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  مۆهارٓ عێراق
 ؤ کْردسخاىُەرێ
 كسەرۆ

 ارڕیب
 9109 ڵیسا ی(5)ەژهار

شىىّەاکایّحٕەەیاشىىا ەّىە(سەیّم)ەٌىىاسسە ەى(یّکّم)ەةىىەیّ ەةّپێىىٕەوّوەسەشىىّ حّىەپێٍاُىىلە وەەىّ
ەژٌىاەەەّسو ىەیّڕ ُىلُّوەىەیاشىاىسو ةەوەٌّْىٔ ەنا و ە 2005ەشىای ە (1)ەژٌىاەەەّْەێٍٕەکٔەسشخان

 ەیاشىىاىەةّوىىاوەُىاسُٕەوّوەیەویىىىاُّىەىّەشىىِٔەىەطىىاەەو ُىىّکانەیێىىلەڕایىانەە2019شىىایٕەە (3)
وەچاوپێخظاُلُّوەىەە2019ىەشایٕە(4)ةّەةەیاەٌانەژٌاەەەەعێا قە–ىّشّەکا وەەىّەّْەێٍٕەکٔەسشخانە
ە4/12/2019ەەێهّوح ەىّە(8)ەژٌاەەەواشای ەپّشُّلکاسُٕەىّەس ُىظخِٕىّەالیّنەپّەىٌّإُەکٔەسشخانەوە

 :وەُاەسُّوەىەةۆٌانە ەةەیاەٌانەس ەةّەسەەکاسُٕە
 

 9109 ساڵی ی(3) ژهارە یاسای
  شارەّاًییەماى سٌْری لە زەّییاًەی ئەّ خاّەًنردًی بە یاسای 

 عێراق - مْردسخاى ُەرێوی لە لەسەرمراّە زێدەڕۆییاى
 (: 0) هاددەی
ەوّوەُىظخّسێ ە(فعيٖ)ەناس ەەن ەةّەنّەنّشّیّەوّوەیاشایّ ەوّمەٌّةّشخّناُ ەةۆەیێلەڕاناە ە:یەمەم

ەحىٔنٍ ەةّەوّو ُّ ەیىانەطّەعىىّناُ  ەٌىا حگاەەیانەسەوشخها وە ەیێلەڕای ەةّەنّەوأُوەیّ
ەوىىأُوەنّس ەىّەیاشىىایّەوّمەسێتّسێهاسُىى ەىّنىىاح ەوەڕ شىىرێاسە وەەةّوێٔناسُىىىانەةىىۆەیاشىىا

 .ُىظخّسێَ
ەةّەُىظىخّسێتٔوُ ەوىأُو ە13/3/2018ەەێهّوحى ەپێضەوّونّشّ ەّْیّەةۆیانەطاەەو ُىىّنانە:دّّەم

ەسەویّتەٌىٔیه ەوەىّشىّەەەوىأُوەنّ ەیەویّ ەوّوەوىاوەُ ەةهُّّەسەوشخهاسووە ەیێلەڕای 
ەٌىاف ەیىانەەةێىجەحّو وەٌىٔیه ەچەسىاەطىاەەو ُىّ ەیىانەیظىخ ەنّەح ەس ٌّیە وەیّن ەّْەەیان

ەُىظىخّسێتٔونەىُّاوچّناُ ەوەطاەەو ُىىّنانەشِٔە ەُاوەةهّوێخّەوەةێج ەىّشّەەڕەفخاەناسُ 
 .یاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەوەٌّەجەةّپێ ەةێج

 :بەخاّەًنردى هەرجەماًی (: 9) هاددەی
ەةّپێىىى ەنّەُاوچاُّس ةێىىىجەىّوەوەطىىىاەەو ُىىّنان ەشىىىِٔە ەةهّوێىىىخّەیێىىىلەڕایىّنّەوىىىأُوەە:یەمەم

