
 
  

 
 حكومةتى هةرَيمى كوردستان

  وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ضاوديَزيىء طةشةثيَدانى كؤمةآليةتى لة ثاريَشطاى صليَنانى

 
 
 

 "مهدالَ ثيَش يةمووشتيَكء يةموو كةصيَكة"

 كزدنةوةو بةرِيَوةبزدنى دايةنطةرِيَهناييةكانى 
 

 
بةةِرَيوةبردنى دايةنةةةوة هةيةة رةة ِروانةةةى      كردنةوةو )ئةم ِرَيهماييانة ئةو بِرطةو ماددانة ِرووندةكاتةوة كةثةيوةندييان بة 

كةارو كاروبةارى   ( ى تايبةت بة دايةنةةكان رة هةةرَيمى كوردسةتاند دةروةوو رةة وةزارةتةى      5115(ى ساَرى )1ِرَيهمايى ذمارة )
 طشتاندنى ثَيكراوة(. 5115ى 4ى 58( رة 1917كؤمةآليةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة بةنووسراوى ذمارة )

 (ئامادةكزدنى: بةشى ياصا، بةشى دايةنطةكاى)
 

 صليَنانى – 1/11/5116
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 "دةصتخضتهى مؤلَةتى كزدنةوةى دايةنطة رِيَكارى"
 ماددةى دووةم/

ثًَشكةش بة بةرِيَىةبةرايةتى طشتى ضاوديَزيىء طةشةةثًَااٌى كؤوةييةةتىب بةةش    يةكةً: داواكاريًةكى وةرطزتٍى وؤلَةت 
 دايةٌطةكاُ دةكزيَت بة دوو ويٍَة، لةطةهَ ئةً ِاوثًَضاٌة:

ويٍَةيةك لة ٌاصٍاوةى بارى شارصتاٌى ئةطةر ئةو كةصة عًَزاقى بًَةت، ويٍَةيةةك لةة ثاصةؤرتةكةى ئةطةةر بًةاٌى        .أ 
 .بًَت، لةطةهَ صىَ ويٍَةى كةصى 

 ضةملًًٍََت صشا ٌةدراوة.بزِواٌاوةيةك كة بً .ب 
 رِةساوةٌاى صةرةتايى اليةٌة ثةيىةٌاياارةكاُ. .ج 
ويٍَةيةك لةة وؤلَةةتى تةٌاروصةتى كةة لةاليةةُ داوةةسراوة ثةيىةٌاياارةكاٌةةوة دةرضةىو بًَةت، ِةةروةِا كةارتى             .د 

 تةٌاروصتى كاروةٌااٌى دايةٌطة.
ثزِبكاتةوة كة ثابةٌاة بة ِةوىو ياصةاو رِيٍَىايًةةكاٌى وةسارةتةى كةارو كاروبةارى      داواكار ثًَىيضتة بةلًٍٍََاوةيةك  .ه 

 كؤوةييةتًًةوة.
طزيَبةصتى بةكزيَااٌى بًٍاى دايةٌطة ئةطةر بًٍاكة كزيَبىو، ياُ ويٍَةيةك لة وىلَكاارى )صىرة قًا( ئةطةر بًٍاكةة   .و 

 وىلَكى داواكار بىو.

بًٍاى دايةٌطة رِادةصجًَزدريَت بة بًًٍٍى بًٍاو ثًَشكةشكزدٌى رِاثؤرتًَك لةبارةى دووةً: ئةو لًذٌةيةى تايبةتة بة بًًٍٍى 
واقًعى بًٍاكةو ثًَشكةشى بةرِيَىةبةرايةتى طشتىب بةشةى دايةٌطةةكاُ دةكزيَةت كةة ئةواٌةةى وةىارةوة لةة ِراثؤرتةكةةدا         

 رِووٌكزاوٌةتةوة:
دايةٌطة، ٌاوًٌشةاٌى دايةٌطةة، رِووبةرةكةةى، روةارةى     ساًٌاريًة صةرةتايًةكاٌى ثةيىةصت بة دايةٌطةوة ) ٌاوى  .أ 

