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( )1984ى هةموار كراوى عيَراقى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى هةشتةم لة ياساى ثيَناسةي طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة
( )21سالَى  1993وة ماددةى ( )270ى ياساي طومرطى عيَراقى ذمارة ()23ى سالَى 1984ى هةمواركراو
برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ِريَنماييانةى خوارةوة:
ريَنمايى ذمارة ()6ى سالَى 2016
رِيَنمايى طومرطى
بةشى يةكةم

ئةحكامى طشتى

 -1بة ثيَى ياساى ثيَناسةى طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة ()21ى سالَى  1993هةموو كاآلو بابةتةكانى ناو
خشتةى ثيَناسةى طومرطى هةريَم و ئةو برِطانةى ثيَناسةى عيَراقى كة لة هةريَمدا كاريان ثىَ دةكرىَ  ،ديارى كراون ،
بةو ريَذةية رةمسى طومرطيان ىلَ وةردةطرييَت كة بةرامبةر بةهاكانى ديارى كراوة لة كاتى هاووردةكردنى بؤ ناو هةريَم .

 -2هةموو كةل و ثةل وكاآليةك لة كاتى دووبارة ضوونة دةرةوةى ( إعادة التصدير ) بةريَذةى ( )%1رِةمسى طومرطيان

ىلَ وةردةطرييَت لة بةهاى ناو خشتةى ثيَناسةى طومرطى هةريَمى كوردستان  ،بةمةرجيَك سةرةتاى هاتنة ناوةوةى هةبيَت

وة سةرةتاكةى رِةسةن بيَت و ئاماذة درابيَت بة برِو جؤرو و ذمارة و كيَش و قةبارة و ووردةكاريةكانى ترى كةل و ثةل

و كاالَكان جطة لة و كةل و ثةالنةى كة لةكاتى هاتنة ناوةوة بةخشراون يان ئةوانةى بة ريَذةى ( )%1رِةمسيان ىلَ
وةرطرياوة يان سةرةتاى هاتنة ناوةوةيان ني ية ،ثيَويستة لةكاتى ضوونة دةرةوةيان بةريَذةى ( )%5لة بةهاى ناو ثيَناسة
رةمسى طومرطيان ىلَ وةربطرييَت .

 -3هةموو ئةو كةل و ثةل و كاالَيانةى كة لةكاتى هةناردةكردن دا ثيَويستيان بة رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارو

سةرةتاى هاتنة ناوةوةيان هةية وةك ئاميَر و ثيَداويستةكانى بوارى نةوت وكانزا سروشتيةكان و ئاميَر و ثيَداويستةكانى
ثزيشكى و كشتوكالَى و ظيَتيَرنةرى و ئاميَر و ثيَداويستيةكانى دامةزراندنى كارطةى بةرهةم هيَن بة ريَذةى ( )%٥رةمسى
طومرطى لة بةهاى ناو ثيَناسة ىلَ وةربطرييَت .

 -4هةموو بةرهةم و بةرووبوميَكى ناوخؤى هةريَم بة ريَذةى ( )%1لة بةهاى ثيَناسةى طومرطى رِةمسى طومرطى ىلَ

وةردةطرييَت لةكاتى هةناردةكردنى (ضوونةدةرةوة) دا ,وة لةكاتى بوونى بةهاى جياواز لة ثيَناسةدا كةمرتين بةهاى

شويَنى دروست كراو (املنشأ) يان بةرهةم هيَنراو رةضاو دةكريَت و دةكريَت بة بنةما بؤ ديارى كردنى رِةمسى طومرطى .

 -5هةموو ئةو كاآلو كةل و ثةالنةى كة هاوردةو هةناردة دةكريَت ثيَويستة لة اليةن بازرطان يان خاوةن بارةكة
رِاطةياندنى طومرطى (التصرحية الكمركية) ثيَشكةش بة طومرط بكات و برِ وجؤر و ضةندى وخةسلةتةكانى كاآلكةى بة
تةواوى و بة ووردى تيَدا ديارى بكات .

 -6هةموو ئةو كاآل و كةل و ثةالنةى لةدوا بنكةو خالَة طومرطية سنووريةكان فؤرمى ضوونة دةرةوةيان بؤ دةكريَت

يان بة نوسراوى فةرمى دةرِؤن فؤرمةكة يان ثسولةكة تةنها بؤ ماوةى ( )90نةوةد رؤذ كارى ثىَ دةكرىَ وة لة كاتى
دووبارة طةرِانةوةى و لةو ماوةيةدا بارةكة بة كرىَ ى ثشكنني دةطوازريَتةوة لة دواى ئةو ماوةية بة ريَذةى ( )%1رةمسى
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طومرطى ليَوةردةطرييَت وة ئةطةر سةرةتاكانى نةمابيَت بة رِيَذةى ( )%5ى وةردةطرييَت و لة ذيَر ضاوديَرى راستةوخؤى
طومرط هةناردةى دةرةوة بكريَتةوة.

 -7بة رةضاو كردنى ماددة و برِطةكانى ياساى طومرطى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراوى عيَراقى كة

تايبةتن بة ( بةها – القيمة )  ،هةموو ئةو بابةت و كةل و ثةالنةى كة هاوردة دةكريَن و لة ثيَناسةى طومرطيدا بةهاى بؤ
ديارى نةكراوة ثيَويستة بة بةهاى ناو بروانامةى ليسيت كرين ( ئينظؤيس ) بةهاكةى ديارى بكريَت  .وة ئةطةر لةطةلَ

بارةكة (ئينظؤيس) ى نةبوو ثيَويستة لةاليةن (ليَذنةى ديارى كردنى بةها) كة بؤ ئةم مةبةسـتة لة طومرطةكان ثيَك
دةهيَنريَت بةهاكة ديارى بكريَت  .ليَذنةكةش ثيَويستة دةورى بيَـت و هةميشةيى نةبيـَت ،وة لةثيَنـج كةس ثيَكهاتبيَت
و بةاليةنى كةم سىَ كةس بةهاكة ثةسةند بكات.

 -8هةموو دةزطا و كارطةيةكى بةرهةمهيَن كة ديَنة ناو هةريَم بةرِيَذةى ( )%1لة بةهاى ثيَناسةدا رِةمسى طومرطى

ليَوةردةطرييَت بةمةرجيَك مؤلَةتى دامةزراندنى كارطةى لةاليةن بةريَوةبةرايةتى طشتى طةشةثيَدانى ثيشةسازى هةبيَت بة

نوسراوى فةرمى بؤ بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط هيَنابيَيت وة ثيَويستى بة هةبوونى مؤلَةتى هاووردة نية ,بةآلم ئةطةر
مؤلةتى ثيشةسازى و رةزامةندى نةبوو ئةوة بةو رِيَذةية رِةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت كة لة ناو ثيَناسة دا بةرامبةر
بةهاكةى ديارى كراوة .

 -9ئاميَر و (مكائن) ئؤتؤمبيَل و ماكينةى كشتوكالَى و ئاميَرى ريَطاوبان (تؤماركراو و تؤمارنةكراو) لةكاتى

ضونةدةرةوةيان بةريَذةى ( )%1رِةمسى طومرطيان ليَوةردةطرييَت دواى هةلَوةشانةوةى تابلؤكةى لة سةرجةم

بةريَوةبةرايةتيةكانى هاتووضوَى هةريَم هةروةك لة بةشى ثيَنجةم (بةشى ئؤتؤمبيَل) ى ئةم ريَنمايية روون كراوةتةوة.

 -10ئةو كةل و ثةل و كاآليانةى كة بةرهةمى كارطةكانى ناوخؤى هةريَمن و لة دةروازةو بنكة فةرمييةكانى طومرطى
(ئيرباهيم خةليل  ،بامشاخ  ،ثةرويَزخان  ،حاجى ئؤمةران  ,هةردوو فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى هةوليَر و سليَمانى)
هةناردةى دةرةوة دةكريَن وة ثيَويستة مؤلَةتى هةناردةى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى هةبيَت .

 -11بابةتةكانى ( كاغةز و كارتؤنى كؤنة و الستيكى كؤنة و شوشةى شكاو هيرت  ,كة كؤكراوةى ناو شارةكانن) وة ئةو

كاالَيانةى كة لة دةروازة و بنكة طومرطيةكان هاووردة دةكريَن و كارى طومرطيان لة يةك كاتدا بؤ ئةجنام دةدريَت و
دواتر رِاستةوخؤ لة ذيَر ضاوديَرى طومرك و لة سنووريَكى تر هةناردةى دةرةوة دةكريَنةوة ثيَويست بة مؤلَةتى هةناردةى

وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى ناكات .

 -12هةموو كةل و ثةل وكاالَو ئاميَرو (أجهزة) كة لةكةدار (معيوب) يان بةكار نايةت وة بة خواستى خاوةنةكةى نيـة ,
وة خاوةنةكةى دةيةويَت بيطيَريَتةوة بؤ شويَنى ليَهاتوو بةم شيَوةية مامةلَةى لةطةلَ دا دةكريَت -:
أ -تا ماوةى ( )90نةوةد رؤذ كريَى ثشكنينى ليَوةردةطرييَت.

ب -لة ( ) 90نةوةد رؤذ بةسةرةوة رِةمسى طومرطى بةرِيَذةى ()%1ى ليَوةردةطريىَ جطة لة بةخشراوةكان كـة بـةكريَى

ثشكنني دةطةرِيَتةوة.

 -13داشكاندن بة رِيَذةى ( )%25لة رِةمسى طومرطى بؤ سةرجةم ئةو كةل و ثةالنةى كة لة رِيَطاى فرِؤكةخانةكانى
هةريَمى كوردستانةوة هاووردة دةكريَن  ,بةالَم لة كاتى رِوودانى سةرثيَضى واتة دروست بوونى كيَشةى طومرطى بة ثىَ
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ى ياساى طومرطى ذمارة ( )23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراوى عيَراقى يةكاليي دةكريَتةوة و داشكاندنيان بؤ

ناكريَت .

 -14هاوردةكردن و هةناردةكردنى بةرهةمة نةوتيةكان ثيَويستى بة رِةزامةندى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان هةية جطة

لة رِؤن وطريزو سؤيل و رِؤنى بريَك .

 -15هاوردةكردن و هةناردةكردنى ئاميَر و ثيَداويستى هةلَكةندنى بريى نةوت و كانزا سروشتيةكان ثيَويستى بة

رِةزامةندى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان هةية .

 -16هاوردةكردنى غازى فريؤن لة جؤرى  HCFC / R22ثيَويستى بة رِةزامةندى دةستةى ثاراسنت و ضاك كردنى
ذينطةى هةريَم هةية و ثيَويستة برِةكةى بؤ ديارى كرابيَت .

 -17هاوردةكردن و هةناردةكردنى دةرمان و ئاميَر و ثيَداويستى ثزيشكى دةبيَت رِةزامةندى وةزارةتى تةندروستى

هةبيَت دواتر كارى طومرطى بؤ ئةجنام دةدريَت.

 -18هاووردةكرنى ئاميَرى ثزيشكى و ئاميَرى ظيَتيَرنةرى بؤ ناو هةريَم ئةطةر نةبةخشرابوو بةريَذةى ( )%1رةمسى

طومرطى ىلَ وةردةطرييَت دواى وةرطرتنى رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار.
 -19هاووردةكردنى ئاميَرى جوانكارى ثزيشكى بؤ ناو هةريَم لة ( )%5ى رِةمسى طومرطى ليَوةربطرييَت بة مةرجيَك

ثشتطريى اليةنى تةندروستى هةبيَت .

 -20هةناردةكردنى بةردى بةرهةمى كانةكانى ناوخؤ بة شيَوةى ثارضة وكتلة و هارِاو و شكيَنراو ثيَويستى بة رةزامةندى

وةزارةتى سامانة سروشتييةكان هةية.

 -21هاوردةكردن و هةناردةكردنى كاآل و كةل و ثةل و ثيَداويستى سةربازى ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى
ثةيوةنديدار هةية .

 -22لةكاتى هيَنانى ثيَداويستى تةندروستى و كشتوكالَى و ظيَتيَرنةرى لة سنوريَكى ديارى كراو بؤ ناو هةريَم و

راستةوخؤ لةسنوريَكى تر دةضيَتةوة دةرةوةى هةريَم دواى (وةرطرتنى رةزامةندى اليةنى ثةيوةندى دارةكانى تايبةت

بةجؤرى ثيَداويستيةكة) بؤ هاتنة ناوةوة و ضونة دةرةوةى و دواى كارى ثشكنني وطومرط كة بةثيَى ثيَناسة بؤي ئةجنام
دةدريَت و دةبيَت راستةوخؤ بة نويَنةر وة لةذيَر ضاوديَرى طومرط برِواتةوة بؤ دةرةوةى هةريَم .

 -23هةموو ئةو رِيَنماييانةى كة لة وةزارةت و اليةنة ثةيوةندى دارةكانى وةكو ( وةزارةتى تةندروستى و ناوخؤ و

كشتوكالَ و بازرطانى و ثيشةسازى و دةستةى طشتى كؤنرتؤىل جؤرى و دةستةى ذينطةثاريَزى و بانكى ناوةندى هةريَم
 ....هتد) دةردةضن و ثةيوةنديان بةاليةنى طومرطيةوة هةية  ،ثيَويستة دواى رةزامةندى لةاليةن وةزارةتى دارايى و

ئابوورى هةريَم و دواى طشتاندنى لةاليةن بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط  ،لةسةرجةم طومرط و دةروازةكان جىَ بةجىَ
بكريَت .

 -24هةموو ئةو كاآل و بابةتانةى كة دةكةونة ناو بةرنامةى ثشكنينى ثيَش هاووردةكردن كة لة اليةن كواليَتى

كؤنرتؤلَةوة ئامادةكراوة  ،ثيَويستة برِوانةمةكانيان ( )COCكة لة اليةن كؤمثانيا ثشكنةرةكان ثىَ دراوة ،لة اليةن
بةرِيَوةبةرايةتى يان بنكةى كواليَتى كؤنرتؤلةوة رِاستاندنيان بؤ بكريَت و دواتر كارى طومرطى بؤ بابةتةكة ئةجنام بدريَت
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وة ثيَويستة ويَنةيةك لة برِوانامةكة ( )COCو ( )Releaseكؤثى بكريَ و هاوثيَضى مةنةفيَست يان ثسولةى طومرطى

(37أ) بكريَت و بدريَت بةخاوةن كاآلكة (خاوةن بار).

 -25طومرط كردنى بوتلَى ئؤكسجني بؤ دةرةوة ثيَويستى بة مةنةفيَست و سةرةتاى تةواو هةية كة بيسةمليَنيَـت لة

دةرةوة هاتووة.

 -26هةموو ئةو بابةتانةى كة ثيَوةرةكانيان بةكيَش ديارى كراوة بةكيَشى طشتى (الوزن القائم) طومرط دةكريَت جطة

لةو كةل و ثةالنةى لة ريَطاى فرؤكةخانة ديَنة ناو هةريَم كيَشيان سوكة بةآلم بة قةبارة طةورةن لةاليةن ليَذنةيةكةوة لة
بةريَوةبةرايةتى طومرطى فرؤكةخانةى ناوبراو ثيَك بهيَنريَت بؤ طةرِانةوةى بؤ سةر كيَشى دروستى خؤى.
 -27هاوردةكردن وهةناردةكردنى ئاميَرو ثيَداويستى هةلَكةندن ودامةزراندنى كارطةي بةرد و كانزا طران بةهاكان

ثيَويستى بة رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار هةية.

 -28هاوردةكردن و هةناردةكردنى كربيتى ثيشةسازى ثيَويستى بة رةزامةندى وةزارةتى سامانةسروشتيةكان هةية وة

كربيتى كشتوكالَى (لة شيَوةى ثةين  ,ثاودةر) ثيَويستى بة رِةزامةندى وةزارةتى كشتوكالَ هةية.

 -29هاوردةكردنى تةنةر ثيَويستة لة دةبةى بضووك بة قةبارةى ( 1لرت تاكو  20لرت)ى ثالستيكى بيَ و سةرووى ئةو
قةبارةية ثيَويستى بة رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ هةية.

 -30بؤ دةست بةسةراطرتن و هيَنانى (هيَما) نيشانةى بازرطانى (عالمة جتارية) ثيَويستة.:
أ-

بازرطان رِةزامةندى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى حكومةتى هةريَمى كوردستانى هةبىَ وة ئةو هيَمايانةى كة لـة

وةزارةتى بازرطانى حكومةتى عيَراقى تؤمار كراون ثيَويستة لة اليةن وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى هـةريَم رِةزامةنـدى
و رِاستاندنى بؤ بكريَت و دواى ثةسندكردنى جىَ بةجىَ بكريَت و كارى ثيَ بكريَت.
ب -ئةو هيَمايانةى كة لة اليةن وةزارةتى بازرطانى هةريَم تؤمارنةكراون بازرطان و كؤمثانياكان ئازادن كـة بازرطـانى

ثيَوة بكةن.

ج -ئةو هيَمايان ةى كة تؤماركراون لةاليةن وةزارةتى بازرطـانى هـةريَم و لـةكاتى هاوردةكردنيـان لةاليـةن بازرطـان و

كؤمثانياكان كة رةزامةندى هيَنانيان نى يةو بةناوى ئةوانةوة تؤمار نةكراون ،ثيَويستة لة هةمان شويَنى ليَهـاتوو رِةوانـةى
دةرةوة بكريَنةوة دواى وةرطرتنى بةليَن نامةكة جاريَكى تر ئةو هيَمايانة هاوردة نةكاتةوة بؤ ناو هةريَم.

 -31بؤ ئةوةى بابةتةكانى بةشة خؤراك (حصة متوين ) هةناردةى دةرةوة نةكريَت و كؤنرتؤىل بة قاضاغ بردنى بكريَت ،

ريَطا نادريَت بة بردنة دةرةوةى بةشة خؤراكى هاووآلتيان كة لةاليةن وةزارةتى بازرطانيةوة دابةش دةكرىَ  ،وة جؤر و
هاوشيَوةكةى لةكاتى بردنةدةرةوةدا ثيَويستة سةرةتاى هاتنةناوةوة و رِةزامةندى اليةنى بازرطاني هةبيَت .

 -32سةبارةت بة رةمسى طومرطى لة دةروازةى (ئيرباهيم خليل  ،بامشاخ  ،ثةرويَزخان  ،حاجى ئؤمةران  ,فرؤكةخانةكانى

هةريَمى كوردستان) دةتوانن بة دؤالر وةريبطرن هةر دؤالريَك بةرامبةر بةو نرخة دةبيَـت كة لة اليةن بانكةوة هةفتانة

ديارى دةكريَت.

 -33هاتن و رؤيشتنى ثيَنوس وكاتذميَرى بة كاميَرا و هاو شيَوةكانى ثيَويستى بةرةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ هةية جطة
لةو كامريا ضاوديَريانةى كة لة ماآلن و شويَنة طشتيةكان بةكار ديَت.
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 -34ئةطةر لةهةر بةريَوةبةرايةتيةكى طومرطى باريَك كارى طومرطى بؤ دةرةوةى هةريَم بؤ ئةجنام درا لةو

بةريَوةبةرايةتيةى كة دوا خالَى سنووريية  ،دواى ثشكنني تةنها كريَى ثشكنينى لَى وةربطرييَت.

 -35هةر بازرطانيَك مؤلَةتى هاووردةى بازرطانى نةبيَت يان برِى رِةسيدى مؤلَةتةكةى تةواو بووبيَت بة رِيَذةى

()%25ى رِةمسى طومرطى  ,سزا دةدريَت.

 -36لةكاتى (تةواو بوونى) برِى مؤلَةتى هاوردن و هةناردن ،بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكان دةسةالَتيان هةية تاكوو

ريَذةى ( ) %20لة برِى مؤلَةتى هاوردن و هةناردن بؤ كةل و ثةل و كاالَكان وة بةريَذةى ( )%50بؤ جطةرة و تووتن
لةكاتى ثيَويست زياد بكريَت تاكو بازرطان مؤلةتى هاوردنةكة و هةناردنةكة نوىَ دةكاتةوة دواتر ئةو برِة لة رةسيدى
مؤلةتة نويَيةكة دادةطرييَت بة مةرجيَك بةروارى مؤلةتةكة بةسةر نةضووبيَت وة ئةم كارة تةنها بؤ يةك جار و يةك مؤلةت

ئةجنام دةدريَت وة بؤ ماوةى يةك مانط و وةرطرتنى بةلَيَن نامة بؤ ئةو مةبةستة وة لة كاتى ثابةند نةبوون سزادةدريَت بة
ريَذةى ( ) %25لة رِةمسى طومرطى.

 -37هاووردةكردنى ثةينى كيميايى كشتوكالَى ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار هةية .
-38
أ /لة كاتى هاوردةكردنى بابةتى خواردةمةنى بؤ ناو هةريَم ئةطةر لة ثشكنينى تةندروستى نةشياوبيَت و لة تاقيطةكان

دةرنةضيَت  ،ئةوا بةثيَى ماددةى ( )68برطةى ( )2لة ياساى طومرطى ذمارة ()23ى هةمواركراوى عيَراقى سالَى
( )1984ريَطاى ثىَ دةدريَت بطةريَتةوة شويَنى ليَهاتوو لةو ماوةيةى كة ئيدارةى طومرط ديارى دةكات و لة ذيَر

ضاوديَرى طومرط و دواى وةرطرتنى بةلَيَن نامة ،يان لةناو بربدريَت لةسةر خةرجى خاوةنةكةى و حمضرى تةلف كردنى بؤ
بنوسريَت.
ب /لة كاتى هاوردةكردنى هةر كاآليةك بة تايبةتى خواردةمةنى ئةطةر بة شيَوةى ناياسـايى بيَتـة نـاو هـةريَم و بـةروارى

بةكارهيَنانى بةسةرضوو بيَت ثيَويستة دةستى بةسةردا بطرييَت و لةناو بربدريَت (تلف) بكريَت بةئامادةبوونى خاوةنةكةى
يان وةكيلةكةى و لةسةر خةرجى خاوةنةكةى.

ج /دةسةلَاتى (تلف) كردنى كةل و ثةىل قةدةغةكراو بةماددةى ( )68لة ياساى طـومرطى عيَراقـى ذمـارة ()23ى سـالَى

 1984لةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة ئةجنام بدريَت  ،ثيَويسـتى بـة رِةزامةنـدى بة ِريَوةبةرايـةتى طشـتى طـومرط ناكـات و
مانطانة بةشيَوةى ئامار ئاطادارى بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط بكريَتةوة لة كارةكان.

د /ئةو كاآليانةى كة دةستيان بةسةر طرياوة لة كؤطاى طومرطةكان وة زوو بةسةر دةضن يـان بـةروارى بةسةرضـوونيان

زؤرى نةماوة راستةوخؤ بةريَوةبةرى طومرطةكان دةسةآلت دارن بة ئةجنامدانى كـارى ثيَويسـت بـةثيَى ياسـاو ريَنمـايى

طومرطى ثيَش ئةوةى بةروارى كاآلكان تةواو بيَت.

 -39هةموو ئؤتؤمبيَليَكى بارهةلَطر و شةحن و ئؤتؤمبيَلى تايبةتى تاك و ئاميَريَك بؤى هةية ( )72حةفتا و دوو سـةعات
لةناو حةرةمى طومرطى يان دةروازة فةرمية نيَودةولَةتيةكان مبيَنيَتةوة ،ثاشان ( )100,000سةد هةزار دينار سزا بدريَت

بؤ هةر ( )24بيست و ضوار سةعاتيَك بةمةرجيَك هؤى دواكةوتنةكةى لة بازرطانةوة بيَت.

