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 سانوةشي ئةجنوًةُيةزؤكايةتى ـض
 16/2/2016هة  837ذًازة: 

 
 بسِيـازي

 3/2/2016هة  (75) ذًازة
 ي(3) ذًازة كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي وةشيساُي ئةجنووًةُي ياضاي هة ٓةشتةَ ًاددةي يئةحلاً بة بةضنت ثصت
 هة طةشتوطوشاز كةزتي بة تايبةت زِضووًاتي زِيَلخطتِةوةي ًةبةضيت بة و ، ٓةًوازكساو 1992 ضاَهي

 طةشتوطوشاز طصتيي دةضتةي هةاليةْ كة وةزدةطرييَت خصًةتطوشازيياُة ئةو بةزاًبةز هة كة كوزدضتاْ ٓةزيٌَي
 ئاضايي كؤبووُةوةي كؤُووضي زِؤشِايي هةبةز و دةكسيَّ، ثيَصلةط طةشتوطوشاز و شازةواُي وةشازةتي بة ضةز

 -:بة بسِيازدزا ،3/2/2016 بةزوازي هة( 12) ذًازة وةشيساْ ئةجنوًةُي
 ئةو بةزاًبةز هة كة كوزدضتاْ يٓةزيٌَ هة طةشتوطوشاز كةزتي بة تايبةت زِضووًاتي وةزطستين -1

 و شازةواُي وةشازةتي بة ضةز طةشتوطوشاز طصتيي دةضتةي هةاليةْ كة وةزدةطرييَت خصًةتطوشازيياُة
 ضاَهي ي(49) ذًازة ياضاي هة ةَحةوت و بيطت ًاددةي زِؤشِايي هةبةز دةكسيَّ ثيَصلةط طةشتوطوشاز

 ئةَ يٓاوثيَض خصتةي يثيَبة دةياُطسيَتةوة ضةزةوة ثيَدزاوي ئاًاذة ياضاي كة كةضاُةي ئةو هة 1977
 ٓةزيٌَي هة طةشتيازييةكاْ شويَِة بؤ خصًةتطوشازييةكاْ كسيَي و زِةضٍ خصتةي) ُاوي بة دةبيَت بسِيازة

 ئةضتيَسة ثيَِج( 5) طةشتيازي ٓؤتيَوي( 1) ذًازة بسِطةي بة و ةبسِطةي ثيَِج و ٓةشتا( 85) كة( كوزدضتاْ
 .ديَت كؤتايي طةشتيازييةكاْ شويَِة بؤ ذووزةوة ضووُة كسيَي( 85) ذًازة بسِطةي بة و دةضتجيَدةكات،

 تةزخاْ ئابووزييةوة و دازايي وةشازةتي هةاليةْ بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي خصتةي هة ٓاتوو دآاتي هة زِيَرةيةن -2
 دواي هة ُاوبساو وةشازةتي ٓةزدوو ُيَواْ زِيَللةوتِـي بةثيَي طةشتوطوشاز و شازةواُي وةشازةتي بؤ ةكسيَتةوةد

 و طةشتوطوشاز كازوبازي ثةزةثيَداُي بؤ بةكازديَت و وةشيساْ ئةجنوًةُي ضةزؤكايةتي زِةشاًةُدي وةزطستِـي
 زِيٌَِايية و ياضا زِؤشِايي هةبةز دةكسيَت خةزج طةشتوطوشاز و شازةواُي وةشازةتي هةاليةْ زِاضتةوخؤ
 .دازاييةكاْ

 هةبةز طةشتوطوشاز طصتيي دةضتةي ئةوا بسِيازة، هةَ ٓاتوو زِضووًي ثيَداُي هة ضةزثيَضيلسدْ كاتي هة -3
 ُاكؤن ًةزجيَم بة دةكات ضةزثيَضيلازاُدا هةطةيَ ًاًةَهة 1977 ضاَهي ي(49) ذًازة ياضاي زِؤشِايي

 اليةُة و ،2010 ضاَهي ي(12) ذًازة طةشتوطوشاز و شازةواُي وةشازةتي ايياض هةطةيَ ُةبيَت
 ًةبةضتةكاُي بؤ دةطسُةوة فيدزايَ حلوًةتي اليةُةكاُي جيَطةي كوزدضتاْ ٓةزيٌَي هة ثةيوةُديدازةكاْ
 .ياضاية ئةَ جيَبةجيَلسدُي

 ثيَويطت زِيٌَِايي دةتواُيَت ئابووزي و دازايي وةشازةتي ٓةًآةُطي بة طةشتوطوشاز و شازةواُي وةشازةتي -4
 .دةزبلات بسِيازة ئةَ جيَبةجيَلسدُي ئاضاُلازي بؤ
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 .بيَت بسِيازة ئةَ ئةحلاًةكاُي بة دذ ُاكسيَت دازايي زِيٌَِاييةكي و بسِياز ٓيض بة كاز -5
( وزدضتاْك وةقايعي) زِؤذُاًةي هة وكسدُةوةيبآل زِيَلةوتي هة بسِيازة ئةَ ثةيوةُديدازةكاْ اليةُة و وةشازةت -6

 .دةكةْ  جيَبةجيَ
 

 بازشاُي ُيَضيـسظان                                                                                                                    
 وةشيسان ئةجنوًةُي ةزؤكيـض                                                                                                                       

 
 شويَِة طةشتيازييةكان هة هةزيٌَى كوزدضتان خشتةى زِةضٍ و كسيَى خصًةتطوشازييةكان بؤ

 

 ثگىزاری  خسمهی کاو هجۆر  ژ
 دیىار  صم به ڕه بڕی 

  صااڵهه ژمارە( )بە

 دیىار  صم به ڕه بڕی 

  صااڵهه هىوصین( )بە 

 یۆن دیىارمل ده 1101110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ی ەشخیار گ ۆثێلیه 1

 یۆن دیىارمل شەش 601110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ەشخیاری گ هۆثێلی 2

 دیىار ملیۆن   س ێ 301110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ەشخیاری گ هۆثێلی 3

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن  یەك 105110111 ەصحێرە( دوو ئ2) ەشخیاری گ هۆثێلی 4

 دیىار هەزار ەهجاپحەفد صەد و  7510111 ەصحێرەئ یەك( 1) ەشخیاری گ هۆثێلی 5

 دیىار ملیۆن   س ێ 301110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ەشخیاری گ مۆثێلی 6

 دیىار ملیۆن   دوو  201110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ەشخیاری گ مۆثێلی 7

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن  یەك 105110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ەشخیاری گ مۆثێلی 8

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ەصحێرە( دوو ئ2) ەشخیاری گ مۆثێلی 9

 دیىار هەزار ەهجاپحەفد صەد و  7510111 ەصحێرەئ یەك( 1) ەشخیاری گ مۆثێلی 11

 یۆن دیىارمل دوو  201110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ەشخیاری گ ڕاخراوی  ەپارثماویئ 11

 107510111 ەصحێرەئ ( چىار 4) ەشخیاری گ ڕاخراوی  ئەپارثماوی 12
 ەهجاپحەفد صەد و  و ملیۆن  یەك

 دیىار هەزار

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن  یەك 105110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ەشخیاری گ ڕاخراوی  ئەپارثماوی 13

 102510111 ەصحێرە( دوو ئ2) ەشخیاری گ ڕاخراوی  ئەپارثماوی 14
 هەزار ەهجاپدوو صەد و  و ملیۆن  یەك

 دیىار

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ەصحێرەئ یەك( 1) ەشخیاری گ ڕاخراوی  رثماویئەپا 15

 دیىار ملیۆن  ێىج پ 501110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ڕێضحىراهد 16

 دیىار ملیۆن چىار  401110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ڕێضحىراهد 17

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ڕێضحىراهد 18

 یۆن دیىارمل دوو  201110111 ەصحێرەوو ئ( د2) ڕێضحىراهد 19

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ەصحێرەئ یەك( 1) ڕێضحىراهد 21

 دیىار هەزار ەهجاپس ێ صەد و  3510111 ەرزیو  ەشخیارییگ ڕێضحىراهتی 21

 ملیۆن دیىار دوو  201110111 یابها ەپل ێرایخ خىاردەمەوی 22
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 شويَِة طةشتيازييةكان هة هةزيٌَى كوزدضتانخشتةى زِةضٍ و كسيَى خصًةتطوشازييةكان بؤ

 ثگىزاری  خسمهی کاو هجۆر  ژ
 دیىار  صم به ڕه بڕی 

  صااڵههژمارە(  )بە

 دیىار  صم به ڕه بڕی 

  صااڵهه هىوصین( )بە 

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن  یەك 105110111 یەك( 1) ەپل ێرایخ خىاردەمەوی 23

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ( دوو 2) ەپل ێرایخ خىاردەمەوی 24

 دیىار هەزار ەهجاپحەفد صەد و  7510111 ێ( س 3) ەپل ێرایخ خىاردەمەوی 25

 دیىار هەزار صەد پێىج 5110111 ( چىار4) ەپل ێرایخ خىاردەمەوی 26

 دیىار ملیۆن  دوو  201110111 یابها ەپل كافتریای 27

 دیىار هەزار صەد ىجپێ و ملیۆن  یەك 105110111 یەك( 1) ەپل كافتریای 28

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ( دوو 2) ەپل كافتریای 29

 دیىار هەزار ەهجاپحەفد صەد و  7510111 ێ( س 3) ەپل كافتریای 31

 دیىار هەزار صەد پێىج 5110111 ( چىار4) ەپل یایكافتر  31

 دیىار س ێ صەد هەزار 3110111 ەرزیو  كافتریای 32

 دیىار ملیۆن چىار  401110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ەشخیاری گ گىهدی 33

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ەشخیاری گ گىهدی 34

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ەشخیاری گ گىهدی 35

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ەصحێرە( دوو ئ2) ەشخیاری گ گىهدی 36

 دیىار هەزار ەهجاپحەفد صەد و  7510111 ەصحێرەئ یەك( 1) ەشخیاری گ گىهدی 37

 دیىار ملیۆن  حەوت 701110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ەشخیاری گ كۆمەڵگای 38

 دیىار ملیۆن  ێىج پ 501110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ەشخیاری گ كۆمەڵگای 39

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ەشخیاری گ كۆمەڵگای 41

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن  یەك 105110111 ەصحێرەدوو ئ (2) ەشخیاری گ ۆمەڵگایك 41

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ەصحێرەئ یەك( 1) ەشخیاری گ كۆمەڵگای 42

 ملیۆن دیىار یەك 101110111 ەشحىگىزارگ صەیراهگای 43

 دیىار ملیۆن  ده 1101110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) یاری  شاری  44

 دیىار ملیۆن  حەوت 701110111 رەەصحێ( چىار ئ4) یاری  شاری  45

 دیىار ملیۆن  ێىج پ 501110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) یاری  شاری  46

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ەصحێرە( دوو ئ2) یاری  شاری  47

 دیىار دوو ملیۆن  201110111 ەصحێرەئ یەك( 1) یاری  شاری  48

 دیىار ملیۆن  ش شە 601110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ێزاویخ ەهگگێڕاویئاه هۆڵی 49

 دیىار ملیۆن  ێىج پ 501110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ێزاویخ ەهگگێڕاویئاه هۆڵی 51

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن چىار  405110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ێزاویخ ەهگگێڕاویئاه ۆڵیه 51

 ملیۆن دیىارچىار  401110111 ەصحێرە( دوو ئ2) ێزاویخ  ەهگگێڕاویئاه هۆڵی 52

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ەصحێرەئ یەك( 1) ێزاویخ ەهگگێڕاویئاه ڵیهۆ  53

 دیىار ملیۆن  ێىج پ 501110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ۆمەاڵیەجیك ەواهەیش یاهەی 54

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن چىار  405110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ۆمەاڵیەجیك ەواهەیش یاهەی 55

 ملیۆن دیىارچىار  401110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ۆمەاڵیەجیك ەواهەیش یاهەی 56
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 خشتةى زِةضٍ و كسيَى خصًةتطوشازييةكان بؤشويَِة طةشتيازييةكان هة هةزيٌَى كوزدضتان

 ثگىزاری  خسمهی کاو هجۆر  ژ
 دیىار  صم به ڕه بڕی 
  صااڵههژمارە(  )بە

 دیىار  صم به ڕه بڕی 
  صااڵهه هىوصین( )بە 

 دیىار هەزار صەد پێىج و س ێ ملیۆن  305110111 ەصحێرە( دوو ئ2) جیۆمەاڵیەك ەواهەیش یاهەی 57

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ەصحێرەئ یەك( 1) ۆمەاڵیەجیك ەواهەیش یاهەی 58

 ملیۆن دیىارچىار  401110111 (ۆشتنفر  ەی)م فرۆشگای 59

 دیىار ن ملیۆ  ده  1101110111 ۆشتنفر  ەیم ۆشگایفر  ۆ ب ۆڵەتم ەرهێىاوید یەكەمجار  بۆ 61

 دیىار ملیۆن  ێىج پبيضد و  2501110111 (ۆ)ك ەب ەیم ۆشحنیفر  ۆمپاهیایو ك یىگەهىوص 61

 ملیۆن دیىار دوو  201110111 ەشخیاری گ ەكالەیو و  هىوصیىگە 62

 دیىار ملیۆن چىار  401110111 ەشحىگىزارگ ەوەیگىاصخى كۆمپاهیای 63

64 
 اویێىه ەب یبەتثا ەشخیارییگ ەكالەیو و  هىوصیىگە

 ەشخیارگ
 ەهجا هەزار ديىارپ 510111

 هەزار دیىار  ێىج پحەفحا و  750111 ەشخیارگ ێىاویه ەب یبەتثا ەشخیارییگ كۆمپاهیای 65

 ملیۆن دیىار دوازده 1201110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) ۆثێلیه ەهاو ل مەصاج 66

 ملیۆن دیىار ده 1101110111 ەصحێرە( چىار ئ4) ۆثێلیه ەهاو ل مەصاج 67

 ملیۆن دیىار هەشد 801110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) ۆثێلیه ەهاو ل مەصاج 68

 ملیۆن دیىار شەش 601110111 ەصحێرە( دوو ئ2) ۆثێلیه ەهاو ل مەصاج 69

 ملیۆن دیىار دوازده 1201110111 ۆثێله ەرەوەید ە( لڕو با ڕێضحىراهد) 71

 دیىار ۆن ملی شەش  601110111 ەصحێرەئ ێىج( پ5) یابها ەپل یىەمایص 71

 دیىار هەزار صەد پێىج و ێىج ملیۆن پ 505110111 ەصحێرە( چىار ئ4) یابها ەپل صیىەمای 72

 دیىار ملیۆن  ێىجپ 501110111 ەصحێرەئ ێ( س 3) یابها ەپل صیىەمای 73

 دیىار هەزار صەد پێىج و ملیۆن چىار  405110111 ەصحێرە( دوو ئ2) یابها ەپل صیىەمای 74

 دیىار ملیۆن   چىار  401110111 ەصحێرەئ یەك( 1) یابها ەپل صیىەمای 75

 دیىار هەزار صەد پێىج 5110111 ەشخیاری گ كۆشكی 76

77 
 ڕووپێىكردویو  ینو پشكى ۆلیىكردنپ ۆ ب ەشفك كرێی

 هاو شار
 س ی هەزار ديىار 310111

78 
 ڕووپێىكردویو  ینو پشكى ۆلیىكردنپ ۆ ب ەشفك كرێی

 شار ەرەوەید
 ديىار ەهجا هەزار پ 510111

 ملیۆن دیىار دوو  201110111 یىەهاو  صیىەمای 79

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 ی ئاو  ەشخیارییگ ەوەیگىاصخى یىگەیهىوص 81