روورةكةةاٌى، ِؤلَةةةكاٌى، وىشةةتةوةالت، طؤرِةثةةاٌى دةرةوة ئةطةةةر ِةةةبًَت، ضًَشةةتةاٌة، شةةىيٍَى ئةةةو تةوةٌةةة    
 جًاواساٌةى دايةٌطة بةًٌاسة وةرياٌطزيَت(

وةةتز   5ًَك بؤ رِووبةةرى بًٍاكةة )   روارةى ئةو وٍاايٌةى رِيَاةدريَت بة وةرطزتًٍاُ، بةثًَى بةركةوتةى ِةر وٍاالَ .ب 
وةتز ضىارطؤشة بؤ ِةر وٍاالًََك بؤ رِووبةةرى دةرةوةى   5ضىارطؤشة بؤ ِةر وٍاالًََك بؤ رِووبةرى ًٌَىوؤى بًٍا، 

 بًٍا(.
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 صةرثةرشتىء ضاوديَزيى دايةنطةكاى"ليذنةكانى "
 ماددةى صيَيةم:

سياتز ثًَكاةًٍَِزيَت بة صةةرككايةتى   ثاريَشطاو ئًاارةيةك، لًذٌةيةك ياُبة بزِيارى بةرِيَىةبةرايةتى طشتى لة ٌاوةٌاى ِةر 
ئةٌااوًًةتى كاروةٌةايَكى تةٌاروصةتىء يةةكًَكًة ثةةروةردةيى، كةة ئةةً        ةٌاوًٌشاٌى تىيَذةرى كؤوةييةتىءكاروةٌايَك ب

 ئةركاٌة لة وؤدةطزيَت:
لةة دايةٌطةة لةة رِواٌطةةى صةةرداٌة وةيااًًٌةكاًٌاٌةةوة كةة        ئاوادةكزدٌى رِاثؤرت لةبارةى بًٍةاو كاروةٌةاو وٍةااهَ    يةكةًب 

 ٌاوبةٌاو ثًَى ِةلَاةصنت لةطةهَ ثًَشًٍارى ثًَىيضتء ثًَشكةشكزدًٌاُ بة بةرِيَىةبةرايةتى طشتىب بةشى دايةٌطة.
ى دووةًب صةرثةرشةةتًكزدٌى دايةٌطةةةكاُ لةةة رِووى تةٌاروصةةتىء ثةةةروةردةيىء كؤوةييةةةتىء ِةلَضةةةٌطاٌاٌى ضةةؤًًٌةت 

 بةرِيَىةضىوٌى كاروبارةكاُ لة دايةٌطةو ثًَشكةشكزدٌى ثًَشًٍار لةبارةياٌةوة.
 صًًَةًب ثًَشًٍارى وةرطزتٍى وٍاايٌى باوكء دايك ٌاديارو وٍاايٌى بىَ صةرثةرشتء وٍاالَى سيٍااًًٌةكاُ.

 

 "مةرجةكانى ئةو شويَهةى دايةنطةى تيا دةكزيَتةوة"
 ماددةى ضوارةم:
 دةويضةيَت دايةٌطةى تًا بكزيَتةوة ئةً وةرجاٌةى تًابًَت: شىيٍَةىثًَىيضتة ئةو 

ًَ طةة لةةو دايةٌطاٌاٌةةى كةة         يةكةًب ثًَىيضتة بًٍاكة لة ًَت كة بةباشى رِيَكةزابًَةت لةاليةةُ شةارةواًًٌةوة، ب شىيًٍََكاا ب
اٌاا. ثًَىيضتة ئةةو شةىيٍَة دووربًَةت    كؤوجاًٌاو كارطةكاُ دةيكةٌةوة لةثًٍَاو بةررةوةٌاىء وشوةتى وٍاايٌى كزيَكارةكاًٌ

