وةزارةتى داد
ذمارة 986 :لة 7302/8/76

َثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةي دةيةم لة ياساي بآلوكردنةوة لة رؤذنامةى رةمسى (وةقايعى
ثال
َي  9111برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ريَنماييةى خوارةوة -:
كوردستان ) ذمارة()4ي سال
رِيَنمايى ذمارة ( ) 0ى سالَى 7302
رِيَنمايى بآلوكردنةوة لة رؤذنامةى رةمسى (وةقايعى كوردستان )

ماددةى ( : )0مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة ئةو مانايانةية كة لةبةرامبةريان هاتووة بؤ مةبةستةكانى
جيَبةجآ كردنى ئةم رِيَنمايية :
 -9هةريَم  :هةريَمى كوردستان  -عيَراق .
 -2ثةرلةمان  :ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق .
 -3ئةجنومةن  :ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان – عيَراق .
َى
 -4ياساى بآلوكردنةوة :ياساى بآلوكردنةوة لة رؤذنامةى رةمسى (وةقايعى كوردستان) ذمارة ()4ى سال
.9111
 -5وةزارةت  :وةزارةتى داد و وةزارةتةكانى حكومةتى هةريَم .
 -6فةرمانطة و دةستة  :فةرمانطة و دةستة سةربةخؤكان و نةبةسرتاو بةوةزارةت .
 -7رؤذنامة :رؤذنامةى رةمسى (وةقايعى كوردستان ) .
ماددةى (: )7

بةثيَى ماددةى (يةكةم) لة ياساى بآلوكردنةوة ،وةزارةتى داد رؤذنامةيةك دةردةكات بةناوى (وةقايعى

كوردستان) كة رؤذنامةى فةرمى هةريَمة بة هةردوو زمانى كوردى و عةرةبى .
ماددةى (: )0

بةثيَى ماددةى (دووةم) لةياساى بآلوكردنةوة ئةم رؤذنامةية تايبةمتةند دةبيَت بةبآلوكردنةوةى ئةمانةى خوارةوة
:
 -9ياسا و برِيارةكانى ثةرلةمان و ئةوةى بةهاوثيَضةكانيان هةذمار دةكريَت يان ئةوةى تيايدا دةقى طرتووة بؤ
بآلوكردنةوةى .
 -2مةرسووم و فةرمانى هةريَمى دةرضوو بةثيَى ئةو دةسةآلتانةى كة لة ياساى سةرؤكايةتى هةريَم ذمارة
َى 2005ى هةمواركراودا هاتووة .
()9ى سال
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 -3ثةيرِةو و برِيارةكانى ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةت و فةرمانطة و دةستةكان كة ياسا ريَكيخستووة و
دةسةآلتى ثيَداون .
 -4ريَنماييةكانى ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةت وفةرمانطة ودةستةكان كة ياسا ريَكيخستووة ودةسةآلتى
ثيَداون
 -5بةيان .
ماددةى (: )4

بؤ دةرضواندنى ئةو بابةتانةى كة لة ماددةى ()2ى ئةم ريَنماييةدا هاتووة ثيَويستة ئةم ريَكارانةى خوارةوة
ئةجنام بدريَت :
 -9ديارى كردنى ئةو ماددة و برِطة ياساييانةى كة دةسةآلت دةدات بةو اليةنة بؤ دةرضواندنيان .
 -2ديارى كردنى كاتى جيَبةجآكردنى ئةوةى كة دةردةضويَنريَت بة يةكيَك لةم شيَوازانةى خوارةوة :
) جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان ).
أ -ئةم (
) جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة و لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان)
ب -ئةم (
بآلودةكريَتةوة .
) جيَبةجآ دةكريَت دواى ( ) رؤذة لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى
ج -ئةم (
كوردستان ) .
د -ئةم ( ) جيَبةجآ دةكريَت لة ريَكةوتى (  )209 / /و لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان)
بآلودةكريَتةوة .
 -3ئةوةى كة دةردةضويَندريَت ثيَويستة واذووبكريَت لةاليةن ئةو كةسةى كة ياسا دةسةآلتى ثيَداوة بؤ
دةرضواندنى .
 -4بةثيَى ماددةى (شةشةم ) برِطةى ( )2لة ياساى بآلوكردنةوة ئةوةى كة دةردةضويَندريَت ذمارةى زجنريةى
َى دةرضوونى و ناونيشانةكةشى لة ناوةرؤكةكةيةوة وةردةطرييَت
خؤى دةبيَت و دةخريَتة سةرى سال
ماددةى (: )2

بةثيَى ماددةى (سيَيةم) لة ياساى بآلوكردنةوة ئةوةى لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان بآلودةكريَتةوة بة دةقى
فةرمى و باوةر ثيَكراو هةذمار دةكريَت ئةطةر دةقيَكى تيا نةهاتبآ كة ثيَضةوانةى ئةوة بيَت .
ماددةى (: )9

 -9بةثيَى ماددةى (ثيَنجةم) لة ياساى بآلوكردنةوة وا دادةنريَت ئةوةى لة (وةقايعى كوردستان )
بآلودةكريَتةوة هةموو كةس ثيَيان زانيوة  ،ئيديعاكردن بة نةزانني بةوةى كة لةناوةرؤكى دا
َناطرييَت .
بآلوكراوةتةوة بةهةند هةل
 -2بةريَوةبةرايةتى رؤذنامة ئةركى ضاثكردنى ذمارةى ثيَويست لة ئةستؤ دةطريَت .
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 -3بةريَوةبةرايةتى رؤذنامة بةهةماهةنطى لةطةلَ بةريَوةبةرايةتى تةكنةلؤذياى زانيارى ( )ITدةبيَت ئةو
ذمارانةى كة دةردةضيَت لة ويث سايتى وةزارةت بآلوى دةكاتةوة بؤ ئةوةى بة ئاسانرتين و زووترين
كات بطات بةدةستى هةموو كةسيَك .
ماددةى (: )2

َةيةكى ضاث لة بآلوكراوةكةدا هةبوو ئةوا
 -9بةثيَى ماددةى (هةشتةم) لة ياساى بآلوكردنةوة ئةطةر هةل
َةكةى ئةجنام داوة و دةبيَت راست كردنةوةكةش لة
بةبةيان راست دةكريَتةوة لةاليةن ئةو اليةنةوة كة هةل
رؤذنامةى فةرمى بآلو بكريَتةوة .
َةكة لةالية ن بةريَوةبةرايةتى رؤذنامة روويدا لةكاتى بآلوكردنةوة ئةوا ئةم بةريَوةبةرايةتيية
 -2ئةطةر هةل
َة راست بكاتةوة بةواذووى وةزير و بآلوى بكاتةوة .
دةتوانيَت بةبةيانيَك ئةم هةل

ماددةى (: )8

 -9بةثيَى ماددةى (حةوتةم) لة ياساى بآلوكردنةوة هيض اليةنيَك يان كةسيَك بؤى نية ئةوةى لة رؤذنامة
بآلوكراوةتةوة دووبارة ضاثى بكاتةوة مةطةر بة رةزامةندى و سةرثةرشتى وةزارةتى داد بيَت .
 -2بةمةبةستى وةرطرتنى رةزامةندى بؤ دووبارة ضاث كردنةوة ثيَويستة داواكارى لة ريَطاى بةريَوةبةرايةتى
رؤذنامة ئاراستةى وةزيرى داد بكريَت .
 -3دواى وةرطرتنى رةزامةندى دووبارة ضاث كردن  ،بةريَوةبةرايةتى رؤذنامة سةرثةرشتى دةكات بة
َةى ضاث و طؤرانكارى .
ئاماجنى ريَطرى كردن لة هةل
 -4وةزارةتى داد ريَكارى ياساى دةطريَتةبةر بةرامبةر ئةو كةس واليةنانةى كة سةرثيَضى ئةم ماددةية
دةكةن .
ماددةى (: )6

 -9لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكانة ئةم ريَنمايية جيَبةجآ بكةن .
 -2ئةم ريَنمايية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) جيَبةجآ دةكريَت .

سنان ضلبى
وةزيـــرى داد
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وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
ذمارة 03207 :لة 7302/8/7
رِيَنمايي ذمارة ()7ى سالَى 7302
تايبةت بة مةرج و رِيَنماييةكاني وةرطرتن لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكاني
هةريَمي كوردستان بؤ سالَي خويَندني 7308-7302
ثالن و ئامانج و ديدي وةزارةت:

َي ()2093ي زانكؤ تايبةتةكاني هةريَمي كوردستان و بةمةبةسيت
لةذيَر رؤشنايي ياساي ذمارة ()2ي سال
َنيابوونةوة لة ئاسيت زانسيت لة
رِيَكخستنةوةو ضةسثاندني دادثةروةري و شةفافيةت لة ثرؤسةي وةرطرتن و دل
زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكاني هةريَمي كوردستان ،مةرج و رِيَنماييةكاني تايبةت بة وةرطرتن لة زانكؤ و
َي خويَندني ( )2092-2097ثالني وةزارةمتان دةبيَت لة رووي ثيَوةرةكان ،كة
ثةميانطة تايبةتةكان بؤ سال
لةهةمانكاتدا ئامانج تيَيدا ثاراستين مايف قوتابي/خويَندكارانة لة بةدةستهيَناني هةلي خويَندن لة زانكؤو
ثةميانطة تايبةتةكاني هةريَمي كوردستان و بةديهيَناني هاوسةنطي لة وةرطرتن لة نيَوان دةرضوان و بازاري كار
َنيايي جؤري و هانداني زانكؤ
بة جةختكردنةوة لة ثاراستين كوالييت خويَندن و جيَبةجيَكردني بنةماكاني دل
وثةميانطة تايبةتةكانة بؤ ئةجنامداني ثرِؤسةي وةرطرتن و رِايي كردني كارةكاني تؤمارةكانيان بةشيَوةيةكي
رِيَكوثيَك كة خزمةت بة قوتابيان/خويَندكاران و ثرِؤسةي خويَندن بكات.
يةكةم :مايف وةرطرتن و ثيَشكةشكردن