 دیىار ێىج ملیۆن پبيضد و  2501110111 ۆثێله ەل یبەتثا ی(ەهگ)ئاه 81

 دیىار ێىج ملیۆن پبيضد و  2501110111 ڕو با ڕێضحىراهد ەل یبەتثا ی(ەهگ)ئاه 82

 دیىار ملیۆن  س ێ 301110111 یكثلفر  مۆڵەجی 83

 دیىار ملیۆن  يەك  101110111 ەلەمب مەرصای 84

 ەشخیارییەكانگ ێىەشى  ۆ ب ەژوورەوەچىوه كرێی 85
 ۆ% ب11

 ەبێدد ەشحىگىزار گ
 له صەدا دەي

 ەبێدد ەشحىگىزار گ ۆ ب 
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 سانوةشي ئةجنوًةُيةزؤكايةتى ـض
 16/2/2016هة  837ذًازة: 

 
 بسِيـازي

 3/2/2016هة  (76) ًازةذ
 

 ي(3) ذًازة كوزدضتاْ يٓةزيٌَ وةشيساُي ئةجنووًةُي ياضاي هة ٓةشتةَ ًاددةي يئةحلاً بة بةضنت ثصت
 يِطةُص و ًاُةوة و ظيـصة بة تايبةت زِضووًاتي زِيَلخطتِةوةي ًةبةضيت بة و ٓةًوازكساو، 1992 ضاَهي

 كة( اهغساًات و اهسضوَ) دازايياُة ضـصا و زِضووًـات ئةو يبسِ و كـوزدضتاْ ٓةزيٌَي هة بياُييةكاْ ي(إقامـة)
 هة كة ثازاُةي بسِة ئةو ُةطوجناُدُي بةٓؤي و وةزدةطرييَت ضةزثيَضييةكاْ و خصًةتطـوشازييةكاْ بـةزاًبةز هـة

 (األجانب إقامة) ياضاي هة ٓاتووة( 24 ًاددةي) حةوتةَ بةشي و( 23 و 22 و 21 ًاددةكاُي) شةشةَ بةشي
 2008 ضاَهي ي(6) ذًـازة فيدزاَهي ياضاي ئةحلاًةكاُي زِةضاوكسدُي بة و 1978 ضاَهي ي(118) زةذًا

 بةٓؤي تس تايبةتييةكاُي ياضـا و ضـصاداْ ياضاي هة كـازثيَلـساو دازاييةكاُي ضصا ٓةًوازكسدُي بة تايبةت
 ئةجنوًةُي ئاضايي كؤبووُةوةي ؤُووضيك زِؤشِايي هةبةز و عيَساقي، دزاوي كسِيِـي تواُاي و بةٓا هة طؤزِاُلازي

 -:بة بسِيازدزا ،3/2/2016 بةزوازي هة( 12) ذًازة وةشيساْ
 كة كةضـاُةي هةو كوزدضتاْ يٓةزيٌَ هة( إقامة) ُصيِطة و ًاُةوة و صةظي بة تايبةت ووًاتيزِض وةزطستين -1

 ُاوي بة دةبيَت بسِيازة ةَئ ٓاوثيَضي ي(1) خصتةي بةثيَي دةياُطسيَتةوة ضةزةوة ئاًاذةثيَدزاوي ايياض
 و بسِطةية شاشدة( 16) كة( كوزدضتاْ يٓةزيٌَ هة ُصيِطة و ًاُةوة بة تايبةت زِضووًاتي خصتةي)

 ظيصةي طؤزِيين( 16) ذًازة بسِطةي بة و دةضتجيَدةكات، وُبووْ بسي هة ُصيِطة كازتي( 1) ذًازة بةبسِطةي
 .ديَت كؤتايي ُصيِطة بؤ ضةزداْ

 كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي هة( إقامة) ُصيِطة و ًاُةوة و ظيـصة بة تايبةت( اهغساًات) دازايي ضصاي وةزطستِـي -2
 بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) خصتةي يثيَبة دةياُطسيَتةوة ضةزةوة ئاًاذةثيَدزاوي ياضـاي كة كةضاُةي هةو

 ُصيِطة و ًاُةوة بة تايبةت زِضووًاتي ثيَداُي هة ضةزثيَضييةكاْ بؤ دازايي ضصاي خصتةي) ُاوي بة دةبيَت
 بياُي تيآلٓاوو ضةزداُي طريوبووُي( 1) ذًازة بسِطةي بة و بسِطةية ضي( 30) كة( كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي هة

 .ديَت كؤتايي طةيصنت ٓةواَهي ُاضِاًةي ًاوةي بةضةزضووُي( 30) ذًازة بسِطةي بة و دةضتجيَدةكات،
 و دازايي وةشازةتي هةاليةْ بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) و( 1) خصتةي ٓةزدوو هة ٓاتوو دآاتي هة زِيَرةيةن -3

 هة ُاوبساو وةشازةتي ٓةزدوو ُيَواْ زِيَللةوتين بةثيَـي ُاوخؤ وةشازةتي بؤ دةكسيَتةوة تةزخاْ ئابووزييةوة
 و ظيـصة كازوبازي ثةزةثيَداُي بؤ بةكازديَت و وةشيساْ ئةجنوًةُي ضةزؤكايةتي زِةشاًةُدي وةزطستين دواي

 .دازاييةكاْ زِيٌَِايية و ياضا زِؤشِايي هةبةز دةكسيَت خةزج ُاوخؤ وةشازةتي هةاليةْ زِاضتةوخؤ و ة،ُصيِط
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 ئاضاُلازي بؤ ثيَويطت زِيٌَِايي دةتواُيَت ئابووزي و دازايي وةشازةتي ٓةًآةُطي بة ُاوخؤ وةشازةتي -4
 .دةزبلات بسِيازة ئةَ جيَبةجيَلسدُي

 .بيَت بسِيازة ئةَ ئةحلاًةكاُي بة دذ ُاكسيَت دازايي كيزِيٌَِايية و بسِياز ٓيض بة كاز -5
( كوزدضتاْ وةقايعي) زِؤذُاًةي هة وكسدُةوةيبآل زِيَلةوتي هة بسِيازة ئةَ ثةيوةُديدازةكاْ اليةُة و وةشازةت -6

 .دةكةْ  جيَبةجيَ

 
 بازشاُي ُيَضيـسظان                                                                                                                   

 وةشيسان ئةجنوًةُي ةزؤكيـض                                                                                                                       
 

 (1ذًازة ) خشتة

 ( هة هةزيٌَى كوزدضتانإقامة)خشتةى زِضووًاتى تايبةت بة ًاُةوة و ُشيِطة 
 

 

 (بە هىوصین) ڕەصمبڕی  (بە ژمارە) ڕەصمبڕی  ەثگىزاری جۆری خسم ژ

 دیىار هەزار بیضد 210111 (ائعضكارجی وشیىگە لە بری وهبىون )بدل  1

 دیىار هەزار بیضد 210111 (ائعضكارجی هەواڵی گەیشتن لە بری وهبىون )بدل  2

3 
وشیىگە لە هێىان  داواكاری گىاصخىەوەی دۆصیەی

 پارێسگاكان
 دیىار هەزار پێىج و بیضد 250111

 دیىار هەزار پازدە 150111 كارجی هەواڵی گەیشتن 4

 دیىار هەزار بیضد 210111 ی داواكار  ەگەڵل ڕۆیشتن ڤیزەی ێداویپ 5

 دیىار هەزار بیضد 210111 ی داواكار  ەگەڵل ەڕاهەوەو گ ڕۆیشتن ڤیزەی ێداویپ 6

7 
 ەگەڵ)جىاز مرور( ل ێپەڕبىونث داویڕێگە ێداویپ

 ی داواكار 
 دیىار هەزار پەهجا 510111

 دیىار هەزار شەصد 610111 ماهگ ( شەش6)بۆ ماوەي پێداوی وشیىگە بۆ كرێكار  8

 دیىار هەزار پێىج و بیضد و صەد 1250111 صاڵ ( يەك1) بۆ ماوەي پێداوی وشیىگە بۆ كرێكار  9

 دیىار هەزار پەهجا و صەد دوو  2510111 صاڵ ( دوو 2) ماوەي بۆ  پێداوی وشیىگە بۆ كرێكار  11

 3750111 ێ صاڵ( س 3) بۆ ماوەي پێداوی وشیىگە بۆ كرێكار  11
هەزار  پێىج و حەفحا و صەد  س ێ

 دیىار

 دیىار هەزار هەوەد 910111 ماهگش ەش (6) بۆ ماوەي جۆری ثر پێداوی وشیىگە بۆ  12

 185.111 صاڵك ەي (1) ەيبۆ ماو  پێداوی وشیىگە بۆ جۆری ثر  13
 هەزار پێىج و هەشحا و صەد

 دیىار

 3750111 صاڵ ( دوو 2) بۆ ماوەي پێداوی وشیىگە بۆ جۆری ثر  14
 هەزار پێىج و حەفحا و صەد  س ێ

 دیىار

 دیىار هەزار پەهجا و صەد پێىج 5510111 صاڵ ێ س  (3) بۆ ماوەي پێداوی وشیىگە بۆ جۆری ثر  15

 102110111 وشیىگە بۆ نصەردا ڤیزەی گۆڕینی 16
 هەزار صەد دوو  و ملیۆن  یەك

 دیىار
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 (2ذًازة ) خشتة

 ( هة هةزيٌَى كوزدضتانإقامةثيَداُى زِضووًاتى ثيَويطتى تايبةت بة ًاُةوة و ُشيِطة )ن هةيةكاخشتةى ضصايى دازايى )اهغساًات( بؤ ضةزثيَض
 

 (بە هىوصینصسا )بڕی  (بە ژمارەصسا )بڕی  ەرپێچـیجۆری ص ژ

1 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 ( ڕۆژ1-7)
 دوو صەد هەزار دیىار 2110111

2 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 ( ڕۆژ8-14)
 صەد هەزار دیىار  س ێ 3110111

3 
ەجی وشیىگە لە گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرای

 ( ڕۆژ15-21)
 چىار صەد هەزار دیىار 4110111

4 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 ( ڕۆژ22-28)
 پێىج صەد هەزار دیىار 5110111

5 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 ( ڕۆژ29-35)
6110111 

ر شەش صەد هەزا

 دیىار

6 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 ( ڕۆژ36-42)
7110111 

حەوت صەد هەزار 

 دیىار

7 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 ( ڕۆژ43-49)
8110111 

هەشد صەد هەزار 

 دیىار

8 
بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە  گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ 

 ( ڕۆژ51-56)
 هۆ صەد هەزار دیىار 9110111

9 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 ( ڕۆژ57-63)
 یەك ملیۆن دیىار 101110111

11 
گیروبىووی صەرداوی هاوواڵجی بیاوی بۆ بەڕێىەبەرایەجی وشیىگە لە 

 هگێكبۆ هەر ما ڕۆژ زیاثر( 63)
 یەك ملیۆن دیىار 101110111

 دوو صەد هەزار دیىار 2110111 ( ڕۆژ7-1بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 11

 صەد هەزار دیىار  س ێ 3110111 ( ڕۆژ14-8بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 12

 هەزار دیىار چىار صەد 4110111 ( ڕۆژ21-15بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 13

 پێىج صەد هەزار دیىار 5110111 ( ڕۆژ28-22بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 14

 6110111 ( ڕۆژ35-29بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 15
شەش صەد هەزار 

 دیىار

 7110111 ( ڕۆژ42-36بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 16
حەوت صەد هەزار 

 دیىار

 8110111 ( ڕۆژ49-43بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 17
هەشد صەد هەزار 

 دیىار

18 
 

 هۆ صەد هەزار دیىار 9110111 ( ڕۆژ56-51بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە )

 101110111 ( ڕۆژ63-57بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە ) 19
 یەك ملیۆن دیىار
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 (2ذًازة ) خشتة

 ( هة هةزيٌَى كوزدضتانإقامةثيَداُى زِضووًاتى ثيَويطتى تايبةت بة ًاُةوة و ُشيِطة )ن هةيةكاخشتةى ضصايى دازايى )اهغساًات( بؤ ضةزثيَض
 

 (بە هىوصینصسا )بڕی  (بە ژمارەصسا )بڕی  ەرپێچـیجۆری ص ژ

21 
زیاثر( بۆ هەر  63بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی وشیىگە لە )

 ماهگێك
101110111 

 یەك ملیۆن دیىار

 

 دوو صەد هەزار دیىار 2110111 ( ڕۆژ7-1بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی هەواڵی گەیشتن لە ) 21

 صەد هەزار دیىار  س ێ 3110111 ( ڕۆژ14-8بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی هەواڵی گەیشتن لە ) 22

 چىار صەد هەزار دیىار 4110111 ( ڕۆژ21-15بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی هەواڵی گەیشتن لە ) 23

 پێىج صەد هەزار دیىار 5110111 ( ڕۆژ28-22بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی هەواڵی گەیشتن لە ) 24

 6110111 ( ڕۆژ35-29بەصەرچىووی ماوەی هاصىامەی هەواڵی گەیشتن لە ) 25
شەش صەد هەزار 

 دیىار

 7110111 ۆژڕ ( 42-36) لە گەیشتن هەواڵی هاصىامەی ماوەی بەصەرچىووی 26
 هەزار صەد حەوت

 دیىار

 8110111 ڕۆژ( 49-43) لە گەیشتن هەواڵی هاصىامەی ماوەی بەصەرچىووی 27
 هەزار صەد هەشد

 دیىار

 دیىار هەزار صەد هۆ 9110111 ڕۆژ( 56-51) لە گەیشتن هەواڵی هاصىامەی ماوەی بەصەرچىووی 28

 دیىار ملیۆن  یەك 101110111 ڕۆژ( 63-57) لە گەیشتن هەواڵی هاصىامەی ماوەی بەصەرچىووی 29

31 
( زیاثر ڕۆژ 63) لە گەیشتن هەواڵی هاصىامەی ماوەی بەصەرچىووی

 ماهگێك هەر بۆ
 دیىار ملیۆن  یەك 101110111
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 سانوةشي ئةجنوًةُيةزؤكايةتى ـض
 16/2/2016هة  837ذًازة: 

 سِيـازيـب
 3/2/2016هة (77) ذًازة

 ي(3) ذًازة كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي وةشيساُي ئةجنووًةُي ياضاي هة ٓةشتةَ ًاددةي ـيئةحلاً بة بةضنت ثصت
 كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي ُاوخؤي وةشازةتي ياضاي ئةحلـاًةكاُي ـِاييزِؤش هةبةز و ٓةًوازكساو، 1992 ضاَهي
 ضاَهي ي(11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5) ذًازة ُاوخؤ وةشازةتي زِيٌَِاييةكاُي بة ثاَهجصت و 2009 ضاَهي ي(6) ذًازة

 كازدةكةْ كؤًجاُياُةي و ُووضيِطة ئةو بؤ( املههة ممارسة إجازة) ثيصةيي كازكسدُي ًؤَهةتي بة تايبةت 2015
 ضةزباشي كةهوثةهي ٓاوزدةكسدُي و شازضتاُي بةزطسي و طصيت ضةالًةتي و ثاضةواُي و ئةًِـي) بوازةكاُي هة
 هة و ،(شوفيَسي فيَسبووُي و ضاوديَسي اًيَـسايك و قةًةُيتة اوزدةكسدُيٓ و ُصيِطة كازوبازي بةدواداضووُي و