لة قةرةبالَغىء راوةراوو ريٍطةى ثًطء رةِزاوىء ئةو كؤطاياٌةى ئاصاُ طزِدةطزُ ياُ ئةو وادداٌةى سياُ بة تةٌاروصةتى  
 .، وةك ئةو ًِآَلٌةى كة تةسووى بةرسى كارةبا دةطىاسٌةوةطشتى دةطةيةٌَ

 ا ٌةبًَت كة ئةطةرى الفاوو دارِواٌى ِةبًَت.وايى وادثًَىيضتة بًٍاكةلة شىيًٍََكى ٌش دووةًب
 .ء قريتاو كزاوبَصًًَةًب ثًَىيضتة ئةو رِيَطاياٌةى دةكةوٌة صةر رِيَطةى دايةٌطةكة صةالوةت بَ
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 ئةو بيهايةى طوجناوة بؤ دايةنطة"مةرجةكانى "
 ماددةى ثيَهجةم:

 دايةٌطة ئةً وةرجاٌةى تًابًَت:ثًَىيضتة ئةو بًٍايةى دةويضةيَت وؤلَةتى ثًَباريَت بؤ 
ِةوًشةيى بًٍةا دروصةتكزابًَتء وةرجةةكاٌى صةةالوةتىء ريٍطةةيىء تةٌاروصةتى        يةكةًب ثًَىيضتة بًٍاكة بة كةرةصتةى

 تًَاا رِةضاوكزابًَت.
، صةربةوؤبًَت، دةرطايةكى صةربةوؤى  لةصةةر شةةقاً بًَةت،    بًَت)سةوًٍى( صةر سةوى  دووةًب ثًَىيضتة بًٍاكة ٌّؤوى

لة وةتزيَك سياتز ٌةبًَت لة ئاصةتى شةةقاوةكةوة، ثاريَشراوبًَةت،     ٌشوبىوةو ضىوٌة وىارةوة بة ثمًكاٌةبؤ بةرسبىوٌةوة ياُ 
اُ دةياٌكةٌةةةوة دةكزيَةت كةةة داوةةسراوةى فةةةروى يةاُ كؤوجاًٌةةاو كارطةةك     ّا ئةةةو دايةٌطاٌةة ِةةةيويَزد لةةً وةرجةةةدا تةةٌ  

 بةوةرجًَك وةرجةكاٌى صةالوةتىء تةٌاروصتىء ثاريَشراوى تًابًَت بؤ وٍااهَ.
صةًًَةًب لةةةكاتى ثًَكةةةوة بةةىوٌى بًٍةةاى دايةٌطةةة لةطةةةهَ باوضةة يةةاُ قىتاااٌةةة، ثًَىيضةةتة دايةٌطةةة وةةؤى طؤرِةثةةاًٌَكى   

بةثًَى تةوةٌة جًاواسةكاُ، وة ثًَىيضتة صةةالوةتء  صةربةوؤى ِةبًَتء ثاريَشراو بًَتء ياريى تايبةتء طىجناوى تًَاابًَت 
 دةصتشؤرى تايبةت بةوؤى ِةبًَت. ء(w.cةروةِا ثًَىيضتة دايةٌطة صةرئاو )بًَت، ِئاواجناارو ثشىدةركةر 

 بةوةرجًَك طىجناوبَ لةطةةهَ  ضىارةًب ثًَىيضتة دايةٌطة ضةٌا رووريَكى ِةبًَت كة بة ثًَى ثًَىيضت ثًَااويضتًًاُ تًَاابًَت
وةتزء يةكًَك  3رووريَك كةوة ٌةبًَت لة  ء تةوةٌى وٍاالَةكاُء لة رِووى تةٌاروصتًًةوة، ِةروةِا ثًَىيضتة دريَذى ًِضباي

 لةو رووراٌة تايبةت بًَت بة وٍاالَى شريةوؤرة.
بةجؤريَك ٌابًَت رِووبةةرى  ثًٍَ ةًب ثًَىيضتة لة دايةٌطةدا ِؤلًََكى ضاالكى ِةبًَت، طىجناو بًَت لةطةهَ روارةى وٍاالَةكاُ، 