 -0هةر قوتابيةك/خويَندكاريَك كة فؤرمي وةرطرتن ثيَشكةش دةكات مةرج نيية وةربطرييَت ،ضونكة وةرطرتن
بةثيَي ضةند ثيَوةريَكي تايبةت و لةسةر بنةماي كيَربِكيَي كؤمنرة لةطةلَ قوتابيان/خويَندكاراني تردا دةبيَت.
 -7وةرطرتن لةبةشةكان بةشيَوازي سيستةمي ئةليكرتؤني( )PS Lineجيَبةجيَ دةكريَت ،بؤية قوتابي/خويَندكار
مايف وةرطرتين هةية تةنها لة يةك بةش لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكاني هةريَمي كوردستان.
 -3قوتابي/خويَندكار مايف نيية لة هةمان كاتدا لة زانكؤيةكي حكومي و زانكؤيةكي تايبةت خبويَنيَت ،ئةطةر
لة هةردووكيان وةرطريا بوو ،ئةوا ثيَويستة لة هةفتةي يةكةمي دواي رِاطةياندني ناوةكان برِياري خؤي بدات
و داواي كيَشانةوةي دؤسيية و سرِينةوةي ناو لة زانكؤي حكومي يان لة زانكؤ تايبةتةكة بكات،
بةثيَضةوانةوة ليَثيَضينةوةي ياسايي لةطةلَ دةكريَت.
َبذاردة (اختيار) ثرِبكاتةوة لة بةشةكاني
 -4قوتابي/خويَندكار مايف هةية لة كاتي ثيَشكةشكردن )3( ،هةل
َبذاردةكان (اختيارات) بة ثيَي برِيار و ئارةزووي خويَندكار/
زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان ،رِيزبةندي و هةل
قوتابي دةبيَت .ئةمة ثيَوةريَكي طرنط و سةرةكيية لة دياريكردني شويَين وةرطرتن .ثيَويستة لةسةر
قوتابي/خويَندكار رِةضاوي مةرجة طشيت و تايبةتييةكاني وةرطرتن بكات و تةنها ئةو خويَندن و بةشانة
َبذيَريَت كة لةطةلَ ئارةزووي خؤي و لقي خويَندني ئامادةييةكةي و كؤمنرةكةي دةطوجنيَت ،بؤية بيانووي
هةل
َة ثرِكردنةوةي ناميَين.
بةهةل
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دووةم :مةرجة طشتييةكاني وةرطرتن

ئةو قوتابي/خويَندكارةي لةزانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان وةردةطرييَت،ثيَويستة ئةم مةرجانةي خوارةوةي تيَدابيَت:
 -9دةرضووي ئامادةييةكان (زانسيت و ويَذةيي و ثيشةييةكان)ي سةر بة وةزارةتي ثةروةردةي هةريَمي
كوردستان يان حكومةتي عيَراقي فيدرالَ بيَت و برِوانامةكةي لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتي طشتيي ثةروةردةي
ثاريَزطاكةيةوة ثةسةند كرابيَت.
َييةكاني سةر بة
َييةكاني سةر بة وةزارةتي ثةروةردة يان ثةميانطة دوو سال
 -2دةرضووي ثةميانطة ثيَنج سال
وةزارةتي خويَندني باآل و تويَذينةوةي زانسيت لة بةشة هاوشيَوةكاني خؤيان وةردةطرييَت.
 -3دةرضوواني دةرةوةي ووآلت بة مةرجيَك لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ئةزموونةكاني سةر بة وةزارةتي ثةروةردة
بةرابةركردني برِوانامةي ئةجنامدابيَت.
 -4لة ثشكنيين ثزيشكي دةرضووبيَت ،بةثيَي ئةو مةرجة تايبةتييانةي بؤ هةر خويَندنيَك دياريكراوة.
َي خويَندني ( )2097-2096بة دةرضووي ئةمسالَ ئةذمار دةكريَن ،وة دةرضوواني طشت
 -5دةرضوواني سال
َاني رِابردوو ئةذمار دةكريَت.
َةكاني ثيَشووي خويَندن بة دةرضوواني سال
سال
َاني رابردوو) نادريَت.
 -6هيض منرةي بةخشراو بةدةرضوواني (ئةمسالَ و سال
 -7ثيَويستة تةمةني قوتابي/خويَندكاري ثيَشكةشكار بؤ هةردوو كؤليذي ثزيشكي و ئةندازيارييةكان لة ()35
سالَ زياتر نةبيَت.
سيَيةم:مةرجي خويَندن لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان

 -0كؤمنرةي وةرطرتن بؤ سةرجةم ثةروةردةكاني هةريَم وةكو يةك دةبيَت ماف و جياوك ( أمتياز ) بةهيض
ثةروةردةيةك نادريَت بة بيانووي هيَناني كةمي كؤمنرة بؤ قوتابياني/خويَندكاراني سنووري ثاريَزطاكان .
 -2خويَندن لة كؤليذة ثزيشكي و ئةندازيارييةكان تةنها بةيانيان دةبيَت.
 -3ئاماذة بة فةرماني وةزارميان ذمارة (ن )460/لة ( )2097/3/21ئةذماركردني منرةي هةردوو وانةي
َةي ثزيشكي و ئةندازياري و زانست)
زمانةكاني كوردي و عةرةبي بؤ وةرطرتن لة كؤليذ و بةشةكاني (كؤمةل
بةشيَوةي ئارةزوومةندانة (اختياري) دةبيَت.
 -4رِيَذةي قوتابي /خويَندكار بؤ هةر مامؤستايةك لة بةشة زانستييةكان و زانستة مرؤييةكان بةثيَ ي
َي  2096دةبيَت.
ريَنمايي ذمارةي ()3ي سال
 -5ثيَش ثيَشكةش كردني داواكاري وةرطرتن لةاليةن قوتابيان/خويَندكاران ،دةبيَت ئاشنا بكريَن بة مةرج و
رِيَنماييةكاني وةزارةمتان.
 -6زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان لةدواي ثةسةندكردني ثالني وةرطرتن لةاليةن وةزارةتةوة دةتوانن دةست
بةرِاطةياندني ناوي وةرطرياوان بكةن ،بةمةرجيَك ( )3رِؤذ دواي راطةياندني ناوي قوتابيان/خويَندكاران بيَت
لة ناوةندي وةرطرتن ( )Zanko Lineبؤ زانكؤ حكومييةكان.
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 -7ثةسةندكردني ثالني وةرطرتين زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان بةندة بة جيَبةجكردني طشت ثيَوةر و
َنيايي جؤري.
رِيَنماييةكاني دل
 -2قوتابي/خويَندكاري ثيَشكةشكار لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكاني هةريَمي كوردستان تا دةرضووني
َا و تويَذينةوةي زانسيت و فةرماني زانكؤيي (فةرماني
رِةزامةندي وةرطرتن لة وةزارةتي خويَندني بال
كارطيَري) وةرطرتين بؤ دةرنةضيَت بة قوتابي/خويَندكاري وةرطرياو ئةذمار ناكريَت.
َيَوراوان و دؤكيوميَنتةكانيان هةبيَت ياخود
َةيةك يان ساختةيةك لة فؤرِمي وةرطرتن و برِوانامةي ثال
 -1هةر هةل
وةرطرتنةكةي بةدةربيَت لة ريَنماييةكاني زانكؤ ،وة خودي قوتابي /خويَندكار بةرثرسة و ناوي لة ليسيت
وةرطرياوان دةكريَتة دةرةوة بةبيَ قةرةبوو كردن .لة هةر قؤناغيَكي خويَندن بيَت دادةبرِيَت وة ئةطةر
َدا دةكريَت.
خويَندنيشي تةواو كردبيَت ئةوا برِوانامةكةي ليَوةردةطرييَتةوة و ليَثرسينةوةي ياساييان لةطةل
 -90قوتابي/خويَندكار ثاش دةرضووني ناوي لة سيستةمي ( )PS Lineثيَويستة لة ماوةي سيَ رؤذ ناوي
خؤي تؤمار بكات و طريَبةست مؤر بكات .بة ثيَضةوانةوة زانكؤ يان ثةميانطة بؤي هةية ناوي بسريَتةوة وة
قوتابي/خويَندكاري يةدةط ئةوانةي ثيَوةري وةرطرتنيان بة ثيَي ريزبةندي كؤمنرةي تيَداية وة بةدادثةروةري
دةخريَتة شويَنيان.
 -99دواي وةرطرتين قوتابي/خويَندكار لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكاني هةريَمي كوردستان ثيَويستة لة
ماوةي ( )95رؤذ برِوانامةي رِةسةن ثيَشكةش بكات.
َةيةك لة رِيزبةندي ليسيت وةرطرياواني زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان هةبيَت يان هةر كةسيَك بة
 -92هةر هةل
نادادثةروةري لة ليسيت وةرطرياوان دانرابيَت ئةوا ناوي لة ليسيت وةرطرياوان دةخريَتة دةرةوة و يةكيَك لة
قوتابي/خويَندكارة يةدةطةكان بةثيَي زجنريةي شايستةبووني كؤمنرةي دةخريَتة شويَين دواي رةزامةندي
وةزارةت.
َنيايي جؤري لة ثرِؤسةي خويَندن ،هةر زانكؤيةك
 -93بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت زانسيت و رِةضاوكردني دل
دةتوانيَ رِيَذةي دانراو لة كؤمنرةكان بةرز بكاتةوة لةو كؤمنرانةي لةاليةن وةزارةت بؤ مةرجي وةرطرتن
دانراوة.
 -94خويَندن لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان لة رِووي دةوام و تاقيكردنةوة بة كردارةكي دةبيَت و بة
ئةندامبوون لة دوورةوة يان بة كراوةيي نابيَت ،وة تاقيكردنةوةي لةسةر ( )%900ريَطا ثيَنةدراوة.
َة ،دةرضووان ليَيان برِوانامةي زانكؤيي بةرايي (بةكالؤريؤس)
 -95ماوةي خويَندن لة زانكؤ تايبةتةكان ( )4سال
لة بواري ثسثؤرييةكةي ثيَدةخبشريَت و لةطةلَ رِةضاوكردني ماوةي خويَندن لة ثسثؤرِيية ثزيشكي و
ئةندازةييةكان و ياسا ،وة رِةضاوكردني ئةو زانكؤيانةي كة ثةيرةوي سيستةمي  Creditدةكةن.
َة ،دةرضووان ليَيان برِوانامةي (دبلؤم)ي لة بواري
 -96ماوةي خويَندن لة ثةميانطة تايبةتةكان ( )2سال
ثسثؤرييةكةي ثيَدةخبشريَت.
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ضوارةم :مةرجة تايبةتييةكاني وةرطرتن بؤ ثؤلي دوانزةي ئامادةيي (زانسيت و ويَذةيي).
بۆ وهرگرتن له