 -40ئةو ئاميَرانةى كة بؤ دامةزراندنى كارطة بةرةزامةندى وةزارةتـى ثيشةسـازى ديَنـة نـاو هـةريَم لـةكاتى طةرِانـةوةى

ثيَويستى بة رةزامةندى وةزارةتى ناوبراو هةية .
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 ( -41زاوية ،ضةنةلَ ،رِاستة ،ئاسنى ضوار طؤشة ،ثليَت  ،شيشي سةببة ،شيَلمان و جؤرةكـانى تـر ) ضـوونة دةرةوةيـان

قةدةغةية تةنها ئةوانةى رِ استةوخؤ لة دةروازةيةكةوة بـؤ دةروازةيـةكى تـر لـة ذيَـر ضـاوديَرى طـومرط دة ِروات وة يـان
بةرهةمى كارطةى خؤمالَني ثيَويستة ثشتطريى اليةنى ثةيوةنديدارى هةبيَت.

 -42ئةو برِة كيَبل و تيَلة حناس (مس) و ئةلةمنيؤم و تةىل فافؤنةى كة كؤنةو بـةكارهاتوون و بـة زيـادكردنى ئاشـكرا لـة

بةريَوةبةرايةتية طشتيةكانى كارةباى هةريَم دةكرِيَنةوة لة سنورى طومرطى ثةيوةنديدار ثشكنينى بؤ بكريَت دواتر بـاجى

طومرطيان ليَوةردةطرييَت بؤ دةرةوةى هةريَم بةثيَى جؤرى بابةتةكة ئةو رِةمسة طومرطيةى كة لة خشـتةى بةشـى ()12ى
ئةم ريَنمايية ديارى كراوة.
 -43كارطــةكانى بةرهــةم ه ـيَن لــة هــةريَمى كوردســتان كــة مؤلــةتى دامةزرانــدن و كاركردنيــان ثــى دراوة لــة اليــةن

بةريَوةبةرايةتى طشتى طةشـةثيَدانى ثيشةسـازى  ،لـة كـاتى هـاوردةكردنى (كةرسـتةى خـاو /كةرسـتةى سـةرةتايي) بـؤ
بةرهةمةكانيان رِةمسى طومرطيان ىلَ وةردةطرييَت بة ريَذةى ( )%1لة بةهاى ناو ثيَناسـة بةمـةرجيَك لـة ثيشةسـازى بـرِى

كةرستةى خاوى ثيَويسيت بؤ ديارى كرابيَت (تقدير احلاجة) بـةثيَى برِيـارى ليذنـة وة ثيَويسـتى بـة مؤلَـةتى هـاووردةى
بازرطانى نية.

 -44وةرطرتنى رِيَـذةى ( )% 5لـة بـةهاى طـومرطى لـة كـاتى هاتنـة نـاوةوةى بابةتـةكانى جطـةرة و تـوتن و خواردنـةوة

كحوليةكان بة هةموو جؤرةكانيةوة بة ناوى (سندوقى كؤمةك بؤ تووشبوانى نةخؤشى شيَرثةجنة).

 -45لةكاتى هاوردةكردنى طؤظار و كتيَب و  CDسى دى ثرِ كـراو وة ثـةرتوكى فيَركـارى بـؤ خويَنـدنطاو قوتا انـة و

ثةميانطا و زانكؤكان ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار هةية.

 -46هاوةردةكردنى بةرطى ضاث كراو لة دةرةوة بؤ بةرهةمةكانى كارطـةى نـاوخؤ دةبيَـت بـةروارى لةسـةر نـةبيَت وة
مولَةتى كارطةى هةبيت.

 -47لةكاتى هاوردةكردنى ماددة و ئاميَرى تيشكدةر (مواد املشعة) ثيَويستى بة رِةزامةندى اليةنى (ذينطة ثاريَزى) هةية.
 -48هةموو ئةوكاآل و كةل و ثةالنةى كة لةاليةن كؤمثانياى ثؤستى كةرتى تايبةت هـاوردة و هـةناردة دةكريَـت بـةثيَى

جؤرى كاآلكة كة رِةمسى طومرطيةكةى لةناو ثيَناسةى طومرطيدا ديارى كراوة بؤ ناو هةريَم يان دةرةوةى هةريَم رِةمسى
طومرطيـان ىلَ وةردةطـرييَ  ,جطـة لـة كالَــا و كـةل و ثـةىل كةسـيَتى و ديــارى و خـةآلت (االمتعـة الشخصـية وا ــدايا
والتربعات) كة بازرطانى و كرِين و فرؤشتنيان ثىَ ناكريَت و برِ و جؤر و كيَشيان (زؤركةم و سنوردارن).

 -49هةموو نووسراو و بةلَطة و فؤرم و سةرةتاكانى طومرطى بةم شيَوةية كاريان ث َى دةكريَت -:
أ -هةموو نووسراويَك كة تايبةتة بة كاروبارى طومرطى لة بابةتى (رةسيد و ريَطاثيَـدان و ليَخؤشـبوون و هتـد) دواى
تيَثةربوونى سالَيَك ثيَويستة نويَ بكريَتةوة.
ب -كاربكريَت بة سةرةتا و بةلَطةكانى هاتنة ناوةوة بـؤ كـاالَ و كـةل و ثـةل جطـة لـة (ئـاميَر و ئؤتؤمبيـل) لـة بابـةتى

ثسوولةى (37أ) و ثسوولةو فؤرمى وةرطرتنى ِرةمسى طومرطى و منافيَست و سةرةتاكان و ثسـوولة و فـؤرمى وةرطرتنـى
رِةمسى طومرطى عيَراقى فيدرالَ تاكو ماوةى ( )1يةك سالَ بة مةبةستى ضوونة دةرةوةى.
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 -50خشتةى كرىَ ى ثشكنينةكانى كاالَ و ئؤتؤمبيَلةكان و سووتةمةنى و قةثان-:
ز
1

جؤر

كرىَ ى ثشكنني

تاقيطةى منونةيي خؤراك (ئةم برِة

ثشكنينى فيزياوى  )5000( :ثيَنج هةزار دينار

خؤثاراستنى تةندروستى /يةكةى

ثشكنينى باكرتيولوجى  )10000( :دة هةزار دينار

ثارانة لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى

ثشكنينى خؤراك وةردةطرييَت) .
2

كةل و ثةىل هاووردة

3

كةل و ثةىل هةناردة

4

شةحنةكان هاووردة

ثشكنينى كيمياوى  )10000( :دة هةزار دينار

رِةمسى طومرطى  :بة ثىَ ى ثيَناسةى طومرطى

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )10,000( :دة هةزار دينار تا كيَشى ( )2دوو طن
( )20,000بيست هةزار دينار بؤ سةرووى كيَشى ( )2دوو طن
باجى دةرامةت  )%3( :ى رِةمسى طومرط
بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

ثشكنينى كشتوكالَى  )7500( :حةوت هةزار و ثيَنج سةد دينار
ثشكنينى ظيتةرنةرى  )15000( :ثانزة هةزار دينار

ثشكنينى تةندروستى  )15000( :ثانزة هةزار دينار

ثشكنينى كؤنرتِؤلَى جؤرى  )15000( :ثانزة هةزار دينار

ثشكنينى تاقيطةى بيناسازى  )7500( :حةوت هةزار و ثيَنج سةد دينار
عمولةى بانك ( )4500ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار

قةثان  )5000( :ثيَنج هةزار دينار بؤ هةموو جؤرة بار هةلَطريَك
ِرةمسى طومرطى  :بةثىَ ى ثيَناسةى طومرطى

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )10,000( :دة هةزار دينار تا كيَشى ( )2دوو طن
( )20,000بيست هةزار دينار بؤ سةرووى كيَشى ( )2دوو طن
باجى دةرامةت  )%3( :ى رِةسم

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار

قةثان  )5000( :ثيَنج هةزار دينار بؤ هةموو جؤرة بارهةلَطريَك
رِةسم  :بةثىَ ى ثيَناسةى طومرطى
باجى دةرامةت  )%3( :ى رِةسم
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بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )15000( :ثانزة هةزار دينار
ثشكنينى كؤنرتِؤلَى جؤرى  )15000( :ثانزة هةزار دينار
ثارةى تابلؤ  )15000( :ثانزة هةزار دينار

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار
5

ثاصى طةشتيارى بيانى هاتن بؤ ناو

6

ثاصى طةشتيارى بيانى ضوون بؤ

7

ئؤتؤمبيَلى طةشتيارى بيانى بؤ ناو

8

ئؤتؤمبيَلى طةشتيارى بيانى ضوون

9

ئؤتؤمبيَلى طةشتيارى عيَراقى

10

ئؤتؤمبيَلى طةشتيارى عيَراقى

11

تريَلة كة شةحنى ئؤتؤمبيَل داخل

هةريَم

رِةمسى داخل بوون  )75000( :حةفتا و ثيَنج هةزار دينار
كرىَ ى ثشكنني  )10.000( :دة هةزار دينار
بةهاى فؤرم ( )3000سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَج سةد دينار

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار
دةرةوةى هةريَم

بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )10000( :دة هةزار دينار
عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار

هةريَم

رِةمسى داخل بوون  )15000( :ثانزة هةزار دينار
بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى ( )5000ثيَنج هةزار دينار

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار
بؤ دةرةوةى هةريَم

بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )5000( :ثيَنج هةزار دينار
عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار

ضوون بؤ دةرةوةى هةريَم

بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )5000( :ثيَنج هةزار دينار
عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار

طةرِانةوةى بؤ ناو هةريَم

بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )5000( :ثيَنج هةزار دينار
عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )20000( :بيست هةزار دينار
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دةكات

فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار
ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

12

بارهةلَطر و تانكةرى بةتالَى بيانى

13

بارهةلَطر و تانكةرى بةتالَى بيانى

14

سوتةمةنى هةناردة

15

سوتةمةنى هاووردة

16

كرىَ ى ثشكنينى دةرةوةى

( )50,000ثةجنا هةزار دينار بؤ يةك دةرضوون وةربطرييَت .

17

لة كاتى هاتنة ناوةوةى كةل و ثةل

( )5000ثيَنج هةزار دينار كرىَ ى ثشكنني وةربطرييَت بؤ ( )1يةك طن .

بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )10000( :دة هةزار دينار
عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد دينار

قةثان  )5000( :ثيَنج هةزار دينار بؤ هةموو جؤرة بارهةلَطريَك
(طؤرِينى رِيَرِة و  /دةرضوون)

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد
بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )10000( :دة هةزار دينار
سزاى طؤرِينى رِ َيرِةو  )30000( :سى هةزار دينار

قةثان  )5000( :ثيَنج هةزار دينار بؤ هةموو جؤرة بارهةلَطريَك
رِةمسى طومرطى  )5000( :ثيَنج هةزار دينار بؤ ( )1يةك طن
باجى دةرامةت )%3( :

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد
ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد دينار
بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )20000( :بيست هةزار دينار

قةثان  )5000( :ثيَنج هةزار دينار بؤ هةموو جؤرة بارهةلَطريَك
رِةمسى طومرطى  :بةخشراوة

كرىَ ى ثشكنينى طومرطى  )20000( :بيست هةزار دينار
بةهاى فؤرم  )3000( :سىَ هةزار دينار

ثوىل دارايى  )1500( :هةزار و ثيَنج سةد

عمولةى بانك  )4500( :ضوار هةزار و ثيَنج سةد

ثشكنينى سووتةمةنى  )30000( :سى هةزار دينار

قةثان  )5000( :ثيَنج هةزار دينار بؤ هةموو جؤرة بارهةلَطريَك
ناوضةى طومرطى

و كاالَ بؤ ناو دةروازة فةرميةكان لة
سةر داواى بازرطان و رِاستةوخؤ

9

طةرِيَنرايةوة لة هةمان دةروازةوة
تيَبينى -1 :ئةم كرىَ و باجانة لة هةموو دةروازة و طومرطةكان بة ثىَ ى خشتةكة وةردةطرييَت و نابيَت زياد و كةم وةربطرييَت
.

 -2ئةم كرىَ ى ثشكنني و باجانة لة هةموو طومرطةكان بؤ يةك ئؤتؤمبيَل وةردةطرييَت  ,بةالَم لة فرِؤكةخانةكان بؤ يةك مامةلَة

وةردةطرييَت .

 -3ئةو شويَنانةى (بانك) يان ىلَ نية يان بانك ثارةكة وةرناطريَت عمولةى بانك وةرنةطرييَت .

 -4كرىَ ى ثشكنينةكانى (كشتوكالَي  ,ظيتةرنةرى  ,تةندروستى  ,كؤنرتِؤلَى جؤرى  ,تاقيطةى بيناسازى) ئةم كرىَ يانة لة
كاتيَكدا وةردةطرييَن كة ثشكنني و خزمةتطوزاريةكة ئةجنام درابن لةاليةن فةرمانطة تايبةمتةندةكانى خؤيانةوة .
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بةشى دووةم
ليَخؤشبوون لة باجى طومرطى ( اآلعفاءات )

بةثيَى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراو وة ماددةى حةوتةم لة ياساى ثيناسةى
طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة ()21ى سالَى ( )1993تايبةت بة ليَخؤشبوون لة رِةمسى طومرطى (االعفاءات) وة
هةر ياسايةكى ترى تايبةت بةو ليَخؤشبوونة دةرضوو بيَت .ثيَويستة رةضاوى ئةم خاآلنةى خوارةوة بكريَت :

 -1هةموو بابةتةكانى كة ليَخؤشبوونيان (بةثيَى ياسا) لة رِةمسـى طـومرطى بـؤ كـراوة ،لـة كـاتى هاتنـة نـاوةوة رِةمسـى
طومرطى و باجى دةرامةتى ليَوةرناطرييَت تةنها كريَى ثشكنينيان ىلَ وةردةطرييَت.
 -2هةموو ئةو كاالَ و بابةتانةى كة ليَخؤشبوونيان بؤ كراوة لة كاتى ضوونة دةرةوة دا ( هةناردة كردن) بـةو بةريَذةيـة
رِةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَ كة لة ثيَناسةدا ديارى كراوة .
 -3لةكاتى رِوودانى سةرثيَضى لةاليةن بازرطان  ،بؤ يةكالكردنةوةى كيَشة طومرطيةكانى تايبةت بةو كـةل و ثةالنـةى
كة ليَخؤشبوونيان بؤ كراوة ،كار بة بةهاى نـاو خشـتةى ثيَناسـةى طـومرطى هـةريَم و ياسـاى طـومرطى عيَراقـى ذمـارة
()23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراو دةكريَت.
 -4هةموو ئاميَر و كةل و ثةل و كاآليةك كة بؤ دام و دةزطاكانى حكومةتى هةريَم و حكومةتى عيَراق ديَت و ئةطـةر
بةثيَى (ياسا) ليَخؤشبونى بؤ كرابيَت لة رِةمسى طومرطى و رِةزامةندى وةزارةتى دارايى هةريَمى هةبيَ  ،ثيَويستة رِةضاوى
ئةم مةرجانةى خوارةوة بكريَت-:
أ -وةزارةتى ثةيوةنديدار بة واذووى جةنابى وةزير يـان بريكـارى وةزارةت نووسـراو ئاراسـتةى وةزارةتـى دارايـى و
ئابوورى بكات بة مةبةستى ليَخؤشبوون لة رِةمسى طومرطى.
ب -دةبيَت ليستى ثيَداويستيةكانى كة مةبةستة لة طـومرط ببةخشـريَن هاوثيَضـى نوسـراوةكة بكريَـت و مـؤركرابىَ لـة
اليةن وةزارةتى داواكار.
ج -جؤرو برِى ليستةكانى ناو براوى خالَى سةرةوة بةزمانى كوردى يان عةرةبى بةرؤشنايى لةو ليستةدا ديارى بكريَـت
وةهاوثيَض بكريَت.
د -سةرجةم سةرةتاكان و بةلَطةنامةكان بة ناوى فةرمانطةى ثةيوةندارةوة بيَت.
 -5كانزا طران بةهاكان ( زيَر -زيو -ثالتني -ئةملاس ) لةكاتى هاتنى بؤناو هةريَمى كوردستان ليَخؤشبونيان لة رِةمسـى
طــومرطى بــؤ دةكريَــت وة ثيَويســتى بــة مؤلَــةتى هــةناردةى بازرطــانى نيــة  ،وة رةضــاوى خالَــةكانى بةشــى ضــوارةمى
ريَنماييةكانى طومرط بكريَت.
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 -6طازوايل و بةنزين و نةوت و غازى شل لةكاتى هاتنى بؤ ناو هةريَم ليَخؤشبوون لة رِةمسى طومرطى دةيان طريَتـةوة
بةمةرجيَك رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارى هةبيَت و ثيَويستى بة مؤلَةتى هاووردةى بازرطانى نية .
 -7خواردةمةنيةكان( :شةكر ،رِؤن  ،بـرنج ،ئـارد  ،زة يتـى شـل  ،طـةري  ،شـريى ووشـكى (تايبـةت) بـة منـداآلن وة
خواردنى تايبةتى منداآلنى ساوا لة بابةتى سريالك و  ...هتد و ثيَويستى بة مؤلَةتى هاووردةى بازرطانى هةية.
 -8دةرمانى مرؤيى و ثيَداويستى ثزيشـكى هـةموو جؤريَـك فـةرامؤش دةكريَـت  .بةمـةرجيَك رِةزامةنـدى وةزارةتـى
تةندروستى هةبيَت و ثيَويستى بة مؤلَةتى هاووردةى بازرطانى هةية.
 -9دةرمانى لةناو بردنى نةخؤشى ئاذةلَ و ثةلَةوةر (بةيتةرى) و دةرمانى لة ناو بردنـى نةخؤشـى كشـتوكالَى بةمـةرجيَك
رِةزامةندى وةزارةتى كشتوكالَ و مؤلَةتى هاووردةى بازرطانى هةبيَت.
 -10كةل و ثةىل ثرِوثاطةندة (دعاية) كة كرِين و فرؤشتنى ثيَوة ناكريَـت و ثيَويسـتة كـةل و ثـةىل ثرِوثاطةندةكـة و ئـةو
كاآليةى ثرِوثاطةندةى بؤ دةكرىَ ثيَكةوة لـة ناويـةك هؤكـارى طواسـتنةوة (وسـائط النقـل) وةك فرِؤكـة و شـاحينات و
كؤنتيَنةر و بارهةلَطرةكانى تر  ....هتد باركرابيَت بة مةرجيَك كةل و ثةىل ثرِوثاطةندة كة لة يـةك تـةن زيـاتر نـةبيَت وة
ئةطةر لة يةك تةن زياتر بوو يان ئةطةر بةتةنها باركرابيَت ثيَويستة كارى طومرطى بؤ ئةجنام بدريَت جطة لة كـةل و ثـةىل
ثرِوثاطةندةى تايبةت بة (جطةرة) كا هاتنة ناوةوةى بةثيَى ياساى (مكافحة التدخني)ى هةريَمى كوردستان ذمـارة ()31ى
سالَى ( ،)2007قةدةغةية.
 -11كةل و ثةل و كاآلى هاوردةكراو لة اليةن اليةنة بيانيةكان بة مةبةستى بةشدارى كردن لة ثيَشانطا نيَودةولَةتيـةكان
كة لة عيَراق و هـةريَم دةكريَنـةوة كـة بـؤ ثرِوثاطةنـدة و خـوان و ئاهـةنط و خسـتنة ِروو و جـوان كردنـى لـة طؤشـةى
ثيشانطاكة دادةندريَن ،بةخشراون لة رِةمسى طومرطى بةمةرجيَك كؤى رِةمسى طومرطية بةخشراوةكة  ،بةم شيَوةية بيَـت
كة لة برِطةى ضوارةم لة ماددةى ()164ى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )23سالَى ( )1984ى هاتووة .
 -12منونةى بازرطانى (العينات التجارية) ليَخؤشبوون لة رِةمسى طومرطى دةطريَتةوة.
 -13كةل و ثةىل كةسيَتى (االمتعة الشخصية) و ( كةل و ثةىل ناو مال ) جطـة لـة (ئؤتؤمبيَـل) لـةكاتى هاوردةكردنيانـدا
بةثيَى ماددةى ()162ى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )23سالَى ( )1984بةخشراون لة رِةمسى طومرطى.
 -14كةل وثةل و ثيَداويستى و سوتةمةنى فرؤكةخانة و كؤمثانياى فرؤكةوانى ناوخؤى و دةرةكى بةمةرجيَك لة سـنورى
فرؤكةخانة هاوردةبكريَت و لة سنورى فرؤكةخانـة نةضـيَتة دةرةوة بـة رةضـاو كردنـى برِطـةى (أ) يةكـةم  /لـة مـاددةى
()166ى ياساى طـومرطى عيَراقـى ذمـارة ()23ى سـالَى  1984وة بـؤ ثالَثشـتيةك بـؤ بوذانـةوة اليـةنى فرؤكـةوانى و
فرؤكةخانةكانى هةريَمى كوردستان .
 -15ثــةرتوك ورؤذنامــةو طؤظــار و كتيَبــى ئــاينى ئــةلكرتؤنى بــة مــةرجيَك رِةزامةنــدى اليــةنى ثةيوةنديــدارى هــةبيَت
ليَخؤشبوون دةيانطريَتةوة ثيَويستى بة مؤلَةتى هاوردةى بازرطانى نية.
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 -16ئةو كةل و ثةالنةى لة رِيَطاى ثؤستةى حكومةتى هةريَمى كوردستان هـةناردة و هـاوردة دةكـريَن ليَخؤشـبوون لـة
ِرةمسى طومرطى دةيان طريَتةوة و تةنها كريَى ثشكنينى ىلَ وةردةطرييَت.
 -17مةرِومالَات و طاو طؤلك ( رِةشة وولَاغ ) ليَخؤشبوون لـة رِةمسـى طـومرطى دةيانطريَتـةوة بةمـةرجيَك رِةزامةنـدى
اليةنى ثةيوةنديدارى هةبيَت لة كاتى هاوردةكردندا وة ثيَويستة مؤلَةتى هاوردةى بازرطانى هةبيَت.
 -18كاآل و كةل و ثةىل وةك ( خواردةمةنى و دةرمان و ثيَداويستى ثزيشكى وكشتوكالَى و ظيَتيَنةرى و مةرِ و مـاآلت )
كة لة ريَنمايى ناويان هاتووة و بةخشراون لة رِةمسى طومرطى ئةطةر مؤلَةتى هاوردةى بازرطانيان نةبوو ئـةوا بـة رِيَـذةى
( )%25لة رِةمسى كاالَ كة يان ثيَداويستيةكة  ,سزا دةدريَت.
 -19ليَخؤشبوونى (بةخشني) وةزارةت و دام و دةزطاكانى حكومةتى هةريَم و حكومةتى ناوةندى (فيدرالَ) لة رِةمسى طومرطى:
 -1ليَخؤشبوونى وةزارةت و دام و دةزطاكانى حكومةتى هةريَم :

أ -ئاماذة بة برِطةى يةكةم لة ماددةى ( )80لة ياساى طومرطى عيَراقى ()23ى سالَى 1984ى هةموار كراو وة
ماددةى حةوتةم لة ياساى رِةمسى طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة()21ى سالَى ( ، )1993هةموو كةل و ثةل و
كاآليةك (كة لة اليةن ) يان ( بؤ ) فةرمانطة و دام ودةزطاكانى دةولَةت و كةرتى طشتى و كةرتى تيَكةآلو و
ريَكخراوةكان هاوردةى دةكةن  ،ثيَويستة رةمسى طومرطى و باجةكانى بؤ ئةو كةل و ثةل و كاالَيانة بدات  ،تةنها لةو
حالَةتة نةبيَت كة بة دةقيَكى ياسايى تايبةت لةو رِةسم و باجانة دةبةخشريَت كة ثيَويستة رِةزامةندى وةزارةتى دارايى و
ئابوورى لة سةر بيَت .
ب -بةثيَى برِطةى يةكةم  /ب لة ماددةى ( )155و (  ) 165ى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )23سالَى ()1984
ى هةموار كراو ،لة كاتى هاوردةكردنى هةر كاآل و كةل و ثةليَك كة وةك هاوكاري و يارمةتى و بةخشني (ا بات
والتربعات ) دةيهيَنن بؤ رِيَكخراوة ميلليةكان يان دام ودةزطا مرييةكان و رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديداريان هةية ،
بةخشراون لة رِةمسى طومرطى طشت باجةكان تةنها كرىَ ى ثشكنينيان ىلَ وةردةطرييَت بة مةرجيَك هةموو سةرةتاكان و
(بةلَطةنامةكان) ى كة تايبةتة بة كةل و ثةلة هاووردة كراوةكان ثيَويستة بة ناوى ئةو وةزارةتةوة بيَت يان ئةو
فةرمانطةيةوة بيَت يان بة ناوى رِيَكخراوة خيَرخوازيةكانةوة بيَت وة بةكارهيَنانيشى دةبيَت بة هةمان شيَوة بؤ دام و
دةزطاكة يان فةرمانطةكة يان رِيَكخراوةكة بيَت كة ليَخؤشبوونى بؤ كراوة .
ج -ئةو دام و دةزطا و ثرؤذانةى (بةثيَى ياسا) ليَخؤشبوونيان لة رِةمسى طومرطى بؤ كراوة  ،لةكاتى هاوردةكردنى كةل
و ثةل كة تايبةتة بةخؤيان نةك فرؤشنت و بازرطانى ثيَوةكردن ،ثيَويستى بة مؤلَةتى بازرطانى (نى ية) بؤ منوونة :
ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان  ،دةزطاكانى خيَرخوازى ،وةزارةتى سامانة سروشتيةكان  ،سةرجةم ثيَداويستية ديبلؤماسيةكان ،
هاوكارية مرؤييةكان ،كةل و ثةىل كةسيةتى (االمتعة الشخصية)  ،ثيَداويستى فرؤكةوانى ناوخؤ .
 -2ليَخؤشبوونى وةزارةت و دام و دةزطاكانى حكومةتى ناوةند (عيَراق) :
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ئاماذة بة برِطةى يةكةم لة ماددةى ( )80لة ياساى طومرطى عيَراقى ()23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراو هةموو كةل

و ثةل و كاآليةك (كة لة اليةن ) يان ( بؤ ) فةرمانطة و دام ودةزطاكانى دةولَةت و كةرتى طشتى و كةرتى تيَكةآلو و
ريَكخراوةكان هاوردةى دةكةن  ،ثيَويستة رِةمسى طومرطى و باجةكانى بؤ ئةو كةل و ثةل و كاالَيانة بدات ،تةنها لةو

حالَةتة نةبيَت كة بة دةقيَكى ياسايى تايبةت لةو رِةسم و باجانة دةبةخشريَت  ،وة لةكاتى بةخشيندا (بةياسا) كار بةم
خاآلنةى خوارةوة بكريَت :

أ -ليستى كاآلكان رِوون وئاشكرابىَ وة ماددةكاني تيَدا دياربيَت وة ذمارة و ثيَوانة و كيَش بة ووردى ِروون كرابيَتةوة

 ،لة هةمان كاتدا وةرط َيرِدرابيَتة سةر زمانى كوردى وعةرةبى بؤ دلَنيابوون لة برِ وجؤرى وردةكارى كاآلكان.
ب -ووردبينى تةواو لة ليستى موَركراو بة موَرى زيندوو رِاستى و درووستى هاوثيَضةكان لة كاتى هاتنى نووسراو لة

دةستةى طشتى طومرطى عيَراقى فيدرالَ.

