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 .املخالفة جراء من املعهد ممتلكات أصابت اليت األضرار عن املعهد بتعويض املخالف على
 :عشر الثانية املادة
 بأسباب هإلفهام الطالب يستدعى و،  أسبوع عن تقل ال مدة املعهد يف اإلعالنات لوحة يف العقوبة قرار يعلق

 . العقوبة
 :عشر الثالثة املادة

 ( . كوردستان وقائع)  الرمسية اجلريدة يف نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ 
 القاضي                                                                                                        

 صباح عمر علي                                                                                                           
 رئيس جملس املعهد القضائي                                                                                                                

 وزارة الداخلية 
 56/61/5162 يف 55596رقم : 

 
      رقم كوردستان القليم الداخلية وزارة قانون من ١/الفقرة 3/املادة مبوجب لنا املخولة الصالحية ىلا استنادًا

 واملعامل واحملال واملكاتب الشركات اجازة منح تنظيم ولغرض العامة املصلحة وملقتضيات 9002 لسنة (٢)
 :اآلتية التعليمات اصدار قررنا ، كوردستان اقليم يف ملدنيا والدفاع العامة السالمة جمال يف املتخصصة

 
 5162 لسنة(  6)  رقم تعليمات

  جمال يف املتخصصة واملعامل واحملال واملكاتب الشركات اجازة منح تعليمات
 كوردستان اقليم يف املدني والدفاع العامة السالمة

 

 :(6) املادة
   -:التعليمات هذه تطبيق الغراض اءهااز املبينة املعاني اآلتية بالعبارات يقصد

 .كوردستان القليم الداخلية وزير :الوزير -١
 .الداخلية وزارة يف املختصة االستشارية اجلهة :االستشاري املكتب -١
 ومالحق تنفيذية وتعليمات أنظمة من يتبعها وما واملتطلبات الشروط جمموعة هو :العراقي البناء كود -٤

 .العامة والصحة السالمة انلضم والتشييد بالبناء متعلقة
٩- NFPA : و سريع بشكل احلرائق من االنقاذ وسائل من وسيلة و بالسالمة اهلامة املعايري من معيار هو 

 .االمريكية املتحدة الواليات يف واحلوادث احلرائق من للحماية الوطنية الرابطة قبل من معتمد
 املراجل:  منها واحلوادث، احلرائق من الوقاية أهدافو غايات ختدم اليت الفنية األعمال :اهلندسية اخلدمات -٢

 أو الطبيعية التهوية أنظمة ، الكهربائية الكابالت محاية مواد احلديدية، اهلياكل محاية مواد البخارية،
 إنارة ، للدخان املانعة واألبواب للحريق املقاومة األبواب ، واخلوانق الضغط زيادة أنظمة أو امليكانيكية
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 باخلدمات اخلاصة والنظم بالتعليمات اإلخالل عدم مع اللهب النتشار املبطئة املواد ، املخارج وإنارة الطوارئ
 .األخري اهلندسية

 التلقائية املياه مبرشات فيه احملمية اإلمجالية املساحة تكون الذي املشروع: اإلطفاء ألنظمة الصغري املشروع -٢
 .9م9000 عن تقل اليت

 ما التلقائية املياه مبرشات فيه احملمية اإلمجالية املساحة تكون الذي املشروع: اإلطفاء ةألنظم املتوسط املشروع -٢
 .9م٢000 –9م9000 بني

 اكثر التلقائية املياه مبرشات فيه احملمية اإلمجالية املساحة تكون الذي املشروع :اإلطفاء ألنظمة الكبري املشروع -٢
 .9م٢000 من

 احلرائق مناطق تزيد وال تلقائي و يدوي إنذار نظام على حيتوي الذي املشروع :اإلنذار ألنظمة الصغري املشروع -٤
 .حريق مناطق( ٩) عن التلقائية للكاشفات الفعلية

 مناطق تكون و تلقائي و يدوي إنذار نظام على حيتوي الذي املشروع :اإلنذار ألنظمة املتوسط املشروع -١١
 .حرائق ناطقم( ٢-٢) بني التلقائية للكاشفات الفعلية احلرائق

