كانت أو أجنيبمملوكة للعر

 .هاتووة، ثَيي واية باسي هةمان ثرؤسة دةكةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من قبل  سواء اجنزت النفطيةالعمليات )ياةة كردنةوةي بردطةي يةكةم دةكةم، دةَلَيت مر داواي دووبارة ص
 (.للعراقي او اجنيب مملوكة)، نةك (سواء كانت عراقية أو أجنبية الشركات العامة أو اخلاصة

اتفاق  أحتادي او تشريع أي ينفذال )سةبارةت بة بردطةي دووةم، مر دةَلَيي بةو جؤرة دةست ثَي بكات / دووةم
 مل ما يف االقليم كوردستان او عقد او مذكرة التفاهم او اية وثيقة أخرى أحتادية خاصة بالعمليات النفطية

والفقرتني اواًل وثانيًا من املادة ( 115)السلطة املختصة يف االقليم وذلك مبوجب احكام املادة  توافق عليها
 .، سوثاس(من الدستور االحتادي( 141)

 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .كاك دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ثَيي واية بلَيني بؤ (من قبل سواء اجنزت العمليات النفطية -ع)منيش هةر ثةيوةندي بة صياةةوة هةية 
 شركات العامة أو اخلاصةمن قبل ال املنجزة العمليات النفطية)دوو جار دووبارة نةبَيتةوة ( سواء)ئةوةي 

السلطة املختصة يف )يش كة دةَلَيت (ثانيًا)، وةكو تَيبيين كاك دكتؤر نوري، لة (سواء كانت عراقية أو أجنبية
 .باشرتة، يةعين تةحديدي ئةو سوَلتةية بكرَيت كوَيية؟ زؤر سوثاس( االقليم على نفاذه

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ض كؤمثانيايةكاني طشو، يان  -ع)مر يةك ثرسيارم هةية، ضونكة بةرداسو تَيي ناطةم، ماددةي دوو بردطةي 
تايبةتي بةدةست هَيناني ض موَلكَيكي نابَيت لة كوردستان زياد بكةير، ض موَلكَيكي كوردستاني بَيت ض 

 .ان بيانى، ئةوة مةدصةدم كوردستانيية سوثاسموَلكى عَيرادى بَي ي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

العمليات )ئيعتريازةكان هةمووي لوةةوي و  صياةةية، مر تؤزَيك بؤتان ئاسان دةكةم، بؤ سةدةرةي يةكةم 
ي ، لةجيات(او تلك اليت مملوكة للعراقي أو أجنيب من قبل الشركات العامة أو اخلاصة اليت تنجز النفطية

ئةوةش ئيعتيادية، ئةطةر جةنابي وةزير تةسسريَيكي ترت ( يف االدليي)ةكة البدرَي ، لة هينةكة (سواء)
 .هةية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة ليذنةي ياسايي داوامان كردووة، ئيعادةي صياةةي هةندَيكيان بكةير، ئَيمة ئامادةينة ئيعادةي 
صياةةيان تةواو بكةير، الم واية مونادةشة لةسةر ئيعادةي صياةة نةكةير باشة، لة ماددةكةو لة مةوزوع 

 .و بابةتةكة بدوَيني باشرتة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا جةنابي وةزيريش مواسيقة بة ئيشارةت طوتي مواسيقي، ئةوة يةك
، ضيت وت (او مملوكة للعراقي أو أجنيب لعامة أو اخلاصةمن قبل الشركات ا اليت تنجز العمليات النفطية)

 .كاك خةليل
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تقرتح اللجنة ختويلها إلعادة صياغة و تبويب بعض مواد )هةرضةندة لة ليذنةي خؤمان طوتية رةدي يةك 

من قبل الشركات  سواء اجنزت النفطيةالعمليات )َيت ، بةس لَيرة موختةسةر دةب(املشروع وفق النهج املتبع
 .، تةواو(سواء كانت عراقية أو أجنبية العامة أو اخلاصة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، موالحةزةكان لةسةر لوةةوي بوون ضاكيان (يف االقليم)لةجياتي ( فيه)لة بردطةي دووةميش ئيقليمةكة 
ا ثيشان نةدا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ماددةي دووة لة دةكةينةوة، صياةة بوو، كةس ئيعتريازي و

ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
 .سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، سةرموو دكتؤرة شوكرية نودتةي نينامي هةية

 :شوكرية رسول ابراهيي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئايا نيصامبان تةواوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حيسامبان كردووة، مر ئيجازة نادةم ئةطةر نيصا  كةم بَيت، لةطةَل كاك سرسةت ئيتيئادمان كردووة، 
 .طومتان ئةطةر بنانني نيصا  كةم دةبَيتةوة با دانيشر سةرموون بؤ ماددةي سَي

 :داهبةردَين كريي حبري عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى سَييةم

 موَلكداريةتى نةوت و ماسةكانى حكومةتى هةرَيي
 :سَييةم ماددةى

ى دةستوورى سيدراَلدا هاتووة (111)موَلكداريةتى نةوت لة هةرَيمدا، بةثَيى ئةوةدا لةماددةى  :يةكةم
طةكانى بةرهةمهَير بةدةست دةهَينرَي بةشى حكومةتى هةرَيي لة داهاتةكانى ئةو نةوتة لة كَيَل. دةبَيت

ى دةستوورى (114)، بةثَيى بةشى طةىل عَيراق بةطشتى و ئةم ياسايةو ماددةى (15/8/4225ثَيش )
 .سيدراَلى دةسازَى و رَيكدةخرَى

بةثَيى  15/8/4225بةشى حكومةتى هةرَيي لة داهاتةكانى نةوتى كَيَلطةكانى بةرهةمهَير دواى  :دووةم
 .ةم ياساية ديارى دةكرَيتحوكمةكانى ئ
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حكومةتى هةرَيي لةطةَل حكومةتى سيدراَليدا بةشدارى دةكات لة بةردَيوةبردنى ثرؤسةكانى نةوتى  :سَييةم
لة هةرَيمدا بةثَيي حوكمى بردطةى يةكةم لة  15/8/4225تايبةت بة كَيَلطةكانى بةرهةمهَير ثَيش 

 .ى دةستوورى سيدراَلدا(114)ماددةى 
ةتى هةرَيي ضاودَيرى كردن و رَيكخستنى هةموو ثرؤسةكانى نةوت دةطرَيتة ئةستؤ، بةثَيى حكوم :ضوارةم

لة دةستوورى سيدراَليدا طوجناوة، وةزير بؤى هةية رَيطا بةاليةنى ( 114)كة لةطةَل ماددةى ( 115)ماددةى 
سامانى نةوتى  سَييةم بدات، كة ثرؤسةكانى نةوت جَيبةجَى بكات لة ثَيناو زيادكردنى داهاتةكان لة

 .هةرَيمدا
حكومةتى هةرَيي  ضاودَيرى كردن و رَيكخستنى ناردنى بةشي نةوتى هةرَيي، كة لة ثردؤسةكانى  :ثَينجةم

نةوت دةردةهَينرَي، لة خاَلى ئامادةكردندا دةطرَيتة ئةستؤ، ماسى ئةوةى هةية مؤَلةتى ناردنى ئةو بةشةى 
 .بة اليةنى سَييةم بدات

رَيي بةشةكةى خؤى لة هةموو ئةو داهاتانةى لة ثرؤسةى نةوتي بة دةست دةكةوَيت حكومةتى هة :شةشةم
 .لة دةستوورى سيدراَلدا( 114)بؤ دازاجنى هةرَيي بةثَيى ماددةى سَيندةم لةم ياسايةداو ماددةى 

رى بؤ هةر كةسَيك هةية لة خاَلى ئامادة كردنى تَيدا موَلكداريةتى نةوت بكات بةشَيوةيةكى ديا :حةوتةم
 .كراو

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثالث

 حقوق حكومة األقليموملكية النفط 
 /املادة الثالثة

، وحتدد حصة من الدستور األحتادي( 111)حسبـــما وردت يف املادة  تكونيف األقليم،  ملكية النفط: أوال
يتناسب مع  4225-8-15القانون للحقول املنتجة قبل هذا  املستحصلة من كومة األقليم من العائداتح

 .  من الدستور األحتادي( 114)مبوجب هذا القانون واملادة  حصة عموم شعب العراق 
مبوجب أحكام هذا  4225-8-15حتدد حصة حكومة األقليم من عائدات النفط للحقول املنتجة بعد  :ثانيا

 . القانون
مع احلكومة االحتادية يف إدارة العمليات النفطية اخلاصة باحلقول املنتجة قبل تشرتك حكومة األقليم : ثالثا
 .من الدستور االحتادي 114يف األقليم إستنادا حلكم الفقرة أوال من املادة  4225 -15-8

( 115)، مبــوجب املـــــادة هاوتنظيم مجيع العمليات النفطية على تتوىل حكومة األقليم االشراف: رابعا
وللوزير أن يأذن لطرف ثالث القيام بالعمليات  ،من الدستور األحتادي( 114)سجما مع ماورد يف املادة منو

 .النفطية لزيادة العائدات من الثروة النفطية لألقليم
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تسويق حصة األقليم من النفط املستخرج من العمليات وتنظيم وتتوىل حكومة األقليم االشراف : خامسا
 .جهيز، وحيق هلا منح أجازة تسويق لتلك احلصة اىل طرف ثالثالنفطية من  نقطة الت

تستلم حكومة األقليم حصتها من كل العائدات املستحصلة من العمليات النفطية ملنفعة شعب األقليم  : سادسا
 .من الدستور األحتادي( 114) عشر من هذا القانون، ومبوجب املادة الثالثة طبقا للمادة

 .سب حق أمتالك النفط عند نقطة التجهيز حصريًاألي شخص ان يكت: سابعا
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جلس االدليمي، ئينني للم)بكةينة ( للوزير)مر دةزامن مونادةشات زؤر دةبَيت لةسةر يةك كةليمة لة جياتي 
 .تةرةيف سَييةم، ئةطةر جةنابي وةزير رةئيةكي هةبَيت، سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ل احلقو)ببَيت بة ( احلقول املنتجة)ئَيمة ثَيشنيارَيكمان هةية، سةدةرةي يةكةم و دووةم و سَييةم، كة دةَلَيت 

دةبَيت بَلَيي ( حتدد حصة)ضونكة ئةوة ةةَلةتي مةتبةعية، سةدةرةي يةكةم ئةوةي دةَلَيت ( احلالية
حتدد حصة )، هةروةها سةدةرةي دووةميش هةمان شت لةجياتي ئةوةي بَلَيي (حلكومة االقليم حصة)

ت لة ضوارةم، دواي ، ئةوة دوو تةةريا(حلكومة االقليم حصة من العائدات)، بيطؤردن بؤ (حلكومة االقليم
، ضونكة ئةوة دةطوجنَيت (بعد استحصال موافقة جملس االقليم للنفط والغاز)بطؤردَيت بكرَيتة ( للوزير)

 .لةطةَل هةموو طؤرداوةكان كة كردوومانة لة سةدةرةي ضوارةم، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضوونانةي كة هةية، وةزير بكرَيتة ئةو موالحةزةي وةزير يةكةم مواسةدةتي كردووة لةسةر ئةو بؤ
بعد استحصال موافقة جملس االقليم )وةزارةت، صيغةكةي ئةو دةَلَيت باشرتة كرا وةزيرةكة مبَينَيتةوة 

، يةعين ئةو مةجليسةي كة باران كرد، مةجليسي ئيقليمي كة رةئيس وزةرايةو جَيطريةتي (للنفط والغاز
ئةوةي دةكات، بةاَلم ثاش مواسةدةتي ئةو مةجليسة، كاك دكتؤر  و وةزير خؤيةتي، وةزيري دارايية، وةزير

 .ئاشو حاليةن لة كوَي ئيناسة بكرَيت
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة دةَلَيت ئةو حةدالنةي كة ئينتاجيان هةبووة لة ثَيش دةستوور، لة سةدةرةي يةكةم و دووةم و سَييةم، ك

 .، ئةوة مونسةجةمة لةطةَل تةعريئةكة(احلالية)بيطؤردير بة ( املنتجة)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك سرسةت سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة سةترةي هاتووة لة دةستووري عَيرادي مةدصود بَيت ئةوة، ئةو سةترةي( 114)كةليمةي حاليةن لة ماددة 

نووسيين دةستووري ئيتيماديية، ئَيمة لة ثرؤذةي خؤمان ثرؤذةي دةستووري هةرَيي تةماشامان كرد ض 
مان دانا، كةليمةي حاليةن بؤ دةستووري (15/8)رؤذَيك بوو، كو مةسروزة دةستوور تةواو بيت رؤذي 

اليةن تَيدا بَيت، ضونكة عَيرادي باشة، ئةطةر بَيت، بةس بةنيسبةي دانوني ئَيمة نابَيت كةليمةي ح
ة، ئةو تارخية لةجياتي كةليمةي حاليةن بةكارمان هَيناوة، ض لة ثرؤذةي (15/8/4225)موعةرةسة بة 

دةستووري كوردستان، ض لة دانوني نةوتي هةرَيي، لةبةر ئةوة كةليمةي حاليةن لَيرة موحتاج ناكات ئيناسة 
ئَيستا كةليمةي حاليةن لَيرة ئيناسة بكرَيت، يةعين  ة، دوايَي كة(15/8)بَيت، مةسهومة حاليةن يةعين 

 .ئةمردؤ، ئةمردؤ نابَي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان نودتةي نينامي هةية
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةجليسي  جةنابي وةزير باسي مواسةدةي مةجليسي ئةعالي نةوتي كرد لةسةر ئةوةي كة باس كرا،

ئةعاليةكة هَيشتا دةسةاَلتةكةي دياري نةكراوة، يان ئيستيشارية، يان تةنئينيية، هَيشتا بؤي دياري 
 .نةكراوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةجليسي ئةعال ئةعال سوَلتةية، مةجليسي ئيقليمي ئةعال سوَلتةية، رةئيس وزةراية، جَيطرةكةيةتي، 
خؤيةتي، وةزيري ماليةية، وةزيري ثالندانانة، وةزيري كارةباية،  مةعلومة ئيستيشاري نيية، وةزير

 .مةجليسي دةرارة، يةعين بة تةئكيد ئيستيشاري نيية
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة تةعريئمان كردووة، طومتان دياري نةكراوة، مةبةستمان ئةوة بوو دياري بكرَيت، ئينجا ناوي لَي 

 .رَيتبن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة تةعريئمان كردووة، لة تةعريئات ئيناسةمان كردووة، لة هةموو ماددةكانيش ثَيويست دةكاتر ناوي 
دةهَينر، ماددةيةكي بؤ ئيناسة دةكةير، شةرحي دةكةير، بةطوَيرةي ئةوة، ناوتان دةنووسي، كاك شَيروان 

 .سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
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 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
 .مر تةئيدي رةئي كاك سرسةت دةكةم حقولي مونتةجة بة تارخيةوة لةناو دانونةكة مبَينَيت، ئةوة يةك

ئةطةر هاتوو ئَيمة حاليةن لةناو دانونةكة دابنَيني، ئَيمة حاليةن ئَيستا دانونةكة ثةسند دةكةير، / دوو
 .َيرادي مواسيقةو لةجَيطاي خؤيةتي، زؤر سوثاسبؤية ئةو نةصةي كة هاتووة لةطةَل دةستووري ع

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو

 

 
 :امني بد ابد عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةي سَييةمة بةرداسو باسي موَلكداريةتي نةوت دةكات، موَلكداريةتةكة لة ماددةكةدا لة هةموو 
دووةم و سَييةم تا شةشةم باسي حكومةتي هةرَيي دةكات، بةاَلم لة حةوتةم لة  بردطةكاني يةكةم و

، ثرسيارم لة (ألي شخص ان يكتسب حق أمتالك النفط عند نقطة التجهيز حصريًا)عةرةبيةكة كة دةَلَيت 
جةنابي وةزير ئةوةية، يةعين كةس، سةردَيك ئةو حةسرييةن بة موساهةمةية لةطةَل حكومةتي هةرَيي 

حةدي موَلكداريةتةكةي، يان هةر سةربةخؤ، يةعين ئةو سةردة حةدي ئيمتيالكي نةوتي هةيةو ضؤن،  ئةو
 .ئةطةر تةوزيح بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةَير بةثَيي عةدد دةبَي ، بةثَيي سرؤش  دةبَي ، بةثَيي ( حق امتالك النفط عند نقطة التجهيز)دةزاني 
ةسَيك ئةوة نيية بضَيت تةنةكةيةكي هةَلبطرَي  بَلَي بينة نةومت بدَي، بة تةئكيد رَيككةوتر دةبَي ، هةر ك

حةدي ئةوةي هةية ثاشي ئةوةي بةثَيي ئةو دانونة، بةثَيي عةدد، ئةو نةوتة دةكردَي ، ياخود دةبَيتة 
 .، يةعين ثاشي ئينتاج، كاك ئارَين سةرموو(عند نقطة التجهيز)مولكيةتي ئةو 

 :ن عبداه ابدبةردَين ئارَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ديارة ئةو ثَيشنيارةي جةنابي وةزير كردي ثشتيواني دةكةير، ئةوة يةك
، ئَيمة لة رووي دانونيةوة كة دةَلَيني ئيقليي مةبةستمان (املمجلس االدليمي)دوو، سَي جار ناو دَيت / دوو

بةس لة رووي سياسيةوة كة دةَلَيني ئيقليي ضةند هةرَيمي كوردستانة لة ضوارضَيوةي دةوَلةتي عَيراق، 
، يةعين راسترت (اجمللس االدليمي)دةوَلةتَيك دةطرَيتةوة، مر ثَيي باشة بنووسني مةجليسي ئيقليمي، نةك 

 .دَيتةوة
مر ثرسيارَيكي لة جةنابي وةزير هةية، ئَيمة باسي زمان دةكةير ئايا ئةوة ثرؤذة ياساي خؤي بة / سَي

ني نووسراوةتةوة كراوةتة عةرةبي، يان ئةسَلةكة عةرةبية، يةعين مر ئةوةندة سةر دةبةم و زماني ئينطلي
دةيني، هةست دةكةم كراوةتة عةرةبي، نةك ئةسَلةكة عةرةبي بَي  كرا بَيتة ئينطليني، ئَيمة دةبَيت دةدة 
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/ ا خاَلي سَييةميشيانئةسَلةيةكة وةربطرير، لةبةر ئةوة ثَيويستة ئةو مةسةلةيةش لةبةرضاو بطرير، ئينج
باسي زمان دةكةير، مر نازامن كةي دةست ثَي دةكةير، ئَيمة ثرؤذة ياساكامنان بة زماني كوردي دةربكةير، 
يةعين كةي طئتوطؤمان بة زماني كوردي بَيت، ضونكة بةرداسو بيانوومان نيية، بةرداسو ثرؤذةي بيانوو 

عةرةبي بؤ دةنووسَيت، ئةوة لَيرة مر ديسان دووبارة  بؤ حكومةتيش نةضَي ، ثرؤذة ياسامان بة زماني
دةكةمةوة، جةنابت ئةطةر ئاطاداري با جةنابي وةزير وةاَلم بداتةوة، ئةو ثرؤذة ياساية بة زماني ئينطليني 
نووسراوة، يان بة عةرةبي، مر نازامن ئةطةر بة ئينطليني دةنووسرَيت، بؤ بكرَيت بة عةرةبي، ئينجا 

تةوة بة كوردي، لةبةر ئةوة ئاسانة يةعين دةكرَيت ضارةسةري ئةو كَيشةية بكةير، رَيطةي جارَيكي تر بكرَي
 .ضارةسةريشي زؤرة، يةعين حةدة ئةو مةسةلةية ضي تر دسةي لةسةر نةكةير

هةندَيك جار هةندَي دسة دةكرَيت، مامؤستا ئةسعةد ثَيشنيارَيكي كرد، دةَلَيت ئةو دوو وةزيرة / دوو
م دةَلَيت لة (45)بكرَيت لة ( 11و 18)ت، لةبةر ئةوةي هةر لة دواي ئةو لة بةندي بكرَيتة وةزارة

تةعريئي موداول وةزارةت هاتووة، كةضي لة ثَيش ئةوةي وةزير هاتووة، رةنطة جياوازييةكي نةبَيت، بةاَلم 
م (45)اَلم ي داوا كردووة، بة(11و  18)بؤ ئةو مةسةالنة يةكال نةكرَيتةوة، ضونكة هةر لَيرة بة خؤي 

خؤي خياليف لةطةَلدا هةية، حةدة ئةو مةسةالنةش هةموو جار دةَلَيت يةكال بكرَيتةوة، داوا كارم 
مةسةلةي زمان ضاك بكرَيت، ئؤباَل لة ئةستؤي ثةرلةمانة، ئؤباَلة مَيذوويةكةش لة ئةستؤي سةرؤكايةتي 

 .ثةرلةمانة، ئةطةر ضارةسةري ئةو كَيشةية نةكات، لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك ئارَين كة وتت دةَلَير مةجليسي ئيقليمي باران كردو خوَيندمانةوة دوو نودتة تةعريئي دةكةير 
يةعين ئيقليمَيكي جنو  نيية، ئيقليمي ( اجمللس االقليمي لشؤون النفط والغاز يف اقليم كوردستان)

جملس االقليمي لشؤون النفط والغاز يف اقليم ) وةسةتيش نيية، مةجليسي ئيقليي، باشة موشكيلة نيية،
 .، كاك جةمال سةرموو(كوردستان

 :بةردَين مجال حممد داسي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( 114و  111)ئةوةي مر تَيبيين دةكةم لةم ماددةية، تةبيعي بةشي يةكةم ئةساسي بةسرتاوة بة 
ماددةية بَيت، ضونكة ئةو دوو ماددةية تةواسودية، هةرضةندة شوَيين ئةوة نيية، كة لَيرة تةعر لةو دوو 

وةخو خؤي مواسةدةي لةسةر كراوة، ئةطينا الدانة لة مايف كةسَيو، يةعين مايف موَلكَيو، ئةوة بةنيسبةت 
 .بةشي يةكةم

بةشي دووةم، كة لَيرة مةجال هةية، دوو تَيبينيي هةية لةسةر ئةمة، ديسانةوة هةمان ةةَلةت كراوة، مايف 
ةسَيو دةست نيشان نةكراوة وةكو هةموو شوَينَيكي تر، لةوانةية جةنابي وةزير بنانَيت لة ئيقليي لة ك
كة دياري كراوة حيصةي خاوةن موَلك دياري كراوة، ئينجا حيصةي ئيقليي، ئينجا بةشي ( االسكا)

كةكة، خاوةن حكومةتي مةركةزي، يةعين تةحديد كراوة، يةك تةدسيي سَي، ئةوة دةدرَيتة خاوةن موَل
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زةويةكة، يةك تةدسيي سَي دةدرَيت بة ئيقليي، يةك تةدسيي سَي دةدرَيت بة مةركةز، مر حيصةي 
كوردستان نازامن بؤضي دياري نةكراوة؟ نيسبةتةكة ضةندة بؤ كوردستان؟ حةق بوو ئةو مةجالةمان لَيرة 

 .ة؟ زؤر سوثاسدروست كرد بواية، ديارميان كرد بواية، حيصةي ئيقليمي كوردستان ضةند
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو

 

 

 
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي لة دسةكةي وةزير دةكةم، كة كاتَيك دةَلَيت مونتيجة بكرَيت بة حالي، لةبةر ئةوةي حقولي 

واحلقول ( )احلقول احلالية)هاتووة،  مونتيجة لة تةعاريئة تةعريف نةكراوة، تةنها دوو تةعريف
، (15/8/4225كان له انتاجًا جتاريًا قبل )، كةواتة حقولي حالي ئةوةية كة بَلَيني (املستقبلية

، يان ئةوةتة ضاكي بكةير لةم بةندةية، يان دةبَيت ئةوة 15/8/4225موستةدبةليش ئةوةي دواي 
 .ةلةلَيك هةية لَيرة، زؤر سوثاسجارَيكي تر لة تةعريئةكان ضاك بكرَيتةوة، ضونكة خ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر لةسةر ئةو ثَيشنيارة مواسيقي، بةرداسو باسي عةيين شت دةكةير، ضونكة تةعريئةكة دةَلَيت 
ي حقولي مونتجي حاليية، مر لةطةَل كاك سرسةت مواسيقي، بةاَلم تةعريئةكةمان هةية، موستةدبةلي، مانا

 .لةبةر ئةوة دةبَيت تةعريئةكة بةكار بَينني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دروست نيية، ضونكة بةثَيي ئةو دانونة حيصةي هةرَيمي كوردستان بة تةسةوري مر بردطةي دووةم 

دةضَيتة بانك، لة بانكةكة دَيتة % 12تةحديد نابَي ، حيصةي هةرَيمي كوردستان تةحديد بووة بةثَيي 
 .كوردستان، ئةمة يةك

ئةويرت ( للوزير)بردطةي ضوارةم و ثَينجةم، بة تةسةوري مر تةنادوزَيك تَيدا هةية، لةوَي دةَلَيت / دووةم
ئةمة هةموو عةمةليات لة بردطةي سَييةميش عةمةلياتي نةستة، كة تةسويقة، ( حلكومةت االدليي)دةَلَيت 
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بةثَيي ماددة سَيندة، ئةوةش وا نيية، ضونكة بةثَيي ئةو ماددةية هيض ( تستلم حكومة االقليم/ )شةشةم
الم دةكات، بةاَلم ئةو ئاليةتة كة دروست ئاليةتَيكي دروست نةكردووة، كة ضؤن حكومةت حيصةكة ئيستي

ئةو حيصةي كة وةردةطرَيت بةثَيي ( تستخدم حكومة االقليم)بووة لةم ماددةية ئيستيخدامة، يةعين 
 .ماددةي سَيندةم، بةاَلم ئيستيالمةكة بةثَيي ئةو ماددةي ناكات، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو

 
 :ن حممد سرج ابدبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو بَلَيي لة موَلكيةتةكة زؤر شةرمنانة دةيبيني، ئَيستا مةسةلةن ئةو منوونةي كة لة ثَيشةوة هَينام 
ئةوانةي كة تاثؤيان هةية لةو ئةرازيانةي كة ئَيستا لة ئايندة بري هةَلدةكةنر حيسا  بؤ تاثؤيةكةيان 

شتَيك ديار نيية، بابَلَيني موَلكيةتَيك بؤ كوردستان، بةالي كةمي جوةراسيةن لةم  دةكةن، يةعين لَيرة هيض
ماددةية ئيشارةت بكرَيت، بؤ؟ ضونكة دوور نيية حكومةتي ئيتيمادي بري لةوة بكاتةوة لة سةرةتاوة لة 

نةوت  4262كوردستاندا مةسةلةن رَيذةيةكي زؤر نةوت دةربهَينَيت، ضونكة ئَيمة ئةوة دةزانني ساَلي 
و ئةوانة كؤتايي ثَي دَيت دوور نيية حكومةت يةعين سياسةتَيكي وا  4252نامَينَيت، ئةوةي ئَيمة لة 

بةكار بَينَيت هةر بة رَيطةي دميوكراسي، ئةوان زياترن هةم برادةراني شيعة، هةم برادةراني سوني لة كورد 
كةوا بوو لَيرة زووتر تةواو دةبَيت، لةبةر ئةو  زياترن هةردووكيان رَيك بكةون زؤرترير رَيذة لَيرة دةربَيت،

حةدي ئيمتيالك لة رووَيكةوة، مر ئَيستا نازامن لة رووي دانوني لة ض رووَيكةوة، دةبَيت لَيرة تةسبيت 
 .بكرَيت

، مر (القليم كوردستان حصة)، وتي (حتدد حصة اقليم كوردستان)ئةو ثَيشنيارةي كة وةزير كردي / دوو
كة نووسراوة ئةوة بةدوةترتة جوملةكة ئينشائيية، يةعين تةرةسةكة ئيجبار دةكات  ثَيي واية ئةوةي

بنووسَيت، بةاَلم ئةطةر بيكةيت بة ئيسمي دةبَيتة خةبةري و بةو دوةتة نامَينَيت، لةسةر خاَلي حةوتةم 
ةزانني يةكَيك لة كة بؤ ئةويرت هَيناتان، تةبعةن لة دواي ئينتاج ئةو شةريكةية دةبَيتة ماليك، ئَيمة ئةوة د

( 4245)دوةتي ئَيمة ئةوةية نةوت بة نرخي طةورة مبَينَيت، مةسةلةن هةموو خوبةرداي نةوت ثَييان واية 
نةوت لة شةست نايةتة خوارَي، لة ثةجنا نايةتة خوارةوة بةرةو ذوورة دائيمةن، مومكينة بؤ سةديش 

اق بةتايبةتي حاَلةتَيكي وا دروست بكةن، يةعين بردوات، بةاَلم ئةو شةريكة زةبةالحانة دةيانةوَيت لةعَير
بازارد ةةرق بكةن لة نةوتدا، بؤ ئةوةي سيعر دابةزَينر، يةكَيك لة موهيمةتي ئَيمة ئةوةية مبَينَيت، ئةم 
شةريكانة ئةطةر ئَيمة ئةو موَلكيةتةيان بدةييَن ئةوةي كاك سرسةت دةَلَيت كة مر لةطةَلي نيي، دةبَيت 

بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان نةتوانَيت زياد بئرؤشَيت، ضونكة ئةطةر ساين بؤ ئَيمة موحةدةد بَيت بؤ 
دؤالر ئَيمة ضي لَي بكةير، ئةطةر لةجياتي ضوار ( 45)دروست بوو نرخي نةوت دادةبةزَيت كة بووة 
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ةتةكة مليؤن، دة مليؤنيش دةربَينني، ئَيمة هةر زةرةرمةند دةبني، لةبةر ئةوة زؤر موهيمة يةكةم مولكي
بةجؤرَيك بَيت لة جؤرةكان، ئةطةر حةدلةكانيش بَيت، ضونكة موَلكيةتي خةَلكي كوردستانة، بؤ ئةمردؤ نا، 
بؤ ئايندة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة، ئَيمة هةر بري نةكةينةوة ئَيمة ئةمردؤ ئيقليمني، بةياني طؤردانكاريةكي 

 .تر دةبَيت دة ساَلي تر، بيست ساَلي تر، سي ساَلي تر
ئةم حةدي تةجهينة بةرداسو مةسةلةيةكي زؤر خةتةرة وةكو حةدلةكة واية نابَيت ئَيمة بيدةير بة / ودو

دةسو ئةو شةريكةيةوة بة ئارةزووي خؤي بئرؤشَيت، بازارد ةةرق بكات سعري نةوت دابةزَينَيت، ئةو كاتة 
لةبةر ئةوة داوا دةكةم يةعين ئَيمة لة جياتي دوو مليؤن، دة مليؤنيش دابةزَينني تةعويني ئةوة ناكات، 

ببةسرتَيت بة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستانةوة بةجؤرَيك لة جؤرةكان ثةرلةمان تيا بةشدار بَيت، ئَيمة 
دةَلَيني مةسةلةي هةموو سرتاتيجيةكان دةبَيت ثةرلةمان دةراري لةسةر بدات، ئةمةش يةكَيك بَيت لةو 

ا حيصةكة ئةو دةيةوَيت زياد بَيت، راستة زيادةكة لة حاَلةتانة، كة دةراري لةسةر بدرَيت، ئةطين
بةرذةوةندي ئَيمةية، بةاَلم ئةوةش دةزانني ئَيستا خةَلكي عَيراق، ئةطةر جةنابي وةزير باش دةزانَيت ببَيت 
بة ثَينج مليؤن رؤذانة، ئَيمة سائينمان دةبَيت، يةعين ثارةي داهاتي عَيراق سائيني دةبَيت، بةاَلم شةريكة 

ةبيةكة حةز دةكات دة مليؤن بَيت، بةاَلم ئةوة زةرةري موستةدبةلي و جيلةكاني ئَيمةية، زؤر ئةجن
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر دوو تَيبينيي هةية لةسةر دسةكانت، يةكَيكيان ئةوةية ئَيمة بة تةمةنيات و رةةبةت نيية، ئَيمة 

كيةتةكةي دياري كردووة، ناتوانني شتَيك بنووسني موَل( 111)ثابةندير بة دةستووري عَيراق بة ماددة 
 .لَيرة تةعاروز بكات لةطةَل ئةوة، ئةوة يةك، ئةطينا تةمةنامان دةكرد مبانتواني بواية

، ئةو زؤر (االقليم حلكومة)ببَيتة ( حتدد حصة)ئةو ثَيشنيارةي جةنابي وةزير كة لة جياتي / دووةم
جيهةتَيك هةية تةحديدي دةكات، تؤ دةكةويتة ذَير رةبةتي  (حتدد)راسترتة، لةبةر يةك شت، كة وتت 

بةثَيي دانون، بةثَيي دةستوور، ( حلكومة االقليم حصة)حكومةتي بةةدا بؤت تةحديد بكات، بةاَلم ئةطةر 
حلكومة االقليم )ةكة، ئةو ئيتيئادياتانةي كة دةيكةن، لةبةر ئةوة ئةو جوملةية زؤر دةديقة %12بةثَيي 

لة ئةسَلةكة كة هاتووة، تةرةسَيك دةبَيت تةحديدي بكات، ئةو وةختة ( حتدد)م ئةطةر بَلَيي ، بةاَل(حصة
 .تةرةسةكة ئيتيمادي دةبَي ، ئةوة خراثة

 :بةردَين حممد سرج ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يان ئيقليمي  لة هةر هةيئةتَيك ئةمة تةحديد بكرَيت، يةعين ديادةي كوردي، يان بَلَيني بةشي كوردستاني،
كوردستان بةشَيكي ئةساسي تياية، ئةطةر لة مةجليسي ئيتيمادي نةوت و ةاز بكرَيت، ئَيمة بةشَيكي 
بةدوةتني تيايدا، لةبةر ئةوة هيض جَيطايةك نيية تؤي تَيدا نةبيت، بةاَلم تؤ لَيرة سةرزي دةكةيت، 

 .مةبةستي ئةوة بوو
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةبدةئةكةي تَيداية، ( حلكومة االقليم حصة)، يةعين تةرةسَيك تةحديد دةكات، (حتدد) ئاخر ئةطةر بَلَيي

يةكة، سبةييَن لة كةركووك %12ي ئةمردؤ %12بةثَيي ئةو مةبدةئة بَي  تةسسرياتي تَيدا نةبَيت لة 
ة ئيمصا ةكة نيسبةتةكة زياد دةبَيت، ك%12جَي بةجَي دةكرَيت، كةركووك دةطةردَيتةوة، لة  122ماددةي 

دةبَي ، بةثَيي دانون و دةستوورةكةية، نةك بةثَيي رةةبةتي حكومةت، بؤية ئةو جوملةية كة ثَيشنيار 
كرا زؤر راسترتة، وابنامن ئةو موالحةزتانةي كة كران، ئةوةي كة طرنطرتير شتيان ئةوة بوو، كة لة جياتي 

، ئةوة ئيناسة كرا، (وافقة اجمللس االقليميبعد استحصال م)ئةوةي ئيناسة بكرَيت ( للوزير ان يأذن)وةزير 
ئةوةش ئيناسة بكرَيت، ض موالحةزةي تر بوو كة درا، ( حلكومة االقليم حصة)، بكرَيتة (حتدد حصة/ثانيًا)

ئةو نودتةي حاليةن دةمَينَيتةوة، كاك سرسةت بؤ دواجار تةوزحيي دةكات، بناني بة ض اليةكةوة حةسي 
 .دةبَي 

 :عبداهبةردَين سرست ابد 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر موستةَلةحَيك تةعريف بكرَي ، الزمة لة مةسَلةحةتي دانوندا بَيت، ئَيمة خؤمان نةكةينة / يةك
 .رةهيين موستةَلةح، الزمة موستةَلةح بكةينة رةهيين دانون، ئةو نودتةيةك

كةليمةي حاليةن لة دةستووري  تةعريئةكة زؤر زةروريية لَيرة لة حةدلي موستةَلةحات بَيت، ضونكة
عَيراديدا هاتووة، بَيتو تةعريف بكرَيت، ئَيمة لةالي خؤمان تةعريئمان كرد، ضؤن تةعريئمان كرد 

، ئةطةر تؤ لَيرة كةليمةي حاليةن بةكار بَيين لة زميين ئةم 15/8/4225تارخيَيكي موحةدةدمان دانا 
، يةعين ئةو بريةية ئةوي تؤ ئَيستا ئيستيخراجت ماددةية خةَلكَيك بة شَيوةيةكي تر تةسسريي دةكات

كردووة، لةطةَل ئةوةي ضؤن تةعريئت كردووة، ضونكة ئةو تةعريئة هي تؤ نيية، تةعريئةكة هي 
دةستووري عَيرادية، زةروريية لَيرة تةعريئةكة مةوجود بَيت لة حةدلي موستةَلةحاتَيك كة يةكَيك هات 

زةري تؤي بنانَيت تا تةعريئت بؤ حةدلي حالي ضية، بةس لَيرة دةستووري عَيرادي خوَيند، وجهةي نة
ة (15/8)ت داناوة، ئةو (15/8)زةروري نيية دابنَييت، بؤ زةروري نيية، ضونكة تارخيةكةت داناوة، 

مودابيلي حةدلي حالية، لةبةر ئةوة بة رةئي مر ئةطةر دابنَييت الزمة دوو دةوس دابنَييت، كة مةدصودت 
َلةحَيكي موحةدةدة، بةس مر وا دةبيني كةليمةي حالي لَيرة زةروري نيية دابنَييت، ثَي ئةوة موستة

ضونكة تارخيت داناوة، ئةو تارخية لة تةعريئي موستةَلةح هاتووة، لةوَي ئيستينباتت كردووة، بة رةئي مر 
 .كيئايةتة داعي نيية كةليمةي حاليةن لَيرة دابنَيني، ضونكة زؤر مةسهومة، سوثاس

 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
جةنابي وةزير ئةطةر مودتةنيعي بة دسةي كاك سرسةت، ئةطةر مودتةنيع نيت، دةبَيت بيخةمة 

 .دةنطدانةوة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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وة، ضونكة موستةَلةح نيية، مر مواسيقي لةسةر ئةوة، بةاَلم لةجياتي ئةوةي سور بَيت با رةشي بكةينة
حقولي حالية مونتيجة حاليةن ئةوة موستةَلةح نيية، دةبَيت بيكةير بة رةش كةليمةي ئيعتيادية، با 
تَيكةَل نةبَيت لةطةَل موستةَلةحةكان، ئةطةر دةتوانرَيت مبَينَيت وةكو ئَيستا لةجياتي ئةوةي سور بَيت، 

 .ضونكة رةنطي سوور موستةَلةحة
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

بةنيسبةت دانونةوة، بةنيسبةت ئَيمةوة رةش و سوور، كةواتة وةكو خؤي دةمَينَيتةوة حقولي مونتيجة 
 .دةبل ئةوة مةسهومة شتةكة، دةخيةمة دةنطدانةوة، سةرموو

 
 :بةردَين مال سعدالدير عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زةروريية، مر ثشتطريي رةئيةكةي وةزير دةكةم، ضونكة حقولي  بةنيسبةت ئةو حقولي حالي كة لَيرة زؤر

حالي، كةليمةي حالي لة زميين سةاَلحياتي حةسري هاتووة لة دةستووري عَيرادي كة مةسهومي موخالئة 
لةوَي وةردةطريَيت لة دانونَيكي تر بة خؤتان شارةزان، يةعين حقولي موستةدبةلي لة زميين سةاَلحياتي 

 .تةوة، لَيرة ةةرةز لةو حقولي حالية ئةوةيةو لةطةَل رَينمدائيقليي دةمَينَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةلةن، يةكَيكيان جةنابي وةزير ثَيشنيارةكةي خؤي سةحب كرد، ثَيشنيار بوو بة وةجهةي نةزةري كاك 
 .سرسةت

 .ئةوة لة سةاَلحياتي حةسري نيية، موشتةرةكة/ دووةم
 :داه مولودبةردَين مال سعدالدير عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( 114)سةاَلحياتي موشتةرةك باس دةكات، لة ماددةي ( 112)لة ماددةي ( تكون االختصاصات االتية)
 (.يماالقل تخرج من احلقول احلالية مع حكومةتقوم احلكومة بإدارة النفط والغاز املس)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 . موشتةرةكةئةوة خؤت خوَيندتةوة، يةعين

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماناي واية بة يةكةوة، بةاَلم طرنطرتي ( معًا)ئةمة ماددةيةكي زؤر موهيمة، ئةساسي دانونةكةية، كة دةَلَيت 
و نةستة كة هاتة دةرةوة بة باسي ماددةكة دةكات، ئة( النفط املستخرج)كةليمة لةم سةدةرةية ئةوةية 

يةكةوة ئيدارة دةكةن، باسي عةمةلياتي نةوت ناكات، عةمةلياتي نةوت بةشَيوةي ئةو ماددةية هةتا حقولي 
حالي موشتةرةك نيية، بؤ سةر سةيتةرةي كوردستان، ئةطةر تةتبيق بكةيت بة كةليمة، بةاَلم ئَيمة 
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ةيكةير، جا لةبةر ئةوة باسي نةسو موستةخرةج طوتومانة بة ئيشترياكي دةكةير، هةر بة شةراكةت د
 .دةكات، ئةو نةوتةية كة دةرضووةو ئيدارةي بة يةكةوة دةكات، نةك عةمةلياتي نةسو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة هةمووي رةش تةبع دةكةير، الي ئَيمة دانونيةن سؤر و رةش نيية تةواو، دةخيةمة دةنطدانةوة، كاك 

 .ي نيناميت هةبَيت، سةرموونوري ئةطةر نودتة
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو وةكو جةنابي وةزير طوتي، ئةو ماددةية وةكو عةرة  دةَلَيت دةسيدي ئةو دانونةية، دةبَيت بة 

َينَيت، لةطةَل ، وةكو خؤي مب(احلقول املنتجة)طرنطي و ورديةوة لَيي بكؤَلينةوة، مر لةطةَل ئةوةدام 
، ئةوة ضاكة، (عائدات النفطحلكومة االقليم حصة من )بؤضووني وةزيرم، بؤ ئةوةي بردطةي دوو بكرَيت بة 

ضونكة سةدةرةي ثَيشوو بة شةرمنانةوة باسي دةكرد، سةبارةت بة بردطةكاني ضوار و ثَينج ثَيويست بة 
تشرف احلكومة على مجيع العمليات )وة بَلَيي دووبارة صياةة دةكاتةوة، دووبارة بة شةرمنانةوة باس كرا

وللوزير احلق بأن يأذن للطرف الثالث القيام )ئةوةندةو ئةوةندة ( النفطية يف االقليم استنادًا الحكام املادتني
تشرف حكومة )، بردطةي ثَينج دووبارة (بالعمليات النفطية لزيادة عائدات اىل الثروة النفطية يف االقليم

م تسويق حصتها من النفط املستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز وحيق هلا منح االقليم وتنظ
الي شخص حق اكتساب او حق امتالك النفط )، لة سةدةرةي حةوتدا (االجازة لتسويق حصتها لطرف ثالث

 .، ئةوة ثَيشرت يةكاليي كراوةتةوة دةستكاري نةكرَيت، زؤر سوثاس(عند نقطة التجهيز حصريًا
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

موالحةزةكانت ئةوة وةرطرياون، ئةواني تر جةنابي وةزير تةسسريي كرد، صياةةكةش بةو شَيوةيةي كة 
ومتان خةلةلَيكي تَيدا بَي  ضاكي دةكةينةوة، بةاَلم بةو دوو طؤردانكاريةي كة ئةساسي بوون دسةي زؤري 

/ ، دووةم(حلكومة االقليم حصة)، دةكةينة (ة احلكومةحتدد حص)لةسةر كرا، طؤردانكاري يةكةم لة جياتي 
ئةو ماددةية دةخةمة ( بعد استحصال موافقة جملس االقليم) ئةوةمان ئيناسة كرد( للوزير ان يأذن)

دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةيةية بةو تةعديالتانةي ئاماذةمان ثَي كرد دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
 .ة دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بة كؤي دةنط وةرطريا، ماددةي ضوار تكايةسوثاس، كَي لةطةَلد نيي
 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى ضوارةم
 وةزارةت و ئةركةكانى وةزير

 :وةزير، يان ردَيثَيدراوةكةى ئةمانة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةى ضوارةم
دنى ثرؤسةكانى نةوت، بةرثرسياريةتى وةزارةت ئةمانة دةطرَيتةوة، رَيكخس  و سةرثةرشتيكر :يةكةم

داردش  ورَيكخستنى سياسةتى ثرؤسةكانى نةوت، سةربارى رَيكخس  و ثالن دانان و ثيادةكردن و 
سةرثةرشتى كردن و ثشكنني و وردبينى جَيبةجآ كردنى هةموو ثرؤسةكانى نةوت كة لةاليةن هةموو ئةو 

 .رَي، هةروةها هةموو ضااَلكيةكانى ثةيوةست ثَييةوة لةوانةش هةناردنى نةوتكةسانةوة تةواو دةك
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طئتوطؤكردن و مؤركردنى رَيككةوتننامةكان و جَيبةجآكردنى هةموو مؤَلةتةكان لةوانةش ئةو  :دووةم
طرَيبةستة نةوتيانةى كة حكومةتى هةرَيي مؤريكردوون، سةربارى هةمواركردنى مةرجةكانى هةر 

 .ة ثَيناو مسؤطةر كردنى جَيبةجَى كردنى ثرؤسةكانى نةوت بؤ دازاجنى طةىل هةرَيي و عَيراقمؤَلةتَيك ل
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الرابع
 مهام الوزارة

 :ولهختأو من  ارةتوىل الوزي/ الرابعة املادة
الصياغة والتنظيم ومراقبة  مسؤوليات الوزارة التنظيم واالشراف على العمليات النفطية، وتشمل: أوال

تنفيذ وسياسات العمليات النفطية، باإلضافة إىل التنظيم والتخطيط والتطبيق واإلشراف والتفتيش والتدقيق 
من ضمنها ومجيع العمليات النفطية اليت تنجز من قبل كافة االشخاص وكذلك كل النشاطات اليت تتعلق بها 

 . تسويق النفط

ات وتنفيذ مجيع االجازات ومن ضمنها العقود النفطية اليت ابرمتها حكومة يالتفاوض وأبرام االتفاق :ثانيا
 .، باالضافة اىل تعديل شروط اية اجازة لضمان تنفيذ العمليات النفطية ملنفعة شعب االقليم والعراقاألقليم

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ياسايي سةبارةت بة ضوارةم هيض تَيبينيةكي نييةليذنةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سارا خان نودتةي نينامت هةية، سةرموو

 :ثريوت خضر سارا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
د ثَيشنيار دةكةير ئةو ماددةيةي بؤ ئةجنومةني بااَلي نةوت و طازي هةرَيي بةنيازير زيادي بكةير، لَيرة زيا

 .بكرَيت، ثَيش ئةوةي بَيينة سةر ماددةي ضوار، ضونكة هةندَيك ئيشراف و شت هةية لة دوايي، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةمةزان سةرموو
 :رضا حممد عبدالربر رمضان.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ضونكة دةسةاَلتةكان دواي دامةزراندني ئةم ماددةية لَيرةدا نةبَيت وةك لة دانوني وةزارةتدا هاتووة

ئةجنومةنَيكي هةرَيمايةتي بؤ سةرثةرشو كردني ثرؤسةكاني نةوت لةم دةسةاَلتانةي وةزير كةم 
دةكاتةوةو دةطؤرددرَيت، لةبةر ئةوة ئةم دةسةاَلتانة دةستكاري دةكرَير، دواي داهَيناني ئةجنومةنةكة 

 .سوثاس ثَيويست ناكات لَيرةدا باس بكرَيت، زؤر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة بردطة يةكي ماددةي ضوارةم تةدريبةن وةكو ثرسيارَيكة، ناكرَيت داردشتنةكة بكرَيتة يةك، كة ناوي  

 .وةزيرو ناوي وةزارةتيش هاتووة لة ئةركةكانيدا، ئةوة يةك
مسؤطةر كردنى جَيبةجَى كردنى ثرؤسةكانى نةوت بؤ دازاجنى طةىل )هاتووة دةَلَيت / بردطةي دووةميشلة 

مسؤطةر كردنى جَيبةجَى كردنى ثرؤسةكانى نةوت بؤ دازاجنى طةىل )، حةدة بكرَيتة (هةرَيي و عَيراق
 .، سوثاس(هةرَيمي كوردستان و عَيراق

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووطوَلناز خان س
 :بةردَين طوَلناز عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي لة بةشي ضوارةم لة دةروازةيةكي نوَي دةست ثَي دةكات، مر ثَيشنيار دةكةم ئةو ئةجنومةنةي 
كة باران لَيوة كرد، لَيرةوة دةست ثَي بكات و ببَيتة ماددةي ضوارةم، ماددةي ضوارةميش ببَيتة ماددةي 

 .جةم، سوثاسثَين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، صربية خان سةرموو
 :بةردَين صربية ةئار امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةمان رةئيي هةبوو، ضونكة ئةو ئةجنومةنة ثَيش خبرَيت، ضونكة ئةم دةسةاَلتانة هةمووي لة 

ة بكرَيت، لةرداستيدا ثَيشي واية هةر لة خاَلي وةزيردا كؤبؤتةوة، ثَيويست دةكات تةوزيعي ئةو سةاَلحيةتان
دووةم مةسةلةي مؤر كردني رَيككةوتننامةو ئةوانة دةسةاَلتي تر لةطةَلياندا تَيكةَل بكرَيت و لة هةندَي 
شوَينيشدا يةك لةو دةسةاَلتانة ثةرلةمان تةسرويف ثَيوة دةكات، يان سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، ثَيي واية 

 .انة كة كراوةتة دةسةاَلتي وةزير زؤر زيادةو دةستكاري كردني دةوَيت، سوثاسزؤربةي ئةم شت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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وأبرام  التفاوض)بؤ بردطةي دوو / مر ثَيشنيار دةكةم كة وشةي وةزيرةكة بكرَيت بة وةزارةت، دووةم
، مر ثرسيارَيك (ات وتنفيذ مجيع االجازات ومن ضمنها العقود النفطية اليت ابرمتها حكومة األقليمياالتفاق

لة ليذنةي ياسايي دةكةم ئيتيئاديات مةبةسو لة ضية، ئةطةر ئيتيئاداتي دةولي بَيت بؤ مةسةلةي نةوت 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان نيية، ئةطةر و ةاز، ئةوة لة زميين ئيختيصاصاتي حةسريةو لة سةاَلحيةتي 

 .ئيتيئاداتي تريش هةبَيت روون بكرَيتةوة، مةبةسو لة ئيتيئاديات ضية
بةنيسبةت عقودي نةوتيششةوة، عقودي نةوت ئايا ئَيمة وةك حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةراري / دوو

ت، ضونكة مةجليسي ئيتيمادي نيهائي لةالي حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، كة عقودي نةوت ئيمنا بكا
ئيصداري تةعليمات دةكات، بؤ تةساوزو ئةمانة بؤشي هةية تةعديلي بكاتر لةطةَل ئةوة، ماناي واية ئَيمة 
بردياري نيهائيمان طةلي كوردستان نيية، مر ثَيشنيار دةكةم كة ئةطةر وا بَيت تةعادود لة دةست حكومةتي 

بعد موافقة اهليئة )ي لة الي مةجليسي ئيتيمادي بَيت بنووسرَيت هةرَيمي كوردستان نةبَيت، دةراري نيهائ
، ئةو هةيئةي كة برديار دةدرَيت لة ئةخريةوة، ئةطةر وا نةبَيت تةعادود بة دةست خؤمانةو (العليا

ي بؤ زياد بكرَيت، (بعد مواسقة برملان كوردستان)موباشةرةتةن، ئةوان نةتوانر تةعديلي بكةن و بيطؤردن 
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤ ثرؤذةي نةوتي عَيراق، ئةو سةاَلحيةتةي داوةتة ئَيمة، بةاَلم دةَلَيت موصادةدةي مةجليسي ئيتيمادي 
دةوَيت، يةعين عقود دةتوانيت حكومةتي هةرَيي ئيمناي بكات، دواتر مةجليسي ئيتيمادي مواسةدةتي 

ي كة دايدةنَي ، ئةو رَينماييانةي كة دايدةنَي ، ئةو دةوَيت، ثَيويستة لةبةر رؤشنايي ئةو ثَيوةرانة
عةددانة لةبةر رؤشنايي ئةوة بَي ، بؤي هةية رةسني بكاتر، بؤشي هةية مواسةدةتي بكاتر، لةبةر ئةوة 

 .عةددي عقود لةوَي هاتووة، هَيشتا نةبؤتة دانون، ئَيمة لةبةر ئةوة هني ناكةير
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
 .باسي لة موصادةدة نةكردووة، باسي تةعديلي كردووة لةطةَل تةعليمات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةنابي وةزير حةز دةكةم رووني بكةيتةوة سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تيمادي دةكةير نازامن مةجليسي ئيتيمادي كَيية، ئيتيئاق نيية لةسةر مةجليسي كة باسي مةجليسي ئي

ئيتيمادي، ئيتيئاق نيية لةسةر دانوني ئيتيمادي و ئةو شتانة، هيض نيية، ئَيمة ثَيويست ناكات باسي ئةو 
عقودة، ئةمة شتانة بكةير، ئَيمة دانوني كوردستان باس دةكةير لَيرة، ئيتيئاق هةية ماناي ئةوةية ئيربامي 

 .ئيتيئادياتي دةولي نيية، دةصدةكةي ئةوةية، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضؤنة ئَيمة دةستوورمان هةيةو ثرؤذةي نةوتيشمان هةية، ئةو ثرؤذة نةوتةي هَيشتا لة بةةدا 
بةةدا، بةثَيي  نةضؤتة ئةجنومةني نوَينةران طئتوطؤي لةسةر كراوة لةنَيوان حكومةتي ئيقليي و حكومةتي

ئةو ئيتيئاديةتةي كة كراوة، بةثَيي دةستوور رَيطا دراوة بة حكومةت، ئَيمة ئةو حةدةمان هةية، لةو 
ثرؤذةية هةتا ئةطةر ثةسنديش كرا تةنادوز نني لةطةَل ئةو ثرؤذةي كة ئَيستا مونادةشةي دةكةير، ئةوةي 

 .ووسي هةية، ثةخشان خان سةرمووكة ئَيمة مواسةدةمتان بؤ كردووةو ئيمنامان كردووةو رةشن
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر لةو ماددةية وا تَي دةطةم هةموو برديارةكاني سةر بة ثرؤسةي نةوتيةكاندا ئةوانةي كة دةبَيت بكرَيت 

ةجنومةني هةرَيي بؤ كاروباري لةم ماددةيةدا ضرد كراوةتةوة، بؤية بة باشي دةزامن ئةم ئةركانة بدرَيت بة ئ
 .نةوت، ئةوةي كة ئَيستا ثَيشنيار كرا، ئةمة يةك

الصياغة والتنظيم و التنظيم واالشراف على العمليات النفطية، وتشمل مسؤوليات الوزارة)لَيرة هاتووة / دوو
َي دايدةردَيذَي و ، بةاَلم نةنووسراوة ثَيش ئةوة دةبَيت سياسةتي نةوت ك(ومراقبة سياسات العمليات النفطية

ضؤن دايدةردَيذَي؟ ثَيويستة ئةوة ئيناسة بكرَيت، ضونكة داردشتين سياساتي نةوتي، يان سياساتي عةمةلياتي 
، نازامن ئةطةر 15/8نةوتي، ئةوةي عقودي نةستية، مر واي تَيدةطةم، ئةو حةدالنة دةطرَيتةوة، كة دواي 

ية، ، مةبةست لةو حةدالنة(اليت ابرمتها حكومة االقليم)جةنابي وةزير ئةوةم بؤ روون بكاتةوة، ئةوة كة 
 .كاك بارزان سةرموو ديارة دةبَيت وا بَيت، سوثاس،

 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، رةنطة تةدارو  لةنَيوانيان (يتوىل الوزير)مر ثَيي واية لة ماددةي ضوار و ثَينج هةردووكيان نووسراون 

يتوىل الوزير او من )ؤ ئةوةي دةمج بكرَيت، هةردوو خاَلةكة ضوار و ثَينج، لة ضوار نووسراوة هةية، ب
، مر ثَيي واية ننيكر لة يةك، ئةطةر دةمج بكرَير (يتوىل الوزير صالحياته)، لة خوارةوة نووسراوة (خيوله

 .و صياةةكيان بؤ بكرَيت خراث نيية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وني سةرمووكاك عة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي ثَيشنياري كاك بارزان دةكةم سةبارةت دةمج كردني ماددةي ضوارو ثَينج، صياةةكةي بةو شَيوةية 

 :جملس االقليم مايليتوىل ت)دابردَيذَيتةوة 
الصياغة والتنظيم ومراقبة اجمللس يف ؤوليات التنظيم واالشراف على العمليات النفطية، وتشمل مس: أوال

تنفيذ وسياسات العمليات النفطية، باإلضافة إىل التنظيم والتخطيط والتطبيق واإلشراف والتفتيش والتدقيق 
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مجيع العمليات النفطية اليت تنجز من قبل االشخاص وكذلك كل النشاطات اليت تتعلق بها من ضمنها تسويق 
 . النفط

ات وتنفيذ مجيع االجازات ومن ضمنها العقود النفطية اليت ابرمتها حكومة يض وأبرام االتفاقالتفاو: ثانيا
 .باالضافة اىل تعديل شروط اية اجازة لضمان تنفيذ العمليات النفطية ملنفعة شعب االقليم والعراق األقليم

 .ضمان اإلدارة السليمة للثروات: ثالثًا

ث يقلل االضرار بالبيئة، وضمان النمو االقتصادي املستديم، وتشجيع حبيصناعة النفط ضمان تطوير : رابعًا
 .االستثمار على ان يضم ذلك تطوير اخلطط البعيدة املدى لألقليم

 (.كون معقوال ومواكبا لألساليب املثلى يف الصناعة النفطيةتان منح االجازات ب: خامسًا
رَيت، ئةطةر مةجامل دةدةنَي ئةويش تةسبيت بكةم ثَيشنياري دووةميشي ئةوةية، ماددةيةكي نوَي ئيناسة بك

 :بةو صيغةية
يقوم جملس االقليم بتأسيس اهليئة االستشارية للنفط والغاز ملساعدة جملس الوزراء والوزارة يف النهوض )

مبهامها ذات الطبيعة املهمة واملتصلة بالنفط يف هذا القانون وتشكل من سبعة اعضاء يتوىل جملس الوزراء 
هم ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون االعضاء من اخلرباء الحمليني املشهود هلم والذين تعيين

يتمتعون باخلربة العملية الطويلة يف عمليات التنقيب واالنتاج النفطية على ان يتم الرتشيح من قبل 
 .، زؤر سوثاس(الوزارة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .عليقَيكي هةية، ئةو سَي، ضوار ماددةت تةوحيد كردووة، ئةوة يةككاك عةوني زؤر سوثاس، مر تة
مةجليسي ئيقليمي بةو ئيشانة ناتوانَي  هةَلبستَي ، هةندَيكي ثَيويسو بة مةجليسي ئيقليمي / دووش

هةية، ئةوةي سياسيية، ئةوةي عقود بَي ، ئةوةي خاريج بَي ، بةاَلم ئيشراف و تةننيي لةكوَي دةتوانَيت 
مةجليسة، وةزيري تةختيت لة كوَي دةتوانَيت واز لة ئيشي خؤي بَينَيت ئيشراف لةسةر عقود بكات،  ئةو

ي ئيشةكان ئيشي وةزارةتة، لة %82وةزيري مالية كةي ئةوة ئيشَيو، وةزارةت بيكةية وةزارةت بةَلَي لة 
دةدة لةسةر عقودة، ي ئةوةي جةنابت سةرمووت ثَيويست دةكاتر سياسةي نةوتي عامة، عقودة، موصا42%

بةَلَي مةجليسي عقود دةيكاتر، بةاَلم دوايَي ئَيمة لة دانوني وةزارةت ثَيش ضةند رؤذَيك ثةسندمان كرد، 
لةوَيشدا وةزارةت، مةهامي وةزارةتةكة لَيرة دايناوة تةننيي و ئيشراف و ئةوانة تةنادوز دةبَي ، بؤية 

َيكة، موهيماتي مةجليسي ئيقليمي شتَيكي ترة ئةوة لة دةبَيت يةكال بكرَيتةوة، موهيماتي وةزارةت شت
يماتي وةزارةت تةننميات و شتةكان ثَيشنيارةكة كة باست كرد تَيكةَل كراوة، ئةطةر بيكةيتة دوو بردطة موه

و ئةوانة موخةصةصة ئيشي وةزارةتة، ئيشي وةزيرةكاني تر نيية، مةجليسي ئيقليمي سياسةتة 
عقودة، ئيمنا كردنة لةطةَل شةريكاتي ئةجنةبية، هَيناني خوبةرداية، ثَيويست عامةكةيةو، عقودة، ئيقراري 

 .بة مواسةدةتيان دةكاتر، دوو شو جياوازن، سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بردَيذينةوة، كة بَلَيني مر ثشتطريي لة رةئيةكةي جةنابت دةكةم، ئَيمة دةتوانني ئةم سةسلة بةشَيوازَيك دا
ماددةي ضوارةم بيكةير بة موهيماتي وةزارةت، وةزارةت كارةكاني ضية، ئةوةية كة تةننيي و ئيشراف و 

ات وتنفيذ مجيع االجازات ومن ضمنها العقود يالتفاوض وأبرام االتفاق)ئةوانة دةكات، لة بردطةي دووةمدا 
/ ماددةي ثَينجدا لةثَيشدا بَلَيني ماددةي ثَينج يةكةم ئةوة لة( النفطية اليت ابرمتها حكومة األقليم

مةجليسي ئةعال ئةو مةجليسة ئيقليميةي كة دروست دةبَيت، ئينجا ئةو كة حةدي داردشتين هينةكة 
دةكات سياساتي نةسو و زةماني ئيستمراري سةرةوات و ئةو شتانة دةكات، يةعين دةيهَينني بةشي دةكةير 

رةت و بةشي دووةميشي بؤ مةجليسةكة، ضونكة تاكو ئَيستا ئَيمة لة هيض كوَييةك بةشَيكي يةكةمي بؤ وةزا
 .باسي ثَيكهاتةي مةجليسةكةمان نةكردووةو، وابنامن ئَيرة شوَينيةتي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير سةرموو
 

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دا بةرداسو ثَيي واية هةمووي دةكرَيت بطوجنَيت لةاليةن وةزيرةوة، يان وةزارةتةوة مر لة بردطةي يةكةم

بكرَيت، بةاَلم  سياسةتي ثرؤذةكاني نةوت ثَيي واية بكرَيتة ضاوةدَيري سياسةتي ثرؤذةكاني نةوت، ضونكة 
ي وةزيران سياسةتي نةوت لة اليةن وةزارةتةوة دانانرَيت، بةَلكو دةزيةكي ترة لة ئاسو ئةجنومةن

 .حكومةت دادةردَيذرَيت
هةموو ئةوانةي تر ديسان لة مؤر كردني رَيككةوتننامةكان، ثَيي واية ديسان ئةوةيان زةرورة / دووةميشيان

واية لةاليةن ئةجنومةني بااَلي ئةو هةرَيمةوة بَيت كة دادةنرَيت، ئةو ئةجنومةنةي كة سةرثةرشو 
َيت سياسةتي نةوت و مؤر كردني رَيككةوتننامةكان هةردووكيان مةسةلةي نةوتي دةكات، لةبةر ئةوة دةكر

ئةمانة جيا بكرَيتةوة لة ماددةيةكي جياوازدا، هةردووكيان رةبت بكرَيت بةو مةجليسةي كة ئيشرايف 
 .هةَلستَيت بة ئيش و كاري ئةجنومةني بااَلي هةرَيي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كوَيستان خان سةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيي واية هةر بةشي ضوارةم دةبَيت ئةو عينوانة بطؤردير بة ئةجنومةني هةرَيي، وةزير و ئةركةكانيان، 
ضونكة زؤرمان داواي ئةوة دةكةير لةم بةشةدا ئةجنومةني هةرَيي جَيطاي بكرَيتةوة، ثشتطريي ئةو 

ةكةم باسي ئةوةيان كرد كة ماددةي ضوار لَيرة باسي ئةجنومةن بكات، كة ثَيك دَيت لة سةرؤكي بةردَينانة د
ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي و وةزيري سامانة سروشتيةكان و هةتا كؤتايي، ماددةي ضوارةم ببَيت بة 
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ةمي لة سةاَلحيةت يةعين ماددةي ثَينجةم، مر ثَيي واية كة دةبَيت بة ماددةي ثَينجةم بردطةي يةكةم و دوو
بؤ ئةجنومةني هةرَيي بَيت، بةاَلم ماددةي ثَينج كة دوايي دَيينة سةري لة وةزارةتدا، بةاَلم ثَيي واية 

 .ماددةي ضوارةم بردطةي يةك و دووشي لة ئةركةكان و سةاَلحيةتي ئةجنومةنةكةية زياتر، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)دادر عبداه عثمان نبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي لة رةئيةكاني كاك عةوني دةكةم سةرلةبةري، بةاَلم داوا دةكةم دةسةاَلتةكان لةطةَل 

 .ئةجنومةني هةرَيي يةكبخرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةبدولردبان سةرموو
 :رضا داب عبدالربر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دسةكاني مر كران زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار سةرموو

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي ئةو رةئية دةكةم كة لة ماددةي ضوار دةبَيت باسي مةجليسي ئيقليمي بكرَيت، دووبارةي 

لةبةر ئةوةي رةئي مر جياوازة، يةعين لة دانوندا هةر مةوزوعَيك رَين بةنديةكةي،  دةكةمةوة،
ئةوةليةتةكةي بةثَيي ئةهميةتي دَيت، بؤ منوونة لة تةعاريف حكومةي ئيتيمادي دَيت، دةستووري 
 ئيتيمادي، ئيقليي، رةئيسي ئيقليي، ثةرلةمان، حكومةتي ئيقليي، لَيرةشدا مةجليسي ئيقليمي ئةهميةتي

طرنطرتة لة مةهامي وةزير، مةجليسي ئيقليمي لة جةنابي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ثَيك دَيت لة 
ضةندير وةزير، بؤية دةبَيت لَيرة هةم تةعريئي بكرَيت، هةم سةاَلحياتي، ئةطةر ئيجازةم بدةي صياةةي 

رئيس الوزراء وعضوية كل من  يتكون اجمللس الوزاري برئاسة/ اواًل: املادة الرابعة)ئةو ماددةيةم كردووة، 
 .نائب رئيس جملس الوزراء، وزير املوارد الطبيعية، وزير التخطيط و وزير املالية

يةعين ئةوة لةطةَل رةئي جةنابتي، ناتوانَيت عقود بكات، يان مةحني ئيجازة، ( يتوىل اجمللس االقليمي/ ثانيًا
 :يتوىل الوزير)بةاَلم دةتوانَيت موصادةدة لةسةر بكات 

 .املصادقة على العقود/ اواَل
 .املصادقة على االجازات املمنوحة/ ثانيًا
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 .رسم السياسات العامة بشأن املوارد الطبيعية/ ثالثًا
 .لةبةر ثَيشنيارةكةي كاك حمةمةد سةرةج( حتديد مستويات االنتاج طبقًا للسياسات العامة املرسومة/ رابعًا

، لةطةَل (تقليل نسبة الريع يف حاالت وجود جمازفات او عدم وجودهااختاذ القرارات بشأن زيادة او / خامسًا
 .رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر ناصح سةرموو

 :رمضان ةئور ناصح.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةو منيش ثَيي واية لة سةسلي ضوارةم دةبَيت سةسلَيكي تايبةت بَيت، نةك بة مةهامي وةزير، بةَلكو ئ

ئةجنومةنةي كة باران كرد، ئةجنومةني هةرَيي و مةجليسي ئيقليمي، لةوَي مر لةطةَل زؤرينةي دابةش 
كردني ئةو دةسةاَلتةم، كةوا كاك سةردار نيشانيدا، ثَيي واية ئةو دةسةاَلتانة دةتوانرَيت جارَيكي تر باسي 

ةوة سةر ئةو ماددةيةي ثَينجةم، يةعين بكرَيتةوة، لَيرة جَيطةي خؤي بطرَيتةوة، ضونكة ئةو وةختة دَيين
ماددةي ضوار ببَيتة ماددةي ثَينج، بؤ ماددةي ثَينج، كة ضوارة دةبَيت بة ثَينج مر ثَيي واية ئةو وةختة 

 :يتوىل الوزير او من خيوله)دةستكاريةكي ئةوتؤي ناوَيت، لَيرة بَلَيني 
خؤي ( العمليات النفطية كافة على)، كة طومتان (العمليات النفطية كافة التنظيم واالشراف علىادارة : أوال

شةرح كراوة لة تةعريئةكة باسي هةموو عةمةلياتي نةسو كراوة، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات ئَيمة ئةوة 
، ئةوة بؤ خؤي (العمليات النفطية التنظيم واالشراف علىادارة )هةموو دووبارة بكةينةوة، بةس بَلَيني 

 .ويست بةو شةرحةي تر ناكاتهةمووي دةطرَيتةوة، ثَي
، يةعين ئةو وةختة كة ئةوةمان (بعد استحصال موافقة اجمللس االقليمي اتيالتفاوض وأبرام االتفاق: ثانيا)

ئيشراف دةكرد، ماناي واية دةبَيت ئيستيمصالي مواسةدة هةبَيت، يةعين دةبَيت تةسوين كرا بَيت لةاليةن 
بعد استحصال موافقة اجمللس  اتيالتفاوض وأبرام االتفاق)ني مةجليسي ئيقليميةوة، بؤية باشرتة بَلَي

 .، لةطةَل رَينو سوثاردا(االقليمي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة دروستيش هاتووة، ئةطةر ئَيمة بَيني هةموو  لةرداستيدا مةهامي عامة زؤر لة جَيطاي خؤي هاتووة، زؤر

وردةكاري رةبو مةجليسي ئيقليمي بكةير، ئينجا مةجليسي ئيقليمي هيض شتَيك نةكات بردوات لةسةر 
ومن ضمنها العقود النفطية اليت ابرمتها )حةدلةكاني نةوت دابنيشَيت، لَيرة لة ثَيش سةتري ئةخري هاتووة 

ة عقودةكان حكومةتي ئيقليي دةيكات، مةجليسي ئيقليي موصادةدةي لةسةر ، ماناي واي(حكومة األقليم
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دةكات، ئةوجا ثَيويست ناكات كة بؤ هةموو شتَيك، بؤ ئيشراف، بؤ تةختيت، بؤ ئةمانة ئةي وةزارةت بؤضي 
زير دانراوة، بؤية بة رةئي مر وةزارةتةكة بة تةبيعي بة ئيشي خؤي هةَلبستَيت، بةاَلم لة هةندَيك شوَير وة

موكةلةسة مواسةدةتي مةجليسي وزةرا وةربطرَيت، لة هةندَيك شوَير عقودة مةجليسي ئيقليي ثَيي 
 .هةَلدةستَيت، بؤية مر دةبيني زؤر تةبيعية لة شوَيين خؤي هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو جةنابي وةزير

 :كانوةزيري سامانة سروشتية/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةتوانني حةلي بكةير بةشَيوةيةكي بةسيت، مر نامةوَيت بكرَيت بة يةك ماددة، ضونكة هةمووي 
تَيك دةدات، زؤر سةدةرات هةية، زؤر ماددة هةية، ضوارةم سةاَلحيات و مةهامة، ثَينجةم ئةهداسة با 

، ئةوة لةةو بكةن (اتيالتفاوض وأبرام االتفاق)ثَيشنيارمان هةية  ئَيمة( ثانيُا)تَيكةَليان نةكةير، لة ضوارةم 
ابرمتها حكومة االقليم باالضافة اىل تعديل شروط )و ئيربام ئيتيئاديات البضَيت، دواي ئةوة كة دةَلَيت 

، ئةوةش الببةير، جا هةموو دةبَيت وةكو تةساوزو تةنيئينة لةناحيةي عةددو ئيربامي عقود (االجازة
كي ترة، ئةوة مةجليس ئيتيئادي لةطةَل دةكات بةو شَيوةية دةتوانني حةلي بكةير، ئةطةر شوَينَي

مونادةشةكة لةسةر ئةوةية هةموو شوَينَيك مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي بَينني، ثَيويست ناكات، با ئَيمة 
 .لَيرة دةريبكةير، لة شوَينَيكي تر باسي بكةير، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس بؤ دةرسةتَي، هةروةكي ئيشارةتي ثَي كرن، لةرداستيدا ظة ياساية، ياسايةكة طرنطة، ظة ثرؤذة ياساية 
ر ديقةتةكا زؤريشة، لة هةظان وةزارةتا نةستة لة حكومةتا هةرَيما كوردستانَي هاتية ثةرلةمانَي، بة رةئيا م

اليةكي ديش ظة هةم دةبَيت هَيظ كةينة وةزعَي خةلكَي خؤ وةكي ميللةتَي كوردستانَي، ئةظرؤ كوردستان 
بارودؤخَيكي ئالؤزدا نيسبةتا ذيانا ظة خةلكَي بذي، مة هةندَيك موشكيلةي سةرةكي رةئيسيةت هةي، 

ةسةلة نةبووني نةست و طاز و موشتةداتي تر ئةويش مةسةلةي كارةباية، مةسةلةي نةبووني بةننينا، م
نةستية، شتَيك مر ظَيت لَيرةدا باس بكةم، ئةويش ئةظةية ئةزَي ظَي باوةردة دام ظة نةكة مادديية، ضونكة 
كارَيكة نوَيية بةنيسبةتا مة، مة ثسثؤر، يان خةبري تظة بوارةي طةلةك بكةن، دثةرلةمانَي كة ئةم 

ر بة بؤضوونا مر واية، هةندةك تةعابريا وةي وةكي بةردَين سكرتَيرَي مونادةشة ظَي ياسايةَيت دكةي
ثةرلةمانَي هةمان ئيشارةت ثَي كرد، هةندةك تةعابريةت دانونيدا، هةندةك بةحسي لَي دَيتة كرن، بةَلَي 
وةكي ثسثؤري تظَيت مةسةئيلَيدا، ئةز خبؤ يةك لةوا كةسا مة، كة هيض دظَيت مةجاال نيية ننامن، بةلكي 
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زؤر لة هةظاَل و برادةرَيت منيش لة ثةرلةمانَي دظَيت مةسةئلَيدا ثسثؤر نينة، ئةظة كة باس دكةير كو 
هةندةك مةحدوديةتدا، يان حدودا بؤ وةزيرَي نةسَو، يان وةزيرَي سةرةواتَي تةبيعي كوردستاندا دابنَييت، 

، ئةطةر (2)ا، ئةطةر بَيينة ماددَيت لَيرةدا بة رةئيا مر لة مبمةسَي دوو مايَيت ظَي رةشنظيسا ياساييد
بضينة ماددَيت دي وةكي ماددةي ثَينجي هةية، ئةطةر، يةعين هةر سةرا هةتا بيَن لَيرة ظة ثرؤذا ياسا، يان 

يةعين ئةمة بة كةليمات، ئةطةر لَيرة هةم تةعقيداتي دي ظَي ( الوزير يتوىل)ئيشارَي بدةورا وةزيرَي دكات 
لة دوو مايَي ئةم بةندَيت ظَي ياسايَي تةصويت دكةن دةنطا وةكي ضووينة خوارَي بؤ بةو شكلة بَيخينة ظَيدا 

َي يةعين ظَيرةشدا تووشي موشكيلة دي دَيينةوة، يةعين بة كورتي ظَي بةو شكلة (52و  22و  32)ماددَي 
الَيدا، بَيذا ض مر ئةز ظَيتة بؤ جةنابَيتةو بؤ خةلكي كوردستانَيش هؤ ببَيذم، كة ئةم دثسثؤرا نينة لة مةج

ثَيويسو بة هةندةك كارَيك دي هةية، يان دانووستاندني دي هةية، ئاخاستانا ثرت لة سةرةوة هةية، يان 
ئةظة ثَيكهاتةي ئةم وةزيرا مة باوةردت وةزيرا هةبي، باوةردت بة وةزارةت هةبي، ئةطةر ئةظرؤ جةنابَي 

وةزيرَي ثارتَيكا ديا سياسي بي، ثاشي وي مة  وةزيرَي يَي ثارتَيكة سياسيا، سبةييَن عةيين جةنابَي
ثةرلةمانَيكمان هةي ئيشرايَف لةسةر كاري وي نة تةنها وةزارةتا نةسَو هةموو وةزارةتي دي دةكةي دَيتة 
مةرحةلة خةباتا وةكي حكومةتا هةرَيما كوردستانَي هةندةك تةعقيدات، يان زؤر لة ئاخاستيَن دَينة كرن، 

دَيتة ديار كرن، عةيين جةنابَي وةزيرو وةزيرَي ديش هةمووي لة ثةرلةمانَي دةنطي نة ئةبَي باوةرديةكي 
خؤمان داو تةئيدمان كرد، ظة وةزارةتة وةزارةتَي هةمي اليةنَي سياسي نةبت لة ثةرلةمانَي كوردستاندا، 

رؤذا بة رةئيا ئةبَي ثرؤذا تاخري بوونيش ضةند رؤذةك نة موشكيلةية، بؤ ثوختة كردن و باشرت كرنا ناظَي ث
مر نة موشكيلةيةو نابَيتة موشكيلة، بةَلَي ئيعتيماد كرن بؤ وةزيرَي مة دظت مةجالَيدا بَيذم بؤمة هةميا 
شتَيكي رةواية دروست بيت، ظة ياسا هةروةكي مر طومت زؤر موعةدةدي نةكةير و بة دةستا خةبريو 

ت بةرايي دكةير، يان خةلةلة ماددَي ديدا كَي ثسثؤرا ئَيمة بنووسني لة هةر ماددةيةك طؤردير دكةير، ماددة
دكات، ئةزامن تووشي هةتا ليذنةي ياسا لة ثةرلةمانَيدا دَي تووشي هةندةك موشكيلة دةبَيت لة داهاتوودا 

 .دةركةوت كة ضووينة ماددَيت خوارتر، يان بضينة تةساسيل، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيشرتيش لةطةَل جةنابي وةزير دسةمان كرد، لَيرة دوو ماددةي تازة ثَيويستة، ثَيويستة بةثَيي دسةكان كة ث
ثَيش ئةوةي بضينة سةر ماددةي ضوار، يةكَيكيان ماددةيةك بة دامةزراندني ئةو مةجليسةي مةجليسي 

ة ، تةعريئمان كردوو(يشكل  لس االدليي)هةرَيي، ماددةي ضوار كةواتة جَيي دةطرَيتةوة، ئةوة ثَيشنيارة 
 :يشكل جملس االقليم على الشكل التالي)مةجليسي ئيقليي ضية، 

 .ارئيس: زراءرئيس الو: أواًل
 .ا للرئيسنائب: نائب رئيس الوزراء :ثانيًا
 . عضوًا: وزير املموارد الطبيعية: ثالثًا
 .عضوًا: وزير املالية واالقتصاد: رابعًا
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 (.عضوًا: وزير التخطيط:خامسًا
كارةباشي ئيناسة كردووة، دةبَيت بؤمان شةرح بكات بؤضي؟ ضونكة لَيرة ثَيويست جةنابي وةزير وةزيري 

نيية، ضونكة ئةو بَي  وةزيري تريش موبةريراتي هةية، بةس ئةو بيئة دةبَيت صمة بَيت، ئَيمة ثَيمان 
 .واية ئةو مةجليسة ثَينج كةس بَي ، باشة سةرموو

 :شتيةكانوةزيري سامانة سرو/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوة داماننا، ضونكة تادةت لةطةَل نةوت و ةاز زؤر جار بةشدار دةبر لة مةشروعدا، يةعين 

 .عيالدةي هةية، تادةو نةوت و ةاز، هةر لةبةر ئةوة بوو، بةاَلم ثَيويست ناكات ئةطةر دةَلَير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك كةمال
 

 (:كةمال كةركووكي.د)ةردَين حممد دادر عبداهب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة حةديقةت ئةو تةسسيالتة لة دانوني نةوت ثَيويست ناكات، ئةطةر ئةمة تةعديلي دانوني وةزارةت 
بكرَيت، ئةمة مةسةلةيةكي ترة، بةاَلم لَيرة ئةمة دانوني نةوت دادةنَيني، ئةو تةسسيالتة زؤر ثَيويست 

 .كات، زؤر سوثاسنا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :يتوىل  لس االدليي)ئةوة ئةو ماددةية، ماددةي دواتر 
 .وضع املبادىء العامة للسياسة النفطية يف االقليم: اواًل

، كة لَيرة طوتت عةمةلياتي نةسو تةعريف كراوة لة (املصادقة على العقود اخلاصة بالعمليات النفطية: ثانيًا
دا، بؤ ئةوةي نةَلَير هني، هةمووي تةنقيب و ئيستيكشاف و تةسويق و تةخنير و نةدل هةمووي هينةكان

املصادقة على العقود اخلاصة )، طومتان (يتوىل)دةطرَيتةوة، بؤ ئةوةي مشوليةتةكةي تَي بطةن، كة دةَلَيت 
 .شنيارة، هةمووي دةطرَيتةوة، جةنابي وةزير رةئيت ضية لةسةر ئةو ثَي(بالعمليات النفطية

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيويسو بةوة دةكات عقودي تيا بَيت، بةَلَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.املصاددة على العقود واالجازات)

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن



 26 

ئيجازات نابَيت بة عةدد، تاوةكو تةساوز دةبَيت، دةتوانيت ئيجازة بدةيت بة زةالمَيك شةوَي سةسةرَيك بكات 
 .بؤ حاكمَيك، ثَيويست ناكات هةمووي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة راستة، كةواتة ئةطةر ماددةي يةكةم دةخوَينمةوة موالحةزةتان نةبَيت دةخةمة دةنطدان، ثَيشنيارةك

 :يشكل جملس االقليم على الشكل التالي)ماددة ضوار 
 .رئيســــــــــــــــــــــــا: رئيس الوزراء: أواًل

 .نائبــــــــا للرئيس: نائب رئيس الوزراء: ثانيًا
 . عضوًا: وزير املموارد الطبيعية: ثالثًا
 .عضوًا: وزير املالية واالقتصاد يف االقليم: رابعًا

 .، كةس موالحةزةي نةبَي  دةخيةمة دةنطدانةوة(عضوًا: خطيطوزير الت:خامسًا
 

 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرَي وَي ناظَي وَي ض بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوت و ةاز ناوي وي ئةجنومةني هةرَيمة، بةاَلم لةوَي تةعريئمان كردووة، ئةجنومةني هةرَيي بؤ كاروباري ن
لة هةرَيمي كوردستان، كة دةَلَييت ئةجنومةني هةرَيي لةوَي تةعريف كراوة، ئةجنومةني هةرَيي بؤ 

 .كاروباري نةوت و ةاز لة هةرَيمي كوردستان، ئةطةر شتَيك نةبَيت دةخةمة دةنطةوة
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة ( اجمللس االدليمي)صويت كرد سةر هةندَي و ناظَي وي لةوَيمان دانا لة ماددةي ئةوةلَي تةعريئي تة
 .، الزمة وةكي مةجليسي ئيقليمي بَيت( لس االدليي)تةعريف، ئايا ظَيرَي كرمانة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يمي كة ، ئةوة برادةرَيك ئيعتريازي كرد وتي كَي دةَلَي ئيقليمي، مةجليسي ئيقل(يشكل اجمللس االدليمي)

ومتان لة دانونَيكدا شةرحت كرد بَيت مةجليسي ئيقليمي يةعين هةرَيمي كوردستان، خؤ ئةطةر مةجليسي 
وزةرا لة هةموو واَلتَيكدا مةجليسي وزةرا هةية، بَلَيني وةَلاَل مةجليسي وزةرا لة ميسر هةية، لَيرة ناوي لَي 

ة لة سةرةتاي ماددةي يةكدا تةعريئةكامنان داوة نةنَيني مةجليسي وزةرا، ضونكة لة ميسر هةية، بؤية ئَيم
طوتومانة مةجليسي هةرَيي بؤ كاروباري نةوت و ةاز لة هةرَيمي كوردستان، بؤية لَيرة ( اجمللس االدليمي)

 :يشكل اجمللس االدليمي على الشكل التالي)دةَلَيني 
 .ـارئيسـ: راءرئيس الوز: أواًل

 .ــــا للرئيسنائبــــ: نائب رئيس الوزراء: ثانيًا
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 . عضوًا: وزير املموارد الطبيعية: ثالثًا
 .عضوًا: وزير املالية واالقتصاد يف االقليم: رابعًا

، ئيقليمةكة ثَيويست نيية، هةمووي مةسهومة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي (عضوًا: وزير التخطيط:خامسًا
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي ماددةي ضوارة دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 :يتوىل اجمللس االدليمي)بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ئةو ماددةية بووة ماددةي ضوار، ماددةي ثَينجةم 
 .وضع املبادىء العامة للسياسة النفطية يف االقليم: اواًل

ازتان نيية، كاك سةردار ضيت ، ئةطةر ئيعتري(املصادقة على العقود اخلاصة بالعمليات النفطية وتعديلها: ثانيًا
 .هةية

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

املصادقة على )بةرداسو مر لةالي خؤم ثَينج سةاَلحيةمت داوة، ئةطةر ئيجازة بدةيت سَي سةاَلحيةت ماوة، 
رخصة  :االجازة)ريف هاتووة ، ئيجازة تةنيا ئةوة نيية روخسةت بدةيت، ضونكة لة تةع(االجازة املمنوحة

، ئَيمة كة لَيرة دةَلَيني موصادةدة، موصادةدة (عقد نفطي أو رخصة تنقيب النفط وأي أتفاقية خاصة به
شتَيكي يةعين تةكميلية، كار بة دةسو جةنابي وةزير دةبَيت خؤي ئيتيئاديات دةكات و روخسةت دةدات، 

 .بةاَلم موصادةدة لة دةسو نيية، ئةمة يةك
 (.رسم السياسات العامة بشأن املوارد الطبيعية)ثَيي واية بكرَيتة ( حتديد املبادئ/ )ودو

كاك حمةمةد سةرةج باسي كرد، ئةو شةريكاتانةي كة دَير دةبَيت مولتةزم بر بة مستةواياتي / خاَلَيكي تر
سةدئةش بدرَيتة ئةو  ئينتاج مةسةلةن هةرَيمة، عَيرادة موتةسيقة لةطةَل ئؤثَيك زياتر نةبَي ، بؤية ئةو

 (.حتديد مستويات االنتاج طبقًا للسياسات العامة املرسومة)مةجليسة، بَلَير 
دةبَيت لَيرة بطةردَيينةوة بؤ ماددةي ( 32)كة مر بة خاَلَيكي زؤر حةساس دةزامن لة ماددةي / خاَلي ئةخريم

ؤر بوو، وةزير بؤي هةية نيسبةي بردطةي دوو، باسي ئةوة دةكات دةَلَيت ئةطةر هاتوو موجازةسات ز( 32)
ريع كةم بكات، ئةطةر موجازةسات كةم بوو، نيسبةي ريع زياد بكات، يان كةم بكات، ثَيي واية ئةو ماددةية 
ماددةيةكي خةتةرة، جةنابي وةزير كاك ئاشو هةورامي مر لَيي دَلنيام لة بةردَيوةبردني و لة ثسثؤري و 

دادةنَيني، دانون بؤ ميللةتَيك دادةنَيني، نةك بؤ شةخصَيك، ئةطةر كاك  ئةوة، بةاَلم كة ئَيمة ئةو دانونةي
ئاشو بتوانَيت زةمانةمت بداتَي وةزيري ثاش ئةو بة رَيكو ثَيكي بةردَيوةي دةبات، هيض ئيشكاملان نيية، بؤية 

القرارات اختاذ )ثَيي وابَيت ئةو سةاَلحيةتةش بدرَيتة ئةو مةجليسةي، مر بةو نةوعةي صياةةم كردووة 
 .، لةطةَل رَينمدا(بشأن زيادة او تقليل نسبة الريع يف حاالت وجود اجملازفات او عدم وجودها

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نودتةي ئةخريت دابيلي مونادةشةية، بةاَلم نودتةكاني ئةخريت زؤر ئةوة نيية، لةبةر ئةوةي سياسةي 

تووشي كَيشةمان نةكات لةطةَل بةةدا، سياسةي عامةي عامةو مةباديئت، مةباديئةكة باشرتة، بؤ ئةوةي 
نةوت مةركةزية، ئيتيمادية، شتةكة موشتةرةكي تَيداية، بةاَلم تؤ لَيرة خؤت رزطار دةكةيت لةو 
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موسائةلةيةو ئةوانة، بةس ئةو نودتةي ئةخرييت كة طوتت، حةز دةكةم رةئي جةنابي وةزير وةربطرير 
 .لةسةري، سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ هةورامي ئاشو.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وضع السياسات / )ئَيمة سَي ثَيشنيارمان هةية، مواسةدةت ئةوة بكرَيت بة موصادةدة مانيع نيية، دووةم
حتديد مستوى االنتاج يف األقليم حسب / )، سَييةم(النفطية وخطط التنقيب وتطوير احلقول يف االقليم

، مانيع نيية، ئةوة سَي شو ئةساسية، ئةطةر مواسةدة (لوطنية بالتنسيق مع احلكومة االحتاديةالسياسة ا
لةسةر هةموو ئةو عةددانة بكةن كة عيالدةي بة نةوت و ةازةوة هةية مومصادةدة نةبَيت، با ببَيت بة 

ناكات درَيذي  تةختيت و موتابةعةو ئةوانة، ثَيويست/ سياسات، سَييةم/ مواسةدة مانيع نيية، دووةم
 .بكةينةوة، ضونكة ئيشي رؤذانة هةية، ئةوانة ئةطةر بةردةوام بر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوةي سَييةم تةختيتةكة ئةطةر صيغةكةمان بدةيَو، بنانني ضية

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (.ع السياسات البرتولية وخطط التنقيب وتطوير احلقول يف االقليموض)يةكَيكيان دةَلَيت 
 (.حتديد املستوى االقليمي النتاج البرتول حسب مقتضى السياسة االقليمية/ )دووةم

 (.املوافقة على العقود النفطية اخلاصة بالعمليات النفطية وتعديالتها)نودتةي يةكةم 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووسر باشرتة، سةرموو كاك بارزان ض نودتةي نيناميت هةيةئةطةر بؤمان بن
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةحديدي مستةوا زؤر موهيمة، ئَيمة ناتوانني بة صيغةيةكي دايردَيذير، ضونكة نةوت هةر سيلعة نيية، 

دةزية دةوميةكةمان بة ئسلوبَيك لة سياسةتيشة، بؤ ئةوةي ئَيمة لة موستةدبةل بتوانني لة ثَيناوي 
 .ئسلوبةكان بةكاري بَينني، رةنطة تةحديدي مستةوايات زؤر طرنط بَيت، مستةواي ئينتاج

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو

 :بةردَين سؤزان شها  نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باسي كرد، ئايا مواسيقة، يان مواسيق جةنابي وةزير رةئي نةدا لةسةر مةوزوعي رةيعةكة، كة كاك سةردار 
 .نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كة صيغةكةي دةنووسر با بنانني ضي دةنووسر، تةبعةن ديارة ئةو ضةند هةستةي رابردوو ئةنداماني 
ثةرلةمان خؤيان ماندوو كردووة بؤ ئةوةي ئةو دانونة تَيبطةن، منيش هةروا، بةاَلم هةندَيك رةئيي 

حةديقةتدا وةرمطرتووةو طوتومة، بةاَلم زؤر تَينةطةيشتي، يةعين ثَييان ومت هةندَيك بيستووة لة 
موالحةزات دةناعةتيشيان ثَي كردووم، تا ئَيستاش تةساسيلةكة نازامن، وابنامن هةندَيك ئةندام ثةرلةمانيش 

نةكردووة، ثَيشنيارةكةي  واية، ثَيشنياري لةالية تَيطةيشتووة، بةاَلم بضَيتة ناو تةساسيل وةكو مر باشي هني
املوافقة على العقود النفطية اخلاصة / )جةنابي وةزير بؤ مةسئووليةتي ئةو مةجليسي ئيقليمية، يةك

 (.بالعمليات النفطية وتعديالتها
 .، ضونكة ئةوة هةمووي دةطرَيتةوة(وضع السياسات اخلاصة بالعمليات النفطية يف االقليم/ )دوو
، جةنابي وةزير سَييةم (قليمي النتاج النفط والغاز حسب مقتضى سياسة االقليمحتديد املستوى اال/ )سَي

، شتَيكي وا نابَيت (حسب السياسة النفطية العامة للعراق)نابَيت بَلَيني ( حتديد املستوى االقليمي)
بَيت بنووسرَيت، ضونكة مستةواي نةسو عَيراق مولتةزمية بة مستةواي ئؤثيك و هني و ئةوانة، ئَيمةش دة

 .مولتةزيي بني بة هةمان زميين ئةوة، يةعين ئيشارةتَيكي ئةواشي تَيدا بَيت
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .، بةاَلم ثَيويست ناكات، ئةوة ئيشي خؤيةتي، دةبَيت وا بَيت(تنسيق مع احلكومة االحتادية)

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

من الدستور  114مبا ينسجم مع الفقرة الثانية من املادة )ئةطةر وابَلَيني كاك سةرسةت ثَيشنيارَيكي كرد 
الفقرة الثانية  114حتديد مستوى االنتاج النفطي مبا ينسجم مع املادة )، ضونكة لةوَيدا هاتووة، (االحتادي

 .، بةَلَي كاك دةشو(من الدستور االحتادي
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ اشو هةوراميئ.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( 11و  18و  12)شتَيكي تر دةمةوَيت ثَيشنياري بكةم و ئيناسةي بكةير، هةرضي عيالدةي بة ماددةي 
 .هةية لةم دانونة لة سةاَلحيةتي ئةو مةجليسة بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة حةديقةت ثَيويست ناكات ئيشارةت بة عَيراق بكةير، ضونكة ئةطةر دةستووري عَيراق بةياني طؤرديان، 
ئةوجا ئيلتينامي ثَي بكةير، بؤ ئةوةي بةشتَيكي عام بهَيَلر مةستوح بَيت باشرتة، ئةوجا ئَيمة لةو دانونة 

 .دةرناضني، يةعين بة عةمةلي لَيي دةرناضني، بؤية ثَيويست نيية بينووسني
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةمة سياسةتَيكي عامة، بةَلَي كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ضونكة حةديقةتَيك هةية بةرداسو (ستانمبا يضمن املنفعة على شعب الكورد)ثَيشنيار دةكةم بنووسرَيت 

ئَيمة دةبَيت بينانني كة تةحديدي مستةواي ئينتاج لةوانةية حكومةتي مةركةزي بيةوَيت دةيان حةدل 
ئينتاج بكات، كة ئةوة لة بةرذةوةندي طةلي كوردستان و ئةمين دةومي ئَيمة نيية، ضونكة ئَيمة لة رابردوو 

ةو خةزَينة طةورةيةي نةوتي كةركووك، بةرداسو ئيستنناسَيكي زؤر طةورة بة دةزانني دةوَلةتةكاني عَيراق ئ
عةمدي كراوة، مر تةئيدي دسةكاني جةنابي دكتؤر كةمال دةكةم ئةو بوارة بؤ عَيراق نةهَيَلينةوة، كة 
زةماني مةنئةعةتي شةعيب كوردستان بكات، لةوانةية موبةرمةج ئةوان شةريكات بنَيرن بة حكومي ئةوةي 

ة ئيستيقراري ئةمين هةية لة كوردستان، بؤ خؤمان نةزانني بضني نةوتي كوردستان بدرَيتة دةست ك
ي بؤ شةعيب عَيرادي %83شي بؤ شةعيب كوردستان نةبَيت و لة %12شةريكات و ئينتاجي بكةن و لة 

كوردستان  دةبَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة زؤر وريا بني، ئةوة بنووسرَيت باشرتة زةماني مةنئةعةتي شةعيب
 .بكات باشرتة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة زةماني مةنئةعةتي شةعيب كوردستان تةحصيل حاصلة مةبدةئَيكي عامة، هيض شك لة خؤمان نيية، 
هاتووة، هينَيكي ( 114)بةاَلم تؤ بة عةكسةوة لَيرة بَلَيي رةبو خؤت بكةيت، ئةوةلةن لة ماددة 

و نةتةوَيت تؤ مولنةمي ثَيي، بة عةكسةوة لَيرة دةَلَيت تةحديدي مستةوايةكةي موشتةرةكة بتةوَيت 
دةكةيت، هةم ئةو دةسةاَلتة دةدةيتة خؤت، هةميش ئيتمئناني حكومةت دةكةيت، بؤ ئةوةي مولتةزيي 
بيت بة دةستووري عَيرادي، ئةو حةدة لة خؤتةوة نةداوةتة خؤت لةوةوة هاتووة تةزكيةي دةكةير، بؤ 

 .خةَلك رةخنةت لَي نةطرَيت، كاك خورشيد سةرموو ئةوةي
 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر بةخؤم هيضي تَيناطةم مونادةشةشي ناكةم، بةاَلم وةكو مونادةشةي خوشك و برايان كرديان لةطةَل 

َلةن هةموو مةتةسيق بكةير جةنابي وةزير، ئةوةي مر بريي لَي دةكةمةوة، ئةو دانونة كة دانراوة ئةس
لةسةر هةندَي خوبةراو خةَلكي موختةس دايانناوة، لةو مونادةشاتانة مر هةست دةكةم سةرمان لة 
وةزيريش شَيواند، ئةوةي ئةو دايناوة داعيدةيةكي عيلمي خؤي و دةناعةتي ثَي هةية، ئةوةي ئَيمة 

هةموو ماددةكان تَيك و ثَيك دةدةير لة ثَيشنيار دةكةير ئةو ثَيي هةزم ناكرَيت، بةرداسو خةريكة 
داعيدةي خؤي دةرضووة، لة داعيدة عيلميةكةش دةرضووة، ئةو مونادةشةية بةو شكلة دانونةكةشي تَيك 

 .داوة، لةطةَل رَينم
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل ئةوةدا هاتووة، هيض تةنادوزَيكي ( 12)ئةوةي كة ئَيستا جةنابي وةزير ئاماذةي ثَي كرد لة ماددةي 
نيية، ضونكة كة وتت حكومةتي ئيقليي وةزارةتيش دةطرَيتةوة، ئةو مةجليسي ئيقليمةش دةطرَيتةوة، 
مةسئووليةتي حكومةتي ئيقليي، ئينجا ئةو حكومةتة ئةو وةخو رةئيس وزةرا تةئمني دةكات، ياخود 

دا هاتووة جَيي (12)ة لة ماددةي وةزيرَيك تةكليف دةكات تةعبري لةو هينة بكاتر، ئةو مةسئوولياتانةي ك
خؤيةتي لة شوَيين خؤي مبَينَيت، بةاَلم ئةو مةجليسي ئيقليمية تةحديدةن مةسئووليةتي ئةو دوو، سَي 
شتةية، كة باران كرد، كاك دكتؤر دةشو دةتواني تؤزَيك بؤمان دانوني نةوت شةرح بكةيت، ئةو رةيعة 

بدرَيتة مةجليسي ئيقليمي، مر بؤ خؤم تَيي ناطةم، عةسوم دةكةي كة لَيرة دةَلَير كةم كردن و زياد كردني 
كاك سةردار سةرموو با كاك سةردار خؤي ثَيشنياري كرد بوو بؤمان شةرح بكات، ئةو رةيعة مةدصةدت 

 .ضية، بؤ ثَيشنيارت كردووة بكرَيتة مةجليسي ئيقليمي
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةو عقودةي نيسبةي رةيع دانراوة، رةيع ئةو نيسبةية كة لة نةوت دةردَيت و دةدرَيتة حكومةتي ئيقليي، ل
املنتج واملضمون ،واليت ختصص  النفط نسبة من)لة سةدةرة سَي باسي كراوةو تةوزحيي كردووة دةَلَيت 

ة بردطة دوو و سَي باسي ئةو ئةوة كة خؤي تةسةروف ثَي دةكات، لَيرة ل( منطقة العقدضمن  األقليم حلكومة
هاتووة، لة بردطة دوو باسي ئةوة دةكات دةَلَيت ئةطةر موجازةساتي طةورةي هةبوو، نيسبةي رةيع خؤي لة 

، لة دووةم دةَلَيت ئةطةر هاتوو موجازةساتي طةورةي تَيدا هةبوو وةزير بؤي (ج)دانراوة لة سةدةرة % 12
بةثَيضةوانةي ئةوةية دةَلَيت دةتوانَيت زيادي بكات / ة بردطة سَي، ل%12هةية نيسبةي رةيع كةم بكاتةوة لة 

 .تةبيعي ئةوة شتَيكي زؤر زؤر مةتاتية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضؤنة ئيشكالةكة لةوة داية، كة رةيع لة ئيقتيصاد ئةو تةعريئة لَيرةدا هاتووة خؤي بؤ خؤي 
ةزارةتي مالية رةيع تةعريئَيكي تري هةية، بؤية لَيرة ئةو تةعريئي كردووة، ئةو ماناية ناطرَيتةوة لة و

 .ئيشكالة دروست بووة، كاك رةشاد بةَلكو هاوكارميان بكةيت لةو تةعريئةي
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو مةنتيقةية ئةوةي مر دةزامن موختةسةرةكةي زةريبةي ئةو عاردةية كة نةستةكةي لَي دَيتة دةرَي، بؤ 
 .تةخصيص دةكرَيت، بؤ ئةوةي راستةوخؤ ئيستيئادةي لَي بكةن، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كَي مةعلوماتي هةية لةسةر كةليمةي رةيع، سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يئادةي زؤري هةرَيمي كوردستان دةيكات لةو عقودة مر حةز دةكةم لَيرة رووني بكةمةوة، تةنها ئيست

نةستيانة ئةو رةيعةية، بؤضي؟ تؤ نيسبةتَيك لةو نةوتةي كة دةردَيت، نيسبةتَيك تةحديد دةكرَيت كة 
نةوتةكة بؤ % 122نةوتةكة دةربَينَيت و % 122دةدرَيتةوة بة حكومةت خؤي، خؤ شةريكةيةك نايةت لة 

نةوتةكة بدات بة تؤ، نةخَير بة نيسبةتة، نيسبةتةكة بؤ بةجَي % 122خؤي هةَلبطرَيت، ياخود لة 
دةهَيَلدرَي بؤ موساوةزات، عادةتةن ئَيستا ئةوةي لة دنيادا هةية نيسبةتةكة تةحديد دةكرَيت لة دة كةمرت 

ي نةبَيت، دةتوانرَيت لةوة زياتر بَيت، يةعين ئةوة شتَيكي كراوةية، بةاَلم هةندَيك حقول هةية موجازةسات
تيا نيية، موجازةسات لَيرة ضية، هةندَي حقول هةية نة مةسمي بؤ كراوة، نة ئيستيكشاف كراوة، نة 
دةزانرَيت نةوتي تياية، يان تَيدا نيية، تةكليف لة شةريكةيةك دةكرَيت، دةَلَيت وةرة تؤ ئةم مةسمة بكة، 

اَلحيةتةي كة داومانة بة بةردَين ببة، ئَيمة لَيرةدا ئةو سة% 12ئةطةر هاتوو نةوتي تيا دةرضوو، تؤ لة 
دا، نةك ئَيمة لة ياساكةدا دةَلَيت دةتوانَيت لة كاتي ئةرزي زؤر موجازةسةدا دةتوانَيت ئةو (32)وةزير لة 

رةيعةكة كةم بكاتةوة، لةو ئةرزةي كة موجازةسةية دةتوانَيت رةيعةكة زياد بكات، يةعين سةاَلحيةتةكة لة 
ة دةَلَيني ئةطةر ئةو مةجليسة، ثاش ئةوةي كة جةنابي وةزير خؤي لة دةسو وةزيري بةردَينة، ئَيم

تةدريرةكةدا دةَلَيت ئةمة موجازةسةيةكي زؤرة لةبةر ئةوة مر ثَيي باشة نيسبةتي رةيعةكة ئةوةندة بَيت، 
 .ضونكة مةجليسةكة مواسةدةتي لةسةرة، ئةو خةبرية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةرمووجةنابي وةزير س

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة سةدةرةي يةكةم طومتان عةددةكة بة مواسةدةتي مةجليسةكة دةبَيت، ئةطةر بة مواسةدةتي 
 .مةجليس دةبَيت رةيعةكةشي تياية، نيسبةكةشي تياية، ئةوة يةكةم

ر ئةو ماددانة لة دواي ئةوةي كة باسي دةكةير، ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة لة كة ئَيمة هاتينة سة/ دووةم
، كة بوةستني طةيشتينةوة سةر ئةو (بعد مواسقة اجمللس)ئيشارةمتان كردووة ( للوزير)هةموويان، كة دةَلَير 

يس ماددانة، ئةوةش ئيناسة دةكةينة سةري، بةاَلم خؤي ئةطةر عةددةكة هةمووي بة مواسةدةتي مةجل
 .بَيت، ماناي هةموو شروتةكاني رةيع و شتةكاني لةسةريةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئَيستا ئةو (استمصال مواسقة اجمللس االدليمي)باشة ئَيستا حةل بوو، ثَيشنياري وةزير حةلي كرد، دواتر 

ئةوةي كة باران كرد، ماددةية صياةة نيهائيةكةمان لةال نيية، صياةة نيهائيةكةي ليذنةي دانوني بةثَيي 
 :يتوىل اجمللس االقليمي/ )دوايَي دةخيوَينَيتةوة، يةكةم

 .وضع املبادئ العامة للسياسة النفطية يف االقليم: اواًل
 .املوافقة على العقود اخلاصة بالعمليات النفطية: ثانيًا
، تةعديالت (لدستور االحتاديمن ا 114حتديد مستوى االنتاج مبا ينسجم مع الفقرة ثانيًا من املادة : ثالثًا

ئؤتؤماتيكيةن هةر تةعديلَيك دةبَيت ئةوة بَي ، خوَيندمةوة بةاَلم لة تةنيشتةوة ثَيي ومت وتي ئةو 
كةليمةية زيادة، لةبةر ئةوةي ئؤتؤماتيكي تةعديليش هةر دةبَيت ئةوان بَي ، كة دانونةكة خؤي 
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يلي ئةو دانونة ديسان خؤمانني، هةموار كردنةكةي، مةسةلةن ئَيستا دانونَيك ئَيمة دةردةهَينني، تةعد
عةيين شتة، كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية بؤ ماددةي ثَينج دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا 
نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط ئةو ماددةيةش وةرطريا، زؤر سوثاس، بؤ مةسَلمةتي 

َيني ئَيوارَي، بةاَلم دواي ئةوة طلةيي دةكةن دةَلَير ئَيوارَي ثةلة ثةليان لَي كرد، دةخةينة سورعةت دةبَيت بَل
 .بةياني، بةياني سةعات دة دةست ثَي دةكةير، ئَيستاش كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاس

 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               يكمال كةركووك.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان   
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 82 

 4007\8\3رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ي نائاسايي(2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3/8/4007 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     1/8/4222رَيكـةوتي   شةممةضوار رؤذي ياني ي سةر لة بة(12،32)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 

, بةردَين سرست عبد عبداه سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(2)نيشتين ذمارة دا

 :بةرنامةي كار
ي 1114ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)ذمــارة لــة ثــةيردةوي نــاوخؤي ( 6)ي مــاددة (1)ثشــت بةســ  بــة بردطــة 

ــراق   ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــة   ئةجنوم ــةكاني بردط ــةثَيي حوكم ــادد(1)ب ــة ( 42)ة ي م ــة ثةيردةوةك  ل
ي خولي هةَلبذاردني دووةمـي  سَييةم طرَيداني يةكةمي ساَليخولي نائاسايي ي (2)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستان  -1
 .وو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستانخستنةرد -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :امةي كاربةرن, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة لة ثةيردةوي ناوخؤي ( 6)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بردطة 

 لة ثةيردةوةكة( 42)ة ي مادد(1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة  ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي (12،32)بذاردن لة كاتخولي دووةمي هةَل نائاسايي ي(2)بردياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا1/8/4222شةممة رَيكةوتي  ضوار ثَيش نيوةردؤي رؤذي
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 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستان  -1
 .نخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستا -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان -3

بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نـةوت لـة   : خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كار
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق

، ئةوةي دةمةوَيت ئاماذةي ثـَي بكـةم، سوثاسـي    داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَير لة شوَيين خؤيان دابنيشر
وةزارةتي سامانة سروشتيةكان دةكةير، كة دوَييَن ثرؤذةكةيان بة زماني كوردي ثَيداضـوونةوةيةكي باشـيان   
كردووة، ئةوةندةي بؤيان كرا بَيت، تا حةددَيكي زؤر باش لة رووي زمانةوانيـةوة دةسـتكاريان كـردووة، مـر     

دوايَي بنانني ئةوانةي رةخنة دةطرن بنانر ضي دةَلَير، بةس ثـَيي وايـة دةسـتيان     خؤم ناتوامن حوكي بدةم،
خؤش بَيت كارَيكي باشيان كردووة، بةخَيرهاتين جـةنابي وةزيـرو برادةرانـي وةزارةت دةكـةير زؤر بـةخَير      

كـة دةكاتـة    بَير سةرضاو، دوَييَن سَي ماددةمان تةواو كرد، دووش ئيناسة بوو، ئَيسـتا لـة مـاددةي ضـوارةمني    
ــة       ــةو ب ــة تازةك ــةوة بــة كوردي ــة بيخوَينن ــَلي ماددةك ــةم ئةس ــايي دةك ــةي ياس ــة ليذن ــةم، داوا ل ــاددةي شةش م

 .عةرةبيةكة، ئينجا رةئي ليذنةي ياسايي لةسةر ماددةكة سةرموون
 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى ضوارةم
 وةزارةت و ئةركةكانى وةزير

 :وةزير يان رَيثَيدراوةكةى ئةمانة دةطرَيتة ئةستؤ:ضوارةم ماددةى
رَيكخس  و سةرثةرشو كردنى ثرؤسةكانى نةوت، بةرثرسياريةتى وةزارةت ئةمانة دةطرَيتةوة،  :يةكةم

داردش  وردَيكخستنى سياسةتى ثرؤسةكانى نةوت، سةربارى رَيكخس  و ثالن دانان و ثيادةكردن و 
ني و وردبينى جَيبةجآكردنى هةموو ثردؤسةكانى نةوت كة لةاليةن هةموو ئةو سةرثةرشتى كردن و ثشكن

 .كةسانةوة تةواو دةكرَي، هةروةها هةموو ضاالكيةكانى ثةيوةست ثَييةوة لةوانةش هةناردنى نةوت
طئتوطـؤكردن و مــؤركردنى ردَيككةوتننامــةكان و جَيبــةجآكردنى هــةموو مؤَلةتــةكان لةوانــةش ئــةو   :دووةم

ــت ــةر      طرَيبةس ــةكانى ه ــةمواركردنى مةرج ــةربارى ه ــؤريكردوون، س ــةرَيي م ــةتى ه ــة حكوم ــةى ك ة نةوتيان
 .مؤَلةتَيك لة ثَيناو مسؤطةركردنى جَيبةجَى كردنى ثرؤسةكانى نةوت بؤ دازاجنى طةىل هةرَيي و عَيراق

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :السادسة املادة الرابعة واليت ستصبح املادة
 الفصل الرابع
 مهام الوزارة
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 :ولهختأو من  ارةتوىل الوزي: السادسة املادة
الصياغة والتنظيم ومراقبة و التنظيم واالشراف على العمليات النفطية، وتشمل مسؤوليات الوزارة: أوال

تنفيذ لالتدقيق سياسات العمليات النفطية، باإلضافة إىل التنظيم والتخطيط والتطبيق واإلشراف والتفتيش و
من ضمنها ومجيع العمليات النفطية اليت تنجز من قبل كافة االشخاص وكذلك كل النشاطات اليت تتعلق بها 

 . تسويق النفط

ات وتنفيذ مجيع االجازات ومن ضمنها العقود النفطية اليت ابرمتها حكومة يالتفاوض وأبرام االتفاق: ثانيا
 .ة اجازة لضمان تنفيذ العمليات النفطية ملنفعة شعب االقليم والعراقباالضافة اىل تعديل شروط اي األقليم

 
   :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (تتـوىل الـوزارة  )، بة مواسةدـةتي جـةنابي وةزيـريش، طومتـان     دوَييَن ئةو ماددةيةمان تؤزَيك مونادةشة كرد

يةكة شةتب كرا، مونادةشةي باشي لةسةر كرا، يةعين ئةو دوو شتة موالحةزة (وابرام االتئادية/ )دووةميش
لة الي خؤتان بنووسر، ئةطةر كةس موالحةزةي نةما بَيت لةسةر ئةو ماددةية، كاك ةةسور نودتةي نينامي 

 .هةية سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو ماددةيةمان تةواو كرد و دوَييَن دةنطمان لةسةردا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نةخَير دةنطمان لةسةر نةدا، مونادةشةمان كرد، دوايَي ئةو دوو ثَيشنيارة طوتيان ثَيش ئـةوة دةبَيـت، بَيتـة    

ان مونادةشة كردو دةنطمان بؤدا، بةاَلم ئةوة دةنطمان بؤ نةداوة، بةاَلم مونادةشةمان ثَيشةوة، دوو ماددةكةم
 .كرد ئةو دوو شتةمان ثَي طؤردير، ئينجا ئةطةر كةس مونادةشةي نةماوة، كاك رةشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اعـداد خطـة مخسـية للـوزارة تتضـمن      )ةهامي وةزارةت، ئـةويش  ثَيشنيار دةكةم بردطةيةك زياد بكرَيت لة م
 .زؤر سوثاس( مجيع نشاطات الوزارة يف جمال التنقيب واال ستخراج والتكرير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شها  نوري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وون كردنةوةيـةكي بـدةنَي خـراث نييـة، كـة دةَلـَي ثـاش        مر شتَيك وةكو خؤي ثرسياريش دةبَيـت، ئةطـةر ر  

ومراقبة سياسات العمليات النفطية، باإلضافة إىل التنظيم والتخطيط والتطبيق واإلشراف والتفتيش )ئةوةي 
، بةس هةر ئةوةنـدةم دةوَيـت بـةردَين وةزيـر بـؤم روون بكاتـةوة،       (تنفيذ مجيع العمليات النفطيةووالتدقيق 

تنفيذ مجيع العمليات النفطية اليت تنجز من قبـل كافـة   و)خؤيان دةيكةن، ضونكة دةَلَيت  تةنئينةكة ئةوان
باإلضـافة إىل التنظـيم   )زيـادة لـةوَي، ضـونكة تـؤ دةبَيـت بَلَييـت       ( و)، ئةطـةر وابَيـت، كةواتـة ئـةو     (االشخاص

 تنجـز مـن قبـل    تنفيـذ مجيـع العمليـات النفطيـة الـيت     لوالتخطيط والتطبيق واإلشراف والتفتيش والتدقيق 
ــت وةزارةت نايكــات، شةخصــةكان دةيكــةن، ئةطــةر روون   (كافــة االشــخاص ، ضــونكة ئةطــةر تةنئينةكــة وابَي

 .كردنةوةيةكي بدةنَي خراث نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةةويـةن  بـَي ، نـازامن تةماشـاي ناحيـةي ل    ( لتنفيـذ )بَيـت  ( الم)، (واو)موالحةزةيةكي بةجَيية، لة جيـاتي  
 .بكةن، سةرموو دكتؤر ناصح

 :رمضان ةئور ناصح.د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

/ اواَل)مر دوَينَيش تَيبينيي دةربارةي ئةو ماددةية نيشاندا، كرا بة وةزارةت شـتَيكي باشـة، بـةاَلم بطوترَيـت     
نكة لة تةعريئدا ئَيمة شةربان ، ئةوة كاسية، ثَيويست ناكات ضو(العمليات النفطية علىالتنظيم واإلشراف 

 .كردووة، كة عةمةلياتي نةوتي ضي دةطةيةنَيت، لةبةر ئةوة كورتي بكةينةوة باشرتة
ابـرام  )، ئةمة زؤر زؤر لة جَيي خؤيةتي، دةبَيت هةبَيت، ضـونكة  (النفطية اتيالتفاوض وأبرام االتفاق/ )دوو

نوَينـةري حكومـةت، نوَينـةري وةزارةت بضـَيت،      سةردي هةية لةطةل موصادةدةي، يـةعين دةبَيـت  ( االتئادية
كَيية ئةوة؟ يان وةزير خؤيةتي، يان ئةجنومةني بااَلية، يان رةئيسي وزةرداية، يان رةئيسـي دةوَلـةت، يـةكَيك    
تةسوين دةكات دةضَيت ئـةو ئيتيئاديـة دةبَيـت طرَيـي بـدات، يـةعين بةسـتين طرَيـدان سـةردي هةيـة لةطـةَل            

ردي زؤرة، دوايــَي لــة هةنــدَيك شــوَير ثةرلةمانــة، لــة هةنــدَيك شــوَير ريئاســةية  موصــادةدةو مواسةدــة، ســة
زةرورييـة لـةناو ئـةم ماددةيـة هـةبَيت، لةطـةَل رَيـنو        ( ابـرام االتئاديـات  )موصادةدةي لةسـةر دةكـات، بـةاَلم    

 .سوثاردا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةَل جـةنابي وةزيـر ئربامةكـة ضـيةو باسيشـمان      كاك دكتؤر ناصح دوَييَن ئةوةمان زؤر مونادةشة كـردو، لةطـ  
كرد كة دراية ئةو مةجليسة ئيربام بكاتر، ئيربام يـةعين تـةوديع، تةوديعةكـة طومتـان لـة سـةاَلحيةتي ئـةو        

 .ئةجنومةنةية، كاك بارزان نودتةي نينامي هةية
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .، بةاَلم موصادةدة لة مةجليسة سيدراَليةكةيةلَيرةية( ابرام االتئاديات)
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئـةوة باشـة، يـةعين    (واخلاصـة بتنفيـذ  )جةنابي وةزير ئـةو نودتـةي كـة سـؤزان خـان ئيسـارةي كـرد، يـان         

باإلضافة إىل التنظيم والتخطيط والتطبيق واإلشراف والتفتيش والتدقيق )ئةوانةي كة ثَيشرت هيين كردووة، 
 .، نودتةي نينام بنامن ضيت هةية سةرموو(تنفيذ مجيع العمليات النفطيةاخلاصة ب

 :بةردَين طوَلناز عنين دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوَييَن بردطةي يةكةمي ئةم ماددةية دراية دةسو ئةجنومةنةكةي، ئيرت بؤ ئَيستا لَيرة مونادةشةي دةكةيت

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نودتةي نينام نيية، جةنابي وةزير مواسيقي لةسةر ئةو صيغةيةي كة طومتـان، كاكـة بـا بيخوَيننـةوةو     ئةوة 
الصـياغة والتنظـيم   و التنظيم واالشراف على العمليات النفطية، وتشـمل مسـؤوليات الـوزارة   )شةرحي بكةير 

ــق و     ــيط والتطبي ــيم والتخط ــافة إىل التنظ ــة، باإلض ــات النفطي ــات العملي ــة سياس ــيش  ومراقب ــراف والتفت اإلش
، يـةعين جوملـةي يةكـةم تـةواو بـووة، تـؤ ثرسـيارةكةت        (تنفيذ مجيع العمليات النفطيةاخلاصة بوالتدقيق 

 .ئةوةية
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اتـة  تةبعةن كة ئةو ثرسيارةكةي مر روون دةكاتةوة، بـؤم دةردةكـةوَيت ئةطـةر وةزارةت تـةنئين بكـات، كةو     

 .تةواوة، ئةطةر وةزارةت تةنئين نةكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

طرنط نيية بؤ تؤ دةركةوَيت، طرنط ئةوةية ئةوةي ئةو دانونة تةتبيق دةكات، ئـةو تَيبطـات، لةبـةر ئـةوةي     
شةرحةكة زؤر طرنط نيية بؤ تؤ، ئَيمة دةمانةوَيت دانون دةربكةير و سبةييَن ئيشـكال نـةبَي ، كـاك شـَيخ     

 .نودتةي نينامي هةية
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي مر ثرؤذةكا مةزنا هةروةكي بةحسـَيتة كـر، ئةطـةر جةنابَيتـةو سـةركردايةتيا ثةرلـةمانَي وةخـَو        

بَينـة نووسـينا    دانَي بؤ ئةندام ثةرلةمانَي هةر كةسةك دوو جار، سَي جار، ضـار جـار تـةعليقا لـَي دةدا، نـاظ     
 .بةرنامة بضَيتة ثَيشا وةكي دةبَيتة مونادةشة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نودتةي نينامَيكي تةواوة، لة ساَلمي سـةرؤكايةتية، بؤيـة تةئيديشـي دةكـةير، جـةنابي وةزيـر تـةوزحيَيكت        

 .هةية سةرموو
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 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

( لتنفيـذ )ئيشي وةزارةت ئيشرداف و تةدديق و ئةوانةية لةرداستيدا، ئَيمة ثَيشـنيار دةكـةير المَيـك دابنرَيـت     
مـان البـردووة، ئـةويش حـةلي     (ابـرام العقـود  )بردطـةي دووةم ئَيمـة    .هةر ئةوةندة بةسة، ئةوة حةلي دةكـات 

بكةينة سةري ثَيويست ناكـات، ضـونكة لـة دـانوني     دةكات، ثَيشنيارَيكيش هةبوو ثَيش ئةوةي ماددةي ئينايف 
 .وةزارةتدا دامانناوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
البــرا دوَيــيَن شةرحييشــمان كــردو جةنابيشــت  ( ابــرام االتفاقيــات)و ( لتنفيــذ)زؤر ســوثاس، ئــةوة دةكرَيتــة 

 .ينامية سةرموو، كاك سةردار نودتةي ن(تتوىل الوزارة)مواسيق بوو، وةزيرةكةش دةبَيتة 
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو نودتةي نينام نيية لةسةر جةلسةكةوة، بةاَلم لةسـةر ماددةيـةك تـةعاروز دةكـات، مةسـةلةن لَيـرة       

ات سياســات العمليــ تطبيــق)، ثــَيي وايــة دةبَيــت بطوترَيــت  (مراقبــة سياســات العمليــات النفطيــة )نووســراوة 
، لةبـةر ئـةوةي ئـةو سياسـاتانة مـةجليس دايـدةنَيت كـة بـااَلترة، سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـي            (النفطية

تَيداية، جَيطري تَيدايـة، لَيـرة وةكـو وةزارةت نايـةت موردادةبـةي مـةهامَيك بكـات، كـة مةجليسـَيك بـااَلترة،           
 .بةَلكو تةتبيقي دةكاتر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ر ئةو وةزارةتة مورادةبةي نةكات، كَي بيكات؟ئةي ئةطة

 :بةردَين سؤزان شها  نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة زياد كردني ئةو ماددةيةي دوَييَن لَيرةدا لةطةَل كاك سةردار هاوردام، ضونكة ئَيمة دوَييَن صياةةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دسةكاني كاك سةردار دةكةيت، كةي نودتةي نينامية، مامؤستا ئةمة نودتةي نينام نيية ببورة، تؤ تةئيدي 
 .نودتةي نيناميت هةية سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــت       ــة دةَلَي ــة ك ــةو جوملةي ــةر ئ ــَيَلي لةس ــةنابت بــةجَي دةه ــودي ج ــؤ خ ــر ئــةوة ب ــيم )م ــافة إىل التنظ باإلض
لـة جَيـي   ( تنفيـذ و)، كةواتـة المةكـةي ناوَيـت    (تنفيـذ ولتفتيش والتدقيق والتخطيط والتطبيق واإلشراف وا

 .خؤي هاتووةو مر لةطةَل جةنابي وةزير، ثَيي واية وةكو خؤي مبَينَيتةوة ض عةييب نيية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، بـةاَلم لَيـرة   عـةرةبي بـاش دةزانـي   ( لتنفيذ)عةييب زؤرة مامؤستا، سةردي زؤرة جةنابيشت مواسةدةت كرد 
ــت، ئــةو ئيشــانة    ( وتنفيــذ)ســةرق زؤر دةكــات،  ــت نــةوتي لــَي دةربهَينَي وةزارةت خــؤي ناضــَي  زةوي بكؤَلَي

دةكرَي  تةدديق و ئيشرداف و ئةوانة بؤ جَي بةجَي كردني، المةكة لَيرةيـة بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي ئـةواني       
 .كارية كة بةسةري هات، بةَلَي جةنابي وةزير سةرمووة، ئةو ماددةية بةو سَي طؤردان(لتنفيذ)ثَيشوو، كةواتة 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باالضـافة اىل تعـديل شـروط ايـة     )دواي حكومةتي ئيقلـيي  ( ثانيًا)زؤر سوثاس، موالحةزةيةكي ترمان هةية، 
موتـةعارين دةبَيـت لةطـةَل سـةاَلحياتي مةجليسـي ئيقلـيي، دةبَيـت        ، دةبَيت ئةوةش دةرضَيت، ئةطينا (اجازة

 .ئةوةش نةمَينَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين هيض زةرةري نيية، كاك سرسةت تةسسريَيكي هةية لةسةر مةسةلةي ئيـربام، ثَيـي وايـة دةبَيـت تَييـدا      
 .بَيت، سةرموو

 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

سةاَلحياتي ئةجنومةني هةرَيي مواسةدةية لةسةر عةدد، ئةمـة ئيربامـة، ئيـربام يـةعين تـةوديع، جيهـةتَيك       
الزمة خمةوةل بَيت تةوديعي ئةو عةددانة بكات، ئةطةر ئةو تةخويالنة نةبَي ، مانـاي وايـة ئـةو عةددانـة     

 .بَي تةوديعة، ئةوةش خياليف دانونة، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

واية راستة، ئيربامةكة تةوديعة، بةاَلم ثَيويسو بة موصادةدة هةية وةكو ثَيشرت هينمان كرد، كةواتة 
 :ولهختأو من  ارةتوىل الوزت)ماددةكة با بؤتان خبوَينمةوة بةو شكلة دةبَي  بة تةةرياتةوة دةخيوَينمةوة 

الصياغة والتنظيم ومراقبة و وتشمل مسؤوليات الوزارةالتنظيم واالشراف على العمليات النفطية، : أوال
تنفيذ لسياسات العمليات النفطية، باإلضافة إىل التنظيم والتخطيط والتطبيق واإلشراف والتفتيش والتدقيق 

من ضمنها ومجيع العمليات النفطية اليت تنجز من قبل كافة االشخاص وكذلك كل النشاطات اليت تتعلق بها 
 . تسويق النفط

ات وتنفيذ مجيع االجازات ومن ضمنها العقـود النفطيـة الـيت ابرمتهـا حكومـة      يالتفاوض وأبرام االتفاق: ثانيا
ــيم ــةَل       (األقل ــَي لةط ــةوة، ك ــة دةنطدان ــةوة دةخيةم ــازة خوَيندم ــةوةي ت ــت، ئ ــةتب دةكرَي ــةخري ش ــةتري ئ ، س

وة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا  ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايية بة تةعديلةكةي خوَيندمةوة دةسو بةرز بكاتة
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 :ماددةى ثَينجةم
ة ثَيناو هَينانةدى بةثَيى ئةم ياساية وةزير دةسةاَلت و ئةركةكانى دةطرَيتة ئةستؤ لةوانةش مؤَلةتةكان ل

 :ئةمانةى خوارةوةية
 .مسؤطةركردنى بةردَيوةبردنى رداست و ردةوانى سامانةكان :يةكةم
مسؤطةركردنى ثةرةثَيدانى نةوت بةجؤرَيك زيانةكانى ذينطة كةم بكاتةوة، و طةشةثَيدانى ئابوورى  :دووةم

نى ثالنة دوورهاوَيذةكان بؤ هةرَيي لة بةردةوام زامر بكات و هانى وةبةرهَينان بدات، بةجؤرَيك ثةرةثَيدا
 .خؤ بطرَي

 .دةبَى هؤمشةندانة و لةطةَل ثَيشكةوتووترير شَيوازى ثيشةسازيةكانى نةوتدا كؤك بكرَي :سَييةم

 

 
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ا تتضمنه االجازات بغية حتقيق صالحياته ومهامه مبوجب هذا القانون ومب يتوىل الوزير: سابعةاملادة ال

 : مايلي
 .النفطية لالقليم ضمان اإلدارة السليمة للثروات: أواًل

حبيث يقلل االضرار بالبيئة، وضمان النمو االقتصادي الصناعة النفطية ضمان تطوير العمل على : ثانيًا
 .ليماملستديم، وتشجيع االستثمار على ان يضم ذلك تطوير اخلطط البعيدة املدى لألق

 .ان يكون معقوال ومواكبا لألساليب املثلى يف الصناعة النفطية: ثالثًا

 :  مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ير ئةو سةاَلحياتانة مةهامانةي دةهَينَيتةوة، ئةو سَي شتةي كة باس ناحيةي زماني، يةعين تؤ دةَلَييت وةز
ئةو كةليمةية ضؤن دةبَيت، ئةسَلةن ئةو كةليمةية لة ( ان يكون معقوال)دةكةيت باسي وةزيرة، سَييةم 

ناكرَيت بَلَييت وةزير مةعقول بَيت، سَييةم هةر زيادة بةرداسو، خؤي / دانوندا نيية، يةك، دووةمني
ةن كة يةكَيك دةكةيتة وةزير ئةو مواسةساتانةي تَيداية، مر ثَيشنيار دةكةم هةر سَييةم شةتب ئوسول

صالحياته ومهامه مبوجب  يتوىل الوزير)بكرَيت، ئةطةر جةنابي وةزير مواسيق بَيت، نة مةهامة، نة شتَيكة 
 : هذا القانون ومبا تتضمنه االجازات بغية حتقيق مايلي

 .النفطية لالقليم السليمة للثرواتضمان اإلدارة : أواًل

حبيث يقلل االضرار بالبيئة، وضمان النمو االقتصادي الصناعة النفطية ضمان تطوير العمل على : ثانيًا
 .املستديم، وتشجيع االستثمار على ان يضم ذلك تطوير اخلطط البعيدة املدى لألقليم

، كَي مةعقول بَي  تةتوير ضؤن (صناعة النفطيةان يكون معقوال ومواكبا لألساليب املثلى يف ال: ثالثًا
 .مةعقول دةبَيت ثَيي بَلَي، هةر زيادة، باشة كاك شَيخ نودتةي نينامي هةية سةرموو
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 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة رةئي نيية لةسةر هةميشة كو ثرسيارا رةئيا ليذنا ياسايي كةير لةسةر ضةند ماددةدا يَيت بَيذيت كةم
ماددة، دطةل هةندَيش ئَيت بينني ماددة هةمي بة صياةة وَي دَيتة طؤردير، ئايا ليذنا ياسايي ض دةوري خؤ 
ديتية لة ثَيداضوونةظا ماددة، ئةز حةز دكةم ليذنا ياسايي رةئيا بدات، ضونكة جارَيكا دي سةرؤكايةتيا 

 .سايي، سوثاسثةرلةمانا صياةا ماددة دكاتةظةوة، نة ليذنا يا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةسني، جاري وا هةية (111)ليذنةي ياسايي مونادةشةي خؤي دةكات، هةشت كةسر، نؤ كةسر، ئَيمة لَيرة 
هةشتا كةسني، هةندَي جار شت لةبري دةكةن، ئَيمة بة برييان دةهَينينةوة، ئَيوة بة برييان دةيننةوة 

ان دادةنيشر، كَي دةيةوَيت دسة بكات، كاك كةرخي دسةت هةية نودصانيةك، يان شتَيك هةبَيت، ئةو
 .سةرموو

 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر هةر لةسةر خاَلي سَييةمي ماددةي ثَينجةم ثَيي واية شتَيكي زيادةو هةر لة دانونيش ئةو كةليمانة 
 .، ثَيمان واية هةَلبطريَيت باشرتة، سوثاسجَييان نابَيتةوة، هةرضةندة مر دانوني نيي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كوَيستان خان سةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثَيي واية بردطةي يةكةم كاري ئةجنومةنةكةية زياتر، هي مةجليسةكةية زياتر وةك لةوةي ئيشي وةزير، 
هةمان رةئيي هةية هةروةك ئةوةي جةنابت و كاك كةرخي طوتي لةسةر خاَلي سَييةم، يان وةزارةت بَيت، 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (الساليب العصرية يف صناعة النفطان تكون االجازات مواكبًا ل)مر بؤ خاَلي سَييةم ئةم ثَيشنيارة دةكةم 

ان تكون االجازات مواكبًا لالساليب )ئةمة حةلي موشكيلةكة دةكاتر، ضونكة مةدصدةكةي ئيجازاتة 
 .، سوثاس(العصرية يف صناعة النفط

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة هالة سةرموو

 :هالة سهيل وادي.بةر ٍَِين د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، يان (النفطيةاملنشأت  تطوير)، نةست تةتوير ناكرَيت، مةسروزة بطوترَيت (ضمان تطوير النفط/ نيًاثا)لة 

 .، سوثاس(النفطية العمليات تطوير)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :اددةكة، ئةطةر رَيطة بدةن بيخوَينمةوةمر صيغةيةكي ترم هةية بؤ هةموو م

 :ارة مايلي وحتت اشراف الوزيرتوىل الوزت)
 .الطبيعية يف االقليم ضمان اإلدارة السليمة للثروات: أواًل

، بصورة سليمةاالضرار بالبيئة، وضمان النمو االقتصادي العمليات بالصورة اليت تؤدي اىل تقليل تطوير : ثانيًا
شكل الذي يؤدي اىل مواكبة االساليب املثلى يف الصناعات لبااخلطط البعيدة املدى  ع وضعموتشجيع االستثمار 

 .، سوثاس(النفطية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك دكتؤر ئيمنات هةية لةالي مر لةسةر راثؤرتي ليذنةي ياسايي، ئةي ضؤن ئيمنات كردووة، دكتؤر ناصح 
 .سةرموو

 :رمضان ةئور ناصح.د بةردَين
 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

تةبيعية ئيناسة بكرَيت باشرتة، بةنيسبةت ( الطبيعية ضمان اإلدارة السليمة للثروات)بةنيسبةت يةكةمةوة 
لة دةسةاَلتي وةزير بة تةنها بَيت، ثَيويستة ئيناسةيةكي بؤ ( ضمان تطوير النفط)مر ثَيي وا نيية / دووةم

لضمان تطوير  العمل)رنا ئةو لة كوَي دةتوانَيت زةماني بكات ، ئةطة(لضمان تطوير النفط العمل)بكرَيت 
 .، بردطةي سَييةميش وةكو جةنابت ئاماذة ثَي كرد ثَيويست ناكات، لةطةَل رَينو سوثاردا(النفط

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةت كاك دكتؤر نوري تةوزحيَيك بدةم، ثَيش ئةوةي بضَيتة كةركووك ئَيمةي تةخويل كرد، كة جارَي بةنيسب
 .هاتةوة خؤي ئيمناي كردووة لةسةر راثؤرتةكة، ئةمة يةك
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بةنيسبةتي سةدةرةكان هةردووكي بة زةمان هاتووة، مر ثَيي باشة سةدةرةي سَييةميش مبَينَيتةوة، / دوو
 اتألساليب املثلى يف الصناعا ةمواكبضمان )ةةكةي بةو شكلة بَيت ئةويش هةر بة زةمان بَيت، صيا

 .، زؤر سوثاس(النفطية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان دزةيي سةرموو
 :دزةيي ثاشا خضر ابد ظيان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ماددةية لةسةر دةسةاَلتي لة ماددةي ثَينجةم مر لةطةَل ئةوة دامة خاَلي سَييةم مبَينَيت، ضونكة خؤي 

وةزير و ئةركةكاني مؤَلةت دانة، كةواتة مر لةطةَل رةئيةكةي كاك ديلمامن، بةاَلم بة كوردي دةخيوَينمةوة 
مؤَلةت ثَيدان هؤمشةندانةو طوجناوة شان بة شاني شَيوازة ثَيشكةوتووةكان و باشةكاني )بردطةي سَييةم دةَلَي 

 .ةك، ئةوة ي(ثيشةسازي نةوت بَيت
 .لة خاَلةكةي يةكةم لةطةَل ئةوة دامة، كة ئةوة كاري ئةجنومةنة، نةك وةزارةت، سوثاس/ دووش

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .شَيخ سةتاح سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ار جةنابت سةرمووت مر ثشتطريي لة رةئيةكةي جةنابت دةكةم لةسةر بردطةي سَييةم، كة ئةوةل ج
ان يكون )ثَيويستة البضَيت، مر تةئيدي ئةوة دةكةم، ئةطةر ال نةبرَيت، ئةو مةعقولة ببَيت بة مةدبولةن 

 .واتا مةدبولةن بَيت لة جياتي مةعقولةن، لةطةَل رَينمدا( مقبوال
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان سلَيمان سةرموو
 :اربةردَين ظيان سليمان حاجي بش

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثشتطريي لة رةئي جةنابت دةكةم كة خاَلي سَييةم نةمَينَيت باشرتة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثةخشان خان سةرموو

 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين مر واي تَيدةطةم (ا تتضمنه االجازاتصالحياته ومهامه مبوجب هذا القانون ومب يتوىل الوزير)لَيرة 
مر ثَيي واية لة خاَلي / ئيشي وةزير تةنها ئيجازاتةكة نيية، دةيةوَيت ئةم ئةهداسانة بَينَيتة دي، دووةم
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تنفيذ سرتاتيجية اقتصادية اجتماعية للتنمية وضمان )بكرَيت ( وضمان النمو االقتصادي املستديم)دووةمدا 
رةئي جةنابتي كة خاَلي سَييةم نةمَينَيت، ئةو عيبارداتي، يان كةليماتي مةعقول و  ، لةطةَل(املستدامة

مةدبول و ئةوانة تيايةتي لة ماددةكاني تريشدا، يةعين ئةوة دةديق نيية، ضؤن تةنئيني دةكةيت، كَي 
 .دةرارة ئةوة مةعقولةو ئةوة مةدبولة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةت زووتر ثَيمان بَلَيت ئةو موالحةزةية، ماددةي ثَينج كة ئَيستا ماددةي حةوتة، لةطةَل دةبواية كاك سر

ة، يةعين ماددةي (يتوىل الوزير)ماددةي شةش كة ئَيستا دةبَيتة ماددةي هةشت تةداخولة هةردووكيشي 
ةطةر ثَينج لة ئةسَلي مةشروعةكة هةر هةمووي زيادة، ضونكة لةوَي لة ماددةي شةشدا هاتووة، ئ

كةليمةيةك زياد بكرَي ، يةعين ماددةي شةش ئةو مونادةشةمشان كرد هةر ئيلغا بكرَيت هةمووي، ئةطةر 
لة ماددةي شةشدا نودتةيةك ئيناسة بكرَيت، كةليمةيةك ئيناسة بكرَيت لةوةي لة ماددةي ثَينجدا هاتووة، 

 .ئةوة دةكرَيت، بةَلَي كاك عةوني سةرموو

 
 :بناز بةردَين عوني كمال سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي ثَينجةم لة مةشروعةكة، كة ئَيستا بووة ماددةي حةوتةم، ئةوة موتةعةليقة بة ئيجازات، لَيرة بةس 
باسي ئيجازات دةكات سةاَلحياتي وةزير بؤ ثَيداني ئيجازةية، لَيرة مر ثَيشنيار دةكةم، ئةطةر مةجامل بدةي 

منح االجازات وفق الضمانات السليمة  يتوىل الوزير)اناوة، ئةطةر دةبولي بكةن بيخوَينمةوة، ئةو صياةةيةم د
يقلل االضرار بالبيئة، وضمان  الصناعة النفطية بالشكل الذيتطوير يف االقليم و إلدارة الثروات النفطية 

ساليب املثلى يف لأل ةمواكبمبا حيقق  اخلطط البعيدة املدى وفقالنمو االقتصادي املستديم، وتشجيع االستثمار 
 .، زؤر سوثاس(الصناعة النفطية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةمووي دةبواية دةمج بكرَيت بةرداسو، يةعين ئةوةي جةنابت دةَلَيي ئَيستاكة سةدةرةيةك دةبَي  لة 

ة ، هةمووي مةهامي وزيرة بؤ بكرَيت(يتوىل الوزير)ماددةي شةش، هةتا لة ماددةي حةوتيش هةر دةَلَيت 
ضوار ماددة، لة تةشجيعي ئيستيسماردةكة دةيدي ناكات، بةاَلم ئةو دوو ماددةية ثَينج و شةش لة ئةسَلي 
مةشروعةكةدا هةر يةك ماددةية مةسئوولياتي وةزيرة، لة ماددةي شةشيدا لةوَيش باسي وةزير هاتووة 

ليذنةي , و ماددةية دوا خبةير، تَيكةاَلويةك هةية لة هيندا، مر ثَيي باشة ئةو دو(للوزير منح االجازة)
دانوني لةطةَل جةنابي وةزير دابنيشر تةوحيدي بكةن لة يةك ماددة مونادةشةمشان كردووة، بةَلَي كاك 

 .حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ر باشةماددةي ثَينج و شةش و حةوت و هةشت هةر تةدريبةن يةك دةسةاَلتة دةمج بكرَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بوو دةنطي بؤ درا وتةواو بوو، ماددةي ثَينج و شةش لة ئةسَلي مةشروعةكة ( للوزارة)ئةوةي دةنطمان بؤدا 
لة زميين سةسلَيكدا، يةعين دواتر لة ماددةي حةوت و هةشت لة سةسلَيكي ترة، باسي ئيستيسمارة، ضؤنيةتي 

ئيستيسمارة، جياوازة، لةبةر ئةوة ماددةي ثَينج و شةش لة ئةسَلي ثشتطريي كردني و تةشجيع كردني 
مةشروعةكة ليذنةي ياسايي ثاشي ئةو جةلسةية تةوحيدي بكةن، ئينجا لة جةلسةيةكي تر مونادةشةي 

 .دةكةير، مر وام ثَي باشة، كةس ئيعتريازي هةية لةسةر ئةوة، كاك كةمال سةرموو
 (:ةركووكيكمال ك.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة مةهامةكان جياية، تةتوير باسي حةدل، حقولي نةسو و ئيستيخراجي و ئينتاجي دةكات، لةوَي باسي 
تةصئية دةكات، باسي نةدلي دةكاتر، يةعين ماددةكان دانراوة بؤ شو موختةليئة، لةبةر ئةوة لة شوَيين 

 .خؤي مبَينَيت باشرتة، زؤر سوثاس
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

، جةنابي وةزير با (الوزارة ومهام الوزير)كاك كةمال ديارة جةنابت ئينتيباهت نةكرد، سةسلي ضوارةم 
 .بنانني تؤ رةئيت ضية

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيت، بةاَلم يةكةم سةاَلحيات و مةهامة، دووةم ئةهداسة، ئَيمة مةبدةئيةن مانيع نيية ضؤن صيغةكة دابنر
ئيتيئاق بكةير بؤ  ،دةبَيت مبَينَيت بةشَيوةيةك، بةاَلم ئَيمة مانيعمان نيية لةطةَل ليذنةي دانوني دانيشني

ماددةي ثَينج و شةش موشكيلة نيية، بةاَلم ئةهداسةكان دةبَيت مبَينَيت، ضونكة ئَيمة بؤ خؤمان نانووسني، 
شةريكاتي خارجييش دةنووسني، ئةوان دةبَيت بنانر ئَيمة هةدةسمان هةيةو تةعاموليان لةطةَلدا  بؤ

دةكةير، بةم شَيوةية ئةم دانونة دانراوة، حةز دةكةم ماددةكة مبَينَيت وةكو خؤي، بردوا ناكةم هيض 
 .سوثاسموشكيلةي هةبَيت، ئةو تةتويري نةستةكة دةخةينة سةر سةدةرةي سَي موشكيلة نيية، 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

املنشآت ونشاطات عمليات التكرير )، مةحبةسي دووةم (الوزارة ومهام الوزير)خؤي سةسلي ضوارةم نووسراوة 
ضمان )، لَيرةش دةَلَيت (يتوىل الوزير)، بةاَلم تؤ بردؤ تةسسيالتةكةي لة هةردووكياندا دةَلَيت (وتوابعها
، (النفطية، وللوزير منح االجازة التنظيم واالشراف على مجيع املنشآت) ، لةوَيش دةَلَيت(النفطتطوير 

التنظيم واالشراف على مجيع املنشآت املستخدمة بشكل مباشر َأو غري مباشر يف العمليات )دوايَي دةلَََيت 
وانة، ، هةمووي دووبارة بؤتةوةو هةمان شتة، راستة تؤ سةسلت كردووة لةنَيوان سةسل و ماددةو ئة(النفطية

 .سةرموو كاك سةردار
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بكةينة ( اواًل وثانيًا)ثَيي واية تةئجيل كردني ناوَيت، دةتوانني هةر ئَيستا حةري بكةير، مر ثَيي واية 

اإلدارة السليمة  ضمان)بيكةينة سةدةرةيةك لة ماددةي شةشةم بطوترَيت , يةك بردطةو ئيناسةي بكةير
تاكو ئةخريي بردؤير، بكرَيتة يةك سةدةرة لةسةر ماددةي ( الصناعة النفطيةتطوير و الطبيعية للثروات

 .شةش و ئيشكالةكة حةل دةبَيت و تةئجيل كردنةكةي ناوَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نابَيت هةبَيت، يةعين ( الثاني املبحث) (املبحث االول)جارَي ئةوةلةن موالحةزةيةكي تر هةية، لة دانوندا 
 .ئةوة دةبواية شةتب بكرَيت، كاك ئارَين سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة طئتوطؤمان لةسةر ئةوة كرد، ثَيويستة ئةوة بدرَيتة دةنطدان، ئينجا ئةطةر وةكو ماددةيةك ماوة، يان 
ماددةكةي تر، با ئةوة بدرَيتة دةنطدان مادام طئتوطؤمان لةسةر كرد، بة رةئي مر  وةكو بردطة خراية سةر

ماني بة دوو ماددة هيض جياوازيةك ناكات، بكرَيتة يةك ماددة، يان دوو ماددة، لةبةر ئةوة مادام 
 طئتوطؤيةكة لةسةري كراو، بةتايبةتيش ئةطةر ئةو بردطةي سَييةمة دسةم لةسةري هةية ثَيشرت دةرسةت

نةبوو، لَيرة البدرَيت باشة، ضونكة هؤمشةندانة، واتا دةكرَيت كاري ناهؤمشةندانة بكرَيت، يةعين ناكرَيت 
كة باسي هؤمشةندانة دةكرَيت ناهؤمشةندانةش دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة بةهيض شَيوةيةك لَيرة طوجناو 

 .سوثاس ،نيية، يةعين الدانةكةي زؤر ثَيويستة
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

 .نودتةي نينام كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةركي وةزيرة هيض زةماني تَيدا نامَينَيتةوة( قانونا اإلدارة السليمة للثروات)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي شتَيك كرا بَيت، دوو نودتةي نينام نيية، نودتةي نينام ئةو شتةية، كة موخاليئي نينامي داخيل
دةديقةمان دانا بؤ مونادةشة كردن، ئةطةر يةكَيك ضوار دةديقة دسةي كرد، دةبَيت بَلَيي ئةوة زياتر دسةي 

ئةوة نودتةي نينامية، خاَلي يةكةمة، خاَلي دووةممان دةست ثَي كرد، دةستت هةَلدةطريت دةَلَيي , كرد
بَلَيي نابَيت بيخةينة , بيدةمة دةنطدان، نودتةي نينامة دةبواية خاَلي يةكةم بَيت، نيصا  نةبَي  مر

دةنطدان، ضونكة نيصا  نيية، ئةوانة نودتةي نينامر، نينامي داخيلي ضية، خياليف نينامي داخيلى 
ةولَيينةوة، دةستتان هةَلبطرن بَلَير نودتةي نينامة، ئةويرت رةئي دةدةيت نابَيت بةناوي نودتةي نينامي 

 .ئةوة زؤر مونادةشة كرا، كاك عوران سةرموو بدرَيت، ئَيستا
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 (:باني ماراني)دادر عبداه عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي ضوارةم مر ثَيي باشة تةواوي بكةير، ماددةي ثَينجةم و شةشةم جةنابي وةزيريش سةر لة ليذنةي 
 .ةيةي لةسةر بكةير سةعاتَيكياسايي بدات ثَيكةوة رَيك بكةون، ئَيمة بؤ هةموو مونادةش

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عوران دةمَيكة دةنطيشمان بؤداوة، بةردةوام دةبني ماددةي ثَينجةميش , ماددةي ضوارةم تةواو بووة
تاكو ئَيستاكة مونادةشة كراوة سَي، ضوار كةس ماون مونادةشةي بكةن، دوايَيش مةجال دةدةير، ماددةي 

 .ة ماددةي حةوتةمة، سؤزان خان سةرمووثَينج كة ئَيستاك
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاتَيك كة عةددَيك دةكرَيت وةزير خمةوةل دةكرَيت بة داني ئيجازة، ئيجازةكان كة كاتَيك دةدرَيت، دةبَيت 

ضمان )َيدا نةبَيت، هةروةها ، يةعين هيض خيالسَيكي ت(ضمان اإلدارة السليمة للثروات)وةزير خؤي بنانَيت 
منيش لةطةَل ئةوة دام، لة خاَلي سَييةمدا، بةرداسو ئةوة زؤر زؤر موهيمة، ( العمليات النفطيةتطوير 

ان يكون ومواكبا لألساليب املثلى يف )، مةعقولةكة البربَيت، بةاَلم (ان يكون معقوال)ضونكة كة دةَلَيت 
ي عالةمي دةبَيت ئةو ئيجازةية دةبات، ئةو كةسةي هةَلدةستَيت ، يةعين وسقي ستاندةر(الصناعة النفطية

بةو ئيشة، دةبَيت لة زميين ستاندةرةكاني عالةمي بَيت، مر لةطةَل مانةوةي ئةو ماددةية دام، بةس 
مةعقولةكة ال بربَيت، تةتويري نةست، نةست تةتوير ناكرَيت، عةمةلياتي نةسو تةتوير دةكرَيت، نةست 

 .زؤر سوثاس ،ي هةيةخؤي يةك كلَيشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي مر ياساي وةزارةت دانانَيينةوة، ئةو هةموو ماددةية بطؤردينةوة، ثَيي واية شتَيكي باش نيية، 

دةكرَيت، بؤ منوونة ئةطةر مةعقولةكةي الببةير شتَيكي ضاكة، بةاَلم ئةوي  ئةطةر ئاَلوطؤردَيك لة سةدةرةكان
تر هةندَيكي ئةركة، هةندَيكي ئاماجنة، هةندَيكي سياسةتي حكومةتة، يان وةزارةتة، ثَيي وا نيية ئةو 

 .تَيكةاَلوية هةمووي تَيكةَل بكرَيت بة ماددةيةك ضارةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سوثاس، ئَيمة رةئي خؤمان دا، حةز دةكةير مةعقولةي دةوَيت، ضونكة ستاندةري عالةمي وةكو يةك و دوو 
 ، كة دةَلَييت ستاندةر شتَيك و سَي نيية، يةعين تةسسريي دةوَيت، دةبَيت تةسسريةكة مةعقول بَي

نةنووسراوة بَلَيي بةو شَيوةية بري حةسري دةكةير، هةموو بريَيك جياوازة، بةاَلم بةشَيوةيةكي عام شتَيكي 
مةعقول هةية، دةتوانني جارو بار سةيري بكةير، بَلَيني ئةمة مةعقول نيية، بةهيض ستاندةرَيك، جا 

ماناي واية تةتوير نيية , تةتويري نةستيش دةخةينة سةري كةليمةي مةعقول بة رةئي مر ثَيويستة،
تةنيا، ئةوة عةمةلياتي نةوتة، هي نةشاتاتي ئينتاجةو ئيستيخراجة هةمووي، ئةو كةليمةية خبةينة 

 .يةعين حةلي دةكات بؤمان, سةري
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شةتب بكةن، هةر مةهامي عامة، ئةوةلةكة ( املبحث االول)دةزاني ئَيستا خوالصةكةي ئةو ماددةية، تةبعةن 
رؤيي كة طومتان ماددةي ضوارةم دةنطمان بؤ دا، بةاَلم لة سةسلةكة لةطةَل ماددةكة دوايَي هيين دةكةير، 

صالحياته ومهامه مبوجب هذا القانون ومبا  يتوىل الوزير)ماددةي حةوتةم لة ئةسَلي مةشروعةكة ثَينجةمة 
 : ما يلي تتضمنه االجازات بغية حتقيق

 .الطبيعية يف االقليم ضمان اإلدارة السليمة للثروات: أواًل

ضمان تطوير العمل على ) بةثَيي موالحةزةكان درا،، (الصناعة النفطيةضمان تطوير العمل على : ثانيًا
ئةوان موختةسر، با موختةسةكان وةاَلم بدةنةوة، كةواتة ، (العمليات النفطية)يان ، (الصناعة النفطية

حبيث يقلل االضرار بالبيئة، وضمان النمو  العمليات النفطيةضمان تطوير العمل على : ثانيًا)بَيتة دة
واتا ، (االقتصادي املستديم، وتشجيع االستثمار على ان يضم ذلك تطوير اخلطط البعيدة املدى لألقليم

رد، زؤريش لة خؤمشان هينمان ك/ خوتةي خةمسيش دةطرَيتةوة، ئةوةي ثةخشان خان طوتي، سَييةم
برادةران طوتيان زيادة، هةندَيكيش طوتيان مةعقولةكة البدرَيت، ثَيي واية زيادة، نازامن جةنابي وةزير 

 .دةَلَي ضي سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة جياتي عةمةلياتي نةستية، يان تةتويري ( طيةالثروات النف )ثَيشنياري ئَيمة ئةوةية هةمووي بكةيت بة 
 .نةست، باسي سةرواتي نةسو دةكرَيت لة هةرسَي سةدةرةكة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حبيث يقلل االضرار بالبيئة، وضمان الثروات النفطية ضمان تطوير العمل على : ثانيًا)كةواتة واي لَي دَيت 
، (شجيع االستثمار على ان يضم ذلك تطوير اخلطط البعيدة املدى لألقليمالنمو االقتصادي املستديم، وت

 .جةنابي وةزير ثرسيار دةكةن دةَلَير تةتويري سةرواتي نةسو ضية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .هةردووكيان راستة( الثروات النفطية)
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .، جةنابت خؤت دةرار بدة، ئةوة مةسةلةيةكي سةنيية، خؤت كةليمةيةك بَلَي(تطوير العمليات النفطية)
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيشنياري ئَيمة صناعة نةستية بؤ هةموويان، يان سةرواتي نةستية، هةردووكيان موناسينب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك عةوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر موالحةزةي ماددة يةكي ثرؤذةكة بكةير تةعريئي عةمةلياتي نةسو كراوة بة وازحيي، كة ئَيمة 

لة جياتي سةروات، يان لة جياتي دةمانةوَيت صياةةيةكي دانوني دةديق بؤ عةمةلياتي نةسو بةكار بَينني 
 .صناعة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .عةمةلياتةكة باشرتة وا نيية

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (.النفطية الثروات)، يان (النفطية الصناعة)يان ( تطوير عمليات النفط)
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

باشرتةو جةنابي وةزيرش مواسةدةتي كرد، لَيرة تةتويرة كاك عةوني، ئةوَي باسي ( النفطية الصناعة)
 .تةتوير ناكاتر، سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دي كردووة تةعريئي عةمةلياتي نةوت، ئةطةر ئيجازةم بدةيت بؤتان دةخوَينمةوة بة وزوحي تةحدي
تشمل التنقيب، األستكشاف لغرض التطوير، األنتاج، : العمليات النفطية)لة ماددةي يةك ( 12)بردطةي 

التسويق، التخزين، النقل، التصفية، بيع أو تصدير النفط أو بناء، نصب أو تشييد أية هياكل منشآت أو مكائن 
 (.ياكل أو املنشآت أو املبانياهل هأو إزالة أية من هذ اإلجازة لألغراض املذكورة وإنهاء
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عةوني عةسوم دةكةيت، مر دةمةوَيت شةرحَيكي بكةم، عةمةلياتي نةسو تةتوير ناكرَيت، عةمةلياتي 
تطوير العمليات )ئةوانةية، بةاَلم صناعة هةموويةتي، يةعين ناتواني بَلَيي ( تةنقيبة، ئيستكشاسة)نةسو 

عةمةليةكي , دةزامن لة ماددةكة راستة وا تةعريف كراوة، بةاَلم تؤ لَيرة باسي تةتويري صناعةش، (النفطية



 124 

شاملة هةمووي دةطرَيتةوة بة تةسويقيشةوة، هةمووي دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة صناعةكة راسترتة، كةواتة 
وو سةدةرةية، جةنابي بيطؤردن بؤ صناعةي نةسو، مر دةخيةمة دةنطدانةوة سةدةرةي سَييةم نامَينَيت، د

 وةزير سةدةرةي سَي مبَينَيت؟
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، (ان يكون تطوير الصناعة النفطية، او ان تكون معقواًل ومواكبًا)سةدةرةي سَي ثَيويستة، ثَيشيناري ئَيمة 
 .بةرداسو ئةوة ثَيويستة

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

ئةوة ئةطةر مبَينَي  دةبَيت بضَيتة سةدةرةي دووةم، لةوَي تؤ باسي تةتويري صناعةي نةستيت كردووة، 
، هةر لةوَي ئيناسةي بكةن، لة (وان يكون مقبواًل ومواكبًا لالساليب املثلى)لَيرة دةكرَيت ئةوةي ببةينة ئةوَي 

حبيث يقلل االضرار بالبيئة، وضمان الصناعة النفطية ير ضمان تطوالعمل على : ثانيًا)سةدةرةي دووةم 
ان ، والنمو االقتصادي املستديم، وتشجيع االستثمار على ان يضم ذلك تطوير اخلطط البعيدة املدى لألقليم

، ئَيستا وازحية بيخةمة دةنطدان، ئةو ماددةية (يكون معقوال ومواكبا لألساليب املثلى يف الصناعة النفطية
انكاريةي كة كردمان دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي بةو طؤرد

 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ثااَلوتر و ثاشكؤكانى دةزطاو ضاالكيةكانى ثردؤسةى
 :وةزير ئةمانة دةطريتة ئةستؤ  :شةشةم ماددةى

رَيكخس  وسةرثةرشتى كردنى هةموو دةزطاكانى بةكارهاتوو بةشَيوةيةكى راستةوخؤو نارداستةوخؤ  :يةكةم
لة ثرؤسةكانى نةوتدا، هةموو ئةوانة دةطرَيتةوة كة لة بةرهةمهَيناندا بةكار دَير وةكو ثااَلوتر 

نةوةى هَيَلةكانى بؤرديش دةطرَيتةوة، وَيستطةكانى رذان، وَيستطةكانى ثاَلة ثةستؤكارةكان هةموو وطواست
 .سةنتةرى بينايةكان، بؤ ضاككردن و دؤزينةوةو بةرهةمهَينانى نةوت

رَيكخس  وسةرثةرشتى كردنى هةموو ثرؤسةكانى نةوتى تايبةت بة ثااَلوتر وثاشكؤكانى كة  :دووةم
 .ار كردن وطواستنةوةو دابةشكردنى هةموو بةرهةمى ثرتؤكيمياويةكان دةطرَيتةوةثااَلوتر و عةمب

ئامادةكردنى دةزطاكانى لةم ماددةيةدا ئاماذةى ثَيكراوةو بةثَيى بةندةكانى ئةم ياساية لةبةر  :سَييةم
ةَل دةستى حكومةتى سيدراَلي داية، بؤ ثارَينطاكانى ديكةى بةرهةمهَير، بؤ سوودى طةىل عَيراق لةط

 .سياسةتى سيدراَلى عَيراق بطوجنَى لة بواري دابةشكردن و هةناردني كؤكر
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ئامادةكردنى هةر هَيَلَيك بؤ تؤردى بؤرديةكان، كة لة بارةي يةدةطى هةية بؤ هةركةسَيك مامةَلةى  :ضوارةم
لة  ياسايى لةطةَل ضااَلكيةكانى نةوت لة عَيراددا دةكات، وةزير بؤى هةية بةثَيى مةرجةكانى كة

 .طرَيبةستةكةدا هاتووة مؤَلةت بةوجؤرة توانايانة بدات 
هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى لة ثردؤسةكانى نةوتى تايبةت بة ثااَلوتر و ثاشكؤكانى بة كؤمثانياى  :ثَينجةم

 .كوردستان بؤ ثرؤسةكانى ثااَلوتر و ثاشكؤكانى كؤدؤ بدات
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
 املنشآت ونشاطات عمليات التكرير وتوابعها

 :يرتوىل الوزي:سادسةاملادة ال
التنظيم واالشراف على مجيع املنشآت املستخدمة بشكل مباشر َأو غري مباشر يف العمليات النفطية، : أواًل

حمطات وحمطات الصمام والنقل ومن ضمنها خطوط األنابيب والتصفية ووتشمل كل ما تستخدم يف اإلنتاج 
حمطات الضاغطات وكل ما ترتبط بها من االجهزة، والتوزيع ومن ضمنها مجيع املراكز والبنايات، والضخ 

 . لتحسني أستكشاف وإنتاج النفط

التنظيم واالشراف على مجيع العمليات النفطية اخلاصة بالتكرير وتوابعها متضمنا التصفية، : ثانيًا
 . تجات البرتوكيمياويةالتوزيع ومجيع املنوالنقل والتخزين و

مجيع املنشآت املشار اليها يف هذه املادة تكون متاحة للحكومة االحتادية مبوجب بنود هذا القانون  توفري: ثالثًا
وجلميع االقاليم والحمافظات االخرى املنتجة ملنفعة الشعب العراقي منسجمة مع السياسة االحتادية للعراق 

 .والتصديرواملتفق عليها يف جمال التوزيع 
حتياطية ألي شخص يتعامل قانونيا مع النشاطات اشبكة االنابيب اليت هلا سعة من أية خطوط توفري : رابعًا

 .النفطية يف العراق، وللوزير منح األجازة ملثل هذه السعة ومبوجب الشروط الواردة يف العقد
وتوابعها اىل شركة كوردستان  اناطة بعض من صالحياته يف العمليات النفطية اخلاصة بتكرير: خامسًا

 .لعمليات التكرير وتوابعها
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منهـا كـاآلتي نظـرًا لعـدم وضـوح الفقـرة يف نـص        ( ثالثـاً )تقـرتح اللجنـة إعـادة صـياغة الفقـرة       :املادة السادسة

 : املشروع
مجيع املنشآت املشـار إليهـا يف هـذه املـادة للحكومـة األحتاديـة وجلميـع         امإبداء التسهيالت الالزمة الستخد :ثالثا

سياسـة  المبوجب بنود هذا القانون  ملنفعة الشـعب العراقـي منسـجمة مـع      االقاليم والحمافظات االخرى املنتجة
 .االحتادية للعراق  واملتفق عليها يف جمال التوزيع والتصدير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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وةي بيدةينة مونادةشة ئةطةر كةسَيك رةئيةكي لةسةر هةبوو، ليذنةي ياسايي ثَيشنيار دةكاتر ثَيش ئة
بردطةي سَييةم بطؤردَيت بةو شَيوةية كة خوَينديةوة، ئَيمةش لةطةَل جةنابي وةزير رَيككةوتني، كة وزير 

ا بردطةي ثَينجةم زيادة، ، هةروةها بردطةي ثَينجةميش شةتب بكرَيت، وات(تتوىل الوزارة)بكرَيتة وةزارةت 
ئةوة لة دانوندا ئةو نةصة ثَيويست ناكات لة نينامي خؤياندا هيين دةكةن، لة نينامي وةزارةتدا دةبَي ، 
لةبةر ئةوة رَيككةوتني لةطةَلي ثاشي ئةوةي راثؤرتي ليذنةي دانوني كة ئةوة زيادة بكرَي ، وةزارةت بةو 

، ثَينجةميش شةتب دةكرَي ، بردطةي سَييةميش (تتوىل الوزارة)ة ئيشة هةَلدةستَي ، لةبةر ئةوة دةبَيت
ثَيشنياري ليذنةي دانوني لة جياتي سَييةم بةو صيغةيةي كة خوَينديةوة، كةس موالحةزةي هةية لةسةر 

 .كاك جةمال سةرموو, ئةوانة
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةو ماددانة هةبوو، لةسةر ئةو كةليماتة ئينطلينيانةي طوتراوة، بة حةديقةت مر تَيبيني لةسةر ئ

هةرضةندة جةنابي وةزير ضارةسةري كردووة لة ماددةي بيستدا، حةدة ئةم موختةسةرانة بة 
تَيبطةير بنانني ضية،  ئينطلينيةكة بنووسرَيت، ضونكة ئةمة ئيختيصاري كةليماتي كوردي نيية، بؤ ئةوةي

 .زؤر سوثاس
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .كاك تارق جامباز سةرموو
 :جامباز سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيشنيارَيكي هةية، ثَيي خؤشة وةزيري سامانة سروشتيةكان رةئي هةبَيت، لة واَلتاني دي كة بؤردي لة 

ةتَيكي تر، وياليةتةكة ثارة وةردةطرَيت، ئيقليمَيك دةضَيتة ئيقليمَيكي تر، يان لة وياليةتَيك دةضَيتة وياَلي
ةوة لة وياليةتي ئاالسكا، لةبةر ئةوةي بؤردي نةوت لة وياليةتَيك هاتة ئةو 1126بؤ منوونة لة ساَلي 

وياليةتة دةستوورةكةيان طؤردي و ثارةيان وةرطرت، ثَيي خؤشة ئةطةر بكرَيت لةو ياساية جَيي خؤي 
قليمَيكي ديكة زةريبةي ئةرز هةية، ئةطةر بكرَيت ئيناسة بكرَي ، زؤر بكاتةوة، ضونكة لة ئيقليمَيك بؤ ئي

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شة مر لة ماددةي ثَيشرت دسةم هةبوو، بةاَلم جةنابت لة بةشي يةكةمي هةَلتنةساندم، مر ثَيي با

، بةثَيي (اواَل وثانيًا)صةاَلحيةت ثارضة ثارضة نةكرَيت، مادام سةاَلحيات بكرَيت بة يةك ماددة، بةاَلم 
عينوانةكان، مةسةلةن عينواني يةكةمي ئيجازاتة، عينواني دووةمي تةكريرة، عينواني سَييةمي تةشجيعي 
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مةعقول ( ع و   و ج)ئةويرتيش بة ئيستيسمارة، عينواني ضوارةمي موئةسةساتة، يةك، دوو، سَي، ضوار، 
نيية، وةكو كتَييب لَي بَيت، لةبةر ئةوة باشرت واية هةمووي بكةير بة يةك ماددة، ئةو ضوار ماددة، ماددةي 

ع، )، بةاَلم لة ئةوةلةن سةدةرةيةك (اواًل، ثانيًا، ثالثًا)ثَينج و شةش و حةوت و هةشت بكرَيت بة يةك ماددة 
 .روةها ئةواني تريش، ئةوة ثَيي واية جوانرتة، سوثاستان دةكةمسَي سةدةرةية، هة(  ، ج

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس، ديارة دةمناني ثَيشنيارةكةت واية، بؤية ضاوم لَيت نةبووة، لةبةر ئةوةي ئةوةمان مونادةشة كرد، 

تي جةنابت هةر ئةو مر خؤم ئةو ثَيشنيارةي جةنابتي كرد، بةاَلم مواسةدةتى لةسةر نةكرا، ديارة زاني
 .بؤية ئينتباهي نةكردووة، دكتؤرة هالة سةرموو, ثَيشنيارةي دةكةي

 :هالة سهيل وادي. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باسي شةبةكةي ئةنابيب دةكات، شةبةكةي ئةنابيب نادرَيتة كةرتي تايبةت، هةتا لة ياساي ( رابعًا)لة 
ذَير دةسةاَلتي حكومةتة، نةدراوةتة كةرتي تايبةت، نازامن لَيرة باس  نةوتي عَيراق شةبةكةي ئةنابيب لة

، ماناي (حتياطية ألي شخص يتعامل قانونيااشبكة االنابيب اليت هلا سعة من توفري أية خطوط )دةكرَيت 
 .ئةوةية ئةوة كةرتي تايبةت دةطرَيتةوة، ثَيي باشة مورداجةعةي ئةو خاَلة بكرَيت، سوثاس

 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
 .كاك رةشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ئةو ماددةيةي ثَينجةم الدةبرَيت، ئةوة شتَيكي ضاكة، بةاَلم دةدي ماددةكة زؤر بة وردي هاتووةو 
 .نةكرَيت، زؤر سوثاسزؤر بة رَيكوثَيكي هاتووة، ثشتطريي لَي دةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة، دةستكاري 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةرخي سةرموو

 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثشتطريي لة بؤضوونةكاني ليذنةي ياسايي دةكةم، بةاَلم يةك موالحةزةم هةية لة دَيردي كؤتايي، دَيردي 
، ئةطةر (لتحسني أستكشاف)، ثَيي واية (شاف وإنتاج النفطلتحسني أستك)سَييةمي ئةوةلةن نووسراوة 

 .سوثاس, بكرَيت باشرت نيية( أستكشاف تطويرل)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د



 126 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :االشراف على ارةتوىل الوزت: بةو شَيوةيةسةبارةت بةو ماددةية ثَيشنياز دةكةم كةوا بكرَيت بة دوو بردطة 

خطوط والنقل والتصفية  خاص عملياتوبوجه  تنظيم املنشآت العاملة يف جمال العمليات النفطية/ اواَل
أستكشاف ب اخلاصةضمنها مجيع املراكز بضخ الضاغطات وكل ما ترتبط بها وحمطات الصمام واألنابيب 

 .وانتاجه النفط
النقل والتخزين والتصفية،  مبا فيها عملياتالعمليات النفطية اخلاصة بالتكرير وتوابعها االشراف على / ثانيًا

 (.التوزيع ومجيع املنتجات البرتوكيمياويةو
 .لةرداستيدا ئةوة ثَيويست ناكات باسي لَيوة بكةير، وةكو دةَلَيي تةحصيل حاصلة/ بردطةي سَييةم

ومةن بااَلية بَيت، كةوا باران لَي كردووة، ئةوة ئةركي ئةوة دةبَيت لة ئةركي ئةو ئةجن/ هي ضوارةميش
 .وةزارةت نييةو، ئةركي وةزيريش نيية بةتايبةتي

هي ئةخرييش ئةوةي وةكو ثَيشنيازتان كرد، ئةوة ثَيويست ناكات، كةواتة ئةو ماددةية بكرَيت بة دوو 
 .بردطةي يةكةم و دووةم، ئةو كاتة لَييطةردَير، سوثاستان دةكةم

 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
, بنانَيت بةراوردي بكاتر لةطةَل ئةوةي خؤي, ئةو شتةي بة نووسني نووسيووتة بينَيرة بؤ جةنابي وةزير

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
, َيويسو بة طؤردانكاري هةيةئَيمة هَيشتا لة سةسَلي ضوارةمني، بؤية ئةطةر بكرَيت عينواني سةسَلةكةش ث

بَلَيني مةهامي وةزارةت و وةزير، يان هةر بة تةنها , مادام واية وةزير و وةزارةت هاتة ناو مةسةلةكةوة
مةهامي وةزارةت بَيت عينوانةكةي، ئينجا بَيني ئةوةكاني تر ئةوة زةروريية، بةنيسبةت ئةم ماددةيةوة، 

ةساف بكرَيت لةطةَل ئةو ماددةيةي كةوا دةنطمان لةسةردا، ئَيستا مر ثَيي واية ئةم ماددةية دةبَيت ثَيخ
ماددةي ثَينجةم، ضونكة هَيشتا لةناو بابةتةكة داير، ضونكة ئةمةيان وةكو جةنابيشت ثَيشنيارت كرد، 

مادام بوو بة مةهامي وةزارةت , جةنابي وةزيريش مواسةدةتي كردووة، ئةمة ببَيتة مةهامي وةزارةتةكة
 .وَيتة بةيين مةهامَيكي وةزارةت و مةهامَيكي وةزير، يةعين طؤردانكاري لة ذمارةكةي بكرَيتنابَيت بكة

, بةنيسبةت عينوانةكةشي لةطةَل رَينمدا، يان دةبَيت ئةو عينوانة دةستكاري بكرَي  يان هةر البدرَيت
فيما )، بَلَيني (تكرير وتوابعهاعمليات الاملنشآت والنشاطات و)بةشَيوةيةكي تر بَلَيني لة جياتي ئةوةي بَلَيني 

ئةو وةختة ( سيما يتعلق)، ضونكة مةهامي وةزارةت (يتعلق باملنشآت والنشاطات و عمليات التكرير وتوابعها
، يان عينوانةكة (عمليات التكرير وتوابعهاوباملنشآت والنشاطات  يتوىل الوزير فيما يتعلق)دَيت، يانيش بَلَيني 

، لةطةَل (باملنشآت والنشاطات و عمليات التكرير وتوابعها فيما يتعلق)ةكة ما بَلَيني نةمَينَيت، ئةطةر عينوان
 .رَينو سوثاردا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيي باشة بكرَيت بة تةتوير، لةبةر ئةوةي ( عثالث و راب)لة دوو شوَير هاتووة لة ( توسري)مر لةسةر وشةي 

تةتويرةكة مانايةكي جوانرت دةبةخشَيت، واتا ماناي تةوسريةكةش دةطةيةنَيت، سةدةرةي ثَيجةميش ثَيي 
 .باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شها  نوري
 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

التنظيم واالشراف على مجيع العمليات )لة خاَلي دووةمدا ةةَلةتَيكي لوةةوي هةية، ضونكة  دةَلَيت 
ميع املنتجات جلالتوزيع  ،النقل ،النفطية اخلاصة بالتكرير وتوابعها متضمنا التصفية، التخزين

كة لة ( نتجات البرتوكيمياويةامل)، ضونكة ئةمةي كة دةكرَيت هةمووي تؤ بؤضي دةكةيت بؤ (البرتوكيمياوية
 .نةتيجةي عةمةلياتي نةستيية، ئةمة يةك

حتياطية اشبكة االنابيب اليت هلا سعة لتوفري أية خطوط )ئةمةيان ثرسيارة بؤ بةردَين وةزير دةَلَيت / دوو
وجب ألي شخص يتعامل قانونيا مع النشاطات النفطية يف العراق، وللوزير منح األجازة ملثل هذه السعة ومب

، ثرسيارةكةي مر لَيرةية تةبعةن ئَيمة ئةوة دةزانني لةناو كوردستاندا شةبةكةي (الشروط الواردة يف العقد
ئةنابيبمان نيية، واتا خوتوتي ئةنابيبمان نيية، كةواتة وةزير ضؤن تةوسريي ئةو شةبةكةية دةكات و 

 .مةحني ئيجازةش دةكات، بةس ئةوةم بؤ روون بَيتةوة مر مةمنون دةئ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَين نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو شاشةية هةر ئايةتي دوردئاني لَي دةدات، نازامن مةبةست ضية لة لَيداني ئةو ئاياتةي لَي دةدرَي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كاك دكتؤر كةمال

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت سةدةرةي ثَينج كة باس كرا لة بيدايةتةوة كة البربَيت، بةنيسبةت شةريكةي نةوتي كوردستان، 
 مر دةبيني زؤر زؤر طرنطة، بؤ هةرَيمي كوردستان شةريكةي نةوتي خؤي هةبَيت و سةركةوَيت و
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لةسةر ئيقليي كة هةندَيك , سةركةوتر بةدةست بَينَيت، ضونكة ئةطةر سةرز نةبَي  لةسةر وةزارةتي نةوت
لة كارةكاني ثَي بدات، لةوةية لة موناسةسة لةطةَل شةريكاتي تري عيمالق نايةتة ثَيشةوةو شكست بَينَيت و 

ت و سةرزيش بكرَيتة سةر وةزارةت، دةربضَيت لة مةيدان، لةبةر ئةوة بؤية مر ثَيشنيار دةكةم مبَينَي
بةاَلم ئةمة شةريكةي , هةندَيك كارةكاني خؤي ثَي بداتر، راستة شةريكات بةرامبةر وةزارةت سةردي نيية

دةبَيت سةربكةوَيت، ئةطةر لة , نةوتي كوردستانة، شةريكةي نةوتي كوردستان دةبَيت هةمان بَي 
 .بيدايةتيش كةمَيك زةرةر بكةير، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة وةزير ثَيشنياري خؤيةتي كاك دكتؤر كةمال، سةرموو كاك دكتؤر ئاشو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةبَيت، بةاَلم تةوةدوعمان هةية لة موستةدبةل د, ئَيمة مةشاريع و خوتوتي ئةنابيب و ئةمانةمان نيية
ئةطةر ثارَينطاري ئةوة بكةير لَيرة بة ض شَيوةيةك تةعامول دةكةير لةطةَل شةريكاتي خارجي، كة بَينة 
ئَيرة، بة ض شَيوةيةك تةعامول دةكةير لةطةَل حكومةتي ئيتيمادي، ئةطةر ثَيويست بكات ئةوان مةسةلةن 

( ثاي ثالينط)ةزةيةكي تريش بؤ ئةوةي موالح, تازةوة( ثاي براميكي)نةوت نةدل بكةن لَيرةوة لة رَيطاي 
ديتاعي خاص نةبَيت حكومي بَيت بةسةر ضاو خؤ ئةطةر مليؤن دؤالرَيكت هةبَيت لة يةك ساَلدا سةريف 
بكةيت بيكة، بةاَلم ئَيمة حكومةتي هةرَيي ئةو ثارةيةمان نييةن دةبَيت تةشجيعي ديتاعي خاص بكةير، 

و ئةو شتانة ثارة ثةيدا ( رؤيلو)ة دةتوانني زةماني خؤمان بكةير بة ناتوانني مليؤن دؤالرَيك دانَيني، ئَيم
بكةير، ناتوانني بضني ئيستيسمار بكةير، كة خةَلكي تر دةتوانَيت بة ئاساني و بة خَيرايي بيكةن بؤمان، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال رةدَيكي هةية سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)اهبةردَين حممد دادر عبد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راستة، بةس بة حةديقةت دةبَيت ئَيمة لة بيدايةتي رَيطاير ئيش بكةير، بؤ ئةوةي ئةساسَيكمان هةبَيت بؤ 

 .شةريكةي نةوتي كوردستان، ئةمة يةك
مة تةعامول دةكةير، ئةسَلةن ئةو الزم نيية، يةعين خاَلي سَي ثَيويست ناكات، ئَي/ بةنيسبةت خاَلي سَي

بةس ثَيويست ناكات ئةوةندة زؤر لةطةَل شتةكاني حكومةتي ئيتيمادي لَيرة سةرزي بكةير لةسةر خؤمان، 
ضونكة ئةوان ئَيستا بةثَيي مةعلوماتي مر هةمة شةريكةي سؤما هةية كة تةسويقي نةوت دةكات، تةنها لة 

تي كةركووك يةك مليارو نيويان بردووة، ئَيستا نةوتي بةسرة سَي مليؤن دؤالرو نيويان دزيوة، لة نةو
 .بيهَينينة ئَيرة ماَلي ئَيمةش خراث دةكات، بؤية ئةو خاَلة زؤر زةرور نيية، ئةطةر بة هةند وةريبطرن



 121 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نةوة خاَلي سَييةم مر بة عةكسي دكتؤر كةمال دةَلَيي، هيض ةةيري ئةوةي كة يةعين با بة سةراحةت بَلَيي

ئينشائيية، ئيئتمانيشة، ئةواني تر هةمووي لة دةست خؤت داية، يةعين ئةوةي ثَيشنياري ليذنةي ياسايي، 
يان ئةوةي خؤي دةبَيت يةكَيك لةوانة، يان ئةوةي خؤي، يان ئةوةي ليذنةي ياسايي شتَيكي تَيدا بَي ، بؤ 

و لة زميين دةسةاَلتي خؤمانة، بةاَلم ئةوة ئةوةي ئَيمة نيشان بدةير، كة ئةوة لة زميين دةستووري عَيرادة
ئةركَيك ناكاتة سةر خؤمان، ئةطةر ئةو خاَلة ض ئةركَيكي هةية لةسةر هةرَيمي كوردستان، ئةو وةخو ئةوة 

 .مونادةشة بكة، ئةطةر هةية جةنابي وةزير بؤمان شةرح بكات
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
واملتفق )ثَيشنيارَيكمان هةية ئةمة زؤر راستة، يان سةدةرةكة دةردوات مر تةئيدي ناكةم، دةتوانني ئةوةي 

، يةعين ئاشكراية كة ئيتيئادَيك (من قبل جملس الوزراء ومن قبل جملس االقليم)، دةتوانني بَلَيني (عليها
 واملتفق عليها)ةجياتي ئةوةي اليببةير، ئيناسةي بكةير دةبَيت ببَيت، ئينجا دةتواني تةسهيالتةكة بكةي، ل

، ئينجا ئةو وةختة ثَيشنياري ئَيمة موساوةزات دةبَيت، (من قبل جملس الوزراء ومن قبل جملس االقليم
 .يانيش بردياري لةسةر دةدةير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةوة باشة، لَيرة (مر دبل اجمللس االدليمي) ،(واملتئق عليها)، نةك (واملواسقة عليها)، (واملصاددة عليها)

 .وةزيريش ثَيشنياري كردووة شةتب بكرَيت، سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ست ئَيمة ثَيشنيارمان كرد اليببةير، ضونكة ئةم دةسةاَلتانة بةشَيكي بة دةست وةزير نيية، يان بةدة

وةزارةت نيية، يةكسةر بؤ شةريكةكةية، لةبةر ئةوة باسي ئةم شتانة دةكةير لةسةرةوة، ئةم سةاَلحياتانة 
بدات بة شةريكةكة، ئةوة دةتوانَيت بة ئيتيئادي موستةدبةلي بيكات، ثَيويست ناكات لَيرة داينَيني، ضونكة 

رديار دةدات، لةبةر ئةوة ئةم سةدةرةية بردوا صيغةي دانونةكةمان طؤردي، ئةوةي كة سوَلتةكة لةكوَيية، كَي ب
 .ناكةم ثَيويست بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، تؤ هَيشتا شةريكةت (تؤسس شركة)ليذنةي ياسايي ئةطةر ثَيشنيارةكةتان، راستة لة ماددةي دوازدة دةَلَيت 

ةيداتر، لةوَي بة ماددةي تةئسيس نةكراوة بة ماددةي كة سةاَلحيةت دابنَييت، ئةوة بة نينام بؤ خؤي د
 .كاك شَيروان سةرموو, دوازدة دروسو دةكةيت، دوايَي بة نينام سةاَلحياتةكان دياري دةكةيت

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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شةريكات ئةوةي كة ئيشارةتي ثَيدرا بةنينام مةهامي خؤي دياري دةكات، كة هةيكةلي تةننميي خؤي 
بكاتر ناتوانَيت لة نينامدا بَلَيت دةسةاَلتي وةزير بةكار دَينَيت، بؤية بة دةناعةتي مر نةصةكة لة  دياري

جَيطاي خؤي هاتووة، وةزير بؤي هةية دةسةاَلت بداتة ئةم شةريكةية، شةريكاتي عَيرادي ض ثَيش ئازاد 
شةريكاتي نةسو وةتةني  كردن، ض ثاش ئازاد كردن، ئةو جؤرة دةسةاَلتانةي هةبووة لة وةزيرةوة، ض

 .عَيرادي بووة، ض ئةو مةشروعةي ئَيستا لةبةر دةستمانة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر موخاليئي لةطةَلت كاك شَيروان، لةبةر يةك شت با جوملةي مةنتق بةكار بَينني، ئَيمة لَيرة موشةرعني 
اناطة بعض من صالحيات يف عمليات )ةبة ، دةَلَيي دةخيوَينمةوة مر دةنطي بؤ نادةم بؤضي؟ لةبةر يةك س

، شةريكة كوردستان بؤ عةمةلياتي تةكرير (خاصه بتكرير النفط اىل شركة كوردستان لعمليات التكرير
كَيية؟ دانونيةن، بؤ ئَيمة موعةرةف نيية، نازامن كَيية؟ لَيرة بةدانونَيك سةاَلحيةت بدة سالن شةخص 

يَن تةصديقمان كردووة دانوني نةوت هني ئةوةمان كردووة، لة ئَيستاوة هَيشتا دانوني وةزارةت دوَي
يةعين ئةوة ناكرَي  شةريكةي كوردستانةكة دةبَيت لةالي , هَيشتا نةطةيشتينة دوازدةش, سةاَلحيةت بدةم

 .ئَيمة موعةرةف بَيت دانونةن، ئينجا دةسةاَلتةكةي بدةمَي
 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

زؤر تةبيعية جةنابت رةئيت موخاليف بَي  لةطةَل ئةندامَيكي ثةرلةمان، ئةوة شتَيكي ئاسايي و تةبيعيية، 
بةاَلم ئةوةي جةنابت دةَلَيي دةيدي ناكاتر ئةطةر لَيرةش جَيي نةبَيتةوة، دةبَيت دواي تةئسيسي شةريكةكة 

 .يةئةم دةسةاَلتةي وةزير بيداتَي هيض مانيعمان ني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تشكيل وتنظيم الشركات )لة ماددةي دواتر هاتووة دةَلَيت وةزير تةننميي ئةوانة دةكات، ئةوة مةعقولة 
لةسةري موتةسيق بر دوايي، بةاَلم لةوَي تؤ سةاَلحيةتي بدةيتة يةكَيك دانونيةن لةالي ئَيمة ( التالية

 .موعةرةف نيية، سةرموو
 :ري عبداهبةردَين كريي حب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتيواني لة رةئي جةنابت دةكةم، لةبةر ئةوةي مةسةلةكة تةحصيل حاصلة، ئةو سةاَلحيةتة جةنابي 
وةزير هةيةتي لة دانوني سامانة سروشتيةكان، يةك لة دةسةاَلتةكاني ئةوةية كة هةندَيك لة سةاَلحياتي 

كي كة خؤي بة ثةسندى دةزانَي، هةر كةسَيك لَيرة دةتوانَيت بة خؤي بداتة جَيطرةكةي، يان هةر كةسَي
 .شةريكاتيش حيسا  بكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوة دةكرَيت بضَيتة ماددةي دوازدة، ئةطةر هةر ئيسرار دةكةن، جةنابي وةزير ضية كة خؤي ثَيشيناري 
تؤسس شركة )عية، يةعين لة ماددةي دوازدة دةَلَيت كرد كة البضَيت، ئةطةر بضَيتة ماددةي دوازدة تةبي

، (......اناطة بعض من صالحيات الوزير اىل)، ئينجا لةوَيش سةدةرةيةكي بؤ ئيناسة بكةن (كوردستان
نامَينَيت، هةروةكو ( املبحث الثاني)دةكرَي ، كةواتة ئَيستا ئَيمة بةثَيي ئةو دسانةي كة كرا، يةكةم 

، ئةوةي ثَينجةم ال دةضَيت، دوايَي كة طةيشتينة (تتوىل الوزارة)وةزير دةبَيتة  مةحبةسي ثَيشووش نةما،
 .سةر ماددةي دوازدة باسي دةكةير

واملوافق عليها يف جمال التوزيع )واي لَي بكةير ( واملتئق عليها)ئةو هينةي كاك دكتؤر ئاشو / سَييةم
ت ثَيشنياري خؤي سةحب بكات، ئةطةر مواسيقة، ، ليذنةي ياسايي دةبَي(والتصدير من قبل اجمللس االقليمي

راسترتة لة مواسةدة، لةبةر ئةوةي سةردي هةية ثَيكةوةية ( واملتئق عليها)باشة ليذنةي ياسايي دةَلَير 
، بَلَيي (او جملس االقليم يف كوردستان واملتفق عليها يف جمال التوزيع والتصدير من قبل اجمللس االقليمي)

، ئةطةر ئةوةي نةنووسني ماناي (تتوىل الوزارة)يية، لةبةر ئةوةي ئَيمة طومتان مةجليسي ئيقليي كاس
وةزارةتة، ليذنةي ياسايي ثَيشنيارةكةيان رةنطة بردَيك مرونةتَيكي باشرتي تَيدا بَيت، لةجياتي لةوَي دةَلَيت 

، يةعين ئةوةي (نشآت الالزمةابداء التسهيالت الالزمة الستخدام مجيع امل)، لَيرة دةَلَيت (توفري مجيع املنشآت)
ابداء التسهيالت الالزمة الستخدام املنشآت )كة زةروري بَي ، مر ثَيشنيار دةكةم جةميعةكةش البدرَي  

املنشآت اليها يف هذه )جةميعةكة البدةن، يةعين ثَيشنياري ليذنةي ياسايي جةميعةكة البدرَيت ( الالزمة
اليم والحمافظات االخرى املنتجة مبوجب هذا القانون ملنفعة الشعب املادة للحكومة االحتادية وجلميع االق

، (العراقي منسجمة مع السياسة االحتادية العراق واملتفق عليها بني احلكومة االحتادية وحكومة االقليم
ثَينجةميش لَيرة شةتب دةكرَيت، دةضَيتة دواتر ئيناسة بكرَي ، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو 

شنيارةية ماددةي شةشةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةي هةشت دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر ثَي
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ئَيمة ماددةكةمان 

 .خوَيندةوة، تةعديالتةكامنان خوَيندةوة، تكاية ماددةكةي تر
 :داهبةردَين كريي حبري عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 هاندانى وةبةرهَينان

 :وةزير ئةمانة دةطرَيتة ئةستؤ :ماددةى حةوتةم
هاندانى كةرتى طشتى و تايبةتى بؤ وةبةرهَينانى ثردؤسةكانى نةوت، بؤ مسؤطةركردنى هَينانةدى  :يةكةم

ك بةرزترير داهاتى نةوت لةخؤ بةردَيوةبةرايةتيةكى كاريطةر بؤ سامانةكانى نةوت لة هةرَيمدا، بةجؤرَي
 .بطرَي لة ثَيناو سوودي طةىل هةرَيي و عَيراددا

هاندانى بنياتنانى هةموو دةزطا نوَييةكانى تايبةت بة ثرؤسةكانى ثااَلوتر و ثاشكؤكانى، لةوانةش  :دووةم
 .بةشى كردنيانثااَلوطةو هَيَلى بؤرديةكان، هةركاتَيك لةتوانا دابَي لةاليةن كةرتى تايبةت، يان بةهاو
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 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 تشجيع االستثمار
 :ارةتوىل الوزي :تاسعةاملادة ال 

تشجيع القطاع العام واخلاص باألستثمار يف العمليات النفطية  لضمان حتقيق االدارة الفعالة لثروات : أواًل
 .ئدات النفطية ملنفعة شعب األقليم والعراقالنفط يف األقليم على ان تضمن ذلك أعلى العا

 ،من ضمنها املصايف وخطوط االنابيبواملنشآت احلديثة اخلاصة بعمليات التكرير وتوابعها،  تشجيع انشاء: ثانيًا
 .متى ما كان ذلك ممكنًا، من قبل القطاع اخلاص او باالشرتاك معهم 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
 .ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةية هيض تَيبيين نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةس تَيبيين هةية لةسةر ئةو ماددةية، سةرموو خاتوو نةسرير

 
 :بةردَين نسرير حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وتةكان دادةنرَيت، دةبَيت لة ماددةي حةوت بردطةي دوو ثَيشنيارَيكي هةية ئةو ثااَلوطانةي كة بؤ نة

شوَينَيك دامبةزرَير تاكو ذينطة ثيس نةكات، ئَيستا منوونةمان هةية هةندَي كارطةمان هةية لة هةندَي 
شوَيندا ذينطةي ثيس كردووة، يةعين هةوَل بدرَيت ئةوانة لة شوَينَيك دابنرَيت ذينطة ثيس نةكات، زؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري سةرموودكتؤر 
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, بكرَيت بة وةزارةت( يتوىل الوزير)تةنيا مر يةك تَيبينيي هةية لةجياتي ئةوةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن تَيبينيي هةية كة بكرَيتة وةزارةت، ضونكة بةرداسو بانطةشة كردن هي وةزير نيية، هي منيش هةما
وةزارةتة، هةر كةسَيك دةتوانَيت ئةو بانطةشةية بكات، هي ئةو دوو خاَلة بكات، هةروةها جَيطؤردكَي بة 
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ت جَي طؤردكَي بة ماددةكة بكرَيت، ضونكة ئةمة مةهامي وةزارةتة، كة بكرَيت بة مةهامي وةزارةت، دةبَي
ماددةكة بكرَيت، ئةوةي ثَيشووش دةبواية جةنابت بتطوتباية  جَي طؤركَيي ثَي دةكرَيت، ضونكة با 
نةكةوَيتة نَيوان مةهامي وةزارةت و وةزيرةوة، ئةمةش هةمان شتة ئةو مةهامةي كة بؤ وةزير ثةسندمان 

 .كرد، ئةوة دواي ئةو مةهامة بَيت، لةطةَل رَينو سوثاردا
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

، (تتوىل الوزارة)يةعين مةهام، جةنابي وةزير لةسةر ئةوةش مواسيقة كة بكرَيتة ( تتوىل)خؤي كة وتت 
 .بةاَلم دةبواية ئاماذةي ثَي بكةير، كاك بارزان سةرموو

 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الة باسي ئةوةي كرد، كة خوتوتي ئةنابييب رةئيسي، وابنامن ئةوة مر تةئيدي ئةوة دةكةم دكتؤرة ه

ستاندارتَيكي جيهانية، كة موَلكداريةتي ئةوانة هي حكومةتي هةرَيمة، يان حكومةتي ئةو واَلتةية كة 
ئةوةي تيا دةكرَيت، لَيرة باس لةوة دةكات كة لةطةَل كةرتي تايبةتدا هاوبةشي بكرَيت بؤ ئةوة، مر حةز 

 ةنابي وةزير رووني بكاتةوة، مةبةسو كامة، بؤردية رةئيسةكانيش دةطرَيتةوة، يان نا؟دةكةم ج
مر ثَيشنيار دةكةم ئةو مةنشةئات و مةسئايانةي، كة لة كوردستاندا هةن ثَيشرت، لَيرة ئيشارةت / دووش

ت، ضونكة بةوانة بكرَيت، كة ئةوانة ئةطةر خارجي بَلَيني تةعليمات و بةطوَيرةي شروتي ثَيويست بَي
بةرداسو دياردةيةكي زؤر ترسناك سةري هةَلداوة لة كوردستان، كؤمةَلَيك مةسئاي موتةجةول لة هةر سَي 

 .ثارَينطاكةي كوردستاندا دانراوة، ئةمانة لة كوَي تةجهين دةكرَير نةوتي خاو
، هةم نةوعيةتي لةطةَل رَينماييةكاني شروتةكانيدا نني كة لة كوردستاندا، هةم بيئة ثيس دةكةن/ سَي

ئينتاجةكةشيان ئةوة نيية، مر حةز دةكةم بة شتَيك ئيشارة بةوة بكرَيت، كة ئةوانة يان هةَلبوةشَير، يان 
 .ئيلغا بكرَير و نةهَيَلر، يان مةرجي ثَيويستيان بؤ دادةنَير، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةئيدي دكتؤر نوري و دكتؤر ناصح دةكةم هةمان موالحةزةم هةبوو/ مر دوو شتي هةبوو، يةكةميان

تةئيدي ئةوةي كاك بارزان دةكةم يةكةم مةسةلةي ئةو بؤرديانةي كة نابَيت بدرَيتة كةرتي تايبةت، / دووةم
نةكة هةر كاتَيك لة توانا دةبَيت لة اليةن كةرتي تايبةت، يان بةاَلم مر ثَيشنيارةكةم ئةوةية لة دواي ساري

بة هاوبةشي كردنيان البربَيت، ضونكة ئةمة هاندانة، ض ثَيويست دةكات ئةو ناوة بَيت لَيرة، مر ثَيي واية لة 
 .دواي سارينةكةوة زيادة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان سةرموو
 :اشاث خضر ابد بةردَين ظيان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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منيش لةطةَل ئةو رةئيةي دكتؤر ناصح و دكتؤر نوريي، بةاَلم مر رةئيةكي تريشي هةية، مادام يةكةم جارة 
لة هةرَيمي كوردستان ئةو ياساية بةو هةموو دورسايية مونادةشةي لةسةر دةكرَيت و دانيشتين بؤ ساز 

ة تةوذمَيكي طةورة دَينة ناو ئةو بوارة، لة زةمةني عةولةمةية دةدرَيت، لَيرةش شةريكة موستةرريةكان ب
هةموو اليةكي طرتؤتةوة، مر وا ثَيشنيار دةكةم ئةطةر ثااَلوطةكان بدرَينة كةرتي تايبةت بةوةش دةيراني 
سووتةمةني كةم دةكرَيتةوة، ضونكة ئيمة لة دةيرانَيك داينة ئَيستا بةو هاوينة، يةعين خةَلكةكة وا 

يَن بؤ سووتةمةني، ئةطةر بَيتو ثااَلوطة بدرَيتة كةرتي تايبةت، بةاَلم لة هةمان وةخت وةزارةت دةناَلَي
 .سةرثةرشتيان بكات و بةنرخي بازارد بيئرؤشَيتةوة هاوواَلتيان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي دسةكةي كاك بارزان دةكةم، بووني ثااَلوطةي بضووك زةرةرَيك دةدات لةو شتانةي كة ئَيمة  مر

حسب )دوو رؤذة باسي لَيوة دةكةير لة ئينتاج و لة ذينطةو ئةوانة، دةتوانني رَيطة بطرَير لةوةي كة بَلَيني 
كؤمةَلَيك تةعليمات دةردةكات، ئيجازة ، ضونكة لة دواي ئةم ياساية وةزير (التعليمات اليت تصدر من الوزارة

حسب التعليمات )بة كؤمةَلَيك شروت دةدات، يةعين شروتةكانيش دةردةخات، ئةطةر ئةو ئيناسةية بكةير 
 .رَي لةوة دةطرير، ئةو ثااَلوطة بضووكانة ئةو كارة خراثة بكةن، زؤر سوثاس( اليت تصدر من الوزارة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةتاح سةرمووكاك شَيخ س
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لضمان حتقيق االدارة الفعالة لثروات / )مر دوو وشة هةية، ثَيي خؤشة ثَيشنيار دةكةم بطؤرددرَير، يةكيان

ي صناعةت بَيت، ضونكة هَيشتا ثَي, ، لة جياتي سةرةوات(لصناعة النفط)، مر ثَيي باشة بكرَيت (النفط
 .ئَيستا ثَيويسو بة صناعةت هةية, وابَيت سةرةواتةكة بةردةست نةبووة

ية ثَيي واية بكرَيتة (متى)، ئةو (من ضمنها املصايف وخطوط االنابيب متى ما كان ذلك ممكنًاو/ )دووةم
 .باشة، لةطةَل رَينمدا( اير)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 :ركيةبوزو هردار صباح ةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شتَيكي زياد بوو، دةكرا ئةو دوو بردطةية ئيناسة , خؤي ئةو هةموو مةحبةسي سَييةم تةشيجيعي ئيستيسمار

 .بكرَيت لةسةر ماددةي شةش، بةاَلم بة هةر حاَل ئةوة هاتووة رَيني لَي دةطرير



 115 

زؤر جار وةزير / وةزارةت، لةبةر دوو سةبة ، يةكثشتطريي ئةو برادةرانة دةكةم كة وةزير كراوةتة / دوو
سةاَلحيةتي خؤي دةكات، بؤ بريكار، بؤ مودير عامَيك، ئةو كاتةي كة دةَلَيي , تةخويلي مةهامةكاني

وةزارةت دانوني ترةو سراوانرتة، زؤر جاريش وةزارةت وةكو وةحدةيةكي موتةكاميل ئيشي لةسةر ئةو 
وة دةطوترَيت وةزير بكرَيتة وةزارةت، ثَيي واية لةوانةية بؤ وةزيريش مةهامانة دةكات، بؤية زؤر جار ئة

 .خؤشرت بَيت، ئةوةندة ناوي نةطوترَيت
مر لَيرة ثرسيارَيك دةكةم، تةشجيعي ديتاعي عام و ديتاعي خاص، ئايا وةزارةت دةيكات؟ يان / سَي

يدؤلؤجياي ئةو واَلتة، وةزير حكومةت؟ يان دةوَلةتَيك؟ يان سةلسةسةي ئةو هةرَيمة؟ يان سةلسةسةي ئا
تةنها يةك وةحدةية، يةعين تةوةجوهي ئةو واَلتةي ئةو ثَيشان دةكات تةشجيعي ديتاعي خاص دةكات، يان 

تعمل الوزارة )ئةوجا ئةوة بَيت، يان ( تلتنم الوزارة  )عام، بؤية مر ثَيي واية دةديق ترة ئةطةر بَلَيني 
 .، سوثاس(يتوىل)، نةك (على

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

جةنابي وةزير سَي، ضوار موالحةزةية، يةكَيكيان سةرةواتي نةسو بكرَيتة عةمةلياتي نةسو، يان صناعةي 
 .، نازامن تةسسري بكة سةرةواتةكة راستة، ئةوة يةك(حتقيق الفعالة هلا)نةسو 

موةدتة، لةبةر ئةوةي ئَيستاكة  ئةوةي كة ثااَلوتين كةرتي تايبةتي و ئةوانة، مر ثَيي واية زاهريةيةكي/ دوو
ثَيويسو ثَييةتي وهاتووةو ئةطةر ضي كةموكورديية، دةبَيت وةزارةت ثَيي هةَلبستَي ، مر ثَيي واية لةبةر 
رؤشنايي مونادةشةكان، ئةطةر ئةو كةليمةية جةميعةكةي البربَيت، يةعين جةميعةكة بؤ هةموو هني 

تاعي عاميش دةبَي ، ديتاعي خاصيش دةبَي ، كة تؤ بَلَيي نةبَيت، وةزارةتيش ثَيي هةَلدةستَيت، دي
 .، ماناي واية تؤ هيض رَيطا ناهَيَليت(مجيع املنشآت من قبل القطاع اخلاص)

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وار مليؤن دؤالرمان دةوَيت، بؤ ئةوةي سةد، ئَيمة بؤ ئةوةي موشكيلةي كوردستان حةل بكةير، تةدريبةن ض

سةدو ثةجنا هةزار، دوو سةد هةزار بةرميل رؤذانة تةكليف بكةير، ثاي ثالير لة سلَيمانيةوة بؤ حدودي 
توركيا مليؤن بةرميلة تةدديري ئَيمةية، تةدريبةن مليارَيك دؤالري دةوَيت، حكومةت دةتوانَيت بةشدار 

بة بردياري مةجليسي وزةردا، بةاَلم تؤ دةبَيت ئيعتيماد بكةيتة سةر ديتاعي بَيت بة بردياري ثةرلةمان، 
خاص، ناتوانيت ئةو ئيشانة بكةيت بة سةراحةت، جا لةبةر ئةوة ئيشراك ماناي ئةوةية حكومةت حةدي 

بكات، ئةمة % 45بكات، دةتوانَيت لة % 12بكات، دةتوانَيت لة % 52هةية بةشدار بَيت، دةتوانَيت لة 
ديئة لَيرة تةساصيل نيية، ناتواني تةساصيلة كة هةمووي بة عةدد دةكرَيت و دةضَيت بؤ مةجليسي مةبا

 .وزةردا لةوَي برديار دةدرَيت، بةس مةباديئة وةكو ضوارضَيوةي ضؤن ئيش دةكةيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نودتةي نينام كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
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مةسةلةي هاوبةشي كردن زؤر خةتةر و زؤر دورسة، هاوبةشي كردن نابَيت لة سةروةتةكةدا بَيت، هاوبةشي 
كردن دةبَيت لة ئيناسةيةكي ربح بَيت بؤ سةر ئةو سةرمايةي كة شةريكة بةكاري دةهَينَيت، مةسةلةن 

نازامن ضةند دةدرَيت، نابَيت شةريك % 18و % 12و % 1شةريكةي برينؤ بةكاري دةهَينَيت لَيرة دةبَيت لة 
بَيت لة نةوتةكة، هاوبةشي كردن ئةوة نابَيت، لة بؤرديةكةشدا نابَيت، لة دانوني عَيراديشدا دةرضوو بؤ 

بةاَلم دةكرَيت بةثَيي ئةسعاري عالةمي ئةو منمةي كة دةدرَيت بة شةريكة هاوبةشي كردن زؤر , مةساسني
راسة بكرَيت، ئةطينا دةبَيت بة شةريك لة سةروةتةكة، دةبَيت لة رحبدا بؤ خةتةر دةبَيت، دةبَيت زؤر دي

 .سةرمايةكةي، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رَيتة كةرتي تايبةت يةك تةوزحيي هةية، بةنيسبةت دسةكاني جةنابي وةزير هةموو عةمةلياتي نةسو بد

زؤر تةبيعيية، بةاَلم وةزارةت بة يةك شت دةتوانَيت كؤنرتؤليان بكات بة شةبةكةي ئةنابيب، يةعين 
ديتاعي خاص بة هيض كؤنرتؤل ناكرَيت، تةنها بة شةبةكةي ئةنابيب، ئةوة بؤ بةهَين كردني وةزارةتة، بؤ 

وة كؤنرتؤل دةكرَيت، نازامن جةنابي دةَلَيت ئةو بةهَين كردني دةسةاَلتي وةزيرة، ئيقتيصادي واَلتيش بة
ئيقتيصادةمان ئةمردؤ نيية، ئةكيد سبةي دةمانبَيت، ئةوة ختوةيةكي بةعيدي مةداية بؤ ئةمردؤ نيية، ئةوة 
تةسسري نيية، كة ئةمردؤ ئَيمة ئةو ئيمكانياتةمان نيية شةبةكةي ئةنابيبمان هةبَيت، دةبَيت هةموو 

حلولي ترمان هةية، , رتي تايبةت، دةكرَيت ئَيمة دروز لة بنوكي دوةلي وةربطريردةسةاَلمتان بدةينة كة
 .بةاَلم بَلَيني ئيقتيصادمان نيية، ئةوة بؤ ئةمردؤية بؤ موستةدبةل نيية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير دسةت هةية لةسةر ئةنابيب
 :سروشتيةكانوةزيري سامانة / ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زةبةتة، تةبعةن ئةمة بردياري حكومةتة هةموو مةشروعَيك دةضَيتة مةجليسي وزةردا، دةضَيت بؤ 
ليذنةي ئيقليي، ئةو برديار دةدات، ئةطةر مةنئةعةتي واَلتةكة بَيت برديار دةدات، مةنئعةي حكومةت 

، بةاَلم ئةمة ضي دةداتَي ضوارضَيوةيةكت دةداتَي، كة هةمووي خؤي ئيستيسمار بكات، خؤمان نايكةير
دةتواني تةعاون لةنَيوان ديتاعي خاص و ديتاعي موشتةرةك بكةيت، ديتاعي حكومي بكةيت، ئةوة 
مةجالت دةداتَي، بة دانون دةَلَيت ئةم شتانة هةمووي دةتوانيت ئيشي لةسةر بكةيت، بةاَلم ئةطةر بَلَيي 

بيدايةتةوة برديارت داوة كة حكومةت ئيمتيكاري هةموو شتَيك دةكات، نابَيت شو ئيشترياك نابَيت، تؤ لة 
 .وا هةبَيت، ئةوة ثَيشنياري ئَيمةية
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثَيشينارةكةي خؤم ئةو كةليمةي جةميعةكة الببةن و شةتيب بكةن، زؤر شت حةل دةكاتر، زؤر 
ئةوة دةرطا دةكاتةوة ديتاعي عاميش بؤ خؤي هةيبَي ، كةواتة موالحةزاتان بةجَي دةطةيةنَي ، لةبةر 

 .، كاك بارزان ضي بوو(تتوىل الوزارة)، دةبَيتة (يتوىل الوزير)جةميعةكة الدةضَيت 
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ادية، باشة ئةم نةوتةي ئَيمة بَلَيني لة عَيراددا ئةو ئةنابييب رةئيسي موَلكي شةريكةي نةوتي وةتةني عَير

بؤ تةصدير، ئةوة لة تةدتةدةوة بؤ توركيا، ئةمة عَيراق رازي دةبَيت لةسةر ئةوةي موَلكيةتي كؤمثانيا، 
ي هي مةركةزة، %83ي هي هةرَيمي كوردستانة، لة %12ئةمة تةزارو  ناكات لةطةَل ئةوة، خؤ ئَيمة لة 

 .اتئةمة نةوعَيك لة تةزارو  دروست ناك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثرؤذة دانونَيكة لة بةةدا هَيشتا , خؤي زؤر تةسسيالت هةية ئَيمةش لَيرة سَير بووينة، دانوني نةوت
نةضووة، دةضَي  ئيتيئادي لةسةر كراوة لةنَيوان هةردوو حكومةت و ئةوانة، تؤ كة موستةرريَيك دَي  

ةطةَل وةزارةت ئيربام دةكاتر، دةبَيت موصادةدةي مةجليسي عةددَيك ل/ ضةند مةرحةلةيةكي هةية، يةكةم
هةرَيمي لةسةر بَيت، دواتريش دةضَيتة مةجليسي ئيتيمادي لة بةةدا، بةثَيي ئةو ثرةنسيثانةي كة 
دايانناوة بؤ ئةو عقودانة تةماشاي دةكاتر، ئةطةر خياليف هةبَيت ئيعترياز دةطرَي ، كةواتة ئةو عقودانة 

ةرانة دةردؤن، ئةو ئينسانةي كة نةوتي تازة دةردةهَينَيت، شةرت نيية ئيال بة سةيارات هةمووي بةو سلت
نةدلي بكاتر، ئةطةر ئةنابيب نةبَي ، داوا بكاتر ئةنابيب دروست بكاتر، ئةوة ئةنابيب بة شروت دةبَي ، 

ديكة دةطةردَيتةوة بؤ بة عةددَيك دةبَي ، موَلكيةتي دةنووسرَيت، مومكينة ثَينج ساَلي ديكة، دة ساَلي 
حكومةتي هةرَيي، بةاَلم تؤ لَيرة بَلَيي نابَيت دروسو بكةيت، خؤشت دودرةتت نةبَيت ئةنابيب دروست 
بكةيت، ئةي ئةو نةوتة ضؤن نةدل بكات، ئةوة هات نةوتةكة زؤر بوو، لةطةَل تؤ ئيتيئادي كردووة، دةَلَيت 

يت دروسو بكةيت، نة رَيطا دةدةيتة ئةو ثرسي بكاتر، مر دةمةوَيت ئةنابيب دروست بكةم، نة تؤ دةتوان
ئةوة ناكرَيت، بةاَلم دروست كردنةكةي لةبةر رؤشنايي ثرةنسيثَيك دةبَي ، كة لةم دانونةو لةطةَل دانوني 
دةستووري عَيراددا، لةطةَل دانوني نةوتي عَيراددا هةمووي طوجناوة يةك لة دواي يةك دةبَيت، ئةو 

وةزيرةكة , ةنطدانةوة بةو دوو طؤردانكاريةي كة كردمان، يةعين جةميعةكة شةتب كراماددةية دةخةمة د
، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز (تتوىل الوزارة)دةبَيتة 

 .ي دةبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، سةرموو بؤ ماددةي هةشت كة بؤتة ماددة
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 رَيكخستنى دةزطا طشتيةكان
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 : ماددةى هةشتةم
 :وةزير رَيكخستنى ئةم دةزطايانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَى :يةكةم

 (.KEPCO)كؤمثانياى كوردستان بؤ دؤزينةوةو وةبةرهَينان  -ع
 (.KNOC) كؤمثانياى كوردستانى نيشتمانى نةوت -   

 (.KOMO)كؤمثانياى كوردستان بؤ هةناردنى نةوت  -ج 

 (.KODO)كؤمثانياى كوردستان بؤ ثردؤسةكانى ثااَلوتر و ثاشكؤكانى  -د 
بؤ ئةجنومةنى كارطَيردى هةر كؤمثانيايةكى ئاماذة بؤكراو لة بردطةى يةكةمى ئةم ماددةية،  :دووةم

ل و رَيكخس  و دةسةاَلتةكانى ضؤنيةتى جَيبةجَى كردنى ثَيردةوَيكى تايبةت بةخؤى دةربكات، كة هةيكة
 .ئةركةكانى لة خؤى بطرَي

وةزير بؤى هةية ثَيشنيارى دامةزراندنى كؤمثانياى ديكة بكات بؤ دؤزينةوةو ثةرةثَيدان و  :سَييةم
 بةرهةمهَينانى نةوت و ثااَلوتر، هةروةها خنمةتطوزاريةكانى كردير بؤ ئاسانكردنى بةردَيوةبردنى

 .ثردؤسةكانى نةوت بةشَيوةيةكى كاريطةر
 

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 العامة املؤسسات تنظيم

 /الثامنة املادة
 -:تتوىل الوزارة تنظيم املؤسسات التالية: اواَل

 (.KEPCO)ـتكشاف و اإلنتاِج ـــــشركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــتان لإلســ -ع
 (.KONO)شركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــتان الوطنية للنـــــــــــــــــــــفط  -ب
 (.KOMO)شركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــتان لتســــــــــــــــــــويق النفط  -ج
 (.KODO)ـا ـــوتوابعه شركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــتان لعمليات التكرير -د

أواًل من هذه املادة إصدار نظام خاص بها يتضمن هيكلها / جمللس إدارة كل شركة مذكورة يف الفقرة :ثانيا
 .وتنظيم صالحياتها وكيفية أداء مهامها

للوزير إقرتاح تأسيس شركات أخرى ألستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والتكرير وكذلك خدمات الشراء : ثالثا
 .هيز لتسهيل إدارة العمليات النفطية بصورة فعالةلتجاو

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 111 

ريكاتة تةنيا يةك نودتة هةيـة، ئـةويش جـةنابي وةزيـر مواسيقـة، ئـةويش ئةوةيـة موئةسةسـات نييـة، شـة          
 (.يتوىل الوزير تنظيم الشركات التالية)

مـر خــؤم داواكـارم بـنامن ئــةو شـةريكاتانة هــةر ضـواريان هـةن، ئَيســتاكة، ضـية بودجةيــةكمان        / دووةمـيش 
 .بدةنَي، يان دةتوانر دروسو بكةن، تؤزَيك شةرح بكةن، كاك رؤميؤ سةرموو

 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةم كؤمثانياية دامةزراون، يان دانةمةزراون، ضؤن ضؤني دادةمةزرَير/ منيش لة خاَلي يةكةم
، يةعين وةزير هةندَي كؤمثانياي تـر  (للوزير إقرتاح تأسيس شركات أخرى)لة بردطةي سَييةمدا دةَلَيت / دوو

ةكةميشدا هةر وةزير ثَيشـنيارى  ثَيشنيار دةكات كة دادةمةزرَييَن، ئايا ئةم كؤمثانيايةي سةرةوة لة بردطةي ي
 .كردووة، يان ضؤن؟ سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئاخري سةرموو
 

 :بةردَين اخر مجال انور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثَيي باشة ماددةي هةشتةم ببةينة جَيطـاي مـاددةي نؤيـةم، مـاددةي نؤيـةميش بَينينـة جَيطـاي مـاددةي         
، (تتـوىل )لَيرةوة شةريكات دروست نةكراون، يةكسةريش دةَلَيت وةزير، يـان وةزارةت   هةشتةم، لةبةر ئةوةي

 .ئةطةر جَي طؤردير بكرَيت، ثَيي واية باشرتة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

, يةكـة ( نؤ و دةو يازدةو دوازدة) وا بكةير، ضونكة ماددةي هةشتةم مةباديئي شةريكةكان دادةنَيت ناتوانني
 .يةكة باسيان دةكات، ناتوانني واي لَي بكةير، دةبَيت ئةوة لة ثَيشةوة بَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةمةزان سةرموو
 :رضا حممد عبدالربر رمضان.بةردَين د

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .لة شوَيين وةزير وةكو ئةواني تر وةزارةت ئةمانة رَيك دةخات/ دوو تَيبينيي هةية، يةكةم
بةرداسو كؤمثانيايةكان هةرضةندة دانةمةزراون، بةاَلم ئَيمـة بـة حـةمجي دـةوارةي ثرؤسَيسـي      / دووةميش

يةعين دامةزراوة داناني بيناو كـاديرو  , َيمةنةوتي خؤمان بنانني، كؤمةَلَيك شةريكات كة دادةنرَيت لة الي ئ
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ئةوانة، تاكو ئَيستا لة عَيراق و زؤربةي واَلتاني تـر كؤمثانيايـةكي نيشـتماني ئـةو واَلتـة هةيـة، ئـةواني تـر         
وةكو بةش تَيدا ئيش دةكةن، ئَيمة حةمجان ضةندة، كة بةشَيكني لة سيدراَل تـا بـَيني كؤمـةَلَي دةزطـاي تـر،      

ية بةشَيك لة طةندةَلي دروست دةكات، كؤمثانيايـةكي نيشـتمانيمان هـةبَيت، دوايـي ئـةو      منيش دةناعةمت وا
 .بةشَيكي لَي ببَيتةوة، بةثَيي نةشاتةكان و بةثَيي ئيختيصاصةكاني، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

امي هـةبَي ،  كاك رةمةزان نودتةيةكي سةنيية، يةعين باسيش كـراوة، بـؤ شـةريكةيةكي عـام نـةبَي  ئةدسـ      
بريَيكــي لــَي بكةنــةوة، تــاوةكو برادةرانــي تــريش دســةي لــَي دةكــةن، يــةعين سيعلــةن ضــوار شــةريكة، ضــوار   
موئةسةسة، ضوار رةئيس يةك شةريكةي وةتةني هةبَي  و ئةدسامي هةبَي ، يةكَيك بـؤ تـةكرير، يـةكَيك    

 .بؤ تةسويق، يةكَيك بؤ ئيستيكشاف، كاك كةريي سةرموو
 :ي  يد شريفبةردَين كري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي ئةو رايـة دةكـةم، بةرداسـو يـةك كؤمثانيـا هـةبَي  بـةناوي كؤمثانيـاي كوردسـتان، باديةكـةي تـر            
سةرعي هـةبَيت بـؤ ئـةو ئيشـوكارانةي تـر، بـؤ ثشـكنني و بـؤ هـةناردن و بـؤ ثـااَلوتر و ئةوانـة، لـة بردطـةي               

نيايــةك بــؤي هةيــة ثــةيردةوي نــاوخؤي هــةبَيت، بــة رةئــي مــر ئــةو    دووةمــدا ئةجنومــةني كــارطَيري كؤمثا 
ــت        ــا بَي ــاَلي واي تي ــةكاني خ ــةم دوو خاَل ــة ب ــونكة رةنط ــت، ض ــدي وةزارةت بَي ــة رةزامةن ــاوخؤ ب ــةيردةوي ن ث
ثَيضةوانةي سياسةتةكاني وةزارةت بَيت، ضونكة ئيشةكةي هةيكةل و رَيكخسـ  و دةسـةاَلتةكاني ضـؤنيةتي    

ةركةكان لةخؤ دةطرَيت، لة بردطـةي يةكةمـدا وةزيـر كؤمثانيايـةكان رَيـك دةخـات، لَيـرة        جَي بةجَي كردني ئ
ثَيي باشة لة كؤتاييةكةيدا ئةمةي بؤ / دسة لةسةر هةيكةل و رَيكخس  و ئةركةكاني دةكات، بردطةي سَييةم

 .، سوثاس(دواي بةدةستهَيناني رةزامةندي ئةجنومةني هةرَيي بؤ نةوت و طاز)زياد بكرَيت 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ةةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين ةئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة بردطةي يةكةم كة نووسـراوة كؤمثانيـاي كوردسـتاني نيشـتماني     (  )بةنيسبةت ماددةي هةشتةم لة خاَلي 
رداسـو مـر ئـةوةي زؤربـة رةكيكـي      ، بة(شركة كوردستان الوطنية للنفط)نةوت، لة عةرةبيةكةش نووسراوة 

دةبيني، بكرَيتة كؤمثانياي نيشتماني نةوتي كوردستان، خصوصيةتي نةوتي كوردستان زياتر بـةدةردةخات،  
بردطةكاني تر هةموو بكرَير بةشَيك لةو كؤمثانياية، ئةوة كؤمثانياي دايـك بـَي ، واتـا كؤمثانيـاي سـةرةكي      

التجهيـز  )ستان، بةنيسبةت بردطةي سَييةمةوة، كة باس لـةوة دةكـات   بَي ، كؤمثانياي نيشتماني نةوتي كورد
، ثيشةسـازي نةوتـةكان لـة ثـاش     (النفطيـة  الصـناعة  عمليـات  ادارة)بكرَيتـة  ( النفطية لتسهيل إدارة العمليات

 .ثرؤسةكان زياد بكرَيت، ثرؤسةكاني ثيشةسازي نةوت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هـةمان رام هةيـة، ئـةو موئةسةسـاتانة، ئـةو هـةموو شـةريكاتانة كـة بةرداسـو زؤر زيـادة، ثـَيي وايـة             
 .شةريكةيةك هةبَيت و تةوابعي هةبَيت و ئةدسامي ئةوانة بَيت

كردنيــان ثَيويســو بــة مواسةدــةتي    بةرداســو دامةزرانــدني ئــةم شــةريكاتانةو تــةننيي     / نودتــةي دووةم
 .مةجليسي ئيقليمي هةية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةبدولردةبان سةرموو
 :رضا ابد بةردَين عبدالربر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـة  لة بردطـةي دووةم هـاتووة، كـة دةَلَيـت ئةجنومـةني كـارطَيري دةبَيـت و باسـي سـةاَلحياتي دةكـات، ثـَيي وا           
سةاَلحياتي ئةو شةريكةية طرنطة، ثَيويستة مةجليسي ئيقليمي ثَيي ئاطادار بَيـت بـة دـانون ديـاري بكرَيـت،      
سةاَلحيةتي دياري كردني سةهمي هةية، ئينتاجي هةية، ئةوانةي هةية، ثَيويستة ئةوة طرنطي ثَي بـدرَيت،  

 .نةك ئةجنومةني كارطَيري ئةو شةريكةية، زؤر سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر هةمان ثرسياري كاك رؤميؤم هةبوو، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (تتــوىل الــوزارة)ببَيتــة ( يتــوىل الــوزير)ؤذةكــة دةكــةم، بــةاَلم بــة طــؤرديين صــياةةكة   مــر ثشــتطريي لــة ثر 

تةننميةكةش البضَيت، ضونكة دانونَيكمان هةية، دانوني شةريكات لةوَي موعالةجـة كـراوة، ضـؤن شـةريكات     
ةدـةرة  دةكرَيت، ضؤن تةئسيس  دةكرَيت، ئةوة ئيشي وةزارةت نييـة، يـان ئيشـي وةزيـر نييـة، بةنيسـبةت س      

إقـرتاح  )لـة ئـةخريي جوملةكـة يـةعين     ( ءبعد مواسقة  لس الـوزرا )ئيناسةيةكي لةسةر بكرَيت / سَييةميش
تأسيس شركات أخرى ألستكشاف و تطوير و إنتاج النفط والتكرير و كذلك خدمات الشراء والتجهيز لتسـهيل  

ر ئةهميـةتي شـةريكاتةكة هـةتا ضـوار     ، لةبة(بعد موافقة جملس الوزراء إدارة العمليات النفطية بصورة فعالة
ــةريكةيةكي       ــة، ش ــئوولياتَيكي زؤري هةي ــةهام و مةس ــةوةي م ــةر ئ ــة، لةب ــتَيكي باش ــت زؤر ش ــةريكةش بَي ش
موعةيةن ناتوانَيت سروعَيكي بؤ دابنَيت و تةننميي بكات، بةاَلم ئةطةر ضوار شةريكة بَيت زيـاتر دةتوانَيـت   

 .كاراتر بَيت لة ئيشةكان، زؤر سوثاس
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 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

كاك عةوني بةس ئةوة بؤ تةئسيسي شةريكات جياوازة لةطةَل شةريكاتي نـةوتي، ضـؤن ئيستيسـماري نـةوت     
 .دانونةكةش جياواز دةبَي ، ئةوة بة دانون دةبَيت تةشكيل بكرَي  ئةو تةسسيالتةي تَيدا نيية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

انوني شةريكات، ئَيستا دوو دانون دةرضووة لةعَيراق، دانوني شةريكاتي عامةو دـانوني شـةريكاتي خاصـة،    د
تةبعةن لَيرة لة ثرؤذةكة ئيشارةت بةوة دةدات كـة دـانوني شـةريكاتةكةمان شـةريكةيةكي عامةيـة، دةبَيـت       

اكرَيــت مةشــروعَيك تةدــدميي  ئَيمــة بطةردَيينــةوة ســةر دانونةكــةي عَيرادــي، بــةاَلم كــة ئَيســتا كــاري ثــَي ن   
ثةرلةمان كراوة، هةتا ئَيستا ديراسةمان نةكردووة، داوايان كردووة كة عةمةل و كـار بكرَيـت بـةو دانونـةي     
كة لة بةةدا دةرضووة، ئةطـةر كـاري ثـَي بكـةيت مانـاي وايـة موشـكيلةمان نييـة، موعالةجـة دةكرَيـت، زؤر           

 .سوثاس
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نــةديوة موعالةجـةي شـةريكاتي نــةوتي كـردووة لـةوَي، لــةو دانونـةي عَيرادـي كــة ئامـاذةي ثــَي        مـر ئـةوةم   
 .كردووة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ناتوامن بة تةئكيدي وةاَلم بدةمةوة، تاكو ئيتياَلعي لةسةر نةكةم، بةاَلم شةريكةي عامةيـة، كـة لَيـرة باسـي     
دةكات، دةتوانني موعالةجةي بكةير، نةسةدَيكي بدةَييَن لَيرة ئيشي ثَي بكرَيت بة وةزعَيك  شةريكاتي عامة

 .بطوجنَيت لةطةَل زرويف كوردستان، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر دةناعةمت واية ئاماذة كردن لَيرة هيض زةرةرَيكي نييـة، ضـونكة شـةريكاتي نـةوتي تَيبكـةير، شـةريكاتي       
 .شَيروان سةرموو تيجاري، كاك

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر دوو خاَل هةية دةمةوَيت رووني بكةمةوة، دانوني شةريكاتي تيجاري لةسـةر شـةريكاتي نـةوتي تـةتبيق     
ــة           ــي ك ــانوني عَيراد ــروعةي د ــةو مةش ــة، ئ ــؤي هةي ــدي خ ــةوتي تايبةمتةن ــةريكاتي ن ــونكة ش ــت، ض ناكرَي

 .بةم شَيوةية داردَيذراوة، ئةمة يةكخوَيندتةوة 
مر دةبيني دواي تةئسيس كردني مةجليسي ئيقليمـي بـؤ نـةوت و طـاز تَيكـةَل و ثَيكةَلييـةك دروسـت        / دوو

بووة لةناو ئةو دانونة، لةاليةك وةزير بؤ وةزارةت بةسةرضاو موشكيلة نيية، وةزير بَيت، يان وةزارةت هيض 
لةاليةك دةَلَي مواسةدـةتي مةجليسـي    ت تةنسيقَيكي بدةينة ئةو دانونةة دةبَيئيشكالي تَيدا نيية، بةاَلم ئَيم

وةزير، لـة اليـةك دةَلـَير مواسةدـةتي مةجليسـي ئيقليمـي، لةاليـةك دةَلـَير مواسةدـةتي          ( 24)وزةرا، يةعين 
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مـر، بــة   ريئاسـةي مةجليسـي وزةرا، بةرداسـو ئــةو تَيكـةَل و ثَيكةَليـة و دانونةكـة دةشــَيوَييَن، بةدةناعـةتي       
ثَيشنياري مر دةسةاَلتةكان بةم شَيوةية بَي ، وةزير و وةزارةت هـيض موشـكيلة نييـة، بـةاَلم زيـاتر بدرَيتـة       
ــة تةمســيلي مةجليســي وزةرا دةكــات، ئةنــداماني         ــي ئيقليميةكــة، ضــونكة مةجليســي ئيقليميةك مةجليس

جَيطري سةرؤكي حكومـةت تـا    مةجليسي وزةردا هةمووي عوزونة، لةو مةجليسة لة سةرؤكي حكومةتةوة تا
وةزيرة ثةيوةنديدارةكان هةمووشيان موتةزامينر، ئةو حةلةداتةكاني ديكة لةو دانونة دةربضَيت بؤ ئةوةي 

 .دانونةكة تةننيي و رَيكوثَيك تر بكرَيت، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

مر ثشتيواني لةو ثَيشنيارة دةكةم، كة باسي كرد وةزير بكرَيتة وةزارةت، ئةوة يةك، كـة باسـي شـةريكاتيان    
ــةم  ــرد يةك ــةو        / ك ــةي ئ ــة وش ــةر يةك ــة، ه ــان هةي ــة كؤمثانيام ــوارةوة، ئَيم ــةي خ ــةو دةزطايان ــتين ئ رَيكخس

طا راستة كؤمثانيا، بةاَلم ئَيمة هـةر كؤمثانيامـان هةيـة    كؤمثانيايانة بةكار بهَينرَيت لةجياتي دةزطاكان، دةز
 .شو ترمان نيية، ئةوة يةك لة خاَلي يةكةمني

ئايا دامةزراندن و رَيكخستنيان، دامةزران و رَيكخستين، ئينجا وةزارةت نةك لة ئةستؤ دةطرَيت، / دووةميش
ــك دةخــات،   ــت، يــةعين   وةزارةت ئــةو كؤمثانيايانــةي خــوارةوة دادةمــةزرَينَيت و رَي نــةك لــة ئةســتؤ دةطرَي

وةزير بؤي هةية، ديارة وةزير بؤي / دادةمةزرَي و لة ئةستؤ دةطرَيت، ضونكة دانةمةزراون، لة خاَلي سَييةم
هةية ثَيشنيار بكات ئةوةي كاك شَيروانيش ئَيستا ئيشارةتي ثَيدا، ثَيشنيارةكانيان بؤ ئةجنومـةني وةزيـران،   

ى هةرَيممان نيية بؤ كاروباري نةوتي، ثَيشنيار بؤ كَي بكات؟ نووسـراوة بـؤي   يان بؤ ئةوةي ئَيمة، ئةجنومةن
هةية ثَيشنيار بكات، بَيطومان بؤي هةية ثَيشنيار بكـات، يـةعين ثَيشـنيار بـؤ ئةجنومـةني هـةرَيي بكـات بـؤ         
ــةو        ــنياري ئ ــر ثَيش ــَييةم، ئــةوةي دي م ــاَلي س ــة خ ــتان، ئــةوة ل ــةرَيمي كوردس ــة ه ــاز ل ــةوت و ة ــاري ن كاروب

ضونكة ئـةوة تَيضـوونَيكي زؤري   , برادةرانةي كة داواي ئةوة دةكةن ئةو كؤمثانيايانة زؤرن، منيش ثَيي واية
دةوَيت، خةرجي زؤري دةوَيت، لةبةر ئةوة ئةطةر بةاليةني كةم هةوَل بدةير، ئةو ضوار كؤمثانيايانةي لَيك 

و ئةواني تـريش ببنـة بةشـَيك لَيـي، مـر       ننيكر لَيك بدرَير، يان كؤمثانيايةكي طةورة هةبَيت دايك هةبَيت
ئةوة بةباش دةزامن، خاَلي كؤتاييشي ئةوةية دةستخؤشي لةو برايانة دةكةم، كة ئـةمردؤ ثـرؤذة ياسـايةكةيان    

 .بة كورتي خستة بةردةستمان هيوادارير منوونةيان زؤر بَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل سةرموو
 :منيبةردَين عادل حممد ا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر بةرداسو ئةو ماددةية بة زياد دةزامن، بةرداسو ئةو شةريكاتانة كة ناويان هاتووة، هَيشتا وجوديان نيية، 
ئةوة نادانونيةو ناكرَيت، بؤية باشـرت وايـة ئَيمـة لـةو ماددةيـةوة تـاوةكو دةطاتـة مـاددةي سـيازدة كـة باسـي            

ة هـةمووي هـةَلطرير تـةنيا بـة ماددةيـةك بنووسـني كؤمثانيايـةك دادةمـةزرَي         كؤمثانيايةكان دةكات، ئةوانـ 
بــةناوي كؤمثانيــاي كوردســتان بــؤ نــةوت و ةــاز، ئينجــا ئــةو كؤمثانيايــة بــة دــانونَيكي تايبــةت دَيتــة ئــةو    
ثةرلةمانة تةواوي تةشكيالت و ئيشةكاني ئةو كؤمثانياية بة تةسسيل دةتوانيت لةو دانونـة ديـاري بكـةيت،    

 .ر سوثاسزؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي بةحري سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر دةمةوَيت لَيـرةدا بَلـَيي ثشـتيواني لـة بؤضـوونةكةي كـاك دكتـؤر رةمـةزان دةكـةم، هـةروةها كـاك ئـارَين             
لة عَيراديش هةر يـةك كؤمثانيـاي سـةرةكي هةيـة،      سةبارةت بةوة كة ضوار كؤمثانيا زؤرن، لة واَلتاني دنيا

, كؤمثانياي نيشتماني عَيرادي، كؤمثانيايـةكاني ديكـة كؤمثانيـاي سـةرعني، مةسـةلةن كؤمثانيـاي نيشـتماني       
كؤمثانياي شةريكية بة هةموو كارةكاني عةمةلياتي نةسو هةَلدةستَي ، بةاَلم كؤمثانيـاي نـةسو شـيمال و    

بةكاري تايبةت هةَلدةس  لَيـرةدا، ئـةوةي بـةكاري سـةرةكي هةَلدةسـتَيت لـة رووي        كؤمثانياي سؤما ئةوانة
، ئةو شةريكاتي دابنة لة عَيراق بووني نيية، بةاَلم ئَيمة دةتـوانني  (الشركات القابضة)ياساييةوة ثَيي دةَلَير 

ا لـة دايـك دةبـر،    لةو ياسايةدا، ضونكة ئةو شةريكةية شةريكةيةكي عامة، شةريكاتي عـام عادةتـةن بـة ياسـ    
ــرةدا دةتــوانني بــةو ياســاية، ئَيمــة يــةك شــةريكةي يــةكطرتوو بــة دهــؤك و شــةريكةي دايــك، كــة       بؤيــة لَي
شــةريكةيةكي دــابن بــَي ، ئــةو بتــوانَي  شــةريكاتي ديكــة بكــة، لةبــةر ئــةوة ئــةو شــةريكاتانة شــةريكةي     

سهوم سـةنةدات بـؤ شـةريكةي ديكـة،     موساهيمر، شةريكةي تةزامين نني، بؤية دةتوانني لَيرةدا حكومةت ئة
بؤ دروست كردني شةريكاتي ديكة لة دوارؤذدا بةثَيي ياسا، بةثَيي ثةيردةوي ئةو شةريكةية دروست بكـات و  

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و لَيك بـدرَيت، دةبَيـت بـؤي موئةسةسـةيةك دابنرَيـت، موئةسةسـة لـةنَيوان        ئةو ضوار شةريكةية ئةطةر بَيت
وةزارةت و سةرثةرشــو لةســةر ئــةو شــةريكانة دةكــات، ئــةو كاتــةي ضــوار مةجليســي ئيــدارةي نابَيــت بــة     
موديريـة عامـة تــةرتيب دةكـرَي ، موئةسةســةكة سياسـةتي ئـةو شــةريكانة دادةمـةزرَينَيت بةدواداضــووني       

ــدا نــةبَي ، ئةطــةر لَيــك بــدةن دةبَيــت ببَيتــة    دةبــَي ، موتا بةعــةي دةبــَي ، ئةطــةر سيكــري طؤردانكــاري تَي
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إقـرتاح  )موئةسةسة، بةس شةريكة لَيك نادرَيت بكرَيتة يـةك شـةريكة، بةنيسـبةت سةدـةرة سـَي كـة هـاتووة        
الواردة يف الفقرة للوزير اقرتاح تطوير وتوسيع الشركات )، مر ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة (تأسيس شركات أخرى

بـؤ ئـةو مةرحةلةيـة    , شةريكات هةية تةتوير بكرَيت، نةك شةريكاتي تازة دروسـت بكرَيـت  ( اواًل أ، ب، ت، ث
 .كاسية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر دةديق نيية وةكو هاوردَيي كاك عةوني باسي كرد، لةوانةية يةعين جؤرَيـك   مر ثَيي واية وشةي تةننيي
يعــني رئــيس )تـةعاروزيش دروســت بكــات لةطــةَل سةدـةرةي دوو لــة ماددةكــاني نــؤ و دةو يـازدة كــة دةَلَيــت    

، كةواتـة تـةننيي كردنةكـة مةبةسـو ضـية، بؤيـة ثَيشـنيار        (واعضاء جملس االدارة مـن قبـل جملـس الـوزراء    
، (تتوىل الوزارة االشراف على الشركات التالية بعد تأسيسها بطرق مبينة من املـواد الالحقـة  )ةم بطوترَيت دةك

للـوزير إقـرتاح   )يةعين كاري وةزارةت ببَيتة ئيشراف كـردن لةسـةر ئـةو شـةريكاتة، هـةروةها لـة بردطـة سـَي         
ؤن دةبَي ؟ ضونكة ئَيمة لَيـرة  ، ئةو ئيقرتاحي تةئسيس كردني ئةو شةريكانة ئايا ض(تأسيس شركات أخرى

شةريكات بةثَيي دانون تـةننيي كـردووة، لـة مـاددةي نـؤ و دةو يـازدة، ئـةو شـةريكاتانةي كـة هـاتووة ضـؤن            
دروست دةكرَيت؟ ئَيمة ئةوةي نازانني، بؤية ثشتطريي دسةي كاك رةشاد دةكةم، ئةطةر هةر نـةبَيت باشـرتة،   

ي تر ئةو دانونة تةعـديل دةكـةير، ئـةطينا دةبَيـت بـةثَيي دـانوني       ئةطةر ثَيويستيان ثَي هةبوو ئةوة جارَيك
شةريكات تةئسيس بكرَيت، ثَيويسو بةو بردطةية ناكـات، ثشـتطريي لـة دسـةكةي كـاك شـَيروان حةيـدةريش        
دةكــةم، بةرداســو ئــةو ســةاَلحياتة دراوةتــة مةجليســي وزةردا لــة كــوَي هــاتووة بدرَيتــة مةجليســي ئيقليمــي،  

 .سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ئةو سةاَلحياتانة نةهاتوونةتة مةجليسي وزةرا، ناوي نةهاتووة، كةي هاتر ئةوة ثَيشنيارَيكي تةبيعية، كـاك  
 .دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 شركاتال عدد من إقرتاح تأسيس وزارةلل)سةبارةت بةم ماددةية مر ثَيشنياز دةكةم بةم جؤرة بنووسرَيتةوة 
ضونكة ئةم كؤمثانيايانة جارَي دامةزراوة نني، كؤمثانيـان ثَيويسـتة بـة    ، (اخلاصة بالعمليات النفطية للربملان

ــةوة          ــَيني، ئ ــان بن ــة ناوي ــتاوة ئَيم ــة ئَيس ــات ل ــت ناك ــةوة، ثَيويس ــةن ثةرلةمان ــرة لةالي ــةزرَير لَي ــانون دامب د
وةزارةتـةوة، هـةر دةمَيـك كـةوا ثَيويسـو كـرد كؤمثانيايـةكي تايبـةتي دروسـت           ثةيوةنديدارة بة كاروبـاري 

بكرَيت، ثرؤذةي دانونةكة ثَيشكةش دةكات بة ثةرلةمان، ئَيمة لَيرة ديراسةي دةكةير و ئةو كاتـة ثةسـندي   
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َيت لةم دةكةير، بؤية ثَيويست ناكات ناوي ئةو شةريكاتانة لَيرة بنووسني، هةروةها ماددةي سَيش زيادة دةب
جمللس إدارة كل شـركة مـن الشـركات املـذكورة إصـدار نظـام خـاص بهـا يتضـمن          )حاَلةتة، بردطةي دوو دةبَيت 

ــها ــةوة         (هيكل ــةن ثةرلةمان ــرة لةالي ــة لَي ــانوني كؤمثانيايةك ــة د ــةوةي ك ــاش ئ ــة، ث ــتَيكي ئيعتيادي ــةوة ش ، ئ
ينامي تايبةتي بؤ دةربهَينَيـت،  موصادةدةي لةسةر دةكرَيت، شةريكة حةدي خؤيةتي بؤ كاروباري ناوخؤي ن

 .سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
للوزير إقرتاح تأسيس : ثالثا)بةنيسبةت ئةو ضوار شةريكانة لَيرة ثةرلةمان دةنطي بؤ دةدات، بةنيسبةت 

ريكاتانة بةبَي رةزامةندي ثةرلةمان دةبر، ئةوة ثرسيارة ئةطةر جةنابي وةزير ، ئةو شة(شركات أخرى
 .وةاَلم بداتةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي شةريكات بةثَيي دانوني شةريكات دادةمةزرَي، لَيرةش كة دةسةاَلتتدا بة وةزارةت، بةثَيي ئةو 
ةريكةيةك دامبةزرَيت و بَيتة ثةرلةمان ناكرَي ، نينامةي كة دادةنرَيت بؤي دروست دةبَي ، هةر ش

 .مةباديئي بؤ دادةنرَيت، كاك دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةرداستيدا ئةم ماددةية زؤر بة رَيك وثَيكي و لة شوَيين خؤي هاتووة، ضونكة هةر شةريكةيةك 
صي جياية، ئةطةر هةمووي لة جَييةك كؤبكرَيتةوة دةرةباَلغةيةكي زؤر دةبَيت، لةوانةشة ئةو ئيختيصا

دابيلياتانة هةمووي وةكو لة شةريكةيةكي جيا بَيت لةناو يةك شةريكة يةكرت نةطرَيتةوة، بؤية باشرتة ئةو 
ئيش و كاري خؤي شةريكةيةي تةنقيب دةكاتر ئيستيقالليةتَيكي تةواوي خؤي هةبَي ، هةتا خةريكي 

دةبَيت، بةنيسبةت خاَلي سَي كة ئيقترياح بكرَيت شةريكاتي تر دروست بَيت، ئةوة زؤر زؤر زةرورة، ضونكة 
موناسةسة دروست دةبَيت، ضونكة شةريكةيةكي تةسويق هةية سعري طرانة، ئةطةر شةريكاتي تر هةبَيت، 

ةوةندي خةَلكي كوردستان دةبَيت، ئةطةر يةك بة باشرتير شَيوةو هةرزانرتير، ئةوجا موناسةسةكة لة بةرذ
شةريكة بَيت ئيستيغاللي دةكات، بؤية ئَيمة هةموومان نينامي ئيشترياكيمان لةبةرضاوة، كة ضؤن رووخاوة، 
كة نينام واحيد بوو، ئَيستاش شةريكاتي تايبةت كة دةسو كردووة بة ئيش كردن لةبةرذةوةندي خةَلكي 

 .شنيار دةكةير ئةمة وةكو خؤي مبَينَي ، نةك دةمج بكرَيت زؤر سوثاسئةو مةنتيقانةية، ئَيمةش ثَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
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 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لة عَيراددا ئَيستا هةندَيك شةريكات هةية، شةريكةي وةتةني، لةطةَل شةريكةي جنو ، لةطةَل شةريكةي
شيمال، بةاَلم ئَيمة كة ئَيستا لة سةرةتاير شتَيكي سروشتية يةك شةريكة بَيت، يةعين ئةم شةريكةية 

شتَيكي وا، بةاَلم ئةوةي زؤر موهيمة لةم ( الشركة الوطنية الكوردستانية)شةريكةي نةوتي كوردستاني 
دادةنَيت، بةاَلم ئةمة مةسروزة  شوَينانة، لةم ماددةية، نة لة ماددةي دوايشيدا باس نةكراوة رةئيسي وزةرا

شركة قابضة / شركة النفط الوطنية العراقية)بنووسرَيت، لة دانوني نةوتي عَيراديدا نووسراوة، نووسراوة 
، مةسروزة لَيرةش ئةم شةريكةية نيشتمانية، شةريكةي نةوتي (مملوكة بالكامل من قبل احلكومة

ميية، شةريكةتةكاني تريش ئةطةر ئَيستاش نةتوانني كوردستاني بنووسرَيت، كة ئةمة شةريكةيةكي حكو
لة ئايندة دةكرَيت دابنرَيت، ئةمة ئَيستا سةرةتاية، ضونكة مر ثَيي وانيية ئَيستا لة كوردستاندا ئةوةندة 
كادير هةبَيت بتوانَيت ئةوانة تةةنية بكات، بتوانَيت ئةوانة تةحقيق بكات، بةاَلم بة يةك شةريكة 

 .انيش لة يةكةوة زؤر ننيكر، سوثاستان دةكةمدةتوانَيت و كارةك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي مر دسةي لَي دةكةم، برادةران ثَييان زؤرة ئةو شةريكانة كة هةبر، ثَيي واية هةر شةريكةيةك 
، كةواتة هةر (شركة كوردستان الوطنية للنفط)، (ركة كوردستان لالستكشافش)خاصيةتي خؤي هةية 

 .شةريكةيةك خاصيةتي خؤي هةية
خؤزطة ئَيمة دةيان شةريكامتان هةبَى لة كوردستاندا، حةدة ئَيمة زياتر تةشجيعي ئةو مةوزوعة / دووةمني

 .ا طرنط كة نةوتة، لةطةَل رَينمدابكةير، بؤ ئةوةي شةريكات زياتر بَيت لة كوردستاندا، بؤ مةوزوعَيكي و
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بَيت، ضونكة ئةوة ( يتوىل الوزير)دةبَيت / ئَيمة سَي، ضوار هينمان هةية بؤ ئةوةمان داناوة، يةكةم
يتوىل الوزير التنظيم واشراف العمليات النفطية )هةية لةطةَل ماددةي ضواردا، ماددةي ضوار تةنسيقي 

، ثَيي واية تؤ تةننميي ئيشراسيان لةسةر دةكةيت، ئةم شةريكاتانةش كة هي خؤتر عةيين (شركات خارجيًا
وة نيية تؤ عةيين ئيشيان هةية، تةننميي ئيشراسة، ئَيمة دةصدمان ناحيةي ئة, عةمةلياتيان هةية

سةيتةرةي لةسةر دةكةيت، هةر ئيشراف و تةننمية هي ئيشةكةيان، نةك مةجليسي ئيدارة دادةنَيي، يان 
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وةكو ثَييان دةَلَيي ضؤن ئيش دةكةن و سةيتةرةيان لةسةر بكةيت تةننيي و ئيشراف دةصدمان ئةوةية، 
ةبَيت بردؤير ماددةي ضواريش بطؤردير، ، ئةطةر دةتانةوَيت بيكةنة وةزارةت د(يتوىل الوزير)بةاَلم دةبَيت 

ضونكة هةمان شتة، هةمان مةبدةئة، ئةطةر ئةوةمان طؤردي بَيت ئةوة باشة، بؤ ضوار شةريكةمان دةوَيت، 
با باسي عَيراق بكةير، لة عَيراق ئَيمة ثازدة، شازدة شةريكةمان هةية، شةريكةي نةسو وةتةني / يةكةم

لياتي نةست، جنو  هةية، وةسةت هةيةن شيمال هةية، ئَيستا باسي ناحيةي ئيستيكشاف و ئةوانةن عةمة
هةموو موحاسةزةيةك شةريكةيةكي , شةريكاتي ئينايف دةكةن لة دانوني نةوتي بةةدا، ضةند شةريكاتَي

دةبَيت هةبَيت، لة عةمارة، نازامن لةو مونتيقانة لة دانونةكةي مسوةدةكة ئيتيئادي لةسةر كراوة، ئةو 
، سَي شةريكاتي تةكرير هةية لة عَيراددا، ئَيمة يةك شةريكةمان دةوَيت لة كوردستاندا شتانةي تياية

ئيختيصاصي جياية لة شةريكةي ئيستيكشاف، ئيستيسماريش جياية، مةجليسي ئيدارةي جياي دةوَيت، 
َيت خؤي دةتوانَيت ديتاعي خاص بَينَيت لة دسمَيكيان ئةويرتيان ديتاعي موشتةرةك دةهَينَيت، تاوةكو دةض

ئيشةكة دةكات، ناتوانيت تَيكةَليان بكةيت، لة شةريكاتي عالةمي، كة شةريكاتي ناشنةلَي هةبوو، وةكو 
ئةمانة دروست بكةير بة يةك شةريكة، ئَيستا تَيكيان داوة، طوتيان ئةمة كةسائةي نيية، با بضني بيشكَينني 

ينتاج، ناحيةي دانوني عَيراديش مةسروز بة ئيختيصاص، كة بة ئيستيكشاف بة عةمةليات بة تةكرير بة ئ
بَيت ئَيمة تةننميي وةزارةتي نةوت بكةينةوة، هةتا بيكةير بةم شَيوةيةي ئَيمة خؤمان داينَيني، بؤضي 
بضني هةمووي ئيمتيكار بكةير بةناوي شةريكةوة، ضونكة بؤ موستةدبةل مةسةلةن شةريكةي نةسو 

مي عةمةلياتي نةست حيصةي هةية، بؤ موستةدبةل ئَيمة وةتةني كوردستان ئةو بةشدار دةبَيت لة دس
سةدةرةيةكمان داناوة دةتوانني بيكةير بة ديتاعي خاص ميللةت حيصةي دةبَيت، ناتوانني ميللةت لة 

كةسائةي باشرتة، مونسةجيميشة  ةر جياواز بر عةمةليةكة ئاسانرتةهةموو شوَينةكاندا بةيةك بَيتةوة، ئةط
ي عالةمي، ئَيمة ئةو دانونةمان نووسيووة بؤ ئيستيسمارة، كة خةَلك دَير سةيري لةطةَل عةمةلياتي نةوت

ئَيمة دةكةن ضؤن تةننميي خؤمان كردووة، دةزانر ئَيمة وةكو ئةوانني، تؤ ئةطةر خؤت بكةيت بة 
شةريكةيةكي ئيمتيكاري لةوانةية زؤر موشكيلةت هةبَيت، ئينجا لة ناحيةى ئيداريشةوة بةدةست 

ثةرلةمان برديار دةدات، لة ناحيةي سةدةرةي نيهائيةوة، ئَيمة طوتومان وةزير حةدي هةية  ثةرلةمانة،
ئيقترياح بكات، هةر ئيقترياحة، وةزارةت ئةخصائيية دةتوانَيت ئيقترياح بدات، بؤ كَى ئيقترياح دةكات، 

ز دةكةن ئةوةش ئيقترياح دةضَيت بؤ مةجليسي وزةرا، بؤ رةئيسي وزةرا، يان دةضَيت بؤ ثةرلةمان، حة
 .بنووسر، بةاَلم ئيقترياحةكةش الببةن و وةزيرةكةش الببةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر وةزارةت بَلَيي هةر دةسةاَلتةكة وةزير شةخصيةتي كةمة لة وةزارةتدا، ئيمنا / جةنابي وةزير يةكةم
ةي لوةةوي و هةندَيك حةساسيةت كردن بَي ، ئيربام بَي ، ئيشراف بَي ، ئةطةر بَلَيي وةزارةت ناحي

نةبَي ، مر بة خؤم ئةطةر سيقةتدا بة وةزير، هةمان سيقةتة بؤ وةزارةت، كةباسي وةزارةتت كرد 
شةخصيةتةكة لة وةزارةت هةر وةزيرة، خؤ دة كةس ئيمنا ناكات، هةر يةكَيك ئيمنا دةكات، بةاَلم 
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لة رووي سةني ئينسان ناتوانَيت دسةي لةسةر بكات  ئةوةندةية بؤ ناحيةي دانوني وا باشرتة، نازامن تةبعةن
و ئةوانة، بةاَلم ئةو شةرحةي كة جةنابي وةزير كردي لة عَيراددا ثازدة، شازدة شةريكة هةبَي  تةبيعية 

 .لَيرة، كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر دَيتة ناوةوة بة دةناعةتي مر هيض نينامَيكي ئيشترياكي هةندَي جار لة سيادي دسة كردندا دسةي ت
لةسةر ئةساسي ديتاعي عام نة رووخاوة، واَلتيش هةية لةسةر ئةساسي ديتاعي خاص رووخاوة، زؤر 
دةوَلةت هةية ئَيستا ئيعتيمادي كردؤتة سةر ئيستيسمارات ئةويش وَيرانة، لةبةر ئةوة باشة ئةو شتة راست 