ج -ثيَويستة نووسراوةكانى بةخشني ويَنةيةك لة طريَبةستةكاندا هاوثيَض بيَت و ئاماذة درابيَت كة كةل و ثةل يان

كاآلكة ليَخؤشبونيان لة باجى طومرطى بؤ كراوة .

 -20ليَخؤشبوونى كؤمثانياكاني نةوت وةزارةتى سامانة سروشتيةكان لة رِةمسى طومرطى :

هةموو ئةو كةل و ثةل و كاآليانةى كة لة اليةن كؤمثانيا و بةلَيَندةرةكانى نةوت كة طريَبةستيان لةطةلَ وةزارةتى سامانة
سروشتيةكان هةية ،هاوردةدةكريَن ثيَويستة رِةمسى طومرطى بؤ ئةو كةل و ثةل و كاآليانة بدات تةنها لةو حالَةتة نةبيَت

كة بةياسا يان دةقيَكى تايبةت لةم رِةسم و باجانة بةخشرابيَت  ،وة دةبيَت لة طريَبةستةكاندا ئاماذةى ثيَدرابيَت .
 -21ليَخؤشبوونى ريَكخراوة خيَرخوازةكان و ناحكوميةكانى هةريَم :

أ -طشت ريَكخراوة خيَرخوازية نيَودةولَةتيةكان لةكاتي هاووردةكردني ثيَداويستيةكان بة مةبةستى يارمةتى و
بةخشني وهاوكاري مرؤيي بؤ ناو هةريَم وعيَراق لة ِريَطاى دةروازةكانى هةريَمةوة دةبةخشريَن لة ِرةمسى طومرطى بةثيَى
ماددةى ( )165لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()23ى سالَى ()1984ى هةمواركراو بةمةرجيَك نووسراوى فةرمى
بهيَنيَت لة اليةن وةزارةتى ثةيوةنديدار و فةرمانطةى ثةيوةنديةكانى دةرةوة وة سةرؤكى يةكةى ئيدارى ناوضةكة
ىل بكات بةنوسراوى فةرمى كةبريتني لة هةر ضوار ثاريَزطاى (هةوليَر -سليَماني -دهؤك  -هةلَةجبة) لةطةلَ
ثشتطريى َ
سةرؤكى ئيدارةى طةرميان و راثةرين و اليةنى ثةيوةنديدار.

ب -بةثيَى ياساي ريَكخراوة ناحكوميةكانى هةريَم ذمارة ( )1ى سالَى ( )2011لة ماددةي ( )14برِطةى ( ، )4دةزطا

و ريَكخراوة ناحكوميةكانى ناوخؤى (هةريَم) دةبةخشريَن لة ِرةمسى طومرطى بةمةرجيَك ئةو ريَكخراوة ناوى
تؤماركرابيَت لة فةرمانطةي ريَكخراوة ناحكوميةكان مةبةست لة هاوردةكردن كارى خيَرخوازى و بةخشني بيَت .
 -22ليَخؤشبوونى دةستةكانى دبلؤماسي و كونسولَطةرييةكان لة باجى طومرطى:

بؤ بةخشينى طشت سةفارةت و كونسولَطةرى وكةسايةتية دبلؤماسيةكان لةرِةمسى طومرطى وسةرجةم باجةكانى تر بؤ
هةر كةل وثةل وكاالَيةك كة هاوردةى دةكةن بؤ بةكارهيَنانى كةسى يان بةكارهيَنانى فةرمى (بيَجطة لةكاآلى خؤراكى و
مةشروباتى رِ َوحى وجطةرة) وة ثيَويستة ِرةضاوى ماددةكانى ( )160،159،158،157,156ى ياساى طومرطى
عيَراقى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984هةمواركراو بكريَت وة هةر بةخشينيَك بؤ ئةم مةبةستة ثيَويستة بة ئاطادارى
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وةزارةتى دةرةوةى عيَراق يان فةرمانطةى ثةيوةنديةكانى دةرةوةى هةريَم يان وةزارةتى ناوخؤ بيَت  ،وة ئةو كاآليانةى
كة هاوردةى دةكةن ثيَويستة لةطةلَ ثيَداويستى راستةقينةيان بؤ ئةو كاآليانة بطوجنيَت و وة وةزيرى دارايى و ئابوورى
بؤى هةية كة رِادةيةك بؤ ئةو برِة كالَايانة دابنيَت و سنوردارى بكات.
 -23ليَخؤشبوونى ثرؤذةكانى وة بةرهيَناني هةريَم و عيَراق بةم شيَوةية دةبيَت:
أ-ليَخؤشبوونى ثرؤذةكانى وة بةرهيَنانى هةريَم :

 -1سةرجةم ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان بةثيَى ياساى وةبةرهيَنانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()4ى سالَى ( )2006دةبيَت

مؤلَةتى وةبةرهيَنانيان لة هةريَم هةبيَت .

 -2بةثيَى برِطةى ثيَنجةم لة ماددةى ثيَنجةم لة ياساى وةبةرهيَنانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()4ى سالَى ()2006

هةموو كةل و ثةلة سةرةتاييةكان (املواد االولية) كة لة اليةن كؤمثانيا و بةليَندةرةكانى وةبةرهيَنانةوة بة مةبةستى بةرهةم
هيَنان هاوردة دةكريَن  ،بؤماوةى ( )5ثيَنج سالَ ليَخؤشبوونى لة رِةمسى طومرطى بؤ دةكريَت بةمةرجيَك برِو جؤرى

كةل و ثةلة سةرةتايةكان لةاليةن دةستةى طشتى وةبةرهيَنانةوة ديارى كرابيَت لة رِيَكةوتى دةست بةكاربوونى بةرهةم
هيَنانى يان خزمةتطوزارى  ،دواى ماوةى ديارى كراو ثيَويستة بةثيَى ياسا و ريَنمايةكانى طومرط مامةلَةى لةطةلَدا

بكريَت .
 -3بةثيَى برِطةى شةشةم لة ماددةى ثيَنجةم لة ياساى وةبةرهيَنانى هةريَمى كوردستان ذمارة ( )4ى سالَى (، )2006
وةبةرهيَن كة مؤلَةتى وةبةرهيَنانى هةريَمى هةية لةكاتى هاوردةكردنى هةموو ثيَداويستيةكانى ثرؤذةكةى لة ئاميَر و
دةزطاو ثيَداويستيةكانى تر (األت و األليات و املعدات واألجهزة) لةدةروازةكانى سنورى هةريَمى كوردستان
دةبةخشريَن لة هةموو رِةمسى طومرطى بةمةرجيَك بؤ ثرؤذة وةبةرهيَنانةكةى بةكارى بهيَنيَت ئاميَر و كةل و ثةلةكانى
تايبةت بة كارطةى وةبةرهيَن تةنها لةو ماوةيةدا دةبةخشريَن كة لة فةرمانى ثيَدانى مؤلَةت يان لة فؤرمى هةلَسةنطاندنى
كؤتايي ديارى كراوة بؤ جىَ بةجىَ كردن و تةواو كردنى ثرِؤذةكة .
 -4لة كاتى هاووردةكردنى ئاميَر و دةزطا و ثيَداويستيةكانى كة بؤ فراوان كردن و ثةرةثيَدان و نوىَ كردنةوةى
ثرِؤذةى وةبةرهيَنان (جطة لة كةرستةى سةرةتايي) ليَخؤشبوونيان بؤ دةكريَت بة مةرجيَك فةرمانى فراوان كردن و
ثةرةثيَدانيان هةبيَت .
 -5لة كاتى هاووردةكردنى كةل و ثةىل يةدةط بؤ ثرِؤذةكانى وةبةرهيَنان دةبةخشريَن لة رِةمسى طومرطى بة مةرجيَك
بةهاكةى لة رِيَذةى لة ( )%15ى بةهاى ئاميَر و دةزطاو ثيَداويستيةكانى ثرؤذةكة زياتر نةبيَت وة بؤ ماوةى ( )5ثيَنج
سالَ لة بةروارى دةست بةكاربوونى ثرِؤذةكة لة بةرهةم هيَنان يان خزمةتطوزارى دةست ثىَ دةكات .
ب -ليَخؤشبوونى ثرؤذةكانى دةستةى وةبةرهيَنانى حكومةتى فيدرال:

بةثيَى ياساي وةبةرهيَنانى عيَراقى ذمارة ( )13ى سالَى ( )2006وة ثشتبةسنت بةبةندةكانى ئةو ياساية سةرجةم
ثرؤذةكانى وةبةرهيَنانى بةخشراون لة رِةمسى دووبارة ئاوةدانكردنةوةى عيَراقى كة رِيَذةكةى ()%5ى ِرةمسى طومرطية .

 -24ليَخؤشبوونى اليةنى سةربازى و هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ :
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بةثيَى ماددةى ( )161لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراو هةموو كةل و ثةل
وكاالَ و ضةك و ثيَداويستى سةربازى و بابةتى (تةندروستى سةربازى) و هؤيةكانى طواستنةوة و جل وبةرطى سةربازى و
ئةمنى  ..هتد  ،ليَخؤشبوون لة رِةمسى طومرطى دةيانطريَتةوة بةمةرجيَك رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارى هةبيَت.
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بةشى سيَيةم :كاآل و كةل و ثةلة قةدةغةكراوةكان

ئاماذة بة برِطةى نؤزدةم و بيستةم لة ماددةى يةكةم لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984و لةبةرضاو

طرتنى هةموو ئةو نووسراو و ريَنماييانةى اليةنة ثةيوةنديدارةكان سةبارةت بة هةناردة كردن و هاووردةكردنى كاآل و
كةل و ثةلة قةدةغةكراوةكان ثيَويستة .:
يةكةم -ئةم بابةتانة ضوونة دةرةوةيان قةدةغةية تةنها بة رِةزامةندى اليةنى ثةيوةندار نةبيَت وة لة اليةن بةريَوةبةرايةتى طشتى

طومرط ثةسةند بكريَت:

 -1دراوى عيَراقى .

 -2كانزا و بةردة طران بةهاكان.
 -3مةرِ وماآلت و ئاذةىلَ دةطمةن (نادر).

 -4بابةتى يارمةتى مرؤيى و ئةوانةى رِيَـكخراوةكان و دةزطاكانى مريى دابةشى دةكةن.
 -5ئاسنة شكاو /ووردة ئاسن  /تةىل درِكاوى هةموو جؤريَك.
 -6شيَلمان /شيشى(سةبة)ى مسلح /ئاسنى دروستكراوى خام هةموو جؤريَك جطة لة وانةى كة لة كاتى هاوردةكردندا

ِراسـتةخؤ بــة نويَنــةر دةرِواتــةوة دةرةوةى هــةريَم وة يــان بةرهــةمى كارطــةى خؤمــالَني كــة ثيَويســتة ثشــتطريى اليــةنى
ثةيوةنديدارى هةبيَت .

 -7كةل وثةل ويةدةطى كؤنةى ئؤتؤمبيَـل و ئـاميَر (مكـائن)  ،جطـة لةوانـةى بةشـيَوةى ترانزيَـت هـاتووةو دةرِواتـةوة

دةرةوةى هةريَم .
 -8هةر ئؤتؤمبيَليَك بةروارى دروست كردنى لة ( )40ضل سالَ زياتر بيَت .

 -9بردنة دةرةوةى دارى برِاو و خةلؤز (رِةذوو) قةدةغةية (جطة لـة دارى سـثيندار) كـة ثيَويسـتة ِرةزامةنـدى اليـةنى
ثةيوةنديدارى هةبيَت.
دووةم  -ئةم بابةتانة هاتنيان بؤ ناو هةريَم قةدةغةية تةنها بة رِ ةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار نةبيَت وة لة اليةن بةريَوةبةرايةتى

طشتى طومرط ثةسةند بكريَت:

 -1هةيكةىل برِاوةى ئؤتؤمبيَل.
 -2بةرميلى كؤنةي بةكارهاتوو.
 -3عةالطةى رِةش جطة لة عةالطةى طةورةى زبلَ.
 -4يارى ئاطرين (العاب نارية) وةك فيشةكةشيَتة و دةمة قاضان و ساضمةكانى.

 -5دةمانضةى موَروو هاويَذو ضةقؤى حةربةو خةجنةر بؤكس و دارالستيك و دارى شةرِ.
 -6ذةهرى ماسى.

 -7دةبةى ثالستيكى بةتالَـى كؤنة.
 -8ضةورى و دونطى مةرِ.

 -9اليتى ليَزةرى /اليتى زينؤنى ئؤتؤمبيَل  +هؤرِنى هةوايى ئوتؤمبيَل.
 -10جطةرةى ئةلكرتؤنى.
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 -11كةل و ثةىل رِاوكردن بة هةموو جؤرةكانيةوة جطة لةكةل وثةىل ِراوةماسى.
 -12ثيَنوسى حربى سينى بؤ ساختةكارى.
 -13بابةتةكانى ضاكسازى بةنزين.

 -14سةرة منظمةى بطلى غاز دروست كراوى ووآلتى ضني (صني).
 -15ثيَداويستى دامةزراندنى كارةباى كؤنةى بةكارهاتوو.

 -16قةدةغــةكردنى هــاوردةكردنى غــازى فريــؤن لــة جؤرةكــانى ( )HCFC/ R11وة ( )CF2C/R12ضــونكة
كاريطةرى خراثى هةية لةسةر لةناوبردنى ضينى ئؤزؤن (كـة ئـةوةش لـة سـةر رِيَنمـايى و داواكـارى دةسـتةى ثاراسـتنى
ذينطةى هةريَمى كوردستان قةدةغةكراوة).

 -17لةسةر داواى وةزارةتى ئةوقاف هيَنانى منارةى مزطةوت دروستكراوى ئاسن ئيَرانى نوك تيذ لةسةر شيَوازى توركى

قةدةغةية بؤ ناو هةريَم.

 -18بتلَي غازي ماآلن ( بةتالَ وثرِ).

سيَ يةم -ئةم بابةتانةى هاتن و رِؤيشتنيان قةدةغةية:

 -1ماددة بيَهؤشكةرةكان (خمدرات).
 -2ضةك و تةقةمةنى.

 -3بابةتى شويَنةوار (ئاثار)
 -4دةست نووسى كؤن (خمطوطات).

 -5ماددةى كيمياوى (مزدوج ) و ماددة تيشكدةرةكان.
-6ماددةى ئةسيتيك ئةنهايدرايد.

 -7ويَنة و تابلؤ و ئةفالمى سيَكسى.
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بةشى ضوارةم :بةردو كانزاى طران بةها  /دراو
 -1لةكاتى هاتنى طةشتيارانى بيانى بؤ ناو هةريَم ثيَويستة فـؤرمى تايبـةتيان بـؤ ِريَـك ريَـت بـؤ ئـةو بـرِة زيَـرِو دراو
وطةوهــةر وبــةردى طــران بــةهاو (ئــةملاس) كــة لةطــةلَ خؤيــان دا دةيــانهيَنن لــة دةروازة ســنووريية طومرطيــةكان و

فرؤكةخانةكان بؤ ئةوةى لةكاتى طةرِانةوةى هةمان برِ لةطةلَ خؤيان ببةنةوة دةرةوةى هةريَم.

 -2هةر هاووآلتيةكى عيَراقى كة نيشتةجىَ ى دةرةوةية بؤى هةية تةنها برِى ( )250دوو سةد و ثةجنا طرام زيَر لةطـةلَ

خؤى بباتة دةرةوة.

 -3هةر هاووآلتيةكى دانيشتووى عيَراق يان هةريَم لةكاتى سةفةر كردنى كاتى (ئيش و كار) بؤ دةرةوةى ووالَت بـؤى
هةية برِى ( )50ثةجنا طرام زيَر و ( )50ثةجنا طرام زيو لةطةلَ خؤى ببات.

 -4بة لةبةرضاوطرتنى ماددةى ضوارةمى ياسايى بانكى ناوةندى عيَراقى ذمارة ()56ى سالَى ( )2004وة ثابةند بوون بة

ياسايى سثى كردنةوةى دراو ذمارة ( )93ى سالَى ( )2004ى عيَراقى  ،هةر هاووالَتيةكى عيَراقـى يـان بيـانى لـةكاتى

سةفةركردنى بؤ دةرةوةى عيَراق وةطةرِانةوةى بؤى هةية بةم رِيَذةيةى خوارةوة دراو لةطةلَ خؤى ببات و بهيَنيَتةوة.

أ -برِى ( )$10,000دة هةزار دؤالرى ئةمةريكى ياخود هةر دراويَكى بيانى كة دواى ئالَوطؤركردنى ثارة كة بة دؤالر

لة ( )$10,000دة هةزار دؤالر زياتر نةبىَ لةطةلَ ( )200,000دووسةد هةزار دينارى عيَراقى.

ب -ئةطةر برِى ثارةى ئاماذة ثيَكراو لةو رِيَذةية زياتر بوو كة لةخاىل (أ) داهاتووة لةكاتى ضوونة دةرةوةو هاتنة ناوةوة بؤ
عيَراق يان هةريَم دةبيَت لةريَطاى بانكى ناوةندى عيَراق يان هةريَم بطوازريَتةوة وة لـةدةروازة سـنووريةكان ثيَويسـتة

بةناوى كةسى ثةيوةنديدارةوة بيَت.

ج -ئةطـةر بـرِ ى ثــارةى ئامــاذة ثيَكــراو لـةو بـرِة زيــاتر بــوو كةلــة خـاىل (أ) داهــاتووة وة هــةولَى بردنــة دةرةوةى يــان

هاوردةكردنى درابيَت بة شيَوةيةكى نا ياسايى و قاضاغ ثيَويسـتة ثارةكـة لـة بـانكى ناوةنـدى هـةريَم بةشـيَوةى أمانـات
دابنرىَ و ثا شان لةو بةريَوةبةرايةتية طومرطيةى كة ثارةكةى ىلَ دةستطري كردوة بكريَت بـة كيَشـةى طـومرطى و بـةثيَى
ياساى طومرطى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراوى عيَراقى يةكاليى بكريَتةوة (ريَذةى ( )%2لة برِى ثارةكة
بكريَت بة بنةما بؤ يةكاليي كردنةوةى كيَشةى طومرطى تايبـةت بـةو بـرِة ثارةيـةى كـة بةشـيَوةى ناياسـايي (قاضـاخ)

هةناردة و هاوردةدةكريَت.

 -5برِى ( )40,000ضل هةزار دينار وةر بطرييَت وةك كريَى ثشكنني بؤ ( )1يةك كيلؤ طـرام زيَـر لـةكاتى هيَنـان و

بردنى بة مةبةستى رِاطرتنى رِةسيدى برِ و كيَشى هةناردةكراو و طةرِاندنةوةى .
 -6برِى ( )10,000دة هةزار دينار وةربطرييَت وةك كريَى ثشكنني بؤ يةك كيلؤطرام زيو لةكاتى هيَنـان و بردنـى بـة

مةبةستى رِاطرتنى رِةسيدى برِ و كيَشى هةناردةكراو و طةرِاندنةوةى .

 -7بابةتةكانى ئةلَماس و بةردى طران بةها لةكاتى هيَنان و بردن برِى ( )75,000حةفتا و ثيَنج هةزار دينار وةك كريَى

ثشكنني وةردةطرييَت بؤ (1كغم) بة مةبةستى رِاطرتنى رِةسيدى برِ و كيَشى هةناردةكراو و طةرِاندنةوةى .
 -8لةكاتى هاوردةكردنى زيَر ثيَويستى بة ثشكنينى كؤنرتؤلَى جؤرى هةية.
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 -9لةكاتى بردنة دةرةوةى زيَرى شـكاو وة هيَنانـةوةى دواى ضـاككردنةوة ثيَويسـتة رِةضـاوى ئـةم خالَانـةى خـوارةوة

بكريَت-:

أ -لة هةر طةشتيَكدا بازرطان بؤى هةية تةنها برِى ( 100كطم) لة زيَر لةطةلَ خؤى ببات بؤ دةرةوة وة بـؤ زيـو تـابرِى

كةفالةكةى بباتة دةرةوة  ,وة ثيَويستة لة ماوةى ( ) 6شـةش مـانط ئـةو بـرِة زيَـرِةى يـان زيـوةى كـة بردويةتيـة دةرةوة
بيطةرِيَنيَتةوة ئةطةر لةو ماوةية نةى طةرِاندةوة بكريَت بة كيَشةى طومرطى بة برِى ( )%1لة بةهاى زيَرِةكة يان زيوةكـة

بؤ هةر مانطيَك سزاى دواكةوتن بدريَت وة ثيَويستة زيَرِنطر كة بازرطانى بةزيَرِةوة دةكات كؤمثانياى هةبيَت لـة كـاتى
بردنة دةرةوة  ,وة بؤ هاووردةكردنى ثيَويستة بة ناوى كؤمثانيايةك تؤمار كرابيَت.
ب -بؤ (1كغم) زيَر برِى ( )15.000.000ثانزة مليؤن دينار كةفالةتى لَى وةربطرييَـت وة بـؤ طةرِانـةوةى دةبيَـت لـة

ماوةى ( )90نةوةد رؤذ دا بيَت وة هيض كةفيليَكى ترى ليَوةرناطرييَت تاكو ئةم برِةى ثاكتاو نةكات كة بردويةتى.
ج -بؤ (1كغم) زيو ( )500.000ثيَنج سةد هةزار دينار كةفالةتى لَى وةربطرييَت.

