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إغتٓازاً ذتهِ ايفكط َٔ )1( ٠املاز َٔ )56( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ( )1يؼــــــْ 1992 ١املعسٍ ٚبٓاً ٤ا عًَ ٢ا
عطض٘ زتًؼ ٚظضا ٤اقً ِٝـ نٛضزغتإ  ،قطض بطملإ نٛضزغتإ ـ ايعطام ظًػت٘ املطقُٚ )14( ١املٓعكس ٠بتاضٜذ
 2009/5/18تؿطٜع ايكاْ ٕٛاآلت:ٞ

قانوى رقم ( )6لسهة 2009
قانوى وزارة الداخلية القليم كوردستاى ـ العراق
املادة االوىل:

ٜكصس بايتعابري ايتاي ١ٝاملعاْ ٞاملب ١ٓٝإظاٖ٤ا ألغطاض ٖصا ايكاْ:ٕٛ
أٚالً :االقً :ِٝاقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام.
ثاْٝاً :ايٛظاضٚ :٠ظاض ٠ايساخً ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ.
ثايجاً  :ايٛظٜطٚ :ظٜط زاخً ١ٝاالقً.ِٝ
ضابعاًٚ :ن ٌٝايٛظاضٚ :٠نٚ ٌٝظاض ٠ايساخً.١ٝ
خاَػاً :ايٛسس ٠االزاض( :١ٜاحملافع ١ـ ايكطا ٤ـ ايٓاس.)١ٝ
غازغاً :ق ٣ٛاالَٔ ايساخً( :ٞايؿطط ١ـ املطٚض ـ ايػفط ٚادتٓػ ١ٝـ ايسفاع املسْ.)ٞ

(أيداف ومًام الوزارة)
املادة الثانية:

تتٛىل ايٛظاض ٠حتكٝل االٖساف ٚاملٗاّ ايتاي:١ٝ
أٚالً :تٓفٝص ايػٝاغ ١ايعاَ ١ذته ١َٛاالقًٚ ِٝاحملافع ١عًٚ ٢سست٘ ٚمحا ١ٜآَ٘ ايساخً.ٞ
ٚمحا ٟاالَٛاٍ ايعاَٚ ١ارتاص.١
٠
ثاْٝاً :ايعٌُ عً ٢تطبٝل َبسأ غٝاز ٠ايكاْٚ ٕٛاحملافع ١عً ٢ايٓعاّ ايعاّ
ثايجاً :ايعٌُ َٔ ادٌ محاٚ ١ٜضُإ مماضغ ١اذتطٜات ايسميكطاطٚ ١ٝسكٛم االْػإ ٚجتػٝس زٚض َؤغػات اجملتُع
املسْ ٞيف االقً.ِٝ
ضابعاً :ايعٌُ عًَٓ ٢ع ٚقٛع ادتطميٚ ١ايعٓف ضس املطأَٚ ٠هافشت٘ بٗسف حتكٝل االَٔ ٚاالغتكطاض ٚايػالَ١
ايعاَ.١
خاَػاً :ايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل َع ايٛظاضات ٚاملطافل ايعاَ ١املدتص ١بؿإٔ املٗاّ ٚايٛادبات املتعًك ١عُا ١ٜاالَٔ
ٚسفغ ايٓعاّ ايعاّ ٚايتٓػٝل َع ٚظاض ٠ايساخً ١ٝاالحتاز ١ٜا ٚآَ ١ٜعُ ١عطاق ١ٝا ٚزٚي ١ٝضُٔ
اختصاصات ايٛظاض.٠
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غازغاًْ :ؿط ايٛع ٞايجكايف ٚاالَين ٚخًل َٓار آَٔ بني ق ٣ٛاالَٔ ايساخًَ ٞع شتتًف ف٦ات اجملتُع املسْٞ
ٚاالفطاز يتٛد ِٗٗٝبايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل ذتُا ١ٜاملصًش ١ايعاَ ١املؿرتن.١
غابعاً :ضعا ١ٜايٓاظسني ٚاملٗذطٚ ٜٔاملطسًني ٚايالد٦ني ٚايػع ٞيتشػني اٚضاعِٗ ٚتكس ِٜاذتًٚ ٍٛتٛفري
ارتسَات ٚايتٓػٝل َع ايٛظاضات ٚادتٗات املعين ٠بؿأِْٗ.