 هة( 12) ذًازة وةشيساْ ئةجنوًةُي ئاضايي كؤبووُةوةي كؤُووضي زِؤشِايي هةبةز و ، طصيت بةزذةوةُدي ثيَِاوي
 :بة بسِيازدزا ،3/2/2016 بةزوازي

 بوازةكاُي هة كةضاُةي و كؤًجاُيا وئة بؤ( املههة ممارسة) كاز ًؤَهةتي بة تايبةت زِضووًاتي بسِي وةزطستِـي -1
 ي(1) ذًازة خصتةي يبةثيَ ُاوخؤ وةشازةتي زِيٌَِاييةكاُي يبةثيَ كازدةكةْ ضةزةوة ئاًاذةثيَدزاوي

 كةزتي كؤًجاُياكاُي بؤ كاز ًؤَهةتي بة تايبةت زِضووًاتي خصتةي) ُاوي بة دةبيَت بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي
 بسِطةية ضي( 30) كة( كازدةكةْ كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي هة ُاوخؤ وةشازةتي زِيٌَِاييةكاُي بةثيَـي كة تايبةت

( 30) ذًازة بةبسِطةي و دةضتجيَدةكات، ئةًِـي كؤًجاُياي بؤ كاز ًؤَهةتي ثيَداُي( 1) ذًازة بةبسِطةي و
 .ديَت كؤتايي ئاطسيِةكاْ يازيية فسؤشتين دوكاُةكاُي بؤ كاز ًؤَهةتي ُويَلسدُةوةي

 كؤًجاُيا ئةو بؤ( املههة ممارسة) كاز ًؤَهةتي بة تايبةت ٓاتوو( اهغساًات) دازاييةكاُي اضص بسِي وةزطستين -2
 يبةثيَ ُاوخؤ وةشازةتي زِيٌَِاييةكاُي بةثيَي كازدةكةْ ضةزةوة ثيَدزاوي ئاًاذة بوازةكاُي هة كةضاُةي و

 بؤ كاز بةًؤَهةتي تايبةت دازايي ضصاي خصتةي) ُاوي بة دةبيَت بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) ذًازة خصتةي
( كازدةكةْ كوزدضتاْ يٓةزيٌَ هة ُاوخؤ وةشازةتي زِيٌَِاييةكاُي بةثيَي كة تايبةت كةزتي كؤًجاُياكاُي

 و دةضتجيَدةكات، ًؤَهةت ُويَلسدُةوةي دواكةوتين ضصاي( 1) ذًازة بةبسِطةي و بسِطةية ضواز( 4)كة
 .ديَت كؤتايي كؤًجاُيا ئؤتؤًبيَوي باجي يُويَلسدُةوة دواكةوتين ضصاي( 4) ذًازة بةبسِطةي

 و دازايي وةشازةتي هةاليةْ بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) و( 1) خصتةي ٓةزدوو هة ٓاتوو دآاتي هة زِيَرةيةن -3
 هة و ثةيوةُديداز وةشازةتي ٓةزدوو زِيَللةوتين بةثيَي ُاوخؤ وةشازةتي بؤ دةكسيَتةوة تةزخاْ ئابووزييةوة

 و هةضةزةوة، ٓاتوو بوازةكاُي بؤ بةكازديَت و وةشيساْ ئةجنوًةُي ضةزؤكايةتي ةشاًةُديزِ وةزطستِـي دواي
 .دازاييةكاْ زِيٌَِايية و ياضا زِؤشِايي هةبةز دةكسيَت خةزج ُاوخؤ وةشازةتي هةاليةْ زِاضتةوخؤ

 ئاضاُلازي ؤب ثيَويطت زِيٌَِايي دةتواُيَت ئابووزي و دازايي وةشازةتي ٓةًآةُطي بة ُاوخؤ وةشازةتي -4
 .دةزبلات بسِيازة ئةَ جيَبةجيَلسدُي
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 .بيَت بسِيازة ئةَ ئةحلاًةكاُي بة دذ ُاكسيَت دازايي زِيٌَِاييةكي و بسِياز ٓيض بة كاز -5
( كوزدضتاْ وةقايعي) زِؤذُاًةي هة وكسدُةوةيآلب زِيَلةوتي هة بسِيازة ئةَ ثةيوةُديدازةكاْ اليةُة و وةشازةت -6

 .دةكةْ  جيَبةجيَ
 بازشاُي ُيَضيـسظان                                                                                                                   

 وةشيسان ئةجنوًةُي ةزؤكيـض                                                                                                                       
 ( 1خشتةى ذًازة )

              ( بؤ كؤًجاُياكاُى كةزتى تايبةت كة بةثيَى زِيٌَِاييةكاُىممارسة املهنةخشتةى زضووًاتى تايبةت بة ًؤهَةتى كاز )
 وةشازةتى ُاوخؤ هة هةزيٌَى كوزدضتان كاز دةكةن

 خسمەثگىزاری جۆری  ژ
 ڕەصم  بڕی 
 ژمارە( )بە

  ڕەصم بڕی 
 وصین(هى  )بە

 شەش ملیۆن دیىار 601110111 بۆ كۆمپاهیای ئەمنیكار پێداوی مۆڵەجی  1

 دوو ملیۆن دیىار 201110111 كۆمپاهیای ئەمنیكاري هىێكردهەوەی مۆڵەجی  2

3 
و  ۆشتنفر  ێىەكاویو شى  یىگەو هىوص ۆمپاهیاكانك ەهداویكارم یباج یدروصحكردو

 ێكردهەوەیانهى 
 د هەزار دیىارصەش 610111

 دوو صەد هەزار دیىار 2110111 دروصحكردوی باج بۆ ئۆثۆمبێلەكاوی كۆمپاهیای ئەمنی 4

 صەد هەزار دیىار 1110111 پێداوی مۆڵەجی هەڵگرثنی چەك 5

 شەصد هەزار دیىار 610111 هىێكردهەوەی مۆڵەجی هەڵگرثنی چەك 6

7 
 بەرگری  و گشتی پاراصحنی بىاری  لە ثایبەثمەهد كاري كۆمپاهیای مۆڵەجی پێداوی

 شارصحاوی
 شەش ملیۆن دیىار 601110111

8 
 و گشتی پاراصحنی بىاری  لە ثایبەثمەهد كاري كۆمپاهیای هىێكردهەوەي مۆڵەجی

 شارصحاوی بەرگری 
 دوو ملیۆن دیىار 201110111

9 
 و گشتی پاراصحنی بىاری  لە ڕاوێژكاری  ئەهدازەی كاري هىوصيىگەی مۆڵەجی پێداوی

 شارصحاوی بەرگری 
 ملیۆن دیىار  س ێ 301110111

11 
 پاراصحنی بىاری  لە ڕاوێژكاری  ئەهدازەی كاري هىوصيىگەی مۆڵەجی هىێكردهەوەي

 شارصحاوی بەرگری  و گشتی
 یەك ملیۆن دیىار 101110111

 ملیۆن دیىار چىار  401110111 ئاگركىژێىەوەكان پڕكردهەوەی كاري كارگەی مۆڵەجی پێداوی 11

 105110111 ئاگركىژێىەوەكان پڕكردهەوەی كارگەیكاري  مۆڵەجی هىێكردهەوەي 12
پێىج و  یەك ملیۆن 

 صەد هەزار دیىار

13 
 فرۆشحنی بىاری  لە ثایبەثمەهد دوكاوی كاري هىوصيىگە یان مۆڵەجی پێداوی

 شارصحاوی بەرگری  و گشتی پاراصحنی كەلىپەلی
 یەك ملیۆن دیىار 101110111

14 
 فرۆشحنی بىاری  لە ثایبەثمەهد دوكاوی یان كاري هىوصيىگە مۆڵەجی هىێكردهەوەي

 شارصحاوی بەرگری  و گشتی پاراصحنی كەلىپەلی
5110111 

پێىج صەد هەزار 

 دیىار

15 
 و ثەلەكان بێ ئامێـرە كەلىپەلی هاوردوی كاري كۆمپاهیاكاوی مۆڵەجی پێداوی

 چاودێری  كامێـرای صیضحمی و شىێً دیاریكردوی ئامێـرەكاوی
601110111 

 ارشەش ملیۆن دیى

 

16 
 و ثەلەكان بێ ئامێـرە كەلىپەلی هاوردوی كاري كۆمپاهیاكاوی مۆڵەجی هىێكردهەوەي

 چاودێری  كامێـرای صیضحمی و شىێً دیاریكردوی ئامێـرەكاوی
 دوو ملیۆن دیىار 201110111
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 ( 2خشتةى ذًازة )
( بؤ كؤًجاُياكاُى كةزتى تايبةت كة بةثيَى زِيٌَِاييةكاُى ممارسة املهنةتايبةت بة ًؤهَةتى كاز ) ضصاى دازايى خشتةى 

 زيٌَى كوزدضتان كاز دةكةنوةشازةتى ُاوخؤ هة هة
 

 صساجۆری  ژ
 صسا بڕی 

 ژمارە( )بە

 صسا بڕی 

 هىوصین( )بە 

 1510111 (ڕۆژ یس  31ثا  ڕۆژ  یەك 1 ە)ل ۆڵەتم ێكردهەوەیهى  ەوثنیدواك صسای 1
 ەزار ه ەهجاو پ ەدص

 یىارد

2 
 ەر ه ۆ ( بەرەوەص ەب ڕۆژ  یس  31 ە)ل ۆڵەتم ێكردهەوەیهى  ەوثنیدواك صسای

 ێكماهگ
 یىارد ەزار ه ەدص 1110111

 ديىار پێىج هەزار  50111 (ڕۆژێك ەره ۆ )ب ەهدانكارم یباج ێكردهەوەیهى  ەوثنیدواك صسای 3

 یىارد ەزار ه دە 110111 (ڕۆژێك ەره ۆ )ب ۆمپاهیاك ۆثۆمبێلیئ یباج ێكردهەوەیهى  ەوثنیدواك صسای 4

 ( 1خشتةى ذًازة )
تايبةت كة بةثيَى زِيٌَِاييةكاُى وةشازةتى ( بؤ كؤًجاُياكاُى كةزتى ممارسة املهنةخشتةى زضووًاتى تايبةت بة ًؤهَةتى كاز )

 ُاوخؤ هة هةزيٌَى كوزدضتان كاز دةكةن

 خسمەثگىزاری جۆری  ژ
 ڕەصم  بڕی 
 ژمارە( )بە

  ڕەصم بڕی 
 هىوصین( )بە

17 
 و ثەلەكان بێ ئامێـرە كەلىپەلی فرۆشحنی كار بۆ دوكاهەكاوی مۆڵەجی پێداوی

 چاودێری  رایكامێـ صیضحمی و شىێً دیاریكردوی ئامێـرەكاوی
 یەك ملیۆن دیىار 101110111

18 
 و ثەلەكان بێ ئامێـرە كەلىپەلی فرۆشحنی كار بۆ دوكاهەكاوی مۆڵەجی هىێكردهەوەي

 چاودێری  كامێـرای صیضحمی و شىێً دیاریكردوی ئامێـرەكاوی
5110111 

 پێىج صەد هەزار 

 ديىار

 شەش ملیۆن دیىار 601110111 بیاهییەكان وشيىگەي اری كاروب بەدواداچىووی كار بۆ كۆمپاهیاكاوی مۆڵەجی پێداوی 19

21 
 وشيىگەي كاروباری  بەدواداچىووی كار بۆ كۆمپاهیاكاوی مۆڵەجی هىێكردهەوەي

 بیاهییەكان
 دوو ملیۆن دیىار 201110111

 ىارشەش ملیۆن دی 601110111 ئاگریىەكان یارییە و ثەقەمەوی هاوردوی كار بۆ كۆمپاهیاكاوی مۆڵەجی پێداوی 21

 دوو ملیۆن دیىار 201110111 ئاگریىەكان یارییە و ثەقەمەوی هاوردوی كار بۆ كۆمپاهیاكاوی مۆڵەجی هىێكردهەوەي 22

 شەش ملیۆن دیىار 601110111 صەربازیی پێداویضحییەكاوی و كەرەصە هاوردوی كار بۆ كۆمپاهیاكاوی مۆڵەجی پێداوی 23

24 
 پێداویضحییەكاوی و كەرەصە هاوردوی ویكار بۆ كۆمپاهیاكا مۆڵەجی هىێكردهەوەي

 صەربازیی
 دوو ملیۆن دیىار 201110111

 یەك ملیۆن دیىار 101110111 صەربازیی پێداویضحییەكاوی و كەرەصە فرۆشحنی كار بۆ دوكاهەكاوی مۆڵەجی پێداوی 25

26 
 پێداویضحییەكاوی و كەرەصە فرۆشحنی كار بۆ دوكاهەكاوی مۆڵەجی هىێكردهەوەي

 یصەربازی
5110111 

 پێىج صەد هەزار 

 ديىار

 یەك ملیۆن دیىار 101110111 ێری شىف ێربىوویف یىگەیهىوص ۆڵەجیم ێداویپ 27

 5110111 ێری شىف ێربىوویف یىگەیهىوص ۆڵەجیم هىێكردهەوەی 28
 پێىج صەد هەزار 

 ديىار

 لیۆن دیىاریەك م 101110111 یىەكانئاگر  یارییە ۆشحنیفر  ەكاویدوكاه ۆ كار ب ۆڵەجیم ێداویپ 29

 ديىار هەزار پێىج صەد 5110111 یىەكانئاگر  یارییە ۆشحنیفر  ەكاویدوكاه ۆ كار ب ۆڵەجیم هىێكردهەوەي 31
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 سانوةشي ئةجنوًةُيضةزؤكايةتى 
 16/2/2016هة  836ذًازة: 

 سِيـازيـب
 2016ى ضاهَى (78) ازةذً

 

 هة(  األجور و الرسوم ) طصتييةكاْ خصًةتطوشازيية كسيَي و زِضووَ زِيَلخطتِةوةي و يةكخطنت ًةبةضيت بة
 ذًازة داد وةشازةتي ُووضساوي بة ئاًاذة و ، كازثيَلساوةكاْ زِيٌَِايية و ياضا ضوازضيَوةي هة كوزدضتاْ يٓةزيٌَ

 هة( 12) ذًازة وةشيساْ ئةجنوًةُي ئاضايي كؤبووُةوةي كؤُووضي ؤشِاييزِ هةبةز و ،21/12/2015 هة( 227)
 -:بسِيازدزابة ،3/2/2016 بةزوازي

 وةشازةتي ُووضساوي بة كة 2007 ضاَهي ي(50) ذًازة دازايي زِيٌَِايي بسِطةكاُي بة كازكسدْ زِاطستين -1
 زِضووًاتي بة ةيوةُديث ئةوةُدةي و دةزضووة 25/11/2007 هة( 23102) ذًازة ئابووزي و دازايي

 تؤًازي ًاًةَهةكاُي بة تايبةت (الطابع رسم) ثووي زِةمسي و(  العقاري اهتطجيى زضوَ ) خاُووبةزة تؤًازي
 كسيَي و كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي هة دادييةكاْ فةزًاُطة بة تايبةت زِضووًاتي هة جطة ٓةية، خاُووبةزة