بهشى پزیشكی ددان

بهشهکانى ئهندازیاری تهالرسازى (بیناسازی) و شارستانى

بهشى ئهندازیارى نهوت

تێكرای نمرهی
پۆلی دوانزه
 %09كهمتر
نهبێت
 %09كهمتر
نهبێت
 %77کهمتر
نهبێت

بهشهکانى ئهندازیارى کۆمپیوتهر و گهیاندن ،کۆمپیوتهر،
کارەبا ،میکانیک ،دیزاینى ناوخۆ ،ووزە ،بهرههمهینان،

 %72کهمتر

سیستهمى کۆنترۆل کردن ،رووپێویی و هێكاری،

نهبێت

ميكاترۆنيك

بهشى ئهندازیارى ژینگه

 %79کهمتر
نهبێت

بهشهکانى کۆلیژى زانست (زانستى کۆمپیوتهر،

 %09کهمتر

تهکنهلۆجیاى زانیارى ،سیستهمى زانیارى ،زانستى ژینگه)

نهبێت

بهشهکانى کۆلیژى زانست (بایۆلۆجى ،شیکردنهوەى

 %02کهمتر

نهخۆشییهکان ،چارەسهرى سروشتى)

نهبێت

کۆلیژى زانست بهشى (ماتماتیک)

کۆلیژى زانست بهشی (فیزیا)

بهشى یاسا
بهشهکانى پهیوەندییه نێودەوڵهتییهکان و دیبلۆماسیهت
 ،پهیوهندیه گشتیهكان ،زانسته ڕامیاریهكان ،راميارى

 %09کهمتر
نهبێت
 %09کهمتر
نهبێت
 %02کهمتر
نهبێت
 %09کهمتر
نهبێت

گشتى ,زانسته نێودەولهتیهکان
بهشهکانى لێكۆڵینهوهی نێودەڵهتی ،لێكۆڵینهوهی

 %27کهمتر

ئاڕاستهكراوهكان

نهبێت
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بهمهرجێك
ههرسێ وانهی زیندهوهرزانی و كیمیا و فیزیا له
()222كهمتر نهبێت له خولی یهكهم یان دووهم،
دەرچووى بهشى زانستى بێت.
كۆنمرهی ههردوو وانهی (فیزیا و بیرکارى)ی له
( )049کهمتر نهبێت له خولی یهکهم یان دووەم،
دەرچووى بهشى زانستى بێت.
کۆنمرەى ههرسێ وانهی (بیرکارى و كیمیا و
فیزیا) له ()209كهمتر نهبێت له خولی یهكهم یان
دووهم ،دەرچووى بهشى زانستى بێت.
كۆنمرهی ههردوو وانهی (بیرکارى و فیزیا)ی له
( )032کهمتر نهبێت له خولی یهکهم یان دووەم،
دەرچووى بهشى زانستى بێت.
كۆنمرهی ههرسێ وانهی (زیندەوەرزانى و فیزیا
و کیمیا)ی له ( )299کهمتر نهبێت له خولی یهکهم
یان دووەم ،دەرچووى بهشى زانستى بێت.
دەرچووی لقی زانستی بێت.
دەرچووی لقی زانستی بێت نمرهی وانهی
زیندەوەرزانى له ( )%02کهمتر نهبێت له خولی
یهکهم یان دووەم.
دەرچووی لقی زانستی بێت نمرهی وانهی
ماتماتیک له ( )%09کهمتر نهبێت له خولی یهکهم
یان دووەم.
دەرچووی لقی زانستی بێت نمرهی وانهی فیزیا
له ( )%09کهمتر نهبێت له خولی یهکهم یان
دووەم.
دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت.

دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت.

دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت.

ذمارة ( )702العدد

بهشى زمانى کوردى

بهشهکانى زمانی ئینگلیزی ،ئهدەبى ئینگلیزى

بهشى وەرگێڕان

بهشى زمانى عهرەبى

بهشى زمانى فهڕەنسى
بهشى شوێنهوار
کۆلیژى پهروەردە بهشى ماتماتیک
کۆلیژى پهروەردە بهشى فیزیا
کۆلیژى پهروەردە بهشى بایۆلۆجى
کۆلیژى پهروەردە بهشى کیمیا
بهشی پهروەردەى هونهرى شێوەکار
بهشهکانى کۆلیژى پهروەردە (پهروەردەى گشتى ،باخچهى
ساوایان ،پهروەردەى تایبهت ،پهروەردەى وەرزشى،

 %09کهمتر
نهبێت
 %09کهمتر
نهبێت
 %20کهمتر
نهبێت
 %09کهمتر
نهبێت
 %22کهمتر
نهبێت
 %22کهمتر
نهبێت

بهشی هونهرى دیزاینى ناوخۆ

وانهی زمانی کوردى له ( )%09کهمتر نهبێت له
خولی یهکهم یان دووەم.
دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت ونمرهی
وانهی زمانی ئینگلیزی له ( )%09کهمتر نهبێت له
خولی یهکهم یان دووەم.
دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت ونمرهی
وانهی زمانی ئینگلیزی له ( )%09کهمتر نهبێت له
خولی یهکهم یان دووەم.
دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت ونمرهی
وانهی زمانی عهرەبی له ( )%09کهمتر نهبێت له
خولی یهکهم یان دووەم.
دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت.
دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت.

 %09کهمتر

دەرچووی لقی زانستی بێت نمرهی وانهی

نهبێت

بیرکارى له ( )%09کهمتر نهبێت .

 %09کهمتر

دەرچووی لقی زانستی بێت نمرهی وانهی فیزیا

نهبێت

له ( )%09کهمتر نهبێت له.

 %02کهمتر
نهبێت

دەرچووی لقی زانستی بێت نمرهی وانهی

زیندەوەرزانى له ( )%02کهمتر نهبێت.

 %27کهمتر

دەرچووی لقی زانستی بێت نمرهی وانهی کیمیا

نهبێت

له ( )%09کهمتر نهبێت.

 %22کهمتر
نهبێت

 %22کهمتر
نهبێت

کۆمهڵناسى)

بهشى کۆلیژى ئاداب و هونهر (ڕاگهیاندن)

دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت ونمرهی

 %20کهمتر
نهبێت
 %09کهمتر
نهبێت

دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت.

دەرچووی لقی زانستی و وێژەیى بێت.

دەرچووی لقی زانستی یان وێژەیی بێت.
دەرچووی لقی زانستی بێت.

بهشهکانى کۆلیژى کارگێرى و ئابوورى (ژمێریارى،
ئابوورى ،دارایى و بانک ،کارگێرى کار ،بهرێوەبردنى کار،
بهرێوەبردن و ئابوورى ،کارگێرى یاسا ،کارگێرى

 %22کهمتر

تهندروستى ،بازاڕگهرى ،کارگێرى ئۆتێلهکان ،کارگێرى

نهبێت

گهشتیارى ،کارگێرى زانیارى ،سیستهمی زانیاری كارگێری،

دەرچووی لقی زانستی یان وێژەیی بێت.

کارگێرى گشتى ،میوانداری گهشت و گوزار)
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بهشى ژمێریاری به تهكنهلۆجیای زانیاری ،سیستهمی

 %09کهمتر

زانیاری كارگێری

نهبێت

بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکانى (ژمێریارى

،گهشتوگوزار ،كارگێری كار  ،كارگێری یاسا ،كارگێری

دەرچووی لقی زانستی بێت

دەرچووی لقی زانستی یان وێژەیی بێت.

كراوه

بانكیهكان ،كارگێری نهوت و گاز)
بهشهکانى پهیمانگه پزیشكیهكان (دهرمانسازی)

دەرچووی لقی زانستی بێت.

%02کهمتر
نهبێت

بهشهکانى پهیمانگه پزیشكیهكان (دروست كردنی ددان)

دەرچووی لقی زانستی بێت.