 وةتز دووجا. 5تةرواُ بؤ ِةروٍاالًََك تًاياا كةوة بًَت لة 
وٍةااهَ   15ك ِةةر  ء تةوةُ ِةبًَت ، بةجؤريَ(ى تةٌاروصتء طىجناوى بةثًَى بايw.cشةشةًب ثًَىيضتة دايةٌطة صةرئاو)

 .هَ روارةى وٍاالَةكاُء بايياٌاابًَت لةطةبةركةويَت، ثًَىيضتة روارةو بةرسى دةصتشؤرةكاُ  طىجناو  يةك صةرئاوياُ
 بةوؤ بًَةت لةة روورى ٌةارىاردُء ئةاوًَزى    بةجؤريَك  صةرحةوتةًب ثًَىيضتة لة دايةٌطةدا ضًَشتةاٌةيةكى طىجناو ِةبًَت 

ًَت، ِةةروةِا ثًَىيضةتة شةىيٍَى تايبةةت بةة ثاراصةتٍى وةىاردُ، ئةاوًَزى          ثاككزدٌةةوة لةة وًكةزكب    ئالَىطؤرِى ِةواى تًاب
ًَت، ثًَىيضةةتة كةةةهء ثةةةة صةةةالوةت لةةة رِووى تةٌاروصةةتًًةوة بةةةكاربًٍَّزَيت بةةؤ ئاوةةادةكزدُء           )تةةةعمًي(ى تًَةةااب

، ِةروةِا بةكارًٍَِاٌى ئةو ثًَااويضتًاٌةى لة ثالصتًكى سياُ بةةو  ثًَكّةاتىوُ   شكةشكزدٌى وىاردُطةروكزدٌةوةء ثًَ
 اهَ رِةضاودةكزيَت.رِيَطةثًَاراوٌني، لة ِةوىو ئةواٌةشاا تةوةٌى وٍا
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ضًَشةتةاٌة، بةؤ ئةةوةى    وةك  اا،ثًَىيضةت ٍةةوةو داٌةاٌى لةة شةىيٍَى     ئةاوًَزى ئاطزكىريَ  ِةشتةًب دابًٍكزدُء دابةشةكزدٌى 
 بةكارًٍَِاٌى ئاصاُ بًَت.

كصةًةى  ٌؤيةًب ثًَىيضتة رووريَك تايبةت بكزيَت بؤ بةرِيَىةبزدُ )ئًاارة(، بةجؤريَك شىيٍَى تايبةت بةة ثاراصةتٍى فايةنء د   
ِةةةوىو ثًَشةةًٍةو داتةةاو ساًٌاريًةةةكاٌى دايةٌطةةة لةةة وؤبطزيَةةت كةةة ثةيىةيضةةنت بةةة وؤلَةتةةةوة، ِةةةروةِا طزيَبةصةةتى         
كاروةٌاةكاُء ِةوىو ٌىصزاوو طشتاٌاٌةكاُء تابمؤيةكى ئاطادارى كة صةرجةً روارة ثًَىيضةتةكاٌى لةصةةر بًَةت وةك :)    

 ةى تةٌاروصتى، ... (ثؤلًط، ثؤلًضى بةرطزى شارصتاٌى،  بشيكةيَ بٍك
 
 

 "لةنيَو دايةنطةدا مةرجة طشتييةكانى صةالمةتى"
 ماددةى شةشةم:

 ة طشتًًةكاٌى صةالوةتى ِةبَ بةجمؤرةى وىارةوة:جثًَىيضتة لة دايةٌطةدا وةر
 يةكةًب ئةوةى ثةيىةٌاى بة ئاوى وىاردٌةوةو ِةية:

او بةةجؤريَك طةيشةنت ثًًَةاُ ئاصةاُ بًَةت      زوة تةةٌكىء كؤطةاى ئةاوى تةٌاروصةتء دا     ِةلَطزتَء ثاراصتٍى ئاو لةة  .أ 
 لةثًٍَاو بًًًٍٍاُء ثاككزدٌةوةياُ ٌاوبةٌاو، ِةروةِا ثًَىيضتة ئةو كؤطاياٌةى ئاو دووربَ لة ثًضبىوُ.