 .دةًيَِيَتةوة خؤياْ ئيَطتاي كازثيَلساوي شيَوةي بة كة( اخلارجية املعاًالت أجوز) دةزةكييةكاْ ًاًةَهة
 كازدةكسيَتةوة خاُووبةزة، تؤًازي زِضووًاتي بة ضةبازةت ضةزةوة، يةكةًي يخاَه جيَبةجيَلسدُي دواي هة -2

 ي1981 ضاَهي ي(114) ذًازة(  العدلية اهسضوَ ) دادييةكاْ زِةمسة ياضاي هة ٓاتوو زِةمسةكاُي خصتةي بة
 1993 ضاَهي ي(3) ذًازة كوزدضتاْ يٓةزيٌَ هة(  الطابع زضٍ ) ثووي زِةمسي بةزكازي ضاييا و بةزكاز

 .وةزدةطيـسيَت زِيَرةيي شيَوةي  بة كة ثووالُةي زِةمسي بةو ضةبازةت
 دةزبلات ثيَويطت دازايي زِيٌَِايي داد وةشازةتي ٓةًآةُطي بة ئابووزي و دازايي وةشازةتي هةضةز ثيَويطتة -3

 بسِاوة ثووهي زِةمسي بةٓاي و جؤز دةضتِيصاُلسدُي بؤ ٓةزوةٓا و بسِيازة ئةَ جيَبةجيَلسدُي زيئاضاُلا بؤ
 بةزكاز ي1993 ضاَهي ي(3) ذًازة(  الطابع زضٍ ) ثووي زِةمسي ياضاي ضوازضيَوةي هة( املقطوع الطابع رسم)
 خؤي ئيَطتاي كازثيَلساوي شيَوةي بة بسِدزاوة ثووهي زِةمسي بة كاز ئةوكاتة تاوةكو كوزدضتاْ، ٓةزيٌَـي هة

 .دةبيَت بةزدةواَ
 .بيَت بسِيازة ئةَ ئةحلاًةكاُي بة دذ ُاكسيَت دازايي زِيٌَِاييةكي و بسِياز ٓيض بة كاز -4
( كوزدضتاْ وةقايعي) زِؤذُاًةي هة وكسدُةوةيبآل زِيَلةوتي هة بسِيازة ئةَ ثةيوةُديدازةكاْ اليةُة و وةشازةت  -5

 .دةكةْ جيَبةجيَ

 
 

 
 بازشاُي ُيَضيـسظان                                                                                                                   

 وةشيسان ئةجنوًةُي ؤكيةزـض                                                                                                                       
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 سانوةشي ئةجنوًةُيةزؤكايةتى ـض
 16/2/2016هة  837ذًازة: 

 
  سِيـازيـب

 3/2/2016هة  (79) ذًازة
 

 يٓةزيٌَ هة بةزكازكساو ي2004 ضاَهي ي(86) ذًازة فيدزاَهي ٓاتووضؤي ياضاي هة( 10) بةشي بة بةضت ثصت
 ي(86) ذًازة ٓاتووضؤ فيدزاَهيي كازثيَلسدُي ايياض 2007 ضاَهي ي(36) ذًازة ياضاي بةثيَـي كوزدضتاْ

 ذًازة وةشيساْ ئةجنوًةُي ئاضايي كؤبووُةوةي كؤُووضي زِؤشِايي هةبةز و كوزدضتاْ، ٓةزيٌَـي هة 2004 ضاَهي
 -:بة بسِيازًاُدا ،3/2/2016 بةزوازي هة( 12)
 خصتةي هة ٓاتوو بسِةكاُي يثيَةب ضةزةوة ثيَلساوي ئاًاذة ٓاتووضؤي ياضاي هة ٓاتوو زِضووًاتي وةزطستين -1

 طواضتِةوة ٓؤكاُي بؤ ٓاتووضؤ زِضووًاتي ُويَي خصتةي) ُاوي بة دةبيَت بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(1) ذًازة
 بؤ) ًاتؤزضليى بؤ تؤًازكسدْ( 1) ذًازة بسِطةي بة و بسِطةية دوو و ضى( 42) كة( كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي هة

 كسييَن بة ضةزثيَضيلاز ئؤتؤًبيَوي طواضتِةوةي( 42)  ذًازة ةيبةبسِط و ، دةضتجيَدةكات( ٓةزثطتوْ
 .ديَت كؤتايي ٓاتووضؤ

 بةثيَـي ضةزةوة ئاًاذةثيَلساوي ٓاتووضؤي ياضاي هة ٓاتوو( اهغساًات) دازاييةكاُي ضصا بسِي وةزطستين -2
 بؤ دازايي ضصاي يُويَ خصتةي) ُاوي بة دةبيَت بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) ذًازة خصتةي هة ٓاتوو بسِةكاُي

( 1) ذًازة بسِطةي بة و بسِطةية ضواز و ضى( 44) كة( كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي هة ٓاتووضؤ ضةزثيَضييةكاُي
 ضةزثيَضي ضصاي( 44)  ذًازة بةبسِطةي و دةضتجيَدةكات، ٓاتووضؤ ٓيٌَاكاُي بؤ شوفيَس طويَسِايةَهِةبووُي

 .ديَت كؤتايي يةكةَ بسِطةي
 و دازايي وةشازةتي هةاليةْ بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) و( 1) خصتةي ٓةزدوو هة اتووٓ دآاتي هة زِيَرةيةن -3

              ثةيوةُديداز وةشازةتي ٓةزدوو زِيَللةوتِـي بةثيَـي ُاوخؤ وةشازةتي بؤ دةكسيَتةوة تةزخاْ ئابووزييةوة
                 ثةزةثيَداُي بؤ ديَتبةكاز و وةشيساْ ئةجنوًةُي ضةزؤكايةتي زِةشاًةُدي وةزطستِـي دواي هة و

               و ياضا زِؤشِايي هةبةز دةكسيَت خةزج ُاوخؤ وةشازةتي هةاليةْ زِاضتةوخؤ و طصيت ضةالًةتي و ٓاتووضؤ
 . دازاييةكاْ زِيٌَِايية

 و ثيَويطت ثيَوةزي بةثيَـي بدات ئةجناَ ضصاكاْ و زِضووًات بسِي هة طؤزِاُلازي دةتواُيَت ُاوخؤ وةشيسي -4
 ياضاي هة ئاًاذةثيَدزاو تيدةضةآل زِؤشِايي هةبةز و كوزدضتاْ ٓةزيٌَي ئابووزيي بازودؤخي بةثيَـي و طوجناو

 .ضةزةوة ئاًاذةثيَدزاوي
 ئاضاُلازي بؤ ثيَويطت زِيٌَِايي دةتواُيَت ئابووزي و دازايي وةشازةتي ٓةًآةُطي بة ُاوخؤ وةشازةتي -5

 .ةزبلاتد بسِيازة ئةَ جيَبةجيَلسدُي
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 .بيَت بسِيازة ئةَ ئةحلاًةكاُي بة دذ ُاكسيَت دازايي زِيٌَِاييةكي و بسِياز ٓيض بة كاز -6
( كوزدضتاْ وةقايعي) زِؤذُاًةي هة وكسدُةوةيآلب زِيَلةوتي هة بسِيازة ئةَ ثةيوةُديدازةكاْ اليةُة و وةشازةت -7

 .دةكةْ  جيَبةجيَ
 بازشاُي ُيَضيـسظان                                                                                                                   

 وةشيسان ئةجنوًةُي ةزؤكيـض                                                                                                                       
 (1خشتةى ذًازة )

 ُويَى زِضووًاتى هاتووضؤ بؤ هؤكاُى طواضتِةوة هة هةزيٌَى كوزدضتان خشتةى

 خسمەثگىزاری جۆری  ژ
 ڕەصم بڕی 

 (بە ژمارە)
 (بە هىوصینڕەصم )بڕی 

 دیىار صەد هەزار دوو  2110111 پضحىن( هەر بۆ) ماثۆرصكیل بۆ ثۆماركردن 1

 دیىار هەزار صەد هەشد 8110111 س ێ پضحىن( 3) ضالىن  ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 2

 102110111 چىار پضحىن( 4) ضالىن  ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 3
 صەد دوو  و ملیۆن  یەك

 دیىار هەزار

 105110111 پێىج پضحىن( 5) ضالىن  ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 4
 صەد پێىج و ملیۆن  یەك

 دیىار هەزار

 دیىار ن ملیۆ  دوو  201110111 شەش پضحىن( 6) ضالىن  ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 5

 202510111 هەشد  پضحىن( 8) ضالىن  ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 6
صەد و  و دوو  ملیۆن  دوو 

 دیىار هەزار پەهجا

 107110111 چىار پضحىن( 4) صحیشً ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 7
 صەد حەوت و ملیۆن  یەك

 دیىار هەزار

 دیىار ملیۆن   س ێ 301110111 شەش پضحىن( 6) صحیشً ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 8

 305110111 هەشد پضحىن( 8) صحیشً ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 9
 هەزار صەد پێىج و ملیۆن   س ێ

 دیىار

 105750111  كرێ  جۆری لە پاص ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 11
 و صەد پێىج و ملیۆن  یەك

 دیىار هەزار پێىج و حەفحا

 دیىار ملیۆن  هەشد 801110111 اوىئۆثۆمبێلی قەلؼان )درع( به هەمىو جۆرەك ثۆماركردوى 11

 و صەد هەشد و ملیۆن  یەك 108510111  كرێ  جۆری لە ضالىن  ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 12

 دیىار هەزار پەهجا

 صەد شەش و ملیۆن  یەك 106110111 كابیىە ثاك پیكەب جۆری لە بارهەڵگر ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 13

 دیىار هەزار

 پەهجا و صەد و ملیۆن   س ێ 301510111 كابیىە دەبڵ پیكەب جۆری لە بارهەڵگر یئۆثۆمبێل بۆ ثۆماركردن 14

 دیىار هەزار

 و ثاك پیكەب) جۆری لە جگە بارهەڵگر ئۆثۆمبێلی بۆ ثۆماركردن 15

 (كابیىە دەبڵ

 و صەد شەش و ملیۆن  یەك 106510111

 دیىار هەزار پەهجا

 دیىار هەزار بیضد 210111 یلماثۆرصك مۆڵەجی یان صاڵیاهە بۆ( إضدار) دەركردن 16

 دیىار هەزار چل 410111 شىفێری  مۆڵەجی ثۆماركردوی بۆ( إضدار) دەركردن 17

 دیىار هەزار چل 410111 ثایبەت ثۆماری  جار یەكەم ثۆماری  بۆ( إضدار) دەركردن 18
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 (1خشتةى ذًازة )
 تانخشتةى ُويَى زِضووًاتى هاتووضؤ بؤ هؤكاُى طواضتِةوة هة هةزيٌَى كوزدض

 خسمەثگىزاری جۆری  ژ
 ڕەصم بڕی 

 (بە ژمارە)
 (بە هىوصینڕەصم )بڕی 

 دیىار هەزار پێىج و پەهجا 550111 بارهەڵگر صاڵیاهەی بۆ( إضدار) دەركردن 19

 دیىار هەزار صەد 1110111 ثایبەت خاوەهداریەجی گىاصخىەوەی بۆ( إضدار) دەركردن 21

 دیىار هەزار پێىج و پەهجا 550111  كرێ  داریەجیخاوەه گىاصخىەوەی بۆ( إضدار) دەركردن 21

 دیىار هەزار پێىج و صەد 1150111 بارهەڵگر خاوەهداریەجی گىاصخىەوەی بۆ( إضدار) دەركردن 22

 املركبات خاوەهداریەجی گىاصخىەوەی بۆ( إضدار) دەركردن 23

  ڤاهه ره + که  قحىره مه  قاثىره كشحىكاڵی
 یىارد هەزار پێىج و پەهجا 550111

 دیىار هەزار چل 410111 ماثۆرصكیل خاوەهداریەجی گىاصخىەوەی بۆ( إضدار) دەركردن 24

 دیىار هەزار چل 410111 شىفێری  مۆڵەجی بەصەرچىووی 25

 دیىار هەزار چل 410111 جار یەكەم بۆ( صاڵیاهە+  مۆڵەت) وهبىووی 26

 دیىار ەزاره صەد 1110111 جار دووەم بۆ( صاڵیاهە+  مۆڵەت) وهبىووی 27

 دیىار هەزار پەهجا و صەد 1510111 جار دوو  لە زیاثر بۆ( صاڵیاهە+  مۆڵەت) وهبىووی 28

 دیىار هەزار صەد 1110111 جار یەكەم بۆ ثابلۆ ثێكچىووی یان وهبىون 29

 دیىار هەزار پەهجا و صەد 1510111 جار دووەم بۆ ثابلۆ ثێكچىووی یان وهبىون 31

 دیىار هەزار پەهجا و صەد دوو  2510111 جار دوو  لە زیاثر بۆ ثابلۆ ویثێكچىو  یان وهبىون 31

 دیىار هەزار پەهجا 510111 ئەڵماوی ثابلۆی  بەصحاوی 32

 دیىار هەزار دە 110111 (صااڵهە) ثایبەت ئۆثۆمبێلی بۆ جادە بەكارهێىاوی 33

 یىارد هەزار بیضد 210111 (صااڵهە) گشتی ئۆثۆمبێلی بۆ جادە بەكارهێىاوی 34

 دیىار هەزار پەهجا 510111 (صااڵهە) بارهەڵگر ئۆثۆمبێلی بۆ جادە بەكارهێىاوی 35

 و گشتی ، ثایبەت ) ئۆثۆمبێلەكاوی لە جگە جادە بەكارهێىاوی 36

 (صااڵهە( )بارهەڵگر

 دیىار هەزار بیضد 210111

 دیىار هەزار پێىج 50111 (صااڵهە) ماثۆرصكیل بۆ جادە بەكارهێىاوی 37

 دیىار هەزار پێىج 50111 (صااڵهە) ماثۆرصكیل بۆ ژیىگە یضكردویپ 38

 دیىار هەزار دە 110111 (صااڵهە) ثایبەت ئۆثۆمبێلی بۆ ژیىگە پیضكردوی 39

 دیىار هەزار پازدە 150111 (صااڵهە) گشتی ئۆثۆمبێلی بۆ ژیىگە پیضكردوی 41

 دیىار هەزار بیضد 210111 (هەصااڵ ) ثر جۆری و بارهەڵگر ئۆثۆمبێلی بۆ ژیىگە پیضكردوی 41

راجی  بۆ گه هاثىوچۆ كرێنی بە چیكارصەرپێ ئۆثۆمبێلی گىاصخىەوەی 42

 ر داگرثً صه صخبه ده

 زار دیىار فحا و پێىج هه حه 750111
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 (2خشتةى ذًازة )
 هة هةزيٌَى كوزدضتان(  الغرامات املرورية ضصايى دازايى بؤ ضةزثيَضييةكاُى هاتووضؤ ) خشتةى ُويَى 

 رپێچی  صهجۆری  ژ
 صسابڕی 

 (بە ژمارە)

  ساصبڕی 

 (بە هىوصین)

1 
 هیشاهەكاوی یان ڕووهاكی هاثىوچۆی  هێماكاوی بۆ شىفێر گىێڕایەڵىەبىووی

 هاثىوچۆ پیاوی 
 دیىار هەزار چل 410111

2 
 لە بڕیاردراو هاثىوچۆی  ڕووی  پێچەواهەی بەشێىەی صىارۆ  لێخىڕینی

 هاثىوچۆ دەصەاڵجی
 دیىار هەزار پەهجا 510111

 دیىار هەزار پەهجا 510111 شەو بە دواوە و پێشەوە ڕووهاكی  بەبێ صىارۆ  لێخىڕینی 3

 دیىار هەزار چل 410111 (هۆش و هاش بە) هەڵەشەیی یان كەمحەرخەمی بە صىارۆ  لێخىڕینی 4