(تشليالت الوزارة)
املادة الثالثة:

تتؿهٌ ايٛظاض ٠مما :ًٜٞ
أٚالً :ايٛظٜط ٖٛ :ايطٝ٥ؼ االعً ٢يًٛظاضٚ ٠املػؤ ٍٚعٔ تٓفٝص غٝاغاتٗا ٚاالؾطاف عً ٢تٓفٝص ايكٛاْني ٚاالْعُ١
املاي١ٝ
ٚاصساض ايتعًُٝات ٚاالٚاَط ٚايبٝاْات ضُٔ َٗاّ أعُاٍ ايٛظاضٚ ٠تؿهٝالتٗا ٚغا٥ط ؾؤْٗٚا
ٚاالزاضٚ ١ٜايعػهطٚ ١ٜايتٓعٚ ١ُٝٝايفَٓٚ ١ٝتابعتٗا ٚتٛدٗٗٝا ٚايتٓػٝل بني َطافكٗا ايعاَ ١ضُٔ سسٚز ٖصا
ايكاْٚ ٕٛايكٛاْني ايٓافص ٠االخطٚ ٣ي٘ خت ٌٜٛبعض َٔ صالسٝات٘ اىل ٚنال ٤ايٛظاضٚ ٠ضؤغا ٤ايٛسسات
االزاضٚ ١ٜاملسضا ٤ايعاَٚ ٕٛضؤغا ٤ايسٚا٥ط ٜٚهَ ٕٛػؤٚالً أّاّ زتًؼ ايٛظضا ٤باعتباض ٙعطًٛا َتضآَاً ف. ٘ٝ
ثاْٝاًٚ :ىٜال ايٛظاض:٠
ٚ- 1ن ٌٝايٛظاض ٠يؿؤ ٕٚق ٣ٛاالَٔ ايساخً.ٞ
ٚ- 2ن ٌٝايٛظاض ٠يالزاض ٠ايعاَ.١
ٜتٍٜٛإ االؾطاف عً ٢ق ٣ٛاالَٔ ايساخًٚ ٞعً ٢زٚا٥ط ايؿؤ ٕٚايعاَٚ ١ايٛسسات االزاضٚ ١ٜاالزاضات احملً١ٝ
ٚمياضغإ املٗاّ ٚايصال سٝات اييت خيٛهلُا ايٛظٜط عً ٢إ ٜهْٛا َٔ ش ٟٚارتربٚ ٠ايهفاٚ ٠٤ساصالٕ عً٢
ؾٗاز ٠داَع ١ٝأٚي ١ٝعً ٢االقٌ.
ثايجاًَ :هتب ايٛظٜطٜ :طأغ٘ َٛظف بعٓٛإ َسٜط أ ٚضابط ال تكٌ ضتبت٘ عٔ ْكٝب ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠داَع١ٝ
اٚيٜٚ ١ٝعا ْ٘ٚعسز َٔ املٛظفني ٚاملٓتػبني.
َهتبٚى ٌٟٜايٛظاضٜ :٠ه ٕٛيهٌ ٚنٚ ٌٝظاضَ ٠هتب خاص ٜطأغ٘ َٛظف أ ٚضابط بعٓٛإ َسٜط
ضابعاً :ا
ٜٚػاعس ٙعسز َٔ املٛظفني ٚاملٓتػبني.
اٍؾٗاز ٠اجلاَع ١ٝاالٚي ١ٝيف زتاٍ
خاَػاً :املػتؿاضٜ :ٕٚهَ ٕٛػتؿاض ايٛظٜط بسضد ١خاص َٔٚ ١محً١
اختصاص٘ ٚي٘ خسَ ١فعً ١ٝال تكٌ عٔ ( )15غٓ َٔٚ ١ش ٟٚارترب ٚ ٠ايهفاٜٚ ٠٤تٛىل ابسا ٤املؿٛض ٠يف
ايكطاٜا احملاي ١اي َٔ ٘ٝايٛظٜط ٜٚتِ تع ٘ٓٝٝباقرتاح َٔ ايٛظٜط عً ٢إ ال ٜتذاٚظ عسزِٖ عٔ أضبع.١
غازغاً :ستافع ٛاالقً: ِٝ
احملافغ ٖٛ :املٛظف اٍتٓفٝص ٟاأل  ٍٚيف احملافعٜٚ ١طتبط بايٛظاضٚ ٠عً ٘ٝتٓفٝص ايكٛاْني ٚاالْعُٚ ١ايتعًُٝات
ٚاالٚاَط ايصازض َٔ ٠ايٛظضا ٖٛٚ ٤بسضد ١خاصٚ( ١نٚ ٌٝظاض )٠فُٝا خيص اذتكٛم ٚارتسَ ١ايٛظٝف.١ٝ
