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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب       

 برملان كوردستان ـ العراق
 ًااملعسٍ ٚبٓا٤ ١ٓ1991 ــــــيػ( 1)َٔ ايكإْٛ ضقِ ( 56)َٔ املاز٠ ( 5)ٚ ( 1) تنيإغتٓازًا ذتهِ ايفكط

 (12) املطق١ُاالعتٝاز١ٜ نٛضزغتإ ـ ايعطام ظًػت٘ بطملإ ، قطض قًِٝاالزتًؼ ٚظضا٤ ع٢ً َا عطض٘ 
 :تؿطٜع ايكإْٛ اآلتٞ 6/1212 /12 ٚاملٓعكس٠ بتاضٜذ 

    
 0101لسنة  (01) قانون رقم

 يف اقليم كوردستان ـ العراق الصناعةوزارة التجارة وقانون 

 : املاز٠ األٚىل 
 :اظا٤ٖا الغطاض ٖصا ايكإْٛ املؤؾط٠ ٜكصس باملصطًشات ٚايتعابري االت١ٝ املعاْٞ

 .يعطاماقًِٝ نٛضزغتإ ـ ا: االقًِٝ
 .ٚظاض٠ ايتذاض٠ ٚايصٓاع١ يف االقًِٝ :ايٛظاض٠
 .ٚظٜط ايتذاض٠ ٚايصٓاع١ يف االقًِٝ: ايٛظٜط
 :املاز٠ ايجا١ْٝ

ايعا١َ يتشكٝل ايت١ُٝٓ االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف االقًِٝ  ضغِ ايػٝاغات ايتذاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ تٗسف ايٛظاض٠ اىل
 .خٌ يف اختصاصاتٗا مبكتط٢ اٟ تؿطٜع أخط ْافص يف االقًِٝتعٌُ ع٢ً تٓفٝصٖا باالضاف١ اىل تٓفٝص َا ٜسٚ

يٛظاض٠اَٗاّ   
 :املاز٠ ايجايج١

 :تتٛىل ايٛظاض٠ يف غبٌٝ حتكٝل اٖسافٗا املٗاّ ٚاالختصاصات االت١ٝ
ارتطط اضٟ عٔ ططٜل ٚضع االغرتاتٝذٝات ٚاقرتاح ايتسابري ايالظ١َ يطفع املعٛقات اَاّ ايٓؿاط ايتذ: اٚاًل

١ُٝٓ ٚتؿذٝع ايصازضات َٚعادت١ االثاض ايػًب١ٝ ع٢ً اقتصاز االقًِٝ ايٓامج١ عٔ حتطٜط ٚايرباَر يًت
 .ع االعُاٍ ٚاملٓتذات ايٛط١ٝٓاكطي١ ٚشيو بتععٜع ايكسض٠ ايتٓافػ١ٝ ايتذاض٠ ارتاضدٝ

ادتٗات  طٜعات ايالظ١َ ذتُاٜت٘ بايتٓػٝل َعضعا١ٜ سكٛم املػتًٗو ٚاعساز ايتؿاختاش ايتسابري اييت تطُٔ  :ثاًْٝا
املع١ٝٓ فُٝا ٜتعًل مبطاقب١ االغعاض يف االغٛام احمل١ًٝ ٚتٓعِٝ ٚتععٜع ب١٦ٝ املٓافػ١ َٚهافش١ االستهاض 

 .ٚغريٖا َٔ املُاضغات ايتذاض١ٜ ايطاض٠
ٚفطٚعٗا َٚعادت١ ؾؤٕٚ ايٛناالت ايتذاض١ٜ ٚتػذًٝٗا  ب١ ْؿاط ايؿطنات احمل١ًٝ ٚاالدٓب١ٝتػذٌٝ ٚضقا :ثايجًا

 .يف االقًِٝ
 .اْؿا٤ ٚازاض٠ املػتٛزعات ٚاملطافل االخط٣ ايالظ١َ العُاٍ ايٛظاض٠ ٚاغت٦ذاضٖا ٚتأدريٖا :ضابعًا