 احلرائق مناطق تزيد و تلقائي و يدوي إنذار نظامعلى  حيتوي الذي املشروع :اإلنذار ألنظمة الكبري املشروع -١١
 .حرائق مناطق( ٢) عن التلقائية للكاشفات الفعلية

 الداخلية الشؤون مديرية من ضابط يرأسها مستقلة وادارة حمافظة كل يف جلنة تشكل : التفتيش جلنة -١١
 للمحافظة احمللية االدارة من مهندس و املدني الدفاع خلدمات االستشاري املكتب عن ممثل من كل وعضوية

 .احملافظة بلدية عن ممثل و املدني الدفاع مديرية من ضابط و املستقلة االدارة او
 والدفاع مةالعا السالمة جمال يف واحلماية بالوقاية املتعلقة املواد:  املدني والدفاع العامة السالمة مواد -١٤

 . التعليمات هذه مالحق يف واحملددة  املدني
 اتباعها الواجب االجراءات من جمموعة عن عبارة -:E.R.G الطارئة للحوادث االستجابة دليل -١٩

 وحيوي اخل...الكيميائي التسرب ، الطبيعية الكوارث ، الكبرية كاحلرائق حادثة حصول عند ومراعاتها
 يتم حبيث املختلفة النقل بوسائط نقلها يتم اليت النفطية واملنتوجات ياويةالكيم املواد رموز على الدليل
 معدنية لوحات بواسطة النقل واسطة على املثبتة الرموز قراءة خالل من املنقولة املادة نوع على التعرف

 .حمددة الوان ذات
 (:5) املادة

 و املواد شراء و بيع حمالت و رياداست شركات و مكاتب عمل لتنظيم هو التعليمات هذه اصدار من الغرض
 و االقليم الي الصاحلة الغري املواد دخول منع و كوردستان اقليم يف املدني بالدفاع اخلاصة املعدات و االدوات
 . كوردستان اقليم مواطين ممتلكات و ارواح على للحفاظ ذلك و املواد هذه حركة على النوعية السيطرة

 (:٣) املادة
 -:املدني والدفاع العامة السالمة جمال يف املختصة  الشركات اجازة منح شروط
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 .الداخلية وزارة حساب يف  كتأمينات املقدمة الشركة قبل من أمريكي دوالر الف مخسون قدره مبلغ  ايداع -١
 عن االجازات منح و االمنية الشركات مديرية/  للديوان العامة املديرية/ الداخلية لوزارة حتريري طلب تقديم -١

 .  الشركات لتسجيل العامة املديرية ريقط
 وزارة قبل من املوضوعة والضوابط الشروط بكافة بااللتزام العدل الكاتب من مصدق خطي تعهد تقديم -٤

 .الداخلية وزارة قبل من الغرض هلذا يعد منوذج مبوجب الداخلية
 واملوظفني احلسابات ومدير الشركة ميوحما املفوض املدير و  االسهم محلة و الشركة ملالك الذاتية السرية تقديم -٩

 .الشركة يف العاملني
 .الشركة تأسيس عقد تقديم -٢
 بها املعمول والتعليمات القوانني مبوجب احملظورة او دوليا احملظورة املواد من استريادها املراد املواد التكون ان -٢

 .كوردستان اقليم يف
 .املدنية لالغراض املستوردة املواد تستخدم ان -٢
 .استخدامها وجماالت استريادها الشركة تنوي اليت باملواد قائمة تقديم -٢
 .9م ١00 عن مساحته تقل ال رئيسي مقر للشركة تكون ان جيب -٤

 شروط كافة فيه وتتوفر مربع مرت 300 عن التقل ومبساحة البلدية حدود خارج خمزن للشركة يكون ان جيب  -١١
 .  االمنية واالحتياطات املدني الدفاع

 او صيانة او تصدير او استرياد أكان سواء ، املدني والدفاع العامة السالمة جمال يف حمددًا اطهانش يكون ان -١١
 .مقاوالت

 (:٤) املادة
 -:املدني والدفاع العامة السالمة جمال يف املتخصصة اهلندسية االستشارية املكاتب اجازة منح شروط