د -بؤ (1كغم) بةردى طران بةها ( )30,000,000سى مليؤن دينار كةفالةتى ىلَ وةربطرييَت .

ه -هةموو بازرطانيَك ئـازادة لـة هـاووردةكردنى زيَـرِ ,بـةالَم رِةسـيد تـةنها بـؤ ئـةو بازرطانانـة دةكريَتـةوة كـة بـةناوى
كؤمثانياوة زيَرِ هاووردة دةكةن وة ثيَويستة ئةستؤثاكى زيَر بهيَنن لة باجى دةرامةت.

 -10طةشتيارى بيانى بةهيض شيَوةيةك بؤى نية زيَرو زيو وسةرجةم بـةردو كـانزا طرانبـةهاكان بباتـة دةرةوةى هـةريَم

جطة لةوةى لةكاتى هاتنى رِايطةياندووة و بؤى تؤماركراوة.

 -11لةكاتى رِوودانى سةرثيَضى بؤ زيَـر و بابةتـةكانى ،كيَشـةكةى رِةوانـةى دادطـاى طـومرطى بكريَـت بـؤ يـةكاليى

كردنةوةى لةو كيَشانةى كة ثةيوةندى بة رِاطةياندنى طومرطى (بيان التصرحية) هةيـة وة ثيَويسـتة نرخـى زيَـرِ لـة كـاتى
دةست بةسةرداطرتنى دا و بوونى بة كيَشةى طومرطى بة نرخى رِؤذ ديارى بكريَت.

 -12هةذماركردنى رِ ةسيدى ز َيرِى سالَى رِابردوو بؤ ئـةو كؤمثانيايانـةى كـة بـرِى زيَـرِى زياتريـان هـاووردة كـردووة

بةروارد بةو برِةى كة هةناردةيان كردووة دواى ثاكتاوكردنى قةرزى كؤمثانيا و كرىَ ثشكنني و كؤنرتِؤلَى جؤرى و باجى

دةرامةت ( )% 50ى ئةو برِة زيادةيةى كة هيَناويانة وةك رِةسيدى يةدةط هةذمار بكريَت بة مةرجيَك رِةسيدةكة بة ناوى
كؤمثانياكةوة بيَت .
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بةشى ثيَنجةم :ئؤتؤمبيَل و ئاميَر

يةكةم:
ئةو ئؤتؤمؤمبيَل و ئاميَرانةى كة لة سنوورةكانى ترى عيَراق ديَنة ناو هةريَمى كوردسـتان بـة مةبةسـتى تؤمـاركردن ثـاش

دلَنيابوون لةسةرةتاكانى ئؤتؤمؤمبيَلةكة و بةراوردكردنى لةطةلَ ئؤتؤمؤمبيَلةكة كارى ياسايى بؤ ئـةجنام دةدريَـت لةاليـةن
بةرِيـَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدارةوة وة رِةضاوى ئةم خالَانةى خوارةوة دةكريَت-:

أ -مةنةفيستى عيَراقى ويَنةى رِةسةن (أصلى) و شيَوةو مؤرى هيض طومانى لةسةرنةبيَت.
ب -ثسوولةى دووبارة ئاوةدانكردنةوةى عيَراق ( أعادة اعمار )ى لةطةلَ بيَت.

ج -ثسوولةى حماسبة (37أ)ى وةرطرتنى رِةمسى طومرطى لةطةلَ بيَت.

د -بةلَ ـيَن نامةيةك لة فةرمانطةى طومرط بةشـى ياسـا بؤسـةملاندنى دروسـتى سـةرةتاكان مولَكـدارى خاوةنةكـةى ِريَـك
ريَت.

ه -ذمارةى الشةى (شاصى) رِةسةن بيَت و دةستكارى نةكرابىَ و نةبرِابيَتةوة.
و -جياوازى رِةمسى طومرطى ىلَ وةر بطرييَت ،ئةطةر جياوازى طومرطى هةبوو.
ز -ضةسثاندنى خةسلَةتةكانى( تثبيت مواصفات ) بؤ دةكريَت بة كريَى ثشكنني.

ح -بؤ دلَنيا بوون لة رِ استى و دروستى (صحة صدور) سـةرةتاكان ثيَويسـتة بةريَوةبةرايـةتى طشـتى هاتووضـؤى هـةريَم
لةالى خؤيةوة ئاطادارى اليةنى ثةيوةنديدار بكات بؤ ئةم مةبةستة.

دووةم :
ِريَطا دةدريَت بة كةل و ثةل و يةدةطى ئؤتؤمبيَل و ئاميَرى نوىَ بضيَتة دةرةوةى هةريَم بة مةرجيَك مةنةفيَستى هةبيَت و

سةرةتاكان بيسةمليَنىَ كة لةدةرةوة هاتوون.

سيَيةم :
بؤ ثةيرِةوكردنى مؤديَل لة بةروارى  9/1ى هةموو سالَيَك موَديَل دةطؤريَت وة مؤديليَك سةر دةكةويَت لةكاتى هـاتنى
ئؤتؤمبيَل وئاميَر بؤ ناوهةريَمى كوردستان.

ضوارةم :

لةكاتى هاوردةكردن ثيَويستة بازرطان مؤلَةتى هاوردةى تايبةت بة ئؤتـؤمبيَلى هـةبيَت  ،جطـة لـةو ئؤتؤمبيَالنـةى كـة بـة
ليَخورين ديَت وةك ئؤتؤمبيَلى (زريثؤش-درع).

ثيَنجةم:

لةكاتى هاوردةكردنى ئؤتؤمبيَل ثيَويستى بة رِةزامةندى كؤنرتؤلَى جؤرى هةية  .جطة لـة ئؤتـؤمبيَلى زرى ثـؤش (درع) و

ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطر لة سةروى ( )3سىَ تةن.

شةشةم :
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سةبارةت بةو ئؤتؤمبيَل وئاميَرانةى لة دام ودةزطاكانى مريى دةفرؤشريَن بة زيادكردنى ئاشكرا ئةطةر ئاماذة نةدرابوو بـة

وةرطرتنى رِةمسى طومرطى ،دةبيَت ثةيرِةوى ئةم خاآلنةى خوارةوة بكريَت-:

أ -ئةو ئؤتؤمبيَل وئاميَرانةى تؤماركراون لةبةريَوةبةرايةتى هاتووضؤ كانى هـةريَم كرِابـىَ بـؤ مـريى وثـاش ضـةند سـالَ
دةفرؤشريَتةوة بة زيادكردنى ئاشـكرا دةبيَـت مولَــ كداريةكةى بضةسـثيَت بـؤ ئـةو كةسـةى كـة كرِيويـةتى بـةئاطادارى
بةريَوةبةرايةتى هاتووضؤ.

ب -ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى لةدةرةوة هاتوون و تؤمـار نـةكراون لةبةريَوةبةرايـةتى هاتووضـؤكانى هـةريَم ،كـرِابن بـؤ

دةزطاكانى مريى ثاشان فرؤشرابن بةزيادكرنى ئاشكرا دةبيَت بة ثيَى ئةومةرجانة كة لة زيادكرنى ئاشكرا برِيارى لة سـةر
دراوة كارى بؤ ئةجنام بدريَت.

ج -ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ذمارةى مرييان بةستووة كة دةفرؤشريَنةوة بة زيادكردنى ئاشكرا ئةطةر مؤديلـةكانيان لـة
سالَى ( )1995كةمرت نةبوو بة تؤمار دةفرؤشريَن وة لةطةلَ تيَثةربوونى هةر سالَيَك مؤديَليَك بـةرز دةكريَتـةوة لـة خـوار
ئةو مؤديلة بة هةلَوةشاوة (تةرقني قيد) دةفرؤشريَت.

د -ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى بة زيادكردنى ئاشكرا دةفرؤشريَن مؤديلـةكانيان بـةثيَى رِيَنماييـة كارثيَكراوةكـان كـارى

تؤماريان بؤ ئةجنام دةدريَت دواى وةرطرتنى رِمسى طومرطى بةثيَى ثيَناسة كة لة اليةن ( هيَزى عيَراقى يان كوردستان يان
ريَكخراوةكان يان هةر اليةنيَكى ترى نا حكومى ) دةفرؤشريَن دواى وةرطرتنى رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ و دارايى.

حةوتةم:
ئةو ئؤتؤمبيَالنةى مؤديلى نويَ لة سةر سالَى هةموو ساليَك بة ثيَى ذمارة الشةيان ريَطاى ثيَبدريَت وة ئةو ئؤتؤمبيَالنةى

لة ناو ذمارةى الشةيان ديارى نةكراوة لة سةر بةروارى بةرهةم هيَنانى ئؤتؤمبيَلةكة ريَطاى ثيَ بدريَت.

هةشتةم:
ضؤنيةتى ضارةسةركردنى كيَشة طومرطيةكانى تايبةت بة ئؤتؤمبيَل و ئاميَر كة طؤرِانكارى تيَدا دةكريَت لة
بةرِيَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤ ئارِاستةى هةرسىَ بةرِيَوةبةرايةتية طومرطيةكانى (هةوليَر و دهؤك و سليَمانى و هةلَةجبة)
دةكريَت .

أ -ئةو ئؤتؤمؤمبيَل وئاميَرانةى طؤرِانكارى لـة كابينـةى (قمـارة)  ،الشـة (شاصـى)  ،كرابيَـت بةمـةرجيَك بةلــَطةنامةى

رِةمسيان هةبيَت تةنها الشة و ثليَتةكةى رِةسةن بيَت ضةسثاندنى خةسلَـةتةكانيان (تثبيت مواصـفات) يـان بـؤ دةكريَـت و

كريَى ثشكنينيان ليَوةردةطرييَت بةبرِى ( ) 15000ثانزة هةزار دينار.

ب -ثشكنينى ئؤتؤمبيَلى (تايبةت و تاكسى) برِى ( )5000ثيَنج هةزار ديناريان ليَوةربطرييَت.
ج -ئةو ئؤتؤمبيَالنةى الشة (شاصى) و قةمارةيان جياوازنية واتة يةك ثارضةن ئةطـةر ثليَتـى قـةمارةى كـةوتبوو ثيَويسـتة

درومشى(شعارى) طومرطى لةالى شوفيَر بدريَت بةسزاى طومرطى.

د -ئةو ئؤتؤمبيَالنةى تؤمار كرابوون لة بةريَوةبةرايةتى هاتووضـؤى (هـةوليَر -سـليَمانى -دهـؤك  -هةلَةجبـة) مامةلــَةى

مراندنيان واتة (ترقني قيد) يان بؤ دةكريَت لةاليةن خاوةنةكانيانـةوة ئةطـةر الشـةيان رِةسـةن بيَـت يـان دةسـت كـارى
كرابيَت يان برِابيَتةوة دةبيَت رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ /بةريَوةبةرايةتى طشتى هاتووضؤى هةبيَت ئينجا بةريَوةبةرايةتى
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طومرطى ثةيوةنديدار كارى ياساى بؤ ئةجنام دةدات بة بىَ ناردن بؤ دادطاى طومرطى ثاشـان بةريَوةبةرايـةتى هاتووضـؤى
ثةيوةنديدارى ىلَ ئاطادار دةكاتةوة كارى هةلَوةشاندنةوةى بؤ ئةجنام دةدات.

ه -ئةو ئؤتؤ مبيَل وئاميَرانةى سالَيانةى (سنوى) هةية تؤمـارن لـة بةريَوةبةرايـةتى هاتووضـؤكان ،الشة(شاصـى) و كابينـة

(قمارة) يان جياوازة واتة لةيةك جيادةكريَتةوة ئةطةر شاصيان برِابيَتـةوة يـان ذمارةكانيـان دةسـتكارى كـرا بيَـت هـيض
كاريَكيان بؤ ئةجنام نادريَت تةنهادةبىَ لة رِيَطاى دادطاى طومرطى بيَـت بـةثيَى ياسـاى طـومرطى عيَراقـى هةلَسـوكةوتى

لةطةلَ بكريَت.

و -ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى كابينة ( قةمارةيان ) ليَك جيا دةكريَتةوة لةطـةلَ الشـةى كابينـةى طـؤرِاوة يـا كابينـةى
برِاوةتةوة يان ثليتةى كابينةى دةست كارى كردوة و ئةوا دةبيَت رِةوانةى دادطاى طومرطى بكريَت.

نؤيةم :
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى الشـة و كابينـةيان ليَـك جيـا ناكريَتـةوةو برِاونةتـةوة دةبيَـت تـةنها بـؤ هةلَوةشـاندنةوة بيَـت

بةمةرجيَك خاوةنى داوا بكات لة فةرمانطةى داد نووسى بةلينامة بـدات ئينجـا كـارى ياسـايى لـة فةرمانطـةى طـومرطى
ثةيوةنديدار بؤ بكريَت بة رةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ.

دةيةم:
بؤ ئةجنامدانى كارى طومرطى يان ياسايى بـؤ ئـةو ئوتؤمبيَالنـةى كـة تؤمـاركراون ثاشـان طؤرانكاريـان تيَـدا نـةكر َيت،

سزاكةيان بةم شيَوةيةى خوارةوة دةبيَت.

 -1طؤرينى رِةنطةكةى (اللون) بؤ ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة دواى تؤماركردن ئةجنام ئةدريت ()%2ى رِةمسـى طومرطيةكـةى

× ( )2دةكريَت.

 -2ئةو ئوتؤمبيَالنةى كة الشة (شاصى) و كابينة ( قمارة ) يان جيـاواز نيـة (بةلـةمن) دةسـكارى ثليَتـةيان كرابيَـت وة
ذمارةى حفريان رِةسةن بيت  %2وة ِرةمسى طومرطى × 2دةكريَت.

 -3دةستكارى ثليتةى كابينة ( قمارة ) لة ئةجنامى كؤن بون يان دةعم ...هتد ذمارة شاصى قمارة يـان جيـاوازة ()%5

رِةمسى طومرطيةكةى ×( )2دةكريَت.

 -4ئةطةر ذمارةى الشة(شاصى) دةسـتكارى كرابيَـت يـان ضـاثى دةرةوة بيَـت سـزاكةى بـة ريَـذةى ( )%10رِةمسـى

طومرطى ×( )2دةكريَت بةالَم ئةطةر ذمارةى الشة (شاصـى) لـة ئـةجنامى دةعـم يـان خؤركـةو كـؤن بـوون دةسـتكارى
كرابيَت سزاكةى بة رِيَذةى ( )%5رِةمسى طومرطى ×( )2دةكريَت.

 -5ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة ذمارةى (شاصى) يان رِةسةنة و زياتر لـة جيَطةيـةك ثليَتـى قمارةيـان هةيـة لـة كـاتى كـةوتنى

يةكيَك لة ثليتةكان ،تةنها ضةسثاندنى خةسلَةتةكانى (تثبيت مواصفات) بؤ بكريَت.

 -6ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة الشةو كابينةيان كة ليَك جياناكريَتةوة (بةلةمن) زياتر لة جيَطةيةك ذمارةى شاصى و ثليَتـةيان

هةية ئةطةر دةسكارى يةكيَك لة ذمارةكان كرابوو لة جيَطةكةى تر رِةسةن بوو ،ئؤتؤمبيَلةكةش برِاوة نةبوو ضةسثاندنى لة
خةسلَةتةكانى (تثبيت مواصفات) بؤ بكريَت .
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 -7ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة بةشيَوةى ناياسايى دةسـت كارى ذمـارةى (شاصـى) يـان كـراوة يـان شاصـى طـؤراوةو سـةرةتا

( اوليات)ى ياسايى نية بة ياساى طومرطى عيَراقى مامةلَةي لةطةلَ بكريَت .

 -8ئةو ئؤتؤمبيَالنةى بةهاكةيان لة ثيَناسةدا نية ثليَتةكةيان كةوتووة ( )%5رِةمسـى طـومرطى ×( )2دةكريَـت بةهاكـةى

بةليَذنة ديارى دةكريَت.

 -9بؤدى لؤرى ،بؤدى طةآلبة ،عارةبانةى تةنكةر ،عارةبانةى فالت ئةطةر دروسـتكراوى نـاوخؤ بيَـت يـان لةشـارةكانى

ترى عيَراق دروست كرابيَت  ،بة ثيَى ثيَناسة ِرةمسـى طومرطيةكـةى ديـارى دةكريَـت ،دواتـر بةرِيَـذةى ( ) %5رِةمسـى
طومرطيةكةى × ( )2دةكريَت.
لةكاتى ئةجنام دانى كارى ياسايى ،وةك سزا بة مةرجىَ ئةو طؤرِانكارية ذمارة و درومشى طومرطى ىلَ بدريَت.

 -10الشةى عارةبانة ئةطةر ثليَتةكةى دةست كـارى كرابـوو وة حفـرى الشـةى رِةسـةن نـةبوو يـاخود حفـرى الشـةو
ثليَتةكةى دةست كارى كرابوو ثيَويستة رِةوانةى دادطاى طومرطى بكريَت.

 -11ئةطةر حةفرى الشةى عةرةبانة رِةسـةن بـوو وة ثليَتـةى نـةبوو ضةسـثاندنى خةسـلَةتةكانى بـؤ دةكريَـت بـة كريـىَ

ثشكنني.
 -12عارةبانةى تريَلة كة دروستكراوى بيانية و سةرةتاى نية و ذمـارةى الشـةى رِةسـةنة و دةسـتكارى نـةكراوة دةبـىَ

رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤى هةبيَت ئينجا كارى تؤمارى بـؤ دةكريَـت  ،بةهاكـةى دةخـةمليَنريَت بةرِيَـذةى(  ) %5ى
بةهاكةى رِةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت.

 -13هةر عارةبانةيةك ئةطةر حفرى الشةى نةبوو الشةى تةنها ثليَت بوو ثليَتةكة رِةسةن بوو ثليَتةكـةى بـؤ بكريَـت بـة

ذمارة و درومشى طومرطى  ,لةبةر ئةوةى ثليَتةكةى قابيلى كةوتن و ليَبوونةوةية.
 -14الشةى عارةبانةى (ترِ َيلة) ئةطةر ذمارةى الشةى لةسةر حةفر و ثليَتة بوو حةفرةكةى رِةسـةن بـوو بـةآلم ثليَتةكـةى

دةستكارى كرابوو يان كةوتبوو تةنها كريَى ثشكنينى ليَوةر دةطرييَت ثنتة و درومشى ىلَ نادريَـت ذمـارةى رِةسـةنى سـةر
عارةبانةكةى بؤ دةضةسثيَندريَت.

 -15ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى رِيَطايان ثيَ دةدةريَت بؤ ناو هةريَم ثاشـان لـة بةريَوةبةرايةتيـةكانى هاتووضـؤ لـة كـاتى

ثشكنيندا دةردةكةويَت ذمـارةى الشـةيان رِةسـةن نيـة ثيَويسـتة رِةوانـةى ئـةو دةروازةيـة بكريَتـةوة كـةليَوةى هـاتووة
بةمةبةستى ليَكؤلَينةوة وةدواتر بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط ئاطادار بكريَتةوة ئينجا رِةوانـةى بةريَوةبةرايـةتى طـومرطى

ثةيوةنديدار بكريَت بة مةبةستى ثيَدانى ذمارة و درومشى هةريَم بؤ الشةكةى.
 -16طؤرِينى ئؤتؤمبيَلى (خةباتة) بؤ ئؤتؤمبيَلى بار هةلَطر ثيَويستى بة رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ هةية.

 -17ئةو ئؤتؤمبيل و ئاميَرانةى كة دةكريَتة كيَشةى طومرطى وة ئةطةر كيلومـةتر سـفر بـوو لـة سـةر بـةهاى ثيَناسـةى
طومرطى بةهاكةى ديارى دةكريَت وة ئةطةر بة كار هاتبوو لة رِيَطاى ليَذنةيةكةوة بةهاكةى بؤ ديارى دةكريَت.

يانزة:
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أ -طؤرِ ينى كابينة (قمارة) يان الشة (شاصى) قةدةغةية جطة لةو كابينة (قمارة) يان الشـة كـة سـةرةتايان هةيـة كـة

دةيسةمليَنىَ لة دةرةوة هاتووة يان بة نووسراوى ترقني قيد لة مةزادى ئاشكرا كرِاوة ثاشان كابينة كؤنةكة ثان بكريَتةوة وة
الشة كؤنةكة ثارضة ثارضة بكريَت لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةندى دار.
ب -بؤ هيَنانى كابينةى ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطر لة دةرةوةى هةريَم كؤنووسى ثشكنينى بؤ رِيَك دةخريَت لةاليـةن ليذنـةى
هاوبةشى بةرِيَوةبةرا يةتى طشتى طومرط و بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضؤ ثاشان بـة نووسـراو ئارِاسـتةى ئـةو دةروازةيـة
دةكريَت كة كابينةكةى ىلَ ديَتة ناو هةريَم.

دوانزة:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى بىَ ذمارةن و بىَ سةرةتان وةزارةتى ناوخوَ داوا دةكات تؤمار بكريَن يـان تؤمـار كـراون بـةثيَى

بآلونامةى ذمارة ()6ى سالَى ( )2003و بةثيَى رِيَنماييةكانى بةشى ثيَنجةم خالَى ( )5هةلَسوكةوتيان لةطـةلَ دةكريَـت
وة ئةطةر دةستكارى ذمارةى الشةيان (شاصى) كرابوون دةبىَ رِةوانةى دادطاى طومرطى بكريَن.

سيانزة:
ئةو ئؤتؤمبيَالنةى تؤمار كراون يان ذمارة كاتني لـة بة ِريَوةبةرايـةتى هاتووضـؤَى شـارةكانى هـةريَمى كوردسـتان خـاوةنى
دةيةوىَ بيباتة دةرةوةى هةريَم بةيةك جارى ثاش وةرطرتنى رِةزامةنـدى بةرِيَوةبةرايـةتى طشـتى هاتووضـوَ بـؤ ئؤتـؤمب َيلى

تؤماركراو بة وةرطرتنةوةى ساآلنة و تابلوَ و كوذانةوةى سةرةتاكان بةثيَى ثيَناسة رِةمسـى طومرطيـان ىلَ وةردةطرييَـت وة
ئةطةر مؤديليان لة خوار ثيَناسةى طومرطى بوو بةهاكةى دةخةمليَنريَن بةرِيَذةى ( )%1رِةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت.

ضواردة:
ئةو ئؤتؤمبيَالنةى تةمةنيان ( )40ضل سالَة وةك ثامشاوة وةكو (اثار) قةدةغةية بضيَتة دةرةوةى هةريَم.

ثانزة:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ديَنة ناو هةريَمى كوردستان ئةطةر هةلَة لة ذمارةى الشةيان لةطةلَ مةنةفيَسـتةكةى هـةبيَت لـة

بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ( هةوليَر و دهوَك و سليَمانى و هةلَةجبة) بؤيان رِاست بكريَتةوة بة مةرجيَك ئـةو ذمـارة هةلَةيـة
كاريطةرى لة سةر طوَرِينى موَديل نةبيَت وة ئؤتؤمبيَلى كيلؤ مةتر سـفر ئةطـةر ( )3سـىَ ذمـارةى الشـة سـةرةتاييةكةى
ثيَكةوة هةلَة بوون يان هةشتةمني ذمارة كة مؤديل ديار دةكـات هةلَـة بيَـت ثيَويسـتة رِةوانـةى دةروازةى ئـةو سـنوورة

بكريَتةوة كة ليَوةى هاتؤتة ناو هةريَم بؤ رِاست كردنةوةيان .