اعساز ٚتٓفٝص ايرباَر ايالظ١َ القا١َ املعاضض ٚاالغٛام احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ ٚاملؿاضن١ فٝٗا يًتعطف ع٢ً  :خاَػًا
 .ايتطٛض ايسٚيٞ يًُٓتذات ايعامل١ٝ ايتذاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ
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املس٣ يًُؿاضٜع ايصٓاع١ٝ ٚزضاغ١ ادتس٣ٚ اعساز ارتطط ٚايسضاغات ايػ١ٜٛٓ ٚاملتٛغط١ ٚايبعٝس٠  :غازغًا

 ملطاقبتٗا ٚتٛدٝٗٗا ٚتكِٝٝ  ْتا٥راالقتصاز١ٜ ٚايف١ٝٓ هلا ٚاالؾطاف ع٢ً املؿاضٜع ٚاملؤغػات ايصٓاع١ٝ 
ا بايتعإٚ َع ادتٗات نُا ْٚٛعا ٚاملؿاضن١ يف اعساز ايتؿطٜعات ايالظ١َ يطعاٜتٗا ٚتطٜٛطٖخططٗا 
 .املدتص١

اقا١َ املؿاضٜع ايصٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ، َٚٓح اداظات اْؿا٥ٗا َٔ قبٌ ايكطاع ارتاص ٚتؿذٝعٗا ٚت١٦ٝٗ  :غابعًا
ايب١٦ٝ املال١ُ٥ هلا ٚمشٛهلا بكإْٛ االغتجُاض يػطض اغتػالٍ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايطبٝع١ٝ ٚحتًٜٛٗا اىل 

 .ْؿاطات َٓتذ١ َٚجُط٠ يف االقًِٝ
اعطا٤ ايطخص َٔ ادٌ اْؿا٤ املٓاطل ايصٓاع١ٝ املٓع١ُ ٚتؿذٝع ٖصٙ املؤغػات َٚطاقبتٗا ٚايتٓػٝل َع  :ثآًَا

اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُٓاطل اذتط٠ ايعطاق١ٝ يف غبٌٝ بصٍ ادتٗٛز الْؿا٤ املٓاطل ايصٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ اذتط٠ يف 
 .ؿطٜعات ايالظ١َ يتشكٝل شيواالقًِٝ ٚاالؾطاف عًٝٗا ٚتطٜٛطٖا ٚتفعٌٝ زٚضٖا ٚاعساز ايت

املٓتذات ايعضاع١ٝ نُٛاز ايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايعضاع١ يسعِ ٚتؿذٝع ايفالسني ٚزضاغ١ نٝف١ٝ اغتدساّ  :تاغعًا
اٚي١ٝ يف ايكطاعات ايصٓاع١ٝ ٚحتًٜٛٗا اىل َٓتٛدات صٓاع١ٝ ست١ًٝ الغطاض االغتٗالى احملًٞ ٚايتصسٜط 

 .اىل ارتاضز
يسعِ املؿاضٜع ٚتفعٌٝ زٚض املصاضٜف ايتذاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ  ني ايتذاضٟ ٚايصٓاعٞتؿذٝع زعِ ايكطاع :عاؾطًا

 .ايتذاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ ٚخصٛصا ايصػري٠ ٚاملتٛغط١ َٓٗا ٚتٓؿٝط زٚضٖا
تٓعِ اي١ٝ ذتُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ايتذاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ َٚٓح ايعالَات ايفاضق١ ٚايطغّٛ ٚايُٓاشز  :سازٟ عؿط

 .خرتاعايصٓاع١ٝ ٚبطا٤ات اال
ايالظ١َ يتٓفٝص غٝاغ١ االقًِٝ االقتصاز١ٜ يف زتاٍ ايتذاض٠ ايساخ١ًٝ يعكس االتفاقٝات االعساز  :عؿط اْٞث

ٚارتاضد١ٝ ٚتعُٝل ايعالقات َع َصازض ايتطٜٛط ايتهًٓٛدٞ يف سسٚز ايصالسٝات املدٛي١ يالقًِٝ يف 
 .ايسغتٛض ايعطاقٞ