ثًَىيضتة ئةو ئاوةى بؤ وىاردٌةوةو ضًَشتمًٍَاُ بةكاردةًٍَِزيَت ثاك بًَت، لةوبارةيةوة باشة وايةة فمتةةرى ئةاو     .ب 
 بةكاربًٍَّزيَت.

 دووةًب ئةوةى ثةيىةٌاى بة كارةباوة ِةية:
ثاراصةةتٍى صةرضةةاوةكاٌى وسةى كارةبةةا لةةة صةةٍاوقى ثاريَشراوبًَةةتء لةوبارةيةةةوة ثًَىيضةةتة كةةار بةةة رِيٍَىةةايى     .أ 

 .ء ثابةٌابَ ثًَىةىوؤثاريَشى بكزيَت

ًٍَِةاة بةةرسبَ   شةزيََ ِةةروةِا   ؤة كارةبايًةة ئاشةكزاكاُ بةة بةة وةاددةى تايبةةت دابج      (وايةرطةيةٌةر) ثًَىيضتة .ب 
ًَتء بةشةًَىةى وةىة          دةصتى وٍاالًَاُ ثَى ٌةطات، ِةروةِا ثًَىيضةتة ئةاوًَزى ئاطزكىريٍَةةوة لةة بًٍاكةةدا ِةةب

 بجشكٍزيَت بةوةبةصتى دلًٍَابىوٌةوة لة كاركزدٌى.

ت وةك: لؤكةة،  صًًَةًب دابًٍكزدٌى صٍاوقى ثًَااويضيت فزياطىسارى صةرةتايى كة ثًَااويضتى ثشيشةكٌ ثًَىيضةتى تًَةاابًَ   
 ى لةشء .... ِى تزي .ةى ثشيشكىء ئاوًَزى ثًَىاٌةى طةروثاككةرةوةى بزيَ، شاشى ثشيشكى، لةسط

ضىارةًب لة ثًٍَاو دلًٍَابىوٌةوة لة صةالوةتًاُء بةصةرٌةضىوًٌاُء ثاكء واويًٍَاُ ثًَىيضتة بةشًَىةى وىة ئاوًَزةكةاٌى  
 .ء ضاكبكزيٍَةوةياريكزدٌى وٍااهَ بجشكٍزيََ
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ًٍَ ةًب ثاراصتٍى بتمَةكاٌى غاس لة شىيٍَى صةالوةتء دوور لة صةرضاوةكاٌى ئاطزو ثشكًٍٍى بؤريةكاٌى بؤ دلًٍَابىوٌةوة ث
 لةوةى ًِض لًَضىوًٌَكًاُ ًًٌة.

شةشةةةًب ثًَىيضةةتة ِةةةر دايةٌطةيةةةك ثالًٌَكةةى بةةؤ حالَةةةتى لةةةٌاكاوى ِةةةبًَت بةةةجؤريَك ضةةؤًًٌةتى ضةةؤلَكزدٌى بًٍاكةةةو  
 الَةكاُ دابًٍبكات لةكاتى رِووداٌى ِةر حالَةتًَكى لةٌاكاو  كة ئةوة اىاسيَت.صةالوةتى وٍا

 
 ماددةى حةوتةم:

ببةصتًَت  يةكةًب لةصةر واوةٌى دايةٌطة ثًَىيضتة طزيَبةصتًَك لةطةهَ ثشيشكًَكى تايبةت بة وٍااهَ ياُ ثشيشكًَكى طشتى
ى ثشكًٍٍةكاُ لة كارتى ثشيشكى تايبةةت بةة ِةةر وٍةاالًََك     وٍاالَةكاُ بكاتء ئةجناو كة صةرثةرشتى اليةٌى تةٌاروصتى
 بجاريَشيَت لة دكصًةى ِةر وٍاالًََكاا.