 .وردستانك اقليم يف املهندسني نقابة لدي مسجاًل املكتب يكون ان -١
 . 9م ٢0 عن مساحته التقل مقر للمكتب يكوم ان -١
 .املدني والدفاع العامة السالمة انظمة تصميم جمال يف خمتص مهندس االقل على لديه يعمل ان -٤
 . االجازات ومنح االمنية الشركات مديرية/للديوان العامة املديرية/الداخلية لوزارة طلب تقديم -٩
 .الذاتية وسريهم املكتب يف العاملني بامساء قائمة تقديم -٢
 .الداخلية وزارة  حساب يف  دوالر االف عشرة مببلغ تأمينات ايداع -٢

 (:2) املادة
 -:املدني والدفاع العامة السالمة جمال يف والصيانة الفنية اخلدمات تقديم وحمالت مكاتب اجازة منح شروط

 . االجازات ومنح االمنية ركاتالش مديرية/للديوان العامة املديرية/الداخلية لوزارة طلب تقديم -١
 . 9م ٢0 عن مساحته التقل مقر احملل او  للمكتب يكون ان -١
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 العامة السالمة بأنظمة املتعلقة  الصيانة وجمال الفنية اجملاالت يف  خمتص مهندس االقل على لديه يعمل ان -٤
 .املدني والدفاع

 التقل املدني والدفاع العامة السالمة النظمة والصيانة الفنية اخلدمات جمال يف خمتصني فنيني لديه يعمل ان -٩
 . سنوات( 3) عن اجملال هذا يف خربتهم

 .الذاتية وسريهم املكتب يف العاملني بامساء قائمة تقديم -٢
 . املختصة اجلهات لدي املكتب او احملل تسجيل مايثبت تقديم -٢
 .والصيانة الفين ملللع الالزمة املعدات كافة فيه تتوفر خاصة ورشة اواحملل للمكتب يكون ان -٢
 .الداخلية وزارة حساب يف دوالر االف مخسة مببلغ تأمينات ايداع -٢

 
 (:6) املادة
 -:احلريق مطايفء تعبئة معامل  اجازة منح شروط

 . االجازات ومنح االمنية الشركات مديرية/للديوان العامة املديرية/الداخلية لوزارة طلب تقديم -١
 . 9م ٩00 عن حتهمسا التقل  بناية للمعمل يكون ان -١
 .احلريق مطايفء وصيانة بتعبئة اخلاصة  الفنية اجملاالت يف  خمتص مهندس االقل على فيه يعمل ان -٤
 . التعبئة مواد خلزن العاملية للمواصفات مطابقة خاصة خزانات للمعمل يكون ان -٩
 .افضل ايهما NFPA منظمة مواصفات او العاملية للمواصفات مطابقا املعمل مواصفات تكون ان -٢
 التقل املدني والدفاع العامة السالمة النظمة والصيانة الفنية اخلدمات جمال يف خمتصني فنيني لديه يعمل ان -٢

 . سنوات( 3) عن اجملال هذا يف خربتهم
 .الذاتية وسريهم املعمل يف العاملني بامساء قائمة تقديم -٢
 .املختصة اجلهة لدى  املعمل تسجيل مايثبت تقديم -٢
 .البلدية قبل من احملددة الصناعية املنطقة حدود ضمن املعمل موقع يكون ان -٤

 (:8) املادة
 قابلة واحدة سنة املدني والدفاع العامة السالمة جمال يف املختص املعمل او  احملل او املكتب او الشركة اجازة مدة

 .للتجديد
 (:9) املادة

 السالمة مواد تصميم أو نصب أو صنيعت أو تعبئة و أ  استرياد وشروط ومناشيء ومواصفات  نوعية حتدد -١
 .التعليمات بهذه ملحقة  تفصيلية جداول مبوجب املدني والدفاع العامة

 جمال يف وخمتصني خرباء من الوزارة ديوان يف تشكل خمتصة جلنة قبل من سنويا اجلداول هذه حتديث يتم -١
 .املدني والدفاع العامة السالمة
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 خالفًا املدني الدفاع و العامة السالمة مواد من اي تصميم او نصب او تصنيع او تعبئة او استرياد الجيوز -٤
 .التعليمات بهذه امللحقة اجلداول يف عليها املنصوص للتعليمات