ز١ٜ عٓس ابطاّ االتفاقٝات ٚايعكٛز شات ايطابع االقتصازٟ متجٌٝ االقًِٝ اَاّ ايػًط١ االحتا: عؿط ثايح
 .ٚشيو مبٛافك١ زتًؼ ايٛظضا٤ ٚفكًا يًكإْٛ تععٜع زٚض االقًِٝ ٚمحا١ٜ َصاذت٘ٚايتذاضٟ ٚايصٓاعٞ ٚ

اعساز َؿاضٜع ايكٛاْني ايالظ١َ بٗسف املػا١ُٖ يف حتػني املٓار االغتجُاضٟ ٚتػٌٗٝ ارتسَات  :عؿط ضابع
بايتعإٚ  تجُاض ٚتصُِٝ بطاَر ٚسٛافع يتؿذٝع املػتجُط احملًٞ ٚدصب املػتجُطٜٔ االداْباملتعًك١ باالغ

 .ٚايتٓػٝل َع اهل١٦ٝ االغتجُاض
ْعاّ َتهاٌَ يًذٛز٠ بٗسف حتكٝل مماضغ١ ايطقاب١ ايف١ٝٓ ع٢ً املػا١ُٖ َع ادتٗات املع١ٝٓ يف اقا١َ  :عؿط خاَؼ

ُٔ َطابكتٗا َع املٛاصفات ت ايصٓاع١ٝ احمل١ًٝ مبا ٜطذااملػتٛضزات ٚايصازضات َٚتابع١ ْٛع١ٝ املٓت
 ملٓتٛدات ٚتطٜٛط ايعًُٝاتااملعتُس٠ عاملًٝا ٚتكسِٜ االضؾازات ٚايتٛدٝٗات ٚشيو َٔ ادٌ حتػني ْٛع١ٝ 

 .ٓٝات ادتسٜس٠ فٝٗاْتاد١ٝ ٚختفٝض نًفتٗا ٚازخاٍ ايتكاال
اذتسٜج١ يف ٗا ايٛظاض٠ يًُٛاطٓني َٔ خالٍ تبين االغايٝب تطٜٛط ٚحتػني ْٛع١ٝ ارتسَات اييت تكسَ :عؿط غازؽ

اذته١َٛ االيهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ تبين تكٓٝات َٓعَٛات زتاٍ االزاض٠ ٚاالغتفاز٠ َٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 
ٚحتػني ٚتػٌٗٝ املعادت١ ٚاالدطا٤ات  يًُعاَالت َٔ ادٌ ايطبط ايفعاٍ يًٛظاض٠ َع ؾطنا٥ٗا ٚاملٛاطٓني 

 .يف حتػني ازا٤ ايٛظاض٠ ٚتٛفري ايب١٦ٝ املطًٛب١ يت١ُٝٓ اقتصاز االقًِٝ املعًَٛات مما تػاِٖ  ٚاْؿا٤ قٛاعس
ايتٓػٝل ٚايتعإٚ َع ايػطف ايتذاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ مبا خيسّ حتكٝل اٖساف ايٛظاض٠ يف خس١َ ايكطاعني  :غابع عؿط

 ايصٓاعٞ ٚايتذاضٟ يف االقًِٝ
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 (تؿهٝالت ايٛظاض٠)

 املاز٠ ايطابع١ 
 :ٔ تؿهٝالت االتٞتهٕٛ ايٛظاض٠ َت

االؾطاف ٚايطقاب١ ٖٛ ايط٥ٝؼ االع٢ً يًٛظاض٠ ٚاملػؤٍٚ عٔ اعُاهلا ٚتٛدٝ٘ غٝاغتٗا ٚمماضغ١  :ايٛظٜط :اٚال
ٚتٓفص بأؾطاف٘ مجٝع ايكطاضات ٚاألٚاَط ٚايتعًُٝات يف نٌ َا ي٘ عالق١ مبٗاّ ايٛظاض٠ عًٝٗا ٚتصسض َٓ٘ 

ْٚٗا ايف١ٓٝ ٚاملاي١ٝ ٚاألزاض١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚفل اسهاّ ايكإْٛ ٜٚهٕٛ ٚتؿهٝالتٗا ٚصالسٝاتٗا ٚغا٥ط ؾؤ
َتطآَا فٝ٘ ٚي٘ ختٌٜٛ بعض َٔ صالسٝات٘ اىل ا٣ َٔ ٚنًٝٞ  عطًٛا َػؤٚاًل اَاّ زتًؼ ايٛظضا٤ باعتباضٙ