 دووةًب ثشيشكةكة صةرداٌى وىة ئةجناواةدات ، ِةروةِا ِةركاتًَك ثًَىيضتى كزد.
 

 "تىء كارمةندانى دايةنطة قةدةغةيةبةرِيَوةبةراية صةرلةرِةفتارانةى ئةو "
 ماددةى يةشتةم:
 قةدةغة دةكزيََ: ةكاٌى ئةواٌةى وىارةوةكاروةٌا ايةتى دايةٌطةولةصةر بةرِيَىةبةر

 ( ضىار صاهَ.4يةكةًب وةرطزتٍى وٍاالَى صةرو تةوةُ )
دووةًب صةةشاداٌى وٍةةااهَ لةةة رِووى جةصةةتةيىء دةرووًٌةةةوة، تةٌاٌةةةت رِاوةشةةاٌاٌى، ِةةةروةِا ِةةةر واوةلَةيةةةكى وةةزا    

 وةعٍةوى بًَت ياُ سارةكى .
 ًًَةًب ٌاضاركزدٌى وٍااهَ بة ئةجناوااٌى ِةر كاريَك لة ريَز ًَِشو سةبزدا.ص

 بًَبةشكزدٌى وٍااهَ ياُ درةٌط وضتٍى تًَزكزدٌى لة ِةر ثًَااويضتًًةكى صةرةكى.ضىارةًب 
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 دؤصية ثيَويضتةكاى"تؤمارو "
 ماددةى نؤيةم/

ًَتء بًاٌجاريَشيَةت، بةةجمؤرةى        ء دكصًةى ايةٌطة ثًَىيضتة بةلَطةٌاوةو تؤوارلةصةر د تايبةةت بةة وٍةااَهء كاروةٌةااٌى ِةةب
 وىارةوة:

 :يةكةًب تؤوارةكاُ
 تايبةت )ِاتىو( و )رِكيشتىو(. تؤوارى .أ 

 كاروةٌااُ.بة تؤوارى تايبةت بة ئاوادةبىوُء ٌةِاتىو )غًاب(ى وٍااهَء يةكًَك تايبةت  .ب 

 صةرداٌةكاُ.بة تؤوارى تايبةت  .ج 

 وٍاالَةكاُ. بة اليةٌى تةٌاروصتىى ثشيشكى تايبةت تؤوار .د 

 

 :دووةًب دكصًةكاُ
تايبةةت بةة كاروةٌةااُ: بزِواٌاوةة، كةارتى تةٌاروصةتى، طزيَبةصةتى كةاركزدُ، ويٍَةةى كةصةىء ِةةوىو             دكصًةى .أ 

 بةلَطةٌاوة ثةيىةٌاياارةكاٌى تًًَاا ِةلَاةطرييَت.

تايبةت بة وٍاالَةكاُ: كارتى تةٌاروصةتًًةكاُ ) ئةواٌةةى ثشيشةك رِيَكةى وضةتىوبَ(، ويٍَةةى كةصةى،         دكصًةى .ب 
 بزِواٌاوةى لةدايكبىوُ، ِةوىو بةلَطةٌاوة ثةيىةٌاياارةكاٌى تًَاا دةثاريَشريَت.

 

 كاروضاالكيية ثيَويضتةكاى"رِاثؤرتء "
 ماددةى دةيةم:

ِراثةؤرتى وةؤى ئاراصةتةى بةرِيَىةبةرايةةتى طشةتىب بةشةى دايةٌطةةكاُ بكةات،         لةصةر دايةٌطة ثًَىيضتة بةشًَىةى وةىة  
 لةبارةى:

ةى وٍاالَةةةكاُ بةةةجؤريَك يةكةةةًب كاروضةةاالكًة ثةةةروةردةيىء كؤوةييةتًًةةةكاٌى كةةة رِيَكًةةاُ دةوةةات بةوةبةصةةتى طةشةة 
 صزوشتىء دروصت طةشة بكةُ.بةشًَىةيةكى 