 دیىار هەزار چل 410111 یاصا بە دیاریكراو خێرایی لە زیاثر خێرایی بە صىارۆ  لێخىڕینی 5

6 
  بێ بە و  صىارۆ  فرۆشحنی هىوصراوی  لەصەر ڕۆژ س ی( 31) ماوەی ثێپەڕبىووی

 مەبەصتی ثۆماركردن بۆ ثایبەثمەهد ثۆماری  فەرماهگەی پێداچىوهەوەی
 دیىار هەزار چل 410111

 دیىار هەزار چل 410111 خێرا ڕێگای لە هاثىوچۆ و ڕۆیشتن بىەماكاوی صەرپێچیكردوی 7

8 
 بەڕێىەبەرایەجی لەالیەن دەركراو ڕێىماییەكاوی و مەكانباڵوها صەرپێچیكردوی

 هاثىوچۆ گشتی
 دیىار هەزار چل 410111

9 
 یان هەفڕێنی بۆ مىكىم شێىەی بە بارهەڵگر صىارۆكاوی باری  داهەپۆشینی

 لەریىەوەی یان شتنۆیڕ  كاجی لە بار هەكەوثنی یان(پەرشبىو ) باڵوهەبىوهەوەی
 دیىار هەزار چل 410111

 دیىار هەزار س ی 310111 قەدەػەیە ثێیدا وەصحان كە شىێيێك لە صىارۆ  ویوەصحا 11

11 
 و هەر ئۆثۆمبێل دواوەی پەردەی بەصحاوی و ثاریك جام لەزگەی بەكارهێىاوی

 خۆی  دواوەی و پێشەوە هەبیيینی هۆی  ببێحە شخێك
 دیىار هەزار چل 410111

 دیىار هەزار س ی 310111 پێچكردهەوە بە ڕێگەهەدراو شىێىەكاوی لە پێچكردن 12

 دیىار هەزار س ی 310111 صەرەكی شەقامی بۆ الوەكی شەقامی لە وەصحان  بێ دەرچىووی 13

 دیىار هەزار س ی 310111 پەڕیىەوە هاوچەی چىوهەثە كە ئەواهەی پیادە، بۆ پێشیىە هەداوی 14

15 

 و بیىاصازی  و گەورە بارهەڵگری  صىارۆكاوی ماهەوەی یان بەجێهێشتن

 شىێىەكاوی و هاوخۆ شەقامەكاوی و كۆاڵن پاصەكان لە و ڵكشحىكا

 هیشحەجێبىون

 دیىار هەزار بیضد 210111

 دیىار هەزار بیضد 210111 بارهەڵگر ئۆثۆمبێلی لە كەلىپەل باركردوی لە دیاریكراو بەرزایی ثێپەڕاهدوی 16

 دیىار هەزار بیضد 210111 لەهاوچىوبێد یان هەبێد ڕوون  ثۆماری  ثابلۆی  كە صىارۆ  لێخىڕینی 17

 دیىار هەزار بیضد 210111 ثێدایە دڵىیابىووی پشخێنی كە صىارۆیاهەی لەو دڵىیابىون پشخێنی بەكارهەهێىاوی 18

19 
 داهاوی یان ئاواز چەهد یان هەوائی ئاگاداركردهەوەی ئامێری  بەكارهێىاوی

 بەرز  دەهگی بە وەریاكەرەوە بەكارهێىاوی دەرەكی یان گەورەی بڵىدگۆی 
 دیىار هەزار بیضد 210111

 دیىار هەزار بیضد 210111 هەڵە لێكڕەثبىووی یان ڕاصتی الی لە ثر صىارۆیەكی لە شىفێر لێكڕەثبىووی 21

21 
 شىفێری  لەصەر بێد كاریگەر كە شێىەیەك بە بەرز  ڕووهاكی بەكارهێىاوی

 ثر صىارۆكاوی
 دیىار هەزار پازدە 150111

22 
 دڵىیابىون و ثىهدوثۆڵی مەرجەكاوی لە ڕێژەی كەمتریً كە صىارۆ  لێخىڕینی

 هەبێد ثێدا
 دیىار هەزار پازدە 150111

23 
 لەصەر وێىە و هىوصین و ئاگاداركردهەوە و جىاهكاری  پێىەهىوصاوی  داهاوی
 دواوە یان پێشەوە ئۆثۆمبێلی جامی

 دیىار هەزار پازدە 150111
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 (2خشتةى ذًازة )
 هة هةزيٌَى كوزدضتان(  الغرامات املرورية ضييةكاُى هاتووضؤ )ضصايى دازايى بؤ ضةزثيَ خشتةى ُويَى 

 

 رپێچی  صهجۆری  ژ
 صسابڕی 

 (بە ژمارە)
  ساصبڕی 

 (بە هىوصین)

 دیىار هەزار پازدە 150111 ئاصىودە ڕۆیشحنی بىەماكاوی صەرپێچیكردوی 24

 ردیىا هەزار پازدە 150111 ثۆمار مۆڵەجی یان شىفێری  مۆڵەجی هىێىەكردوی 25

 دیىار هەزار پازدە 150111 زەوی  صەر یان دیاریكراو هاثىوچۆی  هێماكاوی صەرپێچیكردوی 26

27 
 بەش ی لەصەر یان ئۆثۆمبێل الثەهیشحەكاوی لەصەر هەفەر گىاصخىەوەی

 دەرەوەی
 دیىار هەزار پازدە 150111

28 
 هەبىووی لە دڵىیابىون پێش چەپ لەالی ئۆثۆمبێل دەرگای كردهەوەی

 صىارۆكان هاثىوچۆی 
 دیىار هەزار پازدە 150111

29 
 كاجی لە دیاریكراو ماوەیەكی پێش ڕووهاكی هیشاهەی بە ئاگاداركردهەوەی

 وەصحان یان پێچكردن
 دیىار هەزار دە 110111

31 
 لە هاثىوچۆ ڕووگەی بىووی خاڵی لە دڵىیابىون پێش صىارۆ  جىوڵەپێكردوی

 صىارۆكان
 دیىار هەزار دە 110111

31 
 كاجی لە هاثىوچۆ پیاوی  بۆ ثۆمار مۆڵەجی یان شىفێری  مۆڵەجی یپێىەداو

 داواكردن
 دیىار هەزار دە 110111

 دیىار هەزار حەفحا 710111 صەعاثێكدا لە كیلۆمەثر( 75-61) لە شار هاو ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً 32

 دیىار هەزار صەد 1110111 صەعاثێكدا لە كیلۆمەثر( 91-76) لە شار هاو ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً 33

 1250111 صەعاثێكدا لە كیلۆمەثر( 115-91) لە شار هاو ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً 34
 وپێىج بیضد و صەد

 دیىار هەزار

 1810111 صەعاثێكدا لە كیلۆمەثر( 115-116) لە شار هاو ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً 35
 هەزار هەشحا و صەد

 دیىار

36 
 بەرەو صەعاثێكدا لە كیلۆمەثر 116) لە شار هاو ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً

 (صەرەوە
2510111 

 پەهجا و صەد دوو 

 دیىار هەزار

37 
 لە كیلۆمەثر( 115-111) لە شار دەرەوەی ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً

 صەعاثێكدا
 دیىار هەزار حەفحا 710111

38 
 لە كیلۆمەثر( 131-116) لە شار دەرەوەی ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً

 اصەعاثێكد
 دیىار هەزار هەوەد 910111

39 
 لە كیلۆمەثر( 145-131) لە شار دەرەوەی ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً

 صەعاثێكدا
1150111 

 هەزار پازدە و صەد

 دیىار

41 
 لە كیلۆمەثر( 155-146) لە شار دەرەوەی ڕێگاكاوی لە ثیژلێخىڕیً

 صەعاثێكدا
1850111 

 پێىج و هەشحا و صەد

 دیىار هەزار

41 
 صەعاثێكدا لە كیلۆمەثر (156) لە شار دەرەوەی ڕێگاكاوی لە ىڕیًثیژلێخ

 صەرەوە بەرەو
2310111 

 هەزار س ی و صەد دوو 

 دیىار

 دیىار ملیۆن  یەك 101110111 (ماهگێك هەر بۆ) ئۆثۆمبێل یكاج ژمارەی ثۆماركردوی دواكەوثنی صسای 42

 دیىار هەزار صەد پێىج 5110111 (ماهگێك ەره بۆ) ماثۆرصكیل یكاج ژمارەی ثۆماركردوی دواكەوثنی صسای 43

44 
 صاڵی ی(1) ژمارە بەیاوی لە(  6 ، 5 ، 2 ، 1)  یەكەم بڕگەی صەرپێچی صسای

 هاوخۆ وەزارەجی ی2116
 دیىار ملیۆن  یەك 101110111
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 سانوةشي ئةجنوًةُيةزؤكايةتى ـض
 16/2/2016هة  837ذًازة: 

  بسِيـازي
 3/2/2016هة  (80) ذًازة

 

 بةزاًبةز هة كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي هة شازةواُييةكاْ دآاتي بة تايبةت زِضووًاتي زِيَلخطتِةوةي ضيتًةبة بة
( شازةواُييةكاْ دآاتي) ياضاي هة دووةَ ًاددةي هة( 1) بسِطةي زِؤشِايي هةبةز وةزدةطرييَت خصًةتطوشازييةكاْ

( 12) ذًازة وةشيساْ ئةجنوًةُي ئاضايي كؤبووُةوةي كؤُووضي زِؤشِايي هةبةز و ،1963 ضاَهي ي(130) ذًازة
 -:بة بسِيازدزا ،3/2/2016 بةزوازي هة
 بةزاًبةز هة كوزدضتاْ يٓةزيٌَ هة شازةواُييةكاْ بةدآاتي تايبةت زِضووًاتي وةزطستين -1

 دآاتي) ياضاي هة دووةَ ًاددةي هة( 1) بسِطةي زِؤشِايي هةبةز وةزدةطرييَت خصًةتطوشازييةكاْ
 ضةزةوة ئاًاذةثيَدزاوي ياضاي كة كةضاُةي ئةو هة 1963 ضاَهي ي(130) ذًازة( شازةواُييةكاْ
 زِةمسي خصتةي) ُاوي بة دةبيَت بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(1) ذًازة خصتةي يثيَبة دةياُطسيَتةوة

 ثيصة زِةمسي( 1) ذًازة بةبسِطةي و بسِطةية ُؤ( 9) كة( كوزدضتاْ ٓةزيٌَي هة شازةواُي خصًةتطوشازيي
 .ديَت كؤتايي عةهوة عٌوهةي زِةمسي( 9) ذًازة بسِطةي بة و ، ضتجيَدةكاتدة

 ياضاي هة( 28) ًاددةي هة دةضتِيصاُلساو خصًةتطوشازييةكاُي بةزاًبةز هة( أجوز) كسيَ وةزطستِـي -2
 هةاليةْ كة ٓةًوازكساو ي1993 ضاَهي ي(6) ذًازة( كوزدضتاْ ٓةزيٌَـي شازةواُييةكاُي بةزِيَوةبسدُي)

 ذًازة( شازةواُييةكاْ دآاتي) هةياضاي ثيَِجةَ ًاددةي بة ثصتبةضت دةكسيَّ ثيَصلةط اُييةكاْشازةو
 خصتةي بةثيَـي دةياُطسيَتةوة ضةزةوة ئاًاذةثيَدزاوي ياضاي كة كةضاُةي ئةو هة 1963 ضاَهي ي(130)

 ٓةزيٌَي هة ةواُييةكاْشاز خصًةتطوشازيي كسيَي خصتةي) ُاوي بة دةبيَت بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) ذًازة
 بة و دةضتجيَدةكات، خاشان و خؤيَ فسِيَداُي كسيَي( 1) ذًازة بسِطةي بة و بسِطةية شةط( 6) كة( كوزدضتاْ

 .ديَت كؤتايي ثيصةييةكاْ بؤ تةزخاُلساو شةوي كسيَي( 6) ذًازة بسِطةي
 ياضاي هة دووةَ ًاددةي هة( 1) بسِطةي زِؤشِايي هةبةز شازةواُييةكاْ زِضووًةكاُي وةزطستِـي و كؤكسدُةوة -3

 .دةبيَت 1963 ضاَهي ي(130) ذًازة ٓةًوازكساو شازةواُييةكاْ دآاتي
 و دازايي وةشازةتي هةاليةْ بسِيازة ئةَ ٓاوثيَضي ي(2) و( 1) خصتةي ٓةزدوو هة ٓاتوو دآاتي هة زِيَرةيةن -4

 ٓةزدوو ُيَواْ زِيَللةوتِـي بةثيَـي زطةشتوطوشا و شازةواُي وةشازةتي بؤ دةكسيَتةوة تةزخاْ ئابووزييةوة
 ثةزةثيَداُي بؤ بةكازديَت و وةشيساْ ئةجنوًةُي ضةزؤكايةتي زِةشاًةُدي وةزطستِـي دواي هة ُاوبساو وةشازةتي
 هةبةز دةكسيَت خةزج طةشتوطوشاز و شازةواُي وةشازةتي هةاليةْ زِاضتةوخؤ و شازةواُييةكاْ، كازوبازي
 .دازاييةكاْ ييةزِيٌَِا و ياضا زِؤشِايي

 زِؤشِايي هةبةز شازةواُييةكاْ ئةوا بسِيازة، هةَ ٓاتوو كسيَيةكاُي و زِضووَ ثيَداُي هة ضةزثيَضيلسدْ كاتي هة -5
 .دةكات ضةزثيَضيلازاُدا هةطةيَ ًاًةَهة 1963 ضاَهي ي(130) ذًازة( شازةواُييةكاْ دآاتي) ياضاي
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 ثيَويطت زِيٌَِايي دةتواُيَت ئابووزي و دازايي وةشازةتي ٓةًآةُطي بة طةشتوطوشاز و شازةواُي وةشازةتي -6
 .دةزبلات بسِيازة ئةَ جيَبةجيَلسدُي ئاضاُلازي بؤ

 .بيَت بسِيازة ئةَ ئةحلاًةكاُي بة دذ ُاكسيَت دازايي زِيٌَِاييةكي و بسِياز ٓيض بة كاز -7
( كوزدضتاْ وةقايعي) زِؤذُاًةي هة وكسدُةوةيآلب زِيَلةوتي هة بسِيازة ئةَ ثةيوةُديدازةكاْ اليةُة و وةشازةت -8

 .دةكةْ  جيَبةجيَ
 بازشاُي ُيَضيـسظان                                                                                                                   

 وةشيسان ئةجنوًةُي ةزؤكيـض                                                                                                                       
 (1خشتةى ذًازة )

 خشتةى زِةمسى خصًةتطوشازى شازةواُى هة هةزيٌَى كوزدضتان
 

 ژ

 
 خسمەثگىزاری جۆری 

 ڕەصم  بڕی 

 ژمارە( )بە
 هىوصیـً( ڕەصم )بە بڕی 

 (ة)رصم املهى یشەپ ڕەصمی 1
 ێیكر  ە% ل7

 اڵهەصا

 ێیكر  ەل ەوتح ەداص

 اڵهەصا

2 
هەڵىاصینی  ڕەصمى 

 ثابلۆ )رصم القطعة(

 410111 أ/ ثابلۆي یەکەمى صەر شىێنی کارەکە
 ۆب اڵهەصا یىار د ەزار چل ه

 دووجا ەثر م یەك( 1)