شانزة:
بؤ هيَنانى ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) بؤ ناو عيَراق و هةريَم ثيَويستة رِةضاوى ئةم خالَ و مةرجانةى خوارةوة بكريَت بؤ

هةر كةسيَك و هةر كؤمثانيايةك -:

أ -وةزيرى ناوخؤ بؤى هةية دةسةآلت بدات بؤ رِيَطاثيَدانى هاووردنى ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) .
ب -ئؤتؤمبيَلى ناوبراو لة برِطةى (أ) تؤمار دةكريَت لة تؤمارطةى تايبةتى برِوادار لة بةرِيَوةبةرايـةتى طشـتى هاتووضـوَى

عيَراق يان هةريَم لة ماوةى ( )30سى رِؤذ لة بةروارى هاتنى.
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ج -ثيَويستة فةرمانطةكانى مريى و هاو وآلتيان و كؤمثانياكانى كـةرتى تايبـةت و تيَكـةآلو وةاليةنـةكانى تـر هةسـنت بـة

تؤماركردنى ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) كة تايبةتة بة خؤيان وة ثيَشوو تر تؤمار نةكراوة يـان طـوَرِانى بـة سـةردا هـاتووة
(حتوير) لة ئؤتؤمبيَلى ئاسايى بؤ زريثؤش لة تؤمارطةيةكى تايبةتى باوةرِثيَكراو لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضؤ.
د  -ثيَويستة رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى هاتووضوَ يان دةسةآلت ثيَدراو وةربطرييَت لة كاتى طواستنةوةى مولَكيـةتى
زريثؤش لة فرؤشيار بؤ كرِيار وة هةروةها (حتوير) كردنى ئؤتؤمبيَلى ئاسايى بؤ ئؤتؤمبيَلى زريثؤش يان طوَرِينى بؤ نـاوى
كةسيَكى تر.
ه -بةرِيَوةبةرى طشتى هاتووضوَ بؤى هةية برِيارةكانى (احكام)ى ياسايى هاتووضوَى ذمارة ()86ى سالَى ( )2004جىَ

بة جىَ بكات لة سةر ئةو كةسانةى سةرثيَضى لةو برِيارة دةكةن.
و -لةكاتى طؤرِينى ئؤتؤمبيَلى ئاسايى بؤ زريثؤش دةبيَت ئؤتؤمبيَلةكة بنيَردريَتة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى طـومرط بةثيَـدانى
رةزامةندى لة بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار ثشكنينى لـة سـةر بكريَـت وة رِةسـم لـةو ثارضـانةى كـة طـوَردراوة

وةربطرييَت.

ز -برِيارةكة ئةو ئؤتؤمبيَلة زريَثؤشانة ناطريَتةوة كة بةشيَوةى هيَنانى كاتى (ادخال كمرك مؤقت) هاتؤتـة نـاو هـةريَم بـة

مةرجيَك بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط ئاطادارى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضوَ بكات بةو ذمارة كاتية و جؤرو ذمارةى

الشةو مؤديَلةكةى دراوةتة ئؤتؤمبيَلى ديارى كراو وة ناونيشانى ئةو اليةنةى كة بةكارى دةهيَنـىَ لـة مـاوةى ( )30سـى
رؤذ.
ر -وةزارةتى ناوخؤ بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى دارايى و ئابوورى رِيَنمايى ثيَويست دةردةكةن بؤ ئاسـانكارى جـىَ

بةجىَ كردنى برِيارةكة.

ح -بؤ ئؤتؤمبيَلى زريثؤش كاتىَ طؤرِانكارى تيَدا دةكريَت (دووقات) سزاى ىلَ وةردةطرييَ.

حةظدة:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ذمارةى الشةيان دةستكارى كراوة يان بؤ هةر طوَرانكاريةكى تر رِةوانـةى دادطـاى طـومرطى
دةكريَن الى خاوةنةكانيان مبيَنيَتةوة ثاش وةرطرتنى كةفالـةتى دادنـووس بـة بـةهاى ئؤتؤمبيَلةكـة تـاوةكو كيَشـةكةى لـة
دادطاى طومرطى تةواو دةبيَت.

هةذدة:

ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ديَنة ناو هةريَم ثاشان خاوةنةكانيان رِةخنةيان هةية لة سةر مؤديلةكانيان ثيَويستة بؤ ضارةسـةر

كردنى كيَشةكانيان سةردانى ئةو دةروازةية بكةن كة ئؤتؤمبيَلةكةى ليَوةهاتؤتـة نـاو هـةريَم بةمـةرجيَك ديـارى كردنـى
مؤديلةكةى لةسةر ثيَكهاتةكانى نةبيَت.

نؤزدة:
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أ -ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة طةشتياران لة كاتى هاتنيان بؤ ناو هةريَم لةطةلَ خؤيان دةيهيَنن مؤديلةكانيان لة خوار مـؤديلى
رِيطا ثيَدراوة ئةطةر خاوةنةكةى نةيويست بيطةرِيَنيَتةوة دةبيَ تةنازول بكات و دةستى بة سةر دادةطرييَـت و (مصـادرة)

دةكريَت بةثيَى ياسايى طومرطى عيَراقى .

ب -هةر ئؤتؤمبيَليَك طةشتيار لةطةلَ خؤى دةيهيَنيَت مؤديلى ريَطـا ثيَـدراوة خاوةنةكـةى داوادةكـات نةيطةريَنيَتـةوة
ثيَويستى بةو مةرج و بةلَطةنامانة هةية -:
 -1دةبىَ بة ليَخورين هاتبيَت.

 -2مةرجةكانى كواليتى كؤنرتؤىل هةبيَت.

 -3سالَيانةكةى رِةسةن بيَت كة بيسةمليَنىَ بةناوى ئةو كةسةية.
 -4ئةو كةسة ثيَويستة عيَراقى بيَت و بةلَطانامةى عيَراقى هةبيَت.
 -5بة وةكالةت نابيَت و بؤ كؤمثانياش نابيَت.
 -6ثيَويستى بة مؤلَةتى هاوردن نية.

بيست:
أ -دانـــانى ليذنـــةى هاوبـــةش لـــة نيَـــوان بةرِيَوةبةرايـــةتى طـــومرطى (هـــةوليَر و دهـــؤك و ســـليَمانى و هةلَةجبـــة) و

بةرِيَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤى ثةيوةنديدار بؤ ضارةسةركردنى هةر كيَشةيةكى ئؤتؤمبيَل كة رِؤذانة ديَتة ثيَش.

ب -بؤ هةر ثيَشهاتيَك و كيَشةيةكى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر لة دةروازة سنووريةكان ديَتة ثيَش بة ليذنةى هاوبـةش لـة ئاسـتى
ثاريَزطاكــان لةطــةلَ دةروازة ســنوريةكان برِيــارى لــة ســةر دةدةن وة ئةطــةر نــةتوانرا ضارةســةرى بكــةن بــة ليذنــةى
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى طومرط و بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضوَ برِيارى لة سةر دةدةن .

بيست و يةك:
ئةو ئؤتؤمبيَلة بارهةلَطر و ئاميَرانةى كة ديَنة ناو هةريَم ذمارةى الشةيان خؤركة ليَى داوة و رِةسـةنة هةنـديَك ذمارةيـان
ديارة مؤديلةكةيان ريَطاثيَدراوة ثيَويستة لة سةرةتاكانى لةو دةروازةيةى كة ليَى ديَتة ناو هةريَم ئاماذةى ثىَ بـدريَت لـة

ناو مةنةفيَست وة ئةطةر مؤديل لةسةر ذمارةى الشة ديارى بكريَت ذمارةكانى ديار نةبوون ريَطاى ثيَنادريَت

بيست و دوو:
ئةو هاووآلتيانةى كة بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خؤيان ديَنة ناو هةريَمى كوردستان بةثيَى ئةم خاآلنةى خوارةوة هةلَسوكةوتيان
لةطةلَدا بكةن -:
 -1لة جياتى وةرطرتنى ثاسةثؤرت مؤريَكى تايبةتى بة هيَنانى ئؤتؤمبيَل لة ثاسةثؤرتةكةيان بدريَت لةاليةن بنكةى

ثاسةثؤرتةوة وة جؤرو مؤديل و ذمارةى الشة لةسةر ثاسةثؤرتةكةى تؤمار بكريَت .

 -2لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى طومرطةوة ثشكنينى ئؤتؤمبيَلةكة بة خةسلَةتةكانيةوة لة فؤرميَكى تايبةت رِيَك ريَت.

 -3لةكاتى طةرِانةوةيان لة هةر دةروازةيةكى زةمينى و ئامسانى و دةريايى رِيطايان ثىَ نةدريَت لة ضوونة دةرةوةيان
تاكو ئؤتؤمبيَلةكة دةطةرِيَننةوة.
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 -4لةكاتى هاتنة ذوورةوةى ئؤتؤمبيَلى طةشتيارى بيانى /بؤ ناو هةريَم ناو نيشانى تةواوى وةربطرييَت ذمارةى

ثاسثؤرت و ذمارةى مؤبايل ريَتة سةر فؤرمى ثشكنينى ئؤتؤمبيَلةكة .

بيست و سىَ:

دةفتةرى ريَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل (دفرت رخصة جتوال السيارات) .
ئةو هاوآلتيانةى دانيشتووى هةريَمى كوردستانن بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خؤيان سةفةر دةكةن بؤ دةرةوةى هةريَم بؤ ثيَدانى
دةفتةرى طةرِانى ئؤتؤمبيَل (رخصة جتوال) لة بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار رِةضاوى ئةم خاآلنةى خوارةوة بكريَت
:
 -1ثيَويستة خاوةنى ئؤتؤمبيَل و بريكارةكانى هةلَطرى رِةطةزنامةى عيَراقى بن .
 -2دةبيَت ئؤتؤمبيَلةكة لة بةرِيَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤى شارةكانى هةريَم تؤمار كرابيَت .

 -3ثيَويستة خاوةنى ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة لة هةريَمى كوردستان دةردةضن داواكارى ثيَشكةش بة بةرِيَوةبةرايةتى
طومرطى ثةيوةنديدار بكةن بؤ ثيَدانى دةفتةرى رِيَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل .

 -4نيشانةى طلَدانةوة (عالمة حجز) لة سةر ئؤتؤمبيَلةكة دادةنريَت لة بةرِيَوةبةرايةتى هاتووضوَى ثةيوةنديدار ،دواى

ئةوةى بةرِيَوةبةرايةتى طومرط نووسراويَك ئاراستةى ئةو بةرِيَوةبةرايةتية دةكات ،بؤ دلَنيابوون لة سةرةتاكان و ئةجنام
نةدانى مامةلَةى فرؤشنت وبةناو كردن بؤ ئؤتؤمبيَلةكة تا وةكو بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار ئاطاداريان دةكاتةوة

لةطةرِانةوةى ئؤتؤمبيَلةكة.

 -5بؤ ئؤتؤمبيَلى مريى دةبيَت نووسراوى فةرمى لة وةزارةتى داواكار ئارِاستةى بةرِيَوةبةرايةتى طومرط بكريَت بة

واذووى وةزير يان بريكارى وةزير .
 -6خاوةن ئؤتؤمبيَل بؤى هةية داوا لة بةرِيَوةبةرايةتى طومرط بكات بؤ طؤرِينى ناوى شوفيَرةكان و ثيَدانى دةفتةريَكى

ريَثيَدانى طةرِانى نوىَ بة مةرجيَك بةهاى ديارى كراوى دةفتةرةكة بدات .

 -7لةكاتى ثوضةلَ كردنةوةى دةفتةرى طةرِانى ريَطا ثيَدانى ئؤتؤمبيَل ثيَويستة خاوةنى ئؤتؤمبيَل يان بريكارةكةى

ئامادةبيَت وة ئةطةر هات و خاوةنةكةى ئامادةنةبوو ثيَويستة ثاسةثؤرت و ئؤتؤمبيَلى مةبةسةت كراو بهيَن َيت دواتر
دةفتةرى رِيَطاثيَدانةكةى ثيَ بدريَت.
 -8برِة ثارةى ديارى كراو وةردةطرييَت بؤ ريَكخستنى دةفتةرى رِيَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل بةم شيَوةى خوارةوة:

أ -بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطرو كرىَ و تايبةت برِى ( )160,000سةد و شةست هةزار دينار وةر دةطرييَت بؤ دةفتةرى
ماوةى ( )3سيَ سالَى.

ب -بؤ ئؤتؤمب َيلى بارهةلَطر و كرىَ و تايبةت برِى ( )120,000سةد و بيست هةزار دينار وةر دةطرييَت بؤ دةفتةرى

ماوةى ( )2دوو سالَى.
ج  -بؤ ئؤتؤمبيَلى بار هةلَطر و تايبةت يان كرىَ برِى ( )80,000هةشتا هةزار دينار وةردةطرييَت بؤ دةفتةرى ماوةى

( )1يةك سالَى .

د -كريَى ثشكنني  ،بةبرِى ( )40,000ضل هةزار دينار وةردةطرييَت بؤ يةك سةفةر و بؤ ماوةى ( )6شةش مانط.
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ه  -لةكاتى دةرضوون و طةرِانةوةى ئؤتؤمبيَل لة دةروازةكان كريَى ثشكنينى بة برِى ( )7500حةوت هةزار و ثيَنج

سةد دينارى ىلَ وةردةطرييَت .

و -لةكاتى وون كردنى دةفتةرى رِيَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل دةبيَت مامةلَةى وون بوونى بؤ بكريَت لة فةرمانطةى ثؤليس

دواتر سزاى وون بوونى دةفتةرةكةى ىلَ وةردةطرييَت بة برِى ( )75000حةفتا و ثيَنج هةزار دينار.

ز -دواى ( )1يةك مانط لة بةسةرضوونى ماوةى دةفتةرةكة سزاى دواكةوتن بؤ هةر رؤذيَك برِى ( )1000يةك هةزار

دينار وةردةطرييَت بؤ ماوةى ( )1يةك سالَ وة لة دواى ئةو ماوةية برِى ( )%50ى لة سزاكة داشكاندنى بؤ بكريَت.

ر -ئةو هاووآلتيانةى دةفتةرى طةرِانى ئؤتؤمبيَليان (رخصة التجوال) دةرهيَناوة و هيض سةفةريَكيان ثىَ نةكردووة لة هةر
رِيَكةوتيَك بيَت لة سزاى دواكةوتنيان دةبوردريَن بةمةرجيَك دةفتةرةكةيان وون نةكردبىَ.

ح -لةكاتى نةطةرِانةوةى ئؤتؤمبيَلةكة دواى ئاطادار كردنةوةى خاوةنةكةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى طومرط ئةطةر

خاوةنةكةى لة ماوةى مانطيَك دواى ئاطادار كردنةوة ثابةند نةبوو بةطةرِانةوةى ئؤتؤمبيَلةكةى بةثيَى ماددةى(-191

)192ى ياسايى طومرطى ذمارة ( )23سالَى ( )1984رِيَوشويَنى ياسايى بةرامبةر دةطرييَتة بةر.

خ -بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى دةروازة فةرميةكان بؤيان هةية دةفتةرى يةك سةفةرى ريَثيَدان بدةن بةو ئؤتؤمبيَالنةى
تايبةتن لة دواى طةرِانةوةيان دةفتةرةكةيان ىلَ وةردةطرييَتةوة .
ن -ئةو ئؤتؤمبيَالنةى دةفتةرى رِيَثيَدان وةردةطرن ،ئةطةر لة دةرةوةى ووآلت دةستى بةسةر داطريا بة تؤمةتى دزيارى
ياخود هةر تاوانيَكى تر ثيَويستة بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةندار بطةرِيَتةوة بؤ برِيارى دادطا ،دواتر رِةزامةندى
بةرِيَوةبةرى طشتى طومرطى ثىَ وةربطرييَت بؤ ثوضةلَ كردنةوةى (إبطال) دةفتةرةكة .
س -ئةو هاووآلتية بيانيانةى كة لة كوردستان نيشتةجيَن وة ئؤتؤمبيَلي هةريَمى كوردستانيان بة ناوة يان بةناوى
كؤمثانياكةيانة رِيَطايان ثىَ دةدريَت بؤ سةفةر كردن بؤ دةرةوةى هةريَم كة وةزارةتى ناوخؤى هةريَم رِةزامةندى دابوو
بة نووسراويان ذمارة ( )12367لة  2011/6/6وة بة نووسراوى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى طومرط بة ذمارة ( )6208لة
 2011/6/27طشتاندن كراوة بة مةرجيَك كفالةت بدات ئؤتؤمبيَلةكة بطةرِيَنيَتةوة  ،ئينجا دةفتةرى رِيَطاثيَدانى (رخصة
جتوال)ى ثيَبدريَت .
ع -بةهاى ئؤتؤمبيَلةكة بةثيَى خشتةى ديارى كراوى ناو ئةم ريَنمايية ديارى دةكريَت وةكارى كةفالةت و كةفيلةكة
بةثيَى ياساى داد نووسى ذمارة ()33ى سالَى 1998ى عيَراقى ديارى دةكريَت .
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خشتةى ديارى كردنى بةهاى ئؤتؤمبيَل بوَ دةفتةرى طةرِانى ئؤتؤمبيَل
ئؤتؤمبيَلى صالوَن هةموو جؤريَك  +استيشن نزم

1

موَديل

 2000بؤ خوارةوة

2001تاوةكو 2009

2010تاوةكو 2012

 2013بؤ 2014

بةها

 4مليوَن

 6مليوَن

 8مليوَن

 10مليوَن

ئؤتؤمبيَلى استيشن (بلَند)

2

موَديل

 2005بوَخوارةوة

2006تاوةكو 2010

2011تاوةكو 2012

 2013بؤ 2014

بةها

 6مليوَن

 8مليوَن

 10مليوَن

 12مليوَن

ئؤتؤمبيَلى تويوتا الندطروز استيشن لةم بابةتانة طران بةها بيَت

3

موَديل

 2005بوَخوارةوة

2006تاوةكو 2010

2011تاوةكو 2012

 2013بؤ 2014

بةها

 8مليوَن

 10مليوَن

 12مليوَن

 15مليوَن

ئؤتؤمبيَلى بار هةلَطر هةموو جوَريَك جطة لة ثيك اب

4

موَديل

 2000بؤخوارةوة

2001تاوةكو 2004

2005تاوةكو 2008

 2009بؤ 2014

بةها

 8مليوَن

 10مليوَن

 12مليوَن

 15مليوَن

ئؤتؤمبيَلى ثيكاب هةموو جؤريَك

مؤديل

 2000بؤ خوارةوة

 2001بؤ 2004

 2005بؤ2008

 2009بؤ 2014

بةها

 6مليؤن دينار

 8مليؤن دينار

 10مليؤن دينار

 12مليؤن دينار
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تيَبينى /بؤ هةر مؤديليَك لة دواى سالَى  2014بؤ سةرةوة برِى ( )1,000,000يةك مليؤن دينار دةضيَتة سةر بةهاكةى
.
بيست و ضوار:
عارةبانة ئةطةر حةفرى الشةى نةبوو تةنها ثليَتةى هةبوو وة ثليَتةكةشى دةستكارى كرابوو لة سنوورةكان رِيَطايان ثىَ

نةدريَت بؤ ناو هةريَم .
بيست و ثيَنج:

أ -ئةو ئؤتؤمبيَل و ثاسانةى كة وةك كرىَ و تايبةت كار دةكةن لة دةروازة سنووريةكان بؤ ماوةى ( )30سى رِؤذ

رِيَطايان ثىَ دةدريَت ئةطةر لةو ماوةيةى كة بؤيان ديارى كراوة دوا بكةون بؤ هةر رؤذيَك برِى ( )3000سىَ هةزار
ديناريان ليَوةربطرييَت .

ب -ئةو هاووآلتية بيانيانةى بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خؤيان ديَنة هةريَمى كوردستان و كار دةكةن يان كؤمثانيايان هةية

ريَطايان ثيَدةدريَت بؤ ماوةى ( )6شةش مانط مبيَننةوة بة مةرجيَك ماوةى ئيقامةكةيان يةكسان بيَت و بةسةر نةضووبيَت

.

بيست و شةش:
 -1هيَنانى جامى ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) دةبىَ رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤى هةريَمى هةبيَت بةثيَى ثيَناسةى

طومرطى رِةمسى طومرطى ليَوةردةطرييَت .

 -2دواى وةرطرتنى رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) دووجار (دووقات) رِةمسى طومرطى ىلَ

وةردةطرييَت كة لة ثيَناسةدا ديارى كراوة .
بيست و حةوت:

لةكاتى هيَنانى ئؤتؤمبيَلى كةلةثور بؤ ناو هةريَم دةبيَت بةثيَى ئةو مةرجانةى كة لة خوارةوة ديارى كراوة -:
 -1رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤى هةبيَت .
 -2نابيَت تةمةنى ئؤتؤمبيَلةكة لة( )40ضل سالَ كةمرتبيَت .
 -3دةبيَت ذمارةى الشةى رِةسةن بيَت .
 -4لة كاتى وةرطرتنى رِةمسى طومرطى بةثيَى ثيَناسةى طومرطى  ,بة دوايني مؤديل هةذمار بكريَت و دوو بةرامبةرى
ىلَ وةربطرييَت .
 -5بةلَطةنامةى رِةسةنى ئةو ووآلتةى هةبيَت كة ليَى هاووردة كراوة .
 -6بةلَيَننامة لة خاوةنى وةربطرييَت كة مافى كةسى بة سةرةوة نية .
بيست و هةشت:
لةكاتى هاتنى ئؤتؤمبيَلى صالوَن و استيشنى بةكارهاتوو لة دةرةوةى هةريَم بوَ ناو هةريَم كار بة ليستى كوَدى دووةىل
بكريَت يان ئةو سةرةتايانةى لةطةلَ ئؤتؤمبيَلةكةدان لة كاتى ثشكنينى ئؤتؤمبيَلةكة (مةنشةئةكةى) واتة ووالَتى دروستكةر
ديارى بكريَت .
بيست و نؤ:
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لةكاتى هاتنى ئؤتؤمبيَلى صالوَن و استيشن كيلؤ مةتر سفر بؤ ناو هةريَم دةبىَ بةلَطة نامةى ووآلتى دروستكةر (شهادة
املنشأ)ى لةطةلَ دابيَت يان لة ناو فؤرمى ثشكنني بروانامةى ( )COCئاماذة بؤ ووآلتى دروستكةر كرابيَت .
سى:
لةكاتى هاتنى ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطرى بةكارهاتوو و نوىَ لةطةلَ ئاميَرى ئينشائى و كشتوكالَى بوَ ناو هةريَم ئةطةر لة كوَد
ووآلتى دروستكةرى (بلد املنشأ) ديار نةبوو بة ليذنةيةك شويَنى دروستكةرى دياربكريَت بة بةراوورد لةطةلَ سةرةتاكان
.
سى و يةك:
هةموو ئؤتؤمبيَل و بارهةلَطريَك لة كاتى هاتنى بؤ ناو هةريَم دةبىَ ذمارةى الشةى رِةسةن بيَت .