 .ئيشرتاكيةت نةكةير بة معيارَيك بؤ رووخاني ئةننميةي سياسي، سوثاستان دةكةم بكةينةوة، هةموو جار
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة رةئيةكي ئايدؤلؤجي بوو، موالحةزةيةك هةية، موالحةزةكة ئةوةية تؤزَيك ئينسيجامَيك هةبَيت 
ئينتيباهَيك بؤ ئةوة بكرَي ،  لةنَيوان دةو لة كؤنةكة ماددةي هةشت بووة، لةطةَل ماددةي دواتر، ئةطةر

، دوايَي لة سةسَلي شةريكاتي عامة ماددة بة ماددة شةريكةكان ئةوة (يتوىل الوزير املؤسسات)لَيرة كة دةَلَيي 
دةكةيت، مر ثَيي واية كةس ئينتيباهي نةكرد، يةعين موالحةزة بَيتة ثَيشةوة بةرداسو، ئيال كاك سرسةت 

كردووة، ئةو ماددةي دووةم و سَييةمةكةي خبرَيتة دواوة، يةعين لة نةبَي  كة ئينتيباهي ئةوةي 
نا، يةعين لة سةسَلي ماددةي هينة كة دةنووسيت شةريكاتي عامة ماددةي ( يتوىل الوزير)ماددةكاني تردا 

شركة كوردستان / )، يةعين بة دانون شةريكةكان تةجهين دةكات، يةك(تؤسس الشركات التالية)يةكةم 
شةريكةي سالن، لة كؤتاييةكةي دوو سةدةرةكةي دوايي / شةريكةي سالن، سَي/ ، دوو(انتاجالستكشاف و

ئةوانة دَيتة ئةوَي، ئينسيجامَيك ثةيدا ببَيت .......( للوزير ادرتاح)، (جمللس إدارة كل شركة مذكورة)
دوو سةدةرةكة بؤ  لةنَيوانيان دوو، سَي نةدل بكرَيتة دواوة، يةعين ئةو ماددةي ئيلغا بكرَيت بة نةدلي

 .ماددةكاني دواتر، يةعنى وةزيريش مواسيقة، كاك شَيروان دانونيمان دةوَيت
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماددة دةو ماددة نؤ، ئةوانة باسى تةئسيسى شةريكاتي تايبةت دةكةن،كة دةكاتة ضوار شةريكة ئةو 

هةر ماددةيةك لة ماددةكان  ،ةحقيقةت ناطوجنَيت، ئَيمة بيانبةينة سةرةتاسةدةرانةي كة لَيرة هاتوونة ب
 .هةشت و نؤ و دة، ضونكة هةر ماددةيةك ثةيوةندي بة شةريكةيةكةوة هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سرسةت شةرحى دةكات 

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ماددةي هةشو كؤن، كة بؤتة ماددةي دة شاملي هةر ضوار شةريكةية، لةبةر ئةوة سةدةرةي دوو و سَي لة 
دةبيني ئاخري شةريكة مشولي هةر ضواران دةكات، سةدةرة يةكيش دةتوانني ئيستيغنائي لَي بكةير، ضونكة 

ةوعة باسي ضوار شةريكة دةكات، لة ماددةي نؤ سةسلي ثَينج، شةريكة بة شةريكة باس كراوة، لةبةر ئةوة ن
تيكرارَيكي تياية زياترة بؤ رَيكخستين دانون بةو شكلة بَي  بة رةئي مر باشرتة، ضونكة لَيرة باسي 

دةتوانيت ئيستيغنائي لَي بكةير، سةدةرةي ( يتوىل الوزير تنظيم الشركات)تةئسيسي شةريكة دةكات، لَيرة 
ةير، هةردوو سةدةرةي دوو و سَيش نةدلي نؤ و دةو يازدةو دوازدة رَيك خبةير تاكو ئيكتيئا بةو ماددانة بك

ئاخري ماددة بكةير، ضونكة باسي تةئسيسي مةجليسي ئيدارة دةكات، باسي ئيقترياحي تةئسيسي شةريكاتي 
 .تازة دةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر حةز دةكةم رةئي ليذنةي دانونيش لةسةر ثَيشنياري كاك سرسةت
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش تةئيدي رةئيةكةي كاك سرسةت دةكةير،، ضونكة تيكرارَيكي تياية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زحيَيكي جوان دةكاتر، هيض مر واي بة باش دةزامن ماددةكة مبَينَيتةوة وةكو خؤي، ضونكة لَيرة تةو

عيالدةي بةوة نيية، لةوَي باسي تةئسيسي شةريكات دةكات بةتايبةتي، واتا هيض ثةيوةنديةكي لةنَيواندا 
 .نيية، ماددةيةكي موستةديلةو عيالدةي بة ماددةكاني تر نيية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 :ةبانينوري مجيل تاَل.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش ثشتطريي لة بؤضووني كاك عةوني دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

موالحةزةيةك بةس، مةسةلةن ئةو ماددةيةي كة ثَيشنيار كراوة لة اليةن كاك سرسةت و ليذنةي ياسايي 
وىل الوزير تنظيم املؤسسات يت)تةئيدي دةكةن ئيلغا بكرَي  و دوو سةدةرةكةش بضَيتة دواوة، بنانني 

، لة ماددةكاني تردا باسي مةجليسي ئيدارةكةي دةكات، (جمللس إدارة كل شركة)دةَلَيت / ، دووةم(التالية
يةعين هَيشتا تةشكيل نةبووة وةكو ماددةكاني ثَيشوو، شتَيكي سةنية، يةعين زؤر ئةوة ناكات، سةرموو كاك 

 .شَيروان
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 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةطةر نةدل بكرَيتة ئاخريي شةريكةكانيش هيض ئيشكاليةتي تَيدا نيية، بةس (ثانيًا وثالثًا)بةنيسبةت 
بةنيسبةت ئةوةلةن مبانةوَيت، نةمانةوَيت تةننميةكة وةزارةت دةيكات، يان وةزير دةيكات، ضونكة ئةم 

يا نابنةوة لة حكومةت، بةس ناوةكة لَيرةدا هاتووة، بؤية شةريكانة بةشَيكر لة حكومةت، ئةو شةريكانة ج
بة دةناعةتي مر بةنيسبةت ئةوةلةن لة جَيطاي خؤيةتي، ئةوة تةننميةكةية، بةنيسبةت ماددةكاني تر 

 .ئةطةر نةدليش بكرَيت ئيشكاليةتي تَيدا نيية، زؤر سوثاس( ثانيًا وثالثًا)تةئسيسةكةية زؤر تةبيعية 
 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

جةنابي وةزير ئةو شةريكانة، ئةو ضوار شةريكةية كة هةريةكة ماددةيةكيان بؤ دانراوة، ئةو ماددانة 
جيوز لشركة مبوافقة جملس الوزراء )هةمووي موشتةرةك نيية، بؤ هةر شةريكةيةك، مةسةلةن تؤ دةَلَييت 

 .، لة هةموواندا ئةوة هةية، ض سةردَيكي جددي هةية(التنافس مع غريها
 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة يةكة يةكة جياوازيان هةية، ناتوانني تَيكةَليان بكةير بة ئاساني، بة سةراحةت ئةمة مودةدميةية بؤ 
ةسةلةن سةدةرةي م, باشرتة لة شوَيين خؤي مبَينَيت، وةك ثةيوةندي دةكاتر ناحيةي ئيشراف, شةريكةكان

يةكةم لة ماددةي ضواردا هةية، يةعين وةزارةت حةدي هةية ئيشراف بكاتر لةسةر هةموو عةمةلياتي 
نةست، جا ئةطةر ئةوةلةن نةمَينَيت دةيدي ناكات، بةاَلم مودةدميةية بؤ ماددةكاني تر بةرداسو، هةر لةبةر 

 .ئةوة دانراوة، بؤ ئةوةي ئاشكرا بَيت يةعين ئاسانرتة
 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

بؤ دوو رةئيةكة، ماددةي هةشت بضَيتة دواي ماددةي نؤ و دةو يازدةو ( دسعًا الشكال ومجعًا)دةزاني ضؤنة، 
دوازدة، مةوادةكاني كة تةئسيسي شةريكة دةكاتر دةبَيت ثَيشرت بَي ، ئينجا دوايَي وةزارةت تةننميي ئةو 

 .، كاك ةةسور ضية نودتةي نينامتشةريكاتانة دةكاتر و بؤي هةية وا بكاتر
 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين ةئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نودتةكةي مر زؤر نينامية، دَلنيام ئَيستا جةنابت دةَلَيي نينامي نيية، ضونكة هةر نودتةيةكي نينامي مر 
ظدة لة ثةيردةوي ناوخؤي هةبَيت، تؤ دةَلَيت نينامي نيية، نودتة نيناميةكةم ضية، بةثَيي ماددةي حة

ثةرلةمان كة ئةرك و دةسةاَلتةكاني سةرؤكي ثةرلةمان دياري كراوة لة بردطةي سَي دةَلَي سةرؤكي ثةرلةمان 
ئيدارةي جةلسة دةكات، مر تَيبيين دةكةم لة بةيانيةوة ئةو ثَيشنيارانةي دةكرَيت زؤربةيان هي ئةوةن 
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ردَين كاك عةوني بةزاز و كاك نوري تاَلةباني و كاك شَيروان خبرَينة دةنطدان، مةسةلةن ئَيستاكة براي بة
 .حةيدةري هةموو دةَلَير ئةو ماددةية مبَينَيتةوة، بيخة دةنطدان مبَينَيت، يان نةمَينَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نة ئةوة نودتةي نينامي نيية، جارَي ئَيمة تةواومان نةكردووة، جةنابت حةدت نيية، نة لة رةخنةكة، 
نودتةي نيناميشة، ليذنةي دانوني ثَيشنيارَيكيان كرد، كاك سرسةت ثَيشنيارَيكي كرد تةئيديان كرد لة 
ليذنةي دانونيةوة، وةزير تةئيدي كرد، لةواليةشةوة سَي، ضوار كةسي تر، بةاَلم هَيشتا مونادةشةكة تةواو 

خنستة دةنطدان، ئةو كاتي حةدت هةية نةبووة تا بيخةينة دةنطدان، كةي مونادةشة تةواو بوو، ئةطةر نةما
رةخنة بطريت، ئَيستا ئيشكالةكةمان لةوة داية، ئةو ماددةية لة جَيطاي خؤي مبَينَيت، يان بضَيتة دواوة، كاك 

 .شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئسيس بكرَيت، ئةوجا تةننيي بكرَيت شةريكة تةننيي دةكرَيت، ئةوجا تةئسيس دةكرَيت، نةك تة
 .بةحةديقةت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئيجازة وةرنةطريت ضؤن تةننميي دةكةيت، ليذنةي دانوني رةئيةكمان بدةنَي، بؤ ئةوةي خبةينة 

 .دةنطدان، سةرموو كاك خةليل
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ينة ماددةي هةشت كة ئَيستا بوويتة دة بضَيتة دواي ماددةي دوازدة، ضونكة ماددةكاني تر ئَيمة لةطةَل ئةوة
يازدةو دوازة، ئةوانة هةمووي باسي تةئسيس دةكاتر، دوايَي وةزارةت تةننيي دةكاتر و ئيقترياح دةكاتر، 

 .ئةوة تةسةلسولي تةبيعيةو هيض ئيشكاليةتيش دروست نابَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير مانيعةتت هةية لةسةر ئةو ثَيشنيارة، ئةو ثَيشنيارة دةخةمة دةنطدانةوة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةمانةوَيت ضوار شةريكة بَيت، ئيشةكةيان جياواز بَيت، تةننميي ثةرلةمان سةيتةرةي لةسةر هةية، 
ئيشراف و تةننيي دةكات بؤ ئيشةكةيان، وةكو ماددةي ضوار، جا ئةو سةدةرةية لة كوَي بَيت وةزارةت 

دةيدي ناكات، ئةطةر دواي ماددةي دوازدة بَيت لةوَي بَيت، ئةطةر باشرتة بؤ ئةوةي كة تةسهيل بكات لة 
باسي دانونيية، بةاَلم  سةدةرةكاني دوايي لة شوَيين خؤي مبَينَيت، ئَيمة مانيعمان نيية، شَيوةي دانونييةو
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ئةطةر لة شوَيين خؤي بَيت، لةوانةية ئاسانرت بَيت، ضونكة بةو شَيوةية دانراوة، دةمانةوَيت تةحويل بكةير 
 .لةناحيةي وةزارةتةوة بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ان ئةو كؤمثانيايانة ثَيويستة بة دانون دامبةزرَيت، ئَيمة ثَيويست ناكات ئَيستا ناويان بَينني، ئَيمة طومت
وةزارةت ثَيويستة ثرؤذة دانونَيك بؤ هةر يةك لةم شةريكانة ئامادة بكات بيخاتة بةردةم ثةرلةمان هةر 

دوو سَي سةدةرةي تياية لَيرة،  وةختَيك، ثاشان دةبَيت بةدرَيذي باسي هةموو شتَيكي تيا بكات، نةك تةنيا
لَيرة ئَيمة برديار دةدةير سالن كؤمثانيا دروست بكرَيت، ئةو كاتة سةاَلحيةت دةدةينة كؤمثانياكة خؤي 

للوزارة حق اقرتاح تأسيس )ئيدارةي كؤمثانياكة بكات و ثةيردةوي ناوخؤي بؤ دابنَيت، ئَيستا ئَيمة ثَيويستة 
، ناويان نةهَينني، هةر وةخَو وةزارةت كةوا ثرؤذةي (ليات النفطيةعدد من الشركات املتعلقة بالعم

 .دانونَيكي ئامادة كرد هَيناية ئَيرة، ئَيمة لَيرة دةنطي لةسةر دةدةير، ئةو كاتة دةبَيت بة كؤمثانيا، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

ئةظة سوئاال نوكة خستة جةنابَي وةزيرَي ظة سوئالة بؤ مر هاتة ثَيش، كة بَيذيت دةبيت ضار شةريكة 
شةريكةي / هةبيت، سةرمووي كة دةبَيت ضار شةريكة هةبَي، لَيرة ئةو شةريكةي هاتة ديار كرن يةك

 -لالنتاج، ت -ع)ينانَي، شةريكةي وةتةني بؤ راضوونَي و دةره/ كوردستانَي ئيستيكشاف و ئينتاج، يا دوَي
، ئةمة هي ضية، (الشركة الكوردستانية الوطنية للنفط -ب، لعمليات تكرير وتوابعها -لتسويق النفط ث

 .سوئامل لة جةنابَي وةزير، ئةمة هي ضية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك دكتؤر ئاشو
 :سامانة سروشتيةكان وةزيري/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة تةكرير بؤ تةكريرة، تةسويق وةكو سؤما واية، هةموومان دةزانني تةسويقي نةوتةكة، ئَيمة دوو 
ئةوةي / شةريكةمان داناوة لة جياتي يةك شةريكة بؤ نةوتي وةتةني با بَلَيني لةبةر دوو سةبة ، يةكةم

كوردستان، ئةوة بؤ حقولي حاليية، هَيشتا حقولي حاليةمان نيية لة  شةريكةي وةكو نةسو وةتةني
تةتبيق بوو ئةو شتانة، لةوَي ( 122)كوردستان، بةاَلم بة موستةدبةل ئينشائةَلاَل دةمانبَيت، ئةطةر ماددةي 

دةورمان هةية وةكو شةريكةي دةولةي وةتةني لة حقولي حالية بة عةيين شَيوة لة حكومةتي ئيتيمادي 
 .ش دةكةير، ئَيمةش بةو شكلة ئيش دةكةير، ئةوة بؤ ئةوة دانراوةئي
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شةريكةي كةثكؤ ئيستيكشاف ئةوة، ئةوة بةشدار دةبَيت لة موساوةزاتي شةريكاتي ديتاعي خاص، / دووةم
وابنامن حكومةت دائيمةن بةشدار دةبَيت لة هةموو ( 32)كة ئَيمة لة دانون دَيينة سةر ماددةي 

ي هةبَيت بةشدارة، %45ي، %12ئيستيكشاسيمان داناوة، هةر يةك لةوانة حكومةت لة عةددةكاندا، ئَيمة 
ئةو بةشة لة كوَي دادةنَير، لةو شةريكةية دادةنَيني، ئةو شةريكةية دةبَيت بة شةريك لة شةريكةكاني 

ا لةبةر خارج، يان هي ئَيرة، ئةو شةريكةية ئيشي خؤي جياوازة عةمةليات ناكات، بةشدارة لة عةمةليات، ج
ئةوة دامانناوة، يةكَيكيان وةكو موشتةرةكة وةكو ديتاعي خاص، ئةويرت هةر شةريكةي حكومية سةيتةرةي 

 .هةية لةسةر حقولي حالية، ئةطةر حقولي حالية هةبوو لة مةستةدبةلدا، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شةريكةي دابينة، دةضَيتة كوَي( الوطنية للنفط)يةعين ئَيمة وا تَيطةيشتوون ئةو شةريكةي كوردستان 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةموويان شةريكةي تةشغيلينة
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دازانج لة شةريكاتي تر كؤ ناكاتةوة يةعين
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة مةجليسي ئيدارةي هةية، شةريكةي تةشغيلية حيصةي هةية لة حةدلة، ئةوة بؤ شةريكةي كةثكؤن، 
م وقةيةك، وةكو مةنتيقةي حةدلي خئةويرتيش لة موستةدبةل بابَلَيني عةمةلياتي هةية لة مةنتي

بةسةرة، يان حةدلي باي حةسةن، لةوَي تؤ بة شةريكةي نةوتي وةتةني بةشداري و تةعاونت هةية لةطةَل 
حكومةتي ئيتيمادي ضؤن شَيوةيةك دادةنَيت، ئةوة موستةدبةلة، بةاَلم ئةو شةريكةية ئيشي جياوازة لة 

 .تيسمار دةبَيت لَيرة، بةشدارة لة عةمةلياتةكاني حةدليشةريكةكة كة بةشدارة لة ديتاعي خاصةكة ئيس
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةواتة شةريكةي دابينة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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يكةي لةسةرة، شةريكةي خارجي و شةريكةي نةخَير دابين نيية، شةريكةية لة عةرزي نةوتدا، دوو شةر
 .داخيلي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مونادةشة تةواو بووة لةسةر ئةو ماددةية، نودتةي نينام سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ذمارةيةك ثةرلةمانتار داوامان كرد ئةو كؤمثانيايانة كةم بكرَينةوة
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

تؤش وةك كاك ةةسور هَيشتا مونادةشةمان تةواو نةكردووة، كةي بة نةزةرمان وةرنةطرت ئةو وةخو 
 .رةخنةي خؤت بطرة، دوو ثَيشنيار هةية مونادةشة دةكرَي ، كاك عوران سةرموو

 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي / سيعلةن راست دةكةيت مر لَيرة نةبووم، بؤية دةستي بَلند كرد تةوزحيَيك بدةم، ئةوةلةن ديارة
لة رةئي كاك دكتؤر نوري دةكةم، سيعلةن هةموو كؤمثانيايةك بة ياسا دياري بكرَيت، ئةطةر بكرَيت ئةوةي 

بؤ ثةرلةمان بةرزي بكاتةوة، كؤمثانياي كوردستان بردوَينني ئةواني تر بة ياساي ثَيويست جةنابي وةزير 
ئةطةر لة جَيي خؤي مبَينَيت، يان بضَيتة هةر جَييةكي تر مر ثَيشنيار دةكةم، / سةبارةت بة ماددةي سَييةم

وةزير بؤي هةية ثَيشنياري دامةزراندني كؤمثانياي ديكة بكات بؤ دؤزينةوةو ثةرةثَيدان و )كة دةَلَيت 
وةها خنمةتطوزاريةكاني كردير بؤ ئاسان كردني بةردَيوةبردني بةرهةمهَيناني نةوت و ثااَلوتر و هةر
, ، بؤ ئةوة ثَيويستة دةسةاَلتي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران(ثرؤسةكاني نةوت بةشَيوةيةكي كاريطةر

 .ئةو مةجليسةي دروست دةكرَيت زياد بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ميش درايةوة، خاَلي دووةمي، خاَلي يةكةمي ئةوةي كاك دكتؤر نوري طوتي، ئةوة ئةو مونادةشةية كراو وةاَل
ئةويش وةاَلم درايةوة، هةموو شةريكةيةك بة دانون دروست بكرَي ، ثةرلةمان ماناي واية شةو و رؤذ 
ئيشي ئةوة دةبَي  دانوني شةريكات، هةر شةريكةيةك ناوت هَينا، ئَيستا دوو، سَي ثَيشنيار هةية، 

يارَيك لةاليةن هةندَي ئةندام ثةرلةمانةوة هاتووةو ليذنةي ياسايي ثشتطريي لَي نةكردووةو وةزيريش ثَيشن
مواسةدةتي نةكردووة، خؤشي ئةو ثَيشنيارةم بيدايةتي طومت، ئةويش دةَلَيت كة ئةو شةريكاتانة زؤرن 

َيشنيارةية كة ضوار، ثَينج بكرَيتة يةك شةريكة، ئةوة يةكةم جار دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ث
ئةندام ثةرلةمان دسةي لَي كرد كة دةَلَيت ئةو شةريكاتانة زؤرن بكرَيتة يةك شةريكة دةسو بةرز 
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ئةوة دةبول نةكرا، كَي لةطةَل 

بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ئةو ثَيشنيارة نةيهَينا،  ئةوةية ئةو ضوار شةريكةية مبَينَيتةوة دةسو
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دةبَيتة ( يتوىل الوزير)ثَيشنيارةكةي تر كة برادةران زؤريان دسةيان لةسةر كرد، ئَيستا ئةوة دةطؤردَي  
ئةوة دةمَينَيتةوة، لةبةر رؤشنايي ئةو رَينماييانةي كة هةيةتي، ( للوزير اقرتاح: ثانيًا)، بةس (تتوىل الوزارة)
 .اددةكة لةبةر ئةوةي زؤرينة ثَييان وا بوو مبَينَيتةوة، كاك ةةسور سةرمووم

 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين ةئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنياري ئةوةمان كرد، ضونكة بة كورديةكةي ناوةكة زؤر زؤر رةكيكة (  )بةنيسبةت بردطةي يةك خاَلي 
 (.كؤمثانياي نيشتماني نةوتي كوردستان)يةعين ضي بكرَيتة ( كؤمثانياي كوردستاني نيشتماني نةوت)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك ةةسور ئةوةلةن لةبةر ئةوةي ثَيشنيارةكة هي تؤ بوو كةسي تر ثشتطريي لة ثَيشنياري تؤي نةكرد، واتا 
لةطةَل دةستووري  تيكراري نةكردةوة، ةةَلةتيش نيية عةسوم دةكةي، ضونكة ئةطةر بَلَيي نةوتي كوردستان

عَيراق تةعاروز دةكاتر ئيعتريازمان لةسةر دةنووسرَيت، ئةمة باش ديراسةت كراوة، ئةطينا هةموومان 
تةمةنامان دةكرد وا بنووسرَيت، بنووسرَيت شةريكةي نةسو كوردستاني، بةاَلم بةداخةوة ئينشائةَلاَل 

ني دةبَي ، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة بةوةي رؤذَيك دَي  ئةو هيوايةي تؤ و هةموو خةَلكي كوردستان ه
 :لةجياتي موئةسةسات (تتوىل الوزارة تنظيم الشركات التالية)كةوا طومتان 

 ـتكشاف و اإلنتاِجـــــشركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــتان  لإلســ -أ
 ـــــــــــــــــفطشركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــتان الوطنية للنــــ -ب
 شركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــتان لتســــــــــــــــــــويق النفط -ج
 ـاـــشركة كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــتان لعمليات التكرير وتوابعه -د

م خاص بها يتضمن هيكلها أواًل من هذه املادة إصدار نظا/ جمللس إدارة كل شركة مذكورة يف الفقرة :ثانيا
 .وتنظيم صالحياتها وكيفية أداء مهامها

للوزير إقرتاح تأسيس شركات أخرى ألستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والتكرير وكذلك خدمات الشراء : ثالثا
كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر ، (والتجهيز لتسهيل إدارة العمليات النفطية بصورة فعالة

وثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، مةسةلةي تةدديي س
و تةئخريةكةي ماددة، يةعين ئةوة شتَيكي رؤتينة، دوايَي لةطةَل وةزير هني دةكةن، ئةو ماددةي ثَيشي ئةو 

دواخس  و ثَيشخستين ئةوة , ترن خبةن و، مادام وةك خؤي مايةوة ض موشكيلةيةك نيية، وةكو دانونةكاني
 .بةثَيي مةنتيق و ئةوانة طؤردانكاري نةكرا لة شتةكة، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كؤمثانيا طشتيةكان
 كؤمثانياى كوردستان بؤ ثشكنني و وةبةرهَينانى نةوت 
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 : ماددةى نؤيةم
ستان بؤ ثشكنني و وةبةرهَينانى نةوت وةكو كؤمثانيايةكى طشتى خاوةن كةسايةتى كؤمثانياى كورد :يةكةم

 .مةعنةوى و سةربةخؤ لةاليةنى دارايى و كارطَيرديةوة
سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيردى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دادةمةزرَير دواى ثةسند  :دووةم

ى ثةرلةمان، بة مةرجَيك دةبَي سةربةخؤ بر لةوةزارةتدا و كردنى لةاليةن زؤرينةى رةهاى ئةندامان
 .ثسثؤردى لة بواري نةوت، يان تايبةمتةندي ديكةي هونةرى، يان كارطَيردي هةبَي

ثَينج ساَل ديارى دةكرَيت، بة ( 5)ماوةى دامةزراندنى هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيردى بة  :سَييةم
 .امانى ثةرلةمان نوَى دةكرَيتةوةثةسند كردنى زؤرينةى رةهاى ئةند

 :كؤمثانيا بة رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية :ضوارةم
ركابةرى كاركردن لةطةَل كؤمثانياى ديكة بكات بؤ بةدةست خستنى مؤَلةتى رَيثَيدانى تايبةت بة  -ع

 .كَيَلطةكانى ئايندةوة
وةكانى، لة رَيككةوتنةكانى كاركردن لة هةرَيمدا، ئةجنامداني رَيككةوتننامةكانى هاوبةشي كردن و هاوشَي - 

 .يان لةناوضةكانى ديكةى عَيراددا، يان لة دةرةوة

دامةزراندنى كؤمثانياكانى بة كارخستنى سةربةخؤيى و بة موَلكداريةتى خؤى تايبةت بة ثردؤسةكانى  -ت 
 .نةوت بة ثرؤسةكانى نةوتى ثةيوةنداريةوة بةكَيَلطةكانى ئايندةدا

ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية بة ثةسند كردنى زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان كؤمثانياكة  :مثَينجة
 .بكاتة كؤمثانياى ثشكدار، ثشكةكانى خبرَيتة بةرضاوى هاوواَلتيانى عَيراق

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الشركات العامة
 النفط  شركة كوردستان الستكشاف وإنتاج 

 :التاسعةاملادة
تؤسس شركة كوردستان الستكشاف وإنتاج النفط، كشركة عامة وذات شخصية معنوية وأستقالل مالي   :أواًل

 .وأداري
عضاء ال ة االغلبية املطلقةيعني رئيس واعضاء جملس االدارة من قبل جملس الوزراء بعد مصادق  :ثانيًا

 ارة ومن ذوي االختصاص النفطي او اختصاصات اخرى فنية أوالربملان على ان يكونوا مستقلني عن الوز
 .ادارية 

االغلبية مخس سنوات قابلة للتجديد مبصادقة ( 5)حتدد مدة تعيني كافة أعضاء جملس االدارة بـ  : ثالثًا
 . عضاء الربملانأل املطلقة

 :االقليمي لساجملومبوافقة  جيوز للشركة  :رابعًا
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 .شركات للحصول على أجازة التخويل اخلاصة باحلقول املستقبليةالتنافس مع غريها من ال -أ
أو  يف العراق املناطق االخرى يف األقليم او يف للعمل ابرام إتفاقيات الشراكة وما يشابهها من أتفاقيات  -ب

 .خارجه
 .ل املستقبليةملوكة هلا اخلاصة بالعمليات النفطية املتعلقة باحلقواملتابعة والتأسيس الشركات التشغيلية  -ت

مساهمة الشركة اىل شركة  حتويلعضاء الربملان أل األغلبية املطلقةجيوز جمللس الوزراء ومبصادقة  :خامسًا
  .تعرض سهامها ملواطين العراق

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةيةش هيض تَيبيين نيية
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 .كَي دسةي هةية، كاك بةكر سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بيكةير بة دوو لةسةر سَيي ئةنداماني ( االغلبية املطلقة)تةنها موالحةزةيةكي هةية لةجياتي ئةوةي
ةكاندا ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان، كة دةبَيت ثةسندي بكةن، ضونكة عادةتةن خؤتان دةزانر لة جةلس

بةشدار بوو كةمة، جا لةبةر ئةوة ثَيي واية ئةو دوو لةسةر سَيية زؤر موهيمة، ئةو شةريكاتانةش 
 .ئةهميةتي طةورةي هةية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةيةكي مةسريي نيية بؤ ميللةت، حكومةت بة ئةةلةبيةي موتَلةدة، سيقةدان بة حكومةتة، كاك 
 .ارزان سةرمووب

 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة بةشي ثَينجةمدا هاتووة كة بة رةزامةندي ئةجنومةني وةزيران و موصادةدةي ثةرلةمان ئةو شةريكةية 
ين بكرَيت بة شةريكةيةكي موساهمي هاوبةش، مر ثرسيارَيك لة ليذنةي ياسايي دةكةم، ئةو سامانة بؤ موات

عَيراق تةبعةن ئةجنةبي تَيدا نيية، ئةو ثشكانة ئةطةر عةددي سةهمةكان زياتر بوو لة بةشي ثشكي 
دةوَلةت، مةجليسي ئيدارة ناكةوَيتة دةست ئةوةوة، ثَيي وابَيت لة بةردَيوةبردني كاروباري شةريكاتةوة ئةوة 

 .تة دةست ئةو، ئةمة يةكنةريتَيكة، كة هةر كةس ثشكةكاني زياتر بوو ئيدارةي مةجليس دةكةوَي
بؤ نيسبةيةك دياري نةكرَيت بؤ هةموو كؤمثانيايةكان، ثةجنا زائيدةن يةكي شةريكةكة بَيت، زؤر / دوو

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نط لةسةر ئةو ثَينج كةسة دةدات، لةسةر ئةو ئةنداماني مر ثرسيار دةكةم، كاتَيك ثةرلةمان دة
ئةجنومةنة، ئايا حكومةت دةسةاَلتي الداني ئةوانةي هةية، يان جارَيكي تر بؤ الداني هةر كةسَيكي تر 
بَيتةوة ثةرلةمان، حةز دةكةم ئةو وةاَلمة بدرَيتةوة لة رووي ياساييةوة، ئينجا ثرسيارَيكي تر لَيرة 

ة، كةواتة هةمان شتة، ئةطةر نَيتةوة ئَيرةش سةرق %51ن ئةوةي حكومةت ثَيك دَينَيت لة دةكرَي  بَيطوما
ناكاتر بضَيتةوة ئةجنومةني هةرَيي بؤ كاروباري نةوت، يةعين ئةوان رةزامةندي لةسةر بكةن، بؤية ئةطةر 

يةعين ثشتيواني لة  زائيدةن زياتر بَيت، ئةوةي بيةوَيت،% 51ثَيويست بكات بَيتة ثةرلةمان، ثَيويستة لة 
كاك بةكر دةكةم، ئةطةر ثَيويست بكات، ئةطةر ثَيويست نةكات، ئَيمة خؤي متمانة بة حكومةت دةدةير و 
ئةجنومةني هةرَيي بؤ كاروباري نةوت لةناو حكومةتدا ئةجنومةنَيكي تايبةتةو، لةبةر ئةوة ئةطةر ثَيويست 

ويستيش نةكات، ئةوة متمانة بة حكومةت و ئةجنومةني ، ئةطةر ثَي%51بكات بَيتة ئَيرة با زياتر بَيت لة 
 .هةرَيميشماندا هةر ئةوة بةسة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان بةردَين ادهي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 حتويل)ةي هةي، ئةويش كوت بَيذي  لة ماددةي دة لةسةر سةدةرا ثَينجَيية، خاال ثَينجَي مر موالحةزةيةك
، مر ثَيي واية لَيرة كةليمةي ئيقليي دابنرَيت ثَيش (مساهمة تعرض سهامها ملواطين العراقالشركة اىل شركة 

، بة رةئيا منيش بةبَي ضةنديا ئةم ئةولةويةتي بَيرا بدةينة (ملواطين االقليم والعراق)عَيراق و، عَيراق 
ستانَي بيت، يةعين ئةز عَيرادَي بَيتة حةزف كرن، لةبةر هةندَي دانونيةك كوردستاني بة خةَلكي كورد

 .سوثاس, نةكردبي ئةولةويةمتة دابيتة خةَلكَي كوردستانَي بؤ ئةو مةوزوعةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

طةي سَييةمة، كة دةَلَيت تةعني بكرَيت بة ثَينج ساَل، ئةوة زيادة، لةبةر ئةوةي مر موالحةزةم لةسةر برد
ئةوانة موةزةيف حكومةتينة، ئةطةر ئةدائيان باش بوو لة ئيشيان ئينشائةَلاَل بيست ساَل دةمَينر، بةاَلم 

 .، ئةوة يةكئةطةر ئةدائيان باش نةبوو ئةو ثَينج ساَلة بؤ مبَينَير مةشاكيل بؤ وةزارةت دروست بكات
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بةنيسبةت شةريكةي موساهةمة كة دةَلَيت ئةو مواسةدة تةحويل بكرَيت، ئةو شةريكةية بؤ / دوو
دةبَيت سةدئي ئةسهوم تةحديد بكرَيت لة حةددَيك، بؤ ئةوةي هةموو / شةريكةي موساهةمة، ئةوةلةن

ئيعمالق دَيت هةموو  دوو شةريكةي, كةسَيك ئيستيئادةي لَي بكات، تا ضوار رؤذي تر تةحديد نةكرَيت
سةهمةكان دةكردَيت خةَلكي كوردستان ئيستيئادةي لَي ناكات، ئةطةر بووة شةريكةي موساهمة، دةبَيت 

لة ( 41)ئيشارةت بة دانوني شةريكات بدةن، يان ئيستيسناي بكةن لة دانوني شةريكات كة رةدمةكةي 
بكةن لةو دانونة، يان دةبَيت ئةو  ، يان دةبَيت ئيستيسناي4222كة تةعديل كراوة لة  1112ساَلي 

 .دانونةي ئيلغا بكةن، دانونَيكي تازة دابنرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر دوايَي بؤمان روون سَي ثرسيارم هةبوو، بةس دوانيان كرا، ثرسيارَيكي لة بةردَين وةزيرة، , مر دوو
بكاتةوة، لَيرة تةحديدي ئةوة دةكات كة كؤمثانياي كوردستان وةك شةخصيةتَيكي مةعنةوي ئةوة شتَيكي 
تةبيعية لة رووي دانونيةوة، بةاَلم سةربةخؤية لة رووي دارايي و كارطَيرديةوة، مر ثَيي واية دانون لة 

رووي ئيداريةوة دةدرَيَو، ضونكة حكومةت و ثةرلةمان  حاَلةتي وا تةنيا سَي موئةسةساتي سةربةخؤي لة
و دةزاية، لَيرةية تةحديد كردني ئةم سةربةخؤية كة داراييةو كارطَيريية بؤ ئةو موئةسةساتانة، مر ثَيي 
واية جَيي ثرسيارة، حةز دةكةم دوايي ئةطةر وةزير رووني بكاتةوة بؤمان، سوثاسي دةكةم، ثاشان لة 

ديسان ئةو ثَينج ساَلةي كة دياري كرا، مر ثَيي واية ديودة دياري كراوة، ئةمة زؤر لة  بردطةي سَييةميشدا
جَيي خؤي نابَيت، ثاشان بؤ طةردانةوةي بؤ ثةرلةمان بؤ، يةعين كاتَيك ئةو تةحديد كردني تةعني ديسان 

 .بطةردَيتةوة بؤ ثةرلةمان، مر ثَيي واية ئةوةش راست نيية، سوثاس
 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

 .كاك تارق سةرموو
 :جامباز سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر لة بردطةي دوو تَيبينيي هةية ناوي مةجليسي ئيقليمي نةست و ةاز بَي ، ضونكة لة هةموو شوَينَيك لة 
ديقي ثةرلةمان ماددةكاني داهاتووش هةر ئةوة دووبارة بؤتةوة، ثَينج ساَلةكة زؤرة، ثَيويست بة تةص

 .ناكات، لة بردطةي دوو و سَي، ئةو ثَينج ساَلة زؤرة، ئةطةر مبَينَيت كةم بكرَيتةوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثرسيارةكةي مر كراو زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .سوثاس، سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، تةبعةن (يعني رئيس واعضاء جملس االدارة من قبل جملس الوزراء)مر تةنها دةمةوَيت باس لةوة بكةم 
 بعد مصادقة)و ةاز  مةجليسي وزةرايةكة طومتان بكرَيت بة هةيئةي بااَل، بَلَيني مةجليسي ئيقليي بؤ نةوت

ثشتطريي كاك بةكر دةكةم دوو لةسةر سَي بَيت، , ، ئةم ئةةلبية موتَلةدة(عضاء الربملانال األغلبية املطلقة
ئةوة زةماني باشرتة، كةسَيك خراث بوو هةزار ساَلي لةوَي دانَى، يةعين دوو لةسةر سَييةكة بَينَيت باشرتة، 

زياتر بَيت، بةاَلم ئةةلةبيةي موتَلةدة ثةجناو زائيدةن يةكة،  بؤ ئةوةي ئةو كةسة متمانةو بردواي خؤي
ئةمةش بؤ ئةوة نيية ئَيمة طومامنان هةبَيت، ئايا حكومةت كةسَيكي خراث دةهَينَيت، يان نا، بةاَلم بؤ 

 .زةماني ئَيمة باشرتة وةكو ثةرلةمان، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان سةرموو
 

 :ن سليمان حاجي بشاربةردَين ظيا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثَيي واية ئةطةر ماددةي يازدةو دوازدة، ئةم ضوار ماددةية كة ثةيوةنديان بة ضوار شةريكةكة هةية، 
ئةو هةرسَيكة رَيك خبرَيت، ببَيتة يةك، ضونكة لة هةر سَيك دووبارة بووني ( اواًل، ثانيًا، ثالثًا)ئةطةر خاَلي 

ةوة بَلَيني ئةو كؤمثانيا طشتيانةي ناوبراو لة ماددةي دةيةم بةم شَيوةية دادةمةزرَير، يان بةم تَيداية، ب
شَيوةية تةئسيس دةكرَير، ئةو هةرسَي خاَلة، بةم جياوازيانةي خوارةوة، ئةوجا بَلَيي مةسةلةن شةريكةي 

بةت خودي خاَلةكانيش، هةر كوردستان بؤ دؤزينةوةو دةرهَيناني نةوت و ئةوي ديكة هةروا، بةاَلم بةنيس
مةجليسي وزةرا / ديسان لة خاَلي ئةوةلةن ئيقترياح دةكةم شةريكةي عامة بة شةريكةي حكومي، بؤ دووةم

كة دةَلَيت ثَينج ساَل بَيت، ئيقترياح / ثشتطريي برادةران دةكةم ببَيت بة مةجليسي ئيقليمي، بؤ سَييةم
ردن بكرَيت، يةعين يةكَيك بتوانَيت دة ساَليش لةوَي بَيت دةكةم كة بتوانَيت بؤ جاري دووةميش هةَلبذا

نةم بينيوة، بةَلَي ببوورة، بةاَلم لةطةَل خاَلي ئةوةمة كة موصادةدةي ئةةلةبيةي ( دابلة لتجديد)زياتر نا، 
موتَلةدي ئةعناي ثةرلةمان بَيت، نةك دوو لةسةر سَي، وا بةباشرت دةزامن كة ئةةلةبيةي موتَلةدة زياتر لة 

 .بةرذةوةندي طةلي ئَيمةية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تأسيس شركات تشغيلية تابعة ومملوكة هلا اخلاصة بالعمليات )كة دةَلَيت ( ع،  ، ت)لةسةر سةدةرةي ضوارةم 
( تأسيس شركات التشغيلية تابعة هلا)البربَيت خبوَيندرَيتةوة ( ومملوكة)واية ، مر ثَيي (النفطية املتعلقة

 .لةجياتي ئةوةي مةملوكة ثَيي واية زيادة، لةطةَل رَينمدا( بالعمليات النفطية املتعلقة )دوايَي بَلَي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عينةدير سةرموو
 :بةردَين عنالدير سليي خديدا

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

دامةزراندنا مةجليسا ئيدارة، وابنامن ثَيي ناوَيت ثَينج ساَل بَيت، ضونكة مةسةلةكة ( ثالثًا)سةبارةت بة 
ئيختيصاصية، بَيذا نابَي  كو ثَينج سااَل حةزف بكةن، لةوانةية جارَيكي ديش تةمديد بَيت، بةس ئةطةر 

ثَينج ساَلة را بَي  لة سةاَلحياتي مةجليسي وزةردا بَي  مبَينَيت، ئةوةش سةاَلحياتي مةجليسي وزةردا، ئةو 
باشرتة كو تةحديد بَيتة كرن و موصادةدة لةسةري بَيتة كرن، هةروةك كاك رةشاد و كاك دلَيريش طوتيان، 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)دادر عبداه عثمان بةردَين

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

ديارة دسةكةي منيش هةر ئةوةي مام رةشاد و جةماعةت كرديان، مر ثَيشنيار دةكةم مادام ئَيمة سيعلةن لة 
ي بة ئةكسةريةي موتَلةق دةنطمان بؤ حكومةت داوة، ئةوانة هيض ثَيويست ناكات بَيتة ثةرلةمان، 52%

ةعين تةنها ثَيي واية ئةوة هةر البدرَيت، يةعين سةبةبةكةي ضية؟ سردةكةي ضية؟ لةوةي بَيتة ثةرلةمان، ي
مةسةلةي تر هي ثَينج ساَلةكة بةرداسو ثشتطريي ئةوةي مام رةشادو ظيان خان دةكةم، ئةطةر كةسي باش 
بر با بيست ساَل بَيت، ئةطةر كةسي خراث بَيت، نةك ثَينج ساَل مبَينَير، بةَلكو بة ساَلَيك دةربكرَير، 

 .سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تؤسس شركة )سةبارةت بة  صياةةية لة بردطةي يةكةم، كة بنووسرَيت / مر دوو تَيبينيي هةية، يةكَيكيان
أستقالل ب تتمتع شركة عامة ذات شخصية معنويةوتكون كوردستان الستكشاف وإنتاج النفط، بأسم شركة 

 (.مالي وأداري
تةنها بؤ ( الربملان مصادقةعد جيوز جمللس الوزراء ب)تايبةتة بة بردطةي ثَينج، بنووسرَيت / تَيبيين دووةم
 وعرض اسهامها على مواطين االقليممساهمة الشركة اىل شركة  حتويل اعضائها بأغلبية ثلثي) ئةو سةدةرةية

هةتاكو شةريكةكة بَيتةوة، وةكو % 21لة (/ %21روضة للبيع على والعراق شرط ان ال تتجاوز االسهم املع
 .شةريكةيةكي طشو، بةَلكو خةَلكيش بتوانَيت بةشداري تيا بكات، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دادةمةزرَيت، ضؤن دادةمةزرَيت، مر ثَيشنياري ئةوة دةكةم لَيرة دةَلَيت كؤمثانياي كوردستان بؤ نةوت 

ثَيويست ناكات ئةمةي خوارةوة ضؤن ضؤنيية، بنووسني بة ياسا كؤمثانياي كوردستان بؤ نةوت 
دادةمةزرَينني، ئينجا لةو ياساية ئيرت دةتوانرَيت تةساسيلةكةي هةيئةي ئيداري ضؤنة، ماوةي ئةنداماني 

ةكرَيت، ثةرلةمان دةوري ضؤنة، بة تةساسيل هةر ضؤنَيك بَيت، بؤ كؤمثانياكاني ضؤنة، لةكوَي موصادةدة د
تريش ثَيشنيار دةكةم بنووسني، ئةم كؤمثانيايانة بة ياسا دادةمةزرَيت، ناو هةر ضوار كؤمثانيايةكان 

اتدا بنووسرَيت، دواتر بةو ياسايانة ئةمانة كؤمثانياي عامة دَيتة ثةرلةمان، ضونكة لة دانوني شةريك
شةريكاتي تيجاري ئةم كؤمثانيايانة ناكرَيت بةم دانونة دامبةزرَيت، دةكرَيت ئَيمة ئةمانة بة دانون 

 .دامبةزرَينني، ئةو تةساسيلةشي ناوَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةية، هةر بة سةريعي ياسايةكة ئةوةية كة باسي دةكةير، دةَلَيت ثَينج كةسي هةيئةي ئيداري ئةوة ياسا
 .ئةو ثَينجةش نينام دادةنَير بؤ خؤيان، كاك دكتؤر ناصح سةرموو

 :  رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر تَيبينيي لةسةر سةدةرة دوو هةية، هةروةها بةنيسبةت سةدةرة سَيشةوة، سةدةرة دوو ثَيويست ناكات 

ي وزةراو موصادةدةي ثةرلةماني ثَيويست بَيت، سةدةرة ئَيمة رةئيس و ئةعنا هةمووي لةاليةن مةجليس
عضاء ال األغلبية املطلقة من قبل جملس الوزراء بعد مصادقة الشركة يعني رئيس جملس ادارة)دوو بكرَيتة 

هي ئةندامان تةنها مةجليسي وزةردا دايانبمةزرَييَن، ( مدةحتدد ) لةوَي رابوةستَيت، ئةواني تر( الربملان
مي شةريكةكةية، ئةندامي مةجليس شةريكةكةية، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات بَيت بؤ ضونكة ئةندا

وةندة ثةرلةمان، تةنها وةكو ئَيمة دةَلَيني حكومةت لَيرة سيقةي وةرطرتووة، كةواتة عوزَيكي ئيدارة ئة
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ةجديدي ، بؤ ريئاسة دةيدي ناكات، بةاَلم بؤ عوزوةتةكة هينة، هةروةها تموهيي نيية بَيت بؤ مةجليس
عوزوةتةكة بؤ سةرؤك و بؤ ئةندامةكاني، ئةوةش تةنها لة دةسةاَلتي مةجليسي وزةرا بَيت، ضونكة 
ثَيويست ناكات جارَيكي تر بَيتةوة بؤ هني، بؤ يةك جاريش بَيت بؤ ثَينج ساَل، ضونكة دة ساَل ئةو وةختة 

 .كةم نيية، دة ساَل مودةيةكي يةكجار زؤرة، لةطةَل رَينو سوثاردا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيشنيار دةكةم بردطةي ثَينجةم البربَيت، ضونكة خؤي لة ماددةي ثَيشوو، ثَيش ئةو ماددةية سةاَلحيةت 

ست بكات، لةبةر ئةوة دةتوانَي  ثَيشنياري شةريكي دراوةتة وةزير كة ثَيشنيار بكاتر شةريكاتي ديكة درو
موساهةم بكاتر، ئةم شةريكةيةش شةريكةيةكي طرنطة، ضونكة ئينتاجي نةستة، بة رةئي مر هةر ئَيستا 
دةرار بدةير بؤ ئةوة موساهةم ببَي ، بةتايبةتي لة عَيراددا هةمووي بة دةناعةتي مر خةرابيةتي تَيداية، 

دةبَيت ئةوة هةندَيك ديودي طةورةي تَيدا هةبر، ضونكة شةراكةي ( م اتفاقيات الشراكةابرا)ماددةي ضوارةم 
ئينتاج وةكو شةراكةي تةسويق و شةراكةي تةصديرو ئةوانة نيية، ئةمة ئيمتيمالة لة شةريكةيةكي طةورة 

، يةعين بَي  شةراكةتَيك بكاتر، ثاش ثَينج ساَل، دة ساَلي ديكة بريةكة تةسليي بكاتر بَي مةنتوج
ئينتاجةكة نةبَي ، بؤية دةبَيت ديودَيكي باشي لةسةر بَيت، هةتا موناسةسة ئةو شةريكةي تازة دروست 
بووة ئيمكاناتي مالي و تةكنةلؤجي ئةوة نيية، كة بتوانَيت موناسةسة لةطةَل شةريكاتةكاني ديكة بكاتر، 

و شةريكةية بَي ، كة شةريكاتي حكومةتر، دةبَيت لَيرةش بةثَيي نيسبةتَيك بَي ، وةكو ئةولةويةت بؤ ئة
، ثَيشنيار دةكةم ئةوة (وعن احلكومة ان يكونوا مستقلني عن الوزارة)لة هةموو ئةو شةريكاتانة هاتووة 

حةزف ببَي ، ضونكة ئةسَلةن شةريكةكة مةملوكة بة حكومةت، راستة شةريكة ئيستقالليةتي مالي و 
ابينة، حكوميية، لة زؤر ماددةي تر وةزير سةاَلحيةتي بةو ئيداري هةية، بةاَلم خؤي جةوهةرةن د

شةريكاتانة داوة، هةتا تةساوز و ئيربام لة عقودو ئةوانة بكات، لةبةر ئةوة ئةو ئيستقالليةتة كة دةدةير 
موستةديلي ئةعناي هةيئةي ئيدارير، رةنطة سبةي ئيشكالَيك دروست بكاتر لة بةيين مةهاماتي وةزارةت و 

 .ر سوثاسشةريكة، زؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طَيالس خان سةرموو
 :بةردَين طَيالس حمي الدير حممد ةريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثَيشنيارةكةم ئةوةية ئةو ثَينج ساَلة نةمَينَيت لةطةَل ئةو زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان بَيتة 

 .دوو لةسةر سَيي دةنطةكان، سوثاس
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 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة بردطةي دوو منيش لةطةَل ئةوةم ئةو زؤرينةي رةهاية بكرَيت بة دوو لةسةر سَيي ئةنداماني 

ةطةر مايةوة خراية دةنطةوةو ثةرلةمان، بردطةي سَي لةطةَل ئةوةم ئةو ثَينج ساَلة نةمَينَيت، بةاَلم ئ
كؤمثانيا بة / دةرنةضوو ثَينج ساَلةكة مايةوة زؤرينةي رةهايةكة بكرَيت بة دوو لةسةر سَي، بردطةي ضوار

ئةو ئةجنومةني / رةزامةندي ئةجنومةني وةزيران بكرَيت بة ئةجنومةني هةرَيي بؤ نةوت و ةاز، ثَينجةم
 .رينةي رةها بكرَيت بة دوو لةسةر سَيي ئةندامان، سوثاسوةزيرانة بكرَيت بة ئةجنومةني هةرَيي، زؤ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي ئةو رةئيةي كوَيستان خان دةكةم، ثَيشرتيش كة كاك شَيروان باسي كرد، مةجليسي وزةرا بكرَيتة 

ئيقليمي، بةرداسو لَيرة تةعاروزو سةوزايةكي زؤر ثةيدا دةبَيت، لة اليةك مةجليسي ئيقليمي،  مةجليسي
 .لةاليةك مةجليسي وزةرا، خؤي هةر مةجليس وزةرايةك هات بكرَيتة مةجليسي ئيقليمي، ئةوة يةك

و ئةعناي  ثشتطريي لة رةئي كاك عوران باني ماراني دةكةم، ثَيي وا نيية يةعين تةعيين رةئيس/ دوو
مةجليسي ئيدارة موصادةدة لةالي ثةرلةمانةوة بَيت، ئةوة تةعاروز دةكات لةطةَل مةهامي ثةرلةمان، 
ثةرلةمان سَي موهيمةي هةية، تةصديقي مينانية، ضاودَيري حكومةت و تةشريع، تةعيين رةئيس و 

ئةوةندة تَيكةَل نةكةير، ئةعناي مةجليسي ئيدارة بةرداسو ئةوة ئيشي ئةجنومةني ئيقليمية، با خؤمان 
هةندَيك حوريةت بدةينة ئةوانيش با خؤيان ئيش بكةن، هةروةها ثشتطريي لةو رةئية دةكةم كة بردطة سَي 
حةزف بكرَيت، مةسةلةن بؤ ثَينج ساَل بَيت، ئةطةر باش بَيت با زياتر بَيت، ئةطةر خراثيش بوو زووتر 

مةني ئيقليمي مبَينَيت، خاَلي تر ثَيي واية بردطة دوو و البدرَيت لةسةر ئةركةكاني، بؤ وةزارةت و ئةجنو
بردطة ثَينج برَيك تةعاروزي هةية، يةعين لة بردطة دوو دةَلَيت تةعيين رةئيس و ئةعناي مةجليسي ئيدارة 
ئاليةتَيكي بؤ دانراوة، بردطة ثَينج دةَلَيت بكرَيتة شةريكاتي موساهةمة، كة بكرَيتة شةريكاتي موساهمة، 

ية هاوواَلتيش بضنة ئةو مةجليسي ئيدارة، ئةو كاتة كَي دةست نيشاني دةكات، هةر مةجليسي وزةرا، لةوانة
يان بةثَيي ثَيشنياري ئَيمة مةجليسي ئيقليمية، بؤية بةرداسو دةبَيت ضارةسةري بكةن، لة بردطةي ثَينج 

ا ببَيت، كة ئَيمة بَلَيني ئةوةي كاك ئةدهةم باسي كرد ثشتطريي دةكةم، بةاَلم لةوانةية تةعاروز ثةيد
لةطةَل دةستووري هةميشةيي عَيراق، كة هةموو عَيراديةك حةدي هةية موَلكي هةبَي ، ( مواطين االقليم)

 .كيئايةتةو سوثاس( للمواطنني)بؤية ثَيي واية نة مواتين عَيرادي، نة مواتين كوردستانة، هةر بَلَيني 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكاك شَيروان سة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةية وةرطرتين رةزامةندي ثةرلةمان بؤ / مر دوو خاَلي هةية دةمةوَيت رووني بكةمةوة، يةكةمينيان

خاَلة طرنطةكاني ئةم ياساية، خؤي لة خؤيدا ساكتةرَيكي ئيجابية، ضونكة ثةيوةندي بة هةموو تاكَيك هةية 
َلطاية، ئَيمة زؤر جار طلةيي لة حكومةت دةكةير دةَلَيني رةئيمان وةرناطرَيت لة هةندَيك خاَل، لةو كؤمة

ئةوة ئَيستا خؤي ثَيشنياري رةوانة كردووة، ثةرلةمان بةشدار دةكات لة خاَلة طرنطةكاني ئةم ياساية، ئةمة 
 .يةك
َيدراوة، ض لةو ماددةية، ض لة بةنيسبةت دةنطدان لةسةر ضؤنيةتي ئةو خااَلنةي كة ئيشارةتي ث/ دوو

نةك دوو لةسةر سَي، لةبةر ئةو هؤيانةي , ماددةكاني ديكة، مر لةطةَل ئةوةدام دةنطدانةكة بة زؤرينة بَيت
 :كة ئَيستا بؤتان دياري دةكةم

دانيشتين ثةرلةمان هةر لة بيدايةتي دروست بووني ئةو ثةرلةمانةوة، تا ئَيستا بة زؤرينةي / يةك
ئةندام ( 56)ئةندامة، ( 111)ةرلةمانة، واتا ثةجنا زائيد يةك، بة ذمارةي ئةنداماني ئةمردؤكة ئةنداماني ث

حازر بَيت، ماناي واية جةلسة دةبةسرتَيت و دةنطدانيش لةسةر ثرؤذةكان بةم شَيوةية رؤيشتووة، ض لة 
ا ئَيمة بة دةيان و سةدان دةورةي ئَيستا، ض لة دةورةي ثَيشوو ئةةلةبيةتي حازرير لَيرة حكومي كردووة، وات

( 41)، يان (48)ياسامان دةركردووة بة ئةةلةبيةى حازرير، كة بةطوَيرةي رَيذةي ئَيستاي ئةندامان 
ئةندامي ثةرلةمان دةتوانَيت ياسايةك دةربكات، بؤية بة دةناعةتي مر ئةوةي كة لة ياسايةكةدا هاتووة 

ة، واتا ثةجنا زائيد يةك، واتا ئَيمة دةبَيت لةو جَيطاي خؤيةتي كة كرديةتي بة ئةةلةبيةتي موتَلةد
 .دةنط بكرَيت، ئينجا ئةم ياساية ثةسند دةكرَيت، ئةمة لة اليةك( 56)ثةرلةمانة تةئميين 

لة اليةكي تريشةوة، ئَيمة بةنيسبةت نةستةوة شارةزايةكي وامان نيية، زؤر باران كردووة لةم دوو رؤذةدا، 
ازةية، ئَيمة مةسروز واية لَيرةدا ضةند بتوانني ئاسانكاري بؤ مةسةلة بةنيسبةت ئَيمة حاَلةتَيكي ت

نةستيةكان بكةير، نةك ئَيمة بكةينة دوو لةسةر سَي، كة ببَيتة كؤسثَيك نةتوانرَيت لَيرة ثةسندي 
ياسايةكةش بكرَيت، بةرداسو بة دةناعةتي مر ئةو دوو لةسةر سَيية بؤني ثةجنا بة ثةجنايي لَي دَيت، هيض 

يةنَيكيش بة تةنها ناتوانَيت ئةم ياساية لَيرة ثةسند بكات، ئةطةر اليةنةكاني تري لةطةَل نةبَيت، لةبةر ال
 .ئةو هؤيانة مر لةطةَل ئةوةدام كة بةزؤرينةي دةنط بَيت

بةرداسو زؤر برادةر ئيشارةتيان بةوةدا، كة دةبَيت بة دانون تةننيي بكرَيت، ئةوة دانونةكة / خاَلي سَييةم
تووةو شةريكاتةكةشي تَيداية، داوا دةكةن شةخصةيةتَيكي مةعنةوي و دانوني ثَي بدرَيت، ئيستيقاللَيكي ها

مالي و ئيداريشي ثَي بدرَيت، بؤية مر لةطةَل ئةو بؤضوونانةمة كة ليذنةي ياساييش بؤي رؤيشتووة، كة بة 
 .زؤرينةي دةنط بَيت، لةطةَل رَين و سوثاردا

 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي  يد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤربةي رةئيةكان باس كرا، لة بردطةي دوودا دةَلَيت سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةنى كارطَيري لةاليةن 
ر ئةجنومةني وةزيرانةوة دادةنرَير، دواي ثةسند كردني ثةرلةمان، واتا ثةرلةمان ثةسندي دةكات دواجا

ئةجنومةني وةزيران دايدةمةزرَينَيت، بةاَلم نةنووسراوة كَي ثَيشنياريان دةكات، واتا ئةجنومةني وةزيران 
لَيرة ئةركي دامةزراندني هةية دواي ثةسند كردني لة اليةن ثةرلةمانةوة، ثشتطريي ئةوة دةكةم بردطةي 

ؤي هةية ثةسند كردني زؤرينةي رةها، ئةجنومةني وةزيران ب/ سَي البربَيت و نةمَينَيت، بردطةي ثَينجةم
منيش رةئيي واية ئةو رةهاية بكرَيت بة دوو لةسةر سَي، كؤمثانيايةكة بكرَيت بة كؤمثانياي ثشكدار، بة 
رةئي مر ئةو ثشكدارية رَيذةكة ديار بَيت، ضؤن بَيتة شةريك، رَيذةكة بة رَيذةي سةدي دياري بكرَيت، 

 .سوثاستان دةكةم
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر تَيبينيةكةم لةسةر بردطةي ضوارة، كة شةريكة بؤي هةية بضَيتة موناسةسة لةطةَل شةريكاتي تر، بؤ 

ةسةر ئيجازةي تةخويل، بؤ حقولي موستةدبةلي بةدةست بَينَيت، ئةم شةريكةي ئَيمة، يةعين ل
شةريكاتةكاني دواييش عةيين ماددةكاني دواييش ئةو تَيبينية هةَلدةطرَيت تازةن، ئيمكاناتيان لة رووي 
مالي و تةكنةلؤجي و خيربة مةحدودة، بةالي كةمي بؤ ماوةيةك، ئةمانة بضنة موناسةسةوة لةطةَل 

رابةر دةبر، لةبةر ئةوة دةضنة شةريكاتَيك لة رووي ئيمكانيةت و لة رووي ماليةو تةكنةلؤجيا زؤر زؤر نابة
موناسةسةيةكةوة كة نابةرابةرايةتيةكي زؤري تياية، بؤية بة ثَيويسو دةزامن، كة ئةسنةليةتَيك هةبيََت بؤ 

 .ئةم شةريكةية، كة كاتَيك دةضيََتة ئةو موناسةسةيةوة، ئةمة ئةلف بوو
ئةمة لة عقودي شةراكة زياتر رةنطة كاك ديلمان باسي كرد مةسةلةي ئيتيئادياتي شةراكة، هةرضةندة (  )

دسة هةَلطرَيت، بةاَلم عةيين ئةو موالحةزةية، كة ئةو شةريكةية ئةوة ئيمكانياتيةتي دةضَيتة عقودي 
شةراكة لةطةَل شةريكاتَيك، كة نابةرابةرايةتيةكي زؤرى هةية لةطةَلدا، ضؤن دةبَيت ئةو عقودي شةراكةية، 

ؤ ئةوة، بةنيسبةت ئةوة زؤر لة برادةران باسيان كرد مةسةلةي باشة ئةوة يةعين ئينتيباه بكةير ب
، يةعين (ان يكونوا مستقلني)مةجليسي ئيدارةو رةئيسي مةجليسي ئيدارة، نازامن ئةوةلةن صياةةكة دةَلَيت 

وةكو ئةعنا موستةديل دةبر لة حكومةت، خؤي مةدصود ديارة وةكو مةجليس، منيش لةطةَل ئةوة نيي، 
ستةديل بر لة حكومةت و لة مةجليسي وزةرا، ئيشرايف ئةو شةريكاتانة كَي دةيكات؟ ضونكة ئةطةر مو

 .لةبةر ئةوة بة ثَيويسو نازامن، ئةمة مبَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
   (:باني ماراني)دادر عبداه عثمان بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارةي كاك شَيروان، دةَلَي دوو لةسةر سَيي ئةندامان دةبَيتة ثةجنا بة ثةجنا، مر  دةربارةي ئةو

بةرداسو بة ثَيضةوانةي دةبيني، ئةطةر ئَيمة هةم ثشتيواني بؤ ثةرلةمان و بؤ خةَلكي كوردستان دةكةير، 
ئةو دةنطةي داومانة  دةنطمان داوة بة حكومةت، كةواتة% 51دةبَيت دوو لةسةر سَي بَيت، ضونكة ئَيمة لة 

% 51ي وةرطرتووة، بؤضي بَيتة ئَيرة، كة دَيتةوة ئَيرة، دةبَيت لة %51بة حكومةت شةرعيةتةكةي لة 
 .زياتر ثةرلةمان دةنطي لةسةر بدات، بةرداسو ئةوة شتَيكي وةكو دةَلَيي ضاوبةستَيية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال دسةي هةية
 (:كمال كةركووكي.د)دادر عبداه بةردَين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس بؤ ئةو بةردَينانةي كة لة دَلسؤزي هةموو ئةو مونادةشةية دةكةن، لة حةديقةت هَيناني بؤ 
ثةرلةمان زةرورة بة رةئي مر، ضونكة ئةو نةوتة هي هةموو خةَلكي كوردستان و عَيرادة، بؤية هةر تاكَيك 

رلةمانيش نوَينةري طشو خةَلكي كوردستانة، بةاَلم كة هاتة ئَيرة ئةوةندة تةعقيدي بةشي لَيية، ثة
نةكةير، نةيكةينة دوو لةسةر سَي، دوو لةسةر سَييةكة زؤرة، ضونكة زؤر جار لةبةر زؤر سةبة  دةبَيتة 

كة ئيتيئاق هؤي ئةوةي كة ئةو بةردَينانة نةتوانرَيت مواسةدةتي لةسةر بكرَيت، بؤية ثةجنا زائيد يةكة
 .بكرَيت لةسةري زؤر دروستةو زؤر سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر شةرحَيكي هةية ئةطةر ئيجازةم بدةن، يةعين دوو رةئي زؤر موتةنادين، يةكَيكيان دةَلَيت هةر نابَيت 
ةسةر سَيشي دوو ل ،بَيتة ثةرلةمان، ئةوة ثَيويست ناكاتر، دوايَي ئةويرت ئةوثةردي دةدات، نةك بةس بَيت

، يةعين واتا بةالي كةمي (اغلبية املطلقة العضاء الربملان)دةوَيت، ئةوةي كة هاتووة ضي دةَلَي ، دةَلَي 
، يةعين ئَيستا ئَيوة دةنط بدةن دوو لةسةر سَييةكة زياتر بَي ، ئةوجا دةبَيت كة مةسةلةن سةرزمان (56)

ي دةوَي ، هةشتاش بَي ، (56)لةسةر سَي بَي ، دوو , كرد حةستا كةس هاتووة، حةستا كةسةكة دةبَيت
كةس دةنط بداتر، ئةوة دةباتةوة، ( 36)كةس بر ( 22)ي دةوَيت، ئةةلةبيةي بةسيتة ئةوة ئةطةر (56)

ةكةي تَيدا بَي ، كة (56)، واتا دةبَيت (اغلبية املطلقة العضاء الربملان)ئةوة ئةةلةبيةي بةسيتة نيية، 
ي %(22)ةكة دةكاتة ضةند، دةكاتة (56)كةران حازرة، بنانر ( 12)مةعدةل  ةاليبةن ئَيمة لَيرةدا

 .ئةنداماني حازر ئةوة لة اليةكةوة، لةبةر ئةوة ئةو روون كردنةوةيةم لةال موهيي بوو
هةندَيك دسة كرا، كة مةسةلةن ئيقليي و شو وا، تةبعةن ئَيمة ناتوانني بة رةةةبات شت بكةير، / دوو

ت نةوتةوة زؤر حةساسة، دةَلَير نةوت موَلكي شةعيب عَيرادية، لةبةر ئةوة كة باسي دةستوور بةنيسبة
دةكةيت، دةبَيت ئةو ئيشاراتانة هةبَي ، بؤ ئةوةي ئيتيهام نةكرَير، ئَيستا ئيتيهام دةكرَيني ئَيمة، دةيان 
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ي خؤيان وايان كوردستان بة كةيئي خؤيان عقوديان كردووة، بة كةيئ, مةداالمتان لةسةر دةنووسرَي 
كردووة، لةبةر ئةوة تا دانونةكة دةردةضَي ، ئةو ةوبارة البدةير، ئةو شكليةتة البدةير، بؤ ئةو كةسانةي 
ئيتيهامي كوردستان دةكةن بة ئيستيئراد و بةو دانونة بةوةي كة دوور لة دةستووري عَيرادي بةكار دَينر، 

داوا لة جةنابي وةزير دةكةم لةسةر ئةو دسانةي كة كرا،  بؤية هةندَيك وشة هةية زةروريية تَيدا بَي ، مر
 .هةندَيك تَيبيين خؤي بدات سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة بردياري , ئَيمة ضةند موالحةزةيةكمان هةية، تةبعةن ناحية تةصويت و ئةةلةبيةي موتَلةدة

نة، ئَيمة تةدةخول لةوة ناكةير، بةاَلم لة ناحيةي عةمةليةوة با بَلَيني بةم شَيوةية ئَيمة دامانناوة ثةرلةما
نةوت و ةاز حةساسة لة عَيراق، لة كوردستانيش وةكو عَيراق، عةمودي سةدةري هةموو واَلتةكةية لة )

زةرات هةية، وةزارةتت هةية، ناحيةي ماليةوة، ئَيمة طومتان با دةسةاَلتةكان جيا بكةينةوة، مةجليسي و
، شةريكاتي حكوميت هةية، نامانةوَيت شةريكاتي حكومي سةيتةرةي مةجليسي وزةراي يةكسةر لةسةر بَيت

ئةوةي ثةرلةمان دةورَيكي هةبَيت، نامانةوَيت وةزارةت لة ئيشراف زياتر تةجاوز بكات بةبَي ئةوةي  بؤ
طومتان، ضونكة شةريكاتي عةمةلني ئةندامةكان دةبَيت  سوَلتاتي تر بَيت يارمةتي بدات، جا لةبةر ئةوة

ثةرلةمان برديار بدات، ئةوانة باشر مةجليسي وزةرا ثَيشنيار دةكات، ثةرلةمان برديار دةدات موشكيلة 
تةجاوزي ئةو زةالمانة نةتوانر ئةو ئيشانة بكةن و ئةوانة دةتوانني يةك كةليمة دانَيني لة سةدةرةي 

نةبووي مةجليس وزةرا دةرت دةكات،  ءة عةددةكة دةَلَيت ئةطةر تؤ كةسول( بعقد يعينون)دووةم بَلَي 
ئةطةر سةسادى بكةيت تةبعةن ئةوانة تةتبيق دةبَيت، كة كةليمةي عةدد دادةنَيني، ئةو هةموو 

بةنيسبةت ثَينج ساَل، ئةوة مةسروز بوو كة حةدي ئةدصا بَيت، هةتا ئةو  .موشكيلةكان حةل دةكات
وازيان لَي بَينر، تاكو تةداعود , ة داياندةنَيت لة مةجليسي ئيدارة دانةنيشر بة ئيسراحةتزةالمانة ك

دواي ثَينج ساَل ئةطةر ئيشةكةي باش , دةبَيت مةسئووليةتي هةية دواي ثَينج ساَل، دةتوانيت دايبنَيت
سةبةبَيكي / َينجةمنةبَيت بَلَي خواحاسين، هةر لةبةر ئةوةية عةمةليةي شةساسيية، بةنيسبةت سةدةرةي ث

جةوهةري هةية بؤ ئةوة، ئَيمة دامانناوة بؤ ئةوةي ديتاعي خاص لة كوردستان زؤر كةمة لة ناحيةي 
نةوتةوة، ديتاعي خاص دةبَيت تةشجيع بكةير، ديتاعي خاص ضؤن تةشجيع دةكةيت، دةتوانني بَلَيني 

ات، شةريكةي وامان نيية، هةموو شةريكةيةك هةية، شةريكةيةكي خاص هةية لةطةَلت بَيت ئيش بك
نيمانة كة ئيختيصاصي نةوتي باشي هةبَيت، لةبةر ئةوة ضيمان كردووة، طوتومانة شةريكاتي وا دروست 
دةبَيت لة ضةند ساَلَيك، يان دوو ساَلي تر، ئةم شةريكةية خؤي شةريكةيةكي حكوميية لة بيدايةتةوة 

كةكاني خارجي كة دَير، ئةو شةريكةية حيصةي ئةسهومي هةية لة حقلةكاندا، ئَيمة ثارة نادةير شةري
لةدواييدا لة موستةدبةل كولئةكة وةردةطرَيتةوة تا ماوةيةك، كة ثَيش ئينتاج، , ئَيمةش كولئةكة دةدات

ئةطةر كولئة زؤر بوو توانامان نةبوو كة وةكو حكومةت ثارةكة بدةير، دةتوانني بَلَيني با ئةو شةريكةية 
شَيوةية هةموو ميللةت بةشدار دةكةير، كة حيصةيةكي هةية لة شةريكةكة، بكةينة نيوةي ئةهلي بةو 

ثةرلةمان ئةم برديارة دةدات، لة , ئةمةل لةبةر ئةوة دامانناوة، تةبعةن ئةمة ثَيشنيارة بؤ موستةدبةل
هةية لةم  لدةَلَييت بؤ دوايي ئةمة, موستةدبةلدا خؤ برديارت نةداوة ئَيستا، ئةمةل دةدةيت بة ميللةت

شةريكةية تؤ دةتوانيت ئةسهومت هةبَيت، بةو شَيوةيةش دابةشي دةكةيت بةسةر ميللةتدا، ئةطةر ئيعالنت 
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، ئةطةر هةموو ميللةتي عَيراق نةهات (111)كرد طومتان هةموو شةعيب عَيرادي، ضونكة لةبةر ماددةي 
بةو شَيوةية دامانناوة، ئةوة بةشدار بر لة شةريكات، ئةوة ميللةتي كوردستان دةيكردَيت، يةعين ئةسهومةكة 

بةرداسو سةبةبةكةية بؤ ديتاعي خاصمان داناوة، بؤ ئةوة ثَينج ساَلةكةمان داناوة حةدي ئةدصاية 
مةسروزة، نةك حةدي ئةدنا، بةاَلم كة بيكةيت بة عةدد شةش مانط ئةطةر تةجاوزي سوَلتةي خؤي كرد 

اتناوة، بة عةيين عةدد دةتوانيت دةريبكةيت، ئةندامةكة دةتوانيت دةريبكةيت، بة عةيين دانون كة د
بةسةراحةت ئةو بةشداريةي كة سوَلتة بةيين مةجليسي وزةراو بةيين ثةرلةمان و وةزارةت، لةبةر 
شةساسيةت، ئَيمة نامانةوَيت ئةم شةريكاتانة لة ذَير سةيتةرةي مةجليس وزةرا بَيت بةبَي ضَيك و بالنص 

زةرا برديار دةدات لة ليذنةي ئيقليمةوة، سةيتةرةي لةسةر هةموو لة ثةرلةمانةوة، ضونكة مةجليسي و
عةددةكان هةية، با جيهةيةكي تريش هةبَيت، كة نةختَيك سةاَلحيةتي هةبَيت، كة مةجليسي وزةرا خؤي 
ئةو برديارانة دةدات، يةعين بةتايبةتي سوَلتةي ئةو نةبَيت، لةبةر ئةو شتانة دامانناوة، تةبعةن برديار 

 .خؤتانة، سوثاس بردياري
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة داوا كراوة لَيرة متمانة بدرَيت بة رةئيسي شةريكةو هةيئةي ئيداري لةبةر ضية، دةبواية ئَيمة 
خؤمان داواي بكةير، ئةوان خؤيان ئةوةيان هَيناوة، ئةو شةريكاتانة مةراكنَيكي حةساسر سةروةتي ميللةت 

نَيك بَيت ميللةت لَييان رازي بَيت، دوايَيش ئةطةر كةسانَيك دابنرَيت ثةرلةمان لَيي بةدةستيانةوةية، خةَلكا
رازي نةبَي  هةر خؤمان دةضني طلةيي دةكةير، دةَلَيني بؤ سالنيان داناوة، يةعين بؤ يةكَيك لة مةسةلةكان 

رداوندَيكة، نةزاهةت ضؤن بؤ موحارةبةي طةندةَلي ئةوةية، كة ئةو كةسة بَيتة ئَيرة، لَيرة باسي بكةير باك
بووة، ضي هةية، موةسةدة، خيربةي هةية، نيةتي، خةَلك دةيناسَي، دةسو ثاكة؟ لةبةر ئةوة ئةو ئيقترياحة 

لة ئةنداماني ثةرلةمان واتا موتَلةق، % 51كة بَيتة ئَيرة زؤر جَيي خؤيةتي، ئةو رَيذةيةش كة دانراوة لة 
ةتي عةمةليشة، تؤ بَلَيي دوو لةسةر سَي، دوو لةسةر سَييةكة يةعين نيسبةتي موتَلةق ئةويش جَيي خؤي

زؤر زةبةت ثةيدا دةبَيت، ئةمةش ئيشةكان رادةطرَي ، كاك كةريي توهمة نيية، هةر كةسة ئازادة بؤ 
حةز دةكةي با بَلَيت مر دةمةوَيت ضوار لةسةر ثَينج بَي ، ئةوة رةئية، مةسةلةن بؤ , داني رةئي خؤي
دوو لةسةر سَي دابنَير زؤر تةبيعية، ئةوة سةرؤكي هةموو هةرَيمة دوو لةسةر سَي هةر  سةرؤكي هةرَيي

دةبَيت، بةاَلم لَيرةدا هةم لة عةيين كاتيشدا دَيتة ئَيرة، بؤ متمانةدان بؤ مونادةشة كردني شةخصيةتي ئةو 
ئةو تةرةسة لَيي رازي نيية،  لَيهاتووةو ئةوانة، ديسان مةسةلةكة نةبَيتة ملمالنَي، ئةو تةرةسة رازية،, كةسة

بؤية بة موتَلةدةكة ئةوةش ضارةسةر دةكرَيت، دووريش دةكةوينةوة لةوةي كة بَلَيني موناسةسةي حنبي و 
شو واي لةسةر بكرَيت، ثَيي واية ئةوانيش خةَلكي وا نانَيرن، ضونكة خةَلكي ثسثؤري دةوَي ، دوايَيش كة 

نابَي ، ضونكة ثةرلةمان ناتوانَي  شتَيك , مةجليسي ئيقليي بَي  مةجليسي وزةرا هاتووة، هةندَي طوتيان
مونادةشة بكاتر، ثرؤذةيةك بَي  ئيال دةبَيت لة مةجليسي وزةرا بَي ، بؤية لَيرةوة زؤر راست هاتووة، 

ي دةبَيت مةجليسي وزةرا مواسةدةت, نابَيت مةجليسي ئيقليمي بَي ، هةر شتَيك متمانةدان بة كةسَيك بَيت
بةناوي مةجليسي وزةرا دةينَيرن بؤ ثةرلةمان و لَيرة , بكاتر، مةجليسي ئيقليمي دةيداتة مةجليسي وزةرا

 .دةنطي بؤ دةدةير، كاك خورشيد سةرموو
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 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
م، ئَيمة لةو كاتةي لةسةر خاَلي ئةكسةريةي موتَلةق و دوو لةسةر سَييةكة، مر دةمةوَيت دسة بكة

ئاشتبوونةوة بووة ثةرلةمان يةكرتي طرتؤتةوة، هةموو ئةو مةشروعانةي كة طرَي دةدةن بة تةواسوق دَيتة 
ثةرلةمان، بةتايبةتي ثارتي و يةكَيو كة دوو حنبي ئةكسةريةتر مواسةدة دةكةن، ئينجا دَيتة ثةرلةمان، 

واسودة، ئةو دةراراتانةي كة ئَيمة ئَيستا دايتمان، تا دَيتة مةجليسي وزةرا، مةجليسي وزةرا ديسان بة تة
ئَيستا ئةكسةري موتَلةق دامانةو تةئيديشمان كردووة، هةمووشي بة ئةكسةريةتي موتَلةق بووة، لةبةر 
ئةوةي مادام تةواسودة، ديادةي سياسي بة تةواسوق دةبَيت، مةجليسي وزةرا بة تةواسوق بَيت، ثةرلةمانيش 

ئةوة ثَيويست ناكات بيكةينة ئةكسةريةت و ئةوة، ضونكة كة بووة تةواسوق، ئَيستا لة تةواسودة، لةبةر 
بةةدا هةموو مةشاريعي بةةداش كة دَيتة ثةرلةمان بة تةواسودة، ئةوةي بة تةواسوق نةبَيت لة ثةرلةمان 

ؤمان بةوةي سةرناكةوَيت، كة بووة دوو لةسةر سَي سةرناكةوَي ، لةبةر ئةوةي ثَيويست ناكات، ئَيمة خ
خةريك بكةير، ضونكة دياداتي سياسي و حكومةتي خؤمان دَير هةمووي تةواسودةو هةتا ثةرلةمانيشمان 

 .تةواسودة، بؤية مر تةئيدي ئةوة دةكةم كة ئةكسةريةكةي موتَلةق بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال سةرموو
 

 :بةردَين مجال حممد داسي

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
تةبيعي يةكةم مر ثريؤزبايي لةم هةنطاوة دةكةم كة ثةرلةمان بةشداري دةكات لة داناني ئةو كارانة، بةاَلم 

كةم جار عادةتةن لة كؤمةَلطاي مةدةني كة برديارَيك ثَيويسو بة موصادةدةي ثةرلةمان هةبَيت ية
لةاليةن مةجليسي ثةرلةمان، , ني دةكرَيتلة اليةن مةجليسي وزةرا، تةبة شةخصةكة ئيختيار دةكرَيت و

ا، يةعين ثرؤسةكة سَيية، نةك دوو، تةبيعي مر ثرداو ثرد  دةكرَيت لة اليةن مةجليسي وزةرئينجا تةعني
ثشتيواني لة تَيبينيةكاني سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم بةنيسبةت موصادةدةي ئةةلةبية، ضونكة ئةطةر 

جَيي خؤي نةطرَيت، دةبَيت بيكةير بة دوو لةسةر سَي، , َيتمبانةوَيت هيض ثرؤذةيةك سةركةوتوو نةب
بةتايبةتي لةم ثةرلةمانةي كة هةمانة ئَيستا، بؤية ثرداو ثرد ثشتيواني موصادةدةي ئةةلةبية دةكةم، زؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:ماراني باني)دادر عبداه عثمان بةردَين

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
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ديارة ئةطةر ئَيمة باسي ئةوة دةكةير دوو لةسةر سَي بَيت رَيطة لة ئيستيغالل كردني اليةنَيك بطرير، ئةوة 
هيض ئيشكالي تَيدا نيية، زةرةري بؤ كةس تَيدا نيية، تةنها ئيستيئادة نةبَيت، دواي ئةوةي كاك خورشيد 

ةندامةكان دةتوانَيت ئامادة بر لة هةر رؤذَيكدا باسي كرد، مادام تةواسوق هةية بة تةواسوق هةموو ئ
مبانةوَيت كؤبوونةوة بكرَيت لةسةر هةر مةسةلةيةك، بةاَلم اليةنَيك بة تةنيا بة ئةةلةبيةي رةها، يان بة 

كوردستان لَيك , ئةكسةريةت، دةتوانَيت ئيستيغاللي وةزعةكة بكات، بؤية مر داواي دوو لةسةر سَي دةكةم
كرا، ئةو % 51ئةوةي كةس نةتوانَيت بة تةنيا مةسةلةيةك ئيستيغالل بكات، ئةطةر لة  طرَي بداتةوة، بؤ

شةرةسة، ئةو سيقةية دراوةتة حكومةت، كة ئةو سيقةية دراوةتة حكومةت، با حكومةت بيكات، ئةطةر 
وةكو  بَيتة ئَيرة دةبَيت لةو سيقةية زياتر بَيت كة دراوةتة حكومةت، مادام لةو سيقةية زياتر نةبَيت،

شتَيكي شكلي دةبيني، بةاَلم ئةطةر دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةندامان بَيت، هيض مةجالَيك نابَيت كةس 
 .سرتوسَيَل لة يةكرتي بكات، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةي نينام و رةخنةشة لة ئَيوةي سةرؤكايةتي، يةعين ئَيوة ناو دةنووسر، دة كةس، ثازدة، بيست كةس نود

مونادةشة دةكات، ناكرَيت دوايي رَي بدةن بة ثَينج و بة شةش و بة حةوتي ديكة لةسةر هينةكان دسة 
كراوة، ئةو دسانةي بكةنةوة ئةوة خؤتان دةزانر ثرؤذةكة ضةند دوورو درَيذة، جا دسةي زؤريشي لةسةر 

ثَيويستة خبرَيتة دةنطةوةو وةربطريَيت، , كة ضةند كةسَيك داواي كردووةو دووبارة دسةى لةسةر كردووة
 .ثَيويست ناكات رةئي تازة وةربطريَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ا دةكةير، سوثاس، رةخنةكةت دبولة، نودتةكةت نينامي نيية، بةاَلم رةخنةية دةبولة، بةاَلم بؤ ضيش و
دةضَيتة دةرةوة , سَي برادةر عةيين دسةيان دووبارة كردةوة، ئةطةر رَيطايان نةدةير, دةزامن ئَيستا دوو

لةبةر ئةوة ئَيمة تةحةمول , تةسريح دةدات، دةَلَيت سةرؤكايةتي نةيهَيشت دسة بكةير و دسةمان هةبوو
 .دةكةير دة جاريش دسة بكةن، سةرموو ثةخشان خان

 :شان عبداه زةنطةنةبةردَين ثةخ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةوزوعَيك تةرح كرا ئةوةي دودرةتي تةناسوسي شةريكاتي كوردستان، دةبَيت ضةند خاَلَيك هةبَيت، يان 
ضةند مةرجَيك هةبَيت، بؤ ئةوةي ئةولةويةت بؤ كوردستان بَيت، جةنابي وةزير تةعليقَيكي لةوةدا، 

بةاَلم سرسةت هةبوو باش  ،ة، نةمدةويست جارَيكي تر هةَلستي دسة بكةميةعين ئةوةتا مر بؤم نووسيوو
 .بوو، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، كة ئةو مةوزوعةي باس كرا، بةرداسو مر حةز دةكةم و تكايةكي لة ئةنداماني بةردَيني ثةرلةمان هةية

بةو نةسةسةوة دسة مةكةن، كة ئةمة بؤني بة ثةجنا بة ثةجناي لَي دَيت، يان ئةمة رةئيةكي هينة، مر ثَيي 
هةموو جار كة باسي دةكةير، / واية ئةو هةظااَلنةي كة دسة دةكةن تةعبري لة رةئي خؤيان دةكةن، دووةم

نوَينةرن، مةسروزة بةو نةسةسةوة  دةَلَيني بةشدار كردني سراوانرتير توَيذو ضيين كؤمةَل كة ئَيوة
وةريبطرير، نةك بةو نةسةسةوة وةريبطرير كة ئةمة طروثي سالنة، يان طروثي سالنة، خؤ لةناو 
ثةرلةمانةكةي ئَيمة ضةند طروثَيكي تياية، رةنطة هةندَي لة طروثةكاني تريش هةست بكةن بةوةي كة 

بَلَيت مةسةلة لة رَيطةي تةواسودةوة لة بةيين  تةهميش كراون، يان بةوة كة كاك خورشيد باسي كرد، كة
طرووثي سةوزو طرووثي , حنبةكاندا، مر تةسةور دةكةم ئةطةر مةسةلة تةواسوق بَيت، يةكَيو و ثارتي

يان هةية، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات هيض شتَيك مونادةشة بكرَيت، لةبةر ئةوة مر ثَيي واية %82زةرد لة 
بطريَيت، كة ئَيمة خاوةن رةئي خؤمانني، مر شتَيك بردوام ثَي هةبَي  مةسروزة دةبَيت بةو نةسةسةوة وةر

تةعبريي لَي بكةم، مةسروزة لةناو ئةو ثةرلةمانة ديئاعي لَي بكةم، ضونكة مر وا تةسةور دةكةم كة 
ئةو  نوَينةري بةشَيكي لة كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان، دةبَيت دسةى ئةوان بَينمة ناو ثةرلةمان، ئينجا

رةئيةي كة داومانة كة دةَلَيني دوو لةسةر سَي، كاك دكتؤر ئاشو باسي كرد، ئةهميةت و حساسيةتي ئةم 
دانونة، كة خؤتان دةزانر موشكيلةي كورد لةسةر كةركووك حةل نةبووة، صناعاتي دةولي هةمووي لةسةر 

ةو شةريكاتانةي كة باسى دةكةير نةوتة، ئةمة دانونَيكي موهيمة، ئةهميةتَيكي طةورةي هةية، ثَيي واية ئ
دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةندامان بَييَن، ئةوة هَينو ثشتيوانيةكي طةورةية، بؤ ئةو شةريكاتانة، نةك بؤ 

, ئةوةي مبانةوَيت لة مودابيلي تةرةسَيكي طةورةترة دسة بكةير، تكاتان لَي دةكةم بةو نةسةسة وةرميةطرن
 .سوثاستان دةكةم
 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنيارَيك دةَلَيت ئةو ئةةلةبيةتة موتَلةدة بكرَيتة دوو لةسةر سَي، كَي لةطةَل ئةو 
ثَيشنيارة تازةية كة متمانة دانة لة ثةرلةماندا بة سةرؤك و ئةنداماني هةيئةي ئيدارةي شةريكةكة دوو 

  لة مةجليسي وزةراوة بؤ ئَيمة، دةَلَيت ئةو لةسةر سَي بَي ، يةعين مواسةدة كردنى تةعينةكة كة دَي
شةريكةية تةعينمان كردووة بة رةئيس و ئةوةش هةيئةي ئيداريو لَيرة ثرؤذةكةو رةئي ليذنةي دانوني 
هةندَيك برادةران دةَلَير ئةو نيسبةتة موتَلةدة لة ئةنداماني ثةرلةمان باشة، هةندَيك دةَلَير نةخَير دوو 

شنياري تازة كة هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان طوتيان دوو لةسةر سَي بَي  دةخيةمة لةسةر سَي بَي ، ثَي
( 43)دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية دوو لةسةر سَيي دةنط بَي  دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
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ئةندام، كةواتة ( 48)ئةندامر سةرموون، كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارة نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
وةكو خؤي  دةمَينَيتةوة، ثَيشنيارَيكي تريش هات لة اليةن ثةخشان خان و كاك دلَير و كاك ديلمان دةَلَي 

 .ي حكومي بَي ، سةرموو كاك رةشاد%51شةريكةي موساهمة كة دةبَيت لة 
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .شةريكةية بكرَيتة موساهةمة، تا ئَيمة تةحديدي ئةسهومي بكةير، زؤر سوثاسهَيشتا برديار نةدراوة ئةو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة وةخو خؤي كة دادةنرَي  لة بردطةي ثَينج هاتووة دةَلَيت ببَيتة شةريكةي موساهةمة، يةعين هةمووي، 
ي تةرح بكرَي  بؤ 21، ضونكة ي بؤ حكومةت بَي %51ثَيشنيارَيك هات ئةطةر واش بكرَي ، دةبَيت لة 

 .خةَلك، بؤ هاوواَلتي كوردستان، كاك سرسةت شةرحَيكي هةية لةسةر ئةو ثَيشنيارة
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش تةئيدي رةئي مامؤستا رةشاد دةكةم، ضونكة تةحويل كردني ئةو شةريكةية بؤ شةريكةي موساهيي 

مان، ئةو وةختةي بَيتة ثةرلةمان تةحويل بَيت ببَيتة شةريكةي موساهيي، ئةو وةختة دةتوانني دَيتة ثةرلة
هي حكومةت بَيت، ئَيستا موحتاج نيية بة رةئي % 51مواسةدةيةكي مةشروتى ثَي بدةير، بة شةرتَيك لة 

 .زؤر سوثاس, مر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو ثةخشان خان
 :ه زةنطةنةبةردَين ثةخشان عبدا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةسَلةن نةضوون بةالي ئةو سةدةرةيةوة لة دسةكامندا، تةئيدي كاك ديلمامن كرد لة مةسةلةي شةراكةت، 
بةاَلم طومت ئةمة لة ماددةي عقودي شةراكةت رةنطة جَيطةي دسةي زياتر بَيت، مر باسي لة دودرةتي 

ير بة شةريكةي خؤمان، بؤ ئةوةي لة وةخو موناسةسةوة ئةو تةناسوسي كرد، هيض ئةسنلةيةتَيك نةدة
 .نابةرابةرية نةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جيوز )كَي شروتي باشرت تةدديي بكات ئةسنلةيةت بؤ ئةوة، ناكرَي  بؤ هني بَيت، بة هةر حاَل ئةوةي 
انا مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي ، وابنامن تازة كة مةجليسي ئيقليمان د(لشركة ومبوافقة جملس الوزراء

، ئةو شتانة سةاَلحياتةمان (التناسس مع ةريها حلصول على اجازة ختويل)دةوَي ، نةك مةجليسي وزةرا 
، نةك مةجليسي وزةرا، (جيوز لشركة ومبوافقة اجمللس االقليمي /رابعًا)هةموو داوةتة مةجليسي ئيقليمي، 

 .دةكات، سةرموومةجليسي ئيقليمي ئيدارةي سياسةتي نةوت 
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 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.االفضلية للشخص املخول الذي له شراكة مع الشركات الحملية/ ثانيًا( )26)لة ماددةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة موالحةزةي كاك حمةمةد سةرةجيش هينة، مر هينةكةي خؤم سةحب دةكةم، با مبَينَيت وةكو 
ةجليسي وزةردا، راست دةكات حكومةتة، ئَيستا ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ماددةكةية دةسو م

بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، 
تمانة دةنطدانةوة، نصوصةكة طؤردانكاري نةهات، ئةو ثَيشنيارةي كة هاتة ثَيشةوة لة نصوصةكة خس

نةيطرت، كةواتة نيسبة موتَلةدةكة دةمَينَي ، ئةةلة  مونادةشةكان لةسةر سةدةرةي ثَينج بوو لة 
ماددةكة، ئةويش خستمانة دةنطدانةوة، دةنطي نةهَيناو وةكو خؤي مايةوة، ئةو ثَيشنيارةي كاك دلَيريش 

تة شةريكةي موساهيي، ئةو وةخو دةكرَي  ئَيمة باسي دانونية طوتيان كةي هاتة ثةرلةمان، بؤ ئةوةي ببَي
كة، ئَيستا ثَيويست ناكات، لةبةر رؤشنايي دةستوور تةحديدي كردووة بة عَيراق، %51ئةوة بكةير لة 

لة دةستوور وةاَلمي داوة، مر ثَيي واية سَي ماددةي تر زؤر شةبيهة، وةكو ئةمةية، بةس ( 111)ماددةي 
، بؤ ئةوةي سبةييَن يةكسةر بضينة سةر ماددةكاني تر، ئَيستا لةبريتان ماوة ماددةي ناوةكةي  سةرق دةكاتر

ثَيشرت ضي بووةو ضي نةبووة، دةخيوَينينةوة، ئةطةر موالحةزةيةكي بة هةندتان هةبوو، ئةوة دةيدي 
 .ناكات، ئةطةرنا هةموو وةكو ئةواني ترة، سةرموو كاك بارزان

 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةبَيت مةجليسي ئيدارة بة % 51مر ثرسيارم كرد ئايا عورسة، يان ياساية لة دانوني شةريكاتدا، ئةطةر لة 

كةوةية، عورسة، يان ياساية، ئةطةر وابَيت، ئَيمة بةطوَيرةي بردياري ثةرلةمان و موصادةدةي %51دةست لة 
دادةنرَيت، ئايا ئةمة ناطؤردَيت مةسةلةن، ئةوة سابيتة، كةواتة ثةرلةمان ئةعنايةكاني مةجليسي ئيدارة 

 .دةبَيت ثةجنا زائيد يةكةكة ئيشارةتي ثَي بدرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر وةاَلمت بدةمةوة، ئةوة ياسايةك بوو دةديي، ئَيمة لة دانوني ئيستيسماردا ئةوةمان البردووة، زؤر دانون 
لة زؤر رذَيمةكاني رؤذهةاَلتي  وياسايةك بوو لة زةماني رذَيمي ثَيشوودالة بةةداوة الضووة، ئةوة 

ناوةرداستدا هةبووة، وردة وردة ئَيستا لة زؤر واَلتاندا نةماوةو لة عَيراديشدا ثاشي دةنطدان بة دةستوور، ئةو 
يةكةمان %51و لة ياساية طؤردانكاري بةسةردا هاتووة، ئَيمةش لَيرة كة دةنطماندا بؤ دانوني ئيستيسمار، ئة

 .البرد
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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هةبَيت ئةطةر مةجليسي ئيدارة بَيت تؤ دايدةنَييت، % 51مر دةَلَيي عورسة، يان ياساية، ئيال ئةطةر تؤ لة 
 .ئَيمة لَيرة برديارمانداوة بةثَيي موصادةدة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يقةو عورسيشة، دانونيشة، مةنتيقةو، ئةطةر بةدةست حكومةت بَيت ضية يةعين بة كةيئي ئةوة مةنت
خؤت دةبَي ، دةتوانيت بيكةيت، دةتوانيت نةيكةيت، كامةي دةَلَييت شةريكةي موساهةمة، ئةوةي ئَيستاكة 

 .نةوةكة دةنطمان بؤدا شةريكةيةكي حكوميية، نةموساهيمة، نة ئةهلية، سةرموو كاك كةريي بيخوَي
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (KNOC)كؤمثانياى كوردستانى نيشتمانى نةوت 

 : ماددةى دةيةم
كؤمثانياى كوردستان بؤ نةوت دادةمةزرَى، كة كؤمثانيايةكى طشتى و كةسايةتى مةعنةوى هةية  :يةكةم

 .سةربةخؤية لة بواري كارطَيردى و داراييةوة
رؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيردى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دادةمةزرَير دواى ثةسند سة :دووةم

كردنى لةاليةن زؤرينةى ردةهاى ئةندامانى ثةرلةمان، بة مةرجَيك دةبَى لة وةزارةت سةربةخؤ بر، ثسثؤر 
 .بر لةبواري نةوت، يان تايبةمتةندى ديكةى هونةرى و كارطَيردي هةبَى

بةثَيى ماددةى هةذدةى ئةم ياساية كاتَى هةر رَيككةوتننامةيةك مؤر دةكةن، دةكرَى ئةندامَيكى  :سَييةم
 .زيادةى ئةجنومةنى كارطَيردى لةاليةن دةزطاى تايبةمتةند لة حكومةتى سيدراَليةوة دامبةزرَى

بة , ديارى دةكرَيتثَينج ساَل (  5)ماوةى دامةزراندنى هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيردى بة  :ضوارةم
 .ثةسند كردنى زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دةتوانرَى نوَى بكرَيتةوة

 :بة رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران كؤمثانيا بؤى هةية :ثَينجةم
ركابةرى لةطةَل كؤمثانياكانى ديكة بكات بؤ بةدةست هَينانى مؤَلةتى تايبةت بؤ بةردَيوةبردنى كَيَلطةكانى -ع

 .ئَيستا
ئةجنامداني رَيكةوتننامةي هاوبةشي كردن لةطةَل كؤمثانيا جيهانيةكانى نةوت كة شارةزاييان هةية و  - 

ناو دةنطيان باشة لة ثرؤسةكانى نةوتدا، بؤ بةهَين كردنى بةرهةمهَينانى كَيَلطةكانى ئَيستا بؤ بةدةست 
بؤ رةزامةندى دةزطا تايبةمتةندةكانى  هَينانى خَيراو ثرتى داهاتةكان، ئةم رَيككةوتننامانة ملكةض دةبَى

 .حكومةتى سيدراَلى و بةثَيى مةرجةكانى لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياساية ئاماذةى ثَى كراوة

ركابةرى كردن بؤ بةدةستهَينانى  مؤَلةتى تايبةت بة كَيَلطةكانى ئايندةو هةريةكةو بةثَيى دؤخى  -ت
 .تايبةتى خؤى

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
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 (KNOC) شركة كوردستان الوطنية للنفط 
 :العاشرة املادة

ية معنوية واستقالل مالي تؤسس شركة كوردستان الوطنية للنفط، وهي شركة عامة وهلا شخص: أواًل 
 .واداري

عضاء الربملان ال األغلبية املطلقة يعني رئيس واعضاء جملس االدارة من قبل جملس الوزراء بعد مصادقة: ثانيًا
 . على ان يكونوا مستقلني عن الوزارة ومن ذوي االختصاص النفطي او اختصاصات اخرى فنية او ادارية 

عضو اضايف جمللس  تعينيعند ابرام اية اتفاقية مبوجب املادة الثامنة عشرة من هذا القانون جيوز  :ثالثًا
 .االدارة من قبل مؤسسة خمتصة يف احلكومة االحتادية

األغلبية مخس سنوات قابلة للتجديد مبصادقة ( 5) كافة أعضاء جملس االدارة  بـ حتدد مدة تعيني: ابعًار
 .عضاء الربملانأل املطلقة
 :الوزراء جملس جيوز للشركةومبوافقة :خامسًا

 . التنافس مع غريها من الشركات للحصول على أجازة خاصة الدارة احلقول احلالية -أ

النفطية لتعزيز  الشراكة مع شركات عاملية نفطية ذات خربة وسرية حسنة يف العمليات ابرام اتفاقيات -ب
، وان تلك العقود تكون ايضًا خاضعة ملوافقة مؤسسة للعائدات سريعةانتاج احلقول احلالية بغية حتقيق زيادة 

 .القانونخمتصة يف احلكومة االحتادية وحسب الشروط املذكورة يف املادة الثامنة عشرة من هذا 
 .التنافس يف احلصول على اجازات خاصة باحلقول املستقبلية وكل حسب حالتها اخلاصة-ت 

 :  مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 يض تَيبيين لةسةر ماددةي دة نيية؟ليذنةي ياسايي ه

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اية، موالحةزةي دةسةاَلتةكاني حكومةتي ئيتيمادي كراوة، ئةوةش باش ديراسةت كراوة، ديقةتي تَيد
 .ئةواني تر هةمووي لة ماددةكاني تر باران كرد، ئةطةر كةسَيك موالحةزةي هةية، كاك رةشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عضو  تعينينة عشرة من هذا القانون جيوز عند ابرام اية اتفاقية مبوجب املادة الثام)سَييةم كة دةَلَيت 

، ئةوة ئةطةر جةوازية، ئةطةر واجيب (اضايف جمللس االدارة من قبل مؤسسة خمتصة يف احلكومة االحتادية
نيية لةسةرمان خياليف دةستوور نيية، بؤ ئةوةي تةعني بكةير؟ ئةطةر خياليف دةستووريشة ئةوة وةكو 

 .خؤي دةمَينَيتةوةو سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .ثرسيارَيكي وةجيهة جةنابي وةزير، با كاك ةةسوريش دسةي بكات، ئينجا دوايَي وةاَلم بدةوة
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 :  مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر لَيرة بةرداسو تةئكيد دةكةمةوة، كة ثَيشنياري ثَيشووترم، لةبةر ئةوةي بة هيض شَيوةيةك ئةوة 

بول نييةو بةسةرماندا تَيثةرديوة لة ثةرلةمان كؤمثانياي كوردستاني نيشتماني نةوت، ئاخر نيشتماني مةد
نةوت يةعين ضي، يةعين نةوتي نيشتماني هةية، بةس نيشتماني نةوت نيية بةرداسو، بؤية داوا دةكةم 

ر هةتا لة عةرةبيةكةشي، ئةوة يةعين تارخييةن با بة هةَلة بةسةرماندا تَي نةثةردَيت راست بكرَيتةوة، دوات
، (شركة كوردستان الوطنية للنفط)كورديةكة كؤمثانياي نيشتماني نةوتي كوردستان، لة عةرةبيةكةش 

الشركة )يةعين ئةوة ديارة كؤمثانيايةكة شةريكةي كوردستاني وةتةنية بؤ نةست، بةاَلم ئةطةر بيكةينة 
بؤ كوردستان، كؤمثانيايةكة نيشتمانةو نةستةكةش بؤ ، نةستةكة دةطةردَيتةوة (الوطنية لنفط كوردستان

كوردستان دةطةردَيتةوة، هيض تةعاروزيش ناكاتر لةطةَل ياساكاني عَيراق، لةبةر ئةوةي كوردستانيش 
هةرَيمَيكة لة ضوارضَيوةي عَيراق بةثَيي دةستووري عَيرادي لة دؤناةي ئَيستادا، بؤية هيوادارم كة ئةو 

باوةرد ناكةم هيض مانايةكي , بةرداسو مر تَي ناطةم يةعين نيشتماني نةوت, وةهةَلةية راست بكرَيتة
 .هةبَي ، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خاضعة ملوافقة مؤسسة خمتصة يف احلكومة  وان تلك العقود تكون ايضًا)كة دةَلَي  (  )مر لة خاَلي 

، ئةمة خؤي لة دةستووردا ئيتيئادي هةية كة مةجليسي ئيتيمادي بؤ نةست و ةاز و ئةو (االحتادية
 .عقودانة هةبَي ، بؤ تةرية نةكاتر بؤ موئةسةسةيةكي تر تاكو ئَيستا مةعلوم نيية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةي هةية سةرمووكاك دكتؤر كةماليش دس
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة حةديقةت ئةوةي خاَلي سَييةم بة رةئي مر ثَيويست ناكات لةوَي بَيت، مر تةئيدي كاك رةشاد دةكةم بؤ 

ينطلينيةكة رةئيةكةي، موالحةزةيةكي تريش هةموو دةخوَيندرَيت بة كوردي و عةرةبيةكةي، بةس ئ
ناخوَيندرَيت، ئةوة بؤ ثرؤتؤكؤل، بؤ تةسجيل شةرتة، ليذنةي ياسايي كة دةخيوَيننةوة ئيشارةي ثَي بكرَيت، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابي وةزير ثرسيارَيك لة اليةن كاك رةشادةوة هات كاك دكتؤر كةماليش تةئيدي دةكات، ئةو سةدةرةية 
 .  ض زةرةرَيكي نيية يةكئةطةر شةتب بكرَي

كاك ديلمان ئةويش ثرسيارةكةي وةجيهة، كة دةَلَيت بؤضي بَلَير موئةسةسة خاصة، خؤ لة / دووش
ثرؤذةي نةوتي عَيراددا هاتووة، دةَلَيت مةجليسي ئيتيمادي، با لَيرةش بَلَيني مةجليسي ئيتيمادي، منيش 

 .كردووةثَيي باشة ناوي هاتووةو ئَيمةش مواسةدةمتان لةسةر 
كاك ةةسور ثرسياري كرد مر وةاَلمي داوة، ئةطةر جةنابت وةاَلم دةدةيتةوة، ضونكة ثرؤذةكة لة الي / سَيش

 .ئَيوة هاتووة سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن دةكات، ئةو سةدةرةية دةتوانني لَيرة الببةير، باسي تةعاو( 18و  12)ئَيمة ثَيشنيارَيكمان هةية، ماددةي 

ضونكة لةوَي دامانناوة، ثَيويست ناكات لَيرة بَيت، ضونكة تةعاونةكة لة سةدةرةي هةذدة داية لةوَي دانراوة 
ئاسانرت، سةدةرةي ثَينجةميش تةبعةن دةبَيت بَلَيني مةجليسي ئيقليمي لةجياتي مةجليسي وزةرا، ماددةي 

 .اون دةكات، ضونكة حقولي حاليية، سوثاسهةذدة باسي تةع
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( -ب/خامسًا)بردطةي سَييةم نةمَينَيت، ئةي بةنيسبةت موئةسةسةي موختةصة لة حكومةتي ئيتيمادي، 
ئيشارةت دةكاتر، كة تؤ وتت حكومةي ئيتيمادي دةراري داوة بةثَيي دانون مةجليسي ئيتيمادي داناوة بؤ 

هةمووي البضَيت مواسيقي، باشة ئةو (  )وةخو ئةوة تةَلة  دةبَي ، كاك دكتؤر دةشو سةدةرة ئةوة، ئةو 
عند )ماددةية ئَيستا بةو طؤردانكاريانة سَييةك شةتب كرا، ضونكة لة شوَينَيكي تر لة ماددة هةذدةدا هاتووة 

شةتب دةكرَيت، سةدةرةي ثَينجةم ي عوزَيك دةكرَيت لة هينةوة، بة مواسةدةتي وةزير (ابرام االتئادية تعني
تكون ايضًا خاضعة ملوافقة مؤسسة خمتصة يف احلكومة )لةوَيوة شةتب دةكرَيت ( زيادة سريعة للعائدات -ب)

، هةرضةندة تةبيعية، بةاَلم لةبةر ئةوةي دانوني نةوت دةرنةضووة، لةوَي مةجليسي ئيتيمادية، (االحتادية
صليشة ئةوةي دةَلَي، كاك حمةمةد سةرةج سةرموو بنامن ضيت لَيرة موئةسةسةي موختةصة تةحصيل حا

 .هةية
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، بة دةناعةتي مر ئةوة لة مةسَلةحةتي (للعائدات سريعةبغية حتقيق زيادة )دسةم هةية (  )مر لةسةر 

، بؤ ئَيمة (اكرب منفعةبغية حتقيق )بَلَيني  ئَيمة نيية، ئةوة لة مةسَلةحةتي شةريكاتي ئةجنةبيية، ئَيمة
النفطية  ابرام اتفاقيات الشراكة مع شركات عاملية نفطية ذات خربة وسرية حسنة يف العمليات)ئةوة موهيمة 

، ئَيمة دةبَيت مةنئةعة حيسا  بكةير، نةك (اكرب منفعة لتعزيز انتاج احلقول احلالية بغية حتقيق
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ةي ئينتاج هةميشة لة مةسَلةحةتي شةريكاتة، نةك لة مةسَلةحةتي ئَيمة، سورعةي ئينتاج، يةعين سورع
 .يةعين شةعب، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، كةسي تر تةئيدي (زيادة سريعة للعائدات)كةسَيكي تر ئةو دسةي كاك حمةمةد سةرةجي ثَي هينة، ئةو 

بغية  -ب)شةتب دةكرَيت، لة ثَينجةميش نةكرد، تةواو ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة بةوةي كة سَييةم 
ي، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ ريثاشي وي شةتب دةكرَيت تا ئةخ( حتقيق زيادة للعائدات

زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، لَيرةدا دَيينة 
 .ةييَن سةعات دة كؤ دةبينةوةو دةست ثَي دةكةينةوة زؤر سوثاسكؤتايي دانيشتنةكةمان، سب
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 ي نائاسايي (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4007\8\4رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ي نائاسايي(5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 4/8/4007 رَيكةوتي شةممةثَينج 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     4/8/4222رَيكـةوتي   ثَينج رؤذي شةممةي سةر لة بةياني (12،32)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , مـةن و بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنو   كوردستاني عَيراق 
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, بةردَين سرست عبد عبداه سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(5)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ــة    ــة بردط ــ  ب ــت بةس ــاددة (1)ثش ــاو ( 6)ي م ــةيردةوي ن ــة ي ــارة  خؤل ــاَلي  (1)ذم ــةمواركراوي س ي 1114ي ه

ــراق   ئةجنو ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةكاني  م ــةثَيي حوكم ــة ب ــاددة (1)بردط ــة ( 42)ي م ــة ثةيردةوةك  ل
ي خولي هةَلبذاردني دووةمـي  سَييةم طرَيداني يةكةمي ساَليخولي  نائاسايي ي(5)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستان  -1
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .اسايش لة هةرَيمي كوردستانخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئ -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة  لة يةيردةوي ناوخؤ( 6)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بردطة 

 لة ثةيردةوةكة( 42)ي ماددة (1)بردطة بةثَيي حوكمةكاني دستاني عَيراق مةني نيشتمانيي كورئةجنو
ي ثَيش نيوةردؤي (12،32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(5)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةم شَيوةية بَيت دا4/8/4222شةممة رَيكةوتي  ثَينج رؤذي
 .كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستان بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ  -1
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان -3

بةخَير بـَير سةرضـاو، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي دةكـةم        بةخَيرهاتين جةنابي وةزير و وةسدي ياوةري دةكةم،
بـةردةوام بـوون لةسـةر خسـتنةردوو و طئتوطـؤ      : بَينة جَيطاي خؤيان دانيشر، خاَلي يةكةم لة بةرنامـةي كـار  
سةرموو كاك كةريي وابنامن لة ماددةي يازدةير . كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق

هــةتا حــازر دةبــر ئــةو موالحةزةيــة دةدةم، بةنيســبةت جــةنابي وةزيــر ئــةو ثَيشــنيارةي  بــةثَيي ثرؤذةكــة، 
ــةن،           ــة بك ــايةكة ئيناس ــة ياس ــنر ل ــة بَي ــةراو ئةوان ــةند خوب ــات ض ــت ناك ــة، ثَيويس ــي خؤتان ــيوتةوة ه نووس
موستةديلني ئةوة دةسةاَلتي خؤتة، مادام موةدتةو ئةندامي دائيمي نييـة بـةوَي، موالحةزةيـةكيش ئةوةيـة     

ة ئيمــناي دةكـةن لةســةر حــوزور، تكـام لــة بـرادةران ئةوةيــة لــة تةنيشـت نــاوي هـيض كةســَيك مةنووســر      كـ 
موجـازة، موجـازة، يـان موجـاز نييــة لـة الي ئَيمةيـة ئيجازةكـةي، برادةرَيــك لـة جيـاتي ئـةويرت دةنووســَيت           

 .موجازة، ئةوة ناكرَيت، تكاية رةضاوي ئةوة بكةن
 :بةردَين كريي حبري عبداه
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 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
 (KOMO)كؤمثانياى كوردستان بؤ خستنة بازاردي نةوت 

 :ماددةى يازدةم
كؤمثانيــاى كوردســتان بــؤ خســتنة بــازاردي نــةوت دادةمــةزرَى، وةكــو كؤمثانيايــةكى طشــتى خــاوةن     :يةكــةم

 .كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤ لة بواري دارايى و كارطَيرديةوة
 .ئةجنومةنى كارطَيردى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دادةمةزرَيرسةرؤك و ئةندامانى :دووةم

ثَيـنج سـاَل ديـارى دةكـرَير، بـة      ( 5)ماوةى دامةزراندنى هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيردى بة  :سَييةم
 .ثةسند كردنى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دةتوانرَى نوَى بكرَيتةوة

ــوارةم ــة ر  :ض ــتَيت ب ــا هةَلدةس ــاز و      كؤمثاني ــةوت و ط ــة ن ــةرَيي ل ــةتى ه ــى حكوم ــةناردني بةش ــتنى ه َيكخس
هةردووكيان لة ئةجنامي ثردؤسةكانى نةوتي بؤى هةية هةَلبسـتَيت بـة رَيككـةوتين هاوبةشـي كـردن بـةثَيى       

 .رَيككةوتر و طرَيبةستى بةشداري كردنى بةرهةم
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (KOMO)  لتسويق النفط شركة كوردستان
 :احلادية عشرة املادة

 .شخصية معنوية واستقالل مالي واداري   وذاتشركة عامة كلنفط، ا لتسويقتؤسس شركة كوردستان   :أواًل
 .ني رئيس واعضاء جملس االدارة من قبل جملس الوزراءييع  :ثانيًا
األغلبيـة  سـنوات قابلـة للتجديـد مبصـادقة      مخس( 5) أعضاء جملس االدارة  بـ مجيعحتدد مدة تعيني  :ثالثًا

 . عضاء الربملانأل املطلقة
بتسويق وتنظيم تسويق حصة حكومة االقليم من النفط او كالهما النـاتج مـن العمليـات     لشركةا تقوم :رابعًا

 .النفطية وهلا ان تقوم بتسويق حصة املقاول من النفط وباإلتفاق معه مبوجب عقد مشاركة االنتاج
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ماددةي يازدةي ثرؤذةكة تَيبيين نيية

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي ثَيشوو زؤر مونادةشةي لةسةر كرا، زؤر بابةت لةوَيدا لة مونادةشـة عـيالج كـراوة، ئةطـةر جـةنابي      
 .ةرموووةزير شتَيكي تري نيية، س

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سةدةرةي دوو لة تةبعةكة بةشَيكي دةرنةضـووة، دةبَيـت عـةيين شـت بَيـت وةكـو سةدـةرةي دوو لـة مـاددةي          
 .ثَيشوودا، دواي مةجليسي وزةرا باديةكةي بَيتة سةري، هةروةكو ماددةي ثَيشوو، سوثاس

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
لـةوَي ئيناسـة بكـرَي ، كـةس موالحـةزةي      ( بعد مصـادقة االغلبيـة املطلقـة العضـاء الربملـان     )لَيرة نووسراوة 

 .هةية، كاك حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ا ديـاري نـةكراوة ضـةند كةسـر و ئـةو      ئةجنومةني كارطَيري كة ثَيـنج سـاَلي بـؤ ديـاري كـراوة لـة ياسـايةكةد       

 .كةسانة كَير؟ يةعين سيئةتيان، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة شةريكةي ثَيشرت بة نينام خؤيان دايدةنَير لة هينةكة، كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، بـؤ ئـةو حيصـةية    (يق حصـة حكومـة االقلـيم مـن الـنفط     بتسـويق وتنظـيم تسـو    لشركةا تقوم)بةنيسبةت 

ي داخيلـي  %12تةسريغ دةكةير لةطةَل حيصةي ئيجمالي، يان لة مـةمجوعي ئـةوةي كـة تةسـويق دةكـرَي       
 .حيسابي كوردستان دةبَي  لة دةرةوة، ئةوة ثرسياري يةكةم

ة كَيشـةي دةسـتووري دروسـت    ، ئـةو حيصـةي  (وهلا ان تقوم بتسويق حصـة املقـاول مـن الـنفط    )دةَلَي / دووةم
 .ناكات بؤ ئَيمة، ئةطةر ئَيمة حيصةي مقاول لة رَيطاي خؤمان تةسويق بكةير، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير وةاَلمت بداتةوة لةسةر ئةوة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عةدد دةكةير لة كوردستان، تةسويقي نةوت كة دةردةضَيت لة هةر ثارضـةيةكي عَيـراق حةصـري    ئَيمة كة 

نيية، ئةو مةنتيقةية دةتوانَيت نةستةكة بئرؤشَيت، ئةوة ناحيةي سرؤشتين، ضؤن تةعامولي ثَي دةكةير لة 
دةي حــةست دابــةش كــردن لةطــةَل حكومــةتي ئيتيمــادي، يــان لةطــةَل مقاولةكــة ئــةوة شــتَيكي تــرة، لــة مــاد 

ئةوانـةمان بــاس كــردووة، ئَيمـة ئةطــةر مةســةلةن لـة حــةدلي ئينتــاجي عيالدـةت هةيــة لةطــةَل مقاولةكــة،     
عَيراق، ئَيمة حيصةمان هةية، ئةو حيصةية، ئةم شةريكةية دةتوانَيت بيئرؤشَيت، (( عن نيابة))حكومةت 

و  12)ةطةَل عَيراق، لة مـاددةي  ثارةكة ماناي نيية حيصةي حكومةتة هي هةرَيمة، ئةوة دابةشي دةكةيت ل
لة شوَينَيكي تردا هةية، يةعين حةدي ئَيمة خؤمانة كة ئةو نةوتة لة كوردستان دةردةضَيت، لة ( 11و  18
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هـةمووي عَيـراق، دوايـي ئيتيئـاق      (نيابة عـن )هةرَيي دةردةضَيت، ئةم شةريكةية دةتوانَيت تةسويقي بكات 
 .شتَيكي ترة، سوثاسدةكرَيت لة دابةش كردني ثارةكة، ئةوة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، دكتؤر رةمةزان سةرموو
 :رضا حممد عبدالربر رمضان.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رئيس واعضاء جملس االدارة من قبل جملـس  )بةشي يةكةمي تَيبينيةكةي مر ئةوةية لةسةر تةعني كردني 

 .ةماني تَيدا نييةباسي موصادةدةي ثةرل( الوزراء
ئةوة بوو لة ثرسيارةكةي كاك رةشاددا جةنابي وةزيـر وةاَلمـي دايـةوةو، زؤر    / بةشي دووةمي ثرسيارةكةشي

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مبصـادقة االغلبيـة املطلقـة العضـاء     )ئةوة دوَييَن مونادةشةمان لةسةر كرد، دوايـَي خـاَلي سـَييةم نووسـراوة     
 .ان خان سةرموو، سؤز(الربملان

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئيمكان دةكرَيت هةروةكو ئةواني تر، بردطـةي دوو هـةروةكو بردطـةي شـةريكةكاني تـر دابردَيذرَيتـةوة،       

ياسـاي  ئيرت هيض موشكيلةيةكي تر نامَينَيت، بةاَلم لَيرةدا خةلةلَيك هةية، خةلةلةكة ضية، ئَيمـة ئـةو رؤذة   
كؤمثانيـاي كوردسـتان   )وةزارةمتان موصادةدة لةسةر كرد، لة ماددةي سيازدة بردطةي سَييةم تيايةتي دةَلَيـت  

ــةرؤكايةتي دةكــات      ــر س ــةوت وةزي ــةناردني ن ــؤ ه ــةوةتا ئــةوة      (ب ــردووةو، ئ ــةر ك ــةمتان لةس ــةوة مواسةد ، ئ
ؤمثانيا يان دةسـتةكة نوَينةرايـةتي   بةردَيوةبةري طشو ك)نةصةكةيةتي ماددةي سيازدة بردطةي سَييةم دةَلَي 

سةرؤكي ئةجنومةني كارطَيري دةكات بةدةر لة كؤمثانياي كوردستان بؤ هةناردني نةوت وةزير سةرؤكايةتي 
، يـةعين لَيـرة تـةزاروبَيك دروسـت     (يعـيني رئـيس وأعضـاء جملـس االدارة    )دةطرَيتة ئةستؤ، تؤ لَيـرة دةَلَيـت   

 .رَيتةوة، سوثاسناكات؟ بةس هةر ئةوةندةم وةاَلم بد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة كورت كراوةتةوة ئةو ثرؤذةية، كؤمةَلَيك تةعديالتي لةسةر كراوة، بـووة نـؤ مـاددة، مـاددةي هةشـتةم      
 .هةر ئيلغا كرا، كاك عوران سةرموو

 :امني بد ابد عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةية، كة ماوةكةي ثَينج سـاَلة، هةرضـةندة دسـةي لَيكـراوة، بـةاَلم مـادام       دسةم لةسةر ئةجنومةني كارطَيرديةك
ئةو ئةجنومةنة كارطَيرديية ثةسند كردني رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان بَيت، مر ثَيي وايـة، يـان لةطـةَل هـةر     
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مةنـة  دةورةيةكي ثةرلةماني ئةطةر ضوار ساَل بَيت، ئةو ئةجنومةنةش هةر ضوار ساَل بَيت، مادام ئةو ئةجنو
بة ثةسند كردنى رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان بتوانرَيت نوَي بكرَيتةوة، يان هةر ساَلي تَيدا نـةبَيت، ضـونكة   
زةوابت دةراري ثةرلةمانة، يةعين ئةطةر ئةداي ئةجنومةنةكة وةكـو ثَيويسـت نـةبوو، ئـةو كاتـة طؤردانكـاري       

 .بةسةردا بَيتء، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اك عوران ثةرلةمان هةر ثةرلةمانة، ئةو دةورة بَيت، يان دةورةي تر بَيت، بة عةيين مةسئووليةت بةس ك
هةَلدةستَي ، دوايَي دوَييَن دةنطمان بؤدا، لة سةرةنسا بةو ساَلةي دوايي طؤردانكـاري بـؤ كـرا، رةئـيس مجهـور      

وليةت و ئيتيئـاق بـوو، دوَيـيَن    حةوت ساَل بوو، ثةرلـةمان هـةر ضـوار سـاَل بـوو، هـةر يةكـة بـةثَيي مةسـئو         
 .دةنطمان بؤدا تةواو، دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تـةنيا مـر بـؤ بردطــةي دووي ئـةم ماددةيـة صــيغةيةكي ئامـادة كـردووة بؤتــان دةخوَينمـةوة، ئةطـةر ثةســند          

قبـل جملـس الـوزراء وتعـرض علـى الربملـان للمصـادقة عليهـا         تقرتح امسـاء اعضـاء جملـس االدارة مـن     )بكرَيت 
، ثرسيارَيكي تريشي هةبوو جةنابي وةزير رووني كردةوة سةبارةت بة تةسويقي حيصةي (باالغلبية املطلقة

 نةوت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيستاش خاَلي دوو لةسـةر  كاك دكتؤر نوري دوَييَن ئةوةمان لة شةريكةي تر مونادةشة كردو دةنطمان بؤدا، ئ
ني رئـيس واعضـاء جملـس االدارة مـن     ييع)خؤي جةنابي وةزير ئاماذةي ثَي كرد، وةكو ماددةي تري لَي دَيت 

عضاء الربملان علـى ان يكونـوا مسـتقلني عـن الـوزارة ومـن       ال االغلبية املطلقة قبل جملس الوزراء بعد مصادقة
، ئــةوة دوَيــيَن دةنطمــان بــؤدا، لةبــةر ئــةوة (اداريــة أو ذوي االختصــاص النفطــي او اختصاصــات اخــرى فنيــة

 .ناكرَيت دوو صيغة بَيت، كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس موالحةزةكاني مر طوترا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، ثةخشان خان سةرموو
 :داه زةنطةنةبةردَين ثةخشان عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر يةكَيك لة ثرسيارةكامن ئةوة بوو كـة كـاك رةشـاد كـردي، بـةردَين جـةنابي وةزيـر وةاَلمـي دايـةوة، بـةاَلم           

، (حصـة حكومـة االقلـيم   )بةثَيي تَيطةيشتني لـة وةاَلمةكـةي جـةنابي وةزيـر، كةواتـة لَيـرة نـاتوانني بَلـَيني         
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حصـة  )حيصةية لة كوردستان ئينتاج دةكرَيت، يةعين ئةوة ناتوانني ناوي بنـَيني   ضونكة وا تَيطةيشتي ئةو
 (.حكومة االقليم

بتسـويق وتنظـيم تسـويق حصـة حكومـة االقلـيم مـن         لشـركة ا تقـوم )ئةوةيـة دةَلَيـت   / ثرسياري دووةميشي
 .مةبةسو ضية، سوثاس( او كالهما)، (النفط او كالهما

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي وةزير سةرمووجةناب
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةصدمان ئةوةية حيصةي عَيراق، موداول حيصةي هةية باديةكـةي ئَيمـة حـةدمان هةيـة تةسـويقي      

وي بــؤ ئيقليمــة، ، مانــاي ئــةوة نييــة ثارةكــة هــةمو(حصــة حكومــة االقلــيم)بكــةير، ئةطــةر بتــةوَيت بَلَيــي 
موداولةكــة لةطــةَل ئَيمــة تــةعامول دةكــات، دوو بةشــدارن موداولةكــة لةطــةَل حكومــةت، ئَيمــة حكومــةتني   
نيابةتةن لةعَيراق لة ئيقليي، ئةو حيصةية ئَيمة تةسـويقي دةكـةير، ئةطـةر مبانـةوَيت بيطـؤردير حيصـةي       

طـةر دةتانـةوَيت كةليمـةي تـر بـةكار بَيـنني       ئيقليي موَلكية نيية، ماناي واية ئةوة هي موداولةكـة نييـة، ئة  
 .مانيع نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، كاك شَيخةَلاَل سةرموو(من انتاج النفط)يان ( من النفط املنتج)ئةطةر مر كةليمةيةك بَلَيي 
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 هةية دةربـارةي ئـةو ثَيـنج سـاَلة، مـر ثـَيي وايـة هـيض سةرمانبـةرَيك          منيش هةمان ثرسياري كاك عورامن

نيية لة ض جَييةكي بة عةدد تةعني بوو بَيت، ثَيي واية ئةو ثَينج ساَلة زيادة هـةَليبطرن، ئـةو سةرمانبـةرة    
و ئةطةر كةسوئ بوو ئةوة با ثـازدة سـاَليش بَيـت، سةرمانبةرةكـة بـؤ كـوَي دةضـَيت ثاشـي ثَيـنج سـاَلةكة، ئـة           

وةزيئةي نةما، يةعين دةركرا، رؤيي لةكوَي جَيطاي دةبَيتةوة، ثَيـنج سـاَلةكة ثـَيي وايـة شـتَيكي زيـادة، ئـةو        
سةرمانبةرة ئةطةر كةسوئ بـوو، ئةطـةر توانـاي بـاش بـوو، ئـةداي بـاش بـوو، دةتوانَيـت بيسـت سـاَليش، سـي             

سـاَلَيكيش دةتوانرَيـت البربدرَيـت، لةبـةر     ساَليش تا تةداعود دةبَيت مبَينَيتةوة، ئةطةر ئةداي باش نةبوو بة 
ئةوة ثَيي باشة ئةو ثَينج ساَلة نةمَينَيت و تةحديد نةكرَيت بة ثَينج ساَل، ئةطةريش عةددة، ئةوة شـتَيكي  
ترة، يةعين شةريكة بؤ خؤي خةَلك تةعني دةكات بة عةدد بة سـاَلَيك، دوو سـاَل، سـَي سـاَل، دة سـاَل، ئـةوة       

 .سشتَيكي ترة، زؤر سوثا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةلةن كاك شَيخةَلاَل و كـاك عورـان، دةبوايـة ئـةو موالحةزةيـة دوَيـيَن بـدةن، ئةطةرضـي دوَينـَيش هـةر           
وةاَلمةكةي درايةوة، بَيجطة لـةوةش، يـةعين ئةوةلـةن ئـةوة سةرمانبـةر نييـة، ئـةوة تـةعيين سةرمانبـةرَيك          

ينة سةرمانبةريش لة شوَينَيكي تـر هـني بـَي ، يـةعين دوايـَي      نيية، ئةوة مةجليسي ئيدارةية، يةعين مومك
ئةطةر سةحيب سيقةي لَي بكةينةوة هةر وةختَيكي تـر دوو مـانطي ديكـة، ئةطـةر ناشـياو بـوو، داوا دةكـةير        
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سةحيب سيقةي لَي بكرَيتةوة، يةعين ئةوة نييـة هـةتا ثَيـنج سـاَل نـةتواني دسـةي لةطةَلـدا بكـةيت، ئةطـةر          
اري خراثــي كــرد مةجليســي ئيقليمــي ثَيشــنيار دةكــات، مةجليســي وزةردا دةنَيرَيــت ســةحيب  ناشــياو بــوو، كــ

، (وتنظـيم )، نـةك  (تسويق او تنظيم)سيقةي لَي دةكرَيتةوة، يةك كةليمة ئةطةر ئيناسة بكرَي  لة ضوارةم 
شـةتب  ( اكالهمـ )شـةتب بكـةير، كةواتـة    ( كالهمـا )، يـان  (تقوم الشركة بتسـويق حصـة االقلـيم او تنظيمهـا    )

 .بكرَيت، سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بتسويق او تنظـيم   لشركةا تقوم)هةتا ئيختياَلت نةبَيت لَيرة، ئَيمة ئيقترياح دةكةير بيطؤردير بةم شَيوةية 

 .، موَلكيةكة تَيكةَل نابَيت(...........تسويق النفط الناتج من العمليات النفطية وهلا 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين حيصةي ئيقليمةكة الببةير، ئةو ئيشكاليةتة نامَينَيت، بةَلَي كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ؤن دياري دةكرَيت، ئَيمة لة مر تةعةجوئ لةوةية حيصةي ئيقليي لة نةوت، يةعين لة عةمةليةي نةوت ض

بةسرةش حيصةمان هةيـة، يـةعين ئَيسـتا تـؤ لَيـرة ضـؤن جيـاي دةكةيتـةوة، مـر ثـَيي وايـة دةبَيـت لةطـةَل              
مةجليســي ئــةعالي نــةوت و ةــازي عَيــراق تةنســيقَيك هــةبَيت كوردســتان تةســويقي نــةوت بكــات بــةناوي   

هةمانـة، ئـةم حيصـةية لـة نـةوت ضـؤن جيـا         عَيرادةوة، ضونكة ئةمة بةشي بةسرداشي تياية، ئَيمةش لةوَي
 .دةكرَيتةوة، لة عائيدات جيا دةكرَيتةوة، حيصةي هةرَيي جيا دةكرَيتةوة، بةاَلم لة نةوت ثَيي وا نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةندةي مر تَيطةيشتووم دوو شو جياوازة، يةعين تَيكةاَلوي تياية عائيداتي نةوت هةمووي موشـتةرةكة  
هةموو ميللةتى عَيراق، بةثَيي ثرةنسيثَيك دانـراوة، لـة دةسـتووردا هـاتووة بةشـَيوةيةكي عـادل تـةوزيع         بؤ

 .دةكرَيت لةسةر هةموو مةناتيقةكان بةو شَيوةيةي كة هاتووة لة دةستووردا
حيصةي ئينتاجةكة لةبةر رؤشنايي بةرنامةيةك دادةنرَي ، يـةعين مةسـةلةن عَيـراق ئـةمردؤ دوو     / دووش

يــؤن ئينتــاج دةكــاتر، حــةدي هةيــة ســَي مليــؤن ئينتــاج بكــاتر بــةثَيي حيصــةي ئؤثيــك، كــة ســَي مليــؤن  مل
ةكـةوة نييـة،   %12ةكة نيية، ئةوة عيالدةي بة %12ئينتاجي كرد مةناتيقةكاني ئينتاجي، بؤ زانياريتان لة 

ةبـةر ئـةوة لةبـةر    عيالدةي بة دودرةي ئينتاجي برية نةستيةكان هةية، عيالدةي بـة كةثةسـثيةكة هةيـة، ل   
رؤشنايي ئةو ئينتاجة، ئةو بريانـةي كـة هةيـة ئيتيئـاق دةكـرَي  لةطـةَل مةجليسـي مةركـةزي، مةجليسـي          
ئيتيمادي حيصـةي هـةر شـوَينَيك، هـةر موحاسةزةيـةك، هـةر ئيقليمَيـك لـةو ئينتاجـةدا، دوايـيش هـةموو            

ادل دةكرَيت، جا رةنطة ئَيمة بةشـداري  ثَيكةوة لةبةر رؤشنايي نينامَيكي تايبةت تةوزيعةكة بةشَيوةيةكي ع
بكةير لة عائيداتي بةسردة وةربطرير زياتر، رةنطة هي ئَيمة بضَيتة ئـةوَي، ئَيسـتا ئـةو ثَيشـنيارةي جـةنابي      
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بتسويق او تنظيم تسويق الـنفط النـاتج مـن العمليـات      لشركةا تقوم)وةزير هيين كرد ضوارةم واي لَي دَي  
، (يق حصة املقاول من النفط الناتج وباإلتفاق معه مبوجب عقـد مشـاركة االنتـاج   النفطية وهلا ان تقوم بتسو

ئةوة زؤر وازحيـة، كةواتـة ئـةو ماددةيـة دوو طؤردانكـاري بةسـةردا هـاتووة، كـة ئـةوةي خوَيندمـةوة، ئـةوةي            
رياح وةكو ماددةي ثَيشووي لَي دَي ، كة رةئيس و ئةعنايةكـةي لـة اليـةن مةجليسـي وزةراوة ئيقـت     ( دووةم)

دةكرَي  بة موصادةدةي ثةرلةمان، ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتـةوة؟  
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، سةرموو بؤ ماددةي 

 .تر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (KODO)كؤمثانياى كوردستان بؤ ثرؤسةكانى ثااَلوتر و ثاشكؤكانى 

 :ماددةى دوازدةم
كؤمثانياى كوردستان بؤ ثرؤسةكانى ثـااَلوتر و ثاشـكؤكانى دادةمـةزرَى، وةكـو كؤمثانيايـةكى طشـتى        :يةكةم

 .خاوةن كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤ لة بواريى دارايى و كارطَيرديةوة
امانى ئةجنومـةنى كـارطَيردى لةاليـةن ئةجنومـةنى وةزيـران دواى ثةسـند كردنـى بـة         سةرؤك و ئةنـد  :دووةم

زؤرينةى ردةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دادةمةزرَى، سـةربةخؤ دةبـر لـة حكومـةتى هةرَيمـدا، دةبـَى ثسـثؤردى        
 .نةوت بر، يان تايبةمتةنديةكانى ديكةى هونةرى و كارطَيردى طوجناويان هةبَيت

ثَيـنج سـاَل ديـارى دةكرَيـت،     ( 5)ةزرانـدنى هـةموو ئةنـدامانى ئةجنومـةنى كـارطَيردى بـة       ماوةى دام :سَييةم
 .بةردةزامةندى زؤرينةى ردةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَى نوَى بكرَيتةوة

 :ئةمانة ئةجنام دةدات( KODO)كؤمثانياى  :ضوارةم
، بةثَيى ماددةى شةشةمى ئـةم ياسـاية   بةردَيوةبردنى هةموو دةزطاكانى مريي تايبةت بة ثرؤسةكانى نةوت -ع

كار دةكات، بؤ دابـني كردنـى ئـةم جـؤرة دةزطايانـة لةوانـةش تـؤردة سـةرةكيةكانى هَيَلـى بؤرديـةكان بـؤ هـةر             
اليةنَيك ثةيوةنـدي هـةبَيت بـة كـةرتى طشـتى و تايبةتيـةوة كـة لـة هةرَيمـدا كـار دةكـةن، ئةوانـةى ثَيشـرت              

ى يةكــةمر بــؤ طئتوطــؤ كــردن لةطــةَليان، ســةبارةت بــة دــةبارةي دةرخســتةكانيان ثَيشــكةش دةكــةن لــة ريــن
يةدةطي بةمةرجي تواناكاني بـاش بـر بـؤ يـةكطرتنى سياسـةتى نيشـتمانى عَيـراق لـة مةيـدانى هـةناردن و           

 .دابةشكردن لة هةموو هةرَيي و ثارَينطاكانى بةرهةمهَير
مؤَلةتةكان دواى رةزامةندى وةزيرو ماسى ركابةر كردن لةطةَل كؤمثانياكانى ديكةوة بؤ بةدةست هَينانى  - 

ئةوةى هةية كارةكانى بةطةردخستنى تايبةت بة ثرؤسةكانى نةوت ئةجنام بدات و رَيككةوتنةكانى هاوبةشـى  
 .كردن، يان طرَيبةستى هاوشَيوةى ئةجنام بدات، يان لة هةرَيمةكانء ثارَينطاكاني تردا

نى جيهان، يان لةطةَل كةرتى تايبةت لة ثرؤسـةكانى نـةوتى   بة هاوبةشى كردن لةطةَل كؤمثانيا نةوتيةكا -ج
 .تازةو بة رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران
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 .بةردَيطةدان بةاليةنى سَييةم بؤ بةردَيوةبردنى هةريةكَيك لة دةزطاكانى و بة ردةزامةندى وةزير -د
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (KODO)ات التكرير وتوابعها شركة كوردستان لعملي

 /  ةعشر الثانية املادة
صـية معنويـة واسـتقالل    تؤسس شركة كوردستان  لعمليـات التكريـر وتوابعهـا، كشـركة عامـة وذات شخ      : أواًل

 .مالي واداري
عضـاء  أل األغلبيـة املطلقـة   ني رئيس واعضاء جملـس االدارة مـن قبـل جملـس الـوزراء بعـد مصـادقة       ييع:  ثانيًا
ذوي االختصـاص النفطـي او اختصاصـات اخـرى مناسـبة      مـن  ، والـوزارة يكونوا مستقلني عن على ان ان، الربمل

 .فنية أوادارية
االغلبيـة  مخـس سـنوات قابلـة للتجديـد مبصـادقة      ( 5)حتدد مدة تعيني كافة أعضاء جملس االدارة بــ    :ثالثًا

 .  عضاء الربملانأل املطلقة
 (:KODO)تقوم الشركة   :رابعًا

وتعمـل   نمـن هـذا القـانو    السادسـة بادارة مجيع املنشآت احلكومية اخلاصة بالعمليات النفطية مبوجب املـادة   -أ
من ضمنها الشبكات الرئيسية خلطوط االنابيب لكل كيـان ذات عالقـة بالقطـاع    وعلى توفري مثل هذه املنشآت 

قـديم عروضـهم سـيكون هلـم االولويـة      وان الذين يسبقون االخـرين يف ت  الذي يعمل يف األقليمو العام واخلاص 
ة الوطنيـة للعـراق يف   هلم امكانية جيدة لتوحيـد السياسـ   للتباحث معهم حول سعة االحتياطية على ان يكون

 .جمال التصدير والتوزيع يف مجيع االقاليم والحمافظات املنتجة

حيـق هلـا القيـام باالعمـال     ، والـوزير بالتنافس مع غريها من الشركات للحصول على االجـازات بعـد موافقـة     -ب
مشابهة هلا، سواء يف األقليم او يف بقية  التشغيلية اخلاصة بالعمليات النفطية، وابرام أتفاقيات الشراكة او عقود

 .   االقاليم والحمافظات
 باألشرتاك مع الشركات النفطيـة العامليـة او مـع القطـاع اخلـاص يف العمليـات النفطيـة احلديثـة ومبوافقـة          -ت 

 . الوزراء سجمل

 . الوزيربالسماح لطرف ثالث الدارة أي من منشآتها ومبوافقة  -ث 
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ماددةي دوازدة لة ثرؤذةكة هيض تَيبيين نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ماددةية، سةرموو جةنابي وةزير ثَيشنيارت هةية لةسةر
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةدةرةي دووةم لةجياتي حكومةتي ئيقليي، دةبَيت وةزارةت بَيت، ضونكة عةيين شـتة لـة سةدـةرةكاني تـر     

لتوحيد )ارةم نيهايةتي سةدةرةكة ، سةدةرةي ضو(مستقلني عن احلكومة)، (مستقلني عن الوزارة)لة ثَيشةوة، 
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ثَيويست ناكات بةوة، ضونكة موتةعارينة لةوةي تةعديالتي ترمان كردووة لةماددةكاني تـردا،  .....( سياسات
 .دةكرَيت بة وةزارةت، نةك وةزير، سوثاس(  )ضوارةم سةدةرةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كَي دسةي هةية، كاك ئةسعةد سةرموو
 :شاكر امني بةردَين اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هـةَلطريا، لـة   ( نمـن هـذا القـانو    السادسـة مبوجـب املـادة    -ع)ئـةو سةدـةرةي ضـوارةم    / سَي تَيبينيي هةية، يةك

 .ثَيشرت هةَلمانطرت، ئَيستا لَيرةش دةبَيت رةش بكرَيتةوة
بـادارة  )، بـةاَلم كـة دةَلَيـت    ئةو شـةريكةي كوردسـتان عةمةليـةي تـةكرير ئيشـي تـةكريرة، ثااَلوتنـة       / دووةم

، ثاشان كة دةَلَيت (....ة،  ختزين، استكشاف، انتاج، تسويق، مجيع املنشآت احلكومية اخلاصة بالعمليات النفطي
على توفري هذه املنشآت من ضمنها الشبكات الرئيسية خلطوط االنابيب لكل كيان ذات عالقـة بالقطـاع   تقوم )

ةنابي وةزير رووني بكاتةوة، ئايا ئةوة تةعاروز ناكات لةطـةَل كـاري شـةريكة،    ، يةعين لَيرة ج(واخلاصأالعام 
 .ئةو كارانة

، ئـةوة هـةَلبطرَيت،   (الـوزير بالسماح لطرف ثالث الدارة أي من منشـآتها ومبوافقـة   )سةدةرةي ضوارةم / سَييةم
 .ضونكة سةاَلحيةتي وةزير دراوةتة شةريكة، شةريكةش بداتة تةرةيف سَييةم، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تؤسس شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها، كشـركة عامـة وذات شخصـية     :أواًل)مر تَيبينيةكي هةية، 

، ضـؤن دةبَيـت شـةريكةيةك ديـار     (ميـة بادارة مجيع املنشآت احلكوتقوم الشركة )، لة ضوارةم دةَلَيت (معنوية
تؤسـس شـركة    :أواًل)نةكرا بَيت، كة حكومي بَيت ئيدارةي هـةموو مونشـةئاتي حكـومي بكرَيـت، دةبَيـت لـة       

، بــؤ ئــةوةي (حكوميــة)، ئةطــةر بكرَيــت بنووســرَيت (كوردســتان لعمليــات التكريــر وتوابعهــا، كشــركة عامــة 
 .ئيدارةي مونشةئاتي حكومي بكرَيت، سوثاس

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الـذين  )تَيبينيةكامن حةسر دةبَيت لـة ئيعـادةي صـياةةي سةدـةرةي ئـةلف لـة بردطـةي ضـوارةم بـة البردنـي           

واتـا ئـةو كةسـةي كـة      ، ضونكة ئةوة نوعة طةندةليـةك ثةيـدا دةكـات،   (يسبقون االخرين يف تقديم عروضهم
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عةرزي خؤي لة ثَيشان تةدديي بكات ئةو دَيتة ثَيش مةعلومات تةسريب دةكرَيت لة اليـةن شـةريكةي ئـةو    
 .مقاولة ئيمتيازَيكي ثَي دةدرَيت لةسةر حيسابي ميللةت

، كـاك ئةسـعةد ئيشـارةتي ثَيـدا    ( ث)وةزير بكرَيتة وةزارةت، سةبارةت بة سةدةرة (  )لة سةدةرة / دووةمني
 .ئةو سةدةرةية زيادة نةمَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الذين يسبقون االخـرين يف  )جةنابي وةزير ثَيش ئةوةي كاك عةوني بَلَي، مر ئةو موالحةزةية بدةم، يةعين 
ثَيويسـت ناكـات لـة دـانون بـَي ، ئـةوة مةجليسـي ئيـدارة سـةاَلحيةتي خؤتانـة، شـروتي            ( تقديم عروضـهم 

 .ولةكةتان ضؤنة، عوروزي باشة، كةثةسو باشة، ئةوة ثَيويست ناكات لَيرة بَي مقا
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر لَيرة باسي ئةطةر مقاولت هةبَيت لَيـرة ئـيش دةكـات، دةبَيـت ئـةو هَينانـة بـة عةدالـةت ئيشـي لةطةَلـدا           

ةلةن ئةطةر ثالير ثالثنَيكت هةبَيت هي حكومي تادةي ئينايف تيايـة، ئـةوة يةكـةم جـار دَيـت      دةكةير، مةس
بؤالت داوا دةكات ئةولةويةي هةية، بةنيسبةي ئيمتياتةكة كة هةية تؤ دابةشـي دةكـةيت لةسـةريان، ئةمـة     

يانــدا، ئةطــةرنا بــؤ ئيستيســماردة، بــؤ تــةوزحيَيك بــؤ مقاولةكــة، لَيــرة ئَيمــة بةعةدالــةت ئــيش دةكــةير لةطةَل
نميي عيالدـة دةكـات، دةبَيـت    تـةن / ثَيويست ناكات بةرداسو، بـةاَلم ئـةو دانونـة لةبـةر دوو سـةبةبة، يةكـةم      

و حكومةتي ئيتيمادي، باديةكةي بؤ ئةجنةبية بةرداسو، ثَييان دةَلَيني ئَيمة ضؤن بـة عةدالـةت ئـيش    ئَيمة
بكةن، بةم شَيوةية ئَيمة تةعامولتان لةطةَلـدا دةكـةير،    دةكةير لةطةَلتان وةرن لَيرة ئيش بكةن، ئيستيسمارد

 .لةبةر ئةوة دامانناوة، ئةطةر شةريكةي يةكةم بَيت داواي ئيمتياتى بكةيت ئةولةويات هةية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــؤ      ــادة، ت ــانون زي ــةاَلم د ــةَلتي، ب ــر زؤر لةط ــة، م ــت هةي ــةك ش ــةعين ي ــؤنة، ي ــي ض ــةاَلم دةزان ــةوة  دةزامن، ب ئ
تةدديرَيكــة ئةمســاَل دةيكــةيت، ســاَلَيكي تــر وةزع دةطؤردَيــت نابَيــت بــةو شــَيوةية، ئَيســتاكة لةبــةر هةنــدَي   
مةسـائيل بـؤ تةشــجيع دةَلـَيي، بـةاَلم داخيــل كـردن لـة دانونــدا ثـَيي وايـة زيــادة بةرداسـو، ئـةوة دةســةاَلتي           

داتــر بــؤ خــؤي، ئةطــةر مانيعــت نييــة،  خؤتانــة، دــةرارَيكي ئةجنومــةني تايبــةت بــة نــةوت ئــةو دــةرارة دة  
 .ثَيشنيارةكة باشة، باشة زؤر ضاكة ئةوةش شةتب بوو، كاك شَيخ سةتاح سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دسةكةم كراو زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران باني ماراني سةرموو
 (:ماراني باني)عبداه دادر مانعثبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دسةكةي مر كاك عةوني كردي، ثشتطريي لَي دةكةم، بـةاَلم لـة تةوزحيةكـةي جـةنابي وةزيـر تَينةطةيشـتي،       
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تارق جامباز سةرموو
 :سعيد جامباز حممد طارق بةردَين

 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
ياسايةكمان يةك لـة حـورويف هيجـائى، يـةك حـورويف ئةةةدييـة، دةبَيـت ئـةوة هـةردووك يـةك بطرَيتـةوة،            

ع، ، ت، )ضونكة هةتا ئَيستا ياسايةكمان بؤ نةهاتووة بةكوردي و عةرةبيةكةي، بـة كورديةكـةي ئةةةدييـة    
ؤذ بـاَلو دةكرَيتـةوة، ئـةوة خـاَلي     ، بةرداسو دةبَيت يةك خبرَيتةوة، ضونكة لةبةر ئةوةي لـة ثاشـةر  (، ج، دث

 .يةكةم
حــول )، ثــَيي باشــة بكرَيتــة  (للتباحــث معهــم حــول الســعة االحتياطيــة / رابعــًا)دةربــارةي ئــةو ماددةيــةش  

 .، سوثاس(استخدامهم السعة املتاحة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيلغا كرا هةمووي، كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( د)مر ثشتطريي ئةو رةئيةي كاك ئةسعةدو كاك عةوني و كاك عوران دةكةم سةبارةت بة البردنـي خـاَلي   

 .لة بردطةي ضوار، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس باسي نةكردووة، ثشتطريي كَيت كردووة، باشة سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان /ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ثَيويستمان بةوة هةية، ضونكة لة ناحيةي عةمةليةوة لةوانةية شـةريكة ثَيويسـو بـة تـةرةيف سـَييةم      
هةبَيت، ثَيشنيارةكةي ئَيمة لةجياتي ئةوةي بَلَيني وةزير، يان وةزارةت بَلَيني مةجليسي ئيقليي، مواسةدـةي  

مواسةدــةت كــَي دةيــدات، بــا مةجليســي ئيقلــيي بَيــت، نــةك وةزيــر، يــان وةزارةت، بــةاَلم سةدةرةكــة   دةوَيــت،
بةرداسو ثَيويستة، لةناحيةي عةمةلي شتَيكي واي دةوَيت، كة شـةريكة بتوانَيـت، ناتوانَيـت بـةخؤي بيكـات،      

 .مواسةدةت وةردةطرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةرا، يان دةبَيـت هـةردووكي مةجليسـي وزةرا بَيـت، ئـةوة ئوسـولي نةستيـة        لة جياتي مةجليسي وز( ثت و )
كـةش بـة مواسةدـةتي    (ت)بكرَيتة مةجليسي ئيقليميةكة، لـة جيـاتي داواي ئيلغايةكـة شـتَيكي وةسـتيية لـة       
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يةكـةش بـة مواسةدـةتي مةجليسـي ئيقليمـي لـة جيـاتي        (ث)مةجليسي ئيقليمي لة جياتي مةجليسي وزةرا، 
 .شكالةكة حةل دةكات، سؤزان خان سةرموووةزير، ئةوة ئي

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة كؤمثانيايةكة وةزارةت بَلَيني دايدةمةزرَييَن، ئَيمةش دةمانةوَيت ئيستيسمارد ثَيي كؤمثانياي ئةجنةبي 

مثانياية كة حكوميية، كة ئَيمة خـوا  يةعين ئةم كؤ( بتناسس)دا هاتووة، دةَلَيت ( )راكَيشني، باشة لة خاَلي 
مـع غريهـا مـن الشـركات      بالتنافس)دا هاتووة دةَلَيت ( )خوامانة ئةجنةبي بَيت ئيستيسمار بكات، لة خاَلي 

، وحيق هلا القيام باالعمـال التشـغيلية اخلاصـة بالعمليـات النفطيـة،      الوزيرللحصول على االجازات بعد موافقة 
ئيتيئادياتي شةراكة ضؤن ئةم كؤمثانياية دةيكات، دوايي دَيينة سةري كة دةبَيـت   ،(وابرام أتفاقيات الشراكة

ئـةوةش  ، (او عقـود مشـابهة هلـا   )كَي بيكات، ضونكة ئةوة طرنطرتة، يةعين كـؤكي ياسـايةكة لةوَيدايـة، ئينجـا     
خواتة ئةجنةبيـةك   ، باشة تؤ كة خوا(الحمافظات واسواء يف األقليم او يف بقية االقاليم ) هةر هيض ديار نيية،

بَيتة ئَيرة، بؤ ئةوةي شةريكةيةكي عيمالق، بؤ ئةوةي هةموو دامودةزطاكانـت بـؤ دابنَيـت، جـارَيكي تـر تـؤ       
بةم بضووكيةي خؤت و بَي ئيمكانيةتةي خؤت وةكـو شـةريكةيةكي حكـومي، كـة وةكـو وةزيـر دوَيـيَن باسـي         

 .يةكةمة كرد، ضؤن دةتواني موناسةسةي ئةواني تر بكةيت، ئةمة خاَلي
ــاَلي دووةم ــرد     / خ ــي ك ــةنابييب رةئيس ــي و شــةبةكاتي ئ ــةنابييب رةئيس ــةر ئ ــان مونادةشــة لةس ــيَن زؤرم دوَي

ــة،         ــيمان نيي ــةنابييب رةئيس ــةبةكةي ئ ــة ش ــة نيمان ــوتي ئَيم ــرد ط ــةوة ك ــؤكي ل ــر داك ــةردَين وةزي ــو، ب بةرداس
ت موَلكيـةتي ئـةو ئةنابيبـة    مةجبورير بيدةير بة شةريكات، شةريكات دروسـو بكـات، بـةاَلم ديـاري نةخسـ     

رةئيسيانة بؤ كوَي دةطةرَيتةوة، بؤ حكومةتي هةرَيي دةطةردَيتـةوة، يـاخود ضـؤن عةددةكـة دةكرَيـت لةطـةَل       
شةريكات، ضونكة بَلَيني شتة موهيمةكان ئةوةية، ئةو ئةنبوبة رةئيسيةي كة نةوتةكةي ثَي دةنَيردرَيت، كة 

ــتةكا    ــةموو ش ــان و ه ــةموو كارةك ــة ه ــيرت ئةم ــةي    ئ ــة نودت ــان دةخرَيت ــرير، ي ــان دةينَي ــةوَيوة دةردوات، ي ن ل
تةجهينةوة، ئةطةر تؤ ئةم ئةنابيبةت داوة بـة شـةريكةيةكي ديكـة دروسـو بكـات بَلـَيني هينَيكـت داوةتـَي،         
ضؤن ئَيستا شةريكةي تةكريرية ئيدارةي ئـةو مونشـةئةية دةكـات، ئيـدارةي ئـةو شـةبةكةية دةكـات، ئةمـة         

 .خاَلي دووةمي
تةرةيف سـَييةمةكة ئةطـةر ئةزيـةت نـةبَيت روونـي بكاتـةوة، ئـةو طـوتي زؤر ثَيويسـتة، بـةاَلم           / ي سَييةمخاَل

تـةرةف سـَييةكةمة مةبةســو ئةوةيـة هةنـدَي شــةريكاتي ئةجنـةبي حصةصـي زيــاتر بَيـت، يـان مةبةســو         
 .خةصخةصةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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يةكةم ثَيشنيار مةجليسي ئيقلـيي بَيـت، نـةك وةزارةت، هـةمووي مواسةدـةي دةوَيـت، ضـونكة ئيستيسـماري         
دةوَيت، ئةطـةر شـةريكةيةك بتوانَيـت خـؤي بيكـات، حكومـةت لـة رَيطـاي مةجليسـي ئيقليمـةوة مواسةدـةت            

ئيمكانةي مالي هةية، دةتوانَيت مقاول و ئيختيصاصي بَينَيت ئيشةكةي بؤ بكات، دةبَيت ئةوة بكات، ضونكة 
موناسيس بَيت، ئةطةر شةريكةي خارجي بَيت، دةتوانَيت بة شةراكةت لةطةَلياندا بكات، ئةطةر خؤي دةسـو  

(  )ةوة لةبـةر ئةوةيـة   ثَي كرد، دةتوانَيت تةرةيف سَييةم بَينَيت تةواوي بكات بؤي كـة مقـاول مةسـةلةن، ئـ    
نيهايةتةكةي سةدةرةكة ئةوة دانـراوة، شـةريكة خـؤي ناتوانَيـت، بـةاَلم تـؤ ناتوانَيـت بَلَيـي ئَيمـة خيربةمـان           
نييةو خيربةمان نابَيت، سَي، ضوار ساَل لةمةوثَيش ثةرلةمانت نةبوو، ئَيستا هةتة، خؤ كـةس نـةهات بَلَيـت    

ابنَييـت، سَيـر بوويـت ئَيسـتا تـؤ باشـرتي لـةوةي ئـةو ثَيشـنيارةي          تؤ ثةرلةمانت نيية، ناتوانيـت ثةرلـةمان د  
هةبوو بؤت، عةيين شتة ئةمةش ناحيةي عةمةلي سَير دةبي، دةسـت بـة ئـيش دةكـةيت، خـةبري دةهَينيـت،       
مقاول دةهَينيت سَيرة ئيش دةبيت، دوايَي خؤت دةبيت بة خةبري، لةبةر ئةوة داتناوة بؤ موستةدبةلة، خـؤ  

، ناحيةي شةبةكات تؤ ئةطةر تةجاوزي حدودي خـؤت بكـةيت لـة كوردسـتانةوة دةضـيت بـؤ       بؤ ئةمردؤ نيية
ئَيران، لةوانةية ضونكة ثاير ثالينَيك هةية لَيرة مةسةلةن بؤ هةولَير تا سلَيماني، دوايي ئيمتياجة حـةدل  

ةتي هةيــة، لةوانةيــة خــارجي حــدودي تــؤ بَيــت، ئيتيئــاق دةكــةيت لةطــةَل موحاســةزةكاني تــر الي حكومــ    
ئيتيمادي خةتةكة درَيذ دةكةيتةوة بـة ئيتيئـاق لةطـةَل موحاسةزةكـة، دةبيـت بـة بةشـدار، خـؤ حكومـةتي          
موستةديل نيت، بةيةكةوة ئيش دةكةن، ض ئةمة مةجالت دةداتَي شةريكةكة بتوانَيت لة هةموو واَلت ئـيش  

 .بكةيت، تةبعةن هةمووي بة ئيتيئادة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اني سؤزان خان موالحةزةكانت بةجَيية، بةاَلم وةاَلمةكةي جةنابي وةزير بردَيكـي شـةرح كـرد، ئَيمـة كـة      دةز
ئةمردؤ ئيمكانامتان نيية، ماناي وا نيية دائيي ئيمكانامتان نابَيت، دانون دادةنَيني، دانونةكة بؤ ساَلَيك نيية، 

دةبَيـت هـةوَل بـدةير خؤمـان ئيمكامنـان هـةبَيت        بؤ دة ساَل نيية، دوو ساَلي تر وةزيري عَيراق هـني بـَي ،  
ئينتاج بكةير، مةكائني بَينني و تةتويري هني بكةير، لةبةر ئةوة مةجال لَيرة دانونية ئةو شـةريكةية كـة   
شــةريكةي خؤمانــة بتوانَيــت موناسيســي شــةريكاتي ئةجنــةبي بــَي ، ئــةمردؤ نــاتوانَيتنر شــةش مــانطي تــر،  

مـة زؤر زةرورييـة هـةبَي ، بةنيسـبةت موَلكيـةتي ئةنابيبـةوة، ئـةو عةدـدةي كـة          ساَلَيكي تر دةتوانَي ، ئة
ئيمــناي دةكــاتر، ئــةوة ديــاري دةكــاتر موَلكيــةتي كَييــة، ئَيســتا تةبعــةن ئــةو شــةريكة ئةجنةبيــة كــة دَيــت  
ئيستيسمارد دةكاتر بة تةئكيد كة عةددةكة دةكات، ئةوة نودتةيةك دةبَيـت لـة عةددةكـة ثاشـي ثَيـنج سـاَل       

 .موَلكيةتي دةطةردَيتةوة بؤ ئةو شةريكةية، يان بؤ وةزارةتةكة، يان بؤ هةرَيي، ئةوة مةعلومة، سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤمان هةموومان دةزانني سياسةتي نةوتي سياسةتَيكي زؤر بةدوةتة لة دةسو حكومةت، تؤ دةتوانيـت لـة   

ةكوم بةو سياسةتة بكةيت بةوةي كة بةدةستةوةية، باشة لة ثرد زؤر زؤر هات نةوتةكـة  هةموو كاتَيكدا تةح
دةطريتــةوة، بؤرديةكــة هــي خؤتــة دةيطريتــةوة، وةكــو سياســةتَيكي زةخــت بــةكاري دةهَينيــت، باشــة كــة تــؤ  

 .بيدةيت بة شةريكةيةك، ضؤن ئةو سياسةتة بةكار دةهَينيت، ئةو زةختة مومارةسة بكةيت
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 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

ثرسيارَيكي / باشة مر ثرسيارَيكي ترت لَي دةكةم، تؤ بؤ ثرسيارَيك دةكةيت كة مةنتقي زةعيئة، دووةميش
تر دَيتة ثَيشةوة لةوة بةدوةترت، ئةي باشة ئةطـةر شـةبةكةي ئـةنابيب دروسـت نةكـةيت، ئـةو نةوتـة بـة ض         

روسـت بكـةيت، دودرةتـت نييـة دروسـو      نةدل دةكةيت تةسويقي دةكةيت، خؤت دابليةتت نيية ئـةنابيب د 
 .بكةيت، سةرموو كاك رةشاد

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةوحيد بكرَيت، لةبةر ئةوةي يةك تةواوكةري يةكة، هةر لةطةَلي وي ( ت  و )مر ثَيشنيار دةكةم بردطةي 

وابرام أتفاقيات الشراكة او عقود مشابهة هلا ، سواء ) دةَلَيت(  )هاتووة لةدواي ئةو، كة لة نيهايةتي بردطةي 
باألشرتاك مع الشركات النفطية العاملية او مع القطاع اخلاص يف  يف األقليم او يف بقية االقاليم والحمافظات

ش البربَيت (ث)ئةو دوو بردطةية ثَيشنيار دةكةم تةوحيد بكرَيت جوانرت دةبَيت، هي ، (العمليات النفطية
 .دةبَيت بؤ ئةو كاتة، زؤر سوثاسباشرت 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير ثَيشنياري كرد النةبرَي  بكرَيتة مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي لة جياتي ( ث)هي 
مواسةدةتي وةزير، ئةطةر هةر ئيسرار دةكةن لةسةر البردنةكةي، ئةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، ئةو سةدةرةي 

و ئيلغا بكرَيت، بةمة حةلَيكي وةسةت طومتان بنووسرَي  زةروريية جةنابي وةزيريش كة داواتان كرد بو
شةرحي كرد، بةاَلم لةجياتي مواسةدةتي وةزير طرنطة دةبَيت هةموو اليةكي تَيدا بَيت طومتان مةجليسي 

 .ئيقليمي هني بكاتر زةروريية تَيدا بَي ، كاك حمةمةد سةرةج لةسةر ئةو نودتةية سةدةت
 :َين حممد سرج ابدبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةم دانونة طرنطيةكةي ئةوةية، يةعين ئةولةويةتي داوة بة شةريكةي وةتةني، يةعين تةبيعيية ئةو بؤندة 
ئةو وةريطرَيت بة عةددي خدمة دةيدات بة شةريكات دروسو بكات، لةبةر ئةوة بووني ئةمة زؤر زةرورة، 

بة شةريكة وةتةنيةكةي ئةو بؤندة، دوايَي دةتوانَيت عةددةكة بة عةددي  يةعين ئةولةويةتةكة دةدا
خدمة، نةك بة عةددي ئينتاج، بة عةددي خدمة بيدات بة شةريكةيةكي طةورة ئيشةكةي ثَي بكات، بؤ 

 .بَيتة موَلكبئةوةي شتةكة بؤ وةتةن بطةردَيتةوة، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةر ماددةكةدا هاتووة بؤتان ئيشارةتي ثَي دةدةم ثَيش ئةوةي بيخةمة كةواتة ئةو طؤردانكاريانةي بة
لة بردطةي دوو لة جياتي حكومةتي ئيقليي وةزارةت دةبَي ، لة بردطةي ضوارةم، يةكةم / دةنطدانةوة، يةكةم

، .......(..وان الذين يسبقون)ثاشي ئةو شةتب دةكرَيت ( الذي يعمل يف االقليم)لة خةتي سَييةمةوة 
ئةوة دةبَيتة ماددة هةشت، تةسةلسولةكة دوايَي ضاكي دةكةير، موهيي ( مبوجب املادة السادسة)سةرةوةش لة
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بالتنافس مع غريها من الشركات للحصول على )لة كوَي بَي  تةسةلسولةكة لةكوَي بَي  ضاك دةكرَيت، لة 
مبوافقة اجمللس  -ت)دةبَيتة ( ت)ة ، ل(لس االقليميبعد موافقة اجمل)بوو بة ( الوزيراالجازات بعد موافقة 

 .، سةرموو كوَيستان خان(مبوافقة اجمللس االقليمي -ث)دةبَيتة ( ث)، لة (االقليمي
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئيلغا بكرَيت، بؤية بة ثَيويسو دةزامن خبرَيتة( ث)ئَيمة دةوري شةش كةس داوامان كرد كة ئةوةي 

دةنطدان، ضونكة دوَييَن ئَيمة ئةو ثَينج ساَلةش زؤر داوامان كرد نةخراية دةنطدانةوة، بؤية ئةمردؤ ئةو 
 .ئيشكالة دروست بوو، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوَينَيش خراية دةنطدان، ديارة جةنابت لة دةرَي بووي، خراية دةنطدان دةنطي نةهَينا، مر طومت ئةو 
ةنطة ثَيشنيارةكةتان كرد بَيت، طومت ئةطةر ئةو تةعديلةتان ثَي باش بَيت ناخيةينة دةنطدان، تةعديلة ر

ئةطةر كاك عةوني ئةوانةي ثَيشنيارتان كرد موسرين لةسةر ئةوةي خبرَيتة دةنطدان، باشة، ضةند 
الدارة أي من  بالسماح لطرف ثالث)كة دةَلَيت ( ث)ئةندامَيكي ثةرلةمان ثَيشنياريان كردووة كة بردطةي 

ئيلغا بكرَيت، كَي لةطةَل ئيلغاية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي ( االقليمي لساجملمنشآتها ومبوافقة 
لةطةَل ئةو ثَيشنيارة نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، ماددةكة بةو 

َي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ كَي طؤردانكاريانةي كة باسي كرد دةخيةمة دةنطدانةوة، ك
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية

ثَيش ئةوةي بيخوَينيةوة، تكا دةكةم جارَيكي تر ناو كة دةنووسي لة خياللي مونادةشةدا، ئةوة دةليلي 
شتَيكة لة كاتي مونادةشة كردندا دةست بةرز دةكةنةوة، ثَيشرت باش بة  شتَيكة عةسوم دةكةن، دةليلي

ديقةت نةتاخنوَيندووة، موالحةزتان نيية، لة كاتي مونادةشة كردندا بؤضووني باشتان بؤ دَيت، ناَلَيي 
 بؤضووني باش نيية، بةاَلم دةليلي ئةوةية نةخوَيندراوةتةوة لة الي ئةو برادةرةي كاك حمةمةد سةرةج لة

كاتي مونادةشة بؤضووني باشي بؤ دَيت سووديشي لَي وةردةطرير، بةاَلم ضونكة دووبارة بؤوة، بؤية ئةو 
 .تةعليقةم دا لةبةر ئةوة جارَيكي تر رَيطا نادةم، سةرموون خبوَيننةوة

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (KOTO)سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان

 :ماددةى سَيندةم
سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان دادةنرَي و كةسايةتى مةعنةوى هةيةو سةربةخؤيى لة  :يةكةم

 .بواري دارايى و كارطَيردى
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سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيردى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دواى ثةسند كردنى  :دووةم
ةرلةمان دادةمةزرَير، بةمةرجَيك دةسةاَلت و بةرثرسياريةتيان بة لةاليةن زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ث

 .دوورو درَيذو و بةثَيى ياسا ديارى بكرَيت
ثَيويستة وةزير هةموو زانيارية دارايية ثَيويستةكانى ثةيوةست بة مؤَلةتةكان لةكاتى طوجناودا بة  :سَييةم

 .بدات( KOTO)سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان 
لة دةستوورى سيدراَلى، يان وةكو لة ماددةكانى حةظدةم ( 115)، ( 114)بةثَيى حوكمةكانى ماددة  :مضوارة

و هةذدةمى ئةم ياسايةدا هاتووة، سندوق داهاتة بة دةست هاتووةكانى ثردؤسةكانى نةوتى تايبةت بة 
 .كَيَلطةكانى ئَيستاو ئايندة لةجياتى طةىل هةرَيي وةردةطرَيت

مةرجةكانى ئاماذةيان بؤ كراوة، كة لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياساية جَيبةجَى دةكرَير، تاوةكو  :ثَينجةم
داهاتة بةدةست هاتووةكان لة ثردؤسةكانى نةوتى / يةكةميان: سندوق دوو حيسا  بة دةستةوة دةطرَي

ثردؤسةكانى ، هى ديكة داهاتةكانى بةدةست هاتوو لة (حيسابى كَيَلطةكانى ئَيستا)تايبةتر بة كَيَلطةكانى 
، هةردوو حيسا  بةشَيك لة داهاتى طشتى (حيسابى كَيَلطةكانى ئايندة)نةوتى تايبةتر بة كَيَلطةكانى ئايندة 

 .هةرَيي ثَيكدَينر و دةكةوَيتة ذَير دةسةاَلتى ثةرلةمان
 حيسابى كَيَلطةكانى ئَيستاو حيسابى كَيَلطةكانى ئايندةو بؤ وردبينى سةربةخؤ ملكةض دةبر، :شةشةم

وردبينى بؤ هةمووان ردةواية، لة هةموو حاَلَيك سندوق بةرثرسياريةتى خؤى بةثَيى ثرةنسيث و ثَيوانةى 
( EITI)تايبةتى بةدةستثَيشخةرى شةساسيةت لة ثيشةسازيةكانى دةرهاتوو ئةجنام دةدات، كة لةسةرضاوةى 

 .داهاتووة 4225ئادارى 
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
 (KOTO)صندوق كوردستان للعائدات النفطية 

 /ةعشر الثالثةاملادة
 . يؤسس صندوق كوردستان للعائدات النفطية وله شخصية معنوية واستقالل مالي واداري: أوال

عضاء ال األغلبية املطلقة يعني رئيس واعضاء جملس األدارة من قبل جملس الوزراء بعد مصادقة: ثانيا
 .بشكل تفصيلي وبقانونن حتدد صالحياتهم ومسؤولياتهم الربملان، على ا

بكافة املعلومات املالية الضرورية ( KOTO)تزويد صندوق كوردستان للعائدات النفطية  يرعلى الوز: ثالثا
 .يف الوقت املناسباملتعلقة باالجازات و

ول احلالية واملستقبلية نيابة يستلم الصندوق العائدات املستحصلة من العمليات النفطية اخلاصة باحلق: رابعا
، 12)املادتني  ما ورد يف أو حسب.،من الدستور االحتادي 115، 114عن شعب األقليم مبوجب أحكام املادة  

 .هذا القانونمن ( 18

: عشر من هذا القانون حيتفظ الصندوق حبسابني الثامنةحلني تنفيذ الشروط املذكورة يف املادة : خامسا
، واالخر (حساب احلقول احلالية)ملستحصلة من العمليات النفطية اخلاصة باحلقول احلاليةاحدهما للعائدات ا

ويشكل ، (حساب احلقول املستقبلية)للعائدات املستحصلة من العمليات النفطية اخلاصة باحلقول املستقبلية 
 . الربملان وتقع حتت سلطة احلسابان جزءًا من العائدات العامة لألقليم
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 التدقيق حساب احلقول احلالية وحساب احلقول املستقبلية خاضعَا للتدقيق املستقل ويكون كوني: سادسا
يمارس الصندوق مسؤوليته وفق املبادىء واملعايري اخلاصة باملبادرة الشفافية  س يف كل االحوال متاحَا للجميع

 .4225 -اذار( EITI)يف الصناعات االستخراجية اليت وردت يف املصدر 
 :مصطفى ابوبكر بدالكرييبةردَين ع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي سيازدةي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وابنامن دكتؤر ئاشو ثَيشنيارَيكي هةية سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة يةكةوةن، سةسلةكة دةبَيت ثَيش ئةوة دةست ثَي بكات، كة دةَلَيت ( 16و  15و 12و  13)ةي مادد

دةبَيت لَيرة دةست ثَي بكات لة ثَيش ئةم سندودة، ( الئصل السادس)لة ماددةي ضواردة، ( الئصل السادس)
سلةكة لة ثَيشةوة دةست ثَي ، باشة سة(املبحث الثاني)دواي ئةوة دةبَيتة ( املبحث االول)لةبةر ئةوة دةبَيتة 

 .بكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ادارة العائدات /الفصل السادس)، دةبَيتة (ادارة العائدات واحلصص اخلاصة/الفصل اخلامس)ئَيستا دةبَيتة 
لة ( ادارة العائدات واحلصص اخلاصة)، سندودي كوردستان عائيدات نامَينَيت، دةبَيتة (واحلصص اخلاصة

/ فصل السادس)ة، عينواني سةسلةكة دةبَيتة ضي، باشة تةوحيدي دةكةير، دةزاني ضؤنة دةبَيتة زميين ئةو
، باشة ئَيستا لة سةسلي شةشةم (ادارة العائدات واحلصص اخلاصةصندوق كوردستان للعائدات النفطية 

نيتان هةية، كاك ماددةي سَيندة خوَيندرايةوة، ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر نةبوو، ئةطةر تَيبي
 .شَيخ ئةدهةم سةرموو

 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تزويد صندوق  يرعلى الوز)ئةويش كة دبَيذيت , لةسةر ئةظَي ماددة سَيندة خاَلة سَي مر تَيبينياكة هةي

ويف الودت )هةتا ئَيرة باشة ( باالجازات بكافة املعلومات املالية الضرورية املتعلقة كوردستان للعائدات النفطية
، ثَيي واية ئةم كةليمةية ئةم وةدتة موناسيبة دةبَيتة جَيطاي ئةو، مر ثَيي باشة بكرَيت بة ثاش (املناسب

، يةعين وةكو ئيلنامَيك لَيرة هةبَيت، نةوةك وةدو موناسيب (بعد صدور االجازات)دةرخستين ئيجازات 
 .س، سوثا(بعد صدور االجازات)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير رةئيت لةسةر ئةوة، يان هةر شةتب بكرَيت



 184 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئةوة مانيع نيية، بةاَلم لة جياتي ئةوةي بَلَير بة ئيجازات عقود، لةوانةية ئيجـازات هـةبَيت، ئيجـازة ثـارةي    

 .تيا نيية جاروبار، كةليمةكة دةكةير بة عقود لةطةَل ئةو ثَيشنيارةش مانيع نيية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر شةتب بكرَيت، كاك ةةسور سةرموو( ويف الودت املناسب)دواتر ( املتعلقة بالعقود)ئيجازات ببَيتة عقود، 
 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين ةئور

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
، ئـةو بشـكل   (بشـكل تفصـيلي  )تَيبينيةكةي مر لةسةر بردطةي دووي ماددةي سَيندةية لة دوا دَير نووسـراوة  

تـةواو، لـة كورديةكـة نووسـراوة بةرثرسـياريةتي      ( بقـانون )تةسسيلي بـة رةئـي مـر زيـادة، هـةر بنووسـرَيت       
 .بةثَيي ياسا دياري بكرَيت، زؤر سوثاسدوورو درَيذ بةثَيي ياسا، ئةو دوورو درَيذةش البضَيت، بكرَيتة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين ئةوةش تةئسريَيكي وا نيية، ئةطةر شةتب بكرَيت
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةدةرةي دووةم وةكو سةدةرةكاني ترة لة شةريكةكان عةيين شتة

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

 .ض زةرةرَيكي نيية شةتيب بكةير كاك ةةسور، يةعين تةحصيل حاصلة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة دانوني تةسسيلي دةوَيت، تةننيي ببَيـت، ضـونكة ثارةكـةي بةدةسـتة، ئةطـةر دـانوني لـَي بَيـت دةبَيـت          

بدةيَو، دةبَيت ثَيي بَلَيني ضؤن بة تةسسيلي ئيش دةكات، ضؤن تةدارير دةهَينَيـت، ئةمـة وةكـو     سةاَلحياتي
 .شةريكة نيية، ئةو تةسسيلة دةبَيت بَيت بؤ ثةرلةمان مواسةدةتي لةسةر بكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة هةر حاَل صياةةية، كاك كةريي سةرموو
 

 :بةردَين كريي  يد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيشنيارَيكي هةية ئةطةر لة ماددةي سيازدة جَيـي ببَيتـةوة، بـةو سـيئةتةي كؤمثانيايـةكان بةشـَيكر لـة        
ثَيكهاتــةي حكومــةت، ثَيويســتة ئــةو كؤمثانيايانــة لــة ذَيــر ضــاودَيري و وردبــيين دارايــي، ضــونكة بةرداســو   
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ت ثةرلـةمان ثةسـندي بكـات، دةبَيـت ئـةوة مـوَلكي حكومةتـة،        هةيئةي كارطَيري زؤر دسةي لةسةر كرا دةبَي
موَلكي خةَلكةو، ثَيويستة دةست ثاك بر و خةَلكي باش و كارامةو لةو بابةتة بر، بؤية مر ثَيشـنيار دةكـةم   

 .بردطةيةك زياد بكرَيت، كة ئةوانة لة ذَير ضاودَيري وردبيين دارايي دابر، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ووي وابنامن لة ذَير ضاودَيرير، سةدةرةيةك هةية لة شوَينَيكدا دَيتة بريم خوَيندومةتةوة، كاك شَيروان هةم
 .سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، يمر لةطةَل ليذنةي ياساييي ئيمنام كردووة لةسةر راثؤرتةكة، لةطةَل دةدي بؤضـوونةكاني ليذنـةي ياسـايي   

و  12)ةس لة رووي تةشريعيةوة مر موالحةزةيةكي هةية، بةنيسبةت سةدةرة ضوار و ثَينج، باسي مـاددة  ب
دةكات كة ثةسند نةكراوة، ئينجا ( 12)دةكات كة هَيشتا ثةسند نةكراوة، لة ثَينجةميش باسي سةدةرة ( 18

رةدا بـَي ، ضـونكة لةوانةيـة    ئةو سةدةرانة ثَيش ئةوةي ثةسند بكرَير لة رووي تةشريعيةوة، ثـَيي وايـة ليَـ   
ــاددة  ــة رووي        ( 18و  12)م ــنامن ل ــةير، واب ــندي بك ــتا ثةس ــة ئَيس ــرةوة ئَيم ــت، لَي ــةردا بَي ــاري بةس طؤردانك

ش بةنيسبةت (18)هةَلبستَيت بةنيسبةت سةدةرة ضوار، ( 18و  12)تةشريعيةوة واريد نيية، ئةطةر لَيرة 
 .موعالةجةية بكرَيت، زؤر سوثاسئيمكان هةية، ئةو ( 18و  12)سةدةرة ثَينج، لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من هـذا القـانون   )، ئةوة تةواوة، ئةويرتيش دةكرَي  بَلَيي (مر الدستور العرادي 115و  114)كاك شَيروان 
 .، كاك عوران ئةبةد سةرموو(حسب االحكام الواردة يف هذا القانون)، (او حسب ماورد يف هذا القانون

 :ابد بد امني ثمانعبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، جـةنابي وةزيـر   (بشـكل تئصـيلي او بقـانون   )دسةي يةكةم باستان كـرد، بردطـةي دووةم لـة مـاددةي سـيازدة      

علـى  )بـةدوةترتة  ( علـى الـوزارة  )، وابـنامن  (علـى الـوزير  )دسةي لةسةر كرد، مر باسي ناكةمةوة، هي سـَييةم  
املتعلقـة  )، ئينجـا ئـةو جوملةيـة كـة زةروريـةي تَيدايـة       (تان للعائدات النفطيةتزويد صندوق كوردس ارةالوز

 .تَيشدا نةبَيت، بؤ خؤي هةر وازحيةو، زؤر سوثاس( باالجازة يف الودت املناسب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر لة جياتي وةزير لةكوَي وةزير هةبوو دةيكةمة وةزارةت، كاك دكتؤر نوري سةرموو
 

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تَيبينيي هةبوو سةبارةت بة بردطة سَي ئةوة ضارةسةر كرا، سةبارةت بة بردطة ثَيـنج ئـةو ثَيشـةكيةي ناوَيـت     

احدهما للعائدات املستحصلة مـن   :حيتفظ الصندوق حبسابني)يةكسةر بَلَيني ( حلني تنفيذ الشروط املذكورة)
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، واالخر للعائدات املستحصلة مـن العمليـات   (حساب احلقول احلالية)ية اخلاصة باحلقول احلاليةالعمليات النفط
احلسـابان جـزءًا مـن    ويشكل )، ثاشان دةَلَيت ((حساب احلقول املستقبلية)النفطية اخلاصة باحلقول املستقبلية 

ئةويش دووبارة لة ئةخريي وةكو  ، سةبارةت بة بردطة شةش(اخلاضعة مراقبة الربملانالعائدات العامة لألقليم 
 التـدقيق  كون  حساب احلقول احلالية وحساب احلقول املسـتقبلية خاضـعَا للتـدقيق املسـتقل ويكـون     ي)صياةة 

يف  بالصـورة الشـفافة بالصـورة املعمـول بهـا     ميارس الصندوق مسؤوليته وفق املبادىء واملعايري و ،متاحَا للجميع
 .، سوثاس(كذا وكذا املصدر يف الحمددةالصناعات االستخراجية 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حلني تنفيـذ الشـروط املـذكورة يف    )مر ئةو موالحةزةية زؤر بةجَيية، ئةطةر جةنابي وةزير مواسةق بَيت لة 
 .، سيعلةن ئةوة هةمووي زيادة، ئةطةر مانيعت نةبَي  شةتيب بكةير(عشر من هذا القانون الثامنةاملادة 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ و هةوراميئاش.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةست ثَي دةكات، باشة( حيتفظ)لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عشـر مـن    الثامنـة حلني تنفيذ الشروط املـذكورة يف املـادة   )كةواتة مواسةدةتي كردو موالحةزةكةش بةجَيية 
 حتت سـلطة الربملـان  )دةست ثَي دةكات، لة ئةخرييةكةي ( ندوقحيتفظ الص)شةتب دةكرَيت، لة ( هذا القانون

 .، ئةوة راسترتة، ئةوةي شةشةم ضي بوو كاك نوري(اخلاضعة للمراقبة الربملانية
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 التدقيق قيق املستقل ويكونكون  حساب احلقول احلالية وحساب احلقول املستقبلية خاضعَا للتدي)طومت ئةوة 

يف  بالصورة الشـفافة، بالصـورة املعمـول بهـا    ميارس الصندوق مسؤوليته وفق املبادىء واملعايري و ،متاحَا للجميع
 (.كذا يف املصدر الحمددةالصناعات االستخراجية 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جـةنابي وةزيـريش مواسةدـةتي كـرد،      كاك سرسةت رةئيةكي هةية لةسةر ئةو دسانةي كاك دكتؤر نوري، كة
 .سةرموو

 
 

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو دوو سندودة ئةوةي لَيرة هاتووة لةو ماددةية حاَلةتَيكي موةدةتة، ئةوة يةك، وةرةدةيةكة لة دةستمان، 

لـة دةسـتووري ئيتيمـادي    ( 141و  114و  126)دوو سندوق بةكار دةينني هةتا حكومةتي عَيـراق مـاددة   
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تةنئيني بكات، ئةو ماددانةش عيالدةي لةطةَل هةيئةيةكي عـام هةيـة بـؤ تـةوزيع كردنـي مـةوارد، ئةطـةر        
بَيتو حكومةتي ئيتيمادي ئةوهةيئةية دروست نـةكات، تـةنئيني ماددةكـاني دةسـتووري ئيتيمـادي نـةكات،       

، ئةطةر لَيرة وات لـَي كـرد، كـو سـندودةكة ببنـة      ئَيمة حةدمان هةية بؤ ئةو ماوةية دوو سندودمان هةبَي 
دائيمي موتةعارين دةبَي  لةطةَل ئةحكامي دةسـتووري عَيرادـي، بـة رةئـي مـر ئـةوة وةكـو خـؤي مبَينَيـت،          

رةدـةمي  ( 18)بةاَلم ئةوةي كاك شَيروان باسي كرد راستة ناحيةي ماددة، لةوانةية تاكو دَيينة سـةر مـاددة   
ان مةزمونةكة بةشَيوةيةكي تر بَيتة داردش ، ئةوة الزمة ئَيمة لَيرة ضارةسةري بكةير، ماددة بَيتة طؤردير، ي

بةس بة رةئي مر وةكو خؤي مبَينَيت باشرتة، ضونكة تؤ زةمانت نييـة، حكومـةتي عَيرادـي عةجةبـةن ئـةو      
وانةيـة ئيمتيئـاز   هةيئةية تةنئين دةكاتر، تةتبيق دةكاتر، ثَي دةكات، يان ثَي ناكات، ئةطةر ثَيـي نـةكرد لة  

 .بة سندودةكة بكات، ئةطةر ثَيي كرد مومةسيلت لةوَيية موحتاجيت بة دوو سندوق نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حلالية وحسـاب احلقـول املسـتقبلية خاضـعَا     كون حساب احلقول اي)مر تَيبينيةكي لةسةر بردطةي شةش هةية 

 .، ئةو جةميعة كَير، كة حةدي تةدديقيان هةية، سوثاس(متاحَا للجميع التدقيق للتدقيق املستقل ويكون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، يةعين ضي(خاضعًا للجميع)نودتةيةكي موهيمة بؤمان باس بكة جةنابي وةزير 
 :يري سامانة سروشتيةكانوةز/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةصــدي ئةوةيــة شــةساسيةتي تيايــة، كــة داوا دةكــات حــةدي هةيــة بنانــَي ئــةوة ضــية، لةوانةيــة حكومــةتي  
ئيتيمادي بَيت، شتَيكي ئيعتيادية، بردوا ناكةم ئةوة تةعاروز بَيت لةطةَل دةستوور، بـةاَلم خـةبري دةبَيـت لـة     

 .ئةمة ئةو سةدةرةي تيا نةبَيت باشرتةدةستوورةكة، ئةطةر 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 
 

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دسةكاني مر كراو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
، (بقـانون  بشـكل تفصـيلي   علـى ان حتـدد صـالحياتهم ومسـؤولياتهم    )بةنيسبةت ماددةي سَيندة سةدةرة دوو 

دةبيني زؤر زؤر زةرورة تةسسيالتي هةبَيت، ضونكة ئةو ماددةية ئيشَيكي زؤر موعةدةدة، بـؤ ئـةوةي وةهـي    
سيل بكات، بؤية زؤر موحةدةد بَي، زؤر تةسسيل نةبَيت و ئيختيالف نةبَيت، كة هةر كةسَيك بة شكلَيك تةس

 .بَيت، بؤ ئةوةي ئةطةر كةسَيك دةضَيتة ثَيش لَيي تَيبطات
، مر دةَلـَيي  (بكافة املعلومات املالية الضرورية املتعلقة باالجازات)بةنيسبةت سةدةرةي سَي، ئةوةي كة دةَلَيت 

ة بكرَيت، هةم بؤ ئةوةي تةسسـيل روون بَيـت، بـؤ    ، هةردووكي ئيناس(باالجازات والعقود)هةردووكي مبَينَيت 
 .ئةوانةي دةضنة ثَيشةوة

، (متاحـَا للجميـع   التـدقيق  ويكـون )بةنيسبةت سةدةرةي شةش ئةوةي ئـةو بةردَينانـةي ئيشـارةتيان ثـَي كـرد      
ئةمة زؤر ئةوةية، ضونكة هةرَيي دةبَيت، ثاشان سياسةتي خؤي دةبَيت تةسرييب مـةعلومات بـة ئاسـاني بـؤ     

وو شــوَينَيك نــةبَيت، دةبَيــت ثةرلــةمان بينانَيــت، حكومــةت بينانَيــت رةدابــةي مــاليي بينانَيــت، هــةر   هــةم
كةسَيك لة دنيا بيةوَيت ضيت هةية بينانَيت، ئةوة نةختَيك لة جَيطاي خؤي نييـة، وابـنامن ئـةوة تةحديـد     

، بةنيسـبةت ئـةو دوو   بكرَيت، يـةعين ئـةو جةمعـة بكرَيـت، ثةرلـةمان، حكومـةت، رةدابـةي مـالي و ئةوانـة         
سندودة، ئةم خاَلة زؤر طرنطة، مر ثَيي وا نيية ئةم دوو سندودة لةبةر ئةوة بَي ، كة عَيراق مومةسـيلمان  
نيية لة سندودي عَيراق، ئَيمة لةطةَل عَيراق لة تةنةسوسـَيكى دميـوكراتني، لةوانةيـة سـبةي ئةطـةر هـةموو       

انيةي طشت نةوت، ئَيمة لةسةر ئةوة ئيسرار دةكةير، كـة لـة   شتمان لةوَي بَيت هيضت ثَي نةداتر، بؤية مين
دةرةوة دةسرؤشَيت، ئةو ثارةيةي كة دةردوات بؤ نةوت دَيت بضَيتة حيسابَيكي تايبةت بؤ كوردستان، لَيـرةش  
ســندودي خؤمــان هــةبَيت، بؤيــة ئــةويش وةكــو خــؤي مبَينَيــت لــةم زروســة طرنطــة، نــةك ئينــترياز بكــةير     

  لة بةةداوة بَلَي باشة با هةموو شتةكامنان بردواتة ئـةو سـندودة، ئـةو زؤر هةَلةيـةكي     نوَينةرَيكمان هةبَي
 .طةورةية، خةتةرَيكي زؤر طةورةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعيــة، يــةعين شــتَيكي وا هــني ناكــاتر هــةردووكي  ( االجــازات والعقــود)موالحــةزةي كــاك دكتــؤر كــةمال 
حلـني تنفيـذ الشـروط    )انكاريةكي تةواومان كرد، يةك نودتة هةية ئةويش ئةوةية ثَينجةم بنووسرَيت، طؤرد

، هـةم موالحـةزةي دكتـؤر نـوري كـة دةَلَيـت ئـةوة ثَيويسـت         (عشر مـن هـذا القـانون    الثامنةاملذكورة يف املادة 
طرنطـة، بـةثَيي   زؤر ( 18)ناكاتر مةنتيقي تَيداية، ئةو موالحةزةيةي كـاك سرسـةتيش، كـة دةَلَيـت مـاددةي      

ئةو سةاَلحياتانةي كة لة دةستووري عَيراددا هاتووة ئاماذةي ثَي كردووة، تاكو ئةو سندودة هـني نـةكرَي ،   
جا ثَيشنيار ئةوةية ئةو سةدةرةي ثَينجة حةرةكةي دوا خبةير بؤ ثاش مونادةشة كردني مـاددةي هـةذدة،   

 .سةرموو
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 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
، دةتـوانني ئـةوةش بَلـَيني وةكـو ئـةوي      (الواردة يف احكـام هـذا القـانون    حلني تنفيذ الشروط)دةتوانني بَلَيني 

 (.املعنيني متاحَا جلميع التدقيق كونتو)ديكة، ئةوةي سةبارةت بة شةشةم مر ثَيي باشة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 :حيدري بةردَين شَيروان ناصح

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مونادةشـةمان كـرد   ( 18و  12)هةتا ئةطـةر هـاتوو ئَيمـة ئـةو ماددةيـةمان تـاخري كـرد، ضـووينة مـاددةي           

خةلةل تةشريعيةكة هةر واريدة بةرداسو، ضونكة ثَيويستة ئَيمة ماددة بـة مـاددة مونادةشـة بكـةير، هـةتا      
يــة خةلةلةكــة (18و  12)ة ئــةو ماددةيــةي ذمارةكــةي ثَيشــي ئــةو دوو ماددةيــةش ثةســند كــرا، لَيــرة ئَيمــ

نـةبَي   ( 18و  12)دائيمة، بة تةسةوري مر ئةطةر ئةحكامي ئةو دانونـة بَيـت شـاميلة جطـة لـة مـاددةي       
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال دسة دةكات سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
لةطةَل رَينم بؤ رةئي برادةران لةناحيةك لة شوَيين خؤيةتي، بةاَلم مر ثَيي واية ئةمة هَيشتا نابَيتة دانون، 

ش (18و  12)ئةمــة مةشــروعة هــةتا ئيصــدار دةكرَيــت لــة الي ســةرؤكي هــةرَيي، بؤيــة دةتــوانني مــاددةي  
ونيـةوة، ئةطـةر كـاك سرسـةت تـةوزحيَيكي زيـاتر بـدات،        دابنَيني، كة هةر وةكو ثرؤذةية، نازامن لة رووي دان

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك سرسةت
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي مر ئيشكالَيك نـابَي  ئةطـةر ئَيمـة ئيشـارةت بـة ماددةيـةك بـدةير هَيشـتا نـةهاتبَي ، ئيقرارمـان           

بةس ئةطةر هاتوو ئةو ماددةيـة رةدمةكـة هاتـة طـؤردير، ئـةو وةختـة دةتوانيـت تةسةلسـولةكة          نةكرد بَيت،
بيطــؤردير، بــة دةيــان دــانومن ديتــوة بةرداســو ماددةيــةكي ســابق ئيشــارةت بــة ماددةيــةكي الحيــق داوة، بــؤ    

بكـةير،  سةبةبةكة، منيش مةبدةئيةن لةطةَل كـاك دكتـؤر كـةمامل، هـةر ماددةيـةك لَيـرة تةصـويو لةسـةر         
مانــاي ئــةوة نييــة ئــةو ماددةيــة بــووة دــانون، ئــةو وةختــة دةبَيتــة دــانون، ئةطــةر هــاتوو ئيصــدار كــراو لــة 
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جةريدةي دانوني نةشر بَيت، هةتا ئَيستا هةتا تةصويتيش لةسةر بكةير، هةر ثرؤذةية، جا لةبةر ئةوة مر 
ت، بَلَي ئةوة خةلةلَيكـة، ضـؤن ئيشـارةت    نابيني، راستة لة ناحيةي نةزةري لةوانةية يةكَيك وا بةسةردا بضَي

بة ماددةي هةذدةت داوة، هَيشـتا تـؤ مونادةشـةي مـاددة هـةذدةت نـةكردووة ئةسـَلةن، ئـةو ماددةيـة ئَيسـتا           
رةدةم سَيندةية، ئيقراريش بكـةم نابَيتـة دـانون، هـةر ثرؤذةيـة، ئـةو مـاددةي هـةذدة بةشـَيكة لـة ثـرؤذةي            

 .ناكاتر و باورديش ناكةم خةلةلَيكي تَيدا بَيت، سوثاس دانوني نةوت و ةاز، هيض تةنادوزَيك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك كةريي
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيي واية هةر ماددةيةك، هةر دانونَيك لَيرة كة ثةسند كرا لة ثةرلـةماني كوردسـتان دةبَيتـة دـانون، بـةاَلم      

 .بَيت تا باَلو نةكرَيتةوة، يان ئيصدار نةكرَي ، بؤية مر لةطةَل رةئيةكةي كاك شَيروامنناسين نا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تـة دـانون، كـةي    مر ثشتطريي رةئيةكةي كاك سرسةت دةكةم، هةر ثرؤذةيـةك هـةتا تةصـديق نـةكرَيت نابيَ    

 .تةصديق كرا، ئينجا دةبَيتة دانون، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة مر ثرسيارَيكي هةية دانوني، بـةاَلم بـؤ ئـةوةي رزطارمـان بَيـت لـةوة، يـةعين واز لـة داعيدةكـة بَيـنر           
، هـةمووتان  (ةعشـر  الثامنـة دة حلني تنفيذ الشـروط املـذكورة يف املـا   )مةنتيق بةكار بَينر، ئَيستا لَيرة دةَلَيت 

الثــامن )مـةسروزة ئـةو ثرؤذةتـان خوَيندبَيتـةوةو تَيطةيشـتوون، ئةطـةر كةسـَيك ئيعـتريازي لةسـةر مـاددةي           
هةية، نيية، ثَيي وانيية تةنادوز دةكات لةسةر ئةوة، ثَيي واية ئةو رةئيةي كاك سرسةت ئةو وةختة ( ةعشر

هةموومان ئيتياَلعَيكمان كرد بَيت، ئةطـةر كةسـَيك ثَيـي وايـة      دةتوانني هني بكةير، لةبةر ئةوةي مةسروزة
دةبَيـت طؤردانكـاري بةسـةردا بَيـت موتـةسيق نييـة لةطـةَل هـني و ئةوانـة خـياليف هةيـة،            ( 18)ئةو مـاددةي  

 .يةعين وةكو مةنتق تةخرجيَيك لة هينةكان، سةرموو كاك عةوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
دسةكاني جةنابت زؤر راستة، ئةطةر موالحةزةي ماددةي هةذدة بكـةير مانـاي هـةموومان خوَينديتمانـةوة،     
ئةطةر تةماشاي بكةير بة وردي هيض تةنادوزَيكي تَيدا نيية، زؤر زؤرة ئةطةر رةدمةكةي بطؤردَيت، كة لـةوَي  

طـؤرديين رةدمـةكان بكرَيـت، مانـاي هـيض       تةوزحيي بكةير و لَيرة لة ثةرلةمان طومتان جائينة دةسـتكاري بـة  
 .كَيشةيةكي دانونيمان بؤ ثةيدا ناكات، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةردوو بؤضوونةكة مةنتقي خؤي هةية، بؤضووني دكتؤر نوريش مةنتقي خؤي هةية، كة كاك سرسـةتيش  
سولي بري كردنةوة، بةاَلم وةكو مر شةرحي كرد و ئةوانةو كاك شَيروانيش مةنتقي هةية، لة ناحيةي تةسةل

حلـني  )عةرزم كردن، كة هـةموومان دانونةكـةمان خوَيندبَيتـةوة، ئـةو سةدـةرةي كـة ثَيشـرت هـاتووة دةَلَيـت          
، ئةطـةر هـةموومان ئـةو شـروتةمان خوَيندبَيتـةوة، ئةطـةر       (ةعشـر  الثامنـة تنفيذ الشروط املذكورة يف املـادة  

 .يعتيادية بنووسرَيت، سةرموو كاك سرسةتبنانني دةطوجنَيت و هني و ئةوانة ئ
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
با برادةران هةموويان تةماشاي ماددةي هةذدة بكـةن، هـةموو باسـي ماسـةكاني ئَيمـة دةكـات لـة دةسـتووري         

هـةرَيي، يـان هـةرَيي     ئيتيماديدا، هةموو باسي ئيلتيناماتي حكومةتي ئيتيمادي دةكةن بةرامبةر حكومةتي
بةشَيوةيةكي طشو، لةبةر ئةوة مر تةوةدوع ناكةم هـيض طؤردانكاريـةك لةسـةر مـاددة هـةذدة بـَي ، لةطـةَل        
رَيـنم بــؤ رةئـي هــةموويان، هـةموويان ئــازادن رةئـي خؤيــان بَلـَير، بــةس ئيتـياَلعي لةســةر مـاددةي هــةذدة        

ئيتيمادي تـةنئيني ئيلتينامـاتي خـؤي كـرد، تـؤ       ئةوةية، هةموو باسي ئةوة دةكةن ئةطةر هاتوو حكومةتي
موحتاجي دوو سندوق نابيت، ئةطةر هاتو ئيلتيناماتي خؤي بةرامبـةر بـة تـؤ تـةنئيني نـةكرد بـةطوَيرةي       

ئةو وةختة تؤ ئيمتيئاز بة هةردوو سندودةكة دةكـةيت و كـار ثـَي    ( 122و 141و  114و  126)ماددةي 
، مر نازامن برادةران يةكَيك ئةطةر بَلَيت مر ئيعتريازم لةسةر هةية، دةكةيت وةكو زةمانَيك بؤ ماسةكاني تؤ

هيض ئةويرتي تَيدا نيية، ئةو ئيلتيناماتانة هي ئَيمة نني، هي حكومةتي ئيتيمادية لَيرة ئرياديان كـرد، ئـان   
ت، يـان  لَيرة باران كرد، هةر بؤ ئةوةية بيخةنة بريي ئةو شةخصة ئةوي ئيتياَلع لةسةر ئةو دانونـة دةكـا  

ئةو دانونة خبوَينَيت بةرامبةر حكومةتي ئيتيمادي ئَيمة، ئةو ماسانةمان هةنـة، لةبـةر ئـةوة مـر تـةوةدوع      
 .ناكةم برادةرَيك ئيعتريازي لةسةر ماددةي هةذدة هةبَي ، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سارا خان
 :ثريؤت خضرسارا  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةروةكو كــاك سرســةت دةَلَيــت، ئــةو ماددةيــة موةدةتــة، بردطــةي ثَيــنج لــة مــاددةي ســَيندة، بــةاَلم ئةطــةر    هــ

تقـع  )بةراوردي بكةير لةطةَل بردطةي يةكي ماددةي هةذدة دةبيني ئةويش ئةوةية لة ماددةي سَيندة دةَلَيت 
ذلك حتت السـيطرة املطلقـة حلكومـة    ليكون )، بةاَلم لة ماددةي هةذدة بردطة يةك دةَلَيت (حتت سلطة الربملان

 .، ئةو جياوازية دةبيني نازامن هؤيةكةي ضية، زؤر سوثاس(االقليم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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لة ماددةي دوازدة كة حكومةتي ئيقليي هاتووة، مشولي ثةرلةمان و دـةزاو مةجليسـي وزةراش دةكـاتر، بـةو     
 .ر سَيكيان مشول دةكاتر، سةرموو كاك شَيروانشَيوةيةي كة لةوَيش هاتووة تةسسيلةكةي ئةوةية هة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن بووني بؤضووني جيا جيا، بؤ ئةوةية كة دانونَيكي سةركةوتوو بَيت بةرداسو، بةاَلم ئةو ثَيشنيارةي 

ماددةكاني تر لة جَيطاي خؤيـةتي بـة    كة جةنابت كردت، ئةطةر ئةو ماددةية تةعريف بكرَيت، ئَيمة بضينة
دةناعةتي مر هةر دةبَيت واش بَيت، ضونكة نينام داخيلي دةَلَيت ماددة، ماددة مونادةشة بكـةن، مـر خـؤم    
خوَيندوومةتةوة هيض تةعاروزَيك نيية، ماددةكة زؤر لة جَيطـاي خؤيـةتي، بـةاَلم لـة رووي دانونيـةوة هـةر       

، بـة دةناعـةتي مـر ئـةو ماددةيـة تـةعريف بكرَيـت و ئـةوان         (18و  12)دةبَيت مونادةشة بكرَيت ماددةي 
 .ثةسند بكرَيت، ئةوجا بَيينةوة سةر ئةو ماددةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .با لة صياةةكة ببينةوة، بةس دةنطدانةكة بةجَي دةهَيَلني، كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
ئَيستا لةو جةلسةي ئَيمة لة ماددةي دوازدة لة ثرؤذةكة ئةو حاَلةتةمان حةسي كرد، رةدمةكة طومتان دوايي 

 .ضاكي دةكةينةوة، وابنامن هيض ئيشكالَيكي تَيدا نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
باش وايـة بَيتـة جَيطـاي ئـةو ماددةيـةي كـة ئَيسـتا مونادةشـةي دةكـةير،          ( 18و  12)مر ثَيي واية ماددةي 

ضونكة ئَيمة تازة لة شةريكاتي نةوتي بووينةوة لة عةدد و لة عقودي شةراكةت و لـة ئيـدارةو لـة تـةننيي،     
اتي نةوتيـة، لةبـةر ئـةوة زؤر شـتَيكي     ئةمةش تةعاونة لةطةَل حكومـةتي مةركـةزي، هـةمان ئيشـة عةمـةلي     

تةبيعية ئةمة بَينينة ثَيشةوة، باسي عائيدات مةسةلةيةكي جياية، يةعين وةكو بَلَيي ئَيمة لة باسـي نـةوت   
لَيبووينةوة دَيينة باسي عائيدات، ئَيستا جارَيكي تر دةضـينةوة سـةر تـةعاون لـة عةمـةلياتي نةوتيـدا، مـر        

 .ئةمة بَينينة ثَيشةوة، عائيدات بضيتة دواوة زؤر شتَيكي تةبيعية، سوثاس ثَيي باشةو زؤر جَيطاي خؤيةتي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ت، بــةاَلم هـةتا ئةطـةر بَيتـو بـةثَيي دـانوني ئيتيمـاديش، ئـةوةي كـة ئَيمـة داوامـان كـردووة لـةوَي بضةسـثيَ             

ئةطةري ئةوةش هةية كةوا ثاش ماوةيةك حكومـةت ثةشـيمان بَيتـةوة دةسـتكاري ئـةو دانونـة بكـات، ئـةوة         
ي خـةَلكي عَيـراق، بـةاَلم    %(82)ئَيستا ئَيمة دةستووري عَيرادمـان لةبـةر دةسـتداية ثةسـند كـراوة لةاليـةن       

ــةوا        ــةن، ك ــة دةك ــةو ماددان ــي زؤري ئ ــتكاري بةش ــةريكر دةس ــةوة خ ــتا ئ ــةلي     ئَيس ــايف ط ــة م ــديان ب ثةيوةن
كوردستانةوة هةية، لةبةر ئةوة ئَيمة لَيرةدا ماسةكاني طةلي كوردستان بضةسثَينني تةماشـاي ئـةوة نةكـةير    

 .كةوا مةربووت بَيت بةو شةرتانةي كةوا لة دانوني عَيراددا دَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ هةوراميئاشو .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر سةسلي حةوت بَينينة ثَيشةوة، موشكيلةكةمان بـؤ حـةل دةكـات، مـر مـواسيقي لةسـةر ئـةوة، يـةعين         

 .تةئسري ناكاتة سةر مةبدةئةكة، باسي تةعاونةكة دةكةير لة ثَيشةوة، جا دوايي عائيدات دةكةير
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

لَيرة ئيشكال حةل دةكات، بةاَلم ئيشكالَيكي ترمان بؤ دروست دةكات بؤ دوارؤذ، هةر شتَيك بَيتة ثَيشـمان و،  
 .لةبةر ئةوة ماددةكان بطؤرديرء  ثاشء ثَيشيان بكةير، كاك ةةسور سةرموو

 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين ةئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نات لة ماددةي يةكةم ئةو حاَلةتةمان هةية، مةسةلةن لة تةعريئـةكان دةَلـَير سـالن    لة ماددةكاني ثَيشرت، بي

بةثَيي ماددةي ئةوةندة، ئـةوة هـةموو لَيـرةدا هةيـة، بؤيـة ئـةوةش زؤر زؤر ئاسـايية بـةو شـَيوةية بـردواتر،           
ةتَيك بـةثَيى  هةر طرَيبةستَيك طرَيدةدرَى يان دةولَـ / طرَيبةسو نةوت -46)مةسةلةن ئةطةر تَيبيين بكةير 

مـان مونادةشـة نـةكردووة، زؤر شــو    (43)، خـؤ مــاددةي  (بيسـت وسـَى ئــةم ياسـاية دةدرَيـت    ( 43)مـاددةى  
 .تريش هةية، ئةوة حاَلةتَيكي زؤر زؤر ئاسايشة بة رةئي مر، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ان بؤ دروست نةكات، وةكـو عـةرزم   راستة وةكو ئةو موالحةزةي يةكةمةكة دةهَينمةوة، بؤ ئةوةي مةشاكيلم
كردن، هةر ثرؤذةيةكمان بؤ دَيت مةسروزة هةموومان خوَيندمبانةوة، ئيسـتيعابي هـةموو ماددةكامنـان كـرد     

دةكــات، مـةسروزة رةئيـةكمان لةسـةر مــاددةي    ( 15)بَيـت، لةبـةر ئـةوة مـاددةي يــةك ئيشـارةت بـؤ مـاددةي        
دة ئيلغا بكرَي  ئةو وةخو ئةوة رادةطـرير تـاوةكو دةضـينة    ثازدةش هةبآ،  ثَيمان واية دةبَيت ماددةي ثاز

سةر ماددةي ثـازدة، بـةاَلم مـادام ئيعتريازمـان نييـة، مـر دةناعـةمت وايـة باشـرت وايـة لَيـرة هـني بكةينـةوة،              
ثةيوةنديةكاني ئَيمة لةطةَل حكومةتي ئيتيمادي رَيكـي خسـتووةو ئامـاذةي    ( 18)بةتايبةتي ئةو ماددةيةي 

مـةوادةكاني دةسـتووري و هـني زؤر تةبيعييـة، لةمـةودوا دةبَيتـة موشـكيلة، بـؤ ئـةوةي هـةموو           كردووة بـة  
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ئةنداماني ثةرلةمان مـةسروزة ثرؤذةكانيـان خوَينـد بَيتـةوةو ئيسـتيعابيان كـرد بَيـت و تَيطةيشـت بـر، كـة           
وة برييـت، ئينجـا   دةَلَيت بةثَيي ماددةي بيست و ئةوةندة، ئةطةر لةبرييشت ضوو بَيت تةماشاي بكةىء دَيتة

ئةطةر ئيعتريازَيك نةبَي  بةو ثَيية كة تَيطةيشتوونة، مر حةري ئةو هينـة دةكـةم، بؤتـان دةخوَينمـةوةو     
ئةو طؤردانكاريانـةي كـة كـراوة دواتـر دةخةينـة دةنطدانـةوة، ئـةو طؤردانكاريانـةي كـة كـراوة لـة بردطـةي دوو             

باالجــازات )بــووة وةزارةت، لــة ئةخريةكةشــدا   يةكــة شــةتب كــرا، لــة بردطــةي ســَي وةزيــر  (بشــكل تئصــيلى)
 12مـا وردت يف املـادتني   )شةتب كرا، لة بردطةي ضـوارةم ئـةخريي كـة دةَلَيـت     ( يف الودت املناسب)،  (والعقود

وةكـو  ( حلـني تنفيـذ الشـروط املـذكورة    / )، ثَينجـةم (حسب االحكام الـواردة يف هـذا القـانون   )نووسراوة ( 18و
وحتـت سـلطة   )هـيض طؤردانكـاري بةسـةردا نـةهاتووة، بـةس      ( فظ الصـندوق حبسـابني  حيـت )خؤي دةمَينَيتةوة 

، ئـةخريي جوملةكـة، شةشـةم ثَيشـنيارةكةي ئةوةيـة كـة دةَلَيـت        (وخاضـعة ملراقبـة الربملـان   )دةبَيتة ( الربملان
حـَا  متا التـدقيق  كون حساب احلقول احلالية وحسـاب احلقـول املسـتقبلية خاضـعَا للتـدقيق املسـتقل ويكـون       ي)

الصـورة  ب ميارس الصندوق مسؤوليته وفـق املبـادىء واملعـايري اخلاصـة    و) ةكة زيادة،(يف كل االحوال) ، (للجميع
، ئـةوة ئيعتريازتـان   (4225اذار ( EITI) يف الصناعات االستخراجية يف املصدر الشفافة وبالصورة املعمول بها

، يةعين دةكاتة ثةرلـةمان، رةدابـةي   (املختصة وتكون متاحة للجهات( )اجلميع)لةسةر ئةوة هةية، لة جياتي 
مالي، حكومةت خؤي، هةر وةزيرَيك، هةر لَيثرسراوَيك، دوايـي دةَلَيـت بـةس وةزارةت، مـواسقر لةسـةر ئـةو       
صيغةيةي كة طومت، كاك خةليل موالحةزةيةكي باشـيدا سوثاسـي دةكـةير، كـة كـةران ئينتباهمـان نـةكرد        

متاحـَا   االطـالع  ويكـون )، (تـدديق جهـات خمتصـة   )ئيمكـان نييـة، ئـةوة    ( عويكون التدديق متاحًا للجمي)بوو 
( وحيـق للجميـع االطـالع علـى نتـائج التـدقيق      )، ئةوة موالحةزةيةكي بةدديقةتة لة جَيـي خؤيـةتي   (للجميع

شتَيكي وا، ئةوة باشرتة، يةعين مةسـةلةن سـبةييَن ديـواني ضـاودَيري دةضـَي  راثؤرتَيـك دةنووسـَي ، ئـةو         
 .تة دةبَيت بة عةلةني باَلو بكرَيتةوة، مةدصةدي لةوة داية، كاك رؤميؤ سةرمووراثؤر

 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .، سوثاس(للجميع)مر دةثرسي دةبَيت مر لة ثَيشنياري خؤم ثاشطةز ببمةوة، وةكو خؤي مبَينَيتةوة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة، بةَلَي كاك شَيخ( مجيعًا متاحًا للمواطنني ويكون االطالع)
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةبةست جةنابَيتة ئةظةية يةعين ئةو مينانية حكومةتَي كـة لـة عائيـداتَي نةستيـة دَيتـة سـندوق، هـةمي        

 .بلةةَي بنانردةبَيت بنانَير ضةندة؟ ئةظةية مةبةسَو جةنابَيتة رةدمَي مة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةدمي مةبلةغ بنانر، تةدديق بنانر، ئيش و كارةكان ضؤن دةردواتر، ضؤن سةرف دةكـرَي ، حـةدي هـةموو    
 .خةَلكَيكة

 :ابد بارزاني عثمان ادهي بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ردياتي دةوَلةتَيك، ئايا هةمي دةوَلةت مينانيةي عةسوةن ئةظة داخيلي نهَينيةكانى دةوَلةتَيكي نابت، يةعين س

 .مةستوحةو ديارة، ئاشكرانة، يةعين صندوق، ئةمة صندودَيت بةردةاَلنة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مبانةوَيت و نةمانةوَيت ئةو سندودة عةلةني دةبَي ، ضونكة عَيراق هةمووي بةرةو ئـةوة دةردواتـر،   
ي نةوت و هةمووي بةرةو ئةوة دةردواتر موتـاح بـَي  بـؤ ئيتـياَلع، بـؤ نةشـر، بـؤ        ئةو حيساباتانةي مينانية

تةدديق، بؤ باس كردن هةمووي ئةوانة، يةعين دنيايةكة تازةية، ئَيمة هةموو تةعـةجو  دةكـةير، ضـونكة    
 ثَيشرت هيضمان نـةزانيوة، ثـارة ضـةند بـووة بـة مليـار ضـؤتة سويسـرا، بـؤ حيسـابي رذَيمـاني ثَيشـوو، كـةس             

تةبعةن  نةينانيوة، ئَيستا لةمةودوا ئةوة ناكرَي ، ئةطةر ئَيستاش نةينانني، ئَيمة بؤ دوارؤذ دةزانني، ئَيستا
 .، كاك شَيروان سةرمووزؤر شت هةية مةعلوم نيية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اَلتَيـك مةربوتـة بـة ريقابـةي ثةرلـةماني، باشـة       لَيرة ردابـةي ثةرلـةماني هـاتووةو ضـاودَيري دارايـي هـةر و      

ئةطةر ريقابةي ثةرلةماني هةبَيت، ئةو ثةرلةمانة نوَينةري ئةو ميللةتة نيية، كة هةموو مةعلوماتَيكي ثَي 
 .بدرَيت، يةعين ضي ثَي دةوَيت ئَيمة بةو هةموو تةساسيالتةوة بضينة ناو مةسةلةكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موالحةزةيةكي باشيدا، رةنطة رزطاريشمان بكات، سةرموو كاك حمةمةد سةرةجكاك شَيروان 
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين ئيتياَلع هيض نيية، دوايَي بةتةدريرَيك لة نيهايةتي ساَل هةموو كةس بةسةر دةكةوَيت، بةاَلم ئةمـة  

وةي كـاك شـَيروان دةكـةم، تـةدديق دوو جيهازَيكـة، يـان       مةسةلةيةكي طرنطـة، منـيش تةئيـدي بةشـَيكي ئـة     
رةدابةي مالية بيكات، يان ثةرلةمان بيكات، ئةويش هةر مةربوتة بة ثةرلةمانةوة، بةاَلم ئةمة رَيطةدانة بة 
خــةَلك، رَيطةدانــة بــة رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني، خــؤ خــةَلك نايــةت وةكــو كوَيخــا دَيــر ض دةكــةن،  

ؤ دةكةنةوة، ئيمنا كؤ دةكةنةوة، هةزار كةس، دوو هةزار كةس، يان مةسةلةن دةيدةن بـة  مةسةلةن دةنط ك
ثةرلةمان، لةبةر ئةوة ئةمة رَيطةدانة بة خةَلك، ئةمة مايف هةموو كةسَيكيشـة، مـادام ئـةم صـندودة ثـارةي      

َيـت بةرَيطـةي   ئةم ميللةتةية، شتَيكي سروشتية خةَلك داواي بكات، بؤضي يـةعين ختوكـةمان لـَي بَيـت، دةب    
ثةرلةمان بَيت، شتَيكي سروشتية، بةاَلم خةَلك ئةو ماسةي هـةبَيت ئيمـنا كـؤ بكاتـةوة، بـةاَلم ئَيسـتا دةَلَيـت        

 .ثةرلةمان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خاضـعًا للتـدقيق املسـتقل ويكـون التـدقيق متاحـًا للجهـات        )جةنابي وةزيـر ئينتبـاه بكـة صـياةةيةك هةيـة      
 .، ثةرلةمان هةموو كةس دةطرَيتةوة، بةَلَي(الربملان املختصة وملراقبة

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة باسي مةعايري و شةساسيةت دةكات، جةنابت باسي مةصدةرَيكت كردووة، بةطوَيرةي ئةو مةصدةرة مـر  

ة بـؤ مـواتنني، بـاس باسـي شـةساسيةتة،      (تحق الوصول اىل املعلوما)وا تَي دةطةم باسي حةدي ئيتياَلع دةكات 
 .باسي ئةوةية خةَلك هةمووي بتوانَيت بنانَيت ئةوة ضية، ئايا واية، يان نا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ضــونكة ئــةو مةصــدةرة يــةكَيك لــة مــةعايريةكاني ئةوةيــة، مــر   (ع للجميــعاطــال)بةرداســو ئــةوة ئيناسيــة 
نـاوي مةصـدةرةكة هـةمووي بـة ئينطليـني بـة       ( EITI)ثَيشنياريشي ئةوةيـة لـة جيـاتي ئـةوةي طوتومانـة      

تةواوي بنووسني، ئةوةش خبةينة ناو دةوسةكةوة، ئةو مةصدةرة تةدريبةن دة مةعايريي تَيداية، يةكَيكيان 
، (متاحـة للجهـات املعنيـة ملراقبـة اجلميـع     )، ئةو مةعايريانـة ئـةو تةساسـيلةي تيايـة     (احة للجميعمت)ئةوةية 

 .ي ناوَيت، ضونكة لةوَيية(متاحة للجميع)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـةعين هـةموو   ، (خاضعًا للتدقيق املستقل)ئَيوة ئةوةش ئيناسة بكةن، يةعين ئَيستاكة بةو شكلةية دسة كرا 
ك، بــةدةديقي شــةريكاتي خــاص هةيــة دَيــ  تــةدديق دةكــاتر، ئــةوة شــتَيكة ةــةيري حكومييــة   شــةريكةية

 .، ئةوة هةمووي دةطرَيتةوة، سةرموو(ومتاحًا للجهات اخلاصة للجهات الرمسية وللرقابة الربملانية)
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وو ئةو واَلتانةي كة مونتيجي نةوتر لـة ئـةخريي سـاَلدا دةريدةخـةن     ئةطةر برادةران ئاطادار بر سااَلنة هةم

لةو سـاَلةدا ضـةند ئينتاجيـان كـردووةو ضـةنديان سرؤشـتووة، يـةعين ضـةندَيكي بؤتـةوة ثـارة، بؤتـةوة بـة             
دةخل، ئيرت ئةطةر بة ئيمتياتي هةَليانطرتبَيت، ئةوةش باس دةكةن، ئةوة زؤر موتةبةعةو مر خؤم سـااَلنة  

دةبَيت، كة ئةمساَل لة سعودية بـايى ضـةند سرؤشـراوةو لـة خـةليج بـاي ضـةند سرؤشـراوة، ئةطـةر           طوَيي لَي
ئَيمــةش بيكــةير زؤر تةبيعيــة، ئــةوة يةكَيكــة لــة شــةساسيةت، خــؤ نابَيــت ئةمــةش بــة دزيــةوة بَيــت وةكــو   

 .داهاتةكاني تر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ات، لـة راديـؤ لـة تةلـةسنيؤن شـتَيكة، ئـةوةي لَيـرة هـاتووة         ئةوة خؤي ئيعالني دةكات، سعودية ئيعالني دةكـ 
شتَيكي ترة، ئةوة دةَلَيت هةر كةسَيك بؤي هةية بتوانَيت بضَي  بنانـَي دةستةرةكـة ضـي تَيدايـةو تةماشـاي      

، كـاك  (علـى احلكومـة اعـالن تئصـيالتها للـرعي العـام      )بكات و تةدديقي بكات، ئةوةي تؤ دةَلَيت، دةبَيت بَلَيي 
 .ان سةرمووشَيرو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مادام لة ذَير رةدابةي مالي بَيت لة جةلسةيةكي ثةرلةماني ئةوا، ئَيمة ناتوانني ئةو راثؤرتة ئاراسـتةي ئـةو   

 .ميللةتة بكةير، مر ئةوة دةثرسي بةرداسو، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وكاك جةمال سةرمو
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةحةديقةت ئةم مةوزوعة حةدة شةساسيةت و سةراحةتي تيا بَيت، مر ئَيستا مينانيـةو ئينتـاجي نـةوت و    
هةتا لةسةر ئيف ثي ئاي لةم شةوانة هةندَيك كة مر لة عَيراق دةذيي ئَيستا هةموو مةعلومات لةسةر ئيف 

ــا  ــت بوو يثــي ئ ــةرنَيت دةتوانيــت         لةدروس ــة ئةنت ــةوة ل ــردووة، ئ ــي ك ــتا كارةكــاني ض ــةتاكو ئَيس ــةوة ه ني
دةريبهَينيت، يةعين ئةم شتانة دةبَيت مةكشوف بَيت، مةرج نييـة هـةر ئَيمـة بيـنانني، دةبَيـت الي هـةموو       
عالةم مةكشوف بَيت و بينانَيت دةخل ضؤنة، دةسةاَلت ضؤنة، ئيمكانيـات ضـةندة، سـةرسيات ضـةندة، ئـةوة      

 .يالدةي بة داهاتووي دةوَلةتيشةوة هةية، زؤر سوثاسع
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشـة،  ( ويكـون االطـالع متاحـًا للجميـع    )وةكو خؤي مبَينَيت، بةس يةك كةليمة بطؤردَيت لة جيـاتي تـةدديق   
 .كاك ئيمسان سةرموو

 :بةردَين احسان عبداه داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةتة كراوة لة بةرامبـةر تايبـةتي زانكـؤ و دوتابيـان جَيطـاي ئةوةيـة لَيـى بكؤَلينـةوة، زؤر         راسو ئةو شةساس

ثَيويسـتة، دةبَيـت دةرطـا كـراوة بـَي ، ضـونكة ديراسـاتي ئيقتيصـادي موسـتةدبةلي بـؤ ئَيمـة لـة الي زانكـؤ              
لةبـةر ئـةوة بـا ئـةو      دةكرَيتةوة، لة الي دوتابيان دةكرَيتـةوة، ريسـالةي ماسـتةرو دكتـؤرا بـؤ خـةَلكي ئَيمـة،       

 .رَيطاية لةو خةَلكة بطرير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةواومان كرد كاكة، ئةطةر جةنابي وةزير مواسيقة دةخيةمة دةنطدانةوة، هةمووم خوَيندةوة، سـةرموو كـاك   
 .شةودي

 :بةردَين شودي حسني ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةك موالحةزةي بضووك هةبوو، ئـةوة نـةكرا، لـة زميـين     ( 18)ماددةي بةر لةوةي بيدةيتة دةنطدان لةسةر 

علــى احلكومــة )م ئيشــارةت ثـَي كــراوة، لـة مــاددةي هـةذدةم ضــوارةمني هـاتووة     (18)ئـةو ماددةيــة مـاددةي   
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، مر ثَيي واية (الوزير دون موافقةاملناطق املتنازع عليها االحتادية أن ال متارس أية عمليات نفطية جديدة يف 
 .، سوثاس(حكومة االقليم)ؤتؤكؤليةن وةكو ئيشارة بة حكومي ئيتيمادي دراوة بكرَيت بة ثر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ضـواردةو ثـازدةش بـنب بـة سةدـةرةي ئـةم       ثَيش ئةوةي دةنطي لةسةر بدةن، ثَيشنيارمان هةيـة كـة مـاددة   
ماددةية، ضونكة ئيستيمراريةتي عةيين شتة، ماددةي ضواردةو ثازدةي كؤن دةبَيـت بـة سةدـةرةي حـةوت و     

 .هةشت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوو ئسلو  هةية، يةكَيكيان ئـةو ماددةيـة ئيقـرار بكـةير، دوايـَي كـة هاتينـة سـةر ئـةوان هـةمووى ئيقـرار            
ر، هةم دة ي دةكةير، لة ماددةي ترن، دةيكةينة سةدةرة، ئَيستا بةو شَيوةيةي كة خوَيندمـةوة بـةو   دةكةي

طؤردانكاريانة، ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
ا، بـردؤ بـؤ مـاددةي ضـواردة لـة      كَي لةطةَلدا نيية دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـري      

 .ثرؤذةكة سةرموو بيخوَينةوة، بؤ ئةوةي ثَيشنيار بَلَيني
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةركى سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان بةثَيى ياسا رَيكدةخرَي، بةمةبةستى : ماددةى ضواردةم

دابةشكردنيان بةثَيى نوَيرتير ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى تايبةت بة شةساسيةت و بةردَيوةبردنى ئةو داهاتانة و 
 .بةرثرسياريةتى دةبَيت

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ينظم بقانون مهام صندوق كوردستان للعائدات النفطية لغرض أدارة تلك العائدات :ةعشر الرابعةاملادة

 .دث املعايري الدولية اخلاصة بالشفافية واملسؤوليةوتوزيعها وفق أح
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ضواردةي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـةكي هةيـة دةَلَيـت وةكـو     ئةو ماددةية ليذنةي ياسايي هـيض تَيبينيـةكي لةسـةر نييـة، كـاك سرسـةتيش رةئ      
ماددة مبَينَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة سةسَلمان بؤ دانا، سةسَلي شةشةمة، سةسَلي شةشـةميش بـريو دةبَيـت لـة     
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مــاددةي ســَيندة لــة ثرؤذةكــةي ثَيشــوو، مــاددةي ضــواردةو مــاددةي ثــازدة، بردَيــك خصوصــيةتي هةيــة، ئــةو  
 .َيخماددةية ئةطةر كةس ئيعتريازي نيية، سةرموو كاك ش

 :بارزاني ابد عثمانبةردَين ادهي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وفـق أحـدث املعـايري    )لةسةرظى ماددَي مر تةنها موالحةزةيةك هـةي، كـة تةدريبـةن ئاخرييـا رَيـنت دبَيـذي       
 وفق أحدث)، مر ثَيي واية لَيرة وشةي دةولية ئةطةر لَي دةربكرَيت باشرت دةبَيت (الدولية اخلاصة بالشفافية

 .، سوثاس(املعايري اخلاصة بالشفافية واملسؤولية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةعايريي دةولي نةنووسي، ئةوةيان لة دةرةوة ئةوانةي دَير موستةرري دةكـةن نـايَير، ئةطـةر بـةثَيي ئـةو      
 .مةعايرية دةولية نةبَيت، دةترسَي  لة ئيستيسمار ثارةي خؤي تةحديد كراوة

 :بارزاني ابد نعثما ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة هةندَيك جار مرؤظ دةضيتة بر باري هةندةك شو، دةسو خـؤ دةباتـة بـر بـاري هةنـدةك مـةعايريي       
شـتَيكمان  ( احـدث املعـايري  )دةولي خؤ تووشي هةندةك مةسائيال ديكة دكةت، لَيرة دةتوانني تةسسـري بكـةير   

 .طوتووة بَي ناو هينان، سوثاس
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

هينةكة ئةطةر بؤ خؤمان بواية موالحةزةكةت راست بوو، بـةاَلم ئـةوة زيـاتر بـؤ ئةجنةبيانـة، ئةوانـةي كـة        
دَير ئيستيسمار دةكةن، ئةو جوملةي تَيدا بَي ، ئةطةر بؤ خؤمان بوايـة، ئـةوة ثَيويسـو نـةدةكرد، راسـتة،      

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
 :ج ابدبةردَين حممد سر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ثَيي واية يةعين ئةطةر عائيداتةكـة  (خاضعة لسلطة الربملان)لة ماددةي سَيندة لة سةدةرةي ثَينجدا هاتووة 

خازيع بَيت بؤ سوَلتةي ثةرلةمان، بَيطومان تةوزيعةكةش هةر دةبَيـت وا بَيـت، كَييـة ئـةو جيهةتـة، دةبَيـت       
، (بشـفافية واملسـؤولية  )شـتَيك لـة خـوارةوة    ( حتت رقابـة خاضـعة  )زياد بكةير  ئةو تةوزيعة لَيرة ئةوةي بؤ

 .ئةو معياري شةساسيةتة لة ئومةمي موتةحيدة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تشـكل جلنـة برملانيـة ملراقبـة اعمـال      )خؤ ماددةكةي دواتر تةماشاي بكة بنانة ض دةَلَي، ماددةي دواتر دةَلـَي  
، ئةوة ماددةيةكي تايبةتي بـؤ دانـاوة، زؤر شـاملرتة، ئـةو ماددةيـة زؤر      (ات النفطيةصندوق كوردستان للعائد

بــة رَيــك و ثَيكــي هــاتووة، ئــةو موالحــةزةي شــَيخ ئةدهــةميش لةبــةر ئــةوةي بــؤ ئةجنةبيانــة، بؤيــة ئــةو    
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 مةعايريي دةوليةي هةية، دةخيةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل دايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـيَ         
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر سةرموو

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةيةكى ثةرلةمانى بؤ ضاودَيرى كردنى كارةكانى سندودى كوردستان بؤ داهاتة  :ثازدةم ماددةى

 .نةوتيةكان دادةمةزرَي
 :ن خليل ابراهيي حممدبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .أعمال صندوق كوردستان للعائدات النفطية تشكل جلنة برملانية ملراقبة :ةعشر اخلامسةاملادة 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددة ثازدةي ثرؤذةكةي نيية

 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

ئَيمة سوثاسي وةزارةت دةكةير، ئةطةرنا لةجياتي ئَيمة برييان كردؤتةوة، ئـةو ثَيشـنيارةيان كـردووة، بـةس     
 .دكتؤر ناصح موالحةزةي هةية سةرموو

 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةير، لةبـةر ئـةوة مـر ثـَيي وايـة صـياةة       لة نينامي داخيلي ثةرلةماني كوردستان، ئَيمة ليذنة دروسـت دةكـ  

أعمــال صــندوق  ختضــع( )تشــكل)بكرَيتــةوة باشــرتة، نــةك بــةم شــَيوةيةي كــة هــاتووة لــة دانونةكــة نــةَلَيني 
، (تشـكل جلنـة  )، ئـةوة باشـرتة، نـةك    (ملراقبة اللجنة املختصـة لربملـان كوردسـتان    كوردستان للعائدات النفطية

 .لةطةَل رَينو سوثاردا
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

أعمال صندوق كوردستان للعائدات  ختضع( )تشكل)موالحةزةكةت زؤر بةجَيية، سوثاست دةكةير، لة جياتي 
، دةستت خؤش بَي ، ئةو ثَيشنيارةي كاك دكتـؤر ناصـح كـة تةعـديلي كـردووة،      (للمراقبة الربملانية النفطية

، سـةرموو كـاك   (للرقابـة الربملانيـة   دات النفطيـة أعمال صندوق كوردستان للعائـ  ختضع)ماددةي ثازدة دةبَيت 
 .ةةسور موالحةزةي هةية

 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة باوةردي مر ئةو ماددةية بؤ ئةوةية كة ليذنةيةكي تايبةمتةند بةس ئيشـوكارو سةرثةرشـو نـةست بكـات     

 .لة ثةرلةماندا هةنة، زؤر سوثاس لة ثةرلةمان هةبَي ، نةك ئةو ليذنانةي كة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر بةالش سوثاسي كاك ناصمي نةكرد، ضونكة ئةوة نابَيت بة دانونَيك تؤ سةرز بكـةيت لةسـةر ثةرلـةمان،    
ثةرلةمان دةبَيت خؤي دةرار بدات، بـة دـانونَيكي خـارجي تـؤ لَيـرة بةنـدَيك دابنَيـت، دةبَيـت ثةرلـةمان وا          

ز بكةيت لةسـةر ثةرلـةمان، ئـةوة دةبَيـت بـةجَيي بَيَلـي ثةرلـةمان خـؤي ثَيـى هةَلبسـتَيت، ئـةو            بكات و سةر
، كـَي  (للرقابـة الربملانيـة   أعمال صندوق كوردستان للعائـدات النفطيـة   ختضع)ثَيشنيارة دةخةمة دةنطدانةوة، 

اتةوة؟ زؤر سوثاس، بـةكؤي  لةطةَل داية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بك
 .دةنط وةرطريا، سةرموو بؤ ماددةكةي تر

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :هةندَى بةشى ديارى كراو لة داهاتةكان بةم شَيوةيةى خوارةوة ديارى دةكرَي :شازدةم ماددةى

كى سااَلنة، بؤ هةر هاوواَلتيةك و دةبَي بةثَيى بؤ هةموو هاوواَلتيانى هةرَيي وةكو بةشَي) %( رَيذةى : يةكةم
 .ياسا رَيك خبرَيت

بؤ سندودى ئايندة بؤ نةوةكانى داهاتوو لة هاوواَلتيانى هةرَيي كة )  %( رَيذةيةك كةمرت نةبَيت لة : دووةم
نط بؤ لةاليةن ئةميندارةكانةوة كة لةاليةن ثةرلةمانةوة دادةمةزرَير، بؤ ئةوةى ببَيتة سةرضاوةيةكى طر

دةرامةتى هةرَيي، لةكاتَيكدا ضاوةردوانى ئةوة دةكرَى داهاتةكانى تايبةت بةسامانى نةوت لة هةرَيي و 
 .عَيراددا كةم ببَيتةوة

كةمرت نةبَي بؤ هاوواَلتيانى هةرَيي، ئةوانةى تووشى ئازار بوون، يان ئازار دةضَيذن )  %( رَيذةيةك : سَييةم
دةست كارة داثَلؤسَينةرةكانى رذَيمى بةسةر ضوو لة عَيراددا ردووبةردوويان  لةئةجنامى ئةو نةهامةتيانةى لة

بووو، لةوانةش ثَيشمةرطةو خانةوادةى شةهيدان و ئةوانةى تووشى داهنرانى جةستةيى، يان نةخؤشى 
 .دةروونى بوون، يان ئةوانةى سامانى طةورةيان لة دةستداوة

ندودى ذينطة بؤ ثرؤذةكانى بنياتنان و ئامادة كردنى ذينطةى كةمرت نةبَي بؤ س) %( رَيذةيةك لة : ضوارةم
هةرَيي، بةجؤرَيك البردنى مني و سةر لةنوَى ضاندنةوةى دارستانةكان و دامةزراندنى باخضةكانى طشتى و 

 .ثاراستنى ذيانى طيانلةبةرةكان، لةخؤى بطرَى
هةَلبذَيردراو و تايبةت بة هاوواَلتيانى  كةمرت نةبَيت بؤ ئةجنومةنةكانى ناوخؤى) %( رَيذةيةك لة : ثَينجةم

 –ئاشورى  -كلدان)هةرَيي كة لة كةمينة نةتةوةكان و ئايينيةكانر وةكو عةرة  و توركمان وسةلةكان 
سابئة مةندائيةكان وئَينيدى و شةبةك و كاكةيى و )وئةرمةن هى ديكة ، لة كةمايةتية ئايينيةكان ( سريان

ثاَلثشو كردنى حاَلةتى كؤمةاَليةتى و رؤشنبريى و ثَيداويستيةكانى  هى ديكةش بؤ( بةهائى و جوولةكة
 .حكومةتى تايبةت بة كةمايةتيةكانى لة هةرَيمدا هةن

ثوختةى داهاتة نةوتيةكان دواى داشكاندنى رَيذةيةكى ديارى كراو لة يةكةم تا ثَينجةمى سةرةوة : شةشةم
 .ينى خةرجيةكانى حكومةت لة رَيطاى بودجةى طشتيةوةبؤ داهاتة داراييةكانى ديكة لة هةرَيمدا بؤ داثؤش
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ئةو بردة ثارةيةى دةمَينَيتةوةو زيادةية لةدواى بودجةى طشتى هةرَيمدا بـؤ بنياتنـانى ثرؤذةكـانى    : حةوتةم
وةبةرهَينان ديار دةكرَى، بؤ ثةرةثَيدانى هةرَيي و ثاَلثشو كردنـى ئـةو كـةم كورتيانـةى كـة بـؤى هةيـة لـة         

 .ةى هةرَيي لة ساَلةكانى داهاتوودا بةديار دةكةوَىبودجةى سااَلن
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ختصص حصص حمددة من العائدات على الوجه االتي: املادة السادسة عشرة

 .لكافة مواطين االقليم كحصة سنوية لكل مواطن على ان ينظم ذلك بقانون)%( نسبة : اواًل
لصـندوق املسـتقبل لالجبـال القادمـة مـن مـواطين االقلـيم والـيت تـدار مـن قبـل            ) %( نسبة التقل عن : ثانيًا

االمناء الذين يتم تعينهم من قبل الربملان تكون مصدر هام للدخل يف االقليم يف الوقت الـذي يتوقـع اافـاض    
 .العائدات اخلاصة بالثروة النفطية يف االقليم والعراق

ملواطين االقليم الذين عانوا او يعانون من املأسـي االسـتثنائية كنتيجـة للسياسـات     ) %( عن  نسبة التقل: ثالثًا
، عوائـل الشـهداء واولئـك الـذين عـانوا مـن العجـز        الثَيشمرطةوممارسات قمعية للنظام البائد العراق، متضمنًا 

 .اجلسدي، او املرض النفسي او اولئك الذين فقدوا ممتلكات كبرية
شاريع االعمار وتأهيل بيئة االقليم متضمنًا ازالة االلغام واعادة للصندوق البيئي ا) %( التقل عن  نسبة: رابعًا

 .تشجري الغابات وبناء احلدائق العامة والحمافظة على حياة الكائنات
للمجـالس الحمليـة املنتخبـة اخلاصـة مبـواطين االقلـيم الـذين ميثلـون االقليــات         ) %( نسـبة التقـل عـن    : خامسـاً 

واالرمن وغريهـم مـن   ( الكلدان واالشوريني السريان)لقومية والدينية متمضمنًا العرب والرتكمان واملسيحيني ا
االقليات الدينية الصابئة املندائيني واليزيدين والشبك والكاكائية واليهود وغريهم لدعم احلاجـة االجتماعيـة   

 .يف االقليم والثقافية واملتطلبات احلكومية اخلاصة باالقليات املوجودة
تضاف صـايف العائـدات النفطيـة بعـد خصـم النسـب الحمـددة يف اواَل اىل خامسـًا اعـاله اىل املـوارد املاليـة            : سادسًا

 .االخرى يف االقليم لتغطية النفقات احلكومية عن طريق املوازنة العامة
مشـاريع اسـتثمارية لتطـوير    ختصص االرصـدة املتبقيـة الفائضـة بعـد املوازنـة العامـة لالقلـيم القامـة         : سابعًا

 .االقليم ولتمويل العجز اليت قد تظهر يف املوازنة السنوية يف السنة القادمة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :تقرتح اللجنة إعادة صياغة املادة وكاآلتي :املادة السادسة عشرة 

 منها لتمويلختصص االرصدة ا الفائضة و يف األقليم، ة العامةلتغطية املوازن العائدات النفطية  تستخدم
ذات النفع العام، وكذلك ختصص جزء من تلك االرصدة الفائضة لدعم مواطين االقليم ستثمارية األشاريع امل

 :وعلى النحو التالي بعد إجراء الدراسات الالزمة، على أن ينظم ذلك بقانون
 . واطين األقليمملدعم عام  :أوال
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لصندوق املستقبلي لألجيال القادمة لتكون مصدر هام للدخل يف الوقت الذي يتوقع اافاض متويل ا :انياث
 .العائدات اخلاصة بالثروة النفطية

مارسسات املالذين عانوا أو يعانون من املآسي االستثنائية كنتيجة للسياسات و ملواطين األقليمدعم خاص  :ثالثا
 .لعراقللنظام البائد يف ا قمعيةال

لصندوق البيئي ملشاريع أعمار وتأهيل بيئة األقليم، متضمنَا إزالة األلغام و إعادة تشجري الغابات متويل ا :رابعا
 .وبناء احلدائق العامة والحمافظة على حياة الكائنات

و  ميثلـون األقليـات القوميـة    الـذين  األقلـيم لمجـالس الحمليـة املنتخبـة اخلاصـة مبـواطين      دعم خـاص ل  :خامسا
 .هلماحلالة األجتماعية والثقافية  لضمانالدينية 

ليذنةي ياسايي لةطةَل وةزيري سامانة سروشتيةكان وامان بة ثةسند زاني كة نيسبةتةكان بةجَي بـَيلني بـؤ   
دانونَيكي تايبةت، كة حكومةت تةددميي بكاتر و بةثَيي ئةو واريدات و ئةو شتةي كةوا لة دةسو هةية لـة  

ةكان ديـاري بكــات، ئـةوة لةاليـةك، لــة اليـةكي ديكـةش دوو مــاددة، كـة مـاددةي شةشــةم و        موسـتةدبةل رَيـذ  
حةوتةمة ثَيمان وابوو كة تةحصيل حاصلةو ثَيويست ناكات، لة اليةكي تريش ئةدلياتةكامنان نةذمارد بـةو  

 .ناوانة سالن و سالن، بةس ئةدلياتي ديين و دةوميمان باس كرد و لَيي طةرداير، سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ئةو ماددةي ئةطةر بكةوَيتة مونادةشة بة جةلسةيةكيش تةواو نابَيت، هةمووي ئةوةي هاتووة ئةوانةي كـة  
ــاتووة، ض        ــان ه ــة ناوي ــةير ك ــةو اليةنان ــةرزارى ئ ــةموومشان د ــةوة، ه ــةش دةمانطرَيت ــتةحةدر و عاتيئ موس

نةي ياسـاييش رةئيـةكي داوة، بـةاَلم بـة حةديقـةت      ثَيشمةرطة بَي ، ض ئةنئال بَي ، ض كةمايةتي بَي ، ليذ
مر ثَيي واية ئةو ماددةية جارَي زووة، جارَي زؤر لةو برادةرانة تَييناطـةن، ئَيـوة مةدصـدتان ضـية، ثارةكـة،      
عائيداتةكة دَيت تةوزيعي دةكـةن بـةو شـَيوةية، جـارَي خـؤي حةصصـَيكة، نيسـبةتَيكة لـةو عائيداتـةي كـة           

ةكـة  %12، ئةو هةموو عائيداتة دةضَيتة موازةنةي عامةي هـةموو عَيـراق لـةوَيوة    بتوانيت تةوزيعي بكةيت
بؤ ئَيمة دةردةضَي ، نيسبةتَيك لة رةيعةكة دةردَي ، كة تؤ بتوانيـت لـة هةرَيمـدا ئيسـتيغاللي بكـةيت بـؤ       

تَيك ئــةو مةشــاريعانةي كــة ئامــاذةت ثــَي كــردووة، ئــةو تةسســيالتة ثَيويســت بــة وةختَيــك دةكــاتر، ديراســة 
دةكاتر، ديقةتَيك دةكاتر، ثسثؤر ديراسةتَيك دةكاتر بؤ مةنتيقةكان، بؤ ثَيداويستيةكان، مةسةلةن تؤ لَيرة 
ناوي يةهودت هَيناوة، يةهود لة كوردستاندا لة كوَي هةية مةسةلةن يةعين، ناوي شةبةكت هَيناوة، شةبةك 

ئيهتيمام بدرَيتة شةبةك و ئَينيدى و توركمان لةطةَل ئةوةم % 122هَيشتا زؤريان لة دةرةوةي هةرَيمر، مر 
و ئاشووري و كلدان و هةرضي ئةوةي ةوبنيان هةية بةرداسو، تةبعةن ثَيش هةموو ثَيشي ئةوانيش ئةنئال 
و كيمياباران و وَيرانكردن ، بةاَلم بةحةديقةتدا لةو دانونـةدا بـةو تةسسـيالتانة هينـة، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر        

ونَيك، تةبعةن ئَيمة لَيرة مونادةشةي دةكةير، بضـَيتة دواوة ديراسـةتي باشـرت بكـرَي ،     خبرَيتة دواوة بة دان
تةحديــدي باشــرت بكــرَي ، ثَيداويســتيةكانيان ضــية، تةحديــد بكــرَي ، ثَيشــنياري كــاك سرسةتيشــة، كــاك    

اددةيـةكي عـام   كةماليش دةَلَي هينمان كردووة، ننيكة لة ثَيشنياري ليذنةي دانوني، ئةو ماددةيـة خبرَيتـة م  
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، ئـةوة دةمَينَيتـةوة بـؤ خؤتـان، دوايـَي       (ينظم بقانون كيفية ختصيص وتوزيع العائدات النفطيـة يف االقلـيم  )
يـنظم وحيـدد بقـانون    )حيصةتان ضةندة، ديراسةتي ناوضـةكان كـراوة، رزطارمـان دةبَيـت لـةو تةسسـيالتانة       

 .، كاك رةشاد سةرموو(لعائداتكيفية ختصيص وتوزيع احلصص النفطية املتأتية من الصندوق ا
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دا هاتووةو لَيرة ثَيويست ناكات بة ياسا بكرَي(12)لة ماددةي ئةمة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةنابي وةزيـر  ، ج(ادارة تلك العائدات)لةوَي مةهام و ئيدارةية، لةوَي جةنابت دةسةرمووي ماددةي ضواردةكة 
بنانــَي ليذنــةي دــانوني صــياةةي بيدايةتةكــةي لةطــةَل ئــةوةي عــةرزم كــردن يــةكي خبــةير واي لــَي بــَي    

تستخدم العائدات النفطية لتغطية املوازنة العامة يف االقليم وختصص االرصدة الفائضة مـن متويـل املشـاريع    )
العائدات لدعم مواطين اقلـيم ويـنظم ذلـك    االستثمارية ذات النفع العام وكذلك ختصص احلصص الحمددة من 

 .، ئةوة شامل دةبَي ، سةرموو دكتؤر ناصح(بقانون
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيي واية ئةو ماددةيةي ثَيشووتر كة دةنطمان لةسةري دا، تةدريبـةن ئةمـة دةطرَيتـةوة ئـةو ماددةيـةي كـة       

 .ةكة ئةوة تةدريبةن دةيطرَيتةوة(ينظم بقانون)كةير ضواردةية، ئةطةر تةماشاي ب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باران كرد، بةاَلم لَيرة باسي موازةنةية، باسي ئةرصيدةي ساينةية بـؤ مةشـاريعي ئيستيسـماري، باسـي ئـةو      
 .حصصانةشة بؤ مواتين ئيقليي، كاك ئارَين سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
ئةو طؤردانكاريانة زؤر باشر كة كرا، بةاَلم يةك شت هةية حاَلةتَيك كة دةَلَيت ثشتيواني كردني هاوواَلتيـاني  
هةرَيي، يةعين ئةو جؤرة ثشتيواني كردنةي هاوواَلتياني هةرَيي ئةطةر تؤزَيك ئةوة بـَي ، لةبـةر ئـةوة بـة     

س كـرا، مـام رةشـاد و كـاك دكتـؤر ناصـميش باسـيان كـرد،         رةئي خؤم ئةوةي لة مـاددةي ضـواردة هـاتبوو بـا    
يةعين دواتر ئَيمة ياسايةك دابنَيني، ضؤن ئةو داهاتةي كة هةيـة دابةشـي بكـةير، بـةثَيي ئـةوةي كـة لَيـرة        
ئةو ياساية دةردةكرَيت، هيض ثَيويسـت بـةوة ناكـات ماددةيـةكي تـر لَيـرة زيـاد بكـةير، خـؤي هةيـة دابـةش            

بةر ئةوة بؤضي ماددةيةكي تر زياد بكةير، ئةطينا ئةو طؤردانكارية هـةر هـةبَيت باشـة    كردنة، رَيكخستنة، لة
 .دةستتان خؤش بَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
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 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
طةَل ثَيشنيارةكةي ليذنةي دانوني، مـر مونادةشـةي   نازامن ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي جةنابتان تةرحتان كرد لة

ثَيشنيارةكةي ليذنةي دانوني دةكةم، منيش لةطةَل ليذنةي دانونيي كة ئـةو ماددةيـة سيعلـةن ثَيويسـو بـة      
، ئـةوةي سـائين دةبَيـت لـة موازةنـةي      (ختصص االرصدة ا الفائضةو)دةستكاريةكي باش هةية، بةاَلم لَيرة كة 

ريعي ئيسيتسماري نةسعي عام، باشة كَي دةيكات، ئةوةش هةر حكومةت نايكات، ئَيمـة  عامي ئيقليي بؤ مةشا
 .لة مينانيةي حكومةت، مينانيةي تةشغيلي هةية، مينانيةي مةشاريعي ئيستيسماري هةية، ئةمة يةك

سةبارةت بة عائيداتي نةوت، بةرداسـو مـر ترسـَيكي هةيـة، مـر ترسـي ئـةوةم هةيـة وامـان لـَي بَيـت،            / دوو
ةعين هةموو ئيعتيمادي ئابوورميان لةسةر كةرتي نةوت بَيت، كة ئةوة خةتةرة، هـةموو دةزانـر و دةركـي    ي

ثَي دةكةن، بؤية زؤر لةالم طرنطة كة عائيداتي نةوت بـؤ بـةهَين كردنـي بنةمايـةكي ئـابووري ئـةوتؤ بـةكار        
كار بَينينةوة بؤ نةوت هَينان، بَيت، كة ئَيمة سبةييَن كةرتي هةمة ضةشنمان هةبَيت، ئةو داهاتةي نةوت بة

نةك تةوزيعي بكةير، بةرداسـو ئةمـة ئيمـائَيكي ئـةوة دةدات، يـةعين هـةتا ئـةو صـيغةيةش كـة جـةنابتان           
باستان كرد ئيمائي تةوزيعي نةددي دةدات، بةرداسو مر ئةوة زؤر بـة خةتـةري دةبيـني، تـةوزيعي نةدـدي      

ةو جيهاتانـةير كـة باسـي كـردووة، بـةاَلم ضـؤن خنمـةتي        يةعين هةموومان لةطةَل ئةوةير، هةموو لةطةَل ئ
ئةوانة بكةير، ئايا بةس بة ثارةي طريسان، ئَيمة زةماني ئيجتيماعي هةية، زةماني صـمي هةيـة، خـةدةماتي    
تةعليي هةية، يةعين بةو شتانة حكومةت دةتوانَيت ئـةوة بكـات، نـازامن بةرداسـو جـةنابي سـةرؤك، لةبـةر        

دية لةسةر زار موةريية، يةعين سيعلةن ئينسان ثارة زؤرتر دةخاتـة طريسـاني، بـةاَلم    ئةوة ئةو تةوزيعي نةد
مر ثَيي واية خةتةرة، ض بؤ ناحيةي نةزعةي ئيستيهالكي، ض بؤ هةَلئاوسان، دةورَيكيش نابينَيت لة بنةماي 

و دانونـة كـة ئَيسـتا    ئابووري، بةرداسو سةدةرةيةكي تر كة زؤر زةروريية ثَيي ئيناسة بكرَيت لةمانة، يان ئـة 
ثَيشــنيار كــرا بــة دــانونَيكي تايبــةتي دةربضــَيت، ئــةو ناوضــانةي كــة نــةوتي تيايــة، شــتَيك وةكــو موكاسةئــة   
نيســبةتَيكيان بــؤ تةخصــيص بكرَيــت، ضــونكة ئــةوة ئــةرزي زراعــي لــة كــيس دةضــَيت، ئــةوة مبانــةوَيت و    

ريية سةدةرةيـةكي وا ئيناسـة بكرَيـت، زؤر    نةمانةوَيت شتةكاني تر خراثرت دةبَيت، لةبةر ئةوة ئةوةش زةرو
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ثةخشان خان مر تةعليقَيكي لةسةر دسـةكاني جـةنابت هةيـة، يـةكَيكيان ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي        
 .، بةس مودةدميةكةي(اواًل وثانيًا)ثَيشةكيةكةي ثَيشنيارةكةية، نةك 

االرصدة الفائضة لتمويـل  )، يةعين بؤ هةموو موازةنةي ئيقليمي (وازنة العامةلتغطية امل)ئَيمة دةَلَيني / دوو
، مةشـــاريعي ئيستيســـماري نـــةيطوتووة نـــةسو، مةشـــاريعي ئيستيســـماري زؤر شـــت (املشـــاريع االســـتثمارية