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غابعًا :زتًؼ ايٛظاض:٠
ٜ -1ؿهٌ يف زٜٛإ ايٛظاض ٠زتًؼ ٜػُ( ٢زتًؼ ايٛظاضٜٚ )٠تأيف َٔ:
ضٝ٥ػاً يًُذًؼ.
أ -ايٛظٜط ـ
أعطا.٤
بٚ -نٝال ايٛظاض ٠ـ
أعطا.٤
ز -احملافع ٕٛـ
أعطا.٤
ز -املسضا ٤ايعاَ ٕٛـ
أعطا.٤
ٖـ -املػتؿاض ٕٚـ
ٜ -2تٛىل اجملًؼ زضاغَٓٚ ١اقؿٚ ١ابسا ٤ايطأ ٟيف نٌ َا حياٍ اي َٔ ٘ٝايٛظٜط.
 -3يًٛظٜط زع ٠ٛأَٓ َٔ ٟتػبـ ٞايٛظاض ٠ا ٚايٛظاضات اال خط ٣ممٔ ي٘ اختصاص أ ٚخرب ٠ذتطٛض ادتًػ ١أٚ
بحغب االقتطا. ٤
ٜ -4عكس اجملًؼ ادتُاعات٘ نٌ ثالث ١أؾٗط ا ٚبسع َٔ ٠ٛايٛظٜط ٚبط٥اغت٘ ٚيف ساي ١غٝاب٘ ٜٛٓب عٓ٘ يف ض٥اغ١
ادتًػٚ ١ن ٌٝايٛظاض ٠ايصٜ ٟهًف٘ ايٛظٜط بصيو.
 -5تعترب قطاضات اجملًؼ ْافص َٔ ٠تاضٜذ صسٚضٖا.
ثآَاً :ا ملسٜط ١ٜايعاَ ١يًسٜٛإٜ :سٜطٖا َٛظف بسضدَ ١سٜطعاّ ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠داَع ١ٝاٚي َٔٚ ١ٝش ٟٚارترب٠
ٚايهفاٚ ٠٤تطتبط بٗا:
َ- 1سٜط ١ٜاالزاض.٠
َ- 2سٜط ١ٜايصات.١ٝ
َ- 3سٜط ١ٜاذتػابات.
َ- 4سٜط ١ٜايتدطٝط ٚاملتابع.١
َ- 5سٜط ١ٜاملريٚ ٠اآليٝات.
َ- 6سٜط ١ٜاالعالّ ٚايعالقات.
َ- 7سٜط ١ٜايتسقٝل ٚايطقاب.١
َ- 8سٜط ١ٜتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات (بٓو املعًَٛات).
تاغعاً :املسٜط ١ٜايعاَ ١يًساخًٜ : ١ٝسٜطٖا َٛظف بسضدَ ١سٜط عاّ ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠داَع ١ٝاٚي ١ٝأ ٚضابط يف
ق ٣ٛاالَٔ ايساخً ٞال تكٌ ضتبت٘ عٔ عكٝس ٚسا٥ع عً ٢ؾٗاز ٠داَع ٠ٞاٚي َٔٚ ١ٝش ٟٚارتربٚ ٠ايهفا٠٤
ٚتطتبط بٗا املسٜطٜات ايتاي:١ٝ
َ- 1سٜطَ ١ٜتابع ١ايعٓف ضس املطأ.٠
َ- 2سٜط ١ٜادتُعٝات ٚاملٓعُات ٚاالسعاب.
َ- 3سٜط ١ٜاالَٛض ايػطٚ ١ٜاالتصاالت ارتاص.١
َ- 4سٜط ١ٜايتٛدٚ ٘ٝاالضؾاز املعٓ.ٟٛ
َ- 5سٜطَ ١ٜتابع ١ادتطا ِ٥املٓعُ.١
َ- 6سٜط ١ٜايتسضٜب ٚايتأٖٚ ٌٝايسضاغات ٚايبشٛخ.
َ- 7سٜط ١ٜايتٓػٝل ٚايعالقات االقً.١ُٝٝ
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عاؾطاً :املسٜط ١ٜايعاَ ١يالزاض ٠احملًٜ : ١ٝسٜطٖا َٛظف بسضدَ ١سٜط عاّ ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠داَع ١ٝاٚئَٚ ١ٝ