%02کهمتر
نهبێت

بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکان (تهکنهلۆجیاى زانیارى,

كراوه

زانستى كۆمپيوتهر ) BIT ، Network,

دەرچووی لقی زانستی بێت.

بهشهکانى پهیمانگهى نهوت (تهکنیکى ههڵکهندن،
پااڵوتنى نهوت و تهکنیکى گاز ،پااڵوتنی نهوت –

دەرچووی لقی زانستی بێت.

كراوه

كارپێكردن و كۆنترۆڵ ،رووپێوی نهوت)
بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکانى (زمانی ئینگلیزی)

كراوه

دەرچووی لقی زانستی یان وێژەیی بێت.

بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکانى (رێنمایی كشتوكاڵ)

كراوه

دەرچووی لقی زانستی بێت.

ثيَنجةم :مةرجة تايبةتييةكاني وةرطرتن بؤ دةرضوواني لقة ثيشةييةكان
بۆ وهرگرتن له
بهشى ئهندازیارى تهالرسازی ،شارستانى
بهشى ئهندازیاری میکانیک
بهشى ئهندازیاری کارەبا
بهشى ئهندازیارى کۆمپیوتهر ،کۆمپیوتهر و گهیاندن
بهشى تهکنهلۆجیاى زانیارى و بهشى سیستهمى زانیارى
بهشى ژمێریارى
بهشى دارایى و بانک
کارگێرى کار
بهشى تهكنیكی ههلكهندن له پهیمانگهى نهوت
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تێكرای نمرهی

بهمهرجێك

 %09كهمتر

دەرچووى ئامادەیى پیشهسازى بهشى وێنهى

نهبێت

ئهندازەیى بێت.

 %09كهمتر

دەرچووى ئامادەیى پیشهسازى بهشى میكانیك

نهبێت

بێت.

 %02كهمتر

دەرچووى ئامادەیى پیشهسازى بهشى کارەبا

نهبێت

بێت.

 %02كهمتر

دەرچووى ئامادەیى پیشهیى بهشى تهکنهلۆجیاى

نهبێت

زانیارى ( )ITیان چاککردنهوەى کۆمپیوتهر بێت.

 %79كهمتر

دەرچووى ئامادەیى پیشهیى بهشى تهکنهلۆجیاى

نهبێت

زانیارى ( )ITیان چاککردنهوەى کۆمپیوتهر بێت.

 %09كهمتر
نهبێت
 %09كهمتر
نهبێت
 %09كهمتر
نهبێت

دەرچووى ئامادەیى بازرگانى بێت.
دەرچووى ئامادەیى بازرگانى بێت.
دەرچووى ئامادەیى بازرگانى بێت.

 %22كهمتر

دەرچووى ئامادەیى پیشهسازى بهشى میکانیک

نهبێت

بێت.
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دەرچووى ئامادەیى بازرگانى بێت.

بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکانى ژمێریارى,کارگێرى

 %22كهمتر

بانکیهکان  ,کارگێرى کار

نهبێت

بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکان (تهکنهلۆجیاى زانیارى,

 %22كهمتر

چاککردنهوەى کۆمپیوتهر بێت.

زانستى کۆمپیوتهر  ,کۆمپیوتهر نێت ۆرک)

نهبێت

رێژەى ( )%39پالنى وەرگرتن بۆ ئهم بهشه

رێژەى ( )%39پالنى وەرگرتن بۆ ئهم بهشه
دەبێت
دەرچووى ئامادەیى پیشهیى بهشى  ITیان

دەبێت
بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکان (گهشتوگوزار)
بهشهکانى پهیمانگه تهکنیکیهکانى (رێنمایی كشتوكاڵ)

 %22كهمتر
نهبێت

دەرچووى ئامادەیى ئامادەیی گهشتوگوزار
رێژەى ( )%39پالنى وەرگرتن بۆ ئهم بهشه
دەبێت

 %22كهمتر

دەرچووى ئامادەیى ئامادەیی كشتوكاڵ

نهبێت

رێژەى ( )%39پالنى وەرگرتن بۆ ئهم بهشه
دەبێت

َييةكاني سةر بة وةزارةتي ثةروةردةي
شةشةم :مةرجة تايبةتييةكاني وةرطرتن بؤ دةرضوواني ثةميانطة ثيَنج سال
هةريَم.
بۆ وهرگرتن له
بهشىهکانى تهکنهلۆجیاى زانیارى و سیستهمی زانیاری
زانستى کۆمپیوتهر

تێكرای نمرهی

%02كهمتر نهبێت

بهمهرجێك
دەرچووى بهشى  Networkیان

Programmingیان  Web Designبێت.

بهشهکانى زمانى ئینگلیزى و وەرگێڕان

%02كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى زمانى ئینگلیزى بێت.

بهشهکانى ژمێریارى و کارگێرى کار

%02كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى کارگێرى یان ژمێریارى بێت.

بهشی وهرزش

%09كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى وەرزش بێت.

بهشى هونهرى شێوەکارى

%02كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى هونهر بێت.

تيَبيين:

 -9دةرضوواني ئامادةيي و ثةميانطة ثيشةييةكان ئةوانةي لة دةرةوةي وآلت خويَندنيان تةواو كردووة و
برِوانامةكانيان لة وةزارةتي ثةروةردةي هةريَم يةكسانكراوة دةتوانن بؤ بةشي هاوشيَوة داواكاري وةرطرتن
ثيَشكةش بكةن .بةآلم ئةطةر ثسثؤرِي برِوانامةكةي رِوون نةبوو ،ئةوا ليذنةي باآل برِيار لةسةر بةشي
هاوشيَوةي دةدات.
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 -2قوتابي/خويَندكاراني دةرضووي ئامادةيي لة دةرةوةي ووآلت كة برِوانامةكانيان بة ثيشةيي هاوتا دةكريَت
لةاليةن وةزارةتي ثةروةردةي هةريَمةوة ,ئةطةر لة ( )1سالَ و زياتر بة زماني ئةو ووآلتة خويَندبوويان كة
تيايدا ذياون ،ئةوا لة كاتي طةرِانةوةيان بؤ هةريَم مايف ئةوةيان هةية لةو بةشانةي زمان ،كة لة دةرةوةي
ووآلت خويَندنيان ثيَ تةواو كردووة لة زانكؤ تايبةتةكاني هةريَم خبويَنن.
حةوتةم :مةرجة تايبةتييةكاني وةرطرتن بؤ دةرضوواني ثةميانطة تةكنييةكان
بۆ وهرگرتن له

تێكڕای نمرهی

بهشى پزیشکى ددان

 %09كهمتر نهبێت

بهشى ئهندازیارى شارستانى

 %09كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى بیناکارى بێت.

بهشى ئهندازیارى نهوت

 %09كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى تهکنهلۆجیاى نهوت بێت.

بهشى ئهندازیارى هێكاری و روپێویی

 %09كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشهكانی ڕووپێوی بێت.

بهشى ئهندازیارى میکانیک

 %72كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى میکانیک بێت.

 %72كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشهكانى ووزه ،میکانیک بێت.

 %72كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى کارەبا بێت.

بهشى ئهندازیارى ميكاترونيك ،ووزه،
بهرههرمهێنانی
بهشى ئهندازیارى کارەبا
بهشى ئهندازیارى کۆمپیوتهر و گهیاندن
كۆمپیوتهر
بهشهکانى تهکنهلۆجیاى زانیارى (  )I Tو

 %72كهمتر نهبێت

بهمهرجێك
دەرچووى دووەم لهسهر ئاستى ههرێم له بهشى پزیشکى
تهکنیکى ددان بۆ ساڵى دەرچوونى (.)2907 – 2900

دەرچووى بهشهكانى كۆمپیوتهر ،گهیاندن ،تهكنهلۆجیای
زانیاری بێت.

 %02كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى تهکنهلۆجیاى زانیارى بێت.

بهشى یاسا

 %09كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى کارگێرى یاسا بێت.

بهشى شیکردنهوەى نهخۆشییهکان

 %09كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى شیکردنهوەى نهخۆشییهکان بێت.

 %22كهمتر نهبێت

دەرچووى بهشى زمانی ئینگلیزی بێت.

بهشى ژمێریارى

کراوە

دەرچووى بهشى کارگێرى بانکهکان یان بهشى ژمێریارى بێت.

بهشى دارایى و بانک

کراوە

دەرچووى بهشى کارگێرى بانکهکان بێت.

بهشى کارگێرى کار

کراوە

دەرچووى بهشى کارگێرى بێت.

بهشى گهشتوگوزار

کراوە

بهشى ڕاگهیاندن

کراوە

دەرچووى بهشى ڕاگهیاندن بێت.

بهشى کارگێرى یاسا

کراوە

دەرچووى بهشى کارگێرى یاسا بێت.