سى و دوو:

سةبارةت بةو ئؤتؤمبيَالنةى بة شيَوةيةكى كاتى ديَنة ناو هةريَم لةاليةن هاووآلتى بيانى ياخود هاووآلتى عيَراقى كة لة

دةرةوةى هةريَم دةذين رِةضاوى ئةم خاآلنةى خوارةوة بكريَت بؤ جىَ بة جىَ كردن -:

 -1ئةو كةسانةى ئؤتؤمبيَلةكانيان هيَناوةتة ناو هةريَم بؤ ماوةى ( )2دوو مانط رِيَطايان ثىَ بدريَت ثاش ئةو ماوةية
ئةطةر خاوةنةكةى دوا كةوت ثاشان طةرِايةوة بؤ ئةو سنوورةى كة ليَوةى هاتووة برِى ( )3,000سىَ هةزار دينارى

ليَوةربطرييَت بؤ هةر رِؤذيَك وةكو سزاى دواكةوتن .

 -2ئؤتؤمبيَل بة شيَوةى كاتى كة هاتؤتة ناو هةريَم ئةطةر ماوةى ياساييةكةى ( )2دوو مانطى تةواو نةكردبوو بة

دةست يةكيَكى تر بوو دةبيَت  ,دةستطري بكريَت لة اليةن ثؤليسى هاتووضؤ و هةر مةفرةزةيةكى تر رِةوانةى نزيكرتين
بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى بكريَت بةبرِى ( )500,000ثيَنج سةد هةزار دينار سزا بدريَت بةآلم دةبيَت خاوةنة
رِةسةنةكةشى ئامادة بيَت ئينجا ئؤتؤمبيَلةكةى ثىَ دةدريَتةوة بةآلم بؤ ئةو هاووآلتيانةى كة يةك خيَزانن بةيةكةوةن لة
دةرةوةى هةريَم ديَنةوة ئؤتؤمبيَلةكة بةدةست هةر كةسيَكيان بيَت ئةم سزاية نايان طريَتةوة .

 -3ئةطةر ئؤتؤمبيَلةكةى فرؤشتبوو يان خاوةنةكةى نةى طةرِاندبؤوة ثيَويستة دةستطري بكريَت لة اليةن ثؤليسى

هاتووضؤ و هةر مةفرةزةيةكى تر ثاشان رةوانةى نزيكرتين بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى بكريَت بةثيَى ياسايى طومرطى
عيَراق ذمارة ()23ى سالَى ( )1984ماددةى ( )202سزا بدريَت وة بةهاى ئؤتؤمبيَلةكة لة اليان ليذنةيةكةوة ديارى
بكريَت لة طومرطى ثةيوةنديدار.

 -4ئةو ئؤتؤمبيَالنةى بة شيَوةى كاتى كة هاتؤتة ناو هةريَم ثاشان دةطةرِيَتةوة بؤ دةرةوةى هةريَم جاريَكى تر لة اليةن

هاووآلتيةكى تر دةهيَنريَتةوة بؤ هةريَمى كوردستان دةبىَ ئؤتؤمبيَلةكة لةم ووآلتة بهيَنريَت كة تؤمار كراوة ،وة

سةرةتاكان بةناوى ئةو كةسةوة بيَت كة ئؤتؤمبيَلةكة ديَنيَت .

 -5هةر ئؤتؤمبيَليَك مؤديلى رِيَطا ثيَدراو نةبوو وة لة دةرةوة (اسقاط) كرابوو لة دةرةوة رِيَطاى ثىَ نادريَت بةشيَوةى

كاتى داخيلى ناو هةريَم بكريَت .

 -6ئةو كةسانةى كةلة دةرةوةى هةريَم ديَنةوة و ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خؤيان ثيَ ية دواى وةرطرتنى سةرةتاكان و هيَنانى
نووسراوى فةرمى لة وةزارةتى ثةيوةنديدار يان دةستة بؤيان هةية ئؤتؤمبيلةكانيان البيَت تا ماوةى يةك سالَ وة لة كاتى
نويَ كردنةوةدا بة هةمان شيَوة رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار دةهيَنيَت .
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 -7ئةو هاووالَتيانةى كة ئؤتؤمبيَلى بيانيان ثيَيةو هاتوونةتة ناو هةريَم لة كاتى سةفةر كردنيان لة فرِؤكةخانةكان بؤ

دةرةوة ثيَويستة تا ماوةى ( )3سىَ مانط شةوانة ( )5000ثيَنج هةزار دينار كرىَ ى دانانى ئؤتؤمبيَل لة طؤرِةثانى

طومرطى ليَوةربطرييَت وة دةبيَت بةلَيَن نامة بدات كة تةنازوىل كردووة لة دواى تيَثةرِبوونى ( )3سىَ مانط ئؤتؤمبيَلةكة
ببيَت بة مولَكى حكومةت وة مافى ثيَدانةوةى ناميَنيَت .
سى و سىَ:

لة كاتى هاتنى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر بؤ ئةجنام دانى ثرِؤذة لة ناو هةريَم لة اليةن كوَمثانياكانةوة دةبيَت بة رِةزامةندى وةزارةتى

ثةيوةنديدار يان دةستةى وةبةرهيَنان بيَت ثاشان بة رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى طومرط نوسراويان بؤ دةكريَت وة
لة دةروازة سنووريةكان كةفالةتيان ىلَ وةردةطرييَت وة بوَ هةر ئؤتؤمبيَل و ئاميَريَك برِى ( )$50ثةجنا دؤالرى ئةمريكى

مانطانة ليَيان وةربطرييَت جطة لة ثرِؤذةكانى وةبةرهيَنان ئينجا رِيَطايان ثيَدةدريَت بة ثيَي ئةو ماوةيةى لة طريَبةست
ديار كراوة وة لةكاتى طةرِانةوةيان ثيَويستة رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار بهيَنيَت .
سى و ضوار:
ئةو هاووآلتية عيَراقيانةى لة دةرةوة دةذين ثاسةثوَرتى عيَراقيان هةيةو ئيقامةى دةرةوةى ووآلتيان هةية لة كاتى هاتنيان

بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خوَيان بوَ ناو هةريَم تةنها ثاسةثوَرت و ئيقامةكةى ىلَ وةربطرييَت .
سى و ثيَنج:

هيض كوَمثانيايةك بوَى نية ئؤتؤمبيَل هاووردة بكات بؤ ناو هةريَم بة ليَخورِين تةنها دةبيَت بةشحن هاووردةى بكات .
سى و شةش:
هاتنى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر لة دةرةوةى هةريَم لة هةموو دةروازةكانى هةريَمى كوردستان بة يةك شيَوة بيَت وة سةرةتاكانى

ئؤتؤمبيَل و ئاميَرةكان وة (سالَيانةى بيانى بؤ ووآلتانى ئةوروثا و ئةمريكا بؤ ووآلتانى عةرةبى فاتوورة يان (شهادة تسفري)
لةطةلَ فؤرمى ثشكنني و ثسوولةى ثارة وةرطرتنةكة لةطةلَ سةرةتاكان (أالوليات) هةلَبطرييَت .
سى و حةوت:

بؤ ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ديَنة سنورةكانى هةريَمى كوردستان رةضاوى ئةم خاالنةى خوارةوة بكةن :

 -1ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ديَنة سنوورةكانى بةرِيَوةبةرايةتيةكةتان بؤ طومرط كردن نابىَ دابطرييَت لة سةر
ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطرةكة تاوةكو كارى طومرطى تةواو دةبيَت.
 -2ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى برِيارى طةرِانةوةيان دةدريَت دةبىَ ثيَش طةرِانةوةيان ئاطادارى هةموو سنوورةكانى تر

بكاتةوة .

 -3ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ذمارةى الشةيان ضاثى دةرةوةية و ثليَتى قةمارةى كةوتووة يان دةستكارى كراوة يان

مؤديليان ريَطا ثيَدراو نية يان لةبةر هةر هؤيةكى تر كة برِيارى طةرانةوةيان بؤ دةردةضيَت لة هةر يةك لة سنورةكان
دةبىَ لةو سنوورة بةلَيَن نامةى ىلَ وةربطرييَت كة بيطيَريَتةوة و نةيباتة هيض سنووريَكى تر وة بة ثيَضةوانةوة خؤى بةر
ثرس دةبيَت بةرامبةر ياسا ئةطةر ثابةند نةبوو بردية سنووريَكى تر بكريَتة كيَشةى طومرطى و بةثيَى ياساى طومرطى

ذمارة ()23ى سالَى ()1984ى هةمواركراو هةلَسوكةوتى ياسايى لةطةلَدا بكريَت .
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 -4داواكردنى بةلَطةنامةى ئؤتؤمبيَل و ئاميَرةكة رةسةن (اصلى) بيَت .

أ-

بؤ ئؤتؤمبيَلى كيلؤمةتر سفر دةبىَ برِوانامةى ووآلتى دروست كةر (شهادة منشأ)ى هةبيَت .

ب  -بؤ ئؤتؤمبيَلى بةكارهاتوو دةبىَ سالَيانة و بةلَطةنامةى ئةو ووآلتةى هةبيَت كة ليَى هاتووة بة فـةرمى سـةرةتاكانى لـة

ووآلتى هاتوو كوذابيَتةوة واتا (اسقاط) كرابيَت.
سى و هةشت:

أ -ئؤتؤمبيَلى ثاس لة ( 15تاوةكو  )19نةفةر هاتنة ذورةوةى بة هةموو شيَوةيةك قةدةغةية.
ب -هاتنى ئؤتؤمبيَلى جام رةش يان ئةوانةى جامـةكانيان وةك ئاويَنةيـة كـةس لـةناوى ديـار نيـة بـة هـةموو جؤرةكـانى

قةدةغةية .
سى و نؤ:

سةبارةت بةو بار هةلَطرانةى هاتووضؤى دةرةوةى هةريَم دةكةن ذمارةى كاتني و تؤمـار نـةكراون يـان هـةلَطرى تـابلؤى

ثاريَزطاكانى عيَراقن بةم شيَوةى خوارةوة رِةفتارى لةطةلَ دةكريَت

 -1ئةو ئؤتؤمبيَالنةى هةلَ طرى ذمارةى كاتى ( دهؤك  ,سليَمانى  ,هةوليَر )ن ريَطايان ثيَنةدريَت كار بكةن هـةتا تؤمـار

دةكريَن لة بةريَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤى هةريَم.

 -2ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة هةلَطرى تابلؤى ثاريَزطانى عيَراقن كـارتى زانياريـان ثيَـدراوة ئاسـايية كـار بكـةن وريَطايـان
ليَنةطرييَت .

 -3ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطرى (فحص مؤقت) بـة هـةمان برطـةى ( )1يـةك ريَطـاى ثيَنـةدريَت هـةتا تؤمـار دةكريَـت لـة

سنوورى حكومةتى ناوةندى و كارتى زانياريان ثيَدةدريَت لة هةريَم وةكو برِطةى ( )2دوو.
ضل:

أ -هةر ئؤتؤمبيَليَك لة بنةرِةتدا ذمارةى الشةى حةفر نةبوو (جطـة لـة مواصـفاتى ئـةمريكى) تـةنها ثليَتـةى هـةبوو بـة

مةرجيَك ثليَتةكةى رةسةن بيَت ومؤديلى رِيَطا ثيَدراو بيَت كارى طومرطى بؤ ئةجنام دةدريَت .

ب -هةر ئاميَريَك لة بنةرةتدا ذمارةى الشةى بة حةفر نةبوو تةنها ثليَتةى هـةبوو بـة مـةرجيَك ثليَتةكـةى رِةسـةن بيَـت
ومؤديلى رِيَطا ثيَدراو بيَت كارى طومرطى بؤ ئةجنام دةدريَـت و ِرةوانـةى طـومرطى ثةيوةنديـدار دةكريَـت بـؤ ثيَـدانى

دروشم و ذمارةى هةريَم بؤ الشةكةى.
ضل و يةك:

ِر يَطا نادريَت بة هاوردةكردنى ئؤتؤمبيَلى زيان ثىَ طةيشتوو و ليَدراو (املتضـررة واملدعومـة) بـؤ نـاو عيَـراق و هـةريَمى

كوردستان هةرضةندة نوىَ و مؤديلةكةش ريَطاثيَدراو بيَت.
ضل و دوو:

ئةو هاولَاتية عيَراقيانةى لة دةرةوةى وولَـات لةسـةفارةتةكان كـار دةكـةن لـةكاتى طةرِانـةوةيان بـؤ ووآلت بةيـةكجارى
دةتوانن ئؤتؤمبيَليَك بؤخؤيان بهيَنن بؤ رِيَطا ثيَدانى مؤديلةكةيان دةبىَ ( )5ثيَنج سـالَ زيـاتر بةسـةر بـةروارى دروسـت
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كردنـى تيَثةرنــةكردبيَت بــة مــةرجيَك رِةزامةنــدى وةزارةتـى دةرةوةى عيَراقــى فيــدرِالَ يــاخود رِةزامةنــدى فةرمانطــةى

ثةيوةنديةكانى دةرةوةى هةريَمى كوردستانى لةطةلَ دا بيَت.
ضل و سىَ:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى بؤ ثرؤذةكان ديَنـة نـاو هـةريَمى كوردسـتان و مؤديليـان رِيَطـا ثيَـدراوة بـةثيَى رِيَنمـايى وة
كؤمثانيا داواى تؤماركردن دةكات دةبيَت نووسراوى اليةنى ثةيوةنديدار بهيَنيَت ثاشان بةريَوةبةرايةتى طشـتى طـومرط
ِر ةزامةندى دةدات و ئينجا هةلَسـوكةوتيان لةطـة َل دةكريَـت لـةو سـنورةى هاتؤتـة نـاو هـةريَم وةكـو ئـةو ئؤتؤمبيَـل و
ئاميَرانةى كة يةكةم جار ديَن بؤ طومرك كردن لةرِووى سةرةتاو ذمارةى الشةيان.
ضل و ضوار:
هاتنى ماتؤرسكيلى دوو تاية و سىَ تاية بؤ ناو هةريَم قةدةغةية تةنها ماتؤرسكيلى ضوار تاية نةبيَت كة هاتنى ئاسايية.

ضل و ثيَنج:

بؤ ئةو هاووآلتيانةى كة لةدةرةوةى ووآلت دةذين و هاوسةرى يةكرتن واتا (ذن و ميَردن) بة ئؤتؤمبيَلى تايبـةتى خؤيـان

ديَنةوة ناو هةريَمى كوردسـتان ئؤتؤمبيَلةكـة لةسـةر نـاوى يةكيَكيانـة و ئـةوةيرتيان مامؤسـتاى زانكـؤ و لـةم شـيَوانةية
بةمةرجيَك وةكالةتى بةرامبةرةكةى هةبيَت وة نوسراوى اليـةنى ثةيوةنديـدار بيَنيَـت بةمةبةسـتى نويَكردنـةوةى مـاوةى

مانةوةى.
ضل و شةش:

سزاى طومرطى سةبارةت بةدةستكارى كردنى ذمارةى الشةى عارةبانةى ( تـةنكر ،قـالب  ،لـؤرى  ،لـةم شـيَوةية ) بـةم

شيَوةيةى خوارةوة دةبيَت:

 -1لةكاتى دةسكارى كردنى ذمارةى الشةى عارةبانةى (تةنكر  ،قالب  ،لؤرى  ،لةم شيَوةية) سزاى طومرطيةكةى بـؤ

ئةم سةرثيَضية بةثيَى جؤرى (دعوى) كة لة هةر دادطايةك بة جؤريَك برِيارى لةسةر دةدريَت و يةك ناخريَت.

 -2دةستكارى كردنى ذمارةى الشةى عارةبانةى (تةنكةر و قةالب و لؤري و لةم شيَوةية) ثيَويستة لة اليةن ليَذنةيةكى

ثسثؤر لة بةريَوةبةرايةتيةكان ديارى بكريَت.
 -3بةهاى رِاستةقيةى عارةبانةى (تةنكةر و قةالب و لؤرى و لـةم شـيَوةية) ثيَويسـتة لـة اليـةن ليَذنةيـةكى ثسـثؤر لـة

بةريَوةبةرايةتيةكان ديارى بكريَت.

 -4سزا طومرطيةكة بة ريَذةى ( )%2٥لة بةهاى راستةقينةكةى كة بؤ الشةى عارةبانةى (تةنكـةر و قـةالب و لـؤرى و

لةم شيَوةية) دياريكراوة وةردةطرييَت.

 -5دواى سزادان ثيَويستة درومشى طومرطى هةريَمى نويَى ثيَ بدريَت.
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بةشى شةشةم
رِيَنمايى ج َى بةج َى كردنى ياساى طومرطى ذمارة ()23ى سالَى 1984ى هةموار كراوى عيَراقى تايبةت بة تاوان و سةرثيَضةكانى طومرط
(اجلرائم الكمركية) وة ضؤنيةتى يةكاليى كردنةوةى كيَشة طومرطيةكان.

 -1لةكاتى رِوودانى سةرثيَضى  ،كاآل و كـةل و ثـةىل دةسـت بةسـةر داطـرياو داشـكاندنى طـومرطى لـة بـةهاو رِةمسـى

طومرطى بؤ ناكريَت و بةلَكو برِى بةهاو رِةمسى طومرطى ناو ثيَناسةى طومرطى بةتةواوى كارى ثىَ دةكريَت.

 -2رِيَنماييــةكانى تايبــةت بــة جــىَ بــةجىَ كردنــى ياســاى طــومرطى ذمــارة( ) 23ى ســالَى (  )1984عيَراقــى

بؤيةكالكردنةوةى كيَشةطومرطيةكان لة طشت بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكانى هةريَم بةم شيَوةي خوارةوة-:

أ -دةسةآلتى بةرِيَوةبةرايةتيةكانى طومرط بؤ يةكال كردنةوةى كيَشة طومرطيةكانى هاوردةكردنى كاآل بؤ ناو هةريَم تـا

بةهاى ( )25,000,000بيست و ثيَنج مليـؤن دينـار بـؤ سـةرجةم بةريَوةبةرايةتيـةكان بيَـت جطـة لةبةريَــوةبةرايةتى
طومرطى (ابراهيم خليل و بامشاخ) كة دةسةآلتى يةكالكردنةوةى كيَشةكانى طومرطى تا بةهاى ( )50,000,000ثـةجنا
مليؤن دينار بيَت  ،لةو برِة زياتر ثيَويستة كيَشةكة بؤ يةكالكردنةوة رِةوانةى دادطاى طومرطى ثةيوةنديدار بكريَت.

ب -دةسةآلتى بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكان بؤ يةكاليكردنةوةى كيَشة طومرطيةكانى هةناردةكردنى كاال بـؤ دةرةوةى

هــةريَم رِةمســى طــومرطى تــا بــرِى ( )2,000,000دوو مليــؤن دينــار بــؤ ســةرجةم بةريـــَوةبةرايةتيةكان و بــرِى

( )3,000,000سىَ مليؤن دينار بؤطومرطى (ابراهيم خليل و بامشاخ) وة لةو برِة زيـاتر ثيــَويستة كيَشـةكة رِةوانـةى
دادطاى طومرطى ثةيوةنديدار بكريَت.
ج -مةرِ وماآلت ،ثةل ةوةرى زيندوو ،بابةتى خيَرا بةسةرضـوو ،بابـةتى خيَـرا طرِطرتـوو بةهاكـةى هةرضـةندبيَت لةاليـةن

بةرِيـَوةبةرايةتى ثةيـوةنديدار بةثيَى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة( )23ى سالَى ( )1984يةكاليى دةكريَتةوة.
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د -بؤ يةكاليكردنةوةى ئةو كيَشة طومرطيانةى كة تايبةتة بةو ئؤتؤمبيَالنةى كـة جيَسـازى (دفـن) يـان هةيـة ثيَويسـتة

كيَشةكةى رِةوانةى دادطاى طومرط بكريَت.

 -3برِى ئةو ثارانةى كة لة ماددةكانى ( 215تا  )220كة لة ياسـاى طـومرطى ذمـارة ()23ى سـالَى  1984عيَراقـى

هةمواركراو دا هاتووة كةتايبةتن بةتاوانة جؤراوجؤرةكان برِى سزاكان جـارانى (كـةرةتى) ( ) 150سـةدو ثـةجنا دينـارى
ثارةى نوىَ دةكريَت.

 -4لة كاتى رِوودانى سةرثيَضى واتة دروست بوونى كيَشةى طومرطى ثيَويستة بةو رِيَذةى كةبةرامبةر بةهاكةى ديـارى

كراوة لةناو ثيَناسةى طومرطيدا بكريَتة بنةما بؤ ديارى كردنى رِةمسى طومرطيةكةى

 -5كريَى خزمةت طوزارى و سزاى سةرثيَضى طومرطى بةم شيَوةية وةربطيَريَت.
برِى سزا/هةزار دينار

أ -سزاى سةرثيَضيةكانى طومرطى

 -1سزاى سةرثيَضى رِيَنمايى طومرطى (خمالفة التعليمات)

 -2سزاى زياد كردن  /طؤرِينى ناوى بازرطان لةسةر ()CMR
 -3سزاى كؤتايى دةفتةرى ريَثيَدان

250,000 – 25,000

 25,000بيست و ثيَنج هةزار

 1000هةزار دينار بؤ يةك رؤذ دواكةوتن دواى تيَثةربوونى ( )30رؤذ

 -4سزاى دةست كارى كردني كيَش لة سةر مةنةفيَست جطة لة ناوبراوةكان (جةمةرة ) ()CMR
 -5سزاى دواكةوتنى ئؤتؤمبيَلى سالَؤنى بيانى دواى ( )30رؤذ
 -6سزاى نةهيَنانى ()CMR

10,000

 3000سىَ هةزار بؤ يةك رِؤذ
25,000

50,000

 -7سزاى مؤر نةكردنى ثاسةثؤرت

 -8سزاى دوا كةوتنى ئؤتؤمبيَلى بار هةلَطرى بيانى لة كاتى طةرِانةوةى دواى ( )30رؤذ  5000ثيَنج هةزار دينار
بؤ يةك رؤذ

75,000

 -9سزاى وونبوونى دةفتةرى رِيَثيَدان

 -10سزاى وونبوونى فيشةى كؤمثيوتةرى هاتن

25,000

 -11سزاى وونبوونى فيشةى تةرازوى هاتن

25,000
10,000

 -12سزاى وونبوونى نووسراو بؤ بةريََوةبةرايةتى هاتوو ضؤ

 -13سزاى وونبوونى ناسنامةى (باج) وة سزاى وونبونى مامةلَةى طومرطى و ثسولةكان

25,000

 -14سزاى رِاستكردنةوةى ذمارة  /ناوى شوفيَر لة كاتى طةرِانةوة

25,000

30,000

 -15سزاى مؤرنةكردنى دةفتةرى رِيَثيَدان

 -16سزاى دواكةوتنى نوىَ كردنةوةى مؤلَةتى بريكار و ياريدةدةرى دةرهيَنةرى طومرطى
دة هةزار دينارة دواى ( )10دة ِرؤذ لة تةواو بوونى مؤلَةتةكة بؤ يةك رِؤذ وةردةطرييَت

 -17تيَثةرِينى ئةو ئؤتؤمبيَالنةى لة رِيَطايةكى ترةوة ديَن
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10,000

 30,000هةزار دينار

ب -بة لةبةرضاو طرتنى ماددةى ( )169لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراو ئةم
كريَ و خزمةتطوزاريانة وةردةطرييَت .:
طوذمةى ثارة

كريَى خزمةتطوزارى

/هةزار/دينار

 100سةد دينار بؤيةك كطم

 -1كريَى لةناوبردنى كةل وثةل

 3000سىَ هةزار

 -2كريىَ عةمبار كردن(لةكؤطا) بؤ يةك رِؤذ بؤ هةر تةنيَك

 50,000ثةجنا هةزار

 -3كريىَ دانان و باركردنى شؤفةل و حةفارة و ئاليات
 -4كريَى دانان و باركردنى كةل وثةل

 -5كريَى زةوى بؤ دانانى ئؤتؤمبيَلى بضووك و تايبةت لة طؤرِةثانى طومرط
 -6نرخى دةفتةرى رِاطةياندنى طومرطى  50الثةرة

 5000ثيَنج هةزار بؤيةك تةن

 5000ثيَنج هةزار بؤيةك رؤذ
 15,000ثانزة هةزار دينار

بةشى حةوتةم:كشتوكالَى و ئاذةلَى

 -1بةرووبومى كشتوكالَـى هةريَم لةكاتى ضوونة دةرةوةى ثيَويستى بة رِةزامةندى سةرؤكى ئيدارةى ناوضةكة هةية كة
بةروبوومةكةى ليَ دةضيَتة دةرةوة بة هةماهةنطى لةطةلَ بةريَوةبةرايةتى كشتوكالَى ناوضةكة وةيان اليةنى ثةيوةنديدار.