ش ٟٚارتربٚ ٠ايهفاٚ ٠٤تطتبط بٗا:
َ- 1سٜط ١ٜاالزاضٚ ٠ايصات.١ٝ
َ- 2سٜط ١ٜاذتػابات.
َ- 3سٜط ١ٜاالَالى.
َ- 4سٜط ١ٜايتسقٝل ٚايطقاب.١
َ- 5سٜطٖٓ ١ٜسغ ١املؿاضٜع ٚايتصاّ.ِٜ
َ- 6سٜط ١ٜايتدطٝط ٚاملتابع.١
َ- 7سٜطٜات االزاضات احملً ١ٝيف ستافعات االقً.ِٝ
ساز ٟعؿط :املسٜط ١ٜايعاَ ١ملهافش ١ايعٓف ضس املطأٜ : ٠سٜطٖا َٛظف بسضدَ ١سٜط عاّ ساصٌ عً ٢ؾٗاز٠
داَع ١ٝاٚي َٔٚ ١ٝش ٟٚارتربٚ ٠ايهفا.٠٤
ثاْ ٞعؿط ١٦ٖٝ :ايتفتٝـ االزاضٜ : ٟسٜطٖا َٛظف بسضدَ ١سٜط عاّ َٔ ش ٟٚارترب ٚ ٠االختصاص ساصٌ عً٢
اٍؾٗاز ٠اجلاَع ١ٝاالٚيٜ ١ٝعا ْ٘ٚعسز ّ ٕ املفتؿني ختتص اهل ١٦ٝبتفتٝـ ايٛسسات االزاضٚ ١ٜايسٚا٥ط
ٚاملسٜطٜات ايعاَٚ ١االقػاّ ايتابع ١يًٛظاض ٠عسا زٚا٥ط ق ٣ٛاالَٔ ايساخً.ٞ
ثايح عؿطَ :طنع ايتطٜٛط االزاضٜ : ٟك ّٛباعساز ايهٛازض االزاضٚ ١ٜضؤغا ٤ايٛسسات االزاضٚ ١ٜضفع َػت٣ٛ
أزاٚ ِٗ٥اَهاْٝاتِٗ ايعًُٚ ١ٝاالزاضٚ ١ٜايتٓعٚ ١ُٝٝايفٜٓٓٚ ١ٝعِ ؾؤ ٕٚاملطنع بٓعاّ.
ضابع عؿطَ :سٜط ١ٜؾؤ ٕٚق ٣ٛاالَٔ ايساخًٜ : ٞسٜطٖا ضابط ؾطط ١ال تكٌ ضتبت٘ عٔ ضا٥س  َٔٚش ٟٚارترب٠
ٚايهفا ٠٤يف زتاالت عٌُ ق ٣ٛاالَٔ ايساخً ٚ ٞته ٕٛيف َكط ايٛظاضٚ ٠حتسز َٗاَٗا يف ايتٓػٝل بني
املسٜطٜات ايعاَ ١يك ٣ٛاالَٔ ايساخًٚ ٞايسٚا٥ط ايتابع ١يٛن ٌٝايٛظاض ٠يؿؤ ٕٚق ٣ٛاالَٔ ايساخً.ٞ
خاَؼ عؿط :ايسا٥ط ٠ايكاْٜ :١ْٝٛطأغٗا َٛظف بسضدَ ١سٜط أ ٚضابط ساصٌ عً ٢ايؿٗاز ٠ادتاَع ١ٝاالٚي ١ٝيف
قٌ عٔ عؿط غٓٛات يف زتاٍ اختصاص٘ ٜٚطتبط بايٛظٜط.
ايكاْٚ ٕٛي٘ ارتربٚ ٠ايهفا ٠٤عً ٢إ ال ت
غازؽ عؿط :املسٜط ١ٜايعاَ ١يًؿطط: ١
ٜ -1سٜطٖا َسٜط عاّ َٔ ش ٟٚارتربٚ ٠االختصاص يف عًُ٘ ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠داَع ١ٝاٚي َٔٚ ١ٝضباط ق٣ٛ
االَٔ ايساخً ٞال تكٌ ضتبت٘ عٔ عُٝس ٜٚعاَ ْ٘ ٚػاعسإ ال تكٌ ضتبتُٗا عٔ ضا٥س ٜٚتٛىل سفغ ايٓعاّ ايعاّ
ٚتطبٝل َبسأ غٝاز ٠ايكاْٚ ٕٛنٌ َا ي٘ عالق ١بأَٛض ايؿططٜٚ ١تأيف املكط ايعاّ يًُسٜط ١ٜايعاَ ١يًؿطط: َٔ ١