ثابلۆي ثري صەر بیىاکان  و ثەهیشد  ب/

 بیىاکان
250111 

 یىار د ەزار هێىج و پ یضدب

 ەثر م یەك( 1) ۆب اڵهەصا

 دووجا

 سەري و ـلێ / ڕەصمى ڕیکالمى ثەلەفسیۆن وج

 ڕیکالمی ثر  ێىازێكیهەر ش
1250111 

 ەزار هێىج و پ یضدبصەد و 

 یەك( 1) ۆب اڵهەصا یىار د

 دووجا ەثر م

3 
يه ەهکە گرێبەصخیان  كانەييەصەر زەوي شارەواهلثابلۆي کۆمپاهیاکان 

 ثهەو بابەهد بىون لەصىودم ثر  ێىازێكیهەر شبه لەگەڵ شارەواوى یان 
1210111 

 یىار د ەزار ه یضدبصەد و 

 ەثر م یەك( 1) ۆب اڵهەصا

 دووجا

 751 ەي هیشحەجێكەيبۆ  بىاء(الجازە إڕەصمى مۆڵەجى بیىا ) 4

  یىارد ەهجاو پ ەدص ەوتح

له  دووجا ەثر م یەك( 1) ۆب

 بيىا

 30111 ڕەصمى مۆڵەجى بیىاي بازرگاوى 5
 یەك( 1) ۆب یىار د ەزار هس ێ 

 له بيىا دووجا ەثر م

6 

 اڵهەصا یىار دیۆن مل یەك 101110111 یاهەکاوى صەهدیکاي پیشەییەکان /أ ڕەصمى چىوهەژوورەوە

ەکان و يهۆڵ و یاهە وەرزشی /ب

 مەلەواهگەکان
 اڵهەصا یىار دیۆن مل دوو  201110111

 هرخى فرۆشتنصەدا يەك له  %(1) ڕەصمى گۆڕەپاوى فرۆشحنی ئاژەڵ 7

8 

ه گكىشحار ڕەصمى  

 ة(مجسر )

 بۆ هەر صەرێک یىار د ەزار ه 10111 ۆ ئاژەڵى گەورەأ/ ب

 511 وکى ب/ بۆ ئاژەڵى بچ
بۆ هەر  یىار د ێىج صەدپ

 صەرێک

 لە کرێى صااڵهە صەدا دوو  %(2) ڕەصمى عمىلەي عەلىە 9
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 (2خشتةى ذًازة )
 هة هةزيٌَى كوزدضتانكسيَى خصًةتطوشازى شازةواُييةكان ) أجوز خدًات اهبوديات (  خشتةى

 ژ

 

 خسمەثگىزاری ی جۆر 

 

 کرێى خسمەثگىزاري  بڕی 

 هىوصین( كرێ )بە بڕی  ژمارە( كرێ )بە بڕی 

 150111 جىر کشف(أکرێى پشکىین ) 1
بۆ یەک  دیىار ەزار هاهسه پ

 مامەڵە

2 

 کرێى

 بەکارهێىاوى شۆصحە

 ( یفــؼال رضـشأ )

 بۆ ماوەیەکى کاجى وەکى

 دروصحکردوى بیىا

 10511 بیىاي هیشحەجێ ۆ / بأ
( 1) ۆدیىار بصەد   ێىجپو  ەزاره

 دووجا ەثر م یەك

 50111 بیىاي بازرگاوى ۆ ب/ ب
 یەك( 1) ۆب یىار د ەزار هێىج پ

 دووجا ەثر م

3 

 کرێى

 خاشاکخۆڵ و ڕێداوی ف

 الىفایات( رفع )رصم

 -مۆڵ  -صىپەرمارکێد  -)مارکێد   -1

 مۆثێل( -هۆثێل  -چێشحخاهە 
 و قەبارەي حاویە ژمارە یبەپێ 

 هگاي پێشا  -2

 -کەلىپەلى کارەبایى هاوماڵ -)ئۆثۆمبێل 

 هىوصیىگەکان( -بیىاصازي  -مۆبیلیات 

 دیىار ماهگاهەد ەص X تريلك ەي X 111 ليتر 1

 -خىێىدهگاي  ئەهلى  -زاهکۆي ئەهلى   -3

شاري  -هۆڵى بۆهەکان  -باخچەي صاوایان 

 هۆڵى وەرزش -یاري 

 اهەدیىار ماهگد ەص X تريلك ەي X 111ليتر   1

 110111ثا  50111 ەيئەو شىێىاهەي کە حاویەیان هی -4
 ەزار هیىار ثا دە د ەزار هێىج لە پ

 دیىار ماهگاهە

 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111 هەمامگەکان )مشاثل(  -5

 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111 دوکاوى فرۆشحنی جگەرە -6

 دیىار ماهگاهە ەزار هس ی  310111 1/پلهبەهسیىخاهەي   -7

 

 کرێى

 خۆڵ و خاشاکڕێداوی ف

 الىفایات( رفع )رصم

 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111 2/ پلهبەهسیىخاهەي   -8

فرۆشیاري جۆراوجۆر کە هاویان   -9

 هەهێنراوە
 دیىار ماهگاهە ەزار هده  110111

 هگاهەدیىار ما ەزار هاهسه پ 150111 فلال خىاردهگەي گەش و فە  -11

 250111 ماس ی( -فرۆشیاري ) گۆشد  -11
دیىار  ەزار هىج پێبيضد و 

 ماهگاهە

لە صەرچاوە  صەوزەفرۆشەکان   -12

 ەکانيصەرەکی
 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111

 دیىار ماهگاهە ەزار هده  110111 دوکاهەکاوى هاو کۆاڵهان  -13

صەمىهخاهە )حەجەري و ئۆثۆماثیک(   -14

 هاهەواخاهە و
 دیىار ماهگاهە ەزار هده  110111

 دیىار ماهگاهە ەزار هده  110111 وکەکانى چایخاهە بچ  -15

 گازیىۆ -16
 دیىار ماهگاهە ەزار هس ی  310111 باخچەبه أ/ 

 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111 بێ باخچە ب/ بە

 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111 رۆشەکان )مرطبات(ى فصاردەمەو  -17

 دیىار ماهگاهە ەزار هس ی  310111 صیىەماکان  -18
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 (2خشتةى ذًازة )
 هة هةزيٌَى كوزدضتانكسيَى خصًةتطوشازى شازةواُييةكان ) أجوز خدًات اهبوديات (  خشتةى

 

 ژ

 

 

 خسمەثگىزاری جۆری 

 

 کرێى خسمەثگىزاري  بڕی 

 هىوصین( كرێ )بە بڕی  ژمارە( كرێ )بە بڕی 

 

 رێىک

 خۆڵ و خاشاکڕێداوی ف

 الىفایات( رفع )رصم

 ماهگاهە یىار د ەزار هەهجا پ 510111 چاپخاهەکاوى ئەهلى  -19

 ماهگاهە یىار د ەزار هەهجا پ 510111 ەکان بە گشتیسيشكييپ ثاقیگە و ة(عیاد) گريىۆ ه  -21

 ماهگاهە یىار د ەزار هدە  110111 ماصحفرۆشەکان  -21

ی ثىرش  -22

 فرۆش

 250111 کارگە )معمل(أ/ 
دیىار  ەزار هىج پێبيضد و 

 ماهگاهە

 دیىار ماهگاهە ەزار هبيضد  210111 ب/ دوکان

 دیىار ماهگاهە ەزار هدوو صەد  2110111 هەخۆشخاهەي ئەهلى -23

 دیىار ماهگاهە ەزار هده  110111 ئاردفرۆشەكان -24

و ، كەماليات ، و دوكاهەكان )ثحفيات ، بەرگدر  -25

 هحد( ...ة( ، يصقرثاه )گاو پەڕ 
 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111

 دیىار ماهگاهە ەزار هس ی  310111 فرۆشياران بەكۆمەڵ -26

صحەكاوى ەكەر -گۆشد  -شىێنی فرۆشحنی بەصحە -27

 خۆراك
250111 

دیىار  ەزار هىج پێبيضد و 

 ماهگاهە

 دیىار ماهگاهە ەزار هبيضد  210111 )مشروبات روحية( فرۆشحنی خىاردهەوەي گياوى -28

 دیىار ماهگاهە ەزار هده  110111 وێىەگرثً و ثاقيگەكان كاوىەدوكاه -29
 

 

 کرێى

 خۆڵ و خاشاکڕێداوی ف 

 الىفایات( رفع )رصم

 دیىار ماهگاهە ەزار هده  110111 دوكاهەكاوى فۆثۆكۆپى -31

 250111 گۆڕەپاوى فرۆشحنی كەرەصحەي بيىاصازي  -31
دیىار  ەزار هىج پێو  بيضد

 ماهگاهە

 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111 گۆڕەپاوى وەصحاوى ئۆثۆمبێل -32

 دیىار ماهگاهە ەزار هبيضد  210111 گەراجى شىشحنی ئۆثۆمبێل -33

           انيثيگۆڕەپاوى صەرەكى بۆ گىاصخىەوەي هاوواڵ -34

 ەكاني)لە هاوەوە و دەرەوە( ئەهلي
 دیىار ماهگاهە ەزار هضد بي 210111

بۆ گىاصخىەوەي  ي(فرعكى )ەالو گۆڕەپاوى  -35

 ان لە قەزا و هاحيەكانيهاوواڵثي
 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111

 دیىار ماهگاهە ەزار هس ی  310111 وهباخچەكان بە گازيىۆ و چێشحخاهە -36

 اهەدیىار ماهگ ەزار هاهسه پ 150111 هىوصيىگەكان بە گشتی -37

 كارگەکان-38
 ماهگاهە یىار د ەزار هەهجا پ 510111 كارگەي گەورەأ/ 

 دیىار ماهگاهە ەزار هبيضد  210111 کو کارگەي بچى ب/ 

 دیىار ماهگاهە ەزار هبيضد  210111 كۆمپاهيا بازرگاهييەكان  -39
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 (2خشتةى ذًازة )
 هة هةزيٌَى كوزدضتانديات ( كسيَى خصًةتطوشازى شازةواُييةكان ) أجوز خدًات اهبو خشتةى

 

 ژ

 

 

 خسمەثگىزاری جۆری 

 

    کرێى خسمەثگىزاري  بڕی 

 هىوصین( كرێ )بە بڕی  ژمارە( كرێ )بە بڕی 

 

 کرێى

 خۆڵ ڕێداوی ف

 خاشاکو 

 الىفایات( رفع )رصم

 دیىار ماهگاهە ەزار هبيضد  210111 شىێنی فرۆشحنی بۆياغ  -41

 ار ماهگاهەدیى ەزار هبيضد  210111 ىـثۆرهەچ  -41

 كارگەي دروصحكردوى - 42

 ەكانيخىاردهەوە گازي
 دیىار ماهگاهە ەزار هس ی  310111

 210111 عەلىە -43
دیىار ماهگاهە بۆ  ەزار هبيضد 

 هەر دوکاهێک

 ماهگاهە یىار د ەزار هەهجا پ 510111 يەكانيكارگە صتراثیژ   -44

 ر ماهگاهەدیىا ەزار هس ی  310111 ەكانيكارگە كۆهكريحي  -45

 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111 ئاشەکان - 46

   صەرثاشخاهەكان / -47

 ئافرەثان -پياوان 
 دیىار ماهگاهە ەزار هاهسه پ 150111

 ماهگاهە یىار د ەزار هده  110111 گەرماوەكان -48

 ة(مجسر ) گەكاوىكىشحار  -49

 دەواجً + ئاژەڵ 
 اهەماهگ یىار د ەزار هەهجا پ 510111

 کرێى قیرثاوکردن 4

 (4) دیىار دابەش ەزار هده  X 110111  پاوى شەقام  Xڕووەکەي  قیر -1

 (2دیىار دابەش  )  ەزار ههەشد   X   80111 ڕووەکەي  قامقالبی ثەهیشد شە -2

 (4دیىار دابەش ) ەزار هده  X 110111پاوى شەقام   X ڕووەکەي  کۆهکریتی شۆصحە -3

 (4) دابەش دیىار ەزار ههەشد  X  80111ەي  ڕووەک کەهال -4

 ڕووەکەي(  x )پاوى شەقام  X  دیىار ەزار هياهسه  110111 پیادەڕۆ  - 5

 20511 ەکانيکرێى زەوي ثەرخاهکراو بۆ پڕۆژە پیشەصازی 5
 یىاردێىج صەد پەزار و ه دوو 

 دووجا ەثر م یەك( 1) ۆب

6 
ي لە هاوچە کرێى زەوي ثەرخاهکراو بۆ پیشەییەکان

 پیشەصازي 
40111 

 ەثر م یەك( 1) ۆب یىار د ەزار هىار چ

 دووجا
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 خويَِدُى باآل و تويَريِةوةى شاُطتىوةشازةتى 
  2/2/2016هة  2/2080:ذًازة

 

 ذًازة ياضاي و تايبةتةكاْ شاُلؤ ي(2013) ضاَهي ي(2) ذًازة ياضاي دوو ٓةز حوكٌةكاُي زِواُطةي هة
 زِيٌَِاية ئةَ زكسدُيدةبة بسِيازدزا ، شاُطيت يتويَريِةوة باآلو خويَِدُي وةشازةتي ياضاى 2008 ضاَهي ي(10)

 تويَريِةوةي باآلو خويَِدُي وةشازةتي اليةْ هة تايبةتةكاْ ثةمياُطة و شاُلؤ هة زِضوًات وةزطستين بة ضةبازةت
  -: خوازةوة شيَوةي بةَ شاُطتيةوة

 

 2016 ضاهَي (2) ذًازة يٌَِاييزِ
  تايبةتةكان ثةمياُطة و شاُلؤ هة زِضوًات وةزطستين

 

 و شاُلؤ بة ٓةية ًؤَهةتي بةخصيين ًايف زيٍَٓة هة شاُطيت تويَريِةوةي باآلو خويَِدُي وةشازةتي تةُٔا :يةكةَ
 .(2013) ضاَهي ي(2) ذًازة كاْتايبةتة شاُلؤ ياضاي هة( 28) ًاددة بةثيَي تايبةتةكاْ ثةمياُطة

 شاُطيت تويَريِةوةي و باآل خويَِدُي وةشازةتي ياضاي هة( 50 ، 4 ، 3 ، 2) ًاددةكاُي بة ثاَهجصت :دووةَ
– كوزدضتاْ زيٌَيٓة هة تايبةتةكاْ شاُلؤ ياضاي ي(33) ًاددةي و( 2008) ضاَهي ي( 10) ذًازة
 وةشازةتي هةاليةْ بلسيَتةوة ُوآ ًؤَهةتة ئةَ ضاآلُة بيَتدة ،( 2013) ضاَهي ي(2) ذًازة عيَساق

 زِيٌَِاييةكي ٓيض ثيَصيَوي ثةمياُطةية ياْ شاُلؤ ئةَ ئةطةز شاُطتيةوة تويَريِةوةي وباآل خويَِدُي
 دواشدة( 12000000) بسِي ُةضاآل وة ، جؤزييةوة دَهِيايي و كازطيَسي زِووي هة ُةكسدبوو وةشازةتي