دةطرَيتةوة، زراعـيش دةطرَيتـةوة، بينـا دةطرَيتـةوة، ئاوةدانكردنـةوة دةطرَيتـةوة، ئـاو دةطرَيتـةوة، هـةمووي          
وختصـص  )، ئَيمة طؤردميان نةمانطوت سائينة، طومتـان  (ختصص جزء من تلك الفائضة)دةطرَيتةوة، ئةوةي تر 
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، (حصص الحمددة من العائدات اداء املواطنني االقليم وينظم ذلك بقانون)نةمانطوت سائينة ( احلصص الحمددة
ك ئةو نيسبانة دابنرَيـت، بـؤ ئـةو    ي يةعين دةبَيت ثَيشةكي تةحديد بكرَيت، بةدانونَي(حصص الحمددة)ئةو 

ــران كــراوة، بــؤ ئــةنئال، بــؤ شــةهيدان، بــؤ ناوضــةكاني ديكــة حكومــةت تَيكــي داوة، بــؤ ئــةو      شــوَينانةي وَي
كةمايةتيانةي كة ثَيويستيان بة دةعي هةية، بؤ دةعمي ةةزائيـة، بـؤ شـو تـرة، مـر ثـَيي وايـة ئـةوة بـاش          

 .هاتووة، كاك باثري سةرموو
 :امال سليمانبةردَين باثري ك

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديــارة ســةرتاثاي ياســايةكة تةماشــا بكــةيت هــيض بةنــدَيك، هــيض بةَلطةيــةك، هــيض ماددةيــةكي تَيــدا نييــة     
دةرةبووي ئـةو شـوَينة بكاتـةوة كـة زةرةرمةنـد دةبَيـت، بـةهؤي ثرؤسـةي نةوتـةوة، ثرؤسـةي نـةوت ض بـة             

ي لــة شــوَينَيك داطــري دةكــات ئــةو نةوتــة، يــان لــة كــةرتَيكي    هةَلكةنــدني بريةكــةي رابطــرة، ثانتايــةكي زةو 
كشتوكاَليةوة دةطوَينرَيتةوة بؤ كةرتَيكي تر كةرتي نةوتـة، ئـةو كةسـانةي كـة لـةوَير دةبَيـت نيسـبةتَيكيان        
عائيداتي نةوت بؤ دابنرَيت، كة زةرةرمةند دةبر لةوَي بة جيـا لـةوةي كـة وةكـو هـاوواَلتي سـةد ماَلـة، يـان         

َلة، يان لةوانةية دوو سةد ماَلة، يان لةوانةية سَي سةد ماَل، يان ئةو بردة نةوتانةي كة بةو شوَينةدا ثةجنا ما
دةردؤن كة ئةرزَيكي زراعي زؤر داطري دةكات، ثَيويستة لَيرة بة ماددةيـةك ديـاري بكرَيـت، ئـةو شـوَينةي كـة       

ة وةكـو هـاوواَلتي دةطرَيتـةوة، ضـونكة     ئةو زةرةرةي ثَي دةطات حيصةيةكي بؤ دياري بكرَيت بةدةر لةوةي ك
ئةوة سةرضاوةي بذَيوي ذيانيان كؤتايي دَيـت لـةوَي، يـةعين بـَي ئـيش دةبـر و بـَي كـار دةبـر، جطـة لـةوةي            
نةوةكاني داهاتووشيان لةسةر ئةوة تووشي ئةوة دةبَيت، كةواتة ئةوة ثَيويست نيية بة تةعوين زةرةرمةنـد  

دةوَلةمةنــدَيكي بــؤ كــارَيكي تــر و لةوانةيــة بضــَيتةوة بــة نرخَيكــي  دةبــر، ئــةو تــةعوينة دَيــت و لــة دةســت
كةميش ئةوة بكرَيت، بةاَلم ئةوة دةبَيت بة حيصة دابنرَيت،نيسبةتَيكي بؤ دابنرَيـت لـةو عائيـداتي نةوتـة     
بة ثلة يةك بؤ ئةو شوَينةي زةرةرمةنـد دةبَيـت، كـة لـة ثرؤسـةي نةوتـدا لـة هـيض ماددةيـةك ئامـاذةى بـؤ            

، بؤيــة ثَيشــنيار دةكــةم، ئةطــةر مــاددةي شــازدة بردطةيــةك لــة عائيــداتي نــةوت ئيناســة بكرَيــت، بــؤ نـةكراوة 
دةرةبوو كردنةوةي ئةوة، ئةوةي تر مر ثشتطريي لة بةشـَيكي دسـةكاني ثةخشـان خـان دةكـةم، باسـي لـةوة        

مر ثَيي واية زيـاتر   كرد كة ئَيمة وةعد بة هاوواَلتي خؤمان دةدةير، لة بردي ئةو وةعد دانةو نةشطاتة جَي،
ئـةو عائيداتـةي نــةوت بـؤ كةرتـةكاني تــري ديـاري بكـةير كــةرتي ئـابووري، ئينجـا كــةرتي كشـتوكاَلي، يــان          
كةرتَيكي طةشتوطوزاري، يان كةرتَيكي ثيشةسازيية، بؤ ئةوة كة هاوواَلتي ئَيمة ضيرت مشةخؤر نةبَيت، وةكو 

ة، مر ثَيي واية ئةو عائيداتي نةوتـة بكرَيتـة ئـةوة    ئةوةي ئَيستا كة لةشكرَيكي مشةخؤرمان دروست كردوو
ــت، ئــةويش نــةك ئــةوة بَيــت، هــةر هــةلي كاريــان بــؤ       كــة كةرتــة جيــا جياكــاني ئــابووري ثــَي طةشــة بكرَي

 .بردةخسَينَيت، بؤ ئةوةي موبديع بر، مونتيج بر، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ سةتاح سةرموو
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 :قشبنديبةردَين ستاح عبداه ن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي لة رةئيةكةي جةنابت دةكةم، كة ئةو ماددةية بـة حةديقـةت تةساسـيلَيكي زؤري تَيدايـةو، جـا      
بؤية مر داوا دةكةم، ئـةو ماددةيـة هـةَلطريَيت، هـةروةكو لـة ثَيشـرتيش لـة مـاددةي ضـواردة، مـر ثـَيي وايـة             

ة باس كراوة، لة ماددةي ضواردةم، جا بؤية داوا دةكةم ئةو ماددةية مةهامي ناوةردؤكي مةزموني ئةو ماددةي
 .هةَلبطريَيت، مةزمونةكةي لة ماددةي ثَيشوو هاتووة، لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ةةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين ةئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و مر لةطةَل ئةوةدام لة شوَيين خؤي مبَينَيت، ئةو نيسبانةي كة هةن دواتر بةنيسبةت ئةو ماددةية، بةرداس

بة ياسايةك رَيك خبرَي ، لةبةر ئةوةي طةلي كوردستان وةك خؤتان دةزانر بة درَيـذايي مَيـذوو لـة هـةموو     
نيسبةكان داهاتَيكي نةوت مةحروم بووة، بؤية ثَيويستمان بةوة هةية، ئةو دابةش كردنةي كة لَيرة دانراوة 

 .دواتر بة ياسايةك رَيكي خبةير، ئةوة خاَلَيك
ثَيويستة هةر لة زميين ئةو خاَلة ئيناسة بكرَي ، بؤ ئةو شوَينانةي كة تَيكضوونة، كة لة زميين / خاَلَيكي تر

شااَلوةكاني ئةنئال شارو شارؤضكةيةكي زؤر، طوندَيكي زؤري كوردستان رووخاوة، ئةوةش لـة داهـاتي نـةوت    
 .هاتوودا بؤ هاوكاري كردني ئةوانةو بؤ ئاوةدانكردنةوةي ئةو طوندانة بةشَيك تةرخان بكرَي لة دا

كة ثَيويستة ئاماذةي ثَي بدرَيت بةدرَيـذايي مَيـذوو ئـةو ناوضـانةي كـة نـةوتي لـَي دةرهـاتووة،         / خاَلَيكي تر
نطاي هةولَير ناوضةي ديبةطة ئةوة يان خراث كراوةو ئةو خةَلكةش دةربةدةر كراوة، هةر بؤ منوونة لة ثارَي

كة زياتر لة سَي سةد برية نةوتي تَيداية، خةَلكةكةي هةمووي دةركرا، عةرة  هَينـرا شـوَينةكةي، بةرداسـو    
ثَيويستمان بـة ماددةيـةكي وا هةيـة كـة خـةَلكي كوردسـتان سـوودمةند بَيـت لـة داهـاتي نـةوت، ئـةوةي كـة              

ئَيمة ئةو ماددةية البدةير، كة خةَلك ضاوةردَي دةكـاتر، بـةثَيي ئـةو    تَيبييين دةكرَي ، ئَيستاكة ئةطةر بَيتو 
ياساية حةدي ئةويش ديـار بـَي ، هـةموو هاوواَلتيـةكي كوردسـتان حـةدي خؤيـةتي كـة ثشـكي هـةبَي  لـة            
نةوتي كوردستان، خؤشتان دةزانر ئةمردؤ كة داهاتي نـةوتي كوردسـتان، داهـاتي هـةر خَينانَيكـي كوردسـتان       

ةمــة، ئَيمــة ثَيويســتمان بةوةيــة كــة كؤمةَلطاكــةمان بــةرةو خــؤش طــوزةراني ببــةير، هاوواَلتيــاني  زؤر زؤر ك
كوردستان لة طرستة ئابووريةكان رزطار بكةير، بؤية مانةوةي ئةو ماددةيـة مـر بـة ثَيويسـو دةزامن، بـةاَلم      

نـةوت رؤذانـة بـة ضـةندي      نيسبةكان دةكرَيت بة ياسايةك رَيك خبرَيت، لةبةر ئـةوةي ئَيمـة ئَيسـتا نـازانني    
 .دةسرؤشرَيت و داهاتةكةمان ضةند دةبَي ، لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ سةرموو
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 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زةرورة  مر دواي ثشتطريي كردن لة دسةكاني كاك ةةسور، منـيش ثـَيي باشـة ئـةو ماددةيـة ماددةيـةكي زؤر      

مبَينَيت، زؤريش طرنطـة بـؤ خـةَلكي كوردسـتان، دواي ئـةوة بـؤ ئـةو نةتةوانـةي كـة هـاتووة، مـر ثـَيي وايـة              
مبَينَيت، بةاَلم هةندَيك طؤردانكاري لة بردطةكان بكرَير، ئةمة شتَيكي واريدة، ئَيمة كة باسـي دـانون دةكـةير،    

بَيــت، ئــةم ماددةيــة لــة هيضــةوة نــةهاتووة،  باســي شــةساسيةت دةكــةير، باســي هــةموو شــتَيك دةبَيــت كــراوة
ثَيكهاتةي كوردستان وةكو ضؤن داردَيذراوة، ئةم ماددةية واية، ئةمة حةديقةتَيكي وازحية، ئةطةر ئَيستا ئَيمة 
باسي ئةوة بكةير، كة ئةم ماددةية نةمَينَيت، هةموومان مواتين ئيقليمني، كة لةسةر ئاسو عَيراديش دسة 

َيني دةمانطوت هةموومان عَيرادني، بةاَلم هةموومان لةبةر عَيرادي بووني خؤمان تـا ئـةم   دةكةير، ئَيمة دةَل
لةحنةيةش، تا رووخاني رذَيي، ئَيمة تووشي زةرةرَيكي زؤر و ضةوساندنةوةو زوَلمَيكي زؤر بووير، بؤية مر 

ةوةكان، بـؤ منوونـة ضـةند    ثَيي باشة، لةبةر ضةند هؤيةك ئةم ماددةية مبَينَيتةوة، بةرداسـو ئَيسـتا بـؤ نةتـ    
ليذنةيةك هةية يارمةتي مةسيميةكان دةدةن بةناوي يارمةتي مةسيمي، كـة مـر لةطـةَل ئـةو نـاوةش رَيـك       
ناكةوم بةرداسو، ئةم ليذنانة هةموويان مةزاجني، يةعين بة مةزاجيةوة ئةم يارمةتيانـة تـةوزيع دةكـرَير،    

نــة، جــا بؤيــة ئةطــةر ئــةم ماددةيــة مبَينَيــت، بــةاَلم   ئةمــة شــتَيكي زؤر ترســناكة بــؤ داهــاتووي ئــةم نةتةوا 
طؤردانكاريةكي بضووك بكرَيـت لـة بردطـةكاني، بةرداسـو نةتـةوة جياجياكـانيش، ئاينـة جياجياكـانيش زيـاتر          

 .هةست بة ئيتميئناني خؤيان دةكةن لة كوردستاندا، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :ستان حممد عبداهبةردَين كوَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي ئةو ثَيشنارةي جةنابتان و ليذنةي ياسايي دةكةم، ضونكة ئةوة بـة كـولي ئـةو    % 122ديارة مر لة 

شتانةي كة باس دةكرَيت تيايةتي، بةو بردطة بردطةو بةو نيسبةتة نييـة، ئـةطينا مةزمونةكـةي هـةموو ئـةو      
ر ثَيشنيارَيك دةكةم، ئـةو رةئيـةي جـةنابتان خبرَيتـة دةنطدانـةوة، ئةطـةر دةنطـي        شتانة دةطرَيتةوة، بؤية م

نةهَينا، ئَيمةش ئيناسةمان هةية، مونادةشـةمان هةيـة لةسـةر ماددةكـة، ئَيمـة بؤيـة مونادةشـةمان نـةكرد،         
 .ضونكة لةطةَل رةئيةكةي جةنابتان بووير، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك هيوا سةرموو
 :ردَين هيوا صابر ابدبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا ئةمردؤكـة كـة سـةيري وةزعـي عَيـراق دةكـةير، يـةكَيك لـة طرستـةكان كـة ثَيـي دةنـاَلَييَن ناطةنـة              
ضارةسةر بـةدوال بردنـي طيـاني تايئةطـةري و مةزهةبطةريـةتي و ئـةم بابةتانـة بـووة، لةبـةر ئـةو مـر لـةو             

دةبيني بؤ داهـاتووي طةلةكـةمان، ئَيمـة طرستمـان لـةو واديعـةي كـة تااَلوةكـةميان         ماددةية مةترسيةكي زؤر 
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ضةشتووةو ئةوة دةيضَيذير ناعةدالةتي بووة، ماف ثَيدانةكان لةسةر ئةساسي هاوواَلتي نةبووة، لةبةر ئـةوة  
ــتان         ــاتي كوردس ــةير داه ــةوة بك ــةر ئ ــار لةس ــي دةزامن، ك ــة مةترس ــَيوةكاني ب ــة و هاوش ــةو ماددان ــر ئ ــؤ م ب

هاوواَلتياني كوردستان بَيت، ئةمة جيا نةكةينةوة ئـةوة مةسـيمية، ئـةوة يةهوديـة، ئـةو موسـَلمانة، دوايـي        
ئَيمة وردة وردة سةرع و بةشي لَي دةبيََتةوةو مةترسي دةبَيت، لةبةر ئةوة منيش ثشـتيواني لـةو رةئيانـةي    

 .دةير بةو بابةتانةجةنابتان دةكةم، ئةم ماددةية لةو دانونة نةمَينَيت و رَيطةش نة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضؤنة، ئَيستا رةئيةكان سَي رةئينة، دوو رةئييان لَيك نـنيكر، يةكـةم ثَيشـنيار ئـةوة بـوو كـة دةَلَيـت        
ماددةي ضواردة تةعبري دةكات لةو ماددةية، رةئيةكي تر دةَلَيـت مبَينـَي ، ئةطـةر مبَينَيتـةوة دوو رةئـي تـر       

ئايا بةو تةسسيلة مبَينَيتةوة، يان بةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسـايي كـة ئَيمـةش ئيناسامتـان كـردو      دَيتة ثَيش، 
تةعديلمان كرد، ئينجا يةكةم جار ئةوةي دةخةمة دةنطدانةوة، ئةو ماددةي ئيلغـا بكرَيـت بـةو ئيعتيبـارةي     

، ئـةو ثَيشـنيارة كـة    ئـةوةش هـي سـندودة   ( يـنظم بقـانون  )ئةوةى ثَيشوو تةعبريى لـَي دةكـاتر و نووسـراوة    
لةاليةن ضوار، ثَينج ئةندامةوة دةَلَير لة كاك رةشادةوة دةسـو ثـَي كـرد كـة شـَيخ سـةتاح كؤتـايي ثـَي هَينـا          
دةَلَير ئةو ماددةية نةمَينَيت بةو ئيعتيبارة ماددةي ضواردة دةنطمان بؤدا تـةعبريى لـَي دةكـاتر، بةتايبـةتي     

، دةبَيـت ئـةو دانونـةي كـة لـةوَي نووسـراوة       (يـنظم بقـانون  )اوةوة ئَيمة نامانـةوَيت تةسسـيالتةكة بضـَيتة نـ    
ثرؤذةي دانونَيك بَيتة المان لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة، ئةو هةموو تةسسيالتةي تَيدا بَي ، ثاشي ئةو 
ديراسةتةى كة كردومانة، كَي لةطةَل ئةوة داية ئةو ماددةية نةمَينَيت دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،     

دةنط، بة زؤرينةي دةنط ئةو مـاددةي  ( 41)بة ( 41)كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
ئيلغــا كــرا، مــاددةي شــازدة نــةما، مــاددةي ضــواردةش ضــاوةردواني ئــةوة دةكــةير كــة ثرؤذةيــةك بــَي  ئــةو    

كاية ماددةي دواتر، نودتـةي  تةسسيالتانةي ئَيستا هةية بة ديراسةتةوة بؤمان تةدديي بكاتر، زؤر سوثاس، ت
 .نينام سةرموو

 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هيوادارم وانةبَيت، بةاَلم دةترسي رؤذَيك لة رؤذان بَلـَير ئـةم نةتةوةيـة مبَينَيـت، يـان بةزؤرينـة نـةمَينَيت،        

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو بؤ ماددةي تر
 :كريي حبري عبداه بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةثَيى مةرجةكانى لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياسايةدا هاتووة حكومةتى هةرَيي ئةمانةى  :ماددةى حةظدةم

 :خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
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ى رَيككةوتر لةطةَل حكومةتى سيدراَلى بؤ بةردَيوةبردنى نةوت و طازى دةرهَينراو لة كَيَلطةكان :يةكةم
 .ئَيستاى هةرَيمدا و بةشَيوةيةكى هاوبةش

هاوكارى كردن لةطةَل حكومةتى سيدراَلى بؤ داردشتنى سياسةتى سرتاتيذى لة ثَيناو ثةرةثَيدانى  :دووةم
سامانى نةوت و طاز لة هةرَيمدا و هاوسةنط بَيت لةطةَل ضاالكيةكانى نةوتى ديكةي لة واَلتدا بة جؤرَيك 

عَيراق بَيتةدى، بة ثشت بةس  بةتازةترير تةكنةلؤذياو ثردةنسيثةكانى بازاردو  بةرزترير دازانج بؤ طةىل
 .ى دةستوورى سيدراَلى(114)هاندانى وةبةرهَينان بةثَيى ماددةى 

كة بةثَيى رَيككةوتنَيك لةطةَل حكومةتى ( ئةجنومةنى سيدراَلى نةوت و طاز)هاوكارى كردن لةطةَل  :سَييةم
ئةوةى طرَيبةستةكان ئةجنام بدرَير و بةثَيي ثَيوانةكان و منوونةكانى  هةرَيمدا دادةمةزرَي، بؤ

طرَيبةستةكان و مةرجةكاني بارزطاني دابردَيذرَيت بؤ طئتوطؤ كردن لةطةَل ئةو بةلَيندةرانةي كة لة عَيراددا 
 .كار دةكةن

هةرَيمـدا بـة دةسـت     رةزامةندى نواندن لةسةر داناني هةموو داهاتةكانى لة ثردؤسـةكانى نـةوت لـة    :ضوارةم
 . دةهَيندرَير لة سندودى طشتى داهاتة نةوتيةكانى تايبةت بة عَيراددا

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من هذا القانون ما  ةعشر الثامنةتتوىل حكومة األقليم ومبوجب الشروط الواردة يف املادة  :ةعشر السابعاملادة 

 :يلي

ق مع احلكومة األحتادية الدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية يف االقليم بصورة االتفا: أوال
 .مشرتكة

السياسة االسرتاتيجية بغية تطوير الثروة النفطية والغازية يف  لصياغة التعاون مع  احلكومة االحتادية: ثانيا
حيقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة  احدث  األقليم متوازنَا مع النشاطات النفطية االخرى يف البالد مبا

 .من الدستور األحتادي  114تقنيات مبادىء السوق وتشجيع االستثمار مبوجب املادة 
مع حكومة األقليم بغية إبرام باالتفاق تشكيله  يتموالذي  "حتادي للنفط والغازااللس اجمل"التعاون مع : ثالثا

 . ود والشروط التجارية للتفاوض مع املقاولني العاملني يف العراق العقود وصياغة املعايري ومناذج العق
املوافقــة علــى إيــداع مجيــع العائــدات املستحصــلة مــن العمليــات النفطيــة يف االقلــيم يف الصــندوق العــام  : رابعــا

 .لعائدات النفط اخلاصة بالعراق
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .اسايي تَيبيين لةسةر ماددةي حةظدةي ثرؤذةكة نييةليذنةي ي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك دكتؤر ئاشو داواي كردووة، كـة بؤمـان شـةرح بكـات، هـةم ئـةم ماددةيـةو ماددةكـةي دواتـريش بؤمـان           
 .شةرح دةكاتر سةرموو
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 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة، كة هةر سَي ماددةكة بةيةكةوة، ئةطةر موناسيبة بردياري لةسـةر بـدةير، ضـونكة    
ئوسسي تةعاونة، ماددةي هةذدة شروتي تةعاونة، ماددةي نؤزدة ئةطـةر تـةعاون   ( 12)بةيةكةوةن، ماددةي 

ضـي ئـةم ماددةيـةمان دانـاوة، ضـونكة      نةبوو، نازامن ئةطةر هةرسَيكي خبوَيننةوة مر دةست ثَي بكةم، لةبةر 
ئَيمة دةزانني مونادةشةي نةوتيش لة بةةدا لة دةستوور هةية، شروتةكة كة دامانناوة عيالدةي بة ماددةي 

هةية، شةرتي يةكةم و دووةم دةَلَيت ئَيمة بةم شَيوةية تةعامول دةكـةير، دةبَيـت ئيتيئـاق هـةبَيت     ( 114)
ةتي ئيقلـيي بـؤ ئيـدارةي حقـولي حـالي، ضـونكة لـة دةسـتوور دةَلَيـت          لةنَيوان حكومةتي ئيتيمادي و حكوم

، تةبعةن ئَيمة حقولي حاليمان نيية، بةاَلم لة موستةدبةل لةوانةية هةمان بَيـت، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر     (معًا)
 .ئةم ئيتيئادة نةبوو، تةبعةن ئَيمة شتَيكي تر دةكةير

ت، ئيسـتيخراجي ضـةند دةردةضـَيت لـة كوردسـتان،      ناحيةي سياساتي نةوت، ضؤن سياسةت دادةنَييـ / دووةم
ضةند دةردةضَيت لة مةنتيقةي تر لة خوارةوة، ضونكة ئَيمة بةشـدار دةبـني لـة عائيـدات، دةبَيـت ئيتيئـاق       
هةبَيت، ئـةوةش ئـةو ماددةيـة وا دةَلَيـت دوو سـةبةبةكةية تـةعاون، ئَيمـة شـةرتَيكمان داوة بـؤ ئـةوةي كـة            

تؤسس اهليئة العامة لضمان حقوق االقـاليم  )لة دةستوور دةَلَيت ( 125)ماددةي دةورمان هةبَيت لة ئيدارة، 
، دةبَيت تؤ دائيمةن نيسبةت هةبَيت، بةشـدار بيـت لـة موئةسةسـاتي مـوهيي، تةبعـةن نـةوت و        (والحمافظات

 ةاز زؤر موهيمرتن لة هةموويان، لة ليذنةي ئيتيمادي، لـة شـةريكةى نـةسو وةتـةني، لـة وةزارةتـي نـةوت،       
ئةم شتانة  دةبَيت ئَيمة بةشدار بني لة هةموو شتَيك، هةتا لـة شـةرتةكان داماننـاوة عيالدـةي بـة مـاددةي       

عيالدةي بة تةوزيعي عائيداتي نـةوتي عَيرادـةوة هةيـة، ضـونكة بةشـدار دةبـني       ( 126)ة، ماددةي (125)
سـي دةسـتوور ناكـةم، ضـونكة     لةو سندودة، منمةو دةرزو عةدالةتي تةوزيع و ئةو شتانةي تياية، تةبعةن با

ئَيوة شارةزاترن، بةاَلم لةبـةر ئـةو سـةبةبة شـةرتةكامنان دانـاوة، نـةختَيك بارطرانيتـان بـؤ بَلـَيي، بـؤ ئةمـة            
موشكيلةية بؤ ئَيمة، دانوني خؤمان ثَيويسـتة كـة زةمـاني موسـتةدبةلي هـةرَيي بكـات، ئَيسـتا بـؤ تـةوزيعي          

ان كـرد لةطـةَل حكومـةتي ئيتيمـادي، كـة مةبدةئيـةن دانونَيـك        مةواريدي مالي ئيتيمـادي، ئَيمـة ئيتيئادمـ   
دروست بكرَيت، بةاَلم ئةوة ئَيستا تَيك ضووة، ضونكة مةجليسي شورا تـةدةخولي لةسـةر كـرد، ئَيسـتا ئـةوة      
تَيكضووة، مةبةدةئةكة ئيتيئادي لةسةر كرا بوو هةموو عائيداتي نةوت لةطةَل عائيداتي ئيتيمادي تر دَينة 

وة، ثَيي دةَلَير سندودي مةواريدي مالي، لةوَي نةسةداتي ئيتيمادي دةردةضَيت، خؤي مةسروز بوو حيسابَيكة
دةمَينَيـت لـةوَي بـؤ تـةوزيعي     % 83ي دَيت بؤ ئَيمـة، لـة   %12حدودي هةبَيت، دواي ئةوةي ئةوة مايةوة لة 

ية حيصـةكةي تـؤ دَيـت    موحاسةزات و نةسةداتي تر، تةبعةن موازةنة دةكةيت، تةدديري دةكةيت، بةم شَيوة
 .بؤ ئَيرة، موازةنةي خؤت هةية، تةمويلي موازةنةكة دةكةيت

 :بةردَين مال سعدالدير عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، يـةك  (هيئـة عامـة ملرادبـة ختصـيص    )نووسـراوة  ( 126)لَيرة ئةوة دوو جارة موالحةزة بكةم، لة ماددةي  

ــةزةم هةيــة  ــيص)موالح ــيص)نييــة، ( ملرادبــة ختص ــة وختص ــاي  (ملرادب ــونكة مان ــرة نةدصــة، ض ة، واوةك لَي
 .دةطؤردَيت، سوثاس
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 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكة ساينمان هةبوو لة موازةنة، ثارةي %12بةو شَيوةيةي كة ئَيمة وامانناني ئيتيئادمان كردووة، ئةوةي لة 
دةمَينَيتةوة لَيرة، دةضـَيت بـؤ ئـةو شـتانةي كـة بارـان كـرد ئَيسـتا، مةشـاريعي ئيستيسـماري و ئـةو            خؤتة 

دةَلَيـت ئـةو هةيئةيـة رةبـو دةبَيـت بـة وةزارةتـي        / شتانة، بةاَلم ضي تَيكضووة لةم حيسابةي ئَيستا، يةكةم
وسـتةديل بَيـت و ئيشـراف بكـات     ماليية، ئَيوة موستةديل نني، ئَيمة برديارمان دابوو بـة دةسـتووري بَيـت، م   

لةسةر هةموو ئةم شتة، بةاَلم ئَيستا لة مةجليسي شورا تَيكيان داوة، دةَلَيت ئةم هةيئةية عايـدي وةزارةتـي   
 .ماليةية، ئةوة يةكةم

 .حدودي نةداوة ضةند ثارة دةبات بؤ نةسةداتي ئيتيمادي/ دووةم
َيراق، ئةوةي بةبَي حـدود بـر ثـارة دةبـر بـؤ ئَيـرة،       دةَلَيت مةشاريعي ئيستيسماري عام دةكةن لة ع/ سَييةم

هةروةهاش سندودي موستةدبةلي دادةنَيي، بةبَي حـدود ثـارة دةبـةن بـؤ ئـةوَي، ئينجـا ئةطـةر تـؤ حيسـابي          
بكةيت بةم شَيوةية كة ئَيستا دايناوة، دةيانةوَيت داينَير مةجليسي شورا، ئةمة هةمووي رةبتة بة وةزارةتي 

و ضي دةكـات، حيسـابي موازةنـة دةكـات، هةرضـي ئيـنايف دةبَيـت دةتوانَيـت بيشـارَيتةوة،          مالية لة بةةدا، ئة
ضيت بؤ دةمَينَيتةوة سايني نيية، تؤ دةبَيت نةسةداتي بدةيت ئجورت بؤ دَيت، بـةاَلم شـةراكةتت نييـة، جـا     

ت، ئينجـا لةبـةر   لةبةر ئةوة ئَيوة ضيتان وتووة، يةك ماددةية لَيـرة طوتومانـة بةموشـارةكة بَيـت لـة عائيـدا      
 .ئةوة ئَيمة ئةوةمان داناوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةوةي الي (مرادبة ختصيص الواردات)مامؤستا سةعدةدير ئةوة كؤنة، لة تازة ضاثةكةيدا واوي تَيدا نيية، 
 .جةنابت كؤنة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَيينة سةر ئيدارة، ئيدارةي نةوت و ةاز، لة مسوةدةي دانوني ئيتيمادي كة ئَيستا وامـانناني ئيتيئادمـان    با

كردووة، بةاَلم ئَيستا تَيكضوو، مةجليسي شورا تَيكيدا دووبارة، مةجليسي ئيتيمـادي دةبَيـت، ئَيمـة مـةسروز     
وة، يةك ئةندامت هةية لة ليذنة لةوانةية بوو دةورمان هةبَيت بةنيسبةت، ئَيستا ئةوان نيسبةكةيان البردو

 .بيست كةسي تيا بَيت
ئةطةر عقود و مونادةشات بـوو، مـةسروز بـوو ئَيمـة عةدـد دةكـةير، ئـةوان تـةدديق دةكـةن، ئَيسـتا           / دووةم

دةيانــةوَيت بيكــةن بــةوةي كــة ئــةو مواسةدــة دةكــات، هــةمووي دةضــَيتةوة مةركــةزي، ئــةوة يــةك كةليمــة    
َيرة ئَيمة مةسروز بوو لةطةَل مةجليسي وزةرا بة موشـارةكة لةطـةَل ئيقلـيي ئـيش بكـات      هةمووي تَيكداوة، ل

تةشــاور ضــية؟ ئــةو ثَيــي دةَلَيــت باشــة رةئيــت ضــية،  ( بالتشــاور)وةكــو لــة دةســتوور دةَلَيــت، ئــةوة دةَلَيــت  
دةَلَيـت بـة   بةسةرضاو، عةيين شت، مةجليسي ئيتيمادي مةسروزة بة موشارةكة لةطةَلتان ئيش بكات، ئَيستا 
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تةشاور، ئةم شتانة سَي، ضوار كةليمةن هةمووي تَيكداوة، هةمووي بردووة بؤ مةركةزي، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة    
مان داناوة بؤ زةماني موستةدبةلي كوردستان بةشَيوةيةك كة برديار دراوة لة دةسـتوور،  (18و  12)ماددةي 

دةي تياية دةريبكةن، ئَيمـة بـةدواي ئـةوة ناطـةردَيني     ئيناسيمان دانةناوة، داواي هيض زيادة ناكةير، ئةطةر زيا
بة عةداَلةت ئيش دةكةير بة دةستوور، ئةطةر دةستوورت ناوَيت، دةتواني دةستووري بطؤردي، ئيسلو  هةية 
دةتوانيت بضيت بؤ ئيستيئتا دووبارة، ئةو حقودةي لة كوردسـتان وةرطرتـووة لـة دةسـتووردا، ئـةم مـاددةي       

ماددةي نؤزدة دةَلَي ئةطةر تةعاون نةبوو لةسةر ئةم ئسلوبة كة هةمانة لـة دةسـتوور،   دايناوة، ( 18و  12)
ئَيمة بة دةستوور ئيش دةكةير، هةر ئةوة لةبةر ئةوة دامانناوة، بؤ ئةوةي ئةوة ئاشكرا بَيت بؤ حكومـةتي  

ةيةكي ئيتيمــادي و بــؤ خؤمشــان، بــؤ منوونــة دةوري نــةوتي وةتــةني، نــةوتي وةتــةني مــةسروز بــوو شــةريك 
ئيتيمادي بَيت، نةك شةريكةيةكي مةركةزي، ئَيستا ضيان كـردووة، دةيانـةوَيت عيالدـةي كـةم بَيـت لةطـةَل       

 .ليذنةي ئيتيمادي يةكسةر رةبتة بة مةجليسي وزةراوة بة دةرةجةي وةزير، ئةوة يةكةم
كةينـــةوة، هـــةتا ئَيمـــة دةمانـــةوَيت مةنـــدوبَيكمان هـــةبَيت لـــةوَي، دانونةكـــة دةَلَيـــت ئَيمـــة بـــريي لـــَي دة 

ي ئيمتيـاتي عَيـراق   %13مةندوبَيكيشت ناداتَي، هةموو حقولي حالي و موستةدبةلي عَيراق دةيانةوَيت لـة  
بدةن بةم شةريكةية، ئةم شةريكةية بةبَي عةدد، بةبَي موناسةسة، بةبَي ئيلتيـنام كـة ضـيت بـؤ دةكـات بـؤ       

ةوة بؤ ئيستيسمار، بؤ ئـةوةي مةنئـةعي عـام    موستةدبةل، ئةمة زؤر خةتةرة هةمووي دةبات، هيض نامَينَيت
ئَيمة ئيستيئادةي لَي دةكةير، بابنانني ئةوة تةئسري ضؤن دةكاتة سةر ئَيمة، بة ض شـَيوةيةك، ثـَيش ئـةوةي    

هةيـة دةتـوانني   ( 141)هةية ئَيمة دةتوانني بةكاري بَينني، ماددةي ( 115)ئةطةر ئيتيئاق نةبوو ماددةي 
، ئـةوان  (يعتـرب بـاطالً  )ش دةَلَيـت ئَيمـة ئةطـةر بـة دةسـتوور دـانون دانـَيني        (113)بةكاري بَيـنني، مـاددةي   

نايانةوَيت بة دةسـتوور ئـيش بكـةن، دةيانـةوَيت دانونَيـك دروسـت بكـةن، طـوَي نـادةن بـة دةسـتوور، بـةاَلم             
بي هةية دةَلَيت ئسـلو  هةيـة كـة ضـؤن دةبَيـت، بـا بَيينـة سـةر سـةبة         ( 146)دةستوور لةطةَلمانة، ماددةي 

ــت، ئَيمــة       ــالي حــةدلي دةبَي ــة ئيمتيم ــة لةمان ــتانة، هــةر يةك ــة، ئةمــة كوردس ــةر ئةم ــية لةس جةوهــةري ض
كردوومانة بة رودعةي ئيستكشايف، هةر يةكة لةمانة لةوانةيـة حـةدلَيكت بـؤ بدؤزَيتـةوة، تةدـديراتي ئَيمـة       

ة كوردسـتان، نـةوتي تـازة    دةتوانني لة ماوةي ضوار، ثَينج ساَل بطةينـة يـةك مليـؤن بـةرميل نـةوتي تـازة لـ       
دةَلَيي، حقولي موستةدبةلي، ئةو نةوتة بة دةستوور حةدي خؤتـة، بـةاَلم ئَيمـة طوتومانـة بـة ئيتيئادـة لـة        

، ئَيمة دةيدةير بة يةك سندوق دابةشي دةكةير لةطةَل هةموو حكومةتي عَيراق، بةاَلم (18و  12)ماددةي 
ينتـاج بـةرز بكةيتـةوة، هـةتا ئَيمـة ئيسـتيئادة لـةوةي تـؤ         شةرمتان هةية، شةرتةكةمان ضية، دةبَيت تؤش ئ

دةكاتــة % 22بكــةير، ئةطــةر ئَيمــة مليؤنَيــك دةربكــةير تــؤ هــةر مليــؤن و نيــو دةردةكــةيت، كوردســتان لــة  
ت بؤ دَيتةوة، جا لةبةر ئةوة شـةستةكامنان دةَلـَير دةبَيـت تـةننميي نـةوت لـة هـةموو        %13سندودةكةوة لة 

يســمار بــةرز بَيتــةوة، ئينتــاج بــةرز بَيتــةوة، ئــةطينا تــؤ ناتوانيــت، هينةكــةي خــؤت   عَيــراق ببَيتــةوة، ئيست
يـة بةرداسـو، ئةمـة بةشـَيوةي     %13ي بؤت هةية، بةاَلم دواي نةسةداتي ئيتيمادي لـة  %12دةردةكةيت و لة 

 ماليةوة وةكو ئةمة دةردةضَيت، ئةطةر ئةو مليـؤن و نيوَيـك دةربكـات حيصـةكةي تـؤ ئـةو شـينةية، ئةطـةر        
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هــةمووي دابــةش بكــةير، ئةطــةر هــةر حيصــةكةي خــؤي وةرطــرت نةوتــة تازةكــة ســَي جــار زيــاترة بــةبَي     
بةشداري، بؤ دةيكةيتة سندودةكةوة ئةطةر ئينتاج بةرز نةكاتةوة، ئةطةر ئةو ئينتاج بةرز بكاتـةوة عـةيين   

ماناي واية دةبَيت شتة دابةشي دةكةيت، لة عةيين سندودةوة بؤت دَيتةوة شينةكةو سةوزةكة عةيين شتة، 
بطاتة شةش مليؤن بةرميل تا حةوت مليؤن بةرميل، ئينجا تؤ خةسارةت ناكةيت، جـا لةبـةر ئةوةيـة ئَيمـة     
دةَلَيني نةوتي وةتةني دةبَيت شةريكةيةكي عام بَيت، دةبَيت ئيستيسمار بَيت، ئةطةر نـةتوانَيت ئيستيسـمار   

ةي ئينتاج بةرز بَيتةوة، شةردةكة لةسةر ئةوةية، لةبةر بكات، شةريكاتي خارجيي بَيت يارمةتي بدات، بؤ ئةو
، ئَيمة حقـودي خؤمـان وةرطرتـووة بـة زةمـاني دةسـتووري، بـةاَلم تـةعاون         (11و  18و  12)ئةوة ماددةي 

دةكةير، يارمةتي حكومةت دةدةير، بـةاَلم دواي ئـةو ئيجتيماعـة، دواي ئـةو دانونـة دةضـمةوة بةةـدا شـةرد         
دةوام دةبـني، ضـونكة مةسـَلمةتي ئَيمـةي تيايـة، بـةاَلم ئةطـةر نـةبوو ضـي بكـةير،           لةسةر ئةوة دةكـةم، بـةر  

مــان دانــاوة، زؤر سوثاســتان (11و  18و  12)دةســتوورمان هةيــة بــةكاري دةهَيــنني، لةبــةر ئــةوة مــاددةي  
 .دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سرسةت رةئيةكي هةية سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
رةئيةكةم ئةوةية جةنابي وةزير بةشكلَيكي شةساف و مـةوزوعي و دـانوني و دةسـتووري شـةرحي ئـةو سـَي       
ماددانةي كرد، ثَيش ئَيستاش وابنامن كة ضي كراوة لة ليذنةي دانوني و لة خوبةردائي دةستووري و ميهةني 

ن هةيــة بةرداســو، مــر حةديشــي نييــة مــةنعي  نــةوت، بــة رةئــي مــر رَيــنو ئيمــتريامي بــؤ هــةموو بــرادةرا 
دسةكردن لة يةكَيك لة ئةندامان بكةم، منيش ئةنـدامي وةك ئَيـوة، بـةس ئةطـةر بتـوانني ئـةويرت نةكـةير،        
دةستكاري نةكةير باشـرتة، مـةوزوعي ئَيمـةو حكومـةتي ئيتيماديـة، نـةك لـةنَيوان ئَيمـةو هاوواَلتيـان، يـان           

، لةبةر ئةوة با ئةو سَي ماددانة وريا بني بردَيك بـة رَيكـوثَيكي تةصـويتَيك    لةنَيوان ئَيمةو حكومةتي هةرَيي
 .لةسةري بكةير و نةجاتي بدةير باشرتةو، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بريتييــة لــة مةســئوولياتي حكومــةتي هــةرَيي، كــة لــة مــاددةي هــةذدةدا  ( 12)هــةروا بــؤ تــةوزيح مــاددةي 
دةَلَيت رَيككةوتر لةطةَل حكومةتي سيدراَلي بةةدا، بؤ ثَيكةوة بـةردَيوةبردني  / كةمهاتووةو باسي دةكاتر، ية

نةوت و ةاز، ئةو نةوت و ةازةي كة ئَيستا لة حقولي هةرَيي دةردةضَي ، ئةوة لةطـةَل دةسـتووري عَيرادـدا    
 .دةطوجنَيت

اتيجي، بؤ بةرةو ثـَيش بردنـي   دةَلَيت هاوكاري كردني حكومةتي سيدراَلي بؤ داناني سياسةتَيكي سرت/ دووةم
سةروةتي نةوتي و ةازي لة هةرَيمدا، لة هةمان كاتدا بة هـةمان شـَيوة لةطـةَل نةشـاتاتي نـةوتي لـة هـةموو        
واَلتدا، بةشَيوةيةك كة باشرتير مةنئعة بة ميللةت عَيراق بطةيةنَيت، باشرتير تةدةنيات، مـةباديئي بـازاردو   
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لـة دةسـتووري عَيراديـدا، ئةمـةش هـيض ئيشـكالَيكي       ( 114)ي مـاددةي  ثشتطريي كردن لة وةبةرهَينان بةثَي
 .كةسَيكمان لةسةردا نيية

دةَلَيت هاوكاري كردن لةطةَل مةجليسـي ئيتيمـادي، يـةعين هـي بةةـدا نـةوت و ةـاز، كـة تةشـكيل          / سَييةم
دانــاني  دةكــرَي  بــة رَيككــةوتر لةطــةَل حكومــةتي هــةرَيي و حكومــةتي بةةــدا، بــؤ بةســتين طرَيبةســت و   

رَيككةوتر لةسةر منوزةج و رَينماييةكان و شروتةكاني تيجاري، بؤ طئتوطؤ كردن لةطـةَل مقـاولني، ئةوانـةي    
 .كة لة عَيراددا ئيش دةكةن

مواسةدةت كردن لةسةر ئةوةي كة هةموو داهاتةكاني عةمةلياتي نةوت لة هةرَيمدا لة سـندودَيكي  / ضوارةم
 بـة نـةسو عَيـراق، ئةمـةش لةطـةَل دةسـتووري زؤر زةرورن، بـؤ ئـةوةي         طشو دابنرَيت، كة تايبةت دةبـَي  

لةطةَل دةستووري عَيراددا بطوجنَي ، بؤ ئةوةي سيالحَيكي باش بَيت بةدةست وةزير و برادةراني كة دةضر 
بؤ بةةدا بؤ موساوةزات، كةسَيك رةخنـة لـةو هينـة نـةطرَي ، نـةَلَي  ئةمـة دذي دةسـتوورة، يـاخود زيـادة          

 .ييمان كرد بَيت، شتمان كرد بَيت، كاك عوران سةرموورؤ
 (:باني ماراني)دادر عبداه عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي ئةو رةئيةي جةنابت و كاك سرسةت دةكةم، بةرداسـو ئـةو دةزيانـة عيالدـةيان بـة حكومـةتي       

داواي بكةير زؤرترير حيصة بؤ ئَيرة بَيـت هـيض    مةركةزيةوة هةية، كة هةموو ئةنداماني ثةرلةمان حةدة
 .موناسةسة نةكةير و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةي دوو سةدةرةي دووةم هاتووة، زؤر بةدوةت هاتووة، بـةاَلم لَيـرة لـة سةدـةر    ( 114)لة دةستوور لة ماددةي 

لتقوم )، يةعين زؤر وةكو بَلَيي شةرمانةية، بةعةكسةوة دةَلَيت (تعاون مع احلكومة االحتادية( )12)ماددةي 
، يةعين هـةردووك ثَيكـةوة هةَلدةسـ  ئـةو سـرتاتيجية دادةنـَير، مـر        (احلكومة االحتادية وحكومات االداليي

رةكة، يـةعين ئةمـة حةدةيـةتي، مـايف خؤيـةتي      ثَيي واية ئةو كةليمةية بطؤردن، كةليمةي تـةعاون بـة موشـا   
لةوة بةشدار بَيت، نةك ئةوة مةسةلةن وةكو بَلَيني خةدةمات ثَيشـكةش بكـات، ئـةوة مةسـةلةيةكي طرنطـة،      
هةروةها لة سَييةميش بة هةمان جؤر هاتووة، لـة يةكـةم دسـةيةكي هةيـة، ئةطـةر جـةنابي وةزيـر وةاَلمـي         

قـولي حـالي ديـارة يـةعين ئَيسـتا لـة كوردسـتاندا نييـة، بـةاَلم خـؤ لـة            بداتةوة، دةَلَيت لـة حقـولي حـالي، ح   
حقولي حالي زؤرة، يةعين كة بكةوَيتة سةر هةرَيمي كوردستان حقولي حاليش هةية، ئةي ( 122)ماددةي 

 .بؤ دسةيةكي بؤ حقولي موستةدبةلي نةكردووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خةمان خان سةرموو
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 :اسعدبةردَين خةمان زرار 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر هةر لةسةر ماددةي هةذدةم دوَييَن جةنابي وةزيريش داواي كرد، طوتي لَيمـان  طـةردَير هـةر بـا هةناسـة      
خبؤير، هةموو شتَيك لةسةر وةزير با ئةمةي تيا نةبَيت، با لةسةر ئةجنومةني هةرَيي بَيت، يان ئةجنومةني 

 .اددةي هةذدةموةزيران بَيت، ئةوةي ضوارةم لة م
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةي هاتينة سةر ماددةي هةذدة ئةو كاتي، ضونكة ئَيستا ئَيمة لة مـاددةي حةظـدةير، ئـةو هـةمووي شـةرح      
 .كرد، بةس ئَيمة ماددة بة ماددة دةنطي بؤ دةدةير، كاك خورشيد سةرموو

 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة سةد تةئيدي رةئيةكةي جةنابت دةكةم، تةئيدي رةئيةكةي كاك عورانيش دةكةم، ئَيمة ئةطةر مر سةد 

بضينة ناو مونادةشةي ئةو سـَي ماددةيـة، بـة رةئـي مـر دةسـتكاريةكي تـَي دةكـةوَيت و لَيـي تَيكـدةدةن، بـؤ            
ضـةند داكـؤكي   ئةوةي وةكو جةنابت طوتت ئةو مةوزوعة عيالدةي بةيين ئَيمةو حكومةتي مةركةزيـة، هةر 

بكرَيت زياتر دةستكةوتي هةرَيمي كوردستان لة حكومةتي مةركةز شتَيكي باشة، بؤية مـر ثَيشـنيار دةكـةم    
 .دةستكاري ئةو ماددانة نةكرَيت، وةكو خؤي مواسةدةي لةسةر بكرَيت و كؤتايي ثَي بَيت باشة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، (العمــل)اك حمةمــةد ســةرةج طــوتي، ثــَيي وايــة تةعاونةكــة بكةينــة   بــةس ئةوةندةيــة ئــةو كةليمةيــةي كــ 
 .، كاك شَيروان سةرموو(االتئاق)

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت هةردوو ماددة زةمانةيةكي ئةكيدة بـؤ ثاراسـتين مـايف هـةرَيمي كوردسـتان، بؤيـة منـيش دةنطـي         

ايةتي و كاك عوران، كة ئةوة بة حةديقةت زؤر دةستكاري نـةكرَيت، هـةروةكو   دةخةمة ثاَل دةنطي سةرؤك
 .خؤي بدرَيتة تةصويت و زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، لة ئـاخرييش دةَلَيـت   (تعاون لصياغة السياسة السرتاتيجية)كاك سرسةت دةَلَيت تةعاونةكة باشرتة، ضونةكة 
 .، دكتؤر نوري سةرموو(تعاون معًا)يةنَي ، يةعين عةيين شت دةطة( 114مبوجب املادة )

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (لصـياغة )، نـةك  (االتفـاق مـع احلكومـة االحتاديـة لتحديـد السياسـة السـرتاتيجية       )سةبارةت بة بردطـةي دوو  

 .سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لرسم السياسة السـرتاتيجية الالزمـة لتطـوير الـنفط     )ةكو ماددةكة بنووسرَي  ، و(لرسي)وةكو خؤي هاتووة 
، يةعين (114مبوجب املادة )لةبةر ئةوةي دةَلَيت ( التعاون)، لةوَي هاتووة (لرسي)، صياةةكة دةبَيتة (والغاز

لةطـةَل دايـة   ةكة نةصةكةي دَيتة ئَيرة، بةو شـَيوةيةي دةخيوَينمـةوة دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي      114ماددة 
دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي دةنـط          
وةرطريا، كـاك كـةريي موالحـةزةي هـةبوو، دةَلَيـت كـَي زةمـان دةكـات مةجليسـي ئيقليمـي تةشـكيل دةبَيـت،             

نــة نابَيــت، شــتَيكي تةبيعييــة، كــة دةســتوور، دةبَيــت تةشــكيل بكــرَي ، ئةطــةر تةشــكيل نــةبوو، ئــةو تةعاو
 .تةشكيل نةبوو تةعاون نابَيت

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر لةطةَل ئةوةدام دةَلَيي مةجليسي ئيتيمادي زةمان نيية، كة لة دانوني نةست و ةـازي عَيراديـدا تةشـكيل    

تـر هـات، ئَيمـة لَيـرةدا لـة دـانوني خؤمـان جـَيطريي          بكرَي ، مةسةلةن ئةطةر بةو نـاوة نـةهات بـة نـاوَيكي    
 .دةكةير، شةرت نيية بةو ناوةو بةو موستةَلةحة بَي ، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاكة ئةطةر تةشكيل نةبوو، مر لة جياتي وةزير خؤمان ئةوة دةكةير، ئةو تةعاونةي ناكةير، ئةو دانونةي 
ةي خؤمـان نـاسين دةبـَي ، هـةتا دـانوني بةةـدا دةردةضـَي ، هـةتا ئـةو          لة بةةداوة دةردةضَي ، ئةو دانونـ 

جَي بةجَيي دةكةير، تكاية ماددةي دواتـر   114مةجليسة دروست نةبَي ، ئةو وةخو دةضني ئةو ماددةي 
 .سةرموو

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة لةماددةى حةظدةمى ئةم ياساية ئاماذةى بؤ كراوة بة ثَيى  بنةماى هاوكارىء ردَيككةوتر :ماددةى هةذدةم

 :ئةم مةرجانةى خوارةوة دةبَي
داناني هةموو داهاتة نةوتيةكان لة هةموو عَيراددا بة دةست دةهَيندرَى بة سندودى طشتى داهاتة  :يةكةم

لة ( 141 ،114، 126)نةوتيةكان، بةمةرجَيك لةاليةن دةستةيةكى هاوبةش و بةثَيى ماددةكانى 
دةستوورى سيدراَليدا بةردَيوة بربآ و حيسابى ئةو سندودة لة بانكَيكى جيهانى بةناوبانط هةَلطريَي و 
حيسابَيكى تايبةتى بةناوى سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان بكرَيتةوة، مانطانة بةشى هةرَيمى كة 

دةسةاَلتى ردةهاى حكومةتى هةرَيي بةجؤرَيك  لةسةرى ردَيككةوتوون تَيي دابنرَيت، بؤ ئةوةى بكةوَيتة ذير
 .بةثَيى ياساى سيدراَلى بة ردَيككةوتر لةطةَل حكومةتى هةرَيي ردَيكبخرَى

ثَيويستة سةرلةنوَى هةيكةىل ثيشةسازى نةوت لة عَيراددا دابردَيذرَيتةوة بؤ ئةوةى ردؤَلَيكى طوجناوى  :دووةم
كرَيت و هاندانى وةبةرهَينانى تايبةت بة جؤرَيك لةطةَل كؤمثانياى نةوتى نيشتمانى عَيرادى مسؤطةر ب
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ى دةستوورى سيدراَلى بطوجنَيت، بةجؤريك بةرزترير دازانج (114)حوكمةكانى بردطةى دووةم لة ماددةى 
 .بؤ طةىل عَيراق بة زووترير كات، ئةجنام بدات

يةوة بةيةكةوة بةردَيوة دةبرَي، بة كَيَلطةكانى ئَيستا لةاليةن حكومةتى هةرَيي و حكومةتى سيدراَل :سَييةم
جؤرَيك حكومةتى هةرَيمةكان نوَينةرايةتيةكى طوجناو يان لة ئةجنومةنى سيدراَلى نةوت و طازدا هةبَى و 
دةبَى هاوبةش بَى لةبةردَيوةبردنى كؤمثانياى نةوتى نيشتمانيى عَيرادى بة جؤرَيك لةطةَل ماددةى 

 .ى دةستوورى سيدراَليدا بطوجنَيت(115)
ثَيويستة حكومةتى سيدراَلى، هيض ثردؤسةيةكى نةوتى تازة لةو ناوضانة كة ناكؤكي لةسةر هةية  :ضوارةم

ى دةستوورى (122)ئةجنام نةدات بةبآ ردةزامةندى وةزير، تاوةكو رديئراندؤمى طشتى بةثَيى ماددةى 
 .سيدراَلى ساز دةكرَى

ر ضاالكيةكى تايبةت بةثردؤسةكانى نةوت ئةطةر بةديار كةوت كة حكومةتى سيدراَلى هة :ثَينجةم
لةناوضةكانى ناكؤكى لةسةر هةية ئةجنام داء، ثاشان برديارى طةرداندنةوةى بؤ سةر هةرَيي بةثَيى ماددةى  

لةدةستورى سيدرداليدا بؤ دةردةضآ مامةَلة لةطةَل ئةو ضااَلكيانةدا لةبةر ردؤشنايى حوكمةكانى ئةم  122
 .ةمءدووةم لةدةستورى سيدرداليدا دةكرآيةك( 114)ياسايةء ماددةى 

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عشر من هذا القانون وفق الشروط السابعةتكون اسس التعاون واالتفاق املذكورة يف املادة   :الثامنة عشرةاملادة 

 :التالية
حناء العراق يف صندوق عام لعائدات النفط، على أن إيداع مجيع العائدات النفطية املستحصلة يف كافة أ: أواًل

تم يمن الدستور االحتادي وأن  141،  114،  126يدار من قبل هيئة عامة مشرتكة وفق ما وردت يف املادة 
مسعة عالية على أن يكون له حساب خاص باسم صندوق  يهذا الصندوق يف مصرف عاملي ذساب االحتفاظ حب

ة يودع فيه شهريا حصة االقليم املتفق عليها  ليكون ذلك حتت السيطرة املطلقة كوردستان للعائدات النفطي
 . حلكومة االقليم على أن ينظم  ذلك بقانون أحتادي باالتفاق مع حكومة االقليم

جيب إعادة هيكلة الصناعة النفطية يف العراق لتضمن دورا مناسبا لشركة النفط الوطنية العراقية : ثانيًا
حيقق مبامن الدستور االحتادي  114ثانيا من املادة  /الفقرة  ينسجم مع أحكام ثمار اخلاص مباوتشجيع االست

 . أعلى منفعة للشعب العراقي وبأسرع وقت ممكن
كومة االحتادية معَا على ان يكون حلكومة االقليم احلتدار احلقول احلالية من قبل حكومة االقليم و: ثالثًا

أدارة شركة النفط الوطنية العراقية  مبا  أن تكون شريكا يفادي للنفط والغاز وحتاأللس اجملمتثيل مناسب يف 
 .من الدستور االحتادي  125ينسجم مع املادة 

دون موافقـة  املنـاطق املتنـازع عليهـا    على احلكومة االحتادية أن ال متارس أية عمليات نفطية جديدة يف : رابعًا
يتم التعامل مع تلك .وخبالف ذلك من الدستور االحتادي 122املادة  حلني إجراء االستفتاء العام مبوجبوزير 

 .أوال وثانيا من الدستور االحتادي 114النشاطات يف ضوء أحكام هذا القانون واملادة 
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اذا تبني ممارسة احلكومة االحتادية الية نشاطات خاصة بالعمليات النفطية يف املناطق املتنـازع عليهـا   : خامسًا
من الدستور االحتادي يتم التعامل مع تلـك النشـاطات يف    122ادة احلاقها باالقليم مبوجب املادة اليت تقرر اع

 .اواًل وثانيًا من الدستور االحتادي 114ضوء احكام هذا القانون واملادة 
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ذدةي ثرؤذةكة نييةليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ماددةي هة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :ابد بارزاني عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
على احلكومة االحتاديـة أن ال متـارس   )تةنها تَيبينيا مر لةسةر ظآ ماددةي هةذدة خاَلة ضارَيية، كة دبَيذيت 

دون موافقـة  )، لَيرة مر ثَيي باشـرتة  (الوزيردون موافقة ناطق املتنازع عليها املأية عمليات نفطية جديدة يف 
 .، ئةوة هاتية دانان، سوثاس(حكومة االقليم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .راستة دةبَيت بة مواسةدةتي حكومةتي ئيقليي بَيت، كاك ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
 .ثشتيواني رةئي كاك شَيخ ئةدهةم دةكةم، مةبةستي ئةوة كة وةزير بكرَيتة حكومةتي هةرَيي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شةودي سةرموو
 :ابراهيي بةردَين شودي حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئاماذةي ثَي كرا سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :ردَين سؤزان شها  نوريبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس ثشتيواني لة بؤضوونةكةي كاك ئةدهةم دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
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 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس هةمان موالحةزة بوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةمان رةئيي هةبوو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةو بؤضوونة دةكةير، بةاَلم لة بردطةي ثَينجةم ئاسانكاري ديارة لة بردطةي ضوارةم كة دةَلَير ئَيمة ثشتطريي ل

كردووة بؤ ئينتاج كردني ئةو شوَينانة، ديارة لة بردطةي ضوارةم هةندةك ئةوةي كـردووة، كـة دَيتـة بردطـةي     
حةدـــة ( 122)ثَينجــةم ئاســانكاري كــردووة بــؤ دةرهَينــاني نــةوت، هــةر بــؤ بــةدوةت كردنــي مــاددةي            

و بردطـةي ثَينجـدا، بـؤ ئـةوةي رَيطـا نـةدةير نـةوت دةربَيـت، هـةر ثاَلثشـتَيكي بـاش            ثَيداطريييةك هةبَيت لـة 
 .، زؤر سوثاس(122)دةبَي  بؤ ماددةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئايا ئَيمة (على أن ينظم ذلك بقانون أحتادي)ةي دةَلَيت مر تَيبينيي لةسةر سةدةرة يةك هةية لة كؤتاييةك

سةاَلحيةتي ئةوةمان هةية، يةعين ئيلتينام باوَيينة سةر مةجليسي نوا ، سةرز بكةينة سةري كة دانونَيـك  
 .دةربَينر، ئةوة يةك

ة الــنفط جيــب إعــادة هيكلــة الصــناعة النفطيــة يف العــراق لتضــمن دورا مناســبا لشــرك )دةَلَيــت / بردطــةي دوو
، يــةعين لَيــرةش ئَيمــة ئيلتيــنام داوَيينــة ســةريان، كــة       (الوطنيــة العراقيــة وتشــجيع االســتثمار اخلــاص    

ئيستيسماري خاص بكةن، خؤي ئةسَلةن لة دةستووري عَيرادـي لـة ناحيـةى ئيقتيصـادي زؤر موبهةمـة، بـة       
لـة دةسـتووري عَيرادـي     دةَلَيت ئيقتيصـادي سـودة،  ( 15)عةكسي ثرؤذةي دةستووري خؤمان كة لة ماددةي 

لة ( 114مبا ينسجم مع الفقرة الثانية من املادة )كة دةَلَيت  114واي نةطوتووة، تةنها لة نيهايةتي ماددةي 
، نــةيطوتووة (معتمــدة احــدث تقنيــات مبــادئ إقتصــاد الســوق)سةدــةرة دوو دةَلَيــت  114نيهايــةتي مــاددةي 
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ئايدؤلؤجياي ئيقتيصـاد جـارَيكي تـر دةَلَيمـةوة موبهةمـة       ، يةعين نةضؤتة ناو تةساسيل،(تشجيع االستثمار)
 .لةناو دةستووري عَيرادي، ثَيي واية ئَيمة بؤمان نيية ئةوةي بنووسني، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةلةن لة ئاخريةوة دَيي، تةشجيعي ئيستسمار زميين مةباديئي سودة، ئةوة يةك
 السـابعة عشـر  تكون اسس التعاون واالتفاق املـذكورة يف املـادة    )كة بكة تؤ تةماشاي ئةوةلي ماددة/ دووةميش

، يـةعين ئَيمـة ئـةو شـةرتانةمان هةيـة، شةرتةكانيشـمان لـة دةسـتوورة، ئـةو          (من هذا القانون وفق الشـروط 
ئةو دةسـةاَلتانةي كـة   ( وسق)حةدةمان وةرطرتووة، دةستووريش طةورةترة لة مةجليسي نوا ، بؤية دةَلَيني 

وةتة هةرَيي، ئةو شةرتانةمان دةبَيت جَي بةجَي بَي ، بؤ ئةوةي ئةو تةعاونة بـَي ، تةعاونةكـةمان لـة    درا
زميين سـةاَلحياتي دةسـتوورة كـة بـة ئَيمـة دراوة، بؤيـة ئـةو شـةرتانةمان دانـاوة، كـة ئيلتيـنام بكـرَي  بـة              

 .دكتؤر كةمالدةستوور، ئةو شتانةمان بَيتة ثَيش بؤ ئَيمة هاوكاري بكةير، سةرموو 
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
املناطق على احلكومة االحتادية أن ال متارس أية عمليات نفطية جديدة يف )بةنيسبةت ماددةكة سةدةرة ضوار 

، ضـونكة  (برملـان كوردسـتان  ة دون مواسقـ )مة دةَلـَيني ببَيتـة   نووسراوة، ئَي( الوزير دون موافقةاملتنازع عليها 
ئةمة مةسةلةي حةدي ئَيمةي دةوميية، هي ميللةتي ئَيمةية، نيناعمان لةسةر ئـةو  ( حلني إجراء االستفتاء)

 .مةنتيقة هةية نةدةينة وةزيرَيك، يان وةزارةت هةردووكيان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةجليسي نوا  بواية، دةمانطوت مةجليسـي  حكومةتي ئيتيمادي بة مواسةدةتي حكومةتي ئيقليمي، ئةطةر م
 .ئَيرة

 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةوزوع لَيرة ئةوةية، كة بةةدا ويسو بيكات، وةزارةتي ئَيمةش ويسو بيكات، نابَيت بيكات، ضونكة ئةمـة  

ستيسـناية ال بضـَيت، يـان الن نةضـَيت، بـة رةئـي مـر        ئيستيئتاي لةسةرة، حةدي شةعبة دةرار بداتر ئةو ئي
ــة         ــت ل ــةعبة، دةبَي ــةري ش ــةمان نوَين ــةعبة، ثةرل ــةدي ش ــادام ح ــة، م ــةردَين هةي ــةمانتاراني ب ــؤ ثةرل ــنم ب رَي

 .ثةرلةمانةوة ئةو دةرارة بدرَيت، ئةوة يةك
َيـت بيكـات، يـةعين    ئـةوة تةسـهيلي دةكاتـةوة، ئةطـةر ديـار بـوو كـردي باب       ( اذا تبني)بةنيسبةت خاَلي ثَينج 

دةبَيت حةددي بؤ دابنرَيت، ئةوة ئةسَلةن ئةو سةدةرةية دةبَيت ال بدرَيت، سةدةرةي ثَينج لَيرة هـةَلبطرير،  
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد سةرةج سةرموو
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 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةم هةية، يةعين ئَيمة ئَيستا ئةو هةموو ياسايةمان دانـا، ياسـاي نـةوت لـة     مر تَيبينيي لةسةر سةدةرةي دوو

ــةو        ــةي ئ ــة رَيط ــةردَيوة ل ــات ب ــَي دةيب ــات، ك ــةى دةك ــَي مومارةس ــاية ك ــةن ئــةو ياس ــتان، تةبع هــةرَيمي كوردس
شةريكانةوة شةريكاتي طشو، ئةو سَي شةريكةيةي كة ئيقرارمان كـرد لـة ثَيشـةوة، لَيـرة تـةنها دةور دةدات      

ة شةريكةي وةتةني عَيرادي، هيض جؤرة دسةيةكي نةكردووة بةرامبةر بة شةريكةي كوردستان بـؤ نـةوت،   ب
كة ئةوة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة، تؤ مةجال دةدةيت بةو دةورَيكي طةورةي هةبَيت لة ئـيش كردنـدا، ئـةي    

وةش بكةينـةوة بـةر لـة    لة مودابيـل كَييـة، لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا كَييـة، مـةسروز وايـة لَيـرة جَيطـةي ئـة           
تةشجيعي ئيستيسماري خاص، دةبَيـت جَيطايـةكيش بكةينـةوة بـؤ شـةريكةي كوردسـتان بـؤ نـةوت، ضـونكة          
ئَيمـة تـازة لَيــرة داماننـاوة، ئـةم ئيشــانة هـةمووي لـة كوردســتان دةربـارةي بـواري نــةوت هـةموو دةخةينــة          

ي دةكـةيت بةرامبـةر بـةو، ئةمـة باسـي      ئةستؤي ئةوان، كة دةخيةينة ئةستؤي ئةوان، ئةي تـؤ لـة كـوَي باسـ    
 .ئيعادةي هةيكةلة، دوو شو جياوازة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( علـى )رة بةرداسو مر ثشتطريي لة بؤضوونةكةي كاك سةردار دةكةم، سةبارةت بةوةي كة ناكرَي  ئَيمـة ليَـ  

علـى ان يكـون تنظـيم    )، دانوني ئيتيمادي دةكرَيت بكرَيت (على أن ينظم ذلك بقانون أحتادي)بةكار بَينني 
جيـب  )بةرداسـو  / ، نـةك سـةرز بكرَيـت، ئـةوةي دووةمـيش     (ذلك بقانون احتادي وباتفاق مـع حكومـة االقلـيم   

ــة   ــناعة النفطي ــة الص ــادة هيكل ــاكر  (إع ــةوةش ن ــة ئ ــؤرة سةرزَيك ــةوةش ج ــة  ، ئ ــاييةوة، ئَيم ــة رووي ياس َي  ل
هيكلـة   ان يكـون جيـب  )هةيكةلةيةتي نينامي نةسو عَيرادي تابع بة هةرَيي نيية، بؤيـة دةكرَيـت بطوترَيـت    

 .، سوثاس(العراقية ضمانًا للدور املناسب لشركة النفطية العراقية الصناعة النفطية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤربةي دةراري سياسي رةئي خؤتانـة، بـةاَلم لـةجياتى حكومـةتي ئيقلـيي، باشـرتة ثةرلـةمان بَيـت، ضـونكة          
راستة رةئي هي ميللةتة، حكومةتي ئةو رؤذة لةوانةية برديار بدات مواسةدـة بكـات سـةاَلحيةتي ثةرلـةماني     

بةرداسـو ئَيمـة   / نةبَيت، لةوانةية دةستووري نةبَيت، ئةطةر ثةرلةمان بَيت باشرتة لة سةدةرةي ضوار، ثَينج
هةَلة بووير، با لةوَي نةبَيت، ضونكة مةجالي دةداتَي كة شـتَيك بكـات، ئةطـةر لـةوَي نـةبَيت مـاددةي ضـوار        



 441 

ت ئيشةكة بكات، ئةوة ةةَلةتي ئَيمةية، ئَيمة دةيطرَيت، باتيَلة، ئةطةر مواسةدةي تؤي لةسةر نةبَيت، ناتوانَي
دامانناوة مةسروز بوو شتَيكي تر بَلَيني، بةاَلم دةخيوَينينةوة ةةَلةتة، مةجالي دةدةيَو كة ةةَلةتةكة دةكات 

 .و ئةطةر بيكات باتيَلة بة سةدةرة ماددة ضوار
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سرسةت دسةي هةية
 :عبداه بةردَين سرست ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــة،        ــة كاك ــنج، باتيَل ــبةي بردطــةي ثَي ــة بةنيس ــةمال نيم ــاك ك ــر و ك ــةنابي وةزي ــي ج ــةن لةطــةَل رةئ مــر تةبع
مواسةدةتى نةداوة، راستة مواسةدةتى نةداوة، دوايي ثاش ئيلماق كردني كـةركووك لةطـةَل ئَيمـة، ديـار بـوو      

رة ضـي لـَي بكـةير، خـؤ باتيَلـة ناضـني خـؤَلى تَيبكـةير جـارَيكي تـر،           حكومةتي عَيرادي دة بريي لَيداوة، ليَـ 
بريةكة وةك خؤي دةمَينَيت، بةس لَيرة ئيمتيمالَيك هةية، حكومةتي بةةدا، حكومةتي ئيتيمادي سبةي بة 
تؤ دةَلَيت مر ئةو بريو مونشةئاتة دروستي كردووة، كةواتة ئيدارةكة لة دةست مر داية لة دةستووردا نيية، 

بةكار دةهَينني مادام بريةكة تازةية، يةعين لـة   114شتةرةكيش نيية، لَيرة ضمان طوتووة، طومتان ماددة مو
زميين بريةكاني حـالي نييـة، كةواتـة مـر بـة تـةنيا ئيـدارةي دةكـةم بةشـداري حكومـةتي ئيتيمـادي نابَيـت             

بـةر ئـةوة الزمـة سةدـةرة ثَيـنج      لةطةَلي بَي ، موعتةبةرة نةك بريَيكـي حـالي، موعتةبـةرة بريَيكـي تـازة، لة     
مبَينَيت، راستة باتَلة، راستة بَي مواسةدةي تؤ بريةكةي دروسـت كـردووة، بـةس خـؤ نةصـَيكي دـانوني نييـة        
بَيي لةةوي بكةم، بريَيكة دروسـت كـراوةو مونشـةئاتي دروسـت كـردووة لـة مةسـَلمةتي مـر دايـة ئـةو بـرية            

كردووة، تاكو مر بتوامن بـةخؤم ئيسـتيغاللي بكـةم، ضـونكة     مبَينَيت، هةرضةندة بَي مواسةدةي مر دروسو 
لة مةسَلةحةتي مر داية، بةاَلم ئةطةر مر بَلَيي سةدةرة ثَينج ئيلغـا بكـةم، يـةعين مانـاي حـةق       114ماددة 

بة حكومةتي ئيتيمادي دةدةم، ئةو مونشةئاتانة بـةخؤي ئيسـتيغاللي بكـات وةك ئابـاري حـالي، ئـةوةي كـو        
 .كردووة، زؤر سوثاسماددةكةي تةننيي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اذا تـبني ممارسـة احلكومـة االحتاديـة     )مر شتَيكي ناوةندي بدؤزمةوة، بةنيسبةت سةدةرةي ثَيـنج لـةجياتي   
ايـة نشـاطات اخلاصـة بالعمليـات النفطيـة يف املنـاطق املتنـازع         خالفًا للفقـرة الرابعـة ان  )، بَلَير (الية نشاطات

مــن الدســتور االحتـادي يــتم التعـاون مــع تلــك    122اعــادة احلاقهــا بـاالقليم مبوجــب املـادة    عليهـا الــيت تقـرر  
، يـةعين بـؤ خؤمـان    (اواًل وثانيـًا مـن الدسـتوري االحتـادي     114النشاطات يف ضوء احكام هذا القـانون واملـادة   

يـة يف املنـاطق املتنـازع    ايـة نشـاطات اخلاصـة بالعمليـات النفط     ان)دةطةردَيتةوة، يان دةتوانني بَي خيالساتيش 
مــن الدســتور االحتـادي يــتم التعـاون مــع تلــك    122عليهـا الــيت تقـرر اعــادة احلاقهــا بـاالقليم مبوجــب املـادة     

، كـاك دكتـؤر كـةمال    (اواًل وثانيـًا مـن الدسـتوري االحتـادي     114النشاطات يف ضوء احكام هذا القانون واملـادة  
 .تةوزحيي هةية
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 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة حةديقةت ثَيويست ناكات ئةو بردطة ثَينجة لةوَي مبَينَيت، ضـونكة ئَيمـة خؤمـان بـة دـانون موبـةريرَيك       
هةية، ئةطةر خواي كرد ئةو مةنتيقانة هاتةوة، ئةو خيالسَيكي كـرد بَيـت و ئَيسـتا ئَيمـة نـةينانني، ئـةوجا       

صيل حاصلة، يةعين ئَيستا ئَيمة لة دةست خؤمانة ماددةيةك دادةنَيني ثَيـي دةَلـَيني   ئؤتؤماتيكي خؤي تةح
بــردؤ موخالةســة بكــة، بــةَلكو هاتــةوة، يــان نةهاتــةوة، بؤيــة بــة رةئــي مــر داوا لــة بــةردَينان دةكــةم كــة ئــةو   

 .سةدةرةية البضَيت لةوَي، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين تـؤ ثَيـي   (يتم تعاون)ئةو جوملةي كة مر ومت بنةبت بةدوةترتة، دةَلَيت عةسوم دةكةي كاك كةمال، 
دةَلَييت نابَيت بيكةيت، يةكةم جار طوتووتة مةيكة، دووةم جار دةَلَيي ئةطةر كردت بـةطوَيرةي ئـةو دانونـة    

ت خاصـة  يـتم التعـاون مـع ايـة نشـاطا     )ي لةطـةَل بَيـت، ئةطـةر وا بكـةير     (يـتي تعـاون  )بؤ الي خـؤم دةيبـةم   
مـن الدسـتور    122بالعمليات النفطية يف املناطق املتنازع عليها اليت تقرر املادة احلاقها باالقليم مبوجب املادة 

، كـاك كـةريي ثَيشـنيارَيكي    (اواًل وثانيـًا مـن الدسـتوري االحتـادي     114االحتادي على ضوء هذا القانون واملادة 
ئــةوةش مةعقولــة، كــاك دكتــؤر دةشــو ( وخبــالف ذلــك)م هةيــة دةَلــَي دة ــي بكــةن لةطــةَل بردطــةي ضــوارة

 .سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبةبي بيدايةت ئةو ماددةية ئةوة بوو، ئَيمة ئةو سةدةرةيةمان دانـا لـةوة نةدةترسـاير كـة بريَيـك تازةيـة       

سرسـةت داي، ئَيسـتا مـةناتيقي ئيستيكشـاف لـةم مةناتيقـة موتةنازيعـة         لةو حةدلةو لةم حةدلة وةكـو كـاك  
حكومةتي ئيتيمادي بةخؤي بردوات  122هةن، كة ئَيمة نةمانويست لَيرةوة تاكو بَلَيني ئيستيئتاى ماددةي 

عةددَيكي نةوتي بـدات بـة شـةريكةيةكي عالـةمي، دوايـَي شـةريكةكة بَيتـة كوردسـتان، لةوانةيـة عةددةكـة           
، جـا لةبـةر   (العقـد يعتـرب بـاطالً   )ت بؤي، بؤ ئَيمة باشرتة سةدةرةكة مبَينَيت، بةاَلم دةتوانني بَلَيني خراث بَي

ئةوة شةريكةي خارجي دةترسَيت عةدـد ناكـات، ضـونكة دةَلَيـت سـوَلتةكة موشـتةرةكة، ئةطـةر مواسةدـةتي         
اترسـي دةضـر حـةسر دةكـةن لـة      ئةوانيشى لةطةَل نةبَيت عةددةكة ناكات، ئَيمة لةوة دةترساير، مـر لـةوة ن  

كــةركووك، ئــةوة مةســَلمةتي ئَيمــةي تيايــة دةيــدي ناكــات، ضــونكة دوايــي دةبينــة موشــتةرةك، ئَيمــة لــةوة 
دةترساير مةناتيقي ئيستيكشاف هةية هةمووي دةكرَيت بـة رودعـةي ئيستيكشـايف وةكـو ئَيمـة كردوومانـة،       

مـة دةمانـةوَيت ئـةوة بوةسـتَينني، بةسـةراحةت      دةتوانني ئَيستا بضـيت عةدـد بكـةيت و ئيمـناي بكـةيت، ئيَ     
نامانةوَيت بيوةستَينني، دةمانةوَيت بة تـةعاون لةطةَلمانـدا ئـيش بكـات، ئةطـةر هـةردووال مواسةدـةي كـرد،         

هـيض نـةماوة لـةوَي هـةمووي عةدـد       122ئةوة بؤ واَلتةكة باشة، بةاَلم ئَيمة نامانةوَيت دوايـي ئيسـتيئتاي   
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ة خــراث بَيــت، لةوانةيــة عةددةكــة بــدات بــة شــةريكةيةكي عَيرادــي لــة جنــو    كــراوة، لةوانةيــة عةددةكــ
 .ئةو حةلي دةكات، سوثاس( يعترب باطل)دانيشتووة بؤ منوونة، لةبةر ئةوة دامانناوة، باشرت واية بَلَيي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال موالحةزةي هةية سةرموو
 (:كووكيكمال كةر.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس بؤ ثَيشنياري جةنابي وةزير، بـةس ئةطـةر سـبةي شـةريكةيةكي عيمالدـي عالـةمي هـات عةدـدَيكي         
كرد، ئةوجا دةبَيتة ثاَلثشت بؤ ئةوةي ئةسـَلةن ئـةو مةنتيقةيـة نايةتـةوة، يـةعين ئـةوة نودتةيـةكي سـليب         

 .ةطةَل ئةمة تةعامول بكةير، زؤر سوثاسدةبَيت بؤ ئَيمة، دةبَيت زؤر زؤر بة حةزةر ل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كاك سةردار طوتي هي دـانوني ئيتيمـادي، كـاك كـةرميش ئامـاذةي ثـَي كـرد، منـيش دةناعـةمت وايـة           
دةَلَيي مادام شروتة دةكرَيت ئَيمة ئةو شةرتةي دابنَيني، مر حةز دةكةم شـروتي تـةعاون هةيـة، مةسـةلةن     

ت، برادةراني توركمان دَير دةَلَير دةمانةوَيت بَيينة ناو هـةرَيمي كوردسـتان بةشـةرتَيك دانونَيـك     يةكَيك دَي
لة ثةرلةماني كوردسـتان دةربضـَيت، ئيعتياديـة، داواي شـةرتَيك دةكـات بـؤ ئـةوةي ئيننميـام بكـاتر، منـيش           

عاونةي لةطـةَل بكـةم لةطـةَل    داواي شةرتَيك دةكةم بؤ ئةوةي دانونَيك لة بةةدا دةربضَيت بؤ ئةوةي ئةو تة
 .دةستووريش، ثَيي واية تةبيعيية، كاك دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اسس التعاون واالتفاق املذكورة )منيش لةطةَل ئةو بؤضوونةم، ضونكة لة سةرةتاوة ئَيمة باسي ئةوة دةكةير 

، ئَيمة باسي ئةوة دةكةير، ئةطةر هـاتوو ئـةوةيان   (التالية االسسمن هذا القانون وفق  السابعة عشريف املادة  
كــرد، وةاَلمــي ئَيمــة ئةوةيــة دةربــارةي بــريي نــةوت لــة ناوضــةي كةركووكــدا رةنــط بَيــت ئاطــادار نــةبر كــة   

نَي، لةبةر شةريكةي نةسو شيمال، ئَيستا خةريكي ئةوةية لةناوضةي دادركةرةم هةندَيك بريي نةوت هةَلكة
ئةوة ثَيويستة ئاطادار بني، بةثَيي ئةو ماددةية ئاطاداريـان دةكةينـةوة، كـةوا ئـةو كارانـة لةسـةري بـةردةوام        

 .نةبر و رايطرن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارةي كاك كةمال، كة دةَلَيت لـةجياتي مواسةدـةتي وةزيـر كـة كردمانـة حكومـةتي ئيقلـيي ببَيتـة         
 .ةدةتي ثةرلةماني كوردستان ئيعتياديية، سةرموو كاك سةردارمواس

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 442 

ــت ثةرلــةماني      ــت، ئــةويش كــة دةَلَي ئــةو رةئيــةي دكتــؤر كــةمال لةطــةَل برديــارَيكي ثةرلــةمان زؤر دةطوجنَي
 .دستان دةدات، ئةوة لة اليةككوردستان ئةو جيهةتةية كة بردياري مةسريي بؤ طةلي كور

بةاَلم لَيرة مر ثرسيارَيكي تر لة جةنابت دةكةم، حكومةت ماناي ضية، ماناي ئةوة نييـة بـةس ئةجنومـةني    
وةزيران، حكومةت ئةوةي مر تَيطةيشتوومة هةرسَي دةسةاَلت دةطرَيتةوة تةشـريعي و تـةنئيني و دـةزائي،    

ئـةوة شـتَيكي باشـة، ئةطـةر     ( ومبواسقة برملان)ر كةمال بَلَير خراث نيية ئةطةر ماددةيةك لةسةر رةئي دكتؤ
ئيجازةشي بدةيت لةسةر بردطةي ثَينج يةعين رةئيـةكي بضـووكي هةيـة، مـر ثـَيي وايـة ئـةو بردطةيـة ضـةند          
ــت       تونــدتري بكــةير، هَيشــتان باشــرتة، تــؤ لــة دــانون كــة باســي سةرثَيضــيةك دةكــةيت، لــةو حاَلةتــدا دةبَي

ئةطةر سةرثَيضيةكة كرا ض ئةسعالَيك دةبَيت، ض تةننميَيك دةبَيت بـؤي، بؤيـة دةبَيـت    موعالةجةشي بكةيت، 
بنووسرَيت لةطةَل رةئي جةنابي وةزيريش، يةعين لةوانةية ئةو ببَيتة مايةي ئةوةي ئةو شـةريكانة ببَيتـة   

 .مايةي مةترسي بؤيان، دانونَيك هةية لة دذي ئةوة عقود نةكةن، سوثاس
 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نةوة تةبيعي لةطةَل رَينمدا بؤ ئةو بؤضوونةي طوايـة دةبَيـت مواسةدـةتي ثةرلـةماني ثـَي      (رابعًا)بةنيسبةت 

كة ئـةو دةسـةاَلتة   بَيت، مر ثَيي واية ئةوة دروست نيية، ضونكة باشرتة هةر حكومةتي ئيقليي بَلـَيني، ضـون  
ئَيمة ثةرلةمان لة حكومةتي ئيقليمي دةطةيةنَي، ئةو دةسةاَلتة دةسةاَلتي ثةرلةمانة، بةاَلم بةكَيي داوة، بـة  
ــةنَيوان دوو       ــةتي تــةعاون ل ــترتة، بةتايب ــةوة دروس ــة ئ ــَيي واي ــر ث ــةر ئــةوة م ــي داوة، لةب حكومــةتي ئيقليم

ئةوة ئةوةيان دروسـترتة، بةنيسـبةت ثَينجةمـةوة مـر ثـَيي      حكومةتدا، نةك لةنَيوان دوو ثةرلةماندا، لةبةر 
واية لة جَيي خؤيةتي مبَينَيتةوة وةكو كاك دكتؤر نوريش شةرحي كردو لةوانةية لة شوَيين تريش هةبَيت، 
لةبةر ئةوة ئةطةر ديار بوو شو وا هةية، ئةو وةختة دانونةكة لَيرة رَيطةي لَي دةطرَيت، وةكو كاك سرسةت 

هةمووي دةطةردَيتةوة بؤ هةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوة مر ثـَيي وا نييـة لـة جَيـي خؤيـةتي       شةرحي كرد،
هــةردوو هينةكــة مبَينَيتــةوة، بــةس وةزيرةكــة بكرَيــت بــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، يــان حكومــةتي  

 .ئيقليي ببوورن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَين سةرموو
 :اه ابدبةردَين ئارَين عبد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي رةزامةندي وةردةطرَي  حكومةتي بةةداية عَيراق، خؤ حكومةت نايةت لة ثةرلةمانةوة وةريطرَيت، 
لة حكومةتةوة وةريدةطرَيت، ئةو وةختة حكومةت لَيرة مولنةمة ئةطـةر ضـارةنووس بَيـت، بَيـت ثـرس بـة       

ي خؤيةتي، حكومةتي هـةرَيي ثَيويسـتة بَيـت ثرسـيار بـة ثةرلـةمان       ثةرلةمان بكات، لةبةر ئةوة زؤر لة جَي
بكــاتر، حكومــةت لــة جَيــي خؤيــةتي، ئةطــةر هــةر مبانــةوَيت حكومــةت دةبَيــت دةســةاَلتةكاني كوردســتان،    

 .سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ناعةتي مر ض لة رووي ثرؤتؤكؤلي، ض لة رووي نينامي سيدراَلي حكومةت لةطـةَل حكومـةت تـةعامول    بة دة

 .دةكات بة حةديقةت، حكومةتي عَيراق نايةت لةطةَل ثةرلةماني كوردستان تةعامول بكات، ئةوة يةك
بدات، ئـةوة  ئيختيصاصاتي خارجي دةسةاَلتي حةسري ئيمكان هةية ثةرلةماني كوردستان دةراري لَي / دوو

نةصَيكة، لة نةصَيكي دةستووري هاتووةو هةموومشان دةنطمان بؤ داوة بة حةديقةت، ئةوةش لة زميين ئةو 
دةسةاَلتانةية، بؤية مر تةئيدي ئـةو رةئيـة دةكـةم كـة كـاك ئةدهـةميش ئيشـارةتي ثَيـدا وةزيرةكـة ببَيتـة           

 .حكومةتي هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

 .سةرموو دكتؤر كةمال
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة مر دةَلَيي مواسةدـةتي ثةرلـةماني كوردسـتان، يـةعين حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـةبَي مواسةدـةتي          
ئةوةيـة، مـر دةزامن    ثةرلةمان و رةزامةندي ثةرلةماني هةرَيمي كوردسـتان نـةيكات، مـر مةبةسـتي بنةبـت     

ثةرلةماني كوردستان لةطةَل حكومةتي عَيراق ئةو شتة ناكات، ئةطةر هاتو حكومةتي هةرَيي ويسو بيكات، 
 .دةبَيت رةزامةندي ثةرلةماني كوردستان وةربطرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اني بريَيــك مةســةلةي دةزانــي ضــؤنة كــاك دكتــؤر كــةمال مــر لةطــةَل كــاك ســةردار موتــةسيق نــيي، ئــةو لَيــد
مةســريي نييــة، لةبــةر ئــةوة ثةرلــةمان لــة مةســةلةي مةســرييدا، ئــةوة مةســريي مةســةلةيةكي ئيدارةيــة،     
حكومةت ثَيي هةَلدةستَي ، منيش لةطةَل ئةو رةئيانةم كة حكومةت هيين بكاتر، مةسريي ئةوةية ماددةي 

راَليةتة، بردياردان لةسـةر مةسـائيلي جةوهةريـة    بطؤردير، هَيردش بَيتة سةر ئَيرة، بردياردان لةسةر سيد 122
كة ثةيوةنديان هةيـة، ئةمـة دورسـاييةك دةخاتـة سـةر ئـيش و كـاري رؤذانـةى، ئَيمـة لَيـرة دةَلـَيني نابَيـت             
بيكات، ئةطةر كردي، ئةو حكومةتة حكومةتي خؤمانة، دةبَيت مواسةدةتي وةزيرةكة نابَيت موختةس بَي  

ةت ئةطـةر كـردي، حكومـةمتان هةيـة دةتوانَيـت رايبطرَيـت، دةيـةوَيت بَيتـة         بةو ئيشة، موخـةوةلني، حكومـ  
ثةرلةمانيش، مةسةلةن لة مةمخوور سبةييَن ويستيان هني بَينر، حكومةت دةتوانَيت مةنيعي بكاتر، دةرار 
بدات مةنعي بكاتر، مر ثَيي واية لَيرةدا حكومةت زؤر لـة جَيـي خؤيـدا هـاتووة، تةبعـةن ئةطـةر ثةرلـةمان        

َي  شةخصـيةتر و بـةدوةترتة، بـةاَلم رؤتينَيكـي زؤرة، يـةعين ئةوةنـدة مـوجيبيش نييـة، كـاك خورشـيد           ب
 .سةرموو



 446 

 
 

 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر سةد لة سةد تةئيدي رةئي جةنابت دةكةم، كة دةَلَييت نابَيت بكرَيت، تؤ رَيـت لـَي طرتـووة، ئةطـةر ئـةو      

تةمان دا بة حكومةتي ئيقليمي، حكومةتي ئيقليي دةزانَي ئةو برديارة لة ثةرلـةمان دةرضـووةو تـؤ    سةاَلحية
 .رَيت لَي طرتووة، تؤماتيكيةن ناتوانَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بؤتــان دةخوَينمــةوة بــؤ ئــةوةي بدةينــة دةنطــدان، جطــة لــةوةي دوو ةةَلــةتي دةواعيــدي هــةبوو، كــة ضــاك  
ة دةبَيتة حكومةتي ئيقليي، بردطةي ضوارو ثَينج تةوحيد دةبَيت بةو شـَيوةيةي خـوارةوة،   كرايةوة، وةزيرةك

املناطق املتنازع عليهـا الـيت تقـرر    ديدة يف اجلنفطية العمليات ال وخالف ذلك فان)ثاشي نيهايةتي خاَلي ضوار 
 ضـوء أحكـام هـذا القـانون     ي يتم التعامل مع تلك النشاطات يفمن الدستور االحتاد 122مبوجب املادة احلاقها 
، ئـةوةي مـر خوَيندمـةوة راسـترتة، جـةنابي وةزيـر بـنامن تـؤ         (أوال وثانيا من الدستور االحتادي 114واملادة 

رةئيت ضية، ثَيش ئةوةي ماددةكة حةسي بكةير، خيالف لةسةر ئةوة هةبوو ثةرلةمان بَي ، يان حكومةت 
شنياري يةكةم كـة كـاك شـَيروان هـيين كـرد وةزيرةكـة بكرَيتـة        بَيت، ئةطةر دةَلَير دةخيةمة دةنطدانةوة، ثَي

حكومةتي هةرَيي، دوايَيش ثَيشنيارَيكي تر هةبوو ثةرلةمان، يةكةم جار حكومةتةكة دةخةمة دةنطدانـةوة،  
املنـاطق املتنـازع   على احلكومة االحتاديـة أن ال متـارس أيـة عمليـات نفطيـة جديـدة يف        :رابعًا)با بيخوَينمةوة 

، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا          (حكومة االقلـيم  دون موافقة عليها 
نييةو لةطةَل ئةوةيـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كةواتـة ئـةوة بـووة حكومـةتي ئيقلـيي، ضـونكة            

 .ئيختياري لةسةر هةبوو، دوو، سَي كةس باسي ثةرلةماني كرد، سةرموو سؤزان خان
 :َين سؤزان شها  نوريبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن كة دةَلَيت حكومةتي ئيقليي، ئَيمة دةزانني حكومةت لـة مةجليسـي وزةرا ثَيكهـاتووة، لـة ثةرلـةمان      
ــؤ         ــي وزةرا ب ــاخود مةجليس ــيي، ي ــةتي ئيقل ــت حكوم ــة دةَلَي ــةنَيت ك ــةوة ناطةي ــاي ئ ــةعين مان ــاتووة، ي ثَيكه

 .مةجليسي وزةرا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

لَيــرة مةجليســي وزةرا دةطةيــةنَيت، هةنــدَي جــار مةجليســي وزةرا دةطةيــةنَيت، هةنــدَي جــار هةرســَيكيان   
 .دةطةيةنَيت، لَيرة مةجليسي وزةرا دةطةيةنَيت، سةرموو جةنابي وةزير

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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اذا تعاقدت احلكومة االحتاديـة حـول ايـة نشـاطات جديـدة خاصـة يف       )رَيكمان هةية بؤ ئةم سةدةرةية ثَيشنيا
مـن الدسـتور    122العمليات النفطية يف املناطق املتنازع عليها اليت تقرر اعادة احلاقها باالقليم مبوجب املـادة  

ئَيمـة دةمانـةوَيت بيوةسـتَينني عةدـدي     ، (االحتادي خمالفًا الحكام الفقرة الرابعة من هذه املـادة تعتـرب بـاطالً   
 .تازة نةكةن، نةشاتاتي تازة نةكةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ناتوانني بَلَيني باتَلة، خؤي ثَيشـنياري جـةنابي وةزيـر ئةوةيـة سةدةرةيـةكي تايبـةت مبَينـَي ، ئةطـةر         
َيمةوة سةر ثَيشـنياري يةكـةم ئةطـةر ثَيتـان     سةدةرةي تايبةت مبَينَي ، بؤ ئةوةي تةوزيح بَيت زياتر، دةطةرد

باش بَيت، ئةويش ئةوةية سةدةرة ضـوارةكة وةكـو خـؤي مبَينـَي  كةخوَيندمانـةوةو دةنطيشـماندا لةسـةري        
ان ايـة  )الببـةير  ( اذا تـبني )وةزيرةكة ببَيتـة حكومـةتي ئيقلـيي، ثَينجـةم وةك خـؤي، بـةاَلم بيدايةتةكـةي        

ة يف املناطق املتنازع عليها الـيت تقـرر اعـادة احلاقهـا بـاالقليم مبوجـب املـادة        نشاطات خاصة بالعمليات النفطي
اواًل وثانيًا  114من الدستور االحتادي يتم التعاون مع تلك النشاطات يف ضوء احكام هذا القانون واملادة  122

 .، سةرموو(من الدستور االحتادي
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
ئَيمة بيدايةت طومتان سةدةرةي ضوار مة طؤتي نابَيت شـةرمتان دانـاوة، ثَيـنج تةسـهيلة وةكـو كـاك عورـان        
ــةمَينَيت،        ــنج ن ــةرةي ثَي ــو سةد ــرد، ك ــةيان ك ــةو مةوزوع ــدي ئ ــةمال تةئي ــؤر ك ــرو دكت ــةنابي وةزي ــوتي، ج ط

وزوعي تـةعامول ئةطـةر بـوو،    ثَيشنيارَيكي نوَي هات باشرتةو رةئي منيش ئةوةية هةر نةمَينَيت باشرتة، مـة 
هةر لةبةر دةسو ئَيمةية، دةتوانيت هةموو جار بةكاري بَينَيت، بـةاَلم ئـةو    114ئةو كاتة خؤمان ماددةي 

 .تةسهيلة نةدةير باشرتة، دانونيةن وابنامن نيناميرتة، ئةو ثَيشنيارة نوَيية كة نةما ئةو بَيتة تةصويت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةو بردطةي ثَينجة، راستة ثَيشنيارَيك هةية دةَلَيت اليبةن، بةاَلم ئةو بردطة ثَينجة تةنبيهـة بـؤ   كاك خةليل ئ
ئةوةي ئةطةر كرديان وشيار بر، دوايَيش كة هاتينة سةر ئيلتينامـاتي، ئـةو جـَي بـةجَي كردنـة نـادةير، بـؤ        

دةنة ئةوةي ثارةيـان سـةرف   خؤمان دةيبةير، حةدي خؤمانة، ضونكة ئيمنامان كردووة، بةبَي ئةوةي طوَي ب
كــردووة، برييــان لَيــداوة، عقوديــان كــردووة، ئةوانــة موَلكيــةتي بــؤ خؤمــان دةطةردَيتــةوة، مــةرمجان لةطــةَل   

 .ئيلغا بكرَي ، دةخيةمة دةنطةوة، سةرموو( خامسًا)كردووة، لةطةَل ئةوةشدا ثَيشنيارةكة كة دةَلَيت 
 :بةردَين احسان حممد داسي

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
يف حالة اقرار املواطنني املناطق املتنازع عليها الن تلك املناطق هـي جـزء   )موعالةجةي ئةوةي كردووة دةَلَيت 

من االقليم، جيوز للوزير ان يقرر بأن اية اتفاقية مذكورة يف الفقرة الثانية من هذه املادة تعترب باطاًل، اذا مل 
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سةدـةرةي  ( 24)ةوة موعالةجةي ئةو مةوزوعة دةكـات، مـاددةي   ، ئ(تكن مقرونة مبوافقة مسبقة من الوزير
 .سَييةم

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاكة ئةوة لةوَي دةَلَيت باتَلة، ئَيمة دةَلَيني هةموو ئةوانة بةثَيي ماددةكة بؤ موَلكيةتي خؤمان دةطةردَيتةوة، 
ةري ئـةوة ناكـاتر، لَيـرة دةَلـَي  ئةطـةر      جياوازي هةية، لةوَي دةَلَيت ئةو ئيتيئاديةي كراوة باتَلـة، خـؤ حـ   

شو واي كرد تةنبيهَيكـة، ئَيمـة تـةعامولي لةطـةَل دةكـةير بـةو دانونـة، ئـةو دانونـة موَلكيـةت بـؤ خؤمـان             
 .، سةرموو كاك ناصح114دةطةردَيتةوة بةثَيي ماددةي 

 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةي جةنابت ديسان تةئكيـد دةكةمـةوة، ئةمـة ئينـنار كـردن و رَي طرتنـة، نابَيـت        ئَيمةش هةر تةئيد بؤ ئة

ئـةو شــتة بكـرَي ، بؤيــة زؤر زؤر زةروريـة مبَينَيتــةوة، بــةاَلم ئـةوةي جــةنابت وةكـو موبهــةم دةمَينَيتــةوة،      
صـة بالعمليـات   اية نشاطات خا)يةعين ئةو نةشاتة لة اليةن كَيةوة دةكرَيت، تةئكيد بكرَيتةوة باشرتة، بَلَير 

، يـةعين جـةنابت حكومةتةكـةت نـةطوتووة     (النفطية من قبل احلكومـة االحتاديـة يف املنـاطق املتنـازع عليهـا     
، لةطـةَل رَيـنو   (من قبل احلكومـة االحتاديـة  )، جا ئايا موبهةم مبَينَيت باشرتة، يان بَلَيني (احلكومة االحتادية)

 .سوثاردا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نشـاطات خالفـًا للفقـرة الرابعـة مـن هـذه املـادة خاصـة          ان ايـة : خامسـاً )ؤ ئةوةي هني بَي ، دةَلـَيني  ئَيستا ب
من الدسـتور   122بالعمليات النفطية يف املناطق املتنازع عليها اليت تقرر اعادة احلاقها باالقليم مبوجب املادة 

اواًل وثانيـًا مـن الدسـتور     114ون واملـادة  االحتادي يتم التعاون مـع تلـك النشـاطات يف ضـوء احكـام هـذا القـان       
، ئةو ماددةية بةو تةعديالتةي كة باران كرد دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية دةسو بـةرز  (االحتادي

بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، زؤر           
 .سوثاس، تكاية ماددةكةي تر

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تاوةكو مةرجةكانى لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياسايةدا بة تةواوةتى جَيبةجآ دةكرآ،  :ماددةى نؤزدةم

ى دةستورى (141)و بردطةى سَييةم لة ماددةى 115، 114حكومةتى هةرَيي ماسةكانى بةثَيي ماددةكانى 
بات، داهاتةكان لةاليةن سندودى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان بةثَيي ماددةى سيدراَليدا بةردَيوة دة

 .سَيندةمى ئةم ياساية وةردةطريآ
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ومة تتوىل حك ،من هذا القانون كاملة ةعشر الثامنة حلني تنفيذ الشروط الواردة يف املادة :التاسعة عشرةاملادة 
من الدستور االحتادي،  141ثالثا من املادة / الفقرةو 114،115االقليم ممارسة حقوقها حسب املادة 

 .من هذا القانون ةعشر الثالثةوتستلم العائدات من قبل صندوق كوردستان للعائدات النفطية وفق املادة 
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .اسايي تَيبيين لةسةر ئةم ماددةية نييةلَيذنةي ي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ئارَين
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةي سَيندةم طؤرداوة ذمارةكةي هةر بؤ ئاطاداري، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةسةلسولةكة دوايَي تةئكيد دةكةينةوة، كاك سةردار سةرموو ئةو ماددةية لة ئةسَلي ثرؤذةكةية، طومتان
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئــةوةي لــة مــاددةي هــةذدة هــاتووة، راســتة شــروتة، بــةاَلم بةحةديقــةت ئةطــةر بــة دانونيــت دةوَيــت خــؤي  

الـواردة يف   بنود الفقـرات حلني تنفيذ )ة، بَلَيني سةدةرات و بنودة، ثَيي واية كةليمةي شروت زؤر دانوني نيي
 .، زؤر سوثاس(من هذا القانون ةعشر الثامنة املادة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، خـؤ خـراث نييـة، ضـي تَيدايـة،      (الـواردة  الفقـرات حلـني تنفيـذ   )ليذنةي دانوني رةئيتان ضـية، هةرضـةندة   
 .جةنابي وةزير سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةي هةذدة خؤي شروتة، نووسراوة شروت، دةبَيت ئةويش موتابيق بَيت لةطةَليان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، واتـا بـؤ صـياةةي دـانوني و     (وفـق الشـروط التاليـة   )تي ماددةكـة هـاتووة   وةزير ئيشـارةتي ثَيـدا لـة بيدايـة    

 .نةسةدي عيبارات شروتةكة مبَينَيتةوة جوانرتة، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .راستة، دوايَي ثَينجةم تةنئين ناكرَيت مةسةلةن، سةرموو سارا خان
 

 :ثريوت خضر بةردَين سارا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي لة سةدةرةي جيا بكةينةوة بة رةدي بنووسرَيت، نةك بة نووسني، مادام شروتة، بـؤ ئـةوةي وةكـو    

 .سةدةرة ديار نةبَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي نؤزدة دةخةمة دةنطدانةوة وةكـو خـؤي، كـَي لةطـةَل دايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي           
 .و بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي بيست تكايةلةطةَلدا نيية دةس

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى هةشتةم

 مؤَلةتةكان
 دابةشكردنى زةوىء زار بؤ ضةند ثارضةيةك

كانى بؤ ضةند بؤ مةبةستى ئةم ياساية هةرَيي دابةش دةكرَيت، يان هةندآ لة بةشة: ماددةى بيستةم
ثارضةيةك لة زةوى، هةر ثارضةيةك بة سيستةمى ئةحداسياتى ضوارجاى جيهانى و سيستةمى 

 .دياري دةكرَيت( جوطراسى)ئةحداسياتى طؤيى 
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثامن

 االجازات
 تقسيم االراضي اىل رقع

  :العشرونملادة ا
القانون، يقسم األقليم، َأو بعض أجزائه اىل رقع من األراضي، وحتدد كل رقعة بنظام األحداثيات ألغراض هذا 

 (.اجلغرايف)الرتبيعي العاملي ونظام األحداثيات الكروي 
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي بيستةمي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو كاك ئارَين
 
 

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةش بةحاَلي خؤم لَيي تَيناطةم، داواكارم جةنابي وةزير ئةوةمان بؤ روون بكاتةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماناي ئةوةية هةر يةك لةمانة ثارضةيةكة، رودعةي ثَي دةَلـَير، نةوتةكـة هـي عالةميـةو، كـة دةيـدةيت بـة        
مقاولَيك تةحديدي دةكةيت بةو نودتانة، ئيرت ئةو نودتة ئةوةو ئةوةيـة، ئينجـا هـةر كةسـَيك بضـَيت ئـةوة       

ةريتــة بنةبــت دةزانــَي كَينــدةرة، لــةوَي كردوومانــة، دةَلَيــت بــةو شــَيوةية تــؤ عةدــد  رةســي بكــات لةســةر خ
 .دةكةيت، ناَلَيت بضؤ بؤ كةركووك ئيش بكة، دةبَيت بكرَيتة ثارضة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ز ئةو ماددةية كة ليذنةي ياسايي ثشتطريي لَي كردووة، دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل دايـة دةسـو بـةر       
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، لَيـرةدا       
دَيينة كؤتايي دانيشتنةكةمان، دانيشتين داهاتوومان رؤذي شةمة، سةعات دةي بةياني رؤذي شةمة، ضـونكة  

ار تــةئجيل بكــةن، ئــةوة دةســةاَلتي دةزامن زؤربــةتان دةتانــةوَيت خاَلــةكاني دووةم و ســَييةمي بةرنامــةي كــ 
 .خؤمانة، با دةو نيو بَي ، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني دةستتان خؤش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  كي ئةجنومةني نيشتمانيي      ةرؤجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ي نائاسايي (6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4007\8\2رَيكةوتي  شةممة

 َلبذاردنخولي دووةمي هة
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  ي نائاسايي(6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/8/4007 رَيكةوتي شةممة

ــذمَير    ــةياني   (12،32)كات ــة ب ــةر ل ــةممةي س ــةوتي  رؤذي ش ــتمانيي    2/8/4222رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , رؤكي ئةجنومـةن و بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشاد مئو سـة كوردستاني عَيراق 

, بةردَين سرست عبد عبداه سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(6)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1114ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)ذمــارة يردةوي نــاوخؤي لــة ثــة( 6)ي مــاددة (1)ثشــت بةســ  بــة بردطــة 

ــراق   ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــة   ئةجنوم ــةكاني بردط ــةثَيي حوكم ــادد(1)ب ــة ( 42)ة ي م ــة ثةيردةوةك  ل
ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمـي  سَييةمي ساَلي يةكخولي طرَيداني نائاسايي ي (6)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق – ثةرلةماني كوردستان
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستان  -1
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .اي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستانخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياس -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة لة ثةيردةوي ناوخؤي ( 6)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بردطة 

 لة ثةيردةوةكة( 42)ة ي مادد(1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة  يشتمانيي كوردستاني عَيراقئةجنومةني ن
ي ثَيش نيوةردؤي (12،32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتنائاسايي ي (6)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةم شَيوةية بَيت دا2/8/4222رؤذي شةممة رَيكةوتي 
 .طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستانبةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و   -1
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان -3

كان و بــةردَين كــاك ســةعد وةزيــري هــةرَيي بــؤ كاروبــاري  بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــري ســامانة سروشــتية
ثةرلةمان، بةردَينان كاك واجيد و كاك سريوان دةكةم، كة لةطةَل جةنابي وةزير هـاتوون لةطـةَلمان بةشـدارن    

بـةردةوام بـوون لةسـةر خسـتنةردوو و طئتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي         / بةخَير بَير سةرضاو، خـالَي يةكـةم  
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ردستان، داوا لة ليذنـةي ياسـايي دةكـةم بَينـة جَيطـاي خؤيـان دانيشـر، بـؤ جـَي بـةجَي           نةوت لة هةرَيمي كو
كردني ئـةم ياسـاية، هـةر دةبوايـة دانيشـتين ثَيـرَي ثريؤزبـايي طـةرم لـة بـرا ئَينيديـةكان بكـةير بةبؤنـةي              

ــي      ــاَلَيك بةخؤش ــدةوارير كــة هــةموو س ــَي دةكــةير و ئومَي ــان ل ــةرمي ثريؤزبايي ــةيان بــة ط ــةذني هاوين و  ج
ســةرسرازي بــةردَيوةي ببــةن لــة ســايةي كــوردو ئازادييــةكى دميوكراتــدا هــةموو ماســةكانيان دابــني بكــرَي ،   
ثةرلةمان لة هيض ماسَيك الناداتر، نةك هةر هي ئَينيديان، بةَلكو هـي تاكةيـةكيش، وابـنامن ئَيمـة تـا ئَيسـتا       

ي ثرؤذةكة، سـةرموو كـاك كـةريي بـؤ     بيست ماددةمان تةواو كردووة، دةضينة ماددةي بيست و يةك لة ئةسَل
 .خوَيندنةوةي ئةسَلي ثرؤذةكة

 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 مؤَلةتى بةدوا طةردان
 :ماددةى بيستءيةكةم

وةزير بؤى هةية مؤَلةتى بةدوا طةردان بؤ ناوضةيةكى دياريكراو بؤ كةسَيك، يان كؤمةَلآ كةس  :يةكةم
 .  بدات

 :ةمدوو
هةَلطرى مؤَلةتى بةدوا طةردان ماسى ئةوةى هةية رووثَيو كردني جيؤَلؤذى و جيؤسينيايى و  -ع 

 .جيؤكيمياويى ئةجنام بدات، هةروةها رووثَيو كردني جيؤتةكنيكى لة ضوارضَيوةى ناوضةى مؤَلةت
شكةوتنةى لة بةدوا داوا لة كةسى رَيثَيدراو خاوةن مؤَلةت دةكرَي، كة راثؤرتةكانى دةربارةى ئةو ثَي - 

 .طةردان بةدةستى هَيناوةو ئةجنامةكانى ثَيشكةش بكات، لةطةَل ثاراستنى نهَينى ئةو زانياريانة
مؤَلةتى بةدوا طةردان ماسى هةَلكةندن و هةر تايبةتكاريةكى زَيدةى ديكة بة هةَلطرةكةى نادات بؤ ئةوةى  -ج

 .ببَيتة طرَيبةستَيكى نةوتى
 : سَييةم

ؤَلةتى بةدوا طةردان بؤى هةية كؤتايي بة مؤَلةتةكةى بهَييَن، بة مةرجَيك بة نووسراو ئاطاداري هةَلطرى م -ع
ثَيشكةش بة وةزير بكات دواى ئةوةى ئةو كةسة رَيثَيدراوة هةموو ثابةنديةكانى لة ضوارضَيوةى مؤَلةتةكة 

 .جَيبةجَى كرد بَيت
ئةوةى بة نووسـراو ئاطـادار كردنةوةيـةكى ئاراسـتةى      وةزير بؤى هةية مؤَلةتةكة هةَلبوةشَينَيتةوة دواى - 

 .هةَلطرةكةى بكات، ئةطةر بة مةرجةكانى مؤَلةتى بةدوا طةردان ثابةند نةبوو بَيت
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 إجازة التنقيب
 :العشرونو احلادية املادة

 .جمموعة أشخاص شخص َأواىل ددة للوزير منح اجازة التنقيب ملنطقة حم: أواًل 
 :ثانيًا
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اجليوكيميائية واملسوحات واجليوفيزيائية وحيق حلامل اجازة التنقيب القيام باملسوحات اجليولوجية  -أ
 .ضمن منطقة األجازة يكيةتاجليوتك

ه يتطلب من الشخص املخول حامل االجازة تقديم تقارير عن التقدم احلاصل يف مراحل التنقيب ونتائج -ب
 .مع االحتفاظ بسرية تلك املعلومات

 .متنح اجازة التنقيب حاملها حق احلفر او اية امتيازات اضافية  لكي تكون عقدَا نفطياال  -ت
 :ثالثًا

جيوز حلامل اجازة التنقيب ان ينهي إجازته على أن يقدم اشعارا مكتوبا اىل الوزير بعد أجناز الشخص املخول  -أ
 .االجازة مجيع التزاماته ضمن اطار

 ألغاء األجازة بعد توجيه إشعار مكتوب اىل حاملها إذا مل يلتزم بشروط اجازة التنقيب للوزير -ب
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةية تَيبيين نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي تَيداية، وةكو ماددةكاني تر لة زؤر شوَيندا، كة وةزير هاتووة طؤردميانـة بـة   ئةو ماددةية تؤزَيك جانيب سةن

وةزارةت، مر داوا لة جةنابي وةزير دةكةم تؤزَيك بؤمان شـةرح بكـاتر، ئةطـةر بكـرَي  مةسـةلةي ئيجـازةى       
 .عةددي نةستيةكة الي منيش و رةنطة الي ئَيوةش روون نةبَيت، سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان /ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ماددةية باسي ئيجازة دةكات، ئيلتينام نادات بة موداول هةر بؤ مةسوحاتي جيؤلؤجي و ئـةو شـتانةية،   
ئيناسـةي بكـةير،   ( بعـد حصـول موافقـة اجمللـس االقليمـي     للوزير / اواًل)ئَيمة سَي ثَيشنيارمان هةية بؤ ئةوة 

ألغـاء   للـوزير  - / ثالثًا)وابنامن راسترتة لة ناحيةي دةواعيديةوة، ( على)بيكةير بة ( يتطلب من - / ثانيًا)
، وابــنامن باديةكــةي ئاشــكراية، ئيجــازات (بعــد حصــول موافقــة اجمللــس االقلــيم للــوزير)ببَيــت بــة ( األجــازة

، بةاَلم هةمووي موسـماتة  لةنَيوان موداول و حكومةتدا ضؤن ئيجازة وةردةطرَيت، ضؤن ئيشةكة وةردةطرَيت
 .ئيلتينامي نةداوة بة موداولةكة بة عةدد

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــدي        ــرتين رةزامةن ــاش وةرط ــَي  ث ــر مبَين ــةاَلتةكة الي وةزي ــت دةس ــة دةَلَي ــر ئةوةي ــنياري وةزي ــة ثَيش كةوات
بةهـةمان شـَيوة، لـة    ( جـازة للـوزير الغـاء اال  )ئةجنومةني هةرَيي لة يةكةمدا، لة شوَينَيكي تريشدا كة هاتووة 

، كـةس دسـةي هةيـة لةسـةر ئـةوة، ناوتـان       (علـى الشـخص املخـول   )ببَيتـة  ( يتطلب من -ب )دووةم سةدةرةي 
 .دةنووسي، سةرموو رؤذان خان

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مسوحات دةكات، ئةطةر بـة موتَلـةدي بَيـت    لة ماددةي بيست و يةك كة باسي ( ع)سةبارةت بة بردطةي دووةم 
ش ( )ثَيي باشرتة، مسوحاتةكان نةذمَيردرَير باشرتة، واتا ذمارةكةو جؤرةكـةي ديـاري نـةكرَيت باشـرتة، لـة      

كة باسي تةددم و حاصلي تةنقيب دةكات، بكرَيتة مةراحيلي تةنقيب، ئةطةر جةنابي وةزير زياتر شارةزاية 
َيت، نةك تةددومي حاصل لة تةنقيب، مةراحيلي تةنقيب و نةتائيجـةكاني،  تةنقيب لة ض مةراحيلَيك دةكر

 .ش تؤزَيك صياةةكةي بطؤردآ ئيجازةي تةنقيب بَيتة ثَيشةوة، زؤر سوثاس(ت)بردطةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر رةمةزان سةرموو
 :رضا حممد عبدالربر رمضان.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جيـوز حلامـل اجـازة التنقيـب ان ينهـي إجازتـه علـى أن يقـدم اشـعارا مكتوبـا اىل            -ع)ي سَييةم سةدةرة دةربارة

، مر ئةمة تَيي ناطةم، يةعين ئةطةر نيهايةت هَينان بَيت بةماناي تةواو بووني ئيشـةكة بَيـت، ئـةوة    (الوزير
عةدـد دةكرَيـت، وجـوبي زيـاترة     دَيت زياتر، ضونكة بـاس لـة   ( جيب)دوو شو ئيجاز نيية، دانونة، ئةمة بة 

لةوةي جةواز بَيـت، ئةطـةر هينـيش بَيـت ضـؤن دةبَيـت، يـةعين ئيلتينامـات هةيـة لـة عةددةكـة، مـةسروزة             
 .بةثَيي ئيلتيناماتي ناو عةددةكة بَيت، نةك مةجازي بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
ديارة جةنابي وةزير دوو، سـَي موالحـةزةي دا، ئـةوةي جةنابيشـت لـة يةكـةم وةزيـر بكرَيتـة وةزارةت دواي         

هـةَلطرى مؤَلـةتى بـةدوا طـةردان مـاسى ئـةوةى       )وةرطرتين رةزامةندي ئةجنومةني هةرَيي، لَيـرةش لـة دووةم   
ت، هةرضةندة لة بردطـةي سـَييةم خـاَلَيكي تـر هـاتووة،      هةبَي( هةية رووثَيو كردني جيؤَلؤذى و جيؤسينيايى

بةاَلم لَيرةدا واي لَيكردووة، كة تةنيا بؤي هةية هةَلطرى مؤَلةتى بـةدوا طـةردان مـاسى ئـةوةى هةيـة رووثَيـو       
كردني جيؤَلؤذى و جيؤسينيـايى وجيؤكيميـاويى ئـةجنام بـدات، هـةروةها رووثَيـو كردنـي جيوتـةكنيكى لـة          

ةى مؤَلةت، تةنيا بة مةبةسو بةدوا داطةرداني نةوت، رةنطة كاتَيك كة ئـةو شـتانة دةكـات    ضوارضَيوةى ناوض
 .ماددةي تري تَيدا بدؤزرَيتةوة، يةعين تةنيا مةبةستةكةي بنووسرَي ، بة مةبةسو نةوت، ئةوة يةك

اطـادار كردنـةوةي   وةزير بـؤى هةيـة مؤَلةتةكـة هةَلبوةشـَينَيتةوة، ديـارة وا باشـرتة دواي ئ      / لة بردطةي سَيش
 .ئةجنومةني هةرَيي بؤي هةبَيت مؤَلةتةكة هةَلبوةشَينَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .با جةنابي وةزير بؤمان شةرح بكات، سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، ئينجـا ئـةوة ئيجـازة بؤضـي بـؤ      (التزاماته ضمن اطار االجـازة  بعد أجناز الشخص املخول مجيع)ئةمة دةَلَيت 
ــؤ       ــةيت ب ــةرنا هــةموو جــار را دةك ــت، ئةط ــةوة مبَينَي ــت ئ ــرة، بةرداســو دةبَي ئةجنومــةن، ئــةوة حــةدي وةزي

 .مةجليس، ئةوة نابَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الشـخص املخـول مجيـع التزاماتـه الحمـددة      على حامل إجازة التنقيب اشعار الوزارة باجناز )ئةطةر ئةوها بَلَيت 
، ئاطــاداري وةزارةت بكــات، يــةعين عةرةبيةكــةي ثَيشــنارةكة وايــة كــاك سرســةت صــيغةيةكي (ضــمن االجــازة

، ئـةوة  (على حامل إجازة التنقيب اشعار الـوزارة باجنـازه مجيـع التزاماتـه الحمـددة ضـمن االجـازة       )نووسيووة 
 .باشة، كاك دلَير سةرموو

 :َير حممد شريفبةردَين دل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي لة بؤضوونةكةي بةردَين جةنابي وةزير دةكةم، كة بةداناني كردني بة وةزارةت و كة مةجليسي 
هةرَيي بةشداري دةكات تيايدا، ثاشي مواسةدةت وةرطرتين ئةو، بةاَلم ثرسيارَيكي لَيرة هةية دةست نيشـاني  

مةمجوعـة ئةشـخاص، تةبعـةن لَيـرة لـة تـةعريئي بيدايـة شةخصـي ديـاري           ئةوة دةكـات كـة شـةخص، يـان    
كــردووة تــةبيعي و مةعنةوييــة، بــةس ئةطــةر بَيتــو شــةريكة بَيــت باشــرت نييــة، ضــونكة دــانوني شــةريكات   

 .دةيطرَيتةوة لةوةي كة شةخصَيك بَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةت، مـر لـة   باس كرا مشولي ئَيرةش دةكات شـةساسي ( EITI)مر تةنها تَيبينيةكي هةية لة جةلسةي ثَيشوو 

ى تيايــة حـةزم كـردووة، ئةطــةر سـةرؤكايةتي بئـةرمووَيت لــَيي دـةبول بكـات، بــؤ       راثؤرتةكـةم ثرةنسـيثةكة  
 .ئةوةي مةعلوماتي تةواوي لةسةر هةبَيت، سوثاس

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئايـا كـة دةَلَيـت داوا لـة كةسـي رَيثَيـدراو       (  )بةشَيكي دسةكامن كرا، يةك موالحةزةم ماوة، بردطـةي دوو لـة   

ةي لة مةيداني ثشكنني بةدةسو هَينـاوةو  خاوةن مؤَلةت دةكرَيت، كة راثؤرتةكاني دةربارةي ئةو ثَيشكةوتن
ئاماجنةكاني ثَيشكةش بكات لةطةَل ثاراستنى نهَينى ئةو زانياريانـة، ئـةو داوايـة ئيلنامـي دةكـات ثَيشكةشـي       

 .بكات، يان بيطؤردير بة دةبَيت راثؤرت ثَيشكةش بكات، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 

 :ركيةح بوزو هردار صباةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ملنطقـة  )لة سةدةرة يةك ثَيشنياري ئةوة دةكةم سةترةكة ديار بَيت، يةعين ئةو ئيجازةي تةنقيب كة دةَلَيت 

، لةبةر ئةوةي لةو سةدةرةيةي بة موتَلةدي هاتووة، مةترسي ئةوةم (ولفرتة حمددة)ئيناسةي بكةير ( حمددة
دَير ئةو تةنقيبةي دةكةن ضةندير ساَل مبَيننـةوة لةسـةر ئـةو مةنتيقـة، ئـةوة       هةية ئةو شةريكاتانةي كة

شتَيكي خراثة، هةم ثشتطريي تةواوي خؤم لة ثَيشنيارةكاني جـةنابي وةزيـر دةكـةم بـةو ئيناسـةوة، كةواتـة       
موعـة  جم شـخص َأو  ، إىلولفـرتة حمـددة   مـنح اجـازة التنقيـب ملنطقـة حمـددة      ارةللـوز / اواًل)ئةوهاي لَي بَيـت  

 .، وةكو جةنابي وةزير باسي كردو سوثاس(بعد موافقة اجمللس االقليميأشخاص 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، بةاَلم ئةوة كـاك سـةردار لـة عةددةكـة دةنووسـرَيت، يـةعين ئةطـةر لـةوَيش نةنووسـرَيت ئـةو           
 .ئةوة دانونة، هةر عةددَيك مودةكةي موحةدةدة، رةئي جةنابي وةزير ضية لةسةر

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ناتوانني هةموو شتَيك بةدرَيذي لة دانوندا بكةير، ضونكة عةددي ئيجـازة تةدريبـةن ثـةجنا، شةسـت     

وداولـدا، كـة   سةد كوردةيـة، ئةمـة يـةعين ضوارضـَيوةي دانونةكةيـة، ئـيرت ضـؤن تـةعامول دةكـةيت لةطـةَل م          
بضينة ئةو تةساسيالنة يةعين تةعقيد دةكرَيت، لة عةددةكـة خـؤي دةضـَيت مةجليسـي ئيقلـيي مواسةدـةي       

 .لةسةر دةكات، ئةو تةساسيالنة لة عةددةكةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رةكاني وةزير دةكةم، بؤ ئةو ئيناساتانةي كة كـردي، هاورداشـي لةطـةَل كـاك دلَيـر كـة       مر ثشتطريي لة ثَيشنيا

، ضونكة ئَيمة لة بيدايةتةوة تـةعريئي ئـةوةمان كـردووة كـة شةخصـي      (شخص او  موعة اشخاص)دةَلَيت 
ئـةو   موخةوةل كَيية، شةخصَيكة، يان مةمجوعة ئةشخاصَيكة، وةكو بَلَيني شةريكةيةك دةبَيـت، ئـةوة لَيـرة   

بكرَيتة بـة شةخصـي موخـةوةل، هـةروةها زؤر زؤر هـاوردام لةطـةَل رةئـي كـاك         ( شخص او  موعة اشخاص)
سةردار كة دةَلَيت سةترة موحةدةدة لة دازاجني خؤمانة، ئَيمة كة كاتَيك لَيرةدا بـةردَين وةزيـر دةَلَيـت ضـؤن     

تقـديم تقـارير   )ا دةنووسرَيت دةَلَيت ئةو هةموو تةساسيلةي تيا دةنووسرَيت، ئةي ضؤن تةساسيلي ئةوةي تي
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، ئةي ئـةوةش تةساسـيلي   (عن التقدم احلاصل يف مراحل التنقيب ونتائجه مع االحتفاظ بسرية تلك املعلومات
ورد نيية، دةي ض دةكات ئةطةر بَلَيني با تةحديدي سةترةكةش بكرَيت، بؤ ئةوةي ئةرزةكان دـؤر  نـةكرَيت   

ةم بكرَيـت، راسـتة ئَيمـة هةسـت دةكـةير ئـةم عةددانـة دةضـَيتة بـةر          لة اليةن شـةريكةكانةوةو كـةم تةرخـ   
دةسو مةجليسي ئيقليي بؤ كاروباري نةوت و ةاز سـيقةمشان ثَيـي هةيـة، بـةاَلم وةكـو ثاَلثشـتَيك، خـاَلَيكي        

تقديم تقارير عن التقدم احلاصل يف مراحل التنقيب ونتائجه مع االحتفاظ بسرية )تريشي هةية، كة دةَلَيت 
، مةبةسو سريةتي مةعلوماتةكةية بؤ وةزارةت، ياخود نةيدات بة اليـةني تـر، بـةس ئةطـةر     (املعلومات تلك

 .جةنابي وةزير بؤمان روون بكاتةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةدـةرةي يةكـةم لـة مـاددةي بيسـت و يـةكي مةشـروعةكة ببَيتـة          (للـوزير )مر ثَيشنياز دةكةم لة جياتي 

 .، هةتا نةسةدي تةشريعي جوان بَيت لة هةموو دانونةكة(جمللس االدليي)
مودةك تةحديد بكرَيت، مةعقول نيية ئيجازةي تةنقيب بدرَيت بـةردةوام بَيـت لـة داوا كردنـي،     / دووةمني

، ثَيشنياز دةكةم مودةكة لـة سـاَلَيك زيـاتر نـةبَيت، ضـونكة      ثشتطريي رةئي كاك سةردار و سؤزان خان دةكةم
ئــةو رؤذة جــةنابي وةزيــر لــة ليذنــةي دــانوني بؤمــاني تــةوزيح كــرد ئيجــازةي تــةنقيب وةزعَيكــة ناطاتــة     
مةرحةلةي عةدد، هةتا كارةكان تةواو دةبَيت، تـاكو مةوزوعةكـة سـراوان نـةبَيت و بـةردةوام لـة ئـيش دوو،        

تةنقييب دةكةم، ئةطةر مودةكي موحةدةدي بؤ دابنرَيـت، ئـةوة بـة شـتَيكي باشـي دةزامن،       سَي ساَل بَلَي ئةوة
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران باني ماراني سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي كاك عةوني دةكةمزؤر سوثاس، دسةكاني مر كرا، ثشتطريي لة دسةكان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران ئةبةد سةرموو
 :ابد بد امني عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن باسةكة باسي مؤَلةتي ثشكنينة، هةر ضةندة دانونةكة بؤ خؤي باسـي نـةوت و ةـازة، بـةاَلم ديقـةت      

ةرداسو ئَيمة يةكةم جارمانة لة هةرَيمي كوردستان باسي شتَيكي تَيدا كردني ئَيستا جَيي خؤيةتي، ضونكة ب
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للوزير )وا طرنط و موهيي دةكةينر كة تايبةتة بة ئَيستاو ئايندةي واَلتةكةمان، بؤية ئيجازةكة كة طوتراوة 
، منيش هةروا وةكو كاك عةوني سةرمووي مةجليسةكة ئيجازةكة بـدات، ئـةوة زةرورة،   (منح اجازة التنقيب

هـةَلطرى مؤَلـةتى ثشـكنني مـاسى ئـةوةى هةيـة منونـةى        )َيكي تر دةربارةي دووةم ثشكنينةكة كة دةَلَيت خاَل
ــَيوةى      ــة ضوارض ــةكنيكى ل ــةى جيوت ــةروةها منوون ــرَى و ه ــاويى وةرط ــايى و جيؤكيمي ــؤذى و جيؤسيني جيؤَل

ثرسيار دةَلَيي زةرور ، خؤ راستة هةرضي بطوترَيت باسي بريي نةوت و طازة، بةاَلم وةكو (ناوضةى مؤَلةتةكة
نيية وةكو تةئكيـدَيك بكرَيتـةوة، يـةعين تةئكيـدَيك بـؤ باسـي بـريي نـةوت و طازةكـةدا تةئكيـد بكرَيتـةوة،            
هةرضةندة جةنابي وةزير ئيختيصاصي خؤيةتي دةزاني، منوونةي ئةو باسانةي جيؤلؤجي و جيؤسينيايي و 

نةوت و طاز شـو تـر هـةبَيت، كـة ئيمتيمالـة بـؤ       جيؤكيميايي، ئيمتيمالة منوونة وةرطرتين ئةوانة ةةيري 
ئاينــدةي هــةرَيمي كوردســتان زةرور نــةبَيت بــة شــةريكات بــدرَيت بــة ئــارةزووي خؤيــان منوونــةي شــتةكان  

 .وةربطرن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةت مــاددةي بيســت و يــةك بردطــةي يةكــةم عةرةبيةكــةي، منــيش ثــَيي وايــة جــةنابي وةزيــر خــؤي   بةنيســ

ئـةوة باشـرتة، راسـتة دةسـةاَلتي     ( بعـد موافقـة اجمللـس االقليمـي    للوزير منح اجازة التنقيـب  )ثَيشنياري كرد 
ضــونكة ئةمــة  مةجليســي ئيقليمــة، بــةاَلم ئــةو دةســةاَلتة لــة اليــةن وةزيــرةوة جــَي بــةجَي بكرَيــت باشــرتة، 

مةسائيلي تةنئيني تَيدا هةية، يةعين ئـةوةي خـؤي ثَيشـنياري كـرد مـر ثـَيي وايـة شـتَيكي زؤر باشـة، مـر           
، هـيض زةرةرَيكـي تَيـدا نييـة، هةرضـةندة      ش دياري بكرَيـت (ملنطقة حمددة وملدة حمددة)لةطةَل ئةو رايةشي 

ة عةدـد نييـة، طومتـان ئيجـازةي تةنقيبـة،      عادةتةن لة هةموو عقودَيكدا وةخت دياري دةكرَيت، بـةاَلم ئةمـ  
 .ئةطةر كاتةكةش دياري بكرَيت، ثَيي واية زةرةري تَيدا نيية

، مر ثَيي واية ئـةو مسـوحاتة البـدرَيت هـةر     (يكيةنواملسوحات اجليوتك)وشةيةك دووبارة بؤتةوة ( ثانيًا)لة 
اجليوكيميائيــة واجليوفيزيائيــة وحيــق حلامــل اجــازة التنقيــب القيــام باملســوحات اجليولوجيــة   )بنووســرَيت 

 نطقـة املضـمن  )لَيرة شةرح نةكراوة بةوشَيوةية، باشرتة بنووسرَيت ( ضمن منطقة األجازة) (يكيةناجليوتكو
 الحمـددة لـه يف   نطقـة املضـمن  )، يةعين ئةو وةختة وزوحي زياتر دةبَيت، يةعين بَلَيني (األجازة الحمددة له يف

التقـدم احلاصــل يف  )، بكرَيــت (التقــدم احلاصـل يف التنقيـب  )طـةَل ئـةوةم   منــيش لة(  )، بةنيسـبةت  (األجـازة 
جيوز حلامل اجازة التنقيـب ان ينهـي    -أ/ثالثًا)، ئةوة زةرورييةو وزوحي زياترة، بةنيسبةت (املراحل التنقيب

ــى أن يقــدم اشــعارا مكتوبــا اىل الــوزير   ــيي)، باشــرتة بنووســرَيت (إجازتــه عل  ، ضــونكة خــؤي(اىل  لــس االدل
كةشي وةكو جةنابي وةزير خؤي ( )ئؤتؤماتيكيةن هةر دةبَيت بضَيتةوة بؤ مةجليسي ئيقليي ئةو ئيشعارة، 

 .، لةطةَل رَينو سوثاردا..........(ألغاء األجازة بعد موافقة اجمللس االقليمي للوزير)سةرمووي 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 

 (:يلمان ئامَيديد)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةئيدي دسةكاني كاك دلَير دةكةم لةسةر شةريكات، هةروةها كاك سةردارو هاوردَييةكاني تر باسي تةمديدي 
وةدت كري، لةطةَل ئةوةمة سيعلةن ساَلَيك بَي ، مومكينة دابيلة تةمديـد هـةبَيت، بةتايبـةتي لـة هةنـدَيك      

قبـل انتهـاء مـدة    )، لـة هةنـدَي مـاددةي تـر هةيـة دةَلـَي        (عند انتهاء مدة االجازة) ماددةي تر هةية دةَلَيت
، واتا لة دانونةكةدا هةية، ئةوة باشرتة، ضونكة مومكينة مودةكة ببَيتة دة ساَل زؤر درَيـذ بـَي  لـة    (االجازة

وَي ئــةو تةدــدميي ، ثَيويســتة تةحديــد بــَي  بــؤ كــ(تقــديم تقــارير - )خنمــةتي ئَيمــةدا نــةبَي ، بردطــةي 
مـع االحتفـاظ بسـرية    )تةداريرة دةبَي ، بؤ وةزارةتة، يان بؤ ئةجنومةني نةستة، ئةو خاَلةي تر كـة لةطـةَل   

، لةو دانونةدا هيض بةندَيك نيية موالحةدةي دةزائي بؤ شةريكات بَي ، يان بـؤ موداولـةكان   (تلك املعلومات
َيـك هةيـة، ضـؤن حيسـابت لةطـةَل دةكـةن، تةبعـةن لَيـرةش         بَي ، لَيرة ئةطةر ئـةو ئةسـرارة ببـةن، ض رةدع   

ئيلغاي عةدد دةبَي ، مومكينة لة مةرحةلةيةكي درَيذ بَي  ئيلمادي زةرةري كرد بَي ، لَيرةش هةر ئـيش  
نيية، بةس تةنها ئيلغاي عةددة، رةنطة ساَلَيكي تةواو كـرد بـَي  لةسـةر ئيجازةكـةي ئيلمـادي زةرةري كـرد       

لك، يان ض لة حكومةت، مومكينة شتَيك هـةبَي ، ضـؤن موعالةجـةي ئـةو زةرةرة دةكـرَي ،      بَي ، ض لة خة
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و جـةنابي وةزيـر سـةرمووي، بـؤ وةزيـر هةيـة دواي       وةكـ ( للوزير)بةنيسبةت ماددةي بيست و يةك ئةوةلةن 

زؤر زةرور نييـة لَيـرة،   وةرطرتين مواسةدـةتي مةجليسـي ئيقلـيي ئةمـة دروسـترتة بـؤ تةحديـدي وةدتةكـة،         
دةطــةردَير بــؤ ئــةوةي لــةبر عــةرز نــةوتت بــؤ بدؤزَيتــةوة، ئيمتيمالــة زؤر ننيــك بــووة لــة      ضــونكة ئــةوان

مديـدي بكـات لـة وةدتةكـة، بـؤ ئـةوةي بـةثَيي ئيتيئادـةي مةجليسـي          دؤزينةوةي نةوتةكة، ئةو بتوانَيت تة
ئيقليي بيكات لةطةَلي، لةبةر ئةوة لة ساَلمي ئَيمة نيية، ئةطةر بَلَيني مةسةلةن دوو ساَل، دوو ساَلةكة تةواو 

ش ئـةوي (  )بوو نةتائيجَيكي بة دةست نةكةوتووة، بؤية ئةوة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بـةاَلم سةدـةرةي سـَي    
، ضـونكة ئةطـةر هـةر شـتَيك، هـةر      (ألغاء األجـازة  مبوافقة اجمللس االقليمي للوزير)عةينةن بكرَيتة ( للوزير)

مورداجيعَيك، هةر موداولَيك خؤي بردوات مورداجةعةتي مةجليسي ئيقلـيي بكـات، ئـةوجا مةجليسـي ئيقلـيي      
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ول بَيت، ئةوةش مومكني نيية، بؤيـة  هيضي بؤ ناكات، دةبَيت دابنيشَي  لةو جوزئيياتةي موداولةكان مةشغ
 .وةزير لة ئيشةكان العيبَيكي ئةساسيية، بةاَلم مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي وةردةطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ضـونكة  (وملدة حمـددة  ملنطقة حمددة)يةكي هةية، بردوا ناكةم موشكيلة بَيت دواي ئةوةلةن بَلَيني موالحةزة

هةمووي عةددَيكة، كة عةدد دةكةيت دائيي وةدتةكةي دياري دةكةيت، ئَيمة لَيـرة نـاَلَيني سـاَلَيك، يـان دوو     
، ضـونكة  (منطقة االجـازة )ئةوةي بَلَي لةجياتي ( ع)ئةوة موشكيلة نيية، سةدةرةي ( ملدة حمددة)ساَل، دةَلَيت 

، ئةوة مونةسيقة لةطةَل سةدـةرةي  (املنطقة الحمددة)تةعريئي نةكراوة برادةرَيك سةرمووي، دةتوانني بَلَيني 
دةكات، دةصـدي ئةوةيـة ئـةو موداولـة ئـةو      ( بسرية تلك املعلومات)باسي (  )يةكةمدا، لة عةيين سةدةرةي 
طةَل خةَلكي تردا، لةالي خؤي دةمَينَيت و موشـارةكةي ناكـات لةطـةَل مودـاولي     مةعلوماتة بةكار ناهَينَيت لة

وعدم مشـاركة  )تردا مةسةلةن، هةر ئةوةية يةعين سرية لةنَيوان حكومةت و نَيوان ئةوان، دةتوانني بَلَيني 
 .دةنووسرَيت، بةاَلم ثَيويست ناكات بةرداسو، لة عةددةكة ئةو شتانة بة تةسسيلي عادةتةن (اعمال االخرين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يتطلـب مـن الشـخص     - )بةس يةك هني دةمَينَيت لة مةسةلةي شـةريكات ثرسـياريان كـرد، بردطـةي دووةم     
 .، دةَلَير شةريكات بَي ، رةئيت لةسةر ئةوة(املخول

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
بةرداسو باس لة شةخص و مةمجوعة ئةشخاص كرا، ثشتطريي بؤضوونةكةي جـةنابي وةزيـر دةكـةم، خـؤي     
شةريكة شةخصة، بةاَلم شةخصَيكي مةعنةويية، سةبارةت بة سةترةي موحـةدةدة، يـان سـةترةي موعةيـةن     

س بكرَي ، مادام مواسةدةتي لةسةر لة ئةوةلةن كة كاك سةردار ئاماذةي ثَي كرد، بةرداسو زةروريية لَيرة با
 .كراوة سوثاسي دةكةير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئـــةو طؤردانكاريانـــةي كـــة لةبـــةر رؤشـــنايي ئةنـــداماني ثةرلـــةماني بـــةردَين و مواسةدـــةتي ثةرلـــةمان كـــرا   

ة دوايَي دةخوَينمةوة يةك نودتة دةمَينَيت، ئةوةي كة مواسةدةتي كرد، يةكةم مةحني ئيجازة هي وةزير ماو
، ئـةوة بـؤ   (وملـدة حمـددة  ملنطقـة  )ئةوة مواسةدةتي كرد، دةكرَيت ( وملدة حمددة ملنطقة حمددة)باسي دةكةم 

ــة دووةم   ــة، ل ــاتووة ( ع)ناحيــةي لوةةويةك ــازة)ه ــة االج ــة ( منطق ــددة )دةبَيت ــة الحم ــمن املنطق ــَييةم ( ض ، س
ارير عن التقدم احلاصل يف مراحل التنقيـب  الشخص املخول احلامل االجازة تقديم تقعلى )، دةبَيتة (يتطلب)
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 الـوزارة  حامـل اجـازة التنقيـب اشـعار    علـى   -أ)، سـَييةم دةبَيتـة   (ونتائجه مع االحتفاظ بسرية تلك املعلومـات 
، ئةوة لةبـةر رؤشـنايي موداخةلـةي    (الحمددة يف االجازة النهاء التزاماته أجناز الشخص املخول مجيع التزاماتهب

بعـد موافقـة    للـوزير  - )وةزيريش مواسةدةتي كرد، صياةةكةي التانـة، سـَييةم تةبعـةن     ئَيوة بوو، جةنابي
جــةنابي (  )، لَيــرة دَيينــة سـةر مونادةشــةى بردطــةي يةكــةم و ئةوةلـةن، بردطــةي ســَييةم   (اجمللـس االقليمــي 

ازة التنقيـب  للـوزير مـنح اجـ   )وةزيرو ذمارةيةك لة ئةنداماني ثةرلةمان، لةسةر ثَيشنياري وةزيـر كـة بَلـَير    
واي لـَي  ( للوزير مبوافقة اجمللس االقليمي ألغاء األجازة)، هةروةها لة سَييةميش (بعد موافقة اجمللس االقليمي

دَي ، ثَيشنيارَيكيش هات لة كاك عةوني بوو دوو، سَي ئةندامي تريش ثشتطرييان لَي كـرد، ئـةويش دةَلَيـت    
سـةحب بكةنـةوة، دةكرَيـت ئـةوة     ( جمللـس االدليمـي  )ني تـر  ، ئةطةر كاك عةوني و ئةنـداما (جمللس االدليمي)

هةموو ماددةكة خبةينة دةنطدانةوة، ئةطـةرنا ناضـار دةبـني سةدـةرةي يةكـةم بـة دوو صـيغة باسـي بكـةير،          
يةعين مةسةلةكة هةر ئةوةندةية، ثَيش ئةوةي كاك عةوني دةرار بدات سـةحيب بكاتـةوة، ضـونكة بـةخؤي     

، يـةعين ناتوانَيـت ئيجـازةي    (بعد موافقة اجمللـس االقليمـي  )زير كة لَيرة دةَلَيت ساحَيب ثَيشنيارةكة بوو، وة
تــةنقيب بــدات ئــيال دةبَيــت مةواسةدــةتي مةجليســي ئيقليمــي وةرطرتبَيــت، رؤتينةكــة زيــاد دةبــَي ، ئــةوة  

ةكـةي كـة   كارَيكي سةنيية، دةبَيت وةزارةت ثَيي هةَلبستَي  موساوةزاتة دةيين و دةبـات و ئةوانـة، بـؤ ئةخري   
طــوتي رةزامةنــدي مةجليســي ئيقليمــي، ديســان وةزيــر لةبــةر رؤشــنايي ئــةوة تــةوديعي دةكــات و بــةدواي     

 .دادةضَي ، سةرموو كاك عةوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةي نةسـةدي دـانوني   مر بةباشي دةزامن هةروةكو ئةوةي مبَينَيتةوة كة دةَلَيي مةجليسي ئيقليي، لةبـةر ئـة  

للــوزير مــنح االجــازة بعــد )تةشــريعي ضــاك دةبَيتــةوة، حاَلةتةكــةش مــةعلوم دةبــَي ، دوايــَي مــر بــؤ بَلــَيي 
 .لة بيدايةت بَلَيي مواسةدةتةكة بؤ مةجليسي ئيقليي بَيت، زؤر سوثاس( استحصال موافقة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةرلـةمان ثشـتطرييان لـَي كـرد، كـة ثَيشـنيار دةكـاتر بنووسـرَيت         ثَيشنياري كاك عةوني هةنـدَي ئةنـداماني ث  
دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر        ( للمجلس االقليمي مـنح إجـازة التنقيـب   )

سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ كةواتة ثَيشنيارةكةي كـاك عـةوني دـةبول نـةكرا، ماددةكـة      
كاريةي كة خوَيندمةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،      بةو طؤردان

 .كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بردؤ ماددةي دواتر تكاية
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ابَى مؤَلةت بدرَيت بة ناوضةيةك كة لة ذَير طرَيبةستى نةوتى، يان مؤَلةتى ن: ماددةى بيست ودوو

 .بةدواطةرداندا بَيت، ئةطةر ئةو مؤَلةتة لةطةَل ماسةكانى كةسى رَيثَيدراو ناكؤك بَيت
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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جازة التنقيب أذا كانت االجازة إضعة لعقد نفطي او ال جيوزمنح اجازة ملنطقة خا :والعشرون الثانيةاملادة 
 .تتعارض مع حقوق الشخص املخول

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةية تَيبيين نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .الةئةوة شتَيكي تةبيعية، كةس دسةي هةية، سةرموو دكتؤرة ه
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، لةبةر ئةوةي هـةردووكي  (اخرى جازة تنقيبإال جيوزمنح اجازة ملنطقة خاضعة لعقد نفطي او )كة دةَلَيت 

 .، زؤر سوثاس(إجازة التنقيب االخرى)ئيجازةي تةنقيبة، ثَيشنيار دةكةم ئيجازةي دووةم ببَيتة 
 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

ئةوةندي مر تَيطةيشتي عةددي نـةسو سـةردي هةيـة لةطـةَل ئيجـازةي تـةنقيب، عةدـدي نـةسو مومكينـة          
حةسري تَيدا بَيت، تةسويقي تَيدا بَيتنر، سرؤش  و كرديين تَيدا بَي ، دروست كردني ئةنابييب تَيـدا بـَي ،   

 .ئارَين سةرمووئيجازةي تةنقيب ئةوةية كة لة ماددةي ثَيشوو باران كرد، كاك 
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةي         ــةو كوردي ــةرمووي ب ــةمر بئ ــةر ئ ــتنةوةي ئةط ــةر داردش ــةاَلم لةس ــة، ب ــةم نيي ــاوةردؤكي دس ــةر ن ــر لةس م
دامرديشتؤتةوة، تةبعةن دكتؤرة هالة راست دةكات لَيرة باسي ئيجازة دةكات، ئينجا بؤ هـةر مةبةسـتَيكي تـر    

ت ئيجازةيةكي تر بَيت بة عةرةبيةكةي، مر بة كورديةكةي دامرديشتؤتةوة، هـيض مؤَلـةتَيكي تـر بـؤ ئـةو      بَي
ناوضـانة نادرَيـت كــة طرَيبةسـتيان لةسـةر كــراوة، يـان مؤَلـةتي رَيثَيــدراوي لةسـةر دراوة، ئةطـةر مؤَلةتةكــة         

َيذرَيتةوة، ضونكة خـؤي دةَلَيـت شـوَيين    لةطةَل ماسةكاني كةسي رَيثَيدراو ناكؤك بَيت، واتا بةو شَيوةية دادةرد
 .مؤَلةتي لةسةر دراوة، طرَيبةسو لةسةر كراوة، كةواتة مؤَلةتَيكي تر نادرَيت، نةك نادرَي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةخويلي ئيجازات، ئةمة يةك( 42)ماددةية ببَيتة بردطةيةك لة ماددةي مر ثَيشنيار دةكةم ئةو 

يف املساحة املمنوحة اكثر )، كة دةَلَي  (42)ئةم ماددةية تةنادوزَيك هةية لةطةَل بردطةي سَيي ماددةي / دوو
 ، ، بة مةعناي ئةو موساحةتة لة شةخصَيك حةدي هةية ئيجازةي هةبَي(من شخص يطلب الوزارة التنسيق
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دةترسَيي ئةو ماددةي بةو شَيوةية هةبَي  وةكو موشكيلةي كؤردةك و ئاسياي لـَي بـَي ، ئـيرت عةدـدَيكي بـؤ      
يةكرت دروست بكاتر ئيجازةي وةرطرت مةدا حـةيات الي بَيـت و كةسـيش موناسةسـةي لةطةَلـدا نـةكات، زؤر       

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلناز خان سةرموو
 :ناز عنين دادربةردَين طوَل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل رةئي ئةو كاكةمء هةمان تَيبينيي هةية، ناكرَيت داواي تةخويل بكرَيت تـةنها بـؤ كؤمثانيايـةك، يـان     

 .بؤ شةخصَيك، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير ض شةرحَيكت هةية لةسةر ئةو رةخنانةي كة كران
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ هةوراميئاشو .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــارة         ــت دووب ــاول ناتواني ــة مق ــدَيكت داوة ب ــةر عةد ــؤ ئةط ــة ت ــدي ئةوةي ــت و دوو دةص ــاددةي بيس ــورة م بب
بيدةيتةوة بة مقاولي تر، يةعين بة بةسيو بَلَيني ئةوةية، يـان دسـمَيك لـة مةنتيقـةي عةددةكـة دووبـارة       

عةدــدَيكي تــرة، تــؤ ثارضــةيةك دةدةيــت بــة مقاولَيــك، بــؤ ئــةوةي ئيستيكشــاف بكــات،     موشــارةكةي كــردة،
عةمةلياتةكة، ئةوة حةسريية بؤ ئةو ماوةي عةددةكة، دةتوانيت ثارضةيةكي بدةيتةوة دووبارة بة شـريكي  

اتينـة  لةطةَل مقاولَيكي تردا، دةصدي ئةوةية، نةخَير تةعاروز نيية لةطةَل ماددةي بيست و ضوار، ئةطـةر ه 
 .سةري تةعديلي دةكةير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثـَيي وايـة ماددةكـة زؤر ئيعتيـادي و زؤر تةبيعيـة، ضـونكة هـةر عةدـدَيكي نـةسو كـرا بَيـت، يـان هـةر              

ةسعولة، ماناي واية حقـودي ئـةو دوو شـةريكةية، يـان ئـةو دوو      ئيجازةيةكي تةنقيب درا بَيت، ئةوة ساري م
شةخصة كة خمةوةلر دةثارَينيت، نةوةك بدرَيتة شةخصـي تـر، عـةيين عةدـدي نـةسو و عـةيين ئيجـازةي        

 .تةنقيب لةسةر عةيين بودعة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ر ئيجازةتـدا بـة شةخصـَيكي موخـةوةل هـةر      ثرسيارَيك هةية لَيرة كـاك دكتـؤر ئاشـو، يـةعين خـؤي ئةطـة      
ــةتاح          ــاك س ــةس، ك ــة ك ــت بيدةيت ــة، دةكرَي ــة داوت ــؤ مةنتيقةيةك ــر، ت ــةكَيكي ت ــة ي ــت بدرَيت ــة نابَي بةديهيي

 .نةدشبةندي سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةك شوَيندا عةدد بكـةن، كةواتـة ماددةكـة     مر ثَيي واية ماددةكة هةر زيادة، ضونكة دوو مقاول ناتوانر لة

 .شتَيكي زيادة لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةماليش ثرسيارَيكي هةية
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يب ئايا ناكرَيـت دوو شـةريكة لـة    مر ثرسيارَيكي هةية، مةسةلةي عةددي نةوت ئةوة تةبيعيية، بةاَلم تةنق

مةنتيقةيةك بطةردَير بنانر لةبر عاردةكة ضـي هةيـة، ضـونكة شـةريكةي تـةنقيب، بـؤ ئـةوةي ئيسـتيخراج         
ناكات، بةس بؤت دةدؤزَيتةوة ئايا هةية، يا نا، ئةم ثرسيارةم لة جةنابي وةزير بوو ئةطةر وةاَلمـي بداتـةوة،   

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بي وةزير سةرمووجةنا
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئيجازةتدا بة مقاول لةو مةنتيقةية لةو مورةبةعة، نابَيت ئيجازة بدةيت بة مقاولَيكي تر تا سةترةكـةي  

 .ئةو تةواو دةبَيت، ئةوة يةك
رد، ئـةوة باسـي ئيستيكشـاف دةكـات، مةسـةلةن تـؤ مةسـوحاتي        ئيجازةي تةنقيب ئةوةي كة بارـان كـ  / دوو

جيؤلؤجي دةكةيت، ديراسات دةكةيت، حةسر ناكات، ضونكة دةَلَيت ماناي نيية كة دةست دةكةيت بة حـةسر  
ئةوة ئيجازةي دووةمة، دةبَيت بة عةدد، يان نابَيت بة عةدد، دةَلَي مر تةواو بووم ئـيش ناكـةم، جـا ئَيسـتا     

دوو باسي ئةوة دةكات دةَلـَي ئةطـةر ئـةو ثارضـةيةتدا بـة مقاولةيـةك، يـان مةمجوعةيـةك         ماددةي بيست و 
مقاول لة عةيين وةختدا، لة عةيين عةدـدا نابَيـت موشـارةكةي بكـةيت لةطـةَل مقـاولَيكي تـر، ضـونكة ئـةو          

 .عةددة ئَيستا مولنةمي بة ئيتيجاهي ئةو مقاولة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
ماددةي بيست و دوو لةطةَل ماددةي بيست و سَي هـيض تـةعاروزي نييـة، ضـونكة مـاددةي بيسـت و سـَي كـة         

، (جمموعـة مـن االشـخاص جمتمعـةًً    )يـةعين  ( منح إجازة التخويل لشخص او جمموعـة مـن االشـخاص   )دةَلَي  
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َيك هةنـة هـةموو ئةشخاصـر،    نةك هةر يـةكَيك لـة جَييـةكي خـؤي ئـةوة بكـات، مةسـةلةن ضـةند شـةريكات         
هةموو ثَيكةوة مةنتيقةيةكي موعةينيان دةدرَيَو بـؤ ئـةوة، نـةك بَلَيـي ئـةوة يـةكَيكيان دا مةنتيقةيـةكي،        
يةكَيكي تر لة مةنتيقةيـةكي تـر دةبَيـت، يـان هـةر يةكـة بـؤ خـؤي لـةناو مةنتيقةيـةكي تـر ئـيش دةكـات،              

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارةي شَيخ سةتاح كردي، كةس تةئكيدي لةسـةر نـةكردةوة، بـؤ ئيلغايةكـة، لةبـةر      هةر بؤ تةئكيد 
ئةوة ئةو موالحةزتانة وةكو خؤي تةنيا زمانةواني بوو، بةنيسبةت كاك ئارَينةوة موالحـةزة دةكـرَي  هـةر    

ةكـات شةخصـي   شتَيكي زمانةواني، بةاَلم ئةو ماددةية بؤ ئةوةية ئةو كةسةي كـة يةكـةم جـار عةددةكـةي د    
موخةوةلي هةية، نابَيـت تـةجاوزي لةسـةر حقـودي بكرَيـت، يـةعين بـةثَيي ئـةو عةدـدةي كـة كردوويـةتي            
سبةييَن شةريكةيةكي تر دَي  و عةرزَيكي موةري بـدات بـة وةزارةت، ئـةوة بـؤ سـاَلمي موسـتةرريةكةية،       

ةدـدةي ثَيشـوو هـةبَي ، يـان لةسـةر      نابَيت وةزارةت عةددَيكي تري لةطةَلدا بكاتر، تةنادوزي لةطـةَل ئـةو ع  
حيسابي شةخسي خمةوةل بَي ، ثَيي واية وازحية دةخيةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل مـاددةي بيسـت و دووة      
دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط   

 .وةرطريا، سةرموون ماددةكةي تر
 :ن كريي حبري عبداهبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 دؤزينةوةو ثةرةثَيدان

 :ماددةى بيست و سَى
وةزير بؤى هةية طرَيبةستَيكى نةوت بؤ دؤزينةوةو ثةرةثَيدانى ناوضةيةكى ديارى كراو ئةجنام  :يةكةم

ةرخستين هاوبةش بدات لةطةَل كةسَيك، يان ضةند كةسَيك، بةمةرجَيك ئةو كةسانة رَيككةوتننامةى بةد
سى لةم ياسايةدا، لةاليةن وةزيرةوة ثةسةند كرا بَيت و دةكرَى كةسَيك، ( 32)ئةجنام بدةن، بةثَيى ماددةى 

يان كةسةكان كؤمثانياى تايبةتى لة هةرَيمدا، يان لة ناوضةكانى ديكةى عَيراددا، يان كؤمثانياى بيانى 
 .بضَيتة ثاَليانةوة

ة طرَيبةستى هاوبةشى كردنى بةرهةمهَينانةوة ببةستَى، يان طرَيبةستى طرَيبةستى نةوت ثشت ب :دووةم
ديكة كة وةزير وايدادةنَى داهاتي ثرت بؤ طةىل هةرَيي بةدةست دَينر و لة ماوةى طوجناودا بةثَيى ئةوةى لة 

 .بةشى دةيةمى ئةم ياسايةدا هاتووة
 :ستى نةوت ثَيويستةبؤ ئةوةى كةسةكة لَيهاتوو بَي بؤ ئةجنام داني طرَيبة :سَييةم

تواناى دارايى و زانيارى و تواناي تةكنؤلؤذيايى هةبَى بؤ ئةوةى بتوانَى ثردؤسةكانى نةوت لة شوَينى  -ع
طرَيبةستةكة ئةجنام بدات، شارةزايى باشى دةست بكةوَى لةميانةى جَيبةجَى كردنى ثردؤسةكانى نةوتى 

 .ئةوا ثَيشكةش بكاتهاوشَيوةو بةَلطةى ثشت ثَي بةستووى بؤ سةملاندنى 
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دة لة ثرةنسيثيةكانى ( 12)ثابةند بوون بة هاوَلاتيةتى و هاوبةرثرسياريةتى باش و ثابةند بوون بة  - 
 .دةركراوة 46/2/4222بةَلطةنامةى جيهانى نةتةوةيةكطرتووةكان لة 

 :ضوارةم
بةتى بؤ بةَلَيندةر لةطةَل رةضاو كردني ماددةى بيست وضوارى ئةم طرَيبةستنى نةوت ماسَيكى تاي -ع 

 .سةراهةم دةكات بؤ بةردَيوةبردنى ثردؤسةكانى نةوت لةناوضةى طرَى بةستةكةدا
 .طرَيبةستى نةوت، نةوتى خاو و طازى سروشتى و نةوتة خاوةكانى ديكة دةطرَيتةوة - 

 :ثَيويستة بةَلَيندةر :ثَينجةم
لةناوضةى طرَيبةستةكةدا، ئاطاداريةكى  لةميانةى ضل و هةشت كاتذمَيردا لة حاَلةتى دؤزينةوةى نةوت -ع

 .نووسراو ئاراستةى وةزير بكات
زانياريةكانى تايبةت بة دؤزينةوةى نةوت بةو شَيوازةى كةلة ثيشةسازيةكانى نةوتدا ثةيردةو دةكرَيت،  - 

 .ثَيشكةش بة وةزيرى بكات

نى نةوت، بةثَيى ثردؤطرامةكانى طرَيبةستى نةوت بةَلَيندةر ثابةند دةكات بة تةواو كردنى ثردؤسةكا :شةشةم
 .كارو ثالن و بودجةى ثةسند كراو لةاليةن وةزيرةوة، يان وةكو لة طرَيبةستةكةدا هاتووة

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 االستكشاف والتطوير

 :والعشرون الثالثةاملادة 
وير ملنطقة حمددة مع شخص او جمموعة اشخاص شريطة أن يربم عقدا نفطيا لالستكشاف والتط للوزير: أواًل

 من هذا نيان يربم هؤالء االشخاص اتفاقية تشغيل مشرتكة ومصدقة من قبل الوزير وفقا للمادة الثالث
 وخرى يف العراق أيف املناطق االوجيوز أن يضم الشخص او االشخاص شركات خاصة يف االقليم و .القانون

 . جنبيةأشركات نفط 
العقد النفطي يستند على عقد مشاركة االنتاج او على عقود اخرى يعتربها الوزير بانها توفر مزيدا  :ثانيًا

 . من العائدات لشعب االقليم وبفرتة مناسبة حسبما ورد يف الفصل العاشر من هذا القانون
 :مبايليلكي يكون الشخص مؤهال البرام العقود النفطية جيب ان يتمتع : ثالثًا

ة املالية واملعرفة والقابلية التقنية للقيام بالعمليات النفطية يف منطقة العقد، مكتسبَا اخلربة اجليدة املقدر -أ
 .وتقديم الوثائق املعتمدة ألثبات ذلك من خالل تنفيذ العمليات النفطية املماثلة

 حدةـــي لالمم املتــاملـيثاق العـاملن ــشرة مــااللتزام مببادئ املواطنة املتكافلة اجليدة، وااللتزام باملبادىء الع -ب
  . 4222-2-46الصادر يف 

 :رابعًا

ن من هذا القانون مينح العقد النفطي حقًا خاصًا للمقاول بأدارة يوالعشر الرابعةمع عدم االخالل باملادة  -أ
 .العمليات النفطية يف منطقة العقد
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 .امات نفطية اخرىقد يشمل النفط اخلام والغاز الطبيعي وخ يالعقد النفط -ب
 :على املقاول: خامسًا

 . ساعة يف حال اكتشاف النفط يف منطقة العقد نيمثانية واربع (28) ان يوجه اشعارا مكتوبا للوزير خالل -أ

 . تقديم املعلومات اخلاصة بالنفط املستكشف للوزير وباسلوب متبع يف الصناعة النفطية -ب
جناز العمليات النفطية وفق برنامج عمل وخطط وميزانية مصدقة مـن  العقد النفطي يلزم املقاول با: سادسًا

 .قبل الوزير أو حسبما ورد يف العقد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر داوا لة جةنابي وةزير دةكةم تؤزَيك بؤمان شةرح بكات
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دد دةكات كة دةست ثَي دةكات، ئَيمة لة بردطةي يةكـةم ثَيشـنيارمان كـرد كـة ببَيـت بـة مةجليسـي        باسي عة

ئيقليي لةجياتي مةجليسي وزةرا، لة سةدةرةي سَييةم ضةند شةرتَيكي داناوة، سةدةرةي ضـوارةم و ثَينجـةم،   
باسـي دةكـةير، ئةمـة    دايـة دوايـَي   (32)بةاَلم باسي عةدد ناكات، خؤي تةساسيلي عةددةكـة كـة لـة مـاددةي     

باسي ئةوة دةكات ضؤن عةدد دةست ثَي دةكات، بةاَلم باسـي عةددةكـة ناكـات، ئـةوة لـة ماددةكـاني دواييـدا        
 .دَيت، هةر يةك ثَيشنيارمان هةية بؤ سةدةرةي يةكةم كة مةجليسي ئيقليي بَيت، نةك مةجليسي وزةرا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 . رةئي ليذنةي دانوني

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ومصـدقة مـن قبـل    )بعـد عبـارة   ( بعـد استحصـال موافقـة رئاسـة جملـس الـوزراء      )تقرتح اللجنة إضافة عبارة 

بةاَلم دواي ئةوةي كة هةموو اليةك برديارياندا كة بيكةينة مةجليسـي ئيقليمـي، ئَيمـةش مـواسقني     ، (الوزير
 .سوثاس ،(بعد موافقة اجمللس االقليمي)لةسةر ئةوة بكرَيتة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بعـد حصـول موافقـة    )ليذنةي دـانوني ئـةوة ئيشـارةي ثَيـداو منـيش تةئيـدي ئـةوة دةكـةم         / نودتةي يةكةم

العقـد النفطـي يسـتند علـى عقـد مشـاركة االنتـاج او علـى عقـود          )دةَلَيت / ، نودتةي دووةم(اجمللس االقليمي
، مـر ثـَيي وايـة ئـةوة تةحديـد نـةكراوة،       (اخرى يعتربها الوزير بانها توفر مزيدا من العائدات لشعب االقليم

ضونكة عةددي موشارةكةي ئينتاج دوايَي كة دَيينة سةري ئةويش دسةي زؤر هةَلدةطرَيت، لةبـةر ئـةوة بـة    
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سةدةرةية هةر الببةير، ضونكة ئةوة يان زؤر تةحديدي بكةير، جـةنابي وةزيـر بؤمـان روون     رةئي مر ئةو
بكاتةوة، باشرت وايـة ئـةو عةددانـةي نـةسو كـة دةكرَيـت لةسـةر عقـودي موشـارةكةي ئينتـاج، يـةعين بـةو             

 .سراوانية بَيت، كة لةم سةدةرةيةدا هاتووة، سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةمال سةرموو كاك
 

 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دا 46/2هةيــة، كــة باســي مــةباديئي عالــةمي دةكــات، كــة لــة  (  )مــر تــةنها تَيبينــيي لةســةر بردطــةي ســَي 

دةرضووة، كة خؤي نواندووة لة ثاراستين مايف مرؤظي جيهاني و توانـاي كـارو ذينطـةو دذي طةنـدةلي لـةالي      
 .كان هةية هةر دةخيةمة بةردةمي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئةطةر بئةرموونمر خاَلة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين كريي عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــر تَيبينــيي لةســةر بةشــي شةشــةم هةيــة، طرَيبةســتى نــةوت بةَلَينــدةر ثابةنــد دةكــات بــة تــةواوكردنى     

ؤسةكانى نةوت بةثَيى ثردؤطرامةكانى كارو ثالن و بودجةى ثةسند كراو لةاليةن وةزيرةوة، يان وةكـو لـة   ثرد
طرَيبةستةكةدا هاتووة، مر ثَيشنيار دةكةم بةثَيى ثردؤطرامةكانى كارو ثالن و بودجةى ثةسـندكراو لةاليـةن   

نـدةر ثابةنـد دةكـات بـة تـةواوكردنى      وةزيرةوة، بسـردَيتةوة، بةوشـَيوةيةي لـَي بَيـت، طرَيبةسـتى نـةوت بةَليَ      
ثردؤسةكانى نةوت وةكو لة طرَيبةستةكةدا هاتووة، ضونكة كة طرَيبةست مؤر كرا هةردووال ثابةندن بة جـَي  
بةجَي كردني طرَيبةستةكةوة، ئيرت ئةطةر كارو ثالن و بودجةي ثَيويست نةبوو لـة اليـةن وةزارةتـةوة، يـان     

 .مولنةم نابَيت لة جَي بةجَي كردني ئةوةي وةزارةت ثاشلةاليةن وةزيرةوة، كؤمثانيايةكة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر ئةظآ ماددةي خاال ئَيك، مر حةز كر جـةنابي وةزيـر ئةطـةر تـةوزحيَيك هـةبَيت ال ئـةدل بـؤ مـر يـا          

أن يربم عقدا نفطيا لالستكشاف والتطـوير ملنطقـة حمـددة مـع شـخص او       للوزير)م نيية، كة دبَيذيت مةعلو
، يـةعين  (جمموعة اشخاص شريطة ان يربم هؤالء االشخاص اتفاقية تشغيل مشرتكة ومصدقة من قبل الوزير

ةدـدا ئيستيكشـاسا   لَيرة كارَيك دَيتة كرن دطةل شةخصَيك، يان هةنـدَي ئةشخاصـا بـؤ كـَي كرنـة عةدـدَيك ع      
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، (شريطة ان يربم هؤالء االشخاص اتفاقية تشغيل مشرتكة ومصـدقة مـن قبـل الـوزير    )نةسَو، ثاشي دبَيذيت 
 .يةعين لَيرة بؤ مر ةموزَيك تَيداية ئَيك

مـؤهال  )، مـر ثـَيي جـوانرتة كـة ببَيـت      (لكي يكون الشخص مؤهال البرام العقود النفطيـة جيـب  / )لة خاال سَي
، بـة رةئيـا مـر زؤر جـوان نييـة، لَيـرةدا جـوان نةهاتيـة         (لكي يكون الشخص مـؤهال ( )ود النفطيةالبرام العق

 .باشرت بَيت، سوثاس( الشخص مؤهال البرام)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيدراوةكة بـؤي هةيـة كؤمثانيـاي ديكـة بَيتـة ثاَليانـةوة، مـر ئـةو         لة بردطةي يةكةمي ماددةكة هاتووة كة رَي

ثرسيارةم لة جةنابي وةزير هةية، ئايا كؤمثانيايةكي هةرَيي ئةو هاتنة ثاَليةوة، يـان عَيـراق كؤمثانيايـةكي    
 .بياني دووبارة مواسةدةتي وةزيري ناوَيت؟ زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةاَلمي ئةو ضةند ثرسيارة بدةيتةوة سةرمووثَيي باشة كاك ئاشو 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةدـةرةي يةكـةم كـة باسـي ئيتيئاديـةي ليذنـةي موشـتةرةكة دةكـات، مانـاي          / دوو شت باس بكةير، يةكـةم 

ديان هةيـة لـة ئاخريةكـة ناويـان نووسـراوة،      ضةند مةمجوعةيةك هةموو بةيةكةوة يةك مقاولة، يةك عةدـ 
يةكَيكيان موشةةيلة لةنَيوان خؤشيان ئيتيئـادي موشـتةرةك هةيـة، ضـون كولئـة دةدةن، ئـةوة ثَيـي دةَلـَير         

 .ئيتيئاديةي تةشغيلية بة لوةةي نةوتةوة
ةي بتوانَيت ، كؤمثانياكة دةبَيت موئةهةل بَيت ثَيش ئةو شتان(ان يكون شخص مؤهاًل)ئةو ثرسيارة / دووةم

 .بكات، ثَيش ئةوةي عةددي لةطةَلدا بكةيت، ئةوة ئةلف و باي داناوة لَيرة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين ئةو شةخصة ثَيش ئةوةي هني بَيت، دةبَيت ئةو سـيئاتانةي هـةبَيت   (الشخص املؤهل)راسترتة بَلَيي 
 .لةناحيةي زمانة، كاك سةردار سةرموو

 :ركيةبوزو ه ردار صباحةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي تةواوي ثَيشنياري جةنابي وةزيـر دةكـةم، كـة وةزيـر بكرَيتـة مةجليسـي ئيقليمـي، لةبـةر ئـةوةي          

 .زياتر دةطوجنَي  لةطةَل ماددةي ضواري ثَيشنيار كراو، ئةوة يةك
ي ضــوار و ثَيــنج و شــةش مقــاول  ئةطــةر هــاتوو ئــةو ثَيشــنيارة وةربطريَيــ ، كةواتــة دةبَيــت بردطــة  / دووةم

بطؤرددرَيت بؤ شةخص، لةبةر ئةوةي لة سةدةرة بيست و ضواري ماددةي يةكةم تةعريئي ضؤن هاتووة دةَلَي 
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، لَيرة كرديتمانة مةجليسي ئيقليمي، بؤيـة مقـاول ناطوجنَيـت، بـةاَلم     (الوزارةيتعاقد مع  شخص كل: املقاول)
، مقــاوليش لةوانةيــة (و معنــوي او اي كيــان قــانوني اخــركــل شــخص طبيعــي ا)شــةخص زيــاتر دةطوجنَيــت 

لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي جةنابي وةزير و ثَيشنيارةكةي ئَيمـة  ( املقاول)بطرَيتةوة، لة سةدةرة شةش كة دةَلَيت 
نــاطوجنَي ، ضــونكة مقــاول بــةس ئةوةيــة ئــةوةي تــةعادود لةطــةَل وةزارةت دةكــات، بــةاَلم شــةخص زيــاتر    

شــنيار دةكــةم مقــاول بكرَيتــة شــةخص، تــةعريئي شــةخص لــة سةدــةرة بيســت و دووي   دةطوجنَيــت، مــر ثَي
، مقـاوليش دةطرَيتـةوة،   (كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان قانوني أخـر  :الشخص)ماددةي يةكةم دةَلَي 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كـل : املقـاول )بيسـت و ضـوار نووسـراوة     دسةكةت راستة، بةاَلم لـة تةعريئاتـدا لـة مـاددةي يةكـدا سةدـةرةي      
 .، تةعريئي كردووة، بةَلَي كاك سةردار(النفط يف جمال الوزارةيتعاقد مع  شخص

 :ركيةبةردَين سةردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير ثَيشنيارَيكي كرد، كة وةزير لة سةدةرةي يةكةم بكرَيتة مةجليسي ئيقليمي

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

: الشـخص املخـول  )تؤ تةماشاي بكةيت خؤي هةردووكيان يةك ماناي هةية لة سةدةرةي بيست و سَيش دةَلـَي  
، يـةعين مقـاوليش بَيـت شةخصـي خمـةوةليش بَيـت عـةيين مانـا         (النفطـي  العقـد الـذي يتضـمنه    املقاول هو

كل شخص طبيعـي  )بة تةنيا دةبَيتة ( الشخص)دةطرَيتةوة، لة تةعريف سةدةرة بيست و سَي و بيست و ضوار 
، بةاَلم كة بَلَيي مقاول كـة شةخصـي خمةوةلةكـة دةطرَيتـةوة، يـان دةبَيـت       (أو معنوي أو أي كيان قانوني أخر

بَلَيي شةخصي خمةوةل، هةردووكي يةكة، ئةطةر بَلَيي مقاول شةخصي خمةوةلةكةية، ئةطةر بَلَيي شةخصـي  
ي شةخص، ئةوة لَيرة تةعريئةكةي دةَلَي كةسَيكي تةبيعية، يةعين ئـةوة  خمةوةل مقاولةكةية، بة تةنيا بَلَي

نيية، يةعين ئةو مةدصةدةي كة تؤ دةَلَييت بة مقاول و بة شةخصي خمةوةل كارةكة ئـةجنام دةداتـر، كـاك    
 .ئةسعةد سةرموو

 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
العقد النفطي يستند على  عقد مشاركة االنتاج او علـى عقـود   )دةَلَيت  دوو تَيبينيي هةية لةسةر دووةم، كة

حسـبما ورد يف  )، ئـةوة  (اخرى يعتربها الوزير بانها توفر مزيدا مـن العائـدات لشـعب االقلـيم وبفـرتة مناسـبة      
 -أ)زيادةية، جارَي نةطةيشتييَن، هةروةها لـة ضـوارةميش جوملةكـة رةكيكـة     ( الفصل العاشر من هذا القانون

ن من هـذا القـانون ميـنح العقـد النفطـي حقـًا خاصـًا للمقـاول بـأدارة          يوالعشر الرابعةمع عدم االخالل باملادة 
لـةجياتي عيباردةكـةي ئـةوةلي،     (خالل مبـواد او بنـود هـذا القـانون    دون اال العمليات النفطية يف منطقة العقد

 .ضونكة رةكيكة سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .رمووسؤزان خان سة
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، خؤي ئَيمة ئةو رؤذة لة ماددةي ضواردا حةدي ئيربامماندا بة وةزيـر،  (أن يربم عقدا نفطيا للوزير)تةبعةن 

بعـد  )ضونكة طومتان دةبَيت جيهةتَيك، شةخصَيك هةبَيت كـة ئيـربام بكـات، نابَيـت مـةجليس ئيـربام بكـات        
، ئَيمـة  (بعد استحصـال موافقـة اجمللـس االقليمـي    )ضونكة دةبَيت وةزير خؤي ئيربامي بكات، دوايي ، (موافقة

حةدي ئيربامماندا بة وةزير، ئةي ضؤن ئَيمة دةَلَيني جارَيكي تر ناتوانَيت ئيربام بكـات، لـة مـاددةي ضـواردا     
 .دامانَي حةدي ئيربامةكة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، لَيرة عةددة، عةددي نةوتيية(تتوىل الوزارة االشراف والتنظيم) ئةوة هي ماددةي ضوار
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
املصــادقة علــى العقــود اخلاصــة )، دوايــَي طومتــان (رســم السياســة النفطيــة)ومتــان ( يتــوىل اجمللــس االقليمــي)

 .ت، مواسةدةت، كةواتة ئيربام حةدي وةزيرة، ومتان موصادةدة دةكا(بالعمليات النفطية وتعديلها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةيةكي ئينايف بوو لة ثَيشي نيية
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يتكـون اجمللـس   )ومتان ماددةي ضوار بوو دةنطمـان بـؤ ئـةم شـَيوةيةدا     ( اجمللس االقليمي للنفط والغاز)دةَلَيت 
 (:ييتوىل اجمللس االقليم)، ئةوة هينةكةيةتي، ئةوةي دواي ئةوة ماددةي ثَينجةم (يمي على الشكل التالياالقل
 .رسم السياسة النفطية والسياسات اخلاصة بالعمليات النفطية/ اواًل

 .املصادقة على العقود اخلاصة بالعمليات النفطية وتعديلها/ ثانيًا
 (.اختاذ القرارات بشان الريع)هةروةها , ، مر هةر ئةوةندةم نووسيووة(حتديد سقف مستويات االنتاج/ ثالثًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـةثَيي مـاددةي ضـوار، بـةَلَي     ( للوزير بعد استحصال موافقـة اجمللـس االقليمـي   )كةواتة لَيرةش دةبَيت ببَي  
 .كاك سةردار سةرموو

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
نودتةكي نيناميي هةية، ئَيمة ئةو ماددة ثَيشنيار كراوة، ثَيشـنيارمان كـرد بـوو موصـادةدة، بـةاَلم جـةنابي       

 .وةزير ثَيشنياري كرد بكرَيتة مواسةدة، ئةوة ئاخري صيغة كردمانة مواسةدة، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـؤ بـَي ، مـوهيي ئةوةيـة بـة ض نةصـَيك دةنطمـان داوة،         ية، ئَيستا ناردمان نةصـةكةمان (بعد مواسقة)بةَلَي 
 .، موصادةدة بوو كردمانة مواسةدة(بعد مواسقة اجمللس االدليمي)وابنامن ئةخريي بووة مواسةدة، 

 
 

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئَيمـة ثَيشـنيارمان   (بعـد املوافقـة  )، نـةك  (املوافقة على العقـود النفطيـة  )لة سةاَلحياتي مةجليسي ئيقليمي 

 .كرد بوو موصادةدة، جةنابي وةزير خؤي طوتي بكرَيتة مواسةدة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، مادام دةَلَيت مواسةدة، (التوديع ابرام العقود)يةعين لة اليةكةوة ثَيشكةش كراوة، ئةطينا دةيطوت ( املوافقة)
تؤ مواسةدةي لةسةر دةكـةيت، ئـةويش وةزارةتـة، بـة هـةر حـاَل دسـةكةي         يةعين يةكَيكي تر كردوويةتي و

سؤزان خان راستة، لَيرةش دةبَيت بَلَيني تةعديلةكة لةطـةَل مـاددةي ضـواري مودتـةرةح بطـوجنَي ، كةواتـة       
 .، بةَلَي سةرموو(للوزير بعد موافقة اجمللس االقليمي)دةبَيتة 

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

العقد النفطي يستند على عقد مشـاركة االنتـاج او عقـود اخـرى،     )ئينجا دواي ئةوة لة خاَلي دووةمدا دةَلَيت 
، تؤ كة باسي عةددي نةسو ....(يعتربها الوزير بانها توفر مزيدا من العائدات لشعب االقليم من فرتة مناسبة

، مـر لَيـرة ثرسـيارَيك دةكـةم لـة      (عقود اخـرى )وةو دةكةيت، عةددي موشارةكةي نةسو بة سووري نووسيو
وةزير ئايا ئَيمة ئَيستا بةس تةنها دةتوانني عةددي موشارةكةي ئينتـاج بكـةير، هـيض ضارةسـةرَيكي ترمـان      
لةبةردةمدا نيية، ئةي عقود ئوخرا ضيةو مةبةسو ضية؟ لَيرةشدا مر دةمةوَي ثرسـياري تـر بكـةم، تـةنها     

ئةوةية عائيدات زياد بكةير لة سةترةيةكي موناسيب، يـةعين ئَيمـة ئـةوةمان هـةر     هةدةيف ئَيمة لةم عةددة 
بؤ عائيداتةكة بَيت، ياخود سياسةتَيكي نةوتي تـةنئين بكـةيت، ضـونكة تـؤ ئـةو هـةموو نةوتـة دةرهَينيـت         

 .بةبَي ئةوةي سياسةتَيكي وازيح هةبَيت، لَيرة ئةوة خةلةلَيكة بةرداسو، زؤر سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

خؤي سياسةتي وةزارةت دياري كراوة، هةم لة دانوني وةزارةت، هةم لَيرةشدا ئةهدايف ضية، يةعين هـةر بـة   
 .تةنيا عائيدات نيية، كة وتت عائيدات ئةهداسةكاني تر لة هةموو شوَينَيكدا دووبارة ناكرَيتةوة، ئةوة يةك

راش، زؤر عقــود هةيــة، مومكينــة ســبةييَن عةدــدي موشــارةكةي ئينتــاج وازحيــة، عقــودي ئــوخ/ دووةمــيش
عةددَيك بكـةيت بـؤ تةسـويق، عةدـدَيك بكـةيت بـؤ دامةزرانـدني ئـةنابيب، عةدـدَيك بكـةيت بـؤ ثـااَلوتر،             
ئينتاجةكة بة تةحديدي هاتووة، هةر عةددَيكي تر لة مةنئةعةتي طةلي كوردستاندا بَيت بؤي هةيـة هـني   

 .ية سةرمووبكرَيت، ئةطةر جةنابي وةزير شةرحَيكت هة
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 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .باسي عقودي ئوخرا دةكات، عقودي خةدةمات و نةست و بيناو ئةوانة دةكات( 31)لة ماددةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو سةبرية سةرموو
 :بةردَين صربية ةئار امني

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
تةوزحيَيكي لة بةردَين وةزيرةوة دةوَيت، ئةو مةنتيقة موحةدةدة كـة  / دوو شتي هةبوو، يةكةم طوترا، دووةم

دياري دةكرَيت لة رووي جوطراسيةوة وازحية، بةاَلم مر حـةز دةكـةم بـنامن لـة رووي جيؤلؤجيـةوة، يـةعين       
َي دةدرَيـت تـةوزحيَيكمان بـداتَي، زؤر    ئةو تةبةداتانـةي كـة بـؤي هةيـة سـةماحي هةيـة تـا كـوَي مـةجالي ثـ          

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (لكـي يكـون الشـخص مـؤهاًل البـرام عقـود نفطيـة       )مر ثَيي واية بةنيسبةت سةدةرةي سَي باس لةوة دةكات 

، برادةرانـي ليذنـةي ياسـايي باسـي شةخصـي تـةبيعي و مةعنـةويان كـرد،         ئَيمة باسـي شةخصـمان زؤر كـرد   
بيدايةتةن ئةطةر ئةو شةخصة بـة شـةريكات بهاتايـة، شـةريكةو ئةشـخاص، يـان هـةر بـة شـةخص هـاتووة،           
يـةعين تاكـة كةسـَيك، ئةطـةر بـة شةخصـي تـةبيعي و شـةريكات بهاتايـة، ثـَيي وايـة وةكـو ناحيـةي دـانوني               

على املقاول ان يوجه اشعارًا مكتوبًا اىل )وو، بةنيسبةت سةدةرةي ثَينجةوة كة دةَلَيت صيغةكةي بةدوةترت دةب
مر ثَيي واية مقاول كة ئـةو ئيشـعارة دةكـات بـؤ جـةنابي وةزيـري       ( الوزير خالل مدة مثانية واربعون ساعة

ئـةوةي مةنصـةبي   دةنَيرَيت ثَي دةضَيت ئةو ئيشعارة ثرد بَيت لـة شـو سـةني و ئيـداري و تـةكنيكي، لةبـةر       
جـةنابي وةزيـر مةنصــةبَيكي ئيدارييـة، مـر ثــَيي وايـة ئـةو ئيشــعارة مقـاول بَيـت، يــان شـةريكة بَيـت، يــان           
شةخص بَيت بينَيرة بؤ مةجليسي ئيقليي باشرتة، ضونكة لةوَي مةجليسةكة ثَيكهاتووة لـة خـةَلكي سـةني و    

ثـَيي وايـة ئـةم سةدـةرة شةشـة لَيــرة       تـةكنيكي و ئيـداري و ئةمانـة، بةنيسـبةت سةدـةرةي شةشيشـةوة، مــر      
ئيناسية، شوَيين ئةو مةحبةسانةية كة باس دةكرَيت، ئةطةر لةسةر ئةوة بَيت كـة مقـاول ئينجـازي عةمـةلي     

( 41)خؤي نةكات بة رَيكوثَيكي بةطوَيرةي شـروتي عةددةكـة، خـؤ ئـةوة لـة مـاددةي ثَيشـرتدا، لـة مـاددةي          
وة، جا ئةمة سةسَلةكة خؤي سةسَلي ئيستيكشاف و تـةتويرة، ثـَيي   سةدةرة سَي باسي ئيلغاي ئيجازةكةي كردو

باسـي لـة   ( 41)واية ئةوة ئةطةر ئيلغـا نـةكرَيت بضـَيتة بـابَيكي تـرةوة، ئةطـةر نةشـكرَيت ضـونكة مـاددةي          
 .ئيلغاي ئيجازة كردووة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاس، كاك عةوني سةرموو
 :زبةردَين عوني كمال سعيد بنا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة بردطةي يةكةم برادةران دسةيان لةسةر كرد نامةوَيت دووبارةي بكةمةوة، بـةاَلم داوا دةكـةم لـة    

االلتزام مببـادئ املواطنـة   بـ  ماملقصـود  -ب)جةنابي وةزير تـةوزحيَيكمان بـداتَي سـةبارةت بـة بردطـةي سـَييةم       
ــ املـيثاق العـن املــشرة مــادىء العاملتكافلة اجليدة، وااللتزام باملب ــ ي لالمـم املت ـ ، (4222-2-46الصـادر يف   حدةــ

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير شةرحَيك بكةيت خراث نيية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ر بيخوَينيتةوة، ئةمانة يةعين دبول كراوة بةو ئيسلوبةي كة ئيش دةكـةن  ئةوة مةصدةرَيكي طةورةية ئةطة

لةو واَلتةي ستاندةريان دانـاوة، ثَيمـان دةَلـَي هةرضـي مقاولَيـك دَيـت بـةو ئسـلوبة ئـيش بكـات، لةطـةَل ئـةو             
 شروتانةي كـة بـؤي دادةنـَير، ئـةوة ئيلتيناماتـة دةبَيـت دبـولي بكـةير، ئـةوة سـتاندةرة دانـراوة لـة نـةوتي             

ــةي          ــني، تةرجوم ــة ئينطلي ــدةرةكةمان داوة ب ــرة مةص ــةوة لَي ــةوَي بيخوَينيت ــةر دةت ــةمي، ئةط ــاني عال واَلت
 .عةرةبيمان نةكردووة، بةاَلم ستاندةري عالةمي ئةوة لَيرةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كـو دةوَلـةتي   ئايا دةوَلةتي عَيراق موصادةدةي لةسةر كردووة، ئيلتينامـي خـؤي ئـيعالن كـردووة، عَيـراق وة     
 .ئيتيمادي سيدراَلي بؤ ئةو مةباديئة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــذتر نووســراوة لــة عةددةكــة لةطــةَل      كــة ئَيمــة عةدــدي نــةوت دةكــةير، ئةمــة سةدةرةيةكــة نــةختَيك درَي

ش بكات، تةبعةن ئَيمة لَيرة بة يةك سةدـةرة ئيشـارةمتان   مقاولةكة ئيتيئاق دةكرَيت، دةبَيت بةو ئسلوبة ئي
داوة بة مةصدةرةكة، بةاَلم لة عةددي نةوتدا، لةوانةية الثةردةيةكي لةسةر بَيـت لـة عةددةكـة خـؤي، لَيـرة      
دةَلَيــت دةبَيــت ئــةم مةصــدةرة بــةكار بــَيين، بــة دــانوني بــة ئَيمــة دةَلــَي ئــةم مةصــدةرة بــة دــانوني بــةكار   

موساوةزات، لة عةددةكة لةطةَل مقاولةكان، هةر ئةوةية، لةبـةر ئةوةيـة، ئـةوة مـةباديئي هـي       دةهَينرَيت لة
 .مواتةنةية، ثاشي ئةوة لةطةَل خةَلكدا ئيلتيناماتي هينت هةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي خـؤي يـةعين مـر نةخموَيندؤتـةوة بةرداســو، مـادام ئومـةمي موتةحيـدة هــيين كـردووة، بـة تةئكيـد باســ          
 .عةدالةت دةكاتر، باسي ذينطة دةكاتر، باسي ئيلتينام دةكاتر، سةرموو كاك كةمال
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 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة مةبدةئي مواتةنة ئةوةي ئَيمة لَيي تَيطةيشتووير، كة ئـةو شـةريكةية كـة دَيـت لـة واَلتَيكـي ئَيمـة خـؤي         

دةكات، دةبَيت وا خؤي حيسا  بكات، كة يةك مواتةنة لةم واَلتة، يةعين هةوَل نةدات بـؤ   ئةجنةبيية ئيش
واَلتةكةي خؤي ئيسـتيغاللي وةزع بكـاتر، يـةعين لـةم روانطةيـةوة سـةيري بكـرَي  ئيخاَلصـي هـةبَي  بـؤ           

 .ئيشةكة، بؤ ئينتاجي، نةك حماوةلة بكات ئيستيغاللي وةزعةكة بكات، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

 .لة نةصةكة مواسةدةية، موصادةدة نيية، كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
/ مر ثَيشنيار دةكةم بردطـةي دووةم و سـَييةم هـةر لـةو ماددةيـة نـةمَينَي ، لةبـةر ئـةو تةبريراتـة، يةكـةم          

ف و تـةتوير، ئـيرت عةدـدي ئينتـاج و موشـارةكةي ئينتـاج ض عيالدـةي هةيـة،         ماددةكة خاصة بة ئيستيكشـا 
لَيــرةوة هــاتووة كــة لــة سةســلي دة هــةمووي خاصــة بــة عقــودي موشــارةكة، ئيستيكشــاسةكة بــؤ دةيكــات بــة  
شةريكي خؤي لة ئينتاج، هةتا تةتويرةكةش بةماناي ئَيمة بريمان هةية، ئينتاجَيكي موعةير هةية، رةنطـة  

ان بة هةندَي تةكنةلؤجي هةبَي ، ئةو كاتة مومكينة عقود خدمة بَيت لةطةَل شـةريكةيةكي كـة   ثَيويستيم
صاحَيب تةكنةلؤجياية دَي  تةوسيع، يان زياتر ئةو ئينتاجة دةكاتر، ئـيرت ئينتاجةكـة ئةسـَلةن هةيـة هـي      

ي ئيستيكشــاف ئَيمةيــة، ئــةو عقــودي ئينتــاجي تــر كــة لــة سةســلي دة هــاتووة، بــؤ ئةوةيــة كــة لــة مــةراحيل  
/ حاَلةتةكةي تر ئينتـاج لـةوَيوة هـاتووة، لةبـةر ئـةوة ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو ماددةيـة نـةمَينَيت، سـَييةميش           

موبةريري مر ئةوةية نةمَينَيت بةثَيي ماددةي بردطةي يةكةم و سـَييةم بضـني، ئـةو شـروت و موئةهةالتـة،      
َيك ئيـربام بكـاتر، ضـونكة دةَلَيـت عةمـةليات      هيض شةريكاتي كوردستان تا دة ساَلي ديكـةش ناتوانَيـت عةدـد   

مومةسيلَيكت لةطةَلدا بَي ، دةَلَيت دةبَيت لةطةَل صاحَييب تةدـةني و خوبـةرا بـَي ، شـةريكاتي كوردسـتان      
موستمةدةسر تازةيـان ئيقـرار دةكـةيت، كـة ئـةو شـةريكاتة دروسـت ببَيـت، بـةماناي ئـةو هـةموو ئيربامـي             

ــةبي،    ــةريكاتي ئةجن ــؤ ش ــودة ب ــت      عق ــة دةبَي ــردووة، ك ــد ك ــةمان تةئكي ــةو دانون ــرادةران ئ ــة زؤر ب ــة ل ئَيم
ئةولةويةت بؤ شةريكاتي مةحةلي بَي ، لَيرة شةريكاتي مةحةلي ئَيمة تةهميش دةكةير، ناتوانَيت ئيربامي 
هيض عةددَيك بكاتر، لة بردطةي شةشةميش تةئيدي كاك عومةر دةكةم، ئـةوة لـة زميـين شـروتي تةساسـيلي      

 .اعي ناكات بَيتة ماددةيةكي ئيستيكشاف و تةتويرةكة كة لةطةَل مقاولةكة بَي ، زؤر سوثاسعقودن، د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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اةة كردنةوة هةية، ض لـة رووي  بةرداسو ئةو ماددةية كؤمةَلَيك تَيكةَل و ثَيكةَلة، ثَيي واية ثَيويسو بة صي
بردطةكانةوة بَيت، يان وةكـو ثَيشـنيار كـرا ئيمتيمـال هـةبَيت ماددةيـةكي تـر جيـا بكرَيتـةوة، يـان هـةر لـةم             
ماددةيةدا جَيي خؤي بطرَيتةوة، بةنيسبةت ئةوةلةن ئةوة جةنابيي وةزيرو برادةران باسيان كردووةو وةكو 

، ئـةوة حـةدَيكي خؤيـةتي،    (ير بعد موافقـة اجمللـس االقليمـي ان يـربم    للوز)دوَييَن تةئكيدمان لةسةر كردةوة 
بةاَلم دواي رةزامةندي، بـةس وةزيـري دووةم ثَيويسـتة مبَينَيتـةوة، ضـونكة ئـةوة وةكـو جـةنابي وةزيـريش          
شةرحي كرد، ئةوة ثةيوةندي بة ئةو ئةشخاصانةوة دةكاتر كة ئيتيئاق لةنَيوان خؤيان دةكةن، بؤية لـةالي  

 (.من قبل الوزير)شكرا بَيت، موصةدةق بَيت، ديار بَيت ئةوةي دووةمي كة هاتووة ئةوة ئا
( رابعـاً )لـة  (  )بَينني بردطـةي  ( رابعًا)مر ثَيي واية ببَيتة دوو بردطة باشرتة، بردطةيةك لة / لة بردطةي دووةم
 -ع)دـدي نـةسو بكـةير    ، ضـونكة ثـَيش وةخـت باسـي عة    (وان العقـد النفطـي  ( )ثانيًا)، بؤ (ع)بَينني بيكةينة 

 (.العقد النفطي قد يشمل النفط اخلام والغاز الطبيعي واخلامات النفطية
تةسةلسـولةكةي دةردوات بـةبَي هـيض    ( العقـد النفطـي يسـتند اىل   )ةكةي وةكـو خـؤي دةمَينَيتـةوة    ( ( )ثانيًا)

َيرة طؤردانكاري بةسةردا دَيـت  ل( رابعا)هيض دةستكاري ناكرَيت وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، ( ثالثًا)دةستكاريةك، 
بـةو شـَيوةيةي لـَي    ( سادسـاً )، (رابعًا)ببَيتة ( سادسًا)، بردطةي دووةميش دةبةينة (ثانيا)بردطةي يةكمان بردة 

 :العمل على العقد النفطي/ رابعًا)بَيتةوةو بيكةينة 
ئـةوة وةكـو   ( زانيـة املصـدقة  العقد النفطي يلزم املقـاول باجنـاز العمليـات النفطيـة وفـق برنـامج العمـل واملي       -أ

العقـد النفطـي   )ةكة دةبَيت ئيعادةي صـياةةي بكرَيتـةوة واي لـَي بَيـت     (ع)ةكةية، بةس (ع)ةكةشي ( )خؤي، 
، يةعين طؤردانكاري بةسةردا دَيـت، ئةمـة   (مينح حقا خاصا للمقاول بادارة العمليات النفطية يف منطقة العقد

يش بـةم شـَيوةيةي لـَي بَيـت لـة      (خامسًا)جارَيكي تر، ( رابعًا)دةبَيتة ( سادسًا)، بةس (سادسًا)لة (  )دةبَيتة 
ئـةوةيان  ( للـوزارة )ةكـةش بكرَيتـة   ( )، هةردووكي لة تةعريئةكـةي و لـة   (للوزارة)بكرَيتة ( الوزير)جياتي 

 .دروسترتة، لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اك دكتـؤر ناصـح، صـيغةكة بـة نووسـني مبانـدةرآ، دوايـَي        بةو شَيوةية تؤ دةمانطةردَينيةوة نودتةي سـئر كـ  
ئةطةر بة تةنيا صياةة بوو هيين دةكةير، ئةوةي كة زؤرينة دسةيان لةسةر كردو مواسةدةتي لةسةر كرا لة 

ــة        ــةم دةبَيت ــةي يةك ــانوني، بردط ــةي د ــةَل ليذن ــةوة لةط ــةنابي وةزيريش ــةن ج ــس   )الي ــة اجملل ــوزير مبوافق لل
، دوايـَي كامـةي   (الشخص املؤهل او مؤهاًل)ةوةي سَييةم كة هني كردي ناحيةي لوةةوية ، ئ.(.........االقليمي

ناحيةي عةرةبي هني بـَي  ضـاكي دةكـةير بـةو شـَيوةية، ضـوارةم كـاك ئةسـعةد باسـي كـرد، دوايـَيش كـاك             
النفطية مينح العقد النفطي حقا خاصا للمقاول بادارة العمليات )ناصميش تةئكيدي لةسةر كردةوة، دةبَيتة 

ماعـدا عـدم اخـالل باملـادة الرابعـة والعشـرون مـن هـذا         )، ئةوةي لـة دواوة ئيناسـة بكـرَي     (يف منطقة العقد
، ثَيشـنيارَيك كـرا، تةبعـةن ثَينجـةم هةنـدَيك دةَلـَير وةزيـر بـَي ، هةنـدَيك دةَلـَير وةزارةت بـَي ،            (القانون

( 28)ضـونكة كـة ئيكتيشـايف نـةوت كـرا لـة مـاوةي         ئةوةي مةنتيق بَي  لَيرةدا وةزيـر زؤر زةرورييـة، بـؤ؟   
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سةعاتدا، رةنطة بيداتة مودير عامَيـك بَلـَي داومةتـة وةزارةت، بـةاَلم لَيـرة ئةطـةر ئيلنامـي بكـةيت بدرَيتـة          
وةزير زؤر زؤر ثَيويستةو سـةردي زؤر هةيـة لةطـةَل ئـةواني تـر، ئينجـا بيداتـة ئةنـدامَيكي، موستةشـارَيكي          

ومةتة وةزارةت، نةخَير دةبَيـت ئيلنامـي بكـةيت، ئاطـاداري وةزيـر بكـاتر لـة دةرضـووني         وةزارةت بَلَي مر دا
حةدلةكةي، ئينتيباه بةوةي بكةن، شةشـةم دوو، سـَي كـةس ثَيشـنياري كـرد، كـة البضـَي ، ئةطـةر جـةنابي          

، ضـونكة  وةزيريش ثَيي وابَي  البضَيت، اليدةبةير، ئةطةرنا دةخيةينـة دةنطدانـةوة، يـةعين ئـةو سةدةرةيـة     
دوو، سَي كةس ئاماذةي كرد كة زةرور نيية، ثَيويست نيية، ئةطةر جةنابي وةزير مواسةدةت بكات اليببـةن،  

 .يان ثَيشنيارةكة دةدةينة دةنطدانةوة، سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ونكة ئةمـة شـةرتَيكي باشـة بـؤ ئَيمـة، ئيلناممـان دةكـات بـة دـانوني،          سةدةرةي شةش ثَيويستة بةرداسو، ضـ 

دةبَيت شةرت بكةير لةسةر مقاولةكة خوتةت و ئةوانة تةدديي بكات، بؤ ئةوةي لةناحيةي ماليةوة سةيري 
بكةير و مواسةدةي لةسةر بكةير، ئةطينا ئَيمة دةتوانني عةددَيك بكةير بة كةيئي خؤمان، نابَيت وا بَيـت،  

 .شةشةم ثَيويستة زؤر زؤر ثَيويستة بؤية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة كَي بوو خاوةن ثَيشنياري البردني خاَلي شةشةم، كاك عومةر بوو يةكةم جـار، دوايـَيش كـاك دكتـؤر     
ناصميش تةئكيدي كردةوة، يان رةنطة كاك ديلمان بوو، كاك ديلمـان و كـاك عومـةر ئةطـةر سـةحيب ناكـةن       

 .دانةوة، سةرموودةخيةمة دةنط
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة سةدةرة سَي ( 41)عةسو مر ثَيشنيارةكةي خؤم سةحب ناكةمةوة، لةبةر ئةوةي عةرزم كردن لة ماددةي 

 .باسَيك لةسةر ئيلغاي ئيجازة كراوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ردطةي شةش لة ماددةي بيست و سَي لةسـةر ثَيشـنياري كـاك عومـةر ضـةند      كةواتة ئةو ثَيشنيارةي كة كرا ب
ئةندامَيكى ثةرلةمان تةئيديان كرد، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةيـة ئـةو بردطةيـة البضـَيت دةسـو      
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كةواتـة بردطـةي شـةش           

نَيتةوة، ماددةكة بةو تةعديالتانةي كة خوَيندمانةوة دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةو ماددةيـة       دةمَي
دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            

 .وةرطريا، سوثاس، بردؤ بؤ ماددةي تر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
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 مؤَلةتى رَيثَيدان
 :ماددةى بيست و ضوار

وةزير بؤى هةية مؤَلةتى ردَيثَيدان بة كةسَيك، يان كؤمةَلة كةسَيك بدات، كة تايبةتة بة ناوضةيةكى  :يةكةم
 :دياريكراو لةثَيناو

 .دامةزراندن و دانان و بةكارخستنى دةزطاكان و مةكينةو كةرةستةكان -ع
 .ةكانى ديكةجَيبةجَى كار - 

 :دووةم
هةَلطرى مؤَلةت، بؤى هةية كؤتايي بة مؤَلةتةكانى بهَينَى بةمةرجَيك بة نووسراو ئاطاداريةك ثَيشكةش  -ع 

 .بة وةزير بكات تَييدا روونى بكاتةوة كة ئةو هةموو ثابةنديةكانى جَيبةجَى كردووة
هةية دواى ئةوةى بة نووسراو ئاطادار  ئةطةر هةَلطرى مؤَلةت بة مةرجةكانى ثابةند نةبَى، وةزير بؤى - 

 .كردنةوةيةكى ئاراستة دةكات مؤَلةتةكةى هةَلبوةشَينَيةوة
وةزير بة نووسراو ئاطاداريةكى تايبةت بة ثابةند نةبوون يان، كؤتايي هَينانى مؤَلةت ئاراستةى هةر  -ج

َيدراو بةثَيى مؤَلةتةكةى كةسَيكى رَيثَيدراو دةكات، كة دةتوانَى ثرؤسةكانى نةوت لةنَيو رووبةري ث
 .ثَييدراوة جَيبةجَى بكات

وةزير ئاطاداريةك ئاراستةى هةَلطرى مؤَلةتةكان، يان ئةو كةسانةى رَيثَيدراوى ديكةن كة لةنَيو ئةو  :سَييةم
 .رووبةرة ثَييان دراوة دةكات، دةربارةى هةماهةنطى ثرؤسةكانى نةوتى تايبةت بةخؤيان

ان مؤَلــةتى ردَيثَيــدان بــؤ خــةَلكانى ديكــة مــاسى دابــني كردنــي ثَيداويســتةكان  طرَيبةســتى نــةوت، يــ :ضــوارةم
 .مسؤطةر دةكات، بةمةرج ء تايبةمتةندى شياو

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 أجازة التخويل

 :نوالعشرو الرابعةاملادة 
 : شخاص اخلاصة مبنطقة معينة بغيةللوزير منح إجازة التخويل، لشخص أو جمموعة من األ :أواًل

 .تشغيل املنشآت واملكائن  واملعدات ، نصب ،انشاء -أ

 .تنفيذ اعمال اخرى -ب
 :ثانيًا

يبني فيه بانه اجنز مجيع  يرحلامل االجازة إنهاء اجازته على ان يقدم اشعارا مكتوبا اىل الوزجيوز  -أ
 .التزاماته

 .يوجه اشعارا مكتوبا اليهما للوزير إلغاء االجازة بعداذا مل يلتزم حامل االجازة بشروطها،  -ب
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يوجه الوزير اشعارا مكتوبا خاصا بالتزام او انهاء االجازة اىل أي شخص خمول والذي بامكانه اجناز  -ت
 .العمليات النفطية ضمن املساحة املمنوحة له حسب االجازة

خاص املخولني االخرين ضمن املساحة املمنوحة حول يوجه الوزير اشعارَا اىل حاملي األجازات او  االش :ثالثًا
 .تنسيق  العمليات النفطية اخلاصة بهم 

 .وبشروط ومواصفات معقولة تلبية حاجاتهم احلق يف يضمن العقد النفطي او اجازة التخويل لالخرين: رابعا
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 . لةسةر ماددةي بيست و ضواري ثرؤذةكة نييةليذنةي ياسايي تَيبيين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
للوزير بعد موافقة اجمللس االقليمي منح )سةبارةت بة بردطةي يةكةمي ئةم ماددةية، لةجياتي وةزير بكرَيت 

زيادة، ئةوة تةحصـيل حاصـلة، ئـةو شةخصـةي كـةوا      ( ع)، لة بردطةي دوودا سةدةرةي (...........اجازة ختويل
ئيجازةي ثَيدراوة، ئةوة لةخؤيةوة نابَيت ئاطاداري وةزارةت بكاتةوة، كةوا مـر ئـةوة هـةموو شـتَيك تـةواو و      

رشاني خؤي جَي دةردؤم، ئةوة كاري وةزارةتة، ثاش ئةوةي كةوا تةحقيق دةكات، ئةو شةخصة ئةركةكاني سة
بةجَي كردووة، ئةو كاتة وةزارةت ئةو ئيشعارةي ثَي دةدات، كة هةموو ئيشـي خـؤي تـةواو كـردووةو هيضـي      

 .لةسةر نةماوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خيــل بكرَيــت، لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة لــة مةجليســي ئيقلــيي وةزارةتــي  ثَيشــنيار دةكــةم وةزارةتــي ذينطــةش دا

زؤر زةرورة مواسةدةتي وةزارةتي ذينطـة  ( نصب و تشغيل املكائر)ذينطةمان داخيل نةكردووة، بةس لَيرة لة 
 .وةربطريَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:يديلمان ئامَيد)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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لة بردطةي سَييةم خؤ ئةو عقودة جودا جودا نابر، هةموو ثَيكةوة بوونة كو ليذنةي ياسايي دياري كرد بـوو  
 .لة ماددةي ثَيشي ئةوة

، (بشـروط معقولـة  )، ئةم حاجاتانة ضنة، سةنينة، مالينة، دةَلَي (حاجاتهميف  تلبية حق )لة ضوارةم / دووةم
ئَيمة نازانني ضية، حاجاتةكةش رةنطة سبةييَن ثارة بَي ، بَلَي ثَيويسـتيمان بـة مليـؤن دؤالر     ئةو شروتةش

 .هةية، ضؤن دةتوانَيت تةوسري بكاتر، زؤر سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
االعمــال )، بةرداســو يــان ئةوةتــة دةبَيــت روون بكرَيتــةوة (اعمــال اخــرى تنفيــذ - )ســةبارةت بــة ئةوةلــةن 

حلامل االجازة إنهاء اجازته علـى  جيوز  /ثانيًا)نةمَينَيت، لة ( تنفيذ اعمال اخرى)ضية، يان ئةوةتة ( االخرى
( جيـب )بـا  ( وزجيـ )، بةرداسو لَيرةشـدا  (يبني فيه بانه اجنز مجيع التزاماته يران يقدم اشعارا مكتوبا اىل الوز

بَيت، بؤ ئةوةي تؤ ئةو كةسةي كة كارةكاني لَي بؤوة، تؤ ئيشعارَيكي بـدةيَو، بَلـَي مـر ئـةوة كارةكـامن كـرد،       
ضونكة خؤ كَيلطةي نةوت ئةوة نيية لـة كـؤاَلني ئـةوديوةوة، يـان لـة يـةك شـوَيندا بَيـت، تـؤ لةسـةر ئاسـو            

 .بةو ئيشعار كردنةهةموو كوردستانداية، ئةويش دةبَيت مولنةمي بكةيت 
او )، هـاوردام لةطـةَل كـاك ديلمانـدا،     (يضـمن العقـد النفطـي   )بةرداسـو زؤر زؤر ناديـارة   / سةبارةت بة ضوارةم

، لةوانةيـة داواي شـتَيكت لـَي    (وبشروط ومواصفات معقولـة  تلبية حاجاتهم احلق يف اجازة التخويل لالخرين
زيـادة، نةصـَيك هةيـة    ( تلبيـة حاجـاتهم  وط معقولـة  وبشـرو )بكات، كة تـؤ نـةتوانيت جـَي بـةجَيي بكـةيت،      

تخويـل للطـرف الثالـث ضـمن شـروط      الكل عقد نفطي او اجـازة ختويـل يتضـمن ان ميـنح     )دةتوانَيت دةَلَيت 
 .، ئةوةي مر بنامن لة نةصة ئينطلينيةكة ئةوها هاتووة، زؤر سوثاس(ومواصفات معقولة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك دةدةيت سةرمووجةنابي وةزير شةرحَي
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 -ب)دوو، سَي ثَيشنيارمان هةية، موالحةزاتي ئَيمة راستة بةرداسو، دةتوانني ئةوةلةن بكـةير بـة سةدـةرةي    

اشـعارا   -ع/ثانيـاً )ئيجـازة يـان عةدـد،     يةعين شتَيكي وا، بَلَي مةنتيقةتي( تنفيذ أعمال اخرى مبنطقة االجازة
حلامـل   جيـوز )، ثَيويست ناكات هةموو جار بنووسرَيت بـؤ وةزيـر، ئـةوة موناسـيبة لـةوَي      (ارةمكتوبا اىل الوز

 تلبيــة حاجــاتهملالخــرين احلــق يف  /رابعــًا)، (ارةاالجـازة إنهــاء اجازتــه علــى ان يقــدم اشــعارا مكتوبـا اىل الــوز  
 .، يةعين خؤي دةصدي ئةوةية(طقة العقداملتعلقة باالجازة او من
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ية، دةمج بكرَيت باشـرتة ثـَيي وايـة، ثَيويسـت     (ع و  )دوو سةدةرةية / لة ماددةي بيست و ضوار بردطةي يةك

 نصـب وانشـاء  )خوارةوة، وةكو جةنابي وةزيريش ئاماذةي ثَي كرد بةم شَيوةية بَيت ناكات بةم شَيوةية بَيتة 
ــدات  و ــائن  واملع ــآت واملك ــغيل املنش ــذوالتش ــرى اليــة تنفي ــال اخ ــة  اعم ــة نفطي ــاز عملي ــة  (الجن ــَيي واي ــر ث ، م

 .يشي تَيدا هةبَيت( )مةبةستةكة ئةوةية، ئةمة باشرتة لةوةي 
نـةمَينَيت  ( جيـوز )، بـةاَلم ئـةو وشـةي    (الـوزارة )ةنابي بـوو كـة بكرَيتـة    منيش رام لةطـةَل ئـةوةي جـ   ( ثانيًا)

 جيـب )، (حامـل االجـازة   علـى )باشرتة، يةعين مولنةم بكرَيت دةبَيت ئةمة بنووسـَيت، يـان   ( جيب)بكرَيت بة 
اذا مل يلتـزم حامـل االجـازة     - )، سـةردي نييـة، يـةعين ئيجبـار بكرَيـت مةبةسـتي ئةوةيـة،        (حلامل االجـازة 

، ضونكة ئيلغاي ئيجازة حةدي وةزير نيية، حةدي (إلغاء االجازةللمجلس االقليمي ) (للوزير) نةك ،(روطهابش
، ثاشـان وةكـو خـؤي    (جمللـس االقلـيم الغـاء االجـازة    )بكرَيتـة  (  )مةجليسي ئيقليمة، لةبةر ئـةوة وةزيـر لـة    

 .دةردوات، ئةواني تر هيض تَيبيينيةكي لةسةري نييةو زؤر سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

، مةدصـةدت  (يضـمن العقـد النفطـي او اجـازة التخويـل لالخـرين       /رابعـاً )كاك دكتؤر ئاشو تةنيا سةدـةرةي  
 .هاوواَلتيية، يان ئةوانةي تةرةيف عةددن، يان شةخصي موخةوةلة، حاجاتةكةش ضية( لالخرير)

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
ــةلةن       ــاوواَلتي، مةس ــةبي، ه ــاولي ئةجن ــةَل مق ــةبَيت لةط ــارةكةيان ه ــت موش ــةلي بَي ــاولي مةح ــة مق لةوانةي
مةنتيقةي عةددةكة لةوانةية جادةيةك كرا بَيـت، ئَيمـة باسـي مةنتيقـةي عةدـدي طـةورة دةكـةير، خـةَلك         

و كارةبـا لةسـةريان بـردوات، عةددةكـة     دَيت و دةردوات، مةسةلةن ئةو حةدة دةبَيـت مبَينَيـت، مةسـةلةن ئـاو     
 .دةبَيت ئةو شتانة ئاشكرا بكاتر، ثَيويستة مقاولةكة تةَلةباتي مواتنني بكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال دسةي هةية سةرموو
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة، ئةمة ئةوة نةطةيةنَيت ئةم عةددة نةوتية هةية لةطةَل شةريكةيةك، يـان  ئةم ثرسيارة بؤ جةنابي وةزير

لةطةَل مقاولَيك، ئةويش بيداتة يةكَيكي تر، يةعين ئةمة نةطرَي  بةشةرتَيك، ضـونكة لَيـرة لـة كوردسـتان     
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ة ئـةوة  زؤر مقاوالت دةدرَيتة شةخصَيك، ثاشان ئةو دةيداتة يةكَيك و ئةويش دةيداتة يةكَيكي تر، ئايا ئةم
 .دةطرَيت، يان ناطرَيت، تكاية بؤمان روون بكةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئةدهةم نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :ابد بارزاني عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بة حيسابة مر نيصابة تةواو نابَي ، لةبةرض بةردةوامي بدةير، سوثاس

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

بؤ مونادةشة هةية، بةاَلم بووة دةنطدان ئةو وةخو دةيذمَيرم، منيش ئينتياهي كرد، بـةاَلم كـاتي دةنطـدان    
 .ئةوة موهيمة، ئَيستا مونادةشة دةكرَيت، جةنابي وةزير سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوت حةق نادات بة مقاول، كة خؤي دةرضَيت و مقاولي تر بَينَيت، دةت مةجال نـادات، حكومـةت   عةددي ن

دةبَيت مواسةدةت لة تةةرياتي شـروتةكة بكـات و مقـاول بَيتـة خـوارةوة، بَيتـة ناويـةوة، هـةتا ئةسـهوميش          
 .بكردَيت دةبَيت مواسةدةتي لةسةر بدرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرمووكاك دكتؤر ناصح 
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر موالحةزةم هةبوو، كة ئيجازة عايد بة مةجليسي ئيقليمة، الدانةكةشـي هـةر دةبَيـت ئـةو     (  / ثانيا)لة 

للمجلـس  اذا مل يلتـزم حامـل االجـازة بشـروطها،     )بيكات، جـةنابت تةئكيـدت لةسـةر ئـةوة نـةكردةوة، بؤيـة       
 .، واباشرتة، ضونكة وةزير ئةو حةدةي نيية، لةطةَل رَينو سوثاسي(لغاء االجازةإ االقليمي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةوة ئيجازةية، عةددي ئيربامـي نـةوت نييـة، راسـت دةكـات وةزيـر بـؤي        (للوزير مبوافقة اجمللس االقليمي)
كتؤر ديسان لةسةر بردطـةي ضـوار   هةية هني بكاتر، عةددي ئيربامي نةوت مةجليسي ئيقليمية، بةس كاك د

نةصة ئينطلينيةكةت لةالية، لةطةَل تةرجومة عةرةبيةكة ض تةسسـيلَيك زيـاتر دةكرَيـت، تـؤ تةرجومةكـةي      
 .بكة، بةَلكو كةليمةيةكي بدؤزينةوة، حةلي ئةو شتانةمان بكات

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.يل نفطي منح الطرف الثالث شروطًا ومواصفات معقولةيتطلب كل عقد له ختو)
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال بنانني ضؤني تةرجومة كردووة
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.EITI)تةبيعي ئةو شروتة مةعقوالنة دةطةردَيتةوة بؤ ئةو تَينثرةنسيثةكة، لةطةَل 

 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .ئةو نةصةي كة باران كرد تةرجومةكةمان ثَيبدة
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة يةك شت هةية، مر دوو عةددم هةية هـي ئازرباينجانـة، تةئكيـديان لةسـةر ئـةوة كـردووة، كـة بةشـي         

 .تايبةتيان داناوة، بؤ ئةوةي كةوا ئةو شروت و مواصةساتانةي بنووسر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئينطلينيةكة لةطةَل عةرةبيةكة سةردَيكي هةية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةصدي ئةوةية كة مةنتيقةي عةدد دةدةيت بة مقاول، لةوانةية لوةةويةكة راست نةبَي  كة دةدةيـت بـة   

ولةكة بة عةددةكة دايدةنَيي، شةرتي لةسةر مقاولةكة دةكةيت، كـة ئيمتياجـاتي خـةَلكي    موداولَيك، كة مقا
تر دةبَيت رَيطاي تري ثَي بدات، وةكو ئاو و كارةباو جـادةن، بـة مقاولةكـة دةَلَيـي ئـةم عةدـدةم ثـَي داويـت،         

نر، جـا بـة   ئةمة حةسري نيية بؤ تـؤ، ناتوانيـت هـةمووي دانَيـي و مـةنعي عـام بكـةيت كـة شـت بـةكار بيَـ           
عةددةكـة بــةو دةَلَيــي ئــةو شــةرتة لةســةرتة، كـة موتةتةَلــةباتي مــواتنني الزمــة تةلبيــةي بكــةيت، وابــنامن   

 .مقاولَيكي دةوَيت، ئةوة ضاكي دةكةير( يتضمن)دةيةوَي ( للمقاولة)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
االخـرين   تلبيـة حاجـات   يتطلب من املقـاول  العقد النفطي او اجازة التخويل)دةتوانني بيطؤردير بةم شَيوةية 

 (.وبشروط ومواصفات معقولة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عقـد او ختويـل    يتطلـب كـل  )باشة ئةوة، بةاَلم ئةطةر بَلَيني وةكو نةصة ئينطلينيةكـة تـؤ دةبَيـت بيطؤرديـت     
 .، سةرموو سؤزان خان(نفطي منح الطرف الثالث حقوقًا بشروط ومواصفات معقولة

 :بةردَين سؤزان شها  نوري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 يتضـمن ان ميـنح ختويـل للطـرف الثالـث      العقد النفطي او اجـازة التخويـل  كل )مر نةصةكةم لة الية دةَلَيت 

بـةَلَي، ضـونكة ئـةو جـارَيكي تـر خـؤي لـة نةصـة ئينطلينيةكـة وايـة بـة            ، (شروط ومواصفات معقولـة ضمن 
 .تةخويل هاتووة، بؤية مر ومت خةلةل لةو ماددةيةدا هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين با وزوحَيكمان هةبَي ، ئةو تةرةسةي سَييةمة دةَلَيت كة عةددَيكي سـانةوي دةكـاتر، يـان هاوواَلتيـة     
، شتة، ئةوانةية، كامةيانة، خةَلكي تر، كةواتة ئةو نةصة عةرةبيةي كـة مـر ومت، ئـةوة    لة طوندةكة، جريانة

يتطلــب كــل عقــد او ختويــل نفطــي مــنح الطــرف الثالــث حقوقــًا بشــروط ومواصــفات  )راســترتة، كــة دةَلَيــت 
دةيَو و ، ئةوة راسترتة، مةسةلةن طوندةكة تؤ ئةو ئيجازةية لةوَي جَيي دةكةيت، دةبَيت كارةباي بـ (معقولة

، ئةم شتة خارجي عةددة، شتَيكي ئينسانيية بابَلَيني (تلبية حاجاتها)ئاوي بدةيَو، مورداعاتي هيين بكةيت، 
، (يتطلب كل عقد او ختويل نفطي منح الطـرف الثالـث بتلبيـة حاجـاتهم وفـق شـروط ومواصـفات معقولـة        )

اية، لةسةر نةصةكة خيالستان هةيـة، كـاك   و.......( ........يتضمن كل عقد)يش دةبَي ، (يتضمن)ئةوة باشة
 .دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة تةرةيف مودابيل طةر شتَيك لة عةدددا نةبَيت، ئَيمة ناتوانني هيض جـؤرة ئيلتينامَيـك بكةينـة سـةري،     

يضمن العقـد النفطـي   )صةساتة عامةية، ئَيمة لَيرةدا بَلَيني شتةكة ئةوة نيية كةوا بَلَيني ئينساني و ئةو موا
ــا   او اجــازة التخويــل لالخــرين  ــة بتنفيــذ الشــروط الحمــددة فيهم ــة  (احلــق يف املطالب ، ئــةو شــةرتانةي كــةوا ل

عةددةكةدا هاتوون، ئةوان حةدي ئةوةيان هةية كةوا داوا بكةن، ئةو شروتانة جَي بةجَي بكرَيت، لة هةمان 
سـةبارةت بـة سةدـةرةي دوو، ئـةويش ثةيوةنـدي بـةوة هةيـة، رَيطـةم ثـَي دةدةيـت دوايـَي دسـة              كاتيشدا مر

خـؤي  دةتـوانَي   ( حامل إالجازة)بكةمةوة سةبارةت بة سةدةرةي سَي، دةَلَيي دووبارة ئَيمة نابَيت بَلَيني كةوا 
 يرم اشـعارا مكتوبـا اىل الـوز   يقدتحامل االجازة على  -ع/)حةدي خؤي تةواو بكات، ئَيمة بَلَيني لة سةدةرة دوو

 .سوثاس( يبني فيه بانه اجنز مجيع التزاماته
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جـازة  مر دةطةردَيمةوة سةر ئيجازةو ئيجازةي تةخويل دوو شو جياوازن، بؤ ئةوةي تووشي هةَلـة نـةبني، ئي  

رخصـة عقـد نفطـي أو رخصـة تنقيـب      )روخسةتَيكة كة لة ماددةي يةك بردطة بيسـت و يـةك شـةرح كـراوة     
حامـل  )، لةبةر ئةوة لَيرة موجبة ئةو وةختة بَلَيني تةنها بة ئيجازةية بَلـَيني  (النفط وأي أتفاقية خاصة به
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يل، ئـةطينا تووشـي هةَلـة دةبـني،     ، يةعين لةكوَي ئيجـازة هـاتووة بيكةينـة ئيجـازةي تـةخو     (التخويل االجازة
ئةطةر مةبةست ئيجازةي تةخويلة، ماددةكةش ثةيوةندي بة ئيجازةي تةخويلةوة هةية، لةبةر ئةوة ئيجازة 

 .نابَيت بة تةنهاوة بَيت، دةبَيت بَلَيني ئيجازةي تةخويل، لةطةَل رَينو سوثاسي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يتضـمن   العقـد النفطـي او اجـازة التخويـل    كـل  )ليذنةي دـانوني دةَلَيـت    دكتؤر ئاشو ئةطةر ئةو ثَيشنيارةي
، كـاك سرسـةت دةَلـَي ةةَلةتـة،     (حمـددة شـروط ومواصـفات   احلق يف تلبية حاجاتهم ضمن  منح الطرف الثالث

 .كاك سرسةت شةرحَيكي هةية سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يــةعين لــةناو ، (يضــمن العقــد) ئةطــةر طومتــان، (يضــمن العقــد)و ( يتضــمن العقــد) وانســةردَيك هةيــة لــةنَي

عةددةكــةش نــةهاتبَيت مةحســوبة ئــةوة وةك شــةرتَيكي زمــين هــةردوو تــةرةف، تــةرةيف وةزارةت و تــةرةيف 
 .شةريكة مولنةمر بة تةنئين

نيـك هـةبَيت حـةدي هـاتوو     مةدصود بة ئاخةرير ئةوة نيية كو ئةترايف عةددن، دوور نييـة دَييـةك ن  / دوو
ضؤنيان هةبَيت لـةو مةنتيقةيـة، يـان حـةدي ئـاوداني باةةكـةي خؤيـان هـةبَي  مـةسروزة خـاوةني عةدـد            

 .مةنعيان نةكات و حاجاتيان تةلبية بكات، ئةوة مةوزوعةكة بةو رةنطةيةو زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ضـونكة  (الخـرين ا مـن  ن العقد النفطي او اجازة التخويـل يضم)كةواتة ئةو صيغةيةي ثَيشرت ومتان راسترتة 
مـنح االخـرين تلبيـة    )ئةوان تةرةف نني، ئاخةرةن، تةرةيف ئاخةر دةبَيت حقودي هةيـة لـةزميين عةددةكـة    

يضـمن العقـد النفطـي او اجـازة التخويـل لالخـرين تلبيـة        )، يـان  (حاجاتهم وفق شروط ومواصـفات معقولـة  
، ئةوة مةسهوم بوو، يةعين ئةوةي خؤيان تةواوة، بةس يـةك جوملـة   (معقولةوبشروط ومواصفات  حاجاتهم

يضمن العقد النفطي او اجـازة التخويـل لالخـرين    )ئةطةر ئيجازةتان هةبَيت يةك جوملة لةوَي ئيناسة بكةم 
، ماددةكـة ئـةو طؤردانكاريـةي لةسـةر     (احلق تلبية حاجاتهم ضمن منطقة العقد وبشروط ومواصفات معقولـة 

 (.للوزير مبوافقة اجمللس االقليمي)لة بردطةي يةكةم / يةك كرا،
 .ئيناسة دةكرَي ( تنفيذ اعمال اخرى متعلقة مبنطقة االجازة او العقد - )سةدةرة / دوو
يـبني فيـه بانـه اجنـز مجيـع       ارةحلامل االجازة إنهاء اجازتـه علـى ان يقـدم اشـعارا مكتوبـا اىل الـوز      / ثانيًا)لة 

، دةبَيت شةهادةشي بدةنَي كة تةواوي (شهادة إجناز بالعمل من الوزارة واستحصاله)بكرَي   ئيناسة( التزاماته
علـى ان يقـدم   )، ثاشرت دةَلَي (شهادة إجناز بالعمل من الوزارة واستحصاله)كردووة، يةعين وةزارةت ثَيي بدات 

 .، لة دووةمدا دةَلَي، بةَلَي جةنابي وةزير سةرموو(اشعارًا
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ و هةوراميئاش.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 461 

، ئينجا ثَيويست ناكات دووبارةي (مبنطقة معينة)سةدةرةكة دووبارةية، ضونكة لة سةدةرةي ئةوةلةن دةَلَيت 
منطقـة  )، ثَيويسـت ناكـات بَلـَيني    (اخلاصـة مبنطقـة معينـة تنفيـذ اعمـال اخـرى      ( ) )بكةينةوة لة سةدةرة 

 .، ضونكة لة سةرةوة نووسراوة(جازةاال
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تنفيـذ اعمـال   )ئةوة ئيقترياحي خؤت بوو، باشـة ئيقترياحـي خـؤي سـةحب دةكاتـةوة، كةواتـة هـةر دةبَيـت         
بَيـت، موشـكيلة نييـة، كةواتـة     ( ع و )، باشة خؤ دةكرَي  ئةوةي هةمووي بكةينة يةك سةدـةرة، بـؤ   (اخرى

 .لةسةرةوة هاتووة، سةرموو كاك سرسةت( ىتنفيذ اعمال اخر)
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة حةدَيكة بؤ مقاول، يـةعين بـؤ شـةريكةكةية، ئةطـةر هـاتوو ئيشـي خـؤي تـةواو كـرد لـة مةسـَلةحةتي            

ؤم تـةواو كـرد، بـةس    ئةوداية ئيشعاري وةزارةت بكات بَلَي  نيهايةتي ثَي دةهَيني، ضونكة ئـيش و كـاري خـ   
دسةي ئةو نابَيت ببَيتة دسةي نيهائي، الزمة وةزارةت شةهادةي ثَي بدات و تـةدديقي ئـيش وكـاري بكـاترء     
موتةئةكيد بَي ، سيعلةن ئيش و كاري خؤي بة مـوجيب عةدـد تـةواو كـردووة، لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة ئـةو         

شةهادةي ثَي بدات، شةهادةي ئينجـازي عةمـةل،    ئيناسةية ئةوةي جةنابت ثَيشنيارت كرد ئةوةي تَيدا بَيت،
وابــنامن هــةتا مقــاولي ئيعتيــاديش ئــةوةي تَيدايــة بــة مــوجييب شــروت و مواســةساتي ســةني مقاولةكــة، زؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لنفطي يضمن العقد ا)ئةوةش وةكو ئاماذةمان ثَي كرد، ضوارةم ئةوةي كة خوَيندمانةوة دوايَي دةخيوَينمةوة 
، ئَيستا (وبشروط ومواصفات معقولة ضمن منطقة العقد تلبية حاجاتهم احلق يف او اجازة التخويل لالخرين

 .بةو طؤردانكاريانةي كة كردمان، ضيت هةية كاك عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بَيت، يان مةعقول نةبَيت ئةو شروتي مةعقولةية مقياس ضية، بؤ ئةوةي مةعقول

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةت تةدــديري دةكــاتر ئــةو ماددةيــة دةخيةمــة دةنطدانــةوة بــةو طؤردانكاريانــةي كــة بارــان كــرد، كــَي    
لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    

 .اية ماددةكةي تردةنط وةرطريا، تك
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ليذنةى هةَلسةنطاندنى طرَيبةستةكان



 422 

 :ماددةى بيستء ثَينج
ــةم ــةكانى       :يةك ــةرؤك و ئةندام ــتةكان، س ــةنطاندنى طرَيبةس ــةى هةَلس ــةناوى ليذن ــةزرآ ب ــةك دادةم ليذنةي

 .سآ ساَل، دةكرَيت درَيذيش بكرَيتةوة( 3)ت بؤ ماوةى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةست نيشان دةكرَي
ئاماجنى ليذنة طرَيبةستةكانى نةوتة، ثَيداويستيةكانى شةساسيةت ء نةمانى طةندةَلى ء تواناى  :دووةم

دارايى ء تةكنيكى و بةلَيندةرة لةخؤ دةطرَيت و مسؤطةر كردني رادةى بةرزى داهاتوةكان بؤ حكومةتى 
 .ياساية هةرَيي ء بةثآى ئةم

لة كاتى ئةجنامداني هةر رَيككةوتننامةيةك بةثَيي ماددةى هةذدةم لةم ياسايةدا دةكرآ ئةندامى  :سَييةم
 .زيادةى ديكة بؤ ليذنةكة لةاليةن دةزطاى ثةيوةنديدار لة حكومةتى سدراَليةوة، دامبةزرآ

ثَيشـنياركراو هةَلدةسـةنطَينآ    بةثَيي ماددةى بيستء شةشةم لةم ياسايةدا ليذنة طرَيبةستى نةوتى :ضوارةم
 .ء راثؤرتَيك ثَيشكةش بة وةزير دةكات

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 جلنة تقييم العقود

 :املادة اخلامسة والعشرون
( 3)تشكل جلنة باسم جلنة تقييم العقود يـتم تسـمية رئيسـها واعضـائها مـن قبـل جملـس الـوزراء ملـدة          : اواًل

 .نوات قابلة للتمديدس
 تهدف اللجنة اىل استيفاء العقود النفطية متطلبات الشـفافية ومكافحـة الفسـاد والقـدرة املاليـة والفنيـة      : ثانيًا

 .عائدات حكومة االقليم مبوجب هذا القانونللمقاول وتضمن احلد االعلى من 
قانون جيوز تعـني عضـو إضـايف اخـر للجنـة      عند ابرام اية اتفاقية مبوجب املادة الثامنة عشر من هذا ال: ثالثًا

 .من قبل املؤسسة املعنية للحكومة االحتادية
مبوجب املادة السادسة والعشرين مـن هـذا القـانون تتـوىل اللجنـة تقيـيم العقـد النفطـي املقـرتح وتقـدم           : رابعًا

 .تقريرًا اىل الوزير
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ماددةي بيست و ثَينجي ثرؤذةكة نييةلي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير ثَيشنيارَيكي تازةي هَيناوة، دةَلَي ئةو ماددةية دةكرَيت هةمووي ئيلغا بكرَيت، ئةطـةر وابـَي    
 .كةس دسةي هةية، سؤزان خان نودتةي نينامي هةية سةرموو

 :ان شها  نوريبةردَين سؤز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئيلغا كردني ئةم ماددةية راستة دةضَيتة مةجليسي ئيقليي بؤ نةوت و ةاز، بـةاَلم هةنـدَي عقـود هةيـة كـة      
ــؤ          ــةمان ب ــة جَيط ــرة دةبواي ــووير لَي ــةما ب ــة ت ــة ب ــونكة ئَيم ــت، ض ــرييان ض دةبَي ــة مةس ــراوة، ئةوان ــتا ك ئَيس

 .َيي هةر دوو حكومةت كردوويةتي تا ئَيستا، سوثاسبكرادايةوة، ئةو عةددانةي كة بَل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير بؤمان شةرح بكة ثَيشنيارةكة

 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َي دَيينـة سـةري، ئَيمـة ثَيشـنيارمان     ثَيش ئةوة ئةو عةددة كؤنانة لة شوَينَيك باس كراوة لة دانونةكـة دوايـ  

كردووة ئةم ماددةية لةةو بَيت، لة سةدةرةي يةكةم ئَيمة ليذنةي ئيقليميمان داناوة، ثَيويسـت ناكـات بةمـة    
 .مةجليسي وزةراو ليذنةي عقود بَيت، ئةوة يةك

ةبعـةن لـة   هةرضي عةددَيك بَيت دةضَيت بؤ ئـةو ليذنةيـة، ليذنـةي مةجليسـي ئيقلـيي، سةدـةرةي دووةم، ت      
/ هةموو شوَينَيك باسي شةساسيةت و ئةوانةمان كـردووة لـة ماددةكـاني تـر ئـةوةي تيايـة، سةدـةرةي سـَييةم        

بةرداسو ئةوة ثَيويست ناكات ئَيستا، ضونكة شتمان طؤردي كة لةطةَل حكومـةتي ئيتيمـادي شـوَينَيكي تـر لـة      
عةيين شتة، ضـونكة ئةطـةر   / رةي ضوارةمباران كرد، ئةوةش ثَيويست ناكات، لة سةدة( 18و  12)ماددةي 

عةدد كرا دةضَيت بؤ مةجليسي ئيقليي، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات، ئيناسةتةن لةوةش دائريةي عقود هةية 
لة وةزارةت، ئيشةكةي ئةوةية، ئةو ئيشانة دةكات دةيدات بة مةجليسي وزاري بة وةزير، وةزير دةيـدات بـة   

 .تانةي لة ثَيشةوة طومتان ئةم ماددةية ثَيويست نةماوة، سوثاسمةجليسي وزةرا، لةبةر ئةو تةعديال
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي دانوني رةئيان ضية لةسةر مودتةرةحي جةنابي وةزير
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ويستة، ضونكة ئةوة ثرانسيثي تَيداية، يـةعين  المان واية ماددةيةكي زؤر بةكةَلكة، بؤ البربدرَيت، شتَيكي ثَي

 .بةنيسبةت هةموو اليةكي باشرتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
امـةكاني لةاليـةن   مر لةطةَل ئةوةدام كـةوا ئـةم ماددةيـة وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوةو، ئـةو ليذنةيـة نـاوي ئةند         

مةجليسي وزةراوة ثَيشكةش بكرَيت بؤ ثةرلةمان، لَيرة موصـادةدةي لةسـةر بكرَيـت، ضـونكة هةرضـي دسـة       
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هةيــة، هةرضــي ئــةو دســانةي بــاس لــة طةنــدةلي و كاروبــاري دي دةكــةن، لَيــرةوة دةســت ثــَي دةكــات، ئةمــة  
وتقدم تقريرًا اىل )سةدةرةي ضواريشدا  سةرةتاية بؤ بةستين ئةو عةددانةي لةطةَل كؤمثانياكاني دةرةوة، لة

 .لة جياتي وةزير سوثاستان دةكةم( جملس االقليم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

داوا لة جةنابي وةزير دةكةم ثَيشنيارةكةي خـؤي سـةحب بكـات، بـؤ ئـةوةي مونادةشـةي ماددةكـان بكـةير،         
 .كاك شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
بة دةناعةتي مر جةنابي وةزير كة سةحيب ماددةكةي كرد تةبريراتةكـةي زؤر مـةنتيقي و مـةعقول بـوو،     
لةبةر ئةوةي كة مةجليسي ئيقليمي دروست كردووةو ئةو دةسـةاَلتة ضـؤتة ئـةوَي، سـةحبةكةي لـة جَيطـاي       

 .خؤيةتي بة دةناعةتي مر، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةريي سةرموو، ثَيشرت عةسوم دةكةن لة دانونيةكان دةثرسي، بؤ ئةوةي بطةينة نةتيجةيةككاك 
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئةو ليذنةية زؤر زةروري و ثَيويستة مبَينَيتةوة، لةبةر ئـةوةي ئـةو ليذنةيـة بـةر لـةوة بضـَيت بـؤ        

كاتر، ئةو ليذنةية لة رووي ثسثؤرديةوة دةبَيت عقةدةكة هةَلسةنطَينرَيت، ئةو مةجليسي ئيقليمي ثةسندي ب
ــةوةش         ــايةدا، ئ ــةو ياس ــت ل ــَي بكرَي ــاذةي ث ــت و ئام ــت مبَينَي ــة دةبَي ــَي ، هةي ــة مبَين ــة زؤر زةروريي ليذنةي

 .مةهامةكاني لَيرة دياري كراوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال سةرموو
 :ال حممد داسيبةردَين مج

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــر بةنيســبةت ئــةوةوة ئةطــةر صــيغةكة بطؤردَيــت بــة شــتَيكي تــر، ضــونكة زةروريــات و ريكوايرمةنــة، كــة   

، بؤ ئةوةي مامةَلة لةطةَل شةريكاتدا بكةيت، دةبَيت (EITI)مةسئوولياتي حكومةت دةرخبرَيت، بةنيسبةت 
دةبَيت حكومةتيش ئةو هينةي تيا بَيت، بؤية ثَيويستة ليذنةيـةك   ي تيا بَيت،(EITI)ضؤن ئةوان شروتي 

، تـةبيعي ئيتيئـادَيكي هةيـة لَيـرة هـيين      (EITI)لةم بابةتة دروسـت بكرَيـت لـة ذَيـر نـاوي ليذنةيـةك بـؤ        
حكومةتي ئازرباينجان، بؤ ئةوةي ئيتيئاق بكات لةطةَل شةريكاتي نةوتدا، لة ثـَيش هـةموو شـتَيكدا دةبَيـت     

بكات كـة بـاوةردي ئـةو دسـةي جـةنابت ماوةيـةك لـةوةي ثـَيش كـردت دةبَيـت دةناعـةت بـَييَن، كـة              ئيعالني 
ئةميش ئيلتينامي هةية بةو دانونانة، بةو خاَلة، بؤية ليذنةيةك لةم بابةتة زةروريية، هةتا بؤ ئيتيئادَيك 
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يـد لـةوة دةكاتـةوة كـة     كة كردوويانـة، شـتَيكيان هـني كردؤتـةوة، دةَلـَي بريخسـتنةوةيةكي تَيطةيشـ ، تةئك       
حكومةتي ئازرباينجان ئةم ليذنةيةي هةيةو باوةردي ثَييةتي، مر هةردووكي لةالية ئةطـةر ئيسـتيئادةي لـَي    

 .بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، جةنابي وةزير موسريدي لةسةر ثَيشنيارةكةت كـة ئيلغـاي ئـةم ماددةيـة، ئةطـةر موسـريد دةبَيـت        
 .انةوة، سةرموودةخيةمة دةنطد

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موتةعارينة لةطةَل شتةكاني كردوومانة، لةطةَل ليذنةي مةجليسي ئيقلـيي سـوَلتةكةماندا لـةوَي لةناحيـةي     

كة ئيشةكةي تةديمي عقودة،  رةئيس وزةراوة ئةوانة بةشدارن لةوَي، موديريةي عامةمان داناوة لة وةزارةت
سةيري دانونةكة بكة كة تةواومان كرد، ئةو دائريةية كة مةسروزة تةدريرةكة رةسع بكات بؤ وةزير، وةزيـر  
دةبَيت بيبات بؤ مةجليس، بؤ دةبول كردن هةموو شتةكةمان داناوة لة شوَيين تر، ئةمة موتةعارين دةبَيت 

دانا، ضـونكة شـتةكاني ترمـان نـةبوو لـة ثَيشـةوة، كـة ئَيسـتا لـة           ئةطةر هَيشتمانةوة، ئَيمة خؤمان ئةمةمان
وةزارةت دائريةي عقودمان داناوة، كة ئيشةكةي ئةوةيـة تـةديي بكـات، تـةديمي سـةني و ئيقتيصـادي و ئـةو        

 .شتانة، ئةوة شوَيين خؤيةتي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةي ثةرلـةمان ناكـات لـة نةتيجـة، لـة ئـةخري       مر ثرسيارَيك دةكةم، ئايا ئةو عقودانة ثَيويسـت بـة موصـادة   
 شت؟

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةتوانَيت ئيشارة بكات، تةددميي وةزير دةكـات بـؤ رةسعـي مـةجليس، دةتوانَيـت يـةك سةدـةرةي بـؤ دانـَيني          

واوي سةدةرةكة بةسيت بكةير، بـا وةكـو موةنـاتيس نـةبَيت     مانيع نيية ئةوة، كة نامانةوَيت اليببةير بةتة
 .كة كردوومة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنيارةكةت دةخةينة دةنطدانةوة، ثَيشنياري دكتؤر ئاشو وةزيري سامانة سروشتيةكان كة ئـةو ماددةيـة   
بكرَيـت، بـةَلكو ثَيويسـتة،    ئيلغا بكرَيت و ذمارةيـةك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان طوتيـان نـةخَير نابَيـت ئيلغـا         

خؤشي لةسةر ثَيشنيارةكة موسريدة، بؤية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت، 
 .ضية كاك عوران سةرموو نودتةي نينامي هةية

 (:باني ماراني)دادر عبداه عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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و جةنابي وةزير باسـي كـرد سـَي نودتـةيان كـة دةَلـَير بـاس كـراوة، بـةاَلم خـاَلَيكي           ئةو ماددةية سيعلةن وةك
طرنط هةية مبَينَيت، مةسةلةي ليذنة، ئةو ليذنةي ئيختيصاصي هةية بة نةستـةوة، ئـةوة مبَينَيـت، ئـةويرت     

 .نةمشَينيت زؤر باشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةية ئيلغا بكرَيت دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي      دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو
لةطةَل ئةوةية مبَينَيتةوة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ئـةو ماددةيـة ئيلغـا كـرا،           

 .تكاية ماددةكةي تر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بانطَيشة و بةخشينةكان

 : ء شةشةمماددةى بيست
 : يةكةم

 .وةزير بةرداطةياندنَيكى طشتييةوة بانطَيشة بؤ ثَيشكةشكردنى داواكاريةكانى مؤَلةت دةكات -ع
وةزير شَيوازى طئتوطؤى رداستةوخؤ بؤ دانى مؤَلةتةكان هةَلدةبذَيرآ ئةطةر بةرذةوةندى طشتى ئةوة  - 

 .خبوازآ
عةرةبىء ئينطلينى دةبآ يان لة داواكاريةكةدا داواكاريةكانى ثَيشكةش دةكرَير بةزمانى كوردىء  -ت

 .دياريدةكرَيت
 :دووةم

لة داوايةكةدا ناوضةى طرَيبةستء، كارة ثَيشنياركراوةكانء ثَيوانةكانى ثَيشكةشكردنى داواكاريةكان  -ع
كة دياريدةكرَيت، هةروةها ردةرةكانى كة لةطةَل داوايةكة دةدرآء ردَيطاء ردَيكةوتى ثَيشكةشكردنى داواية

 .دياريدةكرَيت
وةزير بؤى هةية بةكةس لةوانة نةدات كة داواكاريان ثَيشكةشكردووة، ئةطةر دةدى داوايةكة ثَيضةوانةى  - 

 .ئةوة نةبآ
 ـ:دةبآ داواكردنى مؤَلةت بةم مةرجانةى خوارةوة ثابةند بآ :سَييةم

طوجناء بؤ ئةو كةسانةى لة  دابينكردنى ساغء سةالمةتىء تةندروستى طشتىء ئامادةكردنى بارودؤخَيكى -ع
 .ثردؤسةكانى نةوت كاردةكةن وةهةروةها بؤ هةموو ئةوانةى ثةيوةندييان ثَييةوة هةية

ثاراستنى ذينطةء خؤثاراس  لة ثيسبوونء كةمكردنةوةو ضارةسةركردنىء خؤثاراس  لة هةر زيانَيكى  - 
 .ذينطة كة لة ئةجنامى ثردؤسةكانى نةوتةوة دَيتة ئاراوة

واَلتيانى هةرَييء ناوضةكانى ديكةى عَيراق بةرتربر بؤ رداهَينانء دامةزراندن لة ثردؤسةكانى هاو -ت
 .نةوتدا
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 .هاوواَلتيانى هةرَيي ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق بةرتربر بؤ سةراهةم كردنى كااَلو خنمةت طوزاريةكان -ث
واى لةبةرضاوطرتنى هةموو وةزير هيض مؤَلةتَيكى تايبةتى بةناوضةيةك نادات، تةنيا د :ضوارةم

 .داواكاريةكانى ثَيشكةش كراون ء كة بة دةنطةوة هاتوون بة داوايةكةوة ثابةند بوون
وةزير هيض مؤَلةتَيكى طرَيبةستى هاوبةشى كردنى بةرهةمهَينان نادات تاوةكو ئةمانة بةدةست  :ثَينجةم
 ـ:نةهَينآ

 .ةكانرداثؤرتى سةرمى لة ليذنةى هةَلسةنطاندنى طرَيبةست -ع
 .ردةزامةندى ليذنةى وةزارةتى تايبةتى كة ئةجنومةنى وةزيران دياريدةكات - 

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الدعوات والعطاءات

 /والعشرون السادسةاملادة 
 :أوال 

 .يدعو الوزير باعالن عام  لتقديم طلبات االجازة  -أ

 .وضات املباشرة ملنح االجازات اذا دعت املصلحة العامة اىل ذلكخيتار الوزير اسلوب املفا -ب
                                                     .تكون طلبات مقدمة باللغة الكردية او العربية او االنكليزية او يتم حتديدها يف دعوى -ت

الطلبات، وكذلك  لتقديمايري اليت تعتمد عليها املعواالعمال املقرتحة وحتدد يف الدعوة منطقة العقد  -أ :ثانيا
   .حتدد الرسومات القابلة للدفع مع الطلب، وبيان طريقة وتاريخ تقديم الطلب

 .ي من مقدمي الطلبات ما مل تنص الدعوة خبالف ذلكا اىل منح االجازةجيوز للوزير عدم  -ب
- :ط التالية ويتضمن طلب األجازة األلتزام بالشر  :ثالثا

تأمني السالمة والصحة العامة وتهيئة اجواء  مناسبة  لالشخاص  الذين يعملون يف العمليات النفطية  -أ
 . وكذلك لكل من له عالقة بذلك

الوقاية من التلوث وتقليله ومعاجلته، والوقاية من اية أضرار بيئية ناجتة عن العمليات ومحاية البيئة  -ب
 .النفطية

 . للتدريب والتوظيف يف العمليات النفطية  ناطق االخرى يف العراقألقليم واملاعطاء االولوية ملواطين ا -ت

 . أعطاء االولوية ملواطين األقليم واملناطق االخرى من العراق بتوفري السلع واخلدمات -ث
يت ال مينح الوزير اية اجازة خاصة مبنطقة ما اال بعد االخذ بنظر االعتبار مجيع الطلبـات املقدمـة الـ   :  رابعا

 .استجابت والتزمت بالدعوة
 :ال جيوز للوزير منح اية إجازة عقد مبشاركة االنتاج اال بعد حصول على: خامسًا

 .التقرير الرمسي من للجنة لتقييم العقود -أ
 . موافقة اللجنة الوزارية اخلاصة اليت حيددها جملس الوزراء -ب
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
 :املادة السادسة والعشرون

 .أواًل ليكون التعامل وفقًا ملا جاء يف الدستور( ت)تقرتح اللجنة حذف الفقرة 
 :خامسًا كاآلتي/و إعادة صياغة الفقرة ب

 .موافقة رئاسة جملس الوزراء -ب
تمانــة ، ضــونكة لــة هــةموويان كردي(رئاســة جملــس الــوزراء)يــة ( )ســةبارةت بــة ثَيشــنياري دووةممــان كــة 

 .مةجليسي ئيقليمي، ئَيمةش مانيعمان نيية بكرَيتة مةجليسي ئيقليمي، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةس لة بريتان نةضَي  ئةو بابة باسي دةعوات و عةتائاتء تةندةرة، خاتوو ظيان دزةيي سةرموو
 :ثاشا خضر ابد بةردَين ظيان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كــة دةَلَيــت وةزيــر شــَيوازى طئتوطــؤى راســتةوخؤ بــؤ دانــى مؤَلةتــةكان، لَيــرة روون  (  )يةكــةم لــة بردطــةي 

كردنةوةيةكي ثَيويستة، بةاَلم باشرت واية ئةوة هـةر نـةكرَيت، ضـونكة ئةمـة بـةثَيي رَينماييـةكاني مـةرجي        
سـتةوخؤ ثَيويسـو بـة    مؤَلةتدان لة ماددةي بيست و ضوار ئةوةي باس كردووة، بةاَلم ئايا ئـةو طئتوطؤيـة را  

 .زياتر روون كردنةوةية، ئةطةر جةنابي وةزير بؤمان روون بكاتةوة
وةزير بؤى هةية مؤَلةت بة كةس لةوانة نةدات، بةاَلم ئايـا ثَيويسـتة ثاسـاوَيكي ياسـايي      - / لة خاَلي دووةم

 .دياري بكات، ئينجا ئيجازةكة نةدات، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مسان سةرمووكاك ئي
 :بةردَين احسان عبداه داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ع عادةتةن دةعوات بؤ ظان مةسـةلةي وةزارةتـة   /رةئيا مر سةبارةت بة ماددةي بيست و شةشَي سةدةرة يةكَي

ي ئَيمة دةَلَيني، يةعين بانطةواز الي وةزارةت بَيتة كـرن، ضـونكة لـة وةزارةتـَي كـو موئةسةسـات و موديريـات       
ثةيوةنديــدار ئــي كاروبــاري نــةسَو، يــةعين ئةظــة دةبَيتــة هاريكــار بــؤ وةزيــري، بــؤ هةنــدَي كاروبــاري بــة    

، (مـنح جيوز للوزير عـدم  ) ، بة رةئيا مر عيبارة وَي رةكيكة، / لة سةدةرةي دوو .رَيكوثَيكرت بةرَيوة بضَي 
الــوزير االجــازة اىل مــن يتــوفر لديــه  ميــنح)ئةطــةر ئــةم عيبــاردة ئيعــادة بكةينــةوة بةشــَيوةيةكي تــر بَيــذير 

، بـة رةئيـا مـة ئةظـة جـوانرتة      (الشروط املطلوبة يوفر منفعة اكثر بعـد استحصـال موافقـة اجمللـس االقليمـي     
 .ثَيرا خؤش نينة( عدم منح االجازة)ئآذى وةكو هاتية خوارَي 
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مـةيَي تـر كـو هـةر نـاظَي وةزيـر       ، بةلكو بطوجنَي  طـةل هـةمي مـةساهيمي    (اية اجازة ارةال مينح الوز :رابعًا)
 .دةركةظي ، هةمي عادةتةن ناظَي وةزارةت دةركةظَي  و لةبين وةزير تةوديع دكاتر

 .، بةلكو بطوجنَي  طةل يةدي تر(للوزير منح اية إجازة)، باشرتة (ال جيوز للوزارة :خامسًا)
، ضــونكة ئَيمــة ئيتيئــاق بوويــة لــةجياتي مةجليســي وزارييــة( موافقــة رئاســة اجمللــس االقليمــي - /خامسـاً )

 .لةسةر ئةمة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جيـوز للـوزير عـدم     - )منيش هةمان موالحةزةم هةبوو، ئةو هةظااَلنـة باسـيان كـرد، ئـةو سةدـةرةي دووةم      

وةزير هةية كة ئيجازة بدات، ئةطةر شروتي دانوني و ئـةو شـروتانةي تيـا تـةوسري      ية، ئةوة بؤ(منح االجازة
 .بَيت، يان ئةوةتا موبةريراتي دانوني هةبَيت، بؤ ئةوةي ئةو ئيجازةية نةدات، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خيتـار  )البربَيـت و نـةمَينَيت، ئـةوةي دةَلَيـت     (  )ة ثَيشنيارةكةي ظيان خان دةكةم، كة سةدـةرةي  ثشتطريي ل

، ئـةوة البربَيـت باشـرتة،    (الوزير اسـلوب املفاوضـات املباشـرة ملـنح االجـازات اذا دعـت املصـلحة العامـة اىل ذلـك         
دةي ثَيشوو ليذنةي تةديمان البـرد  بةنيسبةت ثَينجةميش هةر بة كاملي البربَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة لة ماد

 .و ئيلغامان كرد، ئةوة لةطةَل وي تةعاروز دةكات، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تارق جامباز سةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارقبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باسـيان كـرد ئيناسـة بكرَيـت، ئـةوةي      مـر ثاَلثشـو ئةوانـة دةكـةم، كـة ثـَيش مـر        ( حتديد مربرات -ب/ثانيًا)

ثَينجةميش مام رةشاد ثَيشي مـر باسـي كـرد، دةبَيـت البربَيـت، ضـونكة لـة مـاددةي بيسـت و ثَينجـدا هةيـة            
 .هةية، دةبَيت لَيرةش البربَيت و نةمَينَيت، سوثاس( جلنة تقيم العقود)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :مد عبداهبةردَين كوَيستان حم
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةمان موالحةزةم هةبوو، بؤ تةئكيد و ثشتيواني ئةوانةي ثَيشة خؤم دووبارةي دةكةمـةوة، بردطـةي   

البربَيـت،  (  )يةكةم ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي دةكةم كة البربَيت، ثشـتطريي ئـةوةش دةكـةم    
ت، وةزيـر بـةض ثَيوانةيـةك رةسـني دةكـات، يـان دبـولي دةكـات، ثشـتطريي            ئةوة دةست نيشان بكرَي/دووةم