سیستهمى زانیارى

بهشهکانى زمانی ئینگلیزی ،ئهدەبى
ئینگلیزى ،وەرگێڕان
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هةشتةم :رِاستاندني برِوانامةكان

 -0هةر قوتابي/خويَندكاريَك دانيشتووي ثاريَزطةكاني ئيدارةي هةريَمي كوردستان بيَت برِوانامةي ئامادةيي لة
دةرةوةي هةريَم بة دةست هيَنا بيَت ناوي لة ليسيت وةرطرياوان لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان هةبوو
ناوةكةي دةخريَتة دةرةوة وة مايف قةرةبوو كردنةوةي نابيَت.
 -2وةرطرتين كؤتايي لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان بةندة بة ثيَشكةشكردني برِوانامةي رِةسةني ئامادةيي
يان ثةميانطة يان برِياري بةرابةركردني برِوانامة لةاليةن قوتابي/خويَندكار كة ثيَي داواي وةرطرتن ثيَشكةش
دةكات.
َات بة دةست هيَناوة دةبيَت ثيَش ثيَشكةشكردني داواكاري
 -3ئةوانةي برِوانامةكانيان لة دةرةوةي وول
وةرطرتن ،برِوانامةكانيان يةكسان كرابيَت لة وةزارةتي ثةروةردةي هةريَم.
َات كة داواكاري وةرطرتن ثيَشكةش بةو بةشانة دةكةن كة وانةي
 -4ئةو قوتابي/خويَندكارانةي دةرةوةي وول
مفاضه لةيان هةية ،ثيَويستة لةطةلَ ثيَشكةشكردني كردن منرةي ئةو وانانة لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت
ئةزموونةكاني سةر بة وةزارةتي ثةروةردة دياري بكةن.
 -5برِوانامةي دةرضوون لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان بةهيض قوتابي/خويَندكاريَك نادريَت ئةطةر ثيَشرت رِاسيت
و دروسيت (صحة الصدور) بؤ برِوانامة ئامادةييةكةي لة وةزارةتي ثةروةردةي عيَراقي فيدرالَ يان هةريَم بؤ
نةكرابيَت ،كة ثيَويستة ئةم رِاستاندنة بة نوسراوي نهيَين ئةجنامبدريَت.
 -6هيض برِوانامةيةكي ئامادةيي لة قوتابيان/خويَندكاران لة كاتي وةرطرتنيان وةرناطرييَت ئةطةر برِوانامةكة بة
فةرمي ئارِاستةي ئةو زانكؤية نةكرابيَت كة ليَي وةرطرياوة.
 -7دةرضوواني ئامادةيي شارةكاني دةرةوةي هةريَم كة دانيشتوي ناوةراست و باشوري عيَراقن ,دةبيَت
برِوانامةكانيان لة وةزارةتي ثةروةردةي حكومةتي عيَراقي فيدرالَ رِاستاندني بؤ بكريَت لة رِيَطةي
وةزارةتةوة.
 -2هيض قوتابي/خويَندكاريَك ثاش دةرضووني لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان دان بة برِوانامةكةي نانريَت ،
ئةطةر فةرماني وةزاري وةرطرتن (القبول) و فةرماني زانكؤيي دةرضووني (التخرج) بؤ دةرنةضوو بيَت بة ثيَ
ي ياسا و رِيَنمايية كارثيَكراوةكان.
 -1برِوانامةي بةمنرةي دةرضووني قوتابي/خويَندكار ثيَويستة مؤري زانكؤ يان ثةميانطة و واذووي هةر يةك لة
(فةرمانبةري ئامادةكار ،بةرثرسي تؤماري زانكؤ ،سةرؤكي بةش ،رِاطري كؤليَذ يان ثةميانطة ،سةرؤكي
زانكؤ) لةسةر برِوانامةكة هةبيَت ،بةثيَضةوانةوة ثةسند ناكريَت.
 -90ثشتطريي دةرضووني قوتابي/خويَندكار ثيَويستة مؤري زانكؤ يان ثةميانطة و واذووي هةر يةك لة (رِاطري
ثةميانطة ،سةرؤكي زانكؤ) لةسةر برِوانامةكة هةبيَت ،بةثيَضةوانةوة ثةسند ناكريَت.
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َا و
َواسراو) لة وةزارةتي خويَندني بال
 -99ثةسندكردني (ثشتطريي دةرضوون ،بروانامةي بةمنر ،بروانامةي هةل
َي ( )2093بة داناني خانةيةك
تويَذينةوةي زانسيت ,لة رِوانطةي مادةي ( )25لة ياساي ذمارة ()2ي سال
بؤ ثةسةند كردني وةزارةت.
 -92هةر قوتابي/خويَندكاريَك مايف وةرطرتين يةك ويَنة لة برِوانامةي دةرضووني بة منرةي بة زمانةكاني
(كوردي  ،عةرةبي ،ئينطليزي) هةية بةخؤرايي لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان .ثيَويستة طشت
َيَشةي برِوانامةكة بةو زمانة بيَت كة دةرضووان داواي دةكةن ،نةوةك لة هةمان
نووسينةكاني سةر كل
َام لةكاتي داواكاردني ويَنةي دووةم ياخود زياتر لةبروانامةي
َيَشةي برِوانامةدا زماني جياجيا هةبيَت ،بةل
كل
بةمنرة بة زمانةكاني (كوردي  ،عةرةبي ،ئينطليزي) لةاليةن دةرضوانةوة ،ئةوا زانكؤ يان ثةميانطة دةتواني
بريَك ثارة بؤ هةر بروانامةيةكي بةمنر وةربطريَت بةمةرجيَك لة ()95000دينار زياتر نةبيَت.
َواسراو (جيداري) زانكؤ يان ثةميانطة نابيَت هيض
 -93لةبةرامبةر وةرطرتين بروانامةي دةرضووني هةل
برةثارةيةك لة دةرضواني وةربطريَت.
 -94لةكاتي ثيَداني ثشتطريي دةرضوون ،هةر قوتابيان/خويَندكاران مايف وةرطرتين ثشتطريي دةرضووني هةية
بة زمانةكاني (كوردي  ،عةرةبي ،ئينطليزي) ثيَويستة طشت نووسينةكاني سةر كَليَشةي برِوانامةكة بةو
زمانة بيَت كة دةرضووان داواي دةكةن وة نابيَت هيض برةثارةيةك لة دةرضواني وةربطريَت لةبةرامبةر
داواكردني ويَنةي دووةم ياخود زياتر.
 -95لةكاتي ثيَداني ثشتطريي دةرضوون بة قوتابيان/خويَندكاران ثيَويستة شويَين ئاراستة كردن بة رووني
دياري بكريَت.
َا و تويَذينةوةي
 -96لةكاتي ثةسةندكردني برِوانامةي بةمنرة يان ثشتطريي دةرضوون لة وةزارةتي خويَندني بال
َدابيَت (ئةو برِوانامةيةي كة ثيَي لة زانكؤ و ثةميانطة وةرطرياوة،
َطةنامانةي لةطةل
زانسيت ،ثيَويستة ئةم بةل
فةرماني وةزاريي وةرطرتن و فةرماني دةرضوون).
 -97هةر كةسيَك برِوانامةي ساختة (مزور) ثيَشكةش بة زانكؤ بكات بؤ وةرطرتن ،ثاش ئاشكرابووني لة هةر
قؤناغيَكي خويَندن بيَت لة خويَندن دادةبريَنريَت وة ئةطةر دةرضوو بيَت برِوانامةكةي ليَ وةردةطريَتةوة و بيَ
قةرةبووكردن خؤي توشي ليَثرسينةوةي ياسايي دةكات و ويَنةيةك لة برِوانامة ساختةكةي دةدريَتة داواكاري
طشيت ,وة زانكؤي ثةيوةنديدار بةدواداضوون لةسةر بابةتةكة بكات و طشتاندن بة برِوانامة ساختةكةي
دةكريَت بؤ سةرجةم وةزارةت ودةزطاو دامةزراوةو سةنديكاكاني هةريَمي كوردستان و عيَراقي فيدرالَ
بةمةبةسيت ئاطاداركردنةوةيان لةم بابةتة.
 -92ئةوانةي برِوانامةي ئامادةيي لقي زانسيت و ويَذةيي لة ناوةراست و باشوري عيَراق و دةرةوةي عيَراق
بةدةست ديَنن هةمان ماف و ئيمتيازاتي دةرضوواني هةريَمي كوردستانيان دةبيَت بؤ وةرطرتن لة زانكؤ
تايبةتةكان.
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نؤيةم -كارة كارطيَرييةكان:

َةتي خويَندن لة
 -9مةرجة بؤ ئةوانةي فةرمانبةرن كة دةوامةكانيان هاوكاتة لةطةلَ دةوامي خويَندنيان مؤل
فةرمانطةي خؤي بهيَنن ,بة ثيَضةوانةوة لةكاتي دةرضوونيان لة زانكؤكةيان ئةطةر دةوامي فةرمانطةكةي
هاوكات بوو لةطةلَ دةوامي زانكؤكةي ئةوا برِوانامةكةي لةاليةن وةزارةتةوة ثةسةند ناكريَت.
َطةنامةكان لة خؤبطريَت ،بةتايبةتي
 -2بؤ هةر قوتابي/خويَندكاريَك دؤسيةيةك دةكريَتةوة و دةبيَت سةرجةم بةل
َطةنامةكاني تري ثيَويست.
برِوانامة و فةرماني وةزاري و زانكؤيي وةرطرتن و تيَكرِاي بةل
 -3ثيَويستة زانكؤ يان ثةميانطة داواي ثشكنيين ثزيشكي لة قوتابي/خويَندكار بكات بةم شيَوةيةي كة لة
زانكؤ حكومييةكان ثةيرِةو دةكريَت.
 -4ثيَويستة زانكؤ و ثةميانطاكان هةموو دؤسييةكاني ثةيوةست بة ثرِؤسةي خويَندني هةبيَت.
 -5نابيَ قوتابي/خويَندكار دةست بةدةوامي فةرمي بكات تاكو ناوي لة سيستةمي وةرطرتين ئةلكرتؤني لة
َةم
زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان رِادةطةيةنريَـت ،هةر دةواميَكي بةدةر لةم شيَوةية بة ناياسايي لة قةل
دةدريَت.
 -6ثيَويستة زانكؤ و ثةميانطةكان سةرجةم ياسا و ريَنماييةكاني تايبةت بة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان لة
َاو بكريَتةوة.
تابلؤي ئاطادارييةكان وة ساييت تايبةت بة زانكؤ بل
 -7رِيَكارة كارطيَرِييةكاني وةرطرتن بةرِيزبةند بةم شيَوةيةي خوارةوة دةست ثيَ دةكات و ناكريَت ئةم رِيزبةندية
ببةزيَنريَت يان سةرثيَضي ليَبكريَت:
أ -ثةسندكردني ثالني وةرطرتن لةاليةن وةزارةت.
ب -ثيَشكةش كردني داواكاري وةرطرتن لة ريَطاي ()PS Line
ج -ئةجنامداني طريَبةست لة نيَوان زانكؤ يان ثةميانطة لةطةلَ قوتابي/خويَندكار.
د -وةرطرتين قسيت يةكةم لة كريَي خويَندن.
ه -دةركردني فةرماني وةزاري بة وةرطرتين كؤتايي قوتابيان/خويَندكاران
و -دةرضووني فةرماني زانكؤيي (فةرماني كارطيَري ) بة وةرطرتين قوتابيان/خويَندكاران.
َطةنامةكاني دةرضوو و
 -2ثيَويستة زانكؤ يان ثةميانطة مؤري تايبةتي خؤي هةبيَت لة سةر هةموو بةل
طريَبةست لةطةلَ قوتابي/خويَندكار واذؤ و مؤركراو بيَت.
 -1زانكؤكان دةتوانن سوود لة ريَنمايي تاقيكردنةوة و رِيَكاري قوتابيان/خويَندكاران ذمارة ( )9و ()2
وةربطرن ,كة هاوثيَضة بةلةبةرضاوطرتين سيستمي خويَندن و تايبةمتةندي هةر زانكؤيةكي تايبةت.
َنيايي جؤري و زانستخوازي
َةكاني رِيَنماييةكاني ثرِؤسةي دل
 -90زانكؤ تايبةتةكان ثابةند دةبن بة سةرجةم خال
بةردةوام تةندروسيت و سةالمةتي.
 -99لةسةر زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان ثيَويستة زؤر بة ووردي ياسا و رِيَنماييةكان جيَبةجيَ بكةن وة بةهيض
َاويَركردن (إستثناء) و بةزاندني ياسا و رِيَنماييةكان بةهةر ثاساويَك بيَت رِيَطةي ثيَ نادريَت.
شيَوةيةك هةل
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َي و زانكؤيةكي دةرةوة رِةضاوي رةزامةندي و
 -92لةكاتي بووني دووانة (التوأمة) لة نيَوان زانكؤيةكي خؤمال
َةتي كاركردن.
ئةو مةرجانة دةكريَت ،كة لة اليةن وةزارةتةوة دةخريَتة سةر زانكؤكة بؤ وةرطرتين مؤل
َانةي نيَوان قوتابي/خويَندكار و زانكؤ دةنيَردريَت بؤ وةزارةت بةمةبةسيت
 -93فؤرمي طريَبةسيت سال
يةكخستين و ثةسةندكردني دواتر كارثيَكردني.
َةتيَكي تر كة لة برِطةكاني سةرةوة دا نةهاتووة ،يا باس نةكراوة ،رِةضاوي مةرج و
 -94بؤ هةر حال
رِيَنماييةكاني زانكؤ حكومييةكان دةكريَت ،لةطةلَ رِةضاوكردني تايبةمتةندي خويَندن لة هةر زانكؤيةكي
تايبةت.
 -95ثيَويست زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان لةطةلَ دةستثيَكردني هةر كؤرسيَكي خويَندن ئاماري قوتايبان /
خويَندكاران و ستايف وانةبيَذان و كارمةندان بنيَرن بؤ هؤبةي ئاماري زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان لة
وةزارةمتان.
 -96طؤرِيين دةوامي قوتابيان  /خويَندكاران لة نيَوان دةوامي خويَندني (ئيَواران – بةيانيان) لة زانكؤ و
ثةميانطة تايبةتةكان بةهيض شيَوةيةك ريَطةثيَدراو نيية تةنها بةشيَوةي ميوانداري (استضافة) دةبيَت وة
برِوانامةكةي بة دةوامي خويَندني ثيَشووي خؤي ثيَدةدريَت.
دةيةم -رِيَنمايية داراييةكان:

 -0هةر ليَخؤشبونيَك لة كريَي خويَندني قوتابي/خويَندكار ثيَويستة رِةزامةندي وةزارةتي ثيَ وةرطريابيَت.
َانة ثيَداضونةوةي نرخةكاني خويَندن لةسةرجةم زانكؤ تايبةتةكان دةكريَت ثالثشت بةبرِطةي ( )6لة
 -2سال
َي (. )2093
مادةي ( )92ي ياساي ذمارة ( )2سال
َانةي كريَي خويَندني قوتابي/خويَندكار بة طريَبةست دياري بكريَت ثاش رِةزامةندي
 -3وةرطرتين ثارةي سال
وةزارةت لةسةر كريَيةكة.
 -4سزاداني قوتابي/خويَندكار بة ثارة بةهؤي دواكةوتين قسيت ثارةي خويَندن رِيَطةي ثيَنةدراوة و زانكؤ
دةتوانيَ قوتابي/خويَندكاري قةرزدار ئاطادار بكاتةوة بؤ ماوةيةكي دياري كراو قيستةكة بدات ،ئةطةر لةو
ماوةية ثارةكةي نةدا ئةوا لة خويَندن بيَ بةشي دةكات.
 -5بؤ زانكؤ يان ثةميانطة نيية ثارة لة قوتابي/خويَندكاري قوناغي يةكةم وةربطريَت تا ناوي لة سيستةمي
ئةلكرتؤني ( )PS Lineرِادةطريةندريَت و طريَبةسيت لةطةل واذوو دةكريَت.
 -6كردنةوةي خولي بة ثارة لة ناو زانكؤ رِيَطة ثيَنةدراوة ,جطة لة خويَندني بةرايي (التمهيدي) و كردنةوةي
خولي زمانةواني ,كؤمثيوتةر ,بةمةرجيَك ثيَش وةخت رِةزامةندي وةزارةتي لةسةر وةرطريابيَت و رِيَطةي ثيَ
درابيَت .ئةم خوالنة دةبيَ بؤ خودي قوتابيان/خويَندكاراني زانكؤكة بيَت.
 -7نابيَت نرخي ( )User & Passwordلةبةرامبةر فرؤشتين فؤرِم لة ( )2000دوو هةزار ديناري عيَراقي
َي
زياتر بيَت بةمةبةسيت ثيَشكةش كردني وةرطرتن لة سيستةمي ئةلكرتؤني ( ،)PS Lineوة بة وةسل
فةرمي ئةو ثارةية لة قوتابي/خويَندكار وةربطرييَت.
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 -2داواكاري بؤ سكاآل و دواخستين خويَندن دةبيَ بيَ بةرامبةر بيَت.
 -1ثارةي تانةدان (اعرتاض) بؤ ثيَداضونةوة بة منرةي تاقيكردنةوةكان نابيَت لة ( )3000س َي هةزار دينار
تيَثةرِيَت بؤ هةر وانةيةك.
 -90وةرطرتين ثارة لة قوتابي/خويَندكار بؤ دووبارةكردنةوةي تاقيكردنةوةي وةرزي وكؤتايي ساآل رِيَطة
ثيَنةدراوة.
 -99وةرطرتين ثارة لة قوتابي/خويَندكار بةرامبةر ئارِاستةكردني نووسراو بؤ هةر شويَنيَكي تري دةرةوةي
زانكؤ رِيَطة ثيَنةدراوة.
 -92كريَي خويَندن برييت دةبيَت لة ثيَشكةشكردني سةرجةم ثيَداويستيةكاني ثرِؤسةي خويَندن و سةرجةم ئةو
خزمةتطوزاريانةي كة لة كاتي ثرِؤسةكة ثيَشكةش بة قوتابي/خويَندكار دةكريَت ،بؤ ئةوةي ثرِؤسةكة
َنيايي جؤري تيايدا بةرجةستة بكريَت ،بؤية رِيَطة نادريَت جطة لة ثارةي خويَندن ،هيض
سةركةوتوو بيَت و دل
ثارةيةكي تر لة قوتابي/خويَندكار وةربطرييَت وةك ثارةي ئينتةرنيَت و ويب سايت ،ياخود دابينكردني
كةلوثةل بؤ تاقيطة ثزيشكيةكان و تاقيطةي ثسثؤرِيةكاني تر و ثيَداني شويَين وةستاني ئوتومؤبيَل ،ياخود
ناسنامةي زانكؤ.
َي خويَندني قوتابي/خويَندكار بةهةر هؤيةك بيَت برِة
 -93زانكؤ و ثةميانطة بؤي هةية لةكاتي دواخستين سال
َانةي تيَثةرِ نةكات ،وة
ثارةيةك لة قوتابي/خويَندكار وةربطريَت بةمةرجيَك لة ()%30ي كريَي خويَندني سال
َي داهاتوو لة كاتي طةرانةوةي قوتابي  /خويَندكار نابيَت وةرطرتين كريَي خويَندني لة ( )%70تيَثةر
بؤ سال
بكات.
 -94ئةطةر لة خانةوادةيةك دوو قوتابي  /خويَندكار يان زياتر هةبيَت بةمةرجيَك ناويان لةسةر يةك ثسولةي
خوراك هةبيَت لةيةك كاتدا ثيَكةوة لة زانكؤ يان ثةميانطةيةكي تايبةت دا هةبيَت ئةوا قوتابي  /خويَندكاري
يةكةم تةواو كريَي خويَندن دةدات وة قوتابي /خويَندكاري دووةم نيوة كريَي خويَندن دةدات .ئةطةر بوون بة
سيَ قوتابي/خويَندكار ئةوا دوو قوتابي/خويَندكاريان ثارةي تةواو كريَي خويَندن دةدةن وة
قوتابي/خويَندكاري سيَيةم خويَندنةكةي بةخؤرايي دةبيَت ،ذمارةيان لة ضوار يان زياتر بيَت بةهةمان شيَوة
تةنها يةك قوتابي/خويَندكاري خويَندنةكةي بة خؤرايي دةبيَت .ئةطةر قوتابي/خويَندكاريَك دابراني بؤ كرا
بةهةر هؤيةك بيَت ئةوا بةهةمان شيَوةي ذمارةي قوتابي/خويَندكاري ماوة ثاش دابراندن وةك لةسةرةوة
ئاماذةمان ثيَكردوة مامةلةيان لةطةل دةكريَت.
 -95ثيَويستة ساآلنة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان ثاكانةي باجي دةرامةت بةثيَي رِيَنمايية داراييةكان ثةيرِةو
بكات.
 -96زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان ثيَويستة ثابةند بن بة جيَ بةجيَ كردني طشت برِطةكاني رِيَنمايي ذمارة ()2
َي  2096كة تايبةتة بة وةرطرتين رسومات لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان لةاليةن وةزارةتةوة.
سال
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َةكاني فةرماني وةزارميان
 -97زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان ثيَويستة ثابةندبن بة جيَ بةجيَ كردني طشت خال
ذمارة ( )7173لة ( )2096/5/24كة تايبةتة بة سزاي ثيَبذاردن (غرامة) لةبةرامبةر هةر سةرثيَضيةك لة
جيَ بةجيَ نةكردني ياسا و ريَنماييةكاني وةزارةمتان.
 -92ئةطةر ئةو قوتابي/خويَندكارانةي كةوتوو (راسب)بن ئةوا كريَي خويَندنيان بةم ريَذانةي كة لة خشتةي
خوارةوة ئاماذةي ثيَكراوة ليَيان وةردةطرييَت:
ژمارهی وانهی كهوتن له سیستهمی