 -2مةرِوماآلت لةكاتى هاوردةكردنى بؤ ناو هةريَم وة هةناردةكردنى بؤ دةرةوةى هةريَم ثيَويستى بةرِةزامةندى اليةنى

ثةيوةنديدار هةية وة ثيَويستة بؤ ئةم مةبةستة رةضاوى ريَنماييةكانى ظيَتيَرنةرى بكريَت.
 -3لةوةرزى بةرهةمهيَنانى سةوزة و وميوةى هةريَمى كوردستان رِةضاوى بةرذةوةندى جوتياران دةكريَت بةهةماهةنطى

لةطةلَ رِيَنماييةكانى وةزارةتى كشتوكالَ.

 -4هيَنان و بردنة دةرةوةى دةرمان و ثيَداويستى كشتوكالَـى (زراعى) و نةخؤشى ئاذةلَ (ظيَتيَرنةرى) ثيَويستى

بةرِةزامةندى وةزارةتى كشتوكالَ واليةنى ثةيوةنديدار هةية.

 -5لةكاتى ضوونة دةرةوةى بةرووبومى كشتوكالَى و ئاذةلَى ناوخؤى عيَراق و هةريَم بةرِيَذةى ( )%1رِةمسى طومرطيان
ليَوةردةطرييَت بةثيَى ئةو بةهايانةى كة لة ثيَناسةدا ديارى كراوة جطة لة (طةري و جؤ)كة ثيَويستيان بةمؤلَةتى هةناردن و
رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار هةية وة بةروبومةكانى ترى كشتوكالَى ناوةخؤ ثيَويستى بة مؤلَةتى هةناردةى بازرطانى نية

.
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 -6لةكاتى ثيَطةيشتنى بةرهةمى ناوخؤى طةري و جؤ و وةرطرتنى لةاليةن سايلؤكان ،هيَنانى طةري و جؤ بؤ ئاليك

لةدةرةوةى هةريَم ثيَويستة رِةنط بكريَت وة بةريَذةى ( )%15كةمرت نةبيَت بؤ ئةوةى مامةلَةى كرِين و فرؤشتنى ثىَ
نةكريَت.

بةشى هةشتةم:تأمينات وكةفالةت

 -1لـةكاتى بردنــة دةرةوةى ئـاميَر و ( مكــائن) و (أجهــزة) بـؤ مةبةســتى ضــاككردنةوةى لـة دةرةوةى هــةريَم تأمينــاتى
ليَوةردةطرييَت بة ريَذةى ()%5ى بةهاكةى تا دةطةرِيَندريَتةوة بةمةرجيَك ماوةى طةرِانـةوةى ديـارى بكريَـت لةاليـةن
بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار.
 -2لةكاتى هاووردةكردنى كةل و ثةل و كاالَو ثيَداويستيةكان (بةشيَوةى كاتى ) لةاليةن كؤمثانياكانى كـةرتى تايبـةت

كة طريَبةستى ئةجنامدانى ثرؤذةيان لةطةلَ حكومةتى هةريَم و بة ثشتطريى اليةنى ثةيونديداريان هةية ثيَويسـتة تأمينـات
يان (خطاب ضمان ) جطة لة كؤمثانيا و بةليَندةرة نةوتيةكان و بةبرِى رِةمسى طومرطى ىلَ وةربطرييَت بؤ ماوةى ( )1يةك

سالَ وة بؤ ئاميَر و ئؤتؤمبيَل ثيَويستة ذمارةى كاتييان ثيَ بدريَت وة دةكريَت ماوةكة لة سةر داواى وةزارةتى ثةيونديدار
و بة رِةزامةندى وةزارةتى دارايي و ئابوورى دريَذبكريَتةوة.

 -3لةكاتى وةرطرتنى تأمينات بـؤ بردنـة دةرةوةى هـةر كـاآل و كـةل و ثـةليَك كـة ضـوونة دةرةوةى قةدةغـة نيـة بـةم

شيَوةيةى خوارةوة مامةلـَةيان لةطةلَ دةكريَت-:

أ -وةرطرتنى تأمينات بةبرِى رِةمسى طومرطيةكةى.

ب -ديارى كردنى ماوةى طةرِانةوة وة دةكريَت ئةم ماوةية دريَذ بكريتةوة لةسةر داواكارى خؤى بةمةرجيَك كةمرتبيَت

لة ماوةى ثيَشوو.
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ج -لةكاتى نةطةرِانةوة لةماوةى ديارى كراو دةكريَت بة داهاتى كؤتايى.
د -ئةم كارة لةبةشى ياسا ئةجنام دةدريَت و رِيَك دةخريَت.

 - 4لةكاتى وةرطرتنى ( بةلَني نامة) و( كفالـة) يان (تأمينات) بؤ بردنة دةرةوةى هةركاآل وكةل ثـةليَك وئاميَريَـك كـة

ضوونة دةرةوةى قةدةغةية بؤ هةر مةبةستيَك بيَت ثاشان بطةرِيَتةوة بةم شيَوةى خوارةوة مامةلَةى لةطةلَدا دةكريَت-:
أ -وةرطرتنى (كفالة ضامنة) يان (تأمينات ) بة بةهاى بابةتةكة.
ب -ديارى كردنى ماوة بؤ طةرِانةوةى كاآلكة.

ج -دةكريَت ئةم ماوةية دريَذ بكريَتةوة بة ِرةزامةندى بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط ئةطةر داواكاريةكة رِةوا بوو تـةنها
بؤ يةكجار بةمةرجيَك ماوةكةى كةمرت بيَت لة ماوةى ثيَشوو تر .

د -ئةطةر بابةتةكة طةرِاندرايةوة بةآلم دواكةوت لة ماوةى ديارى كراو بةرِيذةى ( )%1لة بةهاكةى بؤ هةر مانطيَك سزا

دةدريَت بةمةرجيَك ماوةكةى لة ( )90نةوةد رؤذ تيَثةر نةبيَت .

ه -لة دواى ( )90نةوت رؤذ ئةطةر بابةتةكة نةطةرِاندرايةوة دةبيَت بة كيَشةى طومرطى بة ثيَى ياسايى طومرطى ذمـارة

( )23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراوى عيَراقى هةلَسوكةوتى لةطةلَدا دةكريَت.

بةشى نؤيةمِ :ريَنمايى (ترانسيَت  )Transitتيَثةرِين  /العبور

لة عيَراق و هةريَمى كوردستاندا ( لة كاتى كار كردن و رِيَطةدان بة سيستةمى بازرطانى ترانسيَت) ثيَوستة رِةضاوى

هةموو ماددة ياسايى يةكانى تايبةت بة ترانسيَت ( العبور ) لة ياساى طومرطى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984ى
هةمواركراوى عيَراقى بكريَت وة طواستنةوةى كاآلكان بة شيَوةى ترانزيَت ئةويش دوو جؤرى هةية -:

يةكةم  :ترانسيَتى نيَو دةولَةتى (دةرةكى):
( تيَبينى  :لةكاتى ئيستادا لة هةريَمى كوردستان كار بةم سيستةمة بازرطانية ناكريَت).
ئةم جؤرة طواستنةوةية بةرنامةيةكى طواستنةوةى نيَو دةولَةتية بؤ سةرجةم جؤرةكانى كاآلكان لة ذيَر ضاوديَرى طومرط
لة هةر ووالَتيَك كة تيَيدا تيَثةرِ دةبيَت وة ئةم جؤرة طواستنةوةية لة نيَوان سىَ ووآلت كةمرت نابىَ وة هةر ووآلتيَك بةثيَى
ياساى طومرطى باجى ترانسيَت وةردةطرييَت بةو مةرجانةى خوارةوة -:

 -1بازرطان داواى مؤلَةت دةكات بؤ تيَثةرِاندنى كاآلكةى بة شيَوةى ترانسيَت لة (بةريَوةبةرايـةتى طشـتى طـومرط) لـة
داواكاريةكة بابةتةكان بةتيَر و تةسةىل ناودةبات و لةطةلَ داواكاريةكة مةنةفيَست و بةيانى ترانسـيَت كـة مةبةسـتة بـةناو
خاكى عرياقدا بباتة دةرةوة ئامادة دةكات .

 -2بةليَن نامةى بانك يان ضةكى زامني (خطاب ضمان) بة بةهاى كاآل كة ثيَشكةش دةكات.
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 -3بازرطان بةلَيَن نامةى برِوا ثيَكراو لة دادنووس بدات وة ثيَشكةشى طومرطةكانى بكات كة ملكةضة بؤ هـةر زيانيَـك

كة بةرةنطارى كاآلكةى ببيَت لة ناوخاكى عيَراق.

 -4تةئميناتى بازرطان دةدريَتةوة كة ثشتطريى هيَنا لة دةروازةى سنوور بة نووسراوى فةرمى كةوا كاآلكة لـة دةروازةى

عرياق دةرضووة.

 -5دةزطاى طومرطى بةر ثرس نية لة هةر زيانيَك كة بـةرةنطارى كـاآلى ترانسـيَت دةبيَـت لـة كـاتى طواسـتنةوةى لـة

نووسينطةى طومرطيَك بؤ نووسينطةى طومرطيَكى تر.

 -6لة مـاوة ى ( 72حـةفتا و دوو سـةعات) دةبيَـت كـاآلى ترانسـيَت لـة طـومرطى هـاتوو (دخـول) بطاتـة طـومرطى
دةرضوونى سنوورى.

ِ -7رةمسى ترانسيَت بة رِيَذةى ( )%1لة بةهاى كةآلكان وةردةطرييَ.
 -8كاآلى ترانسيَت بة ثاسةوانى ثؤليسى طومرطةكان رِةوانة بكريَت تـاكو دةروازةى دةرضـوونى سـنوورى وة دةبيَـت

ثشتطريى دةروازة طومرطيةكة وةربطريَت بة نووسراو.

 -9رِةزامةندى وةزارةتى طواستنةوة /كؤمثانياى طشتى طواستنةوةى سةر زةوى ( نقل برى) هةبيَت الرييـان نـةبيَت بـؤ
ئةو كاآليانةى بة ترانـسيَت برِوات.

دووةم -:ترانسيَتى ناوخؤيى (داخلى):
بةرنامةيةكى ترى طواستنةوةية بؤكالَاى هاوردةكراو لةيةك ووآلت  ،لةخالَيَكى طومرطى سنوور(هاتن) بؤ طومرطى

مةبةست لةشارةكانى هةمان ووآلت وة بؤ زياتر شارةزا بوون و ضؤنيةتى طواستنةوةى كاآل و كةل و ثةل بة شيَوةى

ترانسيَتى ناوخؤ ثيَويستيمان بة زانيارى لةسةر ثلؤمى طومرطى و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى و ئةو كاالَيانةى كة ثلؤم
دةكريَت هةية و ئةركةكانى طومرط لةو بوارةدا ضى ية ،ثيَويستة ديارى بكريَت هةروةك لة خوارةوة رِوون

كراوةتةوة-:

سيَيةم-:ثيَناسةى ثلؤمى طومرطى :
يةكيَكة لةو ئامرازانـةى كـة طـومرط بـةكارى دةهيَنيَـت بـؤ داخسـتنى (قفـل) بارهـةلَطرةكان و كؤنتيَنـةرةكان لـةكاتى
طواستنةوة بة مةبةستى ثاراسنت و سةالمةتى و بةرِيَكردنى كاآلكان لة ذيَر ضاوديَرى طومرطى هاتن بؤ طومرطى مةبةست.
شيَواز و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى ثلؤمى طومرطى :
 -1سةرةتا ثةيكةرى ئةسلَى بةدةستيَك دةطرين و ثاشان بة دةستيَكى تر تةىل ثلؤمةكة بة كةليَنى تةنيشتى ثلؤمةكة تيَثـةرِ

دةكةين رايدةكيَشني تا بة ثيَى ثيَويست توند دةبيَت.
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 -2نووكى بورغيةكة دةخةينة ناو كةليَنى سةرةوةى ثلؤمةكة و ئةوةندة دةيسورِيَنني تا ئةو رِادةى دلَنيا دةبني لـة تونـد
بوونى تةلةكة.

 -3دواى دلَنيا بوون لة بةسنت و توندى تةىل ثلؤمةكة ثاشان بورغيةكة الر دةكةينةوة بة مةبةسـتى ليَكردنـةوةى سـةرى
بورغيةكة ,بةم شيَوةية كردارى ثلؤم كردنةكة كؤتايي ديَت.

ضوارةم -:مةرجةكانى بةكارهيَنانى ثلؤمى طومرطى :

 -1دةبيَــت بارهــةلَطرةكان و كوَنتيَنــةرةكان طوجنــاوبن بــؤ كــارى ترانس ـيَتى نــاوخؤيى و ثلــؤم كردنيــان وة نابيَــت

بارهةلَطرةكان سةر كراوة بن.
 -2نابيَت بة هيض شيَوةيةك كؤنتيَنةرةكان و ضادرى بارهةلَطرةكان درِاو يان كونى تيَدا بيَت و ئةطةر كونى تيَدا بيَـت

 ،دةستى مرؤظ بةناويدا تيَثةر نةبيَت ئةوا الى طومرط ثةسةند دةكريَت .

 -3تةىل بارهةلَطرة ضادرةكان دةبيَت يةك ثارضة و لة ثؤآل دروستكراو بيَـت و تةلةكـةش ليَـك رِاكيَشـانى نـةبيَت وةك

الستيك.

 -4دةبيَت ناوبةينى ئةلَقةكان  ،وة نيَوان ئةلَقةكان و سةرةوةى بؤدى بارهةلَطرةكان بة شيَوةيةك بيَـت دةسـتى مرؤظـى

ثيَدا نةروات تا نةطات بة كاآلكان بة مةبةستى دةرهيَنانيان.

 -5ئةلقةكانى دةوروبةرى ضادرى بارهةلَطرةكان دةبيَت لةحيم كرابن نابيَت بة بؤرغى بةسرتابن .
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 -6دةبيَت الوالوى (نرمادة) دةرطا و كيَلؤنى دةرطاى بارهةلَطرةكان و كوَنتيَنةرةكان لةحيم بيَت و نابيَت بة بـؤرغى

بةسرتابيَت.

 -7ثلؤمى طومرطى دةدريَت لة كيَلؤن وشويَنى داخستنى دةرطاى بارهةلَطرةكان و دةرطاى كوَنتيَنةرةكان.

ثيَنجةم -:ئةوكاآليانةى كة ثلؤم دةكريَن -:

 -1كاآلى ترانزيَتى -:ئةو كةل و ثةالنة دةطريَتةوة كة بة شيَوةى ترانسيَتى (دةرةكـى و نـاوةكى) هـاوردة و هـةناردة

دةكريَن.

 -2كاآلى مةرجدار -:ئةو كةل و ثةالنة دةطريَتةوة كـة هـاوردة و هـةناردة كردنـى ثيَويسـتى بـة رِةزامةنـدى اليـةنى
ثةيوةنديدار هةية.

شةشةم -:ئةركةكانى طومرطى هاتن (سةرةتايى):
 -1ثرِكردنةوةى بةلَيَن نامة لة اليةن بازرطان يان نويَنـةرى بازرطـان بـؤ ئـةوةى وةك خـاوةن بـار هـيض مامةلَةيـةك بـة

كاآلكان نةكريَت تاكو ئةجنامى ثشكنني لة تاقيطةكان دةردةضيَت.

 -2لة اليةن خاوةن بار رِاطةياندنى طومرطى ثرِدةكريَتةوة بة تةواوى رِوونكردنةوة لةسةر كاآلكان دةدات بة طـومرطى
هاتوو لة رووى (ذمارة و جؤر و كيَش) ى كةل وثةلةكان.

 -3ثشكنني بكريَت لة اليةن فةرمانبةرانى طومرط بؤ كاآلكان لة رِووى (ذمارة و جؤر و كيَش) ى كةل و ثةلةكان.
 -4منوونةيةكى كاآلكة وةردةطرييَت بة ئامادةبوونى نويَنةرى فةرمانطةى ثةيوةنـدارو بازرطـان يـان نويَنـةرى بازرطـان

تاكو ثشكنينى تاقيطةى بؤ بكريَت.

 -5ثاش ثشكنينى تةواو بؤ كؤنتيَنةرو بارهةلَطرةكان لة رووى شياوى بؤ كارى ترانسيَتى  ،هـةر يـةك لـة دةرضـةكان و
دةرطاكانيان ثلؤم دةكريَن بةئامادةبوونى خاوةن كاآل لةطةلَ نويَنةرى ئاسايشى ئابوورى.

 -6تأمينات لة خاوةن كاآل وةربطرييَت بة برِى رِةمسى طومرطى بؤ كاآلكة  ،كاتيَك ئةجنامى ثشكنني بـة (ئـةريَنى) باشـة

دةرضوو يان خاوةن كاآل رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارى هيَنا ئةوا تأميناتةكة دةكريَتة داهات  ،ئةطةر ئةجنامى ثشكنني بة
(نةريَنى) باش نةبوو ئةوا تأميناتةكة دةدريَتةوة بة خاوةن كاآل تةنها كريَـى ثشـكنينى ىلَ وةردةطرييَـت و دةبيَـت كالَاكـة

بطةرِيَندريَتةوة بؤ شويَنى هاوردةكراو يان بة ليَذنة لةناو بربدريَت بة رِةزامةندى و ئامادةبوونى خاوةن كاآل يان نويَنـةرى
بازرطان  ،دةبيَت كريَى خزمةتطوزارى ىلَ وةربطرييَت لةكاتى لةناوبردن.

 -7ثرِكردنةوةى فؤرمي تايبةتى ثشكنينى ترانسيَتى بة مةبةستى تؤماركردنى سةرجةم زانيارييةكان.
 -8دةست نيشانكردنى طومرطى مةبةست و ديارى كردنى كات و ريَطاى ترانسيَتى بؤ طواستنةوةى كاآلكان.
ِ -9ريَطة ثيَدانى ئاسايشى ئابوورى بؤ كاآلكة وةربطرييَت بؤ ئاسانكارى لة بازطةكان.
حةوتةم -:رووداوة ضاوةروان نةكراوةكانى رِيَطا-:

 -1ئةطةر هاتوو لة رِيَطادا بارهةلَطرةكة تيَكضوو يان رِووداوى هاتووضؤى بةسـةردا هـات دةبيَـت بـة زووتـرين كـات

نزيكرتين طومرطى ىلَ ئاطادار بكريَتةوة رِيَكارى ثيَويست بطرييَتةبةر وةكو طواستنةوةى كاآل بؤ بارهةلَطريَكى تر ئةطـةر
ثيَويست بوو دووبارة ثلؤم كردنةوةى بارهةلَطرةكة لة اليةن نويَنـةرى طـومرط و ئامـاذة ثيَكردنـى لـة فـؤرمى ثشـكنينى

ترانزيَتى.
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 -2ئةطةر هاتوو ثلؤمةكة شكابوو يان طؤرانكارى بةسةردا هاتبوو ئةوا طومرط لةطةلَ خاوةن بارةكة ثشكنينيَكى تر بـؤ

كةل وثةلةكان دةكةن ئةطةر طؤرِان بةسةر ( كيَش و جؤر و ذمارة ) ى كةل وثةلةكان نةهاتبيَت ئةوا ثةسـةند دةكريَتـةوة
لة الى طومرط و رةوانةى شويَنى مةبةست دةكريَت.

 -3ئةطةر هاتوو طؤرِان بةسةر (كيَش و جؤر و ذمارة) ى كةل وثةلةكان هاتبيَت ئةوا دةبيَت بة ثيَى ياسـاى طـومرطى

سزا بدريَت و دةست بةسةر كاآلكةدا بطرييَت تاكو كيَشةكة يةكال دةبيَتةوة .
هةشتةم -:ئةركةكانى طومرطى مةبةست -:

 -1ثشكنينى بارهةلَطرةكة لة رِووى ذمارةى تابلؤ و جؤرةكةى.
 -2ثشكنينى ثلؤمةكان لة رِووى كؤد و سةالمةتى.

 -3ثابةند بوون بة ِريَطا و ماوةى طواستنةوةى كاآلكان.
 -4طواستنةوةى كاآل بؤ كؤطا بة نويَنةرى طومرط.

 -5داخسنت (قفل) يان ثلؤم كردنى دةرطاي كؤطا.
نؤيةم -:سزاى سةرثيَضى كار:
ئةطةر هاتوو دةستكارى ثلؤمةكان يان هةر بةشيَكى بارهةلَطرةكة كرابوو وة ئةم دةستكارى كردنةش بة ئـريادةى خـاوةن

كاآلكة بوو دةرئةجنام دةركةوت كةوا نيازثاكى (حسن النية) تيَدا نية ئةوا بة ثيَى ياساى طومرطى ذمـارة ( )23ى سـالَى
( )1984ى عيَراق سزا دةدريَت.

ثلؤمى كؤنتيَنةرى

ثلؤمى تةىل(سيمى)
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كؤنتيَنةرى يةك دةرطا

كؤنتيَنةرى ضةند دةرطا

بةشى

دةيةمِ :ريَنمايى بازارِى ئازاد ()Duty free

لةطةلَ رِةضاوكردنى هةموو ئةو ماددة و برِطة ياساييانةى بةشى ضوارةم  /ناوضةى بازارى ئازاد  /كة لةياسـاى طـومرطى
ذمارة ( )23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراوى عيَراقى داهاتوون ثيَويستة -:

يةكةم :دةكريَت بة برِيارى وةزير دواى وةرطرتنى رِاى وةزارةتى بازرطانى و اليةنـة تايبةمتةنـدةكان بـازارِى ئـازاد يـان

ناوضةى ئازاد دامبةزريَنريَت ياخود بكريَتةوة بـة تـةرخان كردنـى ناوضـةيةك وة هـةذمار كردنـى بـة دةرةوةى ناوضـةى

طومرطى.

دووةم :وةبةرهيَن (املستثمر) هةموو ثيَداويستى يةكانى دامةزراندنى بازارِةكة دابني بكات لة ثيَناو دريَذةثيَدانى بازارِةكـة
و ثيَويستة تةئمينى بينا و كالَاى بازارِةكة بكات.
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سيَيةم :هةر كؤمثانيايةك كار بكات لـةبازارى ئـازاد دةبيَـت بـةثيَى مةرجـةكانى ياسـاى طـومرطى ذمـارة()23ى سـالَى

( )1984كاربكات وة لةذيَر ضاوديَرى تةواوى دةزطاى طومرطدا بيَت.

ضوارةم :كارى فرؤشنت لة بازارى ئازاد بؤ كةسانى بيانى و عيَراقى دةبيَت لـة كـاتى ضـوونة دةرةوة و طةرِانـةوة بـؤ نـاو

ووآلت بةم مةرجانةى خوارةوة -:

 -1فرؤشنت لة ذيَر سةرثةرشتى طومرط دةبيَت.

 -2فرؤشنت بة ثارةى ناوخؤ و ثارةى بيانى (دؤالر و يؤرؤ) دةبيَت.
 -3بةخشني لة رِةمسى طومرطى بؤ كةسةكة خؤيةتى و ناكريَت ئةو كةسة ئةو بةخشينةى وازى ىلَ بهيَنيَت بؤ كةسيَكى
تر.

 -4رِيَطا نادريَت كاآل بةشيَوةى كؤ (مجلة) بفرؤشريَت بؤ ناو هةريَم .
 -5كارمةندانى بازارى ئازاد و كارمةندانى تر بؤيان نية كالَا لة بازارى ئازاد بكرِن.