ئةوةي مام رةشاديش دةكةم، كة ثَينجةم البربَيت، ضونكة ئَيمـة ليذنةكـةمان لـةو مـاددةي ثَيشـوودا نـةماوة،       
 .زؤر سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
 ، كـة ئـةوة زيـاتر    /دسةكاني مر كرا، تةنها دةمةوَيت ثشتطريي ئةو بةردَينانة بكةم، كة لة سةدـةرةي دووةم 

لة سةدةرةيـةكي مـةزاجي و وةزيـر بـؤي هةيـة بةشـَيوازَيكي تيلقـائي تـةعامول لةطـةَل ئـةو داوايانـة بكـات،             
كة ليذنـةي تـةديمي عقـود نـةماوة لـةماددةي ثَيشـوودا       ثشتيواني لةوانة دةكةم كة البربَيت، لةطةَل ثَينجةم 

 .ئةوةش نةمَينَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةعوات و عةتائاتة، باسي ئيلتينامـات  ئةم ماددةية هةمووي / لةوانةية لوةةويةن باش نةبَيت، بةاَلم يةكةم

 .ناكات
، ئةطـةر بـوو بـة ئيلتيـنام دةبَيـت بيبـات بـؤ مـةجليس، كـة دةبَيـت           (خيتار الوزير اسلوب املفاوضات/ )دووةم

بتوانَيت موساوةزات بكات، ئةطةر موساوةزات نةكات و شةريكات نةبيين، ضؤن دةتواني باسـي عةدـد بكـةيت،    
ةرَيك دابنيشَيت و موساوةزات بكات لةطةَل خوبـةراي خؤيـان، ئةطـةر بـوو بـة      حةدي هةية بضَيت بؤ موئتةم

مونادةشةو بوو بة ئيقترياحي تـر لـة شـوَينَيكي تـر بارـان كـردووة، دةبَيـت بيبـات بـؤ مـةجليس، هـةموو            
وةزارةتةكاني تريش ئةوةيان هةية، دةبَيت ئةوةت هةبَيت، ئةطةرنا تؤ ئةوةت نةبَيت نةتوانَيت دسة بكةيت 

 .لةطةَل كةسدا، ضؤن دةتوانيت عةدد دروست بكةيت
، ئةمة دةصدي ئةوةية تؤ عةددَيكت هةية ئيعالني دةكةيت، بةاَلم ئَيمـة دةمانـةوَيت   ( / )سةدةرةي دووةم

بَلَيني ئَيمة مولنةم نني كة بيدةير بة كةس، لةوانةية رةئي خؤمان بطؤردير، تؤ ئيعالن دةكةيت ئةم عةددم 
ي عوروزي خؤيان دةكةن، تؤ رةئي خؤت دةطؤرديت و مولنةم نيـت بيـدةيت بـة كـةس،     هةيةو خةَلك تةددمي
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ــَي مــر تةدــد     ي كــرد و يهــةر بــؤ ئةوةيــة مانــاي وايــة ثرؤتةكشــر دةبَيــت بــؤ حكومــةت، نــةوةك يــةكَيك بَل
عةددةكةت نةدا بة مر، هةر لةبةر ئـةوة داماننـاوة، تـؤ ئيلنامـت نييـة، لةوانةيـة لوةةويـةن ةةَلـةت دانـرا          

ت، بةاَلم ئَيمة نامانةوَيت بيكةير بة مولنةم، ضونكة مقاولَيك نامةيةكي نووسي وتي ئةو ئيعالنةت كـرد  بَي
بوو، مر دةيكةم، ضي دةكةيت دةَلَييت نايدةم بة تؤ، دةَلَيي مر وةاَلمي دايةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة دةمانةوَيت 

 .يلنامةبَلَيني مولنةم نني، ماناي ئةوة نيية كة تؤ تةددميت كرد ئ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة دةناعةتي مر ئةمة تؤزَيك وازيح نيية، عادةتةن كة كارَيـك دةبَيـت تةنـدةر بـاَلو دةكرَيتـةوة، بـةاَلم بـؤ        

ايةكــة بنَيرَيــت لــة جيهــاتي موختــةس،  وةزيــر هةيــة ثــَيش ئــةوةي تةندةرةكــة بــاَلو بكاتــةوة، بــؤ كــَي داو   
بةتايبةتي ئةطةر تةئميين مةساريئي ثارةكة لة اليةن جيهةتَيكي وةكـو وؤَلـد بـانط كـرا بَيـت، دةبَيـت لَيـي        
بثرسَي كَي كؤَلةساية، ض شةريكةيةك لة عالةمة كواَلةساية ئـةم ئيشـة بكـات، بـؤ ئـةوةي بتوانرَيـت نووسـراو        

 .طةر ئةوة نةزانيت ئيمتيمالة هةر ئيستيغالل بكرَيت لةناوةوةبنووسرَيت بؤ ئةو شةريكانة، ئة
بةنيسـبةت موساوةزاتـةوة، كـةكاتَيك تةنـدةر تةدــديي دةكرَيـت جيهةتـةكان لـة اليـةن ليذنةيةكــةوة         / دووةم

ديراسة دةكرَيت، ئةوسا وةزير بؤي هةية دسة لةطةَل ئةو شةريكاتانة بكات، بنانَي ئةطـةر نودتـةي زوعئـي،    
بةدوةتي تيا بَيـت، ئـةوة شـتَيكي هينـة، وابـنامن هـيض ثَيويسـت ناكـات لَيـرة، ئـةوة يةكَيكـة لـة              يان نودتةي

 .تةحصيلي حاصل، يةعين واجييب خؤيةتي كة دسة بكات لة ثَيشةوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوةي تَيبيين دةكةم لة بردطةي يةكةم، ثَيي واية ئيعالنـي عـام بـؤ ثَيشـكةش كردنـي داخـوازي بـؤ        بةرداسو ئ

ــةي     ــةر بردط ــت، ئةط ــرةوة دةبَي ــةن وةزي ــة الي ــدان ل ــةني   (  )مؤَلةت ــةن ئةجنوم ــة الي ــة ل ــت ئيختيارةك مبَينَي
ةسـةاَلتي ئةجنومـةني    ، لةبةر ئةوةي ئيجازة دان لة د/هةرَيمةوة بَيت، هةروةها سةبارةت بة بردطةي دووةم

، هـةروةها منـيش تةئيـدي ئـةو بؤضـوونانة      (للـوزير )بـَي  نـةك   ( للمجلس االدليمـي )هةرَيمة، بؤية دةبَيت 
دةكةم، كة موبةريراتة ياساييةكان دياري بكرَيت، بؤ ئـةوةي لـة ض حاَلةتَيكـدا رةسـني دةكاتـةوة، يـان مـةنح        

دوو ثَيشنياري وا كرا، ثَيي واية سةبارةت بة ئيلغـا كردنـي   ناكات، سةبارةت بة بردطةي ثَينجةم ثَيشنيار كرا، 
ــةي     ــةاَلم بردط ــةكرَيت، ب ــةزف ن ــةم ح ــةم، بردطــةي ثَينج ــةوة   ( ع)بردطــةي ثَينج ــةديي ئ ــةي ت ــَي  ليذن ــة دةَل ك

الجيوز للوزير منح اية إجازة عقد مشاركة اال بعد احلصـول علـى   )نةمَينَيت، بردطةي ثَينجةم واي لَي بكرَي  
 .لة جياتي مةجليسي وزةراو، زؤر سوثاس( اجمللس االقليميموافقة 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي ماددةي ثَيشـوو تـر ئيلغـا كرايـةوة، منـيش هـةر ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم، كـة بردطـةي ثَينجـةم             

ر مبَينَيـت دوو بردطةيـة، بكرَيتـة يـةك بردطـة وةكـو كـاك كـةرمييش ئيشـارةتي ثَيـدا، تـاوةكو            نةمَينَيت، ئةطة
 .رةزامةندي ئةجنومةني هةرَيمى لةسةر نةبَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة سةرموو
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الـوزارة غـري   )ئةوة عادةتةن يةك لة شروتي خاصة كة مقاوالت دةكـات دةَلَيـت   ( ب/ثانيًا)بةنيسبةت بردطةي 

مةدصةدي ئةوةية دةتوانآ هةنـدَيك جـار   ( أوطئ العطاءات)مةبةسو لَيرة ئةوةية ( ملزمة بأوطئ العطاءات
ةي شةريكةيةك تةدديي دةكات، كةمرتير سـعر تةدـديي دةكـات، بـةاَلم كةسائـةي نييـة، لةبـةر ئـةوةي كةسائـ         

 .نيية، دةيةوَيت مولنةم نةبَيت بةوةي كة بيداتة ئةو، نةيداتة يةكَيكي تر كةوا تَيداية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بــة تــةنيا ئــةوة نييــة زؤر مواســةساتي تريشــي تَيدايــة، شــةريكةيةكي عــيمالق هةيــة لةطــةَل شــةريكةيةكي   
 .مةحةلي تؤ ئيختياري عيمالدةكةي دةكةيت، كاك عةوني سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيشنيارةكامن برادةران كرديان، نامةوَي دووبارةي بكةمةوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سيعلةن البدرَيت، مر بة زيادي دةزامن(  )كرا، تةنها تةئكيد لةوة دةكةمةوة بردطةي دسةكاني منيش 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ــةم     ــةي يةك ــة بردط ــةم ك ــةوة دةك ــتطريي ئ ــيش ثش ــات امل  - )من ــلوب املفاوض ــوزير اس ــرةخيتــار ال ــةر ( باش ئةط
ئةطـةر بطةردَيينـةوة دووةم   ( يتوىل الـوزير او مـن خيوهلـا   )بطةردَيينةوة بؤ ماددةي ضوار سةدةرةي دووةم دةَلَي 

، كة لَيرة سةاَلحيةتي موساوةزاتت دايـَو، يـةعين ئيسـلوبةكة هـةر سـةاَلحيةتي خؤيـةتي،       (التفاوض)دةَلَيت 
موبـةريراتي بـدةييَن، يـةعين بـؤ ئـةو      (  /ثانيـاً )زيـادة، لـة   يـش ثـَيي وايـة    (ت)لَيرةدا ئـةوة زيـادة، بردطـةي    

جيوز للوزير عدم منح االجـازة اىل اي مـن مقـدمي    )ئيجازاتانة دةدا، مر سَي ثَيشنيار دةكةم لَيرة، يان بَلَيني 
، يـانيش بَلـَيني   (الطلبات ما مل تنص دعوى خبالف ذلك اذا مل تفي تلك الطلبات على شروط الدعوى لالجازة

( اذا مل حتقق مصلحة شعب االقليم)، يانيش بَلَيني (ا مل تنسجم تلك الطلبات مع السياسات النفطية العامةاذ)
اذا مل تفـي تلـك الطلبـات علـى شـروط الـدعوى       )لةو سَي ثَيشنيارةي كامةي ثَيتان باشة، مر خؤم ثَيي باشة 

( دعـوى )ضي لة تةساسيلةكان نووسراوة ، كة(يدعو الوزير باعالن عام)، لَيرةش لة سةرَي نووسراوة (لالجازة
هـيض ئيشـكالَيك نييـةو هـيض لـة مةوزوعةكـة ناطؤردَيـت،        ( يدعو الوزير بـدعوى عامـة  )ثَيي وابَيت بطوترَيت 

 .البدرَيت دةبَيتة يةك بردطة، سوثاس( ع)ئةويرتيش ثشتطريي لة رةئي كاك كةريي دةكةم كة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :ردَين سؤزان شها  نوريبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هاوردام لةطةَل كاك سةردار، ئةوة ئَيمة ئةو حةدةمان داوةتَي لة ماددةي ضوار كة ئَيسـتا بـووة بـة شـةش لـة      
ــة          ــة ل ــةوت، ك ــة ح ــووة ب ــتا ب ــة ئَيس ــنج، ك ــوارو ثَي ــاددةي ض ــازة، م ــواري ت ــاددةي ض ــي م ــة كردن دواي ئيناس

جيـوز  )ة موسـاوةزات بكـات، ئـيرت ثَيويسـت ناكـات لَيـرة بنووسـرَيت، كـة دةَلَييـت          مةسئوولياتي وةزيـر ئةوةيـ  
يــةعين تــؤ شــتةكة تؤزَيــك مةتاتيــةتي تَيدايــة، يــان  ( وجيــوز)دةتوانيــت بَلَيــي ( للــوزير عــدم مــنح االجــازة

ت دةتوانَيت بيدات و دةشتوانَيت نةيدات، ئةطةر تةحديدي شـروت بكرَيـت وةكـو ئـةوةي كـاك سـةردار دةَليَـ       
زؤر زؤر باشة، بةاَلم مـر بؤضـوونَيكي تـرم هةيـة لـة ثَينجـةم، عةدـدي موشـارةكةي ئينتـاج عةدـدَيكي زؤر           
طرنطة، تا بيست سـاَل دةخيايـةنَيت، جـاري وا هةيـة تـا بيسـت و ثَيـنج سـاَل دةخيايـةنَيت، راسـتة ئَيمـة ئـةو             

اَلم مر دةخيةمـة راي بـرادةران،   حةدمان داوة بة مةجليسي ئيقليي، كة مواسةدة لةسةر ئةو عقودة بكات، بة
ئايا عةددَيك بؤ بيست و ثَينج ساَل تةنها ئةو ثَينج كةسة دةراري لَي ببات لـة مةجليسـي ئيقلـيمر، يـاخود     
عقــودي موشــارةكةي ئينتــاج بَيتــة ثةرلةمانــةوة، بــةاَلم عةدــدي موشــارةكةي ئينتــاج بــؤ مةدايــةكي دوور و 

ةئـي منـة بـؤ مةسـَلمةتة، ضـونكة عةددةكـة زؤر دوورو درَيـذة، زؤر        درَيذة، ئةطةر بَيتة ثةرلةمانةوة ئةوة ر
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة ليذنةي ياسايي دةثرسي، مر ثَيي واية لة شوَينَيكي تـردا هةيـة موصـادةدةي عقـود لـة ثةرلـةمان، باسـي        
 .، كاك عومةر سةرمووعةدد دةكات، ئيجازة شتَيكة، عةدديش شتَيكي ترة، ئيجازة لة دةسةاَلتي وةزيرة
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 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( ع)، لةطـةَل سةدـةرةي ثَينجـةم    ( )، لةطـةَل سةدـةرةي دوو   (  و ت)مر ويستي دسة لةسةر سةدـةرةي يـةك   

 .برادةرةكامن تةوزحييان كرد، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، دكتؤر ناصح سةرموو
 

 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راستة ئَيمة رَيطةمان داوة كة وةزير موسـاوةزات بكـات بـؤ هـةر طرَيبةسـتَيك،      (  )بةنيسبةت بردطةي يةكةم 

بةاَلم لَيرة سةرق هةية شَيوازي طرَيبةستةكة باشرتة موساوةزاتي موباشري بَيـت، بـةاَلم دةتوانرَيـت لـة رَيطـاي      
ةوة رَيبازي تر هةية، رَيردةوي تر هةية بؤ طرَيبةسـو رَيككةوتننامةيـةك، يـان مـةحني ئيجـازة، لةبـةر       تريش

يفضـل ان خيتــار الـوزير اسـلوب املفاوضــات املباشـرة ملــنح     )ئـةوة مـر ثــَيي وايـة تؤزَيـك دةســتكاري ثَيويسـتة      
باشـرتة لَيـرة تةئكيـد لةسـةر     ( ضـل يف)، يـةعين  (االجازات او اية اسلوب اخر اذا دعت املصلحة العامة اىل ذلـك 

 .تةزليلي ئةوة بكرَيت، ضونكة ئةوة باشرتير رَيردةوة بؤ ئاطاداري هةر طرَيبةستَيك، ئةمة خاَلَيكة
الجيـوز للـوزير مـنح ايـة إجـازة مبشـاركة االنتـاج اال بعـد حصـول          )ئةوةي ثَينجةميش، منيش لةطةَل ئـةوةم  

 .ثاردا، لةطةَل رَينو سو(موافقة اجمللس االقليمي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دسةي مر كرا، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َي ئَيمـةش لةطـةَل ئةوةمـة، ضـونكة ئـيعالن جيـاوازة لةطـةَل تـةساوز         ( )كـرن، ئـةوةي    دسةي سيعلـةن هاتـة  

لةطةَل شةريكات، ئةوة لةماددةي شةشةكة حةسـي بويـة، بردطـةي ثَينجـيش مـر لةطـةَل ئيلغامـة، بةتايبـةتي         
ة ضـوارةم  ليذنةي خاصةي وزاري بضووكرت، يان مةجليسي وزةرا يان لةوانةية هةر نةمَينَي ، بـةاَلم ئَيمـة لـ   

، ئاخر نةزةري ئيعتبـار هـةمووي   (ال مينح الوزير اية إجازة املنطقة اال بعد االخذ بنظر االعتبار)كة دةَلَي  
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دراسـة  )شـتَيكة  ( اخذ بنظـر االعتبـار  )، (بعد دراسة وتقيم كل الطلبات املقدمة اىل الوزارة)تةَلةبة، مومكينة 
 .شتَيكي ترة، زؤر سوثاس( وتقيي

 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .كاك دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةم، مر بة طرنطي دةزامن ئةمة وةكو خؤي مبَينَيتـةوة،  (  )بةنيسبةت ماددةي بيست و شةش سةدةرةي 

سـثؤرد نـني لـة بـواري نـةوت، وةزيـر خـؤي        ضونكة مةجليسي ئيقليي، ئةو وةزيرة بةردَينانةي تيان هيضيان ث
لةناو شةريكات لة ئيمتيكاكدا ثةيوةنـديان لةطةَلـدا دةكـات، دانونةكـةي بؤيـان شـةرح دةكـاتر وسـود دةردوات         
دةيانبييَن، بؤية بة رةئي مر باشرتة، ضونكة ئةم ئيسلوبي موسـاوةزاتيش مانـاي ئـةوة نييـة عةدـديان ثَيـوة       

ا دةكات، بةاَلم دةياخناتة سةر سيكة، كة لةطةَل مةجليسـي ئيقلـيي مواسةدـةت    دةكات، يان ئيتيئاديان لةطةَلد
 .دةكات، بؤية مر بة طرنطي دةزامن وةكو خؤي لة شوَيين خؤي مبَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
التفـاوض وابـرام االتفاقيـات وتنفيـذ مجيـع      )يان بة ماددةي ضواردا، مـاددةي ضـوار دةَلَيـت    برادةران ئيشارةت

لمفاوضـات  ل)، لَيرة تةنئيني ئيجازاتة، بةاَلم لةو ماددةيةي كة لـة بيسـت و شـةش هـاتووة دةَلَيـت      (االجازات
ؤيـة داوا دةكـةير ئـةو    ، تةنئين شـتَيكة، مـةحنيش شـتَيكي تـرة، دوو شـو جيـاوازة، ب      (املباشرة ملنح االجازات

 .بردطةية البدرَي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةزيــر ئيعالنــي دةكــات بــؤ تةدــدميي تةَلــةبات، كــة  ( ع)مــر واي تــَي دةطــةم بةرداســو، بةنيســبةت ئةوةلــةن  

ة دوو وةزير دةست ثَي دةكـات بـة ئيسـلوبي موسـاوةزاتي موباشـري لةطـةَل ئـةو        تةددميي تةَلةبات كرا، سةدةر
كةسانةي كة بةطوَيرةي ئةو تةَلةباتةي كة تةدديي كراوة، خؤ لةطةَل هةموويان موساوةزاتي موباشري ناكـات،  

ضوارة بةَلكو لةطةَل ضةند شةريكةيةك موساوةزاتي موباشري دةكات، ئةوةي تةئكيدي ئةوة دةكات لة ماددةي 
دةَلَي ئةوةي خارجي دةعوةكة بَي  حةدي موشارةكةي نيية لةو مةحني ئيجازةية، مر واي بؤ دةضي ئةطةر 

 .جةنابي وةزير تةوزحيَيكمان بداتَي زؤر باشة، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
ئةو تةسسرية بنةبت لةبةر ئةوة دانراوة، مر داوا لـة بـرادةران دةكـةم، كـة ئـةم ياسـاية دةكـةير تـؤ بـؤ ئـةم           
وةزيرةي ناكةيت، بؤ موستةدبةلي واَلتةكةى دةكةيت، دةبَيت بة مةعقول داينَييت، دةبَيت وةزير ئةو رؤذة 

تــؤ ناتوانيــت تةدــةدوم بكــةيت، ناتوانيــت ئــيش بكــةيت،  هــةرض هةيــة بتوانَيــت موســاوةزات بكــاتر، ئــةطينا  
 .سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيـرة كـة بـاس دةكرَيـت     / سـيقةمان بـة جـةنابت هةيـة، دووةمـيش     / دَلنيابة لةوة دكتؤر ئاشو، ئَيمـة يـةك  
ؤ جةنابت وةزيري شارةزاي، مةسةلةكة لةوة داية كة هةر وةزيرَيك بَي ، بةثَيضةوانةوة، ئَيمة دةَلَيني ئةمرد

سبةييَن وةزيرَيكى ناشارةزا بَي  ضي بكةير، لةبةر ئةوةي دةبَيت دانونيـةن شـتَيك بكـةير لـةو شـوَينانةي      
كة ثَيويستةو دةناعةمتان ثَييةتي، وةزير ببَيتـة وةزارةت، يـان مةجليسـي ئيقليمـي تـؤ خؤشـت ئيقترياحـي        

ووة، دوو، ســَي ثَيشــنيار هــاتووة لــة هينةكانــدا، ئةوةلــةن لــة  ئــةوةت كــردووة، خــؤي ئَيســتا ثَيشــنيارَيك هــات 
دةَلَيـي  ( ع)، ضـونكة لـة   (ت)يةكـة ببَيتـة   ( )ماددةكة ئةطةر بشمَينَيتةوة دةخيةينة دةنطـدان، بـةاَلم دةبَيـت    

ئـةوجا ديـادةي موسـاوةزات دةكـات، مـر      / دةَلَيـت بـةو زمانـة بـَي ، سـَييةم     / ئيعالني ئيجـازة دةكـات، دووةم  
ة دةست ثَي دةكةم، ئةو ثَيشنيارةي كة لةاليةن ئةندامانةوة هـاتبوون هةنـدَيكيان تةئكيـديان كـردةوة     لَيرةو

يةكة دةبَيت خبةينة دةنطدانـةوة، ئـةو   ( )كة مبَينَيتةوة باشرتة، جةنابي وةزيريش تةئكيد دةكاتر، سةدةرة 
ت ئيلغــا بكرَيــت، كــَي لةطــةَل ئــةو ثَيشــنيارةي كــة لةاليــةن هةنــدَيك ئةندامانــةوة هــاتووة، كــة دةَلــَير دةبيـَـ 

ئيلغا بكرَيت دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة    (  )ثَيشنيارةية كة سةدةرةي ئةوةلةن 
كة مبَينَيتةوة دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة زؤرينـةي دةنـط دةمَينَيتـةوة، بـةاَلم تةسةلسـولةكةي        

ئيلغـا بَيـت، ئـةوجا لةرداسـتيدا بـؤ      ( ت)ي، ليذنةي دـانوني داواي كـردووة   دةبَيت بطؤردَي  لةناحيةي مةنتيق
ئيلغــا كردنــةوةي ليذنــةي دــانوني موبةريرةكــةي نــةداوة لــة حةديقةتــدا، راســتة لــة دةســتوور هــاتووة، لــة   
دةستووردا دةَلَيت بة زماني عـةرةبي و كـوردي بـَي ، زؤر شـةريكات هةيـة ئينطلينييـة نازانـآ هـني بكـات،          

ئةوة بة عةكسةوة ليذنةي دانوني ثَيشنيارةكةي كة دةَلَيت ئيلغا بكرَيـت، دةبَيـت بنووسـرَيت، دةبَيـت     لةبةر 
 .وةكو خؤي هاتووة ئيشارةتَيك هةبَي ، مامؤستا كاكة شةرحي بكة سةرموو

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَيـت كـوردي و عـةرةبي هـةردوو زمـاني رةرينـة، ئَيسـتا لـةو         ئَيمة بةثَيي دةسـتووري عَيرادـي سيـدراَل،    

ماددةيةي هاتووة، دةَلَيت بة يةكَيك لةو زمانانة، يان كوردي، يان عةرةبي، يان ئينطليني، ئَيمة ئةطةر بَيتـو  
سةرزمان كرد عةرةبي بوو، ماناي واية ئَيمة حةدي كوردميـان نـةدا، يـاخود كردمانـة ئينطليـني مانـاي وايـة        
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بـَي ، ئـةو كـاتي بـةثَيي     ( وسـق الدسـتور  )ي كوردي و عةرةبيمان نةداوة، بؤية ثَيمان واية ئةطةر بَيتـو  حةد
دةستوور ئَيمة كوردي و عةرةبيةكـة كاميـان بكـةير تـةواوة، لـة دوايشـدا دةتـوانني ئـةو كةسـةي كـةوا ئـةو            

 .عةددةي دةكات موردادةبةي بكات بةثَيي دانون موتةرجومةكةش لةطةَلي بَي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير ضي دةَلَيي
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مواسيقي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 البضَي ، لةبةر ئةوةي لة( ت)ثَيشنياري ليذنةي ياسايي كة جةنابي وةزيريش مواسيقة، كة دةَلَيت بردطة 
دةستوور ئاماذةي ثَي كردووة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي ياسايية بؤ الداني بردطةي 

دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي ( ت)
خيتار ، وعالن عام لتقديم طلبات االجازةيدعو الوزير با :أوال)دةنط الدرا، كةواتة ئةوةلةن واي لَي هات 

لة دووةم، (  )لة سةدةرة ، (الوزير اسلوب املفاوضات املباشرة ملنح االجازات اذا دعت املصلحة العامة اىل ذلك
ثَيشنيار هاتبوو صيغةكةي تةواو نيية، بيدايةتةكةي كاك ئيمسان باسي كرد، صيغةيةكي موناسييب هني 

يتوفر لديه الشروط بعد موافقة من اىل االجازة  الوزير نحمي)ردووة لةسةري كردووة، منيش تةعديالمت ك
 .، بةَلَي جةنابي وةزير سةرموو(اجمللس االقليمي

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بكةير، ئَيمة هةر دةمانةوَيت  دةتوانني بوةستني دوايي مودةدميي تةَلةبات، دواي ئةوة باديةكة لةةو

حكومةت مولنةم نةبَيت، ئيعالنت كردووة، ئيلنامت نيية كة بيدةيت بة كةس، هةر ئةوةية، دوايَي 
موتةتةَلةبات بوةستني، ناتةوَيت خؤت مولنيي بيت، ضونكة ئيعالنَيكت كردووة دةبَيت عةددَيك بكةيت و 

ما )، دواي ئةوة باديةكة لةةو بكرَيت، (ي من مقدمي الطلباتاىل ا( ) )تةواو، دواي موتةتةَلةبات، لة دووةم 
 .هةر ثَيويست ناكات( مل تنص الدعوة خبالف ذلك

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ، بؤ؟(جيوز للوزير عدم منح االجازة اىل اي من مقدمي الطلبات)
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
لة ناحيةي دانونيةوة ئةطةر تؤ ئيعالنَيك بكةيت بؤ عةدد، سَي، ضوار تةَلةباتت بؤ دَيت، دواي ئةوةي 
ئيعالنةكة تةَلةباتةكةت بؤ هاتووة، رةئي خؤت طؤردي، يةعين ضووي بؤ ليذنةي خؤت، تةديمي عقود هات، 
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اَلَيكي تر ئيعالني دةكةمةوة دووبارة، يان وةكو موتةتةَلةباتت طؤردي، دةَلَي مر ئَيستا ئةو عةددة ناكةم، س
نابَيت ضونكة خةَلك دَيت دةَلَي ثارةم سةرف كردووة، عةددم ثةيدا كرد، وةاَلمي دايةوة، خةسارةمت كردووة، 
دةبَيت عةددَيكي بدةيَو، ئةو وةختة ضي دةكةيت، ئَيمة دةَلَيني حةدمان هةية كة مولنةم نني بة كةسةوة، 

ة، مةسَلمةي عامةية، ثَيويستة، ضونكة تؤ وةاَلمي عةددةكةي منت داوةتةوة لة ئةوة بؤ مةسَلمةتي خؤت
ئيعالنةكةي مر، ماناي نيية مر مولنةم ئ بة تؤ موساوةزامت لةطةَلدا بكةيت، صيغةيةكي تر هةية ئةطةر 

دواي ، (اذا دعت املصلحة العامة اىل ذلك)مةجال هةبَيت، دةتوانني ئةطةر ئةوة لةةو نةكةير بيطؤردير 
جيوز للوزير عدم منح االجازة اىل اي من مقدمي الطلبات اذا دعت املصلحة العامة اىل )مودةدميي تةَلةبات 

، ئةمة موهيي نيية، ئةطةر اليدةبةن اليبةن، بةاَلم باشرتة شتَيك هةبَيت هةتا تؤ ئيلنام نةكات بة (ذلك
 .مقاولةكةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تة لة اليةكةوة زةروريية، بةس لة اليةكيشةوة يةعين تةحصيل حاصلة، كة كاك دكتؤر ئاشو راس
دةسةاَلتي وةزارةتةو وةزيرة كة نةيداتر، هةموو تةندةرَيك ليذنةي تةديمي تةندةرةكة ثَيي باش بوو 
ئيلنامَيكي لةسةر هني نيية، ئةطةر تؤ ئةوةي تَيدا نةبَي  ئةوة تةحصيل حاصلة، ئةطةر تَييدا بَيت بة 

ئي مر تةبعةن، ئةوة لة اليةكةوة بؤ تؤ دورسايي دةخاتر شةريكات كةمرت دَينر يةعين موجازةسة رة
ناكاتر، تؤ لة ئَيستاوة ثَيي دةَلَيي نيشاني دةدةيت مر مواسةدةت ناكةم، هةر تَييدا نةبَي ، رةنطة ئاسانرتةو 

ولنةم نيية بةو عةتاية، يةعين دةسةاَلتي خؤشتة، تؤ مولنةم نيت، يةعين يةكَيك عةتاي تةدديي بكات م
وةكو تةندةرَيك، تةندةر تةدديي دةكاتر، شروتي تةندرةكة خؤتة، مةسةلةن ثارةيةك دادةنَييت، يان شتَيك 
دادةنَييت لة شروتي تةندةرةكة نووسيوتة، سةدةرةيةك دةنووسي وةزارةت مولنةم نيية بةو عةتاية ئيال 

 .َيت، بةَلَي ئةطةر ئيلغاي بكةيت ثَيي باشرتةبةثَيي ئةو تةديمةي خؤي، دةراري خؤي دةب
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ئةو نةتيجةمان دةداتَي راستة، بةاَلم مر لة شةريكاتي عالةمي ئيشي كردووة، كة دَيتة سةر نةوت و 

دةكات بؤ تؤ، تةددميي ثَيشنيار دةكات لة ئيجازة، لةوانةية داواي ئيجازة دةكةيت شةريكة تةددميي عةدد 
مليؤنَيك دؤالر سةرف بكات، ثَيش ئةوةي بَيت بؤ الي تؤ بَلَي مر وةاَلمي داوةتةوة، تؤ حوجةت نةبَيت بؤ 
دسةي لةطةَلدا ناكةيت، حوجةي دانوني، ئةو دةتوانَيت بَلَي مليؤن دؤالرةكةم بدةوة، ضونكة بة مر 

وات كردووة، مر هامت بؤ الي جةنابت، هةر لةبةر ئةوةية، ضونكة خؤ وةكو ئيعالني جةريدة طوتوتةو دةع
نيية لَيرة بيكةيت، بؤ ناحيةي نةوتةوة نازامن ئةطةر برادةر شارةزا بر دوو، سَي مليؤن دؤالر بة ئاساني 

عت هةبَيت، ئةطةر سةرف دةكةيت، بؤ ئةوةي خؤت ئامادة بكةيت، بؤ ئةوةي جوابت بدرَيتةوة، دةبَي ديئا
 .نةتدا، ئةو سةدةرةي دانونة دةتوانيت ئيعتيمادي لةسةر بكةيت، هةر لةبةر ئةوةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مقدمي الطلبات ما مل تنص  اىلنح االجازة الوزارة غري ملزمة مب)مادام واية ثَيشنيارَيكي باشرت هاتووة دةَلَي 
ئيعتياديية / غةكة واي لَي دَي ، دووةميش بةوة حةل بوو، سَييةم، ئةوة باشة صي(خالف ذلكعلى الدعوة 

نح الوزير اية اجازة خاصة مبنطقة ما اال متال / )حيمايةي بيئةو شو وا كةس هيين نةكردووة، ضوارةم
، ئةوةش تةبيعيية، (بعد االخذ بنظر االعتبار مجيع الطلبات املقدمة اليت استجابت والتزمت بالدعوة

ة طومتان مبَينَيتةوة بؤ دةنطدامنان دانا مةجليسي وزةرا دةبَيتة مةجليسي ئيقليمي وةكو ك/ ثَينجةم
ةكة وةكو هينةكةمان ئيلغا كرد ثَيشرت نامَينَي ، كةواتة بردطةي ثَينجةم (ع)مودتةرةحي ليذنةي ياسايي، 

، سةرموو (اجمللس االقليمي ال جيوز منح اية إجازة عقد مشاركة االنتاج اال بعد احلصول على موافقة)دةبَيتة 
 .سؤزان خان

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة طومتان هةرضي ئيجازةيةك دةدات وةزير، وةزارةت، مةجليسي ئيقليمي حةدي خؤيانة، تةنها عةددي 

ونكة ئةو عةددةي موشارةكةي ئينتاج نةبَيت، كة ئَيمة داوامان كردووة رةئي ثةرلةماني لةسةر بَيت، ض
موشارةكةي ئينتاجة ئةوةية كة بَلَيني بؤ بيست و ثَينج ساَل دةيدات و بةشَيك لة ئينتاجةكة دةدةيتةوة 

دا، كة ئةوة طرنطرتير جؤري عةددةكانة، (32)بةويش، ئةوةي كة باسي رةيع و شتةكةي تياية لة ماددةي 
، تةنها عةددي موشارةكةي ئينتاج نةبَيت، بادي ئةوان هةرضي عةددةك دةدةن سةر سةرمان و سةرضاومان

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي ئةوة حةل بكةير، ثَيشنيارَيك هةبوو كة ثَينجةكة ئيلغا بكرَيت، لةبةر ئةوةي سةدةرةي يةكةم 
ن ئيلغا كرا، سةدةرةي دووةميش مةجليسي ئيقليمي ئةوة تةحصيل حاصلة لة دوو، سَي شوَير بارا

كردووة، ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان ثَيشنياريان كرد كة بردطةي ثَينج ئيلغا بكرَيت، جةنابي وةزيريش 
مانيعي نيية، دةخيةمة دةنطدانةوة، بردطةي ثَينج لة ماددةي بيست و شةش ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان 

 .ثَيشنياريان كرد بؤ البردني، كاك دكتؤر نوري دسةت هةية لةسةري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شي تياية، ( )ئةم ماددةية تايبةتة بة تةندةر، وةكو دةَلَير عةتائات، ئةم ماددةية هةندَي بردطةي 

بةتايبةتي لة سةدةرةي سَيدا ثةيوةندي بة بيئةو سةالمةو ئةو شتانةوة هةية، بةاَلم سةدةرةي ثَينج 
، نابَيت لَيرةدا هةبَيت، دةبَيت لة (عقد االجازة عقد مشاركة االنتاج)ة، مةسةلةي جَيطةي لَيرة نيي

ماددةيةكي تردا هةبَيت، بؤية ئةطةر بَيتو ماددةيةكة مايةوة، ئةو سةدةرةيةي ىَل هةَلطرن، ئةواني تر 
 .مانةوةيان ضاكرتة تاكو هةَلطريَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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البردني بردطةي ثَينج كة جةنابي وةزيريش مواسةدةتي لةسةر كردووة دةخيةمة ئةو ثَيشنيارة بة 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية البربَيت دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز 

مة بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط البردرا، ئَيستا ماددةكة بةو طؤردانكاريةي كة كردمان دةخية
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 .سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي دواتر
 

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ماسةكانء ثابةندييةكانى كةسى رَيثَيدراو

 :ةوتةمماددةى بيستء ح
 :نةوت بةثَيي ئةمانةى خوارةوة بةرهةم دةهَينرآ :يةكةم

طرتنةبةرى باشرتير شَيواز بؤ مسؤطةر كردنى بةرزترير رادةى بةرهةمهَينانى نةوت لةيةك ثَيكهاتةو،  -ع
 .يان لة زؤر ثَيكهاتةكان بةيةكةوة

ثةيردةو كردنى ثردةنسيثةكانى  ثَيويستة بةثَيي باشرتير شَيوازةكانى لة ثيشةسازيةكانى نةوتدا بَيت ء - 
 .ئابوورى ثشت بةسرتاو وةكو لة ماددةى سى وحةوتةمى ئةم ياسايةدا هاتووة

 .زَيدةردؤيى لة بةكارهَينانى نةوت ء وزة لة حةشارطةيةكةوة دةدةةة دةكرآ -ت
ةوتء، كةسانى رَيثَيدراو ثابةندن بة هةَلسةنطاندنى بةردةوامى سرتاتيذيةتى بةرهةمهَينانى ن :دووةم

ثةيردةو كردنى ضارةسةر كردنى تةكنيكى هةنطاوةكانى ثَيويست لة ثَيناو هَينانةدى ئةو ئاماجنانةى 
 .لةبردطةى يةكةمى ئةم ماددةيةدا هاتووة

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 حقوق والتزامات الشخص املخول

   :والعشرون السابعةاملادة 

 :اج النفط وفقا ملا يلييتم انت  :أوال

 .اتباع افضل االساليب لضمان احلد االعلى ألنتاج النفط يف تكوين واحد او عدة تكوينات معًا -أ

االساليب املثلى يف الصناعة النفطية واتباع املبادئ االقتصادية املعتمدة حسبما ورد يف املادة  أن تكون وفق -ب
 .  من هذا القانوننيالسابعة والثالث

 .نع تبذير النفط والطاقة يف املكمنن ميا -ت
األشخاص املخولون ملزمون بالتقييم الدوري السرتاجتية انتاج النفط واتباع احللول التقنية واخلطوات  :ثانيا

 .من هذه املادة أوال/ يف الفقرة اليت جاءتالالزمة بغية حتقيق األهداف 
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 :مصطفى بةردَين عبدالكريي ابوبكر

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
 .ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ماددةي بيست و حةوتي ثرؤذةكة تَيبيين نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك شَيخ ئةدهةم
 

 :ابد بارزاني عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َي، ضونكة سةرَي ( )خاال  تَيبينيا مر بةلكي تَيبينيةكا لوةةتي بَيت، يان دةواعيدي بيت لَيرةدا، لةسةر

ان )، يةعين سَي وشة زَيدةية (باالساليب املثلى)، ثَيي واية لَيرة (ان تكون وسق االساليب- )، (وسق مايلي)
 .، سوثاس(باالساليب املثلى)، ئةم سَي وشةية زَيدةية (تكون وسق

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئيمسان سةرموو
 :بةردَين احسان عبداه داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (ان يلتزم بالسقف الوطين والعاملي السموح به لالنتاج)مر ثَيشنيارَيك هةي سةدةرةك بَيتة ئيناسة كرن 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي سةرموو
 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يتم انتاج النفط وفقا ملا )دةيةكي زؤر ضاكة، بةاَلم ئةوةي كة باس دةكرَيت لَيرة بةرداسو ئةو ماددةية ماد

، باشة ئةطةر بكرَيت ئةوانة (نع تبذير النفط، ان مياالساليب أن تكون وفق، اتباع افضل االساليب، يلي
نةكرا، با  تةبيعاتي دانوني لَيرة ئيشارةتي بؤ نةكراوة، مر ثَيي واية ئةو شتانة ئةطةر ئيلتينامي ثَي

 .تةبيعاتي دانوني و شو واش لَيرة زيكر بكرَيت، هةتا راديعَيك بَي ، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابتان بكةم، رؤيشتين ئةو ثَيي واية بةشَيك لة دسةكامن كرا، بةاَلم موالحةزةيةك، دةمةوَيت ثرسيار لة 
جةلسانةو ئةو مةشروعة زؤر بة وردي دةبيني، يةعين حةدة تةسهيالتَيكي تَيدا بكرَيت، ئةطةر وا بردوات 

 .مانطي هةشتيش تةواو دةبَيت، ئَيمة تةواو نابني، لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:اني مارانيب)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر / بردطةيةك خبرَيتة سةر ماددةي بيست و حةوت بةم شَيوةيةي خوارةوة، بردطةي سَييةم بطرَيتةوة

 .كةسي رَيثَيدراوة ثَيشينة بؤ هةرَيي دابيَن لة دابني كردني ثَيداويسو ناوخؤييةكاني نةوت و ةاز، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَلَيني (  )مر تَيبينيي لةسةر زمانةواني عةرةبيةكة هةية، بؤ ئةوةي رَيكوثَيكرت دةربضَيت، باشرتة لة 

( االساليب املثلى أتباع)يش ( )، لة (االساليب أتباع افضل)نووسراوة ( ع)، ضؤن لة (االساليب املثلى أتباع)
و ( ان تكون)، ضونكة لةوَي ئيتباع هاتووة، دوايي دةَلَي (منع تبذير)يش بَلَيني (ت)دوايي وةكو خؤي بردوات، 

بَيت، وابنامن بة رَيكوثَيكرت دةردةضَي ، لةطةَل ( منع)يش (ت)بَيت و لة ( اتباع( ) )، باشرتة لة (ان مينع)
 .رَينو سوثاسي

 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيشنيارةكةم كاك عوران باني ماراني ثَيشكةشي كردو ثشتطريي لَي دةكةم و زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةحصيل حاصلة، دةيدي ناكات، بةاَلم ئةوة واجيبَيكي حكومةتة، لة بةرنا ي حكومةتدا هاتووة، 
ئةولةوياتة، واجييب وةزارةتة، واجييب موحاسنة، واجييب ثةرلةمانة، هةموو شتَيك دابني كردني ثَيداويسو 
خةَلك، نةوتيش كةدَيتة ثَيشةوة، ثَيش هةموو شتَيك واجيبيةتي ئةوةلةوياتي بداتَي، ئيمتياجاتي خةَلك، 

 .نازامن جةنابي وةزير رةئي ضية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ وراميئاشو هة.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، (23)بةرداسو ئةوة ثَيشنيارَيكي زؤر باشة، بةاَلم دانراوة لة شوَيين خؤي عةيين صيغةية لةماددةي 
 ثَيويست ناكات لَيرة هةبَيت، ثَيشنيارَيكي زؤر باشة، بةاَلم ئَيمة لة شوَينَيكي تر دامانناوة، ئةوة يةكةم بؤ

ئاطاداري، وابنامن برادةرَيك داواي كرد كة ضي دةبَيت ئةطةر ئيلتينام نةبَيت بة ئةوةلةن بة مقاولةكة، 
تةبعةن ئةو تةساسيلة لة عةددةكةدا دةبَيت، عةددةكة دةَلَيت ئةطةر تؤ خةلةلي عةدديت هةبَيت، يةعين 

تةساسيلي عةددةكةدا هاتووة،  يان لةةوي دةكةيت، يان ةةرامةي لةسةر دادةنَيي، ئةو شتانة هةموو لة
بنةبت ئةو شتةي تياية، ئامؤذطاريةكي باشة، بةاَلم لة ماددةيةكي تر ( 23)ثَيويست ناكات، بةاَلم ماددةي 

 .دانراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

على املقاول بيع وحتويل أية كميات من النفط اخلام التى يعتربها الوزير ضرورية )دةَلَي ( 23)ماددةي 
تلبية االستهالك الحملي لألقليم، وحيدد سعر بيع النفط اخلام مبوجب العقد النافذ او ما يعادل سعر السوق ل

، دةتوانني ئةطةر هاتينة ئةوَي و مونادةشةمان كرد بردَيك دةوَلةمةندتري بكةير (اذا مل يتضمن العقد ذلك
كة هاتووة زياتر صيغةكة لةطةَل ئةوة و ضاكيشي بكةير، بةاَلم لةوَي بةو شَيوةيةي كة ئةو مودتةرةحة 

بطوجنَيت لةوَي دةكرَيت ضاك بكرَيت، ئةو مودتةرةحاتانة بةشي زؤري صياةة بوو، ئةوةي كاك شَيخ 
ئةدهةميش طوتي، كاك دكتؤر ناصميش ئاماذةي ثَي كرد صياةة بوو، شتَيكي وا هني نيية طؤردانكاري 

 .بةسةردا هاتبَيت، سةرموو كاك عةوني
 :عوني كمال سعيد بنازبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
على الشخص ( )ثالثًا)ثَيشنيارةكةمان نوَيية، بة زماني عةرةبي بؤتان دةخوَينمةوة تةسةلسولةكةي دةبَيتة 

 (.املخول اعطاء االولوية لالقليم يف تلبية االحتياجات الحملية من النفط والغاز
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دا ثَيشنيارةكة (23)شدا جةنابي وةزير ئاماذةي ثَي كرد، منيش شةرةحي كرد لة ماددةي لةطةَل ئةوة
دةخةمة دةنطدانةوة، ثَيشنياري كاك عوران و كاك عةونيش تةئيدي كرد كة ئةو بردطةية زياد بكرَيت 

ئةو  دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كةواتة
 .بردطةية زياد ناكرَيت، بةَلَي كاك شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةحقيقةت مر نودتةيةكي نيناميي هةية، نودتةي نيناميش ئةوةية ئةطةر نةصَيكي سةريح لة دانونَيك 

نَيي، ضونكة ئةو بة ماددةيةكي هاتبَيت بةو نةصةي كة ئيقترياح كرا، مر نودتةيةكي نينامي دادة
موستةديل هاتووة، بة عةيين ئاليةتيش هاتووة، بؤية مر لةسةر دةنطدانةكة ئيعتريازم هةبوو، 

 .ئيعتريازةكةشي بةو شَيوةية بوو كة بؤتامن روون كردةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي ماددةكة هةمووي دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو مادد
 .زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي تر, لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى بيستء هةشتةم

ا سةراهةم كردنى مؤَلةتى ديكة دةدةةة بوونى مؤَلةتةكانى نةوتى بةركار لةناوضةكةى طرَيبةستد :يةكةم
ناكات بؤ دؤزينةوةو طةردان بةدواى سامانى سروشتى ديكةى جطة لة نةوت، بةمةرجَيك ئةو ضااَلكيانة 

 .كؤسث نةخاتة بةردةم كارى دروستى ثردؤسةكانى نةوت ء ثةرةثَيدانى
ى ئةم ماددةيةدا هاتووة ناكؤك ئةطةر ماف ء ثابةنديةكانى هةَلطرى مؤَلةتةكانى لة بردطةى يةكةم :دووةم

بوو، وةزير بؤى هةية اليةنى باشرت ثَيشبخات لة ذَير ردؤشنايى مةرجى دياري كراو بةثَيي رَينماييةكانى 
لَييةوة دةردةضر دةستنيشان بكرآ، بةبآ ئةوةى دةرةبؤكانى اليةنةكةى ديكةوة سةرامؤش بكات كة لة 

 .ئةجنامى ئةوةوة سةري هةَلدةدات
 :ليل ابراهيي حممدبةردَين خ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  :والعشرون الثامنةاملادة 

اجازات اخرى للقيام باإلستكشاف  منح وجود االجازات النفطية النافذة يف منطقة العقد ال متنع :أوال
مثل هذه النشاطات لن يعرقل االداء الصحيح   والتحري عن  ثروات طبيعية اخرى غري النفط شريطة ان

 .ليات النفطية وجديتهاللعم

فللـوزير  أوال مـن هـذه املـادة     /الفقـرة  يف ذكورةتعارضـت حقـوق والتزامـات حـاملى األجـازات املـ       مـا  اذا  :ثانيا
ترجيح اجلهة املفضلة يف ضوء شروط معينة حتدد بتعليمات تصدر منه دون االخـالل بالتعويضـات الـيت قـد     

 .ترتتب للطرف االخر نتيجة لذلك
 :مصطفى ابوبكر كرييبةردَين عبدال

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ماددةي بيست و هةشت هيض تَيبيين نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوة بؤتــة ســةاَلحيةتي ( للــوزير)مــر هــةر خــؤم بــةثَيي مــاددةي ضــوار كــة ئيناســةمان كــرد، لَيــرة دووةم   
، يةعين ئةطةر تةعاروز بوو شتَيكي طةورةية، سةرموو كـاك  (الدليميسللمجلس ا)مةجليسي ئيقليمي، دةبَيتة 

 .رةشاد
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ال جيوز منح االجازة ملنطقة خاضعة العقد النفطي او االجـازة  )لة ماددةي بيست و دوو كاميل ماددةكة دةَلَي 
، لَيرة لةطةَل ئةو ماددةية تَيكةاَلويـةك ثةيـدا   (حلقوق الشخص املخولالتنقيب اذا كانت االجازة تتعارض مع ا

 .دةبَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تَيكةاَلوي نيية، سةرموو دانيشة بؤت شةرح بكةم، لةجياتي جةنابي وةزير خـؤم شـةرح دةكـةم، لـةوَي دةَلـَي      
، مةسةلةن مةعادنة، ئاسنة، لةوَي ناَلَيـت  نةست و ةاز، لَيرة دةَلَي مةواردي تةبيعي، يةعين نة نةوت، نة ةاز

ئاسر، لةوَي دةَلَيت نابَيت ئيجازةي نةوتي تر لة عةيين مةنتيقـة بدةيتـة يـةكَيكي تـر، لَيـرة سـةرزمان كـرد        
طومتان ئةو طوندة ئيجازةي داوة بـؤ نـةوت، يـةكَيك هـات طـوتي ئاسـين تَيدايـة تـةعاروز نييـة بيـدةيَو بـة            

 .و ةاز هاتووة، بةَلَي كاك رؤميؤ سةرمووشةرتَيك، نةخَير بؤ نةوت 
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 شريطة ان لن يعرقل)، (مثل هذه النشاطات لن يعرقل شريطة ان)مر تَيبينيةكي زمانةوانيي هةية، دةَلَيت 

 .، بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة، سوثاس(مثل هذه النشاطات
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

( للـوزير )زمانةواني ئينتيباه بكةن، دواتر بة نـةزةري ئيعتيبـارد وةربطـرن، ئـةو ماددةيـة ثـاش طؤردينةكـةي        
دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطــةَل ئــةو ماددةيــة دةســو بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر   ( للمجلــس االدليمــي)دةبَيتــة 

 .بةكؤي دةنط وةرطريا سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس،
( 11)بةياني سبةييَن و ئَيوارةكةش دادةنيشني، ئةمردؤ لةبةر ئةوةي عوتلة بووة، دانيشتين بةياني سـةعات  

دةست ثَي دةكةير و ئَيوارةش دانيشتنمان بةردةوام دةبَيت، كؤتايي بـة دانيشـتنةكةي ئـةمردؤمان دةهَيـنني،     
 .زؤر سوثاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه                  ست ابد عبداه سر  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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 ي نائاسايي (7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4007\8\5رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ي نائاسايي(2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 5/8/4007 رَيكةوتي شةممةيةك 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     5/8/4222رَيكـةوتي   شـةممة  يةك رؤذيي سةر لة بةياني (12،32)اتذمَير ك  
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 

, ه سـكرتَيري ئةجنومـةن  بةردَين سرست عبد عبدا, جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(2)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ــة    ــة بردط ــ  ب ــت بةس ــاددة (1)ثش ــاوخؤ ( 6)ي م ــةيردةوي ن ــة ث ــارة  ل ــاَلي  (1)ذم ــةمواركراوي س ي 1114ي ه

ــةكاني     ــةثَيي حوكم ــراق ب ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــة ئةجنوم ــ(1)بردط ــة  ( 42)اددة ي م ــة ثةيردةوةك ل
ي خولي هةَلبذاردني دووةمـي  سَييةم طرَيداني يةكةمي ساَليخولي  نائاسايي ي(2)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
 .مي كوردستاني عَيراقبةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَي -1
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .عَيراق ةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستانيخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي د -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, ي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوةبةناوي طةل
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة  لة ثةيردةوي ناوخؤ( 6)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بردطة 

لة ثةيردةوةكة ( 42)ي ماددة (1)بردطة ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق بةثَيي حوكمةكاني 
ي ثَيش نيوةردؤي (12،32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(2)ي بردياردرا دانيشتين ذمارة

 :بةم شَيوةية بَيت دا5/8/4222شةممة رَيكةوتي  يةك رؤذي
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1



 412 

 .دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي -4
 .عَيراق ةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستانيخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي د -3

بةخَيرهاتين بةردَين دكتؤر ئاشو وةزيري سامانة سروشتيةكان و بةردَين كاك سةعد وةزيري هةرَيي بؤ 
َيوةبةري طشو و راوَيذكاراني وةزارةتي نةوت دةكةم، كة لةطةَلمان كاروباري ثةرلةمان وبةردَينان بةرد

بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة / ئامادةن، خاَلي يةكةممان
هةرَيمي كوردستاني عَيراق، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَير لة شوَيين خؤيان دابنيشر، جةنابي وةزير 

 .اتَيكي هةية سةرمووتةوزحي
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حةز دةكةم تةوزحيَيك بدةم، ضونكة ئةوةي كة ماوة زؤر تةكنيكية، زؤر سةنيية، دة، ثازدة دةديقة نةختَيك 

تيئادةي لَي وةربطرن، وابنامن باسي مةوزوعةكان بكةم، ئةوانةي كة جةوهةرير، بةَلكو ئةندامان ئيس
نةختَيك مونادةشةكان ئاسان دةكات، هيوادارم بة خَيراتريش بردؤير، ئةطةر مانيع نيية مر دة، ثازدة 

 .دةديقة باسي ئةو مةوزوعة بكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، باشة سةرموو(41)سةرموو، حةز دةكةيت ثاشي خوَيندنةوةي ماددةي 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ةوراميئاشو ه.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي دةمةوَيت بَلَيي بةرداسو رؤذي ثَينج شةم، رؤذَيكي زؤر خؤش بوو، كة هةموو ئةندامان بة يةك 
زمان دسةيان كرد، بة يةك تةوجيه موستةدبةلي كوردستان زامر بكةن، حةز دةكةم بةو شَيوةية بةردةوام 

ردؤ بَيت، دوو سبةي بَيت، بةَلكو تةواوي بكةير، كة جةوهةري ئةم دانونة جةوهةري مةسريي ببني، ئةم
كوردستانة، مةسريي وةزير دةبَيت، ةةيري كةسي تر نيية، جا مر تكا دةكةم كة بةو شَيوةيةي كة 

 .مونادةشةمان كرد رؤذي ثَينج شةممة بة بةردةوامي وا بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةتان دةكةم، ئَيمة ئينشائةَلاَل بةو روحيةتة دةستمان ثَي كردووة، هةر بةو روحيةتةش تةواوى موداتة
دةكةير، هةمووشتان نيوةردؤ مَيواني ثةرلةمانر، ضونكة جةلسةي ئَيوارةش هةية، بؤ ئةوةي لة وةخت 

 .ئيستيئادة بكةير، سةرموو كاك دكتؤر ئاشو
 :ة سروشتيةكانوةزيري سامان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي بَيمة سةر تةكنيكةكان، ضةند موالحةزةيةكي لةسةر ضةند سةدةرةيةك هةية، ئَيمة 
موالحةزاتي برادةرامنان ديوة، ضونكة مةجليسي ئيقليميشمان دروست كرد، ئَيمة مواسقني كة تةةري بنب 
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دوو ( 32)اتينة سةريان با مونادةشة زؤر نةبَيت، ماددةي بةم شَيوةية، هةتا موالحةزات وةرطرن، كة ه
( بعد استحصال موافقة جملس االقليم)شوَير هةية لة سةدةرةي دووةم و سَييةم، ئَيمة مواسيقني 

 (.31)ئؤتؤماتيكيةن بَيتة سةري، ئَيمة موشكيلةمان نيية لةسةر ئةوة، عةيين شت بؤ ماددةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

موالحةزةت هةية بَلَي، مادام ئةوانة ( 31و  32و  41)يجازةمان بدةيت، ئةطةر لةسةر ماددةي ئةطةر ئ
تةواو، كة هاتينة سةر ئةوة ثَيويسو كرد بة شةرح، ئةو وةخو شةرح بكة، بؤ ئةوةي دوور نةكةوينةوة، 

 .سةرموو
 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
عةدد دوو مةرحةلةية، مةرحةلةي ئيستيكشاف و مةرحةلةي تةتويري ئينتاج، ئَيمة باران كرد لة 
مةرحةلةي ئيجازات و مةرحةلةي ئيستيكشاف، رودعةي ئيستيكشاف نيشان دةدرَيت بة ئةحداسيات ثَيي 

تةشريق، ئةوانة ثَييان دةَلَير دةَلَير جوطرايف، بة عةرةبيةكةي كوردةوي، ئةمانة ثَييان دةَلَير تةمشيل، يان 
كة ديئاعى لةسةر ئَيمة كرد بؤ ضةند ساَلَيك، ئةو نودتةية ( 36)عورزو توَل، هةمووتان ئاطادارن لة خةتي 

ئةو مةنتيقةية، بةو شَيوةية تةحديدي ئةو نودتة دةكةيت، ئةم ئةحداسياتانة دةَلَيي، بؤ ئةوةي مةساحةت 
كيلؤمةتر موردةبةعة، ( 352)عةي ئيستيكشاسيمان دانا مةساحةكةي بؤ نيشان بدات، مةسةلةن ئَيمة رود

ئةمة ئةحداسيةكاني بة جوطرايف و بة كوردةوي، لةناحيةي تةساسيلةوة، ئةمة كوردستانة، با بَلَيني 
رودعةيةكت داناوة وةكو ئةوة طةورةمان كردووة، لَيرة ثَيي دةَلَير مةنتيقةي عةدد، كة عةدد دةدةيت لة 

يكشاسةوة دوو مةرحةلةي هةية، يان ضوار مةرحةلةي هةية، مةرحةلةي يةكةم عادةتةن سَي مودةي ئيست
ساَلة، ئةو موداولة دةضَيت ثارة سةرف دةكات و كةشف دةكات و ديراسات دةكات لة نيهايةتي ئةو 

ةازم  مةرحةلةية لةوانةية ضةند كؤسثَيك بدؤزَيتةوة، بَلَي ئيمتيمال هةية مر لَيرة نةومت هةبَيت، يان
هةبَيت لَيرة، دواي ئةوة مةرحةلةي دووةم، لةوانةية حةسر بكات تاوةكو ئيسثاتي بكات، ضونكة ئةطةر بة 
جيؤلؤجي بيدؤزيتةوة، ماناي ئةوة نيية شو تياية، دةبَيت بضيت ئيشي تةساسيلي حةسر بكةيت، ئةطةر 

ضونكة دةزانَيت هَيشتا تةديمي ئةو مةرحةلةية دواي دوو ساَلي تر، ثَيويسو بة وةخو ئينايف بَيت، 
ي %45تةواوي نةكردووة، لةوانةية داواي تةمديد بكات بؤ ساَلَيكي تر، لةو مةرحةلةية دةبَيت لة 

ة دَيتةوة بؤ حكومةت، (45)، ئينجا ئةو (تنازل على املنطقة)مةنتيقةكة بدات بة حكومةت، ثَيي دةَلَير 
وة بة حكومةت، دواي ئةوة ساَلَيكي تةمديد داوا دةكات، ة دةداتة(45)ئةو خؤي دةبَيت برديار بدات كام 

ئةوة شةرتي لةسةرة، دةبَيت ئيسثاتي بكات بؤ ئَيمة كة ثَيويسو هةية بةو ساَلة، ضونكة ثرؤطرامي هةية، 
ي تر ئةوةي كة (45)حةسري ئينايف بكات، سايدَيكي ئينايف بكات مةسةلةن لة نيهايةتي ئةو ساَلةش دةبَيت 

داتةوة بة حكومةت، ئيمتيمالي نيهائي هةية، كة داواي ساَلَيكي ئينايف بكات، بؤ ئةوةي كةشئي ماوةتةوة بي
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زياتر بكات، لةوانةية لة مةنتيقة شو تر هةية نةوتي تيا بَيت، ئةطةر ئَيمة دةناعةمتان بوو، ئةو ساَلةشي 
كة ماوةتةوة بؤ تةتوير ي باديةكةي بداتةوة، مةنتيقةي عةدد %(45)دةدةييَن، دواي ئةوة دةبَيت لة 

ئةمةية، ئةو مةنتيقةية، باديةكةي دةطةردَيتةوة بؤ حكومةت، ئينجا ئةوة مةرحةلةي يةكةمة ثَيي دةَلَير 
ئيستيكشاف، تا ئةو وةختة موداول هةر ثارة سةرف دةكات هيضي نةكردووة، بؤ ئَيمة ئينتاج نيية، 

ت، ئةطةر مةنتيقةكان طةورة بَيت، يةعين زةبةت لةوانةية ئةوة حةوت ساَل بَيت، لةوانةية سَي ساَل بَي
بَيت، لة مةرحةلةي تةتويري ئينتاج دةبَيت تؤ مودةيةكي بدةيَو كة حةدلةكة تةتوير بكات يةكةم، 

ئينتاجي بكات تاوةكو كولئةكةي خؤي و بؤ ئَيمةش دازانج بَيت، ئةوة ثَيي دةَلَير تةتويري ئينتاج، / دووةم
عةددةكة بؤ %( 25)ت لة ماوةي عةددي نةوتي دةَلَيت تؤ حةدت هةية لة عادةتةن عةددةكة دةَلَي

موداولةكةية، ئَيمة كة حكومةت شةريكةكامنان دروست كرد و ديتان لة ماددةي ضوار و ثَينج و ئةوانة، 
، ئةطةر ديتاعي خاصي تيا %(45)حكومةت خؤي حةدي هةية كة ببَيت بة موداول لةوالوة لةطةَليان لة 

كوردستان، دةتوانني ئَيمة خؤمان كةم بكةينةوة دةبَيت بة دة ديتاعي خاص داخيل بَيت بَيت هي 
خارجية، رةيع %( 45)داخيلية، لة %( 25)ئةوة بؤ ئةوة دانراوة، ئةو موداولةكةية لة %( 15)مةسةلةن لة 

يش بكات، تؤ ثَيي دةَلَير حةدي موَلكية، حةدي موَلكية، كة موداولةكة مةجالت دايَي لة مةنتيقةيةك ئ
ي بؤ منة، ثَيش %(12)دةَلَييت هةرضي نةوت دةركةيت، مر هةر لة بيدايةتةوة سةد بةرميل دَيت لة 

من امجال )ئةوةي حيسابي كولئةي بؤ بكةيت، ئةوة ثَيي دةَلَير حةدي موَلكية، ئةوة دةضَيت بؤ حكومةت 
سا  بكرَيت، ئةو ئيشي كردووةو كولئة هةية، دةبَيت كولئة حي/ ، مةرحةلةي دووةم(االنتاج للحكومة

ي ئيجمالي داوةتةو لة %(25)كولئةي هةية هي تةتويري حةدلةكة، حةدي هةية لة ميقدارَيكي نةوت لة 
ي سايف كة حةدي ئةدصا، يةعين ئيعتيماد دةكاتة سةر رودعةكة، رودعةكة موجازةسةي زؤر بَيت %(22)

يَو مةسةلةن، ئةوة بؤ دانومنان داناوة صيغةي ي دةدة%(35)ئةوةندةي دةدةيَو، ئةطةر كةم بَيت لة 
بةرزترير ذمارة، دواي ئةو سايف ئينتاجة ضي دَيت باديةكةي دةمَينَيتةوة ثَيي دةَلَير ئةوةي كة رحبي 
تياية، ئةوة شةريك دةبَي  لةنَيوان حكومةت و نَيوان موداولةكة، ئةطةر كولئةي نةما دواي ماوةيةك 

وارةوة، ئةويش بةشدار دةبَيت، ضؤن بةشي دةكةيت، ئَيمة لة عةددةكة هةموو ئةو نةوتةش دَيتة خ
وةردةطرَيت لة بيدايةتةوة، كة كولئةكاني وةرطرتةوة يةكسةر تةنازول % 32دامانناوة، بابَلَيني مقاول لة 

، ئةمة ميسالَيكة بؤ مةنتيقةيةكة %15دةكات لة نيوةي، كة كولئةي بوو بة دوو جار، دةبَيتة لة 
ةي موتةوةسيتة، ئةطةر موجازةسةي طةورةتر بَيت، نةختَيك بةرزترة، ئةطةر كةم بَيت، نةختَيك موجازةس

ننمرتة، ئينجا دواي ئةو مةرحةلةية ئةوة دةضَيت بؤ مقاولةكة باديةكةي بؤ حكومةتة، ئةو سةوزة ئةوة 
خؤي مقاولة، ي حكومةتيشي تياية، ضونكة حكومةت %45ئيجمالي حةدي مقاولةكةية، حةدي مقاولةكة لة 

ئةطةر ئةوة البةينةوة، ئةمة دةمَينَيتةوة بؤ مقاولةكة، مقاولة ئةسَليةكة كة لة دةرةوةية، تةدريبةن لة 
، كة خةَلك باسي دةكات نةوت زؤري دةضَيت بؤ مقاولةكة، بةرداسو %11دةست ثَي دةكات، دةبَيتة لة % 42

ئيستيكشاف زؤر زؤر باشة، بؤ؟ ئةطةر حةدلَيكت ، ئةمة بؤ %15، لة %14، لة %12هةر ئةوةندة دةضَيت لة 
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، ضونكة مقاولةكة دةتوانَيت خؤي %5، يان لة %3هةبَيت تؤ دةتوانيت ئةوةش كةم بكةيتةوة بكةيتةوة لة 
ثارةكة وةربطرَيت، جا ئةمانة ضةند جةدوةلَيكة ثيشامنان داوة، كة ضؤن ئةو رةيع و كولئةية 

ة عةددةكة دةطؤردَيت، بةاَلم لة دانونةكة ضيمان داوة لة ذمارةكان دةردةضَيتةوة، ئةو شتانة، لةبةر ئةو
حةددي ئةدصاو حةددي ئةعالمان داناوة، ثَيش ئةوةي بَيمة سةري، بؤ عةددي ئينتامجان دةوَيت 
ميسالَيكي بةسيتان بدةمَي، ئةم برادةرانة لةوانةية ئيقتيصادي نةبَيت، مالي نةبَيت، تؤ ئةطةر مةبلةةَيكت 

يقتيصاد بابَلَيني سةد دؤالرت هةية، ئةمة بة دةستة، ئةطةر بيخةيتة بانكةوة هةموو بانكَيكي هةبَيت ئ
دواي ساَلَيك دةبَيت بة سةدو دة دؤالر، دواي هةشت ساَل دةبَيت % 12ت دةداتَي، بابَلَيني لة %42بةةدا لة 

َير ثارةت هةية زةمانت هةية بؤت بة دوو سةد دؤالر، ثةجنا دانةي دةبَيت بة دوو سةد دؤالر، ئةوة ثَيي دةَل
بَيت، ئةطةر بابَلَيني % 15بَيت، يان لة % 8دةطةردَيتةوة، ئةو ذمارةية يةعين ميسالة، يةعين لةوانةية لة 

مليؤن دؤالر بَيت، تؤ ثارةت نيية، يان ثارةت هةية، ( 452)مؤتَيلَيك دروست بكةيت، مؤتَيلةكة لةوانةية 
مليؤن بَيت، دواي ساَلَيك تةواوي دةكةيت، دازاجنةكة ( 152)ة كولئةكةي ئةطةر ثارةكةت هةبَيت لةوانةي

سةد مليؤنة، ئةوة بة دةست هي خؤتة، ئةطةر ئةو مةشروعة تاخري بكةيت بؤ ساَلَيك، ساَلَيكي تر تؤ هةر 
ةطةر دازاجنةكةت بؤ دَيت، بةاَلم ديمةتي ئةو دازاجنة نؤوةت مليؤنة، ضونكة بة دةستت نيية ساَلي يةكةم، ئ

تاخريي بكةيت بؤ هةشت ساَل ديمةتي سةد مليؤنةكة دةبَيت بة ثةجنا مليؤن، جا ئةطةر مةشروع 
دواخبةيت، تؤ عةيين رحبت هةية تاخري دةبَيت، ميسالَيكي سادة ئةطةر بَيينة سةر مةسةلةن ثارة ناخةيتة 

ئةوة بةريتانيية لة ماوةي  بانكةوة دةيدةيت بة سثؤرت ماركَيت، ئةمة ثَيي دةَلَير سوسي وةن هاندرَيت،
ثازدة ساَلدا لة هةشتاو ثَينجةوة تاكو ئَيستا بيست ساَلة، ئةوة توَيندي ئةوة، دةبَيت تؤ ئةو ثارةية حيصة 

ت بؤ دةطةردَيتةوة هةموو ساَلَيك، ئةطةر ناتةوَيت بيخةيتة بانكةوة، يان %15دةطري وا دةردةضَيت لة 
ماري ثَي بكةيت، ئةطةر بَيينة سةر عةددَيكي حةدلي بابَلَيني شتَيكي وا، دةبَيت بةو ثارةية ئيستيس

حةدلَيكمان هةية سةد مليؤن بةرميلي تياية ئيمتياتي، ئةطةر ئةو تةدديرة بَيت دةتوانني ئينتاجي بكةير 
تةدريبةن هةذدة، يان بيست هةزار بةرميل رؤذانة، دواي تةدريبةن بيست ساَل ئةوة تةواو دةبَيت هةمووي 

ير سةد مليؤنةكة، ئةطةر خؤت بيكةيت، حكومةت بيكات ديمةتي ئةرباحةكاني ئةو حةدلة دواي دةردةكة
كولئة بة تةدديري ئَيمة تةدريبةن سَي ثؤينت دوو مليؤن دؤالرة، سَي هةزارو سةد مليؤن دؤالرة، ئةطةر 

رحبةكةت % 32د لة تاخريي بكةيت بؤ شةش ساَل بابَلَيني ديمةتةكةي دَيتة خوارةوة بؤ دوو هةزارو سَي سة
دةردوات، ئةطةر مقاولَيك بَيت بَلَيت مر لة ساَلي يةكةم بؤت دةكةم، بةاَلم حيصةم دةوَيت لة رحبةكة، 

ت بةدةستة، ئينجا ئةطةر تؤ نةتوانيت 4122يةكمان باش كرد لة ثَيشةوة، ئةو طةرةنتيت دةداتَي 12%
خةسارةت دةكةيت، بةَلَي دسمي رحبةكة  ئيشةكة خؤت بكةيت لة ماوةي حةظدة مانط كةمرت تؤ دائيمةن

ةكة، ئةطةر خؤت بيكةيت لةوانةية نةتوانيت لةو مةرحةلةيةدا 4122دةبات، بةاَلم تؤ طرةنتيت هةية 
بيكةيت، ئةطةر بَييتة ئَيرة خةسارةت دةكةيت ديمةتي ثارةكة كةم دةبَيتةوة، تةبعةن جياوازيش هةية، 

لةوانةية بةرزتر بَيت لة كةسائةتي خؤمان، جا لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَيت بنانني كةسائةتي شةريكات 
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ئةرباحي زؤرترت بؤ دةكات، لةوانةية هيض خةسارةتي بؤت نةبَيت، بةمودارةنةي خةَلك دةَلَيت بؤ 
نةوتةكةي دةردةكةيت با مبَينَيت بؤ ئةجيالي دادمية، ئةجيالي دادميةي ضي، نةستةكة مبَينَيت بؤ ثةجنا 

خوارةوةو سةرةوة، ئةمة تةبعةن ئةمانة هةمووي عيالدةي بة حةربةوة هةية، عيالدةي  ساَل، رؤذَيك دَيتة
بة ناحيةي ئيقتيصادي نيية، ئةمة حةربي ئَيراني بوو لَيرة، ئةمةش تةبعةن هَيشتا لةسةر ئةوة 

تةوةدوع  بةردةوامني، ئةوة كة تةواو بوو لةوانةية بَيتةوة سةر ئةمةي ئَيستا، دَيتةوة خوارةوة، تؤ نازانيت
بكةيت كَي دةَلَي ماوةي ثَينج ساَل دانيشي، لةوانةية ببَيتة دوو سةد دؤالر ئيستيئادةي لَي بكةم باشرتة، 
دةبَيت نةوتةكة دةربكةيت و ثارة دروست بكةيت و بضؤ ئيستيسماردي بكةيت لة شوَينَيك، كة دةزانيت 

و ئيماراتيةكان مةسةلةن، باشة مودةي  وةردةطريت، وةكو كوَيتيةكان% 15، يان لة %12هةموو ساَل لة 
تةتوير  ئةويش شتَيكة ثرسيار دةكرَيت جاروبار، خاصةتةن لة بةةدا مونادةشة هةبوو، بؤ ئَيمة عةدد 
دةكةير بة بيست ساَل، يان بيست و ثَينج ساَل، عةددي ئيستيكشاف تةبعةن تؤ شةش، حةوت ساَل 

اردةكةم وةردةطرمةوة لة حةوت ساَل دواي ئةوة، بابَلَيني دةطةردَييت بؤ نةوت، ناتوانيت بَلَيي ئيستيسم
دةتوانَيت دةناعةت بة زةالمَيك بَيين كة بة دة ساَل عةددم بؤ دةكات، باشة ئةوة عةيين ريتَيرني هةية، 
دةَلَي مر مليؤنَيكي سةرف كردووة، دةبَيت سةد مليؤن دازانج بكةم مةسةلةن، ئةطةر ماوةيةكي كورتي 

دازاجنةكةي لة ماوةي دة ساَل وةردةطرَيت، دواي ئةوةي كة ئينتاج دةسو ثَي كرد، ئةطةر بدةيَو، ئةو 
بيست ساَلي بدةيَو بة بيست ساَل وةردةطريت، ئةطةر دةي بدةيَو لةسةر حيسابي تؤ ئةو ثارةية دةبات، 

تةوة با ئةو بوةستَيت ئةو لة بيدايةتةوة ثارة زؤرةكة بؤ ئةوة دةردوات، كة حكومةت ثارةي دةوَيت لة بيداية
ثارةكةي خؤي دوايي وةرطرَيت، بؤ ئَيمة باشرتة، عةددةكة درَيذتر بَيت باشرتة، ضونكة ئةطةر درَيذتريش 
بَيت ئةو ئيشي باشرت دةكات، تا ئينتاجةكة بةرز بكاتةوة، ضونكة تةكنةلؤجي لةوانةية تةتوير ببَيت، 

بؤ ئَيمة، شتَيكي تر هةية سةسلَيكمان داوة ثَيي، ثَيي ئةويش بةوكارانة، لةوانةية ئةويش بةرزي بكاتةوة 
دةَلَير تةوحيدي مةكامر، مةكمةن ئةوة حةدلَيكة نةوت دةدؤزيتةوة، بةاَلم كة دةيدؤزيتةوة ئاسان نيية 
جاروبار وةكو ئةم كوردستانة، حةدلةكان لة هةموو شوَينَيكر، لةوانةية لةسةر حدود بَيت، دةضَيتة سةر 

ة، لةوانةية لة حدودي سورياوة بَيت، ئةحلةمده هيضمان نيية بضَيتة حدودي توركياوة، حدودي ئَيرانةو
بةاَلم زؤر هةية لةوانةية بضَيتة حدودي عَيرادةوة، كة حدودمان بوو، لةناو خؤشتدا تؤ لةوانةية رودعةي 

ن، ضؤن ئةو ئيستيكشاسيت هةبَيت داوتة بة مقاولَيك، مقاولَيكي تر دةضَيتة ناو حةدلي هةردووكيا
موشكيلةية حةل دةكةيت، دةبَيت بة دانون ضؤن تةننميي دةكةيت، ئةم دانونة ئَيمة سةسلَيكمان ثَيداوة 
بةو شَيوةية، دةَلَيني ئةطةر حةدلَيكمان هةبَيت بضَيتة سةر حدود، ئَيمة مقاولَيكمان لةوالية، لةوالية 

لةو اليةوة، بةاَلم دسمي حةدلةكة دَيتة ئَيرة، حكومةتي ئَيرانية، يان وةكو سوريةكان تةتويريان كردووة 
ضونكة لة حدودي عالةميية، بةشَيوةيةكي دةستووري دامانناوة، ئَيمة حةدمان هةية تةعامول بكةير، 
بةاَلم تةنازول دةكةير بةشَيوةيةك دامانناوة تةعديلي دةستووريتان كردووة، كة حكومةتي ئيتيمادي 

ئةوة نةوعَيك، نةوعَيكي تر ئةوةية لة حدودي خؤت دةردةضيت، دةضَيتة بةشدار دةبَيت لةو موساوةزاتة، 
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سةر حدودي ئةداليمي تر، دةبَيت تةعاون بَيت لةنَيوان تؤ و حكومةتي ئيتيمادي، يان نَيوان هةردوو 
مقاولةكة، بةاَلم تؤ ئيشرايف لةسةر دةكةيت، حكومةتي ئيقليمي لةطةَل حكومةتي ئيتيمادي ئةوةمشان 

و شَيوةية، ئةطةر لة مةنتيقةكةي خؤتدا بَيت حةدلَيك لةنَيوان دوو مقاول داية، تؤ دةبَيت بةشدار داناوة بة
بيت، ضونكة لةوانةية حيصةي حكومةت باشرت بَيت لة يةكَيكيان مودابيل ئةوة، نابَيت بسووتَي، جا لةبةر 

ت بؤ هني، لةوانةية ئةوة تؤ بةشداري لةوةو ئيشرايف لةسةر دةكةيت، ئةطةر ئيتيئاق نةبوو دةضَي
مةنتيقةكة حةدلةكة لة عةددَيكدا بَيت، بةاَلم عةددت نيية لةو مةنتيقةية، ئةوة حكومةت موباشةرةتةن 
موساوةزات دةكات لةطةَل مقاولةكة، ئةوانة باران كردووة بة جواني لةسةر خوتةيةكي عالةمي، بؤ ئةوة 

دةبَيت بة ( للوزير)اكةم هيضي تيا بَيت، يةعين جطة حةل بكرَيت لة دانونةكة بة جواني دانراوة، بردوا ن
 .حكومةتي ئيقليي، هةر ئةوانةي تياية، ئَيستا هيض شو تيا نيية، سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ ئةو تةوزحية بةجَيية، كة هةندَي جانيب طرنطي روون كردةوة، ئَيستا دةضينة سةر 
خبوَينَيتةوة، دواتر رةئي خؤيان لةسةر ( 41)، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ماددةي بةرنامةي كاري خؤمان

 .بدةن
 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى بيستء نؤ
 : يةكةم

- :كةسى رَيثَيدراوى هةَلطرى مؤَلةت ماسى بةكارهَينانى ئةمانةى خوارةوةى نية -ع
 .شتى بةبآ ردةزامةندى اليةنةكانى ثةيوةنديدارهةر موَلكَيكى ط -3
 .هةر موَلكَيكى تايبةت بة حكومةتى هةرَيي بةبآ ردةزامةندى اليةنةكانى ثةيوةنديدار -4
 . هةر موَلكَيكى تايبةتى بةبآ دةرةبووكردنةوةيةكى باش بؤ خاوةنةكةى -1
ةكار بهَينآ بةمةرجَيك نةكةوَيتة ناو مولكدار دةتوانآ مؤلكة جَيطريةكانى لةناوضةى مؤَلةت ثَيدراو ب - 

 .ثردؤسةكانى نةوتيةوة
ضؤنيةتي بةكارهَيناني دامةزراوةكاني طشو و سةرضاوة سروشتيةكان دياري دةكات لةوانةش دار و ضةو  -ت

 .و مل و بةرد و ئاو
مدا نابورآ، مؤَلةت كةسى رَيثَيدراو لة ثابةنديةكانى لةبةرامبةر ثةيردةو ء ياساكانى بةركار لة هةرَي -ث

 .تةنيا دواى وةرطرتين رةزامةنديةكانى اليةنةكانى ثةيوةنديدار سةبارةت بةوةوة
 :دووةم

 ـ:دةبآ كةسى رَيثَيدراو دةرةبووى دادثةروةرانةء هؤمشةندانة لةكاتى ثردؤسةكانى نةوتدا بكاتةوة، ئةطةر -ع
 .هؤى زيان ثَيطةياندنىهةَلسوكةوتى خراثى لةطةَل موَلكةكانى خةَلكى ديكة كردو، بووة  -3



 323 

 .دةستدرَيذيكردنى بةئةنقةست بؤ سةرضااَلكية رثَيدراوةكان -4
لةئةجنامى ئةجنامدانى  ئةطةر بةهاى دازاجنةكانى لة مؤَلةتةكةدا بةدةست هاتوون زيادى كرد، - 

تة ى ئةم ماددةيةدا هاتووة، ئةو دةرةبؤيةى كة ثَيويس(ع)ى طةورةى كة لة بردطةى دووةمى دةستدرَيذ
 .لةاليةن كةسى رَيثَيدراوةوة بدرآ، نابآ لةبردى ئةو زيادةية تَيثةردبكات

دةرةبووى دادثةروةرانةو دروست بةثَيي ئةم ماددةية لةاليةن وةزيرةوة دةخةملَيندرآ، دواى  :سَييةم
َيدراو بينينى هةموو ناردةزاييةكانى لةاليةن هةموو اليةنةكانى ثةيوةنديدارةوة ثَيشكةشكراون، كةسى رَيث

ماسى ئةوةى هةية داواى ناوبذيوان بكات لةردَيطاى شارةزاى نَيودةوَلةتى كة لةاليةن وةزيرو كةسى رَيثَيدراو، 
 .يان بةثَيي بةندةكانى ناوبذيوانى كة لة مؤَلةتةكةدا دياري كراوة

 
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادةالتاسعة والعشرون

 :أوال 
 :ال حيق للشخص املخول حامل األجازة استخدام مايلي -أ

 .ممتلكات عامة دون موافقة السلطة املسؤولة ةأي -1
 .ممتلكات خاصة حبكومة األقليم دون موافقة اجلهات املعنية ةأي -4
 .ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول اىل املالك ةأي -3
 . يف املنطقة اجملازة بشرط ان ال تتداخل مع العمليات النفطيةللمالك  استخدام ممتلكاته الثابتة  - 

كيفية أستخدام املنشآت العامة  واملوارد الطبيعية من ضمنها االشجار والرمال واحلصو بحتدد األجازة  -ت
 .والصخور واملياه

يف االقليم إال بعد ال تتضمن االجازة إعفاء الشخص املخول من إلتزاماته جتاه االنظمة والقوانني النافذة  -ث
 . إستحصال موافقات اجلهات املعنية بذلك 

 :ثانيا
 :معقولة اثناء العمليات النفطية اذاوعلى الشخص املخول دفع تعويضات عادلة  -أ

  .اساء اىل ممتلكات االخرين او تسبب يف اضرارها -1

 . جتاوز وبشكل متعمد على النشاطات املسموحة -4

( أ)ثانيا  /الفقرة  املذكورة يف البالغة تجاوزاتالع املستحصلة من االجازة نتيجة ارتكاب زادت قيمة املناف اذا -ب
 .مقدار تلك الزيادة يقل عنمن هذه املادة، فالتعويض الواجب دفعه من قبل الشخص املخول جيب ان ال

مجيع االعرتاضات  يفبعد النظر  ارةيقدر التعويض العادل واملعقول مبوجب هذه املادة من قبل الوز:  ثالثا
عن طريق خبري دولي يعني وحيق للشخص املخول اللجوء اىل التحكيم  ،املقدمة من قبل كافة االطراف املعنية

 .مبوجب بنود التحكيم املثبتة يف االجازةمن قبل الوزير والشخص املخول او يكون 
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سايي تَيبيين لةسةر ماددةي بيست و نؤي ثرؤذةكة نييةليذنةي يا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئيمسان سةرموو
 :بةردَين احسان عبداه داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةر تةجاوزَيك بَي ، ئةطةر ( املذكورة البالغة تجاوزاتال - /ثانيًا)مر دوو تَيبينيةت هةي، يةكَي لة 

باشرت بَي ، باليغة ( الواردة يف الفقرة التجاوزات)ةعوين بَي ، بة رةئيا مة مومكينة موستةحةدي ت
سةدةرة سَي / مةجالَيكي مةزني هةي بؤ تةسسرياتا، ذي بةر هةندَي هةر تةجاوزةكة بَيت باشرتة، دوَي

( فق عليه الوزيريوا)رةئيا مر واية ( عن طريق خبري دولي يعني من قبل الوزير والشخص املخول)دبَيذَي  
باشرت بَي ، ضونكة خةبري ئيمتيمالة نةيةتة تةعني كرن، دةبَيت موتةزةرير رجاي لَي بكات و ئةو تشتة 

 .بكاتر، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي  يد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةثَيي ئةم ماددةية لةاليةن وةزيرةوة، رةنطة ئةو جَيطايانة وةزير  لة سةدةرة سَي دةرةبووي دادثةروةرانة

نةتوانَيت بياخنةملَينَيت دادثةوةري تيادا بكات، مر ثَيي باشة لة اليةن ليذنةيةكةوة تايبةت بؤ ئةو 
ة مةبةستة دروست بكرَيت، بتوانَيت ئةو زةرةرو زيانانة خبةملَينريَيت، ضونكة رةنطة زيانةكان تايبةت بر ب

 .شو جيا جياو ئةوالو ئةوال وةزير نةتوانَيت وةكو ثَيويست دةراري لَي بدات، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان سةرموو
 :ثريوت خضر سارا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةسةكة دةبَيت  بردطةي دوو دةَلَيت دةستدرَيذيكردنى بةئةنقةست بؤ سةرضااَلكية رثَيدراوةكان، ئةوة لَيرة

دةرة بوو بكرَيتةوة، ئةوة جؤرَيكة لة ةةرامة بَلَيني، بةاَلم مادام ئةوة بة ئةنقةستة، دةبَيت سناي ياسايي 
 .وةرطرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
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 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وو كةسَيك كة موَلكي تايبةتي خؤي دةبَيت، كة تؤ زةرةرَيكي لَي دةدةيت تؤ لَيرة مومتةلةكاتي خاصة هةم

بة تةعوين دةيدي ناكات، بةس ئةطةر هاتوو لةناو ئةرزي ئةوانة نةوتةكة دةركةوت لة هةموو ياساكة مر 
طةرداوم بة هيض جؤرَيك باسي ئةوةي تيا نيية، ئةي ئةو كةسة ئةرزي خؤيةتي موَلكي خؤيةتي، حةدة 

لةناو ئةم ياساية باسَيك لةوة بكرَيت، ئيتئا كردن حةق نيية، يةعين ئةوة لة دنيادا بةو جؤرة  لَيرةدا
موعامةلةي لةطةَل ناكرَيت بة ئيتئا كردن، ضونكة ئةو كةسة موَلكي خؤيةتي، وةزعي موَلكيةش شتَيكي 

مة دةبَيت ئةوة نيية، بة تةعوينيش ناكرَيت، ضونكة نةوت وةكو شو ديكة نيية، نةوت بةردةوا
( ث)نيسبةتَيكي بؤ دياري بكرَيت، ئةو كةسةي كةوا نةوت لة خاكةكةي دةردةضَيت، سةبارةت بة خاَلي 

ال تتضمن االجازة إعفاء الشخص املخول من إلتزاماته جتاه االنظمة والقوانني النافذة يف االقليم إال )دةَلَيت 
ةي كة دَيت لة الي تؤ ئةو كارة دةكات شةخصي ، كةواتة ئةو كةس(بعد إستحصال موافقات اجلهات املعنية

موخةوةل دةبَيت مولتةزم بَيت بة ياساكاني هةرَيمةوة، ئةي باشة تؤ بؤ ضي لة هةندَي حاَلةتدا ئةو 
نةرمية بنوَينيت و هةندَي شةرتي بؤ ئيعئا بكةيت، ئةطةر لة زةريبة بَيت، ئةطةر لة هةرضي حاَلةتَيكي  

دةطةردَيتةوة بؤ حكومةت، لةبةر ئةوة بة رةئي مر ئيعئا كردنةكة لَيرةدا تردا بَيت، ئةوة بة دازانج 
دةركةوَيت، ياخود ئةطةر وةزير رَيطةى هةية بةَلكو بؤمان دياري بكات بنانني ئيعئا كردن لة ئيلتينامات 

ئَيمة ( يريقدر التعويض العادل واملعقول مبوجب هذه املادة من قبل الوز:  ثالثا)ضؤن دةبَيت، بؤ خاَلي 
مةسةلةن لةم حاَلةتدا، يان ئةوةتا ليذنةي تةعوينات، يان ئةوةتة حماكي،  ليذنةي تةعوينامتان هةية

ضونكة لةنَيوان شةخصي خمةوةل و جيهةتَيكي ترداية، وةزير ضؤن دةتوانَيت ئةو تةحكيمة بكات، ياخود 
، ياخود ليذنةي تةعوينات خةبريَيكي دوةلي ضؤن دةتوانَيت ئةو تةحكيمة بكات، ئةطةر حماكي نةبَيت

 .دياري بكات، دةدةري دةرةبووةكة ضةندة؟ زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موتةعةميدة حةدي  ، مر ثَيي واية ئةوةي ئةو تةجاوزة(جتاوز وبشكل متعمد)لة بردطةي دووةم دةَلَي 

ئةوةي هةية سنايةكةي دورسرت بَيت لةوةي ئيعتياديية، يان بة نةزاني بة ئةوة تووشي دَيت، ئةو سنايةش 
بؤ خاوةن موَلكةكة بطةردَيتةوة، ئةوةي كة جتاوزي لةسةر دةكرَيت بة عةمدي ثَيويستة سناي دورسرت بَيت 

 .لةواني تر، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اك ةةسور سةرمووك



 326 

 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةرةبووى دادثةروةرانةو دروست بةثآى )تَيبينيةكاني مر لةسةر بردطةي سَييةمي ماددةكةية، كة دةَلَيت 

، ديارة ئةوة بؤ (............ئةم ماددةية لةاليةن وةزيرةوة دةخةملَيندرآ، دواى بينينى هةموو ناردةزاييةكانى
ئةو عةددانةية كة لةمةودوا دةكرَير، ئةو خةَلكانة دةرةبوو بكرَينةوة، بةاَلم ئةوةي كة مر باسي لَي 
دةكةم، ئَيستاكة لة مةنتيقةي مةمخوور و مةنتيقةي ديكة زياتر لة سَي سةدو بيست بريي نةوت هةمووي 

ريان داثؤشراوة تةنانةت لةناو زةوي و زاري ئيستيكشاف كراوةو دؤزراوةتةوة، ئةو نةوتانةش هةمووي سة
خةَلكدا، زةوي و زارةكانيش موَلكة، تائَيستاش كةس دةرةبوو نةكراوةتةوة بة دةرارَيكي رذَيمي ثَيشوو ئةو 

، بؤية بةرداسو مر ثَيي باشة لة كؤتايي راوة بؤ وةزارةتي ماليةي عَيراقزةوي و زارانة هةمووي ئيتئا ك
سةدةرةي ئةو ماددةية سةدةرةي سَي ئةوة ئيناسة بكرَيت، هةروةها ئةو زةويانةي ماددةكة هاتووة، لة 

ثَيشرتيش كة تةنقيبات دةكراو دةدؤزراوة، خةَلكةكة بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة دةرةبوو بكرَيتةوة، لةبةر 
يش بةكار بَينَي ، ئةوة تَيبيين دةكرَيت تا ئَيستا خةَلكةكة ناتوانَيت ئةو زةوي و زارانة بؤ مةجالي كشتوكاَل

 .بؤية حةدة لةو ماددةيةدا موعاجلةي ئةوة بكرَي ، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة هيض ياساو  هةمان موالحةزةي سؤزان خامن هةية، حةدة كةسي رَيثَيدراو( ث)لةسةر بردطةي يةكةم 

ثشتطريي / رَيسايةك نةبووردرَيت، بؤية مر ثَيي واية لة دواي سارينةكةوة زيادة، لةسةر بردطةي سَييةم
رةئيةكةي كاك جوتيارو سؤزان خان دةكةم، ئةو خةماَلندنة واباشرتة، ئةمة بؤ لة كةمكردنةوةي 

كة ليذنةيةك هةية بؤ خةماَلندني  سةاَلحيةتي وةزير نيية، بةس ئةمة واباشرتة ليذنةيةك بَيت، ضونكة
 .دةرةبوو كردنةوة، حةدة ئةو ليذنةية ئةوة دياري بكات، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو طَيالس خان

 :طَيالس حمي الدير حممد ةريب
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر ثَيي واية ئةو هؤمشةندانة لة كورديةكة دةبآ كةسى رَيثَيدراو دةرةبووى دادثةروةرانةء هؤمشةندانة، م
ش هاوردام لةطةَل كوَيستان خان و سؤزان و كاك ( )زيادة، يان مر نازامن مةبةست ضية لَيي، لة بردطةي 

 .كةريي، كة ئةو دةرةبوو كردنةوةية ببَيت بة ليذنةي تايبةت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :انرمض ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (بعد استحصال موافقات اجلهات املعنية بذلكاال )لة ئةخريدا دةلَََيت ( ث)ئةوةلةن ( 41)بةنيسبةت ماددة 

، ئةوة (اال بعد استحصال موافقات جملس االقليم)مر ثَيي باشة ئةو جيهاتة مةعنية تةحديد بكرَيت، بَلَيني 
دا باسي دوو جؤرة تةجاوز (ع)مر تَيبينيي هةية، لة ( ب/ ثانيًا)، بةنيسبةت وابنامن رَيكوثَيكرت دةردةضَيت

جتاوز وبشكل متعمد على / )، دووةم(اساء اىل ممتلكات االخرين او تسبب يف اضرارها/ )دةكات، يةكَيكيان
 ، بؤية لَيرةش مةسروزة سناكان دوو جؤر بر يةكةميان بةم شَيوةية بَيت، مر وا(النشاطات املسموحة

اذا زادت قيمة املنافع املستحصلة من االجازة نتيجة ارتكاب التجاوزات املذكورة يف الفقرة )ثَيشنيار دةكةم 
 :من هذه املادة التعويض الواجب دفعه من قبل الشخص املخول جيب ان)بَلَيي ( عو  )ثَيويست ناكات ( ثانيًا

 .ئةطةر موتةعةمد نةبوو( دًاان ال تتجاوز مقدار تللك الزيادة اذا كان غري متعم/ اواًل
( 32تا  45)نيسبةتَيك دابنرَيت، مر ثَيي باشة ( ان كان التجاوز متعمدًا يكون مقدار التعويض بزيادة/ )دوو

يةعين مادام موتةعةميدة، مةسروزة سناكةشي سةردي هةبَيت لةطةَل ( من قيمة تلك التجاوز)دابنرَيت 
 .سناي كة موتةعةميد نيية

باسي تةحكيي كراوة، زؤر زؤر دروستة، ضونكة ئةطةر بة موساوةزاتي موباشري كَيشةكة / مبةنيسبةت سَيية
ضارةسةر نةكرَيت، حةمتةن دةضَيتة تةحكيمي دوةلي، تةحكيمي دوةليش شَيوازي خؤي هةية، هةرضةندة 

ةزير و دوايي دَيت لة ماددةيةكي تردا بة دوورو درَيذي باسي دةكات، بةاَلم لَيرة تةحكيي لةنَيوان و
شةخصي موخةوةل نابَيت، ببوورن لة نَيوان وةزارةت و شةخصي موخةوةل، هةرضةندة خؤي وةزيريش 
دةتوانَيت تةمسيلي وةزارةت بكات، مةسروزة لةنَيوان وةزارةت و شةخصي موخةوةل بَيت، ضونكة واباشرتة 

 .وةزير بكرَيتة وةزارةت، لةطةَل رَينو سوثاردا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو نةسرير سةرموو
 :بةردَين نسرير حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بردطةي سَي، كة ئةو ليذنةية دابنرَيت و رام لةطةَل ئةو ( 41)منيش ثَيشنيارةكةم هةر ئةوة بوو لة ماددةي 

 .برادةرانةية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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اال بعد استحصال )كة لة نيهايةتي سةدةرةكة ( ث)منيش ثشتطريي ئةو ئةندامانة دةكةم لة ئةوةلةن 
ثابةند بَيت بة  ، ئةوة البضَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة دةمانةوَيت شةخصي موخةوةل(موافقات اجلهات املعنية

 .يعئا بكرَيت، زؤر سوثاسدةوانني و ئةننمية، ناتوانر ئ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمانبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةشَيك لة دسةكاني مر كرا، تةنها ثشتطريي لةو بؤضوونةي كاك ةةسور دةكةم لةسةر بردطةي سَيي ماددةكة 

ةكان، سيعلةن تةوزحيَيكيش بدرَيت، ئةم موَلكانة كامر، ضةند جؤرة موَلكَيك بؤ دةرةبوو كردنةوةي جووتيار
هةية، موَلكي تاثؤ هةية، موَلكي موسةوةزةي تاثؤ هةية، عةددي زراعي هةية، بةرداسو مر داوادةكةم بةثَيي 

راوةتةوة، زؤر ياسايةكي نَيودةوَلةتي دةرةبووي سةالح بكرَيتةوة، ئةطةر هاتوو نةستةكة لةناو زةويةكةى دؤز
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مةريةم خان سةرموو

 :بةردَين مريي حسر ابراهيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، جَي نابَيت ئيستيعمال (اساءة)بردطة دوو، ئَيك ( ثانيًا)راسو برادةرا لَيرا جوابَي مين دا طوتت، بةس 
ممتلكات  اىل تسبب يف اضرار اذا)ز باوةرد بكةم باشرت بوو لَيرة بكرَيت لَيرة، ضونكة داسي دةبيين لَيرة، ئة

ئةظة جَي نابَيت، كة ئةو بَيت الزمة كو دَيتة ( جتاوز وبشكل متعمد)ئةظة / باشرتة، يا دوَي( االخرين
لَيرة تةعوين بَيتة كرن، ويا ( متعمد غريجتاوز ب اذا)موحاسةبة كرن، وةكي طوتي دانونيية، بةس ئةطةر 

 .خؤي تةشجيعة بؤ تةجاوزاتى دَيكة، سوثاسةبينني تةشجيعة، تةجاوزات دةكات، كة بد(  )
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيويسو ، ئةوة بة ث(اال بعد استمصال مواسقة)دسةكامن طوترا لة ئاخري بردطةي ( ث)مر لة بردطةي يةكةم 

، كةليمةي مةعقولة بة زةرورةت نازامن، (دفع تعويضات عادلة ومعقولة)نازامن، لة بردطةي دووةمي ثَيي واية 
مةعقولة، هةروةكو خؤي مبَينَيت لةوَي، لة بةشي دووةميان لةطةَل  عادلةضونكة زؤر مةتاتيية لةوَي هةر 

 .ةكةمرةئيةكةي دكتؤر ناصح دام دووبارةي ناكةمةوة، سوثاستان د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
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 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شتةكا مر دبَيذم كاك كةريي ئيشارةتي ثَي كرية، رةئيا مر دةبي هاوواَلتيش لَيرة مةجلةئَيكي دانوني هةبَي 
ة دي  ئو مةجلةئَيكي دانوني تةحكيمَيكي هةبَي  بؤ بؤ تةحكيمَي كاظا كو نةست لةسةر عةرد دَيتة ظ

 .تةدديرا مومتةلةكاتي، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
غة البضَيت، بة تةئكيد هةر خةسارةتَيك ، ئةو تةجاوزات، ئةو بالي( )لة سةدةرةي دووةم ( 41)لة ماددةي 

، (من قبل الشخص املخول جيب ان ال تتجاوز مقدار تلك الزيادة)بَيت، ثاشان لة نيهايةتي يةكسةر دةَلَيت 
ئةمة حةدة بة عةكسةوة بَي ، ئةطةر سةالحَيك زةرةري لَي كةوت، ئةطةر شةريكة، يان مةحكةمة دةراريدا 

، يةعين ئةو خةسارةي ثَي (ان ال يقل عن مقدار اخلسارة)ةبَيت ئةمة بطؤردير زيادي بداتَي، با بيداتَي، د
دةَلَيت ( ثالثًا)كةوتووة نابَيت لةوة كةمرت بَيت، يةعين لةوة زياتر بَيت دةيدي ض دةكات بيداتَي، بةنيسبةت 

، ضونكة لة ئيناسة بكةير( اجلهات املختصة يقدر التعويض العادل واملعقول مبوجب هذه املادة من قبل)
مةنتيقةيةك، مر لة كةركووكي هةزار و حةوت سةد بريي نةوت لة مةنتيقةي كةركووك هةية، زؤر جار لة 

دادةنا بريَيكيان دةكةوتة ناو سةالحةكانةوة، ( ثاثالير)مةنتيقة دةبوو، ئةو حاَلةتانة لة ثَيشةوة دةهات 
اثؤ، لة موديريةي ناحية، يان دائيمقام، لةطةَل لةوَيوة دةضوون شكايةتيان دةكرد لة ناحية، لة زراعة، لة ت

نوَينةرَيكي شةريكة تةشخيصيان دةكرد خةسارةتةكة ضةندة دةنراية وةزارةت و ثاشان ثارةكةيان دةدا 
ثَييان، يةعين بةو شكلة بَي ، ئةوةي تةحكيمي دةولي، ئةطةر خةسارةتَيكي زؤر طةورة بَيت، سةالحَيكي 

ر شةريكةيةكي عيمالدي دنيا، با سةالحةكة لة وةزارةتي خؤمان، لة شةريكةي دوربةسةر نةخرَيتة بةرامبة
نةوتةكةي خؤمان خةرةسارةتةكةي وةربطرَيت، وةزارةت لةطةَل ئةو شةريكة تةرةف بَي ، ئةطةر ئاوا 
دابردَيذَيت بة رةئي مر باشرتة، ئةوةي سؤزان خان طوتي مر سةد لة سةد تةئيدي دةكةم لةناو موَلكي ئةو 

ةالحة كة سةد ساَلة باثرييان موَلكي ئةوانة لةسةري ذياون ثشتيان ثَي دامية بريَيكي نةوتي لَي دةردةضَيت س
سرَيي دةدةنة دةرةوةو ناهَيَلر ننيكي بَيتةوة، بؤية ئةطةر نيسبةتَيك تةحديد بكرَيت لةو دانوني ئةخري، 

مةنتيقةي كةركووك لةبةيين دبن تاكو  يان شتَيكيان بؤ ديار بكرَيت زؤر زؤر زةروريية، ضونكة زؤر لة
كةركووك بةناوي ئةوةي كة ئةمة مةنتيقةي نةوتي لَي دةردةضَيت مةحةرةمة بوو بة سةدان طونديان لَي 
دةردةكرد، وةاَل نةوتي لَي دةرضووة، ئَيوة نابَي لةوَي بر، هةروةها بةنيسبةت مةمخوورو خانةدني و زؤر 

ئا بكرَيت، بةرداسو ئةمةش حةدة، شةريكةيةك بة مليار ثارة خباتة شوَيين تر، ئةوةي زةريبة بؤضي ئيع
ناو ئيشةوة حةدي زةريبةكةش شوَينَيكي هةبَيت و ديار بَيت، ئينجا نازامن جةنابي وةزير، ئةمة ئايا 
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تةماحة بؤ ئةو شةريكانة كة بَير ئيش بكةن، ئةطةر ئةوةية ئةوة مةسةلةيةكي ترة، ئةطةرنا حةدي ئةو 
 .بدةن و زؤر سوثاسزةريبةية 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسيارةكان تةحديد كراون بةسةر ضةند شتَيك، ئةطةر جةنابي وةزير رووني بكاتةوةو دوايَي هيين 

 .دةكةير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الوزير بالتنسيق مع اجلهات )ةزةيةكي راست و جوانة بَلَيني ئةوة موالح( ثالثًا)سَي موالحةزةمان هةية، 

، ضونكة لةوانةية وةزارةتي تريش بَيت، مةسةلةن ئَيستا لة شةريكات دَينةوة ئيش دةكةن لةطةَل (املعنية
موحاسن و لةطةَل ئةواني تر تةدديراتي ترو ئةو شتانة، ئةوة شتَيكي باشة، دةبَيت جيهةتي تريشي تيا 

م دةبَيت وةزارةتي تيا بَيت، ضونكة هي ئَيمةية، ئَيمة دةبَيت تةنسيق بكةير لةطةَل ئةواني تر، بَيت، بةاَل
ناتوانني مقاول لةطةَل وةزارةتَيكي تردا ئيش بكاتر موباشةرةتةن، دةبَيت وةزير بَيت، ضونكة خؤ وةزير 

سَييةمةوة، موالحةزةيةك  ئيشةكة ناكات تةعليمات دةردةضَيت، ئةوة شتَيكي ئيعتيادية، ئةوة لة ناحيةي
دةرضَيت جةوهةري نيية، ئةطةر ( مذكورة)ئَيمة مانيعمان نيية لَيرة ( ثانيًا)لة (  )هةبوو بؤ سةدةرةي 

ئةو شتَيكي (  )ئةوة نةمَينَيت دةيدي ناكات، باشرتة وابنامن، بةاَلم جياوازي هةية لةنَيوان ئةو سةدةرةي 
سَي، ئةوة شتَيكة بة ئيتيئاق / ، ئةوةلةن(ثالثًا)لةطةَل ئةوةلةن عةمديية، كة موخالةسة دةكات مقاولةكة 

دةيكةير، تؤ دةضيت لةطةَل ماليكةكة ئيتيئاق دةكةيت مومتةلةكاتي ئةو بةكار دةينيت بة ئيتيئاق بة 
، ئةوة (ث)شتَيكي مةعقول، ئةويرت تةجاوز دةكةيت بة عةمدي كردووتة، جا لةبةر ئةوة جياوازة، ئةوةلةن 

دةَلَيت دةبَيت مواسةدةتي جيهةتي مةعنية وةربطرَيت، مةسةلةن بابَلَيني تةجاوزي بؤ كارةبا  موهيمة،
رادةكَيشَيت، يان وةكو ننيكي سةددَيكي دةَلَي دةبَيت عةددةكة وةزارةت دةتداتَي ماناي نيية كة تؤ 

ؤ هةموو شتَيك بة مواسةدةتي وةرنةطريت، مواسةدات ثَيويستة، دةبَيت وةربطريت، ئةمة ئةوة نيية بؤ ت
كةيئي خؤت ئيش بكةيت، لةبةر ئةوة دامانناوة، ناتوانني تةجاوزي دانوني ئيقليي بكةير، دةبَيت بضيت 
مواسةدةتي جيهاتي مةعنيةش وةربطريت، هةر لةبةر ئةوة دانراوة، دةَلَيت عةددةكة كة كرا ماناي نيية تؤ 

ةعين عةسوت ناكات لةوةي كة ئيستيمصالي حةدي بدةيتة ئةو شتانة، دةبَيت مواسةدةت وةربطريت، ي
نةسةدات نةكةيت، ئةوة دةَلَي دةبَيت ئيستيمصالي مواسةدات بكةيت لة جيهاتي مةعين، كة عيالدةي بة 
وةزارةتةوة نيية، مةسةلةن وةزارةتي كارةبا دةبَيت بضَيت بؤ ئةوَي، ئةوة بؤ هينة، يةعين بؤ ئَيمة باشة، 

 .سوثاسدةبَيت ئةم شتانةي تيا بَيت، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةددير تةعوينةكة زؤر كةس داوايان كرد كة ليذنةيةك بَي ، واتا / مر ثرسيارَيكي هةية لة سَييةم
ليذنةيةكي تايبةت بَي ، ئةطةر بكرَيتة وةزارةت، يةعين دةمانةوَيت ليذنةيةك لة وةزارةت هةبَيت، تؤ 
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تةرةسةكةي تر، ئةطةر حةدي خورا، ئةو بضَيتة ( ء اىل التحكيم ايحيق للشخص املخول اللجو)لَيرة دةَلَييت 
كوَي، مةسةلةن وةزارةت تةدديرَيكي كرد، لَيرة تؤ بةس حةدت داوةتة شةخصي موخةوةلةكة ئيعترياز 

كة زةرةرمةند ئةبَيت، ئةطةر دةراري وةزارةتي بة دَل  ،بطرَيت لةسةر ئةو تةدديرة، ئةي تةرةسةكةي تر
حيق للطرفني )ئةويش حةدي هةبَي  لة مةحكةمةيةكة، لة شوَينَيكة كار بكات، يةعين بَلَيي  نةبوو، دةبَيت

، ضونكة سةردي هةية ئةطةر (حيق للطرف املخول)، يان دةتواني بَلَيي (اللجوء اىل الحماكم وفق بنود العقد
جَي بَينَى بؤ ئةوةي ئةطةر ، بةاَلم دةبَيت حةدي مواتينةكةش بة(ود اتفاق او العقدنبوفق )ئةجنةبي بَي  

دةراري وةزارةتي بةدَل نةبوو شكايةت لة مةحكةمة بكاتر، تةبعةن مر ئةو ئيعتريازاتانة كؤ دةكةمةوة، 
كاك دكتؤر ناصح ئيشارةتي (  )جطة لةوةي ئةوةي ئةخريي هي خؤم بوو، ئيعترياز زؤر هات لةسةر دووةم 

ةعين ئيسائةو تةجاوز دوو شو جياوازة هةردووكيان ثَي كرد، كاك كةماليش هةر ئيشارةتي ثَي كرد، ي
عقوبةيان بة عةيين شت داوة، ئةوةش تةبعةن ناكرَي  بةرداسو، يةعين يةكَيك ئيسائةي كردووة بةبَي 
دةصد، يةكَيك تةجاوزي كردووة ماناي واية دةصدي هةية، بة دةصدةوة بة ئاطادارييةوة كردوويةتي، 

اساءة )وةكو يةك بَيت، يان دةبَيت تةوحيدي بكةيت، بة رةئي مر ئةطةر  ناكرَيت هةردووكيان عقوبةكةي
من اساءة وجتاوز بشكل متعمد على ممتلكات )، بكرَيتة يةك، يةعين يةكةم و دووةم دةمج بكرَيت، (جتاوزة

، ئةوة جوابةكةي مةعقول دةبَي ، ئةطةرنا دةبَيت عقوبةكةي دوو (االخرين وعلى النشاطات املسموحة
بَي ، يةكَيكيان ئةوةي ئيسائةي كردووة، ئةويرتيان ئةوةي تةجاوزي كردووة، لة يةكةم بردطةي  نةوع

لةجياتي مةعنية، مةعنيةكة ئةطةر هني بكرَي ، كَي مةعنية، ( املختصة موافقات اجلهات)ية (ث)سَييةم كة 
موختةسة لة جَيطايةكة  هةموو كةسَيك، يةعين ئيختيصاص هةر شتَيك مةسةلةن كارةباية وةزارةتي كارةبا

دائيمقامة دةبَيت بضَيت دائيمقام تةمسيلي حكومةت دةكات، جا مواسةدةتي جيهاتي موختةسة، ئةوةي كاك 
ةةسور و زؤر لة برادةران ئاماذةيان ثَي كرد لةسةر ضؤنيةتي تةعامول كردن لةطةَل خاوةن موَلكةكان، 

ةي هةية كة موسةوةزة بة تاثؤ، يةعين موَلكيةتي ديارة دوو، سَي خاوةن موَلك هةية، خاوةن موَلك ئةو
تاثؤي هةية، كاملي حةدي تةسةرويف هةية لةسةر عاردةكة تاثؤي خؤيةتي و بةناوي خؤيةتي، ئةو ئةرزانة 
رةنطة زؤر كةم بر، يان هةر نةبر، لةبةر ئةوةي بة تاثؤية زياتر لةناو شارةكانداية، بةاَلم الدَي هةر موَلكي 

دةبَيت بة نةوعَيك تةعوينَيكيان هةبَيت، نةك وةكو لة ئيتئادا هاتووة، ئةوةي لة ئيتئادا  دةوَلةتة، ئةويش
، لة %8هاتووة ناطوجنَي ، لةبةر ئةوة نة بةو شكلة تةعوين دةكرَي ، ئةوةي لة ئيتئادا هاتووة دةَلَي لة 

بةشَيكي تر هةية لةو دسانةي  نيسبةي دانةوة لَيرة ناطوجنَي ، دةبَيت تةسسيالتَيكي تةواوي هةبَي ،% 14
كة كرا، ئةو ئةرزانةي كة حكومةت دةسو بةسةردا طرتبوو، بةتايبةتي عةرزةكاني نةوتي، حدودي لة 
مةمخور، لة دةورو ثشو كةركووك، لة ئاَلتون كؤثري و لةوال تر، ئةوة تةبعةن ئَيمة ثابةندير بة 

بكةير، ماددةيةكي دةستووري هةية باس لةوانة  هينَيكةوة، دةبَيت لةطةَل ئةوة بة حةساسيةت تةعامول
دةكاتر، ئةوة بةند كراوة بة ليذنةيةك بؤ حةري خيالساتي مومتةلةكات، سريداعاتي مومتةلةكات لة 
دةستووردا بة تةسسيل هاتووةو دةسو لةسةر دانراوة، دانونيشي بؤ دةرضووة بؤ هينةكاندا لة عَيراددا 
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بةجَي كرا هاتةوة سةر هةرَيي، بةثَيي دانوني خؤمان موعامةلةي  جَي( 122)تةبعةن، ئةطةر ماددةي 
لةطةَل دةكرَيت، بةاَلم تا ئةو وةخو ئَيمة ثابةندير بةو هينة دةبَيت ضاوةردوان بكةير بنانني لةوالوة ضؤن 

ي هني دةبَي ، جا مر نازامن بةنيسبةت ئةو موالحةزاتانة، جاري ثَيشووش باران كرد، ئةوةي ناوي نووس
بوو دسةى كرد، ئَيستا مونادةشةكة لةنَيوان جةنابي وةزيرو سةرؤكايةتي و ليذنةي دانونيية، رَيطا نادةير 

 .بةواني تر كة لة خياللي مونادةشة دسةيان بؤ دَيت، سةرموو كاك كةمال
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةم جةنابي وةزير، هةم بةردَين سةرؤكي ثةرلةمان ئيشارةتيان نةدا، لة ئةخريي  ( /ثانيًا)بةنيسبةت   

مقدار تلك  ال تتجاوزمن هذه املادة، فالتعويض الواجب دفعه من قبل الشخص املخول جيب ان )سةتر 
َيت، ، ضونكة خةسارةت لة خةَلك دةدر(ان ال يقل عن مقدار تلك اخلسارة)، ئةمة بيطؤردير بيكةينة (الزيادة

 .نابَيت لة خةسارةكةي خؤي كةمرتي ثَي بدرَيت، ئةمة يةك
نيية، بةياني ( 122)بةنيسبةت ئةوةي بةردَين سؤزان باسي كرد، ئَيمة مةبةستمان تةنيا مةنتيقةي / دوو

لة هةولَير، لة زاخؤ، لة سلَيماني بريَيك دةربضَيت لةناو موَلكي شةخصَيك، ثَيويستة حيسابَيك بؤ ئةوةي 
 .كي بؤ بكةينةوة، كة خاوةني ئةو موَلكة هةروا لة هةوا نةمَينَيت، زؤر سوثاسشوَينَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كاك كةمال سةرمووي، مر باسي كرد طومت دةبَيت دوو نةوع هني هةبَيت عةيين شت دةكاتر، ئةوةي 
 .حَيكي هةيةسَييةم، يةعين ئيسائة شتَيكة، تةجاوزيش شتَيكي ترة، كاك سرسةتيش شةر

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر موالحةزةيةكي هةية، هةندَيك موستةاَلحات هةنة سرف دانونينة، ئةطةر يةكَيك بةكاري بَينَي  لة 
جَيطاي خؤي نةبَيت، تةبعةن مةردودَيكي خراث دةبَيت، ضونكة سبةي جيهةتَيك بضَيت ئةو دانونة تةسسري 

بة ةةَلةت بؤي دةضَيت، تةسسريي دانون ئةطةر جيهةتَيكي مةعين نةتوانَيت تةسسري بكات، الزمة لة بكات 
دةصدي موشةرع بطات، هةندَيك موستةَلةحات دانونينة، بة رةئي مر با بؤ دانونيةكان مبَينَيت، با ئَيمة 

يتيجاهَيكي ةةَلةت نةضينة ناوي، ضونكة دوو تةسسريي دانوني ةةَلةت دةردةضَيت، دانونةكةش بة ئ
دةردوات، مر تةماشاي سةروضاوة دانونيةكان دةكةم هةندَيك شت هاتة طوت ئيمتيمالة بةدَليان نةبَيت، 

 .بؤية مر حةز دةكةم ئةوانة لة مر زياتر موداخةلة بكةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي دسةت هةبوو سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
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مر دةنطي دةخةمة ثاَل دةنطي كاك سرسةت، ئةطةر سينطتان سراوان بَيت، ضونكة مونادةشةكة واي 
لَيهاتووة، دواي ئةوة بةس لةنَيوان جةنابي وةزيرو سةرؤكايةتية، يةعين ليذنةي ياسايي هةتا لةسةر 

عين زؤر شت هةية لَيرة ئَيمة ثَيمان خؤشة مةسةلةي ياساييةكان ليذنةي ياسايي رةئي وةرناطريَي ، ية
دسةى لةسةر بكرَيت مةجالي ئةوة نادرَي ، هةتا مةسةلةي صياةة كردنةوةكةو طؤردير هةموو شتةكان 
لةنَيوان ئةو دوو تةرةسةية، لةسةر ئَيمة باز دةدرَيت، بؤية ثَيمان باشة وةكو ثَيشاني لَي بَيتةوة، ليذنةي 

 .كان دةوري خؤي ببينَيت و ثرسياري لَي بكرَيت، سوثاسياسايي لة مةسةلة ياسايية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثاشي رةئي دان طومت ناو نانووسي، ئيال ئةطةر بنامن موشكيلةيةكي ياسايي هةية لة ياساكان، ضونكة هةموو 
طةر دانوني ئةوانةي دةيانويست رةئي بدةن رةئياندا لة نةتيجةي مونادةشة رةئي تازة ثةيدا دةبَيت، ئة

بَي  لَيي دةثرسي، بؤ ئةوةي هاوكاري دانونيمان بكاتر، نةك رةئي بدات لةسةر شتَيكةوة، كاك عةوني 
 .سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةدةني ئَيمة مونادةشةي مةوزوعَيكي دانوني سرف دةكةير، لَيرة لة دانونةكة ئيشارةتي ثَيداوة، دانوني م

موعالةجةي مةوزوعي تةعويني كردووة بةشَيوةيةكي وازيح و تةسسيلي، ( 421تا  186)لة ماددةي 
هةروةها دانوني مورداسةعاتي مةدةني موعالةجةي مةوزوعي تةحكيمي كردووة، ئَيمة ثَيي ناوَيت خؤمان 

هةندَيك طؤردانكاري  ماندوو بكةير بةو شتانة، دانونةكة زؤر بة رَيكوثَيكي هاتووة، ئةطةر صياةةكان
بكةير، زياتر موجيب نيية مونادةشةكة دوورو درَيذ بكةير، بؤ ئةوةي دانونةكة وةكو جةنابتان 

 .ئيشارةتتان ثَيداوة بة مانطَيكيش تةواو نابَيت، نةك بة دة رؤذ، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
مر دوو، سَي موالحةزةم هةية بة حةديقةت، جارَي ئةحكامي تةحكيي لة دةوانيين ئَيمة سةردي هةية 
لةطةَل ئةحكامي تةحكيمي دةولي، ئةوة لة اليةك، رةنطة جانيب شةريكاتي ئةجنةبي ئةطةر داخيلي 

ازي نةبر، بةو بنودانة رازي بر كة عةمةلياتي نةسو بر، ئيمتيمال هةية لة ئةحكامي تةحكيمي ئَيمة ر
 .لةنَيوان هةردووال كراوة بيما سيهيي تةحكيمةكة، ئةمة يةك

بةنيسبةت تةعوينيش هةمان شَيوة، ئيمتيمالة بة مةباديئي تةعويني لةناو دانوني مةدةني ئَيمة / دوو
 .ة بنودي عةددةكة هاتووةرازي نةبر، بةَلكو بةو مةبدةئانة رازي بر كة لة دانوني نةوت و طازدا هاتووةو ل
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بةنيسبةت تةعوين، مر تةمةنا دةكةم ئةوةي كة عاردي هةية تةعويني بدرَيَو بةو شَيوةيةي كة / سَي
سؤزان خان طوتي، بةاَلم ئَيمة ياساكمان لَيرة دةركردووة، ياساي ئيتئاية، دةبَيت تةحةدودي نةسعي عامي 

عامي تَيداية تةعوينةكة دياري كراوة بؤ خاوةن تَيدا بَيت، عةمةلياتي نةستيش كة حقودي نةسعي 
موَلكةكة، ض عةمةلياتي نةسو بَيت، يان ةةيري عةمةلياتي نةسو بَيت، بةنيسبةت ناوضةكاني تر وةكو 
دكتؤر كةمال ئيشارةتي ثَيدا نةهاتؤتة سةر حكومةتي هةرَيي، كةي هات سيعلةن مر لةطةَل بؤضوونةكاني 

بَيت حيسابي ثَي بدرَيت، بةنيسبةت مومةسيلي تةرسةير، مر لةطةَل ئةوةم كاك ةةسور مةمخوورييي، كةدة
كة دةبَيت مومةسيلي هةردوو تةرةيف تَيدا بَيت و مومةسيلي تةرةيف زةرةرمةنديشي تَيدا بَيت، كة رةئي 

 .هةبَيت لة تةحكيمةكة، ئةوة بةكورتي موالحةزةكاني مر زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اك دكتؤر ئاشو بةنيسبةت تةعوينةوة لة واَلتاني تر ضؤن تةعوين دةكرَيت، مر لةالم روون نيية، نازامن ك
 .ئايا ئةوة عةدالةتي تَيداية، دانوني ئيتئا دةكرَي  لَيرةدا جَيي خؤي بطرَي 

 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ تةحكيمي عالةميية، ئةوة عةدالةتي تياية، خؤي ماناي ئةوةية، بةاَلم با بَيينةوة سةر  ئةطةر( ثالثًا)

جيب ان )ثَيشنيارَيكمان هةية كة حةلي بكةير، لةجياتي ئةوةي بَلَيني لة نيهايةتةكةوة ( ب/ثانيًا)سةدةرةي 
ن مقدار االضرار الناجتة عن جيب ان التقل ع)ئةوة لةةو بكرَيت، بيكةير بة ( ال يتجاوز مقدار تلك الزيادة

، (جيب ان التقل عن مقدار االضرار الناجتة عن تلك التجاوزات)، تةبعةن تةددير دةبَيت، (تلك التجاوزات
 .عيالدةي بةوةي نيية ضةند سائيدةي هةبوو، ئةوة حةلي دةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َلمةتي شةخصة موخةوةلةكة بَي هةندَيك جار ئةو صيغةيةي كة جةنابت طوتت، رةنطة لة مةس
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة راستة، بةاَلم ئةوة ماناي نيية، حكومةت ةةرامةت نةدات لةسةر مقاولةكة، كة ئيناسةتةن لةسةر 

ة، بةاَلم تةعوين بؤ ماليكةكة ئةوةية حةدي ئةوة، ئةو شتة لة عةددةكة باس دةكرَيت، ئةوة شتَيكي ئيناسيي
 .خؤي وةردةطرَيت، بةاَلم ئةطةر تةجاوزات بكات دانونيةن حكومةت دةتوانَيت ةةراماتي ئينايف لةسةر دانَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة تةعويني خاوةن موَلك جَيي لَيرة نيية، لة شوَينَيكي تردا دةبَيت موعالةجة بكرَيت، ئةو مةوزوعةي 
باس كراو ئاماذةي ثَي كرا، لةسةر مةوزوعي ئةو شوَينانةي ض ئةوانةي خاوةن موَلك لة كوردستان، ض 

لة ماددةيةكي تردا دةبَيت باسي لَي ( 122)ئةوانةي ئَيستا لةسةر سنوورن ثَيشي جَي بةجَي كردني ماددةي 
ئيقترياحَيك دةكةير، كة دةبَيت كرا بَيت، يةعين ضؤنيةتي تةعويني خاوةن موَلكةكان، ئةوة نةشكرابَيت 
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حكومةت ماددةيةكي ئيناسة دةكةير دوايَي لة كؤتاييدا كة ضؤنيةتي تةعامول كردن لةطةَل خاوةن موَلك، 
دةبَيتة ( املعنية)، (ث)ئةوة بريي لَي دةكةينةوة تا سبةييَن، ئَيستا ئةو طؤردانكاريانةي كة بةسةري هاتووة 

، با (نتيجة ارتكا  جتاوزات)واي هينتان باليغةكة شةتب دةكرَيت، لةسةر دا( ب/ثانيًا)، (املختصة)
) ، يان (اجلهات املعنية)دانونيةكان لةنَيوان خؤياندا رَيككةون، كاك عةوني، كاك شَيروان ئَيوةش بَلَير 

 (.املختصة اجلهات
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةصةو جيهاتي مةعنية، هةردووكيان وةكو يةكر، كامةي بةكار بَيت وةكو هيض سةردي نيية جيهاتي موخ

 .يةكر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، وةزيرةكة ببَيتة وةزارةت، (يقدر التعويض العادل املعقول مبوجب هذه املادة)كةواتة وةكو خؤي مبَينَيت، 
عترياز كرا طوتيان ليذنةيي تةعوينات، طةورةترة لة ليذنةيةك داخيلي وةزارةت بَيت، مر ثَيي واية زؤر ئي

ليذنةي تةعويناتت داخيلي وةزارةت دةبَي ، لةبةر ئةوة وةزارةت ليذنةيةك دادةنَي  بؤ ئةو تةعويناتة 
، لَيرة جوابي جةنابي وةزير نةيدا (مجيع االعرتاضات من قبل كافة االطراف املالية وحيق للشخص املخول)

 .دووة، شةخصي موخةوةل، سةرموو تؤش دانوني حةدت هةيةبوو خةَلكي تر كة زةرةريان كر
 :بةردَين خةمان زرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة كة باسي تةدديري تةعوينات دةكةير، باشة وةزارةت خؤي تةرةسَيكة لة مةوزوعةكة، ضؤن دةكرَيت 

لَيرة مر نازامن ئةطةر ليذنةي خؤي تةرةف بَيت لة مةوزوع و خؤشي بَيت تةدديري تةعويناتةكة بكاتر، 
تةعويناتيش هةبَي ، ئةمة بؤ شتَيكي ترة، بةاَلم دةبَيت بضَيتةوة بؤ بةردةمي حماكي لةو حاَلةتة، يةعين 

 .ناكرَيت ئةمة، عيالدةي نة بة وةزيرة، نة بة وةزارةتيشة، خؤيان تةرةسر لَيرة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةت موباشةرةتةن تةرةف نيية، بةس يةعين نةوةك موحناز بَي ، كاك عومةر وةزارةتي تَيداية، بةاَلم وةزا
 .سةرموو

 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باسي ئةو تةعوينة دةكرَيت لةنَيوان ئةو شةريكاتانةو ئةو كةسانةي كة صاحَيب موَلكر و زةرةريان لَي 

يكةكة بَيت، ياخود مقاول بَيت لةسةر ئةرزةكةي، يان مونشةئاتي دةكةوَيت لة نةتيجةي تةسةروساتي شةر
دةبات، يان عاردةكةي خراث دةكات، ئةو تةعوينة وةك كاك شَيروان باسَيكي لَي كرد، مر لةطةَل كاك 
شَيرواندا نيي، بؤضي تةرةيف دايي و بةدوةت ئةو بَيت صاحَيب موَلكةكةي الي ئَيمة زةعيف بَيت، بؤ ئةو 

وبةردووي مةحاكمي حةلي نيناع نةبَيت حةسبة ئيختيصاصي حماكمي خؤمان، كة حماكي تةعوينة رو
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ائةكانيش لة هةردوو ئةتراف دادةنرَيت، رةئي خوبةراي سةني بة رةئي خوبةرائةكان، خوبةرموختةس بوو 
انَيت ئةو تةعويني خةَلكةكة دةدرَيت، بةاَلم ئةوةي باسي لة تةحكيي دةكات، جةنابي وةزيرو وةزارةت بتو

داخيلي تةحكيي بَيت، مةسائيلي تةحكيي لة دانوني مورداسةعاتي مةدةني باسي لةسةر كراوة، وةزارةت 
 .بضَيتة بابي تةحكيمةوةو موحةكمني دانَير، هيض ئيشكالَيكي لةسةر نيية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نيسبةت ئةجنةبي لة دانوني مر وةاَلمي جةنابت دةدةمةوة بةنيسبةت ئةمةوة، عةسوم دةكةيت، بة
ئيستيسمارد هينمان كرد، لة بةةدا باشرت لة ئَيمة موعالةجةيان كرد، لة زؤر روووةوة دانونةكةي ئَيمة 
باشرتة، تةنيا لةو رووةوة ئةوان خةبريي باشرتيان هَينا بوو تةحكيي ئةجنةبي دةبول ناكات لة مةحاكمي 

كردووةو رَيطايةكيان نيشان داوة لة موستةدبةلدا ئةطةر  مةحلي، ئةوة تةواو بووة، لةوَي موعالةجةيان
ئيستيسمارد لةوَي زؤر بوو مةجبور دةبني وةكو ئةوان بكةير، ئةوةي لَيرةدا هاتووة خةبريَيكي دانوني بة 
مواسةدةتي هةردووال، ئةوة باشرتير شَيوةية، بؤ ئةوةي ئيتميئنان بداتة موستةرريي ئةجنةبي سيقةي 

مةحةلي، دةَلَي سبةييَن تؤ تةرةيف خؤت دةطريت، بةاَلم مر لَير مةبةستي ئةوةية جطة  نيية بة حماكمي
لةوةي حةدي شةخصي موخةوةل حةدَيك بدرَيتة خاوةنةكةي تر، كة لة مةحاكمي خؤماندا شكايةت بكات، 

زير، ئةوة هةبَيت شةخصي موخةوةل بؤي هةية خةبريَيكي دوةلي بَينَي  بة مواسةدةتي بةيين خؤي و وة
بةاَلم تةرةيف خؤمان ئةطةر تةعوينةكةي ثَي باش نةبوو، كة حةدي هةبَيت لة حماكمي خؤماندا شكايةت 
بكات، ئةطةر صيغةيةك تةدديي بكةن لةسةر ئةوة، خةبريي دوةلي ماناي ئةوة نيية بَي ، خةبريي دوةلي 

دانونيية، رةئي دةداتر لةسةر  يةعين خةبريَيكة ناسراوة، ئيجازةي هةية، رةريية، لة واَلتةكةي خؤيدا
مونازةعات كة وةزير دةست نيشاني كرد، شةخصي موخةوةل مواسةدةتي كرد، دَيت لَيرة رةئي دةداتر 
حاسي دةبَيت، ئيتيئادة لة عةددةكة نووسراوة، لةو عةددةي كة دةيكةن ئيمناي دةكةن لة حةلةكةي ئةو 

ةية دةنووسرَي  لة عةددةكة لة حاَلةتي خيالساتدا نودتةية نووسراوة بةالش نةهاتؤتة ئَيرة، ئةو نودت
 .ئةوة حةسي دةكاتر، مر خوَيندومةتةوة بة تةسسيل ثرسيتيشي بؤية ئةو رةئيةم دا، كاك كةريي سةرموو

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لمواطن املعرتض حق التظلم للمحاكم كما جيوز ل)مر ثَيي باشة لة ئةخريي بردطةي سَي ئةوة ئيناسة بكرَيت 

 (.املختصة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو خةمان خان
 :بةردَين خةمان زرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دةبَيت خؤي لة ئةسَلدا لة رَيطاي ( مر دبل الوزير)مر لةطةَل ئةوةم لة بردطةي سَييةمدا كاتَيك دةَلَيت 
بَيت، بةاَلم بةداخةوة ئَيمة نيمانة، يةعين لة كوردستان دةزاي ئيدارميان نيية، مةحكةمةي دةزاي ئيداري 

لةبةر ئةوة دةبَيت مةحاكمي موختةصة بَيت، بةَلكو رؤذَيك دَيت ئةو مةحاكمي موختةصة مةحاكمي 
لة دةزاي ئيداريش لة كوردستان دةكرَيتةوة، لةبةر ئةوة دةبَيت لة رَيطاي مةحاكمي موختةصةوة بكرَي ، 

 (.ث)ئةوةلةن 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حةدي ئةوةلةنت نيية، مر لَيرة رةئي تؤم ثرسي دانوني بؤية، لةسةر ئةوة دةبواية ناوت بنووسي و رةئي 
بدةيت لةسةر بردطةكاني تر، ئَيمة خيالسَيكمان هةبوو لةسةر ئةو نودتةية، جةنابت ناوت نةنووسيووة بؤ 

كو دانونييةك ثرسَيكي ثَي كردي، بؤ ئةوةي هاوكارمان بيت، ئةطةر دوايَي رةئي دان لةسةر ماددةكة، وة
نودتةي نينام بوو، دةَلَيي باشة، ئةطةر نودتةي نيناميش نةبوو دسةكةت دةبردم، بةَلَي كاك عةوني 

 .هاوكاريةكمان بكة
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (اللجوء اىل التحكيم)حةزةي سةدةرةكة بكةير، لَيرة ئيشارةت بةوة دةدات ئَيمة ئةطةر بة وردي موال

تةبعةن تةحكيميش وةكو طومت موعالةجة كراوة لة دانوني مورداسةعاتي مةدةني، جائينة دوو تةرةف 
ئيتيئاق بكةن بةبَي ئةوةي كَيشةكة ببنة مةحكةمة، يان ثَيش ئةوةي بضَيتة مةحكةمة لة نَيوان خؤيان 

بةو ( 451)كةن بة رَيطاي تةحكيي، تةحكيي لَيرة طوتويةتي خةبريي دةولي دادةنَيني، ماددةي حةلي ب
جيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع معني كما جيوز االتفاق على التحكيم يف )وةزعةي تةسبيو دةكات، دةَلَي 

اذا توفق )سةدةرةي يةكةم لة ( 453)ماددةي  .، ئةوة يةك(مجيع املنازعات اليت تنشأ من تنفيذ عقد معني
، واتا (اخلصوم على التحكيم يف نزاع ما فال جيوز رفع الدعوى امام القضاء اال بعد استنفاذ طريقة التحكيم

 .تةحكيي هةبَيت موشكيلةكة بة تةحكيي حةل بوو، ئةطةر حةل نةبوو ئةوجا دةطةرَيينة سةري
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ية، ئَيمة تةنيا دةَلَيني تةرةسةكةي تر، كاك خةليل سةرمووئَيمة موشكيلةمان لةوةدا ني
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، بَلَيني (ج)مان هةية، بيكةينة (ع و  )، ضونكة (ج/ثانيًا)مر وا دةبيني بردطةيةك زياد بكةير لة سةدةرةي 
لنامجة عن ممارسة العمليات النفطية على االراضي تشكل جلنة لتقدير التعويض عن اخلسائر واالضرار ا)

بكةير بة ( ثالثًا)ئيستيغنا لة بردطةي ( اململوكة لالخرين وجيوز جلميع االطراف اللجوء اىل الحماكم او التحكيم
 .تةواوي
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

ثةيوةندي بةو تةعوينةوة هةية / مر ثَيشنياز دةكةم كةوا بردطةي سَي بكرَيت بة دوو سةدةرةوة، يةكةميان
مبوجب القوانني املعمول بها او )كةوا زياتر اليةنَيكي هاوواَلتي تةرةيف دةبَيت لةو حاَلةتة بنووسني كةوا 

ةخصي موخةوةل جيهةتَيكي ئةجنةبي بَيت، ، بةاَلم ئةطةر هاتوو تةرةيف تر، ش(مبوجب القوانني النافذة
هةروةكو لة دانوني وةبةرهَيناندا لةوَيش عةيين كارمان كرد، تةرةيف ئةجنةبي ئةطةر تةحكيمي دةولي تيا 
نةبَيت نايكات، سيقةي بة دانوني ئَيمة نيية، لةم حاَلةتةدا دةبَيت بطةردَيينةوة بؤ دانوني تةحكيمي دةولي، 

 .زؤر سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

منيش هةروام طوت، طومت دانوني ئيستيسمارة، دانوني ئيستيسمارةكةي بةةدا لةو نودتةيةدا ثَيشي ئَيمة 
كةوتووة، ئةم شتةي جةنابت دةَلَيي لةوَي ئاماذةي ثَي كردووةو رَيطاشي بؤ دانراوة، لَيرةشدا لة عةددةكة 

بوو دةتوانيت بَلَيي بؤ هاوواَلتي خؤمان دةتوانَيت بضَيت هةية دةَلَيت تةحكيي دةبَي ، بةاَلم ئةطةر حةل نة
لة مةحاكي شكايةت بكات، ئةويش بة رَيطةي دةوانيين دوةلي هني بكات، عةسوم دةكةن وةكو طومت ئةوة 

 .مةسةلةيةكي دانونيية، دةمانةوَيت صيغةيةكي دانوني هةبَيت و هاوكارمان بر، كاك شَيروان سةرموو
 :ح حيدريبةردَين شَيروان ناص

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر هةمان رةئيي هةية بةرداسو، ئةطةر تةحكيي دةولي بوو، ئةوةي كة لة دانوني مورداسةعات هاتووة 
تةتبيق نابَي ، ئةوة وةكو مةبدةئ دَيتة سةر زةرةرمةندةكة، زةرةرمةندةكة ئةطةر هاوواَلتيةكي خؤمان 

بوو، ئيعتيادي دةزا دةتوانَيت بةت لة مةسةلةكة بكات و دةراري  بوو، ئةوةي تةجاوزيشي كرد بوو خؤماني
 .خؤي بؤ دةربكات حقوديشي لة دةوانيين ئَيمة ثارَينراوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ت شةريكاتي عالةمي بَير، ئةطةر بنانر حةديان هةية، ئةو حةدة ناتوانر ئيعتيماد بكةنة سةر دانوني نةو

مةحاكمي مةحةلي، ئَيمة ئيقترياحَيكمان كردووة، بؤ ئةوةي ئةو مونادةشةية نةختَيك كورت بكةينةوة، تا 
ير، لة جياتي ئةوة لة سَييةم باس دةكة( يقدر التعويض)بتوانني سةدةرةكة نةختَيك تةعديل بكةير 

، دةبَيت ئةوةشي تيا بَيت، ضونكة (الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املعنية)ئةوةي بَلَيني وةزير دةَلَيي 
اللجوء اىل التحكيم ويكون مبوجب بنود التحكيم مثبتة يف )مةحاكميش دَيتة ناويةوة، دواي ئةوة كة دةَلَيت 
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ت بَلَيني دةولي و ئةوانة، ئةوة لة عةددةكةدا دةبَيت، باديةكةي تر لةةوي بكةن، جا ثَيويست ناكا( االجازة
يقدر التعويض العادل واملعقول مبوجب هذه املادة ومن قبل )موساوةزات دةبَيت و ئيتيئاق دةكرَيت لةسةري 

الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املعنية بعد النظر اىل مجيع االعرتاضات املقدمة من قبل كافة االطراف املعنية 
، مواتيين عادي تةحديدي (لشخص املخول اللجوء اىل التحكيم مبوجب بنود التحكيم املثبتة يف االجازةوحيق ل

 .دةكةيت، مواتني عةيين عةددي دةدةيَو لةوَيش بنودي تةحكيي دادةنَيي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، لةطةَل (ب بنود التمكييمبوج)يةعين ئةوة عةسوم دةكةن، ئةوةي لة ئةسَلي هينةكةدا هاتووة، كة دةَلَيت 
ياساي ئيستيسمارد دةطوجنَي  هي عَيرادي كة دةرضووة، حةلي نيناعات ضؤن دةبَيت زؤر تةسسيلي كردووة، 

يطبق يف التحكيم بني اهليئة )بة هةمان شَيوة ئةو بة جوملةيةكي نووسيوويةتي، جا ئةوةي كة دةَلَيت 
انون العراقي، ومن حيث الشكل تراعى اجراءات التحكيم  املختصة واملستثمرين االجانب من حيث موضوع الق

لغرفة التجارة الدولية يف باريس وجنيف واملركز االقليمي، التحكيم التجاري الدولي يف القانون وفق االتفاق 
املنصوص عليه يف العقد، يتضمن العقد شروط تعني الحمكمني واحلكم الفصل ومقر التحكيم ونفقات التحكيم 

ة الصدار القرار، للهيئة املختصة ايقاف العمل مبحل النزاع عند اللجوء للتحكيم حلني صدور قرار ومدة حمدد
، لَيرة لة ئةسَلي ثرؤذةكة كة بؤمان هاتووة، ئةو ثَيشنيارةي كة دكتؤر ئاشو كردي هةمووي (التحكيم

كة وات وت ( ب بنود التحكيمحيق للشخص املخول اللجوء اىل التحكيم مبوج)ثابةند دةبَي  بةوة، كة دةَلَيت 
هةموو ئةوانة دةطرَيتةوة، جنَيف و داهريةش و ئةوانةش دةطرَيتةوة، بةس ئةوةندةية جوملةيةك ئيناسة 

، (ضي من الحمليني حيق هلم اللجوء اىل الحماكم لالعرتاض على قرار التحكيمافيما يتعلق باصحاب االر)بكةير 
يقدر التعويض العادل : ثالثا)مؤستا كاكة يةعين جوملةيةك ئةوة باشة ئةو جوملةية ئيناسة بكةن، ما

بعد النظر اىل مجيع  ارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة او املعنيةواملعقول مبوجب هذه املادة من قبل الوز
وحيق للشخص املخول اللجوء اىل التحكيم مبوجب بنود  ،االعرتاضات املقدمة من قبل كافة االطراف املعنية

شخص املتضرر لكما حيق للمتضررين االخرين وحيق ل)، ئةواني تر شةتب بكة، ثَيويست ناكاتر (التحكيم
 .، كاك دكتؤر ناصح نودتةي نينامي هةية سةرموو(اللجوء اىل الحماكم املختصة يف االقليم

 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل رَينم بؤ ياساييةكان، هةندَيكيان تةَلةبةي مر بووينة، بؤ  جةنابت دةَلَيي مر لة ياساييةكان دةثرسي،
ئاطاداري مر مامؤستاي ياساي نَيودةوَلةتي طشتيي و مونازةعاتي دوةليي، تَيناطةم بؤضي رَيطة بة مر نادةيت 
دسة بكةم، كة لَيرة ناوي تةحكيي هاتووة، تةحكيمي دوةليية، حةز دةكةم باش باش بنانر، لة ماددةي 

جناو دوودا تةئكيدي لةسةر دةكاتةوة، جا خةبريي دوةلي هةبَيت و نةبَيت، ئةوة موشكيلةيةكي تَيدا ثة
نيية، ضونكة عادةتةن تةحكيي بة مواسةدةتي دووال هةبَيت، دوو تةرةف هةبَيت، ئينجا يان يةك كةس 

ائي دوةلي ثَيي تةحكيي دةكات، يان دوو كةس تةحكيي دةكات، يان ليذنةيةك تةحكيي دةكات، ئةمة دةز
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دةَلَير، لةبةر ئةوة دةرارةكةشي مولنةم دةبَيت بةنيسبةت ئةتراسةوة، مواتينيش دةتوانَيت لة رَيطةي 
وةزارةتةوة ئةطةر هيين هةبَيت، يةعين بؤية طومت وةزارةت بيكات، ضونكة وةزارةت تةمسيلي مواتينيش 

 .دةكات بةرامبةر تةرةسةكةي تر، لةطةَل رَينو سوثاسي
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

دسةكةت راستة ئَيمةش هةر وامان طوت، وةزارةت تةمسيلي هةردووال دةكات، بةاَلم شةخصي موخةوةل 
ئةطةر دةراري وةزارةتي بة دَل نةبوو، بةثَيي بنودي عةدد حةدي هةية ئيعترياز بكاتر، تةرةسةكةي تريش 

َيستا با سةدةرةي سَي لة ماددةكة واي لَي دَي  بةثَيي حماكي حةدي هةية شكايةت بكاتر و رازي نةبَي ، ئ
ارة بالتنسيق مع يقدر التعويض العادل واملعقول مبوجب هذه املادة من قبل الوز: ثالثا)بؤتان دةخيوَينمةوة 

وحيق للشخص املخول  ،بعد النظر اىل مجيع االعرتاضات املقدمة من قبل كافة االطراف املعنية اجلهات املعنية
كما حيق للشخص املتضرر اللجوء اىل الحماكم املختصة لالعرتاض على  التحكيم مبوجب بنود التحكيم اللجوء اىل

، ئَيستا وازحية، كاك كةريي ئيعتريازَيكي وةجيهي كرد دةَلَي دةراراتي تةحكيي باتة، (قرارات التحكيم
باتة، ضونكة راستيش دةكاتر، دةراراتي تةحكيي ئةطةر شةخصي موخةوةل كردي، دةراري تةحكيي 

دوةليةو تؤش لة بةندةكةدا نووسيووتة، بةاَلم ئَيمة مةبةستمان ثَيشي دةراري تةحكيي بوو، ضونكة ئةطةر 
لة حاَلةتَيكدا شةخصي موخةوةل تؤ لة دازاجني ئةو دةرارةكةتدا، ياخود رازي بوو لة دةرارةكةي تؤ بؤ 

و شكايةتي كرد، ئةو خؤي ثَي بة مةزَلوم دةزاني، وةزارةتةكةدا، ئةو ناضَيت شكايةت بكات، لَيرةدا ئةطةر ئة
دةضَيتة مةحكةمةي دوةليةكة، يان دةراراتي تةحكيمةكة خةبري دَينَي ، ئةو دةرارةي كة درا حاسي 
دةبَي ، بةاَلم ئةطةر وةزارةت بة تةنسيق لةطةَل جيهاتي موختةصة دةرارةكةي بة دَلي شةخصي موخةوةل 

تي نةبوو، ئةو هاوواَلتية حةدي هةبَيت بضَيت لة مةحكةمة شكايةت بكات، جا بوو، بةاَلم بة دَلي هاوواَل
حيق لشخص املتضرر اللجوء اىل الحماكم املختصة لالعرتاض على قرارات الوزارة، قرارات التعويض او )بؤية 

 .دهةم سةرموو، يةعين ئَيستا وازحية، يان جارَيكي تر بيخوَينمةوة، كاك شَيخ ئة(قرارات الوزارة بهذا الشأن
 :ابد بارزاني عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

داوا دةكةم سنطي سةرؤكايةتي كةمَيك بةرسرة بيت، مر رةخنةك لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةي لة 
حةديقةتدا، ئةظة ئيسلوبَي رَيظا ضوونا ظَي جةلسَي تايبةتة بة ننيكَي دوو سةعاتة لةسةر يةك ماددة 

ئاَلؤزي كة دةست ثَي دكات ئةظةية ليذنةيا ياسايي كة / ستني، ئةز ئاَلؤزيةكي تَيدا دةبيني، يةكةمدةئاخة
جةنابَيتة ثرسيارا رةئيا ليذنة ياسا كرد دةستثَيكيدا دةَلَيت هيض تَيبينيمان نيية، طوتيان هيض تَيبينيمان 

 .نيية، ئةظة يةك
ةر ئةظ ماددةية دكةن، جةنابَيتة ثاش وةرطرتين هةمي ئةظة دوو سةعاتة ئةم ظَي مونادةشة لةس/ يا دووَي

رةئيا ثةرلةمانتاراو ياسازانَيت مة، دةبَيت جةنابَيتة داواي رةئيا ليذنةي ياسايي بكةن سةر رؤشناييا رةئيا 
هةمي ثةرلةمانتاراو رةئيا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي و رةئيا جةنابَي وةزيرا صيغةكي بنظيسي، ثاش ئةظة 
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ة جةنابَيتة، لَيرة جةنابَيتة بة ضةند صيغة دةخوَيين، ثاشي خوَيندني و كةرم كةي و بَيذةي صيغة دةدات
راستة رةخنةي كاك كةريي، يان رةئي كاك كةريي دروستة، بال كاك كةريي كة ليذنا ياسايي دطةل هةظالَيت 

دةنط بني تا صيغةكة خؤ صيغةيَي تةواو بكات و ثوختة بكات، با دة دةديقة ئيسرداحةت بكات، يةعين بَي 
 .تةواو دةبَيت، ثاشان بدرَيتة سةرؤكايةتي، لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس، رةخنةكةت دةبولة، بةاَلم جوابيشي هةية، جوابةكةي ئةوةية ليذنةي ياسايي موتةسيق نني 

سةرؤكي ليذنةي ياساييةو  لةسةري، كاك شَيروان و كاك عةوني و كاك دكتؤر نوري هةرسَيكيان يةكَيكيان
يةكَيكيان جَيطري سةرؤكي ليذنةي ياساييةو ئةويرتيش دكتؤراو ثسثؤردي دانونةو لة ثَيشمان دانشتوون، 
لَيرة كة خيالف هةبَيت رةئي ئةوانيش دةثرسني، شتَيكي تةبيعيية، ئةمة مةسةلةيةكي حةساسة، لةبةر 

بَيت، جةنابتان و ئةنداماني ثةرلةمانيش دةبَيت ئةوة كة مةسةلةيةكي حةساس بوو، دةبَيت سةبرمان هة
سةبريان هةبَيت، بؤ ئةوةي كة صياةةيةكي دةبينينةوة، هةم دانوني بَيت و هةميش مةنتيقي بَي  لةطةَل 

يقدر التعويض : ثالثا)دانونةكة بطوجنَي ، ئَيستا ماددةي سَي واي لَي دَي  با بيخوَينمةوة جارَيكي تر 
بعد النظر اىل مجيع  ارة بالتنسيق مع اجلهات املعنيةوجب هذه املادة من قبل الوزالعادل واملعقول مب

وحيق للشخص املخول اللجوء اىل التحكيم مبوجب بنود  ،االعرتاضات املقدمة من قبل كافة االطراف املعنية
، (ارات التعويضكما حيق للشخص املتضرر اللجوء اىل الحماكم املختصة يف االقليم لالعرتاض على قر التحكيم

ةكة نابَيت، دةبَيت بةس وةزارةت بَيت، سارا خان نودتةي (بالتنسيق)ليذنةي دانوني كاك ئاشو دةَلَير 
 .نيناميت هةية سةرموو

 :ثريوت خضر سارا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين ئةمة حقودي شةخصي (حقوق والتنامات الشخص املخول)ئةطةر سةيري سةسَلةكة بكةيت
موخةوةلة، نةك شةخصي زةرةرمةند، دةكرَيت ئةوة لة ئةحكامي خيتامي ئيناسةكةي جةنابت جَيطاي 

 .ببَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وو كاك ئاخرئَيستا صيغةيةكمان بدةنَي ليذنةي دانوني، سةرم
 :بةردَين اخر مجال انور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة تاكو ئَيستا نازانني تةحكيمي دوةلي ضية، تةحكيمي دوةلي وةكو مر تَيطةيشتبي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نودتةي نينام نيية كاك ئاخر
 :بةردَين اخر مجال انور
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كيي دوةلي نيسبةي نةوت دةدرَيتة خاوةن موَلكةكةي، ئايا سبةييَن لَيرة تةحكيي دوةلي لةبةر ئةوةي تةح
 .نيسبةي نةوتي دا خاوةن موَلكةكةي، حكومةتي ئَيمة ثَيي رازي دةبَيت يان نا، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خةوةل ئيتيئادت كرد، جارَي ئةوةلةن لةجياتي دكتؤر ئاشو وةاَلمت بدةمةوة، كة تؤ لةطةَل شةخصي مو

 .يةعين تؤ صاحَيب موَلكي، خةَلكةكة نةماوة، حكومةت صاحَيب موَلكةكةية، مام خورشيد سةرموو
 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثرسيارَيكي هةية، باسي تةعوينات دةكةن، ئةو تةعويناتة لةسةر ئةرازيية، ئةو ئةرازييةي كة بؤ 
ةي نةوت و شةريكاتي نةوت و بريي نةوت دةطةردَير، ئَيمة دوَييَن و ثَيرَي دانونَيكمان دةركرد موصادةد

لةسةر تةوصيةي حدودي بةلةدية، لة دةرارةكانيشمان ئةوةية ئةوةي موخالةسةي ئةو دانونة بَيت دةبول 
اثؤو ئةرازي زراعةية، ناكرَيت، طومتان ئَيمة سَي نةوعة عاردمان هةية، يةكَيكيان تاثؤية، موسةوةزةي ت

رةت نابَيت، تاثؤى سرف موَلكييةتي % 5بةثَيي شارةزايي ئَيمة لةو مةنتيقةية ئةوةي موَلكي تاثؤية لة 
، ضوار و ثَينجيشي ئةرزي زراعيية، ئةرزي زراعيمان تةحديد كردووة %12هةية، ئةوتري موسةوةزة لة 

و سةد مةتري دةدةييَن، ئايا ئةو دانونةي ئَيستا دؤمن ئَيمة دو 142سةالح لةطةَل سةد دؤمن دةرار هةية 
نيية لةطةَل ئةو  [مضاد] تةعويناتي باس دةكةير مةحكةمةو مةحكةمةي دةولي و تةحكيمي دةولي 

دؤمنةكةي لة مةنتيقةي دةشو هةولَير هةية،  142دانونةي كة ئَيمة دةرمانكردووة؟ بؤ ئةو سةالحةي كة 
 ضي دةدةيَو؟

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
ئةو تةعويناتة ئةوةي نيية، ئةوة عيالدةي بةوة نيية، ئةو تةعويناتة باسي ئةوةية سةرزمان كرد لةو 
طوندةي تؤ عةددَيكت كردووة لةطةَل شةخصي موخةوةل دةضيت تةنقيب دةكاتر لة خياللي ئةو 

ئيشةكةي مةردو تةنقيبةدا ضوو تةجاوزي كردة سةر زةوييةكي تر، يان ضوو مةردو مااَلتي برد بةهؤي 
مااَلتي سةالحَيكي لةناو ضوو، يان خانوونةيةكي تري رووخاند، ئةو نةوعة شتانةية، باسي ئةوانة دةكاتر، 
كة زةرةرةكة لة نةتيجةي ئيش كردندا دةداتة خةَلكي تر، ئةوة باسي ئةو تةعويناتانة دةكاتر، لةبةر ئةوة 

 .ئاخري صيغة دةخوَينمةوة، يان خبوَينةوة تكاية
 :َين خليل ابراهيي حممدبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يقدر التعويض العادل واملعقول مبوجب هذه املادة من قبل الوزارة بعد النظر اىل مجيع االعرتاضات : ثالثا
املقدمة من قبل كافة االطراف املعنية، وحيق للشخص املخول اللجوء اىل التحكيم مبوجب بنود التحكيم كما 

 .تضرر اللجوء اىل الحماكم املختصة يف االقليم لالعرتاض على قرارات التعويضحيق للشخص امل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كةواتة ئةو ماددةية بةو تةعديالتةي ثَيشرت خوَيندمانةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز 
زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ 

 .تكاية ماددةي دواتر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة دةدى مؤَلةتةكةدا هااتووة كة دةبآ وةزير رةزامةنديةكة بدات، يان بةم شَيوةى خوارةوة  :ماددةى سي
 :ثَيى رادةطةيةندرآ

هاوبةشى ء هةناردنة دةرةوةو رَيكةوتنةكانى ديكةى تايبةت بة  رَيككةوتننامةكانى بةكارخستنى :يةكةم
 .ثردؤسةكانى نةوت جطة لة هةر طؤردانكاريةكى ئةم رَيكةوتننامانة

 .هةر طؤردانكاريةكى بةرزةستى كةسى رَيثَيدارو دةكات :دووةم
يةكدانء بارمتةو هةر هةر رَيثَيدانَيك ض طواستنةوة، يان طؤردينةوة، رةوانةكردن، نوَيكردنةوةو لة :سَييةم

 .رةستارَيكى ياسايى ديكةى تايبةت بة مؤَلةتةكة
 

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :هأن يتم اشعاره ب تنص االجازة على ان يتوىل الوزير املوافقة على :املادة الثالثون
صة بالعمليات النفطية باالضافة اىل أية اتفاقيات التشغيل املشرتكة والتصدير وأتفاقيات أخرى خا: أوال
 .ات هلذه االتفاقيات  ريتغي

 .أية تغيريات يف التحكم على الشخص املخول: ثانيا

اية تصرفات قانونية اخرى خاصة  َا، أورهن َا،دجم َا،جتديد ،احالَة ،استبدااَل، اي تفويض سواء كان نقاَل: ثالثا
 .باالجازة

 :فىمصط ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو ليذنةي ياسايي تةوزحييان هةية
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
طئتوطؤ دةكرَي  رةئي ياسايي دَيتة ثَيش، راستة ليذنةي ياسايي لةسةر زؤر خاَلةكان تَيبيين نيية، بةاَلم كة 

 .ئةو كاتة ئَيمة ناضارير  رةئي لةسةر مةسةلةكان بدةير، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية، كاك جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ياية، مر بةداخةوة دةَلَيي ئَيمة دةرارَيكمان باس كرد، ئةوةي شارةزايي لَيرة هةر مةوزوعي تةحةكومي ت

هةبَيت لة دانوني دوةلي و لةدانوني ستةيت، دوو دانوني زؤر زؤر جياوازن، لة ستةيتَيك لة ئةمريكا بَلَيني 
لة رَيطاي لة كاليئؤرنيا دةراري ستةيتَيك دةردةضَيت لة هيض وياليةتَيكي تر تةنئين نابَيت، ئيال ئةطةر 

سيدراَلةوة نةبَيت، دانوني سيدراَل زؤر جياوازة، مةسةلةن هةر ميسال لةسةر تةجاوزات، ئةطةر شةريكةيةك 
تةجاوزي كرد بَيت لة وياليةتَيك يةك جار، بؤي هةية لة وياليةتةكة شكايةت بكات و حيسابي خؤي بكات، 

دةبَيت دوو تةجاوز هةبَيت، ئينجا سيدراَل بري بةاَلم ئةطةر بيةوَيت لةسةر حيسابي سيدراَل شكايةت بكات، 
لة  ضارةسةر كردني ئةم مةوزوعة دةكرَيتةوة، لةبةر ئةوة ئةم مةوزوعة دةبواية زياتر ديراسةي كراباية، 
مر لةطةَل دسةي وةزيرم، بةرداسو ئَيمة دةرارَيكمان دةركردووة، هيض يةكَيك لةو دةرارانة لةسةر هيض 

 .ةير لة داهاتوودا، زؤر سوثاسشةريكةيةكدا تةنئين بك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئيشعارةكة سةدةرةي دووةمة، ثَيشنيار دةكةم ببَيتة (أن يتم اشعاره املوافقة على)لة ماددةي سي دةَلَي 

، لةبةر ئةوةي مواسةدةكة بؤ يةكةمة، (لوزارة على اي تغريات التحكمياشعار ا على الشخص املخول /ثانيًا)
هاتووة، لة نةصي ئينطلينيةكة تةجديد نيية، ئةوان ( جتديد)ئيشعارةكةش بؤ دووةمة، لة سَييةم كةليمةي 

، لَيرة (استبدال سند دين بغريه)بة رينؤظيشر تَيطةيش ، بةاَلم رينؤظيشر نيية، ئينؤظيشر يةعين 
 .ةك هةية، زؤر سوثاسهةَلةي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةو ماددةية بؤ (تنص االجازة على)مر نازامن ثرسيارَيك دةكةم، مادام مةسةلةكة باسي ئيجازةكة دةكاتر، 
لَيرة بَيت خؤي لة دةسةاَلتي وةزيرة، ئيجازةكة وا هني دةكاتر خؤت ئيجازةكة دادةنَيي و ئيمناي دةكات و 

 .َيي، سةرمووثابةند دةبَيت ث
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــد،       ــت بــة عةد ــت، ئــةو ئيجــازة لةوانةيــة ببَي ــك كــة ئيجازةيــةك وةردةطرَي ئةمــة ثَيويســتة، ضــونكة مقاولَي

يكةيةكي تــر دَيــت دةمانــةوَيت ئيلتينامــاتي تيــا بَيــت، ئــةو شــةريكةية ئةطــةر كــؤنرتؤلي طــؤردا، يــةعين شــةر
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ــات،       ــعارمان بك ــةير، دةمانــةوَيت ئيش ــةعامول بك ــة، نامانــةوَيت ت ــيب نيي ــةريكةية موناس ــةو ش ــت، ئ دةيكردَي
لةوانةية رةئيمان بطؤردَيت، بيوةستَينَيت، يان وةكو مةمجوعةيةكي تازة دَينة ناو عةددةكـةوة طرميـةني ثـَي    

كَي تةعامول دةكةير، ئةوة دووةم سةبةبة دامانناوة، ئَيمـة   دةَلَير، دةبَيت ئَيمة ئاطادار بني، كة ئَيمة لةطةَل
دةَلَيني هةر طؤردينَيك بَيت، لـة ناحيـةي بةنيسـبةتي مقاولةكـةوة، يـان حيصـةكاني، ئةسـهومةكاني، ضـونكة         
لةوانةية تةئسري دةكاتة سةر عةددةكةي ئَيمة، يان وةكو تةعامولي ئَيمةو ئةوانة، دةبَيت ئَيمة ئاطادار بـني،  

ارمان بكةن، لةوانةية جاروبار بَلَيني نا، ئةطةر سـوَلتةي ئَيمـة بَيـت مةسـَلمةتي كوردسـتاني تيـا نييـة،        ئيشع
ئَيمة لة عةدددا، لة عةددي نةوتدا ئيجازاتى ئةو شتانة دةنووسرَيت، جا لةبةر ئةوة بة دانونيش دةتـوانني  

ة لة هةموو دانوني نـةوتي عالـةمي ئـةم    ديئاعي لَي بكةير، هةر لةبةر ئةوة دانراوة، ئةمة شتَيكي ئيعتيادي
 .شتانةي تياية، بؤ ئَيمة باشرتة مبَينَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ازةكان لوةةوي و ئةوانةنة، كَي ريتعئةطةر كةس موالحةزةي نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، ضونكة ئي
ةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو ب

 .دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى سى ء يةك

ئةطةر لة مؤَلةتةكةدا لة كةسَيك زياتر هةبوو جطة لةكةسى رَيثَيدارو ثابةندى ء بةثرسياريةتيةكانى 
 .ضَيوةى مؤَلةتةكةدا ض بةشَيوةيةكى هاوبةش، يان تاك بَيتهةموان هاوبةرثرسياريةتية لةضوار

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اذا كان يف االجازة اكثر من شخص باالضافة اىل الشخص املخول تكون التزامات  املادة احلادية والثالثون
 .شرتكة او فرديةيف أطار االجازة سواء بصورة م ومسؤوليات اجلميع متكافلة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر نيية، بةاَلم ئةوة هةر تةحصيل حاصلة، دائيمةن ئةطةر هاتوو، دوو، سَي 

 .تةرةف بة يةك جاري ئيشترياكي كرد دةبَيت موتةكاسيل بر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يعتريازي لةسةر نيية، كاك حمةمةد سةرةج سةرمووئةطةر كةس ئ
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر ئةمةي هةر بة زياد دةزامن ئةو ماددةية، ضونكة ئَيمة لة ثَيشةوة تةعريئمان كردووةو لة تةعريئةكان 
يان شةريكةيةكة، يان كؤمةَلة  هاتووة، ئةطةر شةخصيش بَلَيي، يان ئةطةر موداول بَلَيي، يان كةسَيكة،

 .كةسَيكة، مادام ئَيمة لة ثَيشةوة كردوومانة، ثَيويست ناكات لَيرة زيادة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماتي مالي دَيتة سةر هةموو ئةو مر ثَيي واية بةس موتةكاسيل كايف نيية، لةبةر ئةوةي ئةمة ئيلتينا

 .كةسانةي كة لة عةددةكةدان، موتةكاسيل و موتةزامني بر باشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير رةئيت
 
 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جومة كرد، ضونكة لة ئينطلينيةوة هاتووة، لة هةموو ئَيمة هةندَيك موشكيلةمان هةبوو، كة ئةمةمان تةر

داموسَيك طةرداوير شو وا موباشري نيية، جا ئةوانةي كة دانونني وةكو دكتؤر نوري و ئةوانة، لةوانةية 
 .كةليمةيةكي تر بدؤزنةوة لة جياتي موتةكاسيلة، ضونكة موتةكاسيلة ننيكرتة، كة واي كرد ماناي واية

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لة دسةكةي كاك عومةر دةكةم، منيش هةر مةبةستي ئةوة بوو ثاش موتةكاسيلة موتةزامينةش 

 .ئيناسة بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
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لة دانوني مةدةني ( 342)منيش ثشتطريي لة دسةكاني كاك عومةرو كاك رةشاد دةكةم، بةتايبةتي ماددةي 
التضامن مابني املدينني اليفرتض وامنا يكون بناءًا على اتفاق او نص )عَيرادي تةعريئي تةزاموني كردووة، 

 .، زؤر سوثاس(يف القانون
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

اذا كان يف االجازة اكثر من شخص باالضافة اىل الشخص املخول تكون )باشة كةواتة ماددةكة واي لَي دَي  
، دةخيةمة (يف أطار االجازة سواء بصورة مشرتكة او فردية ومتضامنة التزامات ومسؤوليات اجلميع متكافلة

سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : ماددةى سى ء دوو

ىء تَيكةاَلو، هةرَيي ماسى ئةوةى هةية خاوةنداريةتى هةموو بةياناتء زانياريةكان بكات، ض سةرةتاي :يةكةم
 .ضارةسةر لَيكدانةوةية، يان شرؤظةكردنى تايبةت بةنةوتء ثردؤسةكانى نةوت لة هةرَيمدا

لةطةَل سةرثَيضى نةكردن لة بردطةى يةكةم لةم ماددةيةدا كةسة رَيثَيدراوةكان دةتوانر رووبةرَيك لة  :دووةم
ؤ بةكارهَينانى بةشَيوةيةكى ئازاد بةشَيك، بةياناتء زانياريةكانى لة ميانةى مؤَلةتةكةدا بةدةست هاتووة، ب

يان هةمووى وةكو لة مؤَلةتةكةدا هاتووة، بةبآ ئةوةى ماسى بةخاوةنبوونى ئةو بةياناتانةى هةبَيت لة 
 .كاتى هةَلوةشانةوةى مؤَلةتةكةدا

ةكى ئازاد دةركردنى بةياناتء زانياريةكانى كة لة ماوةى ثردؤسةكانى نةوت بةدةستهاتوون، بةشَيوةي: سَييةم
لةاليةن كةسانى رَيثَيدراوةوة دواى رةزامةندى وةزير، بةمةرجَيك لةكاتى داواكردندا دانةيةكى ئةسَلى لة 
هةموو بةياناتء زانيارية ئةليكرتؤنيةكان بة وةزير بدرآ يان حاَلةتى ثوختةيى، يان بةردةالنىء 

 .رَيمدا بهَيلدرَيتةوةبةربةستةسينيكيةكان، يان بةبةشَيكيان كة بةكاردةهَينرآء لة هة
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية والثالثون
مفسرة  َأو ومعاجلة ومشتقة ويكون لألقليم حق امتالك مجيع البيانات واملعلومات، سواء كانت اولية  :أوال

 .اخلاصة بالنفط أو بالعمليات النفطية يف األقليم، حمللة
 االحتفاظ بنسِخ من البيانات نيأوال من هذه املادة، فلألشخاص املخول/الفقرة مع عدم االخالل ب :اثاني

جزءًا او كاًل حسبما وردت يف االجازة دون ان يكون  ا حبرية،واملعلومات املستحصلة من خالل االجازة الستعماهل
 .هلم حق امتالك تلك البيانات بعد الغاء االجازة
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من قبل األشخاص املخولني بعد  حبرية بيانات واملعلومات اليت إكتسبت أثناء العمليات النفطيةتصدير ال :ثالثا
موافقة الوزير، بشرط أن يتم تزويد الوزير عند الطلب بنسخة أصلية جلميع البيانات واملعلومات األلكرتونية، 

 .لالستعمال لالحتفاظ بها يف األقليم او يف حالة اللباب او الصخور واملوائع الفيزيائية أو باجزاء منها قابلة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي سي و دووي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس تَيبيين هةية، كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :ابد بارزاني عثمان هياد بةردَين

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
 الستعماهلا)با بكرَيتة ........( لالشخاص املخولني االحتفاظ)لَيرة لظَي ماددةدا خالة دووَي كة دبَيذي  

ئازاديةكة زياتر دةداتة ئةو كةسة كو ثَي هةسو ئةو مةعلوماتة نةشر ( حبرية)ئةز دبَيذم ظة وشة ( حبرية
 االشخاص)ورية، حوريةتةكا موتَلةق زياتر دةداتة خاوةن بكات، هةتا لة جَيي ديش، ظة كةليماتي ح

، ظةش نةوعة نهَينيةكة، يان ئةسرارَيك تَيدا نيسبةتا والتةكي، دةوَلةتةكي، يان حكومةتةكي، يان (املخولني
ئةطةر بَيتة حةزف كرن بة رةئيا مر باشرتة، ( حبرية)عةمةلياتَيكي نةسو تةنها كةليمة حورية، يان 

 .سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .جةنابي وةزير ئةطةر تةسسريَيكمان بداتَي، ئةو حورية مةدصةدت ضيةو لةكوَي بةكار دَيت
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حسب  جزءًا او كاًلا ستعماهلال)ئةويشي ناوَيت هةر ( يف العمليات النفطية استعماليها يف)ئَيمة حوريةمتان دانا 

 .ئيجازةكة تةحديدي دةكات، حوريةكة دةتوانني دانةنَيني و ثَيويست ناكات( ما ورد يف االجازة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

واي لَي بكة، باشة كةواتة دةخيةمة دةنطدانةوة تةنيا ئةوة حوريةكة الدةضَيت ( الستعماهلا الغراض االجازة)
، كَي لةطةَل ئةم ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية (الجازةالغراض ا)دةبَيتة 

 .دةسو بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ى وةزيردا ضاودَيري كردنى كةسى رَيثَيدراو ثشكَينةرى طشتى لة ذَير سةرثةرشو كردن :ماددةى سىء سَي
دةطرَيتة ئةستؤ، كةسى رَيثَيدارويش دةبآ هةموو تؤمارةكانى لةاليةتى ثَيشكةشى بكات بؤ مةبةستى 

 .وردبيين كردن، ئةطةر ثَيويستى كرد
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مراقبة الشخص املخول وعلى األخري أن يقدم حتت اشراف الوزير العام يتوىل املفتش  :املادة الثالثة والثالثون
 .له مجيع السجالت املتوفرة لديه لغرض التدقيق إذا دعت احلاجة اىل ذلك

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي سي و سَي ثرؤذةكة نيية

 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

ئةوة شتَيكي تةبيعيية، كةس ئةطةر ئيعتريازي نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، ئيعتريازتان هةية باشة، 
 .سةرموو كاك كةريي

 :بةردَين كريي  يد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثشكَينةري طشو ثَيناسةيةكي نيية، لة ثَيناسةكاندا نةهاتووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة دانوني نةوتدا هةية يةك كةسة، ثَيناسةي ناوَي 
 :بةردَين كريي  يد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 دةَلَير لة ذَير سةرثةرشو وةزيردا، ئةطةر بضَيتة ذَير سةرثةرشو مةجليسةكةوة باشرت نيية؟

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نة، ئةوة ئيشي رؤذانةية، كاك رةشاد سةرمووئيختيصاصي وةزيرة، مةجليس لة ئةجنومةني وةزيرا
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
او من )، بةس كةليمةي (.....حتت اشراف الوزير او من ينوب عنه يتوىل املفتش العام)وا ثَيشنيار دةكةم 

 (.ينوب عنه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يشة، ناكرَيت، ضونكة دانونةكة نيةتي، كاك حاتةم سةرمووموسةتيش ئينابة نيية، يةك موسةت
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر ثرسيارَيك لة جةناي وةزير دةكةم، ئةويش ئةوةية ئةو تؤمارانةي كة لةالي كةسي رَيثَيدراوة، ئايا 
 .دةدرَيتة وةزارةت، يان دةدرَيتة ثشكَينةري طشو

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

 .سةرموو دكتؤر ئاشو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة مسوةدةكةيدا تةعريئي موسةتيشي عاممان كرد بوو، بةاَلم ئَيستا ضونكة ئةوة نةماوة، ثَيشنيارمان 

يتوىل املفتش )، ئيشراف و ئةوانةي ناوَيت (مراقبة الشخص يف الوزارةيتوىل املفتش العام )ئةوةية بيكةينة 
 (.مراقبة الشخص املخوليف الوزارة العام 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثرسيارةكةي مر وةاَلم درايةوة سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وني نودتةي نينامي هةيةكاك عة
 
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة ( املديرية العامة للتفتيش والرقابة الداخلية)ئةطةر موالحةزةي دانوني سامانة سروشتيةكان بكةير 

تَيكةاَلوي  بردطةي شةشةم لة ماددةي سَييةم، دةبَيت عينوانةكة نةسقَيكي هةبَيت لةطةَل ئةوةي، هةتا
 (.املديرية العامة للتفتيش والرقابة الداخلية)نةبَيت، موسةتيش عام نيية 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةيين ( املديرية العامة للتئتيش)كة طوتت موديرية عامة، موديري عامي نيية، يةعين موسةتيشي عام، 
 .شت دةكات، خاتوو نةسرير سةرموو

 :بةردَين نسرير حممد صاحل

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
 .منيش هةمان ثرسيارم هةبوو بؤ تةعريئي موسةتيشي عامةكة وةاَلم درايةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مراقبة الشخص املخول وعلى األخري أن يقدم يف الوزارة يتوىل املفتش العام )ماددةكة بةو طؤردانكاريةي كة كرا 
، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي (لغرض التدقيق إذا دعت احلاجة اىل ذلك له مجيع السجالت املتوفرة لديه

لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي 
 .دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ضوار ماددةى سى ء

 :يةكةم 
 .وةزير بؤى هةية مؤَلةتةكة هةَلبوةشَينَيـةوة بةثَيي مةرجةكانى تَييدا هاتووة -ع

بة هةر هؤيةك هةَلوةشاندنةوةى مؤَلةت ثَيضةوانةى ماسةكان ء ثابةنديةكانى لة مؤَلةتةكةدا هاتووة - 
 .دواى تةواو بوونى ماوةكةى نابَيت

ةثرت لةكةسَيكى رَيثَيدارو درا بَيت، بارودؤخَيك، يان سةر لَي ئةطةر مؤَلةتة دياري كراوةكة ب :دووةم
شَيوانَيك دروست بوو، بؤى هةية وةزارةت هانبدات بؤ هةَلوةشاندنةوةى مؤَلةتةكة، وةزير بؤي هةية 
مؤَلةتةكة هةَلوةشَينَيتةوة، يان مؤَلةتى ئةو كةسانةى هةَلةيان كردووة، يان كارَيكيان كرد بآ بوو بَيتة هؤى 

روست بوونى ئةو بارودؤخة هةَلوةشَينَيتةوة، بة مةرجي كةسة رَيثَيدراوةكانى ديكةش بةو مةسةلةية د
 .ئاطادار بكرَيتةوة

كاتآ وةزير برديارى هةَلوةشاندنةوةى مؤَلةتةكة دةدات بةثَيي بردطةى دووةم ئةم ماددةية، هةر  :سَييةم
ةيان هةَلوةشاوةتةوة دةطرَيتة ئةستؤ، كة بؤ خؤى بةرذةوةندى ئةو كةسة رَيثَيدراوانةى كة مؤَلةتةك

 .هَينانةدى سوودة بااَلكانى طةىل كوردستان بةكار دَيت
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  :املادة الرابعة والثالثون

  :    أوال
 .للوزير إلغاء األجازة وفقًا للشروط الواردة فيها -أ

كانت  إذا: ثانيا .بعد إنتهاء مدتها ال خيل باحلقوق واأللتزامات الواردة يف األجازة سبب كانالي  إلغاء األجازة -ب
 ،إجازة معينة ممنوحة ألكثر من شخص خمول ونشأت ظروف أو مالبسات قد تدفع الوزارة اىل إلغاء االجازة

على تصرف تسبب يف نشوء تلك  إلغاء إجازة األشخاص الذين ارتكبوا اخطاء او اقدموا فللوزير الغاء االجازة أو
 .الظروف على ان يتم اعالم االشخاص املخولني االخرين بذلك 

من هذه املادة، فانه يتوىل مصاحل هؤالء االشخاص  اثاني/ الغاء االجازة طبقا للفقرةبعندما يقرر الوزير : ثالثا
 .عب األقليماملخولني الذين الغيت اجازتهم واليت يستخدمها لتحقيق املنفعة العليا لش
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 :مصطفى بةردَين عبدالكريي ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي سي و ضواري ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة دةبَيت ئةو ماددةية بةو شَيوةية بطؤردير كة لةطةَل ماددةكاني تر بطوجنَيت، ئيلغا، ضونكة ماددةكة 
وَيرةي مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي بوو، ئيلغايةكةش دةبَيت مواسةدةتي مةجليسي ئيقليي بَي ، لة بةط

( للوزير مبواسقة اجمللس االدليمي)نووسيمان ( منح االجازة ختويل)ماددةيةكي تردا، ماددةي بيست و ضوار 
 .وةزير كةواتة ئيلغايةكةش بة مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي دةبَيت، سةرموو جةنابي

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة شروتةكان طوتومانة بة مواسةدةت، ئةو شروتة ئةوةي تياية ثَيويست ناكات دووبارةي بكةينةوة، 

ازة دةدةيت بة دةَلَي بة شةرتي مةجليسي ئيقليمي، بؤية ثَيويست ناكات دووبارةي بكةينةوة، كة ئيج
شروتي مةجليسي ئيقليمي دةدةيَو، ئيجازةكة خؤي دةَلَي ئةو شتانة كة لةةو دةبَيت، عةيين شتة ثَيويست 

 .ناكات دووبارةي بكةينةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سامل سةرموو
 :بةردَين سامل حممد علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 إلغاء األجازة - )، (ع)لة ئةوةلةن ( للمجلس االدليمى)ببَيتة ( للوزير)لةن وةكي جةنابَيتة طوتي سةدةرة ئةوة

يةعين ئينتهاي مودةتي ( بعد إنتهاء مدتها ال خيل باحلقوق واأللتزامات الواردة يف األجازة الي سبب كان
 .، سوثاس(قبل الغائها)، ببَيتة (بعد انتهاء مدتها)ئيجازةية، ئينجا بة رةئيا مر 

 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

، (للوزير إلغاء األجازة وفقًا للشروط الواردة فيها)جةنابي وةزير ئةو ثرسيارة، وةكو خؤتان باستان كرد، 
بعد  ال خيل باحلقوق واأللتزامات الواردة يف األجازة الي سبب كان إلغاء األجازة)ئةوة راستة، بةاَلم دووةم 

ويست بة مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي دةكات، بؤ ئةوةي ، ئةوةش وةكو يةكةم، يان ثَي(إنتهاء مدتها
 .مونةسجي بَيت، حةز دةكةيت دوايَي وةاَلم بدةوة، كاك رةشاد سةرموو، دةيدي ناكات با وةزير واَلم بداتةوة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ي نيية ئيلتيناماتةكاني تةواو بووة، ئيجازةكة دةَلَيت مةنتيقةكة ثاك ئةطةر ئيجازةكة لةةو بَيت، مانا
بكاتةوة، ئةو دةَلَيت نامةيةك دايَي لةةوم كرد، ماناي نيية ئيلتيناماتةكاني تةواو بووة، دةبَيت بةردةوام 

 .بَيت و ئةو شتانةش تةواو بكة ئيجازةكة، هةر لةبةر ئةوة دانراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

للوزير إلغاء األجازة  -ع)، لة (وفق الشروط الواردة فيها)زيادة، ثَيي واية، تؤ لة يةكةمدا دةَلَييت ( ي سببال)
إلغاء ان )ئةوة زيادة، دةبَيت بَلَيي ( إلغاء األجازة الي سبب كان)، دووةم دةَلَيي (وفقًا للشروط الواردة فيها

خيالسة ( الي سبب كان)، ضونكة (األجازة بعد إنتهاء مدتهااألجازة ال خيل باحلقوق واأللتزامات الواردة يف 
، (الي سبب كان)، لة دووةمدا دةَلَيي (وفق الشروط الواردة فيها)لةطةَل يةكةم، تؤ لة يةكةمدا دةَلَييت 

إلغاء األجازة ال خيل باحلقوق واأللتزامات الواردة يف األجازة بعد إنتهاء ان )بيكةيتة ( الي سبب كان)دةبَيت 
 .، ئةوة باشة، سؤزان خان سةرموو(مدتها

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، كابرا (إلغاء األجازة الي سبب كان ال خيل باحلقوق واأللتزامات الواردة يف األجازة بعد إنتهاء مدتها - )خاَلي 

نةكردووة، يان شتَيك دةوماوة، بؤية  هةَلبةتة هةَلةيةكي كردووة، ياخود ئيليتناماتةكاني خؤي جَي بةجَي
مةزاجيية، طومتان با البربَيت، بةاَلم تؤ كة ئيلغاي ئيجازة ( اي سبب كان)تؤ ئيلغاي ئيجازة دةكةيتةوة 

دةكةيتةوة، ئيلتيناماتةكةي كة لةسةريةتي جَي بةجَيي بكات، ئةي حقودةكةي، خؤ دةبَيت تؤ موعادةبةي 
ة عةددةكةي تؤ دةكات، تؤ حقودةكةي دةدةيَو، ئيلتيناماتةكةي ئةو شةريكةية بكةيت، كة ئيخالل ب

كانت إجازة  إذا)تيايةو حقودةكةشي تياية، ئةي تؤ ضؤن موعادبةت كرد، بةاَلم لة خاَلي دووةمدا دةَلَي 
، باشة دوايي زوروسَيك دةوما لةنَيوانياندا، وةزير دةتوانَيت ئيلغاي (معينة ممنوحة ألكثر من شخص خمول

يان ئةوةتا ئيجازةكة ( الغاء االجازة أوإلغاء إجازة األشخاص)دوو خةياري خستؤتة بةردةمي وةزير ( ازةاالج)
الذين ارتكبوا اخطاء او اقدموا على )بة كولي لةةو دةكرَيت، يان هيين شةخصةكان لَيرة بؤ مر روون نيية 

، يةعين الي مر (الخرين بذلكتصرف تسبب يف نشوء تلك الظروف على ان يتم اعالم االشخاص املخولني ا
 .هيض وازيح نيية، ئةطةر بةردَين رووني بكاتةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان دسةكاني مين كرد دووبارةي ناكةمةوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ران سةرمووكاك عو
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 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةشَيك لة دسةكامن كرا، تةنها موالحةزةم هةية لة بردطةي دوو كة هاتووة دةَلَي سةر لَي شَيوانَيك بكرَيت بة 

هاتووة، بكرَيت بة  ئةشكالَيك، ضونكة سةر لَي شَيوان بة رةئي مر موستةلةحَيكي باش نييةو ناشريينة
 .ئةشكالَيك ئةطةر باش بوو، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر جةنابي وةزير (  )، لة (للمجلس االدليمي)بكرَيتة ( ع)تَيبينيةكاني مر لةطةَل ئةوةي جةنابتدا لة 

ئيناسة بكرَيت، يان ئةوةي وةكو ( على ان خيل)، ئةو وةختة ثَيويستة (الي سبب كان)ئةوةي سورة لةسةر 
 .جةنابت تةئكيدت كرد، ثَيي واية باشرتيشة، لةطةَل رَينو سوثاردا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةكامن سؤزان خان ئيشارةتي ثَيدا، بةاَلم دةمةوَيت تةئكيد لةسةر ئةوة بكةمةوة لة ماددةي سي و ئَيكدا د

، ئةطةر لة (االلتزامات واملسؤوليات مجيعًا متكافلة ومتضامنة سواء بصورة مشرتكة او فردية)دةَلَي  
كيان عقوبة بكرَير، ئيجازةيان لَي هةموويان موتةزامر و موتةكاسيلة بَيت، لَيرة ئيمكان هةبَي  هةندَي

 .وةربطرن ئةطةر ببينر، رةنطة هةر نةسسي ئيسلو  بَي ، حةز دةكةم تةوزحيَيك لةسةري بدرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان سةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة باس لة ئيجازةي تةنقيب و ئيجازةي تةخويل   و ضواري ئةو دانونة لة ماددة بيست و يةك و بيست

دةكات، لة هةر ماددةو بردطةيةك هةية باس دةكات، كة ئةطةر خاوةن ئيجازةكة ثابةند نةبوو بةو 
ي ئةو ماددةية بةثَيي ماددةي (ع)مةرجانةي لة ئيجازةكةية دةتوانَيت ئيلغا بكاتةوة، بؤية ئةطةر بردطةي 

، نةك (الغاء االجازة عند خمالفة الشروط الواردة يف االجازة)بطؤردير وابنامن باشرتة، يةعين ( 42ت و 41)
ش كة باسي ئيلغاي ئيجازة دةكات، دةبَيت هؤيةك هةبَيت وةكو ئةو حاَلةتةي ( )، لة (وفقا للشروط)

ئيجازة حقودي ضي باران كرد، ثابةندي مةرجةكان نةبووة، بؤية ئيجازةكة ئيلغا كراوة، لَيرة خاوةن 
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، ئايا مةصاَلح هةر حقوق نيية، (يتوىل مصاحل هؤالء االشخاص)هةية، لة سَييةميش باسي ئةوةي دةكات 
 .يةك ناطرَيتةوة، مورداعاتي مةصاَلميان، يان حقودي ئةشخاص، سوثاس(  )لةطةَل ئةوةلةن بردطةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر رةمةزان سةرموو

 : رضا حممد عبدالربر ضانرم.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةمة كاسية، ضونكة ئيجازةكة شرووتي (االجازة  للوزير إلغاء األجازة وفقًا للشروط الواردة يف)بة رةئي مر 

خؤي تَيدايةو تةساسيلي تَيداية، هةر ئةو شةرتانةية ثابةندي بة بوونيةوة دةكات و هةر الدانيش لة 
ةمانة داخيلي شو مةزاجي دةبَيت، رةنطة تووشي مةحاكي و تووشي سني و جيي بني، ئَيمة شةرتةكانة، ئ

هةر الدانَيك لة شروتي ئيجازة بؤمان هةية ئيلغاي بكةير، واتا ثابةنديش بَيت و بؤي هةية بةردةواميش 
 .بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر نوري

 :ةبانينوري مجيل تاَل.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةنيا بؤ ضاك كردنةوة، مر ثَيي باشرتة كةوا لةجياتي وشةي ئيلغا، سةسخ بةكار بَي  ضونكة ئاسةواري بؤ 
كانت إجازة  إذا)بة موتَلةدي، نةك بة ( كانت إجازة ممنوحة إذا)ثاشرت ناردوات، هي دووةم باشرتة بنووسيت 

 .، زؤر سوثاس(معينة
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

بوو، تؤ مواسةدةتت كرد شةتب بكرَي ، ( الي سبب كان)جةنابي وةزير موالحةزةكان زؤربةي لةسةر 
 .سةرموو كاك رةشاد

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ليمةية ئيناسة بكرَيت بةس ئةو كة، (للوزير إلغاء األجازة وفقًا للشروط الواردة فيها -ع)ماددةكة لة بردطةي 
، خؤي لة زميين سةاَلحياتي جةنابي وةزير بَيت باشة، ضونكة ئيشعاري (مع إشعار اجمللس االقليمي)

مةجليسي ئيقليي بكات بؤ هةر شتَيك بطةردَيتةوة، بؤ مةجليسي ئيقليي زؤر مةشاكيل دروست دةبَي ، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةوة بة مواسةدةتي ئةوةيان وةرطرتووة، ضونكة كة ئيلغاي كرد دةبَيت  ئةوة تةحصيل حاصلة،

 .نوسخةيان بداتَي، تةبيعيية
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 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةندَيك بةردَين ئيشارةتيان بةوةيدا طوتيان ئيلغايةكة لة سةاَلحيةتي مةجليسي ئيقليي بَيت، ئيلغايةكة لة 
 (.مع اشعار اجمللس االدليمي)ياتي وةزير بَيت سةاَلح

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير وةاَلمي ثرسيارةكاني سؤزان بداتةوة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كي هةبَيت لةطةَل مةمجوعةيةكدا، وابنامن سةدةرةي دوو تةوزحيي دةوَيت، دةصدي ئةوةية ئةطةر ئيجازةية

خمةوةلَيك نيية، دوو نيية، سيانر، يةكَيكيان ئيشي خراث دةكات، وةزير حةدي هةية، يان وةزارةت حةدي 
هةية ئيجازةكة الببات، يان هةروةكو مةساَلمي ئةو جيهةتة كة تةددميي كردووة بةتةنيا، نةوةكو عيقابي 

ة كة موخالةسةي كردووة، مةسةلةن تؤ موشةةيلت هةية هةمووان بدات بة يةكةوة هةر ئةو جيهةي
ساكتةري هةية لةطةَلياندا، لةوانةية ئةو وةختة دةناعةت بَيين ئةوان هيضي خراثيان نةكردووة، مقاولي 
باشر، ئيشي باشيان كردووة، بةشدارن لةطةَل زةاَلمَيكي خراث، يان هةموويان دةردةكةيت بة يةكةوة، 

يار دةدةيت ئةمة عةدالةت نيية باشرتة، هةموو دةمَينَير، بةاَلم ئةو دةردةكةيت، ضونكة بةشدارن، يان برد
 .دةصدي ئةوةية ئةطةر صيغةكةي جوان نيية

 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الي )كاك دكتؤر ئاشو كاك دكتؤر سرسةت موالحةزةيةكي وةجيهي هةية، لة سةدةرةي دووةم دةَلَي كة ئَيمة 
، دةبَيت (بعد إنتهاء مدتها ال خيل باحلقوق واأللتزامات الواردة يف األجازة إلغاء األجازة)، المان برد( سبب كان

اخلاصة )، ضونكة ئةوة زةروريية، بؤ ئةوة باشرتة (اخلاصة باملرحلة ما بعد انتهاء مدتها)ئةوة ئيناسة بكةير 
وانةدا هاتووة شتَيكة، ئةو ماددةية ، بؤ ئةوةي ئيلتيناماتي ثَيشي ئةوةي لة(باملرحلة ما بعد انتهاء مدتها

شةتب بوو لة ( الي سبب كان)دةخيةمة دةنطدانةوة، بةو دوو تةعديالتةي كة ئاماذةمان ثَي كرد، يةعين 
ئةوة ئيناسة كرا، ( وإشعار اجمللس االقليمي بذلك للوزير إلغاء األجازة وفقًا للشروط الواردة فيها)يةكةم 

اخلاصة  يف األجازة )ةتب كرا، ئةو جوملةيةي كة ئيناسة كرا لة ثاش ش( الي سبب كان)سةدةرةي دووةم 
، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر (بعد إنتهاء مدتهامبرحلة ما 

 .سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، بردؤ بؤ ماددةكةي تر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 :ماددةى سى ء ثَينج
دةبآ كةسى رَيثَيدراو بة بةردةوامى ثشتطريى ء بةرطرى لة حكومةتى هةرَيي و وةزير بكات لة  :يةكةم

لة هةموو ئةو داوايانةى لةاليةنةكانى ديكةوة بةرز دةكرَيتةوة كة بةشَيوةيةكى راستةوخؤو نارداستةوخؤ 
 .ئةجنامى ثردؤسةكانى نةوتيةوة ثةيدا دةبآ

كةسى رَيثَيدراو ثَيويستة ئينشورةنسى ثَيويستى هةبآ بؤ داثؤشينى ئةطةرى بةرثرسياريةتيةكان  :دووةم
بةثَيي بردطةى يةكةم لةم ماددةيةدا، بةثَيي ئةو بردة ثارانةى كة لة ماوةيةكةوة بؤ ماوةيةكى ديكةوة وةزير 

 .وةجةختى لةسةر دةكاتة
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة اخلامسة والثالثون
يف كل الدعاوي اليت تقام من والوزير من ويدعم  ويدافع عن حكومة األقليم اضتعلىالشخص املخول ان ي: أوال

 .بشكل مباشر او غري مباشر من العمليات النفطية  تنشأقبل االطراف االخرى واليت 
أوال  /الفقرة  الالزم  لتغطية املسؤولية الحمتملة وفق( insurance)على الشخص املخول توفري التأمني  :ثانيا

 .بني حني ألخر يؤكد عليها الوزيرمن هذه املادة، وحسب املبالغ اليت 
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو ماددةية نييةليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .روون بكاتةوة، تَي نةطةيشتي، سوثاس( 35)مر ثرسيارَيكي هةية، ئةطةر جةنابي وةزير ئةوةلةني ماددةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، شةخصي موخةوةل مقاولة، دةَلَيت ئةو ديئاع (على الشخص املخول)مر نازامن تَيناطةم لةمة بةرداسو دةَلَي 

 .بكاتر لة حكومةت و لة وةزير لةسةر ئةو داوايانة، ثَيي سةيرة بةرداسو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةمة، يةعين موشكيلةيةك دةبيتةوة، بةاَلم با بة سراحةترت بَلَيي، مةسةلة ئةوةية ئةطةر مر وةاَلمت دةد
كَيشةيةكمان بوو لةطةَل حكومةتي بةةدا ثشتطريميان بكاتر لة رووي سياسي و هني و ئةوانة، دوو كةس 
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ةطةم لَيرة، ئةطةرنا ثرسياري كرد، بؤية مةجبور بووم بَلَيي، ئةطةرنا دةبواية خؤمان كرد بكةير، مر واي تَيد
خةَلكي موخةوةل ض دةكاتر لَيرة، ئةطةر كَيشةيةكمان بوو لة مةسةلةكاندا ثشتطريميان بكاتر، بةاَلم نازامن 

 .سكرَيك بكةنةوة، ئةو ماددةية ثَيويست دةكات بنووسني، يان نا، كاك ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةطةَل ئةوةمة ئةو ماددةية نةمَينَيت، يةعين هيض ثَيويست ناكاتر، تؤ كةسَيك دَيت مؤَلةتي دةدةيَو، مر ل

دوايَيش دَيي ئيجباري دةكةيت دةبَيت ديئاع لة حكومةت بكات، ئةو حكومةتة شةرت نيية وةكو ئةمردؤ 
 .حكومةتَيكي دميوكراتي بَيت، رةنطة حكومةتَيكي ديكتاتؤر بَيت، ئةوة يةك

لَيرة دةَلَي بةرطري و ثشتطريي لة حكومةتي بكات و لة وةزير بكاتر، باشة وةزير، يان وةزارةت / وود
 .بةشَيكة لة حكومةت، كة طوتت حكومةت ثَيويست بة وةزير ناكات ناوي بهَينرَيت

بؤ مر ثَيي واية دةبواية ثرؤذة ياساي وةزارةتي سةرضاوة سروشتيةكان بؤ وةزارةت دةرنةكةير، / سَييةم
وةزير دةربكةير، لَيرة هةموو شتةكان هةر وةزير، مر مةبةستي دكتؤر ئاشو نيية، بةاَلم دةبواية ثرؤذة 
ياسايةكةش بؤ وةزير بواية، نةك بؤ وةزارةت، يةعين هةموو شوَينةكاني طرتؤتةوة، لةبةر ئةوة وةزارةت 

 .ماناكةي شاملرتو سراوانرتة لة شوَينةكاني تر، سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

كاك ئارَين يان ئينتباهت نةكردووة، يان لة بريت ضووة، ئةوةي كة ثَيويست بوو وةزيرمان كردة وةزارةت، 
بةاَلم لة زؤر شوَير ئةطةر بيكةيتة وةزير وةزارةت هةر ئيمكان نيية، مةسةلةن ئةوةي ثَيشرت، تؤ دةَلَيي 

ر ئاطاداري وةزارةت بكات، ئةوة ئاسانرتيشة، نامةيةك ئاطاداري وةزير بكاتةوة، يان وةزارةت بكاتةوة، ئةطة
دةنووسي بردؤ لة صاديرة لَيي وةردةطرن، دةَلَي مر ئاطاداري وةزارةمت كردووة، رةنطة بة بيست رؤذيش 
نةطاتة وةزير، ناكرَيت لةوَي وةزارةت بَي ، بةاَلم لةو شوَينةي كة ثَيويستة وةزارةت و ئةوة، ئةو 

ة بةاليةني ئَيمةوة، ضونكة هةموومان طؤردي، بةاَلم ئةوةي تر كة دةَلَي ئيلغا بكرَي ، رةخنةيةت دةبول نيي
يةكة زؤر زةروريية، تةئمينةكة زةروريية، ئةوة يةكةميش دسةي لةسةر دةكةير، كاك شَيخ ئةدهةم ( )

 .سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان بةردَين ادهي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ش لةسةر ظة ماددةي هةروةكي تَيبينيةت هةمان برادةرانة، ئةزَي زؤر جَيي ماددة ظَي راستة تَيبيين مني

ثرؤذا ياسايية بة دروسو نابيني، ئةطةر هةشبَيت تةوزحياتَي جةنابَي وةزيرَي مبَينَيت و رةئيا خاص 
ويدعم ويدافع علىالشخص املخول ان يضمن )دةبَي  لة ناحيةي سةنيدا ظَي ئةوَيدا، لَيرة بَيذتر ئةوةلةن 

ش بَيت رَيكةكة هةي، بةاَلم ئةظ (يداسع)و ( يدعي)، ئةطةر (يف كل الدعاوي والوزير عن حكومة األقليم
شةخصة تةزمني دةكات كو ئةو دةعوايةي هةي دذي حكومةتي ئيقليمَي لة مةحكةمة دادَيت تةزةمني 
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منيش سوئالَيكة لة جةنابي وةزير  دةكات لة ساَلمي حكومةتا ئيقليي بر، ئةز مر دبَيذم يا دروست نيية،
، ئايا ئةظة ض (بني حني ألخر يؤكد عليها الوزيروحسب املبالغ اليت )هةي لة خاَلة دووَي كة دبَيذت 

 .مةباليغة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اسةدةت كاك دكتؤر ئاشو لةسةر سةدةرة يةك، زياتر دسة هةية، دوو، سَي برادةر دةَلَير زيادة، ئةطةر مو
 .بكةيت شةتيب بكةير، يان تةبريرميان بدةيَو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .يةعين بيطؤردير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .عةسوم دةكةي، با بة سراحةتي دسةي بكةير، جارَي بؤمان شةرح بكة
 :يري سامانة سروشتيةكانوةز/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر حكومةت، يان لةسةر وةزارةت، يان لةسةر وةزير، ئَيمة دةَلَيني مقاولةكان دةبَيت دةعمي ئَيمة بكةن 
لةو دةعاويان، مةسةلةن مةعلومامتان دةوَيت، هةموو مةعلوماتةكان لةالي ئةوانة، دةبَيت دةعمي ئَيمة 

تةمسةكات لةوانةية نةتوانني ديئاع لة خؤمان بكةير، لةبةر ئةوة مولنةميان دةكةير بكةن، بةبَي موس
 .يارمةتيمان بدةن لةو شتة

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة مةنتيق ئةوةية تؤ سبةييَن ئةو نةصة لةو ماددةيةي هةبَيت، شاهَيدي ئةو شةريكاتانة دةبول نابَيت، 
ماددةدا هةية، دةعمي حكومةت بكاتر، شاهَيديان دةبول نيية، ئيلناميان ضونكة دةَلَير ئةمة لة نةصَيكي 

كردوون، ةةَلةتة نةصي دانوني هةبَي  لة هيندا، لةبةر ئةوة ئةطةر جةنابت هني بكةيت، ثَيمان واية 
شةتيب بكةير زؤر زةروريية، ئةوة شو وا نابَيت لة دانوندا هةبَيت بةرداسو، ئةوة لة مةحكةمةيةك 

تت لَي كرا، شةريكةكة بَيت ديئاعت لَي بكات، ئةو نةصة دانونيةي ثيشان بدةن، دةَلَي بابة ئيلناميان شكاية
كردووير، مةجبورن كة ديئاع لةوان بكةن شاهَيديان دةبول نيية، يةعين خؤي عةمةليةن هةر دَيت 

رسةت رةئيةكي ديئاعت لَي دةكات، ضونكة بةرذةوةندي لةطةَل تؤية، ئةوة ثَيويست ناكاتر، كاك س
 .موخاليئي مين هةية سةرموو

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بؤ تةرةيف حكومي بدات، زؤر جار دةعوايةك هةية  َيديمر وا تَي ناطةم كة ئةو نةصة بؤ ئةوةية بَيت شةه
وةية تةرةسَيك ببَيتة لةسةر حكومةت دَيتة كرن، حكومةت دةعوايةك لةسةر تةرةسَيكي تر، موحتاجي ئة

تةرةيف سَييةم لة دةعوةتدا تةزاموني لةطةَلدا بكاتر لةناو دةعوا، ئةوة نةزةرييةكي دانونيية، برادةراني 
حمامي هةموويان دةزانر، دوور نيية تةرةسَيكي دةعوا موحتاجي تةرةسَيكي تر بَيت، بَيت ئيننميام بؤ دةعوا 

 .، زؤر سوثاس(مدعى عليه)ةعي بَيت، يان بكات، وةك تةرةسَيكي سَييةم، ئينجا مود
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةسو لَيرةدا ئةطةر لة نةصي دانونيدا هةبَيت، نابَيتة شةخصي سَييةم، دةبَيتة موتةزامر لةطةَل تؤ دةبَيتة 
ر يةك شةخص، لَيرة نةصي دانوني ئيلنامي كردووة، كة نةصي دانوني ئيلنامي كردووة، كة بَيت دةسع بكات

 .شةهادةكةي دةبول ناكات بة مةنتيق دةَلَيت نازامن، كاك نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

م وحكومة األقليم يف اليت تق لىع املشاركة يف الدعاوى املقامةالشخص املخول  على: اواًل)مر ثَيشنياز دةكةم 
ت بة سراواني تةماشاي ئةو شتة بكةير، لةوانةية كَيشة دروست ببَيت ، لَيرة دةبَي(االطراف االخرى على

لةنَيوان حكومةتي هةرَيي لةطةَل حكومةتي توركيا، لةم حاَلةتةدا ئةو شةريكةي كةوا بةو كارة 
هةَلدةستَيت، ثَيويستة هاوكاري حكومةتي هةرَيي بكات بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية وةكو تةرةسَيكي 

و كاك سرسةت ئاماذةي بؤ كرد، لة هةمان كاتيشدا ئةطةر كَيشة دروست بوو لةطةَل حكومةتي سَييةم، وةك
ناوةنديدا، سيدراَليدا ببَيت بة بةشَيك وةكو تةرةيف سَييةم لةو دةعواية، ئةوة اليةني حكومةت بةهَينتر 

 .دةكات
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و بة سةراحةتيش وةاَلمي بدةنةوة، ئةطةر بَيتو ئَيمة مر ثرسيارَيك لة دانونيةكان دةكةم، بةرداسو 
كَيشةكمان لةطةَل حكومةتي بةةدا بوو، ئةطةر ئةو نةصةمشان نووسي بَيت، ئةو شةخصة موخةوةلة 
ثابةند نةبوو بة نةصي دانوني ئَيمة، نةصي دانوني بةةدا داواي كرد شةهادةي بداتر، ض نةوعة حوكمَيك 

 .و هينة، مامؤستا كاكة سةرموودةتوانني بكةير بةرامبةر ئة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر الم واية ئةوانةي شةخصي سَييةم تةبعةن مةساَلمي موتةعارينة لةطةَل حكومةتي هةرَيي، شةرت نيية 
ةكي ةةيري دانونيية تؤ ئيجباري بكةيت دةبَيت ئيال ديئاع لة تؤ بكات، ديئاعت لَي ناكات، كةواتة داواي

 .لَيرة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مر ثشتطريي لة بؤضوونةكةي كاك سرسةت و دكتؤر نوري دةكةم، كة ثَيويستة ئةو بردطةية 
حكومةت تووشي دةعوايةك بوو ناكرَيت، دةبَيت ئيلنام  مبَينَي  زؤر زةروريية، لة كاتَيكدا ئةطةر هاتوو

بكرَيت ئةو شةخصة موخةوةلة، واتا شةخصي موخةوةل ئيلنام بكرَي ، بؤ ئةوةي لة دةعوايةكة ثشتيواني 
لَي بكاتر، نةبَيتة خةصي لةطةَليدا، دةبَيت ثشتيواني لَي بكات، بؤ ئةوةي لة دةعوايةكة سةركةوتوو بَيت، 

ت هةبَيت لةالي شةخصي موخةوةل هةبَي ، تا لةطةَلي بةشداري بكاتر لة عةددةكةشدا لةوانةية زؤر ش
 .دةتوانر ئةو خاَلة لةسةري بسةثَينر و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري واي نةطوت، دكتؤر نوري تةعديلي كرد صيغةيةكي ترى طوت، دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

مر ثَيي واية مبَينَيتةوة باشرتة، بةاَلم ثَيي واية دووةم زؤر زةروريية، يةكةميش بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت 
ةكةش (كل) (يف الدعاوي والوزير ع عن حكومة األقليمادفالو  الدعمالشخص املخول ان يضمن  على :أوال)

 .البربَيت، لةطةَل رَينمدا
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .كاك عومةر سةرموو
 

 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر هةر لة سةرةتاوة تةئيدي رةئيةكةي جةنابت دةكةم، يان بة ئيلغا كردني، ياخود ئةطةر تةرةف بَيت، 
ةي بؤ كة تةرةف بوو وةكو شاهَيد حيسا  ناكرَيت، هيض شةهادةيةك ئةطةر تةرةف بوو بة مةنئةع

مةسَلمةي خؤي بطةردَيتةوة، ئةمة لةاليةك، لة اليةكي ترةوة شةخصي موخةوةل ئةطةر بَيتة ئةوةي كةوا 
ديئاع لة حكومةتي ئيقليي و شةخصي وةزير، ياخود وةزارةت بكات، شةخصي موخةوةل وةكيل نيية، هةر 

 .ة لةاليةككةسَيك وةكالةتي نةبَيت، وةكيل نةبَيت، ناتوانَيت ديئاعي لَي بكات، ئةم
ئةطةر وةزارةت، دةصدي لة وةزارةت بَيت، وةزارةت دائريةي دانوني تايبةتي خؤي هةية، هةر / دوو

كَيشةيةكي خؤي هةبوو مومةسيلي ياسايةكةي ديئاعي لَي دةكات، بةاَلم ئةطةر هاتوو وةكو ئةوةي كاك 
وةكو موشتةرةك داخيلي  سرسةت باسي لةسةر كرد، مر تا نيوةي لةطةَل كاك سرسةتدام، ئةطةر بَيتو

بَيت، ئةوسا تةحصيل حاصل ( مدعى عليه)دةعوايةكة بَيت بة هةر سيئةتَيكيان بَيت مودةعي بَيت، ياخود 
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دةبَيت بةطوَيرةي دانوني مورداسةعاتي مةدةني بة شةخصي سَيي ئيختيصامي داخيلي دةعوايةكة دةبَيت، 
ن لة دذي دةردةضَيت، لةبةر ئةوة ئةو سةدةرةية شةخصي سَيي ئيختيصامي يان لة ساَلمي دةردةضَيت، يا

 .هةر نةمَينَيت باشرتة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( دعي ودساع)ئةوة باشرتة ( احلكومة االقليم يضمن التعاون مع)بةرداسو ثَيويستمان بة يارمةتي دانة، بَلَيني 
 .، ئَيمة دةصدمان ئةوةية(التعاون)البدةير بكةير بة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئَيمة ثَيش ئةوة (االخرى يف كل الدعاوي اليت تقام من قبل االطراف)ئةطةر بَييت شي بكةيتةوة دةَلَيت 
باسي ئةوةمان كرد، طومتان ئةطةر يةكَيك زةرةري لَي كةوت و نةطةيشتنة ئةجنام و رازي نةبوو حةدي 
ئةوةي هةية لة مةحاكي دةعواي لةسةر دةيد بكات لةسةر شةخصي موخةوةل، كةواتة ئةو بةندة وةكو 

خول ان يضمن ويدعم  ويدافع عن حكومة على الشخص امل)خؤي مبَينَيتةوة، دةَلَي شةخصي موخةوةل 
، يةعين زؤر زؤر سراوانة، ئةترايف ئوخرا (األقليم والوزير يف كل الدعاوي اليت تقام من قبل االطراف االخرى

موشتةكي هاوواَلتي دةطرَيتةوة، كة زةرةرمةند بووة، ئةترايف ئوخرا ئةو حكومةتانة دةطرَيتة كة 
 .زةرةرمةند دةبَيت

عةمةلياتي نةسو خؤي بؤ خؤي زؤر زؤر ( من جراء العملية النفطية)عةمةليةي نةسو ضونكة / دووةم
تشمل التنقيب، األستكشاف لغرض التطوير، : العمليات النفطية)طةورةية لة ئيستيكشاسة، لة بيناية دةَلَيت 

د أية هياكل منشآت األنتاج، التسويق، التخزين، النقل، التصفية، بيع أو تصدير النفط أو بناء، نصب أو تشيي
، ئاخر عةمةلياتي (أو إزالة أية من هذا اهلياكل أو املنشآت أو املباني اإلجازة أو مكائن لألغراض املذكورة وإنهاء

 .نةسو خؤي سراوانة ئةميش هاتووة سراوانيةكةي داوةتة ماددةكة، لةبةر ئةوةي مر دةَلَيي البربَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووكاك جةمال سةر
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة دةناعةتي مر مانةوةي ئةم خاَلة زؤر زؤر موهيمة، ضونكة شةخصي موخةوةل تةئمني دةكات، ئةطةر 
شةخصي موخةوةل ئيلنام نةكرا بَيت بةوةي كة موساعدةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكات و ديئاعي 
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صي موخةوةل تةئميين نةتائيجي مةحكةمةكة ناكات، بؤية زةروريية ئةو خاَلة لَي بكات، ئينشورانسي شةخ
 .مبَينَيت

مر موالحةزةيةكي هةية، ضونكة زؤر زةروريية يةعين بةنيسبةت وةزيرةوة / بةنيسبةت خاَلي دووةم
مةباليغي ئينشورانسي، يةعين تةئمينة دياري بكرَيت، ناوة ناوةش وةكو لَيرة باسي كردووة سةيري 

كاتةوة، ضونكة زؤر جاري وا هةية شةريكةيةك عةمةلةيةك تةئمني دةكات، بةاَلم ثاش ماوةيةك ثاشطةز ب
دةبَيتةوة، يان رةسني دةكات، يان دةبينَيت زروسةكة تَيك ضووة، لةبةر ئةوة وةزير دائيمةن دةبَيت 

 .سوثاس موتابةعةي ئةوة بكات، كة تةئمينةكة ماوةو بةو مةبلةةةي كة دياريش كراوة، زؤر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئاخر سةرموو
 :بةردَين اخر مجال انور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثَيي واية، يةعين ئةوةلةن بطؤرددرَيت، يان هةر البدرَيت، يان لة شروتي ئيتيئاق دابنرَيت باشرتة، لةوَي 
ئةوة دوور بوونةوةي شةريكاتة لة ئَيمة، بؤية  جَيي بؤ بكرَيتةوة، نةك لَيرة لة دانون دابنرَيت، بةرداسو

 .لةطةَل خاَلي يةكةمدا نيمة
نازامن ئةمة بؤنَيكي خراثي لَي دَيت، يةعين وازيح نيية، تةئمني بكرَيت، ئةوةش / خاَلي دووةم

 بةشَيوةيةكي دي دابردَيذرَيت، يةعين نازامن ضؤن ثارةو تةئمني و ئةو شتانة، تةئمني ئةطةر لة ئيتيئاددا
 .مةسةلةي ثارةو تةئمني و ئةو شتانةي طوَي لَي بَيت، سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال دسةي هةية سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو شةريكةي كة لةطةَلت منيش دةبيني زؤر طرنطة لَيرة مبَينَيت، مادام تؤ لة دانونةكةي خؤت دادةنَييت، 
دَيت دبولي دةكاتر لة عةددةكةي دادةنرَيت، كة ئيتيئاق بكات و ثشتيوانيت لَي بكات، يةعين ئةمة 
ثشتيوانيةكة بؤ حكومةتي هةرَيي، بؤ وةزارةتي نةوتي، بؤ وةزارةتةكة بؤضي بةالش اليببةير با هةبَيت، 

ةر بَييت ئينشورانسي شةريكةيةك خةسارةتَيكي ئةوةي ئينشورانيسيش زؤر زةرورة هةبَي ، يةعين ئةط
زؤر طةورة دةكات دةَلَي ناتوامن ضاكي بكةم، ئةوة موشكيلةية، ئةطةر ئينشورانسي هةبَيت بؤي دروست 

 .دةكةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةئمني نابَي ،  ئَيستا دوو رةئي هةية، ئةوةي دووةم هةموو موتةسيقني كة مبَينَي ، ضونكة شةريكة بَي
دوو رةئي هةية، رةئيةك دةَلَي وجهةي نةزةردي اليببةن، لةبةر ئةو ئةسبابانةي باسيان كرد، / ئةوةي يةكةم
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سؤزان خان شتَيكي وت، ئةوةلةن ئةترايف ئوخرا كَينة؟ ئةشخاصيش دةطرَيتةوة، حكومةتي بةةداش 
بةبةكةي تريش ئةوةية كة طومان دةخرَيتة دةطرَيتةوة، توركياش دةطرَيتةوة، جريانيش دةطرَيتةوة، سة

سةر ئةو بردطةية، ئةوةي مر باسي كرد، كة تؤ ئيلنامت كردووة دانونةن، نابَي  لةطةَل تؤ، موبةريراتيش 
جةنابي وةزير شةرحي كرد، هةندَيك برادةريش دةَلَير مبَينَيتةوة، بؤ ئةوةي ديئاعمان لَي بكةن، بؤية مر 

نةمَينَي  دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية لة ماددةي ( ع)كة دةَلَي سةدةرةي دةَلَيي ئةو ثَيشنيارةي 
لة ئةوةلةن مودتةرةحَيك هةية لةاليةن ذمارةيةك لة ئةنداماني ثةرلةمان كة ئةو سةدةرةية ( 35)

 .البضَي ، كاك عةوني نودتةي نينامت ضية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .هةردوو بردطة مةربوتي يةكة، ناتوانني يةكَيكيان ئيلغا بكةير، يةكَيكيان بهَيَلينةوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةخَير مةربوت نيية، زؤر جياوازة كاك عةوني عةسو، بردطةي دووةم عيالدةي بة تةئميين شةريكاتةوة 
 .ت شةتب بكرَيت، ئةوةندةية، بةَلَي سؤزان خان سةرموودةبَي( وسق الئقرة ع)هةية لَيرة ئيش بكات، بةس 

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خاَلةكةي كاك عةوني، كة برادةران دةَلَير ئةمة سةبارةت بة حكومةتة، نةخَير بة حكومةت نيية، ضونكة 
ة بكات، باشة ئةمة ض عيالدةيةكي تةئمينةكةي كة ئةو دايدةنَيت، دةبَيت بةشي ئةو ثارةي ئةو دةعواي

 على الشخص املخول توفري التأمني الالزم  لتغطية املسؤولية)هةية بةسةر عَيراق و ئةوانةوة، دةَلَيت 
 .، ئةوةي كة لة بةشي يةكةم داية دةعواكةية(الحمتملة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةئمني زةروريية، ئةوة يةك/ ئةوةلةن
، تؤ (وسق الئقرة اواًل)، يةعين ئةو سةدةرةية خراثرتير وشةية لَيرة هاتووة بة عةكسةوة/ دووةمني

طةرةنتيت لَي دةوَيت بة ثارةيةك، بؤ ئةوةي تةعاونت لةطةَلدا بكات، ئةوةش هةر خراثة، ئةوة خراثرتة لة 
ش البضَيت، سةدةرةي يةكةميش، تؤ دةَلَييت ثارة دادةنَييت، ئةطةر مةبةستت ئةوة بَيت، دةبَيت ئةو سةدةرة

داوا دةكات ثارة دابنَيت تةزميين ئةوةي تةعاون لةطةَل تؤ بكات، تا ديئاع لة تؤ بكات، ئةوة هةر خراثة 
دانونيةن، ضؤن مواسةدةت لةسةر بكةيت، ئةطةر مةدصةدتان ئةوةية، مر ثَيشنيار دةكةم ماددةكة هةمووي 

 .ئيلغا بَيت، ئةطةر مةدصدتان ئةو طرةنتييةية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ شو هةوراميئا.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةم ماددةية بؤ ساَلمي حكومةتة ثَيويستة، ضونكة مقاول لةوانةية شتَيك بكات، خةَلكَيك دةعوا لةسةر 
حكومةت دانَي، ئةو سةدةرةي يةكةم دةَلَيت مةسروزة ئةو مةسئوول بَيت لةسةر ئةوة، ئةوة ديئاع لةسةر 

ةت بكات، ئةطةر شو وا بوو، ضونكة ئةو عةمةلياتي نةوتةكة، بةاَلم سةالح هةية شكايةت لة حكوم
 .حكومةت دةكات، ئةوة يةكةم

دةَلَي دةبَيت ئينشورانس دانَيي، يةعين تةئمني بؤ ئةو ئيمتيماالنة، بةرداسو ئةمة يةعين / دووةم
انوني نةوتدا هةية، با تةعقيدي نةكةير، مر سةدةرةيةكي ئيعتيادية لة هةموو عقودي نةوتدا، لة هةموو د

 .حةز دةكةم مبَينَيت بةرداسو، بةرداسو ثَيويستة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يان ال نةبردني، مودتةرةحَيكي تر دةبوو، ئةوة هينة دةخةنة دةنطدانةوة دوو شتة، وازيح نيية، البردني، 
ئةطةر ئةوة شةرح بكةن، ئةوة خبةنة هينةوة، ئةوةي كاك دكتؤر نوري بةرداسو ثشتيواني لَي دةكةم 
مانةوةي ئةو بةندةش زؤر هينة، وةكو جةنابي وةزير باسي كرد، بةاَلم ثشتيواني ئةو رةئيةي كاك دكتؤر 

ت، شةخصي موخةوةل تةرةف بَيت لةطةَل حكومةتدا، ضونكة لة نوري باسي كرد، كة ئةويش تةرةف بَي
 .مةسَلمةتي حكومةتداية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةدواي صيغةيةك دةطةردَيني مةجبور نةبني شو حاد وةرطرير، ض بة ئيلغا، ض بة مانةوةي، هةم كاك نوري 
كرد كة صيغةكةي بطؤردن، ئةطةر سةدةرة ئاماذةي بة صيغةيةك كرد، هةم دكتؤر دةشو ئاماذةي بةوة 

يةكةمةكة تةخئيف بكرَيت بةشَيوةيةك ئةو تةسسيالنةي مر هةمة نةكرَي  هةر بة تةنها بنووسرَيت 
، (على الشخص املخول التعاون مع حكومة االقليم يف الدعاوي اليت تقام من قبل االطراف االخرى فقط)

 .كامةي باشرتة( التضامن)دةَلَير 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

با مبَينَيت لة نيهايةي سةدةرةكةوة بَلَيني دواي عةمةلياتي نةسو هةتا واسيع نةبَيت، ضونكة لةوانةية ئةوة 
خصي ، ئَيمة باسي عةمةلياتي نةسو دةكةير، كة عيالدةي بة شة(املتعلقة بشخص املخول)راست بَيت 

موخةوةلةوة هةية، نةك هةموو شتَيك لة واَلتةكةوة، لة نيهايةى سةدةرةكةوة وةكو خؤي مبَينَيت بَلَيني 
، نةخَير ئةوة مةسئوول نيية عةمةلياتي شةخصَيكي تر، وابنامن (العمليات النفطية املتعلقة بشخص املخول)

 .ئاشكراية، ضونكة طوتيان واسيعةو با مبَينَيت وةكو خؤي
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .كاك ئارَين نودتةي نينامي هةية
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 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئايا بةبَي ثةيردةوي ناوخؤ بؤ سةرؤكايةتي هةية ئيشارةت بدةن بؤ جيهةتَيك بَلَير ئةوة بكةن، يان ئةوة 
 .نةكةن، مر ئةو ثرسيارة دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةوة رةئيةكي خؤيةتي، كاك شَيروان سةرمووئ
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بَلَيي تةعاون ماناي ناكات تةزامون تةبعةن، ئةطةر طوتيشت تةزامون ماناي واية تةرةسة لة دةعوا، 
 .يةعين واي لَي دَيت بةرداسو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكاك خةليل سة
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر لةطةَل ئةوةمة ئةوةلةن مبَينَيت و زةرورةو لة مةسَلمةتي ئَيمةية، وةكو جةنابي وةزير شةرحي كرد، 
ئةوة باسي ئةو دةعوايانةية كة لة بةيين مومارةساتي نةسو موشكيلة دروست بووة، شةخصي موخةوةليش 

وةن مةسَلةحةتَيكة، ئةوان بؤ مةسَلمةتي ئَيمةية بيكةينة تةرةف، بةاَلم لَيرة كةليمةي تةرةسَيكة خا
ةو (يضمن)، هةر (يتضامن)ئيننميام بَيت بؤ دةعواكة، ئان ( ينضم)الزمة بطؤردير، يان بكةينة ( يضمن)

 .ماناي نادات لةو دووانة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكاك سرسةت تةوزحيي هةية سة
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة رةئي مر ئةو مونادةشاتانة هةمووي سةبةبةكة ئةوةية، ضونكة مةوزوعةكة وازيح نيية، ئيمتيمال 
هةية منيش باش تَينةطةيشتبي، بةس مر بةو تَيطةيشتنة عةرزي دةكةم، دوور نيية مر ةةَلةتيش ئ 

نةسو دوور نيية زةرةر لة خةَلكَيك بدةير، ض شةريكةيةك موناسيس بَيت، ض خياللي ئةو عةمةلياتي 
هاوواَلتيةك بَيت، ض خةَلكَيكي تر بَيت، ئةو تةرةسة ئيمتيمال هةية يان لةبةر ئاسانكردني دةعوةي خؤي، 
بَيت دةعوةت لة حكومةت بكات، دةصدم حكومةتيش وةزيرة ئيناسةتةن لةسةر وةزيئة، لةناحيةي دانوني 
مةسروز بوو دةعوا لةسةر هةردووكيان بكات، ئان مةجال هةبوو لةسةر هةردووكيان بكات، بةس ئيختياري 
تةرةسَيكة، ئةويش تةرةيف حكوميية، لَيرة ئةو نةصة بؤ ئةوةية، بؤ تةرةيف موخةوةل بَيت هاريكاري 
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يشة سةبةبي ئيش وكاري حكومةت بكات، يةعين ئيننميام بؤ دةعواكة بكاتر، ضونكة ئةو زةرةرة، ئان ئةو ئ
ئةو تةرةسةية، تةرةيف موخةوةلة، مر بةو شكلة تَيدةطةم، لةبةر ئةوة مر دةَلَيي با مبَينَيت وةكو خؤي، مر 
نازامن ئيشةكة وةزير، ضونكة بةخؤي ثرؤذةي دانونيان داناوة، ئان تةرجومةيان كردووة، مةسروزة بةخؤي 

 .ي هةبَيت، سوثاسرووني بكات، ئةطةر وابت، يان مةسهومَيكي تر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

البضَيت، كَي لةطةَل البردني ئةو ( ع)ثَيشنيارةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كة هةندَيك طوتيان سةدةرةي 
سةدةرةية دةسو بةرز بكاتةوة زؤر سوثاس، كَي لةطةَل مانةوةيةتي دةسو بةرز بكاتةوة زؤر سوثاس، ئةو 

 .ووش ناطؤردَي ، سةموو سؤزان خانسةدةرةية مايةوة، سةدةرةي د
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تؤ طوتت صياةةكةي، يةعين صياةةكةت نةخوَيندةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة، صياةةكةي ئةوة بوو تةنيا ليذنةي ياسايي باسي كردو جةنابي وةزيرش مانعي نةبوو لة جياتي 
وةزيريشي ( يتضامن مع حكومة االقليم( )يضمن ويدعم ويدافع)لة جياتي ( يتضامن)بووة ( يضمن ويدعم)

 .ناوَيت، ضونكة وةزير بةشَيكة لة حكومةتي ئيقليي، يةعين ئةوةمان باس كرد، بةَلَي
 
 

 :بارزاني ابد عثمان بةردَين ادهي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  يؤكد عليها الوزيروحسب املبالغ اليت)و لةسةر ئةوَي كوت بَيذي ئَيمة ثرسيارَيكمان لة جةنابَي وةزير هةبو

 .ئةظة تةوزحيَيك دابا باس ضية لَيرة، ئةظة ثضَيك تةوزحيَي بدات، سوثاس( بني حني ألخر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زيادة، ( خربني حني أل)يشكاملان لة كؤَل دةبَيتةوة ( وحسب املبالغ اليت تقررها الوزارة)مواسةدةت بكةير 
 (.وحسب املبالغ اليت تقررها الوزارة)

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نةخَير، ئةوة تةدديراتة، سةدةرةي دووةم دةَلَي تةدديراتةكةي بؤ ئةو ئيمتيماالنةي بؤ دةعاوي بَيت لةسةر 

سةدةرةي يةكةم ئةوةية، ماناي ئةوةية تؤ زةمان دةدةيت، هةموو  حكومةت، بةاَلم جةوهةري مةبدةئي ئةو
مةسئووليةتةكة لةسةر تؤية كة مقاولي، ضونكة تؤ سةبةبي ئةوةي كة ئةو ئيشة خراثانةي دةبَيت دةعاوي 
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تةعوين تؤ دةكات، ( نيابة عن احلكومة)نيية، يةعين ئةو زةمان بة تؤ دةدات ( متضمن)سةر حكومةت 
 .ني بطؤردير، ضونكة ماناكةي دةطؤردَيتكةليمةية ناتوان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤ ضية( مر ودت الخر)باشة 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تي ئةو حيسابي دةكات لةسةر تؤ بةشَيوةيةك كولئةية، جا ئَيمة دةتوانني بري بكةينةوة ضةند ئيمتيماال

ئةمساَل ئةوةندة دانَي، ئةمساَل ئةوةندة دانَي كةمي  نيدةعاوي هةبَيت، هةموو جار ئيشعاري دةكةير دةَلَي
كةرةوة، يان بةرزي كةرةوة، نابَيت سابت بَيت، ضونكة ئةم تةدديرة دةجوَلَير، مةسةلةن ئيستيكشاف دةكات 

يف حني )يةعين ( اشعار اخر)ي تري دةوَيت دةَلَيني عةمةلياتي تري هةية، كة دَيتة سةر تةتوير عةمةليات
 .يةعين دةطؤردَيت، تةدديراتةكة سابت نيية، ئةمة بؤ ئَيمة باشة واى دانَيني( اخر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وحسب )ئةو سةدةرةيةي دووةم دةبَيتة ( تقررها الوزارة)مادام تةدديري ثارةشة، دةبَيت وةزارةت بَيت 
، يةعين ثَيويسو بة تةديي هةية، مةسةلةن ئَيستا بَلَيني ثارةكة (وزارة بني حني ألخراملبالغ اليت تقررها ال

سةد مليؤني داناوة، شةش مانطي تر ئيمكاني زياد بكاتر زياد بَيت مةدصةدي ئةوةية، يان كةمي بكاتةوة، 
وةميش دةبَيتة بةطوَيرةي ئةو تةسسريةي كردووة، كةواتة ئةو ماددةية بةو تةةرياتةي كة كرا، يةعين دو

، ئةم ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل (تقررها الوزارة بني حني ألخر)وةزارةت لة جياتي وةزير 
ماددةكةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 

 .بؤ سةعات سَي و نيو, ةك دةدةيربةزؤرينةي دةنط وةرطريا، دانيشتنةكةمان دوا دةخةير و ثشووي
 ثاش ثشوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَير لة ( 36)دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة، طةيشتبووينة ماددةي 
 .شوَيين خؤيان دانيشر، ئةطةر ماددةكة خبوَينيتةوة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
 :ماددةى سى ء شةش

كةسى رَيثَيدراو هةموو ئةو شتانةى لة ثردؤسةكانى نةوت لة ناوضةى طرَيبةستةكة الببات ء ثاكيان  :يةكةم
 .بكاتةوة، لةو حاَلةتانةى خوارةوة

 .بةر لة كؤتايى هاتنى ماوةى مؤَلةتةكة -ع
 .كاتآ ثَيويستى بة ئةجنامدانى ثردؤسةكانى نةوت نامَينآ - 
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لةطةَل سةرثَيضى نةكردن بة هيض بةرثرسياريةتَيكى سنايى، ثَيويستة لةسةر ئةو كةسةى كة لة  :دووةم
 :ثردؤسةكانى نةوت بةبآ مؤَلةت بةشداري دةكات

هةرَيي دةرةبوو بكاتةوةو بةنرخَيكى يةكسان بة نرخى بازاردى نةوت لةو بردة دةرهَينراوة، يان  -ع
ةَل بذاردنى سوودةكانى دواكةوتر، بةمةرجَيك نابآ لةردَيذةى ياسايى بةرهةمهَينراوة، يان هةناردراوة، لةط

 .ئةو سوودانة رةت بآ كة وةزير برديارى لةسةر دةدات
دةبَى ةةردامةكانى هةموو دامةزراو ومةكينةو ئامَيرةكانى لة ثردؤسةكانى نةوت بةكار هاتوون، يان  - 

 .تةةرامةي البردنيان بدات، يان تَيضووي البردنيان بدا
ثاككردنةوةى ئةو ثيسيةى لةئةجنامى ثردؤسةكانى نةوت ثةيدا بوون، يان بذاردنى خةرجى ئةو  -ت

 .ثاككردنةوةية بؤ هةرَيي
بةرثرسياريةتيةكانى لة بردطةى دووةم لةم ماددةيةدا هاتووة، ئةو كةسانةى بةشدارى دةكةن لة  :سَييةم

  . طرَيتةوةثردؤسةكانى نةوت بةشَيوةيةكى تاك، يان كؤمةَل دةيان
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة والثالثون
على الشخص املخول إزالة  كل ما استعمل يف العمليات النفطية من منطقة العقد وتطهريها يف احلاالت  :أوال

  :التالية
 .أنتهاء مدة االجازة قبل -أ

 .لعمليات النفطيةعندما تنتفي احلاجة للقيام با -ب
 :جازةإعلى الشخص الذي يشرتك يف العمليات النفطية دون  ،مع عدم االخالل بأية مسؤولية جنائية :ثانيا

أن يعوض األقليم وبسعر يساوي سعر السوق للنفط عن الكمية املستخرجة واملنتجة اواملصدرة مع دفع  -أ
 .ية للفوائد واليت يقررها الوزير الفوائد التأخريية  على ان ال تزيد عن النسبة القانون

ان يدفع الغرامات جلميع املنشآت واملكائن واملعدات املستخدمة يف العمليات النفطية او الزالتها او دفع كلف  -ب
 .تلك االزالة

 .تطهري التلوث الناجم عن العمليات النفطية او دفع كلف التطهري لألقليم -ت
ثانيا من هذه املادة تشمل االشخاص الذين يشاركون يف العمليات النفطية  /ةالفقر املسؤوليات الواردة يف: ثالثا

 .بصورة فردية أو مجاعية
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي ثَيي خؤشة بؤ خوشك و براياني ثةرلةمان روون بكةمةوة، دوو، سَي جار كة باسي ئةوةي دةكةير 

ةي ياسايي تَيبيين نيية، بةشتَيكي سةير وةريدةطرن، ئَيمة كاتي خؤي لة ليذنةي ياسايي كة دةَلَيني ليذن
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لةطةَل بةردَين وةزيري سامانة سروشتيةكان ئةو ثرؤذةيةمان مونادةشة كرد، بة رةئي خؤمان وا بوو ئةو 
بَيلني بؤ خوشك و  ياساية سةنيية، ثرت لةوةي كةوا دانوني بَيت، لةبةر ئةوةي برديارماندا ئةوةي بةجَي

برايان، ئَيمةش لةطةَليان، لةبةر ئةوةي مونادةشةي دةوَيت لةناو ثةرلةماندا سةيري بكةينةوة لة ذووري 
مونادةشة، نةك لةبةر ئةوةي كةوا هيض ئةوةكمان نيية، بةاَلم ئَيمة كة ديراسةتةكةمان كرد، ثَيمان وا بوو 

بة هةموو اليةك هةر يةكة موالحةزةي خؤي لةسةر  ئةوة شتَيكي سةنيية، كة سةنيش بَيت، ثَيويستة
دةربكات، خاَلَيكي تريش ئةوةية كة زؤر جار مونادةشة لةسةر صياةةي ماددةكة دةكرَيت، يان بة كوردي، 
يان بة عةرةبي، ئَيمة لة راثؤرتةكاني خؤمان دائيمةن داوا دةكةير لة بةردَينتان كة تةخويلمان بكةن، 

هةموو اليةك مواسةدةتي لةسةر كراو بووة ياسا، ئَيمة ئةو جارة ئيعادةي كاتَيك كة ياسايةكة بة 
تةبريريشي بكةينةوةو صياةةي دانونيشي بكةير، ئينجا بينَيرير بؤ سةرؤكايةتي هةرَيي، ليذنةي دانوني 

 .هيض تَيبيين نيية لةسةر ئةو ماددةية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان سةرموو
 :بارزان عبداه نصراهبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيشنيار دةكةم كة بردطةيةك زياد بكرَيت، كة ئيشارةت بةوة بدرَيت هةرضي ئةو مةنشةئاتانة كة 
لةبواري كارو تةصديرو ئةمانة كة جَي دةمَينَيت، دواي تةواو بووني سةترةي دانوني عةددةكةو ئيجازةي 

 . بة موَلكي وةزارةت بة مودابيل، زؤر سوثاستةخويلةكة، بؤ ئةوةي بنب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان بةردَين ادهي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (ع)بضَيتة جَيي (  )ثَيش و ثاش بَينةكرن، يةعين ( ع و )تَيبينيةكا بةسيت مر هةي لةسةر خاَلة ئَيكَي 

 .، سوثاس( )تة جَيي يش بَي(ع)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئيناسة بكرَيت ( ج)ثشتطريي لة دسةكاني كاك بارزان دةكةم، ئيناسةكةش بةو نةوعة بَي  بردطةيةك بة 

ويل تؤول ملكية املنشأت املقامة يف احلقل املعين ووحدتها عند انتهاء املدة القانونية للعقد او اجازة التخ)
 (.االنتاجية او اخلدمية او التصديرية اىل الوزارة بدون بدل
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد صيغةكةي بدة ليذنةي دانوني، سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مع عدم )ر ئةزيةت نةبَيت وةزير بؤمان روون بكاتةوة، ضونكة مر تَيينةطةيشتووم، دةَلَي ئةطة/ لة دووةم

   : جازةإعلى الشخص الذي يشرتك يف العمليات النفطية دون  ،االخالل بأية مسؤولية جنائية

لفوائد أن يعوض األقليم وبسعر يساوي سعر السوق للنفط عن الكمية املستخرجة واملنتجة واملصدرة مع دفع ا
، ئةوة تَيناطةم بؤضي ئةمة (التأخريية  على ان ال تزيد عن النسبة القانونية للفوائد واليت يقررها الوزير

 .لَيرةداية، ئةمة عيالدةي ضية بةسةر ئةو مةوزوعةوة
 ، ئَيمة(تطهري التلوث الناجم عن العمليات النفطية او دفع كلف التطهري لألقليم)ش كة دةَلَي (ت)لة بردطةي 

باران كردووةو طوتومانة هةموو ئيجازةيةكي تةخويل موحاسةزةي بيئةي دةبَيت شةرتة لةطةَليايةتي، 
 .ئةطةر زةبةت نةبَيت ئةو دووانة روون بكةيتةوة بؤمان تَي نةطةيشتووم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .شتطريي لة كاك رةشاد و كاك بارزان دةكةم لة ثَيشنيارةكةيان، سوثاسث

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش ثشتطريي لة رةئيةكاني كاك رةشاد و كاك بارزان و دكتؤرة هالة دةكةم، سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس دسةكةي منيان كرد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( على ان ال تزيد عن النسبة القانونية للفوائد واليت يقررها الوزير)دةَلَيت ( ع)م ئةوةي مر هةمة لة دووة
نيسبةي دانوني سةوائيد مر نازامن وةزير ئيقراري دةكاتر، يان دانون ئيقراري دةكاتر، خؤ دةبَيت بَلَير 

، يةعين دانونَيك (لوزيرالنسبة القانونية اليت يقررها ا)، ضونكة دةَلَي (النسبة القانونية املقررة للفوائد)
 .هةية نيسبةكة ئيقرار كرية خؤي ئةسَلةن، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ضونكة (او عند إلغائها أنتهاء مدة االجازة عند -ع)كاك سرسةتيش نودتةيةكي هةبوو، لة بردطةي يةكةم 
، رةئيةكيش بدة لةسةر (ع)سة بكرَي  لة ئينا( او عند إلغائها)ثَيشرت باسي ئيلغامشان كرد، كاك دكتؤر ئاشو 

 .ئةو موالحةزاتانةي كة دران
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم تةعوينة بؤ ئةوةية ئةطةر تؤ ئيجازةتدا بة مقاول بؤ ئيجازة، لة رَيطاي ئةو ئيجازة نةوت دةردةهَينَيت 
بناني، ئَيمة دةَلَيني دةبَيت ئةو هةموو ثارة لةطةَل كولئة، لةطةَل سةوائيد، ضونكة ئيجازةي دةبَيت ئةوة تؤ 

نةبووة، ئيجازةي تةنقييب نةبووة، بةاَلم بةعةيين خؤيةوةش نةختَيك تةدةخولي كردووةو ئيستيخراجي 
ت بة هةموو نةوتي دؤزيتةوةو دةبَيت عيالجي بكةير، ئةوة عيالجي دةكات دةَلَي بة تةعويني دةكا

مودابيلي سةوائيد ئةوة بداتة حكومةت، لة ناحيةي سةدةرةي دووةم، بةنيسبةت ئةو سةدةرةي ئيناسةي كة 
ثَيشنيار كرا، بةرداسو ئةوة شتَيكي جوانة، بةاَلم زؤر زؤر زةبةتة بة دانون تةحديدي بكةير، ضونكة كة 

بيباتةوة لةطةَل خؤي ئيمتيالكاتي سابيتة مقاول دَيت لةوَي ئيش دةكات زؤر شو هةية تةوةدوع دةكات 
دسمَيكي دةمَينَيت، بةاَلم دسمَيكي مةسةلةن ئةبراج و ئةوانة لةوانةية حةدي هةية بيبات، ئةطةر 
مبَينَيتةوة دانون بَلَي سابت بَيت و مبَينَيتةوة، ئةو حيسابي دةكات لةسةر كولئةي تؤ، جا لةوانةية 

ةددةكةدا بَيت، ئةوة ئَيمة لة عةددةكة يةك هينمان هةية، يةعين ضةند نةمانةوَيت، باشرت ئةوةية كة لة ع
ثةرةيةك دانراوة باسي ئةم شتانة بة دوورو درَيذ دةكات، ئةطةر بة دانون داينَيني دةبَيت يةعين مةتاتي 

ل املمتلكات ك)بَيت، ئينجا ئةطةر مةتاتي بَيت ثَيويست ناكات ئةم دانونة دةربَينني بةرداسو، ناتوانني بَلَيني 
مةسةلةن، ئةطةر وا بَلَيي مشولي شت دةكات ناتةوَيت بةرداسو، هي خؤيةتي، لةوانةية هي ( الثابتة

مقاولةكةي تر بَيت هَيناويةتي بة ئيجار، جا لةبةر ئةوة هةرضةندة سيكرةيةكي باشة، شوَينةكةي لة 
 .عةددةكة داية بةرداسو، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةمال سةرموودكتؤر ك
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر سةد لة سةد ثشتيواني وتةكاني جةنابي وةزير دةكةم، ضونكة ئيمتيمالة شةريكةيةك بَيت زؤر شت بة 
كات، ئةوةي بة ئيجار ئيجار بطرَيت و بيهَينَيتة ئَيرة، ئةطةر بَيت بَلَيني مةبةوة، ئةوة ئةو شةريكةية ناي

دةيهَينَيت الزمة بيباتةوة، يةعين هي خؤي نيية موَلكي نيية، ئينجا بؤية زؤرمان لةسةر دةوةستَيت، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ئيلغاي ئيجازة بكرَي ، هةمان شت نايطرَيتةوة، ئةو شةخصةي موخةوةل كة ئيلغاي ئيجازةكةي 
او )، (قبل انتهاء مدة االجازة او الغائها)يية ئينتيهاي ئيجازةكةي بَيت، يةعين نووسراوة بكرَيت، وةكو ئةوة ن

 (.عند الغائها
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وازة، يةعين هةر لة ماددةي ثَيشةوة، بةاَلم لةالي ثَيشةوةي مةبدةئي كة ئيجازةكة تةواو دةبَيت جيا
 .تةمديدة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

على الشخص املخول إزالة  كل ما استعمل يف العمليات النفطية من منطقة العقد وتطهريها يف  :أوال)تؤ دةَلَيي 
  :احلاالت التالية

 .أنتهاء مدة االجازة قبل -أ

، يةعين ئةو (عند الغاء االجازة)يةم ، ئةي نابَيت سَي(عندما تنتفي احلاجة للقيام بالعمليات النفطية -ب
شتانةي ناوَي ، ئةطةر ئيلغاي ئيجازةت كرد لة ماددةي ثَيشوو دةنطمان بؤدا، لة دةصدي مر تَي نةطةيشو، 

على الشخص املخول إزالة  كل ما استعمل يف العمليات : أوال)ئةو ماددةية ئةوةلةن تةماشاي بكة نووسراوة 
 : هريها يف احلاالت التاليةالنفطية من منطقة العقد وتط

 .قبل أنتهاء مدة االجازة -أ
، ئةي ئةو حاَلةتةي ئيلغاي ئيجازةكةت كرد، ئةويش (عندما تنتفي احلاجة للقيام بالعمليات النفطية -ب

يان سةدةرة يةك ( عند الغاء االجازة)يشي تَيدا بَيت (ج)حاَلةتَيكة، ئةوة يةك و دووت نووسيووة، يةعين 
، يةعين تؤ كة ئيجازةت ئيلغا كرد، مومكينة عةيين ئةو شةخصي (مدة االجازة او عند الغائها قبل أنتهاء)

موخةوةلة، يان ئةو شةريكةية مةكائيين هةية، وةكو ئةو سةدةرةية، يةعين لة نةتيجةي عةمةلياتي نةسو 
( ع)لة سةدةرةي يةكةم  هةر( او عند الغائها)كردوويةتي، ئةطةر لة نيوةي رَيطا تؤ ئيلغاي ئيجازةكة بكةيت 

راسترتة، باش ( دبل)، نةخَير (قبل االنتهاء)يان ( عند االنتهاء)، (قبل أنتهاء مدة االجازة)نووسراوة 
لةبةر ئةوةي زميين سةترةي ( دبل)، (قبل أنتهاء مدة االجازة او عند الغائها)خبوَينةوة، ئةوةي ئيناسة بكةن 

 .ووئيجازةكةية ئيلغايةكةش، كاك رةشاد سةرم
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، (قبل أنتهاء مدة االجازة)ئةو دوو سةدةرةية كة هاتووة، خؤي ئيشةكة تةواو بووة، ئةوة دةاللةتي ئةوةية 
ئينتيئاي حاجةي هات بؤ  ماناي ئيشةكة ثَيش ئةوةي ئيجازةي كؤتايي بَيت، ئيشةكة تةواو بووة، بؤية دةَلَي

 .ئيشةي لةو مةوديعةي، يةعين ثَيش ئةوةي مودةي ئيجازة تةواو بَيت، ئيشةكة تةواو بووةئةو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة، ئةوي تريش شةرحي كردو شتَيكي واي تَيدا نةبوو، ئةو ماددةية ( عند انتهاء االجازة او الغائها)كاكة 
ةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي دةخةمة دةنطدانةوة بةو طؤردانكاريانةي كة كرا، كَي ل

 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، بردؤ بؤ ماددةي سي و حةوت تكاية
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 طرَيبةسو بةشدارى كردني بةرهةمهَينان

 مةرجةكاني طرَيبةست

 :سى ء حةوت ماددةى
 :مةرجى طرَيبةستى بةشداري كردنى بةرهةمهَينان ئةمانةن :يةكةم

/ سآ ساَلة ء، دووةم(3/ )ثَينج ساَلة بؤ دوو ماوة دابةش دةبَيت، يةكةم( 5)ماوةى دؤزينةوةى  -ع
 .حةوت ساَل درَيذ بكرَيتةوة بةردادةى كؤتايى( 2)دووساَلة، دةكرآ بؤ (4)

ست ء ثَينج لة سةدا لة ناوضةى طرَيبةستى ئةسَلى، دواى ماوةى دؤزينةوةي بي%( 45)تةنازولكردن لة  - 
بيست ء ثَينج لةسةداى دي لة ناوضةكانى ديكة، دواى هةر ماوةى درَيذكردنةوة، ئةطةر رَيذةى %( 45)

و سةدى لةو تةنازول كردنة بةشَيك بَيت لة هةر ناوضةيةكى دؤزراوة، ئةم رَيذانة كةم دةكرَيتةوة تاوةكو ئة
 .ناوضةية نةطرَيتةوة، دةكرَى لة كؤتايى هةر ساَلَيكدا لة ماوةى سةربةخؤ طرَيبةستةكة تةنازول بكرآ

ثابةند بوون بةكارةكانى دؤزينةوة دةكرآ طئتوطؤى لةسةر بكرآ، بةشَيوةيةكى ئاسايى كردير ء  -ت
ومةلةرزةى لةبةردةستدا لَيكدانةوةى هةموو بةياناتةكانى هةية لة خؤ دةطرآ، لةوانةش بةياناتةكانى بو

هةيةو رووثَيوةكاني بوومةلةرزةيي لة ماوةى يةكةمى دؤزينةوة لةطةل هةَلكةندنى بريى دؤزينةوة لة 
 .ماوةى دووةمى دؤزينةوةو هةَلكةندنى بري لةهةر سالَيك لة ساَلةكانى درَيذ كردنةوةدا

بيست ساَلة، ( 42)دةكات ماوةكةى ثاش بة كؤتا هاتنى ماوةى دؤزينةوة، ماوةى ثةرةثَيدان دةست ثآ  -ث
ئةطةر بةَلَيندةر ماوةيةكى ديكةى ويست بةهةمان مةرجةكانء ثَيوانةكانى لة طرَيبةستةكةدا جَيطرة، 

ثَينج ساَلى ديكةوة لةطةَل بوونى توانا بؤ طئتوطؤكردن بؤ ( 5)سةربةخؤ درَيذدةكرَيتةوة بؤ ماوةى 
 .درَيذكردنةوةى بؤ ماوةيةكى ديكةي تر

 .دة لة سةدا كةمرت نابآ و بةثَيى ماددةى ضل و يةكةمى ئةم ياساية دةدرَيت%( 12)ذةى موَلكانة لة رَي -ج
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ء بةردادةى زؤرى رَيذةى (ريع)خةرجيةكانى طةرداوة لة بةرهةمهَيناندا دادةشكآ، دواى داشكانى موَلكانة  -ح
لةطازى %( 62)لة سةدا شةست ضل ء ثَينج لة سةدا بؤ نةوتى خاو تَيثةرد نابَيت ء رَيذةيةك %( 25)

 .سروشتى تَيثةردناكات
بةشداري كردن لةبةرهةمهَيناندا لةبةرهةمى كة ماوةتةوة، دةكرَيت دواى داشكاندنى ردَيذةى موَلكانةو  - 

خةرجيةكانى طةرداوة كة رَيطاى ثَيدراوة بةثَيي ئةو هاوكَيشةيةى داهاتة كؤبؤوةكان ء خةرجية كؤبؤوةكانى 
 .دةطرآ، بةجؤرَيك دةبآ دازاجنى طوجناوى بةَلَيندةر لةخؤى بطرآنةوت لةبةرضاو 

 .دانى كرَيى سااَلنة بؤ بانى زةويةكان لة ماوةى دؤناةةكانى دؤزينةوةدا -د
بةشداري كردنى حكومةتى هةرَيي بةشَيوةيةكى راستةوخؤ لة دؤزينةوةو ثةرةثَيدانء بةرهةمهَينان  -ذ

 .هاتووةبةثَيي مةرجةكانى لة طرَيبةستةكةدا 
ثابةند بوون بةدانى ئةو بردة ثارانةى لةسةرى رَيكةوتر بؤ سندودى ذينطة، بؤ ئةوةى حكومةتى هةرَيي  -ر

 .بؤ ثاَلثشتى كردنى ذينطةى هةرَيي بةكارى بهَينآ
مةرجةكانى مسؤطةر كردنى ساغ ء سةالمةتى ء تةندروستى ء خؤشطوزةرانى ء ثاراستنى ذينطة،  -ز

دنى كااَلو خنمةت طوزاريةكان بةثَيي ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى بةجؤرَيك دةبآ لةطةَل راهَينان ء ئامادة كر
 .مةرجةكانى لة ماددةى بيستء شةشةمى ئةم ياسايةدا هاتووة بطوجنَيت

ئةطةر وةزير وايدانا، كة طرَيبةستى نةوت سةرةردؤييةكى بازرطانيي طةورةية، يان ثَيويستى بة  :دووةم
ة لةسةرةتاى وةبةرهَيناندا، وةزير بؤى هةية رَيذةى موَلكانةى جَيطري لة بردطةى ثشتيوانى ثارةى زؤر

لةم ( ح)لةم ماددةيةدا كةم بكاتةوةو بردى خةرجى طةرداوةو جَيطري لة بردطةى يةكةمى (  )يةكةمى 
 .ماددةيةدا بةثَيي سةرةردؤييةكان زياد بكات

ةرةردؤييةكى بازرطانيى كةمة، وةزير بؤى هةية رَيذةى ئةطةر وةزير وايدانا، كة طرَيبةستى نةوت س :سَييةم
ى ئةم ماددةيةدا هاتووةو رَيذةى ( )موَلكانة بؤ بةرزترير ئاست زياد بكات، وةكو لة بردطةى يةكةمى 

 .ى ئةم ماددةيةدا هاتووة(ح)خةرجيةكانى طةرداوة بة كةمرتير ئاست كةم بكاتةوة، وةكو لة بردطةى يةكةمى 
ى طرَيبةست باشرتير شَيوازةكانى ثيشةسازيية نةوتيةكان لة خؤى دةطرآ، بةكارهَينانى مةرجةكان :ضوارةم

شَيوازةكان دةطرَيتةوةو وةرطرتنى رَيكارةكانى ثةيردةو كراو لة ثيشةسازة نةوتيةكانى جيهانى لةخؤ دةطرآ، 
دنى تايبةتى بة لةاليةن بةكارهَينةرانى بةتوانا بةثَيي مةرج ء بارودؤخةكانى هاوشَيوة بؤ ثيادة كر

 :ثردؤسةكانى نةوت، كة ئاماجنى دابينكردنى
ثاراستنى سامانة نةوتيةكان كة بةكارهَينانى هؤيةكانى ثَيويست بؤ زياد كردنى بةرهةمهَينانى  -ع

هيدرؤكاربؤنات بةشَيوةيةكى تةكنيكى ء ئابوورى باش لةطةَل كؤنرتؤَل كردنى لة يةك بةسرتاو لة ننم 
 .كةم كردنةوةى تَيضووني سةر رووى زةوىبوونى يةدةطيةكان ء 

سةالمةتى لة كار كردن ثَيويست بة بةكارهَينانى رَيطاكان ء وةرطرتنى رَيكارةكانى سةالمةتى ثيشةيى  - 
 .بةهَين دةكات ء رووداوةكان كةم دةكاتةوة
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ى ثردؤسةكانى ثاراستنى ذينطة كة ثَيويست بةوة دةكات رَيطاو ئةو رَيكارانة بةكاربهَينر كة كاريطةر -ت
 .نةوت لةسةر ذينطة كةم دةكاتةوة

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 عقد مشاركة االنتاج

 شروط العقد

 :املادة السابعة والثالثون

 :يشرتط يف عقد مشاركة االنتاج ما يلي: أوال
( 4/ )ثالث سنوات والثانية( 3/ )مخس سنوات، تنقسم اىل فرتتني، االوىل( 5)تكون فرتة االستكشاف  -أ

 .سبع سنوات كحد اقصى( 2)سنتان، وجيوز متديدها اىل 

%( 45)مخسة و عشرين باملائة من منطقة العقد االصلية بعد فرتة االستكشاف و %( 45)عن  التنازل -ب
ة من هذه مخسة وعشرين باملائة اخرى من املنطقة املتبقية بعد كل فرتة متديد، إذا مشلت النسب املئوي