ژمارهی وانهی كهوتن له سیستهمی

رێژهی وهرگرتنی كرێی

سااڵنه

وەرزى

خوێندن

0

دوو وانه

سێ وانه

%39

2

سێ وانه

چوار وانه

%42

3

چوار وانه

پێنج وانه

%09

4

پێنج وانه و زیاتر

شهش وانه و زیاتر

%099

ژ

يانزةهةم :رِيَنماييةكاني طواستنةوةي خويَندني قوتابيان /خويَندكاران ثيَوةرة طشتييةكاني طواستنةوة:
 -9لةبةر ئةوةي قوتابيان /خويَندكاران بةخواسيت خؤيان دةستنيشاني زانكؤ يان ثةميانطا دةكةن كة دةيانةويَت
ليَي خبويَنن ،بؤية طواستنةوةي قوتابيان /خويَندكاران لة نيَوان زانكؤ تايبةتةكاني هةريَم سنوردار دةبيَت .
 -2مةرجة رِةزامةندي هةردوو زانكؤ بةدةست بيَنيَت بؤ طواستنةوة.
 -3طواستنةوة لة ( )7/9دةست ثيَ دةكات تا (. )1/30
 -4طواستنةوة تةنها دواي قؤناغي يةكةم دةبيَت.
 -5ميوانداري لة زانكؤ تايبةتةكان ِريَطة ثيَنةدراوة بؤ قوتابيان /خويَندكاراني ناوةوة و دةرةوةي عيَراق .
 -6طواستنةوة و ميوانداري لة زانكؤ تايبةتةكان بؤ زانكؤ حكوميةكان رِيَطة ثيَنةدراوة.
 -7قوتابي/خويَندكار بؤي هةية خويَندنةكةي لة زانكؤ تايبةتةكاني هةريَم بطوازريَتةوة بؤ زانكؤ تايبةتةكاني
دةرةوةي هةريَم و عيَراق لةهةمان ثسثؤرِي خؤي بةمةرجيَك ئةو زانكؤيةي بؤي دةضيَ باوةرِثيَكراو بيَت.
 -2ثيَويستة كؤمنرةي ئامادةيي قوتابي/خويَندكار هةمان كؤمنرةي وةرطرياو بيَت لة زانكؤ تايبةتةكاني هةريَمي
َي وةرطرتين.
كوردستان لة سال
 -1تةنها طواستنةوة بؤ بةشي هاوشيَوة دةكريَت.
 -90دابةزين لة بةشيَكةوة بؤ بةشيَكي ديكة لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان رِيَطةثيَنةدراوة ،ئةطةر
َوةشاندنةوةي وةرطرتين لةو بةشةي وةرطرياوة بؤ
قوتابي/خويَندكار ويسيت بةشةكةي بطؤرِيَت ثيَويستة هةل
بكريَت و بةثيَي مةرج و ريَنماييةكاني وةرطرتن بضيَتةوة ثيَشربكيَي وةرطرتن لةو بةشةي دةيةويَت خبويَنيَت
بة مةرجيَك لة فؤرمي ثيَشكةشكردن ئاماذةي ثيَكردبيَت.
أ -طواستنةوة لة نيَوان زانكؤ تايبةتةكاني هةمان ثاريَزطا لة هةريَم-:
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َةتانةي خوارةوة
طواستنةوةي قوتابي /خويَندكار لة زانكؤكاني هةمان ثاريَزطا ناكريَت ،تةنها بؤ ئةم حال
رِيَطةثيَدراوة-:
َثةساردني وةرطرتن لة بةشةكةي يان زانكؤ ياخود ثةميانطةكةي .
 -9نةماني ياخوود هةل
 -2برِياري ليَذنةي بةرزةفتكردن بة طواستنةوةي قوتابي/خويَندكار لة كاتي سةرثيَضيكردني بةهةر هؤيةك .
 -3طواستنةوةي قوتابي/خويَندكار لة زانكؤ حكومييةكان بؤ زانكؤ تايبةتةكان ئاسايية بةرِةضاوكردني
َي وةرطرتين لة ثسثؤرِييةكةي وةرطرياوة وة
كؤمنرةكةي كة دةبيَت هاوتابيَت لةطةلَ ئةو كؤمنرةيةي كة لةسال
نوسراوي الري نةبووني هةردوو زانكؤ و ئةجنامداني ثيَوانةي زانسيت (املقاصة العلمية) بكات.
َةتانةي خوارةوة
ب -طواستنةوةي قوتابي/خويَندكار لة نيَوان زانكؤ تايبةتةكاني شارة جياجياكاني هةريَم لةم حال
دةكريَت -:
َطةنامةي
 -9طواستنةوةي خانةوادةي قوتابي/خويَندكار بؤ ثاريَزطايةكي تري هةريَم بة ثيَشكةشكردني بةل
فةرمي.
 -2طواستنةوةي شويَين كاري قوتابي/خويَندكار ئةطةر فةرمانبةر بوو ،يان بةخيَوكاري (ولي أمر) ئةطةر
َطة.
فةرمانبةر بوو بة ثيَشكةشكردني بةل
 -3هاوسةرطرييكردني قوتابي  /خويَندكار لة ثاريَزطايةكي تر .
 -4وةفاتي بةخيَوكاري (ولي أمر) قوتابي  /خويَندكار.
َطةنامةي ثزيشكي ثةسةندكراو .
 -5نةخؤشي دريَذ خايةن بة ثيَشكةش كردني بةل
ج :طواستنةوةي قوتابيان/خويَندكاران لة زانكؤكاني ناوةرِاست و باشوري عيَراق بؤ زانكؤ تايبةتةكاني هةريَمي
كوردستان:
 -9طواستنةوة لةسةرووي قؤناغي يةكةم دةبيَت .
 -2هةمان مةرج و رِيَنماييةكاني وةرطرتين قوتابيان/خويَندكاراني هةريَمي كوردستان لةسةر دةرضوواني
ناوةرِاست و باشووري عيَراق جيَبةجيَ دةكريَت لة رِووي كؤمنرة ،جطة لةو ( )29منرةيةي كة دةبةخشريَت بؤ
َي يةكةم و خولي يةكةم ،لةطةلَ ئةو ( )7منرةيةي كة دةدريَت
قوتابيان/خويَندكاراني هةريَم كة دةرضووي سال
َي تازةي خويَندن.
َي يةكةم خولي دووةم بؤ دةرضوواني سال
بة دةرضوواني سال
 -3ثيَويستة ئةو زانكؤيةي كة قوتابي /خويَندكار ليَي دةخويَينَ باوةرِثيَكراو بيَت .
َي وةرطرتنيدا.
 -4ثيَويستة كؤمنرةي هاوتا بيَت لةطةلَ ئةو كؤمنرةيةي كة قوتابياني هةريَم ثيَي وةرطرياون لة سال
 -5ثيَوانةي زانسيت (املقاصة العلمية)يةي بؤ بكريَت بة ثيَي رِيَنماييةكان .
 -6الري نةبووني طواستنةوةي هةردوو زانكؤ بةدةست بيَنيَت.
د :طواستنةوةي خويَندني قوتابيان/خويَندكاراني دةرةوةي ووآلت بؤ زانكؤ تايبةتةكاني هةريَم:
 -0طواستنةوة لةسةروي قؤناغي يةكةم دةبيَت .
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 -2هةمان مةرج و رِيَنماييةكاني وةرطرتين قوتابيان/خويَندكاراني هةريَمي لةسةر جيَبةجيَ دةكريَت لة رووي
َي يةكةمن
كؤمنرة ،جطة لةو ( )29منرةيةي كة دةبةخشريَت بؤ قوتابيان/خويَندكاراني هةريَم كة دةرضووي سال
َي يةكةم و خولي دووةم .
و خولي يةكةم ،لةطةلَ ئةو ( )7منرةيةي كة دةدريَت بة دةرضوواني سال
 -3ثيَويستة ئةو زانكؤيةي كة قوتابي /خويَندكار ليَي دةخويَينَ باوةرِثيَكراو بيَت و ناوي لة ليسيت زانكؤ
باوةرِثيَكراوةكاني رِيَكخراوي يونسكؤ هةبيَت.
َي وةرطرتين
 -4ثيَويستة كؤمنرةي هاوتا بيَت لةطةلَ ئةو كؤمنرةيةي كة قوتابياني هةريَم ثيَي وةرطرياون لة سال
ئةطةر دةرضووي ئامادةييةكاني هةريَم و عيَراق نةبيَت.
 -5ثيَوانةي زانسيت بؤ بكريَت بة ثيَي رِيَنماييةكان .
 -6الرينةبووني طواستنةوةي هةردوو زانكؤ بةدةست بيَنيَت ،الرينةبوونةكة و منرةكاني كؤرسةكان لة
َاتةي كة ليَي دةخويَنيَت ثةسةند كرابيَت .
َويَزخانةي عيَراق و وةزارةتي دةرةوةي ئةو وول
بال
 -7بؤ هةموو برِطةكاني طواستنةوة لةناوةوة و دةرةوةي عيَراق و هةريَم ثيَويستة رِةضاوي ريَنماييةكاني (املقاصة
والتحميل) بكريَت كة لة زانكؤ حكوميةكاني هةريَمي كوردستان ثةيرِةو دةكريَت.
دوانزةهةم :ميكانيزمي وةرطرتن لة زانكؤ و ثةميانطةكان .
أ -ثالني وةرطرتن لة زانكؤ و ثةميانطةكان
پالنى وەرگرتن