 .ايٛظاض٠ اٚ املسضا٤ ايعاَني اٚ َٔ ٜطاٙ َٓاغبًا يف ايٛظاض٠
 :ايٛظاض٠ ٚنٝال :ثاًْٝا 

ٜػاعس ايٛظٜط يف تٛدٝ٘ ايٛظاض٠ ٚاألؾطاف ع٢ً ؾؤْٚٗا ارتاص١ بايٓؿاط  :ض٠ يًؿؤٕٚ ايتذاض١ٜٚنٌٝ ايٛظا -أ
 .ايتذاضٟ، َٚا خيٍٛ ي٘ َٔ صالسٝات َٔ قبٌ ايٛظٜط

٢ ؾؤْٚٗا ارتاص١ ظٜط يف تٛدٝ٘ ايٛظاض٠ ٚاالؾطاف عًٜػاعس ايٛ :ٚنٌٝ ايٛظاض٠ يًؿؤٕٚ ايصٓاع١ٝ -ب
 .ايٛظٜط سٝات َٔ قبٌخيٍٛ ي٘ َٔ صال بايٓؿاط ايصٓاعٞ، َٚا

ٜطتبط بايٛظٜط ٜٚطاغ٘ ٜٚسٜطٙ َٛظف بسضد١ َسٜط ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ  :َهتب ايٛظٜط :ثايجًا
 .ٜٚعاْٚ٘ عسز َٔ املٛظفني

ٜساض نٌ َهتب َٔ قبٌ َٛظف بسضد١ َسٜط ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ االٚي١ٝ  :َهتب ٚنًٝٞ ايٛظاض٠ :ضابعاًَ
 .ٜٚعاْٚ٘ عسز َٔ املٛظفني

الٜعٜس عسزِٖ عٔ اضبع١ ٚإ ٜهْٛٛا َٔ مح١ً ايؿٗاز٠ ادتاَع١ٝ األٚي١ٝ ٚهلِ خرب٠  :املػتؿاضٕٚ :خاَػًا
 .ٚمماضغ١

ٜطأؽ نٌ َٓٗا َسٜط عاّ ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠  االت١ٝ ايعا١َ تطتبط بايٛظاض٠ املسٜطٜات :ايعا١َٜات املسٜط :غازغًا
 :داَع١ٝ اٚي١ٝ َٚٔ شٟٚ ارترب٠ ٚاالختصاص

 .ايعا١َ يًؿؤٕٚ املاي١ٝ ٚاالزاض١ٜٜط١ٜ املس -1
 .املسٜط١ٜ ايعا١َ يًتذاض٠ -1

 .املسٜط١ٜ ايعا١َ يًت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ -3

 .املسٜط١ٜ ايعا١َ يتػذٌٝ ايؿطنات -4
 .يًتدطٝط ٚاملتابع١املسٜط١ٜ ايعا١َ  -5

 : ٜؿهٌ اجملًؼ االغتؿاضٟ يًٛظاض٠ َٔ: اجملًؼ االغتؿاضٟ يًٛظاض٠ /أ :غابعًا
 .ض٥ٝػًا يًُذًؼ    ط ايٛظٜ -1

 اعطا٤ٚنٝال ايٛظاض٠               -1

 .أعطا٤          تؿاضٕٚ املػ -3

 .أعطا٤ املسضا٤ ايعإَٛ             -4

يًٛظٜط اغتطاف١ ا٣ ؾدص َٔ شٟٚ ارترب٠ ٜطاٙ َٓاغبًا َٔ زاخٌ ايٛظاض٠ اٚ خاضدٗا عٓس ايططٚض٠  -5
 .ي٘ سل ايتصٜٛتيالؾرتاى يف ادتُاعات اجملًؼ زٕٚ إ ٜهٕٛ 
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خيتص اجملًؼ مبٓاقؿ١ ٚتكِٝٝ ْؿاطات ايٛظاض٠ ٚزضاغ١ غبٌ اضتكا٤ ازا٥ٗا ٚتكسِٜ املكرتسات املٓاغب١ ذتٌ  -ب
 .املؿانٌ ٚاملعٛقات اييت قس تٛادٗٗا