 من امللحقة اجلداول يف احملددة للمواصفات املخالفة املدني والدفاع العامة السالمة مواد من اي ادخال مينع -٩
 .االحتادية احلكومة مع ةالسيطر نقاط او احلدودية املنافذ

 (:61) املادة
 العامة والسالمة املدني بالدفاع اخلاصة  املواد مجيع فحص املدني الدفاع خلدمات االستشاري املكتب يتوىل -١

 . للمواصفات املطابقة املواد على( كود بار) ب مزود خاص الصق وضع و احلدودية املنافذ يف
 يكن مامل كوردستان اقليم يف احمللية االسواق يف املدني والدفاع لعامةا السالمة مواد من مادة اي بيع الجيوز -١

 .املادة هذه من ١ الفقرة يف علية املنصوص النفاذ صالحية بالصق خمتوما
 مدة بها امللحقة اجلداول او التعليمات هذه يف احملددة واملواصفات للشروط املخالفة املواد اصحاب امهال يتم -٤

 .كوردستان اقليم من اخراجها او املواد هذه تصريف لغرض التعليمات ههذ نفاذ بعد يوما ١80
 (:66) املادة

 كل وعضوية الداخلية الشؤون مديرية من ضابط يرأسها تفتيش جلنة مستقلة ادارة او حمافظة كل يف تشكل -١
 املدني والدفاع مةالعا السالمة جمال يف خمتصًا يكون ان على  املدني الدفاع خلدمات االستشاري املكتب ممثل من

 .  احملافظة بلدية عن ممثل و املدني الدفاع مديرية من ضابط و املستقلة االدارة او احملافظة ادارة من مهندس و
 االستشارية واملكاتب واحملال اجملازة الشركة وخمازن ملقار والفجائي الدوري التفتيش مهمة اللجنة تتوىل -١

 .عليماتللت تطبيقها من التأكد لغرض واملعامل
 احملل او االستشاري املكتب او هلا التابعة املخازن او الشركة مقر اغالق هلا حتق خمالفة اية اللجنة رصد حال يف -٤

 .فيه للبت الوزارة اىل تقريرها ورفع عليها و يوم( ١٢) عن التزيد ملدة مؤقتة بصورة املعمل او
 .املناسب القرار اصدار لغرض بتوصيتها مرفقا وزيرال الي التفتيش جلنة تقرير رفع الوزارة يف املديرية على -٩

 

 (:65) املادة
 قبل من اال  كوردستان اقليم الي  املدني الدفاع و العامة السالمة  مواد من مواد اية استرياد الجيوز -١

 .  الوزارة قبل من اجملازة الشركات
 جماز والغري املختصة السلطات قبل من   اعاله ١ الفقرة يف اليها املشار املواد من مادة اية ضبط حال يف -١

 املخالف وحيال وانواعها بكمياتها اصولي حمضر تنظيم بعد الداخلية وزارة خمازن يف ايداعها يتم باستريادها
 .للقانون وفقا التحقيق حمكمة الي

 .املختصة احملكمة من بات قرار صدور حلني الداخلية وزارة خمازن يف املضبوطة املواد تبقي -٤
 واذا ، ختزين كرسوم املخالف من يوميَا املضبوطة املواد من طن كل عن دينار الف ثالثون قدره مبلغ يستويف -٩

 .يوميًا دينار الف عشرون مبلغ يستويف واحد طن من اقل املوادة وزن كان
 .والتفريغ والنقل الشحن اجور املخالف يتحمل -٢
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 (:6٣) املادة
 

 السالمة جمال يف املختصة واملعامل واحملال واملكاتب للشركات ازةاالج منح مقابل ادارية رسوم تستويف: اوالً
 -:وكاآلتي املدني والدفاع العامة

 .الشركة اجازة منح مقابل دينار ماليني ثالثة مبلغ -١
 .االستشاري اهلندسي املكتب اجازة منح مقابل دينار املليون ونصف مليون -١
 .املطايفء تعبئة معمل اجازة منح مقابل دينار مليون -٤
 .احملل او املكتب اجازة منح مقابل دينار الف مخسمائة -٩

 