 .)كاراوةيًةكاًٌاُ(تىاٌايًةكاًٌاُ دووةًب لًضتًَك لةٌاوى كاروةٌااٌى دايةٌطةو
 صًًَةًب لًضتًَك لة ٌاوى وٍاالَةكاُ بة روارةو تةوةُء رِكرى ثةيىةٌايكزدًٌاُ بة دايةٌطةوة.
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 ماددة ياسدةيةم:
يةكةًب بةشى دايةٌطةكاُ ِةلَاةصتًَت بة وةرطزتٍى وؤلَةتى كزدٌةوةى دايةٌطةو وربًًٍكزدٌةى بةؤ دلًٍَابىوٌةةوة لةةوةى     

 ى تًَاا ًًٌةء بةرسركزدٌةوةى ثًَشًٍار لةبارةى ثًَااٌى وؤلَةتةوة.كةًء كىرِ
 ةبةةرى رِيَكةارى  طزتٍيَطةا كةارطًَزِىء ياصةايًةكاُء    ي درى ِةر دايةٌطةيةكء لًَكؤلًٍَةةوة لًَةى بةة رِ   اوةرطزتٍى صكدووةًب 

 ثًَىيضت بؤ ضارةصةركزدًٌاُ.
 

 تايبةتةكاى"لة دايةنطة حكومىء  ى وةرطزتوء لةخؤطزتهى مهدالَنزخ"
 ماددةى دواسدةيةم:

 يةكةًب ٌزوى وةرطزتَء وشوةتطىسارى لة دايةٌطة حكىوًًةكاُ بةجمؤرة ديارياةكزيَت:
 ( بًضتء ثًٍَج ِةسار ديٍارى واٌطاٌة. 25000بؤ وٍاالَى يةكةً بزِى )  .أ 
 بًضت ِةسار ديٍارى واٌطاٌة. (20000بؤ وٍاالَى دووةً بزِى ) .ب 
 ثاٌشة ِةسار ديٍارى واٌطاٌة. (15000بزِى )بؤ وٍاالَى صًًَةًء سياتز  .ج 
 

وةاوةٌى  دووةًب ٌزوى وةرطزتٍى وٍااهَء ثًَشكةشكزدٌى وشوةةتطىسارى لةة دايةٌطةة تايبةتةةكاُ )ئةِمًًةةكاُ( لةاليةةُ       
 دايةٌطةوة ديارياةكزيَتء لةاليةُ بةرِيَىةبةرايةتى طشتًًةوة ثةصةٌا دةكزيَت لةصةر بٍةواى ثًَشًٍارى لًذٌةيةك لةصةةر 
بٍةواى جؤرى بًٍاو ئةو كاروةٌااٌةى كارى تًَاادةكةُء ِةوىو ئةو وشوةتطىساريًاٌةى ثًَشكةش بة وٍاالَةةكاُ دةكةزيََ،   

 بةوةرجًَك بطىجنًَت لةطةهَ وشوةتطىساريًةكاُء بارطزاًًٌةكى سكري  ٌةبًَت لةصةر وًَشاٌى وٍاالَةكاُ.
 

 "كاتء دةوامى دايةنطة"
 ماددةى صياسدةيةم:

صةر دايةٌطة ثًَىيضتة بةاليةٌى كةوةوة ًٌى صةعات ثًَ  دةواوى فةروى دةرطاكاٌى بكاتةوة، وة ًٌةى صةةعات   يةكةًب لة
 ثاش دةواوى فةروى بؤ ئةوةى دايكء باوكى وٍااهَ بتىاٌَ وٍاالَةكاًٌاُ بطةيةٌٍة دايةٌطةو دوايً  وةرياٌطزٌةوة.