أ َ -سٜط ١ٜادتٓاٚ ١ٝ٥اذتطنات.
ب َ -سٜط ١ٜاالزاض.٠
ج َ -سٜط ١ٜايسا٥ط ٠ايكاْ.١ْٝٛ
د َ -سٜط ١ٜاذتػابات.
زقٝل ٚايطقاب. ١
ه َ -سٜط ١ٜايت
و َ -سٜط ١ٜاالسصا.٤
ز َ -سٜط ١ٜايتدطٝط ٚاملتابع.١
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ح َ -سٜط ١ٜايتسضٜب ٚايتأٖ.ٌٝ
ط َ -سٜطَ ١ٜتابع ١ايعٓف ضس املطأ.٠
ٚ- 2تطتبط بٗا املسٜطٜات ايتاي.١ٝ
أ َ -سٜطٜات ؾطط ١احملافعات.
ب َ-سٜطٜات ايسفاع املسْ ٞيف احملافعات.
ز َ -سٜط ١ٜؾطط ١نٗطبا ٤االقً.ِٝ
ز َ -سٜط ١ٜؾطط ١محا ١ٜايػابات ٚايب ١٦ٝيف االقً.ِٝ
َ - ٙسٜط ١ٜؾطط ١محا ١ٜاملٓؿآت ايٓفط.١ٝ
َ - ٚسٜط ١ٜحتكٝل االزي ١ادتٓا ١ٝ٥يف االقً.ِٝ
ظ َ -سٜط ١ٜشتابط ٠ايؿطط.١
ح َ -سٜطٜات ايسفاع املسْ ٞيف املطاضات.
ط َ -سٜط ١ٜؾطط ١ايٓؿاطات املسْ ١ٝيف االقً.ِٝ
غابع عؿطَ :سٜط ١ٜايػفط ٚادتٓػ ١ٝايعاَ:١
ٜ -1سٜطٖا ضابط بسضزَ ٠سٜط عاّ َٔ ضباط ق ٣ٛاالَٔ ايساخً ٞال تكٌ ضتبت٘ عٔ عُٝس عً ٢إ ٜه ٕٛساصالً
عً ٢ؾٗاز ٠داَع ١ٝأٚي َٔٚ ١ٝش ٟٚارتربٚ ٠االختصاص يف زتاٍ عًُ٘ ٜٚعاَ ْ٘ٚػاعسإ ال تكٌ ضتبتُٗا عٔ
ضا٥س ٜٚتٛىل ناف ١ايؿؤ ٕٚاملتعًك ١بادتٓػٚ ١ٝاالسٛاٍ املسْٚ ١ٝاالقاَٚ ١ادتٛاظات ضُٔ سس ٚز ايكٛاْني
ايٓافصٟٚ ٠تأيف املكط ايعاّ َٔ :
أ َ -سٜط ١ٜؾؤ ٕٚادتٓػ.١ٝ
ب َ-سٜط ١ٜؾؤ ٕٚادتٛاظات.
ز َ-سٜط ١ٜؾؤ ٕٚاالقاَ.١
ز َ-سٜط ١ٜاالسٛاٍ املسْ.١ٝ
َ- ٙسٜط ١ٜايسا٥ط ٠ايكاْ.١ْٝٛ
َ- ٚسٜط ١ٜاالزاضٚ ٠ايصات.١ٝ
ظ َ-سٜط ١ٜاذتػابات.
ح َ-سٜط ١ٜايتسقٝل ٚايطقاب.١
ط َ-سٜط ١ٜاالسصا.٤
ٚ -2تطتبط بٗا:
أ َ -سٜطٟات ادتٓػٚ ١ٝاالسٛاٍ املسْ ١ٝيف احملافعات.
ب َ-سٜطٟات ادتٛاظات يف احملافعات.
ز َ-سٜطٟات االقاَ ١يف احملافعات.
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ثأَ عؿط :املسٜط ١ٜايعاَ ١يًُطٚض:
ٜ -1طأغٗا ضابط بسضدَ ١سٜط عاّ َٔ ضباط ق ٣ٛاالَٔ ايساخً ٞعً ٢إ ٜه ٕٛساصالً عً ٢ؾٗاز ٠داَع١ٝ
اٚي َٔٚ ١ٝش ٟٚارترب ٚ ٠االختصاص يف زتاٍ عًُ٘ ال تكٌ ضتبت٘ عٔ عُٝس ٜٚعاَ ْ٘ٚػاعسإ ال تكٌ ضتبتُٗا