 .حّەواُها ونەُىظخّسێتٔونەةۆەطاەەو ُىىّنانەوەسەناە ەُّوظّ ەوەٌاشخّەپالن
 .ەەةّناەةٓێِاێجەُىظخّسێتٔونەٌّةّشخ ەةۆەسەووشخها وەەیەویّنّەىّشّەەوأُوە ەوّوە:دّّەم

ەیىىانەسەوشىىخها وە ەیێىىلەڕای ەةّەنّەوىىأُوەیّەوّوەُىظىىخّسێ ەناس ەەنىى ەةّەنّشىىّ ەوّوە:سێێێیەم
ەس و یّن ەڕ شرێاسە وە ەةّوێٔناسُىانەةّەیاشاەةّحٔنٍ ەوّو ُّ ەیانەطّەعىىّناُ  ەٌىا حگاە
 .ةهّنەپێظهّشۀُوشا و
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ەىّەڕاژەةىصىىجەوەشىىّسە(120)ەىّەنّەٌىىاوەیّكەىّەیاشىىایّ ەوّمەحٔنٍّنىىاُ ەةّپێىى ەس و نىىاەیّنّە:چێێْارەم
ەسەناێىج ەنىاەیێە ەیّنّ ەشىّەان ەواڕ شىخّ ەحێرّڕُّنىات ەیاشىایّەوّمەةّەناەةٔوُ ەڕێهّوح 
 .ىّوۆةگاێجەواوەُهاسنەةّەةّسەشخٓێِاُ ەةۆەپێٔیصجەةّیگُّاٌّ ەوەی ُىاە ەشّەسّمەةّسۆەێم

 .یەو ەپاەچّەىّیّكەییاحاەواوەُ ەةهاێخّەس و ناەەنّش ەُاةێجە:پێٌجەم
ەُاوەُىل ەىّەسووساەٌّحاەسووشّسە2م(200)ەىّەُّةێجەییاحاەةّواوەُها وەیەو ەەووةّە ەٌّەسّە:شەشەم

ەٌّحىاەشىّسەەشى ە2م(300)ەوەكّی ەُاوەُىل ەىّەسووسىاەٌّحىاەپُّشاەوەسووشّسە2م(250)ەوەپاەێزیا
 .ُاحىىّەُاوەُل ەىّەسووسا

 (: 3) هاددەی
ەالیُّّەوُّىىل ٌێخ ەوەناەیێایىّنىىان ەیّنّەشىىّەان ەیىىانەپاەێزیىىاەەشىىّەانایّح ەةّەىىىىەُّیّكە:یەمەم

ەوەنظىخٔنا ە وىاةٔوە ەوەس ە یى ەویىٔی ە ەیّطجەوەطاەەو ُ )ەوەی ەەحّناُ ەىّەپّیٔەُل ەەنان
ەسیِىىاةٔونەوەس و ناەیىّنىانەناسُ ەحاوحٔێەةٌّّةّشخ ەپێهلەْێِاێج ە(س سە واوەشّەچاوەناُ 

ەىّەالوەنى ەىىەُّیّنى ەّْیّەةىۆ ەىىىەُّەوەةّوىاوەُهاسن ەةىۆەپێٔیصىجەٌّەسّناُ ەْاحِّس ەىّ
 .پێٔیصخّنانەحّنِىهىىّەەێهاەەەس ُ ەوُّشامەةۆەپێهتٓێِێجەپّیٔەُل ەەنانەطاەەو ُىىّ

ەةّمەُاوّناُىىانە ُىظىخّسێتٔونەوىأُو ەةّەنىا وەەىّشىّەەیێىلەڕایىانەیەویىاُّ ەوّوەةّْا : دّّەم
 :سەوٌّڵێِاێجەطێٔەیّ