ذبكاتةةةوة بةةؤ ضةةةٌا صةةةعاتًَكى سيةةادة لةصةةةر بٍةةةواى  دووةًب دةكزيَةةت دايةٌطةةةى تايبةةةت )ئةةةِمى( وةةاوةى دةواً دريَ
بةوةةةرجًَك ثًَشةةة ( حةةةوتى ئًَةةىارة تًَجةةةرِ ٌةةةكات، 7ثًَىيضةةتى وٍةةااهَ بةوةةةرجًَك لةِةةةوىو بارودكوًَكةةاا لةةة صةةةعات )

 رِةساوةٌاى وةسارةتء اليةٌى ثةيىةٌاياار وةربطزيَت.
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ةو بزِة ثاراٌةى  لةبزى صةعاتى سيادة وةردةطرييََ بكات ، بةةثًَى  صًًَةًب ثًَىيضتة بةرِيَىةبةرايةتى طشتى رِاصتاٌاُ بؤ ئ
 ثًَىةرة كارثًَكزاوةكاٌى ئةً رِيٍَىايًة.

  

 "صةرثيَضيء صشا"
 مادةى ضواردةيةم:  

(ء رِيٍَىايًةةة دةرضةةىيٍَزاوةكاُ، 5113(ى صةةالَى )7لةةةكاتى صةرثًَضةةى وةةاوةُ دايةٌطةةة بةةؤ صًضةةتىى روةةارة ) يةكةةةًب 
ثًَضةةًًةكاُ ال بةةااتء دكوةةى  ررِكردا صةةةرجةً صة 15ئاراصةةتة دةكزيَةةتء بةةؤ ئةةةوةى لةةةواوةى     ئاطاداركزدٌةوةيةةةكى

دايةٌطةكةى رِاصت بكاتةوة، بة ثًَضةواٌةوة ئةطةر واوةٌى دايةٌطة ثابةٌا ٌةبىو بة ضةاككزدٌى كةةًء كىرتًًةةكاُ داواى    
فةروًًةةوة ئاطاداركزدٌةةوةى دووةوةى ئاراصةتة     لًَاةكزيَت صةرداٌى بةرِيَىةبةرايةتى طشتى بكاتء لة رِيَطةةى ٌىوصةزاوى   

ًَضةًًةكاٌىء ضةاك ٌةةكزدٌى كةةًء كىرتًًةةكاٌى، ئةةوة ثًَىيضةتة بةة            دةكزَيت، لةكاتى بةردةواوى دايةٌطةة لةصةةر صةرث
ًَاةبةوشةًَ        ت وؤلَةتةكةةى لًَىةردةطرييَتةةوةء   فةرواًٌَك لةاليةُ وةسيةز يةاُ ِةركةصةًَك كةة ِراياةصةجًَزَيتء دةصةةيتى ث

 رِكرى ثًَاةدريَت بؤ ئةوةى وًَشاٌةكاُ وٍاالَةكاًٌاُ بطىساٌةوة بؤ دايةٌطةيةكى تز. 31ةى واو
 

دووةًب ئةو كةصةى بةِؤى صةرثًَضى لة ياصاو رِيٍَىايًة كارثًَكزاوةكاُء صًضتىى دايةٌطةكاُ وؤلَةتى لًَاةصةةٌزيَتةوة،  
يةٌطةة ِةةتا دوو صةاهَ تًَجةةرِدةبًَت بةصةةر صةةٌاٌةوةى       وافى ثًَشكةشكزدٌى داوايةكى ٌىيَى ٌاوًًٍٍََت بةؤ كزدٌةةوةى دا  

 وؤلَةتةكةياا لة رِكرى لًَضةٌاٌةوةيةوة.
 

 ماددةى ثاسدةيةم:
ِةةةوىو ئةةةو وةةاددةو بزِطاٌةةةى لةةة ياصةةاى كةةارو دةصةةتةبةرى كؤوةييةتًةةاا ِةةاتىوة بةصةةةر كاروةٌةةااٌى دايةٌطةكاٌةةاا       

 جًَبةجًَاةكزيَت بؤ ثاريَشطارى لة وافى كاروةٌااُ.
 

 ـ كؤتايى ـ