وجيوز التنازل  .التنازالت جزءا من أي منطقة مكتشفة، فيتم تقليص  هذه النسب كي ال تضم تلك املنطقة
 .طوعًا يف نهاية كل سنة عن مدة العقد 

االلتزام بأعمال االستكشاف، اليت تكون قابلة للتفاوض، وعادة يتضمن الشراء وتفسري مجيع البيانات  -ت
بيانات الزلزالية املتوفرة واملسوحات الزلزالية يف الفرتة االوىل لالستكشاف، مع حفر بئر املتوفرة، من ضمنها ال

  .ثانيا لالستكشاف وحفر بئر يف كل سنة من سنوات التمديد/ استكشايف يف الفرتة

 عشرون سنة، وإذا طلب املقاول فرتة أخرى( 42)بعد أنتهاء فرتة االستكشاف، تبدأ فرتة التطوير ومدتها  -ث
مخس سنوات اخرى مع امكانية التفاوض ( 5)متدَد تلقائيًا بنفس الشروط واملعايري املثبتة يف العقد ملدة 

 . لتمديد فرتة اضافية أخرى

 .عشرة باملائة ويتم دفعها مبوجب املادة احلادية واالربعني من هذا القانون%( 12)التقل نسبة الريع عن  -ج

مخسة وأربعني باملائة % 25ج بعد خصم الريع وكحد اعلى ال تتجاوز نسبة ختصم الكلف املسرتدة من االنتا -ح
 .ستون باملائة للغاز الطبيعي% 62للنفط اخلام ونسبة ال تتجاوز 

تكون املشاركة يف االنتاج من االنتاج املتبقي بعد خصم نسبة الريع والكلف املسرتدة املسموح بها مبوجب  -خ
العائدات املرتاكمة والتكاليف املرتاكمة للنفط، على ان تضمن ذلك أرباحًا مناسبة املعادلة اليت تاخذ يف احلسبان 

 .للمقاول

 .دفع أجور سنوية لالراضي السطحية خالل مراحل االستكشاف -د

 . مشاركة حكومة األقليم وبصورة مباشرة يف األستكشاف والتطوير واالنتاج  ووفق الشروط الواردة يف العقد -ذ

دفع املبالغ املتفق عليها اىل الصندوق البيئي لتستخدمها حكومة األقليم لدعم بيئة األقليم االلتزام ب -ر
 .حصرَا
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شروط لضمان السالمة والصحة والرفاهية ومحاية البيئة والتدريب وتوفري السلع واخلدمات وفق املعايري  -ز
 .من هذا القانون الدولية على أن تتالئم مع الشروط الواردة يف املادة السادسة والعشرين

العقد النفطي يتضمن جمازفات جتارية كبرية أو حيتاج اىل متويل مبالغ كبرية يف  اذا أعترب الوزير بأن: ثانيا
من هذه املادة، وأن يزيد مقدار الكلف ( خ) أوال/ بداية االستثمار، للوزير تقليل نسبة الريع املثبتة يف الفقرة

 .من هذه املادة حسب تلك اجملازفات( ح) أوال/ املسرتدة واملثبتة يف الفقرة
اذا أعترب الوزير بأن العقد النفطي يتضمن جمازفات جتارية قليلة، للوزير زيادة نسبة الريع اىل حد : ثالثا

من هذه املادة، ويقلل نسبة الكلف املسرتدة اىل حد ادنى مما هي ( خ)أوال / اعلى مما هي مثبت يف الفقرة
 .من هذه املادة( ح) أوال/ مثبت يف الفقرة

تتضمن شروط العقد االساليب املثلى يف الصناعة الٍنفطية وتشمل إستخدام األساليب و إختاذ األجراءات : رابعا
املتبعة يف الصناعة النفطية عامليًا من قبل مستغلني مقتدرين مبوجب الشروط والظروف املشابهة للتطبيقات 

 :ىل تأمنياخلاصة بالعمليات النفطية واليت تهدف ا
محاية الثروات النفطية اليت تتضمن إستخدام الوسائل الالزمة لزيادة إنتاج اهليدروكربونات بأسلوب تقين  -أ

 .وإقتصادي جيد مع السيطرة املتالزمة هلبوط األحتياطات وتقليل النضاحات على سطح األرض

 .عزز السالمة املهنية ومتنع احلوادثسالمة العمل اليت تستلزم إستعمال الطرق وإختاذ األجراءات اليت ت -ب

  .الوقاية البيئية اليت تدعو اىل تبين الطرق واألجراءات اليت تقلل تأثري العمليات النفطية على البيئة -ت
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .اىل نهاية الفقرة الثانية( اءبعد استحصال موافقة رئاسة اجمللس الوزر)تقرتح اللجنة اضافة عبارة 

تةبعةن ئَيمة لة ماددةكاني ديكة هةموو ريئاسةي مةجليسي وزةردامان كردة مةجليسي ئيقليمي بؤية 
بعد استحصال موافقة رئاسة )ثَيشنياز دةكةير ئةوةش وةكو ئةواني ديكة لة دواي سةدةرةي دووةم بكرَيتة 

 (.جملس االقليمي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة وابنامن خؤيان جةنابي وةزيريش ئةوةيان تةعديل كردووة، دةَلَي لةو شوَينانةي كة وةزير هةية ئ
تةدليل نيسبةو ئةو شتانة بة مواسةدةتي مةجليسي ئيقليمي، ئةمة شتَيكي سةني زؤري تَيداية، داوا لة 

ي رةيعةكة، %12جةنابي وةزير دةكةم بؤمان شةرح بكاتر، بةتايبةتي ئةو نيسبانة بؤ، بةنيسبةت 
ةيةكة بؤضي، ئةوةمان بؤ هني بكاتر، ئةو شتانةي كة سةنينة بؤمان شةرح بكات، بؤ ئةوةي وةختمان 12%

 .بةوةي نةكوذير، بتوانني زوو حةري بكةير، سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، وابنامن سةدةرةي سَييةميش عةيين شو (د استمصال مواسقة اجمللس االدليميبع)ئةمة ثَيشنياري ئَيمةية 
دةوَيت سَييةميش ضونكة دةزامن ليذنةي ياسايي ثَيشنياري نةكرد، ضونكة عةيين شتة، باشة سةدةرةي 

باسي مودةي عةددمان كرد بؤ ئيستيكشاف، طومتان ئةمة مودةي ئةدصاية ماناي ئةوة نيية تؤ ( ع)ئةوةلةن 
هةموو عةددَيك دةيدةيَو، يةعين ئَيمة زياتر تةجاوز ناكةير بة دانون، بؤ مةعلوماتتان مسوةدةي  لة

دانوني بةةدا بةداخةوة ئَيستا نيية سةترةكان عةيين شتة نةختَيك درَيذترة بؤ ئاطاداريتان، لة واَلتاني 
بؤ سةترةي ئةوةلي، سةترةي دووةم تردا تةدريبةن دة ساَلة، ئةمة موناسيبة بؤ كوردستان، طومتان سَي ساَل 

ة، دواي ئةم سةترةي (ع)لةطةَل تةمديدةكان دةبر بة حةوت ساَل، ئةوة سةدةرةي ( ع)دوو ساَلة، ئةوة لة 
ية، تةبعةن ( )ي مةساحةكة، ئةوة سةدةرةي %(45)ئيستيكشاف سَي ثالست دوو دةبَيت تةنازول بكات لة 

بةشَيك لة حةدلةكة نةبَيت كة دؤزيتيةوة، لةبةر ئةوة  ة كة تةنازولي دةكات، دةبَيت%(45)ئةو لة 
ةكة نيوةي حةدلةكة دةبات، ئةوة (45)دامانناوة، با بَلَير مةساحةكة زؤر بضووك بَيت، بةاَلم ئةطةر 

تةنازول دةكات، ئةطةر بةشي حةدلةكة نةباتر، ئةطينا ئةطةر موخاليف بَي  ( 45)مةعقول نيية، تةنيا 
ي ببيتةوة، دةَلَي مةجامل نيية تةنازول بكةم، جا لةبةر ئةوة (45)َو، كةشف بكات بةشَيكي بضووكي بدةي

(  )مان داناوة بةم شَيوةية، ئةوة دووبارة دةطرَيتةوة دوو جار ئةو تةنازولة لة سةدةرةكةي ( )سةدةرةي 
وةسائيلي  باسي(  )سةدةرةي / دةكات دووبارة، يةكةم باسي مودة دةكات، دووةم%( 45)دوايَي كة باسي 

تةنازول دةكات، نيهايةتةكةي كة مةساحةكة دةمَينَيتةوة لة عةددةكة ئةوةية دواي حةوت ساَلةكة، ئةوة 
هةموو مةعلوماتةكة كة كؤدةكاتةوة مولنمية بة مقاولةكة بيدات بة ( ت)ية، تةبعةن سةدةرةي ( )سةدةرة 

مة دةَلَيني ئةوة بيست ساَلة، لة واَلتاني دواي ئةمة دةبَيت بة عةددَيكي ئينتاج، ئَي( ث)ئَيمة، سةدةرةي 
عالةمي عةددي ئينتاجي و ئةوانة بيست و ثَينج ساَل تا سي ساَلة، بيست و ثَينج كةمرت زؤر شةريكات 
نايةت، ضونكة موجازةسةي زؤر دةكات ثارة سةرف دةكات، تا دةطةيتة ئةو مةرحةلةية نةوت دةدؤزيتةوةو 

، تةدريبةن ضوار، ثَينج دؤالرت سةرف كردووة، دةبَيت مودةت هةبَيت تةتوير دةكةيت بؤ هةموو بةرميلة
كة مودةيةكي مةعقول كة ئيستيسمارةكة وةرطريتةوة، بيست ساَلي ديكة مةعقولة، كةمرت لةوة بةرداسو 
مةعقول نيية، خيربةي مر بيست، سي ساَلة لةطةَل شةريكاتي عالةمي ئيش دةكةم، نامةوَيت واَلتةكةي 

، بةاَلم واديع ئةوةية ئةطةر دةتةوَيت عةدد بكةيت، دةبَيت شتَيكي مةعقول بدةيت بة خؤم بئرؤشي
خةَلكةكة، كة بَير لَيرة ئيش بكةن، دوايش باسي كرد ئةطةر كةمرتيان بدةيَو خؤت زةرةر دةكةيت، ضونكة 

ضونكة ئةوة  ئةو ثارةية زؤرتر وةردةطرَيت لة بيدايةتةوة مةسَلمةتي تؤ نيية كة عةددةكة كورت بَيت،
باران كرد كة عةددةكة بة كورتي داينَيني، حيصةي مقاولةكة زؤرتر دةبَيت، ئةوة لة بيدايةتةوة زؤرترة 
دة ساَلي بدةيَو، ئةوة لةسةر حيسابي حكومةتة، باشة حةدلةكةت دةداتةوة دواي دة ساَل، بةاَلم ثارةكةي 

، وةكو كوردستان بَييت واَلت دروست بكةيت تؤ دوايي دَيت، ئةطةر حيسابي بكةيت مةسَلمةتي تؤ نيية
كاشئت دةوَيت لةمةوال دة ساَلي تر، نةك بيست ساَل دوايي، جا لةبةر ئةوة ئَيمة دامانناوة مودةكة مةعقول 
بَيت، بؤ ئةوةي ببَيت بة بيست ساَل، شروتي تريشي تياية باسي رةيع دةكات، حةدلي موَلكية باران كرد، 
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مةعقولة بؤ كوردستان، ضونكة رودعةكان زؤر بضووكر، ئةطةر % 12تي ئَيمة لة يةعين ئةوة بة تةدديرا
مودارةنةي بكةيت بة رودعةت مةسةلةن ليبيا دةيدات تةدريبةن سي، ضل جار طةورةترة، رودعة لة 
سةحراي ةةربي بةةدا دايناوة هةر يةكةيان دة تا دوازدة هةزار كيلؤمةتر موردةبةعة، ئَيمة باسي ضوار 

َينج سةد، شةش سةد دةكةير، دةبَيت مودارةنةي ئةو شتانةش بكةير، جا لةبةر ئةوة بؤ كوردستان سةد، ث
مةعقولة، مودةي ئينتامجان باس كرد كة بيست ساَلة ئؤتؤماتيكيةن لةجياتي % 12زؤر موناسيبة لة 

نةبَيتةوة  ئةوةي بيست و ثَينج ساَل بدةير بة مقاولةكة، دةَلَيني بيست ساَلة، ئةطةر هيض موشكيلة
ئؤتؤماتيكيةن دةتوانَيت داواي ثَينج ساَل بكةيت، بةاَلم دواي ئةوة دةبَيت عةددي تازة بكةيتةوة تةمديدي 
بكةيت بة موساوةزات، ضونكة لةوانةية حةدلةكة زؤر طةورة بَيت، لةوانةية ثةجنا ساَل عومري هةبَيت، 

ات، لةوانةية بيكةيت بة عةددي ئيدارة ئةو لةوانةية ئةو وةختة شةريكةي خؤت بتوانَيت ئةو ئيشانة بك
وةختة، بَلَي باشة تؤ مبَينَيوة، دواييش بة عةددَيكي تر، نةك بة ئينتاجي موشارةكة ئيدارةت دةدةنَي، ئةو 
توانايةي داوة بة تؤ دةتوانيت موساوةزات بكةيت، جا عةددةكة هةر ئةوةية بةرداسو ئةو مودةية لةطةَل 

دةبات لة ثَيش هةموو شتَيكةوة، % 12ة، طومتان بؤ موشارةكة حكومةت لة حيصةي ئينتاجي موشارةك
زياتر لة ضل لة ئيجمالي، يان ضل و ثَينج لة بادي، ئةوة حةددي % 25دواي ئةوة ئةوةي كة مايةوة لة 

ئةدصاية، ئةطةر مةنتيقة لة مةنتيقةي موجازةسة بَيت ئةوةية، ئةطةر موتةوةسيت بَيت ئةو ذمارةية، 
ئةوة بة عةدد تةرتيب دةكرَيت، ئةطةر موجازةسة كةمرت بوو دةبَيتة كةمرت دووبارة، ئةوة بؤ بةاَلم 

كولئةية، ماناي نيية حيصةي هةية ضل و ثَينج ببات هةموو جارَي، دةيبات ئةطةر كولئةي هةبَيت، ئةطةر 
هةية، جا لةوةش بةم لةوة حيصةي ( املتبقي)كولئةي نةبَيت، ئةوة نةوتةكة دَيتة خوارةوة، ثَيي دةَلَير 

ئةمة مةعقولة، مر باسي بؤ كردن مودارةنةي % 14، %12طراستة نيشامناندا، يةعين ئةو نةتيجةية دةطاتة 
ئةوة وةكو تَيلة مةسةلةن هةر مقاولةكة ئةطةر ساَلَيك ثَيشرت ئيش بكات، دوو ساَل ثَيشرت ئيش بكات 

رةتت نةكردووة، ئةوة جةوهةري دانونةكةية لةجياتي خؤت بيكةيت، ئةو كولئةكةي تؤي داوة هيض خةسا
بةرداسو، ئةوة جةوهةري تةعامولة لةطةَل مقاولةكة، مر ئامادةم ثرسيار وةاَلم بدةمةوة، سوثاستان دةكةم، 

 .بةاَلم ئيقتيصاديشة، ئةطةر برادةران عيالدةيان بة ئيقتيصادةوة هةية بةخَير بَير ،ئةمة زؤر سةنيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية كةمرت نةبَيت، نازامن ئَيستا لة %12كةمرت نةبَيت، ئةو % 12مر ثرسيارَيكي هةية لةسةر ئةو موَلكانة لة 
ة 14،5ئةو كةمرتينة، باشة % 14،5دياري كراوة، يةعين حةددي ئةدناي % 13ثرؤذةي ياساي عَيرادي لة 

لة كاتَيكدا لة عَيراق ئَيستا تريؤر هةية، زةبرو زةنط هةية، شةريكات هةمووي خؤيان لَي نادةن، هةموو 
ئةوانة وابنامن رةنطة هةموو شتةكة سةني بَيت، رةنطة تَيضووني دةرهَيناني نةوت لةوَيش طرانرت بَيت وةكو 
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بةر ئةوة مر ثَيشنيار دةكةم، ئةو نيسبةية كةم دابنَيني، لة% 12لة كوردستاندا، بؤضي ئَيمة لَيرة لة 
 .بكرَيتةوة، ئةوة يةكةمة

لةسةر دووةم و سَييةم، ئةطةر يةعين مر نازامن ئةطةر وةزير واي دانا، دانون نيية ئةطةر وةزير / دووةمني
ا نيية، دةبَيت واي دانا، ئةي ئةطةر وةزير واي دانةنا، يةعين ئةطةر داينا وا دةبوو، ئةطةر داينةنا وا دةبوو و

ثَيوةرَيكت هةبَي ، يةعين ثَيويسو بة داردشتنةوةي ئةوةية كة دسةي دةكةم هةردوو بردطةكة، يةعين 
دووةم و سَييةم، رةنطة مر مةبةستي جةنابي وةزير نيية، سبةييَن وةزيرَيك دَيت واي دادةنَيت كة 

سبةييَن وةزيرَيك دَيت نايةوَيت ئيشةكة  موجازةسةكة زؤرة، لةبةر ئةوة كةمة دةكاتةوة، بةثَيضةوانةشةوة
زيادي دةكاتر، لةبةر ئةوة ئةو دوو بردطةية بةرداسو هةتا ئَيستا ئةطةر  ةبكرَيت، دةَلَيت موجازةسةكة كةم

ضي ليذنةي ياساييش وايان كردووة كةمواسةدةتي ئةجنومةني هةرَيي وةربطريَيت، بةاَلم ديسان هةروةكو 
ناخواتةوة، يةعين ئةم بؤشايية ياسايةكة ثرد ناكاتةوة، لةبةر ئةوة ثَيويسو بة دةَلَيت دَلمان ثَيى ئاو 

 .ديراسةت كردني ئةو دوو بردطةية
مر ثرسيارَيك دةكةم، ئةطةر ئَيمة عةدد بكةير بؤ ماوةي بيست ساَل، يةعين زؤرة، يةعين بؤ ماوةي / سَي

بةةدا، ئَيمة لَيرة بؤ كؤمثانيا ئةجنومةنَيكمان  بيست ساَل، ئةطةر ئةوة ثَيضةوانةي سياستمان نابَيت لةطةَل
دانا، ئةجنومةني كارطَيردي بَيتة ثةرلةمان، ئينجا ئةوانة بكرَير بة ئةندامي ئةجنومةني كارطَيري، بؤضي 
ئةو طرَيبةستانة ثَيشي ئةوةي مؤري لةسةر بكرَي ، ئةطةر لةطةَل ئةوةي بةةدا تةعاروز ناكرَيت، مر لة 

سي، بؤضي ئةو طرَيبةستانة نَيتةوة ثةرلةماني كوردستان، لَيرةدا موصادةدةيان لةسةر ياساييةكان دةثر
 .بكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر رةمةزان سةرموو
 :رضا حممد عبدالربررمضان .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة يةكةم لة ساَلمي ئَيمةية، يان (  )ي بردطةي بةرداسو هينةكةي مر ثرسيارَيكة، ئايا ئةو تةنازول كردنة
لة ساَلمي ئةو كؤمثانياية، كة ثشكنينةكة دةكات، ئايا هةمان كؤمثانياية كة بةشداري دةكات لة 

 .بةرهةمهَينان بة كؤمثانيايةكي جيايةو، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي  يد شريف

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

ماوةي  دؤزينةوة بة ثَينج ساَل دياري كراوة، دواجار دةَلَيت دةكرَيت دوو ساَلي تري ئيناسة بكرَيت، ( ع)لة 
بة رةئي مر بؤ ئةو دوو ساَلة كة ببَيتة حةوت ساَل نةنووسرَيت، لة مةجالي طئتوطؤو دسة كردندا دياري 
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ار ساَل زياتر هةبَيت، دواي ئةوة كة تازة كرايةوة مةرجي بكرَيت، رةنطة تؤ ثَيويستيت بة سَي ساَل، ضو
تريش دةبَيت، رةنطة ئةو مةرجانةي ثَيشووتر ثَيويست نةكات، رةنطة مةرجي تازةتر هةبَيت كة حكومةت 

ش بة هةمان شكل ثَينج ساَلي تر دةكرَيت تازة بكرَيتةوة، ئةو ثَينج ساَلةي تر دةَلَي بة (ث)دياري بكات، لة 
رج، رةنطة دواي بيست ساَل ثَيويسو بة مةرجي تازةتر هةبَيت، بة رةئي مر هةم ثَينج ساَلةكة هةمان مة

نةنووسرَيت لة ماوةي طئتوطؤ كردن لةطةَل كؤمثانياكاندا، رةنطة ثَيويسو بةوة بَيت ثَينج ساَل، يان زياتر 
 .زؤر سوثاس بَيت و مةرجةكانيش بطؤردَيـت لة نةتيجةي طئتوطؤ مةرجةكان دياري بكرَيت،

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة دةَلَي ( ر)ثشتطريي لة دسةكاني كاك كةريي دةكةم، بةس موالحةزةيةكي ترم هةية لةسةر حةريف 
ة لة ماددةي شازدة ضوارةمني ئةوةمان ئيلغا كرد ، ئَيم(االلتزام بدفع املبالغ املتفق عليها اىل الصندوق البيئي)

/ نةماوة، لة جوملةي تةخصيصات هاتبوو بةنيسة  ئةوة لةوَي ئيلغا كراو جَيي نةما، بةنيسبةت دووةم
ئيقترياح دةكةم بةو شَيوةية ( ........العقد النفطي يتضمن جمازفات جتارية كبرية  الوزير بأنرباذا أعت)دةَلَي 
ارة بتخمني مقدار  اجملازفة التجارية الي حقل يعرض لالستثمار ورفع التوصية اىل جملس تقوم الوز)بَيت 

 .، سوثاس(االقليم بتعديل نسبة الريع ونسبة اسرتداد الكلف او كلتيهما
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر هةر لة ماددةي يةكةوة تَيبينيةكي هـةبوو، كـة ةـةيري عقـودي موشـارةكة نـاوي هـيض نةوعـة          بةرداسو
عةددَيك نةهاتووة لةم ياساية، بؤ زانياري ئةنواعي تري عقود هةية بؤ مةسةلةي نةوت، بةرداسـو عةدـدي   

 زؤري دةبَيـت،  موشارةكة، مر ثَيي واية زؤر زؤر وردبيين دةوَيـت، زؤر مةسـةلةيةكي وردة، كاريطـةي سـةليب    
ئةطةر زؤر ورد نةبني تيايدا، ئةوةتا هةروةكو لَيرة هةية مةسـةلةن بـؤ مـاوةي بيسـت سـاَل، بيسـت و ثَيـنج        
سـاَلة، رةنطــة زيـاتريش بَيــت، ئَيســتا جـةنابي وةزيــر خــؤي طـوتي كولئــةتي بــةرميلَيك نـةوت هــةتا ئينتــاج      

ة هةندَي تةدارير خوَيندمةتةوة يةك دؤالر بَيت، دةكرَيت، رةنطة ضوار دؤالر، ثَينج دؤالر بَيت، رةنطة مر ل
بةاَلم دةسرؤشَيت بـة ثـةجنا دؤالر و شةسـت دؤالرو زيـاتر، بؤيـة مـر ثـَيي وايـة هةنـدَيك شـت ثَيويسـتة لـة             

وفـق الشـروط الـواردة يف     -ذ)دانونةكة تةحديـد بكرَيـت، بـؤ منوونـة لـة موشـارةكةي حكومـةتي ئيقلـيي لـة          
رةكةي شةريكةكة بَلـَيني ضـةندة؟ ضـونكة ئـةوة لَيرةيـة هـي خؤمانـة، عادةتـةن         ، يةعين دةبَيت موشا(العقد

شةريكات بة نيسبةتَيك، ئةوةي مر طوَيي لَي بـوو بةنيسـبةت دـانوني نـةوتي عَيرادـةوة، وابـنامن جـةنابتان        
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دةبَيـت، يـةعين موشـارةكةي شـةريكات، باشـة ئَيمـة       % 3لَيرة بوون كة عةلي دةباغ باسي ئةوةي كرد كة لـة  
دةَلَيني موشارةكةي حكومةتي ئيقليي، وةكـو ئَيمـة تـةرةيف دووةم بـني و ئةصـمابي شـةريكة تـةرةيف يةكـةم         

، مـر ثـَيي وايـة زؤر زؤرة، يـةعين لـة هةنـدَي تـةدارير ئينسـان         (مـر االنتـاج   والكلـف املسـرتدة   -ح)لـة   .بَيـت 
م ئــةوةي كــة بيســتوومةو ة، مــر نــازامن شــارةزا نــيي، بــةالَ %(45) موالحــةزةي دةكــات حــةددي ئــةعالي لــة 

ي هـةموو جارَيـك زؤر زؤرة، تةسـةور    %62نيسـبةت ئينتـاجي ةـاز، يـةعين لـة      هةروةها بةخوَيندومةتةوة، 
ي ئينتاج بطةردَيتةوة بؤ نةوتةكة، بةنيسبةتي موشارةكةشي ضـةند دةمَينَيتـةوة بـؤ خؤمـان،     %25بكةير لة 

تيــا بــوو، منــيش هــةمان ثرســيارم هةيــة   يــةعين ئةطــةر ئيستيكشــاسةكة، يــان عةمةليةتةكــة موجازةســةي   
مةعايريى تةدـديري ئـةو موجازةسةيـة ضـية، منـيش لةطـةَل ئـةوةم كـة ئـةوةي وةزارةت ئيناسـةي كـردووة،            
بةنيسبةت هةردووكيةوة، يةعين ئةوةي كة موجازةسةي تيا بَيـت، يـةعين ئيسـتريدادةكة زيـاتريش دةبَيـت،      

، ئــةو رةيعــة منــيش %12يــة بةنيســبةت رةيعةكــة لــة رةيعةكـة كــةم دةكرَيتــةوة، منــيش هــةمان رةئــيي هة 
تةسةور دةكةم زؤر كةمة، ئةطةر دةمانةوَيت لة هي عَيراق كةمرت بَيت، ئةو دوازدةو نيوة، با ئَيمـة بيكـةير   

 .بة دوازدة مةسةلةن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ئاشو سةرموو
 :سروشتيةكانوةزيري سامانة / ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لـةجياتي  % 12ئةو ثرسيارانة هةمووي لـة شـوَيين خؤيـان بـوو بةرداسـو، بـةَلكو عيالجيـان بكـةير، بـؤ لـة           

ة، ثرسيارةكة زؤر جوانـة، بـةاَلم وابـنامن جوابةكـةش ئاسـانة، ضـونكة ئَيمـة باسـي ئيستيكشـاف          %(14،5)لة
اف و حقول دةكةير، حةدلت هةية دؤزيتةوة، موجازةسةكـة كـةمرتة،   دةكةير، لة بةةدا ئَيمة باسي ئيستيكش

، بــةاَلم دةبَيــت %14،5داوا بكــةير بــؤ حةدلــةكان نــةك لــة % 42ئيقترياحــي مــر بــؤ دــانوني بةةــدا بــا لــة 
تةدةروج بَيـت بـؤ ئيستيكشـاف، ضـونكة موجازةسـةت هةيـة دةسـت ثـَي دةكـات، بيكـة بـة ثـازدة بـؤ حـةدلي               

ةدلي طةورة، ئَيمة هيض مانيعمـان نييـة، بـةاَلم ئَيمـة حـةدلمان نييـة لَيـرة، ئَيمـة         بضووك، بيكة بيست بؤ ح
يــة، دوازدةو نيـو نييــة، دووةمـيش، رودعــةكان زؤر   %12تـةنيا باسـي ئيستيكشــاف دةكـةير، لةبــةر ئـةوة لـة      

ي بضووكر وةكو طومت ئةمة خةريتةي بةةداية، ئةمة مةسروز بوو بضـَيتة دـانوني نةستـةوة، ئةمانـة رودعـة     
سةحراي ةةربني، هةر يةكة لةوانة دوانيان حـةمجي كوردسـتانة، هـةتا مـةناتيقي موتةنازيعةشـي لةطةَلـدا       

%( 14،5)بَيت دوو رودعةي ئيستيكشايف داوةو دوو مقاول، ئةمة زؤر جيـاوازة، لةبـةر ئـةوة لـةوَي دةَلـَي لـة       
دعـة، تـؤ ناتوانيـت شـو وا بـة      دةدات بة تؤ، ئَيمـة دابـةمشان كـردووة هـةر ئـةو مةنتيقـة زةردة بـؤ ضـل رو        

م بدَي، ئةوة مةعقول نيية، مر شو وام نةديتوة لـة عالةمـدا،   %(42)بدَي، يان لة%( 15) مقاولةكة بَلَيي لة
شو واشي نةبيستووة لة عالةمة بؤ كؤسثي كةسةري، ئةمة خـؤ بـةردةوام نابَيـت بـؤ     %( 45)ئةمة نابَيت، لة

وَيية تةنيا ئةطةر كولئةي هةبَيت، ئةطةر كولئـةي مابَيـت، ئـةوة    ةكة لة%(22) بيست ساَلةكةي عةددةكة لة
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وةردةطرَيت، ئةطةر نةما هةمووي دةبَيـت بـة ربـح، لـة رحبةكـة مقاولةكـة بةشـدارة تـةنيا بـةم شـَيوةية كـة            
هـي خؤمانـة لـة ديتـاعي خاصـة، لَيـرة هـي        %( 45) وةردةطرَيـت، ضـونكة ئَيمـة لـة    %( 42)باران كـرد، لـة   

تةدريبةن، كة كولئةكةي %( 42)بةش دةكات، بةاَلم دةبَيتة لة %( 32، %45)تي، ئةوة لة حكومةتة بةتايبة
نييـة، ئَيمـة لـة    %( 15)نييـة، لـة   %( 25)نييـة، لـة   %( 45، لة %11، %12)هاتةوة كةم دةبَيتةوة دةطاتة لة 

%( 85)يـان لـة   ، %(81)ئةطةر ئةو ثارةيةي دَيتةوة بؤ تؤ حيسا  بكةير، ئَيمة تةدريبةن لة %( 81، 82%)
ي بـؤ وةردةطريَيـت، ئـةوةمشان    %(15، تـا  %12)ئيعتيماد دةكاتة سةر موجازةسةكـة هـي حكومةتـة، ئـةو لـة      

حيسا  كرد لة مودارةنةي هينةكة، لةم كَيرظة، ئةوة ئةو وةردةطرَيت، دةبَيت كولئة حيسا  بكةيت، ئةطةر 
ي كولئةكـة ئـةوة حـةدي، ئةطـةر     تؤ خؤت مةشـروعةكة، هـةر خؤشـت كولئـةي هةيـة بـة بـةالش نييـة، دوا        

حكومةت بيكات بةعةيين وةخت دةست ثَي بكات راستة، حكومةت ئةرباحي زياترة، بةاَلم ئةطةر تؤ توانـات  
نةبَيت و بوةسو بؤ ثَينج ساَل زةرةر دةكةيت، ضونكة ئةمةت بؤ دَيتـةوة، ئـةم ذمارانـة لَيـرةن، ئـةو خةتـة       

ي لة ساَل و نيوَيكدا بيكةيت دواي ئةو باشة خؤت بيكـة، ضـونكة   سوورة طرَينيو دةداتَي، ئةطةر خؤت بتوان
دةتوانيت بيكةيت، بةاَلم دةبَيت حيسابي ئةمةش بكةيت، مةسةلةن ئَيستا حةدلي تةق تةق ئَيمـة دةسـتمان   
ثَي كردووة، ئةو برادةرانة بةشَيكيان دةزانر بةشدار بوون تيايدا، تا ئَيسـتا مقاولـةكان دوو سـةد، سـَي سـةد      

ن دؤالريان سةرف كردووة، ئَيستا ثالن دةكةن بؤ تةدريبةن حةوت سةد، هةشت سـةد مليـؤن دؤالر بـؤ    مليؤ
ئةمساَل و ساَلي تازة بؤ تةتوير، ثايثالنةكة تةدريبةن شةسـت سـةد مليـؤن دؤالري دةوَيـت، ئـةوة هـةمووي       

كومـةت لـة ثـارةي    سةرف دةكات ثَيش ئةوةي يةك دةترة نةوت دةربكات، هةمووي كولئةية بؤ ئةو، ئـةي ح 
كوَي دةهَينَيـت، موازةنـةي ئَيمـة هـةموو سـاَل ضـوار مليـار دؤالرة، دوو حـةدلت هـةبَيت هـةمووي دةخـوات،            
ثارةت نيية، مقاولت دةوَيت، يارمةتيت دةوَيت، ئةطينا ناتوانيت ئيش بكةيت، هةر نةوتةكة لةوَي دةمَينَيت 

نَيت، لةبةر ئةوة دةبَيت بةكاري بَينني بـةخَيرايي، بـؤ   بيخؤرةوة دواي ثةجنا ساَل، هةر ئةوةية ديمةتي نامَي
ئةوةي ميللةت ئيسـراحةت بكـات و بـةكاري بَينَيـت، هـةر لةبـةر ئةوةيـة ئَيمـة داماننـاوة، مـر نةهاتومـةوة            
ــتان           ــةري كوردس ــةمودي سةد ــةن، ع ــت بك ــة دروس ــةوةي واَلتةك ــؤ ئ ــتة ب ــة ثَيويس ــي، ئةم ــةم بئرؤش واَلتةك

هَينني بـةخريايي، دة سـاَل لةمـةودوا ئيسـتيئادةي لـَي ناكـةن، ئـةم دة سـاَلةي         نةوتةكةية، ئةطةر بـةكاري نـة  
ــت          ــدار بي ــة بةش ــةكان، ك ــةموو مقاول ــةَل ه ــةيت لةط ــاوةزات دةك ــةر موس ــؤ ئةط ــةن ت ــة، تةبع ــةم موهيم يةك
بةزؤرترير نيسبة بؤ خؤت، عةددي ترمان داوة، خةدةمامتان داوة لة ماددةي سـي و هةشـت هـي خـةدةمات     

ارة هةية، ئةوانةش دانـراون ئةوانـةش لـةوَير مةسـةلةن ئةطـةر حـةدلَيكت هـةبوو مقاولةكـة         هةية، هي ئيد
دوايَي دةرضوو، دواي دة ساَل بة سةبةبَيك، يان سـةبةبَيكي تـر، تـؤ دةتوانيـت ئـةو عةددانـة بـةكار بَينيـت،         

ستيكشاف بة عةددي بةاَلم لة بيدايةتةوة لة هيض واَلتَيكدا نةم بينيووة بة سةراحةت كةس ضوو بَيت بؤ ئي
باشة تؤ بضؤ  ،خةدةمات، عةددي خةدةمات ماناي واية تؤ ثارة سةرف دةكةيت، حكومةت ثارةكةت دةداتةوة

ئيستيكشاف بكة بؤ هةموو بةرميلَيك ثَينج دؤالرم بدةرَي، ئةطةر تؤ ثـارةي وات هـةبَيت مقاوليشـت ناوَيـت     
ة عالةمدا نيية، باشة ئةطـةر حـةدلت هـةبَيت،    خؤت بيكة، هي ئيسيتكشاف لةسةر خةدةمات نيية، شو وا ل
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دةتواني بة عةددي خةدةمات و ئيدارةو ئةو شتانة بكةيت، برادةرَيك ثرسي تةنازول بؤ مةسـَلمةتي كَييـة؟   
بؤ مةسَلمةتي ئَيمةية، زؤر ئاسانة ئةطـةر تةسسـريي بكـةير، ئةطـةر مقاولةكـة ئيشـي زؤري نـةكرد بَيـت لـة          

ددةكـةدا، لةوانةيـة ئـةو مةنتيقانـةي مابَيـت ئيمتيمـالي نـةوتي تيـا بَيـت،          مةنتيقةكةدا، لـة مةنتيقـةي عة  
كةواتــة ئيشــي زؤري نــةكردووة، ئَيمــة نامانــةوَيت مــةجالي بــدةَييَن و الي ئــةو مبَينَيــت، ضــونكة دةتــوانني   
بيبةينةوةو مقاولَيكي تر بَينني بؤ ئةوةي ثارة سةرف بكات لةسةري، ضونكة عةددي هةية نابَيت لةسـةري  

ةوَيت و هيض ئيش نةكات، ضونكة بَلَي ئيسراحةت دةكـةم دة سـاَلي تـر دةسـت ثـَي دةكـةم لـة مةسـَلمةتي         خب
ئَيمة نيية، ئَيمة دةَلَيني بضؤ نةوت بدؤزةوة لة هةموو شوَينَيك، لةبةر ئةوة لَيرة ثةلـةي كـردووة، طـومت بـا     

ةر ئـةوةت نـةبَيت ئـةو تـةنازول     نةختَيك ئيشَيكي تر بكةم و بدؤزمـةوة ثـَيش ئـةوةي تـةنازول بكـةم، ئةطـ      
ناكات، ئيشةكةت ناداتةوة، ئةمة لـة مةسـَلمةتي ئَيمةيـة، لةبـةر ئـةوة داماننـاوة، ثرسـيارَيك هـةبوو لةسـةر          

ئةوانة، ئةوانة بؤ صندودي بيئية نـةست، صـندودي موسـتةدبةلي نييـة، ئَيمـة مـاددةي       ( و ز و ذ)سةدةرةي 
ةوانـة بـوو، صـندودي بيئـة بـؤي هةيـة بـؤ دةعمـي بيئةيـة،          شازدة كة المان برد صندودي موستةدبةلي و ئ

ئَيمة لة عةددةكاندا ضـيمان كـردووة، هـةموو مقاولَيـك دةبَيـت موكاسـةئات بـدات كـة ئيمـنا دةكـةير، ئَيمـة            
حاليةن داواي دة تا سـي مليـؤن دؤالر دةكـةير بـؤ عةددةكـةي كـة ئيمـنا دةكرَيـت، ئـةوة يةكسـةر دَيـت بـؤ             

ات، يان بة مـنح، يـاخود بـة دةعمـي مةحـةلي بـؤ مةنتيقةكـة مةسـةلةن، هـةموو          حكومةت، يان بة موكاسةئ
ساَلَيك دةبَيت ضةند سةد هةزار دؤالرَيك بدات بة مةنتيقةكة، كة ئيشـي تيـا دةكـات بـؤ تـةعمريي بيئةكـة،       
 دةبَيت ثارة بدات بؤ دةعمي تةتويري كةوادير، ئةوة هةموو لة عةددةكة داية، كة نةوتي دؤزيـةوة، دةبَيـت  

موكاسةئةيةكي ترت بداتَي، كة طةيشـتة مةرحةلةيـةكي ئينتـاج دةبَيـت موكاسةئةيـةكي تـر بـدات دة مليـؤن         
 .بَيت، يان بيست مليؤن بَيت عةددةكة وا دةَلَيت ئةوة هةمووي بؤ مةسَلمةتي ئَيمةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بعـد  )لـة ئةوةلـةن   ( ث)رَيكي هةيـة لةسـةر سةدـةرةي    زؤر سوثاس بؤ ئةو تةسسرياتانة، بةاَلم مر خؤم ثرسيا

 عشـرون سـنة، وإذا طلـب املقـاول فـرتة أخـرى متـددَ       ( 42)أنتهاء فرتة االستكشاف، تبدأ فرتة التطوير ومـدتها  
 .، جا ئةو تةمديدة بؤ سةترةي ئيستيكشاسة، يان بؤ سةترةي تةتويرة(تلقائيًا

 :تيةكانوةزيري سامانة سروش/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة بؤ بةردةوام بوونة لةسةر عةيين شروتي عةددةكة تةمديدي دةكةن، بةاَلم بؤ لةوَيمان دانـا، لـةجياتي   
ئةوةي بيست و ثَينج ساَلي بدةييَن لة مودةدمية، طومتان ئةو ثَينج ساَلة دةتوانَيت بـةكاري بَينَيـت، ضـونكة    

لةوانةية بؤ مةسَلمةتي ئةو نـةبَيت، ئـةو دةَلـَي مـر ثَيـنج سـاَلي دةوَيـت، بـةاَلم          دةتوانني موساوةزات بكةير،
دةبَيت تةكنةلؤجي تازة بَيني، دةبَيت عةددةكةم بطؤردن و يارمةتيي بـدةيت، ئـةوة نـةختَيك مـةجال دةدات     

ة بكـةيت،  بؤ موساوةزات، نةمان طوتووة بة تايبةتي، بـةاَلم مـةجالت دةداتـَي نـةختَيك كـة تـةديمي وةزعةكـ       
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ثــَيش ئــةوةي تةمديدةكــة بــردوات، دوانةكــةي تــر شــةرتي لةســةرة، لةوانةيــة عةدــدي خــةدةمات بَيــت، يــان  
 .عةددي بطؤردي، لة واَلتاني تردا بةرداسو بيست و ثَينج ساَل يةعين ئيعتياديية، يةعين لة بيدايةتةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بة ضةند ساَل تةواو بكرَيت، يان هةر بة نيسبةكةو مةستوحةثرسياري تر، كولئةي موستةرةدة دانراوة 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كولئةي موستةردةددة لةوانةية حةوت ساَل بَيت، دة سـاَل بَيـت، ثَيـنج سـاَل بَيـت، يـان يـةك سـاَل بَيـت، ئـةو           
تةتوير، ئَيستا باسي تـةق تـةدمان كـرد، لةوانةيـة دوو مليـؤن دؤالر سـةرف       مةسةلةكة حةسر دةكات هةموو 

دةتوانَيـت بـةكار بَينَيـت بـؤ كولئةكـة، دواي دوو سـاَل كولئةكـةي        % 25بكات، ئةو حيصـةكةي بـا بَلـَيني لـة     
هةمووي دةردوات، لة دوايي كولئةكةي زؤر كةمة، ئـةو هـةموو ضـل و ثَينجـة دَيتـة خـوارةوة، ئـةو بةشـدارة         

وةردةطرَيت، تؤ % 42وةردةطرَيت، يان لة % 15وة، بةشداريةكةش وةكو بؤمان دانا بوو، مةسةلةن ئةو لة لة
ت وةرطرتـووة هـي رةيعةكـة، ئةطـةر     %12ي باديةكة وةردةطريت، تةبعةن لـة بيدايةتيشـةوة تـؤ لـة     %82لة 

ت هةيـة لـة   %45هةمووي حيسا  بكةيت، شةريكيش مقاول ئـةو حـةستاو ثَينجـي هةيـة لـة كولئـة، تـؤ لـة         
% 82)كولئة، ئةطةر بةشدار بووي كة مقاول لة تةرةسةكةي ئةوةوة، ئةطةر هةمووي حيسا  بكةيت، تؤ لـة  

ي بؤ دةطةردَيتةوة، ئةو ميسالةي كة ئَيمة ثيشامنان دا، %11، يان لة %15ت بؤ دةطةردَيتةوة، ئةو لة %(81تا 
رت بَيت، ئةطةر موجازةسةكة طةورةتر بَيت، يان كةمرت لةوانةية بطؤردَيت نةختَيك باشرت بَيت، نةختَيك خراث

 .بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثاشي ئةو تةوزحية، ئةوانةي ناويان نووسيوة هةر دسة دةكةن، كاك خةليل دسةت هةية سةرموو
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ن و كاك كةرييزؤر سوثاس دسةي مر كرا لة اليةن كاك ئارَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك عومةر دسةت هةية
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دسةكةم كرا سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديلمان دسةت هةية سةرموو

 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل
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 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
ئـةو حـةست   / بةَلَي، تؤزَي جياوازيي هةية لةطةَل جةنابي وةزيري بةردَين بةتايبةتي لةسةر ماوةكان، يةكـةم 

ساَلة رةنطة بؤ واَلتَيك، كة تا ئَيستا ئيستيكشاف نـةكرا بَيـت زؤر بـَي ، بـةاَلم بـؤ ئَيمـة لـة كوردسـتان كـاك          
لــة ( 1222)كــردووة، دكتــؤر كــةمال طــوتي   بــري لــة مــةمخور دةريــان ( 342)ةــةسور ثَيشــي ئَيســتا طــوتي  

كةركووكة، ئيمتيمالة لة هةولَير هةية، لة دهؤك هةية، لة هةموو جَييةك هةر هةية، نةسو كوردستان لةو 
جوةراسية كة بضووكة، نةستةكة تةدريبةن وازحيـة لـة كـوَي هةيـة، لةبـةر ئـةوة بـة تةسـةوري مـر حـةست           

 .ساَلةكة زؤرة، ئةوة يةك
ت ساَلة ئةطـةر جـةمع بكـةير لةطـةَل بيسـت سـاَل و ثَيـنج سـاَل، دةَلـَي  دابيـل بـؤ تةمديـد،             ئةو حةس/ دوو

دةبَيتة سي و حةست ساَل، بة ماناي سي و حةست ساَلة، ئةطةر حةدلةكة بـؤ شـةريكة بـَي  سـَيندة سـاَل بـؤ       
ر بيسـت سـاَلةكة   حكومةت دةمَينَي ، ئةطةر ئةو سااَلنة هةمووي دةمج بكةير لةطةَل يةك، بة تةسةوري مـ 

زيادن، ئةو ثَينج ساَلة كة دةَلَير دَينر بؤ موساوةزات، كـة شـةريكة ثـرؤذة لةطـةَل ئـةوة شـتَيكي زيـادن، ئـةو         
مةتاتيةش نةدةينة ئةو شةريكةية لة ثاش ئةو بيست و ثَينج ساَلة ديسان حةدي هةيـة زيـاد بكـاتر، هةيـة     

ــَي   ــة للتفــاوضااللتــزام بأعمــال االستكشــاف ،الــيت تكــو  -ت)دةَل هةنــدَيكي تــر هةنــة حــةسر، بــريي  ( ن قابل
ئيستيكشايف دةبَيت ئـةوة زمينـةن لـة عةددةكـةدا بـَي ، ئـيرت بـَيني تةحـةمولي موسـاوةزات دووبـارة بكـةير            
تةساوز لةطةَل شةريكة بكةينةوة، شروتَيكي تر لةسةري سةرز بكاتر هَيشتا لة حقودي ديكةي ئَيمة بؤ خؤي 

دةبَيت ئةوة تةحديد بَيت لة دانونةكةدا كة حةدي ئةدنايـة، وةزيـر   %( 12الريع )َيت دةباتر، ئةوةي كة دةَل
لة ماددةي دووةم كة دةضَي  حةدي هةية تـةحريك ثـَي بكـاتر، ئـةم تةحريكـةش خةلـةلَيك تَيـدا دروسـت         

تة هةنـة،  دةبَي ، لةبةر ضي دةبَيت دةه زياتر بَي ، ضونكة ئةو رةيعة لةدوو حاَلةت دَي ، مةشاريع بةسـي 
يةعين بريَيك هةية حازرة، جاهينة، ئان حةدلَيكي ئيستيكشايف هةية حازرة، رةنطة ثَينجـةم بَيتـو بيكؤَلَيـت    
دةربضَي ، يةكي دي هةية موعةدـدة لـةبر عـاردي زؤر موعةدـدة ثَيويسـت بـة زؤر تةكنـةلؤجياو مـةواد و         

بَيـت،  % 42بَيـت، يـان   % 15هلة رةيعةكـةي  بَيت، بةاَلم ئةوةي تر كة سة% 12كولئةكي زياترة دةبَيت ئةوة 
مةعقول نيية لة هةموو حااَلت موعةددةو سةهلةكةدا يـةك نيسـبة بـَي ، ئـةو نيسـبةش دـابيلي تـةحريك        
بَيت لة الي وةزيرة كة دةَلَي  ئةطةر هاتوو موساوةزات دروست بوو، دةتوانَيـت كـةمرت بَيـت، يـةعين بيكاتـة      

بَيت، حةددي ئةعالش لة نيسبةكة موحةدةد بَيت، تاكو لة زميـين ئـةو   ، دةبَيت حةددي ئةدنا موحةدةد 5%
ةكة صندودي (ر)ةكة، تةبعةن (ز)نيسبةية بتوانَيت تةحةروك بكات و زياتر نةضَي ، زةبةتة ئَيمة بَلَيني 

بيئي ئَيمة ئيلغامان كرد لـة مـاددةي شـازدةدا، لـة زميـين ئـةو سةدـةرةي هـاتووة صـندودي بيئـي كـة زميـين             
 .داتي نةستةكة دَيت بؤ ئةو صندودة، زؤر سوثاسواري

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ئاشو سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـؤ   ئَيمة بريمان نيية، تؤ عةدد ناكـةيت بـؤ بـري هـةتا ئةطـةر هةشـتبَيت، عةدـد دةكـةيت بـؤ مةنتيقةيـةك          
حةدل، دوو بريمان هةبوو لة تةق تةق هةر ئةوة هةية لة كوردستان لةطةَل يةك برية نـةست ضـةند، نـازامن    
ئةو بريانة لة كوَير مر نةمبينيوة، ئةو مقاوالنةي كة ئَيستا ئيش دةكةن، راستة بريي خؤيان كردووة، هـةر  

كشاف دةكةير بةرداسو، بَيينةوة سـةر رةيـع   بريَيك دة تا ثازدة مليؤن دؤالري تَي دةضَيت، ئَيمة باسي ئيستي
ة ئةو حةدي هةيـة كولئةكـةي وةرطرَيتـةوة لـة     %(12)دةمَينَيتةوة ئةوة ميسالَيكة لةو % 12وةردةطريت لة 

ة، باديةكـةي تـر كـة    %(12)هـي  % 22، ضـونكة لـة   %122ي لـة  %36بؤ ئةو ميسالةية، ماناي واية لة % 22
يـة ئـةوة   %32، %45بؤ ئـةرباح، حـةدي مقاولةكـة لـة بيدايةتـةوة لـة       مايةوة، ئةوة نةوتة بؤ بةشدار بوون 

ــت لــة     ــةي تــةنازول دةبَي ــدة %15تــا % 13ميســالة، بــةاَلم كــة كولئةكــةي وةرطرتــةوة، حةدةك ، هــةر ئةوةن
وةردةطرَيت، ئةطةر ئةمـة حيسـا  بكـةيت تـا كـوَي دةسـت ثـَي دةكـةن، بيدايةتةكـةي رحبةكـةي زؤرتـرة تـا             

كة كولئةكةي بوو بة عةيين نيسبة، ئـةوةي كـة بـؤي هاتؤتـةوةو لـةوةي كـة سـةريف        كولئةكةي تةواو بكات، 
، بـةاَلم ئةطـةر   %15كرد بوو بوو بة يـةك، ئـةو يةكسـةر تـةنازول دةكـات، كـة بـوو بـة دوو ئـةو دةبَيـت بـة            

حيسابي ثارةكـة بكـةيت بـؤ ئـةوةي وةكـو بارـان كـرد ديمـةتي ئـةو ثارةيـةي كـة بيسـت سـاَل بـؤي هةيـة،                
ئـةوة زؤر نييـة،   % 14، %11، %12وةردةطرَيـت، لـة   % 11ةي ضةندة لة سـاَلي يةكـةم، بـؤ ئـةو لـة      ديمةتةك

دةتوانَيت ثارةكـةي خباتـة شـوَينَيكةوة، ئةوةنـدة ثـارةي بـؤ بَيتـةوة زؤر نييـة، ضـونكة تـؤ هـةر بةنيسـبةت             
دوو ساَل نةتوانيت  ئَيمةوة ديمةتي ئةوة يةك ساَل تاخرية بؤ مةشروعةكة، يةك تا دوو ساَل، ئةطةر يةك تا

خؤت تةمويلي بكةيت، تؤ زةرةر دةكةيت، ضونكة ئةو نةوتـة لـة خـوارةوة دةمَينَيتـةوة، ئَيمـة بارـان كـرد        
خةَلك لةوانةية بَلـَي باشـة ئةطـةر لـةوَي ديمةتةكـةي طـةورة دةبـَي، ئةمـة ميسـالي ئـةرباحي نةوتـة، ئةمـة             

بـوو ضـووة سـةرةوة، حـةربي ئَيـران بـوو سـاَلي         ةوة، ئـاوا بـوو، ئينجـا دوو، سـَي حـةر      1122تةدريبةن لة 
هاتةوة خـوارةوة، هاتـةوة تةدريبـةن نـةختَيك لـةوة بـةرزتر، دوايـي ضـووة سـةرةوة، ضـونكة ئةمـة             1121

خةريتةي عالةمية ئَيمة نازانني دواي ثَينج سةد ساَل ئةوة دَيتةوة ئَيرة بكرَيـت بـة بيسـت دؤالر، يـان سـي      
َلـي دواي بيسـت، سـي سـاَل تـؤ نـازاني، ئَيسـتا بـؤ ئَيمـة زؤر باشـة موسـاوةزات            دؤالر، ئةطةر لةوَي بةجَيي بهَي

دةكةير لةطةَل شةريكات، ضونكة تةدديري ئةوان ئةوةية نةوت دةضَيتة تا ثةجنا دؤالر ئيرت ئةوها حيسـابي  
ي دةكةن، بةاَلم ئةطةر بوةسو بـؤ ثَيـنج سـاَلي تـر، ئةطـةر نـةوت هاتـةوة خـوارةوة تةبعـةن دةبَيـت حيصـة           

زؤرتري بدةيَو ئةو وةختة، جا لةبةر ئةوة نةوت هيض نيية وةكو ئاو، يان وةكو شو تر واية لةوَيية بؤ تؤ 
بةكاري بَينيت بؤ مةسَلمةتي ميللةتةكةت بيئرؤشـة، واَلتـان هةيـة ثَيويسـتيان بـة نةوتـة، تـؤش ثَيويسـتت         

، بةرداسو ئةم دانونةو ئـةم تةرتيبـة   نييةو هيض تر نيية ثارةي بَينة بؤ ئةوةي دةعمي ميللةتةكةت بكةيت
كة بتوانيت عةدد بكةيت بؤ واَلتةكة، ئةمة شةردةكةتان لةسةر ئةمة بـووة، دةسـتوورتان ثةيـدا كـرد، بـةاَلم      

يةكةمـــة، ئةمـــة عـــةيين ديمـــةتي هةيـــة، ئةطـــةر ئةمـــة نةكـــةيت   122تـــةتبيقتان نـــةكردووة، مـــاددةي 
َيك، كة ئيستيسمارد نةهَينَيت بؤ واَلتةكةتدا، ضونكة تـؤ  دةستوورةكة ديمةتي ضية، ئةمةش بكةيت بة دانون
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دةَلَيي وةاَلهي دة ساَلت دةدةمَي، ثَينج ساَلت دةدةمَي، يان عةددي خةدةماتت دةدةمَي، مر ثَيت دةَلَيي كةس 
نايَيت، ئينجا ثَيويست ناكات بة دانون، ئةطةر نيةتت ئةوةية ئيستيسمار بَيين دةبَيت تةشجيعي ئيستيسـمار  

 .كةيت، ئةطةر نيةتت ئةوةية كة حةسري بكةيت بؤ خؤت باشة دانونيشت ناوَيت، زؤر سوثاسب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يـةتي دةزانـني، هـةر ياسـايةك     ئَيمة ئةم ياساية بؤ ئةمردؤ دةريدةكةير، بؤ بـارودؤخي ئـةمردؤ كـة بـة زةرور    

ئةطةر زانيمان بارودؤخةكة طؤردا، دةتوانرَيـت ئـةم ياسـاية تةعـديل بكرَيـت و طؤردانكـاري بةسـةردا بكرَيـت،         
كـة  ( ج)كةواتة ئَيمة بؤ زةروريةتي ئةمردؤ هينمان كردووة، ئةو نيسبةتةي جةنابي بةنيسبةت رةيعةوة لـة  

، ليبيا مةسـةلةن شـوَيين   %14، يةعين بؤ عَيراق %14لة بةةدا دانراوة، جةنابي وةزير باسي كرد كة % 12
تر وةزعيان تايبةتية تؤزَيك زياترة، ئَيمة دةبَيت تةشجيعي خةَلك بكةير بَيت لَيـرة خنمـةتي ئَيمـة بكـات،     

ة جَيي خؤيةتي، لةسةر %(12)كةواتة بؤ ئةم بارودؤخةي ئَيستا ئةمة زؤر زؤر زةروريية، مر ثَيي واية ئةو 
( 42)بعــد أنتهــاء فــرتة االستكشــاف، تبــدأ فــرتة التطــوير ومــدتها )ة موالحةزةيــةكي هةيــة نووســراوة ةكــ(ث)

ية كَي تةحديدي دةكات، يةعين لَيرة دةرارةكـة بـة دةسـو كَييـة، ضـونكة      (عشرون سنة)ئةم ( عشرون سنة
هـيين دةكـات، ئةمـةش حـةز      ، لَيرة كَي(للوزير بعد استحصال موافقة اجمللس االقليمي)طومتان ( وثالثًا ثانيَا)

( مع امكانية التفـاوض لتمديـد فـرتة اضـافية أخـرى     )دةكةم ئةطةر بؤماني روون بكاتةوة، لة ئاخريشدا دةَلَي 
فـرتة اضـافية   )بَيـت، لةوانةيـة بـة نةسسـي شـروت بَيـت، مـر دةَلـَيي لـة جيـاتي           ( فرتة اضافية أخـرى )ئةطةر 

ةترة جةديدة شةرت نييـة بـة نةسسـي شـروتي ثَيشـووتر      ، ئةو وةختة س(اخرى جديدةفرتة )بكرَيت ( أخرى
 .بَيت، بةاَلم ئةطةر طوتت ئينايف ئيمتيمالي زؤرة بة نةسسي شروت بَيت، لةطةَل رَينو سوثاردا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اسي ئةوةي كرد طوتي بيست ساَل دةدةينـة عةددةكـة، بـةاَلم مـةرج نييـة دواي      بةردَين وةزير دوو، سَي جار ب
وإذا طلـب املقـاول فـرتة    )ئةوة بة هةمان شةرت، ضونكة زةمةن دةطؤردَيت، بـةاَلم لـة نةصـةكةدا وا نووسـراوة     

بيسـت و  ، يـةعين  (مخس سنوات اخـرى ( 5)متدَد بنفس الشروط واملعايري املثبتة يف العقد ملدة  تلقائيًا أخرى
ثَينجةكة تؤ شةرتي خؤتت كردووة لـة ئةوةلـةوة، داواي زيـاد كردنـةوة داواي ناكـات بيسـت و ثَينجةكـة بـة         
هــةمان شــةرتة، ئــةوةي كــة تــؤ باســي دةكــةيت دةَلَيــي شــةرت نييــة بــة هــةمان شــةرت بــؤ دواي بيســت و      

 .ثَينجةكةية، بةاَلم مر لَيرة يةك شت هةية
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دابيلي تةساوزة ثاشـي   يةوة بيست و ثَينجةكة نيية، بيست ساَلةكةية دابيلي تةساوزيشة، ثَينج ساَلةكةوا نيي
 .بيست ساَل

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مخـس سـنوات   ( 5)وإذا طلب املقاول فرتة أخرى متدَد تلقائيًا بنفس الشروط واملعايري املثبتـة يف العقـد ملـدة    )
ويتم دفعها مبوجـب املـادة احلاديـة    )دةَلَي رةيعةكة / ، يةعين بيست و ثَينج ساَل، ضؤن، خاَلي دووةمي(اخرى
، ئةطةر ئةزيةت نةبَيت ماددةي ضل و يـةك دةتوانَيـت وةزيـر كـة مـر مةبةسـتي       (من هذا القانون عنيواالرب

، (إما شهريًا او فصليًا ووفق شروط العقد وجيب دفعه, إستيفاء الريع عينًا أو نقدا، كليا او جزئيا)خؤي نيية، 
ئةطةر ئةو ماددةي ضل و يةكة لَيرة الببةير، بؤ ئةوةي ئَيمة لة دواييدا نةوةك طؤردانكاريةكي تيا بكةير بؤ 

دفـع أجـور سـنوية لالراضـي     )دا باسـي  (د)منوونة، ئةطةر البربَيت خةلةلي تـَي دةكـةوَيت لـة نةصـةكةدا، لـة      
يــةعين كــة هاتــة تــةتوير ئــيرت ثَيويســت ناكــات ئوجــور بــدات، ئــةوة  ( ستكشــافالســطحية خــالل مراحــل اال

ثرسيارة، هةر تةنها بؤ سةترةي ئيشتيكشاسة، ئةطـةر نةصـةكةش ضـاك بكرَيـت ئـةو شـَيوةيةي كـة بـةردَيني         
ئـةي نابَيـت وا بطوترَيـت، دةبَيـت     ( بأن العقد النفطي يتضمن جمازفـات جتاريـة    الوزيررباذا أعت)طوتوويةتي 

كـبرية للـوزير بعـد استحصـال موافقـة جملـس         العقـد النفطـي يتضـمن جمازفـات جتاريـة     رباذا أعتـ )طوترَيت ب
، ضـونكة ئـةو   (رباذا أعتـ )، ضـونكة لَيـرة دوو جـار وةزيـر هاتؤتـةوة، ئةطـةر بَلَيـي        (االقليم تقليل نسبة الريع

أعتـرب العقـد النفطـي يتضـمن      اذا)بةبَي مواسةدـةتي ئـةوان نايكـات، لـة خـالَي سـَييةميش بـة هـةمان شـَيوة          
 .، زؤر سوثاس(فللوزير بعدا ستحصال موافقة جملس االقليم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ئاشو سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كـردو مواسةدـةمان كـرد، ئـةوة ثَيويسـت ناكـات،       ئةو مواسةدةي وةزيرو بةزم رةزمة تةواومان كـردو بارـان   
ماددةي ضل و يةك مواسةدةتي مةجلسي ئيقليمي لةسةرة، بةاَلم نةطةيشتوونة ئـةوَي، مـاددةي ضـل و يـةك     
باسي ضي دةكات، دةَلَي ئةطةر بة نةوت وةرت نةطرت بة ثارة وةريدةطريت بة عةيين سعر هةر باسـي ئـةوة   

دفــع أجــور ســنوية لالراضــي  )ئيقليمــي لةســةرة، ئــةو ثَيشــنيارةي   دةكــات، تةبعــةن مواسةدــةتي مةجليســي 
، ضـونكة هـةموو سـاَلةكانة،    (وتطوير)بةرداسو دواي ئيستيكشاف بَلَيني ( السطحية خالل مراحل االستكشاف

بوو ئةو ثَيـنج سـاَلةي كـة ئيـنايف بـوو راسـتة بـة عـةيين شـروتة ومـةعايريي           (  )ثرسيارةكةي تري لةسةر 
ختة با بَلَيني ئةطةر سعري نةوت بةرز بووبَيتـةوة، تـؤ دةتوانيـت حيصـةكةي كـةم بكةيتـةوة،       دةَلَي، ئةو وة

 .بَلَيي تؤ عةيين نةتيجةت هةية وةكو جاران مةجالت دةداتَي، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطــةر بــؤم بــردوا بوايــة وام دةديــت باشــرت بــةر لــةوةي ثَيويســتيمان بــة عةدــدي     مــر بــةش بــةحاَلي خــؤم 
موشارةكةي ئينتاج بواية لةطـةَل كةسـَيك خؤمـان ئـةوةمان دةكـرد و بةرهـةمي ئينتـاجي خؤمـان دةركـةير          
 بةرداسو، تةبعةن ئةو دازاجنَيكي طةورةي بؤ واَلتةكةماندا بوو، نـةك لـةوةي بَيطانـة بيخـوات بـة هـةر حـالَ       

ئَيمة دسة لةسةر ئـةو خةياَلـة ناكـةم، مـر مةدصـةدم لةوةيـة يـةك دوو خـاَلي هةيـة، بةشـَيكي كـاك دكتـؤر             
تةوزحيي كرد بةرداسو، بةاَلم ئَيستاش مر دةناعةمت واية ئةو مودةية زؤرة، ضونكة ئةطـةر كـؤي بكةينـةوة    

َل، يـةعين بةمـةمجوع دةكاتـة    مودةي ئيستيكشاف لةطةَل تةتويردا لةطةَل ئيناسةكةدا دةكاتـة سـي و دوو سـا   
سي و دوو ساَل، سي و دوو ساَل مودةيةكي زؤرة لة بةيين دؤزينةوةو لة بةيين تةتويردا، مر ثَيي وايـة ئـةو   
بيستة بكرَيتة ثازدة ساَل باشرتةو تةئسرييش ناكاتـة سـةر موناسةسـةي شـةريكات، ضـونكة ئَيمـة كاتَيـك كـة         

ات موناسةســة دةكــات لــة بــةيين خؤيانــدا، ئةمــةش دةزيــةي باســي ئيستيســماردي شــةريكات دةكــةير، شــةريك
نةوتــة، ئةمــة تــةنها شــةريكةيةكي مــردوو نابَيــت لــة كوردســتاندا دابنرَيــت و بَلــَيني ئينتــاجي نابَيــت، يــان  
دةيبَيت، هةموو شةريكاتي عالةمي ضاك دةزانر نةوت نيسبةي ضةندةو ئةسعاري ضؤنةو ئـةرباحي ضـؤنةو   

يشي تةحديد دةكةن، ثَيي واية موناسةسةكةش لةالي ئـةوان وازحيـرتة وةك لـة    سنةوي ضؤنةو مودةي زةمةن
الي ئَيمة، بؤية مر ثَيي واية بيست ساَل زؤرة، بةنيسبةتي ئةو رةيعةي كة دانراوة، مر بـة دةناعـةتي خـؤم    

ت و ئةوةي دكتؤر طوتي هَيشتا دةناعةمت واية هـةر دوازدةو نيـو دابنرَيـت باشـرتة وةكـو بةةـدا باشـرت دةبيَـ        
 .زياتر خنمةتي ئَيمة دةكات

تـا دَيتـة سـةر    ( العقد النفطـي يتضـمن جمازفـات جتاريـة كـبرية      بأن اجمللس االقليمي رباذا أعت/ )لة دووةميان
، ئةوها رَيكرت دةكةوَيت، ضونكة هةموو عةددةكـة  (للوزير بعد استحصال موافقة اجمللس االقليمي)ئةوةي كة 

قليمي دةكرَيت لة الي وةزيـر نييـة، ضـونكة مةجليسـي ئيقليمـي ئـةوة       ئةساسة مصاددة لةالي مةجليسي ئي
 .دةزانَيت كة ئةوة موجازةسةي تياية، يان تياي نيية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سيعلةن ئةو ماددةية ماددةيةكي سةني بوو، زؤريش شـةرحي بـؤ كـرا لـة اليـةن جـةنابي وةزيـرةوة سوثاسـي         
تَيدةطةم هةرضةند كاميل نيية تَيطةيشـتنةكةمان، ئـةوةش تةبيعييـة بـؤ هـةر       دةكةير، ئَيستا خؤشي باشرت

ئةندامَيكي ثةرلةمان تةبيعيية تةسـائوالتي هـةبَيت، ثرسـياري هـةبَيت زؤر تةبيعييـة، زؤر لـةو ثرسـيارانة        
، وةاَلمةكةي روون بؤوة، هةنـدَيك مةسـائيل كـة مةبـدةئَيكمان دانـا لـة بيدايـةتي ماددةيـةكمان ئيناسـة كـرد          

ــةوة        ــةر ئ ــرد، لةب ــد ك ــةمان تةحدي ــةو مةجليس ــئووليةتي ئ ــي، مةس ــي ئيقليم ــا مةجليس ــَيكمان دان مةجليس
ئؤتؤمــاتيكي لــة هــةر شــوَينَيكدا لــة ماددةكانــدا ئــةو دةســةاَلتةي كــة داماننــا بــوو بــؤ مةجليســي ئيقليمــي     

ةتي مةجليسي ئيقليمي، بةوةزارةت درا بَيت، يان بة وةزير، يان دةكرَيتة مةجليسي ئيقليمي، يان بة مواسةد
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يةعين ئةوة شتَيكي تةبيعيية ثَيويست ناكات هـةموو جـار دووبـارةي بكةينـةوة، ئةوانـة خـؤي ئؤتؤمـاتيكي        
م ثـَي زيـادة،   (تلقائيـاً )ئـةو  ( ث)ضاك دةكرَيتةوة، لةبةر رؤشنايي ئةو ماددةيـةي كـة دةنطمـان بـؤدا، مـر لـة       

فــع أجــور ســنوية لالراضــي الســطحية خــالل مراحــل د -د)ئةطــةر شــةتب بكرَيــت، هــيض ثَيويســت ناكــات، لــة 
االلتـزام بـدفع املبـالغ املتفـق عليهـا لتسـتخدمها حكومـة         -ر)ئةوة ئيناسة دةكرَي ، لـة  ( والتطوير االستكشاف

ئيناسـة بكــرَي ، مـادام صـندودةكة ال دةبــةير لةبـةر ئـةوةي لــةوَي      ( حصـراَ ( )حصــرَابيئـة  الاألقلـيم لـدعم   
ئةطـةر وةزيـر ئيعتبـار بكـات، يـان وةزارةت      / رةية حةصـر بَيـت بـؤ بيئـة، لـة دووةم     هينمان كردووة، ئةو ثا

ئيعتيبار بكات شتَيكي ئيجرائي نيية، وةزير ئيعتيبـار بكـات ئـةو عةدـدة نةستيـة موجازةسـاتي تَيدايـة، يـان         
لةبـةر  ( يمـي بعد موافقـة اجمللـس االقل  )ئةوة ( للوزير تقليل نسبة الريع)وةزارةت بيكاتر، بةاَلم جوملةي تر 

للــوزير بعــد موافقــة اجمللــس )ئــةوةي لةطــةَل مــاددةي ضــوار كــة دةنطمــان بــؤدا ئــةوها دةمَينــَي ، دةكرَيــت  
وةزيـر ئيعتيبـار دةكـات جانيبـة سةنيةكةيـة، يـان وةزارةت       ( اذا اعتـرب الـوزير  )ديسـان  / ، لة سَييةم(االقليمي

، ئةواني تريش هـةمووي  (افقة اجمللس االقليميبعد مو للوزيرفيتضمن جمازفات جتارية قليلة، )سةردي نيية 
تةبيعيينة، يةك ثرسيار وةاَلمي ثةخشان خان بدةمةوة باسي عقودي تري كرد، وابـنامن لـة شـوَينَيكي تـردا     
ئاماذة كراوة عقودي خةدةمي هةية، عقودي تيجاري هةية، ئيداري هةية، نةصب هةية، لـة شـوَينَيكي تـردا    

ةخيةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي         باس كراوة، مر ئةو ماددةي د
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى سى ء هةشت
ةرجةكانى ثةيردةو كراو دياري دةكات، كة ثةيوةستة بة طازى سروشتى لة طرَيبةستى نةوتدا م :يةكةم

 .بةياوةرو طازى سروشتى بآ ياوةر، بةجؤرَيك ثةرةسةندنى طازى سروشتى لة هةرَيمدا ئاسان  دةكات
ئةو مةرجانة هةندآ خاَلى تَيداية، زؤرترير سوودي لة بردةكانى زيادة لة طازى سروشتى  :دووةم

طةر دةكات، خاَلى ديكةش لة سووتانى طازى سروشتى كةم دةكاتةوةو بةثَيى ثَيوانةكانى بةرهةمهَيندراو مسؤ
 .نَيودةوَلةتى ثةيردةو كراو لةو ثيشةسازيةدا

بةثَيي طرَيبةستى نـةوت وةزيـر رَيطـاى هةَلسـةنطاندنى طـازى سروشـتى ديـاري دةكـات، يـان بـةهؤى            :سَييةم
ي ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى ثةيردةو كراو لةو ثيشةسازيةدا بـآ و  رَينماييةكانى تايبةتى، بةجؤرَيك دةبآ بةثَي

 .ئاستَيكى بةرزى داهاتةكان بؤ طةل لة هةرَيي ء عَيراددا مسؤطةر دةكات
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثامنة والثالثون
لق بالغاز الطبيعي املصاحب والغاز الطبيعي غري اليت تتع املتبعة حتدد يف العقد النفطي الشروط :أوال

 .املصاحب حبيث تسهل تطوير صناعة الغاز الطبيعي يف األقليم
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هذه الشروط على بنود لضمان املنفعة القصوى من الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي املنتج،  ويحت: ثانيا
 .دولية املتبعة يف هذه الصناعة وبنود اخرى تقلل من اشتعال الغاز الطبيعي وطبقَا للمعايري ال

حيدد الوزير طريقة تقييم الغاز الطبيعي حسب العقد النفطي أو بتعليمات خاصة على ان تكون وفق  :ثالثا
 .املعايري الدولية املتبعة يف هذه الصناعة، وحبيث يضمن احلد االعلى من العائدات للشعب يف األقليم والعراق

 :فىمصط ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ماددةكة دةرنةبرديووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس تَيبيين هةية لةسةر ئةم ماددةية، سةرموو كاك دكتؤر نوري
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حيدد الوزير بتعليمـات خاصـة طريقـة تقيـيم الغـاز الطبيعـي       )الببةير ة [عو ] تةنيا لة سةدةرةي سَي ئةو 
 .، سوثاس(حسب العقد النفطي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاتةوة بةياوةر و بَي ياوةر مانـاي ضـية،   مر هةر ئةو ثرسيارةم لة جةنابي وةزير هةية، ئةوةمان بؤ روون ب
 .ئةوة ض دةطةيةنَي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ةازةكة بـة تـةنيا بَيـت، ئـةو موصـاحب نييـة، ئةطـةر نـةوتي لةطـةَل بَيـت ئـةوة موصـاحبة، يـاوةري              
ايــة دةســو بــةرز لةطةَلــة، ئــةوةي دكتــؤر نــوري طــوتي زيــادة اليدةبــةير، دةخيةمــة دةنطدانــةوة كــَي لةطةَلد 

بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، تكايـة         
 .ماددةكةي تر

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دامةزراندن ء  وةزير بؤى هةية طرَيبةستى خنمةتطوزاريةكان بةردَيوةبردنى كَيَلطةكان :ماددةى سى ء نؤ
ئامادةكردن ء بنياتنان ء رداوَيذكارى ء هةرطرَيبةستَيكى ديكةى بةردَيوةبردنى سامانة نةوتيةكان لة 
هةرَيمدا ئةجنام بدات، بةشَيوةيةكى كاريطةرو ئةو طرَيبةستانة خاَلةكانى هاندان لةخؤى دةطرآ بؤ هاندانى 

يةكى كةم ء هَينانةدى ئاماجنةكان كة بةهايةكى بةرزى بةَلَيندةر، بؤ ئةجنامدانى كارو تةواو كردنى بةماوة
 .هةية

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

والبناء واالستشارة  إبرام عقود اخلدمات وادارة احلقول والنصب والتجهيز ارةللوز :املادة التاسعة والثالثون
يم بشكل فعال وتتضمن هذه العقود على بنود تشجيعية األقل يف واية عقود اخرى الدارة الثروات النفطية

 .حلث املقاول على اجناز العمل واكماله بفرتة قياسية وحتقيق اهداف ذات قيمة عالية
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ئةو ماددةيةي دةرنةبرديووة
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

، ضــونكة عقــودي تَيدايــة نةصــب و (للــوزير مبوافقــة اجمللــس االقليمــي)تــةنيا ئــةو جوملةيــة ئيناســة بكــةن 
 .تةجهينو بيناو هني و ئةوانة، بةاَلم رةئي جةنابت سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئةمانة عةددي بضووكر، تؤ ناتـةوَي هـةموو   ( للوزارة)، دةتوانيت بَلَيي بةرداسو ئةوة ثَيويست ناكات
جار را بكةيت بـؤ ئـةوةي بنانـي رةئـي وزةراي تيايـةو كؤبكةنـةوة بـؤ سـةد هـةزار دؤالر و شـو وا، ئةمانـة            

 .عةددي بضووكر، ئةمة ثَيويست ناكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، ثةخشان خان سةرموو(للوزارة ابرام العقود)ست دةكةيت ، واية را(للوزارة)كةواتة بيكةنة 
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة مر باسي كرد طومت هيض نةوعـة عةدـدَيكي تيـا نييـة ةـةيري موشـارةكة، مةبةسـتي ئينتـاج بـوو، ئةمـة           
وايـة  )بضـووكر، هـةموو عةدـدةكان     ئةطةر موالحةزةي بكةن، خؤشي جةنابي وةزير طـوتي ئةمانـة عةدـدي   

مةبةسو ئيدارةية لَيرة، عيالدةي بة ئينتاج و ثَيشي ئينتاج تةتويرو ( عقود اخرى الدارة الثروات النفطية
 .ئيستيكشاف و تةتويرو ئةوانةوة نيية، مةبةستةكةم ئةمة بوو حةزم كرد لَيرة رووني بكةمةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثةخشان خان، منيش تؤزَيك مةعلومامت ثةيدا كرد لة نةتيجـةي ناضـاري موتابةعـة، بةرداسـو      دةزاني ضية
لَيي نةدةزاني لة نةدوات و ئةوانة، عقودي خةدةمي ئةوةي جةنابت باسي دةكةيت، كة موشـارةكةي ئينتـاج   

شةريكةيةكي تردا بَيت، ئةطةر تؤ شتَيكت هةبَيت، ئةساسَيكت هةبَيت، ئينجا داواي خةدةمات بكةيت لةطةَل 
داواي لَي بكةيت مةكائينت بؤ بَينَيت، ثَيكةوة موشتةرةك بـر و ئةوانـة، ئَيمـة هيضـمان نييـة، لـة بيدايـةت        
هيضمان نيية، كة هيضمان نيية، ئةو عقودانةي تر ئةوةي سةرعني، ئةو ماددةية دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي    

طةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لة
 .دةنط وةرطريا، ماددةي ضل تكاية
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 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 سيستةمى باج
 :ماددةى ضل

بةَلَيندةرو كةسى رَيثَيدراوو هةر كةسَيك ثةيوةندى بة ثردؤسةكانى نةوت هةبآ، ثَيويستة باجى  :يةكةم
 :و لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة بدةن لةوانةشداسةثا

 .باجى رووى زةوى -ع
 .باجى دةرامةت - 
 .باجى دةرامةتى كؤمثانياكان -ث
 .رةرى طومرط ء هةر باجَيكى ديكةى هاوشَيوة -ت
 .باجى دازاجنةكانى لةناكاو، يان باجى زَيدة دازاجنةكان -ج
 .رةرةكان بةثَيي طرَيبةستى نةوتهةر باجَيكى ديكة وةرطرياو، يان دةدريََت وةك  -ح

لة طرَيبةستى نةوتدا بةرثرسياريةتى بةلَيندةر بؤ دانى باجةكان تؤمار دةكرَيت، ئةوةش جَي بةجَي  :دووةم
دةكرَيت سةرةرداي بوونى هةر ثابةند بوونَيك، كة طةردانةوةي دةكةوَيتة ئةستؤى حكومةتى هةرَيي بؤ دانى 

 .و دةركردنى باوةردنامةى باج بؤ بةَلَيندةرةكة بؤ ئةم مةبةستةئةو باجانة لةجياتى بةَلَيندةر
 .دةكرآ لة طرَيبةستى نةوتدا لة باجدانى بةَلَيندةر خؤشنب ء سةدامطريى دارايى ء باج مسؤطةر بآ :سَييةم

باجة داسةثاوةكان لةاليةن حكومةتى هةرَيي، تةنيا ئةو باجانةن كة بةسةر ثردؤسةكانى نةوت  :ضوارةم
 .دةكرَىثيادة 

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 النظام الضرييب
   :املادة االربعون

يتحمل املقاول والشخص املخول وكل من له عالقة بالعمليات النفطية دفع الضرائب املفروضة من قبل  :أوال
  :حكومة األقليم مبا فيها

 .ضريبة  االراضي السطحية -أ

 .ضريبة الدخل -ب

 .     ضريبة دخل الشركات -ت

 .ية واية ضرائب مماثلة أخرىكمركالرسوم ال -ث

 .ضريبة أرباح مفاجئة أو ضريبة أرباح أضافية -ج

 .أية ضريبة اخرى جتبى او تدفع كرسوم مبوجب العقد النفطي -ح
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من قد يقع على تدون يف العقد النفطي مسؤولية املقاول لدفع الضرائب ويطبق ذلك رغم اية التزام  :ثانيا
 . عاتق احلكومة االقليم لدفع تلك الضرائب نيابة عن املقاول واصدار شهادات ضريبية للمقاول هلذا الغرض

 .وضمان االستقرار املالي والضرييب جيوز إعفاء املقاول من الضرائب يف العقد النفطي: ثالثَا
 .لوحيدة اليت تطبق على العمليات النفطيةالضرائب املفروضة من قبل حكومة االقليم هي الضرائب ا: رابعًا

 :مصطفىبةردَين عبدالكريي ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ضل نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رة ئـةو  مر ثَيي واية سَييةم زيادة، ناكرَيت ئةوة، ضونكة ئيعئـاي مقـاول دةبَيـت بـة دـانون بَيـت، نابَيـت ليَـ        
ئــةوة هــةم زيــادةو هــةر ناشــكرَيت ( جيــوز إعفــاء املقــاول مــن الضــرائب يف العقــد النفطــي)رَيطايــة بكةينــةوة 

دانونييةن، ئةطةر جةنابي وةزير مواسيقة ئةوةي شةتب بكةير، بؤ ئةوةي دةرطاي بكةينةوة بؤ مونادةشـة،  
ةعيـف دةكـات، هـةموو زةريبـةكاني كـة داتنـاوة       لَيرة دابنَيني، ضونكة ئةواني تر ز( جيوز إعفاء)دةَلَي نابَيت 

زةعيئي دةكات، كة مةجالت داوةتَي موساوةزةت لةسةر بكات، بَلَي دةسةاَلتت هةيـة ئةوانـةم لـَي عـةسو بكـة،      
ئةوة خراثة، خياليف دةستووريشة، دةستوور دةَلَي عةسو كـردن لـة زةريبـةو دـانون، لـة زةردائيـب دةبَيـت بـة         

نابَيـت، ضـؤن   ( جيـوز اعفـاءه  )تؤ سةرزي زةريبةيةك دةكةيت، عةيين دـانون دةَلـَي    دانون بَيت، يةعين دانون
بَيت، تؤ لة بردطةي يةكةمدا سـةرزي زةردائيبـت كـردووة، لـة بردطةيـةكي تـردا دةَلـَي        ( ال جيوز)دةبَيت، دةبَيت 

 .بةَلَي، (الجيوز اعفاءه اال بقانون)، ئةوة نابَي ، دةبَيت بة عةكسةوة بَلَيي (جيوز اعفاءه)
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبةبَيكي جةهةوري بؤ دامانناوة، ئةطةر تؤ زةرديبـة دانَييـت لةسـةر مقـاول لـة عةددةكـة، ئـةو زةرديبةكـة         

ةوة دةطـةردَي، بَلـَي   دةدات موشكيلة نيية، بةاَلم لةسةر تؤ حيسـا  دةكـات، ضـونكة دةزانـَي ئـةو بـةدواي هينـ       
دةدةيـت، بـابَلَيني لةســةر تـؤ حيصـةكة بـةرز دةكاتـةوة، باشــة ئـةوة دةيـدي ناكـات، بــةاَلم          % 12زةرديبـة لـة   

زؤربةي واَلتان بةتايبةتي ئةمريكا، ضونكة شةريكاتي نةوت زؤرة لةوَي، ئةطةر ئةم ئيعئايةي بدةيَو، وةكو 
ي زةرديبة نادات، ماناي واية سايف كة هةية لَيرة هةمووي دةضَيت بَلَيي ئةو زةرديبةي داوةتَي لة واَلتةكةي خؤ

بؤ خؤي، لةبةر ئةوة ئَيمة دةتوانني كةمرتي بدةييَن، ئينجا لةبةر ئةوة ئةطةر بة دانون حـةدمان نـةبَيت وا   
بكةير، ئةو نةزانَيت كـة نيـةمتان ئةوةيـة كـة زةرديبـةي لةسـةر دانـانَيني، داواي حيصـةي زؤرتـر دةكـات لـة            

رباح، ئَيمة لةبةر ئةوة دامانناوة تةشجيعي بكةير بَلَيني مةترسة، ئَيمة باشة حيصةي كةمت دةدةييَن بؤ ئة
ربح بةاَلم زةرديبةت لةسةر دانانَيني، لةبةر ئةوةي ئَيمـة دةزانـني كـة دةطةردَييتـةوة بـؤ واَلتةكـةي خـؤت تـؤ         

ةبةر تؤ، جا لةبةر مقاولةكةية، لةبةر خؤمـان  زةرديبة نادةيت، ضونكة ئَيمة طوتومان ئَيمة زةرديبةمان داوة ل
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بةرداسو، ئةمة وةكو سيالحة بةكاري دةهَينني، دةَلَي ضونكة تؤ زةرديبة نادةيت لة واَلتةكةي خؤت، ضـونكة  
 .ئَيمة ئةو ئيعئايةمان داوة بة تؤ، دةبَيت ئَيمة بةشدار بني لة هينةكة، حيصةي تؤ كةم بكةينةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو زةرديبةية ئةطةر وةربطرير، دةضـَيتة خةزَينـةي ئيقلـيي، يـان دةضـَيتة ئـةو سـندودة موشـتةرةكة، ئـةو          
زةرديبةي كة وةردةطرير لَيرة دةضَيتة مةحةلي، بنانَي نةصي دانوني ض دةَلَي ، نةصـي دةسـتووري عَيرادـة    

، ئَيسـتا ئَيمـة بـة دـانون سـةرزي      (نالتفرض الضرائب والرسوم وال تعدل وال جتبـى وال يعفـى منهـا اال بقـانو    )
دةكةير، بةاَلم ناكرَيت لة عةيين دانوندا تؤ لـة بردطـةي يةكـةم سـةرزي دةكـةيت، لـة بردطـةي دووةم دةرطـاي         

 .حةل نابَيت ئةوة( جيوز)بكةيتةوة بة 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةدةرةيـة الببـةير، يـان تةعـديلي بكـةير لـة عةدـدا لةطـةَل مقاولةكـة دةتـوانني زةرديبـة            ئَيمة ئةطـةر ئـةو   

تةتبيق نابَيت لةسةرت، يان تؤ عةسوي لة زةرديبة، ئةطةر ئـةم سةدةرةيـة نـةبَيت، ئايـا تـؤ دةتوانيـت، ئةمـة        
 .ددةكة بَلَينيموهيي نيية ئةطةر لَيرة بَيت، يان لَيرة نةبَيت، بةاَلم موهيمةكة ئةوةية ئَيمة لة عة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كـاك ئاشـو ئةطــةر ئيجـازة هـةبَيت، ئَيمــة لـة عـةيين كاتيشــدا بـة مقاولةكـة بَلــَيني زةردائيـب هةيـة، دوايــَي           

تنظم فرض الضرائب على املقاول او الشخص املخول )مةجاليشمان هةبَي  صيغةيةكي مةتاتي عام بنووسني 
ي دةَلَيي ئةوة بة دانون زةرديبة هةية، تؤ تةسسيالت دادةنَييـت لـة زميـين ئـةوة     ، يةعين تؤ دوايي ثَي(بقانون

دةتوانيــت موســاوةزات بكــةيت و دوايــَي ئةطــةر ثَيويســو كــرد بــة مةشــروعَيك دَييــة ئَيــرة بــؤ ســةرزي ئــةو  
 .زةريبانة بة تةسسيالت و زياتر تَيطةيشتين، كاك شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

ئَيمة لة دانوني ئيستيسمارد ئيعئاي زةريبيماندا هةموو شةريكاتي ئةوانةي دَينة ئَيرةو ئيعئائاتـةكانيش بـة   
تةدةروج لة دانونةكة هاتووة بؤ ئةوةي جةليب شةريكات بكةير، ئةمة يـةك، ئةمـةش هـةر هـةمان شـَيوةية      

 .سةبارةت بة زةردائيب بؤ شةريكة، زؤر سوثاس دةبَيت تةعامولةكة تؤزَيك مورونةت بنوَينَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر كةمال دسةي هةية سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، بـؤ  بةحةديقةت ئَيمة هةدةف و ئةو ثةلة ثةلةيةو ئةو هةمووة، بؤ ئةوةيـة شـةريكات حاسنَيكيـان بـدةيينَ    

ئةوةي بَير بؤ كوردستان، بَيت بؤ ئَيرة، وةك بةردَين كاك شَيروان ئيشـارةي ثـَي كـرد لـة دـانوني ئيستيسـمارد       
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ئةوةمان كردووة، لَيرةش لةناو دانونةكة ديار بَيت، لَيرة زؤر زةرورة، بؤية ئومَيدةوارم جَيي خـؤي بطرَيـت،   
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوي بكةن، ئةوة دةَلَي تةحةمول دةكات، هةموو هينةكـة لةسـةر ئةوةيـة دةَلـَي ئـةو زةريبةيـة       خؤ ناَلَيت عة

 .سةرز بكرَيت، ئةوانة سةرز دةكات، بةاَلم دةَلَي ئيمكان هةية عةسوي بكةيت، كاك بةكر سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كؤمـةَلَي زةرائـييب دانـاوة، زةرائيبـةكان تةحديـد نـةكراوة،       / يـةك دا لة يةكةم لة سةدةرةي (22)لة ماددةي 

، (جيـوز )جةنابي وةزيريش باسي كرد، بؤ ئةوةي بةرزي بكاتةوة، يان ننمي بكاتةوة لـة حاَلـةتي دووةمةكـة    
 .مر ثَيي باشرت بوو كة ئةو زةريبانة تةحديد بكرَيت، ئةمة نيسبةيان هةبَيت

ةمةوة، يةعين موبةريرةكةي دةَلَي زةماني ئيستقاللي مالي و زةريـيب،  بةنيسبةت ئةو سةدةرةي سَيه/ دووةم
تةبعةن مر حةز دةكةم يةك شت هني بكةم، كاك شَيروان دسةيةكي جواني كرد، كة دةَلَي ئَيمة دةمانـةوَيت  

ني جةليب ئيسيتسمارد بكةير و لة دانوني ئيستيسمارد ئيعئاي زةردائيبمان كردووة، بـةاَلم مـر ثـَيي وايـة دـانو     
نةوت سةردي هةية لةطةَل دانوني ئيستيسماردا، لةبةر ئةوة مر تةنها شتَيكي هةيـة لـة جـةنابي وةزيـر داوا     
بكـةم، كـة ئايـا موبةريرةكــة تـةنها ئةوةيـة زةمــاني ئيسـتيقاللي مـالي و زةريبيمــان بـؤ روون بكاتـةوة، لــةو          

 .، سوثاس(جيوز)حاَلةتةدا كة دةَلَيت 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ك دكتؤر ئاشو دسةيةكي راسو كرد، بةاَلم نةتيجةي دسةكةت ئةوة نيية كةوا دةنووسيت، تـؤ دةتـةوَيت   كا
شةريكاتةكة تةشجيع بكةيت، كة بَير و ئيعئايان بكةيت لة زةريبة، ئينجا ثَيويست ناكات بيانرتسـَيين بَلَيـي   

هةر ماددةكـة هـةمووي زَيدةيـة، هـةر      ئةو هةموو زةريبةتان لَي وةردةطرم، دوايَي هني دةكةم هةر داميةنَي،
باسي مةكة لة دانوني ئيستيسمارددا لة زةرائيب عةسومان كردووة، لة طومرط و لة سالن شـت و سـالن شـت و    
ئةوانة، هةر بةو شَيوةية ئةو ماددةي هةمووي زَيدةية بةرداسو، بؤ سةرزي زةردائيب بكـةيت و دوايـَي هـيين    

عتياديةن تؤ تةشجيعي ئيستيسمارد دةكةيت ثَيويست ناكـات زةرديبـةي، لـة    بكةيت، هةر ماددةكة الببةير و ئي
 .واَلتاني تر ضؤنة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دسمَيكيان هةية تةحديديان دةكات، بةاَلم مقاول حيسابي تةدديري زةردائيبةكة دةكـات لـة بيدايةتـةوة، كـة     
ةضَيت بؤعةددَيك حيسا  دةكات مر ضةند زةريبة دةدةم، ئةو زةريبةية ثارة نيية بؤ ئـةو دةضـَيتةوة بـؤ    د

% 42حكومةت، ئةطةر تؤ ثَيي بَلَيي ئيمتيمالة زةريبةت هةبَيت، ئةو تةددير دةكات بؤ خؤي دةَلَي وةَلاَل لة 
ةتي ئَيمـة نييـة، نيـةمتان نييـة لـة      ي ربـح زيـاتر دةكـات، جـا بـؤ مةسـَلم      %42دةبَيت، لةبةر ئةوة داواي لـة  
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ةكةت زةرةر كردووة ثَيش ئةوةي دةستت ثـَي كردبَيـت، جـا لةبـةر ئـةوة      %(42)ي لَي وةربطرير، تؤ لة 42%
مةسَلمةتي ئَيمة نيية، خؤ دةتوانيت بيطؤرديت، ضونكة دةَلَي ئةطةر طؤردا دةتـواني زةريبـةي لةسـةر دانَييـت     

 .شتَيكي تري بدةيَو
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .دانوني نةوتي عَيرادي كة ئَيوة ئيتيئادتان لةسةر كردووة، ئةو خاَلة ضؤن باس كراوة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــة،        ــةو مةرحةلةي ــتينة ئ ــة نةطةيش ــةلي تياي ــدا زؤر خةل ــانوني بةة ــر د ــتَيكي ت ــةموو ش ــو ه ــةوة وةك بةداخ

يانويست باسي زةريبة بكةير، دانوني بةةدا بةداخةوة ئَيستا مةرحةلةيـةك نييـة، كـة بيخةيتـة بـةردةم      نة
كةسَيكةوة بَلَيي ئةمة بؤ ئيستيسمارد باشة، ئةمة بؤ ئيستيسمارد باش نيية، ئـةم مونادةشـةيةمان بةتايبـةتي    

ان ضـية بـؤ زةرائيـب، ئـةوانيش     لة ليذنةكة طوت ئةمة بؤ مةسَلمةتي واَلتةكةية كة ئاشـكراي بكـةير نيـةمت   
طوتيـان دةبَيــت دـانوني زةريبــةي خـؤي بــؤ دةرضـَيت، يــان وةكـو لــة وةزارةتـي ماليــة باسـي دةكــةير، بــةاَلم        
نةطةيشتينة ئةو مةرحةلةية، با بنانني زةردائيب ضؤن تةعامولي لةسةر دةكرَيت، ئةمة نودتةي جةوهةرية 

ئيب، زةرائييب تر هةية ئةوانةي كـة داماننـاوة لـة ثَيشـةوة،     بؤ شةريكات دةبَيت بنانر نيةمتان ضية بؤ زةرا
 .موهيي نيية، ئةمة زةرديبةي ئةرباحي خؤيانة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئيجازة هةبَيت لة ثرؤذةي نةوتي عَيراددا زةريبةي خستؤتة سةر شةريكةي وةتـةني عَيرادـي، بـةاَلم    
حلامل الرتاخيص حتويـل اربـاح ثابتـة تـأتي مـن اعمالـه       )ةَلَي بةنيسبةت موستةرريي ئةجنةبي وا هاتووة د

 .، كاك جةمال سةرموو(اخلارجية بعد دفع الضرائب املستحقة عليهم وفق القانون
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئينتـاجي  مةعمولة لة هةموو عالةمدا عادةتةن كة شةريكةيةك دةست دةكات بة ئيش كردن، لةو كاتةي 

دةبَيــت هــةتا كؤســتةكةي، هــةتا ئــةو ثــارةي كــة تَيــي دةضــَيت، ئــةوة زةريبــةي لــَي ناســةندرَيت، كاتَيــك كــة  
مةسروسات هةمووي دةرضوو، ئةوسا زةريبة دةست ثَي دةكات، يةعين ئةطةر بيست ساَل بَيت ئيمتيمالـة بـؤ   

دةطرَيتةوة كة ئـةو ثـارةي سـةريف كـردووة،     دة ساَلي يةكةم، ضونكة ثارة دةسع دةكات، يةعين ئةو ثارةية هةَل
هــةتاكو كؤســتةكة تــةواو نــةبَيت زةريبــة دانانرَيــت، كــة زةريبــةش دادةنرَيــت بةرداســو دةبَيــت تةســيهالت   
بكرَيت، ئَيمة هةتاكو ئَيستا موشكيلةمان هةية دةبَيت خـةَلك تةشـجيع بكـةير بَيتـة كوردسـتان ئيستيسـمار       

مــة تةشــجيعي شــةريكامتان كــردووةو تةســهيالمتان كــردوووة، لَيرةشــدا بكــات لــة دــانوني ئيستيسماريشــدا ئَي
 .دةبَيت بيكةير، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو جةنابت ئةطةر ثَيشنيارت هةية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةراري مةجليسـي وزةرا لـة عةددةكـة ئةطـةر برديـار درا، نـةك ليذنةكـة        لة جياتي ئيعئا ئةطةر بيكةير بة دـ 

مةجليسي وزةرا برديار بدات كة ئيعئاي زةرائيب ببَيت، تةحةمولي زةرائيـب بكـات، نـةك ئيعئـا تةحـةمولي      
 .زةرائيب بكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َي  بـؤ ئيعئايةكـة دةبَيـت دـانوني بـؤ      ئيعئاي زةرائيب دةبَيت بة دانون بَيت، مةجليسي وزةرا ثرؤذة دةنَير
 .دةربضَيت، تةحةمولةكةي مةوزوعَيكي ترة، ثارةكةي دةدات، كاك دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مـن جملـس    ملدة التتجاوز عشر سنوات بقـرار )مر ثَيشنيازَيكي مامناوةنديي ثَيية، تةنيا ئةوة ئيناسة بكةير 

، مةبةست لَيرةدا ئَيمة سةرةتا هانيان دةدةير بَير بؤ ماوةي دة ساَل مـةعئون لـة زةرائيـب ئـةويش     (االقليم
بة بردياري ئةجنومةني هةرَيي، ثاش ئةوةي كة جَيطري بوون لَيرة، دةتوانني داواي زةريبةيان لَي بكـةير، زؤر  

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووكوَيستان خان سةر
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةوةي دوو كة دةَلَيت ئةو باجة دةكةوَيتة سـةر حكومـةتي   / مر لةسةر بردطةي دوو و سَي دسةم هةية، يةك

هةرَيي وا تَيطةيشتووم حكومةت دةيدات لـة جيـاتي بةَلَيندةرةكـة، يـةعين ئةمـة لـة ثـاي ضـي، ئـةو ثارةيـة           
 .ومةت نيية، ثارةي ميللةتة حكومةت دةيدات، ئةو باجة بؤ بداتثارةي حك

بةرداسو مر لَيرة يةك هيني هةية، ئَيمة بؤ بةَلَيندةرو ئةو كؤمثانيايانة حةوت ساَل دةيهَينني / خاَلي سَيةم
 ي موَلكةكةي لَي دةسَينني زةريبة نةدات، يـةعين بةرداسـو  %12كةشف بكات، بيست ساَل نةوتةكة دةبات لة 

ئَيمة بة حةدي ميللةت شتَيكي زؤر، مر داوا دةكةم هيض مرونةتَيكي تَيدا نةبَيت، دةبَيت باجي خؤي بدات، 
زؤر سةردي هةية شوبهاندني بة ياساي ئيستيسمار، ياساي ئيستيسمار ئةو دَيت ثرؤذةي سةكةني دةكات، ئةو 

ةبـات خـةَلك خانوويـةكي هةيـة     دَيت ثارةي خؤي دَيـيَن و مةعمـةل دروسـت دةكـات، ئةمـة نةوتةكـةي تـؤ د       
دةيدات بةكرَي بة هةزار دينار تؤ باجي لَي دةسةني، بةاَلم ئةو  ئةو هةموو مليؤن دؤالرةي تؤ دةبات باجي 
لَي ناسةني، يةعين مر داوا دةكـةم هـيض مرونـةتي لـَي نةكـةير و بـاجي خـؤي لـَي بسـةنني و ضـونكة ئـةوة            

 .ثارةي ميللةتة، سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
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 .سةرموو سؤزان خان
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي دسةكاني كوَيستان خان دةكةم، ضـونكة لـة خـاَلي دووةمـدا بـاس نـةكرا بـةهيض نـةوعَيك، مـر          
بةرداسو خؤشي زؤر دَلي خؤش بوو كة ئةوةلـةمن بـيين، طـومت شـوكر ئـيرت حكومـةت زةريبـة دةسـةني لـةو          

يكاتانة، بـةاَلم دةركـةوت لـة خـاَلي دووةم دةَلـَي بـةس دةنووسـرَيت لـة عةددةكـةدا، حكومـةتيش خـؤي            شةر
دةيدات، دواييش دةَلَير بودجةكة بةمشان ناكات، خةلةملان هةية لة بودجة دةضـني ئـةوةش دةخةينـة سـةر     

كردنة لةطةَل خؤمشـان و   ئةستؤي خؤمان و شةهادةشي بؤ دةردةكةير ثَيي دةَلَيني وةَلاَل داويةتي، ئةوة درؤ
لةطةَل خةَلكيشدا، يان ئةوةتة ثَيي دةَلَيني نايدةير بةهيض نةوعَيك ئيعئا كـراوي لـة ئةوةلـةوة هـةتا ئـاخري      
وةرة بيبة، هةر هةمووي بةرة، يـان ئةوةتـة لـة ئةوةلـةوة مةينووسـة لـة دواييـدا بَلَيـي حكومـةت ثارةكـةي           

 .دووتي ميللةت دةيدات، هيض مرونةتَيك نييةدةدات، حكومةت ثارةي لةكوَي بوو، ةَير لة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة نابَيت لَيرة مودارةنةي دانوني نةست لةطةَل دانوني ئيستيسمار بكةير، ئيستيسمار سيعلةن مةزايـةمان  

عَيرادي و كوردستاني بَير لة كوردستان ثارةي خؤيان بَينر ئيستيسـمار بكـةن، ئـةوة     زؤر دايتة ئةجنةبي و
وةزعَيكة تةشجيعيان دةكةن، كة ئةوان خؤيان موَلكي خؤيـان دةهَيننـة كوردسـتان ئيستيسـمار بكـةن، بـةاَلم       

اني بيانـدةييَن و  لَيرة لة دانوني نةست، نةستةكة هي خؤمانة، ئةو زَيردة موَلكي ميللةتة بةو وةزعةي بة ئاس
سةرموو بَلَيني وةرة نةسو ئَيمة ببةو عةسوي لة هةموو زةرائيب، ئةوة هيض بة شتَيكي مةنتيقي و مةعقول 

، (ثانيـا وثالثــا )و ئوصـولي نييـة، بؤيــة مـر ثَيشـنيار دةكــةم ئـةو دوو سةدــةرةي هـةردووكيان ئيلغـا بكرَيــت        
ئيشـارةتي بـة وازحيـي    ( 21)ةشـروعة لـة مـاددةي    بةتايبةتيش مةشروعي دانوني نةسو عَيرادي كة ئـةو م 

تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة هلا وحامل تراخيص التنقيب والتطـوير  )دةدات دةَلَي 
 :واالنتاج باداء مايأتي

 .............الريع-أ
 .الضرائب وفق القانون -ب
 .، زؤر سوثاس(الطمرطيةالرسوم  -ج

 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو مر ضةند تَيبينيةكي هةية، لةوانـة ئةوةلـةن نسـةبي زةرائيـب لَيـرةدا ديـاري نـةكراوة نيسـبةكةي         

 .ضةندة كة وةردةطريَيت
زةريبةكان بةثَيي ئةو دانونةي ئَيستاكة بةثَيي دةستوور و زؤربةي ( يةكمركالرسوم ال -ث)لة زجنريةي / دوو

لة عَيراق تةصديق كرا لة ئةجنومةني نوَينةران زةرائيب و طـومرط هـةمووي دةضـر بـؤ خةزَينـةي عَيـراق       
 .نايةت بؤ خةزَينةي حكومةتي هةرَيي بةثَيي دانوني ئَيستا

فاء املقـاول مـن الضـرائب    جيوز اع)مةسةلةي جةوازي ئيعئاي مقاول، ئةطةر لةوةدا / سةبارةت بةوةي سَييةم
 .ثَيي واية ئيشكالةكة حةل دةكات، زؤر سوثاس( يف العقد النفطي وفق القانون الضرييب يف االقليم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةمال دسةي هةية سةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، يـةعين سـةرزي نـةكردووة ئـيال عـةسو بكرَيـت، مرونـةتَيك        (جيـوز اعفـاء  )دةَلـَي  / مسـَيية ( 22)لة مـاددةي  

دةداتة شةريكةي نةوتي كوردستان، كة تةساوز بكاتر، هةم ئةو شةريكةيةي دَيت زةريبة بؤي دابنرَيـت، يـان   
 .ئيمتيمالة زةريبةش بؤي دابنرَيت، ئةمة يةك( جيوز)دانةنرَيت، ضونكة دةَلَيت 

ة رةئــي مــر ئَيمــة هــةموومان دةزانــني لــة كوردســتان ئيمتيامجــان بةوةيــة شــةريكات بَيــت،   ئينجــا لَيــرة بــ
شةريكات بَيت حاسينَيكيان بدةييَن و بَير نةوت دةر بكةن، كـة كوردسـتانيش لَيـي سـوودمةند بَيـت، ئةطـةر       

 .بةم شكلة نةبَيت ئيمتيمالة زؤر دوابكةوَي  زؤر زةرةري لَي بكةير، ئةمة يةك
وضـمان   جيوز إعفاء املقاول من الضرائب يف العقد النفطـي )ةنابي وةزير ثرسيارَيكي هةية دةَلَي لة ج/ دووش

 .، ئةطةر ئةم دوو نودتةي بؤمان شةرح بكةيت، زؤر سوثاس(االستقرار املالي الضرييب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كتان بـؤ بَينمـةوة، مـر وةزيـري ماليـة      نابَيت، ميسـاليَ ( جيوز)ئةطةر ئيجازة هةبَي  مر هينَيك دةكةم، لَيرة 
بووم ثرؤذةيةكمان تةدديي كرد بؤ زةريبةي عةدار، شةش مانط مونادةشةمان كرد، تـا بـوو بـة دـةرار ئـةو      
وةخو ئيدارةي سـلَيماني بـووم بـة ئيمـناي سـةرؤكي هـةرَيي دةرضـوو، يـةعين دـوةتي دـانوني هةيـة وةكـو             

ةبوو ثَيويسو بـةوةي دةكـرد عـةسوي بكـةير، دةسـةاَلتي وةزيـري       ئَيستا، دوايَي لة وةزارةتي مالية حاَلةت ه
مالية نةبوو لة دانونيةكامن ثرسـي نـةمتواني عـةسوي بكـةم ثارةكـة زؤر نـةبوو، يارمـةتيي سـةرف كـرد بـؤ           
ئةوةي بضَي  زةريبةكةي بداتر، ثَيي نةكرا عـةسوي بكـةم، نـة رةئـيس وزةرا ثَيـي كـرا عـةسوي بكـات، مـام          

بوو، وةكو سةرؤكي هـةرَيي ثـرؤذةي تةدـديي بكـةير ئيستيسـناي بكـات عـةسوي بكـات،          جةالليش لة سةسةر
بؤية كاك سرسةت كة موالحةزةيدا دةَلَي عـةسو لـة زةريبـة بـة دـانون نـةبَيت نابَيـت، راسـتة نـاكرَي  لَيـرة           

بكـات لـة    ةكة عةسوي(جيوز)نيية كَي ئةوةي دةكاتر، رةئيس وزةراش ناتوانَيت بة ( جيوز)، (جيوز)بنووسني 
ةكـة بـة دـةراري دـةتعي نابَيـت،      (جيـوز )زةريبةيةك لة ثةرلةماندا دةراري بؤ دراوة، بؤية ئةو جوملةية بـة  

تــةنادوز هةيــة لةطــةَل ئــةوةي يةكــةم، تــؤ لــة يةكةمــدا ســةرزي زةريبةيــةك دةكــةيت، دــةراري زةريبةيــةك   
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ت ئَيمـة دـةراري بـدةير، دةبَيـت بـة      ةش دةبيَـ (جيـوز )، ئـةو  (جيوز)دةدةيت لة جيهةتَيك، لة دووةمدا دةَلَيي 
ةكـة  (جيـوز )، لةبةر ئةو سَييةم هةمووي هةر زيادة، كاك كةريي دةَلـَي  (جيوز)دانون بَي ، نةك بة كةليمةي 

جيوز إعفاء املقاول مـن  )، يةعين بيكةية ثرؤذةيةك بؤ ئَيمة تةددميي بكةيت (بقانون)لة ئاخريةكةي دةَلَيت 
، هيض حـةلي تـر نييـة، زةريبـة كـة بـة       (بقانون مان االستقرار املالي والضرييبالضرائب يف العقد النفطي وض

دانون سةرز كرا، بة دانون نةبَيت النادرَيت، ئيعئا ناكرَيـت، ثـارةي بـا بـدات، نابَيـت لَيـرة بَلَيـي بنووسـرَيت،         
ا بكـةن، يـةعين بـؤ    لَيرة نابَيت شو وا، دةزاني ضية ئةوة لَيرة ةةَلةتَيكي زؤر طةورة دةكةن، ئةطـةر شـو و  

ــةوان            ــة ل ــتان ك ــؤ مةعلوماتيش ــةن، ب ــةرزي بك ــةوة س ــدةن لةاليةك ــةي ب ــةن ثارةك ــني بك ــةزبي ه ــةوةي ج ئ
وةردةطريَي  لةطةَل تةسجيلت كرد دةضَيتة حكومةتي مةركـةزي بـة دـانون بـة دةسـتوور وايـة، دةسـتووري        

زةريبــةكان ةــةيري رســوم عَيــراق زةردائيــب لةســةر ئــةو موســتةرريانة طــومرط، زةريبــةي دةخــل هــةموو  
دةربضَي  لة موازةنةدا حيسا  دةكرَيت لةسةرمان، هةندَيكيان جياوازي كراوة، هةندَيكيان دةخل زةردائيـب  
طومرطي داخيلي نا، طـومرطي خـارجي هـةمووي دةضـَيتة حكومـةتي مةركـةزي، ئـةو رؤذةي وةزيـري ماليـة          

 .بؤمان شةرح كرد، مامؤستا كاكة سةرموو
 

 :مصطفى ابوبكر كرييبةردَين عبدال
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطــةر ئَيمــة ســةرزي زةريبــة بكــةير لةســةر شــةريكات نابَيتــة هــؤي ئــةوةي كــةوا شــةريكة نــةَي ، ضــونكة  
شةريكة شةريكاتي روحي و ئيمتيكارينة، كاتَيك كة دةزانر زةريبةيان لَي دةسةندرَيت سعري زياتر تةدديي 

ةلةن ئَيوةش لةطةَل هةرَيي ئيتيئاديان لةطةَل دةكةن بةثَيي ئةو ئيتيئادية، دةكةن، كة تةدديريان كرد مةس
ي %11لـة  % 12كةواتة بؤ ئَيمة تَيبطةير كة ئَيمـة زةريبـةي لـَي وةربطـرير نايـةن، بـؤ نايـةن لـةجياتي لـة          

 .داوَينة سةري، ئةوانة دةت زةرةر ناكةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .عوران سةرمووهةردوو جانيبةكةي هةية، كاك 
 (:ماراني باني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةئكيدةن بؤ ئةو دسةي مامؤستا كاكة، ثـَيش ئـةوةي حكومـةتي عَيـراق برووخـَي شـةريكةيةك هـاتووة لـة         

ةو كـاتي  كؤيَي موةامةرةي ئيش دةكات، باشة ئَيمة ئَيستا سيـدراَلني و حكومـةتي عَيـراق رووخـاوة، ضـؤن ئـ      
كيامنان نةبوو شةريكة دةهات ئيشي دةكرد، ضؤن ئَيستا نايةت، ئةوة بةرداسو وا دةكةن ئَيمة داواي كةسَيك 
بكةير نوَينةري حكومةت بَيت ديئاع لة حكومـةت بكـات، ئَيمـة هـةموو ديئـاع لـة كؤمثانيـا دةكـةير، ضـؤن          

 .دةبَيت زةريبة نةدرَيت، ضونكة ئةوة موَلكي شةعبة
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
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كاك عوران ئةوة نودتةي نينامي نةبوو، ئةوة رةئي بوو، دوو شو موتةنادين هةية لةاليةكـةوة كـة باسـي    
نةوت دةكةير، يةكسةر دَيتة ثَيش ضاومان سعري بةرميلي نةوت ئةوة طةيشـتؤتة هةشـتا دؤالر، ئينتـاج لـة     

ثـَيش ضـاومان لـة بريمـان دةضـَي  ئَيمـة لـة         كوردستان مومكينة بطاتة يةك مليؤن بةرميل، ئةو شتة دَيتة
سةرةتاير هَيشتا هيض شتَيكمان نيية، ئةو شةريكةي كة دَيت لَيرة ئيش دةكاتر، ئةو شةريكةية، ئةو مقاولة 
كة دَيت لَيرة ئيستيسماردي نةوت دةكـاتر، ئيمتيمـال هةيـة ئـةو وةرددانـةي كـة طـريا راسـت بـَي ، مومكينـة           

وتةكة دةربَي  و ئينتاجةكةي بكـاتر و دازاجنةكـةي زؤريـش بكـاتر، ئيمتيمـالي      سيعلةن بةزووترير كات نة
عةكسةكةشي هةية، رةنطة ساَلَيك ئيش بكاتر، ئةو نةوتةي كة دةردةهَينَيت نـةوتَيكي تيجـاري دةرنةضـَيت،    
 ياخود خةلةلي تَيدا بَيت، يان شـتَيكي تَيـدا بَيـت، ئـةو هـةموو ثـارةي سـةرف كـردووة هـةمووي بـة بـةالش           

دةردواتر، خؤ حكومةت ض تةعوينيش ناداتر، ديراسات دةكرَيت، شت دةكرَي  لةبةر ئةوةي تؤ ئةطـةر بَيتـو   
ئيمتيازاتي نةدةيَو، بَيجطة لةوةش، ئةمردؤ ئيمكان هةية بَير لة كوردستان ئيستيسمارد بكةن، ئـةو ئيمكانـة   

ئـةو سورسـتة دةبَيـت لـة دةسـت نـةدةير       رةنطة سبةييَن كةم بَيتةوة، لةبةر ئةوة وةكو وةزيـري باسـي كـرد،    
ــةو        ــة ئ ــةمت واي ــةعين دةناع ــة ي ــةردوات، بؤي ــني ن ــة ه ــةخورَي  ب ــان ن ــةوتي خؤم ــةدي ن ــَيوةيةكيش ح بةش
صيغةيةي لة بةةداية هاتووة مةتاتي ترةو سراوانرتة، مةجاليش دةداتَي دوايـَي موعالةجـة بكـاتر، بـابنانني     

وةكو ئةو صيغةية هاتووة رزطارمان دةبَيت لةو ( بقانون تفرض ضرائب)لة بةةدا ضؤن موعالةجة دةكرَيت 
ئيشكال و شتانة بةرداسو ئةطةر مواسةدةت بكاتر، يان ئـةوةي بـة دـانون ئيناسـة بكـةير لـة ئاخريةكـةي، بـا         

 .بنانني جةنابي وةزير ضي دةَلَي
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةم دو ــةزة، يةك ــَي موالح ــاددةي / و، س ــةر     112م ــة لةس ــةاَلحياتي نيي ــادي س ــةتي ئيتيم ــتوور حكوم لةدةس

زةردائيب لة كوردستان، تةنيا طومرط، ئةويش كؤي ناكاتـةوة رةرـي سياسـة دادةنَيـت، ئَيمـة ئيستيشـارةمان       
ةتبيق نيية، ئيمكانيشيان وةرطرتووة لة شةريكاتة لة عالةما بؤ زةردائيب تةتبيقي ئةوة لة كوردستان، لَيرة ت

نيية كة بتوانر زةريبة دانَير لةسةر عقـودي نـةوت بـؤ ئَيمـة، ئَيمـة دةتـوانني ئةطـةر موشـكيلةي دانونيـة،          
تةبعةن ئَيمة ناتوانني ئيلماحي لةسةر بكةير، بةاَلم لة ناحيةي ئيستيسـماردةوة شـتَيكمان ثَيويسـتة، ئةطـةر     

ةتـوانني مواسةدـة بكـةير لةسـةر ئةمـة، ئةمـة زؤر باشـة، ئةطـةر         دانونية باشة با تةعديلي بكةير، ئةطـةر د 
ناتوانني مواسةدة بكةير، ضونكة لةوانةية لة ناحيةي دانوني موشـكيلةمان هـةبَيت، مـر ثَيشـنيارم ئةوةيـة      

كة ئةو دانونـةي دةبَيـت، ئـةوة    ( يدون يف عقد النفط مسؤولية املقاول لدفع الضرائب حلني)كة دووةم ببَيت 
 .لة عةددةكة تةحديدي دةكةيتدةتوانني 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جيوز إعفـاء املقـاول مـن الضـرائب يف العقـد      )ئةو ئيقيرتاحةي كاك سرسةت باشرتة لة ناحيةي دانوني سَييةم 
، تةئكيـدَيكيش دةكةمـةوة، هةنـدَيك دسـة هةيـة خـؤم       (وضـمان االسـتقرار املـالي والضـرييب بقـانون      النفطي
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مة بةردَينانـةي ئَيـرة بـة وةزيـرو جـةنابيان لَيـرة كـةس وةكيلـي شـةريكة نييـة، كةسـيش            دةيكةم، ئةو ئةندا
شةريكي كؤمثانياكاني نةوت نيية، هةموومشان دَلسؤزير بؤ ميللةتةكةمان، لةبةر ئةوةي ض دسة دةكرَيت لة 

لةواليـة دسـة   ئيتاري خنمةت بؤ  دةرهَيناني ئةو ياساية بةباشرتير شَيوة بة ئيجا  لةوالية دسةي بكـةيت،  
بكةير يةكة، لةبةر ئةوة هةر ض دسة كرا بَيت لةو ئيتارةوة دايبنَير لةبـةيين ئـةو دوو دةوسـة دابنـَير، نـة      
بةوالية بردواتر، نة بةوالية بردواتر هةموو دسةكان لة سؤزي ئَيوة دةكرَي  لة راست بكرَي ، يان لـة ضـةث   

  ردود ئةسعاليشي ناوَي  بـةو دةسـاوةتة، ئـةو هينـة كـة      بكرَي ، لة شيمال بكرَي ، يان لة خوارةوة بكرَي
ئيلتينامةكة تةواو دةكاتر، مر دةخيةمة دةنطدانةوة، دووةم ضية، ناَلَيت حكومـةت  ( بقانون)ئيناسةمان كرد 

تـدون يف العقـد النفطـي    )دةداتر، كَي دةَلَي حكومةت دةداتر، ئـةوةش ئةطـةر لَيـرة شـةتب بكـةير لـة دووةم       
ةكـة  (يطبق)ةكة شةتب بكةن، ضونكة لة سَييةمةكة موعالةجة كرا، (قاول لدفع الضرائب ويطبقمسؤولية امل

شةتب بكةن، يان هةر دووةم هةمووي شةتب بكةير، باشة جةنابي وةزير مواسةدـةتي كـرد دووةم هـةمووي    
جيـوز  )م شةتب بكرَيت، كةواتة ئَيستاكة ماددةكة ئةوةلـةن وةكـو خـؤي ماوةتـةوة، دووةم شـةتب كـرا، سـَيية       

ةكـة ئيناسـة   (بقـانون ( )إعفاء املقاول من الضرائب يف العقد النفطي وضمان االستقرار املالي والضرييب بقـانون 
 .بكةن، كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر ( وينظم بقانون)ئةطةر بَلَيني ( جيوز إعفاء املقاول من الضرائب يف العقد النفطي)سةدةرةي سَييةم دةَلَي 

 .ضية ماناي شةتب بكرَيت تةواو( وضمان االستقرار املالي والضرييب)ضاكة، بةاَلم 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، كاك بارزان سةرموو(بقانون جيوز إعفاء املقاول من الضرائب يف العقد النفطي)
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
ياساي ئيستيسماري نـةوت لـة عَيرادـدا دةرضـووة، ثـَيش هةستةيـةك وابـنامن دةرضـووة، باشـة دةبَيـت ئَيمـة            

 .ياساي ئيستيسماردي نةومتان هةبَيت، ئةو تةساسيلة بؤ ئةوَي هةَلبطرَيت باشرتة بة رةئي مر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وويـةتي هـةردووكي تَيدايـة، كةواتـة سـَييةم بـووة دووةم،       ئةوة هةوة، دانوني نةوتيشة، ئيستيسماريشة هةم
، ضـوارةميش دةبَيتـة سـَييةم،    (بقـانون  جيوز إعفاء املقاول من الضرائب يف العقد النفطي)بةو شَيوةية دووةم 

ماددةكة بةو طؤردانكارية كة كرا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي  
 .دا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي ترلةطةَل

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 مةرجةكانى ديكة
 :ماددةى ضل ء يةك

 .رآحيسابى بردة نةوتى تايبةتى بةموَلكانة بةردَيذةى سةدى نووسراو لة طرَيبةستةكةدا ثيادة دةك :يةكةم
وةزير بؤى هةية موَلكانةى منونةيى، يان بةكاش وةرطرآ، هةموو يان بةشَيكى ثَيويستة، يان  :دووةم

 .مانطانة، يان وةرزى بةثَيي مةرجةكانى طرَيبةست بدرآ
وةرطرتنى بردة ثارةكانى لة موَلكةكانةوة ثةيدا دةبآ بةثَيي نرخةكانى بازاردى جيهانى نـةوت دةبـآ،    :سَييةم

 .نةسرؤشتنى بؤ اليةنَيكى سَييةمى بآ اليةنةوة لة حاَلةتى
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الشروط األخرى
 :املادة احلادية واألربعون

 .حتتسب كمية النفط اخلاصة بالريع بتطبيق النسبة املئوية املثبتة يف العقد :أوال
 .وجيب دفعه إما شهريًا او فصليًا ووفق شروط العقد, ، كليا او جزئياإستيفاء الريع عينًا أو نقداارة للوز: ثانيا
يتم أستيفاء املبالغ املرتتبة عن الريع وفق أسعار السوق العاملي للنفط يف حالة عدم بيعه اىل طرف ثالـث   :ثالثا

 .حمايد
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بيين لةسةر ئةو ماددةية دةرنةبرديوةليذنةي ياسايي هيض تَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيناسـة كـراوة، ثَيشـنيارَيكيش هةيـة كـاك      ( للوزير بعد موافقة اجمللـس االقليمـي  )ثَيش ئةوةي كةران بَلَير 
كات ثَيويست نا( إستيفاء الريع عينًا أو نقدا)شةتب بكرَيت، ضونكة طوتي ( كليًا او جزئيًا)سرسةت طوتويةتي 

زيادة، وةزيريش ( كليًا او جزئيًا)، كةوات طوت (وجيب دفعه إما شهريًا او فصليًا)، ثاشرت دةَلَي (كليًا او جزئيًا)
، ضــونكة وةزيــر ناضــَيت بــة خــؤي وةصــل و شــت ببــات، (للــوزارة)دةبَيــت وةزارةت بَيــت، ضــونكة حيســاباتة 

ةضَيت ئيستيمارة دةباتر تةوديعي ثَي دةكات دةرارةكة وةزيرة، وةرطرتنةكةي وةزارةتة، ضونكة موحاسيب د
 .، كةواتة كةس دسةي لةسةر نيية، كاك عةوني سةرموو(للوزارة)و وةصلي ثَي دةكات

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةدرَيــت مبَينَيتــةوة باشــرتة، ضــونكة ئيمتيمالــة جــوزئَيكي بــة نةدــدي د ( كليــًا او جزئيــًا)بــة بؤضــووني مــر 
 .عةينةن، جوزئَيكي بة ثارة تةديي دةكرَيت، لةبةر ئةوة هةر مةشروعةكة بة باشي هاتووة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، واية مةدصدةكةت، يـان مةدصـدةكةت ئيعئايـة، مةدصـةدةكةي ئيعئـا      (عينا او نقدًا)ئةوة ماناي وا نايةتر 
، (عينـًا او نقـداً  )اَلم ئَيمـة طومتـان بردَيكـي عـةسو بكـةير،      نيية، ئةطةر مةدصـةدت وابَيـت دةيـدي ناكـات، بـة     

 .سةرموو كاك سرسةت
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيمتيمال هةية رةئي كاك عةوني راست بَيت، بةس مر دةَلَيي ئةطةر حنسيشي بكـةير هـةر نةسسـي حـةدي     
وةي هةية كوليةن، يان جوزئيـةن ئيعئـاي بكـات لـة جوزئَيـك،      دةمَينَيت دةتوانَيت، ضونكة ئينسان ترسي ئة

يـان هــةمووي وةربطـرَي ، بــةس ئةطــةر نةسسـي مانــاي كــاك عـةونيش باســي كــرد حةزسيشـي بكــةيت هــةر      
دةتوانيت كوليةن، يان جوزئيةن وةربطريت، هةندةك نةددي بَيت، هةندةكيش عةيين بَيت، ضونكة مـةنعي  

 .ناكات
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .جةنابي وةزير سةرموو
 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةسلي حيسابي دةكات، يان بة شةهري، جا بةبَي كوليةن و جوزئيةن دةتوانني عةيين شت بكةير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خانبا مبَينَيت، باشة كاكة شةتب دةكرَي ، بةَلَي 
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـةيعي  ( يتم أستيفاء املبالغ املرتتبة عن الريع وفق أسعار السوق العاملي للنفط يف حالة عـدم بيعـه  )لة سَييةم 
 .ضي، بةيعي رةيعةكة، بةيعي نةوتةكة، دةبَيت وازيج بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رق سةرمووكاك تا
 :جامباز سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو تةرةسـة موحايـدة كَييـة، جـةنابي      ( اىل طرف ثالـث حمايـد  )مر ئةو ثرسيارةي كرديةتي تةواوي دةكةم، 
 .وةزير بؤمان روون بكاتةوة، ثَيمان باشة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي دسةت هةية سةرموو
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 :ن كرخي جني الدير نورالديربةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر دسةي طرنطي ثَي بوو بةاَلم كة تؤ مةجالت نةدا مر بؤ تؤم بةجَي هَيشت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 زؤر سوثاس، جةنابي وةزير تةرةيف سَييةمةكة موحايدةكة كَيية؟
 :تيةكانوةزيري سامانة سروش/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــؤ       ــات ب ــة دةيب ــد نيي ــتَيبَيت مةحاي ــةبَيت نةيئرؤش ــؤي ه ــايف خ ــة مةص ــة لةوانةي ــة مقاولةك دةصــدي ئةوةي
مةصئاكةي خؤي، جا ئَيمة دةَلَيني ئةطةر تواني وا بكات ئَيمـة بـة سـعري عالـةمي حيسـابي دةكـةير، خـؤي        

يــدة، بــةاَلم دةتــوانَي بيبــات، ئَيمــة لةســةري حيســا  مــةسروزة بيئرؤشــَيت بــة تــةرةيف ســَييةم يــةعين موحا
 .دةكةير سعري عالةمي، ضونكة لةوانةية مةصئاي هةبَيت ثَيويسو ثَي بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

با مر هيين بكةم ئةطةر تةرةيف سَييةم بة سعري عالةمي بَي  مةعلومة، سعرةكةي مةعلومة، بةاَلم ئةطـةر  
تر بة سعري تيجاري، ئـةو وةختـة دةبَيـت بنانـَي سـعرةكة ضـؤنة تـةحقيق بكـرَي ،         سرؤشو بة تةرةسَيكي 

ئةطةرنا شتةكة وازحية، يةعين ئةطةر تـةرةيف سـَييةم بَيـت المـان مانـاي نييـة، بـةاَلم ئةطـةر بـةثَيي سـعري           
 .عالةمي بَي  ديارةو نيسبةكةشي ديارة، كاك عادل دسةت هةية سةرموو

 :بةردَين عادل حممد امني

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

بةرداسو ئَيمة رةيع يان عةينةن وةردةطرير، يان بة ثارة وةردةطريَيت، بردطةي يةكةم مر رةئيي وايـة تـةنيا   
/ الببـةير، بـةس عةينةكـة، لـة سةدـةرةي دوو     ( كليـا او جزئيـا  ) ئـةو ( إستيفاء الريع عينًا أو نقـدا )بنووسني 

، ئةوة هةر البدرَيت، لةبةر ئةوةي لةسـةر ئةساسـي سـعري    (حمايد يف حالة عدم بيعه اىل طرف ثالث)ئةوةي 
عالةمية، ئينجا ئةو ثرسيارةم لة جةنابي وةزير هةية، ئةو نيسبة رةيعة ئايا ئةو ناوضةي كة نةوتةكةي لَي 
دةردَيت، ئةوة ضـي بـةر دةكـةوَيت لـةوة، ئَيمـة هـةموومان بارـان كـرد طومتـان كـةركووك لةسـةر بـةحري             

م كاول و وَيرانية، يةعين حةق واية ئَيمـة نيسـبةيةك لَيـرة دانـَيني، بـؤ ئـةو ناوضـةي كـة ئـةو          نةوتةو بةاَل
 .رةيعةي وةردةطرَيت، بؤ ئةو ناوضةية سةرف بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـر  وةز (إسـتيفاء الريـع عينـًا أو نقـدا     ارة بعـد موافقـة اجمللـس االقليمـي    للـوز )ئَيستا ئةو ماددةية واي لَيهـات  
ــرد  ــةتي ك ــا ) مواسةد ــا او جزئي ــَي     ( كلي ــةوة، ك ــة دةنطدان ــة دةخةم ــةوة ماددةك ــةو تةعديل ــت، ب ــةتب بكرَي ش

لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    
 .دةنط وةطريا، بردؤ ماددةي ضل و دوو

 :بةردَين كريي حبري عبداه
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 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 :ماددةى ضل ءدوو
وةزير رَيكخستنى بةردَيوةبردنى ثردؤسةكانى نةوت لةطةَل حكومةتى سيدراَلى بةشَيوةيةكى هاوبةش  :يةكةم

دةطرَيتة ئةستؤ، تاوةكو لةئايندةدا ضارةنووسى شوَينةكانى كَيشةى لةسةرة دوايى ثآ دآ بةريئراندؤم 
 .دراَليدالة دةستوورى سي 122بةثَيي ماددةى 

وةزير بؤى هةية رةزامةندى بنوَينآ لةسةر رَيككةوتننامةكانى لةاليةن حكومةتى سيدراَليةوة  :دووةم
ئةجنام درا بَيت، كة ثةيوةستة بة ضااَلكيةكانى نةوت لة ناوضةكانى كَيشةى لةسةرة بةر لة ريئراندؤمى 

 .لة دةستوورى سيدراَليدا 122بةثَيى ماددةى 
ى دانانى هاوواَلتيانى ئةو ناوضانةى كَيشةيان لةسةرة، كة ئةوانة بةشَيكر لة هةرَيمدا، لة حاَلةت :سَييةم

وةزير بؤى هةية برديار بدات كة هةر رَيككةوتننامةيةكى ئاماذة بؤ كراو لة بردطةى دووةم لةم ماددةيةدا 
 .ثوضةَلة، ئةطةر رةزامةندى وةزيرى ثَيشرتى ثآ وةرنةطريا بآ

 
 

 :هيي حممدبةردَين خليل ابرا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية واألربعون
يتوىل الوزير تنظيم ادارة العمليات النفطية مع احلكومة االحتادية بصورة مشرتكة حلني ان حيسم : اواَل

 .من الدستور االحتادي 122مستقبل مصري املناطق املتنازع عليها يف االستيفتاء الذي جيري مبوجب املادة 
جيوز للوزير املوافقة على االتفاقيات املربمة من قبل احلكومة االحتادية املتعلقة بالنشاطات النفطية يف : نيَاثا

 .من الدستور االحتادي 122املناطق املتنازع عليها قبل اجراء االستيفتاء مبوجب املادة 
قليم جيوز للوزير ان يقرر بأن اية واطين املناطق املتنازع عليها بأنهم جرًء من االمليف حالة اقرار : ثالثًا

 .اتفاقيه مذكورة يف الفقرة ثانيًا من هذه املادة تعترب باطلة اذا مل يكن مقرونة مبوافقة مسبقة للوزير
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية نيية

 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 .لةوَيشدا عةيين شتة، كاك شَيخ سةتاح سةرموو( يتوىل الوزير مبوافقة اجمللس االقليمي)ئةو ماددةية تةبعةن 
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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م يتوىل الوزير تنظـيم ادارة العمليـات النفطيـة مـع احلكومـة االحتاديـة بصـورة مشـرتكة حلـني ان حيسـ          : اواَل)
 .البربَيت، لةطةَل رَينمدا( حلني ان حيسم مستقبل( )تنازع عليهامستقبل مصري املناطق امل

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئيمسان سةرموو
 :بةردَين احسان عبداه داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر صـياةة سةدـةرة ئـةوةل     َي تَيبينا يَيكَي جةنابَيتة دةست نيشان كر، تَيبينا دوَي(24)سةبارةت ماددا 
يتوىل الوزير مبوافقة اجمللس االقليمي تنظـيم ادارة العمليـات النفطيـة مـع احلكومـة االحتاديـة يف       )بَيتة كرن 

بصـورة  )، ضـونكة موشـكيلة ئيـل ظَيرَييـة     (تنـازع عليهـا  يف املنـاطق امل )ئةلبَيتـة ظَيـرَي   ( تنازع عليهااملناطق امل
 .ئةو صياةةية باشرت بَيت و جوانرت بَيت( تلك املناطق مشرتكة حلني ان حيسم املصري

هةمي كو هةندَيت سةر دكةير كَيشةت مة ئةظ شت بر، ( يف املناطق املتنازع عليها)سةبارةت بة سةدةرة دوَي 
للـوزير ان يشـارك مـع احلكومـة االحتاديـة      )نـةبَي  بلـة بَيتـة جـانبَيكي تـر بَيتـة ثـَيش        ( جيوز للـوزير )واتا 

( املنـاطق املتنـازع  )، يةعين وةزيرَي مةي هةرَيمَي موشارةكةتا وان حكومةتَي بَيتـة كـرن   (يات املربمةباالتئاد
بَيتــة كــرن بةوةنــدةي شةخصــيةتا هــةرَيمَي كوردســتانَي بــةدوةت دةبــَي  داكــو رولــَي سةدــةرة ســَي خــورتر 

 .نةبَي  كو بَيتة جَي هَينان، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ابي وةزير ئَيمة ماددةيةكمان دانةنا كة داوامان كرد ئـةو شـوَينانة نابَيـت تـةنقيب و عةمـةلياتي      نازامن جةن
نةوتي تَيدا بكرَي ، باشة ئةوة موتةنادينة لةطةَل ئةو، ضؤن دةبَيت، ئةو ماددةية موتـةنادينة لةطـةَل ئـةو    

 .ماددةيةي كة طومتان نابَيت، بةَلَي
 :سامانة سروشتيةكانوةزيري / ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وابنامن طومتان دةبَيت بة مواسةدةت بَيت، جـا ئَيمـة عـةيين شـت دةَلـَيني، دةَلـَي بـة يةكـةوة دةتـوانر،          

طومتان بة يةكةوة دةتـوانني بكـةير، بـةاَلم حكومـةتي ئيتيمـادي ناتوانَيـت،       ( 18و  12)ضونكة لة ماددةي 
 .ية، موتةكاميلةضونكة موتةنادين ني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيي واية ئةمة بؤ ئيستيخراج بوو باسي ئةو مةنتيقانةمان كرد، بةاَلم ئَيستا بريي حالي هةية، كة ئيش 

 .يق هةبَيت بة يةكةوة ئيدارةي بكةن، سوثاسدةكاتر، ئةطةر بؤ ئةوة تةنس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةي ئَيستاي حالي لة ئيختيصاصي حكومةتي ئيتيمادي نيية، كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نوكة تةصويت كري، كـة ظـة كـارة نابَيـت بَيتـة      هةروةكي جةنابَيتة ئيشارةت ثَي كري لة ماددةكي دي ثَيش 

كرن، هةتا هةندةك لة برايان دةعوا رةئيا ثةرلةمانَيش كر، كة ئةطةر حكومةتا سيدراَلي بظَي  كارَيك بكةن 
دةبَيت مواسةدةتي ثةرلةماني ثاشان هاتينة سةر رةئيَي كة مواسةدـةتا حكومـةتا ئيقليمـَي بـَي، ئةظـة يـةك،       

 .ئةظة خاَلة دوو
بة رةئيا مر ئةظة صياةةش بة شكلَيكي زؤر بَي سةروبةر، يان بَيذم رةكيك هاتيـة نظيسـني   / خاَلة سَييدالة 

، لَيـرة دةبَيـت   (يف حالـة اقـرار مـواطين املنـاطق املتنـازع عليهـا بـأن تلـك املنـاطق جـزءم مـن االقلـيم            )كو تـيب  
ةر ئيقليمَي ئيقراري مـةواتني و ئـةوةو   هةستني صيغةكا دي دانَيني لة حاَلةتة ظةطةريانا ظة مةنتيقا بوو س

ئةظة هةندةك بةمر لَيرةدا زَيدةية بةَلَي خاَلة دوو خاَلةكة طرنطةو هةنطي مـة دةعـوا مواسةدـةتا حكومـةتا     
 .ئيقليمَي كر، ثاش وَي مواسةدةتَي حةدَي هةي نةظة شكلة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ا عيالجي بامشان كردووة، بةرداسو ئـةو ماددةيـة هـةمووي زيـادة،     كاك دكتؤر ئاشو ئَيمة لة ماددةكةي ترد

لةوَي طوتومان نابَيت بيكةن، ئةطةر كرديان دةبَيت مواسةدةتي حكومةتي هةرَيي بَي ، كة مواسةدةتي كرد، 
ئةو وةخو تؤ بةثَيي ئةو ئيتيئاديةتة بةو هةموو مواسةدةية شتَيك لةطةَلدا دةكةير، يةعين ئةو ماددةيـة  

مووي زيادة لَيرة، ئةو ماددةية ئيلغا دةكرَيت بةمواسةدةتي وةزيـر دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة      هة
دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            

 .ماددةكة ئيلغا كرا، ماددةي ضل و سَي تكاية
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ضل و سَي
دةبَيت بةَلَيندةر سرؤش  و طلدانةوةي هةر بردة نةوتَيكي خاو ئةجنام بدات، كة وةزير ثَيي وايـة ئـةو بردانـة    
ثَيويســ  بــؤ جــَي بــةجَي كردنــي ثَيداويســتيةكاني نــاوخؤيي و نرخــي سرؤشــتين نــةوتي خــاو بــةثَيي           

 .َيت، يان هاوشَيوةي نرخي بازارد ئةطةر طرَيبةستةكة ئةوةي لةخؤ نةطرتبَيتطرَيبةستةي بةركار ديار دةكر
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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على املقاول بيع وحتويل أية كميات من النفط اخلام التى يعتربها الوزير ضرورية  :ة واألربعونلثاملادة الثا
وحيدد سعر بيع النفط اخلام مبوجب العقد النافذ او ما يعادل سعر السوق  لتلبية االستهالك الحملي لألقليم،

 .اذا مل يتضمن العقد ذلك
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ضل و سَي نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك حاتةم
 :حممد جان حسربةردَين حامت 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوَييَن مونادةشةي ئةوةمان كرد كة ماددةيةكي وا دابنرَيت، بةاَلم كة ئةمة هةبوو، ئيرت رامانطرت و نـةمان  
 .كرد، بؤية ئةوة شتَيكي باشةو مواسةدةتي لةسةر دةكةير، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 

 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ثاشـي  ( لالستهالك الحملـي يف االقلـيم او لالقلـيم   )بؤظة ماددةي كة دبَيذيت بؤ مقاولي هةي نةسَو بئرؤشَي 

، (وحيدد سعر بيع النفط اخلام مبوجب العقد النافذ او مايعادل سعر السوق اذا مل يتضمن العقد ذلـك )ئةوةي 
بينيا مر لةسةر سعرا باذَيريا، ئةطةر بَيـذت سـعرا سـوق، ئةطـةر نـةستا هاتـة سـرؤتر بـؤ ئيسـتيهالكا          لَيرة تَي

داخيلي و مةحةلي بة سعرا سودَي بيت وةكي ئةظرؤكة ئةز مةسـةلةن وةيـف كـةير بةرميلـة نـةستا مـة بـة        
كوردســتانَي بــؤ  هــةزار، بــة ســةدو حــةسَو هــةزار دينــارة مةســةلةن، ئايــا دةتظــَي ســعرَي جارةكــا دي نــةستا  

 .هاوواَلتَي دَيت كوردستانَي دةظتة هةير كرن، يان نا، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة تةئكيد ئةوة مةدصةدي سعري مةحةليية، سعري عالةمي لة بازارد ضؤنة، جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
حكومةت حةدي هةية حيصـةكةي خـؤي بكـات بةشـَيوةيةكى موناسـيب بـؤ حكومـةت، ئَيمـة بةشـدارير لـة           
عةددةكة، بةشداريشني لة رحبةكة، ئةوةش بـة نـةوت وةردةطـرير، دةتـوانني ئـةوةي بـدةير بـة بـةالش بـة          

بئرؤشَي بـؤ دةرةوة،   مةصئايةكة ئةطةر مبانةوَيت، بةاَلم ئةمة لةسةر مقاولةكة دةَلَي ثَيش ئةوةي نةوتةكة
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كولئـةي  ( مـاينص )ئةو مولنمية ئةولةويةت بدات بة داخيل، ئةوة ضؤن حيسـابي دةكـةير، سـعري عالـةمي     
نةدلةكة لة نودتةي حةدلةكةوة بؤ دةرةوة، ئةوةي لَي دةردةكةير، مةسةلةن ثَينج دؤالرة لة رَيطـاي توركيـا   

نج دؤالر دةدات بة تؤ، مقاول دةبَيت بنانَيت تؤ بة بةالش بابَلَيني، ئةطةر بة ثةجنا دؤالرة لَيرة بة ضل و ثَي
نايبةيت، ئةطةر واش بَيت ئيش ناكات لَيرة، ضونكة ئةو بة كولئةي عالـةمي ئـيش دةكـات، بـةثَيي كولئـةي      
عالةمةي دةبَيت نةوتةكة بئرؤشَيت، تةبعةن كولئةي هةية كة لَيرة نةدلي بكات بؤ دةرةوة، ئةوةي لَي كـةم  

بةاَلم باديةكةي دةبَيت بةسعري عالةمي بَيت، هينةكي خؤت مـولنيي نيـت، دةتوانيـت بيـدةيت     دةكةيتةوة، 
بة مةصئا بة هةر سعرَيك ئيتيئاق دةكةيت، ئةوة حيصةي خؤتة، يان رةيعةكة ئةوة هـي خؤتـة دةتوانيـت    

دَيـ   بةكاري بَينيت بة هـةر شـَيوةيةك دةتـةوَيت، زؤربـةي نيسـبةي نةوتةكـة هـي حكومةتـة، طومتـان كـة           
نيهايةتي ئينتاجةكـة تةدريبـةن ضـةند سـاَلَيك ئـةو كولئةكـةي وةردةطرَيتـةوة حيصـةي تـؤ تةدريبـةن لـة            

بَيت، ئةو وةختة نةوتي زؤرت هةية بةكاري بَينيـت، حكومـةت دةتوانَيـت موستةمسـيك     % 85، يان لة 82%
 .بدات بؤ هاوواَلتي لة حيصةكةي خؤي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووسؤزان خان سة
 
 

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةموومان دةزانني نةوتي خام، ئةو نةوتةية كة ثاك نةكراوةتةوة، ئةو نةوتةية كة لة بؤريةكـة دةرهـاتووة   
ثاشان هةندَي هني، ئةو نةوتة رةشة ئةوةي بة كوردةواري خؤمان خةَلكي خؤمـان ثـَي دةَلـَير نـةوتي رةش،     

يةكسةر لة بريةكة دةريدةهَينر و يةكسةر دةينرَير بؤ هني، ئَيستاكة زؤر بةكاري دةهَينر دةَلـَير   ئةوةي كة
مةحةتاتي كارةباي طواية دةخةنة كار لةطةَل ئَيستا زؤرينةي هةرة زؤري ئةو مةعمةلـة ضـيمةنتؤيانةي كـة    

موو هينانـة وةسـتاوة، ئـةم    لة هةرَيمي كوردستاندا دروست بوون بةكاري دةهَينر رؤذانة دةيبيـنني ئـةو هـة   
نةوتةي كة لَيـرة باسـي دةكـات بـؤ ئيسـتيهالكي مةحـةلي، مانـاي هـاوواَلتي نييـة، حـةز دةكـةم بـنانر، ئـةو              
برادةرانةى لة ثَيش مر هةستان وتيـان ئةمةيـة بـؤ هـاوواَلتي، نـةخَير ئةمـة بـؤ هـاوواَلتي نييـة، ئةمـة بـؤ            

 .اوواَلتي ضي لة نةوتي رةش بكاتئيستيهالكي مةحةلي بوو بؤ ئةو شوَينانةي ترة، ه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةي ئةو بةننينة و ئةو شتانة لة كوَيوة دَير، دةضَيتة تةصئية، تةصئية لةكوَيوة وةريدةطرَيت، مةصئا لـة  
كوَي نةوت وةردةطرَيت، مةصئات هةية لة دؤرة، لة كـةركووك، ئـةوة لـة تـةق تـةق دايـدةنَيني، لـة هـةولَير         

ر، ئةي ئةو نةوتانة دةضنة كوَي ئيستيهالكي مةحةلي دةضَيتة ئةوَي، ئينجا دةدرَيتة هاوواَلتي، كاك دايدةنَي
 .كةريي سةرموو
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 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ويـل  على املقاول اعطـاء االولويـة لالقلـيم يف بيـع وحت    )بةرداسو مر ثَيي باشة ئةو ماددةية بةو شَيوةية بَيت 
ئـةوة حـةزف بكـرَي      (مايعادل السوق اذا مل يتضـمن )، بةس ئةوةي ئةو (................اية كميات من النفط
 .لة ماددةكةو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ناكرَي ، ئةوة لة عةددةكةية ئةسَلةن، لة عةددةكة هةية سعري نةوت ئةمردؤ شتَيكة، سبةييَن شتَيكي 
ي تـر دةضـَيتة سـةرةوةو دَيتـة خـوارةوة، ئةطـةر سـعري نةوتةكـة مةسـةلةن نـةوعَيك بـَي  لـة             ترة، مانطَيك

 .عةددةكة مومكينة هاتؤتة خوارَي تؤ زةرةر دةكةيت وا نةنووسيت، ئةوة يةك
مومكينة ئةو ئيلتينامـاتي هةيـة عقـودي كـردووة، هةيـة نـةوتي سرؤشـتووة هـي ثـاش سـاَلَيكي           / دووةميش

ويةتي، ضـؤن دةتوانيـت تـؤ ئيلنامـي بكـةيت لـةوَي ئيلتينامـاتي خـؤي بـة عقـودي           عقودي كردووة سرؤشـتو 
 .كردووة نةيكاتر، بةَلَي كاك ئاشو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

صـئيةي بكـةير،   بةس بؤ ئاطاداري نةوتي خام كـة دةردةضـَيت نـاتوانني بـةكاري بَيـنني بـؤ هـيض، ئةطـةر تة        
موشتةداتي ئةوة دةضَيت بؤ ضيمةنتؤ و ئةو شتانة ثَيي دةَلَير نـةوتي رةش، ئينجـا دةضـَيت بـؤ مةصـئا لـة       
مةصــئاكة موشــتةق دةكــةن ئــةوة دةردةضــَيت، ئَيمــة لَيــرة باســي نــةوتي خــام نةكــةير رةيعــى نــةوتي خــام  

ت هـةمووي نـةوتي خـام وةردةطـرن،     وةردةطرَيت، كولئة نةوتي خام وةردةطرَيت، ربح نةوتي خام وةردةطريَـ 
لَيرة باسي موشتةدات ناكةير، ئَيمة دةَلَيني ئةو شةريكاتانة مولنةمر لة ئيمتياجاتي مةحةلي بدةن، مانـاي  
ئةوةية ئةطةر مةصئاي هةبَيت مةسةلةن لة ضةمضـةماَل سـةد هـةزار بـةرميلي دةوَيـت، ئَيمـة دةَلـَيني ئـةو         

بؤ ئةوَي، بةاَلم بة سعري بازارد، يةعين سعري عالةمي، ئـةو مولنميـة    سةد هةزار بةرميلةي يةكةم با بردوات
ئةوة بكات لـةجياتي ئـةوةي بيئرؤشـَيت لـة دةرةوة، ئـةو خةسـارةت ناكـات، بـةاَلم بـؤ ئَيمـة باشـرتة، ئةطـةر             

 .نةومتان هةبَيت دةضَيت بؤ ئةوَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان سةرموو
 :ثريوت خضر سارا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دذ نايةتةوة لةطةَل ماددةي يازدة، شـةريكةي كوردسـتان بـؤ تةسـويقي نـةست لـة بردطـةي        ( 23)ئةو ماددةي 
تقوم الشركة بتنظيم او تسويق حصة حكومة االقليم من النفط او كالهمـا النـاتج مـن    )ضواري، لَيرة دةَلَيت 

 (.من النفط املقاولالعمليات النفطية وهلا ان تقوم بتسويق حصة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ئةوة دوو شو جياوازة، كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةوةي ضةند رؤذ ثَيش ئَيستا بةةدا ئيعالنـي كـرد ئيستيسـمار لـة مـةجالي نةصـيب مةصـايف، ئيعالنةكـةش         
و خاميــان دةدرَيــَو بــة ســعري تةصــدير، ئــةوانيش ثابةنــدن تــةوسريي موتــةزامني بــوو بــةوةي دةَلــَي نــةس

ئيمتياجاتي حكومةت بكةن بابَلَيني ناو عَيراق سائينةكةش بؤيان هةية تةصدير بكةن بةو شكلة ئيعالنيان 
 .كرد بوو، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال سةرموو
 (:يكةمال كةركووك.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وحيدد سعر البيع الـنفط اخلـام مبوجـب العقـد النافـذ او مـا       ) ثرسيارَيكي لة جةنابي وةزير هةية، كة دةَلَيت
سعري سودي مةحةلي، يان عالةمي، ضونكة كة نةدل دةكرَيت، ئاخري لَيرة سعري سودي ، (يعادل سعر السوق

بؤ دةرةوة ترانسثؤرت دَيتة باني ئينشـورانس دَيـت طـران دةبـَي ،     عالةمي كة لة مةركةزةوة نةدل دةكرَيت 
 .بؤية لةوَي طرانة، يةعين دةبَيت نةدصي ئةوانة

 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـا، يـان بـؤ جيهـان لـةوَي      ئةوة سعري صاسيية، كـة دةيئرؤشـَيت لـة دةرةوة بـابَلَيَير لَيـرةوة دةبـات بـؤ تورك       
دةيئرؤشَي بابَلَيني بة ثةجنا دؤالرة بةرميلي كولئةكةي ترانسثؤرت لةوَي لة تةق تةدةوة بؤ ئةوَي با بَلـَيني   
ثَينج دؤالرة، كة دةيئرؤشَيت لَيرة بة ضل و ثَينج دؤالرة، هةر عةيين شتة، ماناي سعري عالةميية، ضـونكة  

لَي دةركردووة سةدةت، بةنيسبةت ئةوةوة عـةيين نةتيجةيـة بـة ضـل و      تؤ هينت لَي دةركردووة، نةدلةكةت
 .ثَينج دةيكردي، ضونكة كولئةكةي لةسةر نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وابنامن شتَيكي باشة ئةو ماددةية، زؤر روونيشـة ئةطـةر ئيمتيـاجي بـة حـةلي هـةبوو، بـة تةئكيـد مـولنةم          
م بــؤ ئيمتيــاجي مةحــةلي نــاتواني ســةرزي بكــةيت لةســةري بــة  بــَي  بةشــَيك، كةمييــةتَيك لــة نــةسو خــا

نرخَيكــي كــةمرت، بــةاَلم وةكــو جــةنابي وةزيــر ئامــاذةي ثــَي كــرد، تةبعــةن مةســاريئي تةســويقي لــَي كــةم      
دةبَيتــةوة، ئــةو ماددةيــة هــةر بــؤ ئةوةيــة ئيلتينامَيكــة لةســةر مقــاول، نــةوةك بــة تــةنيا طــوَي بداتــة ئــةو   

ردوويــةتي لةطــةَل شــةريكاتي دةرةوة، دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطــةَل ئــةو    ئيتيئادياتانــةي خــؤي كــة ك 
ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي      

 .دةنط وةرطريا، سةرموو بؤ ماددةي ضل و ضوار تكاية
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 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 :ماددةى ضل ء ضوار
ثَيويستة وةزير دازاجنةكانى لة ئةجنامى ئةطةرى طرَيبةستى نةوتى ثَيشنيار كراو خبةملَينآ، بؤ  :يةكةم

ئةوةى بةرزترير رَيذةى داهاتةكان بؤ طةىل هةرَيي مسؤطةر بكات ء بؤ بةَلَيندةريش دازاجنى طوجناو كؤك 
 .كاتلةطةَل ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى دابني ب

وةزير بةرزترير رَيذة لة داهاتةكانى بؤ حكومةتى هةرَيي مسؤطةر دةكات و رَيذةيةكى طوجناويش  :دووةم
 .بؤ بةَليندةر لة طرَيبةسو نةوتيةكانى كة سةملَينراوة ثَيشرت نةوتى ىَل هةبووة

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة واالربعون
على الوزير ختمني االرباح الناجتة الحمتملة من العقد النفطـي املقـرتح لضـمان اعلـى نسـبة مـن العائـدات        : اَلاو

 .لشعب االقليم ويوفر للمقاول ارباح مناسبة ومنسجمة مع املعايري الدولية
عقـود النفطيـة   يضمن الوزير اعلى نسبة من العائدات حلكومة االقليم ونسبة مناسبة منها للمقاول يف ال: ثانيًا

 .للمناطق اليت ثبت فيها سابقًا وجود النفط

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حصـيل حاصـلة،   مر ثرسـيار دةكـةم ئـةو ماددةيـة زيـاد نييـة، يـةعين ثَيويسـت ناكـات بضـَيتة دانونـةوة، تة           
واجيبَيكي تةبيعي وةزيرةو تةمخيناتي ئةرباح دةكات، ئةطةر مواسيقي كة زيـادة، جـةنابي وةزيـر مواسيقـة،     
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي     

دةنط ئةو ماددةية ئيلغا كرا، ماددةي ضـل و ثَيـنج   لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي 
 .تكاية

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نابَيت وةزير نوَينةرايةتى هةرَيي بكات لة ثشت بةس  بة ثاراستةى حكومةت لة  :ماددةى ضل ء ثَينج
 .جَيبةجآ كردنى حوكمةكانى برديار لَيدراوطرَيبةستة نةوتيةكان، ئةوةى ثةيوةستة بة رَيكارة ياسايةكان ء 

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ال جيوز للوزير نيابة عن األقليم األعتداد باحلصانة احلكومية يف  العقود النفطية   :ة واألربعونمسااملادة اخل
 .فيما يتعلق باالجراءات القانونية وتنفيذ االحكام  املقررة

 :مصطفى ابوبكر ردَين عبدالكرييبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم دةصـدي ئةوةيـة وةزارةت، يـان وةزيـر، يـان مةجليسـي ئيقليمـي         نازامن تةرجومةكةي راستة، يان نـا،  
ناتوانَيــت، ضــونكة مــر حكومــةمت موخالةســة دةكــةن ئيتيجــاهي مقاولةكــة، لةبــةر ئــةوة تــؤ ناتوانيــت هــني  
بكةيت، بؤ ئةوةي بـة مقاولةكـة بَلَيـي ئَيمـة بـة عةدالـةت لةطـةَلت ئـيش دةكـةير بـة دـانون ئَيمـة وات ثـَي              

 .ناكةير
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ئةم ماددةية زؤر رَيكوثَيكة دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي          
لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، دةزانـي ئـةوة حةصـانةي خـؤي     

 .كايةبةكار نةهَينَيت دذي شةريكات، ماددةي ضل و شةش ت
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هاوبةشي كردنى ناوخؤ
 :ماددةى ضل و شةش

 :كةسى رَيثَيدراو ثابةند دةبَيت بة ثَيش خس  بؤ :يةكةم
 :كؤمثانياكانى ناوخؤو بة توانا لة هةرَيي ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق بةثَيي ئةمانةى خوارةوة -ع
راستةدينة بَيت ثةيوةندي نةبَيت بة كةسَيك كة خنمةتى طشتى لة ئةستؤ نةبَيت كؤمثانيايةكى  -3

 .بةشَيوةيةكى راستةوخؤو نارداستةوخؤ
ثَيويستة تواناى تةواوى هةبَيت بؤ بةهَين كردنى ثردؤسةكانى نةوت كة كةسى رَيثَيدراو جَيبةجَيى  -4

 .دةكات
 .كانى لَييةوة دةركراونرةزامةندى وةزير بةدةست بَينآ بةثَيي رَينمايية -1
دامةزراندنى كةسةكان لة هةرَيي ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق، ثَيويستة ئةو كةسانة ئامادة كرابر ء  - 

 .تواناء شارةزايى ثَيويستيان هةبآ بؤ جَيبةجآ كردنى كارةكة
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نى ديكةى بؤ كردينى بةرهةمةكانى ناوخؤ و سةراهةم كردنى خنمةتطوزاريةكان لة هةرَيي ء ناوضةكا -ت
 .عَيراق لة حاَلةتى ركابةري كردنى لةطةَل هى ديكةدا لةاليةنى نر  ء ضؤنايةتى توانايى سةرداهةم كردنى

 .وةزير كةسى رَيثَيدراو كة هاوبةشى هةية لة كؤمثانياكانى ناوخؤ ثَيش خةَلكى ديكة دةخات :دووةم
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ة الحمليةاملشارك
 :نة واألربعوسادساملادة ال

 :يلتزم الشخص املخول بأعطاء األفضلية : أوال

 :للشركات الحملية واملؤهلة يف األقليم وباقي املناطق األخرى من العراق ووفق مايلي -أ

 .أن تكون شركة حقيقية وغري مرتبطة بأي مكلف خبدمة عامة بشكل مباشر او غري مباشر -1

ا االمكانيات والقابليات الكافية لتعزيز العمليات النفطية اليت يقوم الشخص املخول أن تكون لديه -4
 . بتنفيذها

 .أن حتصل على موافقة الوزير مبوجب التعليمات الصادرة منه -3

لتعيني األشخاص من األقليم واملناطق األخرى من العراق على ان يكون هؤالء األشخاص من ذوي املؤهالت  -ب 
 . اخلربة الالزمة لتنفيذ العملوالكفاءة و

لشراء املنتجات الحملية وتوفري اخلدمات من األقليم ومناطق العراق األخرى يف حال تنافسها مع غريها من  -ت
 . حيث السعر والنوعية وامكانية توفريها

 .  مينح الوزير االفضلية للشخص املخول الذي له شراكة مع الشركات الحملية:  ثانيا

 :مصطفى ابوبكر دالكرييبةردَين عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ماددةية ماددةيةكي زؤر رَيكوثَيكة، سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ئيعـتريازم لةسـةر   ( واملناطق األخرى من العراق - )لةن، بةاَلم لة خاَلي مر ئيعتريازم نيية لةسةر ئةوة
هةية، لة ئَيستاوةش دةيَلَيي، ضونكة هةتاكو خةَلكي خؤمان وةستا بَيت، بـؤ ئـةوةي بـَير لـةوَي كـار بكـةن و       

بـةردَين وةزيـر    ئةطـةر / تةدريب بكةن، ثَيويست ناكات خةَلكي تر بَينني، ئةوةيان رةئي منة، بةاَلم لـة دووةم 
بــؤم شــةرح بكــات، ئــةم شةخصــي خمةوةلــة ضــؤن ئــةم شــةراكةتة دةكــات لةطــةَل ئــةم شــةريكة مةحةليــة،     
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مةبةسو لة ض خاَلَيك داية، يةعين شةريكة مةحةليةكـة خـاوةني ضـية، هـةتاكو ئـةو شةخصـة موخةوةلـة        
 .ية لةو دووةمة، سوثاسشةراكةتي دةكات، ئةوةم بؤ روون بكاتةوة، ضونكة بةرداسو مر هةَلوَيستي هة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر خؤم ثَيشنيارم كرد بوو كـة دةعمـي كـةرتي تايبـةت بكرَيـت، ئةطـةر مةبةسـت لـة دانـاني ئـةم ماددةيـة            
نيية، بؤ ئةوةي ئَيمة دةعمي كةرتي تايبةتي ثَي بكةير،  دةعمي كةرتي تايبةت بَيت، ئةمة ئسلوبي موسةزل

بـؤ كـرديين بةرهةمـةكان،    ( ت)بةرداسو رَيطاي تر هةية بؤ دةعي كردني كةرتي تايبـةت، بَيجطـة لـة بردطـةي     
وةزيـر  / ئةوة تةشجيعي موستةرريي ئةجنةبية شةريكات دةكات، كة بَلَيي ئةو شتانة بكةن، بردطـةي دووةم 

و كة هاوبةشي هةية لة كؤمثانياكاني ناوخؤ ثَيشكةش خـةَلكي ديكـة دةخـات، ئةمـة بـوارَيكي      كةسي رَيثَيدرا
زؤرة بؤ مةجالي ئةو ناردةزايي و رةجندانةي هةندَيك كة لة شارعي خؤمان، كة باس لة كؤمثانياكـان دةكـات،   

ك هةية دةينانني كة ضونكة كؤمثانياكان كَير؟ بةرداسو ئةمردؤ لة كوردستاندا هةن، هةموومشان حةديقةتَي
كؤمثانياكاني ناوخؤ تا ضةند ساَلي ئايندة لةبواري ئيستيسماراتي نةوتدا نة لـة رووي مـاددي، نـة لـة رووي     
سةنيةوة توانايان نيية بتوانر موئةهةالتيان نييـة تـةعامول لةطـةَل عةولةمـةي ئيقتيصـادي بكـةن، دةبَيـت        

نكة ئـةوة بوارَيـك لةطـةَل رَيـنو حورمـةمت بـؤ كةسـاني        ئَيمة ثَيشـرت زةمينةسـازي بـؤ بكرَيـت بةرداسـو، ضـو      
ناشايستة دروست دةكات، كؤمثانياي ناشايستة كة زؤرن لة كوردستان كة زوو ئيستيئادة لةو ماددةية بكـةن،  

 .نةبَيت، زؤر سوثاس( ت)مر ثَيشنيار دةكةم هةموو ماددةكة بسردَيتةوةو تةنيا بردطةي 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رَين سةرمووكاك ئا
 :بةردَين ئارَين عبداه  ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مــر ئومَيـــد دةكـــةم دواي ئـــةوةي ئـــةوة دةردةكرَيــت و تـــةواو دةبَيـــت بةشـــَيوةيةكي رَيكوثَيـــك هـــةمووي   
دابردَيذرَيتةوة، ضونكة زؤر رةكيكة، ديسان دووبـارةي دةكةمـةوة لـة عةرةبيةكةشـي وايـةو لـة كورديةكةشـي        

 .ةوة سةرجنَيكواية، ئ
لَيرة كؤمثانياكانى ناوخؤو بة توانا لة هةرَيي ء ناوضـةكانى ديكـةى عَيـراق، دةكرَيـت بنووسـرَيت كؤمثانيـا       
ناوخؤيةكاني هةرَيي و عَيراق، يةعين بةو شكلة دابردَيذرَيتةوة، نةك كة ئةمانةي خـوارةوة دةطرَيتـةوة، كـة    

شارةزا باشرت بَيـت، تواناشـي هـةبَيت، كـة دةَلَيـي ئةمانـة زيـاتر        تؤ دةَلَيي ئةمة، يان شارةزاو بة توانا، رةنطة 
 .ذمارة دَيتة بةرضاو، نةك وةسف، ئةوة يةك
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ثشــتيواني لــة رةئيةكــةي ســؤزان خــان دةكــةم، كــة دامةزرانــدني كةســاني شــارةزاي هــةرَيي نــاوخؤ    / دووش
تةوة، بةاَلم زياتر ناو كوردستان دةكرَيت هةر بَلَيي هةرَيي، ناوخؤ هةرَيميش نةَلَيي يةعين عَيراديش دةطرَي

وةزير كةسى رَيثَيدراو كة هاوبةشى هةية لة كؤمثانياكانى ناوخؤ ثَيش / دةطرَيتةوة، لَيرةش لة خاَلي دووةم
خةَلكى ديكة دةخات، كؤمثانيا ثَيش خةَلكي ديكة نا، ثَيش كؤمثانياكاني دةرةوة، يةعين ناوخؤ و دةرةوةيـة  

 .بكرَيتة وةزارةت و سوثاسزياد بكرَيت، ئةو وةزيرةش 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نازامن هةندَيك جار لة ناحيةي لوةةوي لة ئينطلينيةوة نةوعَيك تَي دةطةيت، لـة عةرةبيـةوة نـةوعَيك تـَي     
دةطةيت، لة كوردي نـةوعَيك تـَي دةطـةيت، ئةوةلـةن كـاك بـارزان ئـةوة بـؤ مانطَيـك و دوو مـانط نييـة، بـؤ             

ئةطةر موالحةزةي سؤزان خان و كاك ئارَينيش يـةعين ئَيمـة لـةكوَي دةذيـر،     / ذة، دووماوةيةكي دوورو درَي
هةر لة عَيراق ناذير؟ ئيلتينامامتان بةرامبةر بـة عَيـراق نييـة؟ خـؤي مـةسروزة دانونيـةن و دةسـتووريةن        

ديةكـةش زةرورييـة   بَلَيي هةموو عَيراق ناوي هةرَيي نةهَيين، بةاَلم تؤ ئةولةويتت داوةتة هةرَيي بادي عَيرا
هةبَيت، بؤ ئةوةي طلةييت لَي نةكةن، سةدةت تؤش دةيان شـةريكات هةيـة لـة بةةـدا ئـيش دةكـةن، يـةعين        

ضؤن دةبَي ؟ لةبةر ئةوة تؤ لَيرة دةَلَيي، لةوَيش داوا دةكةيت كةسَيك تؤ ( باستثناء االقليم)ئةوانيش بَلَير 
ك دةيان شةريكاتي هـةولَيرو سـلَيماني دةضـر و دَيـر ئـةوة      ئيستيسنا دةكات، سبةييَن موسَل دةبَيتة هةرَيمَي

ئةو شةريكاتانة مةدصةدت ضية لة شةريكاتي مةحةلي، شـةريكاتي مةحـةلي ئـةمردؤ    / زؤر هينة، دووةميش
مقاولَيك نةوتي شيواشؤك ئيش دةكات موحتاجي عةمةلةية، ئةولةويةت دةبَيت بداتة ئةو شةريكاتانةي كة 

نةك لة توركيا بَينَي ، يان لة ئَيران بَينَي ، سةياراتي دةوَي ، مةكائيين دةوَي ،  عةمةلة تةجهين دةكاتر،
مةكائينةكان ئةطةر لة هةولَير هةبَي ، لة سلَيماني هةبَي ، دةبَيت ئةسنةليةت بداتة ئةو مةكائينانة، نةك 

ةري ئةو مةحةالنة بَي  بضَيت لـة  بضَي  تةكليئَيكي زؤر طةورة، هةم لة دازاجني ئَيمة نةبَي ، هةم لة زةر
دةرةوة بَينَي ، مر ئةوةندةي تَيطةيشتووم واية، جةنابي وةزيريش ئةطةر واية ثشتطرييي بكـات و شـةرحي   

 .بكات هةردووكيةتي، كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، لةبـةر ئـةوةي مةسـةلةي ئةسنليـةت بةرداسـو شـتَيكي واريـد        منيش ثَيشنيار دةكةم بردطةي دووةم البربَيـت 
نيية لةو جَيطايانة بَي ، ئةسنليةت با بؤ كةس نةبَيت، دانوني تـةعليمات جَيـي خـؤي بطرَيـت باشـرتة، زؤر      

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َل شـةريكاتي مةحـةلي،   ئةوة لة ساَلمي شو مةحةلية، يةعين مقاولَيك ئةسنةليةت بداتة شو تةعاون لةطة
وةزير ئةسنليةت نةداتة ئةوانة كة تةعاون دةكةن، هاوكاري دةكةن لةطةَل شةريكاتي مةحةلي، دةبَيت ضؤن 
بيكـــاتر نـــازامن، خـــؤي ئةطـــةر بَيتـــو شـــةريكةيةك ئةجنـــةبي شةخصـــي موخـــةوةل ئةجنةبيـــة، ئةطـــةر    



 222 

مةشـة، ئةسنليـةت بدةينـة ئةوانـة،     شةريكةيةكي هةبَي  مةحةلي ئؤتؤماتيكي واجـييب وةزيـرة، واجـييب ئيَ   
ئيش بكةير،  ةنةوةك يةكَيك سةد لة سةد لة جَيي ئةو بَي ، ئةي ئةم طومانة ضؤن دةبَي ، ئَيمة بة طومان

 .ناكرَيت، ئةمةي ضؤن ثةيدا كردووة، جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوو، سَي موالحةزةم هةية، ئَيمة باسي مواتين عَيرادماندا، ضونكة عَيرادني، وةكو خةَلكي عَيـراق دةتـوانني   
لةعَيراديش ئيش بكةير عةيين شت نةوت وةاز موَلكي شةعيب عَيرادية لة دةستوور دةَلَي دةبَيت ئةو شتة 

يمة بـؤ ئَيمـة، ضـونكة خـةَلكي تـر ئـةم       راست بَيت، دانونةكةش موعارةزةي دةستوور نةبَيت، ئةوة زؤر موه
دانونــة دةخوَينَيتــةوة، نامانــةوَيت بَلــَيني ئةمــة دذي دةســتوورة، جــا ئــةوةي تيــا بَيــت باشــة بــؤ تةشــجيعي   
ئيستيسمار، بؤ هةموو شةريكاتي عَيرادي بَير لَيرةش ئيش بكةن، ناحيـةي موئةهـةل مـةعايري هةيـة، ئـةو      

َيني لةم دانونة، بةاَلم وةزارةت تةعليمات دةردةكـات مـوهيمرتير شـت    مةعايريانة لَيرة ناتوانني هةمووي دان
دةَلَي دةبَيـت تـؤ عيالدـةت بـة حكومةتـةوة نـةبَيت كـة شـةريكي، نـاتواني شـةريكةيةك وةزيرةكـة رةئيسـة             
مةسةلةن بضيت لة وةزارةت ئيش بكةيت، ئةو مةعايريانةي داوة بؤ شةساسية، باديةكةي موئةهةل ئَيمـة لـة   

ت باران كـرد، دةبَيـت شـةريكةكان موئةهـةل بـر و ئةوانـة ئـةو شـتانةيان هـةبَيت، شـةريكاتي           عقودي نةو
مةحةلي ضيت بؤ دةكات، كولئةت بؤ كةم دةكاتةوة، ضونكة دةتوانَيت ئيشةكةت بؤ باشرت بكات بة هةرزانرت 

ئةطـةر شـةريكاتي    بكات، مةسةلةن ئَيستا عةددَيكمان كردووة، يان ةاز دةبـةير بـؤ ضةمضـةماَلة، بـؤ كارةبـا،     
ــةو          ــةر ئ ــة، ئةط ــَلمةتي خؤمان ــت، مةس ــاتر دةبَي ــار زي ــة دووج ــة كولئةك ــةهَينر مقاولةك ــةكار ن ــةلي ب مةح
شةريكاتانة بتوانر ثايثالير بكةن ئةو شـتانة خيربةيـان هةيـة، ئةطـةر بضـَيت حـةدلَيكت بـؤ تـةتوير بكـات          

يدا بكاتر، ضونكة بةشدار دةبَيت، هةروةكو خيربةي نيية، بةاَلم ضةند ساَلَيكي تر لةوانةية ئةو خيربةية ثة
خؤمان سَير دةبني، ئةويش سَير دةبَيت لةبةر ئةوة دانونةكة باسي ئةمردؤ ناكات، باسي بةياني ناكات، باسـي  
دة ساَل لةمةودواش دةكات، دةبَيت مةجالي ئةوة بدةن كة تةشجيعي ئيستيسمار بكةير، تةشـجيعي ديتـاعي   

بةتايبةتي دةستووري ئيتيمادي تةتبيقة لةسـةر ئَيمـةش زؤر زؤر سةدـةرات     خاص بكةير، لة دةستووريشدا
هةية باسي تةشجيعي ئيستيسماري مةحةلي دةكات، ئَيمةش لَيـرة دـانوني نـةوت كـة بـةرزترير دانونـة بـؤ        

 .ئيستيسمار، نابَيت شتَيك دانَيني، دةبَيت شتَيك دانَيني باش بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اصح سةرمووكاك دكتؤر ن
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مـر ثـَيي وايـة بكرَيـت بـة      ( أن تكون شركة حقيقية وغـري مرتبطـة بـأي مكلـف     -1)دوايي يةك ( ع)ئةوةلةن 

زيـادة، ئةطـةر   ( ع)، ئةو شةخصة زياد بكرَيت باشرتةو وازحيرتة، مر ثَيي وايـة سـَييةم لـة    (بأي شخص مكلف)
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ــبَي ــت        نةش ــةن دةبَي ــت حةمت ــت بَي ــتاندا دروس ــة كوردس ــةريكةيةك ل ــةر ش ــونكة ه ــتة، ض ــةيين ش ــةر ع ت ه
لشـراء املنتوجـات   )ش مر ثَيي واية (ت)دا ثَيويست ناكات، (ع)مواسةدةتي وةزيري هةبَيت، لةبةر ئةوة سَي لة 

ش ئيناسـة  يةعين هـةر مـةنتوجات نييـة، مـةوادي مةحـةليش هةيـة، يـةعين وشـةي مـةوادي         ( واملواد الحملية
 .بكرَيت باشة، لةطةَل رَينو سوثاردا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تارق سةرموو
 :جامباز سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو دسةي ويستي كرا سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك بارزان
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

لة ماددةي دووةم باسي وةزير كةسي رَيثَيدراو دةكات، تةعريئي كةسي رَيثَيدراو ئـةو مقاولةيـة لـة عقـودي     
وةزيـر كةسـى رَيثَيـدراو كـة     /نةوتيدا، يان لة ئيجازات و تةرخيصدا، باشة مةعقولة وةزير لة ماددةي دووةم

ة دةخــات، شــةريكةيةكي ئــةمريكي دَيــت بــة  هاوبةشــى هةيــة لــة كؤمثانياكــانى نــاوخؤ ثــَيش خــةَلكى ديكــ  
ماوةيةكي كةمرت بة رةيعَيكي زياتر دَيت عةرزَيك تةدديي دةكات بة وةزارةتـي نـةوتي ئَيمـة، مةعقولـة مـر      
بيدةم بـة شـةريكةيةكي سـعودي دَيـت بـة رةيعَيكـي زؤر كـةمرتو ماوةيـةكي زؤر زيـاتر داوا بكـات، موجـةرد            

ةم بـةو نةيـدةم، ئةطـةر رَيوشـوَينَيك و زةوابتَيكـي بـؤ دانـةنرَيت،        لةطةَل منـة شـةريكةيةكي نيشـتماني بيـد    
بةرداسو ئةم ماددةية زؤر مةتاتيية، مـر ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم ماددةيـة هـةر البربَيـت، يـان مـةرج دابنرَيـت           

 .بةرداسو، ئةو موئةهالتانة دةبَيت لة ماددةكة جَييان بؤ بكرَيتةوة، شةريكةي ناوخؤ كَيية؟ زؤر سوثاس
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

ئَيمة ئةو سَي شةريكةية كة تةخويلي جةنابي وةزيرميان كـرد دامبـةزرَينَيت، ئـةي ئةوانـة مةحـةلي نينـة؟       
حكومي نينة؟ ئةوةش مةحةلية، دةوَلةتية، حكومية، مةحةلي حيسابة، تؤ لةاليةكةوة خؤت شـةريكةت بـة   

ةنَييـت ومينانيـةي بـؤ دادةنَييـت و دةعمـي دةكـةيت،       دانون دامةزراندووة، بة تةئكيد رةئس ماليشي بؤ داد
ئةوة دةضَيت لةطةَل شةريكةيةكي عالةمي عةددَيك دةكاتر، دةكرَيـت ئةسنةليـةت نةدرَيتـة ئـةوةي، خؤمـان      
لةاليةكةوة دةَلَيني دةعمي هني بكةير و حيصـة بـؤ هـاوواَلتي بـَي  و وا بـَي ، لةاليةكيشـةوة ئـةو نةصـة،         

يــة خــؤ نــاكرَي  بَلَيــي ناوةكــان بــَيين و شــةريكاتي نــةسو تةســويقي كوردســتان و ئــاخري شــةريكاتي مةحةل
، ئةشخاصـيش دةبـَي  حـةدمان بـةوة دانييـة، مومكينـة       ...شةريكةي نةسو كوردسـتان و شـةريكةي نـةسو   

كابرايةك رةئس مالَيكي هةية دة مليـؤن دينـاري هةيـة شـةريكةيةكي دادةنـَي  بـؤ هـني و ئةوانـة دةضـَيت          
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تة شـةريك، نابَيـت دةعمـي بكـةير، ئَيمـة دةعمـي ئةجنـةبي دةكـةير و ئيعئائـاتي دةدةيـيَن بَيـت لَيـرة             دةبَي
ئيستيسمار بكات، ئةي ئةطةر ئةوانةي خؤمان هةيانبَي  بؤضـي نـا؟ ئـةوة دةبَيـت زيـاتر دةعميـان بكـةيت،        

 .بةعةكسةوة ئةوة زؤر زؤر زةروريشة
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .يان تةعريئي كؤمثانياي ناوخؤ بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة خـؤي لَيـرة نووسـيوومانة باسـي كـردووة، ئةطةرضـي بةشـَيوةيةكي ةـةيري موباشـري عيالدـةي هةيـة،            
انـاي  دةبَيت شةريكة حةديقي بَي ، دةبَيت موئةهةل بَي ، هةر كةسَيك هات و شـةريكةيةكي دامةزرانـد، م  

ئةوة نيية ئـةو شـةريكةية هينـة، عورسَيـك هةيـة، رَينماييـةك هةيـة، خـةَلك ناسـينَيك هةيـة، كـاك كـةريي             
موالحةزةيةكي باشـيدا، دةَلـَي ئـةو شـةريكةية عالةميـة هـةر لةطـةَل ئـةو شـةريكة مةحةليـة عةدـد ناكـات،             

ئـةوة مـةوزوعَيكي تـرة، ئةطـةر      ئةطةر بَيتو هني نةكاتر، ئةطةر ئَيمة مةدصةدمان نةبَي ، طومامنان هةية،
طومامنان هةية كة شةريكةيةكي وةهمي هةية وةكو سؤزان خان لة مَيشكي خـؤي بـريي لـَي دةكاتـةوة، ئـةوة      
مر مةسئوول نيمة لةوة، ئةويش مةسئوول نيية، ئةو شةريكاتانة نـة مةحةلينـة، وةهمينـة هيضـيان نييـة،      

شتيانة، مةدصةدت ئةوةية، دـانون لةسـةر ئةساسـي طومـان     لةبةر ئةوةي دةسةاَلتيان هةية، يان كةسَيك لة ث
دانانرَيت، ئةطةر ئـةوةمان هةيـة ئـةوة طةندةليـة دةبَيـت موحارةبـةي بكـةير، نـةك بـَيني دـانونَيكي لـةنط            
دابنــَيني لةبــةر ئــةوةي ئــةو مةترســيةمان هةيــة، ئــةوة مةبــدةئَيكي زؤر ةةَلةتــة، تَيكةاَلويــة، موحارةبــةي   

، ئةطةر دانوني ةةَلةت دابنَييت، دانونةكة دابيَن وةرة ئةوَي موتابةعة بكة، بَلَي ئةوة طةندةلي بةوة ناكرَيت
هةيةو بانطي وةزير بكة، رةدابةي مالي بانط بكة، لة سةحاسة بانط بكةـ ئةوها موحارةبةي دةكرَي ، نـةك  

ةكــة، ئــةو مــاددةي بَيـت تــؤ لةبــةر ئــةوةي طومانــت هةيــة نةصــَيكي دــانوني راســت نــةهَيَلي بَيتــة نــاو دانون 
دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز            

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى ضلء حةوت
َيثَيدراو ثَيويستة ثرؤطرامةكانى روون ء ئاشكرا بؤ راهَينانى كادرةكانى ناوخؤ سةر بة كةسى ر :يةكةم

خؤيانةوة ئامادة بكات، كة دةتوانرآ لة هةرَيي ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق، يان لةدةرةوة جَيبةجآ بكرآ، 
 .تبةمةرجَيك نَيردراوةكانى خوَيندنى بااَل لة خؤى بطرآ ء ثشتطريى داراييان ىَل بكا
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مؤَلةت ئةوة لةخؤ دةطرآ، كة كةسى رَيثَيدراو ثابةنـد بَيـت بـة طةيانـدنى زانيارييـةكان بـؤ هـةرَيي         :دووةم
بةجؤرَيك ئاسانكارييةكانى ثَيويست بـؤ كـارى تـةكنيكى لـة هةرَيمـدا سةرداهـةم بكـات لةوانـةش لَيكدانـةوةى          

 .بةيانةكانى كة لة ثردؤسةكانى نةوتدا بةدةست هاتوون
 :ل ابراهيي حممدبةردَين خلي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ة واألربعونبعاساملادة ال
على الشخص املخول أعداد برامج واضحة لتدريب الكوادر الحملية التابعة له حبيث ميكن تنفيذها يف  :أوال

 .دراسية ودعمها ماليَا البعثات ال على ان يتضمن األقليم واملناطق األخرى من العراق او يف اخلارج
الشخص املخول بأغناء األقليم باملعلومات مبا تضمن توفري التسهيالت  بأن يلتزمتتضمن االجازة : ثانيا

 .الضرورية للعمل التقين يف أألقليم مبا فيها تفسري البيانات املستحصلة من العمليات النفطية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ض تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية دةرنةبرديوةليذنةي ياسايي هي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، (على ان يتضـمن مبـا فيهـا البعثـات الدراسـية ودعمهـا املـالي       )هةر ئةوةندةية بة رةئي مر ناحيةي لوةةوي 
وابنامن شـتَيكي زؤر تةبيعيـة، ئـةو ماددةيـة ئةطـةر موالحـةزةتان لةسـةر نييـة، دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي            

ةطةَل داية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بـةكؤي  ل
 .دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةسى رَيثَيدراو نوسينطةيةكى لة هةرَيمدا دةبآ :ماددةى ضل ء هةشت
 :يل ابراهيي حممدبةردَين خل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كتب يف األقليممبالشخص املخول  حيتفظ :ة واألربعونمناثاملادة ال

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، كاك (كتب يف األقليممبالشخص املخول  يؤسس)بَيت، ضونكة نةيكردووة، دةبَيت بَلَيني نا( حيتفظ)لة جياتي 
 .دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ماددةية زيادة، ضونكة بةثَيي دـانوني شـةريكاتي تيجـاري، هـةر كؤمثانيايـةكي بَيطانـة لـة عَيرادـدا كـار          
 .، ثَيويستة كةوا سةرعةكة بةشَيوةيةكي رةري ناونووس بكات، سوثاسبكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هـيض زةرةرَيكـي نييـة، ئةطـةر شـةتيب بكـةير ئيعتياديـة، بـةاَلم بـؤ ئـةوةي سـبةييَن طومـان نةخرَيتـة ســةر              
شخص املخول مبكتـب  ال يؤسس)شةريكةيةك ئةوة وةهمية، ئةوة كَييةو، با مةكتةبي عةلةني هةبَيت باشرتة 

، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو (يف األقليم
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى دواننةم
 يةكطرتر

 باسى يةكةم
 يةكطرتنى حةشارطةكانى ناو هةرَيي

 :ماددةى ضل ء نؤ
وةزير كارى يةكطرتنى حةشارطةكان، ئةطةر هةموويان لة هةرَيمدا بر لة ئةستؤ دةطرآ، بةثَيي  :يةكةم

 .ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى ثةيردةوكراو لة ثيشةسازييةكانى نةوتدا
كيان لة ناوضةى طرَيبةست دابآ ء بةشَيكى لة ناوضةى حةشارطةكان يةك دةخرَير، ئةطةر بةشَي :دووةم

 :طرَيبةستَيكى ديكةدا بآ بةثَيي ئةوانةى خوارةوة
وةزير ئاطاداريةكى نووسراو ئارداستةى بةَليندةرةكان دةكات، بؤ مؤر كردنى رَيككةوتننامةى يةكطرتنى  -ع

ارطةكةدا بةشَيوةيةكى باش ء هاوبةش لةنَيوانياندا بؤ مسؤطةر كردنى بةرهةمهَينانى نةوت لة حةش
 .كاريطةر

ئةطةر مؤر كردنى رَيككةوتننامة هاوبةشةكة لة ماوةيةكى كاتى شياودا لة وةرطرتنى ئاطادار كردنةوة  - 
سةرةوةدا هاتووة وةزير برديارى يةكطرتنى ( ع)نووسراوةكةدا جَيبةجآ نةكرآ، هةروةكو لةبردطةى دووةم 

 .حةشارطةكة دةدات
مةندى نةنواندنى وةزير بة بةَلَيندةرةكان بؤيان هةية ثةنا بؤ ناو بذيوان ببةن بةثَيي لةكاتى رةزا -ت

 .خاَلةكانى لة ماددةى ثةجناء دووةمى ئةم ياسايةدا هاتووة
حةشارطةكة يةك دةطرآ، ئةطةر بةشَيكى لة ناوضةى طرَيبةستداء بةشَيكى نةكةوَيتة ناو هيض  :سَييةم

 :ثَيي ئةوانةى خوارةوةطرَيبةستَيكى نةوتى ديكةوة بة
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وةزير ئاطادار كردنةوةيةكى نووسراو ئارداستةى بةَلَيندةر دةكات، بؤ ئةجنام داني رَيككةوتننامةى  -ع
يةكطرتنى بةشدار لةطةَليدا بؤ مسؤطةر كردنى بةرهةمهَينانى نةوت لة حةشارطةكةوة بةشَيوةيةكى باش ء 

 .كاريطةر

ك نةكةون، دواى دةركردنى ئاطادار كردنةوةى نووسراويش وةكو لة ئةطةر لةميانةى كاتَيكى شياودا رَي - 
ى سةرةوةدا هاتووة، وةزير برديارى يةكطرتنى حةشارطةكة دةداء بةَلَيندةريش بؤى هةية (ع)بردطةى دووةم 

لة كاتى رازي نةبوونى بةبرديارى وةزير ثةنا بؤ ناوبذيوان، يان رَيكارةكانى لة طرَيبةستى نةوتيدا هاتووة، 
 .ببات

لة رَيككةوتننامةى يةكطرتندا بردى ئةو نةوتةى لةوناوضةيةي كة رَيككةوتننامةكة دةيطرَيتةوة  :ضوارةم
دياري دةكرَير، هةروةها كارثَيكةرى بةرثرسى لةبةرهةمهَينانى نةوتدا لةناوضةى رَيككةوتننامةكةدا دةست 

 .نيشان دةكرآ
نانى نةوت لة حةشارطةكةوة دةدات دواى بردياردانى وةزير برديارى ثةرةثَيدان ء بةرهةمهَي :ثَينجةم

 .رَيككةوتنى يةكطرترء رةزامةندى لةسةردانى
 .رةزامةندى وةزير ثَيشرت وةردةطرآ بةر لة هةر طؤردانكاريةك لة رَيككةوتننامةى يةكطرتندا :شةشةم

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثاني عشر
 التوحيد

 توحيد املكامن داخل األقليم
 :ة واألربعونتاسعاملادة ال

يتوىل الوزير توحيد املكمن إذا كان كليا ضمن األقليم مبوجب املعايري الدولية املتبعة يف الصناعة النفطية  :أوال
. 

  :يتم توحيد املكمن إذا كان جزئيًا ضمن منطقة العقد وجزئيًا ضمن منطقة عقد آخر وفق مايلي :ثانيا

حتريريا اىل املقاولني البرام اتفاقية توحيد مشرتكة بينهم لضمان انتاج النفط من  يوجه الوزير اشعارًا -أ
 . املكمن بصورة مثالية وفعالة

 اذا مل يتم ابرام االتفاقية املشرتكة خالل فرتة زمنية معقولة من استالم االشعار التحريري كما ورد يف -ب
 . لوزير توحيد املكمنار اعاله يقر( أ)ثانيا  /الفقرة

الثانية قرار الوزير، اللجوء اىل التحكيم مبوجب البنود الواردة يف املادة  على للمقاولني عند عدم موافقتهم -ت
 .من هذا القانون نياخلمسو

يتم توحيد املكمن اذا كان جزئيا ضمن منطقة العقد وجزئيا يف منطقة مل ختضع  الي عقد نفطي   :ثالثا
 : ايلياخر وفق م
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يوجه الوزير اشعارا حتريريا اىل املقاول البرام اتفاقية التوحيد املشرتكة معه لضمان انتاج النفط من املكمن  -أ
 . بصورة مثالية وفعالة

( أ)ثانيا  /الفقرة اذا مل يتم االتفاق خالل فرتة زمنية معقولة بعد اصدار االشعار التحريري، كما ورد يف -ب
اىل التحكيم أو اىل  الوزير اللجوء لقرارتوحيد املكمن، وللمقاول عند عدم موافقته أعاله، يقرر الوزير 

 .األجراءات الواردة يف العقد النفطي
يف أتفاقية التوحيد كمية النفط يف املناطق اليت تشملها االتفاقية، كما تعني املشغل املسؤول عن  حتدد: رابعا

 .انتاج النفط ضمن منطقة االتفاقية
 . يقرر الوزير تطوير أو إنتاج النفط من املكمن بعد أقرار اتفاقية التوحيد او املوافقة عليها: خامسا
 . تستحصل موافقة الوزير مسبقَا قبل إجراء أية تغيريات يف أتفاقية التوحيد :سادسا

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بعـد  )عيبـارةي  ( توحيـد املكمـر  )ماددةي ضل و نؤ بردطةي ئةوةلـةن دواي  ليذنةي ياسايي ثَيشنياز دةكات لة 

زيـاد بكرَيـت، بـةاَلم ريئاسـةي مةجليسـي وزةرا كرايـة مةجليسـي ئيقلـيي،         ( استحصال موافقة جملس الوزراء
 (.بعد استحصال موافقة جملس االقليم)ئَيمةش ثَيشنيار دةكةير بكرَيتة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .و شةرحَيكت هةية بؤماندكتؤر ئاش
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمــة باســي ئــةم وةزعيــة دةكــات، ئةطــةر لةناوضــةي خؤتــدا بَيــت، يــان لــةنَيوان دوو مقــاول، يــان لــةنَيوان   
دات، وةخو هةية، دواي ئةوة برديـار  حكومةت و مقاولَيك، لةبةر ئةوة دةَلَي ضؤن تةوحيد دةبَيت ئيشعار دة

دةدات بةمواسةدةت و شتَيكي تر هةيـة، هـةمووي سـتاندةرة لـة عالةمـة، ئةمـة هـيض موشـكيلةي تيـا نييـة،           
 .جاروبار لةوانةية سَي مقاول بَيت بةشدار بر لة عةيين شتدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، ئةطةر كةسَيك دسةي هةبَي ، كاك حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر يةك ثرسيارم هةية، ئةويش ئةوةية كاتَيك كـة وةزيـر برديـاري يةكطرتنـةوةي دوو حةشـارطة دةدات بـؤ       
بةَلَينـــدةرةكان، حيســـا  ناكرَيـــت، يـــةعين طرستَيـــك دروســـت ببَيـــت لـــة رووي بةرهةمـــةوة بـــؤ ئـــةو دوو  

 .ةكةن زؤر سوثاسبةَلَيندةرةكة ئةوةي تيا د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك عوران باني ماراني سةرموو
 (:ماراني باني)دادر عبداه عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــت      وةزارةت دواي )مــر ثَيشــنيار دةكــةم بردطــةي يةكــةم لــة مــاددةي ضــل و نــؤ بــةم شــَيوةيةي خــوارةوة بَي
وةزيران حةشارطةكان يةك دةخات، ئةطةر هاتوو لة ضوارضـَيوةي هـةرَيي   وةرطرتين رةزامةندي ئةجنومةني 

 (.بوو، بةثَيي ئةو ثَيوةرة نَيودةوَلةتيانةي لة ثيشةسازي نةوت ثةيردةو دةكرَير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــان      ــةي دــانوني طوتي ــةني هــةرَيي، ليذن ــر، بــة مواسةدــةتي ئةجنوم ــي كــرد وةزي بارــان كــرد و مواسةدةتيش
يسي وزةرا، بةاَلم ئَيمـة لةبـةر ئـةوة ماددةيـةكمان ئيناسـة كـرد، مةجليسـَيكي هـةرَيمان دروسـت كـرد،           مةجل

 .لَيرةش بة مواسةدةتي ئةجنومةني هةرَيي، ئةو ثرسيارةي كاك حاتةم، ئةطةر وةاَلم بدةيتةوة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة لةســةر تةوحيــدة، ضــونكة ناتــةوَيت يــةكَيك لــة مقاولــةكان نــةوت ببــات بــة ةــةيري شــةرعي لــة    مةســةل
مقاولةكةي تر، يان وةكو نةوت ببات لةسةر حيسابي تؤ، ضونكة حةدلةكـة حـدودي نييـة، حـةدل كـة لَيـرة       

هـةبَيت،   بريي دادةنَييت نةوتيش رادةكَيشَيت لـة دةرةوةي مةنتيقةكـة، جـا لةبـةر ئـةوة دةبَيـت ئيتيئاديـة       
ئةمة يةك مةكمةنة سياسةتَيكي ئيستيخراجي تةتوير لةسةر دادةنَييت، ضونكة بـؤ مةسـَلمةتي حكومةتـة،    
تؤ دةَلَيي ئةو حةدلة دةبَيـت ئينتاجةكـةي ئةوةنـدة بَيـت لـةنَيوان هـةردووكتان، كـة ئـةو تةوحيـدةت كـرد           

كيان دةكــةيت بــة موشــةةيل، ئــةوان بةشــدار دةبــر لــة نةتيجةكــةدا بةيةكــةوة ئيستيســماري دةكــةن، يــةكيَ 
ئةويرتيان لةطةَليان ئيش دةكـات، ئةمـة بـؤ ئـةوةي كـة موناسةسـة نـةبَيت لةبـةر مةسـَلمةتي خؤيـان زةرةر           

 .بدةنة حةدلةكة، بؤ حيسابي ئَيمة، هةر لةبةر ئةوةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةي ياســايي و كــاك عورــانيش ئــةو مــاددةي دةخةمــة دةنطدانــةوة بــةو طؤردانكاريــةي لةبــةر رؤشــنايي ليذنــ
ئاماذةي ثَي كردو جةنابي وةزيريش مواسةدةتي كرد، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي  

 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، بردؤ بؤ ماددةي ثةجنا
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 يةكطرتنى حةشارطةكان لةميانةى سنوورى هةرَييء ناو عَيراددا
 :ماددةى ثةجنا

وةزير يةكطرتنى حةشارطةكان دةطرَيتة ئةستؤ، ئةطةر لة سنوورى هةرَيي ثةرديةوة بؤ ناوضةكانى  :يةكةم
ديكةوة،  ديكةى عَيراق بةردَيكةوتر لةطةَل حكومةتى سيدراَليدا، يان لةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديدارى
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بةمةرجَيك سوودي زؤر بؤ طةىل هةرَيي بةتايبةتى ءعَيراق بةطشتى بةدةستدَينآ، بة بةكارهَينانى 
لة دةستورى  114تةكنيكى ثردةنسيثةكانى بازاردى زؤر ثَيشكةوتوو هاندانى وةبةرهَينان بةثَيي ماددةى 

 .سيدراَليدا
ةشارطةكة دةدات لةاليةن دةستةيةكى هاوبةش لة رَيككةوتننامة كة دةست نيشانى  بةردَيوةبردنى ح :دووةم

 .نوَينةرى حكومةتى هةرَيي ء حكومةتى سيدراَلى، يان اليةنى ديكةى ثةيوةنديدار لةخؤى دةطرآ
لةكاتى نةطةيش  بةردَيكةوتنى ئاماذة بؤ كراو لة بردطةى سةرةوة وةزير لةطةَل نوَينـةرى حكومـةتى    :سَييةم

ةى ثةيوةنديدار، رةوانة كردنى بابةتةكـة بـؤ شـارةزايةكى نَيودةوَلـةتى بـؤ نـاو       سيدراَلى، يان اليةنةكانى ديك
 .بذيوانى كردن لةاليةن هةموو اليةنةكانى ثةيوةنديدارةوة هةَلدةبذَيردرآ

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 حدود األقليم و ضمن العراق عرب توحيد املكامن
 :اخلمسوناملادة 

حدود األقليم اىل مناطق اخرى من العراق باألتفاق مع احلكومة  يتوىل الوزير توحيد املكمن اذا عرب :أوال
األحتادية أو مع األطراف املعنية األخرى على أن حتقق املنفعة العليا لشعب األقليم خاصة والعراق عامة، 

 .  من الدستور األحتادي 114ملادة مستخدمة تقنيات مبادئ السوق األكثر تقدمًا وتشجيع األستثمار وفق ا
واحلكومة األحتادية أو  حكومة االقليمحتدد األتفاقية إدارة املكمن من قبل هيئة مشرتكة تضم ممثلي  :ثانيا

 .األطراف املعنية األخرى
أو  عند عدم التوصل اىل األتفاقية املذكورة يف الفقرة أعاله يتـوىل الـوزير مـع ممثـل احلكومـة األحتاديـة      : ثالثا

 .من قبل كافة االطراف املعنية ميتم أختياره خبري دولي للتحكيماالطراف املعنية االخرى إحالة املوضوع اىل 
 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( توحيـد املكمـر  )ليذنةي ياسايي هةمان ثَيشنيازي ماددةي ضل و نـؤي هةيـة كـة لـة بردطـةي ئةوةلـةن دواي       

ئيناسة بكرَيت، بةاَلم ئَيستا هـةمان شـت دةطـؤردير دةيكةنـة     ( بعد استحصال موافقة جملس الوزراء)يبارةي ع
 (.بعد استحصال موافقة جملس االقليم)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يتـوىل الـوزير مبوافقـة اجمللـس      )مر وةكو جةنابي وةزيـريش لـة هينةكـة هـيين كـرد بـوو، لَيـرةش دةبَيتـة         
، بةاَلم موالحةزةيةكي تر هةية، لةبةر ئةوةي ئةو مةوزوعة كة خيالف دةكاتر لـةنَيوان هـةرَيي و   (االقليمي

حكومةتي ئيتيمادي، ئايا ئةوة راستة ئيمالةى مةحكةمةي دوةلي تةحكيي بكةير، يـان دةبَيـت لَيـرة بَلـَيني     
، بـةيين  يركـة ب دةبَيت واى ىَل لَينازامن ضؤنة خةبريي دوةلي لة مةسائيلي  (اىل الحمكمة الدستورية العراقية)



 221 

دوو شةريكةي داخيلي، مةسةلةن ئَيمة حكومةتي هةرَيمة، وةزيرة لةطةَل حكومةتي ئيتيمادي، كـاك رةشـاد   
 .سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خوبةراي خؤمـان دةكـات    لة حاَلةتي وةها مةحكةمةي ئيتيمادي تةرةسة تةماشاي بكات، بةس ئيستيعانة بة

عَيرادي، ئَيمة خةبريمان زؤر زؤرة لة نةست، لة كوردستانيش، لـة خـارجي كوردسـتانيش تـةحكيمي دوةلـي      
 .نايةتة ناو ئيشي داخيلي زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شنيازي ئةوة دةكـةم لـة جيـاتي ئـةو دةزطايـةي كـةوا لَيـرة نـاوي هـاتووة مومةسـيلي ئيتيمـادي كـةوا             مر ثَي
برديارة بةثَيي دانوني نةوتي عَيرادي دروست بكرَيـت، ئـةو تةماشـاي ئـةو كَيشـةية بكـات، ضـونكة نوَينـةري         

 .حكومةتي هةرَيمي تَيدايةو، نوَينةري حكومةتي ناوةنديشي تَيداية، سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .تؤزَيك موحناز دةبَيت بؤ حكومةتي سيدراَلي، دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمــة كَيشــةيةكي داخيلــي ئيتيمــادي سيدراَليــة، لةبــةر ئــةوة ثَيويســت بــة خــةبريي دوةلــي ناكــات، لــةنَيوان  

ةتي ئيتيمادي بكرَيت باشرتة، ئينجا صيغةيةكي دي بدؤزرَيتةوة، موهيي نوَينةري هةرَيي و نوَينةري حكوم
 .نابَيت خةبريي دوةلي بَيت، ضونكة ئةمة كَيشةيةكي ناوخؤي ئيتيمادَيكي سيدراَلية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــر ئــةو م  ــي م ــةتي ئيتيمــادي و    بــة رةئ ــدا حكوم ــة تَي ــك ئــةوةي تةرةس ــانيب هةيــة، جانبَي ةســةلةية دوو ج
حكومةتي هةرَيمة، جانبَيكيش شةريكاتي ئةجنةبية كة جانبَيكي دةوليية، بـة دةناعـةتي مـر نةصـةكة لـة      

 .جَيطاي خؤي هاتووة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل سةرموو
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 :مدبةردَين خليل ابراهيي حم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة مةوزوعي نيناعَيكة بةيين هةرَيي و حكومةتي ئيتيمادي، ئان بةيين هةرَيي و هةرَيمَيك، ئةو نةوعـة  
 .نيناعانة مةحكةمةي عوليا ئةو حةري ئةو مةسائيالنة دةكات، نةك تةحكيمي دةولي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ةةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة باس لةوة دةكات كة لة ميانةي سنووري نَيودةوَلةتيدا هةية، جةنابي وةزيريش بةياني بؤ ئَيمةي شـي  
كردةوة، مةسةلةن هةندَيك شوَير هةية حةشارطةي نةوتة دةكةوَيتة سةر سنوور لةطةَل سوريا، يـان لةطـةَل   

وركيا، ئةو لةو حاَلةتة دةبَيتة كَيشـةيةكي نَيودةوَلـةتي، بؤيـة خـةبريي دوةلـي ثَيويسـتة       ئَيران، يان لةطةَل ت
 .لَيرةدا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر توحيـد املكمـن اذا عـرب حـدود االقلـيم اىل      يتـوىل الـوزي  )هةر لةسةر ئةو خاَلةي كة كاك ةـةسور باسـي كـرد    
مـع احلكومـة االحتاديـة او مــع    )ثاشـان لَيــرة  ( اذا عـرب حـدود االقلـيم   )، كةواتــة (املنـاطق االخـرى مـن العـراق    

نــازامن ئـةترايف مةعنيــة كامةيـة، مــادام لـة خــارجي حـدود بَيــت، ثرسـيارةكة لــة      ( االطـراف االخــرى املعنيـة  
 .جةنابي وةزير دةكةم

 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ــةر       ــات لةس ــت ســةرزي بك ــةرَيي ناتوانَي ــةماني ه ــَيكي دــانوني ثةرل ــرة نةص ــونكة ئَيمــة لَي ــؤنة، ض دةزانــي ض
ــَيني ئةمــة دــةراري ثةرلــةماني      ــرة لةســةر دابنــَيني بَل حكومــةتي ئيتيمــادي بــؤ مــةعلوماتان، مةلةســةن لَي

 .شَيخةَلاَل سةرمووكوردستانة دةبَيت موحاكةمةيةكي دوةلي بَي ، ناكرَيت، كاك 
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش رةئيي هةر واية ئةو ماددةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بة رةئي مر ئةو كَيشـةية لـة بـةيين حكومـةتي     
ــةما      ــةجنامَيك، ه ــتنة ئ ــة نةطةيش ــةو دوو ليذنةي ــةر ئ ــت، ئةط ــادي دةبَي ــةتي ئيتيم ــةرَيي و حكوم ــَيوة ه ن ش

 .وةردةطرَي ، لةبةر ئةوة ثَيي باشة ئةو ماددةي وةكو خؤي مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر هةر لةسةر ثَيشنياري ئةوةليي ئةطةر خيالف بوو سَييةم مةحكةمةي دةستووري خـياليف ئـةوةي نييـة،    
 :ختتص الحمكمة االحتادية)دةستووري عَيراق ضي دةَلَي 

 . الرقابة على الدستور و القوانني  -1
 .تفسري نصوص الدستور -4
الفصل يف القضايا اليت تنشأ عن تطبيق القـوانني االحتاديـة والقـرارات واالنظمـة والتعليمـات واالجـراءات         -3

 .الصادرة عن السلطة االحتادية ويكلف القانون حق كل من جملس الوزراء وذوي الشأن من االفراد وغريهم
حكومات اآلقليم والحمافظات والبلديات واالدارات فصل يف املنازعات اليت حتصل بني احلكومات االحتادية وال -2

، كةواتة بينزةبت ئةوةية، ضؤن نيناع، لةوَي ضية؟ يـةعين خـياليف نيناعـة ضـية، سـةرموو جـةنابي       (الحملية
 .وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

ئَيمة دةصدمان خةبري سةنيية بةرداسـو، يـةعين مةحكةمـةو ئـةوة نييـة، تـؤ دةضـيت بـؤ ديراسـةي سـةني،           
يةكَيك ديراسةي سةنيت بؤ دةكات، هةندةسيت بؤ دةكاتر دةَلَي ئينتاجى ئةم مةكمةنة بةم شَيوةية تـةتوير  

حكيي نيية، لةوانةية كةليمةكـة بـةو شـَيوةيةي    بَيت باشرت دةبَيت، ئةمة عةمةليةي سةنيية عيالدةي بة تة
بةكارمان هَيناوة راست نيية، دةصدي خةبري سةنيية بةرداسـو، دةتـوانني بَلـَيني خـةبري سـةني دةوليةكـةش       

 .الببةير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك كةرخي
 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيت ئةطةر بضَيتة مةحكةمةي دةستووري، ئةوان خؤيان ئيعتيداد بـة خـةبري سـةني دةكـةن، يـةعين      ثَيي وا ب
 .تؤ ناتوانيت خةبري بَينَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بينزةبت راستة، يةعين ئَيمة لة دَلماندا ضي هةية، ئـةوة شـتَيكي تـرة، نةصـي ئـةوةي نووسـيووتانة ضـية؟        
واحلكومة  حكومة االقليمحتدد األتفاقية إدارة املكمن من قبل هيئة مشرتكة تضم ممثلي  :ثانيا)دةَلَي دووةم 

احالـة املوضـوع اىل خـبري دولـي للتحكـيم يـتم اختيـاره مـن قبـل كافـة            األحتادية أو األطـراف املعنيـة األخـرى   
ــة ــراف املعني ــةيري حكومــة    (االط ــدا ة ــة سَييةميش ــدا، ل ــة دووةميش ــدا، ل ــة يةكةميش ــرةدا ل ــيي و ، لَي تي ئيقل

 .حكومةتي ئيتيمادي تةرةسَيك نيية، تةرةسَيكي ئةجنةبي باس نةكردووة، ئةوة يةك
دةستووري عَيراق دةَلَي مونازةعات مةحكةمـةي دةسـتووري حـةلي دةكـاتر، مةحكةمـةي دةسـتووريش ئـةو        

ة دسةي كة كاك كةرخي كردي تةماشـاي بكـةير موحتـاجي خـةبريي دوةلـي بـوو بـانطي وي دةكـاتر، ضـونك         
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مةسةلةيةكي ئةوا ناتوانَيت، حاكي ناينانَيت و ناتوانَيت برديار بدات، عةددةكة تةماشا دةكات و تَيـي نـةطات   
خةبري دةهَينَيت، خوبةرا دةهَينَيت، ئينجـا حـوكمي دةداتـر، لةبـةر ئـةوة زؤر راسـتة ئةطـةر لَيـرة بيكةينـة          

 .، سةرموو كاك كةريي(احالة املوضوع اىل الحمكمة الدستورية)
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداســو مةســةلةي تــةحكيي خةتوةيةكــة ثَيشــي مةســةلةي موحاكةمةيــة، موحاكةمــة دواي ئةوةيــة، كــة    
تةحكيي نةطةيشتنة هيض حةلَيك و نيناعةكة حةل نةبوو، ئةو كاتة ثةنا بـؤ موحـاكي دةضـَي ، نيناعةكـة     

دووال كة ئيتيئاديان كـرد لةسـةر موحاكةمـة، لَيـرةدا خـةبريو موحـةكميين       دةضَيتة مةحكةمةي عوليا، هةر
دةولــي موعتــةرةسر دةوليــةن بــانط دةكــرَير هــةردووال ئيتيئــاق دةكــةن دةيــنر، ئــةوة لــة مةســةلةكة             
دةكؤَلَيتةوةو برديار لةسةر مةسةلةكة دةدات، كة برديارياندا لةسـةر مةسـةلةكة، دةزيةكـة كؤتـايي ثـَي دَيـت،       

زيةكة كؤتايي ثَي نةهات، ئةو كاتة هةردووال بؤيان هةية روو لة مةحكةمة بكةن، ئينجـا دةضـَيتة   ئةطةر دة
 .مةحكةمةي عوليا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةندَي شت تؤ بة رةةةبات دسة دةكةيت كاك كةريي، حكومةتي ئيتيمادي لة كوَي دـةبول دةكـات تـؤ لَيـرة     
اذا مل )ي دةبول بكات بؤ حةري صراعات، ئيتيئاديةكة ئةوةيـة  سةرزي لةسةر بكةيت بَي خةبريي ئةجنةب

 .، كاكة دةبول ناكات، كاك عادل نودتةي نينامي هةية سةرموو(تتوصل االتفاقية
 
 

 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاتـة تـةجاوزي   ئةو بردطةية هةر خـؤي موخالةسـةي دةسـتووري عَيرادـة، يـةعين لَيـرة هـني بكـةيت سـةرز ب         
 .حدودي هةرَيي بكات بؤ حدودي دةوَلةتي عَيرادي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيي واية ئةمة تةوحيدي مةكامنة، حةلي نيناعـات نييـة، ئـةوة لـة مـاددةي ثـةجناو دووة حـةلي نيناعـات،         
 .مة رايدةكَيشني بؤ ئةو مةسةالنةي كة عيالدةي بةو ماددةيةوة نييةلةبةر ئةوة بؤ ئَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تةوحيدي مةكامر دوو تةرةسة، با بَلَيني بريَيك هةية لةسةر حدودة، تؤ دةتةوَيت تةوحيدي بكـةيت وجهـة   
جهةي نةزةرَيكي تري نةزةرَيك هةية حكومةتي بةةداية، يان موحاسةزةي موسَل، يان موحاسةزةي تكريت و

هةيــة دَيــر موســاوةزات دةكــةن، كــَي حــةلي نيناعــاتي ئــةوة دةكــاتر، ئةطــةر حكومــةتي بةةــدا بَيــت خــةبري  
ناتوانَيت تؤ لَيرة بة نةصَيكي دانوني ثةرلةمان سةرزي لةسةر بكةيت، وةزيري خؤمان بضَيت لة بةةدا بَلـَي  

بكــةن، دةَلــَي مــر مــولنةم نــيي بــة ثةرلــةماني  ثةرلــةماني كوردســتان دــةراري داوة بــة خــةبري ئــةوة حــةل  
كوردستان، وا وةاَلم دةداتةوة، بةاَلم بةثَيي دةستوور مولنةمة بة مةحكةمةي دةستووري، دةَلَي مةحكةمـةي  
دةستووري هينمان دةكاتر، ئةو ناتوانَي  بَلَي نةخَير، لَيرة لة دةستووردا هاتووة، حةلي نيناعات لة بـةيين  

و ئــةداليي و موحاســةزات بــة مةحكةمــةي دةســتووري دةكــرَي ، لةبــةر ئــةوة ئــةوة     حكومــةتي ئيتيمــادي
 .حةري ئةوة دةكات، كاك شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةعين ئةوةي جةنابت دةَلَيي سةد لة سةد راستة، بةاَلم ئةطةر ئةترايف مةعين تَيدا نةبَيت، ئةطةر ئـةترايف مـ  
 .تَيدا بَيت، يةعين جيهةتي سَييةمي تَيداية عيالدةي بة مةحكةمةي دةستووري نيية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حـدود األقلـيم اىل منـاطق     يتـوىل الـوزير توحيـد املكمـن اذا عـرب     )مر يةك ثرسيار دةكـةم، يةكـةم خبوَينـةوة    
( ق مـع احلكومـة األحتاديـة أو مـع األطـراف املعنيـة األخـرى       باألتفـا ) نـاَلَي خـارجي عَيـراق   ( اخرى من العـراق 

ئةتراف مةعنية كَيية لَيرة، ةَير موحاسةزاتي ترة، حكومـةتي ئيتيمـادي و موحاسـةزاتي تريشـة، ئـةداليمي      
 .تريش هةية، مقاول بؤ تةوحيدي مةكةمر ض عيالدةي هةية، دكتؤر نوري سةرموو

 
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
هةروةكو جةنابي وةزير ئاماذةي بؤ كرد، ئةم كَيشةية كَيشةيةكي تةكنيكية، ثَيويستة لة اليـةن دةزطايـةكي   
تةكنيكيةوة ضارةسةر بكرَيت و يةكاليي بكرَيتةوة، ئَيمة نابَيت ترسي ئةوةمان هةبَيت، ضونكة بةثَيي ئـةو  

اني ئـةو ئةجنومةنـة، ئـةو دةزطايـة دةبَيـت بـة رةزامةنـدي        ثرؤذةيةي كة ئَيستا لةبـةر دةسـت دايـة برديارةكـ    
هةموو اليةك بَيت، نوَينةري حكومةتي هةرَيميش لةوَي داية، ئةوة دةبَيتـة باشـرتير زةمـان كـةوا برديارَيـك      

 .نةدرَيت، كةوا لة بةرذةوةندي ئَيمةدا نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ر، دكتؤر ناصح سةرمووئةي ئةطةر حةل نةبوو ضي بكةي
 :رمضان ةئور ناصح.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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وةكو تةئكيد كرايةوة، ئةمـة صـرياعَيكة، نيناعَيكـة، ئةطـةر نةطةيشـتنة ئيتيئـاق مانـاي نيـناع ثةيـدا بـوو،           
ست دةبَيـت،  نيناعَيك لةبةيين كَي دروست دةبَيت، نيناعَيك لةبةيين هةرَيي و ناوضةكاني تري عَيراددا درو

لةبةر ئةوة مر ثَيي واية ئةوةي جـةنابت تةئكيـدت لةسـةر كـردةوة مةحكةمـةي دةسـتووري، بـةس باشـرتة         
، ضونكة لَيرة دةبَيتة نيناع كة نةطةيشتنة (احالة النزاع اىل الحمكمة الدستورية)نةك مةوزوع ( احالة)بَلَيني 

عـدم التوصـل اىل األتفاقيـة املـذكورة يف الفقـرة       عنـد )ئيتيئاق ماناي دةكاتة نيناع، لة ئةخرييةكـةي هـاتووة   
النزاع اىل الحمكمة الدستورية  أعاله يتوىل الوزير مع ممثل احلكومة األحتادية أو االطراف املعنية االخرى إحالة

 (.حللها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة حةلي ( التحكيم الدولي جيوز احالة املوضوع اىل( )يتوىل الوزير)جةنابي وةزير بؤ حةلي هني لة جياتي 
 .ئيشكاملان دةكاتر، كاكة رازي نني بة مةحكةمةي دةستووري، جةنابي وةزير سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعـةن دةسـتوور    ئَيمة نامانةوَيت بضينة دةستوورةوة، ضونكة مةسةلةكة جيـاوازة، ئةطـةر بـوو بـة نيـناع،     
لةوَي وا دةَلَي، ثَيويست ناكات لَيرة بَلَير، ئةمة باسي شتَيكي سةنيية، لةبـةر ئـةوة حةساسـيةكة الببـةير، بـا      

، (مـن قبـل كافـة االطـراف املعنيـة      ميتم أختيـاره  خبري فين للتحكيم)نةَلَير خةبري دةولي تةحكيي، دةَلَيني 
احالة املوضوع اىل )ست ناكات لَيرة باسي بكةير، خوبةردائي سةني ئةطةر ئؤثشين نيهائي دةستوور هةية، ثَيوي

 (.من قبل كافة االطراف املعنية مأختيارهو خرباء فنيني للتحكيم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد نودتةي نينامت هةية سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةحكيي دا، تةحكيي شتَيكة، خـةبري شـتَيكة، مةحكةمـة دائيمـةن خوبـةردا تـةعني        كاك كةريي ئيشارةتي بة
دةكات بة رةري تةريةي دةكـاتر ئيختيصاصـي ض بَيـت، ئـةو خةبريانـة دةضـر كةشـئي مـةوديعي دةكـةن          
تةدريري خؤيان دةنووسر، دةبَيتة دةعمَيك بؤ ئةو موستةمسةكاتانةي كة تةدـدميي مةحكةمـةي دةكرَيـت،    

ةوزوعي تةحكيي لة دةرةوةي مةحكةمةي دةبـَي ، ثـَيش ئـةوةي بضـَيتة مةحكةمـةي، كـة دةضـَيتة        بةاَلم م
مةحكةمةي ئيتيمادي ئةوان تةريةي خوبةردا دةكةن زميين ئةو ئيختيصاصاتانة كـة خـياليف لةسـةرة، زؤر    

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل سةرموو
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
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 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

حيــال املوضــوع عنــد تعــذر الوصــول اىل االتفاقيــة حيــال الوضــوع اىل التحكــيم او اىل الســلطات )دةشــَي بكةينــة 
، يةعين هةردووكي دةطرَيتةوةو ئةو عيباردةتة لةمةوزوعي نيناعاتي مةشروعي دانوني عَيراديش (القضائية

 .كيي و سوَلتةي دةزائيتَيداية بؤ هةردووكياني طوتووة، بؤ ئيمالةي تةح
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثرسيارَيك لة هةمووتان دةكةم، كة دةَلَيي تةحكيي خؤ مةحكةمة نييـة، مـر دةَلـَيي دوو كـةس نيناعـي      
هةية دةَلَيي كاك كةريي وةرة حةكةم بة، ئةطـةر مـر وام طـوت كاكـة دـةبولي نـةكرد، دةكرَيـت كـاك كـةريي          

دةتوانني ئةو تةحكيمة سةرزي سةر حكومةتي بةةدا بكةير لة خياللـي نةصـَيكي    حةكةم بَيت، ئَيستا ئَيمة
 .خؤمان، ناكرَيت، ئَيوة دةَلَير خةبريي دوةلي بؤ تةحكيي، ئةوةش هةمان شتة، كاك دلَير سةرموو

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ومَيكي ةةَلةتـة لَيـرة هاتـة دةسـتةوة، ئَيمـة بـاس لـة        لةرداستيدا مر دةناعةمت واية كةليمةي تـةحكيي مـةسه  
دةوَلةتي سيدراَلي دةكةير، تةحكيي بـؤ حاَلـةتَيك دةبَيـت كـة نيـناع لـةنَيوان دوو دةوَلةتـدا هـةبَيت، ئةطـةر          
ئيتيئاديةكي بةم شَيوةيان هةبَيت، لة دةوَلـةتي سيـدراَلي مـر بـة دةناعـةمت مةحكةمـةي ئيتيمـادي حـوكي         

ووريش ئةوة حوكمي دةزيةكانة، كاتَيك كة نيناع دةبَيت، لَيرة ئَيمة هةرضي بكةير، مر دةكات بةثَيي دةست
 .ثَيي وا نيية راست دةرضَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اتووة، ئـةو مونادةشـانةي هـيض ثـَي ناوَيـت،      بة بؤضووني مر ماددةكـة بـة صـياةةيةكي زؤر وردو دةديـق هـ     
لة دةستووري عَيرادي ئيتيمادي سـةاَلحيةتي داوةتـة دـةوانيين خؤمـان كـة لـةو       ( 115)بةتايبةتي ماددةي 

ديوة تةتبيق دةبَيت ئةطةر حااَلتي مونازةعات بَيت، مادام واية ئَيمة بـَي منـةت بـني تةشـريعي بكـةير بـةو       
 .ني و دةستوورميان نابَي ، زؤر سوثاسوةزعةي هيض ئيشكاالتَيكي دانو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية ئةوةي تَيدا نيية، كاك عةوني عةسوم دةكـةيت، مةكمـةنَيك هةيـة دةرةوةي دةسـةاَلتي     (115)ئةو ماددة 
 .تؤية، ئةوة خياليف لةسةرة، نيناعي لةسةرة، جةنابي وةزير رةئيةكي بدة

 :مانة سروشتيةكانوةزيري سا/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر دووبارة دةَلَيي ئةمة شتَيكي سةنيية، هةتا بضَيتة مةحكةمةي ئيتيمادي، ئةو دةضَيت سةني دةهَينَيت بؤ 
 .ئةو ماددةية، ئةوة يةكةم

نةوت و ةاز حةسري نيية، يةعين موشتةرةكة، حةدي حكومةتي ئيتيمادي نييـة ئـةوةي بكـات، لـة     / دووةم
ئةوة شتَيكي زؤر جوانة ئيكتيئا لةسةر ئةوة دةكةم، دةتوانني ئيعتيماد بكةينة سـةر ئـةوة،   ( 114)اددةي م

باشرتة لةجياتي ئةوة دةستوورو شت ثَي بَلَيي ضونكة لَيرة دةَلَي هةموو تةرةسةكان ئيتيئادي لةسةر دةكةن، 
ةير، هـةر لَيـرة بَلـَيني دواي خوبـةرداي     ئةطةر ئيتيئاق نةبوو، خؤي دةستوورة، ثَيويست ناكات باسي ئةوة بك

ئةطةر حةل نةبوو دةستوور هةر ( من قبل كافة االطراف املعنية مأختيارهيتم  خرباء فنيني للتحكيم)سةني 
 .لةوَيية، ثَيويست ناكات باسي دةستوور بكةينةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ئةدهةم
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةظة ماددة نوكة وان خستية سةر شاشةي ئةطـةر جةنابَيتـة بـرادةر موالحـةزة بكـة لـة خـةتا شـينة بَيـذي          
 .يةعين تَيدا تظَي مةسةلة ئةولةويةت بؤ ضتظَي لَيرة بةحس دكةير( تكون االولوية فيها لقانون االقاليم)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةير لة دةرةوةي ئيقليمة، نيوةي الي ئَيمةية، نيوةش الي ئةوانة، لةبةر ئةوة نـاتوانني  باسي مةكمةنَيك دة
 .بةو نةصة حوكمي لةسةر بدةير، مام خورشيد سةرموو

 
 

 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خوشـك و برايـان طـةلَي    ئةو رةئيةي جةنابت تةرحت كرد رةئيةكي باشة، ئَيمة طةلَي جار رَينم بـؤ هـةموو   
جار تةرحي مةسائيل و توموحاتي خؤمان دةكةير كةوا واَلتَيكي سةربةخؤينةو ساحَييب دةراري خؤمـانني،  
وةكو جةنابت ئيشارةتت ثَي كرد لة دةستووري عَيراق كؤمةَلَيك ماددة هةيـة، كـة ئَيمـة نـاتوانني تـةجاوزي      

اية خؤمان تووشي شتَيك نةكةير، لةبريتانـة كؤمـةَلَيك   بكةير و دةنطيشي لةسةر دراوة، لةبةر ئةوةي تكام و
ئيتيئادمان لةسةر مةسةلةي كارةباو لةطةَل هةندَي مةسـائيلي ديكـة لةطـةَل ئَيـران كـردووة، لةطـةَل توركيـا        
كردووة، وةزيرةكةي بةةدا رةسني كردووةو هيضشت ثـَي ناكرَيـت، لةبـةر ئـةوة رجـام وايـة خؤمـان تووشـي         

 .الةسةي دةستووري عَيرادي بَيت و تووشي مةشاكيليش بني، زؤر سوثاسهةَلة نةكةير كة موخ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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حمكمـة االحتاديـة   ( )14)لـة مـاددةي   / ية ئةوة موعالةجةي ئةوة ناكاتر، يةك، دووةميش(115)ئةو ماددة 
االحتاديـة واحلكومـات    حتصل بني احلكومة)ناوي واية، ئاخريي ضوارةم سةسلي مونازةعاتي نووسيووة ( العليا

تةنيا لةوة، كاك سةعدةدير نودتةي نينامت هةية ( االقاليم والحمافظات للفصل يف املنازعات والبلديات الحملية
 .سةرموو

 :بةردَين مال سعدالدير عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـةعين موتـةعارينة   ( مـة للسـلطات الكافـة   قرارات الحمكمة االحتادية العليا باتـة وملز )دةَلَي ( 12)لة ماددةي 
 .كة ئةوان ئيديعاي دةكةن( 115)لةطةَل ماددةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بَي  ناضَيتة مةحكةمةي عوليـا، بـةاَلم ئةطـةر    ( 115)نةخَير موتةعارين نيية، ضونكة ئةطةر ئةو ماددةي 
ــوَلتا    ــتاكة دةرةوةي س ــت، كةئَيس ــري بَي ــوَلتةي حةس ــة دةرةوةي س ــة دةرةوةي  ل ــة ل ــريية، مةكمةنَيك تي حةس

 .هةرَيمة، بؤية دةبَيت بضَيتة مةحكةمةي ئيتيمادي عوليا
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يت بةاَلم ثَيويست ناكات باسي ئةوة بكةير لَيرة، ضونكة ئةوة ئؤثشر هةتة، تؤ ئةطةر دةتوانيت حـةلي بكـة  
 .بة خوبةردا لة ثَيشةوة تةحكيي دوايي دةبَيت لة ئيتيمادي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك عومةر
 
 

 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة تةئكيد ئةو دسةي جةنابت زؤر راستة، ضونكة يةكَيك لة ئيختيصاصةكاني مةحكةمةي ئيتيمادي عوليا 
سةدةرة ضوار ئةوة باس لةسةر كرا مر تةسسيلي نةدةمَي، بةاَلم ئةطةر ئَيمـة بَيتـو   ( 13)ماددةي بةطوَيرةي 

باس لةوة بكةير نةضـَيتة مةحكةمـةي ئيتيمـادي عوليـا، ئـةي خـؤ مةسـةلةي نـةوت لـةو مةسـةالنةية كـة            
طةر بَيينةوة لةسةر سوَلتاتي حةسري ئيشي لةسةر دةكةن و سةاَلحيةتي موشتةرةكة لة بةيين هةردووال، ئة

باس لة ئيختيصاصةكاني سوَلتةي ئيتيمادي بكـةير، كـة بـاس لـة رةرـي      ( 112)بطةردَيينةوة سةر ماددةي 
سياسـةي ئيقتيصــادي و موعاهــةدات و ئيتيئاديــاتي دةولـي دةكــات، ئةمــة هــةموو ئـةو كَيشــانةي لــة بــةيين    

ي عوليـا بيبينَيـت، لةبـةر ئـةوة     حكومةتي ئيتيمادو ئيقليمدا دروست دةبَيت، دةبَيـت مةحكةمـةي ئيتيمـاد   
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مةحكةمةي ئيتيمادي عوليا دانونيرتير جيهةتة، ثَيش ئةوةي موحةككيي و شو واي بؤ دابنرَيـت، دةبَيـت   
 .ئةو كَيشةية بضَيتة مةحكةمةي ئيتيمادي عوليا لةوَي شو تيا بكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مــةسروزة هةيئــةتَيكي / بــَي  دووي كــوردة، دووةمينــيشخـؤ ئــةوة مةحكةمــةي ئيتيماديــة، حــةوت كـةس   
موســتةديلة، دوورة لــة حنبايــةتي، دوورة لــة تةعةصــو ، دوورة لــة عونســوريةت، كــاك سرســةتيش روونــى  

 .دةكاتةوة
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـؤ بـرادةران تـةوزحيي بكـةم،      تةبعةن دسةي جةنابي كاك عومةر راستة، بـةس يـةك شـت هةيـة دةمـةوَيت     
مةوزوعي تةحكيي بةزؤري نيية، الزمة هـةموو ئـةتراف مواسيـق بـر، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة نـاتوانني ئيلنامـي          
حكومــةتي ئيتيمــادي بكــةير بــة تــةحكيي، دةتــوانني وا نةصــةكة دابردَيــذير داوا لــة حكومــةتي ئيتيمــادي   

يشتينة نةتيجة، يانيش رةسنيان كرد بَيتة تةحكيي، دةكةير بَينة تةحكيي، ئةطةر هاتوو تةحكيي بوو نةطة
ئةو وةختـة ئينتيـناري مواسةدـةي حكومـةتي ئيتيمـادي ناكـةير، ئَيمـة بـة خؤمـان دةعـوا لـة مةحكةمـةي             
دةستووري، ئان ئيتيمادي عوليا دةكةير، دةعوةكة وةك ضؤن كاك عومةر باسي كـرد دةضـَيتة ئـةوَي، بـةس     

ةزير، زةروريية مةكمةنَيكي داخيلي هـةرَيي تةوحيـدي بكـةير لةطـةَل     مر يةك ثرسيارم هةية لة جةنابي و
مةكمةنَيكي خارجي هةرَيي، داكو تووشي ئةو كَيشةية بني، يـان موجـةردةد ئـارةزووة، رةةبـةتي ئَيمةيـة كـو       

 .تةوحيدي بكةير، ئةطةر زةروري نةبَيت بؤ خؤمان داخيلي ئةو كَيشةية بكةير، زؤر سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .كاك كةريي سةرموو
 
 

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةي ئةطةر لة دانوني نةسو عَيراديدا كة جلْو  بؤ تةحكيي بكرَيت، لةو حاَلةتاندا، ئةطةر لة دانوني نـةسو  
 .عَيراديدا هات، ئةوة تةعاروز ناكات لةطةَل دانونةكةي ئَيمة

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

اىل )ئةطةر لة دانوني عَيراديـدا هـات ئَيمـة تةئيـدي دةكـةير، هـيض موشـكيلةمان نابَيـت، باشـة ئَيمـة بَلـَيني            
عند )ضؤنة، ئةوة مةتاتية، بةاَلم باشة، مودتةرةحَيكي جةنابي وةزيرة دةَلَي ( السلطات القضائية ذات عالقة

وىل الـوزير مـع ممثـل احلكومـة األحتاديـة أو االطـراف       عدم التوصل اىل األتفاقية املـذكورة يف الفقـرة أعـاله يتـ    
ويف حالة عدم ا االتفـاق   من قبل كافة االطراف املعنية ميتم أختياره خرباءاملعنية االخرى إحالة املوضوع اىل 
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، باشة ئةوة، باشة دةخيةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة    (على ذلك يتم التعامل معه حسب الدستور االحتادي
ةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط   دةسو ب

 .وةرطريا
كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَيـنني، بـةياني سـةعات دة كؤبوونةوةكـةمان دةسـت ثـَي دةكـات، زؤر سـوثاس         

 .دةستتان خؤش بَي 
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 ي نائاسايي (8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4007\8\6رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ي نائاسايي(8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/8/4007 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     6/8/4222رَيكـةوتي   شـةممة دوو رؤذي ي سةر لة بـةياني  (12،32)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
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, ةردَين سرست عبد عبداه سـكرتَيري ئةجنومـةن  ب, جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(8)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ــة بردطــة   ــ  ب ــةيردةوي نــاوخؤ ( 6)ي مــاددة (1)ثشــ  بةس ــة ث ــارة  ل ــاَلي (1)ذم ــةمواركراوي س ي 1114ي ه

ــراق   ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةثَيي  ئةجنوم ــةكاني ب ــة حوكم ــاددة (1)بردط ــة ( 42)ي م ــة ثةيردةوةك  ل
ي خولي هةَلبذاردني دووةمـي  سَييةم طرَيداني يةكةمي ساَليخولي  نائاسايي ي(8)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
ؤذةي ياســاي نــةوت لــة هــةرَيمي كوردســتاني بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــر  -1

 .عَيراق
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ورةو ميهرةبانبةناوي خواي طة

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة  لة ثةيردةوي ناوخؤ( 6)ي ماددة (1)ثش  بةس  بة بردطة 

 ةلة ثةيردةوةك( 42)ي ماددة (1)بردطة بةثَيي حوكمةكاني  ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش نيوةردؤي (12،32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(8)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةم شَيوةية بَيت دا6/8/4222شةممة رَيكةوتي  دوو رؤذي
بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي نــةوت لــة هــةرَيمي كوردســتاني    -1

 .عَيراق
 .و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقخستنةردوو  -4
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -3

جارَيكي تر بةخَير هاتين جةنابي وةزيري سـامانة سروشـتيةكان و بـةردَين كـاك سـةعد وةزيـري هـةرَيي بـؤ         
اري ثةرلــةمان و وةســدة ياوةرةكــةيان دةكــةير، كــة بةشــدارن لةطــةَلمان بــةخَير بــَير سةرضــاو، خــالَي   كاروبــ
بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثـرؤذةي ياسـاي نـةوت لـة هـةرَيمي كوردسـتاني       / يةكةم

ردني ئـةم ياسـاية، ئَيمـة    عَيراق، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَينة جَيطاي خؤيان دانيشر، بؤ جَي بةجَي ك
ير، كاك كةريي سةرموو بؤ خوَيندنةوةي ماددةي ثـةجناو  (51)ثةجنا ماددةمان تةواو كرد، ئَيستا لة ماددةي 

 .يةك
 :بةردَين كريي حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 يةكطرتنى حةشارطةكان لةميانةى سنوورى نَيودةوَلةتيةوة
 :ماددةى ثةجناو يةك

ةزير يةكطرتنى حةشارطةكان دةطرَيتة ئةستؤ، ئةطةر لة سنوورى هةرَيي ثةرديةوة بؤ ناوضةيةكى و :يةكةم
سةر يةكَيك لة دةوَلةتةكانى درواسآ بةردَيككةوتر لةطةَل دةوَلةتى هاوسَيى ثةيوةنديدار دةبآ دازاجنى 

رطةكةوة، بةمةرجَيك تةواوو راست و رةوان بؤ هةردوو ال بةدةست بَيندرآ بؤ ثةرةثَيداني نةوت لةحةشا
. ئةو رَيككةوتننامةية دةبآ بةرزبكرَيتةوة بؤ حكومةتى سيدراَلى بؤ بةدةستهَينانى رةزامةندى

رَيككةوتننامةكة جَيبةجآ ناكرآ ئةطةر حكومةتى سيدراَلى رةتيكردةوة لةبةر هةندآ هؤى ياسايى 
 .رازيكةرةوة

وةنديةكانى هةرَيي بةبريكارى بداتة حكومةتى وةزير بؤى هةية ماسى نوَينةرايةتى كردنى بةرذة :دووةم
 .سيدراَلى لةهةر رَيككةوتننامةيةكى لةم جؤرةدا

ثَيويستة رةزامةندى ثَيشينة لة وةزير بةدةست بهَينرآء لةاليةن ثةرلةمانء سةرؤكى هـةرَيي هـةر    :سَييةم
 .رَيككةوتننامةيةكى تايبةت بة ثةرةثَيدانى نةوت لةو حةشارطانةدا ثةسند بكرآ

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الدوليةدود احل عرب توحيد املكامن
 :احلادية واخلمسوناملادة 

باألتفاق مع  تابعة اىل احدى الدول اجملاورة يتوىل الوزير توحيد املكمن اذا عرب حدود األقليم اىل مناطق :أوال
الكاملة املنصفة لكال اجلانبني يف تطوير النفط من املكمن على  عةاملنف تضمناملعنية على أن  الدولة اجملاورة

ان يرفع ذلك االتفاق اىل احلكومة االحتادية الستحصال موافقتها وال يكون االتفاق نافذا اذا رفضت احلكومة 
 .االحتادية املوافقة عليه السباب قانونية مقنعة

 .ثيل مصاحل االقليم يف اية اتفاقية من هذا القبيلجيوز للوزير توكيل احلكومة االحتادية حق مت :ثانيا
جيب استحصال موافقة مسبقة من الوزير ومصادقة الربملان ورئـيس االقلـيم علـى ايـة اتفاقيـة خاصـة        : ثالثا

 .بتطوير النفط يف مثل هذه املكامن
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بعــد عبــارة : اىل الفقــرة أواًل  {بعــد استحصــال موافقــة رئاســة جملــس الــوزراء}ة تقــرتح اللجنــة اضــافة عبــار

 .(توحيد املكمن)
ئَيمة كاتي خؤي وامان ثَيشنيار كرد بـوو، دوايـَي هـةموو خوشـك و برايـاني ثةرلـةمان بردياريانـدا لـةجياتي         

ئـةوةي كــة بكرَيتــة   سـةرؤكايةتي ئةجنومــةني وةزيـران ببَيتــة ئةجنومـةني هــةرَيي، ئَيمــةش رازينـة لةســةر    
 .ئةجنومةني هةرَيي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بضَيت ئةو ماددةية( بعد استمصال مواسقة  لس االدليي)ئَيمة لة دوو شوَير ئيشارةمتان بؤ كردووة، 

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ثــَيش ئــةوةي دةرطــا بكةمــةوة بــؤ مونادةشــة كــردن، خؤشــي موالحةزةيــةكي هةيــة دةمــةوَيت ثَيشــرت رةئــي  
/ ئَيمـة حـدودي ئيقليميمـان لـة سـَي واَلت هةيـة، يـةكَيكيان ئَيرانـة، دووةم        / جةنابي وةزير وةربطـرم، يـةك  

و دةوَلةتـة تـةعامول لةطـةَل حكومـةتي هـةرَيي      سـورياية، ئةوةنـدةي مـر تَيبطـةم دوو لـة     / توركياية، سَييةم
بعـد استحصـال    يتوىل الوزير توحيد املكمن)ناكةن، نة سوريا، نة توركيا، جا لةبةر ئةوة لة يةكةم كة دةَلَير 

دةَلـَي  / ، باشة ئةطـةر نـةيكرد، ضـؤن دةبَيـت، دووةمـيش     (الدولة اجملاورةباألتفاق مع  موافقة اجمللس االقليمي
لكـال  )، جا مر ثَيي واية ئةو دووة زيـادة، بـةاَلم لـة يةكةمـدا ئةطـةر      (وكيل احلكومة االحتاديةجيوز للوزير ت)

، (اناطـة املسـؤولية للحكومـة االحتاديـة     واذا تعـذر ذلـك  )ثاشـي ئـةوةي   ( اجلانبني يف تطوير النفط من املكمـن 
ةجَيي بكـةير بـؤ ئَيمـة هـني     شتَيكي ئةوها بنووسرَي ، يةعين دانونَيك دةردةينني، دوايَي نةتوانني جـَي بـ  

، ئةوةلـةن دةبَيـت حكومـةتي هـةرَيي     (جيـوز للـوزير توكيـل احلكومـة االحتاديـة     / ثانيـاً )نيية، نازامن، يةعين 
ئَيمــة بَلــَيني وةزيــر موســاوةزات بكــات لةطــةَل / داواي بكـاتر لــة حكومــةتي ئيتيمــادي، ئــةوةي يةكةمةكــةش 

، هــةم ئيشــكالةكةمان لــة كــؤَل (اذا تعــذر ذلــك)ت، لَيــرة دةوَلــةتي موجــاويرة بــؤي نــةكرَيت ئيمراجــي دةكــا
دةكاتــةوة، مومكينــة ئةطــةر دــةبول بكرَيــت دةيكــةير، ئةطــةر دــةبوليان نــةكرد ئــةو وةخــو دةســتووريةن   
دانونةكة رَيطامان دةداتَي حكومةتي خؤمـان بـة ئيتيئـاق لةطـةَل حكومـةتي ئيتيمـادي ئـةو ئيشـكالة حـةل          

 .بكاتر
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ اميئاشو هةور.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئةمة شتَيكي دةستووريية، دةبَي ئامؤذطاري جةنابتان وةرطرير، ضونكة ئَيمة دامانناوة ئيشةكة لـة  

 .ئةطةري عيلميةوة و لةناحيةي دةستووريةوة دةبَيت راست بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال رةئي هةية
 

 (:كمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة نابَيت واز لة حقودي خؤمان بَينني، بؤ ئةوةي دةوَلـةتَيكي موجـاوير رازي نابَيـت، بؤيـة ئَيمـة دةبَيـت       

ت خـاَلي  ثابةند بني بة دةستووري عَيراق و بة دةستووري هةرَيمي كوردسـتانيش كـة دَيـت، بؤيـة بةنيسـبة     
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يةكــةم لــة جَيــي خؤيــةتي، ئَيمــة وةكــو خــؤي بيهَيَلينــةوة، ئةطــةر تــةرةيف تــر رازي نــةبوو، ئــةوجا بضــَيتة    
مةحكةمةي بةرزتر، تاكو دةطاتة مةحكةمةي دةوليش با بردواتة ئةوَي، بةنيسبةت خـاَلي دووةم مـر لةطـةَل    

نيية، يةعين بؤضي وةزير تـةوكيلي  سةرؤكي ئةجنومةن ثشتيواني رةئيةكةي دةكةم، كة ئةمة جَيطةي ئَيرة 
حكومةتي ئيتيمادي بكات، بؤ بـة تةنسـيق نةيكـةن، يـةعين بـؤ شـتةكةي خـؤت بدةيتـة دةسـت حكومـةتي           

 .ئيتيمادي، يةعين بة موشتةرةكي بَي ، يان هةر خؤت بيكةيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ئيمسان
 :بةردَين احسان عبداه داسي

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
ثَيشنيارَي مر لةو مـاددة، هةنـدَيك ثـرس طـرَي داي دةسـةاَلتا حكومـةتا مةركـةزي تَيدانـة، هةنـدَيكيش دَي          
تــةرَينر، ئَيمــة هــةرَيمي كوردســتانني، كةواتــة هــةرَيمي كوردســتان لــة بــري دةســتووري عَيرادــَي ثــرؤذةي     

نة، هيض ئيتيئادَيكي بكاتر لةطةل دةوَلـةتا موجـاور ذي   دةستووري هةرَيمَي كوردستانَي ذي ئةو دةسةاَلت ني
نةصَيك بؤ حكومةتَي مةركـةزي دَي مواسةدـةت دكـات، ئـان ئيستمصـالة ثشـو، ذي بـةر هةنـدَي مـةوزوعَي          
حكومةتا ئيتيمادي كو ئيتيئادة طةل دةوَلةتي موجاور بـؤ ثرسـَيت خـؤدت ئيتيئاديـاتي نـاظخؤ و تةوحيـدا       

حكومةتا ئيتيمادي و حكومةتَي دةوَلةتا موجاور هةبيت، ئةوجا ئاستا هـةرَيما  مةكامر ثَيش وةخت مابينة 
ئيقليمَيك موجاوةرَيك ئةو هةنطاوةي ناظَي  بؤ تةوحيدا مةكامر، ضونكة وةكـو هـةرَيي ئـةو سـةاَلحيةتةي     

 .نينة بؤ باشرت لةطةل دةوَلةتَي ئيقليمي، يان دةوَلةتَي تر دانوستاندن بكةت، زؤر سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئيتيئادياتي نَيودةوَلةتي بؤ هةر مةسةلةيةك لة زميين ئيختيصاصاتي حةسـري حكومـةتي ئيتيماديـة، مـر     

وىل الـوزارة بالتنسـيق مـع    يتـ )ثَيشنيار دةكةم كـة هةرسـَي بردطةكـة بكرَيـت بـة يـةك بردطـة بةشـَيوةيةك كـة          
باألتفاق مـع   تابعة اىل احدى الدول اجملاورة توحيد املكمن اذا عرب حدود األقليم اىل مناطقاحلكومة االحتادية 

الكاملة املنصفة لكال اجلانبني يف تطوير الـنفط مـن املكمـن بعـد      املنفعة تضمناملعنية على أن  الدولة اجملاورة
 (.ة الربملان ورئيس االقليم عليهااستحصال املوافقة او مصادق

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مــر موالحةزةكــةم لةســةر ئــةو تــةعبريي تــةوكيل و ئينابــةو ئةوانــة، رةنطــة لــة هةرَيمــةوة بــؤ حكومــةتي   
كةي لَي بكرَيت، ضونكة ناكرَيت ئَيمة ئينابةي مةسئووليةتَيك بدةير ئيتيمادي ئةو تةعبريانة نةوعَيكي دي

 .بة جيهةتَيكي ديكة، يان تةوكيليان بكةير، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كان لـة مـاددةي ثـةجناو دوودا حـةلي نيناعـات      بة رةئي مر ئةم ماددانة مبَينَيـت، ضـونكة ضارةسـةري كَيشـة    

كراوة لة رَيي مونةزةماتي تايبةت بةو كَيشـانة، ئةمـة لةميانـةي موداتةعـةكان و لةميانـةي موداتةعةيـةك       
لةطةَل دةوَلةتَيكي تردا، بةثَيي ئةو سَي، ضوار مونةزةمةيةي كة هةن ضارةسةري ئةم كَيشانة دةكةن، لةبـةر  

يالسَيكي هةبَيت، يـةعين هـيض خيالسَيـك دروسـت بكـات لـة موسـتةدبةلدا، ضـونكة         ئةوة باوةرد ناكةم هيض خ
 .ئةمانة بانقي دةوليةو دانونيان هةيةو ضارةسةري ئةو كَيشانةيان كردووة لةم مةوزوعانة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةن دةكاتر، مـاددةي ثـةجناو   ببوورة كاك جةمال ئةوة باسي نيناعات دةكات لةسةر ئيجازة، ئةمة باسي مةكم
 .دوو كة ئاماذةت ثَي كرد ئةو مةكمةني تَيدا نيية، ئيجازات و شو واية، مام خورشيد سةرموو

 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة مر تةئيدي رةئيةكةي جةنابت دةكةم، لة ئَيستاوة خؤمان تووشي كَيشةيةكي دةكةير، كة دةسةاَلمتان نييـ 

ــةو        ــر ئ ــةوَل دةدةي ــني و ه ــةو حكومةتانــة دادةنيش ــةَل ئ ــَيني لةط ــة دةَل ــةير، ئَيم ــةري بك ــدة ضارةس ــة ئاين ل
موشكيالنة حةل بكةير، ئةوان ئامـادة نـني لةطـةَل ئَيمـة دابنيشـر، ئـةوان تـاكو ئَيسـتا نـة ئيعترياسمـان ثـَي            

بةييَن لـة كَيشـةيةكي وا ضـؤن دَيـر     دةكةن، نة تةعاموملان لةطةَلدا دةكةن، هةتا دسـةمان لةطةَلـدا ناكـةن، سـ    
تةعامول لةطةَل ئَيمة دةكةن، لةبةر ئةوة ئةو كَيشةية لةطةَل حكومـةتي مةركـةزي زيـاتر وةكـو رةئيةكـةي      
جــةنابت تــةرحت كــرد، تــةساهوم بكرَيــت، ئــةو كَيشــةية لــة رَيطــةي ئةوانــةوة خؤمــان تووشــي كَيشــةيةكي     

ةمان نـاداتَي، لـة هةنـدَي مـةجال مـةجاملان هةيـة، بـةس        دةستووري نةكةير، ضونكة دةستووريش ئةو رَيطاي
لةو رَيطايانة جاري وا هةيـة شـةريكات و واَلتـاني دنيـاو ئـةداليمي  دنيـا دَيـر، ئَيمـة زؤر جياوازميـان هةيـة           
لةطةَل ئةوانة، ئةوان مةشاكيليان نيية، ئةوان سـةاَلحاتيان نييـة لةطـةَل دوةلـي ئيقليمـي، ئـةوان مةشـاكيلي        

ية، مةشاكيلي دةوميان نيية، هةموو شـتَيكيان حـةل كـردووة، بـةس ئـةوان ئَيمـةي بـة دوذمـر         حدوديان ني
 .دةزانر، ضؤن تةعاومنان لةطةَلدا دةكةن، لةبةر ئةوة خؤمان تووشي ئةو كَيشةية نةكةير، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل سةرموو
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 :بةردَين عادل حممد امني

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
ئَيمة بةرداسو ئةوةي هةمانة لة هةموو وةسيلةكان بةكاري بَيـنني، ئَيمـة وةسـيقةيةكمان هةيـة دةسـتووري      
عَيرادية، ئَيمة با لةوة دةربَيني كة ئومنيةت و ئاواتي ئَيمة ضيية، ئةوة مةسةلةيةكي ترة، بةاَلم ئةوةي كة 

ــاتووة      ــةرى ثَيكه ــراق لةس ــةكاني عَي ــةموو ثَيكهات ــة و ه ــةثَيي    ئَيم ــتة ب ــة ثَيويس ــة، ئَيم ــتووري عَيرادي دةس
دةستووري عَيراق تةعامول بكةير، بؤ خؤمان دةزانني هـةر رَيككةوتننامةيـةك سـنووري نَيـوان دةوَلـةتَيكي      
بةزاند بؤ دةوَلةتَيكي تر دةبَيتة رَيككةوتننامةيةكي دةولي لة ذَير سـةدئي دـانوني دةولـي ئةمـة تـةعامولي      

ــت، ئةشخ ــدا دةكرَي اصــةكانيش دةبَيتــة ئةشخاصــي مةعنــةوي عــام، كــة دوو دةوَلةتةكةيــة، جــا بؤيــة    لةطةَل
بةرداسو ئةو سةاَلحيةتة بةهيض شَيوةيةك سةاَلحيةتي وةزيرَيك نييـة لـة هـةرَيمَيك لـة هةرَيمـةكان بَيـت،       

ني راستة ئةوة كوردستاني توركياية، ئـةو ئَيرانـة، بةرداسـو ئـةو نةصـة ئةطـةر ئَيمـة بـةو شـَيوةية بينووسـ          
تةجاوزو موخالةسةي دةستووري عَيرادية، باش واية ئَيمة دةدَيك بدؤزينةوة بَلَيني هةر رَيككةوتننامةيـةك  
سـةبارةت بـة مةكمــةن دةكرَيـت، ئَيمــة وةكـو حكومــةتي هـةرَيي بةشــدار بـني لــةو رَيككةوتننامةيـة، ئينجــا        

لي كوردسـتان دةثارَينَيـت، يـةعين    سةبارةت بة بردطةي دوو، ئَيمة لة دانوني سـةرؤكي هـةرَيي مةسـاَلمي طـة    
ناكرَيت وةزيـر تـةوكيل بداتـة دةوَلـةتي ئيتيمـادي بـؤ ثاراسـتين مةسـاَلمي طـةلي هـةرَيمي كوردسـتان، زؤر            

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اني مـام خورشـيد دةكـةم، بةرداسـو ئَيمـة نابَيـت دةوروبـةر ئيسـتيئناز بكـةير، يـةعين           مر ثشتطريي دسـةك 

شتَيك بكةير بةرداسو خؤمان ئةو ثَيكهاتةي وا ناشريير بكةير كة دذمان زؤر بَيت، وةكو دةَلَيي بكةينة بةر 
ر رَيككةوتنَيك داواي تواجني نادانوني، بةثَيي ياسا سيعلةن ثشتطريي ئةوةي كاك عادليش دةكةم، ئَيمة لة هة

ئةوة بكةير نوَينةري ئَيمة بةشدار بَيت تَيدا، نةك بة سةربةخؤ، وةكـو ئَيسـتا كـةس مـانيعي ئـةوةي نييـة،       
ئةطــةر ئَيمــة وةكــو نةتةوةيــةك، وةكــو ثَيكهاتــةي كوردســتان داواي ســةربةخؤ بكــةير زؤر تةبيعييــة، بــةاَلم  

ــةو    ــو رَيك ــت ش ــر نابَي ــَيوةيةي دةذي ــةو ضوارض ــةر ل ــو    ئةط ــة بةرداس ــت، ك ــا بَي ــة دةرةوةي ياس ــةير ل تين بك
 .بةسةرماندا بشكَيتةوة بةخراث، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ابي سـةرؤكي  مـر لةطـةَل رةئيةكـةي كـاك عـادل دام حةديقـةت وايـة لـة دـانوني سـةرؤكايةتي هـةرَيي، جـةن            
هةرَيي دةتوانَيت تةمسيلي مةساَلمي ئيقليي بكات لةطةَل حكومةتي ئيتيمـادي، ثـَيي وايـة ئـةو سـةاَلحيةتة      
ئيمتريامي هةية بؤ جةنابي وةزير لة سةاَلحيةت و ئيختصاصةكاني خؤي دةضـَيتة دةرَي، وا باشـرتة ئةطـةر    

 .ومةني وةزيران بيثارَينَيت، زؤر سوثاسسةرؤكي هةرَيي ئةو مةساَلمة نةثارَينَي با سةرؤكايةتي ئةجن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي سةرموو
 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر لةطةَل رةئيةكةي دكتؤر كةمال دام، بةرداسو ئَيمة لَيـرة ناكرَيـت تةكريسـي ئـةو ئيعـترياف نةكردنـةيان       