 :ُاو ەةّەسەویّتەىّەُّةٔونەشٔوسٌُّلەنّشاُّ ەوّوەةۆەى1
 .سیِاەەّْی ەەش ەةۆەّْی ەەپایسەە( 30000 ى 15000 )ەپاەێزیانانەُاوەُل ەىّەسووساەٌّحا ەیّكەةۆەأى
 .سیِاەەّْی ەەةۆپایسەەّْی ەەسەە( 15000 ى 10000 )ەنكّی ناەُاوەُل ەىّەسووساەٌّحا ەیّكەةۆەىەب
 .سیِاەەّْی ەەّْطجەةۆەّْی ەەپێِزە( 8000 ىە5000)ەُاحىىّنانەُاوەُل ەىّەسووساەٌّحا ەیّكەةۆەىەج
ە (%100)ەُاوى ەةّەحایتّحٍُّىلەوەەىىىەُّ ەالیّنەىّەسەویّتەىّەةىٔونەشىٔوسٌُّلەنّشىاُّ ەوّوەةۆەى2

 .سەوٌّڵێِاێجە یەویىّنّەڕ شخّكىِّ ەةّْا 
ەوُّىل ٌاُ ەنّمەوەوُّفىاىها و نەوەطىّْىل نەیّنى ەپيّەنّشٔناە ەیاشایّەوّمەس ە یىّناُ ەحٔنٍّەى3

 .ەُایاێخّوەەشُّگّە

ەوّوەشىىّەەىّەةّەناەەنىىانەیاشىىاەحٔنٍّنىىاُ ەپىىێوّو ُّ ەةّەیێىىلەەای ەڕووس ُىى ەحىىایّح ەىّە:سێێێیەم
ەٌىىٔیه ەیىىانە ەىّشىىّەەەسیهّیىىانەنّشىىاُ ەڕەفخىىاەناسُ ەٌىىاف ەوەسەویّحىىَەٌىىٔیه ەیەویىىىاُّ 
ەوىاوەُهاسُ ەةّ)ەیاشىا ە ةّپێەوە ە(حو)ەّْیلەوەطێخّوەۀٌیهایّحىانەیەویىاُّەوّوە ەحّو ون
ەّْەێىًەىّەةّەنىاەە 1970ەشىای ە (80)ەژٌىاەەەطىاەەو ُىىّناُ ەشىِٔە ەُاوەٌىایىّناُ ەیەویىّ
ەةّطىێه ەىّشىّەەیێىلەڕای ەڕووس ُ ەحایّح ەىّەةّ مە ەسەناێجەحۆٌاەەطاەەو ُىىّنانەةُّاو 
ەىّشىّەەیێىلەڕای ەةىِاناسنەةّەةّطّ ەوّوەوّو ە ەپێها وەەواٌاژەیانەىّشّەەوەەیەویىاُّ ەوّو

ەحۆٌاەناسُ ەسو  ەىّە ەیێلەڕاناەەنّشاُ ەةۆەةّواوەُهاسُ ەٌّةّشخ ەةّەسەناێجەوىفا یەنا وە
 .ەپێها وەەواٌاژە ەىّشّەەوەەیاشایّەوّوەةّپێ ەپّیٔەُلیل ەەطاەەو ُ ەةُّاو ەةّطّەوّم
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ەشىّەپێو ەوىأُوەنّەطٔێِ ەوّیّەەەەحتهاحّوەەواوەُهاسنەةّەس و ناە ەّْیّەةۆ ەطاەەو ُ ە:چْارەم
ەحێوىٔو ەشّەەىّەیێلەەایىّنّەوەووەسەناەیىّنان ەوەنّەح ەُّوظّ ەیانەٌاشخّەپالنەةۆەةێج

ەطىىٔێِێه ەىّەطىىاەەو ُ ەوەةهىىات ەپاطىىٍاوەنانەةّەڕەفخىىاەەّْیّەٌىىاف ەوەالسەةاێىىج ەیێىىلەڕاناە
ەەةى ەةّەُّةێىج ەییىاحاەسووسىاەٌّحىاەسووشىّسە2(م200)ەىّەەووةّە ەیەویّكەپىاەچّەةّەەُىظخّس 
ەوّو ەةٔوةێىىجەشىىٔوسٌُّلەپێظىىخاەیێىىلەڕاناەەوّیّەەوەسەنىىاحّوە ەیێىىلەڕاەكّەەةىىٔو ەةّە ٌىىتّە