  ًؤَهةتة. ئةَ ُويَلسدُةوةي  زبةزاًبة شازةتوة بة دةدزيَت زضوًات ديِاز ًويؤْ
 بةثيَي وةشازةت ضِدوقي ضةز دةخسيَتة و شازةتبةوة بدزيَت ختيِةُة بة بيَتدة زِضوًات ةزطستينو :ضيَيةَ

 تويَريِةوةي و باآل خويَِدُي وةشازةتي 2008ضاَهى  ي(10) ذًازة ياضاي هة (6) ةًادد حوكٌةكاُي
 .ةتةكاْتايب شاُلؤ ى(2013) ضاَهي ي(2) ذًازة ياضاي هة (33) ًاددةي بة ثاَهجصت وة ، شاُطيت

 خوازةوة زضوًاتاُةي ئةَ تايبةت ثةمياُطةيو  شاُلؤ كسدُةوةي بؤ ًؤَهةت بةخصيين بةزاًبةز هة  :ضوازةَ
 وةشازةتي ضِدوقي ضةز دةخسيَتة و وةزدةطرييَت شاُطيت تويَريِةوةي وباآل  خويَِدُي وةشازةتي ْهةالية

 شاُطيت تويَريِةوةي باآلو خويَِدُي شازةتيوة ياضاي هة (2) يةكةَ / شةشةَ ًاددةي بةثيَي باآل خويَِدُي
 0( 2008) ضاَهي ي(10) ذًازة

 تايبةت شاُلؤي كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي كسدُي ثيَصلةط هةكاتي ديِاز ًْويؤ صدةُدوا( 12000000) بسِي -1
 بدزيَت ثسؤثؤشةهةكة  ضةز هة زةشاًةُدي ئةطةز ةوةتيَزُاطةزِيَِد ثازة بسِة ئةَ وة ، تايبةت ثةمياُطةي ياخود
 . ُةدزيَت ياخود

 شاُلؤي كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي هةضةز ةشاًةُديزِ دواي ديِاز ًويؤْ ثةجنا و ضةد دوو( 250000000) بسِي -2
 . تايبةت
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 .تايبةت ثةمياُطةي كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي هةضةز زِةشاًةُدي دواي ديِاز ثةجناًويَوْ( 50000000) بسِي -3
                 هقيَلي ٓةز كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي كسدُي ثيَصلةط هةكاتي يِازد ًويَوْ دة (10000000) بسِي -4

                   بدزيَت ثسؤثؤشةهةكة  هةضةز ةشاًةُديزِ ئةطةز ةوةُاطةزِيَِدزيَت ثازة بسِة ئةَ وة ، تايبةت شاُلؤي تسي
 .ُةدزيَت ياخود

 هقيَلي ٓةز كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي هةضةز اًةُديةشزِ دواي ديِاز ًويؤْ ثةجنا و ضةد( 150000000) بسِي -5
 .تايبةت شاُلؤي تسي

 تسي هقيَلي ٓةز كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي كسدُي ثيَصلةط هةكاتي ديِاز ًْويؤ ٓةشت (8000000) بسِي -6
 ياخود بدزيَت ثسؤثؤشةهةكة  ضةز هة زةشاًةُدي ئةطةز ةوةُاطةزِيَِدةزيَت ثازة بسِة ئةَ وة ، تايبةت ثةمياُطةي

 .ُةدزيَت
 تسي هقيَلي ٓةز كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي هةضةز ةشاًةُديزِ دواي ديِاز ًويؤْ ثيَِج و ضي( 35000000) بسِي -7

 .تايبةت ثةمياُطةي
 تايبةتي شاُلؤي بؤ تايبةت شاُلؤي هقيَلي ٓةز يينطؤزِ هةكاتي ديِاز ًْويؤ  ضةد( 100000000) بسِي -8

 .ضةزبةخؤ
 ثةمياُطةي بؤ تايبةت ثةمياُطةي هقيَلي ٓةز يينطؤزِ هةكاتي ديِاز يَوًْو ثاُصة (15000000) بسِي -9

 .ضةزبةخؤ تايبةتي
ثةمياُطة  و هةشاُلؤ ئةكادميي بةشي ياخود كؤهير كسدُةوةي بؤ ةتًؤَه بةخصيين بةزاًبةز هة :ثيَِجةَ

 طرييَتوةزدة شاُطيت ريِةوةيتويَ و باآل خويَِدُي وةشازةتي هةاليةْ خوازةوة زضوًاتاُةي ئةَ تايبةتةكاْ
 هةياضاي(  2 يةكةَ/  شةشةَ)  ًاددةي بةثيَي باآلو خويَِدُي وةشازةتي ضِدوقي ضةز دةخسيتة و

 . (2008) ضاَهي ي(10) ذًازة شاُطيت تويَريِةوةي وباآل  خويَِدُي وةشازةتي
 ُتةزيضة ياْ رهيَكؤ كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي كسدُي ثيَصلةط هةكاتي ديِاز ًويَوْ ٓةشت (8000000) بسِي  -1

 ئةطةز ةوةُاطةزِيَِدزيَت ثازة بسِة ئةَ وة ، تايبةت شاُلؤي هة ركؤهيَ بؤ مبةشيَ ضةُد يةكخطتين ياْ شًاْ
 .ُةدزيَت ياخود بدزيَت ثسؤثؤشةهةكة  ضةز هة ةشاًةُديزِ

 تةزيُضة ياْ كوهيَر كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي ضةز هة ةشاًةُديزِ دواي ديِاز ًويؤْ بيطت( 20000000) بسِي -2
 .تايبةت شاُلؤي هة ركؤهيَ بؤ بةشيم ضةُد يةكخطتين ياْ شًاْ

بةشى ئةكادميى هة  كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي كسدُي ثيَصلةط كاتي هة ديِاز ًويؤْ دوو( 2000000) بسِي -3
 ضةز هة ةشاًةُديزِ ئةطةز ةوةُاطةزِيَِدزيَت ثازة بسِة ئةَ وة ، تايبةتشاُلؤى تايبةت ياخود ثةمياُطةى 

  . ُةدزيَت ياخود بدزيَت ةهةكةثسؤثؤش 

 هة  ئةكادميي بةشي كسدُةوةي ثسؤثؤشةهي هةضةز ةشاًةُديزِ دواي ديِاز ًويَوْ دة( 10000000) بسِي -4
 .تايبةت ثةمياُطةي ياخود تايبةت شاُلؤي
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 ضاآلُةي طصيت دآاتي هة ضوًاتزِ ضاآلُة شاُطيت تويَريِةوةي و باآل خويَِدُي وةشازةتي اليةْ هة :شةشةَ
 بةثيَي باآل خويَِدُي وةشازةتي ضِدوقي ضةز دةخسيَتة و وةزدةطرييَت تايبةتةكاْ ثةمياُطة و شاُلؤ

 ي(10) ذًازة شاُطيت تويَريِةوةي وباآل خويَِدُي وةشازةتي ياضاي هة (2 يةكةَ/  شةشةَ ) ًاددةي
 .خوازةوة شيَوةيةي بةَ( 2008) ضاَهي

 ئةَ وة ، وةزيدةطسْ قوتابياْ و خويَِدكازاْ هة كة خويَِدْ كسيَي ضاآلُةي طصيت دآاتي%( 3) بسِي -1
  .وةزدةطرييَت مقيطتيَ خويَِدْ كؤزضيَلي ٓةز كؤتايي هة وةزدةطرييَت قيطت بةدوو ضاآلُة زِضوًاتة

 ضاَهي تاييكؤ هة قيطت يةن بة ضوًاتةزِ ئةَ وة ، خويَِدْ كسيَي هة جطة تس دآاتةكاُي كؤي ي%( 3) بسِي -2
 .وةزدةطرييَت خويَِدْ

 زِضوًاتي وةزطستين ئةوا بةخصساوْ خويَِدْ كسيَي هة وةشازي بةفةزًاُي كة خويَِدكازاُةي و قوتابي ئةو -3
 . ُاكسيَت جيَبةجيَ هةضةز

 بةزاًبةز وةزدةطرييَت تايبةتةكاْ ثةمياُطة و شاُلؤ هة زِضوًات وةن ديِاز ٓةشاز ضيَ( 3000) بسِي : حةوتةَ
 . خويَِدكازيَم/  قوتابي بؤ وةزطستّ دؤكوًيِتةكاُي و َفؤز ووزدبيِيلسدُي

 ثةمياُطة و شاُلؤ دةزضوواُي هة زضوًات شاُطيت تويريَِةوةي و باآل خويَِدُي وةشازةتي هةاليةْ :هةشتةَ
 دةزضووْ يثصتطري ثيَداُي و بسِواُاًةكاُياْ اضتاُدُيزِ و ثةضِدكسدْ بةزاًبةز وةزدةطرييَت تايبةتةكاْ

 .خوازةوة يةيشيَوة بةَ
 زِاضتاُدُي و ثةضِدكسدْ بةزاًبةز وةزدةطيَسيَت بسِواُاًة خاوةْ هة ديِاز ٓةشاز شةضت (60000) بسِي -1

  . (جدازية شٔادة) ٓةَهواضساو بسِواُاًةي
 زِاضتاُدُي و ثةضِدكسدْ بةزاًبةز وةزدةطيَسيَت بسِواُاًة خاوةْ هة ديِاز ٓةشاز شةضت (60000) بسِي -2

 . ( طويصيِئي ، عةزةبي ، كوزدي ) شًاُيَم ٓةز بؤ بةمنسة يبسِواُاًة
 . دةزضووْ ثصتطريي ثيَداُي بةزاًبةز وةزدةطرييَت واُاًةبسِ خاوةْ هة ديِاز ٓةشاز ضي ( 30000) بسِي -3

 شاُلؤي وةن زِضوًاتةوة زِواُطةي هة ئةوا بلسيَتةوة كوزدضتاْ ٓةزيٌَي هة شاُلؤيي ريكؤهيَ ئةطةز: ُؤيةَ
  .دةكسيَت هةطةيَ ًاًةَهةي ةتتايب

 . دةكسيَت جيَبةجيَ(  2016 -2015)  خويَِدُي ضاَهي ضةزةتاي هة زِيٌَِايية ئةَ :دةيةَ
 
 

 
 ؤزانـط فـوضـي. د                                                                                          

 شاُطيت تويَريِةوةي و باآل خويَِدُي وةشيسي                                                                                         
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 ئاوةدان كسدُةوة و ُيشتةجآ كسدنوةشازةتى 
  14/2/2016هة  744: ذًازة
ةتى ى وةشاز(2012( ى ضاَهى )3ياضاى ذًازة ) ( هة25تةى كة ثيٌَاْ دزاوة هة ًاددةى )آلى ئةو دةضةبةثيَ

وة ثاَهجصت  ،( 2( هة ًاددةى )3طةى )وة بسِ ( ُؤية9َوُيصتةجىَ كسدْ وة ئاًاذة بة ًاددةى ) ئاوةداْ كسدُةوة
بة كؤُووضى ٓاوبةشى ُيَواْ ٓةز ضىَ وةشازةتى ئاوةداْ كسدُةوة و ُيصتةجىَ كسدْ و وةشازةتى ُاوخؤ و وةشازةتى 

اُةى كة ئيَطتا ٓاتوَتة ثيَض هة جؤز و ذًازةى ئةكطوى دازايى و ئابووزى وة هة دةزةجناًى ئةو طؤزِاُلازي
 -ياُةى خوازةوة :ًاْ دا بة دةزكسدُى ئةَ بةزَهطسةكاْ وة ذًازةى تاية و جؤزةكاُياْ بسِياةوة بازٓتوًبيَؤئ
 

 2016( ي ضاهَي 3بةياُى ذًازة )
 -يةكةَ :

 بازٓةَهطسةكاْ تان و جووت . وةئؤتؤًبيَْ بؤ ٓةز ئةكطويَلى ثيَصةوةى ( حةوت تة7ٓةذًاز كسدُى بسِى ) .1
 ( ضياُصة تؤْ بؤ ئةو ئؤتؤًبيَوة بازٓةَهطساُةى دوواوةياْ  تان ئةكطوة وة جووت تايةْ 13ٓةذًاز كسدُى بسِى ) .2
 ( بيطت تؤْ بؤ ئةو ئؤتؤًبيَوة بازٓةَهطساُةى دوواوةياْ جووت ئةكطوة وة جووت تايةْ.20كسدُى بسِى )ٓةذًاز .3

بازٓةَهطساُةى ئةكطوةكاُى دوواوةياْ  ئؤتؤًبيَوةبيطت و حةوت تؤْ بؤ ئةو  (27ٓةذًاز كسدُى بسِى ) .4
 ضياُةْ وة جووت تايةْ .

بازٓةَهطساُةى ذًازةى  ئؤتؤًبيَوة( ٓةذدة تؤْ بؤ ٓةز ئةكطويَلى دوواوةى ئةو 18ٓةذًاز كسدُى بسِى ) .5
 ( داُةية وة هة يةن زِيصْ.8تايةكاُياْ )

( تؤْ بؤ ٓةز 7( ضٍ شياتسة بسِي )35واوةياْ تان تايةْ وة ثاُياْ هة )( ئةو بازٓةَهطساُةى ئةكطوى دوأ .6
 ئةكطويَم ٓةذًاز دةكسيَت.

 ( تؤْ بؤ ٓةز  5,5( ضٍ كةًرتة بسِي )35ب( ئةو بازٓةَهطساُةى ئةكطوى دوواوةياْ تان تايةْ وة ثاُياْ هة ) 
 ئةكطويَم ٓةذًاز دةكسيَت.