ئَيمة لة كوردسـتاندا بـة هـةرَيمَيكي دةسـتووري، ئةطـةر ئـةوان ئـةمردؤ ئيعـترياف بـةو           بكةير، يةعين ئَيستا
واديعة ناكةن، كة واديعَيكي دةستووريية، لةوانةية سبةي رؤذَي، ئَيستا وا ديارة لة توركيا طؤردانكارييةك لـة  

ت دةطؤردَيت، سياسات شتَيكي ئاراداية لة ئاسؤ رووناكييةك دةبينرَيت، لة ئاسؤدا كة طؤردانكاري بكرَيت، سياسا
سابت نيية، نابَيت ئَيمة خؤمـان بـة دةسـو خؤمـان تةكريسـي ئـةو  واديعـةي ئيعـترياف نةكردنـةي ئـةوان           

 .بكةير، ئةوة يةك
ئَيستا لة واديـع شـةريكاتي نـةسو تـوركي لـة كوردسـتان ئـيش دةكـةن، يـةعين ئَيسـتا خؤيـان ئـيش             / دووةم

كردووةو تةعامول ناكةن وا تةعامول دةكةن خؤشتان باش دةزانر، ئـةوة  دةكةن بؤضي بلَيني ئيعترياسيان نة
 .تةعامول كردنةكة مةجودةو شتَيكي واديعة

ثَيي واية ئَيستا باسي دوو شت دةكةير دوو حقول هةية، حقولي موستةدبةلي و حقـولي حـالي، لـة    / سَييةم
ولي موستةدبةلي بةثَيي دةستوور لة دةستووريشدا ئةوة ثَيضةوانةي دةستوور نيية، تةسويق و ئيدامةي حق

هةرَيمة، لة سةاَلحياتي هةرَيمة، بؤية ثَيمان دةكرَيت ئةوة جيا بكةينـةوة حقـولي موسـتةدبةلي كـة ئَيسـتا      
ئَيمة باسي دةكةير، هـةر هـةرَيي خـؤي هـةموو شـتةكاني نيناعاتـةكانيش لةطـةَل دةوَلةتـةكان حـةل بكـات،           

 .كومةتي سيدراَلي و سوثاسبةاَلم حقولي حالي دةطةردَيتةوة بؤ ح
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةبةر خاتري توركيا نيية، لةبةر سورياش نيية، لةبةر دةستووري عَيرادـة كـة دةنطمـان بـؤ داوة، ئـةو      
 .دسانةي كة دةيكةن ئةطةرنا تةنيا ئةوَي بَي  نةوعَيكي تر دسةمان دةكرد، كاك دلَير سةرموو

 
 :يفبةردَين دلَير حممد شر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــر دةنطــي دةخةمــة ثــاَل دةنطــي هــةردوو بــةردَين كــاك عــادل و كــاك عومــةر لــة رووي دانونيــةوة، ضــونكة   
بةرداسو ئةو كَيشانةي ثةيوةندي بة مةسةلةي حدودةوة هةية لة دةوَلةتي سيدراَليدا بة تةبيعةتي حاَل بـة  
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ةتي دةبَيـت، يــةك ديبلؤماســيةتي هةيـة، دةكرَيــت ئــةوة   حـوكمي كةســايةتي ئـةو دةوَلةتــة، كــة يـةك كةســاي   
لةاليــةن ســوَلتةي ئيتيماديــةوة بَيــت، ئــيال ئةطــةر هــاتوو لــة دةســتووردا بــة نةصــَيكي ســةريح هــةبَيت لــة   
دةستووري عَيرادي رَيطا بـدات بـة يـةكَيك لـةو هةرَيمانـة، يـان هـةرَيمي كوردسـتان كـة ئيتيئاديـاتي حـدود            

سرا هةية لة زؤر واَلتاني تردا هةية، بةاَلم زؤرتريان بؤ ئيتيئادياتي توجارييـة،  بكات، ئةوةش هةية لة سوي
بة هةر حاَل مر بة دةناعةمت دةكرَيت ئَيمة سةدةرةي سـَييةم ئيلغـا بكةينـةوة، بـةاَلم سةدـةرةي دووةم بـةم       

ديـة احلـق يف مصـاحل    لس االقليم ومبوافقة رئيس االقليم توكيل احلكومـة االحتا جملجيوز )شَيوةية دارَيذينةوة 
 .، سوثاستان دةكةم(االقليم يف اية اتفاقية من هذا القبيل شرط ان يكون الوزير مشاركًا يف  االتفاقية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تي حكومةتي ئيتيمادية بة موشارةكةي نوَينةري ئيقليي، ئينجا مـر  منيش لةطةَل ئةو رةئيةم ئةمة دةسةاَل

احلكومــة االحتاديــة مبشــاركة ممثــل يتــوىل  :أوال)ئــةم صــياةةيةم بــؤ ديــاري كــردووة هــةر بــة عةرةبيةكــةي 
باألتفـاق مـع    تابعـة اىل احـدى الـدول اجملـاورة     توحيد املكمن اذا عرب حدود األقليم اىل منـاطق  حكومة االقليم

، هةتا (الكاملة املنصفة لكال اجلانبني يف تطوير النفط من املكمن املنفعة تضمناملعنية على أن  ة اجملاورةالدول
 .ئَيرة كؤتايي ثَي بَيت، ئةوةكةي تر ثَيويست ناكات

 :سَييةميش بكرَيتة. مر ثَيي واية زيادةية، هةر ثَيويست ناكات( ثانيا)
مة االقليم ومصادقة الربملان ورئيس االقليم علـى ايـة اتفاقيـة    جيب استحصال موافقة مسبقة من حكو :ثالثا)

، ئةوة باشرتة لة جياتي وةزير، حةمتةن ئةو وةختة رةئي وةزيـر  (خاصة بتطوير النفط يف مثل هذه املكامن
وةردةطريَيـت، رةئــي وةزارةت وةردةطريَيـت، بــةاَلم مـةسروزة ئــةم مواسةدةتـة لــة اليـةن حكومــةتي ئيقلــيي و      

ثةرلةمان و ئينجا ريئاسةي ئيقليمي دةوَيت، يان نا، بةس بةو شَيوةية بَيت وةزيـر نـةبَيت، لـة     موصادةدةي
 .جياتي وةزير حكومةتي ئيقليي بَيت، لةطةَل رَين و سوثاردا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يدا ئـةم دةسـةاَلتة نـة دةسـةاَلتي وةزارةتـة، نـة دةسـةاَلتي ئةجنومـةني هةرَيمـة، هـةتا نـة دةسـةاَلتي             لةرداست

حكومةتيشة بة تةنيا، بؤية دةبَيت صيغةيةكي وا بدؤزينةوة، كةوا بطوجنَيـت لةطـةَل دةسـتووري عَيرادـي و     
طةية بكرَيت بـة دوو سةدـةرة   لةطةَل ثرؤذةي دةستووري خؤمشان، مر شتَيكي ئامادة كردووة، كة ئةو سَي برد

احلكومة بالتنسـيق مـع احلكومـة االحتاديـة حـل االشـكاالت النامجـة عـن         توىل ت)بة زمان عةرةبي / يةكةميان
الكاملة املنصفة لكـال اجلـانبني    املنفعةتابعة لدول جماورة شرط ضمان  اىل مناطقعبور املكمن حلدود االقليم 
 (.يف تطوير النفط من املكمن
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يشرتط مصادقة الربملان ورئيس االقليم علـى ايـة اتفاقيـة خاصـة بتطـوير الـنفط يف مثـل هـذه         ) /دووةميش
 .، سوثاستان دةكةم(املكامن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كردو سوثاسئةو رةئيةي مر هةمبوو بةرداسو برادةران باسيان لَيوة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيي واية سةدةرةي دوو حةلي ئةو ئيشكالياتة دةكـات، كـة دةَلـَير حكومةتـةكاني سـةر سـنوور لةطـةَلمان        

لةسةر حـدود نييـة، بـة دةناعـةتي مـر دةبَيـت مبَينَيـت، ضـونكة         تةعاون ناكةن، دوايَي ئةو مةكمةنة تةنيا 
مةكمـةن لـة داخيلـيش هةيـةو لةسـةر حـدوديش هةيـة، ئةطـةر ئـةو كاتـةي كـة ئـةو حكومةتانـةي ئيقلـيي               
موحاوةلة دةكرَيت لةاليـةن حكومـةتي هـةرَيي، ئةطـةر تـةعاموليان نـةكرد لةطـةَل ئَيمـة، بـةثَيي سةدـةرةي           

، بَلـَير  (للـوزير )ةن لة رَيطةي حكومةتي مةركةزيةوة بكرَيـت، بـةاَلم نـةك بَلـَير     دووةم دةتوانر تةعامول بك
تةنيا ئةوةي بطؤردن ئةويرت هةمووي لةجَيي خؤيـةتي و بةباشـي دةزامن   ( لرئيس االدليي او حلكومة االدليي)

 .مبَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي كاك سرسةت سةرموو
 :ابد عبداهبةردَين سرست 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تـةساوةزو  / بةنيسبةت مر هةنـدَيك رووداو و وةدـائيع هةنـة حـةز دةكـةم بـؤ بـرادةران روونـي بكـةم، يـةك          

ئـةوة راسـتة، بـةاَلم    ( 112)ئيربامي ئيتيئادياتي دةولي عايدي حكومةتي ئيتيماديـة بـة مـوجييب مـاددةي     
عايـدي  ( 114)، عائيديـةتي ئـةو حةدالنـة بـة مـوجييب مـاددةي       هةندَي شو تر هةيـة الزمـة ئاطـادار بـني    

 .هةرَيمة، ئينةن هةر ئيربامَيك، هةر تةساوزاتَيك بَيتة كرن، مةسروزة ئَيمة موشاريك بني لةو  ئيتيئادية
نةصَيكي دةستووري سةريح هةية، هةر ئينتقاسَيك لة سةاَلحيات و لة ئيختييصاصاتي هةرَيي بكرَيت، / دوو

ثةرلةماني كوردستان مواسيق بَيت لةسةري دكتؤر نوريش تةئيدي ئةو واديعةي كرد، لةبةر ئـةوة  مةسروزة 
ئةطةر بَيني ئةو وةدائيعانة هةموويان لَيك بدةير، مـةسروزة تـةساوز بـة تةنسـيق بَيـت لـةنَيوان حكومـةتي        
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ــة بكــ      ــةو ئيش ــة ئ ــةوةل نيي ــر موخ ــَيي وةزي ــتة دةَل ــيش راس ــادي، من ــةتي ئيتيم ــةرَيي و حكوم ــة ه اتر، الزم
 .حكومةتي ئيتيمادي لةطةَل حكومةتي هةرَيي ثَيكةوة بةشدار بر زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي زؤر برادةر دسةيان كرد، زؤرينة تةئكيد لةسةر ئةو مةبدةئة دةكةنةوة، كة دةبَيت شتةكة رةضاوي 
ي و هـةم كـاك دكتـؤر ناصـح و هـةم كـاك       دةستووري عَيراق بكرَيت، هةم كاك دلَير و هـةم كـاك دكتـؤر نـور    

سرسةتيش صياةاتيان تةدديي كرد، خواَلصةي ئةو صياةاتانة بـةو شـَيوةية دةخيوَينمـةوة ماددةكـة دةبَيتـة      
دوو بردطة، ئةطةر بردطةي يةكةم و دووةم تةوحيد بكرَيت بةو صيغةيةي كة دةخيوَينمـةوة، لةبـةر رؤشـنايي    

يق مـع احلكومـة االحتاديـة بالعمـل علـى توحيـد املكمـن اذا عـرب حـدود          احلكومة بالتنستوىل ت)موداخةالتتان 
 املنفعـة تابعة الحدى الـدول اجملـاورة واالتفـاق مـع الدولـة اجملـاورة املعنيـة علـى ان يضـمن           اىل مناطقاالقليم 

ئـةوة،  ، ئةطةر جةنابي وةزير مواسيق بَيت لةسـةر  (الكاملة املنصفة لكال اجلانبني يف تطوير النفط من املكمن
 .يةعين بردطةي يةكةم و دووةم تةوحيد بَيت بةو شَيوةية، بةَلَي سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بالتنسـيق مـع    حكومـة االقلـيم   تـوىل  ت)ئَيمة ثَيشنيارمان هةية هةمووي ببَيت بة يةك سةدةرة بةم شَيوةية 

أحدى الدول داخلة يف توحيد املكمن إذا عرب حدود األقليم اىل مناطق حتادية منسجمًا مع الدستور احلكومة اال
اجملاورة باألتفاق مع الدولة اجملاورة املعنية على أن تضـمن املنفعـة الكاملـة املنصـفة لكـال اجلـانبني يف تطـوير        

هـيض شـو تـر نييـة، هـةمووي حـةل        ، ئـةوة يـةك سةدةرةيـةو   (مبوافقة مسبقة من الربملان النفط من املكمن
 .دةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ثاشــي (ومصــادقة الربملــان عليــه )، مواسةدــةي موســبةدة نابَيــت  (ومصــادقة الربملــان)كاكــة دةبَيــت بكرَيتــة  
يف تطـوير الـنفط ومصـادقة    )ئيتيئاديةكة ثةرلـةمان موصـادةدةي لةسـةر دةكـات، دةتوانَيـت رةسـني بكـاتر        

 .، كاك دكتؤر ناصح سةرموو(منسجمًا مع الدستور العرادي)،(الربملان
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سَييةم باسي ئيتيئاديات دةكات سةردي زؤرة لةطةَل ئةوةي جةنابي وةزير دةيَلَيت، بؤية ئةوةي كة جـةنابت  

ئـةوةي جـةنابت خوَيندتـةوة جَيطـةي يةكـةم و      ثَيشكةشت كرد باشرتة ببَيتة دوو سةدةرة بةو شَيوةية كةوا 
دووةم دةطرَيتــةوة، وةكــو تةدريبــةن ئَيمــةش هــةموومان لةســةر ئــةو رةئيــة بــووير، ســَييةميش ثَيويســتة    

 .مبَينَيتةوة، بةاَلم بة مةرجَيك لةجياتي وةزير حكومةتي ئيقليي دابنرَيت و تةواو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، مـر خـؤم ثَيشـنيارم كـرد بـوو، بـةاَلم ئةطـةر تةماشـاي سةدـةرة سـَي بكـةيت            دةزاني ضية كاك دكتؤر ناصح
تنسـيق بـني   )ئةوة ثَيشرت طوتوومانة، ( جيب استحصال موافقة مسبقة من حكومة االقليم)جوملةي يةكةمي 

تــوىل ت)ئــةوة دةمَينَيتــةوة تـةنيا ثةرلةمانةكــة دوو كةليمةيــة، ئــةو ثَيشـنيارةي وةزيــر زؤر باشــة   ( احلكومـة 
توحيـد املكمـن إذا عـرب حـدود     بالتنسيق مع احلكومة االحتادية وفق أحكام الدستور االحتادي  ومة االقليم حك

حدى الدول اجملـاورة باألتفـاق مـع الدولـة اجملـاورة املعنيـة علـى أن تضـمن املنفعـة          تابعة  ألاألقليم اىل مناطق 
، ئـاخري ئيتيئاديةكـة ثَيشـي    (صـادقة الربملـان  على ان تعرض ملالكاملة املنصفة لكال اجلانبني يف تطوير النفط 

موصادةدةية خؤ ناكرَيت، ئيتيئاديةكة دةكرَيـت، ئينجـا دَيتـة ثةرلـةمان بـؤ ئـةوةي دةنطـي لةسـةر بـدةير،          
وســق احكــام )ببَيتــة دةســتووري ئيتيمــادي ( علــى ان يقــرتن مبصــاددة برملــان كوردســتان)دانونيــةكان بَلــَير 

ومصـادقة برملـان   )ي ناوَيـت،  (علـى ان يقـرتن  )، (ومصادقة الربملان عليه)ببَيتة لةسةرةوة، ( الدستور االحتادي
، يةك شت دةمَينَيت كاك سرسةت موالحةزةي باشي كرد، هةرضةندة ثَيشرت هـي خـؤي بـوو    (كوردستان عليه

ئَيمـة  ، (اىل املناطق داخل حدود احـدى الـدول اجملـاورة   )، كاكة واي لَي بكة (ومصادقة برملان كوردستان عليه)
 .لة الي خؤمان دةنووسني، بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة مامؤستا كاكة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة احلادية واخلمسون

ذا عـرب  تتوىل حكومة االقليم  بالتنسيق مع احلكومة االحتادية توحيد املكمن وفـق أحكـام الدسـتور االحتـادي إ    
حدود األقليم اىل مناطق داخل حدود أحدى الدول اجملاورة باألتفاق مع الدولة اجملاورة املعنية على أن تضـمن  

 .املنفعة الكاملة املنصفة لكال اجلانبني يف تطوير النفط ومصادقة الربملان عليه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةك سةدــةرة بــةو شــَيوةيةي خوَينديــةوة دةخيةمــة كةواتــة مــاددةي ثــةجناو يــةك ســَي سةدةرةكــة دةبَيتــة يــ 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

 .سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي ثةجناو دوو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 نى ناكؤكيةكانضارةسةركرد

 :يةكةم :ماددةى ثةجناء دوو
وةزير بؤى هةية لةهةموو ناكؤكيةكانى كةسةكانى كارمةندى ثرؤسةكانى نةوت دةطرَيتةوة، بكؤَلَيتةوةو  -ع

 :دانى ثَيدا بنآ ئةطةر هاتوو ئةو كَيشانة
بوو، دةدى ضؤنيةتى لةنَيوان كةسةكان خؤيان بر، ئةطةر رَيككةوتننامةكانى لة نَيوانياندا ئةجنام درا  -3

 .ضارةسةر كردنى ناكؤكيةكانى تَيدا نةهاتبآ
 (.جطة لة حكومةتى هةرَيي)يان ئةوةى ثةيوةستة بةاليةنةكانى ديكة كة بةشدار نني  -4
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وةزير بؤى هةية هةموو بارودؤخةكانى ثةيوةنديدار بة ناكؤكيةكان لةبةرضاو بطرآ و ئامؤذطاريةكانى  - 
ةجآ كردنى برديارةكةى ثَيويست بَيت بةثَيي رَيكارةكانى بةثَيي ئةم ماددةية بدات كة بؤى هةية بؤ جَيب

ثةيردٍِةو دةكرآ، لةوانةش دانى دةرةبووى ثَيويست لةاليةن هةر يةكَيك لةاليةنةكانى ناكؤكةكةوة بؤ 
 .اليةنةكةى ديكةوة بةمةرجَيك ئةو دةرةبوو كردنةوةية دادثةروةرانةو طوجناو بَيت

ةو ناكؤكيانةى بؤى رةوانة دةكرآ نةكؤَلَيتةوة بةشَيوةى نوسراو اليةنةكانى كَيشةكة ئةطةر وةزير ل -ت
 .ئاطادار دةكاتةوة

 : دووةم
ئةطةر كَيشةى ثةيوةنديدار بةلَيكؤَلينةوةو ثيادة كردنى مةرجةكانى مؤَلةت، يان هةردووكيان لةنَيوان  -ع

 .كَيشةكة لة رَيطةى طئتوطؤوة ضارسةر بكةنكةسى رَيثَيدراوو وةزير روويدا، اليةنةكان هةوَل دةدةن 
 .ئةطةر كَيشةكة بةهؤى طئتوطؤوة ضارةسةر نةكرا بؤ هةردووال هةية كَيشةكة ببنة بةردةمى ناوبذيوان - 
هةر ناوبذيوانَيك لةنَيوان وةزيرو كةسى رَيثَيدراو بةثَيي رَيكةوتنى هةردووالو بةثَيي يةكَيك لةو  -ت

 :رَيسايانةى خوارةوة
يان رَينماييةكان، يان رَيساكانى سةنتةرى نَيودةوَلةتى بؤ 1165َيككةوتننامةى واشنتؤنى ساَلى ر -3

 .ضارةسةر كردنى كَيشةكانى وةبةرهَينان لةنَيوان دةوَلةتانء هاوواَلتيانى دةوَلةتانى ديكةوة
ثآ بةسرتا ثشتى  42/1/1128كة لة ( Icsid)رَيساكانى بةمةبةستى زَيدة ئاسانكاري داهاتووة بؤ -4

لةنَيوان دةوَلةتانء هاوواَلتيانى دةوَلةتانى ديكةوة، كاتآ اليةنى ( Icsid)لةاليةن ئةجنومةنى كارطَيردى 
 .ى رَيككةوتننامةى واشنتؤن ناَينَيتةدى(45)بيانى ثَيداويستيةكانى لة ماددةى 

 .ى بازرطانى جيهانىثةيردةو كردنى رَيساكانى ناوبذيوانى نةتةوة يةكطرتووةكانى تايبةت بةياسا -1
 (.LCIA)رَيساكانى ناوبذيوانى ثةيردةوكراو لة دادطاكانى لةندةن بؤ ناوبذيوانى كردنى نَيودةوَلةتى  -2
بةثَيي رَيككةوتنى اليةنةكانى ناكؤك لةسةر رَيكارةكانى، )ثةيردةو كردنى رَيساكانى ديكةى دانثَيدانراو  -5

 .ئةو ماوةيةى كة ثَيويستة برديارى ىَل دةربكرآ لةوانةش رَيطاى دامةزراندنى ناوبذيوانانء
ثابةنديةكانى وةزيرو كةسى رَيثَيدراو بةردةوام دةبآ، بةثَيي مؤَلةت كة تاوةكو ضارةسةرى هةر  - 

 .مةسةلةيةك كة رةوانة كراوة بؤ ناوبذي كردن لَيبووردن لة مةرجةكانء طؤردينى
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
 حل النزاعات

 :أوال  :الثانية واخلمسوناملادة 
االشخاص العاملني يف العمليات النفطية وإقراره سواء كانت تلك تتضمن  النزاعات اليتالبت يف كل للوزير  -أ

 :النزاعات

 .بني االشخاص انفسهم اذا كانت االتفاقيات اليت ابرمت بينهم مل تنص على كيفية حل النزاعات -1

 (.ماعدا حكومة األقليم ) يما يتعلق باطراف اخرى غري مشاركة أو ف -4
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جيوز للوزير ان يأخذ بنظر االعتبار كل ظروف متعلقة بالنزاع وان يعطى التوجيهات قد تكون ضروريًا  -ب
لتنفيذ القراري مبوجب االجراءات املتبعة وفق هذه املادة من ضمنها تسديد التعويض االزم من قبل اي طرف 

 . النزاع للطرف االخر على ان يكون هذا التعويض عاداًل مناسبًامن طريف
 .اذا مل يبت الوزير يف اي نزاع حيال اليه فأنه يبلغ حتريريًا االطراف املتنازعة بذلك -ت

 :ثانيا
بني الشخص املخول والوزير، حتاول  يهمااذا حصل نزاع فيما يتعلق بتفسري او تطبيق شروط األجازة او كل -أ

 .اف حل ذلك النزاع عن طريق  املفاوضاتاالطر

 .اذا مل حيسم النزاع عن طريق املفاوضات، جيوز لكال الطرفني أن يعرض النزاع اىل التحكيم -ب

 :اي حتكيم بني الوزير والشخص املخول جيري باتفاق الطرفني ومبوجب احدى القواعد التالية -ت

بني الدول  د املركز الدولي حلل نزاعات االستثماراو تعليمات او قواع 1165اتفاقية واشنطن لسنة  -1
 .  ومواطين الدول االخرى

من قبل اجمللس  42/1/1128واليت تبنت يف ( ICSID)القواعد الواردة بشان التسهيالت االضافية ل -4
ورة يف بني الدول ومواطين الدول االخرى، عندما ال تفي اجلهة االجنبية باملتطلبات املذك( ICSI )االداري يف 

 . من اتفاقية واشنطن( 45)املادة 

 .اتباع قواعد حتكيم االمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة العاملية -3
 (.LCIA)قواعد التحكيم املتبعة من قبل حماكم لندن للتحكيم الدولي  -2

ضمنها طريقة حسب اتفاق االطراف املتنازعة على اجراءاتها، من ) اتباع القواعد االخرى واملعرتف بها -5
 (.تعيني الحمكمني والفرتة الزمنية اليت  يتوجب اختاذ القرار من خالهلا

 .تستمر التزامات الوزير والشخص املخول حسب األجازة حلني حل اية مسالة معلقة وحمالة للتحكيم -ث
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةر ماددةي ثةجناو دووي ثرؤذةكة نييةليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير ض طؤردانكاريةكت كردووة لةسةر ثَيشنياري خؤت
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة شتَيكي ئيعتيادية وابنامن، هيض ئيلتينامـات  و ئةوانةي تياية، بةاَلم لَير(للوزير)نةخَير ئيقتريابان نيية، 

، بـؤ  (ت/ثانيـاً )نيية هةموو شتَيك ئيعتيادية، بةرداسو لة هةموو دانوني نةوتدا شو وا دةبينني، سةدةرةي 
ئةوةي بة شةريكةكان بَلَيني نيةمتان باشةو ئيعتيماد دةكةينة سةر عالةمي بؤ حةلي نيناعات، ئةمـة بـةكار   
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واَلتـان، لةبــةر ئــةوة ئـةوةمان ئيقــترياح كـردووة، ئةطــةر ثرســيار هـةبَيت ئَيمــة وةاَلمــي      دةهَينرَيـت لــة زؤر 
 .دةدةينةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، (للــوزير البــت يف كــل النناعــات )مــر تــةنيا ثرســيارم لةســةر ئةوةلةنــة، يــةعين ئــةوة دانونيــةن دةكرَيــت    
 .جوملةكة هينة بَلَيني مةحكةمةو تةحكيي و ئةوانة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.ردَين دبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، سةدـةرةي نيهـائي،   (حـل النزاعـات ختضـع ملوافقـة جملـس االقلـيم      )دانـَيني  ( ثالثًا)ئةطةر ثَيويستة دةتوانني 

ياديـة، لةبـةر ئـةوة    مانيع نيية بةرداسو ثَيويست ناكات، بةاَلم ئةطةر برادةران دةيانةوَيت ئةوة شتَيكي ئيعت
 .مونادةشةي زؤري لةسةر نةكةير، ئةطةر هةر ئةوةية مةسةلةكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تــةنيا ئةوةندةيــة حــةلي نيناعــات لــةزؤر شــوَيندا طوتومانــة بــةثَيي تــةحكيي دةبــَي ، تــؤ لَيــرة كةليمةكــة  
ةشـةي بكـةير، كـَي دةيـةوَيت دسـةي      ، ئةو جوملةية، با تؤزَيـك موناد (البت يف كل النناعات)جوملةي يةكةم 

 .لةسةر بكات، ناو دةنووسي، كاك دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشـنياز  (  )مر لةو باوةردةدام صيغةكةي تؤز كاَلَيك رةكاكةتي تياية، يـةكَيكيان ثَيويسـت ناكـات سةدـةرةي     

بــني  حتــدث النزاعــات الــيت االقلــيم حــل للــوزير مبوافقــة جملــس -ع)وســرَيتةوة، دةكــةم كــةوا بــةو جــؤرة بنو
سـواء بـني االشـخاص انفسـهم اذا كانـت      )ئينجـا دَيينـة سـةر ئـةوةي     ( االشخاص العاملني يف العمليات النفطيـة 

يـه عرضـه   اذا مل يبت الوزير يف  النـزاع فيجـب عل   -ت)، دووةم زيادة، سَييةميش كة دةكاتة .......(االتفاقيات
 .، بؤ ئةوةي كةوا ئاطادار بر، كة تةماشاي داواكاريةكةيان نةكردووة، سوثاس(على االطراف املعنية حتريريًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لَيـرة  ( للوزير البت يف كل النناعـات )ة، كة دةَلَي هةي( ع)ئةو دوةتةي لة سةدةرةي (  )بة رةئي مر سةدةرةي 

، يةعين الوازيةكي تَيداية، سةدةرةي يةكةم بة رةئي مـر زؤر بةدوةتـة، بـةاَلم سةدـةرةي     (جيوز للوزير)بووة 
 .زؤر الوازة، زؤر سوثاس(  )

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح سةرموو
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 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 
 .هةمان رةئي كاك دكتؤر نوريي هةية لةطةَل رَينو سوثاردا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةزيـرةوة   هةية، مةسةلةي ئةو دةرةبوو كردنةوةي كة لة اليةن (  )مر موالحةزةم لةسةر سةدةرةي يةك 

 .وةك ثَيشووي لَي بكرَيتةوة، كة ليذنةيةك هةبَيت بؤ دةرةبوو كردنةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سيعلةن مر زؤر بة بَي (  )ثشتطريي لة بؤضوونةكةي كاك دكتؤر نوري دةكةم، لة سةدةرةي ( ع)لة سةدةرةي 

 .هَيني دةزامن درَيذةو مانايةكةي وازيح نيية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
د هــةر مــر واي بــة بــاش دةزامن بطةردَيينــةوة مــاددةي بيســت و نــؤ لــةوَي تةدريبــةن باســَيكي ئــةوةمان كــر   

مةوزوعةكــة موتةعةليقــة بــة مونازةعــات، دةتــوانني ئيســتيئادة لــة مةشــروعي عَيرادــي بكــةير لــة حــةلي   
مونازةعات لة سةسَلي دووةم لة ماددةي ضل و ثَينج بةشَيوةيةكي زؤر وازحيي هاتووة، ئةطةر مةجامل بدةنَي 

يت تنشـأ حـول تفسـري وتطبيـق هـذا      يـتم احلـل النزاعـات الـ    / اواًل)بؤتاني خبوَينمـةوة، مـاددةي ضـل و ثَيـنج     
 .القانون او االنظمة الصادرة مبوجبه عن طريق املفاوضات بني االطراف املعنية ومبا ميليها مبدأ حسن النية

 .اذا مل يتم حل النزاع باالتفاق حيال املوضوع اىل الوزير حلله بالتشاور مع حاملي الرتاخيص املعنيني/ ثانيًا
حبســن النيــة اىل احلــل حيــال النــزاع اىل التحكــيم او اىل الســلطات القضــائية ذات         اذا تعــذر الوصــول / ثالثــًا

، ئةو شتانةي كة لة دووةم هاتووة، ئـةوة دةزانـر شـتَيكي    (االختصاص حبسب االتفاق املنصوص عليه يف العقد
 .باشة، ضونكة معيارَيكي دةولي وةرطرياوة، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .عادل سةرموو كاك
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 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي مر بردطةي يةكةم لة دةسةاَلتي وةزير نيية، لةبةر ئةوةي ئةوة كَيشمة كَيشة لةسةر حةق لـةنَيوان  
دوو اليةندا، بةرداسو ئةوة تةجاوزي حةدي سوَلتةي دةزائي مةحكةمةيـة، لةبـةر ئـةوةي باشـرت وايـة ئَيمـة       
ئةو بردطةية الببـةير، ضـونكة ئةسـَلي مةوزوعةكـة كاتَيـك كـة كَيشـة دروسـت دةبَيـت دةعـوا كردنـة لةسـةر             
يةكرتي، ئينجا ئـةو اليةنانـةش دةسـتووريةن و دانونيـةن حـةدي ئةوةيـة حـةري نيناعـات بكـات، دادطايـة           

 .ازامنالببةير مر بة دانوني ن( ع)حةق و ناحةق لَيك جيا بكاتةوة، باشرتة واية بردطةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن لَيرةدا وةزير سةيرى كَيشـةي نَيـوان شةخصـةكان دةكـات، كـة لـة ئيتيئاديةكـة بةسـتوويانة لةطـةَل          

، ئـةم  ((ماعدا حكومـة األقلـيم   ) اركة أو فيما يتعلق باطراف اخرى غري مش)حكومةتدا، خاَلي دووةمي دةَلَي 
ئةشخاص ئوخراية، ئةطةر هاوواَلتي بَيت، ئَيمة ئةوةمان لة ماددةي بيسـت و نـؤ تـةحويل كـرد بـؤ جيهـاتي       
موختةس، طومتان جيهاتي موختةس دةرةبوو دةداتةوة، جيهاتي موختـةس ئـةو كَيشـةية ضارةسـةر دةكـات،      

يسبةت خـاَلي يةكةمـةوة، ضـونكة لَيـرة ئـةترايف ئـوخرا ةـةيري        لَيرة زيادةية بةن(  )لةبةر ئةوة سةدةرةي 
موشارةكة ماعةدا حكومةتي ئيقليمر كةواتة هـاوواَلتي دةطرَيتـةوة، ئةطـةر نيـناع دروسـت بـوو لةطةَليانـدا،        

االطراف االخرى )، بةشَيكي تريش (العاملني يف العمليات النفطية)ضونكة دوو بةشي جيا كردؤتةوة، بةشَيك 
 .، زؤر سوثاس(ةغري مشارك

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سامل سةرموو
 :حممد علي بةردَين سامل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اذا مل يبت الوزير يف اي نزاع حيال اليـه فأنـه يبلـغ حتريريـًا االطـراف      )سةدةرة ئةوةلةن ( ت)لة ئاخري سةتر 

اذا مل حيسـم النـزاع عـن     -ب/ثانيـاً )ةبت باشـرتة، لـة   ، يةعين ضنة، ئةوة بَي مةعناية، هةر ن(املتنازعة بذلك
تـةحكيي بَيـت بـا هـةردوو تـةرةسا بَيـت       ( طريق املفاوضات، جيوز لكال الطرفني أن يعرض النزاع اىل التحكيم

 (.جيوز للطرفني أن يعرض النزاع اىل التحكيم)ظَيت حةزف ببَيت ( لكال)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
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 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةم ( ثانيًا)بةرداسو مر بؤي وا دةضي، ئةطةر ئةوةلةن بة كاملي لةةو بكةير ئيشكاليةتي تَيدا نيية،  

بتفسري  باالشخاص العاملني يف العمليات النفطية او اي نزاع يتعلق اذا حصل نزاع فيما يتعلق)شَيوةية بَيت 
، ئةوجا (عن طريق  املفاوضاتفيتم حلها بني الشخص املخول والوزير،  يهماق شروط  األجازة او كلاو تطبي

اذا مل حيسم النزاع عن طريق املفاوضات، جيوز لكال الطرفني أن يعرض النزاع  - )دَيينةوة سةر سةدةرةي 
 .سبةت بردطةي يةكةم و دووةمدووةم، بةو شكلة رةبتةكة ببَيت بةني(  )بَيينة سةر سةدةرةي ، (اىل التحكيم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَي دسةي لةسةر بكرَيت، ثَيش ئةوةي بضَيتة دة ،مر بؤضوونةكةم جياوازة،  عادةتةن كة موشكيلة دةبَيت

ةريكة، شةخصي يةكةمي مةعين كة وةزيرة لةطةَل مةحكةمة لة هةموو حاَلةتَيكدا شةخصي يةكةمي ش
مةسئوولي ياسايي وةزارةت دةبَيت بةشداري ئةم شتانة بكات، لة جَيي خؤيةتي وةزير ئةطةر ئةوةشي بؤ 

 .ئيناسة بكرَيت لةطةَل مةسئوولي ياسايي، ئةمة بةنيسبةت خاَلي يةكةم
 دةزامن وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةنيسبةت خاَلةكاني تر، مر تَيبينيي هةية بةرداسو بةواجييب

و هةموو يةك و دوو و سَي و ضوار و ثَينج ئةمانة هةمووي لةبةر (ت)بةنيسبةت خاَلي دووةم بةتايبةتي 
دةسو ثةرلةماندا بَيت، ثةرلةمان شارةزايي هةبَيت، ضونكة مر موالحةزةي ئةوةم كردووة لة مةشاكيل 

انكة، تا ئَيستا موالحةزةم نةكردووة واليةتَيك بةشداري كرد بَيت ئةم ليذنانة هةمووي تابيع بة وؤردَلد ب
( 155)لةم مةشاكيالنة، ئةوة ئاخري ليسو ئةو دؤنرتاتانةي كة هةبووة لة نَيوان دةوَلةتاندا، كة تةدريبةن 

ي بانقي دوةلي ئيعتيباري بؤ كردووة، ليستةكةم لةالية دةخيةمة بةردةمي سةرؤكايةتي (122)لةمانة 
ةمان، هةروةها مةمجوعةيةك مةباديئ و مةصادر كة ثَيويستة وازيح بَيت، بؤ هةر ئيتيئاديةك، يان ثةرل

هةر موشكيلةيةك لة داهاتوودا ببَيت، يةعين دةبَيت سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةرضاوي ضؤل بَيت و 
ةتةكاني تياية كة بةرسراوان بَيت، ئةو شتانة ضية، لة هةموويان موالحةزةي ئةوةم كردووة، لةوةشدا دةوَل

مةنتيق نيية كة لةنَيوان سةتيك و شوَينةكاني تر تا ئَيستا هيض ئيتيئاديةك نةبووة بةاَلم موالحةزة دةكةم 
هةر دةوَلةتةكاني تري تياية، نازامن ئةو ثرسيارةم بؤ جةنابي وةزيرة، دةكرَيت لةو مونةزةماتانة كة سةر 

 .ي ئَيمةش تيا بةشدار بني، زؤر سوثاسبة وؤردَلد بانكة وةكو وياليةت، وةكو ئيقلي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير سةرموو
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 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة بردطةي يةكةم مر ثشتطريي لة رةئيةكةي دكتؤر نوري دةكةم، ضونكة بةرداسو لَيرة دةبَيت وةزير بةو 

ةجليسي ئيقليي، ضونكة ئَيمة ئةطةر عةددةكة مةجليسي ئيقليي ثَيي حاَلةتة هةَلستَيت بة مواسةدةي م
هةَلبستَيت، كةواتة دةبَيت لة نيناعةكانيشدا ئةو ئاطادار بَيت لَيي، ثَيي واية ئةوةي دكتؤر نوري طوتي لة 

بكرَيتة هةر  ،ة زيادةو درَيذيش كراوةتةوة(جيوز)ثَيي واية ئةو (  )جَيي خؤيةتي، لة بردطةي يةكةم 
بةس ئةوةندة، ئةوةي تري زيادةية، ضونكة لة ( بالنزاع للوزير ان يأخذ بنظر االعتبار كل ظروف متعلقة)

 .حاَلةتي تةعوينو ئةوانة ئَيمة رَيطةي ترمان طرتؤتةبةر، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئةسعةد سةرموو
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ني ثَيشنيازةكاني كاك عةوني بةزاز دةكةم، هةروةها لة سةدةرةكان كة وةزير هاتووة، يةعين مر ثشتيوا

سةدةرةيةك ثَيشنياز دةكةم كة زياد ( ع)تةواوة لة جَيي خؤيةتي، ثَيي ناوَيت بطؤردَيت، بةاَلم لة دووةم ثاش 
سةني بَيت بة جؤرَيك حةل  بكةير، ضونكة ثَيش ئةوةي كارةكان، نيناعةكان بَيتة تةحكيي، دةبَيت ئةواني

اذا كان النزاع يتعلق مبسألة فنية او )بكرَيت، ثَيشنيازةكةشي ئةوةية، ئةو سةدةرةيةي ئيناسة بكةير 
هندسية او تشغيلية او حسابية للعمليات النفطية ممكن ان خيضع احلل من قبل اخلبري الفين مبوافقة 

 .، سوثاس(الطرفني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر كةمال سةرمووكاك 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
للوزير حتويل كل النزاعات اىل )بَلَيني ( للوزير البت)بةنيسبةت ماددةي ثةجناو دوو ئةوةلةن لةجياتي 

وةكو حاكي هةموو موشكيلةكان ، بةو شكلة بردواتر، ضونكة وةزير خؤي ناتوانَيت (التحكيم العادل او القضاء
 .حةل بكات، بؤية بدرَيتة تةحكيمَيكي عادل، يان بردواتة دةزا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير رةئي لةسةر ئةو نودتانة سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة بطؤردَيت بة تةواوي ( ت)هةية هةمووي ئاسان بكاتةوة، بَلَيني لة سةدةرةي دووةم ئيقترياحَيكمان 

هةمووي ( مبوجب احدى قواعد حل النزاعات املتفق عليها يف العقد)مةصدةرةكان الببةير، بيكةير بة 
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ئةوة ( تالية) لةجياتي ئةوةي بَلَيني( اي حتكيي بني الوزير والشخص املخول دواعد)الببةير، دوايَي دةَلَيت 
 (.حل النناعات املتئق عليها يف العقد)بطؤردة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة موشكيلة نيية، كةس ئيعتريازي لةسةر ئةوةي نةطرت، بةاَلم لةسةر ماددةي ثةجناو دوو ئةوةلةن 
وة، دوو، سَي صيغة ، وةكو طومتان هينة، وةكو خؤي مبَينَيتة(للوزير البت)ئيعتريازات زؤر هني كرا، ضونكة 

 .هةية برادةران نووسيتيان ودسة كراوة، بةَلَي سةرموو
 :بةردَين خةمان زرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نةهاتووة، كَيشةكة هةر زؤرتر لة تةرجومة ( البت)ثَيي واية هةتا لة ئينطلينيةكةش هةر بة ماناي 
( للوزير استئسار)ر لَيرة زياتر ئيستيئسار كردن دَيت عةرةبيةكةية، وابنامن ئةطةر ةةَلةت نةئ لة ئينكا

لةبةر ئةوة ئةطةر بكرَيت جةنابي وةزير خؤي بؤمان باس بكات مةبةسو لَيرة ضية، ضونكة رةنطة وشةي 
 .كَيشةمان بؤ دروست بكات( البت)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( العمل على حل النناعات( )النناعات البت يف كل)خؤي ئةطةر جوملةكةي لة سةرةوة بطؤردير لة جياتي 
ماناي واية تةرةسَيكي موستةديل بَيت، هةردوو تةرةف ( العمل على حل النناعات)ئةوة تةبعةن كة دةَلَيني 

يةكة ضةند برادةر طوتيان لة ئةوةلةن ( )مواسةدةتي بؤ نةكةن، ئةوةلةنةكة واي لَي بكةير، دووةمينيش 
اتر، هةندَيك برادةر ئيشارةتيان بةوةي كرد، يةعين لة ئةوةلةن ئةطةر زيادة اليببةير ثَيويست ناك(  )

، تةبعةن ئةوة (.................. تتضمن النزاعات اليت العمل على حلللوزير )جةنابي وةزير مواسيق بَيت 
 االشخاص العاملني يفحتصل بني  النزاعات اليت العمل على حلللوزير )ثَيويست ناكات مةجليسي ئيقليي، 

 :العمليات النفطية وإقراره سواء كانت تلك النزاعات
 .بني االشخاص انفسهم اذا كانت االتفاقيات اليت ابرمت بينهم مل تنص على كيفية حل النزاعات -1
باش ( ع)، ئةطةر وابَي  يةكةمةكة ((ماعدا حكومة األقليم ) أو فيما يتعلق باطراف اخرى غري مشاركة  -4

ةَلَير شةتب بكرَي  و زيادة، ئةطةر مانيعت نيية، كةواتة شةتيب دةكةير، ضونكة ةكة  د( ) دةردواتر،
  )يةكةش هةر زيادة تةحصيل حاصلة ئةويش هةر شةتب بكرَيت، يةعين (ت)داوايان كردووة، ئةوةي 

 لةجياتي، (باالشخاص اذا حصل نزاع فيما يتعلق)ةكة شةتب دةكرَي ، ئةطةر مواسيقي لة دووةم (وت
بني االشخاص العاملني يف )، ئةوة ثَيشنياري كاك شَيروان بوو بة نووسني نووسيوويةتي ( او تطبيقبتفسري)

اذا حصل النزاع فيما يتعلق )، (العمليات النفطية او أي نزاع يتعلق  بتفسري او تطبيق شروط  األجازة
بني الشخص  يهمااو كل اذا حصل نزاع فيما يتعلق بتفسري او تطبيق شروط األجازة باالشخاص العاملني،

اذا مل حيسم  - )، ئةسَلةكةي باشرتة، (املخول والوزير، حتاول االطراف حل ذلك النزاع عن طريق  املفاوضات
، ئةوة زؤر باش هاتووة، (النزاع عن طريق املفاوضات ، جيوز لكال الطرفني أن يعرض النزاع اىل التحكيم

زير والشخص املخول جيري باتفاق الطرفني ومبوجب احدى اي حتكيم بني الو -ت)هةمووش تةئيديان كرد، 
و ئةوانةي ناوَي وةكو وةزير خؤي ئيقترياحي كردووة ئَيستا، ئةطةر مبَينَي  ض (ع)، ئةو (الدولية القواعد

 زةرةرَيكي هةية؟
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 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.عكسيف االجازة وال)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مبَينَيت باشرتة، بةس يةك ئيشكال هةية ئةطةر وةاَلمي بدةيتةوة، ئةطةر مبَينَيت جوانرتةو، مبَينَيت 
بةس يةك شت وةاَلم بدةوة، يةعين دةبَيت نةصَيك هةبَي  لَيرة، ئةطةر يةك لةو شتانة لة صاَلمي نةبوو 

كامةي هةَلدةبذَيري، يةعين بة ئيتيئادي هةردوو تةرةف هةَلدةبذَيري، تةرةسةكةي تر لة صاَلمي بوو، 
نيهائي دةبَي  لة عةددةكة دةنووسرَيت، لة عةددةكة ئةو حلوالنة يةك، دوو، سَي دةنووسرَيت، باشة خؤي 

 خؤ موساوةزاتةكة وةكو( اذا حصل النزاع)عةيين شت دةطرَيتةوة ( للوزير)خؤي عةيين ئةوةلةن ( ع/ثانيًا)
 .، باشة زةروريية، كاك دكتؤر ناصح سةرموو(ع/ثانيًا)وةزير عةيين شتة، زياد نيية 

 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
للوزير )، كة طومتان (النزاعات العمل على حلللوزير )ةكة (ع)ئةوةي كة جةنابت تةةريَيكت كرد لة ئةوةلةن 

ري ناوَيت، ضونكة ئيقرار دةبَيت خؤيان دةراري لةسةر بدةن اليةنةكان ئيقرا( النزاعات العمل على حل
دةبَيت هةردووكيان موتةسق بر، ئةم حماوةلة دةكات كة ئةوان ثَيك بَير، لةبةر ئةوة ئيقراري ناوَيت لةطةَل 

 .رَينو سوثاردا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .صادةدةي حةلة، زؤر تةبيعية تَيدا بَيتض زةرةرَيكي هةية تَيدا بَي ، ئيقراري حةلة، يان مو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو وةكو وةسيتَيك دةبَيت لةنَيوانياندا، ئةو تةنها موحاوةلة دةكات كة ثَيك بَيـت، كـة ثَيكيـان هَينـا، مانـاي      

 .واية خؤيان ثَيك هاتر، ثَيويست بة ئيقرار ناكات
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

ــة        ــةي ك ــة مةرحةل ــة ل ــني ب ــان وةرة ه ــةنابت طوتي ــة الي ج ــةس هاتن ــةاَلم دوو ك ــة، ب ــانوني واي ــةكةت د دس
 .وةرةدةيةك نانووسني تؤش ئيمنا بكةيت لةسةري موصادةدةت كردووة

 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئاديان كردووة لةنَيوان خؤيانحةدي نيية، وةسيت حةدي نيية، خؤيان هةردووكيان ئيتي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاكة ئَيمة طومتان وةزيرة، وةزيرة شتةكة ثةيوةندي ثَيوة هةية
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 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دواي ئةم دانونة ئةمة يةكةم وةزارةتة بةبَي وةزير

 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَيـت ئيقـراري تَيـدا    ( العمـل )، كـة  (العمـل )مر تةئيدي دسةكةي دكتؤر ناصح دةكةم، مةسةلةي وةزير دةَلَي 

طةر ثَيي نةديرتاوة ض نابَي  بةرداسو ئيقراري ض بكات، وةزير حماوةلة دةكات حةلَيكي وةسةت ببينتةوة، ئة
 .ئيقراري ثَي ناوَيت، دسةكةي دكتؤر ناصح لة جَيطاي خؤيةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سرسةتيش دسةي هةية لةسةر ئةوة
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةو نيناعة حةل بكات لـةنَيوان دوو  مر هيض ئيشكالَيكي نابيني ئةطةر تَيدا هةبَي ، وةزير حماوةلة دةكاتر ئ

تةرةف، ئةطةر طةيشتنة نةتيجةيةك ئيمتيمال هةية ثاش طةيشتين نةتيجةيةك جارَيكي تر نيناعةكة تازة 
ببَيتةوة بةالي كةمي وةزير ئيقرارَيك لةسةري بكـات بَلـَي ئـةو نةتيجةيـة بـة حـنوري مـر طةيشـتينة ئـةو          

نييـة، بـة عةكسـةوة باشـي تَيدايـة خراثـةي تَيـدا نييــة، زؤر         نةتيجةيـة، يـةعين ضـي تَيدايـة، زةرةري تَيـدا     
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بؤضوونةكةي كاك سرسةت سةد لة سةد راستة لة رووي دانونييةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وومامؤستا كاكة سةرم
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، يـةعين  (ادرارها)، دواي ئةوةش (العمل على حلها)ئَيمة خؤ نةمانطووتووة حةلي دةكاتر موحاوةلة دةكةير 

زةمـريي مونةسـة هـةر بـةوة ديـارة، كـة حـةل ناطوترَيـت بـؤي، ئةطـةرنا دةبَيـت بطوترَيـت             ( ادرار املنازعات)
 (.رهاقرا)
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، كةواتـة  (ادـرار احلـل  )، يـةعين  (اقـراره )راستة، دةواعيديةن ( وادرار احلل)، يةعين (اقراره)كاكة بيكةن بة 
االشخاص العـاملني  بني  تنشأ النزاعات اليت العمل على حلللوزير )ئَيستا ئةو ماددةية واي لَي هاتةوة يةكةم 

شةتب دةكرَيت، دووةميش وةكو خـؤي  (   وت)، ......(ه سواء كانت تلك النزاعاتيف العمليات النفطية وإقرار
دةمَينَيتةوة بة هةموو هينةكةوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطـةَل ئـةو ماددةيـة بـة طؤردانكاريـةوة دةسـو       

رطـريا،  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وة       
 .تكاية ماددةي ثةجناو سَي

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير بؤى هةية كةسى رَيثَيدراو ببورَيت لة رازي بوون بةمةرجةكانى رَيثَيدان،  :ماددةى ثةجناء سَييةم

ةرجى ديكة، يان بةبآ بؤى هةية رةزامةندى بنوَينآ لةسةر هةَلثةساردن، يان طؤردينى مةرجةكان، يان بةم
 .مةرج بةشَيوةيةكى بةردةوام يان كاتى

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 اعفاء من الشروط او تغريها

للوزير اعفاء الشخص املخول من االمتثال لشروط التخويل وله ان يوافـق علـى تعليـق     :املادة الثالثة واخلمسون
 .ا بشروط اخرى او دونها وبصورة دائمية او وقتيةاو تغيري تلك الشروط ام

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ماددةي ثةجناو سَي لة ثرؤذةكة دةرنةبرديوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـةعين  ( ستحصـال موافقـة اجمللـس االقليمـي    للـوزير بعـد ا  )خؤي جةنابي وةزير ئيناسةيةكي لةسةر كردووة 
خؤي ديراسةت دةكات، ديراسةكة تةدديي دةكاتـة مةجليسـي ئيقليمـي، كـة مواسةدـةتيان كـرد، ئينجـا ئـةوة         

ةكة راسترتة ثَيي واية، بةس لةطـةَل ئةوةشـدا هةنـدَيك كـةس     (استمصال)دةكاتر لَيرة سةرق دةكاتر، يةعين 
 .ددةيةوَيت دسة بكات، سةرموو كاك رةشا

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيار دةكةم ئةو ماددةية بة كاملي البدرَيت، لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية بة شروت دَيت شةريكات تةدديي 
دةكات ئةشخاصيش هةروةها بة شروت دةبول دةكرَي ، دوايَي بة ئيسـلوبَيكي ديكـة نابَيـت ئيعئـا بكـرَي ،      

حاَلةتي ئةسبابي داهرية، ئةويش دانون تةحديد دةكات زيلنالـة، حروبـة، سَيناناتـة، لـةو طـؤردةي بـة       ئيال لة 
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تةوصيةك هةموو شروت ئيعئا بكرَيت، ئةوة دةبَيتة دردكَيك، بةرداسو كَيشة دروست دةكات لة موستةدبةل، 
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ سةرموو
 :يران نيسانبةردَين رؤميؤ حن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر تَيبينيةكي لةسةر داردشتنةوةي ئةم ماددةية هةية بةرداسو، ضونكة ئَيمة كة ياسا دةنووسـينةوة دةبَيـت   

رَيكوثَيــك بَيــت لــة داردشــتنةكةي، بةتايبــةتي لــة زمــاني عةرةبيــدا، مــر ثَيشــنيار دةكــةم بــةم شــَيوةية بَيــت   
القليم اعفاء الشخص املخـول مـن االمتثـال لشـروط التخويـل ولـه ان يوافـق علـى         للوزير بعد موافقة جملس ا)

، وةدتـةي دةبَيـت ثـَيش دائيمـي     (تعليق او تغري تلك الشروط اما باخرى او دونها وبصـورة وقتيـة  او دائميـة   
 .بَيت، ضونكة بؤ ماوةيةكي دياري كراوة، دائيميش بةردةوام دةبَيت تاكو ئةو ساَل، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر سةد لة سةد ثشتطريي لة مام رةشاد دةكةم، تؤ بؤ ئـةوةي شةخصـَيكي موخـةوةل، كاتَيـك كـة عةدـدَيكي       

ي دةيدي ناكات تـؤ  لةطةَلدا دةكةيت، بؤضي لة دواييدا بَيت بة مواسةدةتَيك عةسوي بكةيت لة شةرتةكان، بَل
ئـةوة  ( االمتثـال لشـروط  )هةرضي دةكةيت بردؤ بيكة، مر مواسةدـةتي مةجليسـي ئيقليمـيي بـؤ وةرطرتـووي      

، شةرتةكاني تةخويليش ديـاري كـراوة، كـة    (اعفاء الشخص املخول من االمتثال لشروط التخويل)دةطةيةنَيت 
 .يت، زؤر سوثاسضية لة عةددةكة دياري كراوة، ئةي تؤ ضؤن دَييت عةسوي دةكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي لة رةئيةكةي كاك رةشاد دةكةم، ضونكة عيباردةيةكي زؤر نارَيكوثَيك و رةكَيكـة، مـر هـةمووي    

، (اعفـاء الشـخص املخـول مـن االمتثـال لشـروط      )ضـي،   ئيمتيسالي جةنابت دةكةم، تـؤش عـةسوم دةكـةيت لـة    
 .كةواتة البردنةكةي ثَيي واية زؤر باشرتةو لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
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 :(جوتيار)بةردَين كريي  يد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رية بؤ بةَلَيندةر بكرَيت، لةطةَل ئةوةشدا ئَيمـة  منيش ثشتطريي مام رةشاد دةكةم، نازامن ئةو هةموو ئاسانكا

شةرت و مـةرجي زؤرمـان دانـاوة، ئَيسـتا هةنـدَيك بةَلَينـدةر دَينـة ثَيشـةوة ئاسـانكاري زؤري تيايـة، ئةطـةر            
 .جةنابي وةزير روونكردنةوةيةك بدات، بنانني ئةو ئاسانكاريانة بؤ ضية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نودتةي نينامي هةية كاك شَيخ ئةدهةم
 :بارزاني ابد عثمان بةردَين ادهي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئيا مر بؤ ماددةي بةو شكلةي ئةطةر جةنابَيتة هةمي جار جـةنابَي وةزيـر خباتـة كـو تـةوزحيَيك بـدة       

يت، ثَيويسو سةر ماددةو، ثَيش ئةندامَي ثةرلةمانَي بكةظنة مونادةشة كرن، بةلكي هةندةك تشت روونرت ب
 .بة هةندة مونادةشة نةبيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .راستة موالحةزةكةت، سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيت لةطةَل ئةوة لَيرة، لةبـةر  مر وابنامن لة ماددةي بيست و ضوار هينمان هةبوو، ئةطةر شتَيك تةنادوز نةب

ي ناوَيت، ضونكة تةخويلة، ئيعئايةكةش الببةير بيكـةن  (استماصل مواسقة)ئةوة ثَيشنيار دةكةم بيكةن بة 
، ئةمة هينة تةخويلـة، عةدـد نييـة، ئيعئـاي ناوَيـت، لةبـةر ئـةوةي لـة مـاددةي          (تعليق او تغري الشروط)بة 

ي كة لة تةخويلةكةدا هةية، بةم ماددةية تؤ دةتوانيت ئيعئاي مقاولةكة مولنمية بةوة(  )بيست و ضواري 
 .طوتي  دةبَيت مولنةم بَيت(  )بكةيت ئةوةي كة ماوة نةيكات، ماددةي بيست و ضواري 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت عةسو جةنابي وةزير مادام لةوَي موعالةجة كراوة، ئةوةي بؤ ضية ئةو ماددةية هةر زيادة، لةوَي دةسـةاَلت 
دراوةتَي، لَيرة بـؤ بـاس بكـةيت، سـَي ئةنـدام ثةرلـةمانيش موداخةلـةيان كـردو داوايـان كـرد ئيلغـا بكرَيـت،             
جةنابي وةزير ئيشارةتي كرد دةَلَي لة ماددةي بيست و ضواردا هاتووة، لةبةر ئةوة ئةو ثَينشنيارة دةخةمـة  

زةيـة بـؤ ئيلغـاي ئـةو ماددةيـة دةسـو بـةرز        دةنطدانةوة بؤ ئيلغاي ئةو ماددةية، كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارة تا
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ئةو ماددةية ئيلغا 

 .كرا، تكاية ماددةكةي تر
 
 



 222 

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 راطةياندنء باَلوكراوةكان

 :رماددةى ثةجناء ضوا
 :وةزير راطةياندن دةطرَيتة ئةستؤ سةبارةت بة :يةكةم

 .بانطَيشةكانى داواكردنى مؤَلةتةكان -ع
 .ئاطاداركردنةوةي ثَيداني مؤَلةت و كؤتايي ثَيهَينانى - 

ثَيويستة وةزير بانطَيشةكان باَلو بكاتةوة لة ئامرازةكاني راطةياندن ء بـةثَيى رَينماييـةكانى لَييـةوة     :دووةم
 .وةو لة ميانةى ئةنتةرنَيت لة الثةردةى ئةليكرتؤنى سةر بة وةزارةتدةركرا

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 االعالنات و املنشورات

  :ة واخلمسونرابعاملادة ال

  :يتوىل الوزير األعالن عن  :أوال

 . دعوات طلب األجازات -أ
   .اشعار منح األجازات وإنهائها -ب
نشر دعوات عرب وسائل االعالم حسب التعليمات الصادرة منه وعرب االنرتنـت مـن الصـفحة     ارةعلى الوز :انياث

 .االلكرتونية التابعة للوزارة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبيين لةسةر ماددةي ثةجناو ضواري ثرؤذةكة دةرنةبرديووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلناز خان سةرموو
 :بةردَين طوَلناز عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة ئيشي وةزارةتة، نةك شةخصي وةزير، بؤية باشرت واية بكرَيتة وةزارةت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي وةزير دةبَي ، بـةاَلم وةزارةت تـةنئيني   ئةسَلةن دةعوةت بةناوي وةزير دةبَي ، ئيشعاري مةحنيش بةناو
، ئيعالنةكة وةزير دةيكات، دةعوةتة، سةرموو كـاك كـةمال   (على الوزارة/ ثانيًا)ئةمري وةزير دةكات، ئةوةي 

 .دسة دةكات
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بكات راستة، ضونكة هةر كةسَيك بة كةيئي خـؤي ئيعالمَيـك    ئةمة بةحةديقةت دةبَيت وةزير سةرثةرشو

دةربكات تةعليماتَيك بدات دوور بَيت لة دةواعيدي وةزارةت و تةعليماتي وةزارةتي نةست بةردةَلاَليي ثةيـدا  
 .دةبَيت، بؤية دةبَيت وةزير سةرثةرشو بكات، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جـار ئامـاذةي ثـَي كـرد، مـر حـةز دةكـةم دوو دسـةي بكـةم، هةنـدَيك جـار رةد            كة جةنابي وةزير دوو، سَي 
سيعلَيكة لةوةي كة ئةوةنـدة لـة مةركةزيـةت و دوور لـة دكتاتؤريـةت و ئةوانـة ميللـةتي ئَيمـة ترسـاوة، كـة           
دةسةاَلت دةخيةيتة دةست شةخصَيك، رةنطة وةكو ئةو دةبَيتـة ئـةو دكتـاتؤرة، ئـةوة يـةك، بـةاَلم تَيكـةاَلوي        
دةكرَيت هةندَي جار لةالي هةندَيك ئةندام، مةسةلةن لَيرة زؤر زؤر بةدوةترتة دةسةاَلتةكة بدرَيتة وةزيـر،  
نــةك وةزارةت، بــؤ؟ ضــونكة ئةطــةر تــؤ ئةطــةر بَلَييــت وةزارةت، ســبةييَن مةســئوولي ئيعالمــي وةزارةتةكــة    

تةشـارَيك دةتوانَيـت ئـةوةي بكـاتر،     دةتوانَيت ئةو شتةي بكاتر، مودير عامَيك دةتوانَيت ئةوةي بكاتر، موس
تــؤ لَيــرة بةعةكســةوة شــتةكةت هــني كــردووة بــة شةخصــَيك كــة زيــاتر لــة دانونةكــة دةزانَيــت، زيــاتر لــة    
مةســئووليةت تــَي دةطــات، ئةندامــة لــة مةجليســي ئيقليمــي بــة عةكســةوة ئةطــةر وةزارةت بوايــة دةبوايــة    

نـةبَيت، دوايـَي مـر شـتَيكي تـريش دةَلـَيي بـؤ جـةنابي          بيكةينة وةزير، يةعين ئةو تَيكةواَلية لـةالمان هـني  
وةزير، بؤ ئةوةي دَلنيا بَيت، لةو شوَينانةي كة وةزارةت هاتووة، خؤي شةخصي يةكةمـة، شـو موهيمـة بـة     
ئيمناي خؤي دةبَي ، بةاَلم ئةوةندةية ئيتميئنانَيكة لة ناحيةي دـانوني، بـؤ ئـةوةي خوانةخواسـتة ئةطـةر      

ــاتؤر ــَيكي ديكت ــاتر     نةسس ــة زي ــي تةنئينةك ــي ئيقليم ــَير مةجليس ــة دةَل ــرير، ك ــة رايبط ــةو دانون ــةبَيت ب ي ه
دةكةوَيتة الي جةنابت، بةاَلم ئةوة بؤ ئةوةية مةسئووليةت كةم بَيتةوة، بؤ ئةوةية سبةييَن هةموو شتةكان 

يـري سالنـة   نةخرَيتة سةر تؤ، عقودة شتة دةيهَينيتة الي مةجليسي ئيقليمي، رةئيس وزةراية، جَيطـري وةز 
هةموو بةشداري دةكةن لة مةسـئووليةت، بـؤ خـؤت باشـرتة، مـر ئـةو ماددةيـة دةخيةمـة دةنطدانـةوة وةكـو           
خــؤي، كــَي لةطةَلدايــة دةســو بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســو بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر  

 .سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، سةرموو بؤ ماددةي دواتر
 :حبري عبداهبةردَين كريي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :يةكةم :ماددةى ثةجناو ثَينج

 :وةزير باَلو كردنةوةى ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ -ع
 .مؤَلةتةكانى ئَيستاى هةَلوةشَينراوةو هةمواركراو بةتَيرو تةسةلي -3
 .لَيبوردنةكان لة مةرجةكانى مؤَلةت، يان طؤردينى بةتَيرو تةسةل -4
 .زانيارييةكانى ثةيوةستة بة رَيككةوتنةكانى يةكطرتر -1



 221 

هةر تاكَيك لةماوةيةكى شياودا لة رؤذى ثَيشكةش كردنى داواكاريةكةى لة اليةنةوة كورتةيةكى دةداتآ  - 
 :دةربارةى

 .ء رَيككةوتننامةكانى يةكطرتر(هةموارةكانى ئَيستاء هةَلوةشاوة)مؤَلةتةكانى  -3
 .د كراوثالنى ثةرةسةندنى ثةسن -4
 .بريكاردانء مامةَلةكانى ديكة كة رةزامةندى لةسةر وةرطرياوة، بةثَيى مةرجةكانى بازرطانى رَيثَيدراو -1
 .ثردؤسةكانى نةوت -2

 :دووةم
 .ثَيدانى مؤَلةت دواى بانطَيشة كردن -ع

 .ثَيدانى مؤَلةت بةبآ بانطَيشة بؤ ثَيشكةش كردنى داواكارى - 
 .ثَيدان بةثَيي طرَيبةستى نةوتثةسند كردنى ثالنى ثةرة -ت
 .رةزامةنديدان لةسةر لَيبووردن لة مةرجةكانى مؤَلةت، يان طؤردينى، يان هةَلثةساردنى -ث
 .وةرطرتنى هةر برديارَيك، يان هةر رةزامةندى دانَيك ثَيويستة بةثَيي مؤَلةت دياري بكرَيت -ج

ابةندييان ثَيشكةش بكةن، بةثَيي ئةم ياسايةو ثَيويستة كؤمثانياكان راثؤرتةكانيان دةربارةى ث :سَييةم
مةرجةكانى مؤَلةت ء بةم شَيوةية بةتَيرو تةسةلي داواكراوة لة مؤَلةتداو بةثَيي رَينماييةكان وةزير باَلو 

 .كردنةوةى دةطرَيتة ئةستؤ
ةبارةت وةزير باَلو كردنةوةى راثؤرتةكانى تايبةت بةكةسة رَيثَيدراوةكان دةطرَيتة ئةستؤ، س :ضوارةم

 .بةداني ثارةكاني تايبةت بة ثردؤسةكانى نةوتى حكومةتى هةرَيي بةثَيي ياسا
زانياريةكانى بةدةستهاتوون بةثَيي ئةم ماددةية بؤ هةموو كةس رةواية ثـاش دانـى رةرـةكان كـة      :ثَينجةم

 .بةثَيي رَينماييةكان وةردةطريآ
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :أوال :واخلمسون اخلامسةاملادة 

 :يتوىل الوزير نشر -أ
 .تفاصيل األجازات احلالية او امللغية وتعديالتها -1
          .تفاصيل االعفاء من شروط االجازة وتغريها -4

 .املعلومات املتعلقة باتفاقيات التوحيد -3
 :عن موجزتقديم الطلب فرد وضمن فرتة زمنية معقولة من تأريخ  كل يتوىل الوزير تزويد -ب

 .واتفاقيات التوحيد( التعديالت احلالية او امللغية)األجازات  -1

 .خطة التطوير املصدقة -4

  .التوكيالت و املعامالت االخرى اليت متت املوافقة عليها ووفق الشروط التجارية املسموحة بها -3
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 .العمليات النفطية -2
  : اءات التالية خالل عشرة ايام من تأريخ تقديم الطلباتيتوىل الوزير بيان أسباب االجر :ثانيا

 .منح األجازة بعد الدعوة -أ
 .منح االجازة دون الدعوة لتقديم الطلبات -ب

 .تصديق خطة التطوير مبوجب عقد النفط -ت
 .املوافقة على االعفاء من شروط االجازة او تغريها او تعليقها -ث

 . قة يستوجب بيانها مبوجب األجازة اختاذ أي  قرار أو منح أية مواف-ج 

التفاصيل وعلى الشركات تقديم تقارير عن التزاماتها وفق هذا القانون وشروط األجازة بالصيغ   :ثالثا
 . املطلوبة يف األجازة وحسب التعليمات ويتوىل الوزير نشرها 

اخلاصة بالعمليات النفطية يتوىل الوزير نشر التقارير اخلاصة باالشخاص املخولني عن دفوعاتهم : رابعا
 .حلكومة األقليم وفق القانون

تكون املعلومات املستحصلة وفق هذه املادة متاحة ألي شخص بعد دفـع الرسـوم الـيت تسـتوفى حسـب        :خامسا
 .التعليمات

 :مصطفى بةردَين عبدالكريي ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَينج دةرنةبرديووة، بةاَلم يةك شت هةية، ثَيي خؤشة بـنانر،  ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ثةجناو 

مـن   فـرد  اي يتـوىل الـوزير تزويـد   )، لَيرة تةرجومةكة تةواو نيية (فرد كل يتوىل الوزير تزويد - )ئةوةلةن 
 (.اي فرد من اجلمهور)، ضونكة ئةوة موكةلةف نيية هةر هةموو عالةم بيداتَي (كل سرد)، نةك (اجلمهور

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

ئةو ماددةيةش ئيعالنات و مةنشوراتة يةعين وةكو ماددةكةي ثَيشرت هينمان كرد لة دةسةاَلتي وةزيرة، يةك 
هــةر لةســةر مواسةدــةتي جــةنابي وةزيــر شــةتب بكرَيــت هــةمووي بــةو ئيعتيبــاردةي نــة ( ثانيــَا)شــت هةيــة 

وةش مـاددةي ثـةجناو سـَيش حـةزف كـراوة،      موجيب هةية بةياني ئةسبابي ئيجرائاتة بكاتر، نـة بَيجطـة لـة   
شةتب دةكرَي ، ثاشي ئةوةش جةنابي وةزير مواسيقة لةسـةر ئـةوةي، سـةرموو جـةنابي     ( ثانيَا)لةبةر ئةوة 

 .وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ويشمان البردووةئةويش ثَيويست نيية، ضونكة ئة( ث)سةدةرةي دوو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةمووي شةتب بكرَيـت،  ( و ج ثع و   و ت و )بة  (ثانيَا)شةتب بكرَيت، كاك دكتؤر ئاشو ( ثانيًا)هةمووي 
يتــوىل الــوزير بيــان أســباب االجــراءات )ضــونكة تــؤ مــةجبور نيــت ئةســبا  ئــيعالن بكــةيت، تــؤ نووســيووتة 
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تووة، ئةسبابةكة ثَيويست ناكات ئيعالني بكةيت، ئةوةش شـةتب كـرا جـةنابي    ، تؤ ئيجرائاتت وةرطر(التالية
 - )، لـة ئةوةلـةن   (كـل سـرد  )لـة جيـاتي   ( اي سـرد )وةزير مواسةدةتي كرد، ئةوةش كة مامؤسـتا كاكـة طـوتي    

 .، كَي دةيةوَيت دسة لةسةر ئةو ماددةية بكات، كاك بةكر سةرموو(يتوىل الوزير تزويد اي فرد
 :ستاح حسنيبةردَين بكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باسي ئةوةي كرا كة لة ماددةي ثةجناو ثَينج سةدةرةي دووةم ئيلغا بكرَيت، مر ثَيي واية زةرورييـة، ضـونكة   

ثَيويسـت  ( ث)دةبَيت جةنابي وةزير ئةسبابي ئةو ئيجرائاتانة بةتايبةتي كـة ئيجـازة هةيـة، مـر ثـَيي وايـة       
ئـةوة ئيلغـا بكرَيـت، بـةاَلم ئـةواني تـر       ( من شروط االجازة او تغريهـا او تعليقهـا   املوافقة على االعفاء)ناكات 

مبَينَيتةوة، بؤ ئةوةي وةزير ئةسبابي ئةوةي روون بكاتةوة، مةسةلةن بؤضي ئيجازةي داوة، بؤضي نةيـداوة،  
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان سةرموو
 :ثريوت خضر سارا بةردَين

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
، وابــنامن ئــةوةي ثةيوةنــدي بــة  (لَيبوردنــةكان لــة مةرجــةكانى مؤَلــةت  -4)لــةبارةي ( -4-ع)بردطــةي يةكــةم 

 .ماددةي ثةجناو سَيوة هةبَيت، دةبَيت مبَينَيت لَيرة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس نةيطوت ئةوة شةتب بكرَيت، كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديسان ثةيوةنديا بة ماددةي ثةجناو ( ع)تَيبينيا مر لة خالةكاني باس كرد، كة ئَيش دبَيذم خاَلة دوَي ئيكةم 

 .سَي هةي، ماددةي ثةجناو سَيش ئيلغا كري، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان سةرموو
 :ه نصراهبةردَين بارزان عبدا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تفاصــيل االعفــاء مــن شــروط االجــازة  -4)بردطــةي دووةم ( ع)دســةكةي مــر كــرا هــةر ثةيوةنــدي بــة يةكــةم  

 .، ئةوةش ثَيويست ناكات مبَينَيت، زؤر سوثاس(وتغريها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم سةرموو
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 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
ي يةكةمي ماددةكة هاتووة، ماوةيةكي شياو، ناكرَيت لة ياساكة تةحديدي ئةو ماوةيـة بكرَيـت،   ( )لة بردطة 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .وثاسدسةكةي مر كرا، نامةوَيت دووبارةي بكةمةوة، س

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
البربَيــت، بــةاَلم زةرورييــة مبَينَيــت بةشــَيوةيةك  ( االعفــاء( )تفاصــيل االعفــاء)رةئــي مــر لــة خــاَلي يةكــةم  

ي دووةم، مـر بـة مةسـَلمةتي نـازامن     تةةريةكة، كةم كردنةوةكة، يان زياد كردني شروتةكان، بةنيسبةت خاَل
ةوة هــةر ئيعئايةكــة البربَيــت (ث)مبَينَيــت، بةنيســبةت ( ع و ت و ج)البربَيــت (  )هــةمووي البربَيــت، بــةاَلم 

 .باديةكةي تر مبَينَيت، ضونكة ئيعئايةكة مةعقول نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :داهبةردَين كريي حبري عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.-4-ع)ثشتطريي لةو رةئية دةكةم بة الداني ئةوةلةن 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويســت ناكــات هــةبَي ، منــيش هــةمان رةئــيي هةيــة ثشــتطريي لــةوةي دةكــةم كــة ئةوةلــةن بردطــةي دوو   

التوكيالت و املعـامالت االخـرى الـيت متـت املوافقـة       -3)سةدةرةي سَي (  )ثرسيارَيكي تريشي هةية لة خاَلي 
، نازامن ئةوانة ضنة، ئةمة ناكرَيت ئةو شتانةي كة كرانـة بـةبَي   (عليها ووفق الشروط التجارية املسموحة بها
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ئةوانة كَينة؟ ض كراوة، ض نـةكراوة، نـاوي ئـةو شـةريكاتانة ضـية، ض      ئةوةي بنانني مواسةدةي لةسةر بكةير، 
 .نينة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةكــةم لةســةر منــيش ثشــتطريي ســارا خــان و كــاك ئةدهــةم و كــاك كــةريي و كــاك بــارزان و ئــةو برادةرانــة  

 .ي ماددةي يةك، سوثاس(ع)البردني خاَلي دووي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان، ناوي نووسراوة ضؤتة دةرةوة، حةدي خورا، كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، هـةروةها ثرسـيارَيكي لـة    (-4-ع)ةن منيش ثشتطريي لة رةئيةكةي ئةو برادةرانـة دةكـةم بـؤ البردنـي ئةوةلـ     

 .جةنابي وةزير هةية، وةكو كاك حاتةم ئيشارةتي ثَيدا سةترة زةمنية مةعقولة ضةندة؟ زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةكةم، زؤر سوثاس( ع)ةوةلةن منيش هةر ثشتطريي البردني سةدةرةي دووي ئ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
التـوكيالت و   -3- )ئيشارةتيان ثَيدا ثشتطرييان لَي دةكـةم، بةنيسـبةت   ( -4-ع)بةنيسبةت سةدةرةي ئةوةلةن 

، ئـةو مواسةداتـة ئةطـةر    (عليهـا ووفـق الشـروط التجاريـة املسـموحة بهـا      املعامالت االخرى اليت متـت املوافقـة   
 .كرابَيت هةبَيت، مةسروزة بة موحلةدَيك بهاتبواية، بؤ ئةوةي ئيتياَلع بكةير بنانني ض كراوة، ئةوة يةك

 .بةنيسبةت سةدةرة دووش الدران هيض موالحةزةي ترم نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ل سةرمووكاك كةما
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة حةديقةت مـر نـابيني ئةمانـة هيضـي البضـَي ، لةطـةَل رَيـنم بـؤ ئةنـداماني ثةرلـةمان، زؤر داوا دةكـةن            

يلةيةك دةكةوَيتـة  ئةوانة البضَيت و ئيلغا بَي ، ضونكة ئةوة زؤر زةرورة لة جَيطاي خؤي هـةبَيت، ئينجـا شـ   
ناو وةزارةتةكة هةر كةس بة كةيئي خؤي دةكاتر، بؤية ئةمة كؤنكرةت زةبـت دةكـاتر، بؤيـة مانـةوةي زؤر     

 .زةروريية، تكاشي لة بةردَينان هةية كة ئةوةي رةضاو بكةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةمان داوايـان كـرد دووةم تةساسـيلي ئيعئـا     ئةزاني ضؤنة ماددةي ثـةجناو ثَيـنج ئةوةلـةن زؤر ئةنـدامي ثةرلـ     
ئيلغا بكرَيت، كاك كةماليش دةَلَيت مبَينَيتةوة، لةبةر ئـةوة ئةوانـةي كـة داوايـان كـرد ئيعئايةكـة البـدرَيت،        
ضونكة لة ثَيشـي ماددةكـةمان ئيلغـا كـرد، كـة عيالدـةي بـة ئيعئـاوة هةيـة، بؤيـة ئةطـةر جـةنابت سـةحيب              

ل حاصلة شةتيب دةكةير، ئةطةرنا دةخيةينـة دةنطدانـةوة، جـةنابي وةزيـر     داوايةكةت ناكةيت، ئةوة تةحصي
 .مواسيقي لةوةي دووةم شةتب بكرَيت، تةساسيلي ئيعئائات شةتب بكرَيت

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اسيلي تيا نةبَيت و ثَيويست ناكات، دةتوانني دةتوانني ئةوةلةن هةمووي بطؤردير بة يةك جوملة زؤر تةس

( بالعمليات النفطية والنشاطات يف االقليم املعلومات املتعلقةو يتوىل الوزير نشر تفاصيل األجازات)بَلَيني 
 .ئةوانة راستة، ثَيويست ناكات ئةو دوورو درَيذية هةبَيت، ئةمة بؤ شةساسيةتةكةية، بةاَلم زؤر هينة

 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

بؤ شةساسيةت جةنابي وةزير هةردوو مبَينَيت، يةكةم و سَييةم مبَينَي  جوانرتة، باش هاتووة يةكَيكيان 
يتوىل الوزير )ئةويش لةبةر شةساسيةتةكةي (  )ةكة شةتب بكرَيت، (-4-ع)ئيتيئادياتي تةوحيدة، سةدةرةي 

التعديالت احلالية )األجازات : عن موجز فرد وضمن فرتة زمنية معقولة من تأريخ تقديم الطلب كل تزويد
، نازامن يةعين تؤ باست نةكردووة، باشة بؤ شةساسيةت باشة، ئينجا دةمَينَيتة (واتفاقيات التوحيد( او امللغية

البردرَيتنر ئةويرت زةروريية مبَينَيت ( ث  و )دسةيةك كرا ئةنداماني ثةرلةمان دةَلَير تةنيا ( ثانيًا)سةر 
يةكة مةحني ئيجازةكة بةبَي دةعوا ئةوة ( )ئةوة نةشر بكرَي ، ، (منح األجازة بعد الدعوة يتوىل الوزير)

يةكةش دةَلَي مةحني ئيجازة بةبَي دةعوا ( )يةكة شةتب بكرَيت، (ث)شةتب بكرَيت، ضونكة لةةومان كرد، 
ةو ماددةية ئةو ئةسَلةن نيية، بؤ لَيرة بنووسني، لة ماددةكةي ثَيشرت المان برد، كةواتة ئَيستا ئ

يتوىل الوزير  -ب)يةك و دوو سَي، دوو شةتب كرا، ( يتوىل الوزير)طؤردانكاريةي بةسةريدا هاتووة ئةوةلةن 
يةكة شةتب (ث  و )ة، (و ج ثع و   و ت و ) (ثانياًَ)، (يتوىل الوزير تزويد اي فرد)دةبَيتة ( تزويد كل فرد

دةبَي ، ئةواني تر وةكو خؤيةتي، ئةو ماددةية بةو ( ع و ت و ج)كرا، ئةواني تر دةمَينَيتةوة كة 
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طؤردانكاريانةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 
 .دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، سةرموو نودتةي نينامي هةية

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
 .بةنيسبةت خاَلي ثَينجةمةوة دةبَيت لة ئينطلينيةكة رَيك بكةوَيتةوة، ضونكة لة ئينطلينيةكة وا نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةواو بوو ئَيمة دةنطماندا بؤ عةرةبيةكة بة ئةسَلمان زاني، تكاية ماددةي ثةجناو شةش
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
 كاروبارةكانى رَيكخس 

 :ماددةى ثةجناو شةش
وةزير دةركردني رَينماييةكان بةثَيي ئةم ياساية دةطرَيتة ئةستؤ سةبارةت بةم كاروبارانةى  :يةكةم

 :خوارةوة
 .دابةشكردنى ناوضةكان لة هةرَيمدا -ع
 .دؤزينةوةو بةرهةمهَينانى نةوت -  

 .بةيانات، زانيارييةكان، تؤمارطةو راثؤرتةكان بةكارهَينانء نؤريين -ت
 .ثَيوانء سرؤش ، يان سةرف كردنى نةوت -ث
 .تةندروستى ساغ ء سةالمةتى -ج
 .خؤثاراس  ء ثاراستنى ذينطة -ح
 .بةردَيوةبردنى سامانةكان - 
 .بينايةكان و دامةزراوةكان و ئامَيرةكان -د
كردنى ديكةي طوجناو بؤ البردنى كاريطةريةكان كة لة ثردؤسةكانى ثاككردنةوةو ئامرازي ضارةسةر -ذ

 .باَلوبوونةوةى نةوت ثةيدا دةبَيت
 .واز لَيهَينان و كؤتايي ثَيهَيناني ثردؤسةكان -ر
 .ثرؤطرامةكانى كارو بودجة -ز

 .وردبينى كردنى ذمَيريارى ء تؤمارةكانى كةسى رَيثَيدراو -س
ان لةو كةسانةى رَيثَيدراون دةدرَير، ئةوانةى ئارةزووى ئةو رةرانةى لةاليةن داواكارى مؤَلةتةك -ش

 .ثشكنينى تؤمارى طشتيان هةية
دووبارة كردنةوةى راثؤرتةكان لةاليةن كةسانى رَيثَيدراوةوة دةربارةى ردادةى ثةيردةو كردنى -ص

 :ثابةندةكانيان كة لة ياساو مؤَلةتةكاندا هاتوون ئةمانة لة خؤ دةطرَيت
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 .زراندنى هاوواَلتيانى هةرَيي ء هاوواَلتيانى ديكةى عَيراقراهَينان ء دامة -3
 .كردينى كااَلو سةراهةم كردنى خنمةتطوزاريةكان لة هةرَيي ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق -4
 .تةندروستى ء سةالمةتى ثيشةيى -1
 .ثاراستنى ذينطة -2

و جَيبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم  وةزير رَينمايى ء ئامؤذطارى ثَيويست دةردةكات، بؤ ئاسان كردن :دووةم
 .ياساية

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 مور التنظيميةاأل

 :يتوىل الوزير اصدار التعليمات مبوجب هذا القانون فيما يتعلق باالمور التالية :ة واخلمسونسادساملادة ال
 .تقسيم املناطق يف األقليم -أ

 .لنفطاستكشاف وانتاج ا -ب
 .إستخدام وكشف البيانات، املعلومات، السجالت والتقارير -ت
 .قياس وبيع تصريف النفط -ث
 . املهنية الصحة والسالمة -ج
 .الوقاية ومحاية البيئة -ح
 .ادارة الثروات -خ
 .االبنية واملنشآت واملعدات  -د
 .ات النامجة عن تسرب النفطعمليات التطهري ووسائل املعاجلة االخرى املناسبة الزالة  التأثري -ذ
 .التخلي وانهاء العمليات  -ر
 .برامج العمل و امليزانية -ز

 .تدقيق احلسابات وسجالت  الشخص املخول  -س
من قبل مقدمي  طلبات االجازات واالشخاص املخولني والذين يرغبون تفتيش  السجل  الرسوم اليت تدفع -ش

 .العام

ملخولني حول مدى إتباعهم لأللتزامات الواردة يف القوانني واالجازات من قبل االشخاص ا إعداد تقارير -ص
 :وتتضمن

 .تدريب وتوظيف مواطين األقليم ومواطنني آخرين من العراق -1

 .اقتناء السلع وتوفري اخلدمات يف  األقليم ومناطق أخرى من العراق -4

 .الصحة والسالمة املهنية -3
 .احلماية البيئية -2
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 .الوزير اصدار التعليمات والتوجهات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون يتوىل: ثانيًا
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ثةجناو شةشي ثرؤذةكة نيية، بةاَلم مر رةئي خؤم هةية، لة الم وايـة  

يتـوىل الـوزير اصـدار التعليمـات والتوجيهـات الالزمـة       )ؤتـايي ثـَي بَيـنني بـة     ئَيستا ئـةو ماددةيـة هـةمووي ك   
 .، ضونكة ئةوة هةمووي دةطرَيتةوة، ثَيويست بةو تةسسيلة ناكات(لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َي ، تةننمييية ئةخرييةكةي مةسروزة ببَيتة ماددةيةكي ئةحكامي خيتامي، تةبيعيية ئاخري ماددة ب( ثانيًا)
دةبَيــت ماددةيــةك هــةبَيتنر تــةعليمات دةردةهَينَيــت بــؤ جــَي بــةجَي كردنــي دــانون، ماددةيــةكي تايبــةت    

يتـوىل الـوزير   )، ئينجا بنانر دةكةوَيتـة كـوَي   (ثانيًا)دةبَيتةوة، ئةطةر ئينتيباه بكةن ئةوة ببَيتة ماددةيةك 
، لة هينةكة هةمووي تةبيعي هاتووة، (سهيل تنفيذ احكام هذا القانوناصدار التعليمات والتوجهات الالزمة لت

، ئــةوةش دةبَيـت بــة دـانون بَيــت   (مــن قبـل مقــدمي  طلبـات   الرسـوم الــيت تـدفع   -ش)تـةنها ئـاخري سةدــةرة   
 .دةبَيت، دانون رةرةكة كوا، دانون رةرةكة نيية، بةَلي مامؤستا كاكة( مبوجب هذا القانون)

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نــةمَينَيت، ضــونكة ئةوانــة تــةعليماتي مالينــةو لــة وةزارةتــي ماليــة دَيــ ،  ( س و ش)مــر ثَيشــنياز دةكــةم 

 .تةعليمات لة وةزارةتةوة بؤ ئةو جؤرة شتانة نايةت تةدديقي حيسابات و رسوم و ئةوانة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيجطة لة رسوم و ئةوانة هةموو وةزارةتَيك، هةموو دةزطايةك هةيئةتي تةدديقي خؤي ةكة زةروريية، ب(س)
ةكـة زةرورييـة تـةدديقي حيسـابات، هةيئـةتَيك دةبَيـت لـةناو        (س)هةية، جطة لة تـةدديقي رةدابـةي مـالي    

 .وةزارةتدا، بةاَلم رسومةكة، ئايا ئةو رسومة دانونيية، يان رسومي وةزارةتة، بةَلَي
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمانة هةمووي تةعليماتة وةزارةت حةدي هةية دةريبكات، ئَيمة ئيقترياح دةكـةير ماددةكـة لـةةو بكـةير،     

 .باديةكةي بردوات, ببَيتةوة ماددةكة خؤي( ثانيًا)هةر ئةوةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يتـوىل الـوزير اصـدار    )دةبَيتـة هينَيـك، ببَيتـة ماددةيـةك بـة تـةنيا       ( ثانيـاَ )كالَيكة، يـةعين  ئةوة حةلي ئيشـ 
ببَيتـة  ( ثانيـاً )، ئةوةلـةن شـةتب بكرَيـت،    (التعليمات والتوجهات الالزمة لتسـهيل تنفيـذ احكـام هـذا القـانون     

 .ماددةيةك، كاك عةوني سةرموو

 



 258 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
لةبةر ئةوةي دـانوني نـةست دـانونَيكي خاصـة، تايبةمتةنـدَيكي خاصـي هةيـة، ثـَيي باشـة سةدـةرةي يةكـةم            

 .ةكة البضَيت، شتَيكي زؤر تبعييةو زؤر سوثاس(ش)مبَينَيتةوة، بةس ئةطةر 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
منيش هةمان رةئي كاك عةونيي هةيـة، ئـةو دانونـة دـانونَيكي تايبةتـة، ئـةوة دةاللـةت لةسـةر شـةساسيةت          

 .دةكات، ئةوة يةك
بةنيســبةت رســومةكة، لَيــرة دةسعــي رســومةكة نييــة بةرداســو، مةســةلةكة دةسعــي رســوم نييــة ســةرز  / دوو

ئةوة ( مبوجب القوانني النافذة)ة، رسومةكة بكرَيتة دةكرَيت لةسةر مواتني، بةَلكو ئيستيناحي ئةو رسومةي
 .موشكيلةكةي حةل دةكاتر بة تةسةوري مر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، باشة تةسسـريَيك هةيـة رةسـي خـؤي دانونيـة،      (الرسوم القانونية)رسوم دانونية جَيي دةطرَيت، ئةطةر بَلَيي 
شتةكان وةكـو خـؤي   ( صدار التعليمات مبوجب هذا القانونيتوىل الوزير ا)ئةو ماددةية دةبَيتة نةك ئةوةلةن 

ةكة دةضَيتة جَيطايةكي تر، دةبَيتة ماددةيةكي تايبةت لة ئةخريدا دسةتان هةية لةسةر (ثانيَا)دةنووسرَيت، 
ئةو ماددةية، تةبعةن كاك سرسةتيش لَيرة واي طوت، كاك شَيروان و كاك عـةونيش دةَلـَير مبَينَيـت باشـرتة،     

 .م سةرمووكاك ئةدهة
 :ابد بارزاني عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثرسيارةكا لة ليـذنا ياسـايي هـةي لةسـةر ظـَي مـاددة يـةكَي، كـة هةرسـَي بـراي بـةردَين طـوتي مبـَييَن، كـة               

ا بـة  ، ئايـ (الوقايـة ومحايـة البيئـة   )، يـا ديـش   (الصـحة والسـالمة  )دبَيذَي  وةزير تـةعليماتا دةدةن يـةك بـؤ    
تةداخول جَيي نابَيت لَيرة لة بةينا وةزارةتا صمة، يان وةزارةتا بيئَي، ئةزَي سوئالة ليذنـةي ياسـايي دكـةم،    

 .ئايا لَيرة ض ئيشكالة نينة؟ سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ضـونكة زؤر جـار وةزارةت هةنـدةك    (واجـور اخلـدمات  )ئيناسـة بكرَيـت   ( الرسوم)ثاش  ثَيشنيار دةكةم لَيرة

ئيشي ثَيشكةش بة شةريكات دةكات و ئةترايف ديكة دةكاتر بة ئوجوري خةدةمات شةرت نيية رسوماتي لـَي  
 .، زؤر سوثاس(الرسوم واجور اخلدمات)وةرطرَي ، زؤر زةرورييشة جَيي بكرَيتةوة 
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 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةوة طومتان عةمةليات بةوةي كة تـةواو بـوو لـةو مةنتيقةيـةدا ئينهـا      (التخلي وانهاء العمليات -ر)لة خاَلي 

ئيشـة ئيشـةكة بـةجَي     دةكرَيتةوةو ثاك دةكرَيتةوة، بةاَلم تةخليةكة نةمانناني ضؤن، يةعين كابرا لةنيوةي
االجــازات  الرســوم الــيت تــدفع مــن قبــل مقــدمي  طلبــات -ش)بَيَلَيــت، دةبَيــت ديــار بَيــت، بةنيســبةت خــاَلي 

ــولني ــي    (واالشـــخاص املخـ ــةوَيت داخيلـ ــاتوو تـــؤ بتـ ــةر هـ ــَيك دةزانَيـــت، ئةطـ ــةموو كةسـ ــةو رةرانـــة هـ ، ئـ
مَينَيتةوة هـني نييـة، بـةاَلم ئـةوةي     مونادةصةيةك بيت، كؤمةَلَيك رسوم هةية دةدةيـت، يـةعين ئةطـةر بشـ    

مةبةسـو ضـية، كـام سـجل     ( تفتـيش  السـجل العـام   )، (والذين يرغبون تفتيش  السجل العام)دواي ئةو دَيت 
دةطرَيتةوة، ئةطةر وابَيت كةواتـة رةدابـةي مـاليش دةبَيـت تةستيشـي سـجلي عـام بكـات ثـارة بـدات و رسـوم            

ئةشخاصــي موخـةوةلني تـةدرير بــةن، بـؤ ئـةوةي ضــةندَيك     يةكـةم دةبَيـت   ( ص)بةنيســبةت خـاَلي   .بـدات 
، ئَيسـتا كَيشـةيةك   (تدريب و توظيف مواطين األقليم ومواطنني آخرين من العـراق )ئيلتيناميان كردووة بة 

هةية لةنَيوان زانكؤي كؤية لةطـةَل ئـةو شـةريكةي نةوتـةي كؤيـة، كـة ئَيسـتا خةريكـة شـةريكة توركيةكـة،           
ة تةَلةبة لةالي ئةوان تةدريب بكات، ئةوة ئَيستا كاتي تةدريبةكة هاتووة دـةبوليان  ئيتيئاديشيان كردووة، ك

ناكةن، ئةي كةواتة دةبَيت وةزيريش تةعليمات دةربكات، ئةطـةر هـاتوو ئيخالليـان كـرد بـةوة، دةبَيـت ضـي        
 .بَيت، يةعين شتَيك روون بكاتةوة، ضونكة مر دوَييَن خوَيندومةتةوة لةسةر ئةو مةوزوعة

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دوو وةزارةمتان هةية، وةزارةتي تةندروسو، وةزارةتي بيئةمان هةيـة، ئـةو دوو وةزيـرةش تـةعليمات     

ت، لةوانةيـة هـاودذ بَيـت    البربيَـ ( ج و ح)دةردةكةن سةبارةت بةو دوو بابةتـة، مـر لَيـرة ثـَيي باشـة بردطـةي       
 .لةطةَل تةعليماتي وةزيري سةرةواتي تةبيعي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ةةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خـاَلي  بةنيسبةت ئةو ماددةية مر ثشتطريي رةئي ئةو بةردَينانة دةكةم كة داواي مانةوةي ماددةكـةيان كـرد،   

مر لةطةَل ئةوةم كة مبَينَيتةوة وةكو خؤي، لةبةر ئةوةي ئةوة تايبةتة بة مـةجالي نـةست، ئـةواني    ( ج و ح)
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تر بةشَيوةيةكي طشو وةزارةتي تةندروسو و وةزارةتي ذينطة ئيشةكاني خؤيان دةكةن، ئةوة ئةوة تايبةتة 
ــةي      ــة بردط ــةروةها ل ــةست، ه ــةجالي ن ــة م ــةنيا ل ــةم ن ( ص)ت ــاَلي يةك ــراوة خ ــدنى  )ووس ــانء دامةزران راهَين

بة باوةردي مر ئةو هاوواَلتيانةي ديكـةى عَيـراق البضـَي     ( هاوواَلتيانى هةرَيي ء هاوواَلتيانى ديكةى عَيراق
ــت         ــة دةبَي ــة، ئَيم ــةكي زؤر هةي ــَي كاري ــتان ب ــة كوردس ــةمردؤ ل ــر ئ ــان دةزان ــةوة خؤت ــةر ئ ــة، لةب ــةو بردطةي ل

يــاني كوردســتان، ئــةوان رابهَيــنني و سَيريــان بكــةير لــة مــةجالي نــةست، ئةولةويــةت زؤرتــر بدةينــة هاوواَلت
هةروةها ئةوان دامبةزرَينني، نةك هاوواَلتيـاني ثارَينطاكـاني تـري عَيـراق، ئـةوانيش بـا لـة كؤمثانيايـةكاني         

 .هةرَيمةكاني تر كؤمثانياي نيشتماني نةوتي عَيراددا دامبةزرَير، زؤر سوثاس
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

كةواتة زؤربةي ئةندامان تةئكيد دةكةنةوة، كة ئةو ماددةية ئةوةلةن مبَينَيت، ثرسيارَيك هةية لـة ليذنـةي   
دانوني دةَلَي ئايا صمةو سالمةو ودايةو حيمايةي بيئة تةعاروز نيية لةطةَل تةندروسو ئةوة يةك وةاَلمـي  

ئةوة ( والذين يرغبون تفتيش  السجل العام -ش)بداتةوة، ثرسيارَيك هةية لة جةنابي وةزير لةسةر سةدةرة 
يةعين ضي، هةروةها كاك رةشاد بوو ئيقترياحي كرد ثاشي رسـوم ئوجـوري خـةدةمات زيـاد بكرَيـت، جـارَي       

 .ثَيشةكي مامؤستا كاكة رةئي دانوني بدة لةسةر ثرسيارةكةي كاك ئةدهةم سةرموو
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
شــتَيكي زؤر تةبيعييــة، هــةموو وةزارةتَيــك لــة زميــين نيتــادي عةمــةلي خــؤي  ( ج و ح)بةنيســبةت بردطــةي 

تةعليمات دةربكاتر بؤ صمةو سالمةتي سةرمانبةران و ودايةو حيمايةي بيئةو هةموو جؤرة شو وا، هـةتا  
 .هةموو دائريةيةك دةتوانَيت ئةو تةعليماتة دةربكات

 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

ئَيمة صندودَيكمان داناوة بؤ بيئة، ثارةيةكمان تةخصيص كرد بؤ بيئـة، يـةعين حةسـرةن، جـةنابي وةزيـر      
، (والـذين يرغبـون تفتـيش السـجل العـام     )بؤ ئةو ئيقترياحةي كة ئوجوي خـةدةمات ئيناسـة بكرَيـت، دوايـَي     

س ئةطةر موبةريرَيك هةية بؤمـان  ئةطةر شتَيكي وا موبةريرَيكي نةبَي  ثَيشنيارةكة ئةوةية نةمَينَي ، بة
 .شةرح بكة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الصــحة والســالمة )دةبَيــت بَلَيــي ( ج)دةربكــةير، بةنيســبةت ئــةم سةدةرةيــة جيــاوازة، ( ش)ئَيمــة دةتــوانني 

عةيين شتة، ئيقترياحيشمان ( الصحة والسالمة)دةَلَي ( ص)تا ئاشكرا بَيت دةصديان ضية، هةروةكو ( املهنية
( ش)، كة مونسةجيمة لةطـةَل ئـةوةي سـةرةوة، بـةاَلم     (الوقاية ومحاية البيئة)ضوار كة بَلَي ( ص)هةية بؤ  

 .مونادةشةي زؤر لةسةرة موهيي نيية الي دةبةير لَيرة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر نيية، بةس كة وةزير ( ش)ةس مامؤستا كاكة دةَلَي لة ئينطلينيةكة البدرَيت، ب( ش)كةس داواي نةكرد 
 .ةكة البباتر، كاك رةشاد سةرموو(ش)ئيقترياح بكاتر 

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئةو سةدةرةية مةربوتة بة رةسي النابردرَيت، ئـةي رسـومات و خـةدةمات بـةض وةردةطرَيـت، ئةطـةر ئـةوةي       

 .البدرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خـــؤي كـــاك رةشـــاد بيدايـــةتي جوملـــةي تةماشـــا بكـــة دةَلَيـــت دةرهَينـــاني تـــةعليمات، وةزيـــر تـــةعليمات 
دةردةهَينَيــت، يــةعين ئةطــةر رةســي هــةبَيت تــةعليماتي ناوَيــت رةرةكــة هــةر وةردةطريَيــت، دانونــة هــةر   

ر ثَيي باشة البدرَي ، ضونكة لةبةر ئةوةي ئةو ئيشكالة لـة  وةردةطريَيت، دانونةكة جَي بةجَي دةكاتر، جا م
كؤَلمان دةبَيتةوة رةسي بة دانوني دةبَي ، دووةميش ئـةو ثرسـيارةي كَينـة ئةوانـةي تةستيشـي سـجلي عـام        

ةكةش ئةو صمة وسالمةتي ميهـةني زةرورييـة ميهةنيةكـة ئيناسـة     (ج)دةكةن، ئةوةمشان لة كؤَل دةبَيتةوة، 
ثَيشرت طومتـان دةبَيتـة   ( ثانيَا)ئةوةش ئيناسة بكرَي ، ( الوقاية واحلماية البيئة)ضوارةمدا ( ص)بكرَي ، لة 

دةطوازَيتـةوة بـؤ   ( ثانيـاَ )ماددةيةكي موستةديل ليذنةي ياسايي لة شوَينَيكي شياوي خـؤي دادةنـَير، كةواتـة    
، بـةو طؤردانكاريانـةي كـة بارـان     (يتـوىل الـوزير  )ماددةيةكي موستةديل، ئةوةلةن نامَينَي  يةكسةر دةبَيتـة  

كرد دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرز   
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، بردؤ بؤ ماددةي ثةجناو حةوت

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ى ثةجناء حةوتةمماددة

هةر رَيككةوتننامةيةكى تايبةت بة ثردؤسةكانى نةوت كة حكومةتى هةرَيي ء بة رةزامةندى وةزير  :يةكةم
 .ئةجنام درا بآ بةر لةكار بوونى ئةم ياساية بة ياساَيكى ثةيردةوكراو دادةنرَيت

َلةت دان، بريكاردان، يان هةر طرَيبةستَيك، يان مؤ( رَيككةوتنامة)بؤ مةبةستةكانى ئةم بةشة  :دووةم
 .ياداشتى تَيكطةيش ، يان هةر مامةَلة، يان هةَلسوكةوتَيكي ياسايى ديكة لةم شَيوةية دةطرَيتةوة

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  :بعة واخلمسونسااملادة ال

القليم مبوافقة الوزير قبل نفاذ هذا القانون اية اتفاقية خاصة بالعمليات النفطية اليت ابرمتها حكومة ا :أوال
 .تعترب سارية املفعول
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الغراض هذا الفصل  االتفاقية تشمل اية عقد او اجازة او توكيل او مذكرات التفاهم او اية تعامالت او : ثانيَا
 .تصرفات قانونية اخرى من هذا القبيل

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ثةجناو حةوتي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر تةنيا يةك شتي هةية كاك دكتؤر ئاشو، تؤ خؤت بنامن ثَيشنيارت ضية، بةَلَي سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مجيع العقود اخلاصة مبشاركة االنتاج اليت أبرمتها حكومة االقليم قبل نفاذ هذا )طةي يةكةم دةَلَيت ئةمة برد

لتنسـجم  )، تةبعةن ئةمة مةجليسي ئةعالية لة ئيقليي شـوَيين خـؤي باشـة لـةوَي     (القانون ختضع للمراجعة
ة هةنـدَيك عةدـد كـرا بـوو     ، ئـةوةمان دانـاوة، ضـونك   (مع أحكام هذا القانون مع مراعـاة الظـروف املوضـوعية   

مةسةلةن سعري نةوت بة بيست دؤالر بوو، تؤ ناتوانيت بردؤيتةوة شت بطؤردَيت بَلَيـي بكرَيتـة ثـةجنا دؤالر،    
ئةوة عةداَلةت نيية لةسةر مقاولةكة، وةزعي سياسي خراث بوو، ئَيسـتا نـةخَير باشـرتة ناتوانيـت عةددةكـة      

، (فيها تلك العقـود وتكـون قراراتـه قطعيـة    )ت لةطةَل دانونةكة تةعديل بكةيت، بةاَلم دةبَيت مونسةجيي بَي
ئَيمة دةمانطوت ئةمةمان دةوَيـت هـةتا كةسـي تـر نـةتوانَيت مورداجةعـةي عةدـدي ئَيمـة بكاتـةوة، كـة ئـةو            
مةجليسة برديـاري لةسـةردا، ئـةوة دـةراري نيهائيـة، ئـةوة ثَيشـنياري ئَيمةيـة، ئـةوة جوانـةو دةستووريشـة،            

نكة ئةطةر ليذنـة برديـاري داوة ئـةوة وةختـة تةعـديالتي ئيـنايف دةوَيـت بةسةرضـاو دووبـارة          شةساسيشة، ضو
مورداجةعةي دةكةينةوة، ئةوة بةو شَيوةية هةرضي عةدد كراوة ئاشكرا دةبَيت بؤ ليذنةكة، ليذنـةي بـةرزة،   

ةروةها سةدـةرةي  هةموو دةزانر ضي كراوة لةم ضـوار سـاَلةي رابـردوودا بـا هـةموو بـرادةران ئاطـادار بـر، هـ         
ترمان دةوَيت، ضونكة هةندَي موزةكةراتي تـةساهوم هةيـة، زؤربـةيان ديمـةتيان نـةماوة، ضـونكة وةختيـان        

ةيـةم  كة دةدات دةَلَيت مر ئـةم موزةكةر بةسةرضوو، بةاَلم لة كوردستان وا ئيش ناكرَيت زةالم دَيت لة دةرطا
مجيـع االجـازات   )ة دـةراري ئـةم دانونـة بَلـَيني     هةية دةيـةوَيت لةطةَلمانـدا ئـيش بكـات، مـر حـةز دةكـةم بـ        

ومذكرات التفاهم املتعلقة بالنفط والغاز واليت مت توقيعها من قبل حكومة االقليم تعتـرب بـاطاًل مـامل يوافـق     
دةبَيت مورداجةعةي بكرَيتةوةو لة بيدايةتةوة دةسو ثَي بكةينةوة، ضونكة ئَيمـة نـةجامتان    ،(عليها اجمللس

انة، زؤر دة، ثازدة، بيست موزةكةردة هةية، بـة سـةراحةت مـر دـةت طوَييـان ثـَي نـادةم، بـةاَلم         نابَيت لةو شت
ئةوة خةَلك دَيت ثيشانت دةدات دةَلَي ئةمة باتَلة، ضونكة دواي سَي مانط ئةطةر هيضي نةكـةيت باتَلـةو واز   

ر ئةو شتة، ئةمة بةو شـَيوةية  ناهَينَيت بة دانون نيهايةتي دةوَيت لةسةر دةهَينني و نةجامتان دةبَيت لةسة
هةموو شتَيك شةساف دةبَيت، لةمةودوا بة دانون ئيش دةكةير، ئةوة ثَيشنياري منـةو نةجاتيشـمان دةبَيـت    
لة موساوةزات لة بةةدا، ضونكة دةراري ئةو ليذنةية داتيعة بة دةستووري ئَيمة برديار دةدةير لةو عةددانة 
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راسـتة بـؤ هـةموو اليـةكتان، كـة شـك نابَيـت كـة شـتَيكي كـردووة،            كة كراوة لـة كوردسـتان، ئةمـة بةرداسـو    
موخاليئي دةستوورة، موخاليئي دانونة، شةساسيةتي تيا نيية، شتَيكي خراثي تياية، مر هةمووم مورداجةعة 
كردووةو تةعديالمت كردووة بة تواناي خؤم، بةاَلم بةشَيكي لةوانةية ثَيويسو بة مورداجةعة هةبَيت، ئـةوة  

 .نياري ئَيمةيةثَيش
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مجيـع االجـازات   )زؤر ئيقترياحتان جوانة، بةس ئةطةر يةك كةليمة ئيناسة بكرَيت ماناكةي جـوانرت دةبَيـت   
لـة خـوارَي، ئـةوة عقـودي ثَيشـووة، بـةاَلم بـؤ موسـتةدبةل عقودَيـك مةجليسـي           ( والعقود ومذكرات التفاهم

، كةواتــة ئــةو ماددةيــة  (قبــل نفــاذ هــذا القــانون )و ئيناسةيــة زؤر باشــة وةتــةني ثةرلــةماني ثَيويســتة، ئــة 
بيخوَينةوة موعالةجةي ئةو عقودانة دةكات، كة ثَيشي دةرضووني ئةو دانونة كراوة، با بـة سـةرحيي بَلـَيني    
رةنطة لة وةخو دوو ئيدارةيي كرا بَيت، ئَيسـتا ئـةوة ثَيويسـت دةكـات مورداجةعـة بكرَيـت، ئـةو مةجليسـي         

قليمةي داماننا، ئةوة هةم تةوحيد دةكاتر، هةم تةنسيق دةكاتر، هةميش حةلي ئيشكالةكان دةكـاتر، جـا   ئي
 .ئةو شةرحةي كة كردمان ثاشي ئةوة كَي دسةي هةية، كاك ئارَين سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دي ئةو طؤردانكاريانة دةكةم، بةاَلم ئةطةر بة بردطةيـةكي  طؤردانكاريةكاني وةزير هي دةست خؤشيية، مر تةئي

تر بَيت، يان هةر يةك شت زياد بكةير، ضونكة دةزانني لة ماوةي رابـردوو كؤمـةَلَيك طرَيبةسـت كـراوة، لـة      
سلَيمانيش كراوةو لة هةولَيريش كراوة، ئـةو طرَيبةسـتانة بَيتـةوة ثةرلـةمان، يـةعين ئةوانـة لـة ثةرلـةمان         

 .َير، يةعين ضي كراوة، ئينجا لة بردطة يةك ئيناسة بكرَيت، يان لةوةئاشكرا بكر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئَيمة ئيتيئادمان كردووة ثَيشـي ئـةوةي بَيينـة مونادةشـةي ئـةوة لةطـةَل جـةنابي وةزيـر ئيتيئادمـان          
بـةتي دةكـةير هـةموو ئـةو     كردووة لة مانطي ئةيلولدا، لةبـةر ئـةوةي ئَيسـتا لـة عوتلةينـة، دانيشـتنَيكي تاي      

عقودانة بؤمان باس دةكاتر بة تةسسيالتةوةو مونادةشةشي لةطةَل دةكةير، ئةوة ثَيشي دوو هةستة دسةمان 
لةطةَلدا كردووةو مواسةدةتيشيان كـرد، لةبـةر ئـةوةي مينانيـةمان مونادةشـة دةكـرد، نـةدةكرا ئـةطينا ئـةو          

 .وةخو ئامادة بوو بَيت، كاك ئيمسان سةرموو
 :َين احسان عبداه داسيبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثيضـةكي  ( من قبل حكومة االقليم قبل نفاذ هذا القـانون تعتـرب باطلـة   )رةئيا مر لة سةدةرا دوَي ئةوة بَي  

( ختضـع ملوافقـة اجمللـس االقليمـي    )بؤ حكومةتا ما ناظة ئةو دةسـةاَلتة بـؤ ئيمـة بوويـة، ئةطـةر ئـةم بَيـذير        
 .انرت بَيت و خؤشرت بَيتئيمتيمالة جو
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :بارزاني ابد عثمان ادهي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةمان رةئيا كاك ئيمسان هةبوو بة شكلَيكي دي سةر تةوزحيَي بـدةم، كةليمـة باتَلـة بـةلكي ثيضـةكا      

ني بداتة حكومةتَي ئيقليمي تَيـدا هـةبَيت، بـة رةئيـا مـر ئةطـةر بـة صـيغة         بَي رَينيَي، يان نةوعةك بَي رَي
 .بَيتة طؤردير دَي جوانرت بَيت سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة لة نصوصي دانوني زؤر واريدة، زؤر تةبيعيية، كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سيارَيكي لة جةنابي وةزير هةية، عقودي موشارةكةي ئينتاج كراوة جؤرَيك لةو عةددانة كراون و لة مر ثر

كاري جَي بةجَي كردندان و دةيان مليؤن دؤالريان خةرج كردووة بـؤ ئـةو كؤمثانيانـة، ئايـا ئَيمـة دةتـوانني       
ندرَينةوة؟ ئةطـــةر شـــروتي ئيـــنايف بةســـةر ئـــةو عقـــودة شـــةريكاتانة ســـةرز بكـــةير؟ دةكرَيـــت هةَلوةشـــيَ  

هةَلدةوةشَيندرَينةوة، ئايا ئةو ثارةيةي سةرف كراوة بؤ كؤمثانيايةكان كـَي مولنةمـة دةسعـي تـةعويناتييان،     
 .يان ئةوانة بكات؟ زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةئكيـد  مةدصـةدي ئةوةيـة، بـة    ( مراعاة الظروف املوضوعية)خؤي لَيرة جوملةيةكي ئيناسة كردووة، دةَلَي 
مةجليسي ئيقليميةكةش هةم وةزيري تَيداية، هةم لَيثرسراوي رةئيس وزةراي تَيداية، كـة رةئيسـي وزةراي   
ئيدارةي هـةولَير بـووة، نائيـب رةئـيس وزةراي ئيـدارةي سـلَيماني بـووة، وةزيـري ماليـةي تَيدايـة، وةزيـري            

وانر ئــةوة البــةال بكــةن، بــةاَلم نةصــي ثالنــداناني تَيدايــة، ئاطــادارن لــة هــةموو تةسســيالتةكان، هــةموو دةتــ
 .دانوني ناتوانر لةبةر حاَلةتَيكي موعةيةن بطؤردن، ئةو نةصة دانونية زؤر دروستة، كاك رةشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةنيسبةت دووةم منيش كةليمة باتَلة بة جواني نابيني بكرَيتة الةية باشرتة

 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة دةناعةتي مر راستة لةطةَل ئةوةي عوتلة تةواو بوو، ئـةو تةساسـيلي عةددانـةمان ثـَي دةطوترَيـت، ئـةوة       

ردووة يـةعين هـيض   دةزيةكي ترة، بةس بـة دةناعـةتي مـر ئـةم نةصـة بـؤ خـؤي بـؤ رابـردووة، كـة بـؤ رابـ            
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ئيعتريازَيك دروست نابَيت، ثَيي واية نةصةكة بةدوةترت دةبَيت، ئةطةر لة ثشو حكومةتي ئيقليي، لة ثشو 
ي لةطةَلدا بَيت، بـة دةناعـةمت زؤر بـةدوةترت دةبـَي ، ضـونكة ئَيمـة ئيعـترياز        (والربملان)مةجليسي ئيقليمي 

ئـةو نةصـة دةمَينَيتـةوةو بـؤ خـؤي نةصـَيكي بـةدوةترت و         دةكةير لةسةري، تةساسيلةكةشي دةبينني، بـةاَلم 
دانوني تر و شةريعي تر دروسـت دةكـات، كةليمـةي باتلـةش بـة دةناعـةتي مـر لـة جَيـي خؤيـةتي، ضـونكة            

 .كةليمةي باتَل بؤ خؤي لة دانوندا كةليمةيةكي دانونيية، ناكرَيت بؤ هيض تر دابنرَيت ئيال باتَل نةبَيت
 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 .ضي تَيداية( بعد مواسقة الربملان)ئةطةر دةراراتةكة 
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.وينشر للعام)ئةطةر بنووسني 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئـةوة يـةعين هـةم بـؤ عـام      (ملـان ينشر للعام ويكون القرارات قطعية بعـد موافقـة الرب  )كة لَيرة هَيناتة ئَيرة 
 .ةةيري موصادةدةية، يةعين مواسةدةكة ئةوةية( مواسقة)، ئَيمة كة طومتان (مصاددة الربملان)نةشر كراوة، 

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مقـاوالت هةيـة بـة دـانوني ئـيش دةكـات لـة         ئةمة خراثـة بـؤ ئَيمـة ئةطـةر ثةرلـةمان بَيـت، ضـونكة يةكـةم        

واَلتةكة مةسَلمةتي ئَيمةية، ئةطةر شتَيك دانَيني ئينايف بَيت بيان ترسَينني، كةس نايَيـت بـؤ ئَيـرة، دةبَيـت     
بة عةداَلةت شت دانَيني، ئةمة بة سةرداحةت ئةمةمان داناوة بؤ مةسَلمةتي خؤمان، ضونكة تاكو كةس شكي 

وة خراثة، شةساسيةتي تيا نييـة، هـةتا نـةجامتان بَيـت لَيـي، ئـةوة شـتَيكي موهيمـة،         نةبَيت كة عةددَيك كرا
بةاَلم دةبَيت لة عةيين وةختدا مقاولةكان نةترسَينني دةضَيتة ثةرلةمان و ئةو شـتانةو، ئةطـةر شـتَيك دوو    

راراتي دةتعيـةو  ساَلي تر مورداجةعةي بكةيت، ئةوة دةوةستَيت ئيش ناكات، نابَيت شو وا بكةير، دةبَيت دة
 .نةتائيجي موجودة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي وةزير ئةمةي ئةخريي شةرح كرد، ئةمة ثةيوةندي بة هي ئَيستاوة نيية، ثةيوةندي بةوةي ثَيشةوة 

ــةوةي هــيض ئيشــكاليَ   ــَيك    هةيــة، لةبــةر ئ ــت، ئَيمــة نــة مقــاول دةترســَينني و نــة هــيض كةس ــت نابَي ك دروس
دةترسَينني بةثَيضةوانةوة ئةو ثَيشنيارة باشة هةبَيت، بةاَلم مر ثَيي واية جَيطةيةكةي لةو شوَينة ببَيتةوة، 

ذ مجيع العقود اخلاصة مبشاركة االنتاج اليت أبرمتهـا حكومـة االقلـيم قبـل نفـا     )وةكو جةنابي نووسيوويةتي 
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، يــةعين (هــذا القــانون ختضــع للمراجعــة مــن قبــل اجمللــس االقليمــي ومصــادقة الربملــان لتنســجم مــع أحكــام  
، ئــةو دــةراراتي (للمراجعــة مــن قبــل اجمللــس االقليمــي ومصــادقة الربملــان )موصــادةدةكة لــةوَي بنووســرَيت 

ئـةوةي دووةمـيش كـة     دةتعيشي لة ئةخريدا ثَيويسـت نييـة، ثَيويسـت ناكـات دـةراراتي دـةتعي بنووسـرَيت،       
هةرضةندة هةردووكي دروستة، ( سارية)وشةي باتَلة طواية لةوانةية دورس بَيت، دةتوانني بَلَيني بؤ ةةيري 

 .بةاَلم باتَلةش دروستة ،(غري سارية)دةتوانني بَلَيني 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك باثري سةرموو
 :بةردَين باثري كامال سليمان

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
ئةو ماددةية باس لة رابـردوو دةكـات، لـةالي هـةموومان ئاشـكراية كـة هـةم حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان           
ئيدارةي سلَيماني، هةم ئيدارةي هةولَير كؤمةَلَيك عةددو ئيجـازةو رَيثَيـداني داوة، هـةموومشان تةئكيـدمان     

ةكاني خةَلك، جا بة هةر شَيوةيةك بَيت، يان كردةوة كة نةوت دةربهَينرَيت، ثَيشرتيش يةكَيك بووة لة داواي
كراوة، مـر ثـَيي وايـة زيـاتر ئـةو ئـاَلؤز كردنـة بـةثَيي ئـةوة كؤمـةَلَيك كَيشـةي تـري لـَي دةكةوَيتـةوة، ئـةو                
كؤمثانيايانةي كة هاتوون عةدديان لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان كـردووة هـةر بـةثَيي ئـةو ياسـاية،      

هةر رَيطةيةك بَيت، يان ئيلغا كردنةوة، يان باتـَل كردنـي دةبَيتـة مايـةي بضـَيتةوةو       ئَيمة رَيمان ثَيداون كة
داواي شكايةت بكةن، بضَيتةوة ناوةندَيكي نَيودةوَلةتييةوة، ئةوة زياتر ئـاَلؤزتر دةكـات، ياسـاش بـؤ تةسـهيل      

رايــةتي خــةَلكيان كردنــي كــارة، ئــةو حكومةتانــةي هةشــبوون لةاليــةن خةَلكــةوة ثشــتيواني لَيكــراون، نوَينة
كردووة، ض لـة ئيـدارةي سـلَيماني، ض لـة ئيـدارةي هـةولَير، مـر ثـَيي وايـة بـةو ماددةيـة عةردةلةيـةك، يـان              
رَيطةيــةك نةخيةينــة بــةردةمي ئــةو كؤمثانيايانــةي كــة لَيـــرةن، يــان بــؤ داهــاتوو ببَيتــة مةترســي بـــؤ            

ان نيية، باتَل كردن يـةعين هةَلوةشـاندنةوة،   كؤمثانيايةكاني تر، زياتر ئةوانةي هةَلوةشاندنةوة كارَيكي ئاس
ئيلغا كردني هةموو ئةو عةددانةية، دةكرَيت ئةو دةسةاَلتة بدرَيتة ئةو مةجليسةي كة ديراسةي بكات، كـة  
بةثَييةوة هاتووة، مر ثَيي واية ئاَلؤزتر دةبَيت و مةشاكيلي زياتري لَي دةكةوَيتـةوة، كـة تةئسـرياتي دةبَيـت     

 .تر لةنَيوان ئةو دوو ئيدارةية كة رَيككةوتر كراوة، سوثاسبؤ كؤمةَلَي شو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو مامؤستا كاكة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دابنَيينـة سـةري، ضـونكة ئـةو جـؤرة شـةريكات و ئـةو جـؤرة         ( بعد مصاددة الربملـان )مر بة ثةسندي نازامن 

نــةي كــة كــراوة لــة هــةردووال مــاوةي ضــةند ســاَلي ثَيضــووة وا ئــيش دةكــةن، ئايــا ئةطــةر ثةرلــةمان      عقودا
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موصادةدةي نةكرد؟ ئايا وةزع ضي لَي دَيـت؟ دـةيرانَيك دروسـت ناكـةير، مةشـاكيلَيكي طـةورة بـؤ هـةرَيمي         
 .كوردستاني خؤمان ثةيدا ناكةير بؤ ئةو مةوزوعةي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اك كةمال سةرمووك
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ئةو ثرسيارةم بؤ بةردَين دانونيةكانة، ئايا ئةم دانونةي ئَيمة دةردةكةير لةو رؤذةوة تةتبيق دةبَيـت كـة   

ضـــينةوة ئـــةوةلياتي نةشـــر دةكـــرَي ؟ ئةوانـــةي تـــر ئايـــا حـــةدي موكتةســـةبة، كـــة هةيانـــة، دةتـــوانني ب 
 .هةَلبوةشَينينةوة؟ تكا دةكةم ئةم ثرسيارة ليذنةي ياسايي وةاَلمي بدةنةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لـة مـاددةي يةكـةم لـة     ( 48)ئةطةر ئَيمة بطةردَيينةوة بؤ تةعريئي عةددي موشارةكةي ئينتـاج لـة سةدـةرة    

الـذي قـد يعـرض     العقـد النفطـي   منـوذج  :عقد مشاركة األنتـاج )مةشروعةكة تةعريئي كردووة بةو شَيوةية 
، ويتضمن باألضافة اىل أمور أخرى، على خماطر أقتصادية وفنية يتعهد الوزارة ويعدل من وقت آلخر من قبل

الــوزارة بــني  النفطــي العقــدكأســاس للمفاوضــات يف  بهــا املقــاول مقابــل حصــة مــن األنتــاج، والــيت قــد تعتمــد
، سـةبارةت ثرسـيارةكةي بـةردَين دكتـؤر كـةمال،      (تنفيـذ العمليـات النفطيـة   واألشخاص الذين أبدوا الرغبـة يف  

جائينة ئةطةر ئَيمـة ئةسـةرَيكي رةجعـي بـدةييَن، دانونـة ئيلغـاي دةكـةير، تةعـديلي دةكـةير، ئـةوة ثَيمـان            
 .لةمان، ئةوة يةكدةكرَيت بة دةراري ثةر

مر ثَيي باشة عةمةلياتي نةسو ئيناسة بكرَيتة سةر ماددةكـةي لـة جيـاتي عةدـدي موشـارةكة، عةمـةلياتي       
تشـمل  : العمليـات النفطيـة  )نةسو لـة بردطـةي حةظـدة تـةعريف كـراوةو واسـيع تـرة لـة عةدـدي موشـارةكة           

النقـل، التصـفية، بيـع أو تصـدير الـنفط أو       التنقيب، األستكشاف لغرض التطوير، األنتاج، التسويق، التخـزين، 
 هأو إزالـة أيـة مـن هـذ     اإلجـازة  بناء، نصب أو تشـييد أيـة هياكـل منشـآت أو مكـائن لألغـراض املـذكورة وإنهـاء        

لة ئةخريي بردطةي يةكةم ( بعد مصاددة الربملان)، بَيجطة لةوةش ثَيشنيار دةكةم (اهلياكل أو املنشآت أو املباني
 .زؤر سوثاسئيناسة بكرَيت و 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين ئةوة بة حاري مونادةشة بكةير، كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هــةموومان دةزانــني عقــود ثَيشــي ئــةو دانونــة كــراوة، ض لَيــرة، ض لــة ســلَيماني، ض لــة شــوَينَيكي تــر، ئــةوة    

ان لةسةر ئـةو مةسـةلةية هةيـة، جـةنابي وةزيـريش تـةوزحيَيكي باشـيدا لةسـةر ئـةو          هةموومان مةعلومامت
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مةسـةلةية، دةبَيـت وةزعـي ئـةو دانونــة ديـاري بكرَيـت، ئـةو عقودانــة وةزعـي دانونيـان ضـية، سةتراتــةكان           
ر هةندَيكي دةكةوَيتة ثَيش ئةو دانوني عقودة، هةندَيكيشي دةكةوَيتة ثاشي ئـةو دانونـة، بـة دةناعـةتي مـ     

بيدايةتي ئةو سَي ساَلة تَينةثةردية، كةواتة مةسةلة هةر ئةسةري رةجعي نيية، مةسةلة تةحديـدي وةزعـي   
دانوني ئةو عقودانةيـة، ئَيمـة لـةو ثةرلةمانـة دةزطايـةكمان دروسـت كـرد بـةناوي مةجليسـي ئيقلـيي، ئـةو            

وون و ئاشـكرايي ئيشـارةتي   مةجليسي ئيقليمة كردمانة سلتةرَيك بـؤ ئـةو مةسـةالنة، لـة ماددةكـة زؤر بـة ر      
ثَيداية دةبَيت مواسةدةتي ئةو مةجليسةي لةسةر بَيـت بةنيسـبةت مورداجةعـةتي ئـةو عقـودةي كـة كـراوة،        
تــةنئيني ئيشــةكان بةردةوامــة، ض ثــَيش دانونةكــة، ض ثــاش دانونةكــة، مــةسروز وايــة ئَيمــة ســيقةمان بــةو  

بةاَلم بةنيسبةت عقودي موسـتةدبةلي ئيعتيـادي    دةزطاية بَيت كةخؤمان دروستمان كردووة بؤ ئةو سلتةرة،
موصادةدةي ثةرلةماني ثَيويستة، ئَيمة ئةطةر ئةوةي بكـةير، رةنطـة متمانـةي خؤمشـان لـة دةسـت بـدةير،        

 .متمانةي حكومةتةكةمشان لة دةست دةدةير، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةبَي  كاك دكتؤر نوري زؤر دسةمان لةسـةر كـرد،   زؤر سوثاس، منيش هةمان دسةم دةكرد، ئةطةر ئيجازة ه
ئيناسةتةن لةسةر ئةو دسانة، ئَيمة ضةندير ئيتيئاديات كراوة، موشـارةكةي ئينتاجـة، عةمـةلياتي نةستيـة،     
هةندَيكي كراوة ثَيشي ئةوةي دةنطي بؤ دةستووري عَيراديش بـدةير، يـةعين ئـةوة واديعَيكـة، لةبـةر ئـةوة       

دةستوور هةية كة رَيطا دةداتر دةسـةاَلتَيكي هـةرَيمي   / ةوحيد كردووة، دووةميشئَيستاكة كة حكومةمتان ت
بؤ موشارةكة لةطةَل حكومةتي بةةدا بؤ مةسةلةي نـةوت و ةـاز، ثـرؤذةي نـةوت و ةـاز هةيـة لـة بةةـداو،         
ثرؤذةي ئَيمةش هةية كة تةواوكةري يةكرتن، لةبةر رؤشنايي دةستووري عَيرادي، ئـةو وةزعـةي ثـَيش ئـةو     

انونة لة هةرَيمـدا هـةبووة، هةنـدَيك عقـود كـراوة لةطـةَل اليةنـةكاني ديكـة، دانونـةن دةبَيـت موعالةجـة            د
بكرَي ، ئةو موعالةجةيةي كـة لةاليـةن وةزيـرةوة تةدـديي كـرا، دوايـَيش ئيناسـاتي لةسـةر كـرا، مـر خـؤم            

لَيـرة بنووسـني، ثـَيي وايـة     اليةنطريي ئةوةمة كة ثةرلةمان موصادةدةي بكات، بةاَلم لـة حةديقةتـدا ئةطـةر    
ثةرلـةمان نابَيـت دـةبولي بكـات، شــتَيكة كـراوة، تـةنئين كـراوة، ئينجـا بَينــةوة ئـةوة طومتـان نـةخَير حــةَل            
دةبَي ، لةبةر ئةوة بة عةكسةوة ئَيمة دةبَيت داوا بكةير لَيرة نةبَي ، وةكو كاك شَيروان ئاماذةي ثَي كرد، 

ةدا عقودي داهاتوو، كة مةجليسـي ئيقليمـي دةيكـات، حكومـةت دةيكـات،      دةبَيت ماددةيةك هةبَي  لة ئايند
 .ئَيمة موصادةدةي لةسةر بكةير، وابنامن شتَيكي باشة لة هينةكاندا، كاك دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةسـرتاون لةاليـةن دوو حكومةتـةوة، كـة هيضـيان      ئَيمة كـةباس لـةو رَيككةوتننامانـة دةكـةير، كـةوا ثَيشـرت ب      

نةهاتوونــة بــةردةم ئــةم ثةرلةمانــة، باشــة ئَيمــة بــؤ ئــةو ئةطــةرة خبةينــة بةرضــاومان كــة نــاوةردؤكي ئــةو    
رَيككةوتننامانة بةثَيضةوانةي ئةوةن كةوا ئَيمة باسيان لَي دةكةير، بؤ نايةخنةينـة بـةردةم ثةرلـةمان لَيـرة     

تيان ثَي بدةير، ئَيمةش وةكو لةو ماددةية هاتووة بـارو زرويف ئـةو سـةردةمة بـة     تةماشايان بكةير و شةرعة
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نـةزةري ئيعتيبـار وةردةطــرير، بـؤ ئــةوةي كـةوا لَيـرةش موصــادةدةي لةسـةر وةربطرَيــت و شـةرعيةتي ثــَي        
بــدرَيت، مــر بؤيــة داواش دةكــةم و تكــاش دةكــةم، كــةوا ئــةو رَيككةوتننامانــة بــَير لَيــرة روون بكرَينــةوةو   
موصادةدة بكرَير شةرعيةتي زياتريان ثَي بدرَيت، مر وادةزامن ئةوة لة بةرذةوةندي طةلي كوردسـتانة، زؤر  

 .سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيي ئَيمة ئةم مورداجةعةية بؤ ئةوةي يةكةم لة ناحيـةي ئيقتيصـاديةوة بـاش بـني لـة      مر لة بيدايةتةوة دةَل

واَلتةكةمان، لة ناحيةي شةساسيةتةوة بنانني سةسادي تيا نيية، موشكيلةي تيا نييـة، ئةطـةر عةدـدَيك تـازة     
كـة مواسةدـةي   بكةير بةشَيوةي ئةم دانونة كة ئَيستا خةريكر بردياري لةسةر دةدةن، ثةرلةمان دةوري نيية 

عةددي تازة بكات، ئينجا بؤ مواسةدة بَيت دةوري هةبَيت بؤ عةددي كؤن، ئَيمة ضيمان دةوَيت شةساسيةمتان 
ئةم مقاوالنة شوَيين خؤيـان  / لة ناحيةي ئيئتيصادي باشة، دووةم/ دةوَيت، كة مورداجةعة بكرَيتةوة يةكةم

ئـةو ليذنةيـة ئيشـةكةي ئةوةيـةو دابيلـة بـؤ نةشـر،        شةساسيةتي تيايةو سةسادي تيا نـةبووة،  / هةية، سَييةم
ــاوة،        ــة دامانن ــة ك ــةر مةعايريةك ــةوة س ــة دَيين ــوو، ئَيم ــراث ب ــةكة خ ــاديةوة ئيش ــةي ئيقتيص ــةر لةناحي ئةط

مـع مراعـاة الظـروف    )ميسالَيكتان بدةمَي ئةطةر حيصةي مقاولةكة لة عةددةكةدا هةية زؤر زؤرتـرة لةمـة   
َلَي نةختَيك تةعديلي دةوَيت، ئةطةر ئةو ئيقترياحـةي كـرد دةضـينةوة بـؤ     ، دةتوانَيت ليذنةكة ب(املوضوعية

موناسـيبة، مةعقولـة، ئيشـةكة تـةواو دةبَيـت،      ( مع مراعاة الظروف املوضـوعية )الي مقاولةكة، ئةطةر طوتي 
بةاَلم بةشَيوةيةكي تر سةيري دةكاتر، باشة ئةم عةددة باشـة لـة ناحيـةي ئيقتيصـادي مةشـاكيلي سةسـادي       

ة، ضونكة خةَلكي تر لة دةرةوة جاروبار دسةيان كردووة، ليذنةكة ئيشي ئةوةية سةيري ئةوةش دةكات، تياي
ئةطةر عةددةكة سةسادي تيا بَيت ليذنةكة ناتوانَيت هيض برديار بدات، بة تةئكيد دَيت بؤ ثةرلةمان، ضونكة 

ئَيمة دامانناوة باسي هةموو شتَيك دابيلة بؤ نةشر، ئةو وةختة بردياري تر دةدةيت، ئينجا ئةو سةدةرةي كة 
دةكات بةرداسو، با تةعقيدي نةكـةير ئـةم دابيـل بـؤ نةشـرة هـةمووي دةطرَيتـةوة، ئـةو وةختـة ثةرلـةمان           
دةتوانَيــت داواي بكــات، بَلــَي ئةمــة سةســادي تيايــة بيهَينــة بــؤ الي مــر حــةدي خؤتانــة، بــةاَلم ئةطــةر لَيــرة   

كان دةترسـَييَن كـةس نايـةت بـؤ عَيـراق، ئـةم زةالمانـة شـةريكةي         بيخةيتة سةر ثةرلةمان بةرداسـو مقاولـة  
ئةهلني هةوَلدةريان هةية، ئةطةر شو وا دانَييت سـةيري دةكـةيت حيصـةكةيان هـني دةبَيـت، ئيشـي ئَيمـة        
نيية كة بيانرتسَينني، ئَيمة دةبَيت تةشجيعيان بكةير لة واَلتةكةي ئَيمة ئيش بكةن، بةاَلم بة عةدالةت، بة 

يةت، ئةمة ثَيويست ناكات، ئَيمة دةتعيةمان دةوَيت لةبةر ئـةوةي بـةياني حكومـةتي عَيرادـي بةةـدا      شةساس
وةزير لةوَي نازامن كَي برديار نةدات ئةوانـة ةـةير دـانونني، ئَيمـة دةيانكـةير بـة دـانوني بـةم شـَيوةية لـةم           

دانـةي كـة ئَيمـة كردوومانـة،     ثةرلةمانة، دواي ئةوةي كةس ناتوانَيت ثرسيارمان لـَي بكـات لةسـةر ئـةو عةد    
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لةبةر ئةوة دةتعيةمان داناوة، هةتا ئةمة نيهايةتي ببَيـت، بيدايـةتي بـووة، بـا نيهايةتيشـي هـةبَيت، لةبـةر        
لـةوَي زؤر زؤر  ( 121)ئةوة دةتعيةكةمان ثَيويستة، تكاتان لَي دةكـةم لـة ناحيـةي دةستووريشـةوة مـاددةي      

نافـذة املفعـول مـامل يـتم     )بة حكومـةتي ئيتيمـادي ثـَيش دةسـتوور     ئاشكراية، دةَلَي ئةو عةددانة كة كراون 
لةم دانونة كة ئَيستا دةيكةير، باشة ئةم دانونة كة لةةوي ( تعديلها او الغائها حسب قوانني اقليم كوردستان

تةبعةن كة مورداجةعةي دةكةينةوة كة موخاليئة لة دةسـتوور سةسـادي   ( مامل تكون خمالئا للدستور)نةكرد 
ة، يان شتَيكي تياية، دَيتةوة بؤالي جةنابتان، بةرداسـو ئـةم سةدةرةيـة زؤر ئاشـكراية، مـر حـةز دةكـةم        تياي

 .تةعديلي ئينايف لةسةر نةبَيت، حةز دةكةم ئةو دابيلة نةشرةشي تيا بَيت بؤ شةساسيةت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوران سةرموو
 (:ماراني باني)دادر عبداه عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةربارةي هةردوو بردطةي يةك و دوو لة ماددةي ثةجناو حةوت، ديارة زؤر دسةي لةسةر كرا، دةستخؤشي لة 
جةنابي وةزير دةكةم هةندَيك طؤردانكاري لة ماددةكة كراوة، كة زؤربةي ئةنداماني ثةرلةمان دَلخؤشـر بـةو   

رسـيارَيكي هةيـة، خـاوةني كؤمثانيـا ضـةند رازيـة بـةو طؤردانكاريـة، ضـةند ئيلـنام           طؤردانكاريانة، بةاَلم مـر ث 
 .دةبَيت بةو طؤردانكاريةي كة كراوة لة اليةن جةنابي وةزيرةوة، ئةوة يةك

سيعلــةن ئــةو رَيككةوتنانــةي ثَيشــي ئَيســتا كــراون جَيطــاي ض بــووي ض بــووي خةَلكــة، ئَيمــة هــةم بــؤ     / دوو
باشرت واية شتَيك دابنَيني ئةو ض بووي ض بووي، ئةو دسةو دسـةلؤكانة كؤتـايي   حكومةت، هةم بؤ حنبةكان، 

ثــَي بَيــنني لــة رَيطــاي شــةساسيةتةوة، ئةطــةر دورســة موصــادةدةي ثةرلــةماني لةســةر بكرَيــت حــةلَيكي تــر   
بدؤزينةوة، مر لةطةَل ئةوةمة ئةطـةر بكرَيـت لـة رووي دانونيـةوة، ئةطـةر ئيشـكالَيكي زؤر طـةورة دروسـت         

كات بؤ كؤمثانياكة، سيعلةن عةددةكة كراوة، تازة بَلَيي و نةَلَيي هةر كراوة، بةاَلم بؤ ئةو دسةو دسةلؤك و نا
دةنطؤيانةي كة هةنـة لـة دواوة، ئَيمـة دةبَيـت لَيـرة يـةكاليي بكةينـةوة، بؤيـة مـر ثَيشـنياز دةكـةم، ئةطـةر             

زةبةت نةبَيت بؤ ثةرلةمان، ثَيي باشة،  ماددةيةكي دانوني بؤ بدؤزينةوة بَي موصادةدةي لةسةر بكرَيت و
ئةطةر ئةوة زةبةتة ئةو ئةجنومةني دروستمان كردووة، ئةو ئةجنومةنة دةناعةت بة بـةردَينان ئةنـداماني   
ثةرلةمان بَينَيت بة رَيطاي شةساسيةتةوة ثَيي بَلَي ئةوة وةزعةكةية، بـؤ ئـةوةي ئةنـداماني ثةرلـةمان دَلنيـا      

 .بر، سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن مر ثشتطريي لةو دوو خاَلة دةكةم، كة بةردَين وةزيـر ئيقترياحـي كـرد، بـةاَلم بةرداسـو ثـَيي سـةيرة        

ن تيايـة، ئَيسـتاش   ئةنداماني ثةرلةمان داواي ئـةوةي بكـةير كـة ئةوانـةي كـة كـراون و هةرضـي خةلـةلَيكيا        
ضاكيش بكرَيت، هَيشتا هةر خةلةليان تياية، بؤ بيهَينينة سةر ئةستؤي خؤمان بةرامبةر بة ميللةت سـبةي  
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رؤذَي بَلَيني ئَيمة موصادةدة دةكةير لةسةر عةددَيك كة كراوةو زؤريـش سـةدةت بـووة، ضـؤن يـةعين، مـر       
بةتـة ئـةو ئةركـة بَينينـة سـةر شـاني خؤمـان        زؤر زؤر زة .دةمةوَيت ئةمةي تَيبطـةم، ئةمـة خـاَلي يةكـةم    

لةكاتَيكدا دوو حكومةت كردويةتي، ئـةوة مـةسروزة ئـةوان تةحـةمولي مةسـئووليةتةكة بكـةن، بـةاَلم يـةك         
ئيقترياحي بضووكي هةية، كاتَيك كة تؤ دةَلَيـي مةجليسـي ئيقليمـي مورداجةعـةي دةكـات و دـةراري دـةتعي        

موومان لةناو ئةو كؤمةَلطاية دةذير و دةزانني تةواسوق ضـؤن دةبَيـت   لةسةر دةدات، خؤ ئَيمة بةدةر نني هة
رازي كردني يةكرتي لةسةر ئةساسي ئةو عةددانة بَيت، . و ضؤن يةكرتي رازي دةكةيت، زؤر زؤر ئيعتياديية

 بةرداسو ئةوة مةدبول نيية، لةبةر ئةوةي كة دةَلَيني دةراراتةكةي با دةتعي بَيت و دابيـل بَيـت بـؤ نةشـر،    
ئةطةر لة دواييدا هةرضيةكي تيا دةركةوت، ئَيمة وةكو ئةنـدام ثةرلـةمان لـة جةنابيشـت داوا دةكـةم، ئَيمـة       
حوريةمتان بدةيَو كة دسة بكةير، ئةو خةَلكانـةي كـة دةسـتيان هـةبووة لـة ئيمـنا كردنـي ئـةو عقودانـةو          

 .شتَيكي تيا نيية، زؤر سوثاستيايدا بوون بانط بكرَير بؤ ثةرلةمان و موحاسةبة بكرَير، وابنامن هيض 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مشسة خان سةرموو
 :بةردَين مشسة سعيد حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي مر دةستخؤشي دةكةم لة خاَلي يةكـةم لـة جـةنابي وةزيـر، بةرداسـو زؤر جـوان هَيناويـةتي، ئَيمـة         

ةوة بووة، يـةعين ئـةو عقودانـةش كـة كـراوة،       2/6/4225خؤمان دةزانني خولي دووةمي ثةرلةمان كة لة 
هةنــدَيكي دةكةوَيتــة ثــَيش ئــةو بــةروارة، لةبــةر ئــةوةي موصــادةدةي ثةرلــةمان بــة ثَيويســت نــازامن، بــؤ     
مةسةلةي شةساسيةتةكةش بة رةئي مر ئةو دابيل بؤ نةشرة كيئايةتة، بةاَلم بؤ خاَلي دووةمـي ثرسـيارَيكي   

دانونيش بَيت، بةاَلم ئةو مورداعاتي زرويف مةوزوعية دذ ناوةستَيتةوة لةطـةَل ئـةو    لة (تعترب باطله)هةية، با
 .، زؤر سوثاس (تعترب باطله)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهيي شَيخ اه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةم، بةرداسو شـتَيكي زؤر دَلخؤشـكةرة، هـةروةها ثشـتطريي     مر ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي جةنابي وةزير د

لة ثَيشنيارةكةي خوشكة سؤزان دةكةم، كة دةَلَي ئؤباَلي ئةو عةددة كؤنانة نةخةينة ئةستؤي خؤمان، نَيتـة  
ئَيرة ئَيمة موصادةدةي لةسةر بكةير، بـةاَلم ئـةوة بكرَيـت، ئـةوةي جـةنابت باسـت كـرد لـة مـانطي ئـةيلول           

ر عةدـدةكان دةهَينَيـت، لَيـرة بـة الي كـةمي ئاطـادار بـني بـنانني ضـيان كـردووة، هـةر رةئـيي             جةنابي وةزيـ 
 .ئةوةيةو سوثاس

 



 224 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك عةوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.ة بالعمليات النفطيةمجيع العقود اخلاص)عةمةلياتي نةستية لة سةدةرةي يةكةم لة جياتي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو عقودانةي كة كراوة ناوي موشارةكةي ئينتاجة، ئةوةي كؤن لةالت نيية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.48)ماددةي يةكةم سةدةرةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الـذي قـد    العقد النفطـي  منوذج :عقد مشاركة األنتاج( )48)سةدةرة كاك عةوني لة تةعريئاتدا تةماشا بكة 
، ويتضـمن باألضـافة اىل أمـور أخـرى، علـى خمـاطر أقتصـادية        الـوزارة  يعرض ويعدل من وقت آلخر مـن قبـل  

بـني   النفطـي  العقـد وفنية يتعهد بها املقاول مقابل حصة من األنتاج، واليت قد تعتمد كأساس للمفاوضـات يف  
 .، يةعين لةوةدا سةرموو كاك كةريي(تنفيذ العمليات النفطيةألشخاص الذين أبدوا الرغبة يف واالوزارة 

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لة وةاَلمي كاك عةوني عةددي موشارةكة بؤ عةمةلياتي تةنئيني نةستية بة حةسب تةعريئةكةيدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يــنام، جــةنابت وةاَلمــي كــاك عــةوني نادةيتــةوة، وةاَلمــي مــر دةدةيتــةوة، دةبَيــت تــةوجيهي مــين نودتــةي ن
 .بكةيت، مر وةاَلمي كاك عةوني دةدةمةوة، دةبَيت بةمر بَلَيي ئةو ثرسيارةي كة كرا ئةو هاية، سةرموو

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مي دايةوة، حةدي خؤمشة لَيرة وةاَلم بدةمةوة، سوثاسمر وةكو ليذنةي ياسايي وةاَل

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةبَيت تةوجيهي مر بكةيت، ئينجا وةاَلم بدةيتةوة، كاك كةماليش دسةي هةية سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةرلةماني كوردستاندا دةبَيت روون و ئاشكرا بَيت لة ثةرلةمان، بةنيسـبةت  لةرداسو هةموو شتَيك لَيرة لة ث

ئةم عةددانةي كة كراوة هةموومان دةزانني لة زةمانَيكدا كراوة كة ئةم ثةرلةمانة دةورةي ئَيمة تةعاموملان 
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 لةطـةَل هـةردوو ئيـدارة نـةدةكردو زةختمـان دةكـردة سـةريان بـؤ ئـةوةي ببنـةوة يـةك، لةبـةر ئـةوةي ئــةو             
شـتانةيان كـردووة، ئةطـةر بَيتـة ئَيرانـة بـؤ تةصــديق، يـان مواسةدـةت دةكـةير، يـان رةسـن دةكـةير، ئةطــةر             
مواسةدةمتان كرد، مواسةدـةت لةسـةر شـتَيك دةكـةير كـة ئَيمـة دةورمـان تيـا نـةبووة، ئاطامـان لـَي نـةبووةو             

كي طةورة بة ئيقليي بطةيةنني، ئيلتيناممان بةرامبةري نةبووة، ئةطةر رةسني بكةير، ئةوة لةوانةية زةرةرَي
لةبةر هةر زروسَيك بَي ، بؤية لةالي ثةرلةمانتاراني بةردَين هةموو شـتَيك ئـةمردؤ لـةناو كوردسـتان دةبَيـت      
بَيت بؤ ئَيرة، ئَيمة دةتوانني داوا لة مةجليسي ئيقليي بكةير رؤذَيك بَينة ئَيرة بؤمان شةرح بكةن، داوا لـة  

بؤمان شةرح بكات ئةو مةوزوعة ضؤن كراوةو كَي كردوويـةتي؟ كـَي مودةسـرية؟    وةزيري نةوت بكةير بَيت 
ئيمتيمالة شو باش كرا بَيت، مر خؤم نازامن، لةوانةية زؤر شو خراثيش كرا بَيت، ئينسان شةرم لة خؤي 

يـان  بكات كة سةيري بكاتر هةردووكي مومكينة، بؤية ئَيمة داوا لة مةجليسي ئيقلـيي دةكـةير بَينـة ئَيـرة،     
وةزيري نةوت بؤمان شةرح بكات، بـةاَلم ئَيسـتا بيكةينـة ئـةركَيك خؤمـان مةسـئوول بكـةير لـةوةي كـراوة،          
ئـةوة بةرداسـو زوَلـي لـة خؤمـان دةكـةير، بؤيـة مـر تةئيـدي ثَيشـنيارةكةي خوشـكة سـؤزان دةكـةم كـة بـة                

 .سحةديقةت ئَيمة ئيلتينام ناكةير بةوةي كة ئَيمة دورمان نيية لَيي، زؤر سوثا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير بؤ ئةوةي حةري بكةير زؤرمان مونادةشة كرد، ثَيشنياري جةنابي وةزيريش زؤر ئةندام 
مجيع  :أوال)تةئيديان كرد، دةخيوَينمةوة بؤ دةنطدان، بةاَلم يةك كةليمة لة ئاخريةكةي موالحةزة بكة 

حكومة االقليم قبل نفاذ هذا القانون ختضع للمراجعة من قبل  العقود اخلاصة مبشاركة االنتاج اليت أبرمتها
اجمللس االقليمي لتنسجم مع أحكام هذا القانون مع مراعاة الظروف املوضوعية اليت ابرمت فيها تلك العقود 

 .وتكون قراراته قطعية وقابلة للنشر
 توقيعها من قبل حكومة االقليم قبل مجيع االجازات ومذكرات التفاهم املتعلقة بالنفط والغاز اليت مت: ثانيَا

ي ناوَيت، ضونكة (بعد ديراستها) (نفاذ هذا القانون تعترب باطلة ما مل يوافق عليها اجمللس االقليمي
مواسةدةتي ضي دةكات ديراسةت، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

ةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو ب
 .ثةجناو هةشت

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 حوكمةكانى سةرثَيضى كردنى ثابةنديةكان

سَيك كار ثَي سثَيردراوى طشتى، يان كوردةكانى، يان خَينانةكانى ء هةر كة :يةكةم :ماددةى ثةجناء هةشتةم
 :لة بةرذةوةندى ئةو كار بكات دةدةةةية، ئةم شتانةى خوارةوة بة دةست بَينآ

 .هةر دازانج ء تايبةتيةك، ض راستةوخؤو نارداستةوخؤ لة مؤَلةتةكةدا -3
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كة خاوةن مؤَلةت موَلكداريةتى ض راستةوخؤو نارداستةوخؤ، تةنيا ( لقةكانى)هةر بةشَيك لة كؤمثانيا  -4
 .شةساسيةت بةتايبةتى كرابآئةطةر كؤمثانيا بة

وةزير رَينماييةكانى تايبةتى دةردةكات، كة هةر سةرمانبةرَيكى طشتى لة وةزارةتدا، ثَيويستة  :دووةم
بةياناتَيك ثَيشكةش بكات موَلكةكانى بةديار خباتء ئةو بةياناتانة سةبارةت بةو كةسانةى ثلةى 

 .سةرمانبةريةتيةكةيان تايبةتة رادةطةَينرآ
 :خليل ابراهيي حممد بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 أحكام خمالفة االلتزامات

و أزواجه وكل من يعمل لصاحله من احلصول  أبناءهو امينع املكلف خبدمة عامة : أوال :ة واخلمسونثامناملادة ال
 :على

 .اية فائدة او مزية، سواء كانت مباشرة او غري مباشرة من االجازة  -أ

اليت متتلك األجازة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر اال إذا كانت الشركة ( او فروعها)الشركة أية حصة يف  -ب
 .قد متت خصخصتها بشفافية

تقديم بيانات يكشف فيها  يف الوزارة يتوىل الوزير إصدار تعليمات خاصة بأن على كل موظف عام: ثانيا
 .وظيفية اخلاصةوتعلن تلك البيانات بالنسبة لذوي الدرجات ال ممتلكاته،

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ثةجناو هةشو ثرؤذةكة دةرنةبرديووة، بةاَلم شتَيك هةية لة ئةوةلةن 

 .، سوثاس(ءهابنا)ضونكة كوردو كض مةدصودة، نةك ( اوالده)بكرَيتة ( ابناءهو امينع املكلف خبدمة عامة )
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر ثَيي واية ئةو ماددةية زؤر لة جَيي خؤيةتي، سةرموو كوَيستان خان
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيي واية ئةو كوردةكاني و خَينانةكاني بطؤردَيت بة دةرةجةي دةرابةت ضوار، مةسـةلةن خوشـكة، برايـة،    

 .كةسي ديكةية، يةعين ئةوة بطؤردَيت، ضونكة كضةكانيشي تيا نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، (و أزواجه وكل من يعمل لصاحله أوالدهمينع املكلف خبدمة عامة و )خؤي ئةوة باشرت هاتووة كوَيستان خان 
تر، نابَيـت دـازاجنرت   يةعين دةرةجاتي هيض، مادام ئيشةكة بكاتر دةرةجةي دووريش بَيـت هـةر مشـولي دةكـا    

ئــةوة بــةدوةترتة، ماددةكــة دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســو بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي  
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي ثةجناو نؤ
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 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةرهةق بةكةسى رَيثَيدراو رَيكارةكانى ئاماذةى بؤ كراوة لةبردطةى دووةم لةم مادةيةدا  :اددةى ثةجناو نؤم

 :وةردةطريآ ئةطةر
 .سةرثَيضى لة ياساكانى هةرَيمى ثةيوةست بة نةماني طةندةَلى -ع

بة هةر كؤسثى خستةبةردةم كارةكانى ثشكَينةرى طشتى بةشَيويةكى راستةوخؤ، يان نارداستةوخؤ   
 .هؤكارَيك بَيت

هةَلسان بة يان بةشداري كردن لة ثَيشكةش كردنى داواكارى، يان هةر راثؤرتَيكى سةردمى ، يان بةَلَينى  -ت
نوسراوو ثَيشكةش كرد، بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية، زانيارى درؤ، يان دةسخةَلةتاندن لةخؤى طرتبآ 

 .بةشَيوةيةكى ئةنقةست بآ، يان بآ ئةنقةست بآ
بةدةستهَينان، يان كردير ء سرؤش ، يان وةرطرتر، يان مامةَلةى بةزانيارىء بةيانةكان كرد، كة موَلكى  -ث

هةرَيمى ء هةر وةكو لة ماددةى سى ء دووةمى ئةم ياسايةدا هاتووة، كة لة ضوارضَيوةي مؤَلةت نةبَيت، يان 
 .بةردَيثَيدانى وةزير نةبآ

ةسى رَيثَيدراو يةكَيك لةو كارانةى كة لة بردطةى يةكةمى ئةم ماددةيةدا ئةطةر سةملَينرا بوو، كة ك :دووةم
 ـ:هاتووة ئةجنامي داوة ئةم رَيكارانةى خوارةوة لة دةرهةدى وةردةطريَى

 .مؤَلةتةكةى ض هةمووى، يان بةشَيكى هةَلدةوةشَيتةوة -ع
ت بة ثردؤسةكانى نةوت ء بة بَى بةرى دةبَى لة بةشداري كردن لة كةم كردنةوةو مةزاد كردنى ثةيوةس - 

 .تايبةتى ئةوةى ثةيوةنديدارة بة مؤَلةتةكان ء سةرداهةم كردنى كااَلو خنمةت طوزاريةكان
بآ بةرى دةكرآ لة كارةكانى بيناكردن لةو حاَلةتانةى كة دةبَيتة هؤى زيان طةياندن بة بةرذةوةندى  -ت

 .طشتييةوة
نى ثةيوةست بة ثردؤسةكانى نةوت بؤ ماوةى رادةى لة دوو بآ بةرى دةكرآ لة ئةجنام داني ضااَلكيةكا -ث

 .ساَل تَيثةرد ناكات
 .باَلوكردنةوةى درَيذةى ثةيوةنديدار بةو كارانة -ج

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :من هذه املادة إذا ثانيا /الفقرة  الشخص املخول االجراءات املذكورة يف تتخذ حبق :ة واخلمسونتاسعاملادة ال

 .قام خبرق قوانني األقليم املتعلقة مبكافحة الفساد -أ
 .أعاق بصورة مباشرة أو غري مباشرة وبأي وسيلة كانت أعمال املفتش العام  -ب
قام او ساهم بتقديم طلب او قدم أي تقرير رمسي أو تعهد خطي ومبوجب أحكام هذا القانون حيتوي على  -ت

 .همية بصورة عمدية او غري عمديةمعلومات كاذبة أو و
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ملوكة لألقليم  وحسبما املحاز أو قام ببيع أو شراء أو نقل أو استالم أو تعامل مع املعلومات والبيانات  -ث
 .  من هذا القانون ما مل يكن ذلك ضمن االجازة أو باذن من الوزير نيوردت يف املادة الثانية والثالث

تتخذ أوال من هذه املادة  /الفقرة  يفالواردة خص املخول قد قام بأي من األعمال إذا ثبت للوزير بأن الش: ثانيا
 :حبقه االجراءات التالية

 .تلغى إجازته جزئيا أو كليا -أ

حيرم من املشاركة يف املناقصات واملزايدات املتعلقة بالعمليات النفطية وخصوصا ما يتعلق باالجازات  -ب
 .وجتهيز السلع وتوفري اخلدمات

 .االضرار باملصلحة العامة اىل حيرم من القيام بأعمال البناء يف احلاالت اليت تؤدي -ت

 .سنتني كحد أقصى تقل عنحيرم من ممارسة النشاطات املتعلقة بالعمليات النفطية ملدة ال  -ث

 .  نشر التفاصيل املتعلقة بهذه االعمال -جـ
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ماددةي ثةجناو نؤي ثرؤذةكة نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو  ( إذا ثبـت للـوزير  )ئةمةش بـاش هـاتووة، يـةك نودصـاني هةيـة، ئـةويش ئةوةيـة لـة دووةم كـة دةَلَيـت           
اتي دـانوني جـةزائي، لةبـةر    شتانةي كردووة، ئةو ئيجرائاتانة هةموو عيالدةي بة وةزارةتةوة هةية، ئيجرائ

 .ئةوة ئيجرائات ئيناسةتةن ئةطةر ئيجرائاتي جةزائي ئيناسة بكرَي ، كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة لـة  مر ثَيي واية ئةو سةر ثَيضيانةي لة بردطةي يةكةمدا هاتووة هةمووي سةرثَيضي دورسـة بةرداسـو، بؤيـ   

مر واي بة باش دةزامن مؤَلةتةكةي هـةمووي هةَلوةشـَيتةوةن ضـونكة كـة دةَلَيـي بةشـَيكي       ( ع)بردطةي دووةم 
هةَلوةشَيتةوة، ئةمة مرونة دةدات، يةعين مةجالي دةدات تؤ بةشَيكي كةم هةَلبوةشَينيتةوة، ئةطةر سـةيري  

ــةورةن     ــي ط ــةمووي سةرثَيض ــيانة ه ــةو سةرثَيض ــةيت، ئ ــيةكان بك ــة   سةرثَيض ــةموو مؤَلةتةك ــة ه ــي ئةوةي ، ه
 .هةَلوةشَيتةوة، نةك بةشَيكي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر وةاَلمت بدةمةوة، لة ناحيةي لوةةويةكـة، خـؤي شـةرت نييـة هـةموو ئـةو ئيشـانةي كـرد بَيـت، ئةطـةر           
يـد نـةبَي ،   هةندَيكي مةسـةلةن بـة سـوئي نيـةت نـةي كـرد بَيـت، بـةبَي ئاطـاداري نـةيكرد بَيـت، موتةعةم           

سةردي هةيـة لةطـةَل ئـةوةي موتةعةميـد بَيـت، ئةطـةر موتةعةميـد بَيـت هـةمووي ئيلغـا دةكـةيت، ئةطـةر             
 .موتةعةميد نةبَيت رةنطة تةدديرةكة بةشَيكي هيين بكةيت، بةَلَي كوَيستان خان
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 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هـةمووي سةرثَيضـي   ( ع و   و ت و ث)هاتووة، بةاَلم خاَلـةكاني ديكـة   ( ت)اَلي ئةو بَي ئةنقةستة بةس لة خ

دا كـرد  (ع)بةشَيك دابنَييت، يةعين ئةوة رَي دةدات، ئةطةر سةرثَيضـي لـة   (  )طةورةية، تؤ ناكرَيت بةس بؤ 
 .كة طةندةلي دروست كردنة، جاري وا هةية تؤ بةشَيك هةَلدةوةشَينيتةوة، نةك هةمووي، سوثاس

 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تتخـذ حبـق   )، جـا لَيـرة دةَلَيـت    (تتخـذ حبـق الشـخص املخـول    )جارَي لـة سـةرةتا حةدـة بنووسـرَيت ئةوةلـةن      

موهةنديسي هةية، ، شةخصي خمةوةل مقاولة، شةريكةية، هةر كةسَيكة ئةو كرَيكاري هةية (الشخص املخول
دةَلـَي ئـةو ئيجرائاتـة بـة حــةدي شةخصـي خمـةوةل وةردةطرَيـت، بــؤ منوونـة موهندسـَيكي ئـةو شــةريكةية           
بةرامبةر مة مودير عام كؤسث دروست دةكات، موشكيلة دروست دةكـات، ئةطـةر بـةم ثَييـة بَيـت ئيجرائـات       

ــرَيت     ــة بنووس ــرت واي ــت، باش ــةو ناكرَي ــةر ئ ــخص امل )بةرامب ــق الش ــذ حب ــولتتخ ــه  خ ــل لدي ــن يعم ــةو ( او م ئ
 .ئيجرائاتانةي خوارةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خـؤي سةدةرةكـة سةرثَيضـية، يـةعين وةزيـر      ( او بـأذن مـن الـوزير   )لـة ئـاخريي سةدةرةكـة    ( ث)لة ئةوةلـةن  

ةبَيت و ئيننـي لـَي وةربطريَيـ  ثـَيي وايـة ئـةوة حـةزف بكرَيـت باشـرتة، هـةموو           دةبول دةكات سةرثَيضي هـ 
 (.بأذن من الوزير)سةدةرةكة سةرثَيضية، ضؤن بة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، وةزير كة ئينني دةداتـَي ئـةويش رَينمـايي خـؤي     (ما مل يكن ضمن االجازة او بأذن من الوزير)ئةوة دةَلَيت 
 .ي خؤي هةية تةبيعييةهةية، ئةويش ئوصول

 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاسية( ضمن االجازة)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيننةكةش شرومتان بؤ دانـاوة، ئيننةكـةش كؤمـةَلَيك رَينمـايي هةيـة ضـؤن ئيننـي دةداتـَي، ثةخشـان خـان           
 .سةرموو
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 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
، مر ثرسيارَيكي هةية، نازامن ئَيمـة  (قام خبرق قوانني األقليم املتعلقة مبكافحة الفساد -ع)لة سةدةرةي يةكةم 

دةوانينمان هةية بؤ موكاسةحةي سةساد، ئةطةر مةبةسـت دـانوني عقوبـاتي عَيرادـي بَيـت، ئـةوة دـةوانيين        
 .ةكةم وةاَلمي بدةنةوة، سوثاسئيقليمي نيية، دانوني عَيرادية، يةعين حةز د

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

/ هةموو دةوانيين عَيرادي لَيرة ناسينة، كة لَيرة نةبَيت لةوَي دةبَيتة دةوانيين ئيقليمي، ئـةوة يـةك، دووةم  
هةموو تةعليماتَيك كة لة رةدابةي مالي ئاماذةي ثَي دةكرَيت، ئةوة خةردة، ئةوة سةسادة، دةبَيت موحارةبة 

 .كرَي ، ئةوة زؤر وازحية، كاك جةمال سةرمووب
 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئـةو  (حيـرم مـن ممارسـة النشـاطات املتعلقـة بالعمليـات النفطيـة        -ث)مر تةنها تَيبينيي لةسةر خاَلي دووةم 

، ضـونكة دوو سـاَل بـؤ    (تملـدة ال تقـل عـن عشـر سـنوا     )مودةتة زؤر كةمة بـة تةدـديري مـر ئةطـةر بكرَيـت      
 .عةمةلياتي نةوت و شو وا زؤر كةمة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لـة  ( التتجـاوز )، ئـةو  (سـنتني  تتجـاوز عـن  ملدة ال )كة دةَلَيت ( ث)هةمان تَيبينيي هةية لةسةر ئةو نودتةية 

 .، سوثاس(سنتني تقل عنملدة ال )رؤذَيك هةتا دوو ساَل دةطرَيتةوة، با بكرَيت 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، يـةعين بـؤي   (ملـدة ال تقـل عـن سـنتني    )ئةو موالحةزةيةي جةنابت موالحةزةي كاك جةماليش دةطرَيتةوة 
 .هةية بةطوَيرةي موخالةسةكةي، دكتؤر رةمةزان سةرموو

 :رضا حممد بدالربرع رمضان.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثشتيواني لة رةئيةكةي دكتؤرة هالةو كاك رةشاد دةكةم زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة كوَيستان خـان طـوتي تـةنيا هينةكـة ئةطـةر جـةنابي وةزيـر وةاَلمـي بداتـةوة، كـةدةَلَي  كـولي و            
، دةَلَيت هةردوو حاَلةتةكة ثَيويستة، ضونكة دةبَيت تةدـديري بكـةير،   (اتلغى إجازته جزئيا أو كلي)جوزئي، 

ةكـةي  ئةوةي مر طومت، يةعين دةبَيت تةدديري بكةير، هةنـدَيكي هةيـة كولييـة، هةنـدَيكي هةيـة موخالةس     
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دةمَينَيـت ئـةوةي كـة كـاك رةشـاد طـوتي، ثَيشـرتيش كـاك جـةمال طـوتي دوو           خةسيئة تةدديرةكة بـؤ ئَيمـة   
كـةمرتي دوو سـاَل   ( التقـل )بكرَيتـة  ( التتجـاوز )ةنابي وةزير ئيشارةتيدا مواسةدةي كرد لة جياتي ساَلةكة ج

إذا ثبـت   :ثانيـا )ئـةوة كـاك سرسـةت ثَيمـي طـوت زةرورييـة        (ثانيـاَ )، (التقل عر سنتني)بَيت، ئةوةي بطؤردن 
تتخــذ حبقــه ن هــذه املــادة أوال مــ /الفقــرة  يفالــواردة للــوزير بــأن الشــخص املخــول قــد قــام بــأي مــن األعمــال 

، ئةوةش بنووسرَيت، دةمَينَيتةوة ئةو نودتةيةي كة بةَلَي (االجراءات التالية باالضافة اىل االجراءات اجلزائية
 .مامؤستا كاكة سةرموو

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة مةباديئ عامـة، ليذنةيـةكي ئيـداري كـة      بةنيسبةت تةحقيقاتي ئيداري عقوباتي جةزائي تةبيعيية،

تــةحقيق لــة شــتَيك دةكــات، كــة ديــو ئــةوةي تةشــكيلي جةرميــة دةكــات ئيمالــةي دةكــات بــؤ مةحكةمــةي   
تةحقيق، كةواتة ئةوة ثَيويست ناكات جةزائي هةر لَيرة دابنَير، ضونكة ئةوة جـةزائي شـتَيكي ئيعتيادييـة،    

 .ئةوة تةحصيل حاصلة
 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .كاك سرسةت ثَيشنياري خؤيةتي و شةرحي دةكات
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راستة، بةس ئيمتيمال هةية كة نةصَيك تَيدا بَيت وازيح بَيت و ئيلنامي وةزيري ثَي بكرَيت باشرتة كو ئةو 

ي تَيداية، لةبةر ئةوة مـر دةَلـَيي بـا تَيـدا بَيـت      نةصة نةبَيتنر وجودي ئةو نةصة زةرةري تَيدا نيية، دازاجن
 .باشرتة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نودتةي ئةخري كة دكتؤرة هالة ئيشارةتي ثَي كرد، دوايَي دكتؤر رةمةزان ثشتطريي لَي كرد، ئةويش ئةوةيـة  
بَيـت، مـر خـؤم    ( االجـازة ما مل يكن ذلك ضمن )البدرَيت لة يةكةم، هةر بة تةنيا ( او بأذن من الوزير)دةَلَي 

تةعاروز دةكاتر، لةوَي دةسـةاَلمتان داوةتـَي، لَيـرة    ( 34)باسي كرد طومت لة ماددةي ثَيشرتدا هاتووة، ماددةي 
ناكرَي ، لة ماددةيةكدا باران كردووة ئينني وةزير بؤي هةية تةعديل بكاتر، لةبةر ئةوة لَيـرةش دةبَيـت   

 .ةس هةر دةبَيت بيخةمة هينةوة، سةرموو كاك سةتاحهةبَي ، ثَيش ئةوةي مر باسي كرد، ب
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، مـر ثـَيي وايـة مـةعلوماتي كازيبـة      (معلومات كاذبة او وهمية -ت)لة ئاخريي بردطةي ( ع،  ، ت)لة يةكةمدا 

 .شَيوازةكةي ناشرينة( كاذبة)ضونكة ( صحيحة غري)بكةينة 
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 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

، ماددةكة بةو طؤردانكاريانةي ئاماذةم ثَي كرد دةخيةمـة دةنطدانـةوة،   (معلومات كاذبة)ئةوة لة دانوندا هةية 
كَي لةطةَلداية دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،           

 .ةي نينامي هةيةبةزؤرينةي دةنط وةرطريا، كاك كةمال نودت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وا لة كؤتايي دانوني نةوتني، نةوتيش موَلكي طةلة، موَلكي شـةعبة هـي هـةموو تاكَيكـة، بؤيـة مـر لـة        

دةكـةم لَيـرة ماددةيـةك    كة ئيلغامان كردةوة دابةش كردني نةوت بؤ ئةوة، بؤية مر ثَيشـنيار  ( 16)ماددةي 
ئيناسة بكةير صياةةيةكي دانوني بؤ بدؤزرَيتةوة، كة لة كوردستان ئَيمة لة هةموو كـةس زيـاتر زةرةرمـان    
كردووة، زيامنان لَي كـةوتووة، وةكـو نةتـةوةو ئـةواني لةطةَلمانيشـدا دةذيـر، بؤيـة لَيـرة بةشـي تـاك، بةشـي            

جنومةنةكاني لةطةَلمان دةذير و هةروةها بؤ بيئة ئةمانة خةسارةتي ئةم هةرَيمة، بةشي نةتةوةكاني تر، ئة
داوا بكةير وةكو ثةرلةماني كوردستان ديار بَيـت و زيـان لَيكـةوتواني خـةَلكي كوردسـتانيش ديـار بَيـت، كـة         
ثةرلةماني كوردستان طرنطيان ثَي دةدات و داوا لة ثةرلةمانتارة بةردَينةكان دةكـةم ثشـتطريي ئـةو ثَيشـنيارة     

 .سوثاسبكةن و 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئيجازة هةبَي ، ئَيمة كة تةعـديلي ئـةو ماددةيـةمان كـرد طومتـان بـة دـانون دةردةضـَي ، دانونةكـة          
دةبَيت ثرؤذةيـةك بَيـت لةاليـةن حكومةتـةوة بـؤ ئَيمـة، ئـةو ثرؤذةيـة بةديراسـةتَيكي دةديـق دَيـ ، ئَيمـة             

دةكةير، بـةاَلم دةبَيـت بـة ثرؤذةيـةك بَيـت، بؤيـة ئيلغامـان كـرد،          ثشتطريي لة ئيقترياحةكةي دكتؤر كةمال
نةوةكو ئةو وةخو ماددةكةمان مونادةشة دةكرد، بـة تةئكيـد ئـةو مةباديئانـة ئـةو دةَلـَي  هـةمووي تَيـدا         
دةبَي  توركمان سةرديان نيية لةطةَل كوردن كلدان و ئاشوور سةرديان نييـة لةطـةَل كـورد، هـةر هـةموومان      

ــةَلك ــةر         خ ــة، ئةط ــاو دانونةك ــووينة ن ــة ض ــةاَلم ك ــنر ب ــةمووان دةبَيت ــؤ ه ــةتيش ب ــتانني، مةنئةع ي كوردس
تايبةمتةندمياندا بة هةندَي شوَينةكان، بة تةئكيد نةتةوةكاني تريش باس دةكةير، ئةو ثَيشنيارة بؤ هينـة  

ةكو مةبـدةئَيك بـؤ ئـةوةي    هةتا وةزير بؤ ئةو دانونة دادةنَيت، هةتا ئةو ثرؤذةية دَيتة هني، ئةو ماددةية و
كة لة بري نةكراوة، لة جياتي ئةو ماددةيـةي كـة ئيلغامـان كـرد، ئـةو ماددةيـة ئيناسـة دةكـةير بـة ئيتيئـاق           

تشكل جلنة برملانية لدراسة كيفية استخدام االرصدة الفائضة مـن العائـدات النفطيـة وبشـكل امثـل وكـذلك       )
، تــةبيعي ليذنــةي دــانوني نــازامن ضــؤن دةبــَي ، بــا (وزارةتشــكل جلنــة يف الــ)، ئــةوة نابَيــت، دةبَيــت (كيفيــة

صــيغةيةك بدؤزينــةوة، سيكرةكــة زؤر باشــة، بــةاَلم بــةدواي صــيغةيةك بطــةردَيني، جــارَي بــا بيخوَينينــةوة    
متويل املشاريع االسرتاتيجية يف االقليم ودعم البيئة وعوائل الشهداء ومواطين االقليم بصـورة   وكذلك كيفية)

 .، مام خورشيد نودتةي نينامي هةية(ات القوميةخاصة االقلي
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 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة بةرنامةي خؤمان ماوة، با ئةوانة تةواو بكةير، ثاشان باسي ئةوانة بكةير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جَيطاي ئَيرةية، بةاَلم كاك رؤمَيؤ نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئَيمة وةكو توركمان و كلدان و ئاشووريةكان ئَيمةش داواي ثَيشنيارَيكمان كردووة بؤ ئـةو ماددةيـة،   

ست بة رةئي مر ثَيوي( برملانية جلنة تشكل)ئَيمة لة جَيي خؤيةتي، بةاَلم ماددةيةكي ئينايف بَيت، بةاَلم ئةم 
 .، سوثاس(القوميات واالقليات الدينية)بابَلَيت ( خاصة بصورة)ناكات، لة خوارةوةش كة هاتووة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اسـتخدام االرصـدة الفائضـة    )هةردوو موالحةزةكةت بةجَيية، لةطةَل كاك سرسةتيش لَيرة باشرت وايـة بَلـَيني   
ة متويـل املشـاريع االسـرتاتيجية يف االقلـيم ودعـم البيئـة       من العائدات النفطيـة وبشـكل االمثـل وكـذلك كيفيـ     

 ، جةنابي وةزير رةئيت ضية؟(وعوائل الشهداء ومواطين االقليم مبا فيه القوميات واالقليات الدينية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
م ئَيمة ثَيشنيارميان كرد بوو لة ماددةي شازدة لة بيدايةتةوة، سةبةبي بةرداسو ئةوة ئيشي ئَيمة نيية، بةاَل

عائيداتي نةست، ئـةوة شـوَينمان بـؤ  دانـةناوة،     ( التوزيع العادل بني املواطنني)هةبوو، يةكةم دةستوور دةَلَي 
 .دةضَيت بؤ حكومةت، حكومةت ئيشي ثَي دةكات، ئةمة مةجالَيكت دةداتَي بؤ ئةوة، ئةوة يةكةم

مر لة ئةجنومةني وةزيران دانيشـتي عـةوائيلي شـوهةدا هـةموو جـار موشـكيلةمان هةيـة تـةمويلي         / ووةمد
دةكــةير، ئةمــةلَيكيان ثــَي دةدةيــت لَيــرة، بيئــة زةرورييــة، ئةدــةلياتي ديــين و دــةومي، ئَيمــة داماننــا دواي   

مـة خؤمـان ئةدليـة بـووير لـة      مورداجةعةي مونادةشة زؤر لة عالةمة لة واَلتاني دةرةوة بةرداسو، ضونكة ئَي
ثَيشةوة، ئَيمة دةزانني ضـؤنة كـة ئةدليـة بـني، ضـؤنة يـةعين كـة خـةَلك مورداجةعـةي يارمـةتي تـؤ نـادات،             
دةمانــةوَيت بــة عالــةم بَلــَيني ئــةدلياتيش لــة واَلتــي خؤمــان بَلــَيني ئَيمــة وةكــو ئــةوان ئــيش ناكــةير، ئَيمــة  

موسـاعةدةي ئيناسةشـيان دةكـةير، جـا لةبـةر ئـةوة ئةطـةر         ئيمتريامي ئةدليات دةكةير، بة ثَيضةوانةشـةوة 
ئةوة بَيت، ئةمة واجيهةية بؤ دةرةوة باشة بؤ ئَيمة، بؤ مواتيين خؤمان باشة، ضونكة هةموو كـةس دةزانـَي   
ئَيمة بة عةدالةت ئيش دةكةير، ئيقترياحي ئَيمةية كةيئي خؤتانة، مر حـةز دةكـةم ئةطـةر بـة مودةيـةكي      

 .ضونكة ئَيمة داواي دةكةير، سوثاستان دةكةم تر بدةن بة ئَيمة،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

صيغةيةك خبوَيننةوة بنانر، ئةطـةر بـة دَلتـان نـةبوو، ئـةو وةخـو هـني دةكـةير، ئةطـةر ئيجـازة هـةبَي ،            
صــيغةكة ئةوةيــة ئةطــةر ئَيمــة بضــينة نــاو تةساســيل وردةكــاري و ئــارائي جياوازمــان دةبَيــت، تَيطةيشــتين     
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ازيشمان هةية، هَيشتا ئَيمة نةضووينة ناو تةساسـيل، دةسـتووري عَيرادـي رةنطـة ثـةجنا مـاددةي تيايـة        جياو
حةري نةكردووة، ثرؤذةي دةستووري خؤمشان، كة هَيشتا نةبؤتة دةستوور لةويشدا، ( وينظم ذلك بقانون)

كة ئَيمة هينمـان كـردووة،   ، ثَيي واية بةو صيغةيةي (وينظم ذلك بقانون)ديسان شةست زياتر هةية دةَلَيت 
استخدام نسبة من العائدات النفطية حلفظ حقوق االجيال القادمة ومتويل املشاريع االسـرتاتيجية يف االقلـيم   )

ودعم البيئة وعوائـل الشـهداء واالحتياجـات الضـرورية ملـواطين كوردسـتان مبـا حيقـق العدالـة بـني مكوناتـه            
خيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر        ، دة(القومية والدينية ويـنظم ذلـك بقـانون   

وينظم )سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، كة طومتان 
يةعين حكومةت ثرؤذةكة حـازر دةكـات دَيتـة ئَيـرة، ئَيمـة دةكةينـة دـانون، صـياةةكة ئةطـةر          ( ذلك بقانون

 .ناحيةي هني و ئةوانة تةواو بوو، بردؤ بؤ ئةحكامي خيتامي تكاية، سةرمووكةليمةيةك 
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكـةي ئَيمـة   %12ئةم نيسبانة كة دةردةضَيت لة عائيداتي نةوت لة كؤي طشو داهاتي نةوت دةرناضَيت، لـة  

ةكـةي خؤمـان   %12ة جةنابي وةزير موحلةدي دانوني نةوتة، لـة  دةردةضَيت، بةطوَيرةي ئةو موخةتةتةي ك
دةردةضَيت ئةم نيسبانة كة دايدةنَير، لة عَيراددا لة سندودي موستةدبةل دانـراوة لـة كـؤي داهـاتي عَيـراق      

 .دةرضووة، لة كؤي داهاتي نةوت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةنطمان / بارزان دوو نودتةت ثَي بَلَيي، ئةوةلةن تةواو مونادةشة ناكرَيت، نةصَيك هةية لةبريت ضووة كاك
ئةطةر حةدي ئَيمة لة بةةداوة هةبَي  بؤ خةَلكي عَيراق، بؤ ئَيمةش دةبَيت، ئـةوة  / بؤدا تةواو بوو، دووةم

ي ئَيمةش نابردَيتةوة، ئةوةي كة %12يةكة نةبردَيتةوة، لة %83تةحصيل حاصلة برداوةتةوة، لةوَي ئةطةر لة 
 .لة ئةحكامي خيتامي، بردؤ بؤ ماددةي خيتامي كماددةيةدا دةبَيتة دةنطمان بؤ

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 حوكمةكانى طواسرتاوةو دوايى

 :ماددةى شةست
وةزير راوَيذى حكومةتى سيدراَلى دةكات بؤ ضاوخشاندنةوة بة هةموو رَيككةوتننامةكانى تايبةت  :يةكةم

ةكانى نةوت كةلةهةرَيمدا هةن، كة لةاليةن حكومةتى سيدراَليةوة بةر لة مَيذووى بةركار بوونى بة ثردؤس
 .ئةم ياساية ئةجنام دراوة، بؤ ئةوةى ئةو ردَيككةوتننامةية لةطةَل حوكمةكانيدا بطوجنَيت

دادةنرَيـت،   ئةو رَيككةوتننامانةى لـة بردطـةى يةكـةم لـةم ماددةيـةدا ئامـاذةى بـؤ كـراوة بـة ثوضـةلَ           :دووةم
ئةطةر بؤ حكومةتى هةرَيي ملكةض نةبآ ء نةكةوَيتة ذَير بةردَيوةبردنى تايبـةتي خـؤي ، ئةطـةر حكومـةتى     
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هةرَيي بة ثَيويستى زانى ثشتطريى دارايى ء هونةرى، بؤ ئةو رَيككةوتننامانةى ئاماذةيان بؤ كـراوة لةاليـةن   
 .اليةن حكومةتي هةرَيمةوةحكومةتى سيدراَليةوة بَيت ثَيويستة ثةسند بكرَيت لة 

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الستون

دة يف االقليم خلاصة بالعمليات النفطية املتواجيتوىل الوزير االستشارة العادة النظر يف مجيع االتفاقيات ا: اواًل
لقـانون جلعـل تلـك االتفاقيـات منسـجمة مـع       اليت ابرمت من قبل احلكومـة االحتاديـة قبـل تـاريخ نفـاذ هـذا ا      

 .احكامه
ثانيًا، تعترب االتفاقية املذكورة يف الفقرة اواَل من هذه املادة باطلة مـامل ختضـع حلكومـة االقلـيم وتكـون حتـت       
ادارتها اخلاصة واذا اعتربت حكومة اقليم ضـرورة اسـتمراية الـدعم املـالي والفـين لتلـك االتفاقيـات مـن قبـل          

 .حتادية فيجب ان تقرتن االتفاقية املذكورة مبصادقة حكومة االقليماحلكومة اال
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية دةرنةخستووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حكومـةتي بةةدايـة، ئيتيماديـة، لـةجياتي      ئةطةر يةك موالحةزة لَيرة ثَيويسو بة ثةرلـةمان هةيـة، مـادام   
موصادةدةي حكومةتي ئيقليي، موصادةدةي ثةرلةمان لة دووةم، لَيرة ثةرلـةماني ثَيويسـتة، نةسـرير خـان     

 .سةرموو
 :بةردَين نسرير حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةموو رَيككةوتننامـةكان، مـر   وةزير راوَيذى حكومةتى سيدراَلى دةكات بؤ ضاو خشاندنةوة بةهـ / لة يةكةمدا

 .ثَيشنيار دةكةم لة جياتي وةزير حكومةتي هةرَيي بَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ةةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كـةدا ئـةوةش ئيناسـة    ثَيشنياري ئةوة دةكـةم كـة لـة مـاددةي شةسـت لـة بردطـةي يةكةمـدا لـة كؤتـايي ماددة          

داوا كردن لة حكومةتي ناوةندي بؤ دةرةبوو كردنةوةي هةموو ئةو كةسانةي كة زيانيان )بكرَي  هةروةها 
 .، زؤر سوثاس(ثَي كةوتووة لة ثرؤسةي دةرهَينان و بةرمهَيناني نةوت لة ضوارضَيوةي هةرَيمي كوردستاندا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شةمسة خان سةرموو



 282 

 :َين مشسة سعيد حممودبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
العمليـات النفطيـة   )مر دةمةوَيت ئةوة بَلَيي لة بردطةي يةكةمدا ئةو عيبارةيـة لـة عةرةبيةكـة زؤر رةكيكـة     

اليت )، يةعين هةموو ئةوانةي كة لة ئيقليمدا دةكرَيت، بةاَلم لة دواي ئةوةي كة دةَلَيت (املتواجدة يف االقليم
ــت مــ  ــة االحتاديــة  ابرم ــةن حكومــةتي       (ن قبــل احلكوم ــةي كــة لةالي ــة بطوترَيــت ئةوان ــةعين وةكــو واي ، ي

لـةو شـوَينة ئـةوة جَيطـةي نييـةو، يـةعين       ( الـيت ابرمـت  )ئيتيماديةوة بةسرتاوة ئةو عةددانة، لةبـةر ئـةوة   
 .عيبارةتةكة زؤر رةكيكة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ان هةية، ئَيمة دةتوانني بة ئيتيئادياتي ئيتيمـادي بَلـَيني باتَلـة، ئةطـةر شـةتيب      مر ثرسيارَيكي لة دانونيةك
 بكةير باشرت نيية هةمووي، جةنابي وةزير تؤ رةئيت ضية؟

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .شوَيين ترئةوةلةن ثَيويست ناكات لَيرة، ضونكة تةعديلمان كرد لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نيش دةسةاَلمتان وةَلاَل شةتيب بكةير، ئَيمة حكومةتي ئيتيمادي دةرارَيك بدات لَيرة نـاتوانني بَلـَيني   (ثانيَا)
باتَلة، كةواتة مودتةرةحي تازة كة دةَلَيي ئةو ماددةية هةمووي شةتب بكرَيت، جةنابي وةزيريش مواسيقـة،  

، ئةو ماددةية شةتب بكرَيـت، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي         دةخيةمة دةنطدانةوة
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينة ئةو ماددةية شةتب كرا، سةرموو سؤزان خان

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةندَي شتمان كرد طومتان لة ئةحكامي خيتامي بؤي ئيناسة دةكةير ئَيمة بريمان نةضَيتةوة كاتَيك باسي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةكَيكمان ئيناسة كرد، يةك ماددة ماوة ئةويش دةَلَي وةزير ثَيويستة تـةعليماتي زةروري دةربكـات بـؤ جـَي     
 .بةجَي كردني ئةو ماددةية، سةرموو ثَيمان بَلَي

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
كاتَيك كةباسي دةرةبووي هاوواَلتيان و دةرةبووي ناوضةكاني كة نةوتي لـَي دةردةهَينرَيـت، ئـةو رؤذةي كـة     
بارــان كــرد زؤر مونادةشــةي لةســةر بــوو بــة ئيتيئــاق، يــان بــةم ليذنــةي تةعويناتــة نةطةيشــتينة دــةرار، 

ر لَيـرة لـة ئـةحكامي خيتـامي، ضـونكة ئـةو ناوضـةي كـة         ماددةكة وةكو نةوعَيك لة مةتاتيةتي تياية، ئةطـة 
نةوتي لَي دةردةهَينرَيت، لةو زةرةرمةنديةي كة ئَيستا كاك ةةسور باسي كرد، دةبَيـت ثشـكَيكي تـةواوي بـؤ     
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هــني بكرَيــت، ئــةوةش لــة دنيــادا هةيــة، بةلةديــةك شــوَينَيك لــة شــوَينَيكي تــر دةوَلةمةنــدتري دةكــات، زؤر 
 .سوثاس

 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .صيغةيةكمان بؤ حازر بكةو بؤمان بَينة، ماددةي شةست و يةك لة ثرؤذةكة
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةر ريََككةوتننامةيةكى تايبةت بة ثردؤسةكانى نةوت كة دواى مَيذووى  :ماددةى شةست ء يةك

دادةنرَيت، ئةطةر رةزامةندى وةزارةتى لةطةَلدا نةبآء  بةركاربوونى ئةم ياساية مؤر دةكرآ بةثوضةَل
 .بةثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية

 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اية اتفاقية خاصة بالعمليات النفطية واليت تربم بعد تاريخ نفـاذ هـذا القـانون تعتـرب      :املادة احلادية والستون

 .وافقة الوزارة و وفق احكام هذا القانونباطلة مامل تقرتن مب
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئةوةش وةكـو ئـةواني تـر دةبَيتـة مةجليسـي ئيقليمـي، جـةنابي وةزيـر دةَلـَي ئـةو مـاددةي زيـادة، جـةناب             
وةزيريش مواسيقة كة ئةو ماددةية زيادة، ئةو ماددةية ئيلغا دةكرَيت، دةخيةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة    
دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة، زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط ئـةو     

 .ماددةية ئيلغا كرا
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريي بةردَين

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 
 .ئَيستا ثَيشنياز دةكةير ئةو ماددةيةي بؤ تةعليمات ئَيستا بَيينة ثَيش

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تاخـذ حكومـة   )مر صيغةيةكي حازر كردووة، مر يةكةم جار صيغةكةي خـؤم دةخوَينمـةوة بردَيـك شـاملرتة     
ات النفطيـة ودعـم جمالسـها الحمليـة والبلديـة      االقليم بنظر االعتبـار تنميـة املنـاطق الـيت جتـري فيهـا العمليـ       

يف )، باشة، نـاتوانني لَيـرة مـةحلي خؤمـان رةبـو      (وتعويض أصحاب االراضي وفق القوانني ومبا حيقق العدالة
 .بكةير، سةرموو( القوانني الدولي
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 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هـةزار  ( 152)ا دؤمنيان لةبةر عةمةلياتي نةسو لـَي داطـري كـردووة    مر ئاطادارم خةَلكي وا هةية بة سةدةه

هـةزار دؤالرة  ( 152)دؤالريان داوةتـَي، ئـةوةي كـة ئـةو دةريـدةهَييَن لـةو ئـةرزة، ئـةو كابرايـة راسـتة بـةو            
 .خانوويةكي بضووكي ثَي بكردَيت، يان شتَيكي ثَي بكات، بةس بةرداسو ئةوة عةداَلةت نيية

 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .سةرموو كاك ةةسور
 :سعيد مةمخوري طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــان      ــؤ ماددةك ــَي  ب ــَيوةية ب ــةو ش ــياةةكة ب ــة ص ــَيي باش ــر ث ــات   )م ــدراَلي بك ــةتي سي ــة حكوم وةزارةت داوا ل

ةنـد بـوون،   دةرةبووي ئةو كةس و ناوضانة بكاتةوة، يةعين هةم كةسةكان، هةم ئةو ناوضـانةش كـة زةرةرم  
كــة لــة ثرؤســةي وةبــةرهَيناني نةوتــدا لــة ضوارضــَيوةي ســنووري هــةرَيمي كوردســتاندا زةرةرمةنــد بــوون    

 (.بةشَيوةيةكي عاديالنة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوة شــتَيكي تــرة كــاك ةــةسور، ئــةوة باســي مــةمخور و كــةركووك و ئةوانــة دةكــةيت، ئةمــة باســي عــامي   
 .ووهةرَيمة، مام خورشيد سةرم

 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خوشكة سؤزان باسي ئةرازي كرد كة دةَلَيت ئةوةندة دؤمنة عاردةي لَي داطـري كـراوةو ئيسـتيعمال كـراوة بـؤ      
نةست، ئَيمة لة دانوني نةست شتَيكمان كرد طةلَيكيش مونادةشةمان كرد، ئَيستا وةكو جارَيكي تـريش باسـي   

ي %15نةوعة عارد هةية، يةكَيك موَلكي سرسة، يةكَيكيش تاثؤية، يةكَيكيش ئةرازي زراعةية، لـة   كرد، سَي
ئةرازي كوردستان ئةرازي زراعيية، بةتايبةتي مةنتيقةي نةسو، ئةرازي زراعيش دـةرارَيكمان داوة، ئةطـةر   

دؤمنـي لَييـة، ئـةو    ( 142)لة مةسَلمةتي حكومـةت ئيسـتيئادةي لـَي بكـةن، مةسـةلةن مةنتيقـةي دـةاَلدزَي        
دؤمن ئَيمة دةرارمان داوة دوو سـةد مـةتري بـدةييَن، ئايـا هـةمان      ( 142)دؤمني لَيية، لة ( 62)مةنتيقةية 

دـةرار ئــةوة دةطرَيتـةوة، ئــةو دوو ســةد مـةترة دةطرَيتــةوة، يـان تةعوينةكــة عــام دةطرَيتـةوةو، ضــونكة لــة      
 .ي ئةرزي زراعي حكومةتة، زؤر سوثاس15%

 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .ثةخشان خان سةرموو
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 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيي وايـة دوو مةوزوعـة، مـةوزوعَيك هةيـة ئـةوةي كـة عةرزةكـةي عةمـةلياتي نـةوتي تيـا دةكرَيـت و            

ة مونادةشةي سةدةرةي لةدةسو ضووة بؤ ساَلمي ئةو ئيشة، مةوزوعَيكي تريش هةية، ئَيمة لة كاتي خؤي ل
ــةو      ( 16) ــة ئ ــانةي ك ــةَلكي ئــةو ناوض ــت، خ ــاو دةنَيي ــي ن ــةك، يــةعين ض ــةوزوعي موكاسةئةي ــرد، م ــي ك باس

عةمةلياتي نةوتةي تيا دةبَيت، زةرةري بيئيان تووش دةبَيت زياتر لةوةي كـة ئَيمـة كـة لـة مةنتيقةيـةكني      
لـة ئينتـاجي ئـةو مةنتيقةيـة     %( 12تـا  % 5)دوورير لةو مةنتيقةية، ئةوةندةي مـر ئيتـياَلعي هـةبَيت لـة     

تةرخان دةكرَيت وةكو موكاسةئةيةك بؤ ئةو خةَلكانةي كة هةر لة مةنتيقةكةدان، بةاَلم لة رووي بيئيـةوة،  
لة رووي تةشجريةوة، لة رووي يةعين ئةو شتانةوة، ئةوان يةعين نةوعة زةرةرَيكيان ثَي دةكـةوَيت، ئـةويرت   

دةست ضووة، جا ئةوةش با رةضاو بكرَيت، يةعين ئـةو موكاسةئةيـةي خـةَلكي    تةعوينة، يةعين ئةرزَيكي لة 
 .ئةو مةنتيقةيةي ئةو زةرةرة بيئيان تووش دةبَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضؤنة، كة ئَيمة دةَلـَيني بـةثَيي دـةوانيين مـةرعي لـة عَيـراق دوو، سـَي حـةدائيق هةيـة، وةكـو كـاك            
ي ئـةرازي مـوَلكي دةوَلةتـة، بـةاَلم بـةكرَيي      %85، بةاَلم لـة  %12ثَي كرد، مر ناَلَيي لة خورشيديش ئاماذةي 

ــر         ــيغةيةي م ــةو ص ــووتَيت، ئ ــت بس ــةش نابَي ــةو سةالح ــةدي ئ ــةالح، ح ــة س ــد داوةت ــة عةد ــةالح، ب ــة س داوةت
ة خياللي خوَيندمةوة هةردوو جانيبةي كة تؤ ئاماذةت ثَي كرد دةطرَيتةوة، يةكَيكيان ناوضةكة لة تةمنية ل

دةعمي مةجاليسي بةلةدي و مةجاليسي مةحةلي بؤ تةمنية، يةكَيكيشيان خاوةن ئةرزةكان، جا ئةو خـاوةن  
ئةرزانة ئةنواعر هةموو نةوعةكانيان دةبَيت تـةعوينيان بـدرَيت، بـةاَلم تةعوينةكـة لَيـرة بـةو جةلسـةيةو        

ينَيكي ئيعتيـادي نـةبَيت وةكـو ئيتئـا     بةو ثةلة ثةلية ناكرَي ، بة تةئكيد منـيش رةئـيي ئةوةيـة كـة تـةعو     
هةية، دةبَيت تةعوينَيكي تايبةت بَيت، بةاَلم دةبَيت حكومةت خـؤي دـةرار بـداتر ديراسـةتَيكي بكـاتر، بـة       
تةئكيد لةوةدا رةضاوي وةزعي عَيراق دةكات، دانوني نةوت لة عَيراق ضؤن تةعوين دةكرَيت، لـة خؤمانـةوة   

ة تةئكيد وةكـو دـانوني ئيتئـا نـاكرَي ، ناكرَيـت جَيطايـةك نـةوتي تَيـدا         ناتوانني تةتةورةكة ضؤن دةباتر ب
ةكـةت بـدةمَي لـة شـوَينَيكي تـر، ئـةوة تـةبيعي وايـة، هـةتا          %8بَي  موَلك سرف بَي  تؤ ثَيي بَلَيي وةرة لة 

ناكرَيـت  موَلكي دةوَلةتيش بَي ، يان وةكو عةدـديش بـَي  لـة ئيتئايـة دةَلـَير عـاردَيكي سـةكةني بـدرَيَو،         
لةوَي ثَيي بَلَير عاردَيكي سةكةني دةدرَيـَو، بـةاَلم لَيـرةش ئَيمـة نـاتوانني بطةينـة ئـةو نةتيجةيـة، دـانوني          
ئيتئا هةتا دةرضوو دوو ساَلي ويست لة ديراسةت و بينةو ببةو ئةنواع ئةشـكال، بؤيـة ئَيمـة دةبَيـت لَيـرةدا      

عةدالةتةكـة لةوةدايـة، خـؤ حكومـةتي ئَيمـة      ( قق العدالةوفق القوانني مبا حي)هةر ئةوةندة دةتوانني بَلَيني 
حكومةتي ميللةتة، حكومةتَيكي ديكتاتؤري نيية، مةسروزة حكومةتي ميللةت رةضاوي بةرذةوةندي خـةَلك  
بكات، وةكو ئَيمة لَيرةينة، سبةييَن دةورةيةكي تر ضوار، ثَينج كةستان وةزيـرةو ئـةواني وةزيـر بَينـة جَيـي      
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ةتةكة موشتةرةكة بيدةينـة ئـةوان، يـان بيدةنـة ئَيمـة، يـةعين هـةر هـةموومان كـة شـتَيك           ئَيوة، مةسئوولي
 .دةَلَيني، مر ثَيي واية ئةو صيغةيةي مر نووسيوومة باشة بةرداسو يةعين، سةرموو كاك باثري

 :بةردَين باثري كامال سليمان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ااَلنةيان بؤ دياري كردووة، دةكرَيت ئـةو زةويانـةي كـة ثرؤسـةي     لة ثرؤذةي ياساي نةوتي عَيراديدا كرَيي س

 .نةوت ديانطرَيتةوة كرَيي سااَلنة ببَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةوةى خؤمشاندا هةية، لَيرةشدا لة دانونةكة هةية، كاك عوران سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ر ثشتطريي ئةو تةرحةي ثةخشان خان دةكةم، بةرداسو ئَيمة وةكو نةتةوة ئيسـتيئادةي لـَي بكـةير تـةنيا     م

ــة رووي دةرهَينــاني نةستــةوة            ــةن لــة رووي بــريو ل ــؤ ئــةو ناوضــانةي سيعل ــةو خنمةتطوزاريانــةي كــة ب ئ
انكردنـةوةي ناوضـةي   خةسارةمةند دةبر، كـة ناضـَيتة نـاو خةزَينـةي عَيـراق، ئَيمـة لَيـي دةبـردير، بـؤ ئاوةد         

 .واَلتةكةي خؤمان، ئينجا ثاشي ئةوة دةضَيت، ئةوة يةك
مةسةلةي زةوي، جؤرَيكي تـر زةوي هةيـة بارـان نـةكرد، جؤرَيـك زةوي هةيـة نـة تـاثؤي هةيـة، نـة           / دوو

ئةرزي زراعي هةية، نة موسةوةزة بة تاثؤ، بةاَلم سةالحي كورد خؤي لـة شـا  و دا  زةوي دروسـت كـردووة،     
ئةوةي ئةوانةي هيضي هةبَيت، بـةاَلم سـةد سـاَلة لـة بـاوو بـاثريي بـؤي ماوةتـةوة لةسـةرةوة ئـةو سـَي             بةبَي

 .شتةي باسي كرد هيضي نيية، رةنطة برية نةستَيك لةناو عاردةكة دةرضَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةدـدي هةيـة، بـةثَيي عـورف و     ئةوةش موعالةجة كراوة، ئةوانةش ئيعتيبار دةكرَير وةكو خةَلكةكةي كـة ع 
مــوروس ئــةو ئــةرزة كــة دةيكَيَلــَي ، مانــاي وايــة حــةدَيكي هةيــة، ئــةو حةدــة رةضــاو دةكــرَي  لــة دــانوني  
ئيتئاشــدا هــةروا بــؤي حيســا  كــراوة، مــر ئــةو صــيغةية دةخوَينمــةوة جــارَيكي تــر بةرداســو، بــؤ ئــةوةي    

ميـة املنـاطق الـيت جتـري فيهـا العمليـات النفطيـة        تاخذ حكومة االقلـيم بنظـر االعتبـار تن   )ئينتيباهي بكةن 
، باشـة، دةخيةمـة   (ودعم جمالسها الحملية والبلدية وتعويض أصحاب االراضي وفق القوانني ومبا حيقـق العدالـة  

دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
 .ةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكايةسوثاس، بةكؤي د

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
للـوزير اصـدار التعليمـات لتنفيـذ احكـام هـذا       )ئَيستا كاتي ئةوة هاتووة مـاددةي تـةعليماتي باوَيينـة سـةري     

 (.القانون
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 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نمايي تايبةت دةردةكات بؤ ئاسان كردن و جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياسايةوةزير رَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةيةش خؤمان لة جَييةكي تردا بوو، طومتان دةيكةينـة ماددةيـةكي تايبـةت، دةخيةمـة دةنطدانـةوة،      
َي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر كَي لةطةَل ئةو ماددةية داية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ك

 .سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، سةرموو كاك عةوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثَيشنيار دةكةم ماددةيةكي ئينايف خبرَيتة دانونةكة، لةبةر ئةوةي نةدسَيكي تةشريعيمان دةبَي ، ئةطةر 

لغرض تسهيل تنفيذ االحكام املتعلقة بالشـركات العامـة املنصـوص عليهـا يف هـذا      )دا نةبَي  ئةو ماددةيةي تَي
يف اقلـيم كوردسـتان ومبـا ال يتعـارض مـع       1112لسنة  44القانون، يطبق احكام قانون الشركات العامة رقم 

تي عامة دةكات، ئـةو  ، باسي شةريكا(احكام هذا القانون حلني تشريع قانون خاص بالشركات العامة يف االقليم
ثـرؤذة هـاتووة لـة اليـةن      1114لـة سـاَلي    11دانونة لة كوردستان ناسينة بةثَيي دـةراري ثةرلـةمان رةدـي    

حكومةت دةيانةوَيت ئةو دانونـة بَيتـة ثةرلـةمان مونادةشـةي لةسـةر بكرَيـت و شـةرعيةتي بـداتَي، ئَيسـتا          
يناسـة بكـةير و موعالةجـةي مةوزوعةكـةي دةكـات،      مةجالَيكي دانوني تةواومان لةثَيشة، كة ئةو ماددةيـة ئ 

ئةحكامي شةريكاتي عامةش كة لة دانونةكةدا هاتووة، لَيرة بةشَيوةيةكي تةسسيلي باسي لَيـوة كـراوة، ضـؤن    
 .تةئسيس دةكرَيت، ضؤن ئيلغا دةكرَيت، ضؤن حةل دةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 جةنابي وةزير رةئيت ضية؟

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.ن دبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة زؤر جياوازة لة شةريكاتي تر، دةبَيت ديراسةي بكةير، دانوني شةريكات دةضَيت بـؤ دـانوني تـةننميي    
 تةسسيلي دةضَيت بـؤ مةجليسـي وزةرا ئيتيئـادي لةسـةر دةكرَيـت و بـة نيـنام دادةنرَيـت، دةبَيـت نـةختَيك          

 .ديراسةي لةسةر بكةير، بردوا ناكةم سةدةرةيةك يارمةتيمان بدات وا بكةير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس دسةي هةية لةسةر ثَيشنياري كاك عةوني، كاك دكتؤر دلَير سةرموو
 :دلَير اراعيل حقي شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَيتة كؤسث لةبةردةمي وةبةرهَينان لةبواري نةوتدا، ئَيمة ئةم ياساية دانوني شةريكاتي عَيرادي بةرداسو دة

دةردةكةير، بؤ ئةوةي ئيستيئادة لةو مةجالة وةربطرير، نةك كؤسثي بؤ دابنَيني، لةبـةر ئـةوة ئـةو ياسـاية     
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( 64)كؤسثَيكي طةورة دروست دةكات سةرجةم ئةم ياساي نةوتة تَيك دةدات، جطة لةمـة ئَيمـة لـة مـاددةي     
س لةوة دةكةير، كة تةنانةت دانوني ئيستيسماريش ئةم ياساية ناطرَيتةوة، ئةم بوارة ناطرَيتـةوة، ضـونكة   با

بوارَيكي تايبةتية، لةبةر ئةوة دةبَيت تايبةمتةندي ئةم مةسةلةية لةبةرضاو بطـرير، بؤيـة ثـَيي ضـاكة ئـةو      
 .مةسةلةية وةرنةطرير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ودكتؤرة رؤذان سةرمو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش لةطةَل ئةو ثَيشنيارة نيمـة، لةبـةر ئـةوةي دةدَيـك لـة ياسـايةكة هةيـة، هـةر دةدَيـك، هـةر ياسـايةك            

 .ثَيضةوانةي حوكمي ياساي نةست نةبَيت، دةتوانني جَي بةجَيي بكةير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نياري كاك عةوني، يان لةطةَل كاك دكتؤر دلَيري، كاك رةشاد سةرمووتؤ لةطةَل ثَيش
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر ثشتطريي لة بؤضوونةكةى كاك عةوني دةكةم، لةبةر ئةوةي لَيرة لة ماددةيةك هاتووة، كة موسـتةدبةل  

ساهةمة، كة دةكرَيتة شةريكةي موساهةمة، ثَيويسـتيت  ئيمتيمالة ئَيمة ئةو شةريكانة بكرَيتة شةريكةي مو
ــت ض      ــت، هــةر دةبَيــت بطةردَيينــةوة ســةري، ئــةوجا ئةطــةر لَيــرة تةســجيل بكرَي بــة دــانوني شــةريكات دةبَي

 .زةرةرَيكي نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
ئةو سةاَلحياتة دراوةتة دةست وةزير كة تةئسيسي ئةو شةريكاتانة بكات، بؤشي هةية ئيقترياحي تةئسيسي 

 .شريكات، نةطوتراوة بةطوَيرةي دانوني شةريكات، يان ئةو دانونانةي كة لة ئيقليمدا هةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كاك عةوني موسريي لةسةر ثَيشنيارةكةت؟
 :عوني كمال سعيد بنازبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي ثَيي باشة، دانونةكةم نارد جةنابتان لة سةرؤكايةتي ديراسةي بكةن
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيشنيارةكةت تؤ بَلَي، دانون شةريكات نا، سةرموو كاك كةريي
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيي واية هةتا ئةطةر باسـيش نـةكرَي  ئـةو شـةريكاتانة لـة ياسـادا هاتوونـة بـةثَيي ياسـايةكي تايبـةت           مر 

دادةمةزرَي ، كة ئةو ياسايةية، بةاَلم دةكرَي  بؤ ئةطةر لة ياسادا شتَيك نـةهاتبَيت، يـان ئـةو ياسـايةي كـة      
 .دانوني شةريكات و سوثاسئةو شةريكاتانة ثَيي دادةمةزرَيت بطةردَينةوة ئةحكامي عةمةلي لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شةريكاتي عامة لة كوردستان ناسين كردني بةثَيي دـةراري ثةرلـةماني كوردسـتان كـة ئيشـارةمت ثَيـدا رةدـي        
كي بـداتَى، ئةطـةر بـرادةران رةئيـان بـوو كـة       ، لةبـةر ئـةوةي دةبَيـت ثةرلـةمان شـةرعيةتيَ     1114ساَلي  11

 .دانونةكة ناسين بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةوة           ــةند ئةندامَيك ــةن ض ــرا لةالي ــَي ك ــتطريي ل ــاد ثش ــاك رةش ــةن ك ــة الي ــة ل ــةوني ك ــاك ع ــنيارةكةى ك ثَيش
ي كـاك عـةوني دةخةمـة    بةثَيضةوانةوة، جـةنابي وةزيـريش مواسيـق نـةبوو بـؤ ثَيشـنيارةكةي، ثَيشـنيارةكة       

دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ثَيشنياري كاك عةونية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو   
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة زؤرينـةي دةنـط ثَيشـنيارةكةي كـاك عـةوني دـةبول نـةكرا، تكايـة مـاددةي            

 .دواتر
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
 :ماددةى شةست ء دوو

 .كار بة هيض دةدَيك ناكرآ ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت :يةكةم
بةسـةر ثردؤسـةكانى    4226ى سـاَلى  (2)حوكمةكانى ياساى وةبةرهَينانى هةرَيمى كوردستانى ذمارة  :دووةم

 .نةوتدا جَيبةجآ ناكرَيت
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
 :املادة الثانية والستون

 .أحكام هذا القانون و يتعارض اليعمل باي نص: أوال
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 .على العمليات النفطية 4226لسنة  ( 2)سري أحكام قانون االستثمار ألقليم كوردستان رقم تال  :ثانيا
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 قـانوني أو قـرار   اليعمـل بـاي نـص   : أوال)ؤردانكاريةكي لةسـةر بردطـةي يةكـةم كـردووة     ليذنةي ياسايي تةنها ط

 .، وةكو هةموو دانونةكاني تر(أحكام هذا القانون و يتعارض
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة شتَيكي رؤتينة، دسةت هةية سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةر لة خؤيدا شتَيكي ئيناسيـة، ضـونكة لـة سةدـةرةي     ( قانون االستثماراليعمل )ة سةدةرةي دوو مر ثَيي واي

، ئةطـةر بـَيني سـةيري دـانوني ئيستيسـمار      (اليعمل باي نص يتعارض أحكام هذا القـانون : أوال)يةكدا دةَلَيت 
شةريكات خازيعة بؤ رسوم  بكةير موستةرري ئيعئاية لة هةموو رسوم و زةردائيب، بةاَلم لةم دانوني نةوتدا

 .و زةردائيب، لةبةر ئةوة تةعاروزَيك حاصل دةبَيت، هةر ثَيويست ناكات باسى لةسةر بكرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اي وةبـةرهَينان خؤيــدا هـاتووة كــة نـةوت و ةــاز    ثشـتطريي رةئيةكــةي كـاك عومــةر دةكـةم، ضــونكة لـة ياســ    

 .ناطرَيتةوة، ثَيويست ناكات لَيرة زيكر بكرَيتةوة جارَيكي تر، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر نةبوو، ثَيويست ناكات منيش بةثَيويسو دةزامن تَيدا نةبَيت، ضونكة ئيعتيادية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيلغـا بكـرَي ، لةبـةر ئـةوةي بـة ئيعتيبـار تةحصـيل حاصـلة،         ( ثانيـاَ )جةنابي وةزير ثَيشنيارَيك هةية كـة  
 .لةبةر ئةوةي لةوَيش هاتووة

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ري ناكات بؤ ئَيمة، ضونكة ئَيمة لةطةَل شةريكاتي نةوت زؤر دسةمان كردووة، ئةو دـانوني ئيستيسـماردة   تةئس

زؤر تةعاروز دةكاتر بةو شَيوةيةي ئَيمة ئيش دةكةير، لةبةر ئةوةي ئَيمة نينامي خؤمان داناوة بـؤ نـةوت،   
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دةبَيـت بَلـَيني ئـةوة تـةتبيق      ئةطةر ئيشارةت نةكةي بؤ ئةمة الضووة موشـكيلةت بـؤ دةكـات، لةبـةر ئـةوةي     
نابَيت، ضونكة ئَيمة نيناممان داوة بؤ نةوت جيـاوازة، تـا عةردةلـةمان بـؤ نـةكات، مـر دةزامن زؤر شـةريكة        
ئةوةيان خوَيندؤتـةوة ثرسـيار لـة ئَيمـة دةكـةن، ئـةي ئـةوة ضـؤن دةبَيـت، ئـةم سةدةرةيـة عيالجـي دةكـات              

 .بؤمان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اك دكتــؤر ئاشــو وازحيــة، ئــةو نةصــة بــؤ شــةريكاتة كــة لــة ثــَيش ضــاويان بــَي ، دــانوني     شــةرحةكةي كــ
ئيستيسمار لة هةولَير نايانطرَيتةوة، ئةطةر ثَيشـنيارتان سـةحب ناكـةن دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـاك عومـةر        

 سةحيب ناكةيتةوة؟
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةحيب ناكةمةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنياري كاك عومةر كة دوو ئةندام ثةرلـةمانيش ثشـتطرييان لـَي كـرد، كـة بردطـةي دووةم شـةتب بكرَيـت         
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوية شةتب بكرَيت دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة   

ــةي    ــوثاس، بةزؤرين ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــو ب ــة    دةس ــةمووي دةخةم ــة ه ــةوة، ماددةك ــَير مبَينَيت ــط دةَل دةن
يتعـارض و أحكـام هـذا     قـانوني أو قـرار   اليعمـل بـاي نـص   : أوال)دةنطدانةوة بة ثَيشنياري ليذنةي ياساييةوة 

، كَي لةطةَلداية دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر          (القانون
 .ةي دةنط وةرطريا، ماددةي شةست و سَي سةرمووسوثاس، بةزؤرين

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى شةست ء سآ

 .جَيبةجآ دةكرَيت( وةدائعى كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذى باَلو بوونةوةى لة رؤذنامةى سةردمى 
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .(وقائع كوردستان) الرمسية ريدةاجليف  هنشر ينفذ هذا القانون أعتبارًا من تاريخ :ة والستونلثاثادة الامل

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ليذنةي ياسايي ثَيشنياز دةكات ئةم ماددةية دابردَيذرَيتةوة بةم جؤرةي خوارةوة

 .(وقائع كوردستان) الرمسية ريدةاجليف  إصداره ونشره ًا من تاريخينفذ هذا القانون أعتبار)
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشــنياري ليذنــةي ياســايي بــؤ تةعــديلي ئــةو مــاددةي دةخةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســو بــةرز   
نط وةرطريا، ئةسـبابي  بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دة

 .موجيبة تكاية
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤيةكانى دةركردنى

لةثَيناو ثةرةسةندنى سامانى نةوت لة هةرَيمى كوردستان بةجؤرَيك بةرزترير دـازانج بـؤ طـةىل عَيـراق بـة      
بازاردى ثَيشكةوتووتر و هاندانى وةبةرهَينان  طشتى بَينَيتةدى، بةهؤى بةكارهَينانى تةكنيكى ثردةنسيثةكانى

لة دةستورى سدراَليدا بطوجنَيت، بؤ ئةوةى بةرزترير ئاسـتى   115، 114، 111لةطةَل حوكمةكانى ماددةى 
شةساسيةتء بةرثرسياريةتىء يةكسانى لةكةرتى نةوتدا بةهَينو مسؤطةر بكـات، ، لـة ثَينـاو مسـؤطةركردنى     

ةىل كوردستانء بؤ ثشتطريى كردنى نةوةكانى داهاتوو ئةوانةى لة ذَير سَيبةرى بةشةكانى دادثةروةرانة بؤ ط
سياسةتةكانى داثَلؤسَينةرى ردذَيمـى بةسةرضـووى عَيـراق ئازاريـان ضَيشـت ء لـة ثَينـاو ثاراسـتنى ذينطـة لـة           

نةوت ء طاز هةرَيمى كوردستان ء بةهَين كردنى هاوكارى لةطةَل حكومةتى سيدراَلى، دةربارةى بةردَيوةبردنى 
كة دابةش كردنـى دادثةروةرانـة بـؤ داهاتـةكانى نـةوت مسـؤطةر بكـات وةكـو لةدةسـتورى سدراَليـدا هـاتووة،            

 .لةبةرهةموو ئةو هؤيانة ئةم ياساية دانرا
 :بةردَين خليل ابراهيي حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 االسباب املوجبة

العراقـي عموما،بأسـتخدام    للشـعب يث حتقق أعلـى منفعـة   بغية تطوير الثروة النفطية يف أقليم كوردستان حب
مـن   115،  114، 111تقنيات مبادىء السوق االكثر تقـدما، وتشـجيع االسـتثمار منسـجما مـع أحكـام املـادة        

ولضمان  يف القطاع النفطي،واملساوات الدستور االحتادي لكي تضمن وتعزز أعلى مستويات الشفافية واملسؤولية 
دعما ملستقبل االجيال القادمة، وأولئك الذين عـانوا يف ظـل السياسـات    و كوردستان لشعب عادلة حصص مالية

القمعية للنظام البائد يف العـراق، والحمافظـة علـى طبيعـة البيئـة يف أقلـيم كوردسـتان ، وترسـيخ التعـاون مـع           
طيـة حسـبما وردت يف   احلكومة االحتاديـة حـول إدارة الـنفط والغـاز مبـا يضـمن التوزيـع العـادل للعائـدات النف         

 .الدستور االحتادي ولكل ما تقدم شرع هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكة، ضؤن تـةحقيقي موسـاوات دةكـةير لـة نـةوت، ئـةوة هـةر زيـادة، ئـةو كةليمةيـة           (مساوات)يةك كةليمة 
 .مومكينة، بةَلَي كاك ةةسور سةرموو( والعدالة)شةتب بكةن 
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 :مةمخوري يدسع طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة دَيري يةكةم لة هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية لةثَيناو ثةرةسةندنى سامانى نةوت لةهةرَيمى 
كوردستان بةجؤرَيك بةرزترير دازانج بؤ طةىل عَيراق بةطشتى بَينَيتةدى، مر ثَيشنياري ئةوة دةكةم ثَيش 

ةجؤرَيك بةرزترير دازانج بؤ طةىل كوردستان و هةروةها طةلي عَيراق طةلي عَيراق ئةوة ئيناسة بكرَيت، ب
 . بةطشو، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لشـعب العراقـي   لشـعب كوردسـتان وا  منفعـة  )ئةوة نةصَيكي دةستووريية، بةاَلم ضي تَيدا نيية ئةطـةر بَلـَيني   
 .باشة ئةوها، كاك عادل سةرموو( عموما

 :د امنيبةردَين عادل حمم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 يةك ثرسيارم هةية، ئةو ياساية ئةوة ثةسندمان كرد، ئايا دةدة كورديةكة نةصي ئةسَلية، يان عةرةبيةكة؟

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةرةبيةكة نةصصة ئةسَلةكةية، ئَيسـتا ثـرؤذةي ياسـاي نـةوت بـة ديباجةكـةوة دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي          
دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    لةطةَلداية 

دةنط وةرطريا، ثريؤزة بة تةواو كردني ئةم ياساية، دةستتان خـؤش بـَي  يةكـة يةكـة دةسـت خؤشـيتان لـَي        
 .دةكةم، جةنابي وةزيريش دوو دسةي هةية سةرموو

 :امانة سروشتيةكانوةزيري س/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاستان دةكةم بؤ ئةم دانيشتنة تايبةتية، بؤ ئيهتمامتـان و مانـدوو بوونتـان بـؤ بـاس كردنـي ياسـاي        
نةوت و ةازي هةرَيمي كوردستان، لةم ياسايةدا ئَيمة مايف هـةرَيمي كوردسـتامنان بـة وردي ئاشـكرا كـردووة،      

تةواوي دةطوجنَيت لةطةَل دةستووري سيدراَلدا، ئةم ياساية مـايف هـةرَيمي كوردسـتاني    بةشَيوةيةك دانراوة بة
بة بةشـدار بـوون بـؤ بـةردَيوةبردني هـةموو ثرؤسـةكاني نـةوت و ةـاز لـة حةدلـة           / مسؤطةر كردووة، يةكةم

رَينةوة لة كؤنةكان لة كوردستان، بةردَيوةبردني هةموو ثرؤسةكاني نةوت و ةاز لة حةدلة تازةكان، كة دةبين
دواييدا لة كوردستان، بةشدار بوون بة عةدالةت لة هةموو عائيداتي نةوت و ةاز، نةك هـةر لـة كوردسـتان،    

توانــاي دوذمــين كـورد، كــة جــارَيكي تــر   ةبـةَلكو هــةموو عَيرادــدا، بـةردَينتان ئــةم ياســاية كؤتــايي دَينَيـت بــ   
دذي ميللةتةكــةمان، لةمــةوال بــؤ يةكــةم جــار  بتوانَيــت عائيــداتي نــةوت و ةــازي كوردســتان بــةكار بَينَيــت  

رةصيدي نةوتةكان دةبَيتة سةرضاوةيةكي طرنط بؤ دامةزراندني واَلتَيكي ئازاد و سةركةوتوو بؤ كوردستان، 
وةك بــةردَينتان ئاطــادارن ئةمــة ســاَلَيكة زياتريشــة، كــة ئَيمــة خــةريكني لــة رَيكخســ  و ئامــادة كردنــي ئــةم 

وون لة وةزارةتةكةمان، هةروةها لة وةزارةتي داراييش، بـةاَلم شـايةني زؤر باشـة    ياساية، زؤر كةس ماندوو ب
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كة بَلَيي بةتايبةتي سةرؤكي حكومةت كاك نَيضريظان بارزاني كة هةموو جار لةطـةَلمان دةعمـي داوة لةسـةر    
بـة بةشـدار   ئةم ياساية، زؤر سوثاسي دةكةير، بةداخةوة ئَيستا لَيرة مةشـغولة، خـؤي لَيـرة نييـة، هـةروةها      

بووني سيعلي خؤي لَيرةو لة بةةداش كة مونادةشةي دانوني سيدراَلمان كرد، بةرداسو مـر دواي سـي و دوو   
هامتـةوة  يشي خـؤم بـةجَي هَيشـت، هامتـةوة، نة    ساَل لة ةةريبايةتي لة دةرةوةي عَيراق كة خَيناني خؤم و ئ

ن بطؤردن بيكةنة وةزارةت كة ببي بة وةزير، بؤ رؤلي وةزارةت، لةبةر ئةوةي مانيعي نةبوو كة هةموو شتةكا
هامتةوة بؤ مةسَلمةتي واَلتةكة، نةك بؤ مةسَلمةتي سةردي، بةَلكو بةزؤر هيوادارم بوو كة رؤذَيك بَيت ئـةم  
ياساية بضَيتة جَيطةي خؤيةوة، بؤ ئةوةي ثارَينطاري ئابووري ميللةتي كوردستان بكات، سوثاس بـؤ ئَيـوة وا   

ثرؤذة جوانةي لةطةَلمانة، لة كؤتاييدا دةمةوَيت بَلَيي ئـةم ياسـاية هـةمووي كؤنرتؤلـةكاني     ديارة لةطةَل ئةو 
هَيناوةتةوة بؤ كوردستان، زؤر سوثاس بؤ دةستوور و بؤ جةنابتان كة ئيهتيمامتان ثَي داوة، ئَيمة ثَيشكةشي 

لةمانــة، دــةت ميللــةت دةكــةير بــة ميللــةتي كوردســتان، هيــوادارير دــةت ميللــةت نــةهَيَلَيت، نــةك ئــةم ثةر 
نـةهَيَلَيت لــة رَيطــاي ياســايةكي سيدراَليــةوة، يــان بــة تةعــديالتَيكي دةســتووري تــازةوة، كــة ئــةم كؤنرتؤالنــة  
بضنةوة بؤ شوَينَيكي تر، زؤر سوثاستان دةكةم بـؤ مانـدوو بوونتـان، زؤر زؤر سـوثاس، بةتايبـةتي سـةرؤكي       

ةرداســو بـــةبَي يارمــةتي جـــةنابي ئــةو ئَيمـــة    وةزيــران، دووبـــارةي دةكةمــةوة ســـةرؤكي حكومــةت كـــة ب   
 .نةماندةتواني ئةو ئيشة بكةير، دووبارة سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، بؤ جةنابي وةزير ئومَيـد دةكـةير لةمـةدوا بـة دةرهَينـاني ئـةم ياسـاية، وةزارةتةكـة بتـوانَي           
تر و لـة خنمـةتي طـةلي كوردسـتاندا بـَي ، كـة هـةموومان        كارةكاني و بةرنامةكاني خؤي باشرت ئةجنام بـدا 

هةرض مةسئووليةتَيكمان هةبَي  لة هةر شوَينَيكدا بني بؤ خنمةتي طةل هاتووير بةخَير بـَير سةرضـاوان،   
 .سةرموو

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشو هةورامي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وني دةكةم، ضونكة زؤر ماندوومان كردن، هةروةها ئةندامان هـةموويان، كـاك   سوثاسي برادةران ليذنةي دان

سرسةت كة يارمةتي داير لة ناحيةي دةستوورييةوة، كاك كةمال كة بةرداسو بـة شـةو بـة رؤذ موتابةعـةي     
ــةموو       ــي ه ــةير، سوثاس ــَيك دةك ــةموو كةس ــي ه ــةير، سوثاس ــيان دةك ــة زؤر سوثاس ــدا، ئَيم ــردووة لةطةَلمان ك

دةكةير كة ئةوانةش لة بيدايةتةوة نةختَيك طلةييان هةبووة، وابنامن ئَيستا تَيطةيش  مةبةسو  ئةندامان
 .ئةم دانونة ضية، سوثاسي هةمووتان دةكةم، لة يةكَيو، لة ثارتي، لة شيوعي، لة هةمووتان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ سةرموو
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 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
كة ثةيوةست بوو بردطةيةكيان ثةيوةست بوو بـة ديـار   ( 16)لةبةر ئةوةي ماددةيةك هةبوو بةناوي ماددةي 

كردن، يـاخود تةحديـد كردنـي ثرؤذةيـةك بـؤ نةتـةوةكاني تـر، ئـةوانيش بـاس كـرا بـوو، بـةاَلم بةداخـةوة              
بوو مر و براي بةردَينم كاك كةرخي وةكو نوَينـةري  ئةكسةريةت ثَيي باش نةبوو مبَينَيت، داواكاري ئَيمةش 

توركمان، بةاَلم بةداخةوة جارَيكي تر بة ئةكسةريةت، ئيرت دةبَيت ئةدليـةتي بـاجي بـدات، مـر داوا دةكـةم،      
بؤية هؤي سةرةكي ئةوة بوو كة هةموومان هاوواَلتي هةرَيمني، منيش داوا دةكةم كة لة ثةرلةمان و لةسةر 

اس بكرَيت، ئَيمة نـةَلَيني دوذمـين كـورد، بَلـَيني دوذمـين خـةَلكي كوردسـتان، يـان دوذمـين          ئاسو هةرَيمدا ب
 .طةلي كوردستان، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاسـت دةكــةير، كــاك رؤميـؤ ديــارة ئينتيباهــت نـةكرد، ئَيمــة ماددةيــةكمان ئيناسـة كــرد، نووســيمان     
، يـةعين ئـةو   (ويـنظم ذلـك بقـانون   )كي ثـَي دةربضـَي ، طومتـان    و دـانونيَ (  مجيع مكونات شعب كوردستان)

شتةي ئَيوة داواتان كرد رةضـاو كـراوة، زؤر سـوثاس، ئةطـةر جـار جـار كةليمـةي كـورديش بـةكار هَينـرا لـة            
جياتي كوردسـتان بـة حوسـر نيـةت هـةموو شـو وةربطـرير، كوردةكـة لـةوَي دةكةينـة كوردسـتان، هـةموو             

نيةت وةربطريَيت، ئةطةر بة حوسين نيةت نةبَي  ئيشةكامنان ناردوات، لةبةر ئةوة شتَيكي دةبَيت بة حوسر 
لـةكوَي كةليمةيـةك هــاتبَي  كـورد بَيــت مةدصـدمان كوردســتانة، مةدصـدمان كــورد و توركمـان و كلــدان و       

رؤذة ئاشوورة، مةدصدمان هةموو ثَيكهاتةكاني تريشة، لـة بةرنامـةي كـار بردطـةي دوو و سـَيمان مـاوة، ئـةو        
كاك حمةمةد حةكيي لَيرة نيية، داواي كرد بوو كة دواخبرَي ، يةعين خبرَيتة مانطي نؤ، كةس دسةي هةية 

 .لةسةر ئةو مودتةرةحة، كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سـاَلَيكة هاتؤتـة ئـةو ثةرلةمانـة، ئةمـة      ديارة خاَلي داهاتوو مةسةلةي سوَلتةي دةزائيـة، ئـةو دانونـة ننيـك     

 .يةك
 .ماوةيةك ئةم دانونة دواخرا لةسةر ئةساسي ئةوةي هةردوو مةحكةمةي تةمين يةكرتي بطرنةوة/ دوو
دووبارة دواخراوة، بؤ ئةوةي هةردوو وةزارةت يـةكرت بطرنـةوة، سيعلـةن هـةردوو مةحكةمـة يـةكرتيان       / سَي

طرتةوة، ليذنةي دانوني لةطةَل كؤمةَلَيك دادوةر جطـة لـة رةئـيس و    طرتةوةو هةردوو وةزارةتيش يةكرتيان 
ئةنـدامي مةحكةمـةي تــةمين دانيشـت راثـؤرتي خــؤي ئامـادة كــرد، هـةموومان باسـي ئــةوة دةكـةير، باســي         
مةبـدةئي سةســلي ســوَلتات دةكــةير، باســي ثشــتطريي كردنــي ســوَلتةي دــةزائي دةكــةير، باســي ســةربةخؤيي  

دةمانةوَيت جياي بكةينةوة لة سوَلتاتي تر، ديارة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانيش ئـةو     سوَلتةي دةزائي دةكةير،
مةســةلةيةي بــة بايــة  وةرطرتــووة، هــةر بؤيــةش هاوَيشــتية كؤبوونةوةيــةكي نائاســايي، بؤيــة مــر لةطــةَل   

 .ئةوةدام بةنيسبةت ئةو خاَلة بةردةوام بني، زؤر سوثاستان دةكةم
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر خؤم مةشجعي ئةوة بووم، كة ئةو دوو ماددةية ثَيشي خبرَير، بةاَلم لةرداستيدا حةديقـةتَيكيش   ئةوةلةن
هةية، ئةويش ئةوةية كة ئةندامانيش ئَيوةش حةدتانة ماندوو بوونة، يةعين ذمارةيةكي زؤرتان سةسةريان 

ةكرَيت بيست رؤذ مونادةشـةي  هةية، ناكرَي  ئَيمة زةخو زؤرتان لَي بكةير، بةتايبةتي ئةو دوو دانونة، د
لَي بكةير، لةبةر ئةوة مر موئةيدي دسةكاني كاك حمةمةد حةكيمي، كـة ئـةو رؤذة داواي كـرد دوا خبرَيـت،     

 .بةاَلم خؤي لَيرة نيية، كاك كةمال دسةي هةية سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و دانونة بةحةديقةت، راسـتة هـةموو دانونَيـك زةرورة، بـةس ديـارة زؤربـةي ئةنـداماني        بةنيسبةت ئةو دو

ثةرلةمان مورداجةعةي ئَيمة دةكةن موميل بوونة، بؤية ئةطـةر رةئـي ثةرلـةمانتارة بـةردَينةكان وةربطريَيـت      
 .لةو بوارةوة رةئي لَي بدةن، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)ن حممد ابد صاحلبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة تةئيدي ئةو رةئية دةكةير كة ئـةو دوو ياسـاية تـةئجيل بكرَيـت بـؤ ثـاش عوتلةكـة، ضـونكة سـوَلتةي          
دةزائي خؤي لة ئيجازةية، ئاسايش هَيشتا يةكرتيان نـةطرتووة، هـةتا بـَيني ئةوةنـد ثةلـةي لـَي بكـةير، زؤر        

 .سوثاس
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

ئةطةر كةس رةئي موخاليئي نيية، ئـةو دوو خاَلـة دةخةمـة دةنطدانـةوة لـة بةرنامـةي كـار دوا خبـرَي  بـؤ          
دواي ثشوو، كَي لةطةَل ئةوةية دوا خبرَي  دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوة نيية دةسـو  

دواخرا، لَيرةدا دَيينـة كؤتـايي دانيشـتنةكةمان بـةخَير بـَير       بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط
 .سةرضاوان

 
 

 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه      ست ابد عبداه            سر 
 ومةني نيشتمانييسةرؤكي ئةجن  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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  ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 48/8/4007 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     48/8/4222رَيكـةوتي   شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (12،32)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــاد , ب ــة ئام  ةبوونيب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ــة    ــة بردط ــ  ب ــت بةس ــاددة (1)ثش ــاوخؤ ( 6)ي م ــةيردةوي ن ــة ث ــارة  ل ــةم(1)ذم ــاَلي ي ه ي 1114واركراوي س

ــراق   ئةجنو ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةكاني  م ــةثَيي حوكم ــة ب ــاددة (1)بردط ــة ( 42)ي م ــة ثةيردةوةك  ل
ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمـي  سَييخولي طرَيداني يةكةمي ساَلي  نائاسايي ي(1)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :شَيوةية بَيتبةرنامةي كار بةم , عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردن لةسةر بارودؤخي ناوضةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراق  -1

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةمواركراوي ساَلي (1)ذمارة  ي ناوخؤلة ثةيردةو( 6)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بردطة 

 لة ثةيردةوةكة( 42)ي ماددة (1)بردطة بةثَيي حوكمةكاني مةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق ئةجنو
ي ثَيش نيوةردؤي (12،32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(1)بردياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةم شَيوةية بَيت دا48/8/4222شةممة رَيكةوتي  سَي رؤذي
خســتنةردوو و طئتوطــؤ كــردن لةســةر بــارودؤخي ناوضــةكاني هــةرَيمي كوردســتاني عَيــراق، كــة تووشــي    -1

ــو         ــي هةَلوَيس ــاري كردن ــةَل دي ــوون، لةط ــران ب ــا و ئَي ــَييةكاني توركي ــة دراوس ــةكاني دةوَلةت ــاراني زيان تؤثب
يـري نـاوخؤ و وةزيـري هـةرَيي بـؤ كاروبـاري نـاوخؤ،        ثةرلةمان بةرامبةريان بة ئامـادة بـووني بـةردَينان وةز   

هةروةها ثارَينطاري سلَيماني كة لةطةَلمان بةشدارن، سةرةتا بـةخَيرهاتنيان دةكـةم بـة طـةرمي لةطـةَل كـاك       
سةعد وةزيري هةرَيي بؤ كاروباري ثةرلـةمان، زؤر بـةخَير بـَير، ثـَيش ئـةوةي دةسـت بـة مونادةشـةكةمان         

اذة بةو كارةساتة بكةير، كة لة ئةجنامي كارة تريؤريستيةكةي دذ بة برا ئَينيدةكان بكةير، ديارة دةبَيت ئام
ــي          ــةمان، ئةطةرض ــتين ثةرل ــةم دانيش ــة يةك ــرةدا ل ــرد، لَي ــةي ك ــردو ئيدان ــةياني دةرك ــةمان ب ــدا، ثةرل رووي

خؤمـان  نائاساييشة، ناكرَيت ئةو تاوانة طةورةية لةبةرضاو نـةطرير، جـارَيكي تـر دووبـارة ئيدانـةي تونـدي       
بةرامبةر ئةو كارة تريؤريستية دووثات دةكةينةوة، هةروةها لـةخواى طـةورة داوا دةكـةير بـةزووترير كـات      
ضارةسـةري برينـدارةكاني ئـةو كارةسـاتة بكرَيـت، هـاودةردي خؤمـان لةطـةَل كةسـوكاري شـةهيدان دووثــات           

ا كردنـي ئـةو كةسـانة دةبَيـت،     دةكةينةوة، تةئكيد دةكةير كة ئةم كارة تريؤريستية ئةجنامةكةي هةر ريسـو 
كة بةم كارة هةَلدةس ، ياخود لة ثشتةوة ثشتطريي لَي دةكةن و كار ئاساني بؤ دةكةن، طةلةكةمشان دـةت و  
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دةت ضؤك نادات بةرامبةر ئةم جؤرة تاوانانةو ئةم تاوانانة هةميشة دةبَيتة دوةتَيكيش بؤ طةلةكـةمان، بـؤ   
ء رينةكـاني يـةكطرتوو بَيتـنر بةخـةباتي طـةلي كوردسـتان و هـةموو        ئةوةي زياتر ئريادةكةي بةهَينتر بَيت

طةالني عَيراق، ئومَيد دةكةير كة لة ئايندةي ننيكدا كؤتايي بةو كارة تريؤريستيانة بـَي  بـةكؤتايي هـاتين    
رَيكخراوة رةشةكانيان، مر لَيرة بؤ شةهيدةكاني برا ئينيديةكان، بؤ هـةموو شـةهيداني طـةلي كوردسـتان و     

 .ي عَيراق، داواتان لَي دةكةم يةك دةديقة بوةس ، سةرموونطةل
بةرنامةي كاري ئـةمردؤمان وةكـو ئامـاذةم ثـَي كـرد طئتوطـؤ كردنـة لةسـةر بـارودؤخي ناوضـةكاني هـةرَيمي            
كوردستاني عَيراق، كة لة رؤذاني دواييدا تووشي تؤثبارانَيكي زؤر بـوون لةاليـةن هَينةكـاني دراوسـَيمان لـة      

ةروةها لـة توركيـا، كـة بؤتـة هـؤي ئـةوةي سـةدان و هـةزاران خـةَلك ئـاوارة بـر، ئـةو ناوضـانةش              ئَيران و ه
تووشي زيانَيكي زؤر بر، وةزعي ناوضةكة بةطشو بكةوَيتـة بـارودؤخَيكي ناسـكةوة، ئـةمر و ئاسـايش تَيـك       

ة لة زياني ماَلي بضَيت، خةَلكَيكي زؤريش وةزعي دةروونيان خراث بَيت و دةربةدةر بر لة ناوضةكانيان، جط
كة تووشـي ناوضـةكةمان بـووةو، تووشـي هةرَيمةكـةمان بـووة، ئَيمـة لـة كاتَيكـدا هـةموو ئـةو جـؤرة كارانـة              
ئيدانة دةكةير، ثَيشمان واية كارَيكي خراثر، تؤثباران كردني خةَلكي بَي تـاوان و خـةَلكي مـةدةني لـة هـةر      

ي نـاردةزايي هـةموو خةَلكَيكـة، ثَيشـمان وايـة بـةم جـؤرة        شوَينَيك بَي  لة اليةن هةر كةسَيكةوة بَيت، جَيطـا 
تؤثباران كردنة، هيض مةسةلةيةك نة ضارةسةر كراوة لة ثَيشوودا، نـة ضارةسـةريش دةكـرَي  لـة ئاينـدةدا،      
ديارة ضةند مةسةلةيةك هةية دَيتة ثَيشمانةوة، كة باسـي وةزعـي سـنووري هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةير و       

كَيشةكاني تري رؤذهةاَلتي ناوةرداست و واَلتاني دراوسـَيمان، ضـةند مةسـةلةيةك هةيـة      تَيكةَل بووني لةطةَل
ثةيوةنديان بةو تؤثبارانةوة هةية، ئةو تؤثبارانة لة خؤيةوة نةهاتووة، لة هةواشةوة نـةهاتووة، خـةلئياتي   

ستان، بؤ دةوَلـةتاني  هةية، هؤكاري هةية، كة بؤتة سةر ئَيشة بؤ ئَيمة ثَيش هةموو خةَلك، بؤ كةساني كورد
دراوسَيمان، ضارةسةر كردنيشـي ثَيويسـتة بـة طئتوطـؤ بَيـت لـةنَيوان دةوَلـةتي عَيرادـي سيـدراَل و دةوَلـةتي           
مجهوري ئيسالمي و دةوَلةتي توركيا، هيض كَيشةيةك بة ضةك حةل نةبووةو حةليش نابَيت، ثَيشـمان وايـة   

بؤ هةموو دةوَلةتان رَيطاي طئتوطؤ و دراوسَيية، لة كاتَيكـدا  باشرتير رَيطة بؤ ئَيمةو بؤ هةموو خةَلكاني تر، 
كة رةدي ئةو جؤرة تؤثبارانة دةكـةيرء بـة نـاردةواي دةزانـني، دووثـاتي دةكةينـةوة كـة ئةمـة ثَيويسـو بـة           
هةَلوَيستة هةية، ثَيويسو بة طئتوطؤ هةية، ئةوةش دةسةَلمَينني كة مةسئووليةتي ئَيمةش هةية بةرامبةر 

داوة، وةكو هةرَيمي كوردسـتان، وةكـو حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان،         بةو روو
وةكو هَينة سياسيةكان لة كوردستاندا، ناكرَيت بة تةنيا اليةنَيكي مةسةلةكة باس بكةير، ئـةويش تؤثبـاران   

َيش ضــاو بــَي   كردنــة، ئــةوةش نةتيجةيــة، دةبَيــت راوةســتني و بةرذةوةنــدي بــااَلي طةلةكــةمان لــة ثــ         
مةسئووالنة مونادةشةو طئتوطؤ بكةير لةسةر مةسةلةكان رةضاوي راستيةكان بكةير، راسو يةكةم ئةوةية 
ئَيمة نةتةوةيةكني، رابردوومان يةكة، مَيذوومان يةكة، ويستيشمان بؤ ئازادي و بـؤ رابـردوو يةكـة، دابـةش     

متةندي خؤي هةية، مَيذوو هةندَيك شو سةثاندووة كراوير بةسةر ضةند دةوَلةتَيكدا، هةر دةوَلةتَيك تايبة
بةويستو خواسو كةسـَيكي ئَيمـة نـة دةطؤردَيـت، نـة ئيمكـاني طـؤرديين هةيـة لـةماوةي كـورتي كـة لـة ثـَيش              
ضاومان بَيت و روون بَي ، راستيةكان دةبَيت وةكو خؤي تةماشاي بكةير بةرذةوةندي طـةلي كوردسـتانيش   

نوَينةري خةَلكي كوردستاني عَيرادني بة دةرةجة يةك لةبةرضاومان بَيـت و، كـة    كة ئَيمة لَيرة دانيشتووير
برييش لة ئايندة دةكةينةوة دةبَيت بة واديعيانة تةماشاي بكةير، تةماشاي منوونةي واَلتاني تر بكةير، كـة  

ةتــةكان، وةكــو ئَيمــة وان، ئةطةرضــي ســةرق و جياوازيــةكي زؤر هةيــة لــة كَيشــةكان، لــة هَينةكــان، لــة دةولَ   
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منوونةي ناكؤكيةكانى نَيوان ئيسرائيل و دةوَلةتة عةرةبيةكان، ثَيش ئةوةي بَلَيي دةبَيت بَلَيي سةردي هةية، 
نة لة مجهوري ئيسالمي و ئيسرائيلة، نة ئَيمةش لوبنان و سةلةستينني، بةاَلم وةكو منوونة بؤ لَيثرسراوةتي 

ي ثَي بكةير كة دةست تَيوةردان لـة كاروبـاري هـةر واَلتَيكـدا     دةوَلةتي و لَيثرسراوةتي سياسي، دةبَيت ئاماذة
دةبَيت حيسابي بكةير ئةجنامةكـةي ضـي دةبَيـت، هةميشـة رةدي ئـةوة دةكةينـةوة نامانـةوَيت كوردسـتاني         
عَيراق ببَيتة لوبنان، لوبنان كة ئةمردؤ لة ثَيش ضاومانة بؤتة هؤي ئـةوةي نـاوةردؤكي لوبنـان تَيـك بضـَي ،      

كاني نَيــو دةوَلــةتي لوبنــان تَيــك بضــَيت، بــةبَي ئــةوةي كَيشــةي سةلةســتينيش ضارةســةر بكــات،    ثةيوةنديــة
بةنيسـبةت ميســر و ئــوردن و ســورياش كــة هةميشــة مةسـةلةي سةلةســتينيان لــةال طرنطــةو ديئاعيشــي لــَي   

لـة اليـةن    دةكةن، بةاَلم هيض وةختَيك نةيان هَيشتووة كـة ئـاَلؤزي بـةبَي ئـةوةي برديـارَيكي مةركـةزي بـَي        
حكومةتةكانــةوة لةســةر ســنوورةكانيان دروســت بكــرَي ، واتــا بــةم شــَيوةية مــر دةمــةوَيت ئــةوة دووثــات    
بكةمةوة، كة ئَيمة وةكو هةرَيمي كوردستان مةسئوولني بةرامبـةر بـة ئةمنيـةتي سـنوور، وةكـو بةشـَيك لـة        

سيدراَلـة، ئَيمـةش لـةو بةشـةدا     حكومةتي عَيرادي سيدراَل، ضونكة ئـةوة مةسـئووليةتي حكومـةتي عَيرادـي     
مةسئوولني لةو ئةمنيةتة، بـةاَلم مةسـئووليةتةكة هاوبةشـة، ئَيمـة وةكـو عَيـراق مةسـئوولني، تةرةسةكـةي         
تريش مةسئوولة، واَلتاني دراوسَيمان مةسئوولر، مجهوري ئيسالمي ئَيران و توركيا مةسئوولر، رابردوومان 

لة ئةزموون و دةوَلةمةندي، لةبريي كةران ناضـَيتةوة هـةموو ئـةو     لةطةَل ئةم دوو واَلتة رابردوويةكة ثردة
هاوكارية و دؤستايةتيةي واَلتاني دراوسَيمان، بةتايبةتي مجهوري ئيسالمي لةطةَل ئَيمةدا ئةجناميان داوة لة 
 كاتي بةكارهَيناني ضةكي كيمياوي، لة كاتي ئـةنئال، لـة كـاتي كـؤض رةوةكـة، هـةروةها توركيـاش هاوكارمـان        

بووة، ثاشي راثةرير دةرطاي بؤ كردينةوة، بةاَلم ئةوة ماناي ئةوة نيية كؤتايي بة ناكؤكيةكان هاتووة، ئَيمة 
دووثاتى دةكةينةوة هةر ناكؤكيةك دةبَيت لةبةر رؤشنايي رَينطـرتر بـَي  لـة ياسـاي نَيودةوَلـةتىء ثابةنـد       

ي بةرذةوةنـدي هـةردووال، بـةوةش دةبـَي      بوون بَي  بة ياساو دةست طرتر بـَي  لـة يـةكرتي، رةضـاوكردن    
ــرَي            ــرة دةك ــةوَي و لَي ــاالكيانةي ل ــةو ض ــَي  ل ــةوة دةب ــةش ل ــةلي ئَيم ــرَي ، ط ــاس بك ــرَي ، ب ــؤ بك طئتوط
ئاطاداربَيت، طروثي تريؤريسو زؤر جار سنوور دةبةزَينر و هةظااَلني ئَيمـة شـةهيد دةكـةن، ئَيمـة نـاتوانني      

َيتة سةر شاني واَلتاني دراوسَي، هيض وةختَيـك ئـةوةمان نـةطوتووةو ئـةوةش     بَلَيني ئةو مةسئووليةتة دةخر
ناَلَيني، بة هةمان شَيوةش هةر كارَيكي ضةكداري لة توركيا بَي ، لة ئَيران بَي ، ئَيمة لَيي بةرثرسيار نني، 

ةاَلم ئامادةشني لةوةي نة ئَيمة ئةو هَينانةمان دروست كردووة، نة ئَيمة ناردوومانة، نة ئَيمة هاوكاريانني، ب
كة طئتوطؤ بكةير و سنوورةكان ئةمر و ئاسايشي تَيدا بَي ، ئةوةش بة هاوكاري و لَيـك تَيطةيشـ  دةبـَي     
بــة تؤثبــاران نابَيــت، تؤثبــاران كَيشــةكان ئــاَلؤز دةكــةن، خــةَلك مــاَلي وَيــران دةبــَي ، هــةزاران كــةس ئــاوارة 

ة ثَيشمانةوة خةَلكي ئاوارةي ئةو ناوضانةن، كـة ئيمتيـاجي ئـةوةيان    دةبَي ، ئَيستا كَيشةيةكي طةورة هاتؤت
هةية هاوكاريان بني بة دةنطيانـةوة بضـني و ئيمكانـةت خبةينـة بـةر دةسـتيان، جَيطايـان بـؤ ثةيـدا بكـةير،           
بةبَي ئةوةي ئةو هؤكارانةي بوونة هؤي تؤثباران كردني ئةو ناوضانة يةكال كرا بنـةوة، يـاخود ضارةسـةري    

زرابَيتةوة، ئَيمة لَيـرةدا دانيشـتووير بـة لَيثرسـراوةتيةوة ئـةو مةسـةلةية طئتوطـؤ دةكـةير، لـة ثـَيش           بؤ دؤ
هةموو شتَيكةوة رووداوةكان ضي بووينة، ضي روويداوة، كَيشـةي ئينسـاني لـة ناوضـةكةدا، لةسـةر سـنووردا       

اري سـلَيمانيش كـة ئاطـاداري    روويداوة، لَيرة بةخَيرهاتين هةردوو وةزيري ناوخؤ دةكةير، هـةروةها ثارَينطـ  
ئةو كارةساتة بووينة لةو ضةند رؤذةي رابردوودا لة نةتيجـةي تؤثبـاران كردنـي ئـةو ناوضـانة روويانـداوة،       
ــؤي           ــؤرتي خ ــاوخؤ راث ــةي ن ــةوةي ليذن ــَيش ئ ــةاَلم ث ــة، ب ــؤرتي هةي ــاوخؤ راث ــةي ن ــان ليذن ــةن خؤمش تةبع
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بـاس بكـةن، داوا لـة بـةردَين كـاك عورـان حـاجي         خبوَينَيتةوةو ئةنداماني ثةرلةمان بريو بؤضـووني خؤيـان  
مةبود دةكةم كةوةزيري ناوخؤية، بَيت بؤمان باس بكاتر، كة رووداوةكان ضؤن بووينةو رةئـي حكومـةتي   
هةرَيي ضية، هةروةها دواتريش بةردَين كةريي سنجاري وةزيري هةرَيي بؤ كاروباري ناوخؤ ئـةويش رةئـي و   

ي لة اليـةتي دةخاتـة بـةردةمتان، جـةنابي كـاك عورـان و كـاك كـةريي و         بؤضووني خؤي و ئةو تةسسيالتة
 .كاك عوران سةرموون بؤ ئَيرة، كَي راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ دةخوَينَيتةوة بابئةرمووَيت كاك ئيسماعيل

 :وةزيري ناوخؤ/ حاجي حممود عثمانبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رانة تازة نني، ئةوانةي هةم لة سنووري ثارَينطاي هـةولَير روويانـداوة،   سةبارةت بة تؤثبارانةكان، ئةو تؤثبا
ي مانطةوة دةسو ثَي كردووة، تا لة سنووري (12)هةم لة ثارَينطاي سلَيماني، ديارة ئةم تؤثباران كردنة لة 

وشـدا ئـةو   حاجي ئؤمةران و دواتريش سنووري دةزاي دةاَلدزَي، ئةو تؤثبارانة تازة نيية، لـة سـااَلني رابردو  
ــةم        ــةاَلم ئ ــران، ب ــالمي ئَي ــاري ئيس ــةن كؤم ــةم لةالي ــاو ه ــةتي توركي ــةن دةوَل ــةم لةالي ــةبووة، ه ــة ه تؤثباران
تؤثبارانةي ئة ارةيان كة جيـاوازي هـةبَيت لةطـةَل جارةكـاني تـردا، ئةوةيـة كـة زيـاتر تؤثبارانةكـة درَيـذ           

رانـة نـاو دَيهاتـةكان و ئـةو شـوَينانةي كـة       خايةن بووةو تةركيني لةطةَل بووة، لـة هةنـدَي جَيطـا ئـةو تؤثبا    
خةَلك خةريكي ئاذةَلدارية طرتؤتةوة و ئَيستا خؤمان دةزانني وةرزَيكة خةَلك خةريكي كوَيسـتانةكاندا هـةم   
ناو دَيهاتةكاني طرتؤتةوة، هةم ئةو شوَينانةي طرتؤتـةوة كـة جَيطـاي نيشـتةجَيي خـةَلكر لةكوَيسـتانةكاندا،       

قــةي حــاجي ئؤمــةران وةكــو بارــان كــرد لــة ضــواردةي مــانط دةســو ثــَي كــرد، لــة  تؤثبارانــةكان لــة مةنتي
، ديـارة سـةرةتا مةنتيقـةي بنـاري دةنـديلي      16/8مةنتيقةي دةاَلدزَي لـة شـازدةي مـانط دةسـو ثـَي كـرد       

طرتةوة لة رةطةو مارةدوو و سادرو ضةند جَيطايةكي تر، دواتريش مةنتيقـةي دةنـدؤل و شـوَينةكاني تـري     
ي هةشـتيش تؤثبـاراني مةنتيقـةي    42لةسـةر   43كـة دةكةوَيتـة خـوارووي دـةاَلدزَيوة، لـة شـةوي        طرتةوة،

سوريةم كرا كـة، ضـةند طوندَيكـة كـة ننيـك ضـةند كيلؤمـةترَيك دةكةوَيتـة نـاو دـواَليي خـاكي كوردسـتاني             
ديـارة ئـةخري   عَيرادةوة، لة طوندي جؤمةرةسي و لة بؤرَيلةكان هةيـة كـة دةكةونـة خـوارووي ثَينجوَينـةوة،      