عٔ ضا٥س ٜتٛىل تطبٝل ايكٛاْني ٚاالْعُٚ ١ايتعًُٝات املطٚضٚ ١ٜتٓع ِٝسطى  ٠ايػري ٖٓٚسغ ١املطٚض ٚتتأيف
َٔ:
أ َ -سٜط ١ٜايؿؤ ٕٚايفٓ.١ٝ
ب َ -سٜطٖٓ ١ٜسغ ١املطٚض.
ج َ -سٜط ١ٜاالزاضٚ ٠ايصات.١ٝ
د َ -سٜط ١ٜايسا٥ط ٠ايكاْ.١ْٝٛ
ه َ -سٜط ١ٜاذتػابات.
و َ -سٜط ١ٜايتسقٝل ٚايطقاب.١
ز َ -سٜط ١ٜايتدطٝط ٚاملتابعٚ ١االسصا.٤
ح َ -سٜط ١ٜاملريٚ ٠اآليٝات ٚاملدابط.٠
 -2تطتبط بٗا َسٜطٜات َطٚض احملافعات.
تاغع عؿط ١٦ٖٝ :تفتٝـ ق ٣ٛاالَٔ ايساخًٜ : ٞطأغٗا ضابط بسضدَ ١سٜط عاّ ال تكٌ ضتبت٘ عٔ عُٝس َٔ ش ٟٚ
ارتربٚ ٠االختصاص يف زتاٍ عًُ٘  َٔٚمحً ١ايؿٗاز ٠ادتاَع ١ٝاالٚيٜ ١ٝعا ْ٘ٚعسز َٔ املفتؿني َٔ نباض
تفتٝـ مجٝع املسٜطٜات ايعاٍَ ١ق ٣ٛاالَٔ ايساخًٚ ٞايسٚا٥ط
ضباط ق ٣ٛاالَٔ ايساخًٚ ٞختتص ب
ايعػهط ١ٜاالخط ٣املطتبط ١بايٛظاض.٠
عؿط :ٕٚاملحانِ ايساٍ ١ُٝ٥ق ٣ٛاالَٔ ا يساخً :ٞتؿهٌ ستهُ ١بأَط َٔ ايٛظٜط َٔ ضٝ٥ؼ احملهُ ١ال تكٌ ضتبت٘ عٔ
عُٝس ٚي٘ خرب ٠ال تكٌ عٔ عؿط غٓٛات ٚعط ٜٔٛاغاغٝني ال تكٌ ضتبتُٗا عٔ عكٝس ٚعط ٛاستٝاط
بٓفؼ ايطتبَٚ ١سع ٞعاّ ال تكٌ ضتبت٘ عٔ ْكٝب ٚإ ٜه ٕٛنٌ َِٓٗ َٔ ضباط ق ٣ٛاالَٔ ايساخًٞ
 َٔٚمحً ١ايؿٗاز ٠اجلاَع ١ٝاالٚي ١ٝيف ايكاْٚ ٕٛختتص احملهُ ١بايٓعط يف ناف ١اْٛاع ادتطا ِ٥املػٓس ٠اىل
ضباط َٓٚتػبـ ٞق ٣ٛاالَٔ ايساخًٚ ٞتطبل عكِٗ ايكٛاْني ايعكابٚ ١ٝاالصٛي ١ٝارتاص ١بك ٣ٛاالَٔ
ب١
ايساخًٚ ٞنصيو ايكٛاْني ايعكاب ١ٝاالخطٚ ٣اص ٍٛاحملانُات ادتعاٚ ١ٝ٥ختطع قطاضاتٗا اىل ضقا
ٚتسقٝل ستهُ ١متٝٝع اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٜٚصطف شتصصات اذتهاّ يطٝ٥ؼ ٚاعطا ٤احملهُ١
ٚشتصصات االزعا ٤ايعاّ يًُسع ٞايعاّ.
ضتبط بٗا َسٜطٜات اهلذطٚ ٠املٗذط ٜٔيف
ايٛظٜط َباؾط ٚ ٠ت
سازٚ ٟعؿطَ :ٕٚهتب اهلذطٚ ٠املٗذطٜ :ٜٔطتبط ب
ستافعات االقً.ِٝ
ثاْٚ ٞعؿط :ٕٚنً ١ٝايؿططٜ : ١تٛىل ازاضتٗا (عُٝس نً )١ٝبسضدَ ١سٜط عاّ ٜطتبط بايٛظٜط َباؾط ٠عً ٢إ ٜهٕٛ
ضابط ؾطط ١ال تكٌ ضتبت٘ عٔ عكٝس ٚتٓعِ اَٛضٖا بٓعاّ خاص.
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املادة الرابعة:

أٚالً :حيسز بٓعاّ َٗاّ ٚاختصاصات تؿهٝالت ايٛظاض.٠
ثاْٝاً :يًٛظٜط اغتشساخ ا ٚزَر ا ٚفى ا ٚايػا ٤ا ٚضبط َسٜطٜات أ ٚاقػاّ أَ ٚطانع ا ٚؾعب عٓس االقتطا.٤

املادة اخلامسة:

يًٛظٜط اصساض ايتعًُٝات ايالظَ ١يتػٗ ٌٝتٓفٝص أسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ

املادة السادسة:

ًٜػ ٢قاْٚ ٕٛظاض ٠ايساخً ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ ( )9يػٓٚ )1993( ١تعسٜالت٘ ٚايكاْ ٕٛضقِ
(.)2000

( )9يػٓ١

املادة السابعة:

ال ٜعٌُ بأْ ٟص ٜتعاضض َع أسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ

املادة الثامنة:

عً ٢زتًؼ ايٛظضاٚ ٤ادتٗات شات ايعالق ١تٓفٝص أسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ

املادة التاسعة:

ٜٓفص ٖصا ايكاْ ٕٛاعتباضًا َٔ تاضٜذ ْؿط ٙيف ادتطٜس ٠ايطمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛضزغتإ).

عدناى املفيت
رئيس برملاى كوردستاى ـ العراق
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