ەةىۆەُىاوّنّ ەیاشىایّەوّمەە (2)ەوىای ە(سووەم)ەةىایّ ە(3)ەٌىاسسە ەىّەسیىاەیها وەةُّاوّناُ 
 .سەوٌّيێِاێج

 (:4) هاددەی
ەةىەیّ ەىّەْىاحٔوەوٌّڵێِا و ەیانەسیاەیها وەُاو ەپێل ُ ەةّەُّةێجەپاةُّلە ەیێلەڕاناەەنّش ەوّیّە

ەیاشىىىایّەوّمە ە(2)ەٌىىىاسسە ەىّەْىىىاحٔوەٌّەسّنىىىاُ ەیىىىانە ەیاشىىىایّەوّمە ە(3)ەە سٌىىىاسەىّە(سووەم)
ەطىاەەو ُ ەةُّاو ەوأُوەوەەوەةّیەو ەوأُوەنّەوەُاٌىِێجەةّواوەُهاسُ ەٌاف ەوّو ە ەُّیگاێخّوە
ەژٌىىاەەەسەویّتۀٌیهّنىىاُ ەةّناێىىل ُ ەوەفااطىىخَە)ەیاشىىا ەةّپێىى ەوە ەسەناێىىجەحۆٌىىاەەپّیٔەُلیىىل ە

ەوشىىجسەەةّْىىا ەفااطىىخِّنّ ەةّە ٌىىتّەەىّە ەسەفااطىىاێجەّْەێىىًەىّەةّەنىىاەە (1986ەشىىای ە (32)
 .واوەُّنّ ەةّەسەسەێجە( ىليعەٌصخحلث)ەحێهلە و ەةّەةٔوُ ەطایصخّەطێٔە ەةّەنا وەنان

 (:5) هاددەی
ە ەیاشىایّەوّمە (2)ەٌىاسسە ەىّە(طّطىّم)ەةەیّ ەىّەواٌاژەپێها وەەووةّە ەىّەیێلەنانەەووةّەەە:یەمەم

ەحاىّحێهل ۀٌّْوەىّەیەویىّنّەەووةّە ەٌّەسّ ەةّوە ەسەوٌّيێِاێجەةاوەە شخّكىِّ ەةُّاو 
ەسووساەٌّحاەشّسەچٔ ەە2م(400)ەىّەكّی نانەىّەوەسووساەٌّحاەشّسەەش ە2م(300)ەىّەپاەێزیانانەىّ
 .حێرّڕُّناتەسووساەٌّحاەشّسەِزپێەە2م(500)ەىّەُاحىىّنانەىّەو

ەّْژٌىاەەسەویّتەىّەسٌُّلوشٔەنّش ەةّەسەیاُگاێخّوەەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەنّەنّشّ ەوّوە:دّّەم
ەةىىەیّ ەىّەسیىىاەیها وەەووةّە ەنٌّخىىایَەىّەةىىٔوەییىىاحاەیێىىلەەایّنّەڕووةّە ەوّیّەەسەناێىىج

 .یاشایّەوّمە (2)ەٌاسسە ەىّە(طّطّم)
 (:6) هاددەی

ەوەسەیىاُگاێخّوەەیاشىایّەوّمەحٔنٍّنىاُ ەُاوچىاُّ ەوّوەةىۆە ەویىٔی ەەیّطىجەوەطاەەو ُ ەوەی ەەح 
ەوّمەةٔوُ ەةّەنىىاەەێهّوحىى ەىّەشىىایێمەىّەنّەٌىىاوەیّكەىّە ەُىىىىّەواٌاسەنا ویىىانەسیز یىِىى ەوەُّوظىىّ
 .سەناتەواٌاسەەحّنِىه ەپێل ویصخ ەوەسیز یَەوەُّوظّە ەحێرّەُّناتەیاشایّ
 (:7) هاددەی
 :سەناێجەحّەوانەطێٔەیّەةّمە ەیاشایّەوّمەةّپێ ەةّسەشخٓاحٔوەنانەس ْاحّ
ەسیز یىِ ەوەُّوظّەپێٔیصخىّناُ ەةۆەویٔی ەەیّطجەوەطاەەو ُ ەوەی ەەح ەةۆە (%ە30ە)ەەێەە ە:یەمەم

 .سەیاُگاێخّوەەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەُاوچاُّ ەوّو
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ەٌّةّشىىخ ەةّەّْەێىىًەیظىىخ ەوّیێىىِّ ەةىىۆەسەیّڕێِىىلەێخّوەەةّسەشىىخٓاحٔوەس ْىىاح ە (%ە70)ە:دّّەم
ەیاشىایّەوّمەحٔنٍّنىاُ ەنّەُاوچىاُّ ەوّوەةىۆە ەیظىخىىّنانەوزٌّحگٔی ەیىّەةۆە شخّناسُ واە

 .ەسەیاُگاێخّوە
 (:8) هاددەی
ە(وىأُوەەسى )ەیەویىّناُىىانەڕووواون ەیّنّناُل ەةّسو  ەیّكەڕژێٍّەىّشّەسەٌ ەنّەوأُو ُّ ەوّو

 .ةّواوەُلەناێجەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەةّپێ 
 (:9) هاددەی

ەپێهٓىاحّەڕەفخىاەناسُ ەیىانە ەواوەُىل ەێخ ەٌىاف ەنّەُىایاێخّوەەیەویاُّەوّوەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ 
ەوۆیىانەىّەسىگّە ەشىّەەنىا وەحّەیێىلەڕای ەحىاەنّشىاُ ەىّالیّنەوەىّشىّەەەُّحّوەیىّناُ ەوەوایىِ 
 .شٔسٌُّلةَەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەىّەسەحٔ َُنّ

 (:01) هاددەی
 .ةێجەُانۆكەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەىّیّ ەنّە ەُاناێجەةەیاەێمەیانەیاشای ەسەكێه ەْىچەةّەناە

 (:00) هاددەی
ەەسێتّسى ەیاشىایّەوّمەحهٌّٔنىاُ ەپّیٔەُلیىل ەەنانەالیُّّەوەوەییا نەٌُّ وُّشٔەىّشّەەپێٔیصخّ
 .ةهّن
 (:09) هاددەی
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەفّەٌىىىى ەەاژُىىىىاٌّ ەىّەةىىىىٔوُّوە وةاڵەەێهّوحىىىى ەىّەشىىىىا ەەشىىىى ە(3)ەٌىىىىاوە ەةىىىىۆەیاشىىىىایّەوّم

 .ەپێلەناێجەناە ە(نٔەسشخانەع وەكای)

 

 دەرچّْاًدى ُۆمارەماًی

ەّْەێٍىى ەسێىّنىىاُ ەطىىاەەەوەطىىاەاچهّەوەطىىاەەطاەشىىخاُىىّناُ ەشىىىٍا ەىّەپاەێزیىىاەیهاسنەپێِىىاوەىّ
ەفّە ٌّْهاسُىى ەوەیێىىلەڕای ەحایّحّنىىاُ ەچاەەشىىّەناسُ ەٌّةّشىىخ ەةّەوەعێىىا ق ەىىىەنٔەسشىىخان

ەیەٌىىِّ ەڕەوصىاُلُ ەوەیێىلەڕای ەةىۆەشىِٔەێمەس ُاُ ەواڕ شخّ ەةّەشّەەنىىّنان ەوزٌّحگٔی ەیىّ
ە.سەەچٔێِلە ەیاشایّەوّمەطاەەو ُىىّناُّوە ەىّالیّنەطاەەنانەٌاشخّەپالُ ەسێتّسێهاسُ 

ە
ە
  یێارزاًێب اىڤریچێً                                                                          
 خاىێْردسێم یوێرەێُ یمۆرەێێس                                                                      
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