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 5102ی ساڵی  (8)  رێنمایی ژماره

 كان كسانكردنی بڕوانامه ی یه نمایی رێكخستنی پرۆسهڕێ
  

ی  وه و توێژینە تی خوێندنی بااڵ زاره ستی دابینكردنی داهاتی دارایی بۆ وه بە مە  ەب 1002ی ساڵی  (20 )  ژماره 50 / ماددهبەپێى 
 :  درا وه ی خواره م رێنماییانە ئە ىیارڕزانستی ب

 
ن  الیە كان لە رۆشنبیریە  ندییە یوه ی نێردراوان و پە رمانگە فە /ت زاره وه  بدرێت بە  تاوه ره سە دۆالر لە (50$)بڕی   پێویستە .2

 .  ریگرتووه ی واڵت وه وه ره ده  لە  ی كە كە كسانكردنی بڕوانامە رێم بۆ یە شكارێكی دانیشتووی هە پێشكەر  هە
كان  رۆشنبیرییە  ندییە یوه ی نێردراوان و پە رمانگە فە /ت زاره وه  بدرێت بە  تاوه ره سە دۆالر لە (100$)بڕی   پێویستە .1

می كوردستان رێ هە  یان لە وه مافی مانە  ش كە وانە رێم و و ئە ی هە وه ره هش كارێكی دانیشتووی د ر پێشكە ن هە الیە لە
 .  ریگرتووه ی واڵت وه وه ره ده  لە  ی كە كە كسانكردنی بڕوانامە بۆ یە  یە هە

كان  یرییەرۆشنب  ندییە یوه ی نێرداروان و پە رمانگە فە /ت  زاره وه  بدرێت بە  تاوه ره سە  دۆالر لە (200$)بڕی   پێویستە .3
بۆ   یە رێمی كوردستان هە هە  یان لە وه مافی مانە  ش كە وانە و ئە (غیر عراقی)ش كارێكی بیانی  ر پێشكە ن هە الیە لە
 .  ریگرتووه ی واڵت وه وه ره ده  لە  ی كە كە كسانكردنی بڕوانامە یە

كاتی  م و لە كە دۆالر بۆ جاری یە (25$)ی ڕب  ەی توانستی زانستی پێویست وه رێم بۆ تاقیكردنە كی ناو هە ر هاواڵتییە هە .٤
 زیر.  وهجەنابى ندی  زامە ره  دۆالر بە (75$)ی ڕم ب ها بۆ جاری سێیە روه م هە وهدۆالر بۆ جاری دو (50$)چوو بڕی  رنە ده

 ت.  زاره ر سندووقی وه سە  خرێتە ده  م داهاتە ئە .5
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