 بسِة شياتس بة بازى ضةزباز     ( تؤْ ديازى دةكسيَت هةو54طسةكاْ بة )باز ٓةَه ئؤتؤًبيَوةشؤزتسيّ بسِى باز بؤ  .7
 . ٓةذًاز دةكسيَت      

بازٓةَهطساُةى كة هة دوو بةشى جيا ثيَم ديَّ وةن )تسيَوة و ضةزة تسيَوة(  ئؤتؤًبيَوة( دةكسىَ ئةو أ .8
كة و ئةو بةشةى كة ًبيَوةئؤتؤياْ)قاتريةوًةقتوزة(جياواشى هة قةبازةى تايةكاُياْ ٓةبيَت هة ُيَواْ )

 كة زِاى دةكيَصيَت( .ئؤتؤًبيَوة
طساُةى هةجؤزى هؤهؤدةزْ باز ٓةَه ئؤتؤًبيَوةثيَِج تةْ بؤ ٓةز ئةكطويَلى ئةو  (5( ٓةذًاز كسدُى بسِى )ب 

 ( داُة4عازةباُاُةى كة زِادةكيَصسيَّ وة هة دوو بةشى جيا ثيَم ديَّ كاتىَ ذًازةى ئةكطوةكاُياْ هة)ياْ ئةو 
 .( اُج كةًرت بيَت 22تايةكاْ هة )، وة قةبازةى شياتسة 
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، وة  وةبةزٓيَّياى بووْ بةبسِى ثاَهةثةضتؤى ٓةواى ُاو ٓةز تايةيةن بةطويَسةى زِيٌَِايى كؤًجاُج( ثابةُد  
 ( ثاوةُد ديازى كساوة .95كسدُى ياضاى ثيَوةزةكاُى ديصايِى عيَساقى كة بة )زِةضاو بة

 -دووةَ :
تى تةواوياْ ٓةية بة ٓةذًاز ُةكسدُى بسِى بازى ٓةز ئةكطَويَم كة هة جؤزى آليَض كسدْ دةضةبِلةكاُى ك .1

 ًاتيم ُةبيَت .كاُياُةوة ، تةُٔا جؤزى ئؤتؤو بيَت واتة )ضخاي( بة ٓةًوو جؤزةآلجو
ةتى ئةو ٓةذًاز ُةكسدُى بسِى بازى ٓةز ئةكطَويَم ئةطةز جياواشى ٓةبوو هة ُيَواْ قةبازةى تايةكاْ بة تايب  .2

تاياُةى قةبازةكاُياْ بضووكة ياخود ئةو ئةكطالُةى كة ئةزكى قوزضايياْ ُاكةويَتة ضةز )واتة كيَصى 
     ٓةَهِاطسْ( بةٓةز ٓؤكازيَم بيَت . ئؤتؤًبيَى

بازٓةَهطساُة ُادزيَت بة طوشةز كسدْ هةضةز ثسدةكاْ ، ئةطةز  ئؤتؤًبيَوةبةٓيض شيَوةيةن زِيَطا بةو  يةَ :ضيَ
طصتى بازٓةَهطسةكة شياتس بيَت هةو بسِة بازةى كة بة ٓيٌَاى ٓاتوضؤ ديازى كساوة هةضةز  كيَصى

 ةتة ُائاضاييةكاْ كة شؤز ثيَويطنت دةبىَ زِةشاًةُدى اليةُي ثةيوةُداز وةزبطرييَت.ثسدةكاْ. وة حاَه
ايي و ُةخواشزاو و كاُى ضوثا )ثيَصٌةزطة( و ئاضايض و ئةواُةى كة هة حاهةتى ُائاضئؤتؤًبيَوة ضوازةَ :

 ثيَويطنت. بةدةزدةبّ هة حوكٌةكاُى بسِطةى يةكةًي ئةَ بةياُِاًةية .
زِيَطا و  تايبةت بة 2012ى ضاَهى (3( هةياضاى ذًازة )15،16ةكاُى )ى ًاددثيَكةزاْ بةضةزثيَضي  ثيَِجةَ :

  عيَساق ضصا دةدزيَّ . -ٓةزيٌَى كوزدضتاْباُة طصتى يةكاُى  
كاُى ئؤتؤًبيَوةيَبةجىَ دةكسيَت كة ٓةًوو جؤزة جياواشى بةضةز ٓةًوو اليةن ج ية بةبىَئةو خصتة شةشةَ :

جاُيا حلوًيةكاْ هةخؤوة طستووة ، بؤية ٓةًوو اليةن ئاطاداز دةكةيِةوة هة داًةشزاو و كؤً
طواضتِةوة وة كؤًجاُياكاُى كةزتى تايبةت هة ُاوةوة و دةزةوةى ٓةزيٍَ وٓةًوو كةثةيوةُدازْ بة

وةكاُى يَى ئةو بةياُة كةشيَةضةزةوة ئاًاذةى ثيَدزاوة بة ثتياْ كة ثابةُد بّ بةو خصتةيةى كة هآلوٓاو
بةضتى لساوةتةوة وة بةٓةُد وةزطستِى هة كاتى كسِيِى ٓةزتاُلةزيَم ياْ طسيَبةضتيَم بةًةتيَدا زِووُ

ط بؤ ضةالًةتى تؤزِى ثةي كة هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ طوشةز دةكةْ ئةًةضتِةوةى كةي واطةياُدْ و طو
 تياْ . آلزِيَطاو باُةكاْ و بةزذةوةُدى طصتى و ضةالًةتى ٓاوو

تى ٓيض كةس و اليةُيَم ُية تةُٔا وةشيسى ئاوةداْ آلتى زِيَطة ثيَداُى بازى ضةزباز هة دةضةآلدةضة حةوتةَ :
 كسدُةوةو ُيصتةجيَ كسدْ ُةبيَت يا ئةو فةزًاُبةزةي دةضت ُيصاُي دةكات .

 ىهة خاَهى يةكةًى كؤُووضى ٓاوبةشى ُيَواْ ٓةزدوو وةشازةمتاْ و وةشازةت ئاًاذة بة بسِطةى ) ب ( :هةشتةَ 
ياْ بلةْ وة بة ثيَضةواُةوة بسِى بازٓةَهطسةكاْ )ضخاهةكاُياْ( جيَطري ئؤتؤًبيَوةُاوخؤ،دةبىَ ٓةًوو 

 ُةبيَ( . ًاتيميَت ) تةُٔا ئةواُةى هة جؤزى ئؤتؤبازى ضةحاهةكاُياْ بؤ ٓةذًازُاكس
ٓاوكازى و ٓةًآةُطى كسدُى اليةُة ثةيوةُدازةكاْ بؤ جىَ بةجىَ كسدُى ئةَ زِيٌَِايية ٓؤكازيَلى  ُؤيةَ :

ضةزةكني بؤ بةئاكاَ طةياُدُى ئاًاجنةكاُى ُاوةزؤكى ياضاى ئاًاذة ثيَدزاو بؤ فةزآةًلسدُى 
 تياْ آلبةزذةوةُدى طصتى ٓاوو
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ُيصتةجىَ كسدْ اليةُى ثةيوةُدازة بةشياد كسدُى بسِطةى ُوىَ ٓةًوازكسدُةوةى  وكسدُةوة  وةشازةتى ئاوةداْ دةيةَ :
                        ئةَ زِيٌَِايية هةبةز زِؤشِايى بةزذةوةُدى طصتى و هةضوازضيَوةى ئةَ ياضايةدا بةثيَي ثيَويطت وة بةقؤُاغ .

دةكةويَتة بوازى جىَ هة زِؤذُاًةى وةقايعى كوزدضتاْ وكسدُةوةى آل( ثاُصة زِؤذ هة ب15ئةَ بةياُة دواي ) ياشدةَ :
بوازي جيَبةجىَ كسدْ ( شةط ًاُط دةكةويَتة 6بةجىَ كسدْ، تةُٔا بسِطةى )ٓةشتةَ( ُةبىَ دواي )

 بسِطةكة ئاًاذةياْ ثيَدزاوة .  جناُدُى ئةو بازٓةَهطساُةى كة هةخؤطوبةًةبةضيت 

                                                
 

 ضويدةزباش عبداهلل ز                                                                                                    
 ةجىَ كسدنكسدُةوة و ُيشت وةشيسى ئاوةدان                                                                                                    

 تؤن بة يةكان طشتى زيَطا هةضةز كسدن طوشةز بؤ زِيَجيَدزاو ئةكطوى كيَشى كسدُى ديازى
 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي شجنرية

 ًوٍ 350 هة كةًرتة تايةي ثاُي كة( تاية
 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي
 ًوٍ 350 هة شياتسة تايةي ثاُي كة( تاية

 هةز ذيَس تايةكاُى ذًازةى و ئؤتؤًبيَى جؤزي
 ئةكطويَم

1  14           2                            2  

2  21  
            2                           4    

3  29  
   2                     4     4 

4+5 2115 23  
           2                     2     4 

6  33 
 

2      4                    4 

7  40 
 

2        4             4   4 

8  40 
 

2      4  4                   4 

9  53 
 

2       4   4     4         4 

10  +11 3215 37 
 

2       2   4     2         2 

12  +13 3415 36 
 

2      2  4                   4 
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 تؤن بة يةكان طشتى زيَطا هةضةز كسدن طوشةز بؤ زِيَجيَدزاو ئةكطوى كيَشى كسدُى ديازى

 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي شجنرية
 ًوٍ 350 هة كةًرتة تايةي ثاُي كة( تاية

 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي
 ًوٍ 350 هة شياتسة تايةي ثاُي كة( تاية

 هةز ذيَس تايةكاُى ةىذًاز و ئؤتؤًبيَى جؤزي
 ئةكطويَم

14  47 
 

2     4  4                4  4         

15  +16 4115 43 
 

2     2  4                4  4         

17  +18 38 44 
 

2         2  4       2      2   2 

19  +20 4315 48 
 

2     4   4               2  2  2 

21  +22 4715 55 
 

   2      4            2  2  2  2  2 

23  +24 3615 41 
 

2              4      2       2  2 

25  34 
 

2                  4    4    4 

26  +27 2315 28 
 

2                  2    2    2 

28  60 
 

2         4  4       4      4   4 

29  +30 31 34 
 

       2           4      2           2   

31  53 
 

2              4      4       4  4 

32  65 
 

   2      4            4  4  4  4  4 

33  +34 3615 41 
 

   2        4                   2  2  2 

35  +36 4315 45  

 
   2        4                   2  4  4 
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 تؤن بة يةكان طشتى زيَطا هةضةز كسدن طوشةز بؤ زِيَجيَدزاو ئةكطوى كيَشى كسدُى ديازى

 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي شجنرية
 ًوٍ 350 هة كةًرتة تايةي ثاُي كة( تاية

 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي
 ًوٍ 350 هة شياتسة تايةي ثاُي كة( تاية

 هةز ذيَس يةكاُىتا ذًازةى و ئؤتؤًبيَى جؤزي
 ئةكطويَم

37  63  
      2   4   4           4  4  4  4 

38  +39 5015 55  
      2   2   2           2  4   4  4 

40  46 
 

       2           4      4           4   

41  47 
 

   2        4                   4  4  4 

42  54 
 

      2    4  4              4  4  4   

43  +44 38 44 
 

      2    2   4              2  2  2   

45  +46 3415 36 
 

2        4             2   4 

47  34  
     2    2                   4    4 

48  +49 31 34 
 

        2        4             2   2 

50  +51 4815 50 
 

      2    2   4              4  4  4   

52  +53 45 48 
 

      2    2   4              2  4  4   

54  56 
 

     2       4             4  4 4  4 

55  +56 3015 32 
 

       2                  4    4    2 

57  +58 2515 27  
       2      4                      2 

59  72  
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 تؤن بة يةكان طشتى زيَطا هةضةز كسدن طوشةز بؤ زِيَجيَدزاو ئةكطوى كيَشى كسدُى ديازى

 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي شجنرية
 ًوٍ 350 هة كةًرتة تايةي ثاُي كة( تاية

 تان) بازهةهَطسي ئؤتؤًبيَوي طشيت كيَشي
 ًوٍ 350 هة شياتسة تايةي ثاُي كة( تاية

 هةز ذيَس تايةكاُى ذًازةى و تؤًبيَىئؤ جؤزي
 ئةكطويَم

60  +61 5415 56 
 

     2        4  2       4      4   4 

62  +63 5015 55  
      2    2   4          2  2   4  4 

64  +65 5715 59  
      2    2   4          4  4   4  4 

66  +67 27 30 
 

        2        2             4   2 

68  +69 27 30 
 

        2                 2    2    4 

70  +71 49 52 
 

     2       4             2  2 4  4 

72  +73 3015 32 
 

       2                  4    4    2 

74  +75 42 48 
 

     2       4             2  2 2  2 

76  +77 5215 57  
      2    4   4          4  2   2  2 

78  +79 38 44 
 

      2    2   4              2  2  2   

80  +81 5215 57  
      2    4   4          4  2   2  2 

82  +83 27 30 
 

       2                  2    4    2 

84  +85 5215 54 
 

     2       4             2  4 4  4 

86  +87 45 48 
 

      2    2   4              2  4  4   
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 وةشازةتى داد 
 2016ى ضاهَى (1) ذًازة بةياُي

 ى(13) ذًازة داد وةشازةتي ياضاي هة(  دووةَ طةيبسِ/ ُؤيةَ ًاددةي ) هة ثيٌَاُدزاوة تةيدةضةآل ئةو بةثيَي
   -:بسِيازًاُدابة( 2007) ضاَهي

 . داد فةزًاُطةكاُي طصيت يَوةبةزايةتيبةزِ هة ذًيَسيازي يَوةبةزايةتيبةزِ هة ةًووض ٓؤبةي كسدُةوةي -
 يـضوب ِانـض                                                                                                                                      

 داد سيــوةشي                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------- 

 وةشازةتى ثةزوةزدة
 2016 ضاهَي ى(2) ذًازة ىبةياُ

 ذًازةوةشازةتى ثةزوةزدة  ياضاي دووةَ هة بسِطةي (22)  ًاددةي هة  دزاوة يٌَاْث كة تاُةيآلدةضة ئةو بةثيَي
 هة  شةٓيد ٓةَهةجبةي ثةزوةزدةي طصيت بةزِيَوةبةزايةتي كسدُةوةي ثاط هة وٓةًوازكساوي  ى1992 ضاَهيى (4)

 -:يازدزابسِ كاز بةزذةوةُدي ثيَِاو هة و ٓةَهةجبة ثازيَصطاي
 ُاوبساو طصيت بةزِيَوةبةزايةتي ديواُي هة بةزِيَوةبةزايةتي بؤ كساوة ديازي خوازةوة هة ٓؤباُةي ئةَ بةطؤزيين

 . 3/2/2016زِيَلةوتى  بةياُة ئةَ دةزضووُي هةزِؤذي
 بةزيَوةبةزايةتى ٓؤبة ذ بةزيَوةبةزايةتى ٓؤبة ذ
 ب. كازوبازى ياضايى ٓؤبةى كازوبازى ياضايى 8 ب. كازطيَسى ٓؤبةى كازطيَسى 1
 ب. ضاالكى ٓوُةزى ٓؤبةى ضاالكى ٓوُةزى 9 ب. خؤيةتى و ًيالن خؤيةتى و ًيالن ٓؤبةى 2
 ب. ضاالكى وةزششى ٓؤبةى ضاالكى وةزششى 10 ب. ذًيَسيازى ٓؤبةى ذًيَسيازى 3
 ب. ضاالكى زِآيَِاْ ٓؤبةى ضاالكى زِآيَِاْ 11 ب. تةجٔيصات ٓؤبةى تةجٔيصات 4
 ُائاضايىفيَسكسدُى ب.  ُائاضايى فيَسكسدُى ىٓؤبة 12 ب. تةكِيلى ٓؤبةى تةكِيلى 5
 ب. ووزدبيِى ٓؤبةى ووزدبيِى 13 ب. بيِاضاشى ٓؤبةى بيِاضاشى 6
 ثةزوةزدةيىثالُى ب.  ٓؤبةى ثالُى ثةزوةزدةيى 7

 د. ثشتيوان صادق عبداهلل                                                                                                                      
 وةشيــسى ثةزوةزدة                                                                                                                      

--------------------------------------------------------------------- 
 وضتىوةشازةتى تةُدز

/ بسِطةى دووةَ ( هة ياضاى وةشازةتى تةُدزوضتى ذًازة  بةثيَى  ئةو دةضةآلتةى ثيٌَاُدزاوة هة )ًاددةى شةشةَ
  -، بسِيازًاُدابة :2007(ى ضاَهى 15)

 2016ضاهَى ى (4) ذًازة بةياُى
طصـتى   يَوةبةزايـةتى وُـدى )ٓـةجنرية( و دؤَهـةبى ضـةز بـة بةزِ     كسدُةوةى بِلةى تةُدزوضتى هة ٓةزدوو ط -

 .5/1/2016تةُدزوضتى زِاثةزِيّ هة زؤذى دةزضووُى ئةَ بةياُة زِيَلةوتى 

 د. زٍيَلةوت محة زشيد كسيٍ                                                                                                                        
 وةشيسى تةُدزوضتى                                                                                                                      