تؤثبارانيش دوَييَن جارَيكي تر تؤثباراني مةنتيقةي دةنـدؤل كـراوة، ئَيمـة وةكـو وةزارةتـي نـاوخؤ هـةر لـة         
سةرةتاي تؤثبارانةكةوة موتابةعةي تةتوراتةكةمان كردووةو بة تةنسيق ئـةو كاتـةي كـة جـةنابي سـةرؤكي      

حكومـةت و ثارَينطـاري سـلَيماني بـة      حكومةت لة سةسةر بوو بة تةنسيق لةطةَل جةنابي جَيطـري سـةرؤكي  
تةنســيق موتابةعــةمان كــردووةو، بيســو مــانطيش ثارَينطــاري ســلَيماني بــة ريئاســةتي وةســدَيك ســةرداني    
دةاَلدزَيي كردووةو لة ننيكةوة خةَلكةكةي بةسةر كردؤتةوة، هةندَي كةرةستةو ثَيداويسو بةسةردا دابةش 

ن لة سةرؤكي حكومةت كردووة، ئةوةي كة ثَيويستة بؤ ئةو مااَلنة كردوون، ئَيمةش لة الي خؤمانةوة داواما
بكرَيت كة ئاوارة بوونة، كة لة حدودي ضوار سـةد تـا ضـوار سـةدو ثـةجنا خَيـنان ئـاوارة بوونـة، ديـارة ئـةو           
ضــوار ســةد تــا ضــوار ســةدو ثةجنايــة بــة مــروري ئــةو ضــةند رؤذة ئــاوارة بــوون، ســةرةتا لــة حــدودي ســةد   

بةرة بةرة زيادى كرد ذمارةي ئَيستا طةيشتؤتة ضوار سةدو ثةجنا خَينان، ئَيسـتا لـة حـدودي    خَينانَيك بوو، 
بيسـت طونــدَي لــة دــةزاي دــةاَلدزَي ضـؤَل كــراوة، رةنطــة تــةنها لــة هةنـدَي لــة طوندةكانــدا خــةَلكانَيكي كــةم    

بردوو كـة لـة بةةـدا    مابنةوة بؤ ثارَينطاري كردن لة سةروةت و ساماني طوندةكاني خؤيان، ئَيمة هةستةي را
بووينة لة رَيطاي كاك دكتؤر لةتيف رةشيد ثةيوةندي لةطةَل سةرؤكي ئةجنومةني عَيراق كراوة، بـؤ ئـةوةي   
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ئةوانيش هةوَل بدةن لة الي خؤيان كؤمةك بؤ ئاوارةكان بنَيرن، ئةو مااَلنةي كة ئاوارة بوونة لة نةتيجـةي  
داهاتوو وةسدَيكيش لة عَيرادةوة لة وةزارةتـي هيجـرة بـَير،     تؤثبارانةكة، برديارة لةم هةستةية، يان هةستةي

بؤ هـةمان مةبةسـت ئـةوةي ثَييـان دةكرَيـت يارمـةتي بـدةن، هؤكـارو دةسـت ثـَي كردنـي تؤثبارانـةكان مـر              
ثشتيواني لة هةموو دسةكاني بةردَين سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم، ئةو تؤثبارانة هةر لة سـةرةتاوة ئيدانـةمان   

ي تر ئيدانةي دةكةينةوةو ئَيمة داوا لة كؤماري ئيسالمي ئَيران دةكةير، كة رَيطـاي طئتوطـؤ،   كردووة، جارَيك
رَيطاي ئاشتيانة بطرَيتة بةر بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشانةي كةوا هةية، ديارة ضارةسةر كردنـي كَيشـةكان   

ت، تـةنها ضارةسـةر رَيطـاي    بة تؤثباران ناكرَيت و مةجالي تريش بطرَيتة بـةر، ثَيمـان وايـة ضارةسـةر ناكريَـ     
طئتوطـؤ كردنـة لةطـةَل حكومـةتي عَيرادــي سيـدراَل، حكومـةتي كوردسـتانيش وةكــو بةشـَيك لـة عَيـراق بــؤ           
ضارةسةر كردني ئةو كَيشانة بة رَيطاي طئتوطؤ، بةاَلم لة هـةمان كاتـدا ثَيويسـتة ئـةو راسـتيةش لَيـرة بـاس        

باس كردني هؤكارةكان، يةعين ناكرَيت ئَيمة مةسـةلةكة   بكةير، كة هؤكارةكانيشمان لة بري نةضَيت، يةعين
يــةك جةمســةري ببيــنني، ثَيويســتة هــةردوو جةمســةري شــتةكة ببيــنني، بــةاَلم لةطــةَل بينــيين هــةردوو     
جةمسةرةكة ثَيمان وايـة رَيطـاي توندوتيـذي رَيطـاي ضارةسـةر نييـة، بؤيـة ئَيمـة وةكـو حكومـةتي هـةرَيمي            

ةشـَيوةي طئتوطـؤ هـةوَل بـدةير ئـةو كَيشـانة ضارةسـةر بكـةير، ثَيمـان وايـة           كوردستان ئامادةييمـان هةيـة ب  
حكومةتي كوردستانيش كة شَيوازي طئتوطؤ كردن و شَيوازي دوور لةو مةسةالنة هاتة كايـةوة، ئـةو وةختـة    
حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش واجيبة لةسةري كة ئيلتيناماتي خؤي جَي بةجَي بكات، ئَيمة هيض كاتَيـك  

ضؤن خوازياري ئةوة نـني هـيض طروثَيكـي تريؤريسـو لـة واَلتـةكاني دراوسـَيمانةوة ثـةالماري ئـةمر و          وةك 
ئاسايشي كوردستان بـدات و ذيـان لـة خـةَلك تَيـك بـدات، بـة هـةمان شـَيوة ئَيمـة خوازيـاري ئـةوةير، ديـارة              

ن لةطـةَل خـةَلكاني تـر،    مودارةنةكة رةنطة جياوازي هةية لة مودارةنة كردن لةنَيوان طروثـة تريؤريسـتيةكا  
بةاَلم ئَيمة كة دةسةاَلتني لة كوردستاني عَيراددا ئيلتيناماتي خؤمان لةسةرة، ثَيويستة ئيلتيناماتي خؤمان 
جَي بةجَي بكةير، دةت هيض كاتَيك خوازياري ئةوة نـني و نامانـةوَيت لـة حـدودةكاني حكومـةتي هـةرَيمي       

َيي كوردســتان بــدرَيت و دةكرَيــت ئــةوة بــة طئتوطــؤ كــردن و  كوردســتانةوة ثــةالماري هــيض واَلتَيكــي دراوســ
 .ثَيكةوة بة بينينةوةي رَيطة ضارةسةرَيكي مةنتيقيء طوجناو ضارةسةر بكرَيت و سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بـاري  زؤر سوثاس بؤ كاك عوران وةزيري ناوخؤ، ئَيستا داوا لة جةنابي كاك كةريي وةزيري هةرَيي بؤ كارو

 .ناوخؤ دةكةم ئةويش بابئةرموَيت دسةكاني خؤي بكات
 :وةزيري هةرَيي بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةردَين كريي سنجاري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس، سوثاس بؤ براياني ئةنداماني ئةجنومةن، سوثاسي بةردَين كاك عوران دةكـةم كـة باسـي مـةوديئي     

ة هــةمان مةوديئــة، حكومــةتي هــةرَيي يــةك مةوديئــة، باســي ئــةو  حكومــةتي هــةرَيمي كــرد، تــةبيعي ئَيمــ
ناوضانةي كرد كة لة ئَيرانةوة تؤثبـاران كـراون، مـر لَيـرة دةمـةوَيت باسـي ئـةو ناوضـانة بكـةم كـة توركيـا            
تؤثباراني كردوون، ضونكة نامةوَيت دووثاتي بكةمةوة ئةو ناوضانةي كـة ئَيـران تؤثبـاراني كـردوون، تـةنها      

وضانة دةكةم كة لةاليةن توركياوة بؤمباران كراوة، تةبيعي بؤمباراني توركيا لة مَيذة، ئةمردؤ و باسي ئةو نا
دوَييَن نيية، ئةوة ضةند مانطَيكة بةردةوامة، مر دةتـوامن تـةنها خشـتةي دوو مـانط هـةر بـؤ ئـةوةي وةكـو         
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د بؤمباران كـراون لـة   هةذدة طون 31/2/4222تاكو  1/2/4222منوونةيةك لةبةردةمي ئَيوةي بةردَين لة 
طوللة تؤث بؤمبـاراني طونـدةكانيان كـردووة، يـةك جـاريش بةزانـدني ئارانيـان        ( 333)مةنتيقةي دهؤك، 

كردووة، ئةو طوندانةي كة بؤمباران كراون طوندي نيندؤ سَي جـار، طونـدي دةشـتةتةخت دوو جـار، طونـدي      
ش دوو جـار، طونـدي بـةرخَي يـةك جـار،      شةرانيش ضوار جار، طوندي بةهنونة يةك جار، طوندي مَيرطةشي

طوندي بازنطريا يةك جار، طوندي مةالختة يةك جار، طوندي مَيركضَي يةك جـار، طونـدي باَلؤكـة دوو جـار،     
طوندي بيبؤ يةك جار، ضياي سةر زَيرير يةك جار، طوندي دةسرؤك يةك جار، طوندي هةورَينَي يةك جار، 

 .وو جار، طوندي شةشدةر دوو جار، سيارة كةور يةك جارطوندي ئةظلَي دوو جار، طوندي ثريداَل د
طوند بؤمباران ( 43)طوللة تؤث كةوتؤتةوة، ( 331)كة دةكاتة دوَييَن  42/8/4222تاكو  1/8/4222لة 

كراون، سَي جار بةزاندني سنوور كراوة بة هَيني ئاراني، ئةو طوندانةي كة بؤمباران كراون، طوندي ئاورَي 
زؤمني تةردوان يةك جـار،   ،يتَيخ يةك جار، شةشدار يةك جار، ئاظلَي و ثريبيلة ضوار جاريةك جار، طوندي ب

طارؤ و بَيتكار يةك جـار، مةنتيقـةي كـورك و بيناةيـة دوو جـار، مةنتيقـةي بالؤكـان دوو جـار، مةنتيقـةي          
سـاطةري  نيندؤر دوو جار، مةنتيقةي حةستةنني دوو جار، مةنتيقـةي خـامتري دوو جـار، مةنتيقـةي وادي ث    

ظيساةة دوو جار، نؤرتينة يةك جار، سةرزَيرَي يةك جار، سرييا يةك جار، هةاَلنيش يةك جار، مَيرطةشيش 
دةسرؤك دوو جار، راك دوو جار، دَيرةشيش يـةك جـار، دةشـتةتةخت يـةك      ،يةك جار، بةهنونة دوو جار

رم نـةطرتووة كـة دةسـئةكة ضـي     جار، ملةختة دوو جار، تةبيعي ئةمة بةردةوامة، ئـةمردؤ جـارَي هَيشـتا وة   
بــووة، تــةبيعي هــةموومان دةزانــني ســةبةبةكة ضــية، بؤضــي توركيــا ئــةم دةســئة دةكــات؟ ض مةهانــةتَيك     
بةدةســتةوة دةطرَيــت، وةكــو كــاك عورــان باســي كــرد، منــيش دووثــاتي دةكةمــةوة، كــة ئَيمــة هــةموو جــار  

َيت، ئةم واَلتانـةي دراوسـَي لةطـةَل حكومـةتي     ثَيشنياري ئةوة دةكةير و داوا دةكةير كة بة رَيطاي طئتوطؤ ب
عَيراق و لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة رَيطاي طئتوطؤ ئةم كَيشـةية ضارةسـةر بكرَيـت، بـة رَيطـاي      

 .ئاشو بؤ طئتوطؤ، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ندنةوةي راثؤرتةكةزؤر سوثاس، كاك ئيسماعيل راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ با بئةرموَيت بؤ خوَي
 :بةردَين اراعيل حممود عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 بةردَين سةرؤكى ئةجنوومةنى نيشتمانيى كوردستان/ بؤ

 راثؤرتى ليذنةى كاروبارى ناوخؤ سةبارةت بة تؤثبارانى ئَيرانء توركيا/  
تؤثباران كردنى زؤر لة شوَينةكانى   سةبارةت( 8/4222/(26وتى ليذنةكةمان لة رؤذى يةك شةممة رَيكة

هةرَيي كؤبوونةوةيةكى كردء ثاش طئتوطؤء ئاَلوطؤرد كردنى بريورداء سةردانى هةندَيك لة ئةندامانى ئةم 
ليذنةية بؤ هةندَيك لةم شوَينانة ءثةيوةندى كردن بة بةرثرسانى ئةو شوَينانة، ليذنةكةمان راثؤرتى خؤى 

 :َيوةية ثَيشكةش بة سةرؤك ء ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان دةكاتبةم ش
لةم ماوانةى دوايةوة زؤر لة ناوضة ئارامةكانى هةرَيمى كوردستان كة هاووآلتيانى سيظيلى كوردستان تَيدا 

يا، ئةم دةذير رووبةردووى شاآلوَيكى بآ ثاساوى تؤثباران بؤوة لةاليةن لةشكرى ئَيران ء لةشكرى تورك
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شاآلوة كة بووة هؤى بريندار بوونى ذمارةيةك لة هاووآلتيان ء زيان ثآ طةياندنى طةورةى ماددى ء ئاوارة 
 :بوونيان ء كؤض كردنيان بؤ شوَينةكانى ئارامرت، ئةو تؤثبارانة بةم شَيوةى خوارةوة بوو

 تؤثبارانى ئَيران: يةكةم
 :ناوضةى ثشدةر -1

رةزطةء شناوةء ئةركةر )ئَيوارة سوثاى ئَيران ناوضةكانى ( 2425)ت سةعا( 16/8/4222)لة رؤذى  -ع
 .ى تؤثباران كرد(سورةطوَلة، سثية طَلة، هةوارى تةنطى سلَيمان، تةنطةسآ، خوجنة

 .دووبارة ئةم ناوضانة تؤثباران كرانةوة( 12422)هةر لة هةمان رؤذ سةعات  - 
كؤترة لةل، )سوثاى ئَيران ناوضةكانى  ثاش نيوةردؤ( 3422)سةعات ( 16/8/4222)لة رؤذى  -ج

ى تؤثباران (خوارثشيكل، طادةرانى، طامول، تةنطى سلَيمان، رَيى خينى، كودةَلان، طورتى سوَيى، ئاوى سثى
 .كرد

كةناو، رازان، دوذان، تةرشيو، )ى ئَيوارة طوندةكانى (2422)سةعات ( 12/8/4222)لة ردؤذى  -د
 .تؤثباران كرد ى(بةرجيشان، زمكاوآ، ضياى تةورداز

ى تؤثباران (دنديل، طةناو، دبسآ، بلك)ى ئَيوارة ناوضةكانى (6422)سةعات ( 16/8/4222)لة ردؤذى  -ه
 .نسرير اراعيل، مةنيج خدر ابد: كردو، لة ئةجنامدا دوو ئاسرةت برينداربوون ئةمة ناوةكانيانة

تؤثباران ( ديل، هاوارى تالة طوزياندن)نيوةردؤ ناوضةكانى ( 14422)سةعات ( 12/8/4222)لة ردؤذى  -و
 .كرد

طؤمى كرمة سورانى، بةردنازآ، )عةسر ناوضةكانى ( 3422)سةعات ( 18/8/4222)لة ردؤذى  -ز
 .ى تؤثباران كرد(دةنديل

دندولء بسآ، بلك، بآ ترخآ، ضياى )سةعات دووى ثاش نيوةردؤ ناوضةكانى ( 18/8/4222)لة ردؤذى  -ح
 .بؤردومان كرد( تةوردازة، بةرى شينكايةتى

دنديلء طوندى سةرشيو، سروشطاى )بةيانى ناوضةكانى ( 11422)سةعات ( 41/8/4222)لة ردؤذى  -ط
 .ى بؤردومان كرد(ئةشكةنة

طى سليمان، طورتى نثشتى درنادة، تة)شةو ناوضةكانى ( 1422)سةعات ( 44/8/4222-41)لة ردؤذى  -ي
 .تؤث باران كرد( سوَيى

طوندى هاوارى كانى زةنطةنة، وناوضةكانى )ثاش نيوةردؤ ( 1422)سةعات ( 44/8/4222)لة ردؤذى  -ك
 .ى بؤردومان كرد(سةروى دةنديل

ى تؤث (دنديل، ثشتى سينةمؤكة، درنادة، ثشتاشان)ثاش نيوةردؤ ناوضةكانى ( 43/8/4222)لة ردؤذى  -ل
 .باران كرد

دنديل، ثشتى سينةمؤكة، درنادة، ) ثاش نيوةردؤ ناوضةكانى( 3422)سةعات ( 42/8/4222)لة ردؤذى  -م
 .ى تؤث باران كرد(كورتى سوآ، طؤمى كرمة سور، هاوارى كانى زةنطةنة

ى تؤث (ثشتى درنادة، سينةمؤكة)شةو ناوضةكانى ( 14422)سةعات ( 45/8/4222-42)لة ردؤذى  -ن
 .باران كرد

 :ناوضةى حاجى ئؤمةران -4
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ى (بةردوناز، وةرشانكة، دؤَلى سَيبةر)ى ناوضةكانى بةيان( 12422)سةعات ( 8/8/4222)لة ردؤذى  -ع
 .تؤثباران كرد

ى (بةردوناز، وةرشانكة، دؤَلى سَيبةر)بةيانى ناوضةكانى ( 12422)سةعات ( 12/8/4222)لة ردؤذى  - 
 .تؤثباران كرد

 .ى تؤث باران كرد(مَيرطة درَيذان، واربَلند)ناوضةكانى ( 15/8/4222)لة ردؤذى  -ج
بةردوناز، وارشانكة، بةردى طيايى، كانى )شةو ناوضةكانى ( 11422)سةعات ( 16/8/4222)لة ردؤذى  -د

 .ى تؤثباران كرد(دوتان، طؤران
بةردى شةش سثى، وارةطورط، كوزانؤ، )بةيانى ناوضةكانى ( 12422)سةعات ( 12/8/4222)لة ردؤذى  -ه

 .ى بؤردومان كرد(كةلكةش
بةردى شةش سثى، وارةطورط، )دووبارة ناوضةكانى (  11422)سةعات ( 41/8/4222)لة ردؤذى  -و

 .ى بؤردومان كرد(كوزانؤ، كةلكةش
بةردى شةش سثى، وارةطورط، كوزانؤ، )شةو ناوضةكانى ( 12422)سةعات ( 42/8/4222)لة ردؤذى  -ك

 .ى تؤث باران كرد(كةلكةش
ةطورط، كوزانؤ، بةردى شةش سثى، وار)ى شةو ناوضةكانى (11)سةعات ( 42/8/4222)لة ردؤذى -ز

 .ى بؤردومان كرد(كةلكةش
شةو لةهةمان ردؤذ ناوضةكانى ( 11422)ى نيوةردؤ ء(14422)سةعات ( 45/8/4222)لة ردؤذى  -م
 .ى تؤث باران كرد(سةرسةل، كؤدؤ، كوزانى، كةلكةش، مَيرطى حارس ئاةا، وارةطةورة، بةردى جيايى)
 :ناوضةى ثَينجوَير -3

ى بةيانى طوندى جؤمةسىء ناوضةكانى كانى حةسىء ضاَلةدَيي، (6422) سةعات( 43/8/4222)لة رؤذى 
 .تؤث باران كرد( ضياى بةردباثري، ضاوطى ضةدانى

 :تؤث بارانى توركيا: دووةم
طةىل خواكورك، شَيخان، سثياز، بريالَيو، )ناوضةكانى ( 14432)لة كاتذمَير ( 6/8/4222-5)لة ردؤذى  -ع

 .ى تؤثباران كرد(خةزنة، ئةملوش
ى ئَيوارة ضياى كَيكنيء ضياى طلى ردةش، طوندى كانى (8422)كاتذمَير ( 18/8/4222-12)لة رؤذى  - 

 .ردةش، ناحيةى سيدةكان لةاليةن تؤثخانةكانى سوثاى توركياوة تؤثباران كران
 .بؤردومان كرد( خنَيرة، لؤالن، سورة زةوى)ى ثاش نيوةردؤ ناوضةكانى (18.12/8/4222)لة رؤذى  -ج
 .ى بؤردومان كرد(بةهنونةء كؤمةَلطاى ناية دركى)ى ثاش نيوةردؤ ناوضةكانى ( 15/8/4222)لة رؤذى  -د

 :ئةجنامةكانى ئةم تؤثبارانة لةاليةن لةشكرى ئَيرانء توركيا
 .برينداربوونى ذمارةيةك لة هاووآلتيان -1
 .ئاوارةبوونء كؤض كردنى ذمارةيةكى زؤر لة هاووآلتيان بؤ ناوضةكانى تر -4
ثآ طةياندنى زيانَيكى مادى طةورة بةم ناوضانةء طوندةكانىء بةرهةمة كشتوكاَليةكانء ماَلء موَلكى  -3

 .هاووآلتيان

عَيراق بويتةوة كة بةتايبةتى ناوضة  -ئةم تؤث بارانة كة رووبةردووى ناوضةكانى هةرَيمى كوردستان
 :ئارامةكان، كة خةَلكى سظيلى تَيدا دةذير دةبَيتة مايةى
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ثيشَيل كردنى سةروةرى عَيراقء هةلسوكةوتَيكة كة بة هيض جؤرَيك ناطوجنآ لةطةَل ثةيوةندى  -1
ثَيويستء مَيذوويى نَيوان طةالنى ئةم وآلتانةء هيوايان بؤ طةشةثَيدانى ثةيوةنديةكان بة جؤرَيك كة 

 .بةرذةوةندية هاوبةشةكان جآبةجآ دةكات
 .اي نَيودةوَلةتىء ميسادى وآلتة يةكطرتووةكانسةرثَيضيةكى ردوونة بؤ ثرةنسيثةكانى ياس -4

ثيشَيلى سةروةرى وآلتَيكى دراوسَيية كة ئةندامة لة وآلتة يةكطرتووةكانء ثيشَيلى ثرةنسيثةكانى  -3
 .دراوسَييةتى باشء دروست

ثووضةل كردنى بآ ثاساوى ئةم ثرةنسيثانةية كة ثةيوةندية ضاكةكان لة سةريان بنيات دةكرَير لة  -2
ان دةوَلةتة دراوسَييةكان ئةمةش دةبَيتة مايةى زيان ثآ طةياندن بة ئايندةى ئةو ميللةتانة كة لةم نَيو

 .وآلتانةدا دةذير

 .تَيكدان ء هةردةشةية بؤ ئاشتىء ئاسايشى ئةم ناوضةية، كة جَيطاى بايةخى كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتية -5

- :ى خؤمان بةم شَيوة ثَيشكةش دةكةيربؤية ئَيمةش لة ليذنةى كاروبارى ناوةخؤ ثَيشنيارةكان
داوا لة حكومةتى هةرَيي دةكةير بؤ دابني كردنى ثَيداويستة تايبةتيةكانى ئةم خَينانانةى كة ئاوارة  -1

 .بوون ء دةرةبوو كردنيان

داواكارير لة حكومةتى هةرَيي كة باشرت ئاسايشى سنوورةكان بثارَينيت بؤ ثاراستنى ئاسايشى  -4
بة شَيوةيةك كة ئةم سنوورانة نةبنة مايةى دروست كردنى طريوطرست بؤ خؤمان ء بؤ هاووآلتيان، 
 .خةَلكانى تر

ثَيشنيارمان بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان، داوا لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق  -3
تى طوجناءء كار كردنى بكات كة ئةم بابةتة بنَيتة بةردةم ئةجنومةنى نوَينةران بؤ وةرطرتنى هةَلوَيس

لةطةَل حكومةتى ناوةندى بؤ راطرتنى ئةم دةستَيوةردانة ء ضارةسةر كردنى كَيشةكان بة رَيطاى ضاودَيرى 
 .كردنى بةرذةوةندية هاوبةشةكان

ثَيويستة لةسةر هةموو اليةنة سةرميةكانء هَينة سةرةكيةكان لة هةرَيي هةموو ئامرازة ئاشتيةكان  -2
دةناعةت ثَيهَينان بةم دوو وآلتة، تاكو واز بهَينر لةم كردةوانة كة ضارةسةرى كَيشةكان بةكار بهَينر بؤ 

ناكات، بةَلكو ئاَلؤزتريان دةكات، دةبآ ثَيكةوة كار بكةير بؤ ضارةسةر كردنى ئةم كَيشة ئاَلؤزانة بة 
 ..ضاكرتير شَيواز، لةطةَل ردَينماندا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .وكاك جةعئةر سةرمو

 :معروف مصطفى جعئر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو تؤثبارانةي ئَيستاي توركياو ئَيران دةسو ثَي كردووة لة سنوورةكاني كوردستان، وةكـو لـة راثؤرتةكـةدا    
هاتبوو، بةتايبةتي ئةو مةنتيقانةي كة هيض هَينَيكي ثَيشمةرطةي بة ثَيويسو تيا نييـة، دـوةتي ضـةكداري    

ة، ئةوانة زؤربةي زؤريان خةَلكي طوندنيشني و ئةوةي لة مةنتيقةي كوَيسـتانةكان، ئـةم تؤثبارانـةي    تيا نيي
ئَيــران بــة بــردواي مــر تــةنيا عيالدــةي بــةوة نييــة، ئةطــةر خــةَلكَيك هــةبَيت بيكاتــة ئــةم تؤثبارانــة، ئةمــة  

ن دةست درَيذيان بؤسـةر خـاكي   ئيتيئادَيكي عةسكةريية لةنَيوان توركياو ئَيراندا، هةركاتَيك ويستيبان ئةوا
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كوردستان كردووة، ئةو دةست درَيذييةي ئةوانيش مودابيل بةوةية، كة دةزانـر ئَيمـة خـةَلكي دراوسـَييةكي     
زؤر ضاكني، دةزانر دراوسَييةكني زةرةرمان بؤيان نيية، دةزانر دراوسَييةكني هـيض كاتَيـك مةشـاكيل بؤيـان     

و ضـاكةي ئَيمـة تؤثبارامنـان دةكـةن، مـر بةَلطةيـةكي لةاليـة كـة         دروست ناكـةير، بـةاَلم ئـةوان مودابيـل بـة     
ئَيرانيةكان، نةك هةر ئة ارة ئةمساَل تؤثبارانيان كردووة، ئةو كاتةي ئةوان تؤثبارانيان كرد ثـايني سـاَلي   

ئةوان دةسئَيكي بة شدةتي مةنتيقةي ثَينجوينيان كرد، زؤربةي زؤريان مةنتيقةكةيان ضـؤَل كـرد،    1113
زؤر بةباشي شةرحي ئةومان كـرد،  ( BBC)تر زؤر زةرةري كرد، ئَيمة ئةو كاتة بؤ ثةيامنَيرةكاني  خةَلكي

حةوت كيلؤمةتريش ئةو كاتة ئَيران تةجاوزي دوةتي عةسكةري كردء هاتة سةر خاكي ئَيمة، ئةوان خؤيان 
دةضـَيت بـة حـةزةرةوة     بردوايةكيان هةية، ئةطةر توركيا بيةوَيت طوللةيةك بكاتة كوردستان، ئةوانةش لةوة

طوللة بطرن، ئةطـةر توركيـا تؤثَيـك بتـةدَييَن، ئـةوان بـة تـةمان دة تـؤث بتـةدَينر، ئةطـةر توركيـا بيـةوَيت             
دةبابة بَينَيت، ئةوان دة دةبابة بنَيرن، ئـةوة ديـارة ئيتيئاديـةكي سياسـي هةيـة لـةنَيوانيان بةرداسـو، دةنـا         

لــة حـدودةكان خــةَلكَيكي ضـةكدار هةيــة، ئينعـاجي دروســت    عيالدـةي بـةو دةنطوباســةوة نييـة، كــة طوايـة     
هـيض كةسـَيك نـةبوو، ئـةوان ئـةو هَيردشـةيان كـردو مةنتيقةكةشـيان تؤثبـاران           1113دةكات، ضونكة ساَلي 

كرد، دةيانويست هَيشتا بَينة ثَيشرت بؤ سنوورةكاني ديكةي ننيكي موحاسةزةي سلَيماني، مجهوري ئيسـالمي  
سةزةي سلَيمانيةوة زؤر جار ئةوان لة دسةكانيان وا دةكةن، كة طواية ئةو مةسـةلةية  ئَيران بةنيسبةت موحا

كةسَيكي عةسكةري بَيت ئةو دةرارة بدات، بةس وا نيية، ضونكة سـنووري موحاسـةزةي سـلَيماني رةبتـة بـة      
وة، لة هـةر  رانةوة كة بريتيية لة سةردةشت و لة بانة، لة مةريوان لة ثاضوار دةزاي طةورةي كوردستاني ئَي

ضــوار دةزاكــةش دةســف كــراوة، دةســئي هــةر ضــوار مةنتيقةكــة كــراوةو خةَلكةكــة زةرةري زؤري كــردووة،  
مةسةلةي تؤثباراني توركيا عيالدةي بةوة نييـة، كةطوايـة كؤمـةَلَي خـةَلكي ضـةكدار لـة مةنتيقةكـةدا دذي        

ــتان       ــة كوردس ــونكة ل ــة، ض ــَيكي نيي ــَل و ئةساس ــيض ئةس ــة ه ــتاون، ئةم ــةوان وةس ــةجاوز  ئ ــيض ت ــةوة ه ي ئَيم
نةكراوةتةوة سةر خاكي ئةوان، هيض تةعدايةكيان لَي نةكراوة، هيض كةسَيك هةماهةنطيةكي نةكرد، ضونكة 
ئةطةر ئةوان سادةترير دةليليان هةبوايـة، كـة لـة كوردسـتاني عَيرادـةوة هَيـردش دةكرَيتـة سـةر ئـةوان، بـة           

يان نيية، تـةنها ئـةو مةسـةلةية، مةسـةلةيةكي سياسـيية،      تةئكيد سةد جار باَلويان دةكردةوة، هيض دةليلَيك
بؤية ثَيويستة حكومةتي عَيرادي بة دةرةجة يـةك بةرامبـةر بـةم كـارة مةسـئوول بَيـت و ئيتيئـاق لةطـةَل         
ئَيران و توركيا بكات، نةك بؤ ئةوةي بَينة ناو خاكمان، بؤ ئةوةي بـةرطري لـةو هَيردشـة بكـةن ، لـة اليـةكي       

رَيمي كوردستان بةرداسو مةسئوولة لة ثاراستين ئـةمر و ئاسايشـي خةَلكةكـةو دابـني     ديكةش حكومةتي هة
كردنـي رَيطـةو جَيطـة بـؤ ئــةو خةَلكانـةي كـة لَييـان دـةوماوة، بةتايبــةتي وةرزةكـة بـةرةو سـةرما دةضــَيت،            

 .اسمةنتيقةكةي ئةوانيش هةمووي كوَيستانيية، ناتوانر بطةردَينةوة رَيطةو شوَيين خؤيان، زؤر سوث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة جةنابت بة تةسسيل ضووية ناو مةسةلةكان، ئَيمـة زؤر بـة موختةسـةري باسـي مةسـةلةكان دةكـةير،       

ي ئَيران بة توندي ناوضةكاني سنووري كوردستان ديارة ماوةيةكة هَينةكاني سوثاي توركياو هَينةكاني سوثا
تؤثباران دةكةن، رؤذ بة رؤذ ثانتايي ئةو تؤثبارانـة سـراوانرت دةبَيـت، واي لَيهـاتووة ئـةو تؤثبارانـة هـةر لـة         

زةرةرو زيـانَيكي  طةيانـدني  سنووري زاخؤيةوة تا سنووري طةرميان بطرَيتـةوة، ئـةم تؤثبارانـة بؤتـة مايـةي      
اني سـةر سـنوورةكة ، واي كـردووة كـة هاوواَلتيـاني سـةر سـنوورةكان دةر بـةدةر بكـرَير و          زؤر بة هاوواَلتيـ 

ئاوارةي ترمان بؤ ثةيدا ببَيت، بؤتة مايةي ئةوةي كة دَيهاتةكاني خؤيان بةجَي بـَيَلر و دةربـةدةر بـر، ئـةم     
ةري كوردســتان كــارة ناردةوايــة بــة حةديقــةت بؤتــة جَيــي نــاردةزايي و طلــةيي و طازانــدةي ســةرجةم جــةماو  

بةشَيوةيةكي طشو، جةماوةرو هاوواَلتياني سةر سنوورةكان بةشَيوةيةكي تابيةتي، مر بـة حةديقةتـدا ئـةم    
كارة بة كارَيكي ناردةواو ناياسايي و نا مرؤظانة دةزامن، لة هةمان كاتـدا بـة كـارَيكي واي دةزامن كـة تـةجاوزة      

ي هـةرَيمي كوردسـتانيش بةشـَيوةيةكي تايبـةتي، كـة      لةسةر سةروةري عَيراق بةشَيوةيةكي طشـو، سـةروةر  
ثَيويستة بةشَيوةيةكي ئاشتيانة ئةم مةسةلةية ضارةسةر بكرَي  ئَيمة هيوامان وابوو لة ئَيران و توركيا كة 
هاوكارمان بر ثَيكةوة بـؤ ثاراسـتين ئـارامي و ئـةمين سـنوورةكان، نـةهَيَلني هـيض طروثَيكـي ضـةكدار لَيـرةو           

سنوورةكان بكاتر، هيوامان واية كـة ثةيوةنـدي دؤسـتايةتي و دراوسـَييةتي تـازة بكرَيتـةوة،       لةوَي تةجاوزي 
هةر ضةندة ئَيران و توركيا هةَلوَيسو ثَيشوويان هةبوو لةطةَل ئَيمة كة بة هةَلوَيسو ئيجابي لة دةَلةم درا 

ــر ســايةى عَير    ــدا، بــؤ ئــةم  بــوو، ئَيســتاش هيوامــان وايــة هــةمان هةَلوَيســتيان هــةبَيت لــة ذَي ادَيكــي سيدراَل
مةبةســتةش داوا لــة ســةرؤكايةتي هــةرَيي و ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان دةكــةم، كــة موزةكةرةيــةك ئاراســتةي   
ثةرلةماني عَيـراق بكـات، ئيدانـةي ئـةو كردةوةيـة بكـات، داوا بكـات لـة ثةرلـةماني عَيرادـي، لـة حكومـةتي             

، بــة رَيطــاي ديبلؤماســي ضارةســةري ئــةم كَيشــةية عَيرادــي بةشــَيوةيةكي ئاشــتيانة، بةشــَيوةيةكي سياســيانة
 .بكاتر، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك تارق جامبار سةرموو

 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة دةبَيـت ئـةوة بـنانني    مر دسةكاني كاك شَيروان دووبارة ناكةمةوة، لةطـةَل هـةموويامن سـةد لـة سـةد، ئَيمـ      
، بؤ ئـةوةي واَلتـاني دراوسـَيي عَيـراق بـارودؤ  هَيـور       (1222)دةرضوو  UNثَيش ضةند رؤذَيك برديارَيكي 

تؤثبارانةكة زؤرتر كرا، دةبوايـة ئـةو دوو     UNبكةنةوة، بةداخَيكي زؤرةوة ثاش دةركردني ئةو برديارة لة 
بــة وتووَيــذ ضارةســةري ئــةو  ،ســتان وتوَيــذيان بكردايــةدةوَلةتــة لةطــةَل كؤمــاري عَيــراق و حكومــةتي كورد

كَيشانة يان بكرداية، مـر ثَيشـنيار دةكـةم بريخةرةوةيـةك وةك كـاك شـَيروان باسـي كـرد بكرَيـت و بدرَيتـة           
اليةني ثةيوةنديـدار، بـةاَلم مـر ضـةند بردطةيـةك هةيـة لـة بريخةرةوةكـة تَيـدا بَيـت، اليـةني تةندروسـو،             

رينداراني تؤثباران كردنةكة، ناويان و تةمـةنيان و رةطـةزيان، اليـةني كشـتوكاَل، ئـةو      ذمارةي دوربانيان و ب
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زةرةرو زيانةي لـة خـةَلكي سـظيلى كوردسـتان كـةوتووة، ذمـارةو ثَيـوةري زةوي كشـتوكاَليةكان و ئـةو مـةردو           
نـت دسـة دةكـات،    مااَلتانةي كوذراو و بريندارن، ناوي ئةو طوندانةي كة ضؤَل كراون، ضونكة ئـةمردؤ ديكؤميَ 

نةك بَلَيني ئةوةندة كةسة، يان ئةوةندة طوندة، اليةني ناوخؤ و ئاسايش جؤر و كـاك كـةريي بـة سوثاسـةوة     
باسي هةندَيكي كرد، جؤر و ذمارةي طوللـة تؤثـةكان لةسـةر كوردسـتان، ثاراسـتين ئـةو طوندانـةي كـة ضـؤَل          

تيا ماوة بؤ ثاراسـتين سـةروماَل، بـةاَلم ئـةو     كراون كةسي تيا نةماوة، كاك كةريي باسي كرد هةندَيك كةسي 
طوندانةي ضؤَل كراون نةوةكو خةَلكي نةيار بَينة ناو ئةو طوندانةء بيكةنة بنكةيةك، اليـةني كؤمةاَليـةتي،   
ــةتي      ــتة حكوم ــتا لــةكوَير و ثَيويس ــرَيت، ئَيس ــدة ضــؤَلكراوةكان بنووس ــاوارةي طون ــارةو نــاوي ئ ثَيويســتة ذم

وةســدَيكي ثةرلــةماني كوردســتان لةطــةَل حكومــةتي كوردســتان ســةرداني ئــةو    كوردســتان بــةزووترير كــات
شـوَينانة بكـةن، بــؤ ئـةوةي كؤمــةك و يارمـةتيان بــدات، اليـةني ثــةروةردةيي، ذمارةيـةكي بةرضــاو كـة لــةو        

خَيـنان دةبَيــت، ذمارةيـةك لةوانــة   ( 522تــا  222)طوندانـةي ضـؤَل كــراون وةك كـاك عورــان باسـي كـرد      
ندن دةسـت ثـَي دةكاتـةوة، ثـاش ماوةيـةك دةبَيـت ئةوانـة ناويـان بنووسـرَيت، بـؤ ئـةوةي لـة             دوتابنيء خوَي

خوَيندن دانةبردَير، ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة بـة ديكـؤمَينو بـة ذمـارة، ئـةو ذمارانـةي كـة باسـي كـرد، دةتـوانني              
ي ثةرلــةماني ثَيشـكةش بةاليـةني ثةيوةنديـدار بكـةير و دوا خـاَليش ئةوةيــة كـة بـةزووترير كـات وةسـدَيك         

 .كوردستان و حكومةتي كوردستان سةردانَيكي ئةو ئاوارانة بكةن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حةسةن سةرموو
 :بةردَين حسر بابكر  ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َلكي ئـةو تؤثبارانـةي كـة زةرةرو زيـاني بـة خـة      / مر لة ضـةند خاَلَيكـدا ضـةند دسـةيةكي هةيـة، يةكـةميان      

كوردنيشني و سنوورةكان داوة، ديارة ثَيشَيلكاريةكي سةروةري عَيراق و كوردسـتانة بةشـَيوةيةكي طشـو بـة     
ــران لةطــةَل خــةَلكَيكي تــر جيــاواز بــووة، بــةوةي كــة       شــتَيكي خراثــي دةزانــني، بــةاَلم ديــارة هةَلوَيســو ئَي

ي سياسـيانةي هةيـة، بـةاَلم خـةَلكي تـر      تةعامولي لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا هةبووة تةعامولَيك
ئامادة نةبوون، كة تةعامولَيكي سياسي لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان بكـةن، لـة كاتـة ناسكةكانيشـدا      
ــت بــة بةرثرســانة تــةعامول بكــةير و دســةي تونــدو تيــذو       ئَيــران هاوكــاري كــورد بــووة، بؤيــة ئَيمــة دةبَي

ةير كة مورداعـاتي دراوسـَييةتي بكـةن، وةك ضـؤن لـة رابـردوودا لـة        ئةوانةمان نةبَيت، داوا لة ئةوانيش دةك
 .زؤر هةَلوَيستدا باش بوون لةطةَل كوردي كوردستاني عَيراق، ئةوهاش ضاوةردواني لَي دةكةير

هةوَل بدةير لة رَيي وتووَيذ و ديبلؤماسـيانةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، ئةطـةر ثَيويسـت       / دووةميان
اديش لةطـةَل ئَيـران و لةطـةَل توركيـاش، ئةطـةر توركيـا ئامـادة بَيـت ضارةسـةري ئـةو           بكات حكومـةتي عَيـر  

 .كَيشانة بكرَيت
ئـةوةي لةسـةر سـنوورةكانر، بـؤ منوونـة ماوةيـةك لـةوةو ثـَيش لـة          ( ثةكةكة)مةسةلةي ثةذةكيش / سَييةم

ة، ئـةو بةشـةي كــة   ثشـو دـةاَلدزَي سـةرداني ضـةند طونـدَيكمان كـرد، ديــارة دـوةتَيكي زؤري ثةكةكـةي لَييـ         
نةشاتاتي عةسكةري بؤ ئةوديو دةكات، ئةوة واديعَيكة هاتوضؤي شـارةكانيش دةكـات بـا دسـةيةكيش لةطـةَل      
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ئةوانيش بكرَيت، ئـةوانيش ئـةو بـارة ناسـكةي كوردسـتان لةبـةر ضـاو بطـرن و مورداعـاتي خـةَلكي هـةرَيمي            
 .كوردستاني عَيراق بكةن، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثاس، كاك هيوا سةرمووسو

 :بةردَين هيوا صابر ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم بابةتةي كة باس كرا لةرداستيدا هـةموومان ئيدانـةي ئـةو دةسـت تَيوةردانـةي دةكـةير، بـةاَلم مـر ثـَيي          
ئةسـبابي   باشة بؤ ئةوةي هةر باسةكة ئةوة نةبَيت و تةواو بَيت، دوايي ئاسةوارةكان وةكو خؤي مبَينَيتـةوة، 

ئــةم ثةالماردانــة، هؤكارةكــاني ئــةم ثةالماردانــة ديــاري بكــةير، هــةروةكو ليذنــةي نــاوخؤ ديــاري كــردووة،    
بَيطومان ئةمة كاردانةوةية، نةك كار، ئةوةي كـة جـةنابت باسـت كـرد مةسـئووليةتي هـةرَيمي كوردسـتانةو        

ئيسـالمي دةكـات، روو لـة توركيـا     حكومةتي عَيرادة، ئَيمة بضني بة دةميـةوة، ئـةوة كـة رووي لـة مجهـوري      
دةكات راستةوخؤ لة رَيطةي عَيرادي سيدراَلةوة لةطـةَليان بـاس بكرَيـت، بـةاَلم مـر دةَلـَيي بـة جيـددى ئَيمـة          
ثَيويستة خةم لـةناو مـاَلي خؤمـان خبـؤير، بةشـَيكي زؤر ئَيمـة سـةبةبني، ئَيمـة راسـتةوخؤ ئـةو اليةنانـةي            

كـة دروسـت بـووة لةطةَليانـدا دسـة بكـةير، لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا          تةئسرييان هةية لةسةر ئةو حاَلةتـةي  
هةرضةندة اليةنَيكي دةرةكي نيية، كة بَلَيي داطريَيكي سياسي لة كوردستاندا هةية، ئَيمة سةبةبةكان ديـاري  

ر بكةير، دواتريش لةطةَل ئةوانةدا باسي بكةير، ضونكة دةبيسرتَيت و بيسرتاوة لة ضةند كةنالَيكـةوة، دةَلـيَ  
ئَيمة دةمانةوَيت ئةمة بكةير، بؤ ئةوةي بةرامبةرةكة دسةمان لةطةَلدا بكات، بؤ ئةوةي بنانر ئَيمـة بؤضـي   
وا دةكةير، جا داوام واية لة حكومةتي هـةرَيي، هـةروةها ثةرلـةمان بـة جـددي ئةسـبابةكان ديـاري بكـةير،         

 .ثةرلةمان بضَيت بةدةم ضارةسةر كردني ئةسبابةكانةوة، سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .كاك رؤميؤ سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ثَيشةكي ئيدانةي ئةو تؤثبارانةو هةموو ئةو جؤرة دةست درَيذيانـة دةكـةير، بـة رةئـي مـر ثَيويسـتة       

ي هـةرَيمي كوردسـتان بكـةن،    هةردوو ئةم دةوَلةتانة لة جياتي ئةوةي بةم شَيوةية تةعامول لةطةَل حكومةت
بةشَيوةيةكي ضاكرت، بةشَيوةيةكي دؤستانةو ثةيوةندي برايانةو باشـرت بيـان كردبوايـة، خـؤ ئـةم دةوَلةتانـة       
بةتايبةتي ئَيران لة ضةند وَيستطةيةكي رابردووي با بَلَيني ننيك، يـاخود كـؤنيش لـة ضـةند وَيسـتطةيةكدا      

و بؤ هةموو خةَلكي كوردستان بة هةموو نةتةوةكانيةوة، بـةاَلم  ثةناطةيةكى باش بوو بؤ خةَلكي كوردستان 
ئَيستا ئةو شتانةي كة دةكرَيت لةاليةن هـةردوو ئـةم دةوَلةتانـةوة، بةرداسـو وةكـو بـرادةرانيش باسـيان لـَي         
كرد، منيش تةئكيد دةكةمة سةر ئةو خاَلةي كة هؤكارةكاني ئةم دةست درَيذيانة ضني، هةَلبةتة دوو هؤكار 

هؤكـارة دةرةكيةكـةي كـة دةسـت      ،هؤكاري ناوةكي و هؤكاري دةرةكي، هؤكارة ناوةكيةكـة هـةر ئةوةيـة    هةن،



 512 

درَيذي دةكاتة سـةر ئـةم هةرَيمـةء، دةيكاتـة بيانوويـةك و  دةيكاتـة ئاماجنَيـك بـؤ تؤثبـاران كردنـي ناوضـة            
 .سنووريةكان، بة رةئي ئَيمة دةبَيت ئَيمة ضي بكةير

َيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان ئيدانةي ئةم دةست درَيذيانـة بكـةير و هـةموو    دةبَيت هةموومان، ئ/ يةكةم
خةَلكي كوردستان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةسةر ئاسـو اليةنـةكاني تريشـدا ئـةم دةسـت درَيذيانـة       

 .ئيدانة بكرَيت و داوا بكرَيت كة ضي تر دووبارة نةبَيتةوة
َيمي كوردستان، نابَيت بة هـيض شـَيوةيةك نـة رَيطـا بـدرَيت، نـة       بةهَين كردني ئةمر و ئاسايشي هةر/ دووةم

موساوةمةش بكرَيت بةرامبةر ئةو خةَلكانة، ئةو اليةنانة كة دةبنة هؤي ئةوةي دةست درَيذي بكرَيتة سـةر  
 .هةرَيمي كوردستان، جا هةر يةكَيك بَيت، هةر ناوَيك بَيت، هةر اليةنَيك بَيت

راق، بةرداسو دةبَيت عَيراديش دورساييةكي هةبَيت بؤ ئةو مةسةلةية، ئَيمـة  ئَيمة وةك بةشَيك لة عَي/ سَي
لة هةموو شتَيكي بضووك و طةورةدا، ئَيمة دةَلَيني بةشَيكني لة عَيراددا، ئايا عَيراق بـؤ باسـي ئـةوة ناكـات؟     

سـتَيكي نـةبَيت؟   عَيراق بؤ ثشتطريي بريو باوةردو بريو بؤضووني خةَلكي كوردستان ناكات؟ عَيـراق بـؤ هةَلويَ  
ئَيمة داوا دةكةير لة ثةرلةمان، لة رَيطةي ثةرلةمان، لة رَيطةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان داوا لة عَيراق 
ــة ئَيمــة       ــةبَيت، ك ــةتي خــؤي ه ــةبَيت، دةوري عَيراديي ــؤي ه ــةويش دةوري جــددي خ ــةوةي ئ ــؤ ئ ــت، ب بكرَي

ي ئةو هـةموو شـتانة بكـاتر كـة بةسـةر ئَيمـةوة       بةشَيكني لة عَيراددا، نةوةك دةستة وةستان بَيت و تةماشا
 .بكرَيت

ئَيمة ياداشتنامةيةك بدةينة نةتةوة يةكطرتووةكان، بة حوكمي ئةوةي كـة ئَيمـة ثارضـةيةكني    / خاَلَيكي تر
لة عَيراق، عَيراديش دةوَلةتَيكة سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكانة، هةروةها دةوَلةتاني برديـار بةدةسـت، ئَيمـة    

وةكاني جيهاني بـؤ مـايف مـرؤظ، هـةموو دةبَيـت ياداشـتنامة بدرَيتـة ئـةوان، بـؤ ئـةوةي ئـةوانيش            كة رَيكخرا
 .هةَلوَيستَيكيان هةبَيت، بؤ ئةوةي جارَيكي تر ئةم مةسةالنة دووبارة نةبَيتةوةو، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، طةالوَيذ خان سةرموو

 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوةي بــراردةران باســيان كــرد ئــةمردؤ لــة كؤبوونــةوةي بــارودؤخي هــةرَيمي كوردســتان و تؤثبــاران كــردن  
لةاليةن واَلتاني دراوسَييةوة، ئَيمة هةموومان ئاطادارير كة عَيـراق بةشـَيوةيةكي طشـو لـةوةزعَيكي نائـارام      

َيكـي ئارامـدا بـوو، ئَيسـتا لـةماوةي ئـةو دوو مانطـةدا بؤتـة هـؤي          داية، تا ئَيستا هةرَيمي كوردستان لـة وةزع 
ئةوةي نائارامي وةزعةكة، مر تةئيدي دسةكاني جةنابت دةكةم كة لـة ثَيشـةوة باسـت كـرد، كـة بـة سـةدان        
خَينان ئاوارة بووينة، ئةوانةي لة ناوضةكاني سنووري عَيراق و ئَيرانر، هةروةها كة بؤتة زةمخَيـك لـة نـاو    

دا لةماوةي رابردوودا لـة ثارَينطاكـاني ناوةرداسـت و جنـوبي عَيرادـةوة خـةَلكان ئـاوارة دةبـوون بـؤ          كوردستان
ناوضةكةمان، ئَيستا لةناوضةكةي خؤمان خةَلكمان ئاوارة دةبَيت، بةنيسبةت ثَيشنيارةكان، تةئيـدي ليذنـةي   

تي هةرَيي و حكومةتي عَيـراق  ناوخؤ دةكةم بؤ ئةو برديارانةي داويةتىء، ثَيشنيارةكان ثَيشكةش بة حكومة
 .بكةن، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس، كاك ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن مر دسةكامن بة ثرسيارَيك دةست ثَي دةكةمء ئاراستةي حكومةت دةكةم، سةردانةكةي ئةو دواييـةي بـةرديَ  

مــالكي بــؤ توركيــاو ئَيــران، مــؤر كردنــي ثرؤتؤكؤلَيــك لــة اليــةنيان، ئايــا حكومــةتي هــةرَيي ئاطــاداري ئــةو     
ــة        ــة ب ــة درَيذةدان ــةم ثرؤتؤكؤالن ــةن ئ ــَي دةك ــاذةي ث ــيةكان ئام ــة سياس ــا؟ وةك راثؤرت ــان ن ــة، ي ثرؤتؤكؤلةي

َي ، ئةطةر ئـةوة بـَي ، دةبَيـت    رَيككةوتنة كؤنةكاني رذَيمي كؤن لةطةَل توركيا، كة مةجال دةداتة توركيا ب
كوردســتان هةَلوَيســـتَيكي هــةبَي  بةرامبـــةر حكومــةت، ضـــونكة كوردســتان ئـــةمردؤ ثاَلثشــو بةةدايـــةو      

 .موعارةزةي بةةداش هةر لةناو بةةدا داية، ئةمة يةك
وَيسـو تـا   ئةوةي ئَيستا دةبَي  تةجاوزة لةسةر سيادةي دةوَلةت، بةداخةوة دةوَلةتي عَيـراديش هةلَ / دووةم

ئَيستا الوازة، تةنها ئةمة نابَي  ئيدانةو ئيستنكار بكةير، بةَلكو دةبوايـة بانطهَيشـو هـةردوو سـةسريي ئـةو      
دوو واَلتة كرا بوايةو ئيمتيجاجيان تةدديي كرد بوا، شكايةتيان لـة الي يـوئَير كـرد بوايـة، بةتايبـةتي ئـةو       

كـة داوا دةكـاتر هـةردوو واَلت دةوري ئيجـابي بطَيـرَير،      ( 1222)برديارة ئةخريةي كـة لـة يـوئَير دةرضـووة     
ئةمة لةاليةك، لة اليةكي ديكةوة، ئَيمة داواي ياسـاكاني دةولـي دةكـةير، دةبَيـت ئَيمـةش بـنانني و ئَيمـةش        
مةمشولي ئةو ياسايانةير، كة داوا دةكةير لةو هةردوو واَلتانة ثابةند بر بة دـةوانني دةولـي، ئَيمـة ثابةنـد     

رَيكخسـتين موعـارةزةي ئـةو دوو واَلتـة لـةناو هةرَيمـدا، بـة تةسـةوري مـر تةجروبـةي دميـوكراتي            بني، بؤ 
ــةتي      ــتا لـــة حاَلـ ــة ئَيسـ ــتاني كـــردووة، ئَيمـ ــةرَيمي كوردسـ ــة كـــة خنمـــةتي هـ ــران باشـــرتير تةجروبةيـ ئَيـ

ــر        ــاران بك ــاَل تؤثب ــي س ــدةكان نةسس ــةوة طون ــةَلك بطةردَين ــاَل خ ــةموو س ــت ه ــة، نابَي َير و ئاوةدانكردنةوةين
بطةردَينةوة بؤ شارةكاني تر، ئةو عةمةلية سةركةوتوو نابَي  خةَلك لة جَيطاي خؤي دةمَينـَي ، هةَلوَيسـو   
حكومةتي هةرَيي بة تةسةوري مر نابَيت هةر داواي كؤمةك لة خةَلك بكاتر، لة مينانية دةبَيت بؤ تةواري 

َيت حكومةت ئامادةي ئةوة بَي  هاوكاريـان تةدـديي   شتَيكيان هةبَي ، لةو حاَلةتةي كة خةَلك هةَلدَير، دةب
ــؤ         ــة ب ــة، ك ــةي ناوخؤين ــنيارةكاني ليذن ــةَل ثَيش ــة لةط ــة، ئَيم ــةم واَلتان ــةَل ئ ــة لةط ــؤ زةروريي ــاتر، طئتوط بك

 .ثةرلةماني عَيراق و حكومةتي عَيراق موزةكةرة تةدديي بكةنء، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .امال سةرمووزؤر سوثاس، كاك باثري ك
 :بةردَين باثري كامال سليمان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَيطومان كـة ئـاورد بدةينـةوة لـةو ضـةند سـاَلةي رابـردوو، كـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و ثةرلـةماني             

ــة دواي ســاَلي   ــاوةرد   1111كوردســتان ثَيكهــاتووة ل ــتان، ئةطــةر ئ ــي بةشــَيكي طــةورةي كوردس دا رزطــار كردن
ة ضةند جارَيك لةاليةن توركياو ئَيرانةوة، ثَيش ئةوةي هيض بيانوويةكيان هةبَيت دةسـت درَيـذيان   بدةينةو



 516 

كرد بَيتة سةر ئةو سنوورةو تؤثبارانيان كردووة، لةو دوا بةدوايشدا ثَيش ئةوةي كة هةنـدَيك لـة بـرادةران    
نــاوخؤيي نــةبووة، هــيض  باســيان كــرد كــة هةنــدَيك ساكتــةري نــاوخؤ بــووة، نــةخَير ئــةوة هــيض ساكتــةرَيكي 

هؤكارَيك نييـة لةاليـةن حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، يـان خـةَلكي كوردسـتان ببنـة سـةبةبي ئـةوةي كـة             
كاردانةوةيةك هةبووبَيت، لة ئةجنامي كاردانةوةى ئَيران رةضاو بَيت ، ئـةو بيانوويـة ثَيشـرت ئةطـةر ديقـةت      

كــرد، لــة ســنووري ثَينجــوير و لةوانــة، ثــَيش  بــدةير ضــةند ثَيشــمةرطةيةكي ثاســةواني ســنووريان شــةهيد
ماوةيةك ئةو هَينانة لة كوَي هاتبوون، لةناو ئَيرانةوة هاتبوون ئةوانةي كـة ئـةو كارةيـان ئةجنامـدا، ضـةند      
كارَيكي تر ئةجنام دراوة، لَيرة ئاماجني ئَيران كة تؤثباران دةكات، مر ثَيي وايـة ئاماجنةكـة ئةوةيـة كـة ئـةو      

بَيت، بؤ ئـةوةي خـةَلكي تـر شـوَينيان بطرَيتـةوة، كـة خـةَلكي تـر شـوَيين طرتـةوة، ئـارامي            مةنتيقةية ضؤَل 
كوردستان تَيك دةضَيت، مر ثَيي وا نيية ئةوة بة تةنيا دةست درَيذ كردن بَيت بةسـةر حكومـةتي هـةرَيمي    

ــةمر        ــة ئ ــةز ك ــرة رةط ــني س ــةر هَي ــؤ س ــة ب ــذي كردن ــت درَي ــةوة دةس ــتان، ئ ــةَلكي كوردس ــتان و خ يكا كوردس
سةرثةرشو دةكات، ضونكة ئةمريكيةكان بةرثرسر لة ثاراستين سنووري عَيـراق بةشـَيوةيةكي طشـو و لـة     
هةر هَيرشَيكي دةرةكي لة دواي نةماني سوثاي عَيرادـي، هةَلوةشـاندنةوةي سـوثاي عَيرادـي ثَيشـوو، سـوثاي       

رَينَي، كة بـةثَيي برديـاري ئةجنومـةني    عَيرادي ئَيستا وةكو ثَيويست ثَيك نةهاتووة، بتوانَيت ئةو سنوورة بثا
ئاسايشــي نةتــةوةيي، ثاراســتين ســنوورةكان لــة ئةســتؤي ئةمريكيةكانــة، لــة ئةســتؤي هَيــني ســرة رةطــةزة،    
ئةوانيش ئةو بَي دةنطية، مر لَيرةوة بة نيطةراني دةردوامنة ئـةو بـَي دةنطيـةي ئةمريكيـةكان و هَيـني سـرة       

ض ئَيرانيةكان، مر ثَيي واية بَي دةنطـي ئـةوان ئَيرانيةكانيشـان هانـدا      رةطةز، ض تؤثباران كردني توركيةكان،
بَيت هةمان رَيطةو شوَير بطـرن، ئاماجنيشـيان تَيكـداني ئـةو ناوضـةية، ئـارامي ئـةو ناوضـةية، نـةك ئـارامي           
 ئـةوةي كــة هةنـدَي لــة برادةرامنـان ئاماذةيــان ثـَي كــرد هؤكـارَيكي تــر بَيـت، تَيكــداني ئةوةييـة، هــةم وةكــو       

ــانى دةدات    ــامر ثيش ــةكي ئ ــةكي مةنتيقةي ــو منوونةي ــايش، وةك ــؤ ئاس ــةك ب ــدي   ،منوونةي ــةتي لةناوةن بةتايب
دةدةن، كة كوردستانة ئةوةش تَيك  يخؤشيان ثيشان ناومريكيةكان ثَيشاني دةدةن، يان لةنَيودةوَلةتي كة ئة

 تريشـيان كـردووةو لَيـرة    بدةن، زياتر ئاماجنةكة لةوةيـة، مـر ثـَيي وايـة نـةك هـةر ئـةوةيان كـردووة، شـو         
دةطرنة بـةر، بؤيـة مـر ثَيشـنيار دةكـةم كـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ثـَيش هـةموو شـتَيك ثارةيـةك              
تةخصيص بكـات لةبةردةسـت بَيـت، بـؤ هـةموو ئـةو رووداوانـةي كـة ضـاوةردوان دةكرَيـت لـة ئـةجنامي ئـةو              

 .زياتر يارمةتيان بدرَيت تؤثبارانةو ئاوارة بووني زياترو طوندنيشيين زياتر لةسةرةوة
ياداشتنامةكةي ئَيمة بةرزي دةكةينةوة بؤ ئةجنومةني نيشـتمانيي عَيرادـي، وَيـرداي ئـةوةش بيدةينـة      / دوو

ــة      ــران و لــة توركيــا، ئــةو زةرةرو زيانانــةي ل نةتــةوة يــةكطرتووةكانء داواي دــةرةبوو كــردن بكــةير لــة ئَي
تةوة، ئةوة تؤمار دةكرَيت، ضونكة درَيذةي دةبَيت، ثَيي وايـة  ئةجنامي ئةو تؤثبارانة كةوتووة، ئةطةر نةدرَيـ

 .ئاماجنيان هةية ئةو درَيذة بوونة بؤ تَيكداني زياتر
بدرَيتة هَينة سرة رةطةزةكان و دسةشيان لةطةَلدا بكرَيت، وَيرداي ئةوةش كة وتووَيذ لةطةَل ئَيرانيةكان / سَي

 .ةر بكرَيت، زؤر سوثاسو توركيةكان بكرَيت لة رَيطةي طئتوطؤوة ضارةس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك خورشيد سةرموو
 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي مر تةئيدي هةندَيك لة دسةكاني كاك ديلمان دةكةم، نامانـةوَيت باسـي سياسـةتي ئَيـران و توركيـا      

و هةر يةكة بؤضووني خؤيان هةية، هـةر يةكـة بةرنامـةو    بكةير، بةاَلم كوردستان و تةجروبةي كوردستان 
ئةجندةي خؤشيان هةية، زؤبةمشان شارةزاير و دةزانني، مر بة ضةند نودتةيـةك تـةركين دةكةمـةوة سـةر     
ئةوةي جةنابت دسةيةكي زؤر ضاكت كرد، سةد لة سةد كة ئَيمة مةسـئووليمان هةيـة لـةو مةوزوعـة، ئَيمـة      

ندةي خـؤي هةيـةو دةيـةوَيت بـةناوي كـةركووك و بـةناوي حكومـةتي ئاينـدةي         بَي تاوان نينة، توركيا ئةج
كوردستان و بةناوي كوردي توركياو بـةناوي كؤمـةلَََيك ئةجنـةدةي هةيـةو هةمووشـتان دةزانـر لـة ئـيعالم،         
راطةياندنةكان، كة ضةند ساَلة طئتوطؤي لةطةَل ئةمريكا هةية، ئَيرانيش هةمان ئةجندةي خؤي هةيـة، مـر   

واية تؤزَيـك بـة مةنتيقيانـة دسـةي بكـةير، طوناهيشـة ئةطـةر واديعانـة دسـة نةكـةير، بـةَلَي ئَيـران و             ثَيي 
توركيا ئةجندةي خؤيان هةية، ئَيمة ميللةتَيكني ضةند دوذمناني دةرةوةمان هةية، دوذمناني ناوةخؤمشـان  

دةكـةير، هـةظاَل و خوشـك و     ثرتة، لةماوةي هةشتا ساَلة زياتر باسي حكومةتي عَيراق و ثةرلةماني عَيرادي
براينة زياتر لةنيوةي ئةنداماني ثةرلةماني عَيرادي مومكينة دؤسو ئَيمةنـة، بةتايبـةتي ئةوانـةي كـة بـة      
ئاشــكرا دذمــانر، لــةناو مةجليســي ريئاســة دؤســتمان نييــة، هــةموويان دؤســتمان نينــة، لةبــةر ئــةوة ئَيمــة    

حكومةتي عَيرادي، وةَلاَلهي ئةمـة هـةر بـؤ سياسـةت و      ئيمتيمالي خؤمان خبةينة سةر ثةرلةماني عَيراق و
ئيعالمة، بةاَلم مر ئةوة دةَلَيي نةتيجةي تةرجوربةي سي، ضل ساَلي خؤمان، كة ئَيمة كاديري ئـةو حنبانـة   
بووينةو لةوناو شؤردش بووينة، حةديقةتَيك هةية ئةو تةجروبةي كة ئَيمة ئَيسـتا هةمانـة تةجروبةيةكـة،    

ضـوار ثارضـةي كوردسـتان، هـةموو ئيعالمـيش، هـةر ضـوار ثارضـةي كوردسـتان، ئةطـةر            كؤرثةيةكة بؤ هةر
تؤزَيك ويذدانيان هةبَيت ئةو واديعةيان سةملاندووة، ئَيمـة دةبَيـت داوا لـةو ئةتراسانـة بكـةير، بـة جـدديش        

اَلم ثَييـان  سةركردايةتي كورد بَي شةرمانة بة مةعقوالنةش، مر ناَلَيي بة توندو تيذي وةكو ئةوان بـني، بـة  
بَلَيني براينة ئةمة ئايندةي ئَيمةش مسـؤطةر دةكـات، ئَيمـة مـةجال بـدةير دوذمنمـان ئةوةنـدة كـةم نييـة،          
بؤمان زياد بكةن، ئَيمة ميللةتَيكي زةعيئني، بَلَيني ئةمريكا داواي دةكرد وةَلـاَل لـة عَيرادـةو لةبـةر دةسـو      

يش لةسـةرمان بـةجوا  نايـةت، عَيـراق ثـةجنا سـاَلة       عَيرادة، ئـةمريكا لةسـةرمان بـة جـوا  نايـةت، عَيـراد      
شةردمان لةطةَلدا دةكات، توركياو ئَيران سياسةتيان وازحية، لةبةر ئةوةي مر ثَيي واية ديادةي سياسـي كـورد   
زؤر بة جددي هةوَل بدات بةو برادةرانة، بةو ئةتراسانةي كوردي كة ضةكدارن، لةوانةية كوردستاني ئَيـران  

ركيــا تَييــان بطةيــةنر كــة تةدــديري زوريف ئــةو تةجروبــةي ئَيمــة بكــةن، ئةطــةرنا دةبَيــت   و كوردســتاني تو
تةعبريَيكي تري بؤ بكةير، دةبَيت تةعبريي ئةوةي بؤ بكةير كة ئةوان عاميلَيكر، بؤ ئةوةي ئةو تةجروبـة  

دَيتـة ثـَيش،   تَيك بدةن، ئينجا عاميلَيكي نيسبةي ضةندة، مر نازامن تةدديري بكةم، ضونكة تؤ موبـةريرت  
بــؤ موبــةرير دةدةيــت، ئَيمــة زةعــيئني بةرامبــةريان، توركيــا دَيــت هجــوم دةكــات ئيمتيجــاج دةكــاتر، دةبــا   
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ئيمتيجاج بكاتر، بنانر ض تةئسري دةكاتر، ئَيـران ئيعالنـي كـردووة، هـةموومان دةزانـني، جـةنابي سـةرؤكي        
ئةمريكيية دَيـت مودةردةعـاتي ئـةمريكي     ثةرلةمان ئةمريكاو مةسئووليين ئةمريكا خؤيان دةَلَير دومبولةي

ثارضــة ثارضــة دةكــاتر، دومبةلــةي ئَيرانييــة دَيــت مودةردةعــاتي ئــةمريكي ثارضــة ثارضــة دةكــاتر ضــي ثــَي  
ناكرَيت لةطةَلي، ئةي بَيت طوندةكاني ئَيمة بؤمباران بكاتر لةسةرمان بة جـوا  دَيـت، لةسـةر مودةردةعـاتي     

ةسةر رةزطةزو ماوة دوَي دَيت لة ئَيران بة جوا  دَي ، لةبةر ئـةوةي  خؤي و زابو خؤي بة جوا  نايةت، ل
مر ثَيي واية خؤمان بة خؤمان دابضينةوة، خؤمان موشكيلةي خؤمـان حـةل بكـةير، لةطـةَل ئـةو برايانـةي       
خؤمان باشرتة بضني حةىل بكةير و لةطةَلياندا دابيشر و دسةشيان لةطةَلدا بكةير با تؤزَيـك مورداعـاتي ئـةو    

ةجروبةي ئَيمة بكةن، ئَيمة ئةو تةرجروبةية تَي بضَيت، بة تةئكيد ئةوة هـةر نامَينَيـت، ئـةوة مةعلومـة،     ت
 .ئةطةر ئةوان وازيش نةهَينر، ئؤتؤماتيكيةن عاميلَيكي موساعيدة بؤ نةماني ئةو تةجروبةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيرادداو ئةكسةريةتني تا ئَيستا، ناحةزمان هةية بة تةئكيد ذيـان  بةاَلم ئَيمة دؤستمان زؤرة لة ثةرلةماني ع

واية، لة ريئاسةتةكانيشدا هةموو هةر لةطةَلمانر و ثشتطرييشـمان دةكـةن، بـةاَلم ثةرلـةمانيش ئـازادة رةئـي       
 .خؤي بدات و جَيطاي يةكردينيية، كاك كةرخي سةرموو

 :بةردَين كرخي جني الدير نورالدير
 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

ئَيمة بةناوي كوتلةي توركمانيةوة بَيطومان ئيدانـةي ئـةو تؤثبارانـة دةكـةير، كـة لةاليـةن هـةردوو سـوثاي         
توركياو ئَيرانةوة دةكرَينـة سـةر خـاكي كوردسـتانةوة، ثَيمـان وايـة ئـةو جـؤرة تـةعامول كردنـة، تـةعامول            

بة خةَلكي تر بطةيةنَيت، ئةو شتانةي كـة  كردنَيكي نامرؤظانةيةو دازانج بةوانيش ناطةيةنَيت، نةك دازانج 
طوترا مر نامةوَيت بةرداسو دووبارةيان بكةمةوة، بؤية ثشتطريي لة ثَيشنيارةكاني ليذنةي نـاوخؤ دةكـةير،   
كة ئةو شتانة بكرَيت و بنَيردرَيتة بةةدا، ئةطةر بكرَيت اليةنة ثةيوةندارة دوةليةكانيش ئاطادار بكرَينـةوة  

سةر كردنـي ئـةو مةوزوعـةو ئيمتيـوا كردنـي مةوزوعةكـة بةشـَيوةيةك بتوانرَيـت لـة          لةو مةسةلةية، ضارة
 .ننيك سةيتةرة بكرَيت و زياتر تةوةسوع نةكرَيتةوة، دووبارة ئيدانةي دةكةير و سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سارا خان سةرموو

 :ثريوت خضر سارا بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةرةت ــو      س ــدةرةوة هةيــة، وةك ــةي ثش ــة ناوض ــدي ب ــاتر ثةيوةن ــةكامن زي ــونكة دس ــةم، ض ــوردن دةك ا داواي لَيب
شــوَينَيكي تؤثبــاران كــراو، كــة ئَيمــة خؤمــان لــةوَي دةذيــر، دواي دةســت ثــَي كردنــي تؤثبارانــةكان لــة            

دـةاَلدزَي  ئَيمة وةك نوَينةري ثةرلةمان لة ناوضـةكة لةطـةَل يـةكَيو ذنـاني كوردسـتان لـة       ( 16/8/4222)
سـَيوةو طونـدي دنـدؤل و طـةناَل، لـة ننيكـةوة لةطـةَل خةَلكةكـة          هي سةرداني خةتي طةناَلمان كرد، ناحيةي
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ــاري      دوايــر و بةســةرمان كردنــةوة، ديــارة ئــةو زانياريانــةي ليذنــةي نــاوخؤ باســيان كــرد دةربــارةي وردةك
ةوة دةسو ثَي كردو لة بةرواري جيا 16/8تؤثبارانة كة، نامةوَي دووبارةي بكةمةوة، بةاَلم تؤثبارانةكة لة 

 .جيادا شازدة هَيردش لةاليةن تؤثخانةكاني ئَيرانةوة بؤ سةر ناوضةكة كراوة
بةنيسبةت ئةو زيانانةي كة لـة مةنتيقةكـة كـةوتووة، مةنتيقـةي ثشـدةر، برينـدار بـووني دوو ذن بـةناوي         

سـت تـا حـةستا سـةر مـةرد لـة كوَيسـتاني        ، لةناو ضـووني شة (مةنيج خدر ابد)و ( نةسرير اراعيل ابد)
كرمةسوورة، رووخاني ضةند خانوويـةك لـة طونـدي دنـدؤَل و لةناضـووني كةلوثـةلي نـاو ماَليـان، سـووتاني          
ضــةندان دؤمن ثــوش و ثــاوان لــة ناوضــةكة، لـــةناو ضــووني زؤربــةي رةزو بــاخي طونــدةكان، يــان زيـــان           

ي طوندةكان ضؤَل كراون، زيان ثَي طةيشتين بةرهةمي ثَيطةيشتنيان بةهؤي بةجَي هَيشتنيان، ضونكة زؤربة
مــاَل لــة ( 152)بنَيشــت و تــرش لــة كوَيســتانةكان لــة نةتيجــةي ئــةو بؤردومانــة، ئــاوارة بــووني ننيكــةي     

طوندةكاني ناحيةي هي سَيوة بؤ ناو شاري دةاَلدزةو ننيكةي حةستا ماَل لة طوندةكاني بناري دةنديلةوة بـؤ  
ضووني رةوشي تادي كردنةوةكاني خولي دووةم لة شـوَينة تؤثبـاران كراوةكـان، هاوكـات     ذاراوةو شةروَير، تَيك

خةَلكي ناوضةكة بةرداسو بةطلةيني لة حكومةتي ناوةندي و لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ضونكة وةكو 
ك يارمـةتي  ثَيويست بة دةنطيانةوة نةضوون، تةنها ثارَينطاري سلَيماني سـةرداني ناوضـةكةي كـردووةو برديَـ    

و سـةنتةري رايةلـة كـة بـة     (unscr)سـوورو   خاضـي  خؤرداكي بؤ هَيناون، هةروةها رَيكخراوي مانطي سوورء
تازةيي سةرداني ناوضـةكانيان كـردووة، هـةر يةكـةيان بـةثَيي ثسـثؤري خؤيـان يارمـةتي ناوضـةكةيان داوة،          

 :ئَيمة ضةند ثَيشنيارَيكمان هةية وةكو داواكاري خةَلكي ناوضةكة
ثةرلةماني كوردستان داوا لة حكومةتي سيدراَل بكـات، كـة بـة زووتـرير كـات، ئـةو تؤثبارانـة رابطريَيـت،          -1

 .ئةطةرنا  ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيي بري لة ضارةسةر بكةنةوة
 .بةدةنطةوة ضووني ئاوارةكاني ناوضةكةو دابني كردني ثَيداويستيةكانيان -4
وسـو و سـازداني هةَلمـةتَيكي خَيـرا بـؤ ضـاك كردنـي رَيطاوبـاني ئـةو          طرنطيداني زياتر بة بـواري تةندر  -3

 .طوندانة، ضونكة زؤر سةخت و ناهةموارن
ثَيكهَيناني ليذنةيةك بؤ سةرداني ناوضةكةو خةماَلندني زيانةكانيان، بة مةبةسو دـةرةبوو كردنـةوةي    -2

 .زةرةرو زيانةكانيان
بؤ يارمةتيداني طوندنيشنةكان، بة مةبةسو ضـؤَل نـةكردني    هانداني هةندَيك لة رَيكخراوة بيانةيةكان -5

 .طوندةكانيان
لة كؤتاييدا سوثاسي هاوكاري و بةدةنطةوة هاتين ثةرلةماني كوردستان دةكةير، كة ئـةو دانيشـتنةي سـازدا،    
لةالي ئَيمة ضةند زانيارييةك هةية، ئةطـةر ثَيويسـت بـوو ثَيشـكةش بـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانى دةكـةير،         

ةكو وردةكاري تؤثبارانةكان و بةياننامةي ئاطادار كردنةوةي خةَلكةكـة بـؤ ضـؤَل كردنـي طونـدةكان لةطـةَل       و
 .داواكاري و زيانةكاني خةَلكي طوندي دةندؤَل، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس، دوايَي ئةوانةمان بدَي مةمنونني، كاك ئيمسان سةرموو
 :ان عبداه داسيبةردَين احس

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راسو ئَيمة وةكو نووسينطةي دهؤكَي سةرداني دةظـةرا دهـؤكَي هاتينـة كـرن راثـؤرتَيكي دوورو درَيـذ حـازر        
كرن، بةس ئاخاستيَن مة ثرت ئةوان هاتنة ثَيشـكةش كرنـة جةنابَيتـةو جـةنابَي وةزيـرَي نـاوخؤو هـةردووكا        

يال ئةو ذي بةحس كرن، ئةز دةمةوَي هةنـدَي ئيشـارةتي تـري طـرنط ثـَي بـدةم،       ثَيكظةو ليذنا ناوخؤ تةساس
وةبةردةوامـة، بـةردةوامي    1183ئةو ذي ئةوة كو مةسةلة زَيدةطا توركي بؤ سةر  هةرَيما كوردستانَي سـاال  

ئيـذ  ئةظ دةظةرة دَينة دةسف كرن و طوللة باران كرن، دةيرانة توركيش هةميشة لةسةر دةظةرَيدا دبوري ، 
بلويذي طوندَيت دةظةرا ثارَينطا دهؤكَي سةر سنوورا توركيا تا ئةظرؤكـة يـةك طونـد نـةهاتيا ئاظـةدان كـرن،       
ضةندير حماوةلة هاتنة كرن بؤ هةندةك وةحـدات هاتينـة ئـاكنجى نةتيجـة رَيـداني شـةري مابينـة طروثـي         

ة طونـدَيت خـؤ بيتـة، هـةتا ئةظرؤكـة      هَيني توركي لة طؤردةثانة ملماَلنَي مابينة هةردوو اليةنة خةلكَيمة لـ 
دةبَيت نوكة مةنتيقة ثارَينطا دهؤكَي لـة سـةد طونـدا بـةرباني دانانـة نةهاتنيـة ئاظـةدان كـرن، هةيظـة دوو          

طوند دةظةري كةتينة بةر طوللة تؤثَي لةشـكرَي توركيـا، هـةروةها زَيـدةتر جـارَيكي تـر       ( 35)هةتانوكة ثرت 
ردستانَيي كردية، ظَي دةمَي ضـووية حـةستاو ضـوار ريـدانت دةسـف كردنـا       دةيرانَي توركي زَيدة عارانَي كو

دةظةرا ثارَينطا دهؤكَي كَي بووينة لةشكري توركيا، زَيدةتر ثَينج سةد طوللة تؤث دةظةرَي كةتينةو، زَيـدةتر  
( 5/8)و ( 18/2)و لـة  (2/6)سي و ثَينج طوند هاتنة طوللة باران كـرن، ذي بيلـي دةسـئَيك تايبـةت رؤذَي     

ئةو كةمياكة طةلةك بة مةزن دةظةرا طوللة هاتنة باران كرن، ئةو ذمارا طوللـة تؤثـا رةنطـة درسـت نةهاتيـة      
ننانني، ئةظ طوندة هةمي خةلكي وان كو ضووبنة سةر طوندَي تؤثرةنطَيـك ئيشـرةنطا هاتنـة بـةر دةظـا ئـةو       

ةر طونـدة، ئاظـةدان كردنـةوة طونـدا     خةلكة ئاوارة بووينة، كَيشا ئاوارة بوونا كةرتي نـاوة جـيين بوونـةوة سـ    
ثارَينطا دهؤكَي كَيشاكة طةلـةك مةزنـة دةظـةرَيكا طةلـةك مـةزن دةطـري ، بـةر هةنـدَي ئـةظ مةسـئووليةتة           
دةبيتة سةر وان جيهةتا وَيية ثةيدا بوونة كَيشـةي هـةي بةتايبـةتي دةولـةتا توركيـا طروثـَي ضـةكداري بـؤ         

خةلكَي واَلتَي تريش لةناو خؤيان دادةنَير سنوورا دةبةزَينر، جارةكـا  سةر ميللةتَي كوردستانَي عَيرادة، ئةظ 
دي ســاحةي كوردســتانَي ببتــة ســاحةي ملماَلنــَي دطــةل هَيــنا لةشــكري، ئــةم ثَيتيظيــا هةَلوَيســو حكومــةتا   
عَيرادَي سيدراَلي طةل هةَلوَيسو حكومةتا هةرَيما كوردستانَي طةل مةجتةمـةعي دةولـي، طـةل ئـةمريكا بـؤ      

نانة سنوورَيكي طرتنةبةرا شَيوازي طتئوطؤيا بؤ ضارةسةر كردنا كَيشةي هـةي ناظبـةرا طـروثَير ضـةكداري     دا
ظان دةوَلةتا، بؤ هةندَي هَيـني هـةرَيما كوردسـتانَي بَيتـة ثاراسـ ، نةبَيتـة طـؤردي سيسـتةمَيكي ئـةجهينةي          

 .دةوَلةتي هةي نةظيتة بةسةر كرد، زؤر سوثاس
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .زؤر سوثاس، مةال ئةنوةر سةرموو
 :بةردَين مال انور حممد ةئور
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشـتطريي لــة وتــةكاني بـةردَينت و ليذنــةي نــاوخؤ دةكـةم لــة ثَيشــنيارةكاني، مـر ضــةند ثرســيارَيكي هةيــة،     

ري هـةن ئــةو  يـةكَيكيان ئةوةيـة لـة وتــةي جـةنابت و جـةنابي وةزيـري نــاوخؤ ئيشـارة بـةوة كـرا كــة هؤكـا          
تؤثباران و ئةو شَيوازة، ئايا ضةند كراوة بؤ نةهَيشتين ئةو كارانة، ئايا حكومةتي هةرَيي كـاري كـردووة بـؤ    
نةهَيشتين ئةو جؤرة كارانة، تاكو ضةند جـاري تـر دووبـارة نةبَيتـةوة، ضـونكة جـاري يةكـةم نييـة، ضـةند          

 .كاريش كراوة بؤ ئةوة جارة ئةو شَيوازة دووبارة دةبَيتة، هؤكارةكانيش ديارن و
ثرسياري دووةميش ئةوةية، بؤضي حكومةتي عَيرادي سيدراَل وةكو ثَيويست هةَلوَيسو نيية بةرامبةر بةو 

 .تؤثبارانةو، بةرامبةر بة تؤثباران كردني خةَلكي بَي ديئاعي سةر سنوور
طـا دةكةينـةوة بـؤ طئتوطـؤ،     ثرسياري سَييةميشي ئةوةية، ئايا ئَيمة باسي طئتوطؤ دةكةير لـة خؤمانـةوة دةر  

ضةند طئتوطؤ هةم لة داخيل و هةم لة دراوسَييةكان حكومةتي هةرَيي كردوويـةتي و بؤمـان بـاس بكرَيـت،     
بنانني ئايا نةتيجةي ضي بووةو، بؤ نةتيجة ناطرير، ئَيمة هةر لة يةك تةرةف داواي طئتوطـؤ دةكـةير، ئايـا    

اوةتةوة، ناكرَيت طئتوطؤ لةطةَل هاوزماناني خؤمـان بكـةير، بـؤ    تةرةيف دووةم وةاَلمي دةداتةوةو، وةاَلمي نةد
ئةوةي ئةو ئارامي و ئاسايشةي كـة لـة هةرَيمـدا هةيـة، كـة شـتَيكي وابـنامن نوَييـة تَيـك نةضـَيت و نةبَيتـة            

 .مايةي ئةوةي خةَلكَيكي تر بتوانَيت بةو هؤكارانة ئارامي هةرَيي تَيك بداتر، سوثاس
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .زؤر سوثاس، كاك زرار سةرموو
 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو زانياريانةي كة دةمويست لة راثؤرتةكةي خؤم ثَيشكةش بة ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ثةرلةمانى بكـةم،  

هــةموو  بةرداسـو بــةردَين وةزيـري نــاوخؤ كـاك عورــان حـاجي مــةبود و ليذنـةي نــاوخؤ لـة راثؤرتــةكان،      
بةرداسـو حكومـةتي   / ئةندامان ثَيشكةشيان كرد، دووبارةي ناكةمةوة، تةنها دوو خـاَلي هةيـة، خـاَلي يةكـةم    

هـةرَيمي كوردســتان حةدــة زيــاتر بـةدةنط ئــةو ئاوارانــةوة بضــَيت، كــة لـة نةتيجــةي ئــةو تؤثبارانــة ئــاوارة    
داني شـاري دـةاَلدزَيي كـردووةو هاوكـاري     بووينة، زؤر سوثاسي بةردَين ثارَينطاري سلَيماني دةكـةير، كـة سـةر   

خةَلكي ناحيةى ئيسَيوةي كردووة، بةاَلم ئةوةي ئَيمة بنانني تاوةكو ئَيستا ئاوارةي طونـدةكاني سةنطةسـةرو   
ذاراوة هــيض هاوكاريــةكيان بةدةســت نةطةيشــتووة، ثَيشــنيار دةكــةير ئــاوارةي هــةموو ســنوورةكان هاوكــاري  

ي كوردستانةوة، ضونكة هةمووتان باش دةزانر خةَلكي ئةو طوندانـة ثشـت   بكرَير لةاليةن حكومةتي هةرَيم
و ثةناي هَيني ثَيشمةرطةي كوردستان و ثشت و ثةناي ئةو خةَلكانة بوون كة سوجدةيان دةبرد بـؤ خـاك و   

 .خؤري نيشتمان، لةبةر ئةوة بةرداسو حةدة بةدةنطيانةوة بَيني
ــت ــةمان دة / دووةم ش ــةرؤكايةتي ثةرل ــة س ــة     داوا ل ــوئَير و ب ــة ي ــت ب ــكةش بكرَي ــةك ثَيش ــةير موزةكةرةي ك

سةرؤكايةتي ثةرلةماني عَيراق و بة سةرؤكي كؤماري عَيراق و بة هَينة سرة رةطةزةكان، هةروةها ثشتيواني 
لة دسةكاني مـام خورشـيد دةكـةم، بةرداسـو حـةدي خؤيـةتي ئـةو هؤكارانـةي كـة دةبنـة هـؤي ئـةوةي ئـةم              

 .بةرداسو ئَيمة برييان لَي بكةينةوة، لة كؤتاييدا زؤر سوثاسرووداوانة روو بدةن، حةدة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاس، خاتوو شريير سةرموو
 :بةردَين شريير عبدالربر دينؤ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة ئةمذي سوثاسي سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَيت دكـةم بـؤ دانيشـتيَن دةرسـةتَي وةختـدا يـا سـةرمووي ئـةم باشـرت         

هةبَي ، ضونكي ئةمة ئةطةر بَيذن بؤ ماوةي ئةم ذي بةرنوكة بةحس بكةن ئةظ دةظةرَي سةر سـنوورا تـَير   
تؤث باران كرن تو باشقي بةَلَي ض جيهةتَي ئَيران بَيت، يان توركيا بَيت، بـةس ئـةم تةئكيـدَي بكـةن رؤذانـة      

ي دةه كيلؤمـةترا هـةتا ثـازدة كيلؤمـةترا     ئةو دةظةر تَير تؤث باران كرن ذوان تؤثا مةع عيلي ئةو دةظةرة ذ
دوورة ذي حدودَي سنوورَي توركيا، وةكو ئةز مةنتيقةكة سنووري، يـان مةنتيقةكـة حـدودي بـاذَيرَي زاخـؤ      

دةبيني، يةعين خةلكةك زَيدة زَيدة ذوان دةظةرا سةبة  رؤذان نةمطوت ئةشني بَيذم سيا تا ضلة بـةلكي  زئة
، بةس رؤذانة ئةظ تؤثبارانة ئيل وان طوندا دَيتة كرنَي، ئيل وان طونـدا  ئيمصائةكي دةديق نايةتة بةردةست

ئَيل كرنَي وَي ذيانَيت هةمي الزم ئةم بنانر ئةو خةلكةكي بةسي  وَيـرَي هـةمي مـوزارعر، هـةمي يـةعين      
سةالحر سةر وَي ضوونة ئـةو دةظـةرة ئيـل ذيانـةكي نـوَي دةسـت ثـَي كـري ثشـو ضـةندير سـاَلة مـةحريي             

وان دةظةرا، ئةز بَيذم ئةطةر سةبةبا هةبي ذي، ئان بَيذن هـؤ هـةبر سـةبةبةك هـةبي بـؤ ظـان تؤثـا        بووينة 
وَي تـؤث بـاران كـرن ئيـل وَي دةظـةرَي ئةطـةر خةلكـةك         ةظةرا ديـ  نةوةسـان، نـةويل حـةمجي    بارانا ظان د

ئيسـتيعمال كـرن    هةبي  وَيرَي، ئةز بَيذم نةلوي حةجوية عةمةلياتَيت عةسكةري، ئان ئـةظ ئةسـليمة بـني   
دذي خةلكَي، ئان خةلكَي بةسـيت ئـةز دبَيـذم طونـدَي مةسـيميانر، طونـدَيت موسـلمانر، يـةعين ئـي هـةمي           
نةتةوةو ديانةتاو ئيل ذي مةطوت ئـةز تةئكيـدت كـةم خـةلكَيت بةسـي  وان طونـدا كـري، هةتانوكـة وةكـو          

ة كرنَي ويـل بـؤ وان دةظـةرا، هةتانوكـة     ثَيويست خنمةتى ذ نةهاتية كرنَي، وةكو ثَيويست هاريكاريا نةهاتي
ئةم ذي دةظةرا ننانر نيسبةتا ئةم بَيذن ئةم سةحكةن ديادة خؤ سةركردايةتي مة، ديادةي مة هاريكاريةك 
نةهاتية كرنَي لة ناحيةي عةسكةريا كو ئةو خةلكة وَيرَي ئةو دكةن سةبة  دةوان تؤثا دةيـر بـَي خـةلكَي،    

ــاري نةهاتيــة ك  ــةكي    يــةعين ض مــة هاريك ــان هاريكاري ــت، ئ ــا ئينســاني بَي ــذم هاريكاري ــةدا ئــةز بَي ــَي، ماع رن
مةعنةوي بَي ، ئةم تةئكيدت كرن ئةم هاريكاريا مةعنةوي و ئينساني ئةم بدةن، هةر خةَلكـةك لـةناظ مـة    
دابَي ، ئةز ننامن ئةز بَيذم لوَيرَي ض ئَيران بت، ض توركيا بت، خةلكةك طةلةك يةعين مةعارةزة هةي دذي 
وانة ذى هةي، ئايا لظَيرَي ئةو ذي وان تؤثا يةعين دذي وَي خةلكَي شةعبا خؤو نةتةوةي خؤ كارَيـت ئيـنر،   
ئان بةس بؤمة، وةكي هةمي دةزانر هةر مةديتية ئةم نةتةوةكي، ئـان دبَيـذم ميللـةتَيكي ئـةم موسـامل بـر،       

كــةن بــؤ جــوزئي بةســيت هــةر مةديتيــة دواي مــة جنئــةكيش حالَينــة ئــةم ببينــة خةلكــةك، يــا طرنــةكي د
داميةنيش حةلَي تَيكدانة وةزعَي وانة بَي ، ئةز طةلةك درَيذ ناكةم، ضونكي زَيدة زَيدة هةمي بـرادةرا ئـةز   
نةه طةلةكة، نة هةميا طةلةكش وان ئـةز رةئيـا مـة طـةل وانـة، ضـةند داخوازيـةك هةنـة ئةطـةر جةنابَيتـة           

 .روخسةت بدةيت
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ةتا عَيرادـا سيـدراَل كـو باشـرتة لسـةر حكومـةتا توركيـا بيتـة كـرن دظـان           ذي ثَيكتيظيا كار كرن بة حكوم -1
هَيرشَي بَي بةردةوام، ئةز تةئكيد دكةم بةردةوام يـةعين رؤذانـة ئـةز مـة سـةردانا مةنتيقـة كـري، تايبـةت         
كةنطَي ئيل وةخَو عوتلةية، يةعين وةخَو بَيـت دانانـة خةلكـةك رؤذَي جومعـة عوتلـةي رةرـي عوملـة ض        

 .مةنتيقةك سياحيا وي ويل وةخَو ديتة كرنَي سياحي
ثَيكهَينانا شاندَيكي ثةرلةماني ذي سةرةدانا وان دةظةرا بكةت ئةوةي هـاوواَلتي بـةردةوام تـووش دةبـر و      -4

 .طرانيا زةرةرا وان دَيتة كرن
كرنـا ثامشاوةيـةت   كاركرن لةطةَل رَيكخراوَير ثَيظة طرَيدان وان جؤرا دانا يـَير دةولـي و هـةرَيمي بـؤ راو      -3

 .هةمني طولَي تيماير جوهدة، ضونكة ئةو ذي مةتظَي  مةنتيقة مونادةشة كرن بؤ ثاراستنا ذيانا هاوواَلتيا
مةدظَير ئةم موتةليع بر سةر ئيتيئاديا يا بـةينا سـةرؤكَي وةزيرانـَي عَيرادـَي ضـووينة بـؤ توركيـا طـةل          -2

نوري ماليكي وةخو ضـوو بـؤ توركيـا دبَيـت ئـةم موتـةليع        بةينا وى و توركياش، سةرؤكَي وةزيرَي عَيرادَي
 .بني، كةضي ئيتيئادية هةية لة ناحية ئةمين، طةلةك مةمنون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك عوران سةرموو

 :ابد بد امني عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خانيش دةكةم بةرداسو، ئةو سةرداني ثارَينطاري سلَيماني  ثشتيواني لة ثَيشنيارةكاني ليذنةي ناوخؤ و سارا
بؤ مةنتيقةكة لةرداستيدا شتَيكي باشةو جَيطاي دةست خؤشيية، بةاَلم ئةوةنـدة كـايف نييـة، ضـونكة باسـةكة      
هةر لـةوة نييـةو خـةَلكي ئـةو طوندانـةي كـةوا تؤثبـاران كـراون و ئـاوارة بوونـةو بـاَلو بوونـةوة بـة طونـدة               

تا ناو دةاَلدزَيش هاتوون، كة هاوكارييةكي ماددي بكرَير، يان نا، ئَيستا بادي طوندةكاني ثشدةر، ننيكةكان و 
بناري دةنـديل و مةنطوردايـةتي، ئَيسـتا شـةوي رابـردوو تـا بةردةرشـيليش كـة لـة ثشـو ذاراوةيـة تؤثبـاران             

كـة، بةتايبـةتي دةَلـَير ئينـنار     كراوة، بؤية بةرداسو ئَيمة خةَلكي مةنتيقةكةير، خةَلكي بادي طوندةكاني دي
كراوير، يةعين دارمشانة كة لة ثشو دةالدزَيية خةَلك تووشي تةوةتورَيكي جـددي بـووة، يـةعين خـؤ هـةر      
طوندَيك و سةد طوند نيية، مةنتيقةيةكي يةكجار بةرسراوانـة كـة تووشـي دَلـة راوكـَي و تووشـي دةلـةدَيكي        

ثباران نةكراون، بةاَلم كة دةَلَي ئيننار كراوير و عةجايب نييـة  يةكجار جددي بوون نازانر، ئَيستا راستة تؤ
شةوَيك لة شةوان لةو رؤذانة مةسةلةن ئةوان تؤثباران دةكرَير، بؤية خةَلكَيكيان هةيـة يـةك، دوو كةسـيان    

ذياني بةجَي هَيشتووة لة ماَلةكةوة، ئةوانيش وةكو بَلَيي منداَلي ساواو ئةوانةيان راطواستؤتةوة، كة ئةوة بؤ 
طوندنيشيين خةتةرَيكي طةورة دروست دةكات، ضونكة ذياني طوندنيشيين وةكو شار نيية، بة هةموويانـةوة  
دةتوانر ذياني خؤيان دابني بكةن لة رةزو با  و حةيوانات و ئـةوةي كـة هةيانـة، بؤيـة بةرداسـو ثَيشـنيارم       

دَيك لـة وةزارةتـة مةعنيـةكان، ئايـا     ئةوةية لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان زؤر بة جددي و بـة ثةلـة وةسـ   
ئــةو خةَلكــة بةطشــو، نــةك هــةر ئةوانــةي تؤثبــاران كــراون، خــةَلكي طونــدةكاني ناوضــةي ثشــدةرو بنــاري   
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مةنطؤردايـةتي و بنــاري دةنــديل بــة جــددي ئــةو خةَلكـة را بكــةن و واز بَيــنر، يــان يــةعين شــتَيكي جــددي،   
كـةوا ئـارام ببنـةوة، مةسـةلةن ض بكرَيـت باشـة بةرداسـو،         خةبةرَيك، دَلخؤش كردنَيك بؤ متمانة، بؤ ئةوةي

ئةو ياداشتةش كة ليذنةي ناوخؤ باسي كرد بؤ ئةجنومةني نوَينـةران و جةنابيشـت هـةر باسـت كـرد، ئـةوة       
 .زؤر بة ثةلة بكرَيت و زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك حمةمةد سةرةج سةرموو

 :دبةردَين حممد سرج اب
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مــر ثــَيي وايــة ئــةو زيانــة مادديانــةي كــة لــة نةتيجــةي ئــةم تؤثبارانــةو ئــةو هةردةشــانةي كــة لــة هــةرَيمي   
كوردستان كراوة زيـاتر و طـةورةتر لـة زيانـة سياسـيةكةية، كـة بريتيـة لـة شـكاندني هةيبـةت و سـةروةري            

دةري ئَيمةش، لـة دـةدةري هـةرَيمي كوردسـتان ئةوةيـة      هةرَيمي كوردستان، مةترسي طةورة لَيرةداية، لة دة
كة درَيذترير سنوورمان هةية لةطةَل دوو دةوَلةتي زل هَيني ناوضةكة، كة هةردووكيان بؤخؤيان كؤمـةَلَيك  
طرسو دةرةكي و ناوةكيان هةية، ثَييان واية هةندَي جار ئَيمة بةشَيكني لة كَيشةكانيان، يـةعين بةداخـةوة،   

ؤر درَيذة بةو باسانةوة بدةم كة ئةو بةردَينانة كرديـان، دةمـةوَي بَلـَيي ئـةوةي لةسـةر ئَيمةيـة       مر نامةوَي ز
هةر كاتَيك مةترسييةكي دةرةكي روومان تَي بكات خَيرا ئةوة ئيشي حكومةتي عَيرادي سيدراَلة، حكومـةتي  

ضـؤن بتوانَيـت ئَيمـة     ،رَينرَيـت َيت بـةردَيوة، خـؤي ثـَي ناثا   كامةية، يةعين ئةو خؤي ثَي نابر عَيرادي سيدراَل
بثارَينَيـت؟، لةبــةر ئـةوة مــر وادةزامن حكومــةتي هـةرَيمي كوردســتانيش زؤر خــةم سـاردة لــةم مةســةلةية،     
مةســةلةن بــؤ منوونــة ئــةم واَلتانــة ئةطــةر هــةردووكيان نــا، يــةكَيكيان دونصــوليةتي هةيــة، كــوا ئَيمــة ئــةم  

دةسو بَلَيني ئةوة، لة كاتَيكدا ثةيوةندي ئَيمةى هةرَيمي دونصوليةتةمان بانط كرد موزةكةرةيةكي بدةينة 
 .كوردستان، بةتايبةتي لةطةَل كؤماري ئيسالمي ئَيرانة ثةيوةنديةكي زؤر باشة لة ئاستَيكي زؤر بةرز داية

يةعين ئَيمة كة ئَيستا لةطةَل حكومةتي عَيراددا تَيكةلَييةكة زؤر ضردتر بووة، ثتةوتر بـووة، دةبـوو   / دووةم
َيستا لة وةزارةتي خارجيةوة سةسارةتي ئَيراني، سةسارةتي توركي بـانط بكـرا بوايـة بـةالي كةميـةوة روون      ئ

ــةو         ــاردير ل ــةم س ــة زؤر خ ــةوة ئَيم ــية، بةداخ ــةي ض ــة ماناك ــةو تؤثباران ــَيوة هةردةش ــةم ش ــةك، ئ كردنةوةي
ئةوةي كاك ديلمان ئيشـارةتي  مةسةلةية، ثَيي واية مةترسي طةورة لَيرةداية، ئَيستا ئةوانة باس لةوة دةكةن 

ثَيدا سةرؤكي حكومةتي عَيرادي ضووة بؤ توركيا، ضووة بؤ ئَيـران، يـةعين ئةطـةر زينـدوو كردنـةوةي ئـةو       
ياداشتة كؤنانة نةبَيت، ضي ترة مةسةلةن، تارق هامشي رووثةري لةسةر هةَلدايةوة كة بةَلَي رَيككـةوتنَيكي  

درَيذة دان بة هاتنة ناوةوةي حكومةتي توركيا بـؤ نـاو هـةرَيمي     لةطةَل حكومةتي توركيا ئيمنا كردووةو بؤ
كوردستان، كة ثَيشرت رذَيمي ثَيشوو كردوويةتي، لةوانةية لة جَيطةي تريش هةبَيت، ئَيمـة مةبـدةئَيكي زؤر   
طرنط هةية لة هةرَيمي كوردستاندا ثيادة كراوة، هةم حكومةت، هةم ثةرلةمان، هةم اليةنة سياسيةكان، كة 

تية لة دذايةتي كردني هةر هةردةشةو شااَلو و هَيـردش كردنـة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان، هـةروةها رَيطـة        بري
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ــي        ــتيئناز كردن ــؤ ئيس ــةك ب ــة ثَيطةي ــتان بكات ــةرَيمي كوردس ــة بيــةوَيت ه ــَي ك ــن و طروث ــةر هَي ــة ه طــرتر ل
ةير، مـر ثـَيي وابـوو    دراوسَيكامنان، ئةمة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة، دةبَيت ئَيمة خؤمـان ضارةسـةري لـَي بكـ    

دةبواية وةزيـري ثَيشـمةرطةش لَيـرة بوايـة، ضـونكة ثاسـةواني سـنوور، يـةعين دةبوايـة دسـةيةكي بكردايـة            
مبانناني بواية لةو ناوضانة، نيوةي ئةم ناوضة سنووريانة هـةمووي تؤثبـاران دةكرَيـت و بؤتـة ئـاطر بـاران،       

ة، ضيان نـةكردووة، دةبـوو ئَيسـتا ئـةوة بَيـت، يـان       ئةوان دةوريان ضية، ئيشيان ضية، جار جار ضيان كردوو
بةالي كةمةوة سةرؤكي حكومـةتيش وايـة، لـة بـةريتانيا بـراون يةكـةم طةشـو سياسـي كـة بـة دنيـا كـردي             
ــتا دةردة       ــة ئَيس ــت، ئَيم ــةك خس ــتةكةي ث ــرا طةردايــةوة هــةموو طةش ــوو خَي ــت ب ــك دةردة طايــةك دروس كاتَي

هةية، يةعين لة رووي كولَيراوة وةزيري تةندروسو دةَلَي لـة هـةموو    ئينسانيشمان هةية، دةردة واَلتيشمان
كةس تووشي كولَيرا دةبر، يةعين ئةمة مةرطةساتَيكة نة حاَلةتَيكي تةواري هةية، ( 452)ضوار سةعاتَيكدا 

ةر نة بة دةنطةوة ضوونَيكي زؤر طةرم هةية، ئةمة لةناومان بَيت و ئةمة سنوورةكامنان وا بَيت، يةعين لةبـ 
شي دوو دةوَلةتي زل هَينة، بةرداسو مر ثَيي واية ئَيمة زؤر بة جددي هةم سةرؤك كؤمار، هةم شااَلو و هَيرد

سةرؤكي حكومةت، هةم سةرؤكي هةرَيي، كة ئَيستا لة بةةدان بة جددي حكومةتي عَيرادـي ئيجبـار بكـةن،    
كـةن بـؤ كؤتـايي هَينـان بـةم شـَيوازة،       كة دةبَيت راستةوخؤ لةطـةَل ئـةم دوو دةوَلةتـة دانيشـتنَيكي جـددي ب     

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، خاتوو نازناز سةرموو
 :بةردَين نازناز حممد عبدالقادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس بؤ ئةو دةرسةتة، مر لة ثَيشةوة لة رووي دانونيةوة سكااَلي خؤم بةرامبـةر بـة ئـةمريكا دةردةبـردم،     

واَلتي موحتةلي عَيرادةو ثَيويسـت لةسـةريةتي لةطـةَل هَيـني سـرة رةطـةز سـنوورةكاني عَيـراق          ضونكة ئةو
بثارَينَيت، كة لةو ئاستةدا نةبووة ئةو كارانةي كة كردوويةتي، ئينجا لة دواييدا عَيراق خـؤي بةرثرسـة لـة    

نيية بةنيسبةت مَيذووي  هةرَيمي كوردستان، ئيدانةي ئةو تؤثبارانة دةكةير، هةرضةندة ئةمة شتَيكي نوَي
كورد، تارخيَيكي سةد ساَلةي هةية، بةتايبةتي ئةو سنوورة دةست كردانة، كة دروست كـراون و لـةت كردنـي    
كوردستان بةو شَيوةية كة سةدان ساَلة بةردةوامة، بةردةوام ئةو سنوورانة كةكاتي خؤي دةوَلةتي عورـاني  

كانــةوة تــاكو ئَيســتا بــةردةوام بــووة، هــةر خؤيــان ئــةو ة(1522)و ئريانــي ســةسةوي دروســتيان كــردووة لــة 
سنوورة دةستكردانةيان دروست كردووةو خؤشيان رديان لةو سنوورانةية، بةردةوام كَيشةيان ناوةتـةوة لـةو   
سنوورانة، ئةمة بةرداسو جَيطةي هةَلوةستة كردنة، زؤر جار برادةراني ئَيرةش باسـيان كـرد ئَيمـة بـةدواي     

َيني، وا تةسـةور دةكـةير هؤكارةكـان ثـذاك و ثةكةكـةن، بـةاَلم ئـةوة نييـة، ئـةوة كَيشـةي           هؤكارةكان دةطـةرد 
طةلَيكة لةناو ئةو دوو واَلتة خؤيان رووبةردوو بوونةوة بةرامبـةر بـة بنووتنـةوةي نةتةوايـةتي كـورد لـةناو       

ي بيـانووي زؤر زةعيـف،   ئةو دوو واَلتة، وةاَلميان نيية بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية، جا دةطةردَير بةدوا
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بؤ ئةوةي كَيشةكان ئالؤزتر بكةن، لَيرةشدا هةندَيك جار حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة تاوانبـار دةزانـر،   
كة ئةوانة رةنطة هةست و سؤزَيكيان هةبَيت بةرامبةر بة ميللةتةكة، بةرامبةر بةو هةرَيمة، ياخود خةَلكي 

َيكي هةية بةرامبةر بـة هـةردوو ثارضـةكةي تـري كوردسـتان،      هةرَيمي كوردستان لة رووي عاتيئيةوة عةتئ
بةاَلم كَيشةكان بةو جؤرة ضارةسةر ناكرَيت، ثةيامي مر بـؤ دةوَلـةتي مجهـوري ئيسـالمي و توركيـا ئةوةيـة       
ئةو زةمةنة بةسةرضوو بةزؤري سنووري دةستكرد، بةزؤري ثارضة ثارضة كردني واَلتةكة، هةروةها ثَيشيَل 

وةكاني خؤيان، بؤية با بة جؤرَيكي تر تةماشاي بكةير، ئةوة ماناي ئةوة نيية كة ئةو دوو كردني مايف نةتة
حنبةي ئةوان سةعاليةتي ضةكدارانةيان هةية لةو حدودانة، وةكو هةرَيمي كوردستان، يان وةكو ثةرلـةماني  

ةهـا طروثـي موعـارزي    كوردستان تةئيديان دةكةير، بةاَلم كاتَيك كة ميللةتَيك بَي بـةش كـرا، بَيطومـان جؤر   
ة رؤذ دةربضر، هةندَيكيان هاوكـاري خـةَلكانَيكي   بلةناو دروست دةبَيت، لةوانةية ئةو طروثانة هةندَيكيان س

ناردَيكيش بكةن و زل هَينانى دةرةوة، زل هَيناني رؤذئاواش بَير زياتر وةزعةكة ئـاَلؤز بكـةن، ئةطـةر ئـةوان     
قةكة، با خؤيان بَير لةسـةر مَيـني طئتوطـؤ لةطـةَل ئـةو نةتةوانـةو       نةيانةوَيت زل هَينان ثَييان بَيتة مةنتي

لةطةَل ئةو بنووتنةوانة دابنيشر و كَيشـةكاني خؤيـان ضارةسـةر بكـةن، ئةمـة رَيطايـةكي زؤر ئاسـانرت و بـَي         
زيانرتة، بةتايبةتي مر بةرامبةر بة ئَيـران زؤر ثَيـي نيطـةرامن و ثـَيي ناخؤشـة، ضـونكة حاَلـةتَيكي عـاتيئي         

بــةيين ئــةو دوو ميللةتــةو ئــةو دوو ثارضــةية هةيــة، لــة بــةيين ســارس و كــوردش هةيــة، ئَيمــة ثَيكــةوة     لة
مَيذوويــةكمان هــةبووة، مَيذوويــةكي طةشيشــمان لةطــةَل يــةكرتدا هــةبووة، دةشــتوانني زؤر باشــرت ئومــوري    

 .خؤمان هاوكاري بكةيرء حةلي كَيشةكاني خؤمان بكةير، زؤر سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .زؤر سوثاس، كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي  يد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةو بارة نائاراميةو تؤثبارانةي سنوورةكاني طرتؤتةوة لة شازدةي مانطةوة دةسو ثـَي كـرد تـا دوَيـيَن     

و ثَينجويين طرتؤتةوة، ديارة بةردةوام بووة، ثضرد ثضرد رؤذي ضةند جار تؤثباران كراوة، سنوورةكاني ثشدةر
طونــدةكاني كانيســَيو ســوورَير و بــاني بنــوك و جؤمةريســي  ( 43/8)ســنووري ثَينجــوير لــة بةرةبــةياني  

بؤردومان كراون و ئةو ناوضانة زةرةرو زيانَيكي زؤريان لَيكةوتووة، ذمارةيةكي زؤر خةَلكي لَي ئاوارة بـوون  
ةخَيو كردنـي مانطـاو مـةردو مـااَلتي خـةَلك زؤر سـووتاوة، خـةَلكي        و رةزو باخَيكي زؤر سووتاون، لةوةردطاي ب

ئةو ناوضةية هةموو خةَلكَيكر كة خةريكي كاروكاسبني، خـةَلكي مـةدةني و بـَي تـاوانر، كـة بةرداسـو هـيض        
طوناحَيكيان نةبووة لةوةي كة تؤثبـاران بكـرَير، ديـارة ناوضـةكة تووشـي نائـارامي بـووة، خةَلكةكـة زةرةرو         

ي زؤريـان لـة رووي مـاددي و بـاري دةروونييـةوة لـَي كـةوتووة، كَيشـةو مةشـاكيلي كـارو كاسـبيان لـة             زيانَيك
سنوورةكان بؤ دروست بووة، بةرداسو ئَيمة حةدة زؤر بة جددي دسة لةسةر ئةوة بكةير بيانووةكان ضـني،  

بةرداسـو كـار لةسـةر     بؤ ئةوةي ئةو ناوضة سنووريانة تؤثباران بكرَير و بةجددي باسي هؤكارةكان بكـةير، 
ئةوة بكةير ناوضةكةي ئَيمـة كـة ناوضـةيةكي ئارامـة، باشـرتير ناوضـةي ئـارامي عَيرادـة، نةبَيتـة ناوضـةى           
ــنة      ــنو بةرهةَلســتكارةكان، هَي شــةردو ثَيكــدان و ملماَلنــَي و نــاكؤكي هَيــنو اليةنــةكان، طــةر دســة لةســةر هَي
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ةشــَيك نــني لــة سياســةتي حكومــةتي هــةرَيي، جيــان لــة  بةرهةَلســتكارةكاني ئَيــران بةرداســو ئــةو هَينانــة ب
سياسةتةكاني ئَيمة، ئَيمة بري لةوة بكةينةوة هةر ضؤنَيك بوو هةوَل بدةير وا بكرَيت كة ديالؤك و طئتوطـؤ  
و دسة كردن لةسةر ئةو حاَلةتة نائاراميانة لة سنوورةكان بكرَيت، بؤ ئةوةي تةنيا دةسف و تؤثبـاران نـني،   

ير لة سةترةي ثَيش ئَيستا لة سنوورةكاني ثَينجوير هَينة تريؤريستةكان لة سنوورةوة هاتنة زؤر دوور نةردؤ
ئةم ديو ذمارةيةكي زؤر ثَيشمةرطةو ثاسةواني ئَيمةيان شةهيد كرد، كة بةرداسو ئةوانـة دةكةونـة ناوضـةي    

ناوضـانة ثارَينطاريـان لـة    شلَير لة ناحية طةرمك و ئةوانة، كة ئةوانة كؤمةَلَيك ثاسةواني سنوور بـوون لـةو   
خةَلك دةكرد لة سنوورةكاني سايطوَينو باني خان و هةاَلاَلوةو بامشا  و ئةوانة، ئةوة خـةَلك بـة ئاسـاني بـة     
ضاوي خؤيان دةيبينر كة سووديان لة سنوورةكان وةرطرتووة، هةر ضةندة ئةو ناوضانة خةَلكةكة طلةييةكي 

لَي نةدراوةتةوةو دةرةبوو نةكراون و بةدةميانةوة نةضـوون، تـةنيا   زؤريان هةية، كة وةكو ثَيويست ئاورديان 
دسة لةسةر ئةوة دةكرَيت بةردَين ثارَينطاري سلَيماني سـةرداني كـردوون، كـة بةرداسـو ئـةوة لـة كةناَلـةكاني        
راطةياندندا خةَلكي ئةو ناوضانة كـة خؤيـان موعاناتيـان هةيـة زؤر دسـة لةسـةر ئـةوة دةكـةن، تـاكو ئَيسـتا           

ومةتي عَيراق هيض هةَلوَيسـتَيكي ديـاري نـةبووةو ثَيويسـتة حكومـةتي عَيـراق، ئةطـةر ئَيمـة حكومـةتي          حك
هةرَيميكني لةضوارضَيوةي حكومةتَيكي عَيرادي سيدراَلدا، ثَيويسـتة حكومـةتي عَيرادـي هةَلوَيسـتَيكي لـةوة      

ئاطـادارى بكـات، هةرضـةندة     لـةوة ت خـؤي بـة ئَيـران بَلَيـت و بـا      هةبَيت بة ئاشكراو راشكاوانة راي بطةيةنَي
حكومةتي هةرَيي بة رةري لة رَيطةي نوَينةرةكةي خؤي لة تاران حكومةتةكةي ئَيراني ئاطادار كردؤتـةوة،  
بةاَلم ئَيمة هةرَيمَيكني لةسةر عَيرادَيكي سيـدراَل، بؤيـة ثَيويسـتة حكومـةتي عَيرادـي راسـتةوخؤ نـاردةزايي        

ارانة بكات، ثَيويستة ئَيمة وةكو ثةرلـةمان نـاردةزايي خؤمـان دةربـربدير و     خؤي دةبردَيت و ئيدانةي ئةو تؤثب
رَيكخـراوي نةتـةوة يـةكطرتووةكان لـةوة ئاطـادار بكةينـةوةو ياداشـتَيكي بـدةييَن، ئَيمـة كـة لـة ضوارضـَيوةي             

ةتي عَيرادَيكــي سيــدراَل دايــر، ثَيويســتة بةرداســو لَيمــان بثرســَيتةوةو تــةنيا ئةركةكــة لةســةر شــاني حكومــ 
هةرَيي نةبَيت، راستة حكومةتي هةرَيي ئةرك و واجيباتي خؤي ديارة بةرامبةر بةو مةوزوعة، بـةاَلم ئَيمـة   
لة ضوارضَيوةي عَيراددا دةستوورَيكي ماناي ئةو دةستوورة بة عَيرادةوة طرَي دراوير و ئَيمة ئيلتينامامتـان  

تيان بةرامبةر بة ئَيمة هـةبَيت، ئـةو تؤثبارانـة    بةرامبةر بةو دةستوورة هةية، ثَيويستة ئةوانيش ئيلتيناما
زةرةري هةموو اليـةكي هةيـة بةرداسـو، ئَيـرانيش زةرةري تيـا دةكـات و ئَيمـة زةرةري تيـا دةكـةير، لةطـةَل           
ئةوةشدا ئَيمة ثَيويست دةكات وا بكةير كةمرتير زةرةرمان بةر بكةوَيت هةردوو ال دةناعةت بةوة بكةير و 

خؤمان بكةير و نة ئةوان تؤثباران بكةن، لةم اليةشةوة هَينَيك هـةبَيت ئَيـران لـةوة     كؤنرتؤلي سنوورةكاني
 .هةبَيت كة ئةوانة ئةضنة ئةوديو، لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة ئةوةمان لةبري نةضَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَين سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد
 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

سةبارةت بةو دةست درَيذيانةي ض توركيا دةيكات، ض ئَيران دةيكات، بَيطومان ئةوة ثَيشيَل كردنَيكي تـةواوي  
سةروةري خاكي عَيرادة، ئةمردؤ ئةطةر عَيـراق نـةتوانَيت وةاَلمـي ثَيويسـو ئـةو دةوَلةتانـة بداتـةوة لةبـةر         

هـةن كـة عَيـراق دةثـارَينن، هَينَيكيـان هَيـني        بارودؤخي خؤيةتي كـة تَيـي كـةوتووة، بـةاَلم دوو هَيـني تـر      
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هاوثةميانانة كة لة عَيراددا دةوري ثاراستين ئاسايشي عَيرادي لة ئةستؤية، هَينَيكي تريشيان هَيني نةتةوة 
يةكطرتووةكانة، كة خؤمان دةزانني ماوةيةك ثـَيش ئَيسـتا بـة برديـارَيكي ئةجنومـةني ئاسايشـي نَيودةوَلـةتي        

كطرتووةكان لةعَيرادــدا زيــاد كــرا، كةضــي ئــةوة جــَي ثرســيارة لــة كاتَيكــدا رؤلــي نةتــةوة   رؤَلــي نةتــةوة يــة
يةكطرتووةكان لةعَيراق زياد دةكرَيت و هاوثةميانان لَيرةنة، لةبةرامبـةر ئـةو ثَيشـَيلكارية زةدةي،بةرامبـةر     

َي دةنطـر، بةرداسـو   ئةو ثَيشَيلكاريةى لةسةر مـايف مرؤظـي خـةَلكي كوردسـتان و خـةَلكي عَيـراق دةكـرَي  بـ        
ــةري نةتــةوة       ــيار لــة نوَين ــةبَيتء ثرســيار بكــةير و ثرس ــتةمان بةرامبــةر ئــةوة ه ثَيويســتة ئَيمــة هةَلوَيس
يــةكطرتووةكان لــة عَيــراق بكــةير، ئايــا بؤضــي يــةعين تــاكو ئَيســتا وةكــو ثَيويســت وةاَلمــي نــةبووة، راســتة  

دةبَيـــت ئـــةوةمشان لـــةبري نةضـــَيت درةنـــط  ســـةرؤكي حكومـــةتي عَيـــراق هةَلوَيســـو دةربرديـــووة، بـــةاَلم  
هةَلوَيستةكةي دةربردي و ئةمردؤ ئةطةر توركياو ئَيرانة، كاتَيك ئةو ثَيشـَيلكاريانة لةسـةر خـاكي كوردسـتاني     
عَيراق دةكةن، ئةطةر بيانوويان هةرضيةك بَيت، بةاَلم ئاماجنيان تَيكداني بارودؤخي زياتري عَيرادة، لةبةر 

ــةر دامودةزط  ــةوة لةس ــتان     ئ ــةَلكي كوردس ــو خ ــة، وةك ــيةكاني عَيراديش ــة سياس ــةر اليةن ــراق و لةس ــاني عَي اك
هةَلوَيستيان لـة بةرامبـةر ئـةو دةسـت درَيذيانـة هـةبَي ، ئـةوةي مـر سـةرم سـوور دةمَينـَي  بةرداسـو لـة              

ــؤ    ــَي ه ــةر س ــةعين لةب ــدا، ي ــو ئَيران ــة : هةَلوَيس ــةكَيكيان ئةوةي ــةريَ  / ي ــوان ه ــاري نَي ــتايةتي و هاوك مي دؤس
كوردســتان و ئَيــران زؤر مَيذوويــة، زؤر لــةوة طــةورةترة، ئــةمردؤ ئَيــران لــة خؤيــةوة بَيــت تةشــقةَلةمان ثــَي 
بئرؤشَيت و دةست درَيذي بكاتة سةر خةَلكي مةدةني بـَي طونـاهي سـنوورةكاني خـؤي، كـة ثَيشـرت ئيـديعاي        

لَيمــان دةدــةوما، بــةاَلم زؤر ئــةوةي دةكــرد، راســتيش بــوو كــة هاوكــاري ئَيمــةي كــردووة لــةو رؤذانــةي كــة   
بةداخةوة ئةو هةَلوَيست طؤردانةي ئَيران، يةعين دةبَيت ئينسان لةبةرضاوي بطرَي  بؤضـية ثرسـياريش لـة    
ئَيران بكرَيت، ئَيران بيانوويةكي بةدةستةوةية طواية هَينَيك هةية ثـةالماري هَيـنة عةسـكةريةكاني ئَيـران     

دستاني عَيرادة، ئَيمـة دةزانـني ئـةو هَيـنة نـة بـة مؤَلـةتي حكومـةتي         دةداتر و ئةو هَينة لةناوي خاكي كور
هةرَيمي كوردستان ئةطةر هةبَيت لةوَيدا، نة ئَيمةش خؤشماَلني بةوةي هَينَيكي بَيطانة بَي ، يـان هَينَيكـي   

ي بَينَيـت،  واَلتَيكي تر بَي  لَيرة بنكةو بارةطاكاني خؤي دابنَي  و ئاماجنـةكاني خـؤي لـة واَلتَيكـي تـر بـةد      
بةاَلم لةبريمان نةضَيت ثَيويستة ئةو هَينةي خؤي ئيديعا دةكـات و دذايـةتي راويـان دةنـَي، هـةر ئـةو هَيـنة        
بوو خؤي ضةند ساَلَيك ثَيش ئَيسـتا خـؤي جـَيطريي كـردن لـةو ناوضـانة، ئَيمـة لـةبريمان ضـوو ضـؤن هـاتر            

، ئةوة ةةَلةتي ئَيرانة، هـؤي سَييةميشـي كـة    جَيطريي كردن، ئةمردؤش لَيي بؤتة دردك لة ثَيي خؤي دةضةدَي
يةعين سةرسورمانةكة ئةوةية بةداخةوة ئةوة يـةكَيك لـة هةَلـةكاني ئَيرانـة كـة دووبـارة دةَبَيتـةوة، ئَيسـتا         
هةَلةيةكي تريش دةكاتر، ئَيسـتا داَلـدةي ئـةو تريؤيسـتانة دةدات كـة ثـةالماري خـةَلكي كوردسـتاني عَيـراق          

زياتر لـةوةي كـة ناوضـة سـنووريةكان بـَي جَيطـا بكـاتر، لةكاتَيكـدا خؤشـي دةزانـَي            دةدةن، ئَيستا دسة هةية
، بةاَلم لة ئايندةدا ديسان ضؤن رئةطةر ئةمردؤ ئةوانة بتوانر بةشَيوةيةك لة كوردستاني عَيراق جَيطر بكرَي

ي كة دوَييَن ئـةو  داعيدة بووةتة مؤتةكةي سةريانة ئةو واَلتانةي كة هاوكاريان دةكرد و ضؤن تريؤريستةكان
ثشتيوانيةي لَي كردن لةوان جارَيكي تر بووة دوذمنيان، بة هـةمان شـكلة، لـة كؤتاييـدا مـر ثـَيي وايـة ئـةو         
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تؤثبارانةي كة ئاماجني سياسي لة ثشتة جؤرَيك هةماهةنطي لةنَيوان حكومـةتي توركيـاو لـةنَيوان دةوَلـةتي     
كوردستان ئامادةيي هةبَي  لة هةموو روويةكـةوة،   حكومةتي ئَيرانيش هةية، ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي

يةعين بؤ ئةطةر درَيذة دان بةو تؤثبارانة ناكرَيت ئَيمة بَي وةاَلم بني، راستة تا ئَيستا ئَيمة هـاوار دةكـةير،   
مرؤظ دؤستانة، برايانة هاوار دةكةير ثةنا بؤ ئةوة دةبةير بة دسة، بةاَلم ناكرَيت بَي دةنط بـني لـة ئاسـو    

هةموو زوَلمةي كة لَيمان دةكرَيت، حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ هةموو ئةطةرةكان ثَيويسـتة خـؤي    ئةو
ئامادة بكات، ض بؤ طةورة كردني مةوزوعةكة، ض بؤ درَيـذة دان بـةو تؤثبارانـة، ئَيمـة دَلنياشـني لـةوةي ئـةو        

بار نيية، يـةعين ئةطـةر بـةرد لـة     واَلتانةي ئةمردؤكة ئةو دةرسةتيان هةَلقؤستةوة كة هةلومةرجي عَيراق لة
مــاَلي ئَيمــة دةطــرن، ئَيمــة ئــةو حةدــة دةزانــني كــة مــاَلي خؤيــان لــة شووشــةية، ئَيمــة خــةَلكي كوردســتان     
بنووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستان، حكومةتي هةرَيمي كوردستان زؤر رَيطـاي لـة ثَيشـة، زؤر دةروازةي لـة     

م مـر وةكـو ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان داواكـارم دواي ئـةوةي كـة دةسـت         ثَيشة كة دةتوانَيت وةاَلم بداتةوة، بـةالَ 
بةجَي ئةو تؤثبارانة بوةستَيت و طئتوطؤ دةست ثَي بكاتر و كَيشةكاني نَيوان حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان  
ئةطةر هةبَيت لةطةَل اليةنةكان بةزماني طئتوطؤ ضارةسةر بكرَيت، ضـونكة ئَيمـة ميللـةتَيكي ئاشـتيخوازير،     

ةتَيكني ئاشو و سةدامطريي واَلتةكةي خؤمان دةوَيت، حةز دةكةير ثةيوةنديـة مَيذوويـةكامنان ثـةرةي    ميلل
ثَي بدةير، بةاَلم لة كاتي خؤشيدا وةاَلممان بؤ دةبَيت، ئةوةندة دةستة وةستان نينة، ئةوةندة هةذارو نةدار 

انةي كة دةكرَيتة سةرمان، بةاَلم  دووبـارة  نينة، ئةوةندة بَي تواناو بَي ورة نينة لة ئاسو ئةو دةست درَيذي
 .هةر طئتوطؤو دؤستايةتي يةعين بةرنامج و ئاماجني ئَيمةية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك كةماليش دوو دسةي هةية سةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة كوردستان، خةَلكي كوردستان، خاكي كوردستان ماوةيةكي زؤرة لـة دةسـو ديكتاتؤرةكـان    لةرداستيدا ئَيمة 
لة رذَيمي ديكتاتؤري سةددام ماوةي ضةندير ساَلة زوَلمي لَي دةكرَي و بريندارة، ئَيمة دةزانني جريانةكامنان 

دووة، ئةوة لةبري ناكةير، لة لة رؤذي تةنطانة زؤر هاوكاري و يارمةتي لَيقةوماواني ميللةتةكةي ئَيمةيان كر
بريي هةموو ئينسانَيكي بة ويذدان و كوردَيكي سةر بـةرز هةيـة، ضـاوةردواني ئـةوة بـووير دةسـو هاوكـاري        
زياتر درَيذ بكةن، دةسو  ثشـتيواني بـؤ ميللةتةكـةمان، بـؤ سـةدامطريي ئـةم سـةر زةمينـة، بـؤ ئـارامي نـاو            

ــةم حاَلةتانــة   ــةاَلم بةداخــةوة ئ ــةمان، ب ــوردماني هةموومانــة،   خاكةك ــةي سةرس ــَيش جَيط ــة هاتوونةتــة ث ي ك
ثَيويستة ئَيمةش زؤر بة وردي لةسةري رابوةستني و هةوَل بدةير كة ئةمة كؤتايي ثـَي بَيـت، بةحةديقـةت    
هةر هَيرشَيك لةاليةن هةر اليةنَيك، لةاليةن هةر تةرةسَيك بؤ سةر هةرَيمي كوردستان، بؤ سةر هةر شارَيك 

ــة دةكرَيــ  ــةماني      ئيدان ــةني ثةرل ــةوة، لةالي ــةَلكي عَيراد ــةني خ ــة الي ــتانةوة، ل ــةَلكي كوردس ــةني خ ــة الي ت ل
كوردستانةوة، ضونكة ئَيمة دَلنياير خةَلكي كوردستان دوذمين ئةو اليةنانة نيية، كـة هَيـرش دةكةنـة سـةر     
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ئةم حاَلةتةي كـة   خاكةكةمان، ئَيمة خَير بؤ ئةوان، ئاشو بؤ ئةوان، ثَيشكةوتر بؤ ئةوان دةخوازير، كةضي
روودةدات لة تَينةطةيشتنة لة يةكرت، يان هةر سةبةبَيكي تـر هـةبَي  هـةوَل دةدةيـر ثَيويسـتة بـةزووترير       
كات ئةوة كؤتايي ثَي بَي ، ئةو هَيرشة بؤ سةر ئـةو ناوضـة سـنووريانةي هـةرَيمي كوردسـتان، بـةبَي شـةك        

دي سيدراَلي، هَير ش بؤ سةر بةسـرة، بـؤ سـةر تكريـت،     هَيرشة بؤ سةر طشت عَيراق، ئَيمة بةشَيكني لة عَيرا
بؤ سةر رومادي، وةكو ئةوةية هَيرش بؤ سةر كوردستانيش بَيت، بةنيسبةت حكومةتي عَيراق كـة بـاس لـة    
ئةم حكومةتي عَيراق كة ئةو حكومةتةي جاران نيية، برايـان، ئَيمـة خؤمـان شـةريكني لـةو حكومةتـة، لـة        

كومةتةكــةي شــةريكني، ســةرؤكي عَيــراق ئــةمردؤ ســةرؤك كؤمــار برايــةكي  ثةرلةمانةكــةي شــةريكني، لــة ح
كوردي ئَيمة بةردَين مام جةاللة، بؤضي ئةم حكومةتة خبةينة تةرازووي ئةو ديكتاتؤرةي كـة ضـةندير سـاَلة    
كوردستان وَيـران دةكـات، ئَيمـة ثَيكـةوة لةطـةَل ئـةو بةردَينانـةش ثَيويسـتة دةوري خؤيـان باشـرت ببيـنر بـة             

تر ببنني، ئَيمـة هـةموو دةزانـني عَيـراق لـةناو ض دةيرانَيكـة، لـةناو ض دةردةسـةريةكة، بـةاَلم هـةوَل و           ثةلة
ــةكي         ــة رَيطةي ــةية ب ــةو كَيش ــر ئ ــرت و زووت ــةوَيت باش ــةاَلم دةمان ــداوة، ب ــة هةوَليان ــكمان نيي ــة ش ــش، ك كؤش

يمر، ض ئَيرانـة، ض توركيايـة،   ديبلؤماسي، بةرَيطةيةكي ئاشتيانة لةطةَل ئةو جريانانـة كـة بـؤ ئَيمـة زؤر مـوه     
ئَيمــةش خةتــةر نــني لةســةريان، ثَيويســتة باشــرت كــار بكــةير و تَييــان بطةيــةنني، بــؤ ئــةوةي ئــةم حاَلةتــة   

 .ئيدانةيان دةكةير/ ناتبيعيةي ئةمردؤ بؤ كوردستانيان دروست كردووة، ةةدرَيكي ئاشكراية، يةكةم
 .داوايان لَي دةكةير رايبطرن/ دووةم

ا دةكــةير لــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان لــة رَيطــةي عيالدــاتي خــؤي، هــةروةها حكومــةتي  داو/ ســَييةم
عَيراديش كة ئَيمة شةريكني لةو حكومةتة بة رَيطةيةكي ديبلؤماسي هةوَل بدةير كؤتايي ثَي بَيت، ضـونكة  

هـةموو لـة    بة شةردء بة تؤثباران ضارةسةري كَيشةكاني ئةوانيش ناكات، كَيشةي ئـةوانيش تـةعقيب  بكـات،   
ثَيش ضاومانة سةددام ضةند دودرةمتةند بوو، ضةند سيالحي هةبوو، ضةند مونةزةم بوو، بةاَلم ئيماني بة 
مةنتيق نةبوو، بة ديالؤك نةبوو، بةاَلم زؤر خراثي بةسةر هات، ئَيمة تةمةنا دةكةير جريانـةكامنان دـةبول   

طةَل يةكرت ضارةسةر بكةن، بةبَي شةك ئَيمة حةز بكةن لة هةرَيمي كوردستان، كة بة ديالؤك كَيشةكانيان لة
دةكةير ئارامي لةناو ئَيران هةبَيت، لةناو توركيا هةبَيت، ئةطةر كَيشةيةكي ناوخؤشيان هـةبَيت بـة رَيطـةي    
ئاشو حةلي بكةير، هةروةهاش ئَيمـة داوا دةكـةير لـة هـةموو ئـةو كةسـانةي كـة كَيشـة بـؤ ئَيمـة دروسـت            

رةضــاوي بــاري ئــةمردؤي كوردســتان بكــةن، ضــونكة ئــةم هةرَيمــة ثَيويســو بــة    دةكــةن هــةر اليــةك بــَي   
سةدامطريي هةية، ثَيويسو بةوةية برينةكاني سارَيذ بكات، ثَيويستة ةوسنى زةتيـون بـؤ دؤسـتةكاني و بـؤ     
هةموو كةسَيك درَيذ بكات و دةسو ئاشـو ثشـتيواني لـة هـةموو كةسـَيك خبوازَيـت، دووبـارة دَيمـةوة سـةر          

ةي كة هةندَيك لة بةردَينان ئيشارةيان ثَي كـرد، ئـةو ئيتيئادانـةي كـة كـراوةو بـاس كـرا بـةردَين مـاليكي          ئةو
لةطةَل توركيا، بةبَي شةك ئَيمةش وةك هةرَيمي كوردستان داوا لة حكومـةتي هـةرَيمي خؤمـان دةكـةير كـة      

تَيكــة، ضــونكة تــاكو ئَيســتا بــة وردي ئــةو روون كردنةوةيــة خبرَيتــة بــةر دةســو ثةرلــةمان بــنانني ض حاَلة 
موسهةمة هةندَيك دةَلَي كردوويةتي، هةنـدَيك دةَلـَي نـةيكردووة، هةنـدَيك دةَلـَي دةبَيـت بضـَيتة ثةرلـةمان،         
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ثةرلةمان ئيتيئـادى لةسـةر بكـات، ئَيمـة سـيقةمان هةيـة بـة نوَينـةراني خؤمـان، لـة حكومـةتي ئيتيمـادي             
كاني ثةرلةماني ئيتيمادي كة بة دَلسؤزانة كار دةكـةن، بـةاَلم   سةرؤك كؤمار و وةزيرة بةردَينةكان و ئةندامة

كراوةو، ئايا كـراوة،  ئَيمةش لة ثةرلةماني كوردستان حةدمانة بة رووني ئةو ئيتيئادية بنانني ضؤنةو كةي 
دووبارة سوثاس بؤ ئةو بةردَينانةي كة بةشداريان كرد، ئـةو ثَيشـنيارانةي ليذنـةي نـاوخؤ بـة       يان نةكراوة؟

سةي ثَيشـنياري نوَينـةراني ثةرلـةمان كـة ضـوونةتة مةنتيقـةو ديراسـةتي وةزعةكـةيان كـردووةو يـةك           ئينا
خبرَيت و لةطةَل بريو بؤضوونةكاني رَيـندار سـةرؤكي ثةرلـةمان و وةزيـرة بـةردَينةكامنان و دووبـارة بـةخَير        

منان ضارةسـةر دةكـةيرء لـة    بَير و دَلنياير ئَيمة لةطـةَل ئـةو دوو جريانـةي لـة تـةكمانر بـة ئاشـو كَيشـةكا        
 .بةرذةوةندي هةموو اليةكداو كؤتاييشي ثَي دَيت بة خَيري، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ديارة لة دسةكاني جةنابي هةردوو وةزيـر، هـةروةها ليذنـةي نـاوخؤش كـة راثؤرتيـان نووسـي        

ردني بريوبؤضوونةكان لة ضؤنيةتي ضارةسـةر  بوو، ئةنداماني ثةرلةمان كة بةشداريان كرد لة دةوَلةمةند ك
كردني ئةم طريوطرستةي كة هاتؤتة ثَيش، تةئكيد لةوة كرايةوة كة هةمووتان، ئةةلة  ئةوانةي كة دسةيان 
ــةوة،        ــة ثَيش ــة هات ــر ك ــةرةحاتي ت ــدَيك مودت ــةن، هةن ــاوخؤ دةك ــةي ن ــةي ليذن ــة راثؤرتةك ــتطريي ل ــرد ثش ك

بةتان ئاماذةتان ثـَي كـرد، ئةوةيـة كـة ثَيشـنيارةكاني ليذنـةي نـاوخؤ        خواَلصةي ئةو بؤضوونانة با بَلَيي زؤر
دــةبول بكــرَي  و خوَيندرايــةوةو ئَيمــة لــة ســةرؤكايةتيدا جــارَيكي ديكــة دةينوســينةوةو بةشـــَيوةيةك          
دةوَلةمةنـدي دةكـةير لةبـةر رؤشـنايي بؤضـوونةكاني ئَيـوة، تةبعـةن لـة ثَيشـي هةموويانـةوة خـاَلي يةكــةم            

انةي ئةو تؤثبارانة دةكةير و داواش دةكةير بة زووترير كات دةم و دةسـت رابطريَيـ ، رَيطـا    ئةوةية كة ئيد
بدرَيت خةَلكةكة بطةردَينةوة شوَيين خؤيان و حكومةتي هةرَيي هاوكاريان بكاتر، لةبةر رؤشنايي دسةكانتان 

شـةية لةطـةَل حكومـةتي    كة حكومةتي هةرَيي بةردةوام بَيت لة ثةيوةنديةكاني بؤ ضارةسةر كردني ئـةو كيَ 
سيدراَلي عَيراددا، لةطةَل هةموو اليةنة بةرثرسةكان، بؤ ئةوةي بةزووترير كات بـة رَيطـاي طئتوطـؤ هـةموو     
اليةنةكان خبرَيتة بةردةم طئتوطؤو ضارةسةر بكـرَي  بـة وةرطـرتين هـةموو مةسـئووليةتَيكي ثَيويسـت كـة        

دةبَيت جـَي بـةجَيي بكـاتر، بـةوةش ضـةند مةبـدةئَيك       لةاليةن حكومةتي هةرَيميشةوة ئةركي لةسةر شانة 
تةئكيد بكرَيتةوة لةوةي كـة دةسـت تَيـوةردان نـةكرَيت لـةبواري يـةكرت، ئَيمـة رَيطـا بـؤ خؤمـان دةكةينـةوة            
دةست وةردةير لة كاروباري واَلتاني دراوسَي، رَيطا دةدةير خةَلكاني تر دةسـت تَيـوةردان بكـةن لـة هـةرَيمي      

طرتر لة يةكرتي و بةرذةوةندي هاوبةش رةضـاو بكـرَي ، كَيشـةكان بـة طئتوطـؤ ضارةسـةر        كوردستاندا، رَين
بكــرَي ، داوا كــرا لــة اليــةن هةنــدَي ئةنــدام ثةرلــةمان، داوايةكــةش دــةبولي هــةبوو، لةبــةر ئــةوةي ضــةند   

كي ئةنــدامَيكي تــري ثةرلــةمانيش ئامــاذةي ثــَي كــرد، ئــةويش ئةوةيــة وةســدَيكي ثةرلــةمان، يــاخود وةســديَ  
موشتةرةك، هاوبةش لة بةيين ثةرلةمان و حكومةت سةرداني ئةو ناوضانة بكات بؤ ئةوةي ثَيداويسو ئةو 
خةَلكة ئاوارةي كة ناضار بوون طوندةكاني خؤيان بـةجَي هَيشـتووةو هاوكـاري و يارمـةتيان بـدةن و ضـارةي       

ةي ليذنـةي نـاوخؤدا هـاتبوو، كـة     كَيشةكانيان بكةن ئةوةندي بؤيـان بكـرَي ، خـاَلَيكي تـريش لـة راثؤرتةكـ      
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دةَلَيت ثَيويستة لةسةر هةموو اليةنةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا لـة حكومـةتي سيـدراَلي عَيرادـدا هـةموو         
رَيطايةكي ضارةسةري ئاشتيانة بطرن، بؤ ئةوةي دةوَلةتاني دراوسَي مجهوري ئيسـالمي ئَيـران و توركيـا ئـةو     

ياخود بةكارهَيناني ضةك، ياخود تةهديد كردن بة بةزانـدني سـنوور،    رَيطاية نةطرنة بةر تؤثباران كردن و
ضونكة ئةوة لة بةرذةوةندي هـيض اليـةك نييـة، ئيمـة ميللـةتَيكي ئاشـتيخوازير تةدـديري ئـةو هاوكاريانـة          
دةكةير، كة لة رابـردوودا بؤمـان كـراوة، داواكاريشـني كـة ثةيوةنديـةكامنان ثةيوةندييـةكي دؤسـتانة بـَي ،          

ديةكي رَينطرتر بَيت لـة يـةك بـة رةضـاو كردنـي ئـةو مةباديئانـةي كـة بارـان كـرد، لـةم رؤذانـةي             ثةيوةن
دواييــدا كــة ســبةو دوو ســبةي ئــةو دانيشــتنة بــةدوا دادةضــينةوة لــة ثةيوةنــدي كــردن لةطــةَل حكومــةتي    

بــؤ هةرَيمــدا، لــة تةشــكيل كردنــي ئــةو وةســدة هاوبةشــة، لــة ثةيوةنــدي كــردن و نووســيين موزةكةرةيــةك   
ثةرلةماني عَيرادي لةبةر رؤشنايي ئةو دسانةي كة كرا، ئومَيد دةكةم هةموو اليةك طوَييان لـة رةئـي طـةلي    
كوردستان بَي ، كة ئَيوة تةعبريتان لَي كرد، بةتايبةتي لة ثَيش هةموو شتَيكةوة راطرتين تؤثباران كردنـي  

ينةوةي رَيطا ضـارةيةك، زؤر سوثاسـتان دةكـةم،    ئةو ناوضانة، هاوكاري كردني ئاوارةكان و طةردان بةدواي دؤز
كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَيني، زؤر سوثاسي بةردَينان وةزيراني نـاوخؤ و وةزيـري هـةرَيي بـؤ كاروبـاري      

 .ثةرلةمان، جةنابي دانا ثارَينطاري سلَيماني دةكةم كة لةطةَلمان بةشدار بوون، زؤر بةخَير بَير سةرضاو
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  دةستثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/9/4007 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــَي رؤذيي س ــةممة س ــةوتي  ش ــتمانيي    2/1/4222رَيك ــةني نيش ئةجنوم
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

رتَيري داه ســكبــةردَين سرســت عبــد عبــ , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمخولي  دانيشتين كردنةوةي, ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني  لــة ثــةيردةوي نــاوخؤي( 52)ي مــاددة (4،1)بــةثَيي حوكمــةكاني بردطــة 

ةمـي سـاَلي   دووولي طرَيداني خ كردنةوةيبردياردرا دانيشتين , هةموار كراو ي1114ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة 
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت عَيراق، –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَيي
 .دةديقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان -1
لي دووةمي عَيراق بةهؤي كردنةوةي خو –وتاري بةردَين سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -4

 .ثةرلةمان
 .عَيراق بة بؤنةي كردنةوةي خولي دووةمي ثةرلةمان –وتاري بةردَين سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني  لة ثةيردةوي ناوخؤي( 52)ي ماددة (4،1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

ةمي دووخولي طرَيداني  كردنةوةيبردياردرا دانيشتين , هةموار كراو ي1114ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة 
ي ثَيش نيوةردؤي (11)لة كاتعَيراق  –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييساَلي 
 :بةم شَيوةية بَيت دا2/1/4222شةممة رَيكةوتي  سَي رؤذي

 .دةديقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان -1
عَيراق بةهؤي كردنةوةي خولي دووةمي  –وتاري بةردَين سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -4

 .ثةرلةمان
 .ؤنةي كردنةوةي خولي دووةمي ثةرلةمانعَيراق بة ب –وتاري بةردَين سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  -3
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سةرةتا داواتان لَي دةكةم دةديقةيةك بوةس  بؤ طياني ثاكي شةهيداني طةلي كوردستان و رَيطاي ئازادي 
 .سةرموون

 
 

 .رَيندار سةرؤكي هةرَيمي كوردستان جةنابي كاك مةسعود بارزاني

 .ترَيندار جَيطرى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان جةنابي كاك كؤسرة
 .رَيندار جَيطرى سةرؤكى حكومةتي كوردستان جةنابي كاك عومةر سةتاح

 .رَينداران سكرتَير و ئةنداماني مةكتةبي سياسي و حنبة سياسيةكاني كوردستان
 .خوشك و برايان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

ي هةرَيي و بةناوى خؤم ء ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان بةخَيرهاتنى طةرم لة جةنابي سةرؤك
جَيطرةكةي و جَيطري سةرؤكي حكومةت و لَيثرسراواني كوردستان دةكةم، سوثاسي ئامادة بوونيان دةكةم 
كة لةطةَلماندا بةشدارن لة دانيشتنى ئاسايى دةست ثَيكردنى كارةكانى خوىل طرَيدانى دووةم، لة ساَلى 

دةرسةتَيكى باشة بؤ ئةوةى بةرَين ئةمةش . سَييةمى خوىل دووةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان
سةرؤكى هةرَيمى كوردستان كورتة باسَيك لة بارةى ئةجنامى سةردانةكةى بؤ بةةداء ديدارو 
كؤبوونةوةكانى لةطةَل لَيثرسراوانء هَينء اليةنة سياسيةكان، ديارة دوَينَيش  بةردَينى لةطةَل سةرؤك 

والتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا جؤرج بؤش كةوت، كة كؤمارء سةرؤك وةزيرانى عَيراق ضاويان بة سةرؤكى 
بة سةردانَيكى كتءثرد طةيشتة ثارَينطاى ئةنبار ثَيشكةش بةنوَينةرانى طةىل كوردستان بكات، هةروةها 
باسى طرنطى رَيكةوتنامةى ضوار دؤىل بكات كة لة بةةدا راطةيةندرا، بؤية وتارةكةى خؤم تةرخان كردووة 

كيةكانى ثةرلةمان لة ماوةى رابردوءدا ئةجنام دراوة وخستنةردووى ئةجَينداى بؤ باس كردنى كارو ضاال
 .كارى داهاتووى ثةرلةمان

 .بةرَينان
ديارة ثةرلةمان لة ماوةى خوىل طرَيدانى يةكةميدا ئةوةندةى لة تواناى دابوو بَيت هةوَلى داوة بة دواى 

ت، بؤ ئةوةى بة ياسا ضارةسةر بكرَير ء داواكارى ء كَيشةء ثَيدوايستيةكانى طةىل كوردستاندا بضَي
هةنطاوةكانى بة ياسايى كردنى كؤمةَلطاء بةهَين كردنى دةسةاَلتى ياساء دادوةرى بضَيتة ثَيشةوة، بؤ 
ئةمةش ضةندير ياساء بريارى طرنطى دةركردووة كة لةاليةن حكومةتى هةرَيي ء ذمارةى ياسايى ئةندامان 

ستى دةزامن ئاماذة بةثوختةيةكى كارو ضاالكيةكانى ثةرلةمان بكةم كة لَيرةدا بة ثَيوي. ثَيشكةش كراون
 . لةخوىل طرَيدانى يةكةمء لةكاتى دانيشتنة نائاساييةكاندا لة ثشووى هاوينة ئةجنامى داوة

دانيشتنى بةستووة كة ( 23)دةستى ثَيكرد، ثةرلةمان  4222\3\1لة خوىل يةكةمى ساَلى سَييةم كة لة 
بةبةراوورد لةطةَل خوىل . برديارى دةركردووة( 6)ياساء ( 44)اسايى بووةء تيايدا دانيشتنى نائ( 1)

دانيشتنيان نائاسايى ( 2)دانيشتنى طرَيدا بوو ( 25)طرَيدانى يةكةم ء دووةمى ساَلى ثار كة ثةرلةمان 
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لةمان بكةير ء ئةطةر هةَلسةنطاندنَيكى بابةتى بؤ رؤىل ثةر. ياساء برديارى دةركرد بوو( 46)بوونء تيايدا 
خوىل طرَيدانى يةكةمى ئةمساَلء هةردوو خوىل ساَلى ثار لةطةَل يةك بةراوورد بكةير، دةردةكةوَى كة 
ئةمساَل ثةرلةمان لة رووى ضؤنايةتى وضةندايةتيةوة لة ساَلى رابردوو ضاالكرت بووة، ض لة رووى زياد 

 .4226ء بريارةكان لةضاو ساَلى بوونى ذمارةى دانيشتنةكان ء ض لة رووى زؤرى دةركردنى ياسا
رؤذ ماوةى ثشووى  15هةروةها ثةرلةمان بؤ تةواو كردنى ضةند ثرؤذة ياسايةكى طرنط، برياريدا 

هاوينةى دانيشتنةكانى خؤى كةم بكاتةوةء درَيذةى بة كؤبوونةوةكانداء تيايدا ياساى بودجةى هةرَيمى 
ضةند تَيبينيةكةوة ثةسةند كرد، لةبةر رؤشنايى بة طؤرانكارى ثَيويست ء  4222كوردستانى بؤ ساَلى 

سةرنج ء تَيبينيةكانى ثةرلةمانتارانيش، ضةند راسثاردةيةكى ئاراستةى حكومةتى هةرَيي كرد بؤ ئةوةى 
لةبةرضاوى بطرن، هيوادارير حكومةت لةوادةى دياريكراوى  4228لةثَيشكةشكردنى بودجةى ساَلى 
بؤ ئةوةى بةشَيوةيةكى باشرتء شةساسيةتَيكى . شكةش بة ثةرلةمان بكاتياساييدا، بودجةى ساَلى داهاتوو ثَي

يةكَيكى تر لةو ياسايانةى لة ماوةى ثشووى  .زياترةوة طئتوطؤى لةسةر بكرَيت ء بريارى لةسةر بردرَيت
ثةرلةماندا بريارى لةسةردرا، ياساى نةوتء طازى هةرَيمى كوردستان بوو، كة بةياسايةكى طرنطء ثَيويست 

مَيردرَيت بؤ ئَيستاء ئايندةى طةلةكةمان، ثاش طئتوطؤيةكى تريءتةسةل كة حةوت دانيشتنى نائاسايى دةذ
جطة لةمانةش هةر لةماوةى خوىل  .بؤ تةرخانكرا بة طؤردانكارى ثَيويستةوة  ياساى نةوتء طاز ثةسةند كرا

وكارى شةهيدانء ياساى لَيبوردنى طشتى، ياساى ماسى كةس: يةكةمدا، ضةندير ياساى طرنطى وةك
ئةنئالكراوةكان، ياساى داواكارى طشتى، ياساى هةمواركردنى ياساى كوذاندنةوةء جياكارى زةوى كشتوكاَلى 

وةزارةتى حكومةتى هةرَيي ء ضةند ياسايةكى ترى بوارة جياجياكانى  14لةسنوورى شارةوانيةكان، ياساى  
نى سةرثةشتيارى دادى، برديارَيكى تايبةتيشى ياساكانى البردنى مةرجى شوو كردن، ياساى خانةنشي: وةك

 .سةبارةت بة كةسوكارى ئةنئالكراوةكان دةركردووة
 .خوشكء برايانى بةرَين

ديارة يةكَيك لة ئةركة سةرةكيةكانى ترى ثةرلةمان، ضاودَيرى كردنى وةزارةتةكانى حكومةتى هةرَيمى 
ى رابردوودا بةدواداضوونء هةماهةنطيان كوردستانة، بؤ ئةم مةبةستةش لَيذنةكانى ثةرلةمان لة ماوة

لةطةَل وةزارةتةكانى حكومةت كردووة، لةبةر رؤشنايى راثؤرتء ثَيشنيازى ليذنةكان، ضةندير دانيش  
ئةجنامدراوة بؤ طئتوطؤكردن لةسةر كاروضاالكى وةزارةتةكان، تيايدا بانطهَيشتى وةزيرة بةرَينةكانى ناوخؤ، 

ى بااَل، كارةبا، داد، ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيي، ماسى مرؤظ، ثالندانان، كارء كاروبارى ثَيشمةرطة، خوَيندن
كة لة هةندَيكياندا بةرَينان، سةرؤكى ئةجنومةنى . كاروبارى كؤمةاليةتى، سامانة سروشتيةكان كراوة

ى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانء جَيطرى سةرؤكى حكومةت بةشداريان تَيدا كردووةء بةرداشكاوى وةاَلم
سةبارةت بة دذايةتي كردني طةندةَليش كةلَيرةدا . ثرسيارء تَيبينيةكانى ثةرلةمانتارانيان داوةتةوة

شةردي دذايةتي كردني طةندةَلي دةسو ثَيكردووة، ئةركي هةموو لَيثرسراوَيكة , دةمةوَي ئيشارةتي ثَيبدةم
ء ثشتيوانى هةنطاوةكان بكةن، كة لة ثَيش هةموويان ثةرلةمان و حكومةت و ميدياكان  رؤىل خؤيان ببينر
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ئَيستا دةسو ثَي كردووة، ئومَيدةوارير بةردةوام بَيت بؤ دامةزراندني كؤمةلطةيةكي مةدةنىء  ياسايي 
لَيرةدا ثَيويستة ئاماذة بة خالَيكى طرنط بكةير ئةويش رؤىل ميدياية لة طةياندنى  .لةكوردستان

كرَى، تا ئَيستا بةشَيكى زؤرى ئةء ياساء برديارانةى كة بةداخةوة هةست دة. ضاالكيةكانى ثةرلةمان
دةرضووة لةطةَل ناوةرؤكى ئةو دانيشتنانةى طرَيدراون، وةك ثَيويست لة ميدياكاندا باَلو نةكراوةتةوةء 
طرنطى ثَي نةدراوة، بؤية زؤر كةس ئاطادارى ناوةرؤكى ياساكان ء تةواوى كارو ضاالكيةكان ء رةوتى 

ستى ثةرلةمان ء بريورداى ئةندامان نني، ئومَيديشمان واية كةميدياكان وةك ئةركَيكى طئتوطؤكان ء هةَلوَي
ثيشةيى رؤذنامةنووسي، كةناَلةكانى راطةياندنيش بة طشتى بايةخى زياتر بةخستنةردووى ياساكان ء كارو 

ةش وةك ضاالكيةكانى ثةرلةمان بدةن، بة رةخنةى ئيجابيانة دةستنيشانى كةموكوريةكان بكةن، بؤ ئةم
هةميشة دةرطاى ثةرلةمان لةبةردةم طشت ميدياكان كراوةيةو، دةتوانر ئازادانة رؤىل خؤيان لةو بوارةدا 

بةاَلم ئةمة ماناى وا نيية كة دةستخؤشى ء سوثاسى طشت ئةو كةنااَلنة نةكةير كة لة ماوةى . ببينر
طواستؤتةوة، بةتايبةتى كةناَلة  رابردوودا بةشَيك لةدانيشتنةكانى ثةرلةمانيان بةشَيويةكى راستةوخؤ

ثَيويستة ئاماذة بةوةش بكةير هةندَيك لة كةناَلة ( كوردستان تيظى، كوردسات، زاطرؤس)ئارانيةكانى
ئارانية عةرةبيةكان تا ئاستَيك  بايةخيان بة  دانيشتنةكانى ثةرلةمان داوة، كة جَيطاى سوثاس و 

ةكى زياتر راطةياندنةكان طئتوطؤكانى ناو ثةرلةمان لةسةر هيوادارير لة داهاتوودا بةَشيوةي. دةستخؤشية
 .ناوةرؤكى ياساء بريارةكان بطوازنةوة، تا خةلك  لةرداستى رووداوةكان ء رؤَلى ثةرلةمان بطةن

 .خوشكء برايانى بةرَين
 سةبارةت بة ضاالكيةكانى ثةرلةمان لة بوارَيكى تردا بة ثَيويستى دةزامن ئاماذة بة ثةيوةندى لةطةَل

ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق بكةم، كة بة بةشدارى ء هاوكارى هةردووال، كؤنطرةيةكى هاوبةش بةناوى 
ى تةمووز لة هةولَير بةرَيوة ضوو، كة لةاليةن ريكخراوى 13-12رؤذانى ( سيدرالينمى ثراكتيكى لة عَيراق)
رَيكخرا بوو، ( بَى دادثةروةرى ناَبَىئاشتى )ء رَيكخراوى (هاوثةميانى نَيودةوَلةتى لةثَيناو دادثةروةرى)

ذمارةيةكى زؤر لة ئةندامانى ثةرلةمانى عَيراقء كوردستان ء ئةندامى ثةرلةمانى كةنةداء ئوسرتالياء 
كةسانى ئةكادميى ء ثسثؤرء شارةزايانى بوارى دةستوورى ء سيدراَلى ء ياسايى لة ئةوروثاء ئةمريكاء 

داريان تَيدا كردبوو، ئةو كؤنطرةية دةرسةتَيكى باش بوو بؤ ئاسياء ئةسريقاء واَلتانى عةرةبى بةش
سيدراَليةتى ثراكتيكى لة عَيراق ء : طؤردينةوةى بريوردا لةبارةى مةسةلة طرنطء ضارةنووسازةكانى وةك

ضؤنيةتى جَيبةجَي كردنى بةسوود وةرطرتر لة ئةزموونى واَلتانى دنياء ئةزموونى هةرَيمى كوردستان ء 
هةروةها باس لة هةموار كردنى . دروستكردنى هةرَيمى سيدراَل لة ناوضةكانى ترى عَيرادداهةنطاونان بؤ 

نةوت ء طاز لة : دةستورى عَيراق ء ضؤنيةتى دابةش كردن ء وةبةرهَينانى سامانة سروشتيةكانى وةك
لة ثَيناو ء ضؤنيةتى جَيبةجَي كردنى درا، 122لةو كؤنطرةيةدا طرنطيةكى زؤريش بة ماددةى . عَيراق كرا

دياري كردنى ضارةنووسى كةركووك ء ناوضة دابرداوةكان، وةك مادةيةكى دةستووريش بةشدار بووان 
ى تةمووز، دانيشتنَيكى 11تةئكيديان لةسةر جيبةجَي كردنى ماددةكة كردةوة، بؤ ئةم مةبةستةش رؤذى 
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ةدانانى ميكانينمَيكى طوجناو بؤ تيايدا لة ننيكةوة باس ل. هاوبةش لةنَيوان هةردوو ثةرلةمان بةرَيوة ضوو
طةشةثَيدانى ثةيوةندييةكان ء ئةو ثَيشنيازانة كرا، كة بؤ هةموار كردنى دةستوور ثَيشكةش كرا بوون، 
بةطشتى بةشدار بووانى كؤنطرةكة كؤك بوون لةسةر ئةوةى كة دةبَى ئةو هةموار كردنةى دةستوور، لةسةر 

ةىل كوردستان نةبَيت ء دذى دةستكةوتةكانى طةالنى عَيراق لة حيسابى دةسكةوتةكان ء بةرذةوةنديةكانى ط
هةروةها باس لة سيستمى دادوةرى ء ياساى تاوانةكان ء ماف ء . سيدراَليةت ء ئازادى ء دميوكراسيةت نةبَي

ئازاديةكان ء ياساى بارى كةسَيتىء ثشتيوانى كردن لة بةهَين كردنى رؤىل ذنان لة ذيانى سياسى ء 
لةعَيراق كرا، بؤئةوةى بتوانر ئازادانة بوونى خؤيان لةدارشتنى بريارء ذيانى سياسى ءطشتيدا كؤمةاَليةتى 

لة ثةراوَينى كؤنطرةكةشدا بؤ بةهَين كردنى ثةيوةندييةكانى نَيوان ثةرلةمانى كوردستانء  .بسةملَينر
كةوتر  كة دواتر لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق هةردووال لةسةر رةشنووسى  ثرؤتؤكؤلَيكى هاوبةش رَي

دانيشتنَيكدا  ناوةرؤكةكةى دةخةينة بةر دةستى ئةندامان بؤ طئتوطؤ كردن ء دةوَلةمةند كردنى، ضونكة 
ثَيويستة ثَيش كؤتايى هاتنى ئةم مانطة ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق لةوةاَلمى ثةرلةمانى كوردستان 

 ..ئاطاداربكةينةوة
 .ثةرلةمان ء هةردةشةكانى دةرةوة 

لةم ساَلدا، ثةرلةمان دوو دانيشتنى نائاسايى طرَيداوة بؤ طئتوطؤ كردن ء وةرطرتنى هةَلوَيست لةبةرانبةر 
دانيشتنى . هةردةشةء دةست تَيوةردانةكانى هةندَيك لة واَلتانى دراوسَى كة دةكرَيتة سةر هةرَيمى كوردستان

 4222\8\48دووةميشيان لة . بووبةرانبةر بةهةردةشةكانى توركيا 4222\1\42يةكةميان لةرؤذى 
بةرانبةر بةتؤثباران كردنى ناوضة سنووريةكانى هةرَيي بوو كة هاوكات لةاليةن كؤمارى ئيسالمى ئريانء 
توركيا ئةجنامدرا، لة هةردوو دانيشتةكةدا، ثةرلةمان راشكاوانة ئيدانةى هةموو جؤرة دةست  تَيوةرادن ء 

سةر ضارةسةر كردنى ئاشتيانةى كَيشةكان كردةوة، لةبةر هةردةشةيةكى سةربازى كردو تةئكيدى لة
رؤشنايى رَينطرتنى دراوسَييةتى ء ثاراستنى بةرذةوةنديية هاوبةشةكان لةنَيوان هةرَيمى كوردستان ء 

كة بةداخةوة تا ئَيستاش  تؤثباران كردنى ناوضة . هةريةك لة كؤمارى ئيسالمى ئريان ء توركيا
ةردةوامة، كة بؤتة هؤى ئاوارة بوونى سةدان خَينان ء برينداربوونى سنووريةكانى كوردستان هةر ب

ضةندير كةس ء  وَيران كردن ء سووتاندنى رةزء با  ء ماَل ء حاَلى  دانيشتوانى طوندةكانى ئةو ناوضة 
دووبارة تةئكيد دةكةينةوة، كة ثَيويستة دةمء دةست ئةو تؤثباران كردنانة رابطريَير ء  . سنووريانة

 .ان بةشَيوازَيكى ئاشتيانةى ء طئتوطؤى دؤستانة ضارةسةر بكرَيركَيشةك
 .ثةيوةندى سياسى ء ديثلؤماسى ثةرلةمان 
لةسةر ئاستى ثةيوةنديية سياسىء ديثلؤماتيةكان، ثةرلةمانى كوردستان ثَيشوازى لة ضةندير وةسدى  

برؤكسل بة سةرؤكايةتى  سةردانى وةسدى ثةرلةمانى هةرَيمى: بيانىء ثةرلةمانى واَلتان كردووة وةك
جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانء وةسدى ثةرلةمانى سويسراء وةسدى ثةرلةمانى ئةمَلانيا بة سةرؤكايةتى خاتوو 
كالوديؤ رؤز سةرؤكى ثارتى سةوزى ئةمَلانيا، هةروةك ذمارةيةكى زؤر لة باَليؤزء كونسَلى واَلتانى ئةمريكاء 
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ياء ئيتالياء سةرةنسا سةردانى ثةرلةمانيان كردووة، بةريتانياء ضنيء ذاثؤنء يؤنانء سويدء روس
لةسةرجةم ديدارةكاندا باس لةمةسةلة هاوبةشةكانء ضؤنيةتى طةشةثَيدانى ثةيوةنديةكانى هةرَييء 

لةاليةكى . هةريةك لةواَلتانةء ثشتيوانى كردنى زياتر لةئةزموونى دميوكراتى ءسيدراىل كوردستان كراوة
مانى كوردستانيش لةسةر ئاستى دةستةى سةرؤكايةتى ء ئةندامانى ليذنةكان ترةوة ضةندير وةسدى ثةرلة

بةردةرى لة بارةطاى ثةرلةمانى ئةوروثى ء ثةرلةمانى نيشتمانى ء هةريََمة سيدراَليةكانى واَلتانى 
ى ئةوروثيدا ثَيشوازى كراون، هةروةها بةمةبةستى سوود وةرطرتر لة ئةزموونى واَلتانى ثَيشكةوتوو لة بوار

بةشداريان . سيدرالينم ء دميوكراسى ء دةستوورى ء دةوَلةمةند كردنى ئةزموونى ثةرلةمانى لة كوردستاندا
 . لة ضةندير كؤنطرةى نَيودةوَلةتى ء كؤردى ياسايى ء دةستووريدا كردووة

 .ئةجَيندةى كارى داهاتووى ثةرلةمان 
 . بةرَينان 

 .خوشكء برايان ئةندامانى ثةرلةمان
ثَي كردنةوةى دانيشتنة ئاساييةكانى خوىل طرَيدانى دووةمى ثةرلةمان، هاوكاتة لةطةَل  ديارة دةست

بةتايبةتى مةسةلةى . دؤناةَيكى طرنط ء هةستيار كة كوردستان ء عَيراق ء ناوضةكةى ثَيدا تَيثةر دةبَيت
ش ء شةردى دذ ثرؤسةى سياسى ء ئاستةنطةكانى بةردةم حكومةتى سيدراَل لة جَيطري كردنى ئةمر ء ئاساي

بةتريؤرء هةردةشةكانى دةست تَيوةردان لة كاروبارى ناوخؤى كوردستان، بؤية ثَيويست دةكات، وةكو 
ئةندامانى ثةرلةمان رؤَلى زياترء بةشدارى كاريطةرانةتان هةبَيت لةطشت بوارةكاندا، بؤ ئةمةش ثَيويستة 

رى كردنى وةزارةتةكان ء بة دواداضوونى طشت ليذنةكانى ثةرلةمان ضاالكانة تر رؤَلى خؤيان لة ضاودَي
ثَيويستة لَيرةدا هةَلوةستة لةسةر ثرؤذةى دةستوورى  .كَيشةء ثَيداويستيةكانى خةَلكى كوردستاندا ببينر

هةرَيمى كوردستان بكةير، كة ماوةى ضةند ساَلَيكة كارى لةسةر دةكرَى، ثاش ئةوةى ثرؤذةكة لةاليةن 
و كراء باَلو كرايةوةء بؤ ضةند مانطَيك خراية بةردةم راى طشتى ء ليذنةى نووسينةوةى دةستوور تةوا

حنبة سياسةكان بؤ ئةوةى راو بؤضوونى خؤيانى  لةسةر دةربردن، لةو ماوةيةشدا طئتوطؤيةكى زؤرى 
لةسةر ئاستى رةرىء جةماوةرى لة رَيى بةستنى كؤردء سيمينارى  تايبةت ء  ثَيشكةش كردنى بةرنامةء 

ت لة ميدياكاندا طئتوطؤى لةسةر كرا، بةسةدان نامةء ئيمَيل ء ثَيشنيازء تَيبينى لةسةر مَينطردى تايبة
ماددةء برطةكانى ثرؤذةكة ئاراستةى ليذنةى نووسينةوةى دةستوور كراوة، كة هةندَيكيان زؤر طرنطر ء 

لَير كردن ء بؤية ماوةيةكة ليذنةى نووسينةوةى دةستوور خةريكى ثؤ. ثرؤذةكةى ثَي دةوَلةمةند دةكرَيت
بردياريشة ليذنةى نووسينةوةى دةستوور لة . هةَلسةنطاندن ء تاوتوَى كردنى ئةو ثَيشنيازء تَيبينيانةية

ماوةيةكى دياري كراودا كارى ثَيداضوونةوة تةواو بكةن، بؤ ئةوةى ثرؤذةى دةستوورةكة خبرَيتة بةردةم 
 .ثةرلةمانء طئتوطؤى لةسةربكرَيت

 .رَيمى كوردستانبةرَين جةنابى سةرؤكى هة
 .خوشكء بريانى بةرَين
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جطة لةمانةش، ضاوةردوان دةكرَيت لةم خولةى ئَيستادا، ضةندير ثرؤذةى ياساء برديارى طرنط لة طشت 
ثرؤذة ياساى دةزطاى ئاسايشى هةرَيمى كوردستان، ثرؤذة ياساى : بوارةكاندا طئتوطؤيان لةسةر بكرَيت وةك

شتطريى ء هاوكارى لة خانةوادةى شةهيدان، ثرؤذة ياساى رَينلَينانى دةسةاَلتى دادوةرى، ثرؤذة ياساى ث
ثَيشمةرطة، ثرؤذة ياساى هةموار كردنى ياساى  خانةنشني كردنى كةم ئةندامانى ثَيشمةرطة، ثرؤذة ياساى 
ثارَينطاكان، ثرؤذةى هةموار كردنى ثةيردةوى ناوخؤى ثةرلةمان، ثرؤذةى ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى، 

ؤذةى ياساى تايبةت بة كرَيى خانووبةرة، ثرؤذة ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان ء كؤبوونةوة طشتيةكان، ثر
ى 232ء233ثرؤذة برديارى بة دةركردنى رؤذنامةنووسان لة بارى توند كردنى سنا، كة لة ماددةكانى 

وخؤء ثَيشمةرطةوء دارايىء ياساى سنادانى عَيراديدا هاتووة، ضاوةردوانني ياساى هةموار كردنى وةزارةتى نا
هيواداريشني لة ماوةيةكى ننيكيشدا حكومةتى هةرَيي ثرؤذة ياساى رَيكخستنى . ئابوورى  ثَيشكةش بكرَيت

كارى رؤذنامةنووسى رةوانةى ثةرلةمان بكات، تا خبرَيتة بةرنامةى كارى دانيشتةكانى ثةرلةمان، ضونكة 
خس  ء بة ياسايى كردنى كارى رؤذنامةنووسى ء راطةياندن دةركردنى ئةم ياساية رؤَلَيكى طرنطى لة رَيك

بةو هيوايةى رؤذنامةطةرى كورديش وةك دةسةاَلتى ضوارةم بةرثرسيارانة رؤَلى . دةبَيت لة كوردستاندا
خؤى لة ضةسثاندنى دميوكراسيةت ء ثاراستنى ئازاديةكان ء ضاودَيرى كردنى حكومةت ء ثةرلةمان ء 

 . نى  كؤمةَلطةيةكى مةدةنىء دميوكراسيدا ببينَىهةنطاونان بؤ دامةزراند
لة كؤتاييدا داوا لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةير كة بةزووترير كات ئةو ثرؤذة ياساييانةى كة 
لةبةر دةستيان دايةء ثةيوةنديان بةذيان ء طوزةرانى ضني ء توَيذةكانى كؤمةاَلنى خةَلكةوة هةية ئامادةى 

بؤ ئةوةى لةم خولةى ئيستاى ثةرلةماندا طئتوطؤيان لةسةر بكرَيت ء . ةمانى بكةنبكةن ء رةوانةى ثةرل
لة ثَيناو بةهَين كردنى حكومةتى هةرَيي ء ضارةسةر كردنى طرستةكانى خةَلكى . برياريان لَي بدرَيت

ء كوردستان ء ضةسثاندنى ياسا ء دابني كردنى دادوةرى كؤمةاَليةتى لة كوردستاني ئازاد ء دميوكرات 
 .        سيدراَلدا

 .هةربذير. زؤر سوثاستان دةكةم
عَيراق بة بؤنةي كردنةوةي  –خاَلي سَييةمي دانيشتنةكةمان وتاري رَيندار سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 .خولي دووةمي ثةرلةمان، جةنابي كاك مةسعود با بئةرمووَيت بؤ جَيطاي خوَيندنةوةي وتار
 :كي هةرَيمي كوردستانسةرؤ/ بةردَين كاك مسعود بارزاني

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشك و براياني خؤشةويست
زؤر زؤر سوثاستان دةكةم بؤ رةخساندني ئةو دةرسةتةو دةستخؤشيتان لَي دةكةم، كة بةرداسو دةبينني 

َيت و جَيطةي ئومَيدن ئَيوة، ثةرلةمان زؤر ضاالكرت بووة لة جاران و ئومَيدةوارير هةر بةردةوام ب
ئومَيدةوارم كة نائومَيدمان نةكةن ئينشائةَلاَل، مر وتارةكةم بة باري ناوخؤي كوردستان دةست ثَي دةكةم، 
ثَيش ئةوةي بضمة ناو وردةكاريةكان دةمةوَي جارَيكي ديكةش سةرةخؤشي لة كةسوكاري دوربانياني 
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وةها هةموو ئةو خوشك و برايانةي كة لة ناوضةكاني ديكةش رووداوي دَلتةزَيين دةظةري شنطاَل بكةم، هةر
لةم ماوةيةدا كة دةبينني بةرنامةيةكي . بةدةسو تريؤر شةهيد بوونةو تووشي زياني طياني و دارايي بوونة

داردَيذراو هةية بؤ ئةو ناوضانةي كة تا ئَيستا نةهاتوونةتةوة سةر هةرَيي، بؤ ئةوةي بة تؤداندن و كوش  
دا، ئةو 122ضار بكةن ئةو ناوضانة ضؤَل بكةن، بؤ ئةوةي لة كاتي جَيبةجَي كردني ماددةي كورد نا

لةبةر ئةوة لة كاتَيكدا ئَيمة ئةو تاوانانة مةحكووم دةكةير، دووثاتيشي . ماددةية ئةو بةهايةي نةمَييَن
ستين ئةو ناوضانة بة دةكةينةوة، كة وةكو حكومةتي هةرَيي هةرضي لة دةستمان دَي، دةبَي بيكةير بؤ ثارا

هةروةها داوا لةو خوشك و . هاوكاري لةطةَل حكومةتي سيدراَل و هَيني هاوثةميانان و بةخؤمشانةوة
برايانةش دةكةمةوة، كة خؤرداطربر، ضونكة ئةمة ثيالنَيكي طةورةيةو دةيانةوَي ئةو ناوضانة لة كورد ضؤَل 

 .بكةن
حةز دةكةم هةموو اليةك دَلنيا بر كة . ةكَيو دةست ثَيدةكةممر لة رَيككةوتين سرتاتيذي نَيوان ثارتي و ي

بة بؤضووني خؤمان ئةو رَيككةوتنة بؤ خنمةتي طةلي كوردستان و هاوثةميانةكاني خؤمان و نةتةوةي 
كوردة، ضونكة بارودؤخةكة واية ئةطةر ئةم دووحنبة تةبابر، رةوشي كوردستان ئارام دةبَيت و 

ةتوانني ئةو دةسكةوتانةي بةدةستيش هاتوون، بيانثارَينير، ئةطةر تةبانةبر دةسكةوتيش بةدةست دَيت و د
ئةو هاوكَيشةية هةروا دةمَييَن يا دةطؤردَي، ئةوة خوا دةزانَي لة ئايندةدا . طريوطرسو طةورة دروست دةبَيت

مة لة دةرةوة ئةو بَيطومان دوو ئيدارةيي هةبَيت، ئَي .ئَيستا رةوشةكة ئاواية، كة هةيةضؤن دةبَيت، بةاَلم 
ير، ناكرَي و ئيش ثَيكةوةبني و متمانة بةيةكدي نةكة. بةهايةمان نابَي و لة مردووةوةش ئةزموومنان هةية

: لةبةر ئةوة لةطةَل سةركردايةتي و شةخسي جةنابي مام جةالل بريمان كردةوةو طومتان .بةردَيوةناضَي
و شتانة ضيية كة يةكَيو لَيي دةترسَي، يا ئةو شتانةي ئَيمة دةبَي لةطةَل يةكدي زؤر راشكاوبني، بنانني ئة

شةرد بكةير، شةردمان كرد،  .طؤيانة لةطةَل يةكدي باسي بكةيرثارتي لَيي دةترسَي، دةبَي برايانةو راست
بةشةرد لة ةةيري زةرةرو زيان هيض شتَيكي ديكةمان دةست نةكةوت، ئةطةر لةمةودواش دووبارة ببَيتةوة 

ئَيستا هةتا ئةطةر . دةسو دةدا، لةمةودوا دةست نادات 4223باوةردبكةن ئةوةي ثَيشي . خراثرت دةبَيت
ضونكة ئةو سياسةتة نةماوة بَلَيي , بَلَير اليةك بتوانَي حةري عةسكةريش بكات، وةكو حةماسي لَيدَيت

وةو يةك دوو ئيدارةييش ماوةيةكة تاديكرايةوة، ئَيستا كة رةوشةكة طؤردا. بةشةرد شت حةسي دةبَيت
ئيدارةيةكي طرتةوة، وابنامن خؤشتان هةسو ثَيدةكةن، ضونكة كاتَي لةطةَل حنبةكاني , ثةرلةمان هةية

ديكة يا ئةو وةسدانةي لة دةرةوة دَير و دادةنيشني، مرؤظ هةست ثَيدةكات و سةربةرزو خؤشماَليشة بةوةي 
ض  ،مر دَلنياشي لةوةي ض ثارتي .ضؤن سةنطي كورد زياتر بووةو لةبةر ضاوي خةَلك بةدةدر تر بووة

لةبةر . ض حنبةكاني ديكة مةبةستيان خنمةتكردني ميللةتةكةيانة، كةواتة ئةوةية رَيطةي راست ،يةكَيو
رةنطة زؤر . ئةوة ئَيمة ئةو رَيككةوتنةمان كرد، بؤ ئةوةي بتوانني باشرت خنمةتي ميللةتي خؤمان بكةير

ماوةيكي ديكةية : يا هةندَي ناحةز دَليان بةوة خؤش بَيت، بَلَير كةس بَلَير، رَيككةوتين ديكة زؤر بووة،
مر دَلنيايان دةكةم ئةو رَيككةوتنةي ئة ارة زؤر جديية، ضونكة جاران كة لة نَيوان لق و . تَيكدةضر

ئَيستا وا نةماوة، ئةطةر . مةَلبةندَيك طرستَيك روويدا بواية يةكسةر ئةو طرستة دةطةيشتة سةركراديةتي
ض , ئَيستا ئَيمة ض ثارتي. َيكيش رووبدات، ئاليةتي بؤ دؤزراوةتةوة، هةروةها ئةو حةساسيةتةش نةماوةطرست
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ض حنبةكاني ديكةش دةبَي كوردايةتي بكةير، كامة كادري ضاالكة، كامة كارمةندي ضاالكة نابَي , يةكَيو
ياوازة تؤ ئةمردؤ حنبَيك بَيت يا لَيي بثرسرَي كة ئةمة ثارتية يا يةكَيتيية يا ساَلن حنبة، ضونكة زؤر ج

بؤية مر دةَلَيي ئةو , دةسةاَلت بَيت، ئةمردؤ ئَيمة دةسةاَلتني، لة بةر ئةوة بةرثرسياريةتةكةش طةورةترة
ئةطةر خوا دةرسةت بدات مةحاَليشةوا نابَي بضوكرتير طرسو , رَيككةوتنة، رَيككةوتنَيكي بةهةق سرتاتيذيةو

ة ثةميان بة ميللةتي كورد دةدةم، كة زؤر بةجدي هةوَلدةدةير ئةم رَيككةوتنة تَي بكةوَي، مر لةالي خؤمةو
لة هةمان كاتيشدا ئَيمة ئيمتيكاري هةموو شتَيك ناكةير، ئَيمة  .تا سةرمبَييَن و ثةنا بة خوا دةبَي بشمَييَن

خوَينيان داوةو هاوثةميامنان هةن و حنبي ديكةش هةبوونة شان بةشاني ثارتي و يةكَيو شةرديان كردووةو 
دةبَي رَينو ماف و رؤَلي ئةوان ثارَينراو بَيت، ضونكة شتَيك نيية مرؤظ . شةهيديان داوة، هةدي خؤيانة

بتوانَي ئينكاري بكات، دَلنياشيان دةكةينةوة كة ئاراستةكة ئةمةية، كوردستان هي هةمووانة و هةموومان 
َلي، كة ئَيستا ماَلي كورد لة هةموو كاتَيك زياتر رَيكة، مر بةوة زؤر خؤشما .دةبَي تَييدا سةربةرزو ئازادبني

مر ثَيمواية ئةمة دةسكةوتَيكي . ض لة نَيوان ثارضةيةك و ثارضةيةكي ديكةدا, ض لة ناو يةك ثارضةدا
طةورةية، ئةطةر ئَيمة باش بريي لَي بكةينةوة، بةرداسو بةبريم نايةت بة درَيذايي مَيذوو ناو ماَلي كورد 

نابَي كةسيش , بؤية ئةم دةسكةوتة طةورةية بة هةر نرخَيك بَيت دةبَي بيثارَينير. تا تةبا بَيتوةكو ئَيس
 .بري لةوة بكاتةوة بةسشار، ياخود بة تؤثباران بتوانَي جارَيكي ديكة ئةو تةباييةي ماَلي كورد تَيكبدات

لة بةرذةوةندي تةسكي ئَيمة دةبَي بةردةوام بني لةسةر دروست كردني دامةزراوةكان، بةاَلم دوور 
ئَيمة ثَيويستيمان بة . حنبايةتي و شةخسي، لةمةشدا دةبَي هةموو اليةك نةرمييةكي تةواو بةكاربَينر

ضاكسازي ئيداري هةية، حنبةكانيش دةبَي بةخؤياندا بضنةوة، حكومةتيش دةبَي بةخؤيدا بضَيتةوة، ئةمة 
ةكي كورت هةموو شتَيك تةواو ببواية، بةاَلم ئةمة ثرؤسةيةكي درَيذخايةنة، خؤزطة مبانتوانياية بة ماوةي

كارَيكي هَيندة ئاسان نيية، رةنطة مرؤظ لة دوورةوة بةكارَيكي ئاساني ببييَن، بةاَلم كة دةضية ناو خودي 
يةكطرتنةوةي . مةسةلةكانةوة، ئةو كاتة دةزانَي ضةند طريوطرست هةية و ضةند كؤسث لةسةر رَيطةدا هةية

تةواو  4222ي جديية، ئةو ضةند دةزطايةي ماويشر، ئومَيدةوارير ثَيش كؤتايي ساَلي ئيدارة مةسةلةيةك
رةنطة زؤر كةس مةزةندة بكات، . تارادةيةكيش شتَيكي وا نةماوة. بر و هةموو ئةو دةزطايانة يةك بطرنةوة

ئَيستا يةك , مر دَلنياتان دةكةمةوة لة هةموو دةزطاي ديكة ئاسانرتة. كة يةكطرتنةوةي ثَيشمةرطة طرستة
يةكطرتنةوةي . سةرماندةيي هةية، بةاَلم لة راستيدا دةمانةوَي لةشكرَيكي ستاندارد دروست بكةير

ئَيمة ئةو ثةردي رَينمان هةية بؤ ئةو . ثَيشمةرطة ماناي ئةوة نيية، بَلَير ساَلن هَينو ساَلن هَين تَيكةَل بر
ةر ئَيستاش مةرجي ئةوةيان هةبَيت، بتوانر لة ناو ثَيشمةرطانةي زةبةتيان كَيشاوةو ماندوو بوونة، ئةط

ئةطةر نا لة هةمان ئيمتيازاتةوة دةوري خؤيان ببينر، بةاَلم بؤ يةكَيك , لةشكري تازة بةردةوام بر، باشة
تةمةني طةيشتبَيتة ثةجنا ساَل زةبةتة داخيلي دةوراتي راهَينان بَي وةك سةربازَيكي تازة، ئَيستاش ئَيمة 

بؤ ئةوةي , بةو ئةسسةرانة هةية كة لة ئةكادميياي سةربازي زاخؤو دةاَلضواالن دةرضوونة ثَيويستيمان
ئَيمة بة نيازير بة تةواوي ماناي وشة . سةربازَيكي ستاندارمنان هةبَيت و لة زانسو سةربازي تازة بنانر

سةركردايةتي  لةشكري كوردستان دروست بكةير، كة دوور بَي لة حنبايةتي دَلنياشتان دةكةمةوة، كة
ئةم لةشكرةش، بةرداسو لة شكري كورستان دةبَيت، نة لة شكري يةكَيو . هةردوو حن  زؤر هاوكارن
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مةسةلةيةكي ديكة كة بةالي منةوة طرنطة، مةسةلةي يةك زماني نووسينة، . نة لةشكري ثارتي, دةبَيت
زؤر ميللةتي , ؤرمان لة ثَيشدا دةبَيتضونكة تا ئَيمة يةك زماني نووسيين كوردميان نةبَيت، طريوطرستَيكي ز

بةاَلم يةك زماني نووسني و خوَيندنةوةيان . ديكةي تر هةن وةكو ئَيمة شَيوةزاري جؤراوجؤريان هةية
ئةمةش ديسان ثرؤسةيةكي وا ئاسان نييةو كاتي دةوَي، بةاَلم دةبَي دةسو ثَي بكةير و برديار بدرَي . هةية

بةالي ئَيمةوة ئاسايشي هةرَيمي كوردستان .ان هةبَيت بؤ هةموو ميللةتةكةكة زمانَيكي نووسني و خوَيندمن
لة سةرووي شتةكاني ديكةوةية، لةسةر حسابي ئةمر و ئاسايشي هةرَيمي كوردستان مساوةمة ناكرَي، لة 

يشي هةمان كاتيشدا دةبَي ثرسةكاني مايف مرؤظ و رَيساكان لة بةرضاو بطريدرَي، بةاَلم لة راستيدا ثرسي ئاسا
خاَلَيكي ديكة، حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة جياتي ئةوةي . ردستان بةالي ئَيمةوة زؤر طرنطةهةرَيمي كو

بؤ ئةوةي سةرضاوةي داهاتي , هةر مووضة بةخةَلك بدات، ثَيويستة دةرسةتي كار دروست بكات بؤ خةَلك
ونكة زةرةرةو طورزي لة سومعةي دةبَي نةمَييَن، ض, ئةو بَيكاريةي هةية, ذيان بؤ خةَلك بدؤزرَيتةوة

ئَيمةش داوة، زةبةتيشة ئابووري ئَيمة بةرةوثَيش بضَي، ئةطةر ضارةسةري ئةم بارة نةكرَي، بةكورتي و 
ي بكةي ضؤن دةبَي سَير. نابَي سيَ ري ماسي خواردني بكةي, بة ثوخو دةبَي خةَلك سَير بكرَي ماسي بطرَي

، كة ئَيستا جةنابي كاك عةدنان باسي لةوة كرد كة دةستووري مر خؤشماَلبووم. ماسي بطرَي و بيخوات
هةرَيمي كوردستان خةريكة دةطاتة دؤناةي كؤتايي، ئومَيدةوارم هةرضي زووة خبرَيتة بةردةمي خةَلك بؤ 
ئةوةي دةنطي لةسةر بدات، بؤ ئةوةي ئيرت ئَيمةش دةستووري خؤمان هةبَيت، كة ئةمةش ثةنا بةخوا 

مر جارَيكي ديكةش دةيَلَيمةوة، دةبَي لةو دةستوورةدا زؤر بةردووني مايف .ي دةبَيتهةنطاوَيكي مَيذووي
براياني توركمان و كلدان و ئاشووري دياري بكرَي، هةروةها ئةوان ئاسوودةبر و بةدةناعةتةوة لةطةَل ئةو 

مَيدةوارم ئةو دةستوورة بر، لةطةَل ئةو كوردستانة بر، كة تَييدا دةذير و خؤيان بة خاوةني بنانر، ئو
دةبَي , هةروةها ئازادي ئاير و بريوباوةرد كة ثرسر. دةستوورة ئةو نيطةرانية الي ئةو برايانةش نةهَيَلَي

اسو مر رؤَلي راطةياندن لة هةرَيمي بةرد .بؤيان بضَيت و ردوونيان بكاتةوةدةستوور زؤر بة ردووني 
ثَيموانيية ئةوةي ثَيشمةرطايةتي كردبَي لة , ساويركوردستان بةباشي نابيني، هةرطين ئَيمة لة رةخنة نةتر

رةخنة برتسَي و منةتي بة هيض شتَيك بَيت، ضونكة تؤ كة برديارتدا طياني خؤت بؤ ميللةتةكةت ببةخشي، 
دوو جؤرة رةخنة هةية جا رةخنةيةك بؤ ئةوةية كة تؤ ضاكي بكةير، كة لة . ئيدي لة ض دةترسي

بةرداسو ئَيمة دةبَي ئةو رةخنةية خبةينة سةر سةرمان و وةري بطرير،  دَلسؤزييةوةية، لة ثةرؤشيةوةية،
رةخنةيةكي ديكة هةية، كة هةندَي كةس هةر بؤ ئةوةي . هةروةها دةبَي ئةو جؤرة رةخنةيةش هةبَيت

بَلَير شتَيكي نووسيووة، ثَييواية ئيرت دةبَي رةخنة بطرَي، تا ئاستَيك مرؤظ دةتوانَي ئةمةش دبووَل بكات، 
ةاَلم هةندَي شو ديكة هةية، كة جاران ضؤن جاشايةتي بة تئةنط دةكرا، ئَيستا هةندَي كةس بة دةَلةم ب

باشة، هيض شتَيكي باش نةكراوة، بةتايبةتي ئَيستا جةختَيكي زؤر لةسةر ثارتي و يةكَيو . دةيكةن
وشة بةخوَيين كَي دةكرَيت، باشة، كَي ئةو بارةي دروست كرد؟ ضؤن ئةو رةوشة دروست بووة؟ ئةو رة

دروست بووة؟ مر ناَلَيي ثارتي و يةكَيو بة تةنَي، بة خوَيين ميللةتي كورد بة تَيكردايي دروست بووة، بةاَلم 
ثاشان ئَيمة ئينقالبضي نني، . ثَيمواية كةس ناتوانَي ئينكاري رؤَلي ئةو دوو حنبة بكات كة ضةند بووة

ئَيستاش . خوا شاهيدة ئَيمة تاَلييب دةسةاَلت نني, لةتيش دةردؤيرئَيمة بةرداي ميللةت هاتووير و بةرداي ميل
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ئةوة ثةرلةمان، هةر دةديقةيةك هةست بكةن، مر بةشبةحاَلي خؤم، وجودى مر لةو ثؤستة خنمةتي 
ئَيمة نة ئينقالبضنني نة , دةستيشتان ماض دةكةم و ال دةضي: ميللةتي كوردو كوردستان ناكات، ثَيي بَلَير

شوكر بؤ خوا رزطاري بووةو  .زؤر دةسةاَلت وةربطرير، خةبامتان كردووة بؤ رزطاري ميللةتهاتووير بة 
تارادةيةكي زؤر دةسكةوتي باش بة دةستهاتووة، ئةطةر ئَيمة كؤسثني لة رَيطةي ئةوةوة، ثَيمان بَلَير ئَيوة 

كةسانَيكيش مةزةندة كؤسثر و خوا حاسين و دةضينةوة ماَلي خؤمان، هيض طرستَيك لَيرةدا نيية، ئةطةر 
دةكةن وةك ضؤن جاران بةسيشةك و تئةنطي دوذمر مةيدامنان ثَي ضؤَل بكةن، كة روورةشي و 
شةرمةزاريان بؤ ماوةيةوة، ئةطةر ثَييانوابَي بة دةَلةمي بةكرَيطرياوي خؤيان مةيدامنان ثَي ضؤَل دةكةن، 

 .ضنيئَيمة بةوانة النا . هةر هةمان شةرمةزاريان بؤ دةمَينَيتةوة
لةبةر ئةوة راطةياندن، دةبَي هةردووالي وَينةكة ببييَن، بة ضاك بَلَي ضاك و بةخراثيش بَلَي خراث، مر 
ناَلَيي هةموو شو ئَيمة تةواوةو ضاكة، هةندَيكي لَيي نازانني، هةندَيكي خراث بووة، هةندَي بةرذةوةندي 

ةَلَيني ضاكسازي ماناي ئةوةية كةشو خراث ئَيمة كة د. تَيكةَل بووةو هةندَي شو ناردةوا دروست بووة
هةر ئةم ئازاديةي هةية شتَيكي . بؤية باسي ضاكسازي دةكةير، بةاَلم شو باشيشكراوةو باسي بكةن. هةية

 .كةم نيية، دواتر ثردؤسةي ئَيمة هَيشتا كؤتايي نةهاتووةو بةردةوامةو زؤر زؤري ماوة تةواو ببَيت
ذةي ثَي بدةم، ئةو تؤثبارانكردنةية كة لة ماوةي رابردوو توركيا و ئَيران خاَلَيكي ديكة كة دةمةوَي ئاما

. بةراسو ئةوةي الي مر زؤر سةيرة تؤثبارانةكةي ئَيرانة، كة كوضك لة ئاطر طةرمرتة. كردوويانة
ة تاك بةهانةيان ئةوةي. تؤثباراني ئَيران زؤر توندتر و خةسرتة لة هي توركيا، كة ئةمة ضاوةردوان نةدةكرا

باشة . ئةطةر بةهانةي ئةوان ئةوة بَيت كة دذي ثةكةكة و ثةذاكة. كة ثةكةكةو ثةذاك لةو ناوضانة هةن
بؤردومانكردني دَيهاتي دةوروبةري ضؤمان و دةاَلدزَي ياني ضي؟ ئةو هةموو خةَلكة لة ترسي تؤثبارانةكة 

ئةطةر ئةجندةو : مر يةك شت دةَلَيي ئاوارة بووة، ئةطةر ئةجندةي ديكة هةية، بابنانني ضؤن دةبَيت، بةاَلم
مةبةسو ديكةي تر هةبَيت و ثَييانواية بة تؤثباران ناضارمان دةكةن و ضؤكمان ثَي دادةدةن، بة خوداي 

سياسةتي ئَيمة ئةوةية، كة . سةد ئةوةندةي ديكة تؤثباران بكةن بة زؤر ناتوانر شتَيكمان لةسةر بسةثَينر
لة خاكي هةرَيمي كوردستانةوة . توندوتيذي بةكاربَيت يا كةسَيك بَيت هةرطين ئَيمة لةطةَل ئةوة دانني

مر لة سؤنطةي كوردايةتييةوة داوا لة هةموو . بضَي هةردةشةي ئاسايشي هيض دراوسَييةكي ئَيمة بكات
كارَيك نةكةن بةهانة بدرَي . براياني كورد دةكةم لة هةموو اليةك موراعاتي باري هةرَيمي كوردستان بكةن

ةسو هيض دةوَلةتَيك بؤ ئةوةي بارودؤخي ئَيمة تَيكبدةن، ضونكة تَيكضووني باردؤخي ئَيرة زيانة بؤ بةد
هةموو خةَلكي كوردستان، هةروةها دؤزي كوردش بةزؤري ضارةسةر نابَي، نة كورد بري لةوة بكاتةوة 

وة كة بةتوندوتيذي نة ئةو دةوَلةتانةش بري لةوة بكةنة, بةتوندو تيذي دةتوانَي هيض بةدةست بَييَن
دةبَي بةلَيكتَيطةيش  , ئةمة دةبَي بة ديالؤط ضارةسةر بكرَي. دةتوانر دؤزي كورد كؤتايي ثَي بَينر

ئَيمة ئامادةير هةموو هاوكاريةكي ئةو دةوَلةتانة بكةير، ئةطةر رَيطةي ديالؤط بطرنةبةر، . ضارةسةر بكرَي
لةبةر ئةوة ئَيمة . ةري ئةم كَيشةية، ئَيمة ئامادةيررَيطةيةكي ضارةسةري ئاشتيانة بطرنةبةر بؤ ضارةس

ئومَيدةوارير هةم ئةو دةوَلةتانة بةخؤياندا بضنةوةو واز لةو دةستدرَيذيةي سةر هةرَيمي كوردستان بَينر، 
هةروةها داوا لة هةموو اليةنَيكي كورديش دةكةم موراعاتي بارودؤخي هةرَيي بكةن، هةروةها بةتوندي ئةو 
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ةحكوم دةكةير و داوا لة ئَيران و توركيا دةكةير، كة واز بَينر، بةتايبةتي ئَيران، ضونكة تؤثبارانة م
تؤثبارانةكةي لة رادة دةرضووةو خنمةتي بةرذةوةندي هاوبةشي ئَيمةو ئةوان ناكات، هةروةها هةرطين 

ئَيمة ثَيمانواية دواي . بةو شَيوةية رةستار لةطةَل خةَلكي كوردستاندا بكات( ئَيران)ضاوةردوامنان نةدةكرد 
, دوا هةَلبذاردني توركيا ئاسؤيةكي ديكة لة ثَيشة بؤ ضاككردني ثةيوةندي هةرَيمي كوردستان لةطةَل توركيا

ئومَيدةوارير ئةو هةَلبذاردنة ببَيتة سةبةبي . ئَيمة ئامادةير بؤ ئةوةي ئةو ثةيوةنديية بةروة ثَيش ببةير
اوبةمشان كة زؤرة، ئَيستا هةوَل و كؤشيش هةية بؤ ئةوةي ئةو ضاكبووني ثةيوةندميان و بةرذةوةندي ه

سارديةي هةبووة نةمَييَن، مر دووثاتي دةكةمةوة ئَيمة دةخوازير ثةيوةندي بامشان هةبَيت، بةاَلم جارَيكي 
دةربارةي بارودؤخي ئَيراق، ثَيش . ديكةش دةيَلَيمةوة بة تؤثباران ناتوانر هيض شتَيك لةسةر ئَيمة بسةثَير

ماوةيةك لةسةر داواي جةنابي سةرؤك كؤمار و بةرثرساني ديكةو ئةمةريكييةكانيش ضوومة بةةداو دوو 
هةستة لةوَي مامةوة، لةوَي لةطةَل جةنابي مام جةالل و حنبةكان بة دوو دؤَلي و بةسَي دؤَلي بة ضوار 

مرؤظ نةيدةزاني لة كوَي  بةرداسو بارودؤخةكة ئةوةندة ئاَلؤز بوو. دؤَلي و زياتريش زؤر خةريك بووير
دةست ثَي بكات و لةطةَل كَي دسة بكات، ضوكة هةر ئةوة نيية بَلَيي شةردي سوننة خؤبةخؤيي هةية، شةردي 
شيعةو سوننة هةية، شةرد لةطةَل تريؤر هةية، يةعين زؤر شةرد تَيكةَل بوونة، لةبةر ئةوةي كارتةكان 

لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة هةستمان كرد، كة هةندَي هةوَل . نييةارَيكي ئاسان ئةوةندة تَيكةاَلون، مةسةلةكة ك
، كة ئةمة رةطي 115تا ماددةي  112بؤ هةموار كردني دةستووري سيدراَل بةتايبةتي لة ماددةي 

دةستوورة، ئَيمة زؤر هةوَلماندا رَيككةوتنَيكي ثَينج دؤَلي بكرَي، بؤ ئةوةي ضوارضَيوةيةكي سياسي 
ثَيش ئةوةي مر سةرداني بةةدا بكةم  .ي و تايئةطةري و ئةوانةوة دةربضنيبدؤزينةوة لةو سةنطةرطري

وةسدَيكي حنبي ئيسالمي هاتبوونة ئَيرة، بة دوورو درَيذي لةطةَليان دانيش ، ئَيمة وا تَيطةيشتني كة ئةوان 
ينة بةةدا ديار ئامادةن بؤ ئةو بةرةية، يان ئةو هاوثةميانييةتيية يا هةرضي ناوي لَيدةنرَي، بةاَلم كة ضوو

بوو ناكؤكي ئةوان لةطةَل ئيئتيالف بةتايبةتي لةطةَل دةعوة زؤر دووَل ببوو، ئيرت هةرضي هةوَلَيكماندا 
نةمانتواني لةطةَلياندا، ئةوان بارودؤ  و كَيشةي خؤيان هةبوو، ثَيمان طوتر ئَيمة ئامادةير بةسَي دؤَلي 

َينتان ثار رَيككةوتنَيكي سَي دؤَلي ئامادة كرا لةنَيوان لةطةَل ئَيوة ئيمناي بكةير، هةر بؤ زانياري بةرد
يةكَيو و ثارتي و حنبي ئيسالمى، كة وةكو سَي حن  ئيمناي بكةير وةك ثشتيواني و هاندانَيك بؤ ئةوان، 
كة مةزةندة نةكةن سةرامؤش كراون و مر و مام جةالل هةردووكمان ئيمنامان كرد، برديار بوو سكرتَيري 

يسالميش ئيمناي بكات، بةاَلم لةبةر هةندَي هؤكاري ناوخؤيي خؤيان نةيتوانييوة تا ئَيستا طشو حنبي ئ
رَيككةوتين ضوار . وبارة بكةينةوة، ئَيمة ئامادةيرئيمناي بكات، ثَيمان طوتر ئةطةر دةتانةوَي ئةوةش دو

اندا حنبي ئيسالمي دؤَلي نَيوان هةر ضوار حن  ثارتي و يةكَيو و مةجلس و دةعوة، ئَيمة زؤر هةوَلم
بَيت، بةاَلم طوتيان ئَيمة نايةير، باشة طومتان ئةطةر ئَيوة نةيةن ئيجازةمان ثَي بدةن و مةزةندة نةكةن، 
كة ئةوة دذي ئَيوةو كةسي ديكةية، بةرداسو ئَيمة دةمانةوَي ثرؤسةكة بةجووَلة بكةوَي، ضونكة تا رادةيةك 

، ئَيمة مةترسي ئةوةمشان هةبوو، كة مةسةلةي هةموار ئيشي حكومةت وةستاوة، هةروةكو باسيشي كرد
كردني دةستوور بَيتة طوردَي لةبةر ئةوة ئَيمة بةرداسو ثَيويستيمان بةوة هةبوو ثَيش دةستيةك بكةير لة 
مةسةلةي هةموار كردني دةستوور ئةطةر طةيشتة ئةوة، ئَيمةش هاوثةميانييةكي ديكة دةكةير، واتة 
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دةير لةسةر حيسابي هةرَيمي كوردستان ئةو دةستكةوتانةي كة لَيرة بة دةستهاتوون، مةحاَلة ئَيمة رَيطة ب
دةستكاري دةستوور بكرَي، هةروةها ضوراضَيوةيةكي سياسيشة بؤ هاوثةميانييةتييةكي تازة، هةروةها كاتي 

ونكة خؤشي كة لَيرة لةطةَل حنبةكاني خؤمشان دانيشتني برديار بوو ثَيكةوة ئةوة بكةير، بةاَلم ض
مةسةلةي دةستكاري كردني دةستوور هاتة ثَيش و حنبي دةعوةو ئةجنومةني بااَلش طوتيان ئَيمةش حنبي 
ديكةمان هةيةو ثاشان رَيكدةكةوير كة ضؤن ئةمة سراوان بكةير، هةروةها ئَيمة ثةيوةندميان بة برايان 

ة بووة سةبةبي ئةوةي بارودؤخةكة رَيككةوتنة ضوار دؤَلييةك. كرد، كة بارودؤخةكة بةو شَيوةيةلَيرةشةوة 
بة جوَلة بكةوَي، دواي ئةوة هاتينة سةر ثَينج دؤَلييةكة، ثَيش ئةوة ليذنةيةكي ئامادةكاري دروستكرا بوو 

مةسةلةي دةستكاري كردني دةستوور، دانوني نةوت و : بؤ ئةوةي بة كؤمةَلَيك دؤسيية دابضنةوة لةوانة
دانوني ثارَينطاكان و مةسةلةي دؤسَيي ئةمين و ميليشيات و طروثة  دانوني لة ريشة هةَلتةكاندني بةعس و

ئةورادي زؤريان ئامادة كرد بوو، ئيرت دواي طئتوطؤيةكي , ئةو ليذنةية شو باشيان كرد بوو, ضةكدارةكان
زؤر هةندَي لةو دؤسَييانة تةواو بوون و برديار دار بدرَينة ثةرلةمان، هةندَيكي ديكة ليذنةكة زياتر 

ةريان بةردةوام بَيت، ئيدي بةياننامةي كؤتايي ثَينج دؤَلييةكة دةرضوو، ضوار حنبةكة زائيد حنبي لةس
يةعين . َلةي زؤر كةسي ديكةشي رةواندةوةئيسالمي تا رادةيةك ئةوة وةاَلمَيك بوو، هةروةها بؤضووني هة

, وةش بؤ كورد جَيي شانازييةمرؤظ بةرداسو دةتوانَي بَلَي ئةطةر كورد نةبواية ئةو شتة نةدةكرا، كة ئة
بةياننامةكةي كؤتايي سةركةوتنَيكي طةورةي تَيدا بوو، كة ماددةيةكي زؤر طرنطي تَيدا بوو، نازامن ئَيوة 

سةركردةي سياسي عَيرادي داوا دةكات رَيككةوتنَيكي : كة بةندي كؤتايي دةَلَي,تَيبينيتان كردووة يان نا 
بكرَي، ديارة ثَيش ساَلَيك و دوو ساَل مومكني نةبوو ئةوة بكرَي، بةاَلم درَيذخايةني ئةمر لةطةَل ئةمةريكا 

ئةمة ئيشَيكي زؤري لةسةر كرا، هةروةها دوَينَيش سةرؤك بؤش زؤر طرنطي بةو مةوزوعةدا، تا رادةيةك 
ئةو شتةي كة ثَيويست بوو بكرَي، بةرداسو كرا جا خةَلكي ديكة موزايةدة دةكات، ئةوة كةيئي خؤيانة، 

دةربارةي ثةيوةندي . بَي، كة حةزيان لة ديكتاتؤريةتةةاَلم ئةو رَيككةوتنة لة بةرذةوةندي خةَلكَيك نةب
نَيوان حكومةتي كوردستان و حكومةتي سيدراَل، ئَيمة رَيككةوتووير لةسةر هةندَي ثرسي بنةردةتي، كة 

بوو، كة  122لةوانة ماددةي ثَيش ئةوةي ئَيمة بضينة بةةدا لَيرة كؤبوونةوةمان لةسةري كرد، يةكَيك 
سةرؤكي ليذنة دانراو هةندَي وردةكاري هةبوو بةدسةي ليذنةكة خؤيان هةموو ضارةسةر كران و ثارةكة 

ثَيشمواية رةنطة باشرت بتوانر ئيش بكةن، بةاَلم لَيرةدا ثَيويستة ئَيمةش , سةرف كراو ئَيستا دةست بةكارن
دةم لةطةَل براياني عةرة  و توركمان لة كةركووك و موسَل و مر ئاما. نةوةزياتر بري لةو مةوزوعة بكةي

ديالةشدا داوةتيان بكةير و سةردانيان بكةير، ض ئةوان بَير، ض ئَيمة بضينة اليان بؤ ئةوةي نةترسر لةوةي 
كة سبةييَن ئةو ناوضانة هاتنةوة سةر هةرَيمي كوردستان ةةدر لةوانة دةكرَي، يان ماسيان ثَيشَيل دةكرَي، 

نياير لةوةي كة ئةطةر ئةو مةسةلةية ضارةسةر كرا وةكو كورد مرونةتي كورد زؤر زياتر دةبَي، واتة دَل
زياتر لةوةي ئةوان مةزةندةي دةكةن، ئَيستاش بؤتة مةسةلةيةكي دةستووري و ضارةسةر كردني ئةو 

ؤي كارةسات بؤ مةسةلةيةش يةعين ضارةسةر كردني طرستَيكي يةكجار زؤر خةتةرناك، كة زؤر جار بؤتة ه
هةموو عَيراق، ئَيمة داواي شتَيك ناكةير تةنها ئةوة نةبَي كة دةستوور دايناوة بؤ ضارةسةر كردني ئةم 

هةروةها لة . وةو ئةو كَيشةيةش ضارةسةر بكرَيبؤ ئةوةي عَيراديش حبةسَيتةوةو ئَيمةش حبةسَيينة, ثرسة
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ةسي ديكة بَيت، ئةوانةي كة ئَيستا دذي جَي بةرذةوةندي عَيراديشة ثَيش ئةوةي لة بةرذةوةندي هيض ك
هةوَليكيانداو ثارةي  ون هةر هةمان كةس بوون كة لة كاتي دةستووريش هةمو122بةجَي كردني ماددةي 

دنيايان هَينا، بؤ ئةوةي دةستوور سةرنةكةوَي، بؤ ئةوةي بتوانر خةَلكَيكي وا كؤبكةنةوة نةهَيَلر دةستوور 
اَلم شكستيان هَينا، هةندَي جار هةردةشة دةكةن بةوةي شةرد دةكةن، بةخوداي لة راثرسي دةرباز بَيت، بة

شةرديان ثَي كراباية لة مَيذبوو شةرديان دةكرد، بةاَلم نة شةرديان ثَي دةكرَي، نة بةشَيوةي دةنطدان دةتوانر 
 .باشرتيشة لةبةر ئةوة باشرتير شت تةساهومة، با واز لةو تةشويشة بَينر كة بؤ خؤشيان, رَيطة بطرن

دان ئةو رَينوَينيانةي ئَيستا دةرضوونة زؤر 122هةروةها بة ئيعتريايف برادةراني خؤمان كة لة ليذنةي 
باشرتن و خةريكر بةرة ثَيش دةضر، ئيلتنام بة دةستوور، مةسةلةي ثَيشمةرطة كة لة رَيككةوتين نَيوان 

ضارةسةري ئةو مةسةلةية، ئةو رؤذانة  سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و هةرَيمي كوردستان هاتووة لةسةر
دةست بةكار دةبر، دانوني نةوت و ةاز وةكو رَيككةوتين لةسةر كراوة، بةبَي دةستكاري، ئةو دةستكاريةي 
كة لة ئةجنومةني شوراي دةوَلةت كراوة بةبيانووي ئةوةي شَيوازي دانوني بؤ دةكرَي، جةوهةرةكةيان طؤردي 

 .ة وةكو خؤي دةضَيتة ثةرلةمان، كة ئةوةش شتَيكي زؤر باشةبوو، ئةوة رةتكرايةوةو دانونةك
, هاتين سةرؤك بؤش كة دوَييَن هاتة بنكةيةكي سةربازي خؤيان لة ننيكي رومادي، داوايان كرد منيش بضي

 .سرؤكةيان ناردة ئَيرةو منيش ضوومة ئةوَي و دوَييَن ضوون و هاتر ثَينج كاتذمَير لةناو سرؤكة بووم
و حكومةتي ئةمةريكاي هَينا بوو، وةزيري بةرطري و دةرةوةو سةرؤك ئةركاني سوثاو تةدريبةن هةمو

راوَيذكاري كؤماري ئةمين دةومي، بَيطومان جةنابي سةرؤك كؤمار مام جةالليش هاتبوو، سةرؤك وةزيران 
تي و هةردوو جَيطري سةرؤك كؤمار، لةوَي كؤبوونةوةيةكي ثَينج دؤَلي وةكو اليةني عَيرادي و حكومة

َييَن، ئةمريكا كرا، بةرداسو خؤي ثياوَيكي مةردة، يةعين زؤر دووربينةو ديثلؤماسييةت و ئةوانة بةكار ناه
كة الي مر زؤر طرنط بوون، طوتي زؤر كةس ضاوةردواني راثؤرتي : يةك شو طوت. بةَلكو زؤر راستةو راستة

ةوةي مر برديارم داوة ئةوةية كة دةبَي ثاترؤيس و كرؤكةر دةكةن، بةاَلم ئةو راثؤرتة دَيتة الي مر، ئ
ةوةية كة ئةو برديارةي ئَيمة دةيدةير و سرتاتيذييةت لةسةر ئةو راثؤرتة دادةنَير ئ: سةربكةوير، طوتي

ئينجا ئَيوة بؤ ئةوةي حساباتي خؤتان بكةن، هَيني ئَيمة لة عَيراق زؤر بَيت، يان . دةبَي ئَيمة سةربكةوير
ئَيمة ئةوةية كة دةبَي ئَيمةو ئَيوة سةربكةوير، ئةو ثرؤسةي دةستمان ثَيكردووة،  كةم بَيت، بةاَلم ئاماجني

دةبَي سةربكةوَيت، هةندَي لةو عةشايرانةي ئةنباريشيان هَينابووة، ديارة بارودؤخي ئةنبار زؤر باش بووة، 
 .ش بوو بَيتكة ساَلَيك ثَيش ئَيستا بنكةي تريؤريستان بوو، لةوة دةضوو ئَيستا بارودؤخةكة زؤر با

ئةوان ثَييان وابوو كة سةركةوتين سةربازيان بةدةست هَيناوة راستيشة، ضونكة لة راستيدا لة رووي 
سةربازييةوة ثَيشكةوتنيان بةدةست هَيناوة، بةاَلم لة رووي سياسييةوة ضةديبوون، بةاَلم بةياننامةي 

د، بةرداسو بة كةيف بوو، مةسئووليةتي كؤتايي ثَينج دؤَلي تارادةيةكي زؤر ئةو ضةدبةستنةي ضارةسةر كر
ثيشاندا، بَيطومان بؤ ئَيمةش جَيي سةربةرزي بوو، كة هةموو اليةك مةدحي ئةزمووني كوردستانيان كرد، 

طومتان باشة ئَيوة دةتانطوت . ةوَي وةكو خاَلةكامنان لَي بَيتهةتا ئةوانةي ئةنبار طوتيان ئَيمة دةمان
سيدراَليةت دبول بكةن، ئَيوةش لة هةموو شتَيك وةك ئَيمة دةبر، لةرداستيدا سيدراَليمان ناوَي، دةسةرموو 

مر دةتوامن بَلَيي دانيشتنةكة لةطةَل سةرؤك بؤش بؤ ئةوة بوو، كة ئةو تةئكيدي لةسةر ئةوة كردةوة 
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ك دبول ناكةي لَيرة بةشَيوةية, سرتاتيذييةتي ئَيمة ئةوةية، ئَيمة دةبول ناكةير لَيرة بشكَيني: طوتي
دةربضني كة بَلَير عَيراق تةسليمي تريؤريستان دةكرَي، سرتاتيذييةتي ئَيمة لةطةَل ئَيوة ئةوةية كة ثشتطريي 
ئَيوة بكةير و ئَيوةش ثشتطريي ئَيمة بكةن، كة لة ئةجنامدا ئَيمة دةبَي سةربكةوير، طوتي ئةمةية 

بوو ثَيويست ناكات ئينسان لَيرة وةخو سرتاتيذيةتي ئَيمة، ئَيمةش طومتان رازينة، ئيرت شو تر تةساسيل 
 .ثَي هني بكات، زؤر زؤر سوثاستان دةكةم، زؤر مةمنون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة دةست نيشاني , زؤر سوثاس جةنابي كاك مةسعود سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بؤ ئةم وتارة طرنطة

بةتي سةردانةكةي بؤ بةةداو رَيككةوتنةكان هةموو رووداوةكاني كردو هةَلوَيسو هةرَيمي كوردستان، بةتاي
لةطةَل اليةنة سياسيةكان، هةروةها طئتوطؤ كردني لةطةَل سةرؤكي ئةمريكا، ئةطةر جةنابت ئيجازة بدةيت، 
ضارةكَيك ثرسيارَيك شتَيكيان هةبَيت، بةاَلم مر خؤم ئيختيار دةكةم، هةر ثَينج كةس، يان شةش كةس، 

يختيار دةكةم، لة هةر حنبَيك يةك كةس، يان دوو كةس هني دةكةم، كاك دةستتان بَلند بكةن مر خؤم ئ
 .عوران باني ماراني سةرموو

 (:باني ماراني)عبداه دادر عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةردَين سةرؤكي هةرَيي
ت، بكرَيت بة يةكةم ثَيشنيار دةكةم ئةم هةواَلة خؤش و ناخؤشانةي لة هةرَيمي كوردستان دةردةضَي

عورسَيك لة ثةرلةماني كوردستان بةطوَيضكةي خةَلك رابةطةيةنرَيت، بؤ ئةوةي هةم ثةرلةمان ببَيت بة 
ثَيشنيار / مةردجةعيةتَيك، كة خةَلكي كوردستان هةموو متمانةي بةو مةردجةعةتية هةبَيت، خاَلَيكي تر

ياسا رَيك خبرَير، ئةو ئارمانةي كة هةمووي لة  دةكةم ئةو ئارمانةي لة هةرَيمي كوردستاندا هةَلواسراون بة
هةرَيمي كوردستان هةَلواسراون بة ياسا رَيك خبرَير، داوا دةكةم بودجةي هةرَيمي كوردستان ئةمساَل لة 
كاتي خؤيدا بَيت بؤ ثةرلةمان و تةمخني بكرَيت، هةروةها رؤذاني ثشووش لة هةرَيمي كوردستاندا رَيك 

يةعين ثَيشنيار دةكةم ئةوةش خبرَيتة ئةولةوياتي كارةكان، هةر ضةندة خاَلَيكي  ,خبرَيت، ئةوة زؤر باشة
بةرداسو هةرضةندة حةدي ئَيرةش نيية، بةاَلم , تريشي هةية مةسةلةي راطةياندني تةلةسؤني ئاسيا سَيل

ةكاليي خةَلك ثرسيارمان لَي دةكات ناضارير بة جةنابتان رابطةيةنني، ئةو مةسةلةية بنربد بكرَيت و ي
بكرَيتةوة، بؤ ئةوةي خةَلك دَلنيا بَيتةوة لةم خاَلة، جةنابيشت باست كرد، زؤر سوثاس مةسةلةي 

دروست كردني هَينَيكي نينامي بؤ ئةوةي ثارَينطاري  دارةي ئةو ضةند وةزارةتةي ماينةويةكخستنةوةي ئي
 .لةو دةستكةوتة هةرَيمانةي كوردستان بكات ، زؤر سوثاست دةكةم و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس كاك عوران، بةاَلم زؤربةي دسةكانت ئاراستةي حكومةت دةكرَيت، ئَيمة دةمانةوَيت حةسر 
بَي  لةسةر وتاري بةردَينو رووداوة سياسيةكان، ئةوانةي دسة دةكةن رةضاوي ئةوة بكةن و ثرسياريان لةوة 

 .دابَيت، كاك سةتاح نةدشبةندي سةرموو
 :ن ستاح عبداه نقشبنديبةردَي



 552 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هاتين بةردَين سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و ياوةرةكاني دةكةم، بةحةديقةت مر دةمةوَي  ثَيشةكي بةخَير

تةئكيد بكةمةوة لةسةر خاَلَيك كة جةنابي سةرؤك باسي كرد، ئةويش ئةو تؤثبارانةي سنوورةكانة، 
ئَيستا تا دوَييَن ئَيوارَي زؤر , سنووري حاجي ئؤمةران و مةنتيقةي باَلةكايةتي بةتايبةتي ئةو تؤثبارانةي

موردةكةز بووة، دةسئةكةش ئةوان بةناوي ثذاك و ثةكةكة مةهانةيةكة كة دروسو دةكةن، ضونكة 
بةردي تةشي رَيست , حاجي ئؤمةران, دةسئةكة هاتؤتة عومقي مةنتيقةكة، كة جةنابي سةرؤك شارةزاية

حاجي ئؤمةرانة، ئينجا بَيتة خوارَي بؤ مةنتيقةي سةركرايةتي سةكران و مةران و بنداينان و لةناو 
موذدةينان ئةوة دةسف كراوة، طوندي حاجياةةي كؤسرةتانةو ناو ثردان كة لةسةر خةتي هاملتؤنة، دوَييَن 

وري ئيسالمي ئَيران ئَيوارة ثشو كؤسرةتان دةسف كراوة زؤر بة موردةكةزي، جا مر ثَيي واية ئةوةي مجه
دةيكات، بةحةديقةت ئَيمة دةرزاري مجهوري ئيسالمي ئَيرانني لة زؤر حاَلةتدا ثةناي ئَيمةي داوة، بةاَلم 
ئةو حةز دةكات خَينان و ذن و منداَلي ئَيمة لة كوضةو كؤاَلني نةةةدةو خانة بكةوير، ديارة ضاويان 

ستاندا هةية بةو ئةزموونة، ئينجا ثرسيارةكةي مر هةَلنايةت بةو وةزعةي كة ئَيستا لة هةرَيمي كورد
لَيرةية، مر نازامن ئَيمة بة هاوثةميانان جارَيكي تر بةرداسو ثَييان بَلَيني، يان بة ئةمريكا بَلَيني كة 
رزطاركةري عَيرادر بةطشو، يان كوردستان، دةبَيت ئةوان ئَيستا بيثارَينن، مر نازامن ئةوان بؤضي بَي 

كة ئَيستا ئةو مةنتيقةيةي دةسف دةكرَيت خةَلكَيكي زؤر ئاوارة بوو و , سئة موردةكةزةيدةنطر لةو دة
بةمليؤن خةسارةت لةو وةرزة بةو خةَلكة كةوتووة، جا بؤية مر داوا دةكةم جةنابت باست , دةربةدةر بوو

ر لة دوةتي كرد بةدرَيذي، بةاَلم مر ثَيي باشة يوئَير ئاطادار بكرَيتةوة لةو مةوزوعةو داوا بكةي
هاوثةميانان سنوورَيك بؤ ئةو مةوزوعة دابنَير، كة وةزعَيكي خراثة بةرةو زستان دةردوات، ئَيمة هةوَل 
دةدةير، ضةند ساَلَيكة بة هةموو اليةكتان هةوَل دةدةن كوردستان ئاوةدان بَيتةوة، بةاَلم ئَيستا دةبينني 

، ئةوةش بة حةديقةت مر دةطةردَيمةوة بؤ شتَيك لةاليةك وةكو بةعسيةكان كوردستامنان ثَي ضؤَل دةكةن
تارق هامشي ثةردةي لةسةر هةندَي نهَيين هةَلدايةوة كة ضووة توركياو طةردايةوة زةوئَيكي ئةخنةر، ثَيي 
واية لة اليةني هةندَي حكومةتي عَيراددا بَيت بةوالو بةوال، ضونكة ئةوةي لة ذَير بةرد بوو تارق هامشي 

جا بؤية مر داوا لة بةردَينتان دةكةم هةوَلَيك بدرَيت بؤ ئةو مةوزوعة بةجددي، يةعين خستية سةر بةردي، 
ئةوة شكاني دودسيةتي نَيودةوَلةتيية، شكاني دودسيةتي هةرَيمي دةوَلةتَيكة بؤ دةوَلةتَيكي تر، ئةوان وةكو 

رةبايةي , ار دَير لةوَيدةوَلةتي ئيسالمي ئَيراني لة حدودي ثَينجوير را تا دةضَيتة شةمنينان ضةندير ج
ئَيمة دةدةن، لة ثَيشمةرطةي ئَيمة دةدةن و دةكوذن، تريؤرَيكةو ئةوان دروسو دةكةن، دَير بة ضةكي ئةوان 

امشا  لة بامشا  دَيت لة ثَينجوير دةدات، بةاَلم ئَيمة ثذاكمان دانةناوة، بلة ئَيمة دةدةن، لةناو مةدةري 
طةر رازيشر مجهوري ئيسالمي ئَيراني، مر داوا دةكةم دوةتَيكي رَيطةي دزيش بة ئَيمة ناطريَيت، ئة

موشتةرةك لةبةيين دوةتي ئَيمةو ثَيشمةرطة و ثاسدار با لةناو حدود لة نودتةكان دابنرَيت، بؤ ئةوةي 
 .هةردووال لة يةكرت ئةمني بني، لةطةَل رَينمدا
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةر ثرسيار بَيت و كورتيش بَيت، كاك رؤميؤ سةرمووزؤر سوثاس، تكاية موداخةلةكانتان لة

 
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي بةخَيرهاتنَيكي طةرمي جةنابي سةرؤكي هةرَيي و وةسدة ياوةرةكةي دةكةير، مر دوو، سَي خاَل 

ثَيي باشة مةسةلةي رَيككةوتنةكةي باسي راطةياندنةكان كرا، مر / زؤر بةخَيرايي باسي دةكةم، يةكةم
نَيوان ثارتي و يةكَيو نةختَيك زياتر تةوزحياتي بؤ بكةن، ئةوة شتَيكي باشة، ضونكة ئةوة داواكاري 

ئَيمة وةكو وةسدي ثةرلةمان هةستةي رابردوو لة كةركووك بووم / سةرجةم خةَلكي كوردستانة، خاَلَيكي تر
اني كةركووكةوةو تا هةموو خةَلكي كةركووكيش طلةييةكي زؤريان بةرداسو طلةييةكي زؤري هةم لة سياسي

كراوة، هيوادارير ئةمة بة نةزةري  122با بَلَيني لة حكومةتي هةرَيي و لة ئةداي خةَلكي ئَيمة بؤ ماددةي 
ئيعتيبار وةربطريَيت، خاَلَيكي تريش كة زياتر لةسةري دةوةستي مةسةلةي دةستوورة، بةرداسو ئَيمة بؤ 

نةتةوةكاني تر ئاشووري و كلداني و توركمانةكان جةنابتان و هةروةها لةسةر ئاسو ديادةي سياسي  وةكو
كوردستاني زؤر تةئكيد كرايةوة لةسةر مايف نةتةوةكاني تر لة كوردستاندا، ئَيمة جارَيكي تر لةو سورستة 

مة بةو شَيوةيةي كة ئَيمة داواي ثشتطريي لة جةنابتان و خةَلكي تريش دةكةير، بؤ ئةوةي ماسةكاني ئَي
داواي دةكةير لة دةستوورةكة بَيتة خوارةوةو بنووسرَيتةوة، وةكو ئةوةي كة دةستوور شتَيكي ذيانيية، 
تةحديدي رؤذانةي خةَلكي كوردستان بة ئَيمةشةوةو تةننميي ذياني ئَيمةية، بؤية داوا دةكةير ئةو 

مةسةلةي ليذنةي بااَلي حنبة سياسيةكاني / تر مةسةلةية زؤر بة جددي لةسةري بوةستني، مةسةلةيةكي
كوردستان لةطةَل ئةوةي كة ئةمة مةوزوعي ئةم دانيشتنةش نيية، بةاَلم ئَيمة داوا دةكةير كة مةسةلةي 
ئاشووري و كلداني و برا توركمانةكانيش، ئَيمة هةموومان لةبريمانة لة يةكَيك لة كؤبوونةوةكاني لةطةَل 

تي هةرَيمي كوردستاندا داوامان كرد، كة ئةطةر رَيككةوتننامة نةبَيت لة بةيين سةركردايةتي و سةرؤكاية
هَينو اليةنة سياسية ئاشوورية كلدانيةكان و هةروةها توركمانةكان، داوامان كرد كة جةنابتان وةكو 

 .زؤر سوثاس, سةرؤكي هةرَيي حةري ئةم مةسةلةية بكةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اكسيؤن و حنبةكان دةردؤير، كاك عوران ئةبةد سةرموولةسةر ئةساسي سر
 :ابد بد امني عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين طةرمي بةردَين جةنابي بارزاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و وةسدي ياوةري دةكةم، دوو 

بي ئيشارةتي ثَيدا مةسةلةي ئيعالم، ثرسيارم هةية لة بةردَين سةرؤكي هةرَيي، لةرداستيدا وةكو جةنا
ئيعالمي ئازاد لة دنيادا لة ئةمردؤدا لةرداستيدا شتَيكي باشة بؤ ثَيشكةوتين هةر كؤمةَلطايةكي مةدةني، بةاَلم 
وةكو جةنابيان ئيشارةيان ثَيدا، وادةزانر كة ئيعالم ثَيويستة بة موتةوازي لةطةَل ثرؤسةي سياسي هةرَيمي 

بةتايبةتي ئيعالمي كوردستان خنمةتي طةورة بة ثرؤسة سياسيةكة بكات، ئةوةي لة كوردستاندا بردوات 
خنمةتي ثرؤسة سياسيةكة داية بة جانيبة ئيجابيةكةي خنمةتي طةورةي ثَي بكات، كاتَيك بوو ئيعالم 
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رؤلي طةورةي بيين لةسةر، بةرداسو سووك كردني ثةرلةماني كوردستان كة دةتوامن بَلَيي شةرعيرتير 
زطاي هةرَيمي كوردستانة، بةري رةنج و خةبات و تَيكؤشان و يةك ئؤديانووس رةجني ئةو رةش و دة

رووتةية كة بةدرَيذايي مَيذوو شؤردشي طةلي كوردستان داويةتي ئَيستاشي لةطةَل بَيت، ئةندامي ثةرلةمان 
لسةي تايبةتي ثةرلةماندا لة زؤر لة سةيتةرةكان وةكو ثَيويست رَيني لَي ناطريَيت، هةرضةندة ئَيمة لة جة

روو بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان عةرزمان كردوون، كة لة رَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة داوا لة حكومةتي 
هةرَيي بكةير و لة سةرؤكايةتي حكومةت كة بةرداسو ئيشي جددي بكرَيت لةسةر دةوائريةكاني حكومةتي 

ئةوةي كةوا ثةرلةمانى كوردستان مةوديعيةت و هةرَيمي كوردستاني خؤمان، كة ئيش بكرَيت لةسةر 
رَينطرتر لةو دةزطا تةشريعية موهيمةي هةرَيمةكةمان، رَين , هةيبةت و مةكانةتي تايبةتي خؤي هةية

 .طرتنة لة سةروةريةكان و دةستكةوتةكاني طةلةكةمان
ة، بةتايبةت ئَيمة لة بةرداسو جةنابي بارزانيش ئاماذةى ثَييدا مةسةلةي ئةو تؤثبارانةي/ خاَلي دووةم

دةاَلدزَي دوو ئةندام ثةرلةمان ماَلمان لة دةاَلدزَي و رانيةية، خةَلك لةناو دةاَلدزَي ترسي ئةوةيان هةية، 
هةتا راستةوخؤ ثرسيارمان لَي دةكةن، ئايا زةمانةت هةية وةكو ئَيران تؤثباراني ناوضة سنووريةكاني كرد، 

حةمتةن جةنابي سةرؤك , ةتا دارمشانة كة لة ثشو دةاَلدزَي يةهةندَيك لة طوندةكاني ئيننار كرد، ه
عةجايب نيية كة شةوَيك لة نيوة شةودا ناو , دةزانَي، بةرداسو خةَلكي ناو دةاَلدزَي ترسيان هةية

شارةكانيش تؤثباران بكرَيت، ثرسيارم لة جةنابي سةرؤك ئةوةية، ئَيمة كة طةرداينةوة خةَلك ثرسيارمان لَي 
ةمانةتَيك، يةعين دسةيةكي دَلخؤشكةر بؤ خةَلكةكة، بؤ جةماوةركة، بؤ سنوورةكة، مر وةكو دةكةن ز

خةَلكي ثشدةر باسي كرد، ئةطةرنا بؤ هةموو كوردستان ض بؤ خةَلك و جةماوةري خؤمان بَلَيني كة بةرةو 
خةَلكي  وةكو جةنابي كاك شَيخ سةتاحيش باسي كرد بةرةو وةرزي سةرماو ثاين دةضَيت، بةتايبةتي

طوندنشني، خةَلكي طوندنشني ئَيستا هةندَيك خةَلك يةك، دوو كةسيان بةجَي هَيشتووة لةماَلةكةيان و 
 .خةَلكاني هَيناوتة ناو دةاَلدزَي، يةعين ترسيان هةية، ض وةاَلمَيكمان هةية بؤيان و زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك ديلمان سةرموو

 (:ديلمان ئامَيدي)ابد صاحلبةردَين حممد 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين سةرؤكي هةرَيي و جَيطري و نوَينةري حنبة سياسيةكان دةكةم، ثرسيارةكة بة ئيتيئاديةي 
سرتاتيذي دةست ثَي دةكةم، كة تةمةناي سةركةوتر بؤ هةردوو حن  دةخوازير لة ئيتيئادي سرتاتيذيةكة، 

ةتة تا ئَيستا ناوةردؤكةكةي نةهاتؤتة راطةياندن، نة بؤ خةَلك و نة بؤ ثةرلةمان و نة بؤ بةاَلم ئةو ئيتيئادي
 .ئةحنا 

تا ئَيستا دهؤك هةر ثارتييةو، سلَيمانيش هةر يةكَيتية، كةركووك و شةنطاريش ملمالنَيية لةبةيين / دوو
كردن، ئةوةي ئَيران ثرسيارم  هةردووكيان، زةرورية ئةم رَيككةوتنة بةشَيوةيةكي عةمةلي بَيتة جَي بةجَي

لَيرةية، حكومةتي عَيراق تاكو ئَيستا هةَلوَيسو زؤر الوازة، وةزير خارجيةي سةرةنسا تةصرحيَيك دةداتر 
حكومةتي عَيراق داوا دةكاتر ئيعتينار خبوازَي ، بةاَلم ئةو دةسف و تؤثبارانة كة ثازدة، بيست رؤذ 

ةي ثَى داوة؟ بةاَلم نة سةسريي ئَيراني كردووة؟ موزةكةر داوايبةردةوامة تا ئَيستا حكومةتي عَيراق 
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شكلياتَيك، نة لةطةَل ئةمريكا، نة لةطةَل يوئَير ئةوانة نةكرية تةسسريي ضية بةرامبةر سةرةنسا بةو شتة 
ية، توند دةبَي ، بةرامبةر ئَيران ضؤن دةبَيت بةوشَيوةية الواز دةبَي ، ئةوةي ضوار دؤَليةكة شتَيكي ئيجاب

بةتايبةتي رَيككةوتنةكة لةسةر ئةساسي حنبيية، ئةمةش عةمةليةتة سياسيةكة بةرةو ثَيش دةباتر، 
جةوهةرةكةش بة تةسةوري مر بؤ ئةوةي جَيي تةعنيني حكومةت بكات، بةاَلم ئةوةي ديار دةبَي  لة 

انةي سةحب بوونة ضوار دؤَليةكة تةعنيني حكومةتيش نةبوو، ضونكة دةبَيت هةوَل بؤ ئةوة بدةير، ئةو
 .لة حكومةتي عَيرادي هاتنة عَيراق عةمةلية سياسيةكة، كةضي ئةوانة نةطةردانةوة

ئةةلةبيةي ثةرلةمانيش ئةم ضوارة دروسو ناكةن، ضونكة هةتا هةندَيكي دةعواش، ئةترايف دةعوا / دوو
المي دةبَي ، هةتا تةحةسوزي لةسةر هةية، ثرسيارم لَيرة ئةوةية، لةبةر ضي تةركين لةسةر حنبي ئيس

ببَيتة ثَينج دؤَليةكة، بؤ لةطةَل ئةحنابي تريش هةوَلدان نابَي  هةر زوو بَيتة ناويان، هةندَيك ئةحنا  
دوو مةدعةدي هةية لة ثةرلةمان، يان سَيي هةية، ئةوةش دةبَيتة دوةتَيك بؤ ضارةكة، هةتا زؤرينةي 

نني و زؤر لة دانونةكان كة دَينة بةردةمي ئَيمة لة ثةرلةماني دروست بكةير لة بةةدا، ضونكة زؤر دةوا
موستةدبةلدا لة ثةرلةماني عَيراق ئةو ئيمكانيتة نةبَيت كة زؤرينة دروست ببَيت، هةر تووشي ئةو 

 .ئةشكالة دةبني لة عةمةلية سياسيةكة ضي دروست دةبَي  لة دةزاي حكومةت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شوكرية سةرموو دكتؤرة
 :شوكرية رسول ابراهيي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةير، مر حةز دةكةم وةكو دةرضووي بةشي كوردي ساَلي 

هةندَي شت هةية كة بةردَيني ئاماذةي بة زماني كوردي كرد، ثَيويستيشة بريَيك بكرَيتةوة  1124 -1121
ي يةكطرتوو، ياخود زمانَيكي ستاندار، بةرداسو ئةمة كَيشةيةكي ئَيستا طةورة كراوة، ضونكة مر بؤ زمانَيك

حةزم كرد بة بةردَينتان رابطةيةمن، ئَيمة لة كاتي خؤيدا لة كؤليذ دةرسَيكمان هةبوو ثَييان دةطوت زماني 
ذووروو، نة لةنَيوان كرماجني ئةدةبي يةكطرتوو، هيض جؤرة كَيشةيةكي دروست نةكرد نة لةنَيوان كرماجني 

ى سةيليةكانة، هةروةها هةورامي ارزلوردميان خوَيند كة شَيوة, خوَيندخواروو هةرسَي لةهجةكةي تريشمان 
و زازاييش هةندَيك تا رادةيةك دةماخنوَيند، هيض هني نةبوو، بؤضي؟ ضونكة ئةو كاتي بةشي كوردي 

ئةديبان و نووسةران كة ئَيستا دةَلةمةكانيان و هةموويان  باشرتير دةوري بيين بؤ ثَيطةياندني كؤمةَلَيك
بوونةتة بةرثرس لة طؤظار و رؤذنامةكاندا هةر دةضووي ئةو بةشي كوردية بوو، كة لة بةةدا بوو، ضونكة 
لة ئَيرانيشةوة تاكو كوردستان لة هةموو شوَينةكانةوة موختةلةت بوون لة بةشي كوردي، بةس ئَيستا 

, كةوا لة دهؤكر تةركين دةكةنة سةر ناوضةي دهؤك دوتابياني بةشي كوردي، هةولَير بةداخةوة ئةوانةي
هةروةها هةولَيرو دةوروبةري، سلَيماني، ئةطةر بَيتو برديارَيكي تايبةتي هةبَيت هةموويان تَيكةَل بكرَير 

ةت سةرزي دةكات، باوةرد بكة هيض جؤرة كَيشةيةك نابَيت، بؤ؟ ضونكة ئَيستا زماني ستاندار دائيمةن سياس
دةسةاَلتي سياسي كورد لة هةموو دةورو زةمانَيكدا دوَييَن شَيخ مةبود بوو، دوايي دازي حمةمةد، دوايي 
هاتة سةر بارزاني نةمر، هةمووي بةو زمانة ستاندارة كة ئةمردؤ بةردَينت خيتابي سياسي ثَي دةَلَييت، كة 

سةي ثَي دةكةن، ئةوة دةبَيتة زمانَيكي ستاندار بة كامة بةردَين كاك كؤسةرةت و بةردَين كاك نَيضريظان د
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لةهجة زاَل دةبَيت، لة زماني عةرةبي باوةرد بكةن ئةطةر دوردئان نةبواية بة هةزار لةهجة دسةيان دةكرد، 
بةاَلم زماني ستاندار ئَيمة ئةوةية، ئةوةش كةوتؤتة طريسان و ئةدَلي بةردَينت، كاتي خؤي يةكَيو 

دا ضوونة الي بارزاني نةمر كة كاك هةذار موكرياني طوتي ئَيوة بةضي دةنووسر، تووردة نووسةراني بةة
بوو طوتي بةوة بينووسر كة ئَيستا مر دسةي ثَي دةكةم و خيتابي ثَي دةكةم و يةكةم هينيش كة بؤ 

لةبةر ئةوة بارزانيةكاني نووسي بارزاني نةمر هةر بةو زمانة بوو، كة ئَيستا بةردَينت دسةي ثَي دةكةيت، 
 .باشرتير حةل ئةوةية

بةردَينان باسي بةتاَلةت كرد، ئَيمة لة اليةكةوة كونَيك دةطرير، لةاليةكي ترةوة كونَيكي ترمان / خاَلَيكي تر
بؤ دةبَيتةوة، لةاليةكةوة ئَيمة زؤر موجامةلةي برا عةرةبةكان دةكةير، توخوا مر دَيي هةشتا خانوو 

ن دينار بؤ عةرةبَيكي بةةدايي دةدةم بة كرَيي خانوو سااَلنة، كة لَيرةدا مليؤ( 11)دةرووخَيني، بةاَلم 
مليؤن دينار، ( 11)هاتنة بةردةم ثةرلةمان ضل ماَليان رووخاند بةسةرياندا، ئةوة بةشي نةوت ماَلي دةكرد 

َيك باسي بةتاَلةي كرَيكار دةكةيت تاجريةكامنان دةضر شووتي و ئةوانة، مر بةهؤي نةخؤشيمةوة كؤمةَل
مامؤستاي زراعة هاتوون، وا دةزاني مر ئةندام ثةرلةمان رَيطا لة تاجريةكان دةطرم، دةَلَي شووتي دةهَينر، 
خةيار دةهَينر، تةماتة دةهَينر، بامية دةهَينر، بؤ تةركين ناكةنة سةر الدَييةكاني خؤمان، شو تريشي ثَي 

 .بوو، بةاَلم سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اس، تةبعةن مر لةجياتي جةنابي سةرؤكي هةرَيي ئةو ئةركة دورسة بة برديارَيكي تؤ دةخيةيتة زؤر سوث
سةر زمان، دةتةوَيت دةراري لَي بداتر ضةند ساَلة مونادةشة دةكةير بةيين هني و ئةوانة لةو دانيشتنة 

ئَيمة، كاك ثري خدر دةتةوَيت ئةو برديارة بداتر، ثَيي واية ئةوة ئةركَيكي دورسة دةخيةيتة سةر شاني 
 .سةرموو

 :سليمان خليل خضر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا بةخَير هاتين طةرمي جةنابي سةرؤكي هةرَيي و وةسدة ياوةرةكةي دةكةم، ئةز تةمسيلة كورد خرا 
 دكةم، بةس ضاري ناضار باسي دةردي مةش دكةم، دةظةرا مة دكةم، ئيش بةلكو دةظةرا مة دامانَيت

كوردستانَي مة ئةو دةظةرا وةكو جةنابَيتة دةزاني بةر ثرؤسة راثرسينةو كارةساتي شنطاريش ئةطةرةكي وا 
بوو، ئةوية ضي بوو كارةساتا دَلتةزَير بوو لَي خةَلكَي مة لوان دةظةرَي مة طةيشتة وَي ئةول يةك و بةرَي 

ي درَيغي نةكرد، داخوازا مر دووثات خودانر سةرؤكايةتَي كوردستانَي جةماوةرَي كوردستانَي بةتايبةت
بةتايبةتي شةنطارَي سوود لة , ةز هةبت بؤ ثاراستنا ئةمنيةتي وان دةظةرالكردنا طؤتنَيت وانة كو ثالنا ب

دارةمانَي وَي دةظةرَي وةرطرن كو هةردةم خؤراطر بووينةو بانطةوازي سةرؤكايةتيا كوردستانَي طؤتي ثشتا 
انَير ئَيمة خؤ بثارَينير و ئاخي خؤمان بثارَينير، يادي ئةو ثرؤذا كو ضون مة بطرن ثالنَيكي بؤ ئَيمة د

وةسدَي ثةرلةمانَي كوردستانَي سةردانةكا مةيداني كر، نوَينةرَي سةرؤكَي هةرَيمَي كوردستانَي، نوَينةرَي 
ساتا دةذي ثارتي كوردستانَي، نوَينةرا حكومةتا كوردستانَي مةيدانيةن سةرداني دةظةرا كريت لةضي كارة

بةس هةر دوو كؤمةَلطا شنطار هةمووا كارةساتَيكةداو ثالنَيك هاتية دانان بؤ ئاظا كردنا وان طوندا هَيظيدارم 
 .لةزةك بَيتة كرن، ضونكة لة كوردستان ننيك بَيت، هةموو بوارا تةنطا سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان سةرموو

 
 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
 .بةردَين سةرؤكي هةرَيي

بةخَيرهاتين خؤت و وةسدة ياوةرةكةت دةكةم، ئةطةر ماوةم بدةيت ضوار خاَلي هةية دسةي لةسةر بكةم، 
ة بةرداسو ئَيستا ئةوة طةورةترير كؤسثة بؤ ميللةتي كورد، كة ئيرت هةموو 122ماددةي / خاَلي يةكةميان

ي جَي بةجَي كردنةكة، لةم دوايية حةرةكةيةكي باش دةبينرَيت لة دواي داناني ضاويان لة رَييةو لة رَي
سةرؤكي تازةو باس كردني دةرةبووةكان، بةاَلم مر ئةو ثرسيارة لة جةنابت دةكةم خؤت طةشبيين لةوةي 

 .كة لةماوةي خؤيدا جَي بةجَي بكرَيت، ئةطةر تاخري بوونَيكيش هةبَيت ضؤني دةبينيت
ئَيمة زؤر ماوةيةكة لة هةموو شوَينكدا لة خؤمةوة دةست ثَي دةكةم لةطةَل هةموو ئةو / خاَلي دووةمي

كةسانةي كة ئةمردؤ لة دةسةاَلتدان و دةتوانر دسة بكةن و دسة دةكةن، باس بة  موئةسةسات كردني 
حكومةت دةكةير و باسي ضاكسازي ئيداري دةكةير، زؤر زؤريش باسي سةروةري ياسا و يةكطرتنةوةي 

طوتت , دارةكان دةكةير، بةاَلم ضةندي باسي دةكرَيت، ئةمة زياتر لة ساَلَيكة جةنابيشت وةعدت ثَي دايرئي
هةتا كؤتايي ئةمساَل ئةم سَي وةزارةتة يةكرت دةطرَيتةوة، كة بةرداي مر يةكطرتنةوةي وةزارةتي دارايية، 

حكومةت دةكةير هةموو جارَي، ضونكة ئةوانة عةصةبي بةردَيوةبردني حكومةتر، ئَيمة هةر طلةيي لة 
لة ئةندام ثةرلةمانةكانةوة هةموو طلةييةك ئاراستةي حكومةت , هةرضي خةَلك هةية لة ئَيمةشةوة

دةكةير، بةاَلم ئةطةر سةيري وردةكاريةكان دةكةير، دةبينني زؤري طرستةكان عيالدةيان بة يةك 
ي جياواز، ئايا ثَيشبيين ئةوة دةكرَيت هةتا نةطرتنةوةي وةزارةتي دارايية، كة دةكاتة دوو رَينمايي مال

 .كؤتايي ئةمساَل بةجددي كار بكرَيت بؤ يةكطرتنةوةي
كة دةمةوَيت باسي لَيوة بكةم تؤثبارانةكة برادةرةكامن باسيان كرد، بةاَلم بةداخةوة باسي / خاَلي سَييةمي

خةوة لة ئةسغانستان، لة هندستان، لة كؤلَيرايةكةيان نةكرد، شاري سلَيماني، شاري كةركووك، كة ئَيستا بةدا
ثاكستان كؤلَيرا نيية، لة دنيادا نةماوة لة سلَيماني سةري هةَلداوة، ئايا جةنابت وةكو سةرؤكي هةرَيي، ئَيمة 
بينيمان مر ناَلَيي مودارةنة كردن، بةاَلم زؤرمان بيين هةموو ثشتيواني خؤيان بؤ لةناوبردني ئةم 

اَلم مر ضاوةردَيي ئةوة بووم جةنابت دسةيةك بكةيت لةسةر ئةو مةوزوعة، نةخؤشية كارَيكيان كرد، بة
هيضي لة جةنابت نةبيست، ئةوة داخَيك بوو بةرداسو لة الي هةموومان، تةنها ئاخري خاَلي ماوة، باسي 

مر زؤر دةمَيك بوو بةتةما بووم نامةيةك بؤ جةنابت بنووسي، ئةطةر دةكرَيت ئَيستا , زماني يةكطرتوو
ر بة كورتي ضارةسةرَيك هةية، ئةطةر ئةوة بكرَيت مر تةرحي دةكةم، دوايي لة ئةخريدا بؤ جةنابو زؤ

بةجَي دةهَيَلي، زؤر لةو واَلتانةي زؤر ديالَيكتيكي تيايةو دسةي ثَي دةكرَيت زمانَيكي يةكطرتوويان هةية، 
, ةتاييةوة كة دةست ثَي بكات زمانَيكبةاَلم لة هةموو ناوضةيةكدا، هةموو مناَلَيك لة دوتاخبانةوة، لة سةر

بة لةهجةي دياليكتةكةي خؤي دةخوَينَيت، زمانة يةكطرتووةكة بؤ , دةرسَيك هةية بة زماني دايكي خؤي
تةساهومي هةموو ميللةتةكةية، ئةو دياليكتيكةش بؤ ئةوةية زماني دايكي خؤي بنانَيت، وةك ضؤن لة 
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درَيت، لة هةورامانيش هةورامي وةكو دةرسَيكي زماني دايك بادينان دةتوانرَيت كرماجني ذوورو خبوَين
خبوَيندرَيت، ئةمة زؤر باوة لة هةموو دنياشدا بةكار دةهَينرَيت، ئةطةر ئَيمة بةو شَيوةية بتوانني 

 .ضارةسةري بكةير، هيض تووشي كَيشةو طرست نابني لةناو دياليكتيكةكانةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، ئةوة ثرسيارةكان و تَيبينيةكانتان تةواو بوو، داوا لة جةنابي سةرؤك دةكةير، كة وةاَلميان زؤر 
 .بداتةوة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي هةرَيمي كوردستان/ بةردَين كاك مةسعود بارزاني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيشي ئةوانة، بةس مر وةاَلمي ثرسيارةكاني كاك عوران دةبَيت زياتر حكومةت وةاَلم بداتةوة، ضونكة 
ئةو خاَلة دةدةمةوة هي ئاسياسَيل، جارَي بؤ مةعلومات هةمووتان ئاطادارن مر نازامن ئاسياسَيل ضية، نة 
كؤردةك ضية عيالدةم ثَييانةوة نيية، نازامن ض دةكةن، تةنها ئةوجارة ئةوةندةي دةزامن لة دؤنتةراتَيك 

نة دةبَيت لةسةر هةمووان تةتبيق بكرَيت لةسةر ئاسياسَيل و دةرضووة لة ئوردن، تةبعةن ئةو دةواني
و ض دةكةن و سةر بة كَير كؤردةك و ئةوانة نابَيت ئيمتيكار بكرَيت، مر ئةوةندة دةزامن، بةس ئةوانة ضينة

ئةوةي جةنابي مامؤستا سةتاح سةرمووي، خؤي تا ئَيستاش رَيطةي طئتوطؤ ضارةسةري تةنهاي . نازامن
مة طلةييةمان زؤرة لة كؤماري ئيسالمي ئَيران، ضونكة ضاوةردواني ئةم شَيوة رةستارانةمان كَيشةكةية، ئَي

نةدةكرد كة تؤثباراني خةَلكي كوردستان بكةن، بة هةر حاَل ئَيمة هةوَلي ضارةسةري دةدةير، كاتَي لة 
ش دةبني لةم بةةداش بووير هةوَلي بةردةواممان لة رَيطةي حكومةتي سيدراَليةوة هةبوو بةردةوامي

هةواَلنةماندا، ئةوةي دوةتَيكي موشتةردةك دانَيت ئةوة موستةحيلة، ئَيمة ديئاع لة هةرَيي دةكةير و 
واجييب خؤمانة، داوا لة هةموو براياني كورد دةكةير لة هةر كوَي هةن مورداعاتي وةزعي ئَيمة بكةن، بةاَلم 

َيمة نابَي بهَيَلني ئةم شتة لة كوردستاندا دروست يةك شت هةية نابَيت جارَيكي تر كورد كورد بكوذَيت، ئ
مان دروست نةكردووةو ئَيمة لَييان بةرثرس نني و لة زؤر لة رةستاري ئةوانيش ناردازير، (ثذاك)بَيت، ئَيمة 

ئةطةر دزة بكةن و بَينة سةر سنوور ئةم شتة نابَي ببَيتة بةهانة بةدةست ئَيران و توركياو دةوَلةتَيكي 
بَيطوناه تؤثباران بكةن، مر طومت با ئَيمة بنانني ئةجةنداكة ضيية، با كةسيش تةسةور  ديكة خةَلكي

نةكات كورد بَي كةسةو بَي ثشتة، ئَيمة دةتوانني ئةزيةت و ئةشكةجنة بةزؤر كةس بدةير، بةاَلم ئةمة 
و برايةتي و هةَلةيةو ثةنا بةخودا كةس ناضارمان ناكات شو وا بكةير، ئَيمة حةز دةكةير بة تةساهوم 

ثةيوةنديي دؤستانةو دراوسَييةتي طرستةكان ضارةسةر بكةير، ئَيمة ضاكةي ئَيران و توركيا لة ياد ناكةير 
كة كاتي خؤي خةَلكي ئَيمةيان حةواندةوة، بؤية ئَيمة تةوةدوعي ئةو شتةمان نةدةكرد، بةاَلم طةر وابنانر 

خؤي زؤرة، ثشو هةبَي و نةبَي خؤي ثشتيواني كورد بَي دةسةاَلت و بَي كةسةو ثشو نيية، كورد بؤ 
وةاَلمي كاك رؤميؤ، . بةجؤرَيكي ديكة ضارةسةر بكرَي خؤيةتي، بةاَلم نابَي مةسةلةكة واي لَيبَيت و دةبَي

مر طومت ئةو رَيككةوتنة لة بةرذةوةنديي هةموو اليةكدايةو ثةيوةنديي دوو دؤَليي هةردوو حنبةكة رَيك 
حنبةكةيةو مةرج نيية باَلو بكرَيتةوة، رَيككةوتنةكة دةربارةي نةهَيشتين دروست  دةخات، ئةمة مايف دوو