( ٩) والفقرة(  ٩ و 3 و 9 و ١ ) الفقرات يف اليها املشار املبالغ فيه تودع البنوك احدي يف حساب يفتح :ثانياً
 .الوزير من بأمر تصرف و املدني الدفاع معهد لتطوير يستخدم و عشر الثانية املادة من

 
 (:6٤) املادة

 مقرها واغالق املعمل او احملل او املكتب او  الشركة اجازة سحب يتم االجازة منح شروط احدى فقدان الةح يف -١
 مل واذا ، الفقدان قبل عليه ماكان الي الوضع اعادة الشركة اشهر،وعلى ثالثة عن التزيد  وملدة خمازنها و

 .الوزير من بقرار الشركة اجازة تلغي ذلك من تتمكن
 يتم التفتيش جلنة قبل من املخالفة تأييد ومت التعليمات هلذه املعمل او احملل او املكتب او الشركة خمالفة حال يف -١

 خمالفة تكرار أو رفعها عدم حالة يف و يوم( ١٢) خالل املخالفة رفع و التعليمات بهذه االلتزام بضرورة انذارها
 .سنة عن التقل ملدة السوداء القائمة يف الشركة وتوضع االجازة سحب يتم اخري

 تاريخ من يومَا ثالثون خالل االدارية احملكمة امام للطعن قاباَل اعاله 9 ،١ الفقرتني يف الصادر القرار يكون -٤
 .صدوره

 (:62) املادة
 : التاليه للشروط وفقا احملل أو املعمل أو املكتب أو الشركة اجازة جتديد جيوز

 .حتريري طلب تقديم -١
 .مستوفية التعليمات هذه  يف عليها املنصوص جازةاال منح شروط مجيع تكون ان -9
 .الضريبية الذمة  براءة تأييد -3
 .خمالفات وجود بعدم التعليمات هذه مبوجب املشكلة التفتيش جلنة تأييد -٩
 .للتعليمات وفقًا التجديد طلب سبقت اليت للفرتة متميزة بصورة باعماهلا قيامها -٢

 (:66) املادة
 علي( E.R.G) الداللة لوحات بوضع الكيميائية املواد و النفطية املنتوجات بنقل صةاخلا املركبات تلتزم :اوالً

 .املركبات وجوانب مؤخرة و مقدمة
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 الداللة لوحات الحتمل اليت املركبات حتتجز و املادة هذه من اواًل الفقرة تطبيق املرور مديريات تتوىل: ثانياً
(E.R.G.) 

 (:6٧) املادة
 . كوردستان وقائع جريدة يف نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ

 
 
 

 سنجاري كريم                                                                                                                      
 الداخلية رـوزي                                                                                                                     

 
 

 وزارة الداخلية 
 56/61/5162يف  55595رقم : 

 

 كوردستان القليم الداخلية وزارة قانون من ١3 و ١/الفقرتني 3/املادة مبوجب لنا املخولة الصالحية الي استنادًا
 االمنية القدرات بتطوير خمتص مركز سوتأسي تفعيل ولغرض العامة املصلحة وملقتضيات 9002 لسنة ٢ رقم

 :اآلتية التعليمات اصدار قررنا ، الوزارة ومنتسيب ملوظفي واالدارية
 

 5162 لسنة( ٧) رقم تعليمات
 كوردستان القليم الداخلية وزارة يف واالداري االمين التطوير مركز تعليمات

 
 التعاريف

 ( :6) املادة
 :التعليمات هذه تطبيق الغراض أزاءها املبنية املعاني  اآلتية املصطلحات و بالتعابري يقصد
 .العراق – كوردستان أقليم :األقليم أوالً:

 .العراق ـ كوردستان إلقليم الداخلية وزارة :الوزارة ثانياً:
 .العراق ـ كوردستان إلقليم الداخلية وزير :الوزير :ثالثاً
 .واالداري االمين التطوير مركز :املركز: رابعاً
 .  واالداري االمين التطوير مركز مدير :املديراً:خامس
 ( :5) املادة

 ويرتبط  معنوية شخصية له تكون(  واالداري االمين التطوير مركز)  يسمي مركز الداخلية وزارة  يف يؤسس
  .    الوزارة بديوان
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