 :املاز٠ ارتاَػ١ 
ٗاّ ِ يًكٝاّ باملخاضز األقًٝص زاخٌ ٚصا١ ٚاملع١ٜٛٓ َٔ شٟٚ ارترب٠ ٚاألختيًٛظٜط ايتعاقس َع األؾداص ايطبٝعٝ

سكٛقِٗ ٚ  زٚشيو يػطض حتكٝل أٖساف ايٛظاض٠ ٚحتس ٌ ايِٝٗ يًُس٠ اييت ٜطاٖا َٓاغب٘ٚايٛادبات اييت تٛن
 .أيتعاَاتِٗ َٔ قبٌ ايٛظٜط مبٛافك١ زتًؼ ايٛظضا٤
 (سهاّ ارتتا١َٝالا)

 :املاز٠ ايػازغ١ 
 .حيسز بٓعاّ َٗاّ ٚأختصاص تؿهٝالت ايٛظاض٠ :أٚاًل
 .ػٌٗٝ تٓفٝص أسهاّ ٖصا ايكإُْٛٝات ايالظ١َ يتط أصساض ايتعًيًٛظٜ: ثاًْٝا
سٜطٜات أٚ األقػاّ أٚ ايؿعب ضُٔ تؿهٝالت ايٛظاض٠ ٚفكًا يًٛظٜط اغتشساخ أٚ زَر أٚ ايػا٤ أٟ َٔ امل :ثايجًا

 .ملتطًبات عًُٗا
 :املاز٠ ايػابع١ 

 .ال ٜعٌُ بأٟ ْص ٜتعاضض َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛ :اٚاًل
 .1226يػ١ٓ ( 13)ٚقإْٛ ٚظاض٠ ايتذاض٠ ضقِ  1226يػ١ٓ ( 11)قإْٛ ٚظاض٠ ايصٓاع١ ضقِ ًٜػ٢  :ثاًْٝا

 :املاز٠ ايجا١َٓ 
 .تؤٍٚ مجٝع سكٛم ٚايتعاَات َٚٛدٛزات َٚٝالنات ٚظاضتٞ ايتذاض٠ ٚايصٓاع١ املًػا٠ اىل ايٛظاض٠

 :املاز٠ ايتاغع١ 
 .يكإْٛع٢ً زتًؼ ايٛظضا٤ ٚادتٗات شات ايعالق١ تٓفٝص أسهاّ ٖصا ا

 : املاز٠ ايعاؾط٠
 (.ٚقا٥ع نٛضزغتإ)طٜس٠ ايطمس١ٝ ٜٓؿطٙ يف ادتص ٖصا ايكإْٛ أعتباضًا َٔ تأضٜذ اصساضٙ ٜٚٓف
 
 
 
 

 
 

 (األغباب املٛدب١) 
ْعطًا ألغتشساخ ٚظاض٠ ايتذاض٠ ٚايصٓاع١ يف أقًِٝ نٛضزغتإ بعس زَر ٚظاضتٞ ايتذاض٠ ٚايصٓاع١ ٚبػ١ٝ حتسٜس 

ٚاالدتُاع١ٝ ٚفل ايػٝاغ١ ايتذاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ القًِٝ  صاز١ٜمبا حيكل ايت١ُٝٓ األقتَٚٗاَٗا تؿهٝالتٗا ٚأٖسافٗا 
 .فكس ؾطع ٖصا اقإْٛ تكسّ،  ٚيتشكٝل َاططٚضٟ تؿطٜع قإْٛ خاص بٗا اينٛضزغتإ فكس اصبح َٔ 

 

 هللحممد قادر عبدا
 (كمال كركووكى. د)

 رئيس برملان كوردستان ـ العراق
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----------------------------------------------------- 
 َٔ قبٌ ض٥ٝؼ إقًِٝ نٛضزغتإ 1212يػ١ٓ ( 14)املطقِ صسض ايكإْٛ بايكطاض : َالسع١