بووني ناكؤكييةو لةو ضوارضَيوةية داية، تةوزحيات ئةطةر ثرسيارَيكي موحةدةد هةية دةتواني بثرسي، 
ئَيمة هيض مر نازامن طلةيي خةَلكي كةركووك، بؤ طلةيي دةكةن، . يتيئاديةكة لةو ضوارضيوةية دايةبةاَلم ئ
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، لةجَي بةجَي كردني، بةاَلم وةزعَيكي ئاَلؤزةو (122)كةم تةرخةميمان نةكردووة بةنيسبةت ماددةي 
كارةكة بةو ئاسانيية نيية، كة ضاوةردوان دةكرا، يةعين ئيمكانياتَيكي زؤر بة ئةجنومةني ثارَينطاي 

خةَلك لة كةركووك، مومكينة كةركووك دراوة لة اليةن حكومةتي هةرَيمةوة بؤ ضاككردني بارودؤخي 
حكومةتي هةرَيي ض ئَيستا، يان دواتر كاك عةمةر روونكردنةوة بداتة خةَلكي كوردستان، ئةوان سةرامؤش 
نةكراون، طلةييان بةسةرسةر، ئةطةر بنانني شتَيكي هةَلةية ئَيمة راسو دةكةينةوة، ئَيمة شةردي دونيامان 

ن بؤ نةكراوة، دةنا شو زياتريشمان دةكرد، ئَيستا كةركووك لة كردووةو لةوة زياترما 122لةسةر ماددةي 
بةرداشكاوي دةَلَيي ئةداي ئَيمة باش نةبووة، ئَيمة دةبوا واي لَي بكةير عةرة  و توركمان , دةسو كوردة

خؤيان بضنة بةةداو داوا بكةن بضنة سةر هةرَيمي كوردستان، دةبَي رةستارَيكي ئةوةندة باش و مةعقوَلمان 
طةَل ئةواندا بكردبا خؤيان داواي ئةم شتةيان بكردبا، كؤنة بةعسي و جاسوسي موخابةراتي ئةم و ئةوي لة

ديكة هةر ضييان بؤ بكةير سوودي نيية، بةاَلم عةرة  و توركمان و بةشَيكي براياني ئاشووري كة لةوَير 
. ن، منيش ئةو طلةييةم هةيةدةبوا خؤيان بضووبان بَلَير ئَيمة دةمانةوَي بضينة سةر هةرَيمي كوردستا

ثَيويستة دةستوور زامين مايف توركمان و كلدان و ئاشوورو هةموو اليةك بَيت، بةنيسبةت حةري ئةوةي 
براياني توركمان و ئاشووريةكاني هةرَيمي كوردستان خؤيان بةرثرسي بةشداري بوونيان يةكالبكةنةوة، 

ةلةكة دةبَي بةتَيكرداي دةنط بَيت، بةاَلم ئَيمة تادةمتان ئَيوة كاتي خؤي رَيك نةكةوتر، ئَيمة طومتان مةس
بةردَينتان داواتان كرد مر , نيية، بةياني دوو حن  رازي بر ئةوةي ديكة رازي نةبَي بةياننامة دةربكةن

مةحاَلة مر بَلَيي ئةمة نوَينةري توركمانةو ئةوةش نوَينةري ئاشوورةو , دايانبنَيي طومت مر هةَلةي وا ناكةم
وةش هي كلدانة، هةر كاتَيك ئَيوة رَيككةوتر ماف و شوَيين ئَيوة ثارَينراوة، بةاَلم ئَيوة رَيك نةكةون لةناو ئة

 .خؤتان زةبةتة، لةبةر ئةوة دةبَيت خؤتان حةري بكةن
ثةرلةمانتار حورمةتي زؤرةو ئةطةر لة بازطةيةكدا جارَيك يةكَيكي نةزان ياخود نةيناسييَب هةَلةيةكي 

بةردا كرد بَي، ئةمة شتَيكي راست نيية، طةورةترير و شةرعيرتير دةزطاي ئَيمة ثةرلةمانة، لةبةرام
ثةرلةمان ماف و ذياني ئَيمة رَيكدةخات و شةرعيةتي ئَيمة لة ثةرلةمانةوةيةو ضؤن رَيني لَي ناطريَي، 

شو وا باس دةكرَيت راطةياندن مر باسي دةكةم، راطةياندن زؤر جار هيض سنوورَيكي نةهَيشتووة، زؤر جار 
و دةنووسرَي كة خةياَلة، بةاَلم هةموو اليةك رَيني ثةرلةمان و حورمةتي دةزانَيت و ئةطةر بَي حورمةتي 

 .كرا بَي، ئةمة رةستارَيكي تاكة كةسيةو واتاي بَي حورمةتي ناطةيةنَيت بةرامبةر ثةرلةمان
مؤستا مةال سةتاح، هةمان وةاَلمة، زةمانةت ضية، هي تؤثباراني ئَيران وابنامن وةاَلمي دايةوة، ئةوةي هي ما

ئةمريكا لةسةر تؤثباراني ناوضة سنوورييةكان لةطةَل ئَيران شةرد ناكات، ئةطةر ئةمريكا شةرد بكات لةسةر 
دؤسَيي ناوةكي شةرد دةكات، ئةطةر مةبةستيش ئةوة بَيت ئَيران بةم ضةند تؤثة ئةمريكا تادي بكاتةوة 

ي ناوةكي جياوازة لةو ثرسةي خؤمان، وةكو ئاماذةم ثَييدا ئةطةر بةهانةكة ثذاك و ئةمة هةَلةية، دؤسَي
ثةكةكة بَيت، ئَيمة لة رةستاري ئةوان بةرثرس نني و لة ذَير بةرثرسيارَيو ئَيمةدا نني و ئَيمة لةطةَل مايف 

ور لة توندو تيذي، ئَيمة براياني كوردير لة هةر ثارضةيةكدا بَيت، بةاَلم بة ديالؤط و لَيك تَيطةيش  و دو
ثاَلثشو توندوتيذي ناكةير لة اليةن كوردةوة لة اليةن دةوَلةتانيشةوة دبول ناكةير تةعةدا لة خةَلكي 
سظيل و بَي طوناه بكرَي، ئةطةر ئةم مةسةلةية طةيشتة بؤردومان كردني دةاَلدزَي رةوشةكة ترسناك 

بطاتة ئةم ئاستة، ئَيمة دوذمين كؤماري ئيسالمي نني، دةبَيت و شو ديكةي بةدوادا دَيت، تةسةور ناكةم 
كاك ديلمان ديسان . ئومَيدةوارم نةطةينة ئةو ئاستة ئَيمة دؤسو ئةوانني بةهانةكانيشيان بَي جَير و
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ديسان جارَيك تر دةَلَيي زياتر بؤ تةننميي ئالياتي دوو دؤَلي هةردوو حنبة، ئةطةر , ناوةردؤكي ئيتيئاديةكة
موحةدةد هةية، يان شةكتان هةية لة سةدةرةيةك دذي خةَلكي تر بَيت ثَيي بَلَي با بؤتان ثرسيارَيكي 

تةوزيح بكةم، تةئكيدتان بؤ دةكةم كة هةمووي لة بةرذةوةنديةو دذي هيض اليةنَيكي تر نيية، مومكينيش 
َيذة، بةاَلم يةك نيية شو وا هةبَيت، ئةوةي هَيشتا سلَيماني، ئةوةي هةولَير ئةوة ثرؤسةيةكي دوورو در

ثةرلةمانة، يةك حكومةتة، يةك بردياري هةيةو ئةطةر هةر شتَيك ما بَيت تةواو دةبَيت و بةثَيي ئةو 
بةرنامةيةي دانراوة بةردَيوة دةضَيت و مومكني نيية برديارَيك لة وةزيرَيك يان لة هةر بةرثرسَيكةوة 

َي بةجَي دةكةم و ئةوة ناكةم، ئَيمة موئةسةسات دةربضَيت، بةرثرسَيكي سلَيماني، يان دهؤك بَلَي ئةمة ج
دادةمةزرَينني و حكومةت دادةمةزرَينني و لةطةَل هةموو رَينَيكي بؤ ثارتي و يةكَيو ئةوان وةكو حن  
نابَي دةست لة كاروباري حكومةت وةربدةن، بةَلكو دةبَي ثشتيواني حكومةت بكةن، حكومةت حنبةو حن  

بَيت، ئَيمة لةجاران زؤر ثَيشكةوتووترير و ئةوةي روويداوة رووناداتةوة،  حكومةتةو با ئةو بةزمة بةس
دَلنياش بر ئَيمة يةك برديارير لة كوردستاندا، حكومةتي سيدراَل تةنها ياداشتنامةي بة ئَيران داوة، ضونكة 

ربرديوةو هةر ئةوةندةي بؤ دةكرَيت، حكومةت باَليؤزي هةردووالي بانطهَيشت كردووةو ناردةزايي خؤي دة
باوةرد ناكةم بتوانَي شو لةمة زياتر بكات، ئاشكراشي كرد دسة لةطةَل حنبي ئيسالمي و حنبةكاني ديكةش 
كراوةو تا ثازدةي سَيثتةمبةر وادةي دةرضووني راثؤرتي كردؤكةو ثاتريؤس برديارة هةموار كردنَيكي وةزاري 

بةردةوام دةبَيت، بةاَلم جارَي رةنطة تا دة رؤذي  بةهَين لة بةةدا بكرَيت، يةعين ئةو عةمةلية نامَينَيت و
مةسةلةي زمان، مةسةلةيةكي طرنطة بةبردياري مر ئةطةر . زعة بَيت، ئةوةي كة ئَيستا هةيةتر هةر ئةو وة

ببواية لةمَيذةوة بردياري يةكخستنةوةي زماني كورديي دةدا، بةاَلم ثَيي واية كارةكة وا ئاسان نيية، رةنطة 
ي ديكةشي بوَيت، ئَيمة وةكو كورد ثَيويستيمان بة يةك زماني نووسني و خوَيندنةوة هةية، ضةند ساَلَيك

ناكرَي بَلَيني مر بةض زاراوةيةك دسة دةكةم بيَب بةزاراوةي رةري، ئةمة وا ئاسان نيية، ثَيويستة كاتي 
َييَن و دةبَيت نةتيجة باشي ثَي بدرَي، ئةوة دةبَيت ديراسةت بكرَيت، يةعين دةبَيت وةخو ثَيويسو بدة

بةنيسبةت شةنطارَي وةخَو خؤ زؤر موحاوةلةمان كرد، دة مليؤن دؤالر بؤ ثرسي . هةبَيت
ئاوةدانكردنةوةي شنطاَل تةرخان كراوة، سةرؤكي ليذنةكة خوشكَيكي ئَيمةية كة نةرمني خانة، لةوانةية 

دةست بة جَي بةجَي كردني بةرنامةي  لةو ضةند رؤذةي دادَيت بَيتة ئَيرةو شوَينةكة ببينَيت تا دواتر
ئاوةدانكردنةوة بكرَيت، حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش كةم تةرخةم نابَيت، هةروةها لةطةَل اليةني 

نا بةخودا دَيتة ثةيوةندار لة طئتوطؤداير بؤ دروست كردني هَينَيكي سةربازي يا ثؤليس بؤ ناوضةكة، ثة
، ئايا مر 122ن، سيعلةن حةرةكةت هةية ئَيستا لةوةي ماددةي ثرسيارةكاني سؤزان خا. جَي بةجَي كردن

طةشبيني تا نيهايةتي ساَل تةواو ببَيت، بة سةراحةت مر زؤر تةسةور ناكةم لة كؤتايي ئةم ساَلةدا 
كؤتايي ثَي بَيت، ثَيشنيارَيكي تازةش هةيةو نازامن سةر دةطرَي، يان نا، بؤية ئَيستا  122مةسةلةي ماددةي 

م نةوةك زةرةري هةبَيت، زؤر جاري واش هةية هةندَي برادةر زؤر بة ثةلة لَيدوان دةدةن و باسي ناكة
كارةكة تَيكدةضَيت، بةردَينتان نيشانيدا هةر ئةو لَيدوانانة بوون وايانكرد نيوةي هةنطاوةكاني جَيبةجَي 

 ئةم برديارة دبول بكرَي، كردني ئةم ماددةية دوا بكةوَيت، نيشانيشيدا مةحاَلة بة بردياري سياسي دواخستين
ئةطةر ليذنةكة بةشَيوةيةكي هونةري شتَيكي بة باش زاني دةتوانَي داوا لة ثةرلةمان بكات ئةطةر ثةرلةمان 
رازي بوو، يان نا، ئةمةيان كاري خؤيةتي، بةاَلم مر ئةو دةرارة نادةم، بةاَلم سياسيةن داواي تةئجيل 

بةنيسبةت بة موئةسةسات ئةوانة، راستة ئَيمة زؤر . كةيربكرَيت، ئَيمة موستةحيلة ئةوةي دةبول ب
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جددينة، يةعين هةر بؤ دسة نيية، هي وةزارةتي مالية وةزارةتةكاني تريش لةو بردواية داير ئينشائةَلاَل 
ثَيش نيهايةتي ساَل تةواو بَيت، ئةطةرنا حةز دةكةن موزاهةرة دةكةير منيش لةطةَل ئَيوة دةضينة سةر 

، هي كؤلَيرا مر دةمويست ئاخريي باسي بكةم، يةعين سوثاسي حكومةتي هةرَيي بكةم، مةجليسي وزةرا
ضونكة سيعةلةن ئةوةي كة ثَيويست بوو بكرَيت كردوويانة، بةتايبةتي سوثاسي وةزيري تةندروسو بكةم، 

ووة لة ضونكة بةرداسو دةورَيكي باشي بيين بة ئةركي خؤي هةَلساو يةعين وةزارةتةكةي، كةموكوردي هةب
مةسةلةي ئاوي سلَيماني ئةوة مةسةلةيةكي ترة حكومةت ليذنةي لَيكؤَلينةوة دانَيت بؤ ئةو ثرؤذةية واي 

ام طوت بَيتة سلَيماني، مر لةوَي بروسكةم كردووة بؤ ئةوةي، يةعين اتووة، بةاَلم مر بة رةئيسي وزةرلَيه
َيت، بةس ئةوة نيية، يةعين ئةطةر رةئيس نازامن مر زؤر موهتةم بووم بة مةوزوعي، ئةطةر دسةم نةكرد ب

وزةرا بؤ سلَيماني مر ثَيي طوت بضَيت بؤ ئةوَي، مر مةجبور دةئ دسة نةكةم، لةبةر ئةوة زؤر شت هةية 
دةيكةم رةنطة خةَلك نةشنانَيت، هي مةسةلةي زمانيش يةعين جةوابة، ئةوةي كة بة شوكرية خامندا 

 .ت باش ديراسةت بكرَيت، دةبَيت نةتيجة هةبَيت، زؤر سوثاسمةسةلةي زمان مةسةلةيةكي طرنطة، دةبَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي هةرَيي، زؤر سوثاس بؤ ئةو هةموو دسانةو وةاَلمةكانت، سوثاس بؤ بةردَينتان بؤ 
ئةو بةردَينانةو بةردَين جَيطري سةرؤكي هةرَيي و بةردَين جَيطري سةرؤكى ئةجنومةني وةزيران، بؤ هةموو 

لَيثرسراوي حنبة سياسية كوردستانيةكان و مَيوانةكان و ئةنداماني بةردَين، لَيرةدا كؤتايي بة 
بؤيةش ئةو سَي، ضوار ( 11)دانيشتنةكةمان دةهَينني، دانيشتين داهاتوومان رؤذي دوو شةممة سةعات 

س  بة ئامادة كردني راثؤرتي ثَيويست، رؤرذة دواي دةخةير، بؤ ئةوةي ليذنةكان بتوانر بة كارةكانيان هةَل
ئةو بةرنامةي كة هةيانة لة رؤذي دوو شةممةوة خؤتان حازر بكةن كة هةستانة بةالي كةمي سَي 
دانيشتنمان دةبَيت، بؤ تةواو كردني ئةو ثرؤذة ياسايانةي كة لة ئةجنةدةدا هةن، ياخود خوَيندنةوةي 

 .بؤمان دَيت، زؤر سوثاس بةخَير بَير سةرضاوان يةكةمي ئةو ثرؤذانةي كة بؤمان هاتووة، يان
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 30/9/4007 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   12/1/4222رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)ادر عبــداهبةردَينحممــد دــ
 .ي خؤي بةست( 4222)ساَلي , دووةمي خولي (1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1114ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 42)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ي (1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئةجن
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييمي ساَلي دووةخولي طرَيداني 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
ياســـاي  4222ي ســـاَلي (2)ردنـــي ياســـاي ذمـــارة خوَيندنـــةوةي يةكـــةمي ثـــرؤذةي ياســـاي هـــةموار ك  -1

خانةنيشـني كردنــي كــةم ئةنــدامي ثَيشــمةرطة كــة لـة اليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتانةوة   
 .ثَيشكةش كراوة

ياسـاي رَينلَينـاني    1114ي سـاَلي  (1)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -4
 .ثَيشمةرطة

دنةوةي يةكةمي ثـرؤذةي ياسـاي ثشـكنيين بـؤ مـاوةيي خـوَير بـةر لـة هاوسـةرطريي كـة لـة اليـةن             خوَين -3
 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة

 .طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان -2
 .هةرَيمي كوردستانطئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة  -5

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1114ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 42)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , اني عَيراقئةجنومةني نيشتمانيي كوردست
شةممة رَيكةوتي  دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(1)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا12/1/4222
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ياســـاي  4222ي ي ســـاَل(2)خوَيندنـــةوةي يةكـــةمي ثـــرؤذةي ياســـاي هـــةموار كردنـــي ياســـاي ذمـــارة    -1
خانةنيشـني كردنــي كــةم ئةنــدامي ثَيشــمةرطة كــة لـة اليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتانةوة   

 .ثَيشكةش كراوة
ياسـاي رَينلَينـاني    1114ي سـاَلي  (1)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -4

 .ثَيشمةرطة
ي ثشـكنيين بـؤ مـاوةيي خـوَير بـةر لـة هاوسـةرطريي كـة لـة اليـةن           خوَيندنةوةي يةكةمي ثـرؤذةي ياسـا   -3

 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة
 .طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان -2
 .طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان -5

بةخَيرهاتين بةردَين كاك ساروق وةزيري دادو كاك حاكي نورالدير جَيطري سةرؤكى دادطـاي تـةميين،   سةرةتا 
بةردَين كاك سةعد وةزيرى هةرَيي بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةير، كة لةطةَلمان بةشدارن بـؤ طئتوطـؤ كـردن    

عد دائيمـةن لةطةَلمانـة،   لةسةر ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هـةرَيمي كوردسـتان، تةبعـةن كـاك سـة     
خوَيندنـةوةي  / داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَير لة شوَيين خؤيان دابنيشر، خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كـار 

ياسـاي خانةنيشـني كردنـي كـةم      4222ي سـاَلي  (2)يةكةمي ثرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي ذمـارة      
ي هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة، داوا دةكةم لة ئةندامي ثَيشمةرطة كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيران

 .ليذنةي ياسايي بة كورديةكةي بيخوَيننةوة
 :مصطفىبةردَين عبدالكريي ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ي ياساي خانةنشني كردني ثَيشمةرطةي كةم ئةندام(2)ثرؤذةي هةموار كردني ياساي ذمارة 

م لــة ياســاكة بكرَيتــة مــاددةي دووةم و مــاددي يةكــةم بــةم شــَيوةية        مــاددةي يةكــة : مــاددةي يةكــةم  -1
 :دةخوَيندرَيتةوة

كةم ئةندام ئةو ثَيشمةرطةية كة لة كاتي خنمةت و بـةهؤي ئـةركي ثَيشـمةرطايةتييةوة، يـان لـة ئـةجنامي       )
ــة         ــؤي ثةككةوت ــة ه ــت و دةبَيت ــدار دةبَي ــَيوةيةك برين ــةر ش ــة ه ــان ب ــت، ي ــو دةثَيكرَي ــارَيكي تريؤريس يي ك

 (.هةمشةيي
 :هةمان ماددةي يةكةمي ياسايةكةية، بةاَلم بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي دووةم -4
 :ثَيشمةرطةي كةم ئةندام مايف كةم ئةندامي دةيطرَيتةوةو خانةنشني دةكرَيت لةم حاَلةتانةي خوارةوةدا)
كي كة لة اليةنَيكي ثنيشـكي ثسـثؤر   و بةسةرةوة بَي، بةثَيي راثؤرتي ثنيش%52ئةطةر ثلةي ثةككةوتين  -1

 .دةرضوو بَيت
ــاني و ســةرماني      -4 ــت لــة رووي ئؤرط ــت دابَي ــوي دةرةوةي لةشــي لــة دةس ــوي و )ئةطــةر ئةنــدامَيكي دي عض

 .ثلةي ثةككةوتةيي هةر ضةند بَيت( وظيفي
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ــَييةم  -3 ــاددةي سـ ــَيوةية       : مـ ــةم شـ ــاددةو بـ ــةك مـ ــة يـ ــاكة دةكرَيتـ ــة ياسـ ــَي لـ ــاددةي سـ ــاددةي دوو و مـ مـ
 :خوَيندرَيتةوةدة

هةر ثَيشمةرطةيةكي كةمئةندام تةواوي مووضةو دةرماَلةكاني بؤ سةرف دةكرَيـت وةك دوا مووضـةي لـة    ) -ع
ــةي         ــذةي ثل ــة رَي ــةيي ب ــةتى ثةككةوت ــةي تايب ــي دةرماَل ــةرج كردن ــةَل خ ــووة لةط ــةت وةري طرت ــاتي خنم ك

 (.ثةككةوتر
 .يةك جار بؤي سةرف دةكرَيت بَي بةرامبةر بردي كؤي يةك ساَلي تةواوي مووضةكةي وةكو ثاداشت بؤ - 
ي مــاددةي دوو دةيانطرَيتــةوة دةرماَلــةي ثةككةوتــةي تايبــةتيان بــؤ  (4)ئــةو ثةككةوتانــةي كــة بردطــةي   -ج

 .ي تةواوي مووضةكةي%52سةرف دةكرَيت بة رَيذةي 
 :هةمان ماددةي ياساكةيةو بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي ضوارةم -2
ــةر ثَيشــ ) ــةنَيوان    ه ــةوتين ل ــةي ثةكك ــة ثل ــة ك ــة   % 21 -% 45مةرطةيةكي ثةككةوت ــانةي ك ــةو كةس ــة ل جط

( الوحـدات الثابتـة  )ئةندامَيكي ديوي دةرةوةي لةشي لة دةست داوة دةطوازرَينةوة بؤ يةكـة جـَي نـةطؤردةكان    
طة رةستـاري  تايبةت بة ثَيكهاتةكاني هَيني ثَيشمةرطةي كوردسـتان، يـان بـةثَيي ياسـاي خانةنشـيين ثَيشـمةر      

 .لةطةَل دةكرَيت
 :ماددةيةك زياد بكرَيت و ذمارةي ثَينجى بؤ دابنرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة -5
هةر ثةككةوتةيةكي كةمئةندام كة ماددةي دووي ئةم ياساية هةموار كراوة دةيطرَيتةوة لة كاتي مردني بة )

 :شةهيد تؤمار دةكرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة
ــ -ع ــةر ك ــةرد،      ئةط ــةرةكاني ش ــت لةب ــدادان بي ــةردو ثَيك ــاتي ش ــة ك ــداري ل ــةجنامي برين ــة ئ ــووني ل ــدام ب ةم ئةن

دؤســييةكةي دةطوازرَيتــةوة بــؤ وةزارةتــي كاروبــاري شــةهيدان و ئــةنئال كراوةكــان و هــةموو ئــةو مووضــةو 
ة دوا ي خـةرج دةكرَيـت وةك ئـةوةي لـ    (خلـف )دةرماَلةو دةرماَلةي تايبـةتي كةمئةنـدامي بـؤ ثاشنشـينةكان     

 .مووضةي ثَيش مردني وةري طرتووة
ئةنــدام بــووني لــة كــات و بــةهؤي خنمــةت بووبَيــت، ئــةوة دؤســييةكةي دةطوازرَيتــةوة بــؤ     ئةطــةر كةم - 

ي خـةرج  (خلـف )وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنئال كراوةكان و تةنها مووضةو دةرماَلـةي بـؤ ثاشنشـني    
 .دةكرَيت بةبَي دةرماَلةي تايبةتي ثةككةوتين

 :ماددةيةك زياد بكرَيت و ذمارةي شةشي بؤ دابنرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة -6
دابني كردني ثَيداويستيةكاني ذيان و هؤكارةكاني خـؤش طـوزةراني بةشـَيوةيةك لةطـةَل ثةككةوتةيةكـةي       -ع

 .ت بؤ ئةم مةبةستةبطوجنَيت، بةثَيي رَينماييةكي تايبةت كة لة اليةن دةزطا ثةيوةنديدارةكان دةردةكرَي
لةكاتي ثَيويست بؤ جَي بةجَي كردني كارةكاني كار طوزارَيك بؤ كةم ئةندام لةو حاَلةتانة دامبةزرَيت بـة   - 

لة دةست داني دوو داض سةرووي ئةذنؤ  –ئيئليجي تةواو )بَيت و ئةوانةي % 122مةرجَي ثةككةوتةيةكةي 
تووشبوون بة نةخؤشيةكاني شينو سرينياي  –وو ضاو لة دةست داني د –لة دةست داني هةر دوو دةست  –

 (.تةواو بةهؤي برينداري
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حكومةتي هةرَيي بةرثرسة لة ضارةسةري كةم ئةندام و شياندني و هةوَلدان بؤ طةردانةوةي بةشَيوةيةكي  -ج
 .ئاسايي بؤ ناو كؤمةَلطا

شـمةرطةي لـة خنمـةت    لـة كـاتي طـؤردان لـة سيسـتةمي مووضـة، مووضـةي كـةم ئةنـدام وةك مووضـةي ثيَ           -د
 .بةردةوام بة هةمان شَيوة زياد دةكات بةثَيي ثلةو ثاية

 :ماددةيةك زياد بكرَيت و ذمارةي حةوتي بؤ دابنرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة -2
لةكاتي بريندار بووني ثَيشمةرطة جارَيك، يان زياتر تةنها ئةو برينداريية دةذمَيردرَيت كةبة هؤي ئـةركي  )

مةرطايةتيةوة بريندار بوو بَيت، يـان ثةيوةنـدييان بـة بنووتنـةوةي رزطـارخيوازي كوردسـتان بـوو بَيـت         ثَيش
 .هةر ضةندة كؤنيش بَيت

 :ماددةيةك زياد بكرَيت و ذمارةي هةشو بؤ دابنرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة -8
َليـدا تووشـي نةخؤشـيةكي دـورس بـوو      و زياتر بَيت و لةطة% 45ئةو ثَيشمةرطةي كة رَيذةي كةم ئةندامي )

بَيت بةهؤي ئةركي ثَيشمةرطايةتي بةثَيي راثؤرتي ثنيشكي ثلةي ثةككةوتةيي بطاتة رادةي ياسايي بـة كـةم   
 (.ئةندام دةذمَيردرَيت

 :ماددةيةك زياد بكرَيت و ذمارةي نؤي بؤ دابنرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة -1
 .هةية لة نةخؤشخانةكان مايف ضارةسةري بةخؤرداييان -ع

 .مايف داشكاندني ثليو سةسةريان هةية بؤ ناوةوةو بؤ دةرةوةي واَلت - 
 .مايف خوَيندني بة خؤرداييان دةبَيت لة طشت ئاستةكاني خوَيندن بؤ خؤيان و هاوسةرو منداَلةكانيان -ج
 .بةبَي دازانج( سةرَيوهاو –بازرطاني  –ثيشةسازي  –زةوي كشتوكاَلي  –عقار )ثَيداني ثَيشينةي  -د

 .ماددةي ثَينجةمي ياسايةكة بكرَيتة ماددةي دةيةم -12
 :ماددةي شةشةمي ياسايةكة دةبَيتة ماددةي يازدةم بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة -11

 (.اليةني ثةيوةندار رَينمايي تايبةت دةربكات بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياساية)
 .رَيتة ماددةي دوازدةهةمماددةي حةوتةمي ياسايةكة بك -14

 هؤي داناني ئةم ياساية
لةبــةر رؤشــنايي يــةك خســتين يةكــةكاني ثَيشــمةرطةي كوردســتان و وةكــو رَينطــرتر لــة رؤَلــي دارةمانانــةو  
خةباتطَيردانةي ثَيشمةرطةو هةر لة سةرةتاي هةَلطريساني شؤردشـي رزطـارخيوازي كوردسـتان و رَينلَينـان لـةو      

ة رَيطاي هينانـةدي ئاماجنـةكاني طـةلي كوردسـتان، لةبـةر ئـةوةي ئـةم تَيكؤشـةرانة         هةموو دوربانيدانةيان ل
دوربانيان داوة بةهؤي كةم ئةندام بوونيان و تواناي بةردةوام بوونيان نابَيت لـة ريـني هَيـني ثَيشـمةرطةي     

ــةو لةبــةر ئــةوة ئــ      ــاودَيري تايبــةت هةي ــياندن و ض ــةر ثَيويســتيان بــة ضارةســةري و ش ةو كوردســتان و لةب
دارةمانانة ثَيويستيان بة حةسانةوةو خؤشطوزةراني و دابني كردني ماسةكاني خانةنشني كردنيان وةكـو لـة   
بةندةكاني ئةم ياساية هاتووة، هةروةها بؤ دووبارة رَيكخسـتنةوةي ثَيكهاتـةي لةشـكرَيكي سـةردةمي لةسـةر      

 .بنةماي زانستة سةربازية نوَييةكان، بؤية ئةم ياساية دانرا
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 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة دةكةم، ئومَيدمان وايةو داوامشـان  
واية كة دانيشتنَيكي هاوبةش بكةن، بؤ ئةوةي راثؤرتَيكي موشتةرةك ثَيشكةش بـة ثةرلـةمان بكـةن، ئَيسـتا     

تييـة لـة خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار        داوا دةكةم خاَلي دووةم لـة بةرنامـةي كـار كـة بري    
، ياسـاي رَينلَينـاني ثَيشـمةرطة، ليذنـةي ياسـايي بـة زمـاني كـوردي         1114ي سـاَلي  (1)كردني ياساي ذمـارة  

 .بيخوَينَيتةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ياساي رَينلَيناني ثَيشمةرطة ،1114ي ساَلي (1)ثرؤذةي هةموار كردني ياساي ذمارة 

 :بةم شَيوةيةي الي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي يةكةم-1
 .مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة بؤ خواستةكاني ئةم ياساية ماناكاني تةنيشتيانة

 .دةست ثَيدةكات 1161ي ئةيلولي ساَلي 11بنووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستانة كة لة : شؤردش-ع
ئةو تَيكؤشةرة سياسـية ضـةكدارة شؤردشـطَيردةية كـة بـة ويسـو خـؤي بةشـداري كـردووة لـة           : َيشمةرطةث - 

شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان بؤ بةديهَيناني ماسة نةتةوةييةكاني طةلي كوردستان و ئةوةي بةردةوامة لة 
 .خنمةت كردن لة ثَيكهاتةكاني هَيني ثَيشمةرطةي كوردستان

 .ز راطرتين خةبات و تَيكؤشاني ثَيشمةرطةيةبةر: رَينلَينان -ج
نيشــانةيةكي تايبةتــة بــة ثلــةي جياجيــا كــة ثاداشــو جياجيــاي هةيــةو   : ي رَينلَينــان(نيشــانة)مــةداليا  -د

 .دةبةخشرَيتة ثَيشمةرطة
 :الدةدرَيت و ئةوةي خوارةوة جَيي دةطرَيتةوة: ماددةي دووةم -4
 – 1125)سريةي دارةمانانـةي بارزانيـدا لـة مـاوةي سـاَلةكاني      ئةو ثَيشمةرطانةي كة لة مة: ماددةي دووةم)

 .بةشداريان كردووة ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة( 1158
 :هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي سَييةم -3
تي مـادي و  ي ثَي دةبةخشرَيت كة شَيوةو ثلـةو ثايـةو ئيمتيـازا   (نيشانة)ثَيشمةرطة مةداليا : ماددةي سَييةم)

مةعنةوي دةبَيت و رةنطدانةوةي خةبات و تَيكؤشاني طـةلي كوردسـتان بَيـت، بـة نينامَيكـي تايبـةت ديـاري        
 .دةكرَيت

 :بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي ضوارةم -2
 .ئةو بانووانةي كة لة رَينةكاني شؤردشدا بوون ثاداشتَيكيان بؤ دياري دةكرَيت بةثَيي رَينمايي تايبةت)
 :بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي ثَينجةم -5
 (.ثَيويستة وةزارةتي ثَيشمةرطة رَينمايي تايبةت دةربكات بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياساية)
 :دةطؤردَي و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي شةشةم -6
 (.هةر دةدَيك ثَيضةوانةي بةندةكاني ئةم ياساية بَيت كاري ثَي ناكرَيت)
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 :زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي حةوتةم -2
 (.ئةم ياساية لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي سةرمي كاري ثَي دةكرَيت)

 هؤكاني دةرضووني ئةم ياساية
لةبةر طرنطـي رؤَلـي هَيـني ثَيشـمةرطةي كوردسـتان و بةشـداري كـاراي لـة بةدةسـتهَيناني دةسـتكةوتةكان و           

 .خةباتي بَي بةرامبةريان وةك ثاداشتَيك بؤ سيداكاريان ئةم ياساية دةرضوو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، وةكو ثرؤذةي ثَيشوو ئاراستةي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي ثَيشـمةرطة دةكرَيـت، ديسـان ئومَيـد       
َيت، خاَلي سَييةم لة بةرنامةي دةكرَيت دانيشتين تايبةتي موشتةرةك بكةن، بؤ ئةوةي راثؤرتيان هاوبةش ب

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي ثشكنيين بـؤ مـاوةيي خـوَير بـةر لـة هاوسـةرطريي كـة لـة اليـةن          / كار
ــتانةوة ثَيشـــكةش كـــراوة، داوا دةكـــةم بـــةزماني كـــوردي     ــايي ئةنـــداماني ثةرلـــةماني كوردسـ ذمـــارةي ياسـ

 .خبوَيندرَيتةوة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
 ثرؤذةي ياساي ثشكنيين بؤماوةيي خوَير ثَيش هاوسةرطريي

دةبَي لة ثَيش طرَيبةسو هاوسةرطريي ثشكنيين تةواوي شَيوةي خـوَير بكـرَي و لـةو بـارةي     : ماددةي يةكةم
كـات  ي طـوازراوةي بؤمـاوةيي كـرا، ئـةو     (تةالسـيميا )كة طوماني نةخؤشي كةم خوَيين دةرياي سثي ناةرداسـت  

 .ثشكنيين خؤَير تايبةت بةو نةخؤشية دةكرَي
بنكةيةكي تةندروسو، يان هةر عيادةيةكي ثنيشـكي ميللـي ئَيـواران بـؤ مةبةسـو ثشـكنني       : ماددةي دووةم

ديــاري دةكــرَي، ئــةويش دواي ئــةوةي ئــامَيري ثنيشــكيي ثَيوَيســت و كارمةنــدي مةشــق ثَيكــراوي بــؤ دابــني  
ودَيري ثنيشكي ثسثؤر لة نةخؤشيةكاني خوَير بة مةبةسـو ديـاريكراو لـة    دةكرَي و ثشكنينةكة لة ذَير ضا

 .ماددةي يةكةمي ئةم ياسايةدا دةكرَي
بنكــة تةندروســتيةكة لــة ئةجنامــةكاني ثشــكنينة تاديطةييــةكان دةكؤَلَيتــةوةو لــة كاتَيكــدا  : مــاددةي ســَييةم

ونــة، راثؤرتَيــك رَيــك دةخــرَي و دةركــةوت داواكــاراني طرَيبةســو هاوســةرطرييي تووشــي ئــةو نةخؤشــية بو 
ــذةي    ــيةكةو رَي ــديي نةخؤش ــةكاني  )تون ــارةي منداَل ــة ذم ــةو     ( وات ــةجنامي ئ ــة ئ ــت ل ــاوةردوان دةكرَي ــةوا ض ك

هاوسةرطرييية تووش دةبر ئةجنامي بؤماوةيي سةليب ئةو هاوسةرطرييية ثَيشـكةش بـة هـةردووكيان و بـةو     
ش بـؤ مةبةسـو هؤشـيار كردنـةوةو رَينمـايي كـردن       اليةنة دةكرَيت كة داواي ثشكنينةكةي كـردووةو ئةمـة  

 .دةبَيت
ثَيويستة لةسةر دادطاكان هيض طرَيبةستَيكي هاوسةرطرييي جـَي بـةجَي نةكـةن تـا راثـؤرتي      : ماددةي ضوارةم

ناوبراو لة ماددةي سَييةم لةم ياسايةدا ثَيشكةش نةكةن و لة بارَيكـدا كـة راثؤرتةكـة نةخؤشـيةكةي دةسـت      
 .دةبَي ناوةردؤك و ئةجنامةكاني لة داواكاراني هاوسةرطريييةكة بطةيةندرَينيشان كرد بوو، 



 561 

ــةم ــي     : مــاددةي ثَينج ــَي بــةجَي كردن ــانكاري ج ــؤ ئاس ــت ب ــايي ثَيويس ــو رَينم ــي تةندروس ــتة وةزارةت ثَيويس
 .حوكمةكاني ئةم ياساية دةربضوَييَن

 .ساية جَي بةجَي بكةنثَيويستة اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم يا: ماددةي شةشةم
ئةم ياساية لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي سةرمي وةدايعي كوردستاندا جَي بـةجَي  : ماددةي حةوتةم

 .دةكرَيت
 هؤية ثَيويستيةكاني

سةبارةت بةوةي كة نةخؤشي تةالسيميا زياني ماددي و تةندروسـو بـة ئةنـداماني كؤمـةَلطا دةطةيـةنَيت و      
ةت  بةكار و خةرجي و دارايي طران دةكات و لة ثَيناو كؤنرتؤل كردني ئةم نةخؤشية و باري شارستاني دةوَل

بؤ داناني ئريادةيةك لةبةردةم باَلو بوونةوةي بؤ نةوةكاني داهاتوو و لة ثَيناوي هؤشيار كردنةوةو رَينمايي 
ةوةو لــة ثَينــاوي داواكــاراني هاوســةرطرييي بــؤ ئةجنامــة ســلبيةكاني كــة لــةم جــؤرة هاوســةرطرييية دةكةونــ  

 .ئةم ياساية دةرضوَينرا( الوراثي)خوَلقاندني نةوةيةكي هؤشيار و ساغ لة نةخؤشيةكاني بؤماوةييةكان 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذةيـةش ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي تةندروسـو دةكـةير، وةكـو ثرؤذةكـاني          
هاوبـةش بكـةن، بـؤ ئـةوةي راثـؤرتَيكي هاوبـةش ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمان          ثَيشوو داوا دةكةم كةوا دانيشتين 

طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي دةســةاَلتي دادوةري لــة هــةرَيمي / بكــةن، خــاَلي ضــوارةم لــة بةرنامــةي كــار
كوردستان، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم راثؤرتةكةيان بة زماني كوردي خبوَيننةوة، دواتر مـاددة بـة مـاددة    

 .ماددةكةو راثؤرتةكةو ئينجا طئتوطؤ كردن لةسةري، سةرموون ئةسَلي
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى ـ عَيراق/ بؤ

 راثؤرتى ليذنةى ياسايى/  
تةواو بوو، بؤ  12/2/4226ة دواى ئةوةى خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياسايى دةسةاَلتى دادوةرى ل

ليذنةى كاروبارى ياسايى ردةوانة كرا ليذنةش ضةند ضاوثَيكةوتنَيكى لةطةَل ثسثؤردانى ئةو بوارة سازداو، 
ضةند كؤبوونةوةيةكى لةطةَل بةردَينان دادوةرانى دادطاى تَيهةَلضوونةوةى هةرَيمى كوردستان طرَيدا، لة 

ةَلياندا ئالوطؤرد كرا، لةطةَل لةبةر ضاوطرتنى ئةوةى ئةو ياساية ثَيناو دةوَلةمةند كردنى بريوردا لةط
ثةيوةستة بة يةكَيك لة سَى دةسةاَلتةكةى هةرَيي و ثردةنسيثى جودا كردنةوةى دةسةاَلتةكان لة نَيوانياندا، 

ليذنةكة طةيشتة بؤضوون و ثَيشنيارةكانى سةبارةت بة هةندَى لة . دواى طئتوطؤيةكى تَيروتةسةل
انى و ثَيشنياز دةكات ليذنة سةر ثشك بكرَى بؤ سةرلة نوَى بة دةروازة كردنى ثردؤذةكةو طؤردينى ماددةك

شوَينى هةندَى ماددةكانى، سةر لة نوَى داردشتنةوةى هةندَى لة دةدةكانى، لَيرةدا بؤضوون و ثَيشنيازةكامنان 
 :لةسةر هةر ماددةيةك بة تةنيا دَينينةوةو بةم شَيوةى خوارةوة



 522 

 :ليذنة ثَيشنيار دةكات بةم شَيوةى خوارةوة دابردَيذرَيت: ى يةكةمماددة
وةكو هةموو ياساكانى تر (. زاراوة)كة لةسةرةتاى ماددةكةدا هاتووة بؤ وشةى ( دةستةواذة)طؤردينى وشةى 

 .كة تا ئَيستا لةاليةن ثةرلةمانى كوردستان دانراون
 (ليذنة هيض تَيبينيةكى لةسةر نية: )ماددةى دووةم

 (ليذنة هيض تَيبينيةكى لةسةر نية: )اددةى سَييةمم
 .ليذنة ثَيشنياز دةكات دووبارة بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة: ماددةى ضوارةم

دةسةاَلتى دادوةرى بودجةيةكى تايبةتى دةبَى و لةاليةن ئةجنومةنى دادوةريةوة ئامادة دةكرَى و }
ن، بؤ ثةسند كردنى و دةبَيتة ثاشكؤى بودجةى دةخرَيتة بةر دةستى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستا

 .، ئةوةش لة ثَيناو روونكردنةوةى ئةو رَيكارانةى لة ئامادةكردنى بودجةدا دةيطرنة بةر{طشتى هةرَيي
 (ليذنة هيض تَيبينيةكى لةسةر نية: )ماددةى ثَينجةم
 :ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة: ماددةى شةشةم

زمانى كوردى زمانى دادطاكان دةبَى و دةكرَى زمانى عةرةبى بؤ نووسينةوةى هةندَى لة حوكي و }
، لةبةر نةبوونى زمانَيكى يةكطرتووى كوردى ياسايى لةكاتى (بةزؤرينةى دةنطةكان. ){برديارةكان بةكاربَيت

 .ئَيستادا
 :ذرَيتةوةليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة بةم شَيوة دابردَي: ماددةى حةوتةم

تةنيا ئةطةر دادطا برديارى بة نهَينى بوونى بدات، بؤ لةبةرضاو طرتنى . دانيشتنى دادطاكان بة ئاشكرا دةبَي}
ثةيردةوى طشتى، يان رةوشتةكان، يان ثريؤزى خَينان، بةمةرجَيك دةبَى برديارةكة لة دانيشتنَيكى ئاشكرادا 

بطؤرددرَيت بؤ ( تَيطةياندنى برديار)ضاوطرتووةو دةستةواذةى ، لَيرةدا ثريؤزى خَينامنان لةبةر{رابطةينرَيت
 .كة لةاليةنى ياساييةوة لةبارترة( راطةياندنى برديار)دةستةواذةى 

 :ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة داردشتنةوةى بردطةى يةكةم بةم شَيوةية بَيت: ماددةى هةشتةم
كة لة رؤذى . ى ناكةن لة ماوةى ثشووى دادطاكاندادادطاكان سةيرى داواكانى ماف و بارى كةسايةت: يةكةم

يةكةمى مانطى تةمووز دةست ثَي دةكات و تا رؤذى يةكةمى مانطى ئةيلوول لة هةموو ساَلَيكدا، جطة لة 
 .داواكانى بة ثةلة كة بةهؤى بةيانَيكةوة سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى دةري دةكات، دةست نيشان دةكرَيت

بؤ تَيكةاَلو نةبوون و طوجنان ( داواكانى ماف)بؤ دةستةواذةى ( داواكانى شارستانى)بة طؤردينى دةستةواذةى 
بؤ هةموو دادطاكانى ناسةربازى لة ( دادطاكانى شارستانى)لة كاتَيكدا . لةطةَل ماددةى نؤيةمى ئةم ياساية

 .هةرَيمدا بة كارهاتووة
ة طؤردينى زجنريةى دادطاكانى تَييدا هاتوون و ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة داردشتنةوةى، ب: ماددةى نؤيةم

 :بةم شَيوةى خوارةوة
 :دادطا شارستانيةكان لة مانة ثَيك دَيت

 .دادطاكانى ثَيداضوونةوة -1
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 .دادطاكانى تَيهةَلضوونةوة -4

 .دادطاكانى طةورة تاوان -3

 .دادطاكانى بةرايى -2

 .دادطاكانى نةوجةوانان -5

 .دادطاكانى بارى كةسايةتى -6

 .دادطاكانى كةتر -2

 .دادطاكانى كار -8

 .دادطاكانى لَيكؤَلينةوة -1

 .دادطاكانى ماددةكانى كةسايةتى بؤ مةسيمى و يةزيدى و ئايينةكانى تر -12

لةطةَل لةبةر ضاو طرتنى ثَيشخستنى ئةو دادطايانةى كة لة دادوةرَيك ثرت ثَيك دَيت لةسةر ئةو دادطايانةى 
 .يدا(12)لة بردطةى ( ناموسَلمانةكان)ةية و ال بردنى وشةى يةك دادوةرى بة تةنيا ه

دادطاى ثَيداضوونةوة، دةستةى دادوةرى بااَلية كة ضاودَيرى دادوةرى بةسةر هةموو دادطا }: ماددةى دةيةم
شارستانيةكانى هةرَيمدا هةيةو لة نؤ دادوةر كةمرت نةبَيت بة سةرؤك و جَيطرةكانيةوة ثَيك دَيت، 

كة ضاودَيرى دادوةرى )، بة زيادكردنى دةستةواذةى {ة هةولَيرى ثايتةختى هةرَيي دةبَيتبارةطاكةشى ل
و ديارى كردنى بةالى كةمى ذمارةى ئةندامانى دادطا كة بة سةرؤك و جَيطر و دادوةران (دةكات لةسةر

 .بةشَيوةيةكى ئاشكراتر
 :ليذنة ثَيشنيار دةكات: ماددةى يازدةم

- :و بةم شَيوةى خوارةوة(  -دةستةى طشتى ع) زيادكردنى خاَلى ضوارةم بؤ
بؤ ئاطاداربوون لةو تايبةمتةنديانةى بةثَيى ياساكانى ديكة . ئةوةى لة دةدى ياساكانى ديكةدا هاتووة -2

 . دَينة ئاراوة
- :بةم شَيوةى خوارةوة(  -دةستةى سراوان  )لة  4/دووبارة داردشتنةوةى خاَلى

ادطادا دةربارةى دةست نيشان كردنى تايبةمتةندى لة سةير كردنى ئةو ناكؤكيةى لةنَيوان دوو د -4
 .داوايةكدا ثةيدا ةبَى

تايبةتة بةسةير كردنى ئةو : دةستةى كشتوكاَلى -و: زيادكردنى دةستةيةكى نوَى بؤ ماددةكة بةم شَيوةية
كدا ئةو دةستةية لة لة كاتَي. حوكي و برديارانةى لة ليذنةكانى زةوى وزار و دةست بةسةرداطرتندا دةركراوة

دا هةبووة، وا ضاوةردوان دةكرَيت داواكانى ليذنةى زةوى 1114ى ساَلى 12ياساى دةسةاَلتى دادوةرى ذمارة 
و دةست بةسةرداطرتر لة هةرَيمدا زياتر ببَيت لةبةر ئةو طؤردانكاريانةى دواى ئازاد كردنى عَيراق 

 .بةسةريدا هات
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لة  بردطةى دووةمى هةمان ماددةدا ( دةستةى سناييش)دواى ( كاَلىدةستةى كشتو)زياد كردنى دةستةواذةى 
بةثَيى ئةو زياد كردنةى وةكو دةستةيةكى ديكة بؤ دادطاى ثَيداضوونةوة، بةو باوةردةى كة ئةو لةسَى دادوةر 

 .كةمرت طرَي نادرَى
 -:دووبارة داردشتنةوةى بردطةى سَييةم لة هةمان ماددة دا بةم شَيوةى خوارةوة

ةى شارستانى بة سةرؤكايةتى يةكَيك لة جَيطرةكانى سةرؤك و ئةنداميةتى بةالى كةمى ضوار لة دةست
دادوةرانى دادطاكة، كاتَى كة سةيرى ئةو حوكمانةى لة دادطاكانى تَيهةَلضوونةوة بة سيئةتى ئةسَلى 

دادطاكانى دةركراون دةكات، هةمان شتيش سةبارةت دةستةى سنايى كاتَى سةيرى حوكي و برديارةكانى 
 .طةورة تاوانةكان دةكات

 (لة دادطاكانى تَيهةَلضوونةوة)بةزياد كردنى دةستةواذةى 
ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة داردشتنةوةى بة تَيكةَل كردنى هةردوو بردطة لة : ماددةى دوازدةهةم

- :بردطةيةكدا بةم شَيوةى خوارةوة
ر لةوانةش دةستةى سراوان و ديارى كردنى سةرؤك و دةستةكانى دادطا ثَيك دةهَينرَي: ماددةى دوازدةم

ئةندامةكانى لة سةرةتاى هةموو ساَلَيكدا بة برديارى دةستةى سةرؤكايةتى و لة كاتى ناديارى يةكَيك لة 
سةرؤكةكانى كؤنرتير دادوةر شوَينى دةطرَيتةوةو ئةندامةكانى ناطؤردَير، تةنيا ئةطةر ثَيويست بكات 

 .وبةهةمان ردَيطا دةبَى
- :لَيذنة ثَيشنيار دةكات ئةم بردطانةى لة خوارةوة هاتوون بةم شَيوةية هةموار بكرَير: ماددةى سَيندةم

بؤ ئةوةى كرَيكار و كار طوزارةكانى ( كارمةندانى)بة وشةى ( سةرمانبةرانى)طؤردينى وشةى  -6/ يةكةم
 .ديكةى كارى تَيدا دةكةن بطرَيتةوة

 .بؤ كؤتايى بردطةكة( بؤ ئةجنومةنى دادوةرى)ةى زياد كردنى دةستةواذ -2/ يةكةم
 .ال بردنى بردطةكة لةبةر ئةوةى لة دةستهاتى ئةجنامةكانةوة هاتووة -3/ دووةم

 :ليذنة ثَيشنيار دةكات ئةم هةموار كردنانةى خوارةوةى بةسةر دابَيت: ماددةى ضواردةم
 :بكرَيتة دوو بردطةى سةربةخؤ بةم شَيوةية( 5)زجنريةى

 .ئةجنومةنى دادوةرى بؤى هةية لة كاتى ثَيويستيدا دادطاى تَيهةَلضوونةوةى نوَى دامبةزرَينَى :سَييةم
دةكرَى دادطايةك، يان زياتر لة دادطاي تَيهةَلضوونةوة دامبةزرَى، يان دابردينى دادطايةك، يان زياتر : ضوارةم

 .ديكة بة برديارى ئةجنومةنى دادوةريةوة لة دادطاى تَيهةَلضوونةوة و لكاندنى بة دادطايةكى تَيهةَلضوونةوةى
 :ماددةى ثازدةم

بؤ دةستةواذةى ( دادوةرانى دادطاى تَيهةَلضوونةوة)لَيذنة ثَيشنيار دةكات بة طؤردينى دةستةواذةى : يةكةم
لةبةر ئةوةى مةبةستةكة ثَيكهَينانى دادطاية لة سةرؤك و ( دادوةرَيك لة دادوةرانى دادطاى تَيهةَلضوونةوة)

 .طرةكةى و دادوةرَيكى ديكة لة دادوةرانى دادطاى تَيهةَلضوونةوة نةوةك هةموو دادوةرانجَي
 (.ليذنة هيض تَيبينى لةسةر نية: )ماددةى شازدةم

 :ليذنة ثَيشنيارى دووبارة داردشتنةوةى بةم شَيوةية دةكات: ماددةى حةظدةم
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( ئةجنومةنى ناوضةى تَيهةَلضوونةوة) لة هةر ناوضةيةكى تَيهةَلضوونةوة ئةجنومةنَيك بة ناوى: يةكةم
. دادةمةزرَى كة لة سةرؤكى دادطاو ئةندامةتى جَيطرةكانى و دادوةرانى دادطاى تَيهةَلضوونةوة ثَيك دَيت

 .ضونكة ثَيكهَينان زاراوةيةكى تايبةتة بة دادطاكان و دامةزراندن بؤ ئةجنومةنةكان
ةكةشى بؤى هةية لة كاتى ثَيويستدا بانطةشةيان بؤ كؤبوونةوةكانى ئةجنومةن بةردةوامة، سةرؤك: دووةم

ئةو كؤبوونةوةيةش طرَينادرَى بة ئامادةبوونى بةالى كةمى سَى لةسةر ضوارى ذمارةى . كؤبوونةوة بكات
بؤ مةبةستى بوار ردةخساندن بؤ دةستنيشانكردنى دوا وادةى كؤبوونةوةكان لة ماوة . ئةندامةكانى نةبَيت

 .راى ئةجنومةن  بةردةوامةكان و بةثَيى
 :ئةجنومةن ئةم تايبةمتةنديانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ: سَييةم

لَيوردبوونةوة لة ثَيداويستى دادطاكان و ميالكةكانيان لة ذَير رؤشنايى ثَيداويستيةكانيان سااَلنةو  -1
بةرزكردنةوةى ) :بة زياد كردنى دةستةواذةى. بةرزكردنةوةى رداثؤرتةكانى سااَلنة بؤ ئةجنومةنى دادوةرى

 .تاكؤتايى خاَلةكة( سااَلنة دةربارةى، بؤ ئةجنومةنى دادوةرى
لَيكؤَلينةوة لةكؤسث و طريوطرستةكانى ردووبةردووى دادطاكان دةبَيتةوة دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو -4

 (دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو بؤيان)بة زياد كردنى دةستةواذةى . بؤيان
 :َيشنيار دةكات ئةو هةموار كردنانةى خوارةوةى ىَل بكرَىليذنة ث: ماددةى هةذدةم

رةوانةكردنى تانةكان بؤ دادطاى : وبةم شَيوةى خوارةوة: زيادكردنى خاَلَيكى نوَى بؤ بردطةى يةكةم
ضونكة لة ناو جةرطةى دةسةاَلتةكانى . تَيهةَلضوونةوة، يان بةسيئةتى ثَيداضوونةوة و ردةسي ىَل وةرطرتنيان

 .طاى تَيهةَلضوونةوةيةسةرؤكى داد
 .لة ثردؤذةكةدا( 2:يةكةم)لةبردطةى ( سةرمانبةرةكانيش)ال بردنى وشةى 

لةو كاتةدا ثَيويست بة بةرزكردنةوةى رداثؤرتةكان دةربارةى كارمةندانى سةرمانطةكةى بؤ ئةجنومةنى 
هةَلضوونةوة بةرز دادوةران ناكات، بةَلكو راٍِثؤرتةكانى دةربارةيان بؤ خؤى وةكو سةرؤكى دادطاى تَي

 .دةكرَيتةوة
 (.كارمةندةكانيشى)بة وشةى  6:لةبردطةى( سةرمانبةرةكانيشى)طؤردينى وشةى 

ئةوةش بؤ ئاطاداربوون لةو ثَيشهاتة نوَييانة وةكو طةرداندنةوةى كرَيكاران بؤ كؤمةَلة كرَيكاريةى خؤيان و )
 (.ثيادة كردنى ياساى كار بةسةرياندا

لةبةر هةمان هؤكارى ( )كارمةندةكانيش)بة وشةى ( 2:دووةم)لةبردطةى ( ةرةكانسةرمانب)طؤردينى وشةى 
 (.سةرةوة

 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: )ماددةى نؤزدةم
 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: )ماددةى بيستةم

 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: )ماددةى بيست ويةكةم 

 (.نييةليذنة تَيبينى لةسةر : )ماددةى بيست ودووةم
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 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: )ماددةى بيست وسَييةم

 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: ) ماددةى بيست وضوارةم
ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة داردشتنةوةى بردطةى يةكةمى و بةم شَيوةى : ماددةى بيست و ثَينجةم

 :خوارةوة
كةسايةتى بؤ مةسيمى و ئَينيدى و ئايينةكانى ديكة لة سةنتةرى هةر ثارَينطايةكدا دادطاى مةوادى : يةكةم

دادةمةزرَى و بة دادوةرَيك طرَيدةدرَي و تايبةمتةند دةبَيت بة دؤزةكانى مةوادى كةسايةتى بؤيان و دةكرَى 
لة سةنتةرى دةزاو ناحيةكان دامبةزرَى، بةهؤى بةيانَيك كة سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى لة كاتى 

 (.ناموسَلمان)بة ال بردنى دةستةواذةى . ثَيويستيدا دةري دةكات
 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: )ماددةى بيست و شةشةم

ليذنة ثَيشنيار دةكات بة زياد كردنى بردطةيةكى نوَى بؤى و بةم شَيوةى : ماددةى بيست و حةوتةم
نةوة، سةرثةرشتى سةرؤكى دادطاكانى طةورة تاوانةكان لة دةرةوةى سةنتةرى تَيهةَلضوو: ضوارةم:]خوارةوة

كردنى دادطاكانى ثارَينطا دةطرَيتة خؤ، راثؤرتةكانيش دةربارةيان بؤ سةرؤكى تَيهةَلضوونةوة بةرز 
 [.دةكاتةوة

 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: )ماددةى بيست و هةشتةم
 (.ليذنة تَيبينى لةسةر نيية: )ماددةى بيست و نؤيةم

 :طةى سَييةمى بةم شَيوةى خوارةوة هةموار بكرَيتليذنة ثَيشنيار دةكات برد: ماددةى سييةم
بةثَيى حوكمةكانى ياساى ضاودَيرى نةوجةوانان دادوةرى نةوجةوانان خؤى بة تةنيا سةيرى سةر :]سَييةم

ثَيضى و كةتنةكان دةكات و دةكرَى دادوةرَيكى كةتر لة دةزاو ناحيةكاندا سةيرى سةرثَيضى و كةتنةكان 
 [.بكات

وانةكانى كةتر بؤ دةسةآلتى دادوةرانى كةتر لة دةزاو ناحيةكاندا، لة كاتَيكدا ئةو تاوانانة بة زياد كردنى تا
 .ناوجةوانى بآ ثةند ناطرَى و دادطا تةنيا بة سةثاندنى ةةرامة رازى دةبآ

 .{ليذنة تَيبينى لةسةر نيية  }: ماددةى سى و يةكةم 
 .{ليذنة تَيبينى لةسةر نيية  }: ماددةى سى و دووةم 

 :ليذنة ثَيشنياز دةكات: ماددةى سى و سَييةم 
  (.نوَينةرةكانيان)بة وشةى يان ( ع)لة ( يان ئةو كةسةى نوَينةرايةتيان دةكات )طؤردينى دةستةواذةى 

 بؤ (. بة زؤرينةى دةنط. )زياد كردنى سةرؤكى داواكارى طشتى بؤ ئةندامةتى ئةجنومةنى دادوةرى
رخةمى جَيطرةكانى سةرؤك لة ئامادة بوون بؤ نوَينةرايةتى سةرؤكى ئةوةى رَيطا خؤش نةكرَيت بؤ كةم تة

 .تَيهةَلضوونةوةكان
 :ليذنة ثَيشنيار دةكات ئةم دوو هةمواركردنانةى خوارةوةى بةسةردا بَيت: ماددةى سى و ضوارةم

  لَيى، ضونكة ئةم دةسةآلتة ئةجنامةكانة( 2)ال بردنى بردطةى. 
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 شَيوةيةى خوارةوة زياد كردرنى بردطةيةكى نوآ و بةم:- 

ئامادة كردنى بودجة بؤ دةسةآلتي دادوةرى و بةرز كردنةوةى بؤ ئةجنومةنى نيشتمانى لةطةأل بودجةى  -3
 .طشتى هةرَيمدا بؤ ئةوةى دةستةبةر بكرآ بؤ ثةسةند كردنى

 :ليذنة ثَيشنياز دةكات: ماددةى سى و ثَينجةم
 ةيةى خوارةوةخاَلةكانى لةطةأل بردطةى يةكةمدا بآ و بةم شَيو: 

 .تاد.... -3.... -4... -1: يةكةم 

  لة بردطةى يةكةم و بةم شَيوةيةى خوارةوة ( 4)دووبارة داردشتنةوةى خاَلى : 

ساأل كةمرت نةبَيت لة ( 12)بة كردةنى كار كردن دواى تةواو كردنى كؤليذى ياسا بؤ ماوةيةك لة  -4
ةرى، يان دادنووس، يان جَيبةجَيكارى داد، يان بةرَيوةبةرى سةرمانى لَيكؤَلينةوةى داد، يان ياريدةدةرى دادو

ضاودَيرى ناكامان، يان بةردَيوةبةرى سةرمانطةى تؤمار كردنى خانووبةرة، يان كاركردنى راستةدينة لة 
لة بةشى ماف لة ( ئةكادميى و ياساييةكان)ثيشةى ثارَينةرايةتى، يان سةرمانبةرى ماسثةروةر و كارمةندة 

 .دةزطا سةرميةكان، كة لة ثَينج داوا لة ساَلَيكدا كةمرت نةبَيتسةرمانطةو 
لةبةر ئةوةى بة ناتةواوى و ناديارى هات وتووَيذَيكى زؤرى لة ياساثةروةران لة ماوةى دامةزراندن بآ بةش 

 .كرد، بةتايبةتى لةبةر نةبوونى ثةميانطاى دادوةرى لة كاتى ئَيستادا
  ةم بةم شَيوةيةى خوارةوة لة بردطةى يةك( 3)داردشتنى خاَلى: 

 .ساأل زياتر نةبَيت( 25)تةمةنى لة  -3
مةسةلةى تةمةن بؤ ضل و ثَينج ساأل بةرز بكرَيتةوة بؤ رَيطة خؤش كردن لةبةردةم شارةزايان بؤ 
دامةزراندن، كة تائةو كاتةش ثازدة ساأل لة خنمةت كردنى راستةدينة بةر لة خانةنشني كردنيان 

 .لةبةردةميان ماوة
  لة بردطةى يةكةم بةم شَيوةيةى خوارةوة ( 6)دارشتنى خاَلى: 

 .لة تادي كردنةوةى شةسةوى و بة نووسينةوة لةبةردةم ئةجنومةنى دادوةرى دةربضَيت -6
 .سةبارةت تادي كردنةوةى شةسةوى بة ديار خستنى تواناكانى ثيشةيى

  لةيةك خاَلدا لَيك بدرآ بةم شَيوةيةى خوارةوة( 8،2)خاَلةكانى : 

 .لةش ساغ بآ و كةم و كورتى جةستةيى نةبآ، ناو دةنط و رةوشت باش بَيت -2
  زياد كردنى خاَلى هةشتةم بؤ بردطةى يةكةم و بةم شَيوةيةى خوارةوة: 

 .نابآ بة تاوانَيكى ناسياسى، يان بة ئةنقةست، يان بة كةتنَيكي ئابردوشكَير حوكمدرابَي -8
ت دواي دامةزراندني بدات بة زياد كردني خاَلي نؤيةم بةزامنكردني بَي بةَلَير بة كار نةكردن لة سياسة -1

 .اليةن بووني لة دةركردني حوكي و برديارةكاندا
 :زياد كردني بردطةي دووةم بؤي بةم شَيوةي خوارةوة
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بـــؤ ( ع)مـــاوةي كـــار كردنـــي لـــة ثارَينةرايـــةتي سةرمانبةرايةتيـــةكاني ئامـــاذة بـــؤكراو لـــة بردطـــةي / دووةم
ةكاني بةرز كردنةوةي حيسا  بكرَيت، هةروةكو هاوشاني دةرضوواني ثةمياني دادوةري لـة كاتَيكـدا   مةبةست

 .بؤ ئةوان ماوةي خوَيندنيان بؤ خنمةتي دادوةري حيسا  بكرَي
 (.هيض تَيبيين لةسةر نيية: )ماددةي سَي و شةشةم

بـةم شـَيوةي   ( 3)وَي بـؤ بردطـةي   ليذنة ثَيشـنيار دةكـات بـة زيـاد كردنـي خـاَلَيكي نـ       : ماددةي سي و حةوتةم
 :خوارةوة

ساَل كةمرت نةبَيت، هـةبَي و لـة هـةر    ( 42)ئةو ثارَينةرةي كاري راستةدينةي لة ثارَينةرايةتي بؤ ماوةي  -ه
 .ساَلَيكدا بريكاري ثَينج داوا كةمرت نةبوو بَي، ناسيين خنمةتي ثارَينةر بة خنمةتي دادوةري

 (. لةسةردا نييةهيض تَيبيين: )ماددةي سي و هةشتةم
 :ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة داردشتنةوةي بةم شَيوةي خوارةوة: ماددةي سي و نؤيةم

ثلةو مووضةو سةرمووضةو دةرماَلةي دادوةراني دادطاي ثَيداضوونةوةو دادوةراني ديكة بة ثةيردةوَيك دياري 
 .انان دةري دةكاتدةكرَيت، ئةجنومةن بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي دارايي و ثالند

( ثةيردةوَيكي تايبـةتي )ال دةبرَي، ضونكة لة ثرؤذةكة دياري كراوةو طؤرديين دةستةواذةي ( ثلةكانيش)وشةي 
 (.بة ياسا)بؤ دةستةواذةي 

 :زياد كردني بردطةيةكي نوَي بؤ سةرةتاي ماددةكة بةم شَيوةي خوارةوة: ماددةي ضلةم
لة جياتي ئـةو خشـتةيةي   ( ةست ثَيدةكات( د)لة ثلةي ( ع،  ، ج، د)ثلةي دادوةران ضوار ثلة دةبَي / يةكةم)

 .لة بردطةي يةكةمي ماددةي ضل و يةكةمدا هاتووة
سةرثةرشــتياراني  )بــؤ دةســتةواذةي   ( ســَييةم )لــة بردطــةي   ( سةرثةرشــتياراني داد )طــؤرديين دةســتةواذةي   

 (.دادوةري
 :اتليذنة ئةوانةي خوارةوة ثَيشنيار دةك: ماددةي ضل و يةكةم

 :دووبارة داردشتنةوةي بردطةي يةكةمي بةم شَيوةيةي خوارةوة
لة ثؤَلي ضوارةمةوة دةسـت ثـَي   ( يةكةم، دووةم، سَييةم، ضوارةم)ثؤَلينكردني دادوةران بؤ ضوار ثؤَل : يةكةم
 .دةكات

 :دووبارة داردشتنةوةي بردطةي دووةم بةم شَيوةيةي خوارةوة
ة بة بردياري ئةجنومةني دادوةري بةرز دةكرَيتـةوةو بـةثَيي داواكاريـةك    لة ثؤلَيكةوة بؤ ثؤلَيكي ديك/ دووةم

بــؤ ئةجنومــةني دادوةري بــةرز دةكرَيتــةوة، بةمــةرجَيك توَيذينةوةيــةكي ياســايي ثَيشــكةش دةكــات و دةبــَي 
كةمرتير مووضةي ئةو ثؤلةي دةيةوَيت بؤي بةرز بكرَيتةوةو بةدةسو هَينا بَيت و ثَينج ساَل لةسةر بـةرز  

 .ردنةوةي بؤ هةر ثؤَلَيكك
 :دووبارة داردشتنةوةي بردطةي ثَينجةم بةم شَيوةيةي خوارةوة
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ــةم ــة      / ثَينج ــةو تَيخؤَيندنان ــت ب ــةوةي دادوةر ثش ــةرز كردن ــؤ ب ــةنطانديدا ب ــة هةَلس ــةني دادوةري ل ئةجنوم
اليــةن  ئــةم ماددةيــةو راثؤرتــةكاني ســااَلنةي لــة ( ســَييةم و ضــوارةمي)دةبةســتَيت كــة لــة هــةردوو بةنــدي 

ســةرؤكةكاني و سةرثةرشــتياراني دادوةري و ئــةو حوكمانــةي دادوةر هــةوَلَيكي زؤرو مانــدوو بــوونَيكي بــَي  
هاوتاي بؤ دةركردنيان داوة، يان هةندَي بريو راي ياسايي تَيخستووة كة ثشتطريي لـة بةدواداضـووني دةكـةن    

ليذنةيـةي كـة تـاوتؤي ئـةو توَيذينـةوة      بؤ ضاالكيةكاني ياسايي و دادوةري، سـةرباري ئـةوةش راثـؤرتي ئـةو     
ياساييةي كرد، كة لة اليةن خؤيةوة ثَيشكةش كرا بوو، ئةو منوونانةي كة بةدةسو هَينابوون بة برديـارَيكي  
بنةبرد بةرز كردنةوةكةي دةردةكرَير ئةطةر هاتوو ئةو لَيوةشـاوةييةي تَيـدا هـةبوو و ثَيـي رادةطةيةنـدرَي ،      

ةية بة برديارَيك بةثَيي بةرز كردنةوةي دادوةرةكة ماوةيـةك لـة شـةش مـانط     ئةجنومةني دادوةريش بؤي ه
كةمرت نةبَيت و لة ساَلَيك ثرت نةبَيت دواي خبات و، دووبارة كردنةوةي ئةو دوا خستنة بؤ زياتر لـة جارَيـك   

 .ةي نييةيدةبَي، ئةطةر بؤيان دةركةوت ئةو لَيوةشاوةي
لَيهاتوو نيية ثرت لـة جارَيـك دوا خبـرَي بـة ئامـاجني هانـداني بـؤ         دةكرَي ئةو بةرز كردنةوةي ئةو دادوةرةي

 .بةدواداضووني ياساناسي و دادوةري و خؤثَيشخستين
 :ي بةم شَيوةية هةموار بكرَي(1)ليذنة ثَيشنيار دةكات بردطةي : ماددةي ضل و شةشةم

و ئةوةي خانةنشـني دةكـرَي   دادوةر دواي تةواو كردني شةشت و ثَينج ساَلي تةمةني خانةنشني دةكرَي  -1)
بـة زؤرينـةي   ( )مايف ئةوةي هةية ضي لة مووضةو دةرماَلة بةر لة خانةنشني كردني ثَيـي دةدرا ثَيـي بـدريَ   

 (.دةنطةكان
 .ال بربَيت( ساَل ثرت نةبَيت( 5)دةكرَي سةرؤكي هةرَيي ئةوةي درَيذ بكاتةوة بؤ ماوةيةك لة )دةستةواذةي 

 :َيشنياري داردشتنةوةي بردطةي يةكةمي بةم شَيوةية دةكاتليذنة ث: ماددةي ثةجناو هةشت
ئةجنومةني دادوةري بؤي هةية دوايـي بـة خنمـةتي دادوةري ثـؤَلي ضـوارةم بهـَييَن بـةثَيي برديـاري         / يةكةم

 (.لَينةهاتوويي بؤ دادوةري
و بـةم شـَيوةيةي   زليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة داردشتنةوةي لة دوو ماددةي جياوا: ماددةي شةست و نؤيةم

ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنةكانى ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جـَي  ) ( ماددةي : خوارةوة
 .بةجَي بكةن

 .ماددةيةكي تر، كار بة هيض دةدَيكي ياسايي يان برديارَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت
 :دةكات دووبارة داردشتنةوةي بةم شَيوةيةي خوارةوةليذنة ثَيشنيار : ماددةي حةستامني

بـاَلو  ( ئعي كوردسـتان وةدـا )ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامـةي سـةرمي   )
بــةاَلم ســةبارةت بــة هؤكارةكــاني دةركردنــي ليذنــة ثَيشــنيار دةكــات بــةم شــَيوةيةي خــوارةوة     . دةكرَيتــةوة

 :دابردَيذرَيتةوة
 دةركردني ياساكةهؤي 

عَيـراق   –لةبةر تَيثـةرد بـووني ماوةيـةكي درَيـذ بةسـةر دةركردنـي دةسـةاَلتي دادوةري هـةرَيمي كوردسـتان          
كـــة لـــة ســـةرةتاي دامةزرانـــدني دةزطـــا دميوكراتيـــةكاني هـــةرَيمي كوردســـتان  1114ي ســـاَلي 12ذمـــارة 
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ةيدانةكان هاتؤتة ئـاراوة، بةتايبـةتي   دةركراوةو، لةبةر ئةو ثةرةسةندنة سوودمةندو طةورانةي لة هةموو م
لة مةيداني دادوةري و سراوان بووني دادطاكاني كوردستان لة اليةني ضةندايةتي و ضـؤنايةتيةوة، ثَيويسـو   
بةوة كرد كة ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي نوَي بَيتـة ئـاراوةو لـة ثَينـاوي سـةربةخؤ بـووني دةسـةاَلتي دادوةري        

، بةو باوةردةي كة وةزارةتي داد بةشَيكة لة دةسةاَلتي راثةرداندن و لة ثَينـاوي  جياكردنةوةي لة وةزارةتي داد
 .جياكردنةوةي دةسةاَلتةكان ئةم ياساية دانرا

ــةردةم         ــةوة، لةب ــايي دةربارةي ــةي ياس ــةو راي ليذن ــَلي ثرؤذةك ــتين ئةس ــةردَينتان و بةرضاوخس ــيين ب ــؤ زان ب
 .سةبارةت بة ثرؤذةكة ئةجنومةن بؤ طئتوطؤ كردن و دةربرديين راي طوجناو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسـايي، ئَيسـتا دةسـت ثـَي دةكـةير بـة مونادةشـة و طئتوطـؤ         
ــوردي و عــةرةبي             ــاني ك ــة زم ــَلي ياســايةكة ب ــةم ئةس ــاددة، داوا دةك ــاددة بــة م ــة م ــةر ثرؤذةك ــردن لةس ك

 .ةية سةرمووخبوَيندرَيتةوة، كاك ساروق دسةت ه
 :وةزيري داد/ بةردَين ساروق مجيل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان

ثَيشةكي زؤر سوثاستان دةكةير، لةبةر ئةوة بانطتان كردير بؤ ئةو دانيشتنة، بةرداسو مةوزوعي ثةرلـةمان  
تةي دةزائي، كـة هـةموو اليـةك ثةرؤشـني     ئةمردؤكة مةوزوعَيكي زؤر طرنطة، ئةويش مةوزوعي دانوني سوَل

بـؤ ئـةوةي دـةزا ســةربةخؤ بـَي ، مـر ثــَيي وايـة ثَيشـكةوتين هـةموو ميللــةتَيك و مةدةنيـةت بـةوة ديــاس           
مة وةكو وةزارةتـي داد تـا   َيدةكرَي ، كة ضةند دةزا تَيدا سةربةخؤية، ضةنديش دانوني تَيدا دةضةسثَيت، ئ

زا سةربةخؤ بَي ، ئةو وةزعانةي كـة بـووة لـة دةسـت تَيـوةرداني دـةزاو       سةر ئَيسقان لةطةَل ئةوةينة كة دة
دادوةرو ئةوانة، كة ثَيشرت شَيوةيةك لة شَيوةكاني دةيانكرد سوَلتةيةكي سياسي بةسةروة بوو، مر ثَيي وايـة  

ة، بـة  بة داردشتين دانوني سوَلتةي دةزائي ئةو شتانة نامَينَي ، ثاش ئةوةي كـة وةزارةتـي داد يـةكي طرتـةو    
هةموو توانايةكمان وةكو وةزارةتي داد، هةموو تواناي خؤمان سةرف كردووة بؤ ئةوةي كـة دـةزا سـةربةخؤ    
بَيت و تةداخوالتي تَيدا نةكرَيت، مر ثَيي واية ئَيستا براي بةردَينم كاك نورالدير كة لَيرة دانيشتووة ئاطـاي  

ــو وةزارةتــ    ــةوةك وةك ــةعين ئَيمــة ن ــةبَي ، ي ــةالنة ه ــةو مةس ــةزا   ل ــاري د ــيش و ك ــة ئ ي داد تــةداخوليمان ل
نةكردووة، بةَلكو ديئاعَيكي زؤرمان كـردووة كـة دـةزا سـةربةخؤ بَيـت، بةرداسـو مـر بـةش بـة حـاَلي خـؤم            
سوثاسي بةردَين سةرؤكي حكومةتيش دةكةم، كة لة زؤر مةواديئي حةرجية كة توومشان هاتووة لةو ماوةية، 

ــَي كردووينــ    ــاكي ل ــاعَيكي زؤر ض ــة ديئ ــدا     ك ــةمان كات ــة ه ــةش ل ــردووة، ئَيم ــي دادي ك ــتطريي وةزارةت ةو ثش
ثشتطريميان لة دةسةاَلتي دـةزائي كـردووة، مـر تـةنها دوو، سـَي شـت هةيـة ثـَيش ئـةوةي ئَيـوة مونادةشـةي            

بةرداسـو مـةسروز بـوو ليذنـةي دـانوني ئيسـتيديعاي       / دانونةكـة بكـةن دةمـةوَيت روونـي بكةمـةوة، يةكـةم      
مونادةشـة كردنـي ئـةو دانونـة، كـة ضـؤن ئيسـتيديعاي رةئيسـي مةحكةمـةي تـةمينو           ئَيمةى كردبوايـة لـة   

ئةعنايةكان و ضةند حاكمَيكي كرد، دةبوايةو مةسروز بوو ئَيمةش بةشدارميان بكرد بواية، بةاَلم بةداخةوة 
ي وةزارةتي عةدليان بانط نـةكرد لـةم مةسـةلةية، مـر ثـَيي وايـة بؤضـوونةكةيان كـة طوايـة دـانوني سـوَلتة           
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دةزائي، كة ئةو دانونة بؤ ئةوةية كة دةسةاَلتي سةربةخؤ بَيت و عيالدةي بة حاكمانةوة بَيـت و وةزارةتـي   
ــةوةي        ــةر ئ ــت، لةب ــةواو بَي ــوونَيكي زؤر ت ــة بؤض ــَيي وانيي ــوونة ث ــةو بؤض ــات، ئ ــةداخول بك ــت ت ــةدل نابَي ع

زارةتـي داد، مـر ثـَيي وايـة ئةطـةر      تائَيستاشى لةطةَلدا بَيت لةو لةحنةيةش دةسةاَلتي دةزائي بةشَيكة لـة وة 
ئَيمةش ئامادة بوويناية لةوانة بوو، مومكني بوو رةئيةكةي ئَيمةش ئيستيئادةي لَي كرد بواية، بـة تةئكيـد   
ئَيمة ثشتيوانيمان دةكرد بـؤ سـةركةوتين ئـةو دانونـة، نودتةيـةكي تـر هةيـة، ئـةويش بةرداسـو دةمـةوَيت           

ر موالحةزة بكةن لة مانطي حةوتي ثارةوة هاتؤتة ثةرلةمان، يـةعين  ئيشارةتي ثَي بدةم، ئةو ثرؤذةية ئةطة
ساَلَيك و دوسوري بةسةردا تَيثةرديووة، كاتَى ئةو ثرؤذة هاتووة، وةزارةتي داد يةكي نـةطرتبؤوة، بؤيـة ئَيمـة    
دةبينني ئةو ثرؤذةيةي كة مونادةشة كرا لة ليذنـةي دـانوني وةخـو خؤشـي دانـراوة، تـةنادوزاتَيكي زؤري       
تَيداية، لةطةَل دانوني وةزارةتي عةدل كة ماوةيةكي ثَيش ئَيستا ضارةسـةر كـرا، هـةروةها دـانوني ئيـديعاي      
عام، هةروةها دانوني موحاكةماتي جةزائي لةطةَل دانوني تةستيشـي عـةدلي، مـةسروز بـوو ليذنـةي دـانوني       

ال يعمـل بـاي نـص يتعـارض مـع      )ئةو مةسائيالنةي هةموو تاوتؤ كرد بـوا، راسـتة ئـةوان نةصـَيكيان دانـاوة      
، بةاَلم ئةوة ضية، مةشاكيلمان بؤ ثةيدا دةكات لة موستةدبةل، نودتةيةكي تريش هةية، (احكام هذا القانون

مر دةمةوَيت ئيشارةتي ثَي بدةم ئةويش ئةوةية نازامن يةعين سةربةخؤيي دةزا هةندَيك بة نـةوعَيكي تـر   
ئةوةية دةبَيت بة هةموو نةوعَيك وةزارةتي عةدل و دةسـةاَلتي  تَي طةيشتوون، وا دةزانر سةربةخؤيي دةزا 

دـةزائي نابَيــت عيالديــةكيان بةيةكـةوة مبَينَيــت، راســتة نابَيـت عيالدــةي ئــةوةيان بةيةكـةوة مبَينَيــت، كــة     
وةزارةتي عةدل سةرثةرشو دةزا بكاتر، بة تةئكيد ئةوة واية، بةاَلم ماناي ئةوة نيية عيالدـةي نـةمَينَيت،   

وةزارةتي عةدل يةعين ضي، كةواتة ناوةكةشـي دةبَيـت بطـؤردَي  بؤضـية، ئَيسـتا بـةثَيي ئـةو دانونـةي          باشة
ــةران و ئةوانــةش عيالدــةي بــة      ــتاندراوةتةوة، هــةتا مةســائيلي سةرمانب هــةموو دةســةاَلتَيك لــة وةزارةت س

اصـرير و ئةوانـة، ثـَيي    وةزارةتي عةدل نةماوة، باشة وةزارةتي عةدل يةعين ضي، خؤ هةر دائريةي تاثؤ و د
واية ئةوةش يةعين برادةراني ليذنةي دانوني دةبواية موالحةزةيان بكرداية، مر ثَيي واية ئةو ثرؤذةي كـة  
ئَيستا لة اليةن حكومةت كة وةخو خؤي ساَلَيك و نيو ثَيش ئَيستا هـاتووة، ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة ليذنـةي      

ي وةزارةتي عـةدل كـة ثةسـند كـراوة، مـر ثـَيي وايـة هـةمووي         دانوني ئيسارةيان كردووة لةطةَل ئةو دانونة
ئةوانة جارَيكي تر ثَيداضوونةوةي تَيدا بكرَيت و بضَيتةوة ئةجنومةني وةزيران ئةو ثرؤذةية، هةروةها ئـةو  
دانونةي وةزارةتي عةدل كة تةوزيح كراوة، لة اليةن ئةجنومـةني وةزيـران ثَيشـنياري هةنـدَيك تةعـديالتي      

ت، بؤ ئةوةي لةطةَل ئةو ثرؤذةيـةي كـة ئَيسـتا هةيـة كـة دـانوني دةسـةاَلتي دةزائيـة، هـةروةها          لةسةر بكرَي
دانوني مةجليسي شورا كة هَيشتا لة ثةرلةمانة، ثرؤذةكة تا ئَيستا مونادةشـة نـةكراوة، مـر ثـَيي وايـة ئـةو       

ديالتي لةسةر كراوةو سَي دانونة هةموويان ثَيكةوة ئيناسةتةن بؤ دانوني ئيديعاي عاميش، كة ئةويش تةع
ســيئاتي دادوةري داوةتــة ئيــديعاي عــام، ئةوانــة هــةمووي ثَيكــةوةو بــة يةكــةوة تــاوتؤ بكــرَير و مونادةشــة  
بكرَيــت بــة يــةكجار بَيتــة ثةرلــةمان، بــؤ ئــةوةي لــة موســتةدبةل تووشــي هــيض ئيشــكالَيكمان نــةكاتر، زؤر    

 .سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .روانسةرموو كاك شَي
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 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر حةز دةكةم هةنـدَيك تـةوزحيات بـدةم سـةبارةت بـة ثـرؤذةي ياسـاي دةسـةاَلتي دادوةري، ئـةم ثرؤذةيـة           
ثَيشكةش كراوة بة ثةرلـةمان ثَيشـي يـةك بـووني      4226راستة هةروةكو جةنابي وةزير سةرمووي لة ساَلي 

تةمين، ثَيشي يـةك بـووني هـةردوو وةزارةت، بـةاَلم راطرتنةكـةي خؤيـان داوايـان كـرد          هةردوو مةحكةمةي
هةردوو وةزيري داد و دةسةاَلتي دادوةريش طوتيان ئةمـة دوا خبرَيـت، تـاوةكو مةحكةمـةي تـةمين يـةكرتي       

اي دةطرَيتــةوة، تــاوةكو وةزارةتــي داديــش يــةكرتي دةطرَيتــةوة، دواي يةكطرتنــةوةي مةحكةمــةي تــةمين، دو 
يةكطرتنةوةي هةردوو وةزارةت، ئَيمة لةطةَل ثسثؤراني بواري ياسـا كؤبووينـةوةو لةسـةرووي هةموويانـةوة     
سةرؤكي دادطاي تةمينو جَيطري سةرؤكي دادطاي تةمين و هةموو ئةنداماني دادطاي تةمين، ئةوة لة اليةك، 

طةَل نائيبةكانيان، لةطةَل هةندَي لة اليةكي تريشةوة هةموو روئةساي مةحاكمي ئيستيئناسمان بانط كرد لة
لة دادوةرانيان كة لَيـرة هـاتوون و لـةو بـوارة شـارةزاييةكي زؤريـان هةيـة، دواي طئتوطؤيـةكي تَيروتةسـةل،          
ئَيمة طةيشتنية ئةو راثؤرتةي كة ثَيشكةش بة ئَيوةمان كردووة، واتا دواي ئةوةي كـة هـةردوو مةحكةمـةي    

ارةتي داد يةكرتي طرتةوة، ئَيمة لةطـةَل كـؤي ئةنـداماني مةحكةمـةي     تةمين يةكرتيان طرتةوةو هةردوو وةز
تةمين كؤبووينةوة، ئةو ياسايةش بةردَينان حةز دةكةم بنانر ياساييةكي دةستووريية، ياسايةك نيية زميـين  
دةسةاَلتي تةنئيني، ئةمة سَييةم ياساية لة زميين ئةو دةسةاَلتانة ثاشي ياساي ثةرلةمان و ياساي حكومـةت  
دةبَيت و دةبواية لة بيدايةتةوة ياساي دةسةاَلتي دادوةري بة ثَيش خبرَيت، ئةو ثرةنسيثانةي كة دةسـةاَلتي  
دادوةري دةيــةوَيت بضةســثَيت لــة ياســايةكة، ئينجــا ياســاي وةزارةتــي داد مونادةشــة بكرَيــت، ثاشــانيش          

ئَيمـة كؤبووينـةوة لةطـةَل ئـةم      ياسايةكاني ديكة موعالةجة بكرَيت، ئةوةي كرا بـةم شـَيوةية بـوو، ئَيسـتاش    
بةردَينانة بةرداسو ئَيمة لة راثؤرتةكة ثشتطريي دةسةاَلتي دادوةرميان كردووة، بؤ ثاراسو سةربةخؤيي ئـةم  
دةسةاَلتة لة اليةكةوة، لة اليةكي تريشةوة جيابوونةوةي دةسةاَلتي تَيـدا بـةدي دةكرَيـت لـة رووي ماليـةوة      

دادوةري ئيسـتيقالليةتي خـؤي هـةبَيت، لـة رووي ئيداريـةوة ويسـتوومانة        موحاوةلةمان كردووة دةسـةاَلتي 
دةسةاَلتي دادوةري ئيستيقالليةتي خؤي هةبَيت، بؤ ئةو هؤيانةو لةسةر رةئي بةردَينان سةرؤك و ئةنداماني 
دادطاي تةمين لةسةر رؤشنايي و دسةي ئةوان ئةو راثؤرتة ئامادة كـراوة، لـة اليـةكي تريشـةوة حـةز دةكـةم       
ئةوة روون بكةمةوة، دوو رةئي جيـا هـةبوو، رةئيـةك هـةبوو دةيطـوت بـا ئَيمـة هـةموو ياسـايةكة بطـؤردير،           
رةئيةك هةبوو طوتيان تةعديلي بكةير، ئةوة بوو البةال سـةرؤكي دادطـاي تـةمين تةعديالتةكـةي بـؤ ئَيمـة       

ئةطـةر تةعديليشـتان كـرد     هَينا كة دةست نيشاني كرد بوو، كاك نورالدير هةموو تةساسـيلي دةزانـَى، طـوتي   
بةم شَيوةية بيكةير، ثاش ئةوةي كة ئَيمة لـة ليذنـةي ياسـايي كؤبووينـةوة، تةماشـامان كـرد تةعديالتةكـة        

ي ياســايةكةية، كةواتــة رةئيمــان لةســةر ئـةوة ئيســتيقراري كــرد، كــة ئَيمــة لةطــةَل طــؤردانَيكي  %52زيـاد لــة  
ئـةوة ضـواردة سـاَل، ثـازدة سـاَل تَيثـةريوة بةسـةر ياسـاي          بنةردةتي ئةم ياساية بني بةتايبةتيش كة زانيمـان 

دةسةاَلتي دادوةري، بؤية ئةطةر تةماشاي راثؤرتةكةمان بكةن لـة زؤر مـاددة دةَلـَي موالحـةزامتان نييـة، بـؤ       
موالحةزامتان نيية، ضونكة لة ياسـاي ثَيشـرت ئـةو ثرةنسـيثانة هـاتووةو ثةرلـةمانيش برديـاري لةسـةر داوةو         

ادوةريش هيض موالحةزةيةكي لةسةر نيية، ئَيمـةش هـيض موالحـةزةمان لةسـةر نييـة، واتـا ئـةو        دةسةاَلتي د
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ثرةنسيثانة ثرةنسيثي طشتني، بؤية ئَيمـةش نـةمانتواني بةرداسـو دةسـت لـةو موالحةزتانـة بـدةير، ئةمـة         
 .بةكورتي ضؤنيةتي ئامادة كردني ئةو ثرؤذةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موو كاك عةونيسةر  
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة حةديقةتدا دسةكاني جةنابي وةزير سةبارةت بة ئامادة نةكردني لة مونادةشةكةي زؤر واريـدة، ضـونكة   
وةكو جةنابي ئيشارةتي ثَيدا دةبواية لة كؤبوونةوةي ليذنـةي دـانوني كـة مونادةشـة كـرا جـةنابي وةزيـري        

اديش ئامادة بَيت لةطةَل ليذنةي ياسايي، ضونكة بَلَيي و نةَلَيي هةتا ئةو لةحنةيةش مـةحاكي مورتةبيتـة   د
بة وةزارةتي عةدل، هةتا ثةسند كردنـي ياسـاكة ئـةوة لـة اليـةك، لـة اليـةكي ديكـة ئَيمـة لـة ثةرلـةمان كـة             

وةزارةتة، ئَيمة ثةسندمان كرد لة ئةجنومةني وةزيران دانوني وةزارةتي عةدليان نارد، تةبيعي هةيكةليةتي 
رةوانـةي سـةرؤكايةتي    4222سـاَلي  ( 13)ثةرلةمان بـة كـؤي دةنـط ياسـاكة ثةسـند كـرا بـة ياسـاي ذمـارة          

هةرَيي كرا، جةنابي سةرؤكي هةرَيي ئيعتريازي كرد لةسةر سةدةرةيـةك لـة سةدـةرةكاني دانونةكـة ئـةويش      
كؤبؤوة، ثةرلةمان بؤي هـةبوو ئيسـرار بكـات لةسـةر رةئـي      ماددةي سَي سةدةرة دوو بوو، ثةرلةمان دووبارة 

خؤي، دانونةكةي ثَيشوو دةردؤيشت، بـةاَلم وا ئيتيئـاق كـرا لـة ثةرلـةمان كـة دانونةكـة بـةطوَيرةي جـةنابي          
سةرؤكي هةرَيي وةربطريَيت و تةعديلةكة بؤ ئةو ماددةية بكرَيت و رةوانةمان كـرد، دووبـارة لـةو ماوةيـةي     

ةرؤكي هةرَيي ئيعتريازي لةسـةر هةنـدَي لـة ماددةكـاني تـر كـرد بـوو، تةبعـةن ناحيـةي          ئةخريي جةنابي س
دانوني ئَيمة لة ليذنةي دانوني مونادةشةي ئةوةمان كرد، طومتـان ئـةو بؤضـوونة نـابَي ، ضـونكة جـةنابي       

دــانوني سـةرؤكايةتي هــةرَيي بــؤي هةيــة بــةس   4225سـةرؤكي هــةرَيي بــةثَيي دــانوني ذمـارة يــةكي ســاَلي  
جارَيك ئيعترياز بكاتر، ئةوة ئَيستا رةوانةي ئـةوَي كـراوة، هـةتا ئَيسـتا دانونةكـة نةطةرداوةتـةوة، بةداخـةوة        
دةبواية ئيصدار بكرَيت بةثَيي دانون، ضونكة ماوةي دانوني تَيثةرد بوو، جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيميش بـؤي     

ةوةيـة ئـةو بةينـةي كـة دانونةكـة هـات،       هةية جارَيك ئيعترياز بكات، ئةوة لة اليةك، موهيمرتير مـةوزوع ئ 
سيعلةن ئَيمة سةرداَلي ئةوة بووير هةندَيك برادةرامنان لَيرة نـةبوون، ئَيمـة سـةسةرمان كردبـوو، ديـار بـوو       
موالحةزاتي برادةران كة طلةييان لةسةر هةندَيك بةنـدةكاني دانونةكـة هـةبوو، خـؤي لـة حةديقـةت ئَيمـة        

كؤبوونةوةمان كرد لةطةَل سةرؤكةكاني دادطـاي تـةميني هـةردوو ئيـدارة      وةكو كاك شَيروان ئيشارةتي ثَيدا
وا ئيتيئـاق كـرا طوتيـان راطـرن،      ،لةطةَل جةنابي وةزيـري عـةدليش و وةزيـري هـةرَيميش بـؤ كاروبـاري داد      

ثةرلـةمان مـةجبور بـوو تةصـديقي بكـات،       ،بةاَلم كة دانوني وةزارةتي عةدل هات كة هةيكةليةتي وةزارةتة
ةصديق كرا دانونةكة دةرضوو، لة دانونةكةي ئَيمة بَلَيني و نـةَلَيني لـة كوردسـتان و زورويف ئَيمـة     ئةويش ت

ئَيستا، ئَيمة راستة لةطةَل ئةوةينة سوَلتةي دةزائي موستةديل بَيت، كةس تةداخول ئيشي مةحاكي نـةكات،  
ةدات و دةسـةاَلتي ئـةوةي هةيـة،    بةاَلم دةبَيت دوو نودتةي جياواز بكةينةوة، مةحاكي كة مةحاكي بردياري د

مةبةستمان ئةوةية تةدةخول لة ئيشي موحاكي نةكرَيت، حاكي سةربةخؤيةو دةراري دةدات بـةثَيي دـانون،   
دةرارةكان رَيطاي تةعين هةية بة ئيستيناسة، بة تةمينة بة هةر رَيطايةكي تةعين دانونيية، ئةوة ضارةسةر 
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ة مةحقق عةدلي و مةعاون دةزائي ئَيسـتا ض ثةيوةندييـةكيان بـة    دةكرَيت، بةاَلم سةرمانبةرةكاني مةحكةم
ــةمان       ــردوات ثةرل ــةي ب ــةو حاَل ــةر ب ــتا ئةط ــة ئَيس ــة دانونةك ــية، ل ــةوديئي ض ــا وةزارةت م ــةما، وات وةزارةت ن
تةصديقي بكات، ماناي نةدصَيكي تةشريعي دانوني كوليمان دَيتة ثَيش، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة وةخـو خـؤي      

ي وةزارةتي عـةدملان كـرد، كـة هةيكةليـةتي وةزارةتـة دوو مـاددة بـة ئيتيئـادي ثةرلـةمان          موناسةشةي دانون
ثةســند كــرا، مــاددةي حــةوت و مــاددةي هةشــت، مــاددةي حــةوت ئةطــةر ئيــنمن بــدةن دةخيوَينمــةوة، دةَلــَي  

ف تنسـيق  يرتبط روؤساء وقضاة حماكم االستئناف يف االقليم بالوزارة من الناحية االدارية والتنظيميـة بهـد  )
، واتـا وةزيـري عـةدل ديسـان     (وتنظيم امور ادارة الحماكم واالجهزة العدلية باالتفاق مع رئيس جملس القضـاء 

دةسةاَلتي بااَلي نيية، ديسان هيضي ثَي ناكرَيت، ئةطةر رةئيسي مةجليس دةزا مواسةدةت نةكات لةسةر ئةو 
تي دةزا ثـارَينراوةو دـةزا موسـتةديلة، سـةبارةت     شتانةي كة لةو ماددةيةدا هاتووة، ماناي ديسان ئيستقاللية

لوزير العدل انتداب القاضـي مبـا يف ذلـك قاضـي يف حمكمـة      )بة ماددةي دي هةشتةم هةر بةو وةزعةية دةَلَي 
، ماناي ئةطةر رةئيسـي مةجليسـي   (التمييز اىل رئاسة احدى اجهزة وزارة العدل مبوافقة رئيس جملس القضاء

ئةويشي ثَي ناكرَيت، كةواتة بؤ طلـةيي لةسـةر ئـةو دوو ماددةيـة هةيـة، بـؤ دةَلـَير        دةزا مواسةدةتي نةكرد، 
دةبواية ئةو دانونة مبَينَيتةوة، خؤ ئَيستاش هةر ضارةسةر دةكرَيت، ئَيستاش ئَيمة دةتوانني لة مونادةشةي 

 .نابَيت، زؤر سوثاسئةو دانونةي جَيطاي بؤ ئةو دوو ماددةية بكةينةوة، ماناي هيض ئيشكاالتَيكي دانونيمان 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةسـتووري هةميشـةيي عَيـراق كـة ئَيمـة      / زؤر سوثاس، منيش تـةعليقَيكي هةيـة بـة حةديقـةت، ئةوةلـةن     
دةنطمان بؤداوةو ثرؤذةي دةسـتووري كوردسـتانيش كـة لـةم ننيكانـة ئيشـنائةَلاَل دةخرَيتـة بـةردةمتان، لـة          

تَيكي ثَيشكةوتوو، واَلتَيكي خاوةن كؤمةَلطاي شارستاني، خاوةن كؤمةَلطاي هةموو دنيايةكي ثَيشكةوتوو  وواَل
ــردن       ــَي بــةجَي ك ــريعيية، دةســةاَلتي ج ــةاَلتي ثةرلــةمان، تةش ــةرةكي هةيــة، دةس ــَي دةســةاَلتي س ياســايي س
حكومةتــة، دةســةاَلتي دــةزا، لــة كوردســتان كــةموكوردي هــةبوو لــة عَيراديشــدا هــةروا، وةكــو ثَيويســت ئــةو   

وورة جَي بةجَي نةكراوة تا ئَيستا لة عَيراددا، لة كوردستانيشدا هةروا هةنطاوَيك نراوة لة وةختَيك لة دةست
ةوة، بؤ ئـةوةي دةسـةاَلتي دـةزا سـةربةخؤ بـَي ، بتوانَيـت بـة دةوري خـؤي هةَلبسـتَي  وةكـو           1114ساَلي 

السات دَيتة ثَيش، وجهـاتي نـةزةري   ثةرلةمان، وةكو حكومةت، ئةمة لةرداستيدا لة هةموو طؤردانكاريةكان خي
موختــةليئي جيــا جيــا دَيتــة ثــَيش، بةشــَيكي بةنــدة بــةو رؤشــنبرييةي كــة هةمانــة، بةشــَيكي بةنــدة بــةو    
مةوديعةي كة تَييدا دانيشتووير، بةاَلم طؤردانكاريةكان ثَيويستة بكرَير بة مقياسَيك، ئةو شتةي كة دةيكةن 

بةرةو ثَيشةوةمان دةبـات، يـان نـا؟ بـةو شـَيوةية دةبَيـت تةماشـاي هـةر         راستة، يان نا؟ دةستووريية، يان نا؟ 
ثرؤذةيةك بكةير كة دَيتة بةردةممان، سةبارةت بةوةي كة جةنابي وةزيري عةدل بانط نةكراوة لة ليذنةي 
ياسايي، هةرضةند مر نةضومةتة ناو تةساسيلي ئةو مونادةشةية، بةاَلم ثـَيي وابَيـت دوو بؤضـوون هـةبووة،     

ئةوةية كة دةَلَيت ئةو دةسـةاَلتة  / بانط نةكراوة، يةكَيكيان زاَل بوو بةسةر ئةوي تر، بؤضووني يةكةم بؤية
دةسةاَلتي دةزاية، بؤ سةربةخؤيي دةزا، وةزارةتي عةدليش بةشَيكة لة دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن، كةواتـة  

اَلم مـر خـؤم ئةطـةر رةئـيي وةربطـريا      ناَلَيي تةعاروز هةية، بةاَلم هةر يةكة ئيشي تايبـةتي خـؤي هةيـة، بـة    
بوايــة دةمطــوت بــانطي بكــةن، ضــونكة مــر ثــَيي وايــة وةزيــري داد، نــةك لةبــةر ئــةوةي كــاك ســاروق خــؤي    
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دانيشتووة، هةر كةسَيكي تر بطاتة ئةو ثلةية، دادثةروةرى ال طةورةترة ، نةك وةزيئةكة، لةبةر ئةوة ئةطةر 
دةبَي  كة سةروةري دةزاي جَي بـةجَي دةكـاتر، كـة دةسـةاَلتي     بانطيشي بكةيت بة تةئكيد مةيلي ثرؤذةكة 

دةزا بَي اليةن دةكاتر، نةك لةبةر ئةوةي وةزيرة، وةزيرة ضةند ساَلة، ثَيـنج سـاَلة، يـان شـةش سـاَلة، بـةاَلم       
و، ئةمة بؤ هةتاهةتايية، دامةرزاندني دةسةاَلتي دةزا بؤ هةتا هةتايية، لةبةر ئةوة بانط كرا بواية باشرت بو

مر دَلنياشي لةوة كة ئينميازي بؤ ياسا دةكرد، بؤ دادثةروةري دةكرد، ئَيستاش كة لَيرةدا بانط كراوة، هـةر  
بةو مةبدةئةي كة مر باسـي دةكـةم، دَلنيـام لـةوةي كـة بؤضـووني دةسـةاَلتي جـَي بـةجَي ناكـات بـة دـةدةر             

وةي مـةوديعَيكي هةيـة بـة تةئكيـد     ئةوةي تةمسيلي دادثةروةري دةكاتر بة بؤضوونَيكي جيـاواز، لةبـةر ئـة   
دةبَيت سةردَيكي هةبَيت لةطةَل مةوديعي حاكي، حاكي نورالدير كـة لةطـةَلمان لَيـرة بةشـدارة، بةهـةر حـاَل       
ئَيمة دةبَيت بةو شَيوةية تةماشاي هةر ثرؤذةيةك بكةير، راستة ئةو ثرؤذةية دةطوجنَيت لةطـةَل دةسـتوور،   

ياسامان دةركردووة كة رةنطة تةعاروز بَيت لةطةَل ئةم ياساية، ئةطةر ئةم بةرةو ثَيشةوةمان دةبات، يان نا؟ 
ياساية دةربضَي  هةنـدَي مـةوادي بـة تةئكيـد سـةردي دةبـَي  لةطـةَل ياسـاي ئيـديعاي عـام، لةطـةَل ياسـاي             

ار وةزارةتي داد، بةاَلم ئةوة راستة كة دةرمانكرد، ئـةو خااَلنـةي كـة تـةعاروزي هةيـة لـة ثرؤذةيـةكي هـةمو        
كراو دَيتة المان، ئةو ثرؤذانةي تر، ئةو ياسايانةي تر هةموار دةكرَيت، ئةطةر هةر بؤضوونَيكي تر هـةبَي   
كة خنمةت بكاتر لَيـرةدا طـوَيي لـَي رادةطـرير، ماددةكـان لةبةردةمتانـة، بـؤ دةوَلةمةنـد كـردن و ثَيشـكةش           

دةزانر، نةك مةسةلةن بة تةنيا ياسايي  كردني رةئيةكي باش، مر تكام واية ئةو كةسانةي كة لة مةسةلةكة
بَي ، دانوني بَي ، سياسيش دةبَي ، هةر لةبةر بؤضوونَيكي تايبةت نا، ياخود بؤ دةوَلةمةنـد كردنـي ئـةو    
ياسايانة دةكةن، لة ئةخريدا كارَيكي طرنطة كة دةنطي بؤ دةدةير، طؤردانكارييةكة دةمانبات بؤ دؤناةَيكي تر، 

ةكةم، ئَيسـتاش داوا دةكـةم مـاددة بـة مـاددة دةسـت ثـَي بكـةير، خوَيندنـةوةي ئةسـَلي           بؤية مر سوثاستان د
ثرؤذةكــة بــة زمــاني كــوردي و عــةرةبي، دوايــَي رةئــي ليذنــةي دــانوني لةســةر ماددةكــة، ئينجــا دةخيةينــة    

 .بةردةمتان بؤ مونادةشة، سةرموون
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :مةبةست لةم دةستةواذانةي لةم ياسايةدا هاتوون ئةمانةن: دةي يةكةمماد

 .ئةجنومةني دادوةريي هةرَيمي كوردستان: ئةجنومةن
 .باآلترير دةسةآلتي دادوةرية لة هةرَيمدا: ئةجنومةني دادوةري هةرَيي

ــتان، ســةرؤكي دادطــاي ثَيدا  : ســةرؤكي ئةجنومــةن ــةرؤكي ئةجنومــةني دادوةري هــةرَيمي كوردس ــوونةوة، س ض
 .دةبَيتة سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :يقصد بالتعابري الواردة يف هذا القانون مايلي: املادة األوىل

 .جملس قضاء اقليم كوردستان: اجمللس
 .اعلى سلطة قضائية يف االقليم: جملس قضاء االقليم
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 .جملس قضاء اقليم كوردستان، ويكون رئيس حمكمة التمييز رئيسًا جمللس القضاء رئيس: رئيس اجمللس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي وةكو هةموو دانونةكان تةسةلسولةكةي، مر ناوةكةي بة عةرةبي مةجليسـي  
جَيطري سةرؤكى دادطـاي تـةمين،   دةزاي ئيقليمي دةثرسي لة كاك ساروق وةزيري  دادو كاك حاكي نورالدير 

ــَيني   لــةجياتي مــةجليس دــةزاي ئيقليمــي  ( جملــس القضــاء القلــيم كوردســتان العــراق )ئايــا راســترت نييــة بَل
 .بة عةرةبيةكةي ثَيي واية ئةوة راسترتة( جملس القضاء القليم كوردستان العراق)كوردستان، 

 :تةميينجَيطري سةرؤكى دادطاي / مال علي بةردَين حاكي نورالدير

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :يقصد بالتعابري الواردة يف هذا القانون مايلي: املادة األوىل)ئَيمة لةوَي ئيقتريابان كرد لة ماددةي يةك 
 . أقليم كوردستان ـ العراق: األقليم
 . جملس قضاء األقليم: اجمللس

جوملـةي دي رةئيسـي مةحكةمـةي تـةمين،     ، ئةوةندة بَي ، ئـةو  (رئيس جملس قضاء األقليم: رئيس اجمللس
 .ئةوة لة هةندَي مةحكةمةي تةمين هاتووة، كةوا ريئاسةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثرسيارةكةم ئةوة نةبوو، مر دةَلَيي لَيـرة نووسـراوة بـة عـةرةبي مـةجليس دـةزاي ئيقليمـي كوردسـتان         
ئةطـةر مانيعتـان نـةبَيت، بـؤ ئـةوةي      ( ن العـراق جملس القضاء القليم كوردستا)راسترت واية بة عةرةبيةكةي 

ئةوة بطؤردير، تةنيا ثرسيارةكةم ئةوة بوو، كةواتة ئةوةي بطؤردن، وابنامن ئةو ماددةيـة كـة ليذنـةي دـانوني     
 .ئيقترياحي كرد بوو، كاك عةوني خؤت ليذنةي دانوني سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يقصـد باملصـطلحات الـواردة يف هـذا     : املـادة األوىل ):ةكـة بـةو صـيغةية دابردَيذرَيتـةوة    شنيار دةكـةم مادد مر ثَي

 :القانون مايلي
 .أقليم كوردستان ـ العراق: األقليم -1
 . جملس قضاء اقليم كوردستان: اجمللس -4
( جملـس القضـاء االقلـيم    :اجمللـس )، لةبـةر ئـةوةي كـة دةَلَيـي     (رئيس جملس قضـاء األقلـيم  : رئيس اجمللس -3

، ثَيـي ناوَيـت لـةو    (اعلـى سـلطة قضـائية يف االقلـيم    )تةعريف كراوة لـة ماددةكـان دوايـي كـة دَيتـةوة، دةَلـَي       
ــةر       ــيغةية، ئةط ــةو ص ــةميينة ب ــةي ت ــي مةحكةم ــنياري برادةران ــةوةش ثَيش ــنامن ئ ــَيني، واب ــة بَل مودةدميةي

 .مواسةدةت بكرَيت، صياةةكة بطؤردير، زؤر سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ليذنةي دانوني رةئيتان ضية لةسةر ئةو دسةي كاك عةوني، ئةطةر كةس دسةي هةية، باشة نـاو دةنووسـي،   
 .بةاَلم تكاية هةر يةكة دةديقةيةك، ضونكة ماددةكة ئةوةندة هةَلناطرَيت، كاك عادل سةرموو
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 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كاك عةوني دةكةم، لةبةر ئةوةي باسي بااَلترير دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمدا، لَيرة لة  مر تةئيدي
ئةجنومةني دادوةري باس كراوة تةساسيلةكاني، يةعين ئةوة زيادة، ئةم دَيردةي ئةجنومةني دادوةري ئةسَلةن 

ؤكي ئةجنومـةني دادوةري،  هةر زيـادة، هـةر هـةَليبطرير و اليببـةير، ئـةويرتيش سـةرؤكي ئةجنومـةن، سـةر        
لـةوَي بـاس    ،هةرَيمي كوردستان تا ئَيرة بةسة، ئةويرت حوكمـة، يـةعين دةضـَيتةوة بـؤ ئةجنومـةني دادوةري     

 .دةكرَيت و ئيشةكةي ضيةو دةسةاَلتةكةي ضية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 
 .مر ثَيشنياز دةكةم كةوا ئةو ليذنةية لَيرة هةَلبطريَيت، ضونكة ثَيويست بةوة ناكات، سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك دكتؤر ئةطةر دةستوور دةرضوو، هةموو شتَيك هةموار دةكرَيت لةبةر رؤشنايي دةستوور، ئَيستا لةسـةر  
ن دانــاوة، ئةطــةرنا مــر لةطــةَلتي ئةطــةر دةســتوور ئيقــرار كــرا بــةو شــَيوةية   ئةساســي ضــمان هةيــة ئــةوةما

مودتةرةحة، دةبَيت دانونةكانيش تةعديل بكرَيـت، لةبـةر رؤشـنايي دةسـتوور، ئةطـةر تـةعاروزيان هـةبوو،        
 .خاتوو ظيان دزةيي

 :ثاشا خضر بةردَين ظيان ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اونيشاني ياساكة هةية، ضونكة كة لَيـرة بـةو شـَيوةية هـاتووة ثـرؤذةي ياسـاي       مر رةخنةو تَيبينيي لةسةر ن

دةسةاَلتي دادوةري وا ثيشان دةدات كة ئةو ياسـاية ثَيشـرت لـة كوردسـتان نـةبووة، يـان تـةننيي نـةكراوة بـة          
دوةري، دانون، لةبةر ئةوة مر دوو ثَيشنيازم هةية يان عينوانةكةي بكرَيتـة ياسـاي رَيكخسـتين دةسـةاَلتي دا    

كة بةو شَيوةية لةناوةردؤكي ماددةكاني ئةو دانونة دةردةبردَى، يان ئةوةي كة زؤر ثـَيي باشـة بكرَيتـة ياسـاي     
سةربةخؤيي دةسةاَلتي دادوةري، ضونكة ئةو ناونيشانة زيـاتر بـةوردي و زيـاتريش نـاوةردؤكي ئـةو ماددانـة       

، ثرؤذةي يـةعين ياسـاي دةسـةاَلتي دادوةري لـة     دةردةبردي، ضونكة ئَيمة هةموومان دةزانني سوَلتةي دةزائي
ذَير سوَلتةي تةنئينيية، ئةطةر بةو شَيوةية بَيت زياتر سـةربةخؤتر دةبَيـت و زيـاتر دةربـرداوي ماددةكـاني      

 .ئةم ياساية دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةزارةتـيش هـةبوو ياسـاي هـةبوو، بـةاَلم      كة ئةم ياساية دةرضوو ياساي تر لةةو دةبَي ، لةبةر ئـةوةي زؤر و 
 .ياساي بؤ دةركرد نةصَيكي تَيدا دةبَي  و ياساي كؤن ئيلغا دةبَي ، كاك كةريي سةرموو

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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عـةوني   مر لةطةَل بؤضوونةكةي كاك عةونيي، ثَيي واية صياةةكة زياتر دانونيية، بـةو شـَيوةيةي كـة كـاك    
 .تةرحي كرد مةنتيقي دانوني لةطةَلدايةو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لة رةئيةكةي دكتؤر نوري دةكةم، بةرداسو ثَيي واية ئَيمة دةبَيت لة ئَيسـتاكةوة ياسـاكاني خؤمـان    

رئـيس جملـس القضـاء    : رئـيس اجمللـس  )َينني لةطةَل ياساكاني كة دَي ، مر ثَيشـنيار دةكـةم بطوترَيـت    بطوجن
ويـؤدي رئـيس حمكمـة التمييـز اىل ان يـتم       –اقليم كوردستان، ويكون رئـيس الحمكمـة الدسـتورية رئيسـًا هلـا      

 .، ئةوة يةك(تشكيل الحمكمة الدستورية
ةكـةم، بةرداسـو ئـةوة دةبَيـت ئةرداميشـي بـؤ دابنرَيـت، يـةعين         ثشتطريي لة رةئيةكةي كاك عـةوني د / دوو

 (.اواَل، وثانيًا، وثالثًا)ئةوةلةن بطوترَيت 
 .تةعريئي لةطةَل بَيت، زؤر سوثاس( ال)ثَيي واية مةجليسي دةزا تةواو كرا، لةبةر ئةوة دةبَيت / سَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دكتـؤر نـوري و جةنابيشـت، ناتوانيـت تـؤ لَيـرة دةسـت نيشـاني         كاك سةردار بةنيسبةت ثَيشـنيارةكةي كـاك   
وةزيئةيةك دةكةيت هَيشتا نيتة، مةحكةمةي دةستووري هَيشتا وجودي نيية، ضؤن دةتوانيت بَلَيي رةئيسي 
مةحكةمةي دةزا، رةئيسي مةحكةمةي دةستووريية، كةي دانرا ئةو وةخـو دةبـَي ، ناكرَيـت تـؤ ثَيشـبيين      

دةستوورة ئيقراري ئةوةي نةكرد ناوَيكي تري دانا سةرزمان كرد، ئةطةرنا دسةكة راسـتة،   بكةيت، بةَلكو ئةم
مةبدةئةكــة راســتة، بــةاَلم لةبــةر ئــةوةي هَيشــتا دةســتوور ئيقــرار نــةكراوة لــة هــةرَيمي كوردســتان، هَيشــتا 

وار مةحكةمةكــةش دروســت نــةكراوة، نــاتوانني ئامــاذةي ثــَي بكــةير، كــةي دروســت كــرا بــة تةئكيــد هــةم    
دةكرَي ، ئَيستا ئةطةر ليذنةي ياسايي ئيقترياحي كـاك عـةوني دبـول دةكـاتر لةطـةَل مودتـةرةحي ليذنـةي        
ياسايي، ئةطةر ئيعتريازتان نيية لةطةَل مودتةرةحي ئةسَلي ليذنـةي ياسـايي ماددةكـة دةخةمـة دةنطدانـةوة      

تـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا     بة وةرطرتين موالحةزةكةي كاك عـةوني، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكا     
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ماددةي يةكةم وةرطريا، سةرموو بؤ ماددةي دووةم

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كة لةسةرويةوة نييةدةسةآلتي دادوةري سةربةخؤية تةنيا ياسا نةبَي هيض دةسةآلتَيكي دي: ماددةي دووةم

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .القضاء مستقل السلطان عليه لغري القانون: املادة الثانية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة مةبدةئَيكي دةستووريية، باوةرد ناكةم كةس مونادةشةي لةسةر هةبَيت، سةرموو كاك عةوني
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 :مال سعيد بنازبةردَين عوني ك

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو صيغةية  1114ي ساَلي (12)مر وا بةباش دةزامن ماددةي يةكةم لة دانوني سوَلتةي دةزائي رةدي 

الحماكم مستقل السلطان عليه لغري القانون والجيوز الية )بةباشي هاتووة، بةاَلم مةحاكي الدةبةير، كة دةَلَي 
 .ترة ، ئةو زياتر شاملرت و مةعقول(تدخل يف شؤون العدالةالستقالل القضاء او سلطة او شخص التدخل يف ا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كة وتت موستةديل، ئةوةش دةطرَيتةوة، كاك جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى بةردَين جعئر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ايـة بيطةيـةمن لـة شـَيوةي دسـة كردنةكـة، ئـةم        مر تَيبييةكي هةية بةس هيـوادارم بتـوامن ئـةوةي لـة دَلمةد    

ماددة هةموو شتَيكي دةتع كردووة، ئةمشةو رةئيسي مةحكةمةي عَيرادي دةَلَيت ثَيشرت ئيعدامي سةدام بـة  
ئيمناي رةئيسي وزةردا بوو، بةاَلم ئَيستا صـيغةكة طـؤردا بـووة رةئيسـي مجهـور، دةبَيـت ئـةو ئيمـنا بكـات بـؤ           

ةواني تـر، يـاخود دةبَيـت عةسوشـيان بكـات، ئـةم ماددةيـة هـيض ناهَيَليتـةوة بـؤ           ئيعدامي عةلي كيمياوي و ئ
كةس، لَيرة دةوري سةرؤكايةتي هةرَيي و سةرؤكي هةرَيي ضية؟ ئةطةر كةسَيك ويستتان عةسو بكرَيت، يـان  

 .تةخئيني حكومةكةي بكرَيت، ئةمة هةموو شتَيكي دةتع كردووة، كَي دةستكاري ئةو شتانة دةكات
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ئةوة رةبو بةوة نيية، سةرؤكي هةرَيي دةسةاَلتةكاني لة دانوني سةرؤكايةتي هةرَيي دياري كـراوةو تَيكـةَل   
نابَيت بة دةزا، بةاَلم كة دةزا دةرارَيكيدا موصادةدةي لةسةر دةكات، لةوَي ئةوة هني نيية، تةنئينيية، كاك 

 .شَيروان سةرموو
 :حيدري بةردَين شَيروان ناصح

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خــؤي ئــةو مةبدةئــة مةبــدةئَيكي دةســتووريية بــة صــيغةي جيــا جيــا هــاتووة لــة دةســتوورةكان و لــة             
دانونــةكانيش، بــةاَلم ئــةوةي ئَيمــة لةطــةَل ئةنــدامان و ســةرؤكى  دادطــاي تــةميين دانيشــتني بةرداســو ئــةو  

 .، زؤر سوثاسمةبدةئةيان ثةسند كرد، ئَيمةش ثشتطريميان لَي كرد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمـة دةنطدانــةوة نةصــي ماددةكـة، ضــونكة ئــةوةي كــاك عـةوني طــوتي تةحصــيل حاصـلة، تــؤ كــة وتــت     
 : سةربةخؤية ئةو ئيناساتانة هةمووي تةسسريي سةربةخؤيةكة دةكاتر، ماددةي دووةم

ديكـة لةسـةرويةوةنيية، كـَي لةطـةَل ئـةو       دةسةآلتي دادوةري سةربةخؤية تةنيا ياسا نةبَي هـيض دةسـةآلتَيكي  
ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي          

 .دةنط وةرطريا، بردؤ ماددةي سَي
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةردةضر و جَيبةجَي دةكرَير بةناوي طةلةوة حوكمةكان: ماددةي سَييةم

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 . تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب: املادة الثالثة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةش ماددةيةكي دةستووريية، باوةرد ناكةم دابيل بَيت بؤ مونادةشة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة  
دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            

 .وةرطريا، ماددةي ضوارةم تكاية
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دانان و دةســةآلتي دادوةري بودجةيــةكي ســةربةخؤي لــة بودجــةي دةســةآلتةكاني ياســا      : مــاددةي ضــوارةم 

 .رداثةرداندن هةية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن السلطتني التشريعية والتنفيذية: املادة الرابعة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضائية ميزانية خاصـة يعـد مـن قبـل جملـس القضـاء وتعـرض        للسلطة الق)رةئي ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية 

 (.على اجمللس الوطين لكوردستان ـ العراق للمصادقة عليها وتكون ملحقة بامليزانية العامة لالقليم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةكـو  تةبيعي ئَيمة كة باسي سوَلتةي دةزائي دةكةير لة ثَيش هةموويانةوة دةبَيت مالية موسـتةديل بَيـت،   
ثةرلةمان مودتةرةحي ليذنةي ياسايي زؤر بةجَييـة ئيناسةتـةكان لـةوَي هـاتووة كـة دةَلـَي موسـتةديل بَيـت         
تةشريعي و ئةوانة، بةس ئةو صيغةية راسترتة وةكو هي ثةرلةمان واية، ئةطةر كةس تَيبيين نيية، سةرموو 

 .كاك حاكي نورالدير
 :ى دادطاي تةميينجَيطري سةرؤك/ مال عليبةردَين حاكي نورالدير 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
للسلطة )لة ئةجنومةني داوةران ئَيمة وامان ئيقترياح كرد، كة ماددةي ضوار ببَيتة دوو بردطة، بردطةي يةكةم 

القضائية ميزانية مستقلة خاصة بها تعد من قبل اجمللس وترفع اىل اجمللس الوطين لالقليم للمصادقة عليهـا  
 .االقليمملحقة مبيزانية 
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 (.يكون رئيس اجمللس امرا بصرف  ميزانية اجمللس ضمن االبواب والفصول املعدة هلا/ ثانيًا
 .ضونكة ئامريي صرف لَيرة دانةنراوة لة مينانيةي مةجليس، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بردطةي دووةم ناكرَيت لَيرة، لَيرة جَيي نيية دانونييةن، كاك كةريي سةرموو
 
 :َين كريي حبري عبداهبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ملحقـة  وتكـون )بطوترَيـت  ( وتكـون ملحقـة بامليزانيـة العامـة    )بةرداسو راي ليذنة لـة جَيـي خؤيـةتي، بـةاَلم     

 .، سوثاس(بامليزانية العامة لالقليم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ثةرلةمان مينانيـةي مولةحةدـة، دـةزاش دةبَيـت     نابَيت كاك كةريي، لةبةر ئةوةي وةكو ثةرلةمانة( ضمنًا)
موحلةق بَيت، ئةطةر زمينةن بَي  وةكو بةشَيك لة حكومةت دةبَيـت، صـيغةكةي ليذنـةي دـانوني دةخةمـة      
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

 .ريا، سةرموو بؤ ماددةي دواترسوثاس، بةكؤي دةنط وةرط
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دادطاكان دةسةآلتيان بةسـةر هـةموو كةسـة سروشـو و مةعنةويةكانـةوة هةيـة، تـا دةطاتـة         : ماددةي ثَينجةم

 .حوكمةتيش و تايبةتيمةندي لة يةكال كردنةوةي كَيشةو هةموو تاوانةكاندا هةية
 :َين عوني كمال سعيد بنازبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تسري والية الحماكم على مجيع األشخاص الطبيعية واملعنوية مبا يف ذلك احلكومة وختتص : املادة اخلامسة

 .بالفصل يف املنازعات واجلرائم كافة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةدي ماددةكةية، هيض موالحةزةمان نييةليذنةي ياسايي لةطةَل د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس موالحةزةي هةية، كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تا دةطاتة حوكمةتيش و تايبةتيمةندي لة يةكال كردنةوةي كَيشةو هةموو )مر ئةوةي دواوة بة زياد دةزامن 
، لةبـةر ئـةوةي هـةموو ئةشخاصـي مةعنـةوي، كـة حكومـةت خـؤي شةخصـي مةعنـةوي           (هةيـة تاوانةكاندا 

عامة، ئيرت ثَيويست ناكات، ئينجا دادطاش ئيشي ئةوةية تاوان يةكال بكاتةوة، ثَيويست ناكات ئةمـةي دوايـي،   
ــة    ــان دةســـةآلتيان بةســـةر هـــةموو كةســـة سروشـــو و   )يـــةعين ئـــةوة زيادةيـــة، هـــةر ئةمـــة بةسـ دادطاكـ

 .، سوثاس(يةكانةوة هةيةمةعنةو
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثةرلــةمانيش دةطرَيتــةوة، ئــةوة لَيــرةدا ( مبــا فــيهم احلكومــة)لةســةر ثةرلــةمان نيــةتي، ئةطــةر نةنووســني 
 .موالحةزةكةت زةرةري خؤت بوو، ئةو صيغةية وةكو ليذنةي دانوني باش هاتووة، كاك جةمال سةرموو

 :بةردَين مجال حممد داسي

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
مر لَيرة شتَيك دةبيني خةلةلَيك بةنيسبةت دادطاي عةسكةري، ئةم دةزاية دةسةاَلتي هةية لةسـةر دةزطـاي   

 .عةسكةريدا، بة رةئي مر عةسكةري ئيستيسنا بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
نةخَير ئةم دانونة عيالدةي بة مةحاكمي عةسكةري نيية، لةبةر ئةوةي مةحاكمي عةسكةري لةكوردسـتان  

 .دانوني مةحاكمي عةسكةري تايبةتة، عيالدةي بةوة نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موالحةزةت هةية سةرموو ظيان خان
 :ثاشا خضر بةردَين ظيان ابد

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
دادطاكان دةسةاَلتيان بةسةر هةموو كةسـة سروشـو و   )مر لَيرة بةو شَيوةية ثَيشنياز دةكةم و دابردَيذَيتةوة 

، ضــونكة لَيــرة (طشــت، تايبــةتي)ئــةوة بســردَيتةوةو بكرَيتــة ( مةعنةويــةكان هةيــة، تــا دةطاتــة حكومــةتيش
 .ةكةمةمةعنةوي مةبةسو طشت و تايبةمتةندي هةية، ئةوة ثَيشنياز

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو صيغةية لة ثرؤذةكة خؤي هاتووةو ليذنةي دانوني تةئيدي كردووة، دةنطوجنَيت لةطةَل موسـتةَلةحاتي  
دانونيش، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو   

 .دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكايةبةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي 
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زماني كوردي زماني دادطاكانة: ماددةي شةشةم

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تكون اللغة الكوردية لغة الحماكم:  املادة السادسة

 :ح حيدريبةردَين شَيروان ناص

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةو نودتة زؤر بةوردي ديراسةمتان كرد لة ليذنةي دانوني، بؤية ئيعادةي صـياةةمان كردؤتـةوة بـةم    

 :تقرتح اللجنة اعادة صياغتها كاآلتي: شَيوةية
، ئةو رةئية بة (لقراراتتكون اللغة الكوردية لغة الحماكم، وجيوز استعمال اللغة العربية لتدوين بعض األحكام وا)

ئةكسةريةتي ئةنداماني ليذنةي دانوني دةرضووة، لة حةديقةتدا ئَيمة حةزمان دةكرد بةرداسـو لَيـرةدا تـةنها    
زماني كوردي بَيت، هةروةكو لة ثرؤذةكةدا هاتووة، بةاَلم ئةطةر ئةوةمان داخيل بكرد بواية، ئةوة ثَيضةوانةي 

عامول كردن لةطةَل زمانةكان بةشَيوةيةكي تةسسيلي هاتووة، عةمةليـةن  دةستووري عَيرادية، كة ضؤنيةتي تة
ئــةوةش لــة مــةحاكمي ئَيســتاش بــةو شــكلةية، لــة هةنــدَي مــةحاكي بــة كــوردي بــةردَيوة دةضــَيت، لــة هةنــدَي   
مةحاكميش دةرارةكان بة عةرةبي بةردَيوة دةضَيت، ئةوةي ياساناسة لة ئةنـداماني ثةرلـةمان ئـةو حةديقةتـة     

دةزانر، بؤية ئَيمة ئةو شَيوةيةمان بةشَيوةيةكي طوجناو زاني لةطةَل رَينمان بؤ زماني خؤيان، لةبـةر   هةمووي
شرييين زماني خؤمشان بةحةديقةت حةزمان دةكرد تةنها تةئيدي ثرؤذةكة بكةير، بةاَلم لةبةر ئةوةي ئَيمـة  

ثَيمان وابوو ئـةوة لةطـةَل دةسـتوورةكة     دةنطمان بؤ ئةو دةستوورة داوة، دةنطمان بؤ بةندةكاني دةستوور داوة،
 .طوجناوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

او )ئةو موالحةزةي ليذنةي ياسايي راستة، تؤ دةبَيت لةطةَل دةستوور بطوجنَييت، بةس يةك موالحةزةم هةية 
ة ضـية، يـان دةبَيـت    (بعـض )زيادة، ضونكة لَيـرةدا ئيشـكال دةبـَي ، كـام ئـةو      ( لتدوين بعض األحكام والقرارات

جيـوز اسـتعمال اللغـة    )بَلَييت بةثَيي دةستوور هةردوو زمان رةرـني، يـانيش دةبَيـت لوةـةي كـوردي رةريـة       
 .شتَيكي ئةوها، دةرطاي مونادةشة دةكةينةوة، كاك ئارام سةرموو( العربية

 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
داردشتنةوةكةي ليذنةي ياسايي دةكةم، ثَيمواية ثَيويسـتة ئَيمـة ئامـاذة بـةوة بـدةير       سةرةتا مر ثشتطريي لة

كة زماني عةرةبيش بةكار بَيت، لةبةر ئةوةي ئَيستا خةَلكَيكي زؤر لة ناوضةكاني تـري عَيـراق لـة هـةرَيمي     
ر، يـان تـاوان   كوردستان دةذيـر و دابيـل بةوةيـة كـة سـبةييَن ئةمانـة لـة دادطاكـان مةسـةلةن تاوانبـار بكـريَ           
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ئةجنام بدةن، ئةمة لة اليةك، لة اليةكي تريش هةروةكو بةردَينان ئاماذةيان ثَيدا لةطةَل دةستووري عَيرادـي  
 .دةطوجنَيت كة ئَيمة دةنطمان بؤداوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان سةرموو
 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةردَين د
 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

ئةو زمانةية كـة لـة دادطاكـان    / مر لةطةَل دةدي ماددةكةمة كة ثرؤذةكةدا هاتووة، لةبةر دوو هؤ، يةكةميان
ــاخود           ــة، ي ــةرمي واَلتةكةي ــاني س ــرت، زم ــةكاني ثَيش ــاخود دؤناة ــار، ي ــي بردي ــاتي دةركردن ــة ك ــت ل ــةكار دَي ب

بردياري ثةرلةمان بة زماني عةرةبيمان كـردة   هةرَيمةكةية، ئةطةر ئَيمة لَيرة زماني عةرةبي زياد بكةير بة
زمانَيكي سةرمي و هَينامانة رين زماني كوردي، بؤية ثَيي باشة تـةنها زمـاني كـوردي بَيـت، زمـاني كـورديش       
زمانَيكي دةوَلةمةندة، يةعين ثَيويست ناكات زمـاني بَيطانـة بـةكار بَيـنني، ئةطـةر لـة دادوةرة بـةردَينةكامنان        

كاري دةهَينني و دسةي ثَي دةكةير بة هةمان زمان با برديارةكان دةربكةن باشـرتة لـةوةي   ئةو زمانةي كة بة
زمانَيكي بَيطانة بةكار بَينر، ئةطةر لة جَيطايةك تووشـي كَيشـةك بـوون دةتـوانر وشـةيةكي عـةرةبي بـةكار        

 .بَينر، بةس با نةيكةينة برديار لة دةدي ياسايةكة ئةو شتة زياد نةكةير، زؤر سوثاس
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تكـون اللغـة الكورديـة لغـة الحمـاكم، وجيـوز اسـتعمال اللغـة         )مر ثَيشنيار دةكةم ئةطةر صيغةكة واي لَي بَيـت  

لة ناحيةي عةمةلي زؤر كَيشةمان بـؤ   ، لةبةر ئةوةي(العربية لتدوين بعض األحكام والقرارات عند الضرورة
ثةيدا بوو لة مةحاكي، كة دةرارات بة عةرةبي نةدةنووسرا، هةر يةكة تةسسريَيكي دةكرد بة حاَلةتي خـؤي،  
لةبةر ئةوةي زمانَيكي كوردي موةحةدمان نيية لـة كوردسـتان، ئـةو بؤضـوونةي ليذنـةي دـانوني موتابيقـة        

 .ؤر سوثاسلةطةَل ئةحكامي دةستووري ئيتيمادي، ز
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة ضية، تؤ كة وتت زماني كوردي زمانَيكي رةريية، دةكرَيـت زمـانَيكي   (بعض)مر ثرسيارةكةم ئةوةية ئةو 
يةعين شت دةكاتر، ( عند الضرورة)ي ناوَي ، كة طوتت (بعض)عةرةبي بةكار بَيين لة كاتي ثَيويستدا، ئيرت 

 .خاتوو ثةخشان سةرموو
 :ثةخشان عبداه زةنطةنةبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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رايةكةي منيش هةرواية وةكو جةنابتان سةرمووتان، هةر لة دةستووري هةميشةيي عَيراديشـةوة سةرضـاوة   
دةطرَى، كة باسي تةدوير دةكات، تةدويين دةرارات، ئـةوة باشـة لـة ئةسـناي سـةيري مةحكةمـة، ئـةوةي كـة         

نـدَيك حـااَلت لةوانةيـة تووشـي ئـةوة بـني، يـةعين كـة لـة مةحكةمـة ثَيويسـتة            كاك ئارام باسي كرد، لـة هة 
شيئاهي دسة بكات، نـةك هـةر تـةدوير بَيـت، لةبـةر ئـةوة مـر لةطـةَل ئـةو صـيغةيةم كـة ئَيسـتا جـةنابتان              
طوتتان، لوةةي كوردي لوةةي مةحاكي بَيت لة كاتي ثَيويستيدا، ئـيرت بـؤ تـةدوير بَيـت، بـؤ شـةسةهي بَيـت        

 .عةرةبي بةكار بَيت، سوثاس لوةةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك باثري سةرموو
 :بةردَين باثري كامال سليمان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثشتيواني لة رةئيةكةي بةردَينتان دةكةم، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك تارق سةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
 1113ياساي لوةاتي رةري هةرَيمةكان هةيانة دوةلي سيدراَلي، مر منوونة دةهَينمـةوة لـة كيؤبيـك سـاَلي     

ــؤ       ــيةكان ب ــةن سةرةنس ــبةتي، تةبع ــي نيس ــرَيتةوة ئةطةرض ــتَيك دةنووس ــةر ش ــووة، ه ــات دةرض ــانوني الكيت د
ــة   ــةدايي ل ــت ئــ    % 12كةن ــرَيتةوة، دةبَي ــةك دةنووس ــةموو دتعةي ــة ه ــةد   ي ــة د ــية دوو ب ــة سةرةنيس ةوةي ب

ئينطلينيةكة بَيت، ثؤليسشيان هةية، ثؤليسي لوةة سوتةي ثَيية دةضـَيت دةثيوَيـت، تةبعـةن ئـةوة سـوَلتةي      
 .دةزائي ئةو ئيشةي دةكات

( 226)لــة كيؤبيــك ســوَلتةي دــةزائي ( 82و  84)مــر ثــَيي خؤشــة ئــةوةي كــة دةكرَيــت لــة  / خــاَلي دووةم
لةسةر ئةوانةي زماني سةرةنسيان بةكار نةهَيناوة، ئَيمة بةداخةوة ئةو شـتانةمان  دةعواي تةسجيل كردووة 

نيية، ضونكة نة دانوني لوةاتي رةريمان هةية، نة مينانيةكـةمان هةيـة بـؤ زمـان، لـة جَييـان ئـةو شـتانة         
َينا بَيت، هةية، مر ثرسيارَيك دةكةم، ئايا لة حكومةتي ئيتيمادي هيض دانونَيك هةية ناوي زماني كوردي ه

نةخَير، ئَيستا مةحكةمةي ئةوانةي كة دةكرَيت ئةنئال دةَلَي لوةةي رةري عةرةبية، مر لةطةَل رةئيةكةي 
دكتـؤرة رؤذامن تـةنيا زمـاني كـوردي بَيـت و دةبَيـت ئَيمـة خوصوصـياتي خؤمـان جيـاوازة، لـة مةحكةمــةي            

كرد طوتيان نابَيـت تـةنيا يـةك زمـان     لة كيؤبيك دةرضوو شكايةتيان ( 13)دةستووري ئةوةي كة باسي كرد 
بةكار بَيت لة كيؤبيك، مر وةك حماميةك بؤ زماني كوردي ئةو دسةية دةكةم، ثَيي خؤشـة هـةر هـةمووتان    
لَيرةوة بنانر لةوَي مةحكةمةي ئيتيمادي ئيعتريازي كرد، طوتي ضؤن دةبَيت زمـاني سةرةنسـي لـة كيؤبيـك     

ئيتيمـادي طـوتي لةبـةر ئـةوةي ذمـارةي سةرةنسـيةكان كةمـة،        يةك لة ئيقليمةكاني كةنةدةية، مةحكةمـةي  
لةبةر ئةوةي زمانةكةيان لةناو دةضَيت، لةبةر ئةوةي زؤربةي زؤري بة زماني ئينطليني دسةي دةكات، وتي 
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ماسَيكي رةواية دةتوانَيت بة تـةنيا زمـاني خـؤي بـةكار بَيـنر و ثَيويسـتة بـةس تـةنيا زمـاني كـوردي بَيـت،            
 .عتريازي كرد، ئةوة مةحكةمةي ئيتيمادي هةيةو دةتوانَيت يةكالي بكات، سوثاسئةطةر يةكَيك ئي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثرسيارَيكت لَي دةكةم كاك تارق، دةتوانني دةسـتووري كةنـةدي تـةتبيق بكـةير لَيـرة، ئَيمـة دةسـتووري        
خؤمشـان هةيـة، زمـاني عـةرةبي و     عَيراديمان هةية دةنطمان بؤ داوة، مولتةزمني ثَيي، ثرؤذةي دةسـتووري  

كوردي هةردووكيان زماني رةرني، بةتايبةتيش لة مةحكةمة تا ئَيستاش ئيشكاليان هةية بة زماني كوردي 
 .هةموو موسرةداتَيكيان نيية، ئةوة يةك

موالحةزةكةت ئَيمة دسةكةمان كرد، جار بة جار بة خياليف ئةوةي كة هةنـدَي جـار دسـة دةكـةن و     / دووةم
ةتان ثَي دةبـردم، ثَيويسـتمان بـة راوَيـذكردن هةيـة لةسـةر مةسـةلةكان، بـؤ ئـةوةي تةوحيـدي رةئـي            مر دس

بكةير لة سةرؤكايةتي، بةاَلم جةنابت و هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان بؤ مـر دسـة ناكـةن، بـؤ ثةرلـةمان دسـة       
كي نووسـني بـووم،   دةكات، بؤ هةمووان، لةبةر ئةوة نابَيت دسةكاني رابطريت ئةطةر مر لةحةزةيـةك خـةري  

يان رةئيةكي كاك دكتؤر كةمامل وةرطرت، يان هي كاك سرسةمت وةرطرت، تؤ دسة بؤ هـةمووان دةكـةيت، بـؤ    
مر ناكةيت بة تةنيا، زؤر سوثاست دةكةم، مر يـةك ثرسـيار دةكـةم خـةَلك واديعـي بَيـت، ئةطـةر بـة تـةنيا          

ر لــة حــاكي نورالــدير و كــاك ســاروق  زمــاني كــوردي بــَي  دةتوانيــت جــَي بــةجَيي بكــةيت لــة مــةحاكي، مــ 
دةرثرسي، وةاَلمي ئةندامان بدةنةوة، دةكرَيت ئَيستا لة مةحاكي تةنيا بة زمـاني كـوردي ئـةو رةئيانـة جـَي      

 .بةجَي بكرَيت
 :وةزيري داد/ بةردَين ساروق مجيل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .اسو ئةوة مونادةشةي تَيدا نييةبة تةئكيد ناكرَي ، دوايَيش موخالةسةي دةستووريشة بةرد

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاست دةكةم، كاك دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مر ثشتطريي لة رةئيةكي دكتؤرة رؤذان دةكةم، تةئكيديش ثَيي واية ئَيمة رةبو نةكـةير بـة دةسـتوورةوة،    
ةسـتوور نـاتوانني، ضـونكة دةسـتوور زمـاني عـةرةبي و كـوردي بـة رةرـي كـردووة لـة            راستة موخالةسةي د

هةموو مةجالَيك، ئةم دةَلَيت زماني مةحاكي، ئةطةر لة حاَلةتَيكدا ئةمةي ئَيمة تةسـبيو بكـةن، مـر بـةش     
ة لة رَيي بةحاَلي خؤم لة حياتي مةحاكي نابَيت بة كوردي، ثاشان ئَيمة بةثَيي دانون مةجالَيكي ترمان هةي

دانونةوة رَيطا دةدرَيت بة تاوانبار، بة شاهَيد، بة هةموو موداوةالتَيك بةس بـة زمـاني تَيطةيشـ ، هـةتا بـة      
ئيشــارةتيش بكرَيــت، ئةمــة رَيــي نــةطرتووة لــةوةي كــةوا تــؤ بــة زمــاني عــةرةبيش دســة بكــةيت، يــان بــة     

ي كةســي بةرامبــةر بــة زمانَيــك توركمــانيش دســةي بكــةيت لــة مــةحاكي ئةطــةر ثَيويســت دةكــات، يــان حــاك
لةزمانةكان تَي بطةيةنَيت، بةاَلم ئَيمة بة دانون تةسبيت كردني، مر بة دةناعةتي خؤم كوردي دةسردينةوة، 

 .جارَيكي تر لة مةحاكي ئةمة نابَيتة كوردي بة حياتي بة دةناعةمت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .نودتةي نينام كاك عةوني سةرموو
 :ن عوني كمال سعيد بنازبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤضووني كاك دلَير وا نيية، لَيرة ئَيمة ناَلَيني موحادةسات و دسـةكان بـة زمـانَيكي تـر بَيـت، بـةس دةَلـَيني        
ــؤن       ــةنيا، حــاكي دةرارةكــة ض ــاكي بــة ت تــةدويين دــةرارات، يــةعين ئيشــةكة عايــدي مةحكةمةيــة بــةس ح

 .ا  دةكات بة زماني عةرةبي بينووسَي  دةنووسَيتدةنووسي، كة زةرورةت ئيج
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عةوني ئةوة نودتةي نينام نةبوو خـةردي نينامـت كـرد، رةئيتـدا رةئيةكـةت بةجَييـة، بـةاَلم نودتـةي         
 .كاك شَيروان سةرموو, نينام نةبوو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هـةموومان ئاوامتـان ئةوةيـة زمــاني كـوردي بضةسـثَيت، بـةاَلم ئــةو مةوانيعـةي كـة ئيشـارةتي ثَيــدرا،          ديـارة  
بةرداسو ناكرَيت بةو شكلةي كة هةية، ئَيمة بة شَيوةيةكي عاتيئي بـؤي بضـني، يـان بةشـَيوةيةكي تـر بـؤي       

طمـان ثَيـداوةو طومتـان    بضني، ئةوة هةية هةروةكو جةنابت ئيشارةتت ثَيـدا، ئَيمـة دةسـتوورةكة خؤمـان دةن    
بةو شكلة بَيت، ئَيستا خؤمان لة دانونةكة بَلَيني بةو شكلة نةبَيت، يـةعين ئـةوة لَيمـان دـةبول ناكرَيـت بـة       
هيض شَيوةيةك، بـةاَلم مـر نودتـةي نينامةكـةي كـاك عـةوني راسـت دةكةمـةوة، كـاك دلَيـر خـؤي تـةوديعي             

 .ليئة، سوثاسكردووة لةسةر صيغةي دانوني، ئَيستا رةئيةكةي موخا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئةوةي ئةطةر موتابةعةي كرد بَيـت، مةسـةلةي زمـان زؤر لـة بةةـدا هـةوَل درا وا بنووسـرَيت كـة لـة          
هةرَيمي كوردستان زماني كوردي بةكار بَيت، ئَيمة خؤمان رةسنمان كرد، طومتان دةبَيت لة هةموو عَيرادـدا  

بَي ، يةعين ئةو رةئيةي ئَيوة لةطةَل رةئي ئـةو كةسـة دةطـوجنَي  كـة لـة      كوردي و عةرةبي ثَيكةوة بةكار 
بةةدا دةيانويست زماني كوردي نةبَيتة زمانَيكي رةري لة عَيرادـدا، دةيـانطوت بـةس لـة كوردسـتان بـةكار       

نـابَي ،  بَيت، ئَيمة كة شتَيك دةَلَيني لةسةر عَيرادمان سةرز كردووة، خؤمشان لَيرة ئيلتينامـي ثـَي نةكـةير    
 .كاك سةردار سةرموو

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو مر بة هيض شَيوةيةك لةطةَل ئةو صيغةيةي ليذنةي دانوني نيمة، سَي صيغة هةية ئةطةر بيكةير، 

/ ةطـةرنا حاَلـةتي دووةم  ، ئ(تكون اللغـة الكورديـة لغـة الحمـاكم    )وةكو خؤي هاتووة، مر لةطةَل ئةوةم / يةكةم
تكـون اللغـة الكورديـة    )، يانيش بطوترَيت ئةطةر مـةجامل بـدةن   (تكون اللغة الكوردية والعربية لغات الحماكم)

 .ئةوة يةك، (لغة الحماكم وجيوز استعمال اللغة العربية
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مـاني مـةحاكي   بةرداسو لةطةَل ئةو بؤضوونةي نيمة كة دةَلـَير زمـاني كـوردي ناتوانَيـت ئيسـتيعابي ز     / دوو
بـوو كـة دـةرار دةرضـوو لـة وةزارةتـي عـةدل زمـاني مـةحاكي بكرَيتـة كـوردي،             4222بكات، ئَيمة لة ساَلي 

ــوردي         ــاني ك ــانطوت زم ــةبوو، دةي ــة ه ــةو ناردةزايي ــارَينةران، ئ ــةناو ث ــوو ل ــت ب ــةكي زؤر دروس ــة زةج لةبريم
كـةوة تـةنها يـةك عـةرينةيان     موستةَلةحاتى نيية، لـةو كاتـةي حـةست، هةشـت، نـؤ مـةحامي دادةنيشـ  ثيَ       

دةنووسي، بيست رؤذ، بيست و ثَينج رؤذي ثَي نةضوو هةر مةحامي بة تةنيا عةرينةيان دةنووسيةوة، ئةوة 
بووة تةشجيع، كة زماني كوردي بةرداسو تةتويريشي ثَي كرا، ئةطةر بةو صيغةيةي هـاتووةو ئَيمـة واي لـَي    

يـش لةطـةَل دةرضـووني ئـةو دـةرارةش، ئينجـا لـة        4222َلي بكةير هةر زماني عةرةبي بـةكار دَيـت، لـة سـا    
ــتيئناف و        ــةى ئيس ــة مةحكةم ــا، ل ــةرةبيان بــةكار دةهَين ــاني ع ــي زم ــَيي واب ــلَيماني ث ــة س ــازامن ل ــؤك و ن ده
تةمينيش هةر زماني عةرةبيان بةكار دةهَينا، ئةطةر ئةو صيغةية مبَينَيت بةرداسو زمـاني عـةرةبي بـةكار    

 .دي بةكار ناهَينرَيت، سوثاسدةهَينرَيت، زماني كور
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةك تةعليقي بةسيت لةسةر هينةكانت عةرينة نووسني ض نييـة، يـةعين ئـةوة دةكـرَي  سـةد ةةَلةتيشـي       
تَيدا بكرَيت، بةاَلم كة طةيشتة دةرار، دةرارةكة نابَيـت يـةك ةةَلةتيشـي تَيـدا بَيـت، نيـو ةةَلـةتيش دـةبول         

 .سرييش دةبول ناكات، كاك مةال سةعدةدير سةرمووناكات، بؤية تةس
 :بةردَين مال سعدالدير عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَيـت ئيلـنام بَيـت، يـةعين نابَيـت هـيض شـو تـري لةطةَلـدا          ( تكون اللغة الكوردية لغة الحماكم)كة طومتان  

َلي دةيبيني، يةعين بة نةدص دةيبيني، ئةوةي بـؤ زيـاد   بَيت، بةاَلم مر لَيرة ئةو ماددةية بردَيك بة كنض وكا
، (وللمحكمة ان تسمع اقوال اخلصوم او الشهود الذين يزهلونهـا بواسـطة مرتجـم بعـد حلفـه بـاليمني      )بكرَيت 

 .دةبَيت ئةوةي بؤ زياد بكرَيت
تـواني يـةعين   ئةوة عةجنة ئةطةر ئَيمة بَلـَيني لوةـةي مـةحاكي نـاكرَي  كـوردي بـَي ، دة      / نودتةي دووةم

ئةوة نةدصة بـؤ خؤمـان و بـؤ لوةةكـةش، دةكـرَي  دـةرارَيك دةربضـَيت موسرةداتةكـةي لـةنَيوان دةوسـَيك           
دابنَيت ئةطةر مودابيلةكةشي نةبَيت موراديئةكةي دابنرَيت، لة ثاشان بة كوردي تةسسري بكرَيتةوة، لةطـةَل  

 .رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زمانَيك بةكار دَيت، يةكَيك بَي  نةكوردي بنانَيت، نة عـةرةبي، ئاشـووري بـَي      خؤي لة مةحكةمة هةموو
دةبَيت موتةرمجي بؤ بطريَيـت، توركمـاني بـَي  دةبَيـت بـة هـني بـَي ، دسـة كـردن حـورة دةتوانَيـت بـة ض             

وة، بـؤ  زمانَيك دسة بكاتر، ئَيمة لة ئةوروثا ئةطةر كةسـَيك تووشـي مةحكةمـة بَيـت تةرجومـةيان بـؤ هَينـا       
 .هةر زمانَيك بَي ، كاك سةتاح نةدشبةندي سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر دةَلَيي شةرت نيية نة حاكي، نة مةحكوم ئيال كورد بر، بؤية ثـَيي وايـة وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة شـتَيكي       
وةكـو  ( جيوز)ئةوان، بةاَلم زياد بكرَيت بنووسرَيت نةك  لةطةَل( تكون اللغة الكوردية لغة الحماكم)زؤر ضاكة، 

، ضـونكة بـؤي هةيـة    (ومـن حـق الحمـاكم اسـتعمال اللغـات االخـرى عنـد الضـرورة        )ليذنةي دانوني سـةرمووي  
 .بةياني سارس و عةرة  و تورك و هةموويان لةو مةحكةمةية مةحكةمةيان بؤ بكرَيت، لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كة بوو بة دةرار، ئةوة دةرارَيكي رةريية، لة عَيراددا دوو زماني رةري هةية، كاك ةةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة هةموو ال دةزانني كة زمان يةكَيكة لة تايبةمتةندية نةتةوةييـةكان، دةسـةاَلت دةتوانَيـت زمـان بـةرةو      

باتر باية  بة زمان بداتر و طرنطي بة زمان بـدات، ئـةوةش لـة رَيطـةي نووسـراوة رةريـةكاني ئـةو        ثَيش ب
دةسـةاَلتة زيـاتر بايـةخي خـؤي دةبـَي  ئـةو زمانانـة بـة ض زمانَيـك نووسـراوةكان بنووسـرَينةوة، ئةوةنــدة            

ي كة ئَيمة تـا ئَيسـتا لـة    زمانةكة ثَيشكةوتووتر دةبَيت، دةبَيتة هؤي ثاراس  و ثَيشكةوتين بة حوكمي ئةوة
كوردستان لة بواري رةري كةمرت ئيشمان بة زماني كوردي كـردووة، بؤيـة تةماشـا دةكـةير زؤر دةسـتةواذة      
هةية نيمانـة، ثـةنا دةبةينـةوة بـةر عةرةبيةكـة، بـةاَلم ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة زمـاني كـوردي بـةكار بَيـنني لـة               

كوردستان، لة نووسراوةكاندا وردة وردة ئةو دةستةواذانةي  مةحاكي و هةموو بوارةكاني تري دامةزراوةكاني 
المشان خؤيان بةدةردةكةون، بؤية مر بةرداسـو لةطـةَل ئـةوة دام بـؤ ثَيشخسـتين زمـاني كـوردي وةك خـؤي         
مبَينَيتةوة، بةاَلم دةبَيت لة هةمان كاتيشدا لة كاتي داكـؤكي كـردن لـة خـؤدا لـة هـةر بـوارَيكي تـردا رَي بـة          

تري كوردستان بدرَيت، زماني ئاشوورية، زماني كلدانيية، ئةوانـةش مـايف رةواي خؤيانـة، كـة بـة       زمانةكاني
زماني خؤيان بةرطري لة خؤيـان بكـةن لـة دادطاكانـدا دسـةي خؤيـان بكـةن، مةسـةلةي تـةدوير كـردن، كـة            

ة زمـاني كـوردي   ئةوةي مر لَيي تَي دةطةم زياتر نووسينةوةو تةدوير كردني دانيشتنةكاني دادطاكانـة كـة بـ   
بَي ، تةئيدي دكتؤرة رؤذان دةكةم تا ئَيستاكةش ئةطةر بَيتو ئةو دةستةواذة هةبَيت بة عةرةبيش لة ثـاَلي  
بنووسرَيت باوةرد دةكةم هةروا دةمَينَيتةوة، زياتر زماني كوردي ثشتطوَي دةخرَي ، ض دنياش خراث نابَيـت  

ثَيويسو كرد، كـاك سـةعدةدير باسـي كـرد لـة نـاو دةوسـَيك        ئةطةر ئَيمة نةصةكة وا بهَيَلينةوة، ئةوةي كة 
دةستةواذة عةرةبيةكة بنووسرَيت، زؤر ئاسايية ئَيمة دةستةواذة عةرةبيةكة لـةنَيوان دوو دـةوس بنووسـني    
لة رؤ  كورديةكـة بنووسـني، بـةو شـَيوةية ئَيمـة لـة رووي مَيذووييشـةوة ئـةركي سةرشـاني خؤمـان بـةجَي            

بــؤ دةوَلةمةنـد كــردن و ثَيشخسـتين زمــاني كــوردي لـة بــواري دـانوني و لــة بــواري      طةيانـد، كــة كـار كردنــة  
 .دامةزراوةيدا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةمةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ي و عـةرةبي كـرد، بـة تةئكيـد مـر      مر لةطةَل رَينم بؤ ئةو هةموو برادةرانة كة باسيان لةسةر لوةةي كورد
خؤم لة ثـَيش هـةموو كةسـَيكةوة لوةـات يةكَيكـة لـة بنـةماكاني دةوميـةت، كـةران نـاتوانني ئينكـاري لـَي             

 .بكةير، ئةمة راستة
ئةطةر بَيينة سةر ئةو ياسايةي كة ئَيمة دةبـات بـةردَيوة، ئَيمـةي وةكـو هـةرَيي، هـةر كاتَيـك دةسـتوور         / دوو

ك ياســايةك دابنرَيــت نابَيــت لــة ضوارضــَيوةي دةســتووري عَيرادــي بضــَيتة دةرَي، ئــةوة دابنرَيــت، هــةر كاتَيــ
شتَيكي دانونيةو تةحصيل حاصلة دةستوور دايكي هةموو ياساكانة، بةهـةر حـاَل مـر لةطـةَل ثَيشـنيارةكةي      

، لَيـرة  (العربيـة  تكون اللغة الكوردية لغة الحماكم وجيـوز اسـتعمال اللغـة   )ليذنةي ياساييي بةوةي كة با ببَيتة 
بربدَيتةوة، بؤ؟ ئَيمة مةحكةمةكامنان تةنيا كورد رووي تَي ناكات، دةراراتةكان كة لة مةحكةمةي كوردسـتان  
دةردةضَيت تةنيا خاص نييـة بـةخؤمان دةضـَيتة دةرةوةي هـةرَيمي كوردسـتان، دةضـَيتة شـارةكاني دةرةوة،        

ا دةرارات دةرناكات حوجةش دةردةكات، وةسـائيقيش  لةوانةية دةضَيتة دةرةوةي عَيراديش، مةحاكمان تةني
دةردةكــات، دةســامات دةردةكــات، بــَي لــةوة تــةبليغات دةردةكــات، جــائينة لــة ســلَيماني شــكايةت لــة ثياوَيــك  
دةكرَيت لة بةسرة دانيشتووة، ثَيويستة ئةو دةعوتة بـةو لوةةيـة بضـَيت بـؤ ئـةو شـوَينةي كـةوا تـَي بطـات،          

س لةوة دةكةير دةَلـَيني تـةسهيمي ئـةحكام دةكرَيـت بـة عةلـةني، كةواتـة دةبَيـت         ئَيمة لة ماددةي حةوت با
هةردوو تةرةيف دةعواكة ئةوانةي كة رةبتيان بة خصومةكةو كَيشةكةوة هةية، ئةوةنـدة بتـوانر مةحكةمـة    
تَيبطةيةنر بةو لوةةتةي خؤي، بؤ ئةوةي مةحكةمة بطاتة حةق، تةحقيقي عةدالةت و حةدي خؤي بكـات،  

 .، سوثاس(تكون اللغة الكوردية لغة الحماكم وجيوز استعمال اللغة العربية)ر ئةوة مر ثَيي باشة لةبة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ؤيــة طةيشــتينة ئــةو صــيغةيةي كــةوا لةرداســتيدا لــة ثَيكهــاتين زؤر بــة وردي تةماشــاي ئــةو ماددةيــة كــرا، ب 

خراوةتــة بــةردةم ثةرلــةماني بــةردَين، زمــاني كــوردي زمــاني رةريــة لــة هــةرَيمي كوردســتاندا، مــر لَيــرةدا   
ثرسيارَيك دةكةم، ئَيمة دةَلَيني بةثَيي دةستووري عَيرادي، ئةطةر بَلَيني ئايا لة دادطاكاني تري عَيراق زماني 

مة خؤمان ثابةند دةكةير بـةوةي كـة زمـاني عـةرةبيش وةكـو زمـاني كـوردي        كوردي بةكار دةهَينر وةكو ئَي
وجيـوز  )بةكار بَينني، ئةمة تةنيا وةاَلمدانةوةية بؤ ئةوانةي كةوا تةخصيصَيكي تَيداية، ئةطةر ئَيمة بَلـَيني  

ةوةيـة بـةكار   ، ئةوة بة مشولي باران كردووة، بةاَلم ئَيمـة لَيـرة تـةنيا مةبةسـتمان ئ    (استعمال اللغة العربية
، ئةطـةر ثَيويسـو كـرد مةحكةمـة، ئـةو      (لتـدوين بعـض األحكـام و القـرارات    )هَيناني زمـاني عـةرةبي دةَلـَي    

برادةرانةي دةَلَير كةوا ئةطةر يةكَيك عةرة  بوو، يان توركمانة زماني كوردي نازانَيت، هينديةك لَيرة كـار  
يارمةتي بدات هةتاكو تَيي بةطةيـةنر، زؤر سوثاسـتان   دةكات، ئةو كاتة مةحكةمة دةبَيت وةرطَيرَيك بَينَيت 

 .دةكةم
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خورشيد سةرموو
 :بةردَين خورشيد سليي شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي هةندَيك دسةي بكةم، تةئيدي رةئي ليذنةي دانوني دةكةم بةو صيغةيةي كة جـةنابت راسـتت   

مر حةز دةكةم بة واديع بني دسة بكةير، عاتيئة جياية، داسع جيايـة، ئَيمـة هـةتا ئَيسـتا لـة      كردةوة، بةاَلم 
ةوة ثةرلـةمامنان هةيــة نـةمانتوانيوة بــة هـةموو ثةرلــةمان و حكومةتـةوة يــةك دـانون بــةبَي      1114سـاَلي  

سـينةوة،  وة، هـةتا بـةو زمانـةي لةهجـةي سـؤرانيش كـة دةنوو      بة كوردي بنووسينةوة، نـةمانتواني نودصاني 
نــةمانتوانيووة بــة رَيــك و ثَيكــي بينووســينةوة، ئينجــا داواي مةحكةمــة دةكــةير كــة زؤربــةي هــةرة زؤري   
حاكمةكامنان مومكينة كوردي كةم بنانر، موستةَلةحاتي مةحاكي كة مـر لـة دـانون نـازامن ئةسـَلةن هَيشـتا       

كـوردي و عـةرةبي لـة دةسـتووري      ي بؤ نةدؤزراوةتةوة لة زماني كوردي، ثاشان زمـاني %12بةديلي نيية لة 
عَيراددا هاتووة، هةردووكيان لوةةي رةرني، هةندَيك بـرادةر دةَلـَير باشـة لـة مـةحاكمي عَيرادـي لوةـةي        
كوردي بةكار دَيت؟ لوةةي كوردي وةتي كورد هةبووة بةكار نةهاتووة، ضـونكة دةوَلـةت نةبووينـة، ضـونكة     

ــة     ــا ب ــةوةي توركي ــة، ئ ــت بووين ــر دةس ــة ذَي ــةر ل ــة،    ه ــاني سارس ــريي زم ــي تةئس ــةوةي سارس ــة، ئ زماني تورك
جةنابيشمان لة ذَير تةئسريي زماني عةرةبيينة، خوَيندمنان بـة عـةرةبي بـووة، تـازة بـة تـازة بـة تةماينـة،         

تـا ئَيسـتا نـةيانتوانيوة،     1122مةمجةعي كوردي ضـةند سـاَلة دانـراوة لـة زةمـاني يـازدةي ئـازاريش سـاَلي         
ةةكـةي خؤمـان، مةمجـةعي لوةـةي كـوردي موتـةسيق نينـة، وةَلـاَل دةبَيـت ئَيمــة          موتـةسيق نينـة لةسـةر لو   

هةموو كورد بني، خوشك و برايـان تؤزَيـك بـة عاتيئانـةو واديعانـة دسـة نةكـةير، ئـةوةي ليذنـةي دـانوني           
تةرحي كردووةو ئةوةي جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانيش طوتي شـتَيكي مةعقولـة، برادةرَيـك باسـي كةنـةدةي      

ةدا دوو سـةد سـاَلة حكومةتـة، طونـاه نييـة خؤمـان بَينينـة ريـني، ئـةوة ض عيالدـةي هةيـة ئَيمـة             كرد، كةن
خؤمان بَينينة رَين كةنةدةي، وةَلاَل كةندا وا دةكات، باشـة ثاشـي سـةد و ثـةجنا سـاَلي تـر وةرة ئةطـةر ئَيمـة         

ةم، ضونكة ناتوانرَيـت ئـةوة   لةوي لة ثَيشرت نةبووير سةرمان بربدة، لةبةر ئةوةي مر تةئيدي ئةو رةئية دةك
بةكار بَيت، كة ناتوانرَيت بؤ خؤمـان ثَيـي خـةريك بكـةير، ثاشـان شـتَيكي تـريش هةيـة، شـةرت نييـة ئـةو            
لوةةتة كوردي ثاش بكةينةوة، ئةو ئةسغانستانة لة ثَيشمانة كؤمةَلَيك دةوداسينة زمـاني رةريـان سارسـية،    

لينيية كة خؤيان ئينطلين نينة، زؤر زمان هةية سةرةنسية زؤر دةولةي ئةسريقي هةنة زماني رةريان ئينط
ي هةر سارسي تَيـدا  %25كة سةرةنسي نينة، ئةوة ض عةييب هةية، زماني سارسي مر بردَيك شارةزامة تَيدا لة 

 .نيية، يان كوردية، يان عةرةبية، يان لوةاتي ديكةية، لةطةَل رَينم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك بارزان
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مر ثَيي واية دةزيةي زماني كوردي، ئَيمة هـةموو جـار لَيـرة تووشـي ئـةو مونادةشـةي دةبـني، ئـةوة ئيشـي          
 .ئَيمة نيية بيكةينة دةرارَيك، ئةوة ئيشي مةختةس و وةزارةت و ئةوةية

مة ئيلنامـي دةكـةير بـة كـوردي بـةوة بكـات، دةزيـةي        حاكمَيك كة ديراسةكةي عةرةبي بَيت، ضؤن ئَي/ دوو
موخاتةبــة جيايــة، حــاكي لةطــةَل تاوانبــاردا، بــةاَلم كــابراي حــاكي كــة ديراســةكةي عةرةبيــة، يــان حمــامي     
ديراسةي عةرةبية، نابَيت ئيجباري بكةيت دةبَيت بة كوردي دسـة بكـات و موسـتةَلةحات بطؤردَيـت، ضـونكة      

 .ئةوة لة دانونيش دةردةضَيتئةوة ئيشي ئةو نيية، ضونكة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان نودتةي نينام نةبوو، كاك كةريي سةرموو
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي (جيـوز )دوور لة عاتيئةو دوور لة تةعةصوبي دةومي، مر لةطةَل ئةسَلي ثرؤذةكـةدام، لةبـةر ئـةوةي ئـةو     

ة وةكـو ئيستيسـنا داينـاوة، بـةاَلم ثـَيي وايـة دةبَيتـة داعيـدة،         (جيـوز )ايي داينـاوة، بةرداسـو ئـةو    ليذنةي ياس
داعيدةكة دةبَيتة ئيستيسنا، بؤية مر لةطـةَل ئةوةدامـة تـةنها ئـةوةي لـة ئةسـَلي ثرؤذةكـةدا هـاتووة بـةكار          

ةنها باسـي زمـاني كـوردي    بَيت، ضونكة ئَيمة تةجروبةمان هةيـة لـةوةي، دـانوني سـوَلتةي دـةزاي ثَيشـوو تـ       
كردووة، كةضي ئَيستاش مةحاكي و دةرارات و شت بة عةرةبي دةنووسينةوة، واي لَيهاتووة كراوةتة داعيدة، 
ئةسَلةن تاكو ئَيستا دةرارامتان نةديتووة بة زماني كوردي لة مةحاكي، موسـتةَلةحاتيش هـةيتمان، ئَيسـتاكة    

ثـَيش دةكـةوَي ، بؤيـة ثَيويسـتة وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة لـة         زماني كوردي لة رووي ياسـاييةوة خةريكـة وا   
 .ئةسَلي ثرؤذةكةو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد حةكيي سةرموو
 :بةردَين حممد حكيي جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كورديــةوة مــر تةئيــدي رةئيــي ليذنــةي ياســايي و ئــةو تةعديلــةي جــةنابت دةكــةم، بــةاَلم لــةبواري زمــاني  

 :مونادةشةي بةردةوام ئيسارة دةكرَيت لة ثةرلةمان دوو دسة دةكةم
ئَيمة كة دةضينة بةةدا ثشت بةست بة ماددةكاني دةستوور دةَلَيني دةبَيت لة ثَيش هةموو شـتَيكدا  / يةكةم

لةسـةي  زماني كوردي لـة ثـاَل زمـاني عـةرةبي بَيـت، بـةاَلم كـة خؤمـان دَيينـةوة كوردسـتان دةَلـَيني بـا موخا            
 .دةستوور بكةير و هةر بةزماني كوردي شتةكامنان داردَيذينةوة، ئةوة يةك

ئَيمة دةَلَيني ئةطةر دةوَلةتيش بني، لةبةر ئةوةي ميللةتَيكي موسَلمانني، حةق واية لة ثـاَلي زمـاني   / دووةم
 .دايك كة كوردية طرنطي بة زماني عةرةبي بدةير، ضونكة زماني دوردئانة، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
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 .زؤر سوثاس، ئَيستا دسة كردن تةواو، سةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دـانوني رةرـي لـة كيوبيـك     ( 1113)ئةو باسي كرد دوو سةد ساَلة، مر باسي ئـةوة دةكـةم ثاشـي راثـةرير     

 .سةد ساَل، سوثاسدةرضووة، ماناي ثاشي راثةرير دةرضووة، نةك ثَيش دوو 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــردووة،          ــنيارةكةي ك ــايي ثَيش ــةي ياس ــوونَيك ليذن ــة، بؤض ــوون هةي ــَي بؤض ــةن س ــتا تةبع ــوثاس، ئَيس زؤر س
ة (بعـض )بؤضوونَيك مر باسي كردو كاك سرسةت لةرداستيدا ثَيشـي مـر ئامـاذةي كـرد طـوتي ئـةو كةليمةيـة        

شتطرييان لَي كرد، بؤضوونَيكيش دةَلَي بة تةنيا كوردي بَي ، نةك زيادةو وةزيري دادو حاكي نورالدينيش ث
لةبةر ئةوةي مر ثَيشنيارم كردووة، بةاَلم لةبةر ئةوةي ئةو بؤضوونةي ئَيمـة كـة ذمارةيـةك لـة ئةنـداماني      
ثةرلــةمان ثشــتطرييان لــَي كــرد ننيكــة لــة بؤضــوونةكةي ليذنــةي دــانوني، خــاوةن ثةيوةنديــدار كــة حــاكي    

و جةنابي وةزيرة ثشتطرييان لَي كرد، ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة، ئةويش ئةوةية كة زماني كوردي نورالدينة
تكـون اللغـة   )زماني مةحاكمةو دةكرَيت زماني عةرةبيش بةكار بَيـت لـة كـاتي ثَيويسـتدا، بـة عةرةبيةكـةي       

و مودتةرةحة تازةية دةسو ، كَي لةطةَل ئة(الكوردية لغة الحماكم وجيوز استعمال اللغة العربية عند الضرورة
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، 

 .تكاية ماددةكةي تر
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
طا بردياري بةنهَيين بووني بدات لةبـةر رةضـاو   دانيشتين دادطاكان ئاشكراية تةنيا ئةطةر داد: ماددةي حةوتةم

ــةكان       ــة حوكمـ ــكرا لـ ــةكان بةئاشـ ــةموو بارودؤخـ ــة هـ ــو و لـ ــتةمي طشـ ــتين سيسـ ــت و ثاراسـ ــي رةوشـ كردنـ
 .دةطةيةندرَير

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ها سرية مراعاة لألداب او حمافظة على تكون جلسات الحماكم علنية اال اذا قررت الحمكمة جعل: املادة السابعة

 .النظام العام ويكون تفهيم احلكم يف مجيع االحوال علنية
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيمة تةنها ئيعادةي صياةةمان كردؤتةوة بةو شَيوةية
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اة للنظام العام أو األداب أو حلرمة األسرة تكون جلسات الحماكم علنية اال اذا قررت الحمكمة جعلها سرية مراع)
يش ئيستيعمال دةكرَيت تةسهيي دةراريش (النطق باحلكم. )(على أن يتم النطق باحلكم يف جلسة علنية

 .ئيستيعمال دةكرَيت بةرداسو ئةوانة بؤ ئَيوةي بةردَينو ئةنداماني ثةرلةمان مةتروكة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي ليذنةي دانوني هةر ئيعادةي صياةةية لةطةَل نةصي ماددةكة جياوازيةكي نيية، ئةطةر  وابنامن
موالحةزةتان نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا 

 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي هةشتةم

لة ميانةي ثشووي دادطاكاندا، دادطاكان داواكاني مةدةني و باري كةسي نـابينر ئةطـةر لـة داوا بـة ثةلـةكان       -3
دادبـيين   نـةبوون و لـة رؤذي يةكـةمي مـانطي تـةمموز تـاكو رؤذي يةكـةمي مـانطي ئـةيلول لـة هـةموو سـاَلَيك            

دةوةســتَيندرَي و داواكــاني بــة ثةلــة بــؤ ئــةم مةبةســتة دةســت نيشــان دةكــات ئــةويش بــة بــةيانَيك دةبــَي كــة  
 .سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري دةري دةكات

( 32)لةكاتي ثَيويسو سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري بؤي هةية ئةم ماوةية كورت بكاتةوة بؤ ماوةيـةك لـة   -4
 .رؤذ ثرت نةبَي

 :عوني كمال سعيد بنازبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثامنة

ال تنظر الحماكم يف الدعاوى املدنية واألحوال الشخصية خالل عطلة الحماكم مامل تكن مستعجلة وتعطل  -1
املرافعات فيها من اليوم األول من شهر متوز اىل اليوم األول من شهر أيلول من كل سنة وتعني الدعاوى 

 .ستعجلة هلذا الغرض ببيان يصدره رئيس جملس القضاءامل
 .لرئيس جملس القضاء تقليص مدة العطلة ملدة ال تزيد على ثالثني يومًا عند الضرورة -4

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة رةزامةنـدي دةسـةاَلتي   ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَل دةدـي ماددةكةينـة، بـةاَلم ئيعـادةي صـياةةكةمان بـ      

 :دادوةري كردووةو صياةةكةش بةم شَيوةية
ال تنظر الحماكم يف الدعاوى احلقوقية واألحوال الشخصية خالل عطلة الحماكم اليت تبدأ من اليوم األول : أواًل 

يصدره من شهر متوز اىل اليوم األول من شهر أيلول من كل سنة ماعدا الدعاوى املستعجلة اليت حيددها بيان 
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تةنها دةعاوي مةدةني بؤتة دةعاوي حقودي، لةبةر ئةوةي ئيلتيباس نةبَيت لةنَيون . (رئيس جملس القضاء
 .مةحاكمي مةدةني و مةحاكمي عةسكةري كة لة ماددةي نؤدا هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةي مــةحاكمي مــةدةني لةطــةَل ئــةوة مودتــةرةحي ليذنــةي ياســايي بةجَييــة، لَيــي جيــا كردؤتــةوة بــؤ ئــة   
 .مةحاكمي عةسكةري، كةس دسةي هةية، كاك جةمال سةرموو

 :بةردَين مجال حممد داسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا ئةم سيسـتةمة، سيسـتةمي ئـةمردؤ نييـة، مـةحاكي بـة هـيض شـَيوةية نابَيـت بوةسـتَيت، مـةدةني،            

حاكمَيك، هةموو ئةوانةي لة دامودةزطاكان ئيش دةكةن حةدي ئةطةر جةرمية بَيت، هةموو كةسَيك، هةموو 
ــاتي            ــة ك ــدةطرن ل ــت وةري ــانط بَي ــت، دوو م ــك بَي ــيرت مانطَي ــةبَيت، ئ ــان ه ــااَلنة ئيجازةي ــة س ــةوةيان هةي ئ
موختةليئدا، بةس مةحكةمة رابوةستَيت، ئةوة مةسرةسَيكي طةورةية لةسةر حكومةت، ضونكة زؤر دةزايـة  

ئَيمة سبةييَن موشكيلةيةكي تيجاري شو مةدةنية مةسةلةن كـة ببَيـت، كارةكـة كـة     هةية ثَيويستة، يةعين 
دواخبرَيت يـةك مـانط بـةهؤي عوتلـةي هينـةوة، ئـةوة زةرةرَيكـي زؤرة، ض لـة مـواتني، ض لـة حكومـةت، بـة             

 .دةناعةتي مر ئةم خاَلة لة شوَيين خؤيدا نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي دانوني وةاَلم دةداتةوة، بةاَلم لة هةموو دنيادا واية كاك جةمال، مةحكةمـة مانـاي    هةرضةندة ئةوة
ئةوة نيية كةوا دايدةخات يةعين كليل دةدات، حاكي دةوام دةكات، ستاسةكةي دةوام دةكـات، بـةاَلم تةماشـاي    

 .ن سةرموودةعاوي موستةعجةل نةبَيت نايكات، لة ئةوروثاش واية وةكو ثةرلةمانة، كاك ديلما
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مر تةدريبةن هةمان رةئيي هةية، دوو مانط تـةعتيلي دةعـاوي، بةتايبـةتي مـةدةني و ئـةحوال شةخصـي،       

يانـة  ض لـةو دةزا ( املسـتعجلة )زةواجة، تةاَلدة، مرياسة، ئةوانةنـة بـة تةسـةوري مـر زيـادة، هـةتا كـة دةَلَيـت         
موستةعجةل دةبر، ئيستيسنائي دةكاتر دةبَيت بةيان بة رةئيسي سوَلتةي دةزائي بَي ، ئةو رؤتينةي لةالي 
ئَيمة هةية، ثَيي واية ئةطةر تةواو دةبَي  بةيانةكة لةسةر دةزائي رةئيسـةكة دةرناضـَي ، ئةطـةر ماددةكـة     

جيوز لرئيس القضـاء تعطيـل تقلـيص    )َي ، تةنها داعي ناكات تَيدا هةب( عند الضرورة)هةر مبَينَي ، دووةم 
 .، زؤر سوثاس(الدعوى

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، نـةك تــةعتيلي مـةحاكي، يـةعين مةحكةمــة دةوام    (تعطيــل النظـر يف الـدعوى  )كاكـة دووبـارةي دةكةمـةوة    
ةرةبي واية، لة ئـةوروثا  دةكاتر، يةعين ئةمة هي ئةمردؤ نيية، هي دةيان ساَل واية لة عَيراددا، لة واَلتاني ع

 .واية، يةعين عورسَيكة، دكتؤرة رؤذان سةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةردَين د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مر دوو نوسخةم لة الية، يةكَيكيان بيست رؤذة تةدليصةكةي، يةكَيكيان سي رؤذة، سييةكة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةم سةرمووزؤر سوثاس، كاك حات
 :بةردَين حامت حممد جان حسر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وابنامن ئةو رةئيةي كاك ديلمان و كاك جةمال باسيان كرد، منيش هةمان رةئـيي هةيـة، لـة حةديقـةت دوو     
مــانط زؤرة بــؤ ئــةوةي مةحكةمــة رابوةســتَيت، هةرضــةندة وةكــو ثةرلــةمان حــةدي خؤيانــة، بــةاَلم ئةطــةر  

 .ك لة كاتَيكدا حاكي ثَيويسو بة ئيجازةيةك بوو بؤ مؤَلةتَيك مةجالي بدرَيَو، سوثاسبكرَيتة مانطَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ موئةيدي بؤ ثةرلةمان دوو مانطةكة كةم بكرَيتةوة، مر موئةيدم، عوتلةي ثةرلةمان دوو مانطةكـة زؤرة،  
تةرةح بؤ ثةرلةمانيش، عورسَيكة لة دنيادا وايـةن  مواسيقر ئةطةر بؤ دةزا كةم دةكةنةوة، ببَيتة عةيين مود

 .بةَلَي كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باسي دةعاوي موستةعجةلة دةكرَيت، دةعاوي موستةعجةلة يةك لةو دةعوانةية مةسةلةن دةعواي ئـةحوال  
ة موشــاهةدةي تئلــة، ئــةو حةزانةيــة، ئــةوة نةسةدةيــة، شةخصــية عــةداي تــةسريق، ئــةو موشــاهةدةية، ئــةو

كميش دةبينرَيـــت، ئـــةو مةســـةلةن ئةوانـــة هـــةمووي دةعـــاوي موســـتةعجةلةية، لـــةكاتي عوتلـــةي مـــةحا 
جوزاتيان لةسةرة، ئةوانة دةبينرَيت، يان دةعاوي جـةزائي زؤربـةي دةعـاوي جـةزائي ئةوانـةي      دةعوايانةي 

 .ةنةبَيت عوتلة بَيت دةرطا دةثات كراوة، زؤر سوثاسطرنطة دةبينرَيت بة حةديقةت، يةعين و
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةرضي دوو، سَي برادةر ئاماذةيان ثَي كرد كة عوتلةكة زؤرة، بةاَلم وانيية تةعبري دةكـاتر لـة ئةنـداماني    
ك بـةكر  ثةرلةمان، بؤية ئةسَلي مةشروعةكة دةخةمة دةنطدانـةوة، ئةطـةر سـةري نـةطرت، ئـةو وةخـو، كـا       

 .سةرموو
 :بةردَين بكر ستاح حسني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نيوةي وةاَلمةكةم لة كاك شَيروان وةرطرتةوة، بةاَلم ثرسيارَيكي هةبوو، كـَي دـةرار دةدات كـة ئـةو دةعوانـة      
 موستةعجةلة؟

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئـةوة بيسـت رؤذ نييـة    ( لى ثالثني يومًاع)بيكةنة ( عر)كةواتة ثرؤذةكة بةس تةعديلةكةي لة عةرةبيةكة 
سي رؤذة، دةخيةمة دةنطدانةوة كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو    

 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ةي دووةمدةرواز

 دةزطا دادوةريةكان
 بةشي يةكةم

 :دادطاكاني مةدةني ئةمانةن: ماددةي نؤيةم
 .دادطاي ثَيداضوونةوة -3
 .دادطاكاني تَيهةَلضوونةوة -4

 .دادطاكاني بةرايي -1

 .دادطاكاني باري كةسايةتي -2

 .دادطاي طةورة تاوانةكان -5

 .دادطاكاني كةتر -6

 .دادطاكاني نةوجةوانان -7

 .دادطاكاني كار -8

 .َيكؤَلينةوةدادطاكاني ل -9

مةســيمي و يةزيــدي و ئايينــةكاني ) دادطــاي ماددةكــاني كةســايةتي بــؤ ةــةيري موســوَلمانةكان وةكــو   -30
 (.ديكة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الباب الثاني

 التشكيالت القضائية
 الفصل األول
 أنواع الحماكم

 :نية منتتكون الحماكم املد: املادة التاسعة
 . حمكمة التمييز -1
 . حماكم االستئناف -4
 . حماكم البداءة -3
 .حماكم األحوال الشخصية -2
 .حماكم اجلنابات -5
 . حماكم اجلنح -6
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 .حماكم األحداث -2
 . حماكم العمل -8
 .حماكم التحقيق -1

 (.ىاملسيحني واليزديني والديانات األخر)حماكم املواد الشخصية لغري املسلمني  -12
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :لة حةديقةتدا ئَيمة ئيعادةي صياةةمان كردؤتةوة بةم شَيوةية
 : تقرتح اللجنة اعادة صياغتها بتغيري تسلسل الحماكم الواردة فيها كاآلتي

 :تتكون الحماكم املدنية من: املادة التاسعة
 حمكمة التمييز  -1
 ستئناف حماكم اال -4
 حماكم اجلنابات  -3
 حماكم البداءة -2
 حماكم األحداث  -5
 حماكم األحوال الشخصية  -6
 حماكم اجلنح  -2
 حماكم العمل  -8
 حماكم التحقيق -1

 .حماكم املواد الشخصية للمسيحني واالزديني والديانات األخرى -12
سةلسولي مةحاكمةكامنان طؤردية، لةبةر ئةهميةتي تة/ واتا ئَيمة دوو طؤردانكارميان كردووة طؤردانكاري يةكةم

مةحكةمةكة، لةبةر ئةوةي ئةو مةحكةمانـة هةنـدَيكيان هةيئـةتر بـة حـاكمي مونئةريـد بـةردَيوة ناضـَيت،         
 .ئةوانةمان ثَيشخستووة، ئةويرتمان تةسةلسولي خؤي وةرطرتووة

 .ةةي كة خوَيندمةوة، زؤر سوثاسلة سةدةرة دة كردوومانة بةو صيا( حذف كلمة غري املسلمني/ )دووةميش
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .برا ئينيديةكان لَيرة نينة، ضونكة ناوةكةيان بة يةزيدي هاتووة، دةبَيت ئَينيدي بَيت، بةَلَي كاك شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة لةطةَل ئةسَلي ثرؤذةكة بـردؤير، ثاشـان تةسةلسـولةكة    بؤ مونادةشة كردني ئةو بردطةية بة حةديقةت، ئَيم
بــةثَيي ئــةوةي ثَيشــنيارمان كــردووة، ئَيمــة صــياةةي دةكةينــةوةو ثــاش و ثَيشــي دةكــةير، بــؤ ئــةوةي لــة     

 .ئةنداماني ثةرلةمان تَيك نةضَيت، ئَيمة لةطةَل دةدي ثرؤذةكة دةردؤير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ةنيا تةسةلسولي مةحاكمةكانة يةكمودتةرةحي ليذنةي ياسايي ت
يةزيديةكان دةبَيت ببَيتة ئَينيدي، ئةو كةليمـةي ةـةيري موسـليمني حـةزف دةكـرَي ، ئةطـةر       / دووةميش

 .كةس دسةي نةبَي ، ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخسان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اويـان دانـاوة ئـةخري شـت مـةحاكي مـةوادي شةخصـية بـؤ         مر بةس ثرسيارَيكي هةيـة لـةو مـةحاكمى كـة ن    
ة، يةعين بـؤ نـاوي   (املواد الشخصية لغري املسلمني)ةةيري موسليي، ئةسَلةن خؤي وةسيقةكة ناوي وةسيقةي 

حمـاكم  )ديانةتةكان هاتووةو ةةيري موسليمينةكان رؤيشتووة، يةعين ال دةبرَيت، مر تةسـةور دةكـةم هـةر    
 .، سوثاس(سلمنياملواد الشخصية لغري امل

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي مةنتقي دسةكانت راسـتة، بـةاَلم رةنطـة خؤشـرت بَيـت ناويـان بَيـت باشـرتة، خصوصـيةتَيكيان دةداتـَي،           
 .خاتوو شريير سةرموو

 :بةردَين شريير عبدالربر دينؤ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةدةنية، مةحكةمةي طومرطيمان هةية لة هـةرَيمَي  مر بةس ثرسيارا، مةحكةمة طومرطية نابَيت مةحاكي م

 .نابَيت مةحكةمةي مةدةنيا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبــةر ئــةوةي شــارةكاني هــةرَيمي كوردســتان بــةرةو ســراوان بــوون دةضــر، رؤذانــة ئيســتيمالكي هــاوواَلتي    

ــةكة زؤر        د ــة، ثرؤس ــةي بةدائ ــة مةحكةم ــر ل ــواي ت ــةَل دةع ــةَلر لةط ــتيمالك تَيك ــاني ئيس ــت و دةعواك ةكرَي
دةخايةنَيت، دةرةبوو كردني هاوواَلتيان زؤر درَيذةي ثَي دةدرَيت، بـؤ منوونـة ئَيسـتا زةوي هةيـة حكومـةت      

جَي كـراوةو دةرةبووةكـة   ئيستيمالكي كردووة، تا ئَيسـتا خةَلكةكـة دـةرةبوو نةكراينـةوة، ثرؤذةكـة جـَي بـة       
نةكراوة، كَيشة هةية شةش ساَلي بردووة، هةية ضوار ساَلة، هةية زياترة، خةَلك زؤر طلةيي لةوة هةيـة، كـة   
دةرةبوو كردنةوةكة زؤر دوورو درَيذة، لةبةر ئةوة مر ثَيشنيار دةكـةم مةحكةمةيـةكي بةدائـة تايبـةت بـة      

ــةبَيت، بــؤ ئــة   ــاوواَلتي   ئيســتيمالك بكــرَي  و حــاكمي بــؤ ه ــةبَيت، لــةو حاَلةتــة تــةنيا ه وةي ئاســانكاري ه
سـوودمةند نابَيـت، حكومـةتيش ســوودمةند دةبَيـت، لةبـةر ئـةوة مةســةلةكة درَيـذ دةخايـةنَيت، حكومــةت         
ناضار دةبَيت كرَييان بؤ حيسا  بكات، ئةوةش تةئسري لة مينانيةي هـةرَيي دةكـات، لةبـةر ئـةوةي ثَيشـنيار      

 .بنرَيت، بؤ ئةوةي هةم حكومةت سوودمةند بَيت، هةم هاوواَلتيان، زؤر سوثاسدةكةم ئةو مةحكةمةية دا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 مر تَيبينيي لةسةر بردطةي ثَينج هةية دادطاي طـةورة تاوانـةكان، ئةطـةر مةبةسـو جـةرائيمي كـوبرا بَيـت،       

يةعين بةرداسو نيمانة، شتَيكي لةو بابةتةمان نيية، ئةطةر مةبةست دادطاي جينايات بَيت باشرتة بيكةينـة  
دادطاي تاوانةكان، ضونكة جينايـات هةيـةو جوحنـةش هةيـة، ئـةوة طـةورة تـاوان كؤنةكةيـة دةَلـَي جـةرائيي           

و تةرجومةكــةي ئةوةيــة، كوبرايــة، كــة جــاران مــةحاكمي جــةرائيمي كــوبرا هــةبوو، يــةعين ديــارة مةبةســ 
 .ثَيشنياري ئةوةش دةكةم دادطاي ئيدارميان هةبَيت، يةعين لةم تةشكيلةدا دادطاي ئيداري زياد بكةير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو سؤزان سةرموو
 

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
م لةطـةَل كـاك عـادل بـؤ دـةرةبوو كردنـةوةكان و بـؤ        مر ثشتطريي هةردوو بؤضوونةكةي دكتؤرة هالة دةكـة 

ئيداريش، بةاَلم خـاَلَيكي تـرم هةيـة، ئةمـة ثرسـيارَيكة دةيكـةم، يـةعين مـر لـةوة تـَي نةطةيشـتي، مـةوادي             
شةخصي ضية، ئـةوة يةكـةم، بـؤ بـةناوي مـةوادي شةخصـي هـاتووة، بـؤ بـة ئـةحوالي شةخصـي نـةهاتووة،             

 .تئةطةر مةبةست لة ئةحوالي شةخصي بَي
ئَيمة ئةطةر هةموومان هاوواَلتي بني لةبةردةمي ياسا يةكسان بني، بؤ ئةوان جيا بكرَينةوة، هةموو / دووةم

حاكمَيك دةتوانَيت دةزيةي هةموو هاوواَلتيةك ببينَيت، لةمة بؤ جيا كراوةتةوة ئةو برادةرانـةي مةسـيمي   
بـةاَلم مـر تـَي ناطـةم، حـةز دةكـةم بـنامن بـؤ          و ئَيندير و دياناتي تر، مةبةستي ئةوة نيية، يةعين البربَيت،

 .ئةمة هةيةو زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةاَلمت دةدةينـةوة، بـةاَلم ئـةوةي دكتـؤرة هالـة طـوتي جَيـي نييـة، رةبـو بـةو دانونـةوة نييـة، لةرداسـتيدا،              
وةاَلمـي بدةنـةوة، كـاك ديلمـان     شتَيكي تايبةتة، دوايَي وةاَلمي دةدةنةوة مر داوا لـة ليذنـةي دـانوني دةكـةم     

 .سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسيارةكةي مر كاك عادل ئيسارةي ثَي كرد، هيض باسـَيك لةسـةر دةزايـةي ئيـداري لـةم دانونـة نـةهاتووة،        

ئـةوامري ئيـداري موعالةجـة     مةحاكمي ئيـداريش باسـي لةسـةر نييـة، بةتايبـةتي زؤر مةشـاكيل هةنـة بـة        
 .دةكةن، نازامن بؤ ئيشارةتي ثَي نةداوة، ئايا مةحاكي تةحقيق جَيطاي دةزائي دةطرَي ، يان نا، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مر داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم وةاَلميان بدةنةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بارةت بة وةاَلمي ثةخشان خان جةنابت وةاَلمت داوة، ثَيـي ناوَيـت وةاَلمـي بدةمـةوة، بةنيسـبةت شـريير       سة

ــي         ــةرارة ه ــتان بةرد ــة كوردس ــة ل ــةماركمان هةي ــانوني ط ــةن د ــة، تةبع ــان هةي ــةي طومركيم ــان مةحكةم خ
لةسـةر ئـةوة    حكومةتي ئيتيمادي عَيرادية، ئةوة دانونَيكي خاصة، مةحكةمةيةكي خاصة، ئَيستا هةر ئيش

بةنيسبةت ثَيشنياري دكتؤرة هالة، دسةكاني راستة سيعلةن مةشاكيلمان هةية لة مةحاكي دةعـاوي  . دةكرَيت
ئيتيئا، ئيستيمالك، ئةوانة زؤرة لة مةحاكي تاخري دةبَيت، كة دةعوا تةدديي دةكرَيت ماوةيـةكي زؤري ثـَي   

َيـي ناوَيـت جـَي بـةجَيي بكـةير، مـةحاكمي بيدائـة        دةردوات هةتا حةسـي دةبَيـت، بـةاَلم لَيـرة ثَيشـنيارةكة ث     
لـوزير العـدل بنـاء علـى     )دةتوانَيت ئةو دةعوايانة ببينَيت بة دةرارَيكي ئَيستا، بـة دـةراري وةزيـري عةدلـة     

، لَيــرة ئَيســتا (اقــرتاح رئــيس حمكمــة االســتئناف تشــكيل حمــاكم خمتصــة للنظــر يف نــوع معــني مــن الــدعاوى 
دل وةردةطريَيـت رةئيسـي مةجليسـي دـةزا بـؤي هةيـة ئـةو نةوعـة مةحاكمـةي          سةاَلحيةت لة وةزارةتـي عـة  

تةشكيل بكات بـة ديتنـةوةي نـةوعَيكي موعيـةن لـة دةعـوا، واتـا مةحكةمةيـةكي بةدائـةي خـاص تةشـكيل            
 .دةكرَيت بؤ ديتنةوةي دةعاوي ئيستيمالك ئةوة واريدة لةو جائينة دةبَي 

ةزائي كـوبرا تةريةكةيـة، ئـةوة ثَيشـرت لـة دـانوني ئوصـول        بةنيسبةت ثَيشنياري كاك عـادل، مـةحاكمي جـ   
، (حمكمـة اجلـزاء الكـربى   )موحاكةمات جةزائي بةو شَيوةيةي هاتبوو لة دـانوني تـةننميي دةزايـةي عَيرادـي     

واتا ئَيستا جَييةكةي ئةوةية مةحكةمةي جينايات، كة ئةو كَيشانة دةطرَيتـةوة، كـة حوكمـةكانيان لـة ثَيـنج      
كة ثَيي دةَلَير دةعـاوي جينايـات، مةحكةمـةي ئيـداريش راسـتة لـة ثـرؤذةي سـوَلتةي دـةزائي،          ساَل زياترة، 

قـانون االستشـاري   )بةاَلم لة ثرؤذةكي تر هاتووة، لة دانونَيكي تر جارَي خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كردووة 
كةير و ية ديراسةتي دةثرؤذةية تةددميي ثةرلةمان كراوة، ئةوة لةبةر دةسو ليذنةي دانون( اجمللس االعلى

سـؤزان خـانيش عــةيين شـتة، بةنيسـبةت تةعوينةكــة وةكـو وةاَلمـي دكتــؤرة       . مونادةشـةي لةسـةر دةكرَيــت  
هالةمان داوة، ئةوة وازحية، مةحكةمةي ئيداريش عةيين مشولة، مةحاكمي مةوادي شةخصي تةريةكةيـة،  

ة كَيشـةكاني موسـَلمان دةبينَيتـةوة،    تةبيعي دوو نةوعة مةحاكممان هةية، مةحاكمي ئةحوالي شةخصي ئةو
تةسريقة، تةاَلدة، نةسةدةية، موشـاهدةية، خـاص بـة موسـَلمانانة، بـةاَلم مـةوادي شةخصـي مةحكةمةيـةكي         
تايبةتــة ئَيســتا حاكمــةكاني بيدائــة دةيبيــنر، كــة خــاص دةعــواي مةســيميةكانة، ئَينيديةكانــة، يــان هــةر     

ناوةكةشـي بـةو   ( حمـاكم املـواد الشخصـية   )ةكـات ثَيـي دةَلـَير    ديانةتَيك بَيت، دانونَيكي خاص موعالةجـةي د 
 .شَيوةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سوثاس، منيش ئيستيئادةم كرد لةو مةواد شةخصية، ثرسيارةكةي بؤ زؤرمان دابيلي ئـةوة بـوو باشـرت تـَي     
بة مودتةرةحي ليذنةي ياسايي بطةير مةوادي شةخصية لةطةَل ئةحوالي شةخصية ئةوةية، ئَيستا ماددةكة 

دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز            
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، سةرموو بؤ ماددةي دةيةم

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي دووةم
 ةندي دادطاكانتايبةمت

 دادطاي ثَيداضوونةوة: لقي يةكةم
 :ماددةي دةيةم

دةسـتةي دادوةري باآليـة بـؤ هـةموو دادطـا شارسـتانيةكان لـة هةرَيمـدا، لـة سـةرؤك و           : دادطاي ثَيداضـوونةوة 
 .جَيطرو دادوةران ثَيك دَيت، كة ذمارةي هةموويان لة نؤ كةمرت نيية، بارةطاكةشيان لة هةولَيرة

 :كمال سعيد بناز بةردَين عوني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثاني

 اختصاصات الحماكم
 الفرع األول

 ((حمكمة التمييز))
حمكمة التمييز هي اهليئة القضائية العليا جلميع الحماكم املدنية يف االقليم وتتألف من الرئيس  :العاشرة املادة

 .قرها يف أربيلونوابه وقضاة ال يقل عددهم مجيعًا عن تسعة ويكون م
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي لةطةَل دةدي ثرؤذةكةير، بـةاَلم ئيعـادةي صـياةةكةمان كـردووة، بـة رةزامةنـدي       

 :دةسةاَلتي دادوةري بةم شَيوةيةي كة بؤتان دةخوَينمةوة

 :تقرتح اللجنة اعادة صياغتها كاآلتي
التمييز هي اهليئة القضائية العليا اليت متارس الرقابة القضائية على مجيع الحماكم املدنيـة يف االقلـيم    حمكمة

 .وتتألف مما ال يقل عن تسعة قضاة مبا فيهم الرئيس ونوابه ويكون مقرها يف أربيل عاصمة االقليم
ةحديدي عةدةديشمان كردووة لـة نـؤ   و ت(العليا اليت متارس الرقابة القضائية)تةنها ئةوةمان ئيناسة كردووة 

 .كةمرت نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو ماددةيةش مودتةرةحي ليذنةي ياسـايي زيـاتر وزوحـي داوةتـَي، ئةطـةر كـةس دسـةي نـةبَيت دةخيةمـة          
 .دةنطدانةوة، سةرموو كاك تةلعةت

 :سيف الدير طلعت خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياسايي ديسـان هةولَيرةكـةيان نووسـيووة، ئةطـةر     ( ويكون مقرها يف اربيل)ئةسَلي مةشروعةكةي لة 

، ئيمتيمالي هةية عاصيمةي ئيقلـيي بطؤردَيـت بضـَيتة شـوَيين     (ويكون مقرها يف عاصمة االقليم)بةس ببَيتة 
 .تر، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر سةرموو
 :ستاح حسنيبةردَين بكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة دةدة كورديةكة دةَلَي سةرؤك و جَيطر، لـة دةدـة عةرةبيةكـة دةَلـَي رةئـيس و نـوا ، نـازامن يـةك نـائييب          

 .هةية، يان دوو نائيب، حةزم كرد تةوزحيي بكةن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سرَيت عاصمةي ئيقليي كراية مودتـةرةحي ليذنـةي   عةرةبيةكةي راسترتة سةرؤك و جَيطرةكاني، ئةوة بنوو
ياســاي نووســيانة عاصــيمةي ئيقلــيي، كورديةكــةي ضــاك بكــةن جَيطرةكــاني، مودتــةرةحي ليذنــةي ياســايي   
دةخةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز             

 .ط وةرطريا، ماددةي يازدة تكايةبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :دةستةكاني دادطاي ثَيداضوونةوة بةم شَيوةية :يةكةم: ماددةي يازدةم
بة سةرؤكايةتي سةرؤكي دادطاي ثَيدضـوونةوة، يـان يـةكَيك لـة جَيطرةكـاني، يـان كـؤنرتير        : دةستةي طشو -ع

َي ئةواني ديكة ئامادة نةبر، يان بووني بةربةستَيكي ياسـايي لـة هاوكـاري كردنيـان تيايـداو بـة       دادوةر لة كات
ئةندامَيو جَيطرةكـاني و هـةموو دادوةرة كاراكانـدا تَييـدا طـرَي دةدرَي و تايبةمتةنـدة بـة بينـيين ئةمانـةي          

 .خوارةوة
 .ئةو داوايانةي حوكمي لة سَيدارةداني تَيدا دةركراوة -1
 كردنةوةي ئةو كَيشـةيةي دةكةوَيتـة نَيـوان هـاو دذيـي حـوكي و برديارةكـاني دادطـاي ثَيداضـوونةوة          يةكال -4

 .دةري كردوون

ئةوةي لة يةكَيك لة دةستةكاني ديكةوة بؤي دةنَيردرَيت، ئةطةر ثاشطةز بوونةوةي لـة ثرةنسـيثَيك بـيين     -3
 .كة لة حوكمةكاني ثَيشرت بردياري لةسةر دابوو
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بة سةرؤكايةتي سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة، يان كـؤنرتير جَيطرةكـاني، يـان كـؤنرتير     : واندةستةي سرا - 
دادوةرتيايدا لة كاتي ئامادة نةبووني ئةواني ديكة، يـان بـووني بةربةرسـتَيكي ياسـايي لـة هاوكـاري كردنيـان        

ةنـدة بـة بينـيين ئةمانـةي     تَييداو بةئةندامَيو كةمرت نةبَيت لة شةش لـة دادوةرانـي طـرَي دةدرَي و تايبةمت   
 :خوارةوة

ــر و       -3 ــةك ب ــةبرديان وةرطــرتيَب دذبةي ــة ثلــةي بن ــاري ك ــاكؤكي لةســةر جَيبــةجَي كردنــي دوو بردي بــووني ن
سةبارةت بة يةك بابةت دةركرابر، ئةطةر لة نَيوان ناكؤكيةكان خؤيان بر، يان يةكَيكيان اليةن بَيـت لـة دوو   

لــة برديارةكــان و برديــاردان بــة جَيبــةجَي كردنــي نــةوةك برديارةكــةي  برديارةكــةدا و ثةســةند كردنــي يــةكَيك 
ديكةيان بؤ سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة هةية جَيبةجَي كردنـي هـةردوو برديـارة ناكؤكـةكان بوةسـتَييَن تـا       

 .برديارةكةي ثَيداضوونةوة دةردةضَي
ن كردنـي تايبةمتةنــدي لـة بينــيين   ئـةو ناكؤكيانـةي دةكةوَيتــة نَيـوان دوو دادطــا سـةبارةت بـة دةستنيشــا      -4

 .داوايةكدا
ئةو حوكي و بردٍِيارانةي سةرؤك رةوانةي دةكات، بةثَيي ياسا دةكةوَيتة بـةر تايبةمتةنـدي دادطاكـةوة، كـة      -1

 .بةهؤيةوة ئةو حوكي و برديارانة دةركراون، بؤ ئةوةي دةست بةكار بَيت تيايدا
يارانـةي لـة داوا مةدةنيـةكان دةركـراون و مـاددة جـؤراو       تايبةمتةنـدة بـةو حـوكي و برد   : دةستةي مـةدةني  -ج

 .جؤرةكاني ديكةي لة دادطا و ليذنةكان بةثَيي حوكمةكاني ياسا دةركراون
تايبةمتةنــدة بــة بينــيين حــوكي و برديارةكــاني لــة دادطــاي بــاري كةســايةتي و  : دةســتةي بــاري كةســايةتي -د

 .اوةماددةكاني كةسايةتي بةثَيي حوكمةكاني ياسا دةركر
تايبةمتةندة بة بينيين حوكي و برديارةكاني لة داوا سناييةكان، بةثَيي حوكمـةكاني ياسـا   : دةستةي سنايي -ه

 .دةركراون
هةريةك لة دةستةي مةدةني و دةستةي باري كةسايةتي و دةستةي سنايي بة سةرؤكايةتي يةكَيك لة  :دووةم

تةي سـةرؤكايةتي و ئةنـدامَيو بـةالي كـةمي دوو لـة      جَيطرةكاني سةرؤك، يان ئةوةي هةَليدةبذَيرَي لـة دةسـ  
 .دادوةراني دادطا طرَي دةدرَي

دةستةي مةدةني بة سةرؤكايةتي يةكَيك لة جَيطرةكاني سةرؤك و ئةندامَيو بةالي كـةمي ضـوار لـة     :سَييةم
وة دةردةضـر،  دادوةراني دادطا طـرَي دةدرَي، كـاتَي تةماشـاي ئـةو حوكمانـة دةكـات، كـة لـةدادطاي تَيهةَلضـوونة         

هةروةها بةهةمان شَيوة سةبارةت بة دةستةي سنايي كاتَي تةماشـاي حـوكي و بردٍِيارةكـاني لـة دادطـاي طـةورة       
 .تاوانةكان بة سيئةتي ئةسَلي دةكات

 : ضوارةم
 .دةكرَي دةستةي ديكة بة بردياري دةستةي سةرؤكايةتي دامبةزرَي -ع
ضـوونةوةو هـةردوو جَيطرةكـةي ثَيـك دَيـت، لـة حاَلـةتي        دةستةي سةرؤكايةتي لـة سـةرؤكي دادطـاي ثَيدا    - 

 .ئامادة نةبووني يةكَيكيان كؤنرتير دادوةري دادطا شوَيين دةطرَيتةوة
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :تكون هيئات حمكمة التمييز كمايلي/ أواًل :املادة احلادية عشرة

ئاسة رئيس حمكمة التمييز أو احد نوابه أو أقدم قاض فيها عند غيابهم أو وجود وتنعقد بر: اهليئة العامة -أ
 :مانع قانوني يف اشرتاكهم فيها وعضوية نوابه والقضاة العاملني فيها كافة وختتص بالنظر فيما يأتي

 .الدعاوى اليت صدر فيها حكم باإلعدام -1
 .ارات الصادرة من حمكمة التمييزالفصل يف النزاع الذي يقع حول تعارض األحكام والقر -4
 .ما حيال عليها من احدى اهليئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة -3
وتنعقد برئاسة رئيس حمكمة التمييز أو أقدم نوابه أو أقدم قاض فيها عند غيابهم أو : اهليئة املوسعة -ب

 :ستة من قضاتها وختتص بالنظر فيما يأتيوجود مانع قانوني من اشرتاكهم فيها وعضوية ماال يقل عن 
النزاع احلاصل حول تنفيذ حكمني مكتسبني الدرجة القطعية متناقضني صادرين يف موضوع واحد اذا  -1

كان بني اخلصوم أنفسهم أو كان أحدهم طرفًا يف هذين احلكمني وترجيح أحد احلكمني وتقرير تنفيذه دون 
 .قف تنفيذ احلكمني املتناقضني حلني صدور القرار التمييزىاحلكم االخر ولرئيس حمكمة التمييز و

 .النزاع احلاصل حول تعيني االختصاص يف نظر الدعوى الذي يقع بني الحمكمتني -4
ما حييله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص الحمكمة وفقًا للقانون الذي  -3

 .صدرت مبوجبه تلك األحكام والقرارات
وختتص بالنظر يف األحكام والقرارات الصادرة يف الدعاوى املدنية واملواد املتفرقة األخرى : اهليئة املدنية -ج

 .الصادرة من الحماكم واللجان وفقًا ألحكام القانون
وختتص بالنظر يف األحكام والقرارات الصادرة من حماكم األحوال الشخصية واملواد : هيئة األحوال الشخصية -د
 .شخصية طبقًا ألحكام القانونال

 .وختتص بالنظر يف األحكام والقرارات الصادرة يف الدعاوي اجلزائية وفقًا ألحكام القانون: اهليئة اجلزائية -هـ
تنعقد كل من اهليئة املدنية وهيئة األحوال الشخصية واهليئة اجلزائية برئاسة أحد نواب الرئيس أو  /ثانيًا

 .وعضوية اثنني من قضاة الحمكمة على األقلمن ختتاره هيئة الرئاسة 
تنعقد اهليئة املدنية برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من قضاة الحمكمة على األقل عندما  /ثالثًا

تنظر يف األحكام الصادرة من حماكم االستئناف وكذلك احلال بالنسبة للهيئة اجلزائية عندما تنظر يف أحكام 
 .ات بصفته االصليةوقرارات حماكم اجلناي

 .جيوز تشكيل هيئات أخرى بقرار من هيئة الرئاسة -أ /رابعًا
تألف هيئة الرئاسة من رئيس حمكمة التمييز ونوابـه ويف حالـة غيـاب أحـدهم حيـل حملـه أقـدم قـاض يف          -ب

 .الحمكمة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري



 612 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :لجنةتقرتح ال: عشرة املادة احلادية

  كاآلتي( -اهليئة العامة أ)اضافة نقطة رابعة اىل: 

ئـةوة مومكينـة لـة موسـتةدبةل دـةوانيين تـر دةربضـَيت ئيمكـان هةيـة          ، (ماينص عليه القوانني االخرى -2
 :سةدةرةيةكي تر، ئيمالةي ئيختيصاصاتي ئةم هةيئةية بكرَيت

  كاآلتي( -اهليئة املوسعة ب)من  4/اعادة صياغة النقطة: 

ئةمةش بـة حةديقـةت صـياةةي    ، (النزاع احلاصل بني حمكمتني حول تعيني االختصاص يف نظر الدعوى -4
 .سةدةرةية سةدةت

 اضافة هيئة جديدة اىل املادة كاآلتي: 

 .اهليئة الزراعية وختتص بالنظر يف االحكام والقرارات الصادرة عن جلان االراضي واالستيالء
، و يتوقع تزايد دعـاوى  1114لسنة  12قانون السلطة القضائية رقم حيث ان هذه اهليئة كانت موجودة يف 

 .جلان األراضي و اإلستيالء يف االقليم للتغريات اليت طرأت عليه بعد حترير العراق
  يف الفقـرة ثانيـًا يف نفـس املـادة تبعـًا ملـا قـد تـتم         ( واهليئة اجلزائية)بعد ( واهليئة الزراعية)اضافة عبارة

 .رى لحمكمة التمييز باعتبارها تنعقد هي األخرى مما ال يقل عن ثالثة قضاةاضافتها كهيئة أخ
 :اعادة صياغة الفقرة ثالثًا يف نفس املادة كاآلتي

تنعقد اهليئة املدنية برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة الحمكمة على االقل عنـدما تنظـر يف   
االصلية وكذلك احلال بالنسبة للهيئة اجلزائية عندما تنظر يف  االحكام الصادرة من حماكم االستئناف بصفتها

 .احكام وقرارات حماكم اجلنايات
ئةمةش تةنها ئةوةندة ئيناسة كراوة مةحاكمي ئيستيئناف بة سيئةتي ئةسَلي كة تةماشـاي دةكـات، ضـونكة    

 .ئةطةر بة سيئةتي تةمييني تةماشاي بكات سةردي هةية
 .يناسات و ئةو ئيعادةي صياةةية كة لة اليةن ليذنةي ياساييةوة كراوةئةوة بةرداسو كورتةي ئةو ئ

 .رةئيش رةئي ئَيوةو رةئي ئةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس/ دووةمني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةرةبيةكـةى  ( يـنص )، نـةك  (تـنص عليـه القـوانني   )ئةو مودتةرةحاتي ليذنةي ياسـايي هـةمووي بةجَينـة،    
 .سةي هةية لةسةر هينةكان، كاك حاكي نورالدير سةرمووضاك بكةنةوة، كةس د

 :جَيطري سةرؤكى دادطاي تةميين/ مال عليبةردَين حاكي نورالدير 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وابنامن ئةو ماددانة ئةطةر ثةسند كرا بة لوةةي عةرةبي و كورديةكةي ثةسند دةكرَيـت بـةو تةرجةمةيـة،    
دطاو جَيطرةكاني و كؤنرتير دادوةر وشةي لة ديدةمةوة هاتووة، ديـدةم بـة   لة زماني كوردي هات سةرؤكي دا

كؤنرتير ناطوترَيـت، ثَيـي دةطوترَيـت ثَيشـرتير، ئةطـةر بَلـَيني ثَيشـرتير دادوةر، يـان بـةرزترير ثلـة دادوةر،           
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ــةرةبي، عةرةب      ــوردي و ع ــاني ك ــةنَيوان زم ــةبوو ل ــيالف ه ــةر ئيخت ــاك    ئةط ــةي ض ــة، كورديةك ــة ئةساس يةك
 .دةكةينةوة، كاك ةةسور سةرموو نودتةي نيناميت ضية

 :سعيد مةمخوري طاهر ةئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لــة زؤربــةي ياســاكان كــة طئتوطــؤ دةكــرا وةزيــري تايبةمتةنــد كــة ئامــادة دةبــوو، بةردَيوةبــةري طشــو، يــان    

يةكةي خـؤي بـؤ وةزيـري تايبةمتةنـد دةطـوت، وةزيـر رةئيةكـةي عـةرزي         راوَيذكار، يان هةر بةشَيك كة رةئ
سةر ثةرلةمان دةكرد، بةاَلم ئةوةي كة مر لَيرة تَيبيين دةكـةم بـةردَين كـاك حـاكي نورالـدير ئـةو رةئيـةكان        
ــت      ثَيشــكةش بــة ثةرلــةمان دةكــات، ئوصــوليةن وابــنامن دةبَيــت بيــدات بــة وةزيــري داد، وةزيــري داد دةبَي

 .بداتةوة ثةرلةمان، زؤر سوثاسرةئيةكان 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني وةاَلمتان ضية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت موالحةزاتي كاك ةـةسور، بـةردَين حـاكي نورالـدير ئَيسـتا جَيطـري سـةرؤكي دادطـاي تـةميينة لـة           
ي دةزاية، واتا ئةو بؤي هةية مونادةشة بكـات، خاصـةتةن دانونةكـة    كوردستان و جَيطري سةرؤكي مةجليس

 .تايبةتة بة ئةو، ئةوة يةك
البضـَي ،  ( بصـئة اصـلية  )ثَيشنيارَيكي هةية ئةطةر لَيي دةبول بكرَيت، لـة سـَييةم لـة مـاددةي دة كةليمـةي      

دـةرارَيك خـةردي    ضونكة مةحكةمةي تةمين بؤي هةية تةدةخولي هةموو دـةراراتَيك بكـات، ئةطـةر هـاتوو    
 .لة دانوني ئوصول موحاكةمات جةزائي( 462)دانون كرا بةثَيي ماددةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني ئَيمة دةنطمان بؤ ئةو ماددةية دا، كاك شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةلةيةكة    ــةمييني مةس ــةدةخولي ت ــةلةي ت ــة      مةس ــتيئناسةوة ب ــةني ئيس ــة الي ــوا ل ــيين دةع ــةلةي بين ، مةس
سيئةتَيكي ئةسَلي و بة سيئةتَيكي تةمييني مةسةلةيةكي ترة، ئَيمة ئـةوةي مةبةسـتمانة ئـةو دةعوايانـةي     
كــة لــة ئيســتيئناسةوة دةبينرَيــت بــة ســيئةتَيكي ئةســَلي، نــةك بــة ســيئةتَيكي تــةمييني، ضــونكة ســيئةتي  

 .دةرةجةي دةتعي وةردةطرَيت بةرداسوتةمييني كة وةرطرت لةوَي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك نورالدير و كاك ساروق رةئيان لةسةر ئةو دوو ئيختيالسةي ناو ليذنةي دانوني ضية سةرموو
 :جَيطري سةرؤكى دادطاي تةميين/ مال عليبةردَين حاكي نورالدير 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئيســتيئناف، بــة ســيئةي ئةســَلي دةعــاوي حقــودي دةمَينَيــت، بــة ســيئةي   بــة ســيئةي ئةســَلي مةحكةمــةي
تةمييني دوو هةيئةي هةيـة، هةيئـةي تـةميني مـةدةني و هةيئـةي جـةزائي، ئـةوة سـيئةتي مةحكةمـةي          

 .تةمين وةردةطرَيت لةوَي دةرارةكانيش باتتة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةعدةدير سةرمووكةواتة لةطةَل ئةسَلي ثرؤذةكةية، كاك س
 :بةردَين مال سعدالدير عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( وتنعقد برئاسة رئيس حمكمة التمييز أو احد نوابه أو أقدم قاض فيها عند غيابهما: اهليئة العامة)ئةوة لة 

بؤ بكةن لة  ةةَلةتة، مر يةك ثرسيارم لة ليذنةي دانوني هةية ئةطةر سةردَيكمان( عند غيابهم)نةك 
بةيين ئيشةكاني هةيئةي عامةو ئيشةكاني هةيئةي موةسةعة، ضونكة ئةطةر تةماشا بكةير لة هةيئةي 

مر )لة كوَي  (القرارات الصادرة من حمكمة التمييز او ما حيال عليها)يان ( صدر فيها حكم باإلعدام)عامة 
يةعين هةردووكي لة ( كمتنياحكامي متعارض حم)لة هةيئةي موةسعة ديسان دوو ( احدى اهليئات

او حيال عليها )دةرةجةي دةتعيدا هةبوو، يةعين هةردوو مةحكةمة لة دةرةجةي دةتعيدا هةبوو، يان 
ة، نازامن يةعين بؤ وا تةخصيص كراوة لةنَيوان هةيئةي (البت يف القرارات)يةعين هةموو ئيشةكان ( رئيس

 .عامةو هةيئةي موةسةعة، لةطةَل رَينمدا
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

لةناحيةي زمانيةوانيةكة، تةبعةن ئةطةر نةصي ناحية دانونيةكة وةربطرير، نةصي حنوي بؤ ئةحةدةكة 
، بةاَلم ضونكة نوابة دوو نائيبة، بةس لَيرة ئةوها بَلَيي بؤ ئةوةي (عند ةيابهما)دةطةردَيتةوة دةبَيت بَلَيي 

مَيكي كاك سةعدةدير بدةن بؤ ئةو ئيستيئساراتةي كة هةردوو نائيبةكةي بطرَيتةوة باشرتة، ئةطةر وةاَل
 .كردى، كاك عةوني

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وختتص بالنظر فيما )مةشروعةكة زؤر وازحية، سةاَلحياتي هةيئةي عامة بة وازحيي ديار كراوة، دةَلَي 
 :يأتي

 .الدعاوى اليت صدر فيها حكم باإلعدام -1
 .الفصل يف النزاع الذي يقع حول تعارض األحكام والقرارات الصادرة من حمكمة التمييز -4
، مةحكةمةي تةميين (ما حيال عليها من احدى اهليئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة -3

تةشكيل دةكرَيت ئَيستا تةشكيالتي لة كوردستان ثازدة كةسر سةرؤك و ضواردة ئةندام، ئةوة هةيئةي عامة 
ديار كراوةو سةاَلحياتي ضية لة شةش كةس (  )بةوانة بةكؤي ئةوانة، هةيئةي موسةعة كة لة سةدةرةي 

وتنعقد برئاسة رئيس حمكمة التمييز أو أقدم نوابه أو أقدم قاض فيها : اهليئة املوسعة)كةمرت نابَيت ببَيت 
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، واتا عةدةديان (ضوية ماال يقل عن ستة من قضاتهاعند غيابهم أو وجود مانع قانوني من اشرتاكهم فيها وع
كةمرتة، هةيئةي عامة شاملة هةموو هةيئةي مةحكةمةكةية، هةيئةي موةسةعة ئةو هةيئةية كة لَيرة 
بةديار كراوة، سةاَلحيةتةكانيش بةنيسبةت حوكمي ئيعدام ئةوة سةاَلحيات ئيعدام عايدي هةيئةي عامةية، 

تةميين مةبدةئَيكي تةسبيت كردووة، دوايَي لة مةبدةئي خؤيان طةردانةوة، يةك لة هةيئةكاني مةحكةمةي 
ئةوة ئيمالةي هةيئة عامة دةكرَيت تا تةسبيو مةبدةئةكان بكرَيت، تاكو تةعاروز نةبَيت دةرارةتةكان كة 
 لة مةحكةمةي تةميين دةردَيت هةمووي بةشَيوةيةكي موعةير دةربَيت نةسةدَيكي هةبَيت، ضونكة نابَيت

دةرارات لة مةحاكمي تةميين بةتايبةتي كة بااَلترير دةستةري دادوةريية لة كوردستان زوو زوو طؤردانكاري 
ة دةرارَيكيان 4222لةسةر بكرَيت، مةبدةئةكان زوو زووة بطؤردَيت، بَلَي تةنادوز دةبَي ، ئَيستا بَلَيني ساَلي 

ةجانيس بَيت لةطةَل دةرارةتةكاني ثَيشوو كة داوة تةدريبةن دةبَيت دةرارةكان موتةناسيب بَيت و موت
دراوة دوو، سَي ساَل ثَيش ئَيستا، بةاَلم بَلَيي دة ساَل ثَيش ئَيستا دةرارَيك دراوة، بؤيان هةية ئَيستا 

 .بطةردَينةوة لة رةئي خؤيان، ئةطةر موخالةسةي نةصَيكي دانوني سةريح نةكةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثاس، ئةو ماددةية لةبةر رؤشنايي مودتةرةحي ليذنةي دانوني دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية زؤر سو
دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط 

 .وةرطريا، بردؤ بؤ ماددةي دوازدة تكاية
 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
 :ماددةي دوازدةهةم

, هةَلبذاردني سةرؤكي دةستةكان لة سةرةتاي هةموو ساَلَيك بة بردياري دةستةي سةرؤكايةتي دةبَيت :يةكةم
 .لة حاَلةتي نادياري هةريةكَيكيان ثَيشرتير دادوةري دادطا شوَيين دةطرَيتةوة

اي هةموو ساَلَيك بة بردياري دةستةي هةموو دةستةكان بة دةستةي سراوانيشةوة لة سةرةت :دووةم
 .سةرؤكايةتي ثَيك دَيـت و ئةندامي دةستةكة ناطؤردَيت تةنيا ئةطةر ثَيويست بَيت و بةهةمان رَيطاوة دةبَيت

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية عشرة
ويف حالة غياب احدهم حيل  سنة بقرار من هيئة الرئاسة كل جيري اختيار روؤساء اهليئات يف بداية: اواَل

 .حمله اقدم قاضي يف الحمكمة
يتم تشكيل اهليئات مبا يف ذلك اهليئة املوسعة يف بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وال يستبدل : ثانيًا

 .عضو اهليئة اال اذا اقتضت الضرورة بذلك و بالطريقة ذاتها

 :حيدريبةردَين شَيروان ناصح 
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل دةدي هةردوو بردطةكةير، بةاَلم هةردوو بردطةمان دةمج كردووة بؤ يةك بردطة ئـةويش مـاددةي   
 :دوازدةية بةو شَيوةيةي كة بؤتان دةخوَينمةوة

ل سـنة بقـرار مـن    يتم تشكيل هيئات الحمكمة مبا فيها اهليئة املوسعة وتسمية روؤسائها واعضاءها يف بدايـة كـ  
وال يغـري األعضـاء اال اذا اقتضـت الضـرورة ذلـك      وعنـد غيـاب احـدهم حيـل حملـه اقـدم قاضـي         هيئة الرئاسة

 .زؤر سوثاس، (وبالطريقة ذاتها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام دسةي هةية سةرموو
 :بةردَين ارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شةم ضةند دةستةيةكمان دامةزراند، لـة مـاددةي دوازدةهـةميش ئامـاذة بـة هةَلبـذاردني       ئَيمة لة ماددةي ثَي
سةرؤكي دةستةكان دةكات، جائينة لةو دةستانة كة هةَلدةبذَيردرَير دادوةرَيك لة ضةند دةستةيةك بةشـدار  

كؤبوونـةوةي  بَيت، مر بةباشي دةزامن ئَيمة لَيرة بردطةيةك ئيناسة بكـةير بـؤ دةسـت نيشـان كردنـي مـاوةي       
ئةو دةستانة، بؤ ئةوةي بـةهؤي ثردكـاري دادوةرةكـان لـة ضـةند دةسـتةيةكدا، ئيمكانـة دةسـتةيةك مـةجالي          
كؤبوونةوةكةي بؤ ضـوار هةستـة، يـان بـؤ مودةيـةك دوابكـةوَيت، بؤيـة مـر بةباشـي دةزامن لَيـرة بردطةيـةك            

بوونةوةكانيان لة دوو هةستة كـةمرت  ئيناسة بكةير، كة هةموو دةستةكان بة دةستةي سراوانيشةوة ماوةي كؤ
 .نةبَيت، يان مةجالَيك كة خؤيان بةباشي بنانر، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ئيختيصاصي رةئيسي مةحكةمةية، دةتوانَيت ئةو هيين بكـاتر بـة دـانون بيكـةيت تةديـدي دةكـةيت،       
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
ــتةي          ــك دةس ــة برديارَي ــاَلَيك ب ــةرةتاي س ــةموو س ــتةكان ه ــةرؤكي دةس ــة س ــةوةي ك ــتي ب ــر تَيطةيش ــتا م ئَيس
سةرؤكايةتي دةبَيت، بةاَلم دةستةي سةرؤكايةتي ثَيوةرةكاني و ضؤن هةَلدةبذَيردرَير، ئةمانة تيا ديار نيية، 

ردرَيت و بردياري لَي دةدات، ضـؤن ضـؤنية ئـةوة    يةعين ئةوة لة كوَي هةَلدةبذَيردرَيت؟ لةالي كوَي هةَلدةبذَي
 .ديار نيية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــدة      ــت ئيختيصــاص هــةبَيت، ئةوةن ــَي دةبَي ــرةش هةيــة شــةرحي كــردووة، دةَل خؤيــان تةدــديري دةكــةن، لَي
 .خنمةتي هةبَيت، سةرموو كاك حاكي نورالدير وةاَلمي بدةوة

 :جَيطري سةرؤكى دادطاي تةميين/ يمال علبةردَين حاكي نورالدير 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تؤلـف هيئـة الرئاسـة     -ب: جيوز تشكيل هيئات اخرى بقرار هيئة الرئاسـة )ماددةي ثَيشي كة سةدةرةي ضوار 
، ئـةوة هةيئـةتي   (من رئيس حمكمة التمييز ونوابه ويف حالة غياب احدهم حيل حمله اقدم قاضي يف الحمكمـة 

 .تةشكيلي كردووة ريئاسة دانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةي سؤزان خان ئةوة نةبوو، سؤزان خان دةَلَي لةسةر ض ئةساسَيك، ض تةديمَيك ئةوانـة دادةنرَيـت،   
 .كَي تةديميان دةكات
 :جَيطري سةرؤكى دادطاي تةميين/ مال عليبةردَين حاكي نورالدير 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ميين تةبعةن هةر كةسَيك دابةش ئةكرَيت بةسـةر دةسـتةكاندا، ئـةوةش دةسـتةكان هةيئـةتي      ئةنداماني تة
ريئاسةتَيك تةشكيليان دةكات و هةموو ئةندامَيك تةبيعي كارَيكي ثَي دةسثَيرَيت تةديمةكة لةوةيـة دابـةش   

ئيبـةكاني و  دةكرَيتة سةر دةستةكان، هةئيةتي ريئاسة دانون تةشـكيلي كـردووة، لـة رةئيسـي مةحكةمـةو نا     
 .ئةمة هةيئةتي ريئاسةية، لة مةنصة  تةبعةن هةموو حاكمَيك مةنصة  بة ديدةمة دابةش كردنةكةي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةدصــةدي ســؤزان خــان ئةوةيــة كــَي تــةديميان دةكــات، ثَيــوةرى تــةديي، لةســةر ض ئةساســَيك، ض مقياســَيك 
 .تةديي دةكرَير، هةية نووسراوة لة شوَينَيكي تر

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن مر كة ئةم دسةية دةكةم هةَلبةتة مةبةستَيكي هةية، ئَيستا زؤربةي طلةييةكان ئةوةيـة لـة هـةموو    
ــةي       ــة مةحكةم ــةر ل ــةوة دايــة، ئةط ــةريةكة ل ــة، دوربةس ــي حنبايةتي ــةر ئةساس ــدن لةس ــوَينَيكدا دامةزران ش

ي سةرؤكايةتي لةسةر ئةو ئةساسة بَيت، مر بـةس مةبةسـتي ئةوةيـة، ئـةطينا هـيض      تةمييندا داناني دةستة
 .مةبةستَيكي ترم نيية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جارَي ثَيش هةموو شتَيك ئةو دانونة دَيينة سةري، دةَلَي ئةوةي ببَيتة حاكميش نةك هةر ئةوة، نابَيـت لـة   
 .سياسةت ئيش بكات، ئةوة يةك

ئةطةر تةماشا بكةن لة دامةزراندني مةحكةمةي تةمييني ئة ارة حنبةكان حةريس بوون لةسةر / دووش
ئةوةي خـةَلكي وا هةَلبـذَيرن حنبـي نـةبر، ئةوةنـدةي بكرَيـت بـَي اليـةن بـر، لةبـةر ئـةوة زؤر بـة ئاسـاني              

ن، ثَيوةرةكة ئةوة بـوو  ئيتيئادي لةسةر كرا، كَي بوون ئةوانة سةرؤك، جَيطر، كَي بوون، ئةندامةكان كَي بوو
ئايا لة حاكميدا سجلي حاكمي ضؤن بووة، تةديمي خةَلك بؤي ضؤنة، نةزاهةتي ضـؤن بـووة، عيلمةكـةي لـة     
دانوندا ضؤن بووة، لةبةر ئةوة كؤسثَيك نةهاتة ثَيش، ثَيي واية هةر لةسةر ئةو ئةساسة دةبَيت كة خـةَلكي  
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ة دـةراردان، لـةو لةحةزةيـةي كـة دةبَيتـة حـاكي نابَيـت        بَي اليـةن بَيـت، بـَي اليـةن مةدصـةدم لـةوة دايـة لـ        
 .حنبايةتيش بكاتر، نابَيت سياسةتيش بكات، سةرموو كاك شَيروان

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مــر تــةوزحيَيكي هةيــة بةرداســو ئــةوةي مــر بــؤي دةضــي بــةو شــكلةية، هةيئــةي ريئاســة دةَلــَي لــة رةئــيس  
رةئيسـي مةحكةمــةي  ( يف حالـة غيـاب احــدهم حيـل حملـه اقــدم قاضـي     )ي تـةميين و نائيبةكــةي  مةحكةمـة 

تةميين ثَيوةرةكاني ديـاري كـراوة لـةناو دانونةكـة، نائيبـةكان ثَيوةرةكانيـان ديـاري كـراوة، ئةدـدةم دـازيش           
 .مةعلومة ثاشي ئةو دووةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةطـةَل جَيطرةكـاني، لةطـةَل ئةنـداماني دةسـتةي سـةرؤكايةتي دـةزا        سةرؤكي مةجليسـي دـةزا بةرنامةيـةك ل   
ئــةوان هينيــان دةكــةن، دادةنيشــر تــةديمي كةســَيك دةكــةن و ئيتيئــادي لةســةر دةكــةن و دايــدةنَير، كــاك    

 .سةعدةدير سةرموو
 :بةردَين مال سعدالدير عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 دـوزات دةكـات دةتوانَيـت بطةردَيتـةوةو ثَيوةرةكـاني هـةمووي ديـاري        لة ماددةي سـي و ثَيـنج باسـي تـةعيين    

 .كراوةو كاك شَيروانيش باسي كرد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ذمــارةي ماددةكــةم لــة بــري نــةبوو، بــةاَلم طــومت تَييدايــة، بــةس نةمــدةزاني ســي وثَينجــة سوثاســت دةكــةم،   
يةك بـة هـةموو ماناكانـةوة دةخيةمـة دةنطدانـةوة،       مودتةرةحي ليذنةي ياسايي كة هةردوو بردطةكةي كردة

كَي لةطةَلداية دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،           
بةكؤي دةنط وةرطريا، كة مر دةَلَيي مودتةرةحي ليذنةي ياسايي بة ماناي ئةوةية كة دةسةاَلتي دـةزاش كـة   

ينة بـة رةئـي ئـةوان طةيشـتينة ئـةو ئيتيئادـة، يـةعين ئيعتريازيـان نييـة، مـاددةي           ئَيستا مةحكةمةي تةمي
 .دواتر تكاية

 :بةردَين كريي حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :دةسةاَلـي سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة ئةمانةن :يةكةم: ماددةي سَيندةهةم
 .بةردَيوةبردني دادطا -3
 .ؤكايةتيسةرؤكايةتي دةستةي سةر -4
 .سةرؤكايةتي دةستةي طشو و دةستةي سراوان و هةر دةستةيةك لة دةستةكاني دادطاي ثَيداضوونةوة -1
 .ثشكنيين كارةكاني دادطاي ثَيداضوونةوة -2
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و (امانـات )رةوانة كردني ئةو تانووتانةي ثَيشكةش بة دادطا دةكرَيت، بؤ وةرطرتين رةسـي و سـثاردةكان و    -5
 .تؤمار كردنيان

 .مؤَلةتدان بة دادوةراني دادطا و سةرمانبةرةكاني -6
 .بةرز كردنةوةي راثؤرتي سااَلنة دةربارةي سةرمانبةران -7
 .ئيمنا كردني نووسراوة سةرميةكاني بؤ وةزارةتةكان دةنَيردرَير -8

 :دةسةاَلتةكاني ثَيشرتير جَيطري سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة ئةمانةن :دووةم
 .ةكاني سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة لة كاتي نادياريدائةجنامداني كار -3
 .سةرؤكايةتي كردني دةستةيةك، يان زياتر لة دةستةكاني دادطاي ثَيداضوونةوة -4
 .بةشداري كردن لة دةستةي سةرؤكايةتي -1
دطـاي  ئيمنا كردني نووسـراوةكاني طةرداندنـةوةي دؤسـيةي داوا يـةكالكراوةكان هـاوثَيض بـة برديارةكـاني دا        -2

 . ثَيداضوونةوة
 .ئةو دةسةاَلتانةي ديكةي كة سةرؤك رَيي ثَيدةدات -5

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :تكون صالحيات رئيس حمكمة التمييز كما تأتي :أواًل: املادة الثالثة عشرة

 ادارة الحمكمة  -1
 .رئاسة هيئة الرئاسة -2
 .ة واهليئة املوسعة او أية هيئة من هيئات حمكمة التمييزرئاسة اهليئة العام -3
 .تفتيش أعمال حمكمة التمييز -4
 .احالة الطعون اليت تقدم اىل الحمكمة الستيفاء الرسوم واألمانات وتسجيلها -5
 .منح االجازات لقضاة الحمكمة ومنتسبيبها -6
 .رفع التقارير السنوية عن املوظفني -7
 .الرمسية اىل الوزاراتتوقيع املخابرات  -8

 :تكون صالحيات النائب األقدم لرئيس حمكمة التمييز كمايلي : ثانيًا
 .القيام بأعمال رئيس حمكمة التمييز عند غيابه -1
 .رئاسة هيئة أو أكثر من هيئات حمكمة التمييز -2
 . االشرتاك يف هيئة الرئاسة -3
 .ة بقرارات حمكمة التمييزتوقيع كتب اعادة أضابري الدعاوى الحمسومة مرفق -4
 .ما خيوله الرئيس من صالحيات أخرى -5

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةير، بةاَلم ضةند موالحةزةيةكي بةسيتمان هةية، هةنـدَيك طؤردانكارمـان كـردووة    
 :بةم شَيوةيةي كة بؤتان دةخوَيندرَيتةوة

 :تقرتح اللجنة اجراء التعديالت التالية على الفقرات املبينة أدناه: الثالثة عشرة  املادة
 .لكي يشمل العمال واملستخدمني العاملني فيها( منتسبيها)بكلمة ( موظفيها)تبديل كلمة  -6:اوال
 .اىل نهاية الفقرة( اىل جملس القضاء)اضافة عبارة  -2:اوال

 .صيل احلاصلحذف الفقرة لكونها من حت -3:ثانيا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وابنامن ليذنةي دانوني مودتةرةحةكةي ئةوةية سةاَلحيةتي نائييب ئةددةم ثَيويست ناكـاتر، لةبـةر ئـةوةي    
 .لة ماددةي ثَيشوودا زؤر ئاماذةي ثَي كراوةو شةرح كراوة

ــنش ــة      / دووةمي ــةم، حةوت ــة حةوت ــةي باش ــوةزةسني، ئ ــةك م ــت ن ــيب بَي ــةم مونتةس ــة شةش ــت ل ميش دةبَي
بكرَيت، ثَيشـرت كـاك   ( منتسبيها)بكرَيتة ( موظفيها)مونتةسيبني بَيت، كةواتة شةشةم و حةوتةم لة جياتي 

 .ساروق وةزيري داد دسةي هةية سةرموو
 :وةزيري داد/ بةردَين ساروق مجيل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تـةبيعي ئةجنومـةني دـةزائي    ( رمسيـة اىل الـوزارات  توقيع املخابرات ال)مر هةر لةسةر سةدةرةي هةشت دةَلَي 

كة سةربةخؤ بَيت، ماناي واية حةدي هةية بؤ ريئاسةتي ئةجنومةني وةزيرانيش ئةوةي بنَيرَي ، بة رةئـي  
، ضـونكة خـؤي سـةر بـة وةزارةتـي عـةدل       (توقيـع املخـابرات الرمسيـة   )مر كةليمةي وةزارةت حةزف بكرَيت 

 .عةدل بنووسني، ئينجا بؤ ئةوةي بنووسنينامَينَيت، تاكو بؤ وةزارةتي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاسييـة،  ( توقيع املخابرات الرمسية)هةر كةليمةي وةزارةتةكة البدرَيت، واية راستة موالحةزةيةكي بةجَيية 
 .كاك عةبدولردةبان سةرموو

 :رضا ابد بةردَين عبدالربر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةشــي بــؤ زيــاد بكرَيــت ( ثشــكنيين كارةكــاني دادطــاي ثَيداضــوونةوة)ضــوارةوة دةَلــَي  بةنيســبةت بردطــةي

، لةبةر ئةوةي سةرؤكي ئةجنومةني دادوةريشة، با دادطاكـاني تـريش هةسـت بـة     (هةروةها دادطاكاني تريش)
 .لَيثرسينةوة بكةن، ئةوة شتَيكي باشة بؤي ئيناسة بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اروز ناكات لةطـةَل مةسـئووليةتي رةئيسـي مةحكةمـةي ئيسـتيئناف و موسةتيشـي عـام و هةيئـةي         ئةوة تةع
 .ئيشرايف عةدلية، زؤر شو هةية، كاك شَيروان سةرموو
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 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اسـو، هةيئـةي ئيشــرايف   ئَيسـتا ئَيمـة هةيئـةي ئيشـرايف دةزائيشـمان دروسـت كــردووة لَيـرة لـةو دانونـة بةرد         
ــةميين       ــةي ت ــو مةحكةم ــةاَلتةش بةرداس ــةو دةس ــةموو مةحاكمــةكان، ئ ــةر ه ــراف كردنــة لةس ــةزائي، ئيش د
وةرطرَيت، بةس مةحكةمةي تةميين لة نيتـادي خـؤي زؤر تةبيعييـة ئـةو كـارة بكـات، تةستيشـيش دائـريةي         

 .ئيشرايف دةزائي ئةوة دةيكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك زانا
 (:زانا)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة روونكردنةوةكةي جةنابت وابنامن بة هةَلة لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي حاَلي بووي، سةرمووت ئـةوان كـة   

كـة   دةَلَير سةاَلحيةتي نائييب ئةددةم باس نةكرَيت، نةخَير، ئَيمة لة راثؤرتةكة دةَلَيني سةدـةرةي سـَييةمي  
، ئــةوة بــاس نــةكرَيت، ضــونكة تةحصــيل حاصــلة، نــةمانطوتووة دووةم (االشــرتاك يف هيئــة الرئاســة)دةَلَيــت 

راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةَلـَي  ( االشرتاك يف هيئة الرئاسة -3)هةمووي باس نةكرَيت، لةناو دووةم رةدي سَي 
 .ئةوة زيادة

 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية، بةس ديارة مر رةئي خؤم بووة، بؤية تَيكةَلي كردووة، ضونكة نـائييب رةئـيس   موالحةزةكةت زؤر بة جَي
 -3)هةمووي هاتووة لة ماددةي ثَيشرت، راست دةكةيت ليذنةي ياسايي تةنيا سةدةرةي سَيي حـةزف كـردووة   

ا هاتووة، ، بةاَلم مةسةلةكاني تريش يان تةحصيل حاصلة، يان لة ماددةي ثَيشوود(االشرتاك يف هيئة الرئاسة
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شها  نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن مر زؤر دَلي خؤشة كة دةَلَير ئةوة دةزا جيا بَيتةوةو ئةم شتانة، بـةاَلم شـتَيكي زؤر سـةير دةبيـني     
ات بــة لَيــرةدا، مةعقولــة ســةرؤكي مةحكةمــةي تــةميين هــيض ئــيش و كــاري نــةبَيت مــةحني ئيجازةكــة بــد  

 .موةزةسةكاني، ئةوة هيض مةعقول نيية، ئَيمة خوا خوامانة ئيشةكاني خؤي بكات، ئةمة يةك
خؤي دةبَيت هةَلسةنطاندن هةبَيت، ئةو بؤ رةسعي تةدرير بكات، ( رفع التقارير السنوية عن املوظفني/ )دوو

 .بؤ كوَيشي بكات، ئةوةش روون نيية لةالي مر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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َي ئةوةلــةن تــؤ زؤر جــار موداخــةالتي زيرةكانــة دةكــةيت، زؤر جــاريش موداخــةالت دةكــةيت، يــان لــة   جــار
زمانةكة تَي نةطةيشو، يان ئـةو موداخةلـة طرنطانـة كردووتـة، لـة بـريت ضـووة، خـؤت لةسـةر ئـةو بابةتـة            

علومـة دةيداتـة   شةرحَيكت داوة، مر دَيتة بريم، جارَيك رةسع كردنـي تـةدارير دةيداتـة مةجليسـي دـةزا، مة     
كَي؟ بؤ ئةوةي دةراري لةسةر بدةن، ئيجـازاتيش دةبَيـت يـةكَيك ئيجـازة بـدات، لـة ثةرلةمانـدا كـَي ئيجـازة          
دةدات، رةئيســي دائــرية، بــةاَلم دةتوانَيــت تــةخويل بكــات، دةتوانَيــت مــودير عــام تــةخويل بكــات، دةتوانَيــت  

و دةسـةاَلتة بدةيتـة يـةكَيك، ئـةويش ئةطـةر      جَيطرةكةي خؤي تـةخويل بكـات، بـةاَلم بـة دـانون دةبَيـت ئـة       
وةخو نيية، موةزةسيش، موةزةيف دائريةي خؤيةتي، موةزةيف مونتةسييب خؤيةتي، دةسـةاَلتةكةي دةدةيـَو،   

 .ئةو دةيداتة رةئيسي ديوان، دةيداتة جَيطري، دةيداتة هةر كةسَيكي تر، دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان ةئور ناصح.بةردَين د

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

تةبعةن دوو ثرؤذةي جياواز هةية لةبارةي ئةمة، ئةسَلي ثـرؤذةي ياسـاكة كـة هـاتووة دوو ثـرؤذةي جيـاواز       
، بـةس دوايـي ئـةو ثرؤذةيـة     (توقيـع املخـابرات الرمسيـة   )هةية لة ثرؤذةي يةكةمياندا ئةوةي خوَيندتانةوة 

بؤضي بة هةَلـة ئـةوةيان نةخؤَيندؤتـةوة، باشـرتة      ، مر نازامن(توقيع املراسالت الرمسية)ضاك كراوة، كرا بة 
 .، ضونكة ثرؤذةيةك لة الي مر هةية(املخابرات الرمسية)بَيت لة جياتي ( املراسالت الرمسية)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، بةاَلم هةردووكي عةيين مانا دةطةيةنَيت، سةردَيكي ئةوتؤي نيية، كاك سةعدةدير سةرموو
 

 :ن مال سعدالدير عبداه مولودبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةليمةيـةكي خـؤش نييـة، يـةعين ضـؤن      ( رئاسة هيئـة الرئاسـة  )لة ماددةي سَيندة نودتةي دووةم و سَييةم 
، دوايـَي لـة ثاشـان لَيـرة لـة      (تكـون صـالحيات رئـيس حمكمـة التمييـز     )ريئاسةت هةيئـةتي ريئاسـةت، دةَلـَي    

، ئةوها جـوانرتة  (للرئيس ان يرأس اية هيئة من هيئات الحمكمة)هةر يةكسةر ( يئة العامةرئاسة اهل/ )سَييةم
لَيرةدا، ثرسيارَيكيشي لة ليذنةي دانوني هةية، ئايا كة رةئيسـي مةحكةمـةي تـةميين سـةاَلحياتي موتَلـةدي      

 .هةية، بؤي هةية ئيستيمداسي هةيئة بكات، يان نا؟ لةطةَل رَينمدا
 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

ئةطةر بة دانون رَيطا بدةن رَيطا هةية، ئةطةر بة دانون رَيطا نةدةن رَيطا نيية، ئةوة ئَيسـتا باسـي دةكـةير و    
 .دةسةاَلتي دةدةييَن، كاك حاكي نورالدير دسةت هةية سةرموو

 :جَيطري سةرؤكى دادطاي تةميين/ مال عليبةردَين حاكي نورالدير 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ي هةيئةتي ريئاسة، هةيئةتي ريئاسة بؤي هةية ئيستيمداسي هةيئاتي تر بكات، ئةوة لة دـانون هةيـة   ئةوة
 .مةوجودة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةيةك بوو دةنطمان بؤدا، كاك سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لَيـرة  ( االمـر بالصـرف  )دطاي تةميين لة ماددةي ضوار ثَيشـنيارَيكي كـرد لـةوةي    جةنابي جَيطري سةرؤكي دا

وةاَلمي دراوة طوتيان لة شوَينَيكي تر دةبَيت باس بكرَيت، نةك لَيرة، مر ثَيي واية لةو ماددةيـة لـة سةدـةرة    
 .يةك جَيطاي دةبَيتةوة، ئةوة يةك

َي بردطة سَي البدرَيت، ضونكة تةحصيل حاصلة، مـر  لة دووةم ئةوةي ثَيشنياري ليذنةي دانوني كة دةَل/ دوو
ثَيي واية دةبَيت ئةوة مبَينَيتةوة، ئةطـةر لـةبريتان بَيـت لـة دـانوني ئيستيسـمار هـةمان حـااَلت هاتـة ثـَيش،           
جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران طومتان جَيطري دةكات لة مةجليسي ئيستيسمار، بةاَلم ئةندام نـةبوو،  

م ئةندام بَيت و هةم جَيطريش بَيت، لَيرة ئةطةر ئَيمة وا بكةير بةرداسو تةنادوز دةكةير طومتان دةبَيت هة
عضـوية  )لةطةَل ئةو مةنتيقةي لةوَي بةكارمان هَيناوة، مر ثَيي واية دةبَيت ئةوة مبَينَيت، بـةاَلم بطوترَيـت   

 .، سوثاس(االشرتاك يف هيئة الرئاسة)نةك ( هيئة الرئاسة
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .كاك شَيروان سةرموو
 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و ضـؤنيةتي تـةعامول كـردن لةطـةَل موستةمسـةكاتي مـالي، ئـةوة لـة تـةعليماتي          (امـر بالصـرف  )مةسةلةي 
ــةت، ب        ــان ناي ــةوانيين دةزطاك ــوانيين وةزارات و د ــة د ــةعين ل ــاتووة، ي ــالي ه ــةوانيين م ــة د ــابي و ل ــة حس ؤي

تــةعليماتي مــالي و تــةعليماتي حيســابي دةَلــَي مةســةلةن صــكوك ئــامريي بــة صــةرف كَييــة، ســالن كةســةو   
موةزةف حيسابي سالن كةسة، سَي كةس، ئةوة لة تـةعليماتي مـالي و حيسـابي دَيـت لـة دـةوانني نايـةت بـة         

 .دةراري دةتعي، ئةمة يةك
ة هي كاك سةرداري بة تةسسيلي ئـةو مةسـةلةية،   بةنيسبةت ئةوةي كاك نورالدير وةاَلمي دايةو/ دووةميش

بةنيســبةت عوزويةتةكــة ئَيمــة دةَلــَيني ئــةو تةعريئاتــة لــة ثَيشــوو هــاتووة، ثَيويســت ناكــات دووبــارة لَيــرة  
بيَلَيينةوة سـالن شـو دةكـات و سـالن شـو ناكـات، هـةر ئةوةندةيـة، يـةعين تةحصـيل حاصـلةكة مومكينـة             

ةكة ئةوةيـة لـة تـةعريئاتي ثَيشـرت هـاتووة هةيئـةي مةحكةمـةي تـةميين         تةعبريي لَي بكات، بـةاَلم مةسـةل  
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ضؤنة، تةعريئي كردووة، ئَيمة دةَلَيني لَيرة زيادةو ثَيويست ناكات بَيتةوة، لةبةر ئةوةي لة ثَيشرت تـةعريف  
 .كراوة هةر ئةوةندةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــَيوةيةي ليَ   لــة شةشــةم و حةوتــةم دةبَيتــة  ( موظفيهــا)هــاتووة ئَيســتا مودتــةرةحي ليذنــةي ياســايي بــةم ش
 -3/دووةم)شـةتب دةكرَيـت، لـة    ( اىل الـوزارات )، لة هةشتةم بةثَيي ئةو موداخةلـةي كـاك سـاروق    (منتسبيها)

شةتب دةكرَيت لةسـةر ئةساسـي مودتـةرةحي ليذنـةي ياسـا، ضـونكة لـة مـاددةي         ( االشرتاك يف هيئة الرئاسة
دانةوة، كَي لةطةَل ئةو مودتةرةحاتي ليذنـةي ياسـايية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟      ثَيشرت هاتووة، دةخيةمة دةنط

ــريا،        ــط وةرطـ ــةي دةنـ ــوثاس، بةزؤرينـ ــةوة؟ زؤر سـ ــةرز بكاتـ ــو بـ ــة دةسـ ــدا نييـ ــَي لةطةَلـ ــوثاس، كـ زؤر سـ
دانيشتنةكةمان دوا دةخةير تا بةياني، بةرنامةي سبةينَيمان، تةبعةن جطة لةوةي بـةردةوام بـوون لةسـةر،    

ثَيش ئةوةي بةردةوام بني، ئةوة وةختَيك تةرخان دةكةير نيـو سـةعاتَيك بـؤ خوَيندنـةوةي راثـؤرتي      بةاَلم 
سَي وةسدةكان، كة بة بردياري ئَيوة سةرداني ناوضةكاني سنووريان كرد بوو لة ثارَينطاي سـلَيماني و هـةولَير   

كـةير و ئينجـا دَيينـةوة سـةر     و دهؤك، وةختَيكي كورتي بـؤ دادةنـَيني، بـؤ ئـةوةي صـياةةي داواكاريـةكان ب      
بةرنامةي كاري خؤمان، سبةييَن سةعات دةو نيو، بؤ ئةوةي بتوانني ئةو وةختةي كـة تـةرخان دةكـةير بـؤ     

 .ئةوان، ئةمة يةك
ئـــةمردؤ ســـةعات حـــةوت دانيشـــتنَيك هةيـــة لـــةنَيوان ذمارةيـــةك لـــة ئةنـــداماني ثةرلـــةمان لةطـــةَل  / دوو

رةيةك لة ثسثؤردان و ئةندامان و دكتؤري جاميعةو مامؤستاياني موئةسةسةي شةهيدي ميمرا ، لةطةَل ذما
جاميعـة، كـة لــة هـةولَيرن بـؤ كؤنئرانســَيك لةطـةَل وةزارةتــي رؤشـنبريي ئـةجناميان داوة، ئَيمــة ئـةمردؤ لــة         
خنمةتيان داير لة دةصري موئتةمةردات سـةعات حـةوت، ئـةوان ذمارةيـان ضـل، ثةجنايـةكر، ئَيمـةش هـةر         

ةمان وةخــو هــةبَيت لــة خنمــةتي دايــر، هــةم ســةعات و نيوَيــك دانيشــتنَيكيان لةطةَلــدا   ئةنــدامَيكي ثةرلــ
دةكةير، لةسةر بابةتةكاني هاوبةش مةوزوعي سيدراَليةت و دةستوورو ثةيوةنديةكاني هـةرَيمي كوردسـتان   

شــنا بــر بــة لةطــةَل دةســةاَلتي سيــدراَل، ئــةوان بــة دواي زؤر مةســائيلي تــردا هةيــة دةطــةردَير، دةيانــةوَيت ئا
ئةزمووني كوردستان، بريو راكاني خؤيان باس بكةن، طوَي لة بريو راكاني ئَيوةش بطرن، جا هةر ئةندامَيكي 

 .ثةرلةمان وةخو هةبَي  لة خنمةتي داير، كؤتايي بة دانيشتنةكان دةهَينني زؤر سوثاس
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