ثيَنجةم :هةر كالَايةكى بيانى كة ديَتة ناو بازارى ئازاد وة بؤ بازارى ئازاديَكى تـر دةرِوات بةنويَنـةر رِةمسـى طـومرطى و
هيض باجيَكى ترى ىلَ وةرناطرييَت تةنها كريَى ثشكنني نةبيَت وة بازارى ئازاد بؤى هةية ئةو كالَايانةش بفرؤشيَت كة لة
ناوخؤ بةرهةم هيَنراون.

شةشةم :هةموو ئةو كالَايانةى كة بةثيَى ياسـاى طـومرطى ذمـارة ( )23ى سـالَى ( )1984و ياسـا و رِيَنماييـةكانى تـر

قةدةغةكراون رِيَطا نادريَت بيَتة ناو بازارى ئازاد .

حةوتةم :بازارى ئازاد لةذيَر سةرثةرشتى و ثشكنينى طومرطى دةبيَت بة بةردةوامى و سةرثةرشتى هـةموو كـاريَكى هاتنـة

ناوةوة و ضوونةدةرةوةى كالَاكان دةكات لة بازارةكةدا.
هةشتةم :هيض كالَايةك نايةتة ناو بازارى ئازادو لة بازار دةرناضيَت تا دةسةآلتى طومرطى رِيَطاى ثىَ نةدات.

نؤيةم :بة هيض شيَوةيةك رِيَطا نادريَت كالَا لةناو بازار بةكاربهيَنريَت.

دةيةم :ئةو كاآليانةى كة لة بازارِى ئـازاد دةهيَنريَنـة دةرةوة بةمةبةسـتى بـةكارهيَنان و فرؤشـتنى لـة بازارةكـانى نـاوخؤ

ثيَويستة رِةمسى طومرطى و باجة سةثيَنراوةكانى ليَوةر بطرييَت بةثيَى ياساو ريَنماييةكار ثيَكراوةكان.

يانزةيةم :وةبةرهيَن مافى خؤيةتى ئةو كالَايانة لة ناوببات كة بؤ بةكارهيَنان ناشيَت و لةناو بازارةكةداية بةمةرجيَك لةذيَر

سةرثةرشتى طومرط بيَت و كؤنووسى تايبةتى بؤ رِيَك ريَت .

سيانزةيةم :ثيَويستة وةبةرهيَن كةفالةى مةسـرةفى بـةبرِى ( )5,000,000ثيَـنج مليـؤن دينـارى عيَراقـى ثيَشـكةش بـة
طومرط بكات بةمةبةستى مسؤطةركردنى جىَ بةجىَ كردنى ريَنمايى وياسا طومرطيةكان.

ضواردةيةم :ثيَويستة وةبةرهيَن تيانووس و ليستى تايبةتى هةبيَت بـؤ كالَ اكـان بـةو شـيَوازةى كـة طـومرط بـؤى ديـارى

دةكات و برِيارى لةسةر دةدات.

ثانزةيةم :هةركالَايةك كة بؤ بازارى ئازاد هاتبيَت ئةطةر رِاسـتةوخؤ نةهاتـة نـاو بازارةكـةوة واتـة لـة سـنوورةكانى تـرةوة

هاتبيَتة ناو هةريَم ثيَويستة بةريَوةبةرايةتى ثةيوةنديدار كارى كةشفى بؤ ئـةجنام بـدات و تيانووسـة تايبةتـةكانى بازارةكـة
تؤمارى بكات كة بؤ ئةم مةبةستة رِادةطرييَت.
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شانزةيةم :بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار كارى ثيَويست ئةجنام دةدات بـؤ جـ َى بـةج َى كردنـى ئـةو خاآلنـةى كـة

لةسةرةوة هاتوون و بةثيَى دةسةآلتةكانى و لـةكاتى نـةبوونى دةسـةآلت بـؤ هـةر خالَيَـك بةريَوةبةرايـةتى طشـتى طـومرط
ئاطادار بكاتةوة.

حةظدةيةم :بازارى ئازاد ثابةند دةبيَت بة مةرجةكانى هاوردة.

بةشى يازدةم:رِيَنمايى دةرهيَنةرى طومرطى (اخراج طومرطى)

بة لةبةرضاوطرتنى ماددة و برِطةكانى ياساى طومرطى ذمارة ()23ى سالَى ( )1984ى هةمواركراوى عيَراقى تايبةت بة
(دةرهيَنةرى طومرطى – االخراج الكمركى) بةتايبةتيش لة برِطةى دووةم لة ماددةى ()175ى ياساكةدا هاتووة كة بة

برِيارى وةزيرى دارايى و ئابوورى مةرجةكانى ثيَدانى مؤلَةتى دةرهيَنةرى طومرطى و ئةركةكانى وةكيلى اخراج
طومرطى ديارى دةكريَت وةك لة خوارةوةدا هاتووة-:
يةكةم :بةرِيَـوةبةرى طشتى طومرط مؤلَةتى ثيشةى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى (وكيل اخراج طومرطى) بؤ يةك سالَ
دةدات بؤ هةموو كةسيَكى ئاسايى و كؤمثانيا ئةطةر ئةو مةرجانةى تيَدابيَت كةلةم رِيَنماييةدا هاتووة.
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دووةم :بةرِيَـوةبةرى طومرطى ثةيوةنديدار هةلَدةستيَت بةثيَدانى مؤلَةتى ثيشةى ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى
طومرطى ئةطةر ئةو مةرجانةى تيَدابيَت كةلةم رِيَنماييةدا هاتووة.

سيَيةم :مةرجةكانى ثيَدانى مؤلَةتى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بؤ كةسى ئاسايى كة داواكارى ثيَشكةش دةكات-:

أ -ئةبيَت عيَراقى بيَت و دانيشتووى هةريَم بيَت.
ب -تةمةنى لة ( )18سالَ كةمرت نةبيَت.

ج -بةاليةنى كةم دةرضووى ئامادةيى يان هاوشيَوةى ئامادةيى بيَت .
د -ئةستؤ ثاكى (براءة ذمة) باجى دةرامةت بهيَنيَت.
ه -ئةبيَت بةلَـيَن نامة بدات كة ثةيوةستة بةدانى هةموو رِسومات و سزايةك كة دةكةويَتة سةر (موةكيلةكة) واتة بازرطان
يان كؤمثانيا.

و -رِةزامةندى دةزطاى ئاسايشى هةبيَت.

خ -خاوةن خوورِةوشتى بةرز بيَت.

ز -داواكار ئةبيَت داواكةى لة بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار ثيَشكةش بكات بةثيَى ثيَويست.
ضوارةم :مةرجةكانى كاركردنى ثيشةى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى.

أ-

ثيَويستة نوسينطةيةكى هةميشةيى هةبيَت لةناو حةرةمى كؤمةلَطا يان حةرةمى طومرطى يان خالَة سنورية

طومرطيةكان يان ئةو شارةى كة حةرةمى كؤمةلَطا يان طومرط لة سنورى يةكة ئيداريةكةى داية كة ضاالكى تيَدا ئةجنام
دةدات و ثيَويستة تابلؤيةك هةلَبواسيَت كة ناو و ثيشةو ذمارةى مؤلَةتةكةى تيَدابيَت.

ب -ثيَويستة تةنها ثيشةى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بكات وة كارمةندى دةولَةت نةبيَت.
ج -ثيَويستة بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى )خطاب ضمان( بةبرِى ( )2,000,000دوومليؤن دينار بهيَنيَت.

د -ثيَويستة ياريدةدةرى دةرهيَنةرى طومرطى )خطابضمان( بة برِى (  )1,000,000يةك مليؤن دينار بهيَنيَت.

ه -بريكــارى دةرهيَنــةرى طــومرطى مؤلَـةتى ثـىَ دةدريَــت لةبةرامبــةر بـرِى (  )500,000ثيَــنج ســةد هــةزاردينار وة
ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى مؤلَةتى ثىَ دةدريَت لة بةرامبةر ( )250,000دوو سةدو ثـةجنا هـةزار دينـار

وةك رِةمسى دةرهيَنانى مؤلَةت و هةموو سالَيَك نوىَ دةكريَتةوة بةبىَ بةرامبةر.

و -برِى ( ) 700,000حةوت سةد هةزار دينار وةردةطرييَت بـؤ هةرسـالَيَك لـة بـرِى كـاركردنى بريكـارى دةرهيَنـةرى
طومرطى وةك رِةمسى كاركردنى بريكارى دةرهيَنةر.
ز -برِى ( ) 300,000س َى سةد هةزار دينـار وةردةطرييَـت بـؤ هةرسـالَيَك لـة بـرِى كـاركردنى ياريـدةدةرى بريكـارى

دةرهيَنةرى طومرطى وةك رِةمسى كاركردنى ياريدةدةرى دةرهيَنةر.

ثيَنجةم:مةرجةكانى ثيَدانى مؤلَةتى ثيشةى ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى:

أ – عيَراقى بيَت و دانيشتووى هةريَم بيَت.

ب -اليةنى كةم دةرضووى سةرةتايى بيَت شارةزايى هةبيَت لةم بوارةدا.
ج -تةمةنى ( )18هةذدة سالَ كةمرت نةبيَت.

د -تةنها كارى ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بكات وة كارمةندى دةولَةت نةبيَت.
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ه -نابيَت لةالى بريكاريَك زياتر كار بكات.

و -ياريدةدةر نابيَت بة دواداضوون لةسةر مامةلـَة طومرطيةكان بكـات لـة هؤبـةو بةشـةكانى طومرطـةكان كـة ثيَويسـت
دةكات بريكار خؤى ئامادةبيَت لة كارة ياسايةكان.
شةشةم:

أ -مةرجةكانى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى دةسـةثيَنريَت بةسـةر ئـةو كؤمثانيايانـةى كـةكارى دةرهيَنـةرى طـومرطى

دةكةن كة بةريَوةبةرى رِيَطة ثيَدراو ( مدير مفوض ) يا هةر كة سيَكى تر كة كؤمثانيا بةريَوةدةبات.

ب -هةمان مةرجةكانى دةرهيَنةرى طومرطى دةسةثيَنريَت بةسةر نويَنةرى كؤمثانيا طشتى يةكانى دةولَـةت بةمـةرجيَك بـة
نووسراويَكى فةرمى لة اليةن بةريَوةبةرى طشتى كؤمثانياكةى رِيَطاى ثىَ درابيَت.
حةوتةم:بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى ثابةند دةبيَت بة.:

أ -بةرثرسة لة دروستى سةرةتاو بةلَـطة نامةكانى كة لة جياتى بازرطان يان كؤمثانيا ثيَش كةش دةكات وة ثيَويستة بريكار

نامة ( الوكالة) اتة رِوو تا لة بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار كارى دةرهيَنان بؤ بابةتةكة ئةجنام بدات.

ب -ثيَويستة تيانووسيَكى تايبةتى تؤمارى هةبىَ و بة مؤرى بةريَوةبةرايةتى طومرطى مؤركرابيَت لةو سنوورةى كـةكارى
تيا دةكات وة هةموو زانياريةكانى دةرهيَنانى طومرطى تيادا تؤمار دةكريَـت بـة ذمـارة و زجنـرية لةطـةلَ ئامـاذة ثيَـدان بـة
ذمارةى مةنةفيَست ( بيان طمرطى ) وة ئةم تيانووسة دةثاريَزريَت بؤ ماوةى ( )5ثيَنج سالَ بؤ ئةوةى دةزطـاى ضـاوديَرى

كارى ووردبينى لةسةربكات.

ج  -بريكار ثيَويستة لة سنوورى يةك بةريَوةبةرايةتى كارى دةرهيَنانى طومرطى بكات وة بةريَوةبةرايةتى طشـتى طـومرط

بؤى هةية مؤلَةت بدات بةكاركردن لة سنوورى بةريَوةبةرايةتى يةكى تريش بةمةرجيَك ثاساوى ياسـايى هـةبيَت و هـةمان
ئةو برِة ثارانة لةو بةرِيَوةبةرايةتيةش دابنىَ لة برِى خؤى و ياريدةدةرةكانى.

د -بةبىَ رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طومرط بؤى نى ية هيض كةسيَك اتة كار.

ه -بــةلَ يَن نامةيــةكى دةســت نووســى ثيَشــكةش دةكــات كــة ثابةنــد دةبيَــت وة بةرثرســياردةبيَت لةوكارانــةى كــة

ياريدةدةرةكانى دةيكةن وة لةكاتى تازةكردنةوةى ناسنامةى ياريدةدةرةكان هةمان بةلَيَن نامة ثيَشكةش دةكات.

هةشتةم :بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بـؤى هةيـة ( )3سـىَ ياريـدةدةر اتـةكار وة لـةوة زيـاتر بـؤى هةيـة داواكـارى

ثيَشكةش بكات بؤ بةريَوةبةرى طشتى طومرط لة رِيَطاى بةريَوةبةرى طومرطى ثةيوةنديدارةوة بةمةرجيَك بيسةمليَنيَت كـة
ثيَويستى بةو ذمارةية زياترة لة ياريدةدةر.
نؤيةم :بؤتازة كردنةوةى مولَةت ثيَويستة هةمان مةرجةكاني تايبةت بـة ثيَـداني مولَـةتي كـاركردن تيابيَـت وة ئةسـتوثاكي

طشت باجةكان و بةشةكاني طشيت طومرطى ثيَشكةش بكات.

دةيةم:دواى تةواو بوونى مؤلَةتى كاركردن و ثيشةى دةرهيَنان  ،بريكـارى دةرهيَنـةرى طـومرطى و ياريـدةرةكانى بـاجى

تايبةتى ثى دةدريَت.
يازدة:طؤرِ ينى ناونيشانى ياريدةدةرى دةرهيَنةرى طومرطى بؤ دةرهيَنةرى طومرطى (وكيل اخراج) بةثيَى مةرجـةكان ئـةم
دةسةآلتة بدريَتة بةريَوةبةرى طومرط بةمةبةستى ئاسانكارى و ويَنةيةك بدريَتة بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط .
دوازدة :سزاكان-:
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أ -1 -هؤشدارى (إنذار).
 - 2رِيَطرتن لة كاركردن بة مـةرجيَك لـة ( )6مـانط زيـاتر نـةبيَت و لةدةسـةآلتى بةريــَوةبةرايةتيةكانى طـومرطى
دةبيَت بةمةرجيَك بة ليَذنة بيَت .
 - 3هةلَوةشــاندنةوةى مؤلَـــةت بةيــةكجارى لــة دةســةآلتى بةريَـــوةبةرايةتى طشــتى طــومرطى و بةري ــَوةبةرايةتى
طومرطةكان دةبيَت.
ب -هةر سزايةك كة لة اليةن بة ِريَــوةبةرايةتيةكان ئاراسـتةى بريكاريـان ياريـدةدةرى بريكـارى دةرهيَنـةرى طـومرطى

دةكريَت سةرثيَضى كار بؤى هةية لة ماوةى ( )15ثانزة رِؤذ دا تانة بطريَت و ثيَشكةش بـة بةرِيــَوةبةرى طشـتى طـومرط
بكات لة بةروارى ئاطاداركردنةوةى بـة سـزاكة برِيـارى بةريَوةبـةرى طشـتى طـومرط يةكالكـةرةوة دةبـيَ و مـافى تانـةى

ناميَنيَت.

ج -هةرسزايةك كة لة اليةن بةريَوةبةرى طشتى طومرط ئاراستةى بريكار يان ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى
دةكريَت سةرثيَضى كار بؤى هةية تانة لة بريارةكة بطريَت لة ماوةى ( )15ثانزة رِؤذ لة بةروارى ئاطاداركردنةوةى تانةكـة
ثيَشكةش بة وةزيرى دارايى وئابوورى دةكريَت و برِيارى وةزير يةكالكةرةوة دةبيَت و مافى تانة طرتنى ناميَنيَت.

بةشى دوانزة :خشتةى كانزاو بابةتةكانى تر كة هةناردة دةكريَت
ذ

ناوةرؤك

بةها بؤ ( )١تةن

1

مس و زةردى قالب و فةل

 ٥,٠٠٠,٠٠٠ثيَنج مليؤن دينار

%١٠

2

فافؤن و قورقومشى قالب و فةل

 ٢,٥٠٠,٠٠٠دوو مليؤن و ثيَنج سةد هةزار دينار

%١٠

3

ثاترى شكاو

 ١,٢٥٠,٠٠٠يةك مليؤن و دوو سةد و ثةجنا هةزار

%١٠

4

ستيل سكراب

 ١,٧٥٠,٠٠٠يةك مليؤن و حةوت سةد و ثةجنا

%١٠

دينار

رسم

رێژە

هةزار دينار
5

ئاهني

 ٧٥٠,٠٠٠حةوت سةد و ثةجنا هةزار دينار

%١٠

6

راديتةى شكاو

 ٢,٢٥٠,0٠٠دوو مليؤن و دوو سةد و ثةجنا هةزار

%١٠
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دينار
7

كربيت

 ٥٠,٠٠٠ثةجنا هةزار دينار

%١٠

8

كاغةزو كارتؤنى كؤنة

 ٢٠,٠٠٠بيست هةزار دينار

%١٠

9

ثالستيكى كؤنة

 ١٠,٠٠٠دة هةزار دينار

%١٠

10

بةرهةمة نةوتيةكان

لة كاتى بوونى كيَشةى طومرطى بةهاى راستةقينة بؤ

١١

ثيَستةى خاوى ئاذةلَى هةموو

 1,000,000يةك مليؤن دينار

%١٠

١٢

ثيَستةى خؤشكراوى تةواو يان

 1,600,000يةك مليؤن و شةش سةد هةزار دينار

%١

جؤريَك

نيمضة خؤشكراو كة مؤلَةتى

( )1يةك تةن وةربطرييَت

( )5000ثيَنج هةزار دينار
بؤ يةك تةن مةقطوع
وةربطريَت

ثيشةسازى هةية

١٣

ثيَستةى خؤشكراوى تةواو يان
نيمضة خؤشكراو كة مؤلَةتى

 1,600,000يةك مليؤن و شةش سةد هةزار دينار

%٥

ثيشةسازى نيية

١٤

ثامشاوةى كورة لة مس و زةرد

 2,500,000دوو مليؤن و ثيَنج سةد هةزار دينار

%١٠

١٥

ثامشاوةى كورةى فافؤن قورقوشم

 1,250,000يةك مليؤن و دوو سةد و ثةجنا هةزار

%١٠

دينار

لة كاتى جىَ بة جيَ كردنى خشتةكةى سةرةوة ثيَويستة رةضاوى ئةم خاالَنة بكريَت.

 -1كاتى هاوردةكرنى كانزا لة كار كةوتووةكان لة سنوورةكانى هةريَم بة ريَذةى ()%5ى بةها رِةمسيان ليَوةربطرييَت بة
ثيَى خشتةى كانزاكان وة لة كاتى ضوونة دةرةوة برِى ()%5ى ليَوةربطرييَت بة ثيَى خشتةى بةشى دووانزة.

 -2ئةطةر رِةمسى هاووردةكردنى نةدابوو (سةرةتاى نةبوو) لة كاتى ضوونةدةرةوة بة ريَذةى ( )%10رِةمسيان ليَوةربطرييَت

بة ثيَى بةهاى خشتةى بةشى دووازدةهةم.
 -3لة كاتى بوونى كيَشةى طومرطى بؤ بةرهةمة نةوتيةكانى بةهاى رِاستةقينة بؤ يةك تةن وةربطرييَت وة كار ثيَبكريَت بؤ

يةكالكردنةوة.

 -4ئةو كارطانةى كة مؤلَةتى دامةزراندنيان ثيَ دراوة لة اليةن وةزارةتى ثيشةسازى و دةستةى وةبةرهيَنان لة كاتى

هةناردةكردنى بةرهةمةكانيان كة لة كانزا لة كاركةوتووةكان دروست كراو وةك مس و زةرد و قورقوشم و فافؤن

(ئةلةمينيوم) بة شيَوةى قالب يان شيَوازى تر وة ثيَستةى خؤشكراوى تةواو و نيمضةخؤشكراو بةريَذةى ()%1ى رِةمسى
طومرطيان ليَوةدةطرييَت بة ثيَى بةهاى ديار كراو لة خشتةى كانزاكان بة ثيَى ئةو مةرجانةى خوارةوة -:
أ -كارطةكة دةبيَت مؤلَةتى دامةزراندنى هةبيَت لة اليةن وةزارةتى ثيشةسازى يان دةستةى وةبةرهيَنان.
ب -برِى بةرهةم هيَنانى مانطانةى كارطةكة ديار كرابيَت لة اليةن وةزارةتى ثيشةسازى.

ج -كارطة هيَماى تايبةت بة خؤى هةبيَت و لة سةر بةرهةمةكةى دابيَت.
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د -خاوةنى كارطةكة دةبيَ بةلَيَن نامة بدات كة جطة لة بةرهةمةكانى تايبةت بة خؤى كة هيَماى كارطةكةى لة سةرة هيض

بةرهةميَكى تر رِةوانةى دةرةوة نةكات بة ثيَضةوانةوة بة ثيَى ياسا و رِيَنمايي طومرطى سزا دةدريَت.

ه -كارطةى بةرهةم هيَن دةبيَت لة نزيكرتين بةريَوةبةرايةتى طومرطى لة سنوورى كارطةكةى كارى طومرطى بؤ

بةرهةمةكانى ئةجنام بدات لة كاتى هةناردةكردنى.

ي -لة كاتى ثابةند نةبوونى كارطةكة بةو مةرجانةى سةرةوة نووسراوى بؤ دةكريَت بؤ وةزارةتى ثيشةسازى و بازرطاتى بؤ

ئةوةى ريَتة ليستى رِةشةوة.

ح -كارطةى بةرهةم هيَن ساالَنة برِى بةرهةمةكةى بؤ ديارى دةكريَت كة شايستةية هةناردةى بكات وة ئةطةر نةكرا ئةو
برِة هةناردة بكات ئةوة ناتوانىَ بؤ سالَى داهاتوو برِى بةرهةمى ماوة زياد بكات لة سةر بةرهةمى سالَى نويَ واتة تةنها برِى

ديارى كراوى ساالَنة دةبيَت هةناردة بكات.

خ -لة كاتى هةناردةكردن دةبيَت خاوةن كارطة خؤى يان بريكارى ياساييةكةى ئامادةبيَت.
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ئةحكامى كؤتايي

لة دواى دةرضوونى ئةم رِيَنمايية كار بة رِيَنمايي طومرطى ذمارة ( )5ى سالَى ( )2015ناكريَت  ,وة كار بة رِيَنماييـةكانى تـريش

دةكريَت كة ثيَشوو تر دةركراون و لةطةلَ ئةم رِيَنمايية دةطوجنيَن و دذ نني  ,بة ثيَضةوانةوة كار بة هيض رِيَنماييةكى تر ناكريَت كة دذ

بيَت لةطةلَ ئةم رِيَنمايية .

 -1ئةم رِيَنمايية لة بةروارى  2016/7/15ى زايينى جىَ بةجىَ دةكريَت .
 -2ئةم رِيَنمايية لة رِؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان) بالَو دةكريَتةوة.

 -3هةر رِيَنمايى و طؤرِانكارييةكى ترى بوارى طومرطى لة داهاتوو لة دواى ئةم رِيَنمايية تازةية دةردةضيَ و طشـتاندنى ثـىَ دةكريَـت
ثيَويستة .:

أ -بةروارى كارثيَكردنةكةى ديارى كرابيَت.

ب -لةسةرةتا بة ئيميَل رِ ةوانةى سةرجةم بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكان بكريَت و دواتريش بة نوسراوى فةرمى ئاراستةيان بكريَت.
ج -لةسةر تؤرى ئةنتةرنيَت لة سايتى طومرط بآلوبكريَتةوة.

د -لة كاتى طةيشتنى بة بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكان لة تابلؤى هةلَواسني (لوحة االعالنات) هةلَبواسريَت.
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