ژ

بۆ وهرگرتن له

0

بهشى پزیشكی ددان

29

2

بهشى ئهندازیاری تهالرسازى

29

3

كۆمهڵهى بهشه ئهندازەییهكان جگه له تهالرسازی

72

4

كۆمهڵهى بهشه زانستییهكان

09

2

بهشى یاسا

099

0

كۆمهڵهى بهشهکانى رامیاری و پهیوەندییهكان

029

7

كۆمهڵهى بهشه زمانهوانییهكان

09

0

كۆمهڵهى بهشه پهروەردەیی

029

0

كۆمهڵهى بهشه هونهرییهكان

09

09

كۆمهڵهى بهشه كارگێریی و ئابوورییهكان

049

00

كۆمهڵهى بهشه كارگێرییهكانی پهیمانگه

079

02

كۆمهڵهى بهشه تهكنییهكانی پهیمانگه

099

03

كۆمهڵهى بهشه پزیشكییهكانی پهیمانگه

099

تيَبيين:

َكو دةكةويَتة سةر
مةرج نيية طشت زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان تةواوي رِيَذةي ثالني وةرطرتنيان ثيَبدريَت ،بةل
َنيايي جؤري و ئامادةيي ستايف وانةبيَذي و تاقيطةو ذينطةي زانكؤ و
رِيَذةي ثابةندبوونيان بة بنةماكاني دل
ثةميانطاو ثيَداويستةكاني.
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ب -ريَذةي وةرطرتن لة زانكؤ و ثةميانطةكان.
ژ
0

دەرچووانى ئامادەیی

%09

%09

%09

2

دەرچووانى لقه پیشهییهکان

%2

%09

%09

%2

%09

%09

%09

%09

%09

3
4

ههلگرانى بروانامه

رێژەى وەرگرتن له کۆى

ئهم سال

ساالنى پێشوو

پالنى وەرگرتن

دەرچووانى پهیمانگهى پێنچ ساڵهى سهر
به وەزارەتى پهروەردە
دەرچووانى پهیمانگهى تهکنیکى دوو ساڵه

تيَبيين:

 -9ئةو بةشانةي تةنها دةرضوواني ئامادةيي تيَدا وةرةطرييَت ئةوا كؤي ثالني وةرطرتن دابةش دةكريَت بة رِيَذةي
َاني ثيَشوو.
( )%10بؤ دةرضوواني ئةمسالَ و ( )%90بؤ دةرضوواني سال
َي و ثةميانطة تةكنييكةكان
 -2ئةطةر لةو بةشانةي كة رِيَذةي وةرطرتين لقة ثيشةيي و ثةميانطة ثيَنج سال
ثرِنابيَتةوة ،ئةوا بة دةرضوواني ئامادةيي ثرِ دةكريَتةوة .وة بةثيَضةوانةوة ئةطةر رِيَذةي وةرطرتين دةرضوواني
َي و ثةميانطة تةكنييكةكان
ئامادةيي ثرِنةبؤوة ئةوا دةكريَت بة دةرضوواني لقة ثيشةيي و ثةميانطة ثيَنج سال
ثرِبكريَتةوة بة مةرجيَك طشت رِيَنماييةكاني وةرطرتنيان لةسةر بةرجةستةبيَت.
سيَنزةهةم :وانة هاوثةيوةنديدارةكان:
ئةطةر هاتوو ذمارةي ئةو قوتابيانةي/خويَندكارانةي ،كة كةمرتين كؤمنرةكانيان يةكسانة ،زياتر بوو لةو
ذمارةيةي برِيارة وةربطرييَن لة بةشيَكي دياريكراودابةثيَي ثالني وةرطرتن ،ئةوا ناوةكان بةثيَي وانة
هاوثةيوةنديدارةكان دةضنة خانةي ثيَشربِكيَوة ،هةروةكو لةم خشتةيةي خوارةوةدا رِوونكراوةتةوة:
وانه هاوپهیوەندیدارەکان

بهش
پزیشکی ددان

كيميا  /فیزیا  /زیندەوەرزانى

بهشه ئهندازیارییهکان

کیمیا  /فیزیا  /بیرکارى /زیندەوەرزانى

بهشه زانستییهکانى ههردوو کۆلیژى زانست و پهروەردە

كيميا  /زیندەوەرزانى  /فیزیا  /بیرکارى

ههموو بهشهکانى دیکه

بهپێ ی پسپۆرى

ضواردةهةم :وةرطرتين يةكةمةكاني قؤناغي يةكةم لة ثةميانطة تةكنيكييةكان لة بةشي هاوشيَوةي زانكؤ
تايبةتةكان:
َة)
 -9دةرضوواني ثلةي يةكةم لة قؤناغي يةكةم لةسةر ئاسيت بةش لة ثةميانطة تةكنيكيية تايبةتةكان (دوو سال
(جطةلة ثسثؤريية ثزيشكي و ئةندازةييةكان) دواي بةدةستهيَناني الري نةبووني زانكؤيةكي تايبةت و
وةرطرتين رِةزامةندي وةزارةت ،مايف دريَذةدان بة خويَندن لة قؤناغي يةكةم لة بةشي هاوشيَوةي
ثسثؤرييةكةي دةبيَت لة زانكؤ تايبةتةكان.
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 -2تيَكرِاي كؤمنرةي يةكةمي بةش لة قؤناغي يةكةم ثيَويستة لة (زؤر باشة) كةمرت نةبيَت بؤ وةرطرتن لة
قؤناغي يةكةم لة بةشي هاوشيَوة لة زانكؤ تايبةتةكان.
 -3زانكؤ تايبةتةكان دواي ثيَداني الري نةبوون بة وةرطرتين ئةو قوتابي/خويَندكارة و وةرطرتين رةزامةندي
وةزارةت ،نووسراو بؤ ثةميانطة دةكات بؤ ناردني ويَنةيةك لةبرِوانامةي بةمنرةي رِةسةني قوتابي/خويَندكارةكة
دةكات.
 -4لةكاتي وةرطرتين يةكةمي ئاسيت بةش لة ثةميانطةكان لة بةشي هاوشيَوة لة زانكؤ تايبةتةكان ،ئةوا
َي دووةمي ثةميانطة دةبةخشريَت.
قوتابي/خويَدكاري سوودمةند لة كريَي خويَندني سال
ثانزةهةم :قوتابي/خويَندكاري خاوةن ثيَداويسيت تايبةت.
أ -قوتابي/خويَندكاري نابينا كة مةرجةكاني وةرطرتين هةبيَت بؤي هةية داواكاري وةرطرتن رِاستةوخؤ
ثيَشكةش بكات بة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان بؤ وةرطرتن لةيةكيَك لة كؤليَذة مرؤظايةتييةكان.
ب -قوتابي/خويَندكاري خاوةن ثيَداويستيي تايبةت ئةطةر لة بةشيَك وةرطريا و جةستةي شياو نةبوو بؤ ئةو
جؤرة خويَندنة ،ئةوا زانكؤ يان ثةميانطة تايبةتةكان دواي وةرطرتين رِةزامةندي بةرِيَوةبةرايةتيي خويَندني
تايبةت و لةبةرضاوطرتين ئارةزووي قوتابي/خويَندكارةكة بؤي هةية بيطوازيَتةوة بؤ خويَندنيَكي شياوتر بة
َي مابيَت.
مةرجيَك كؤمنرةكةي لةو بةشةدا وةرطريابيَت و كورسي خويَندني بةتال
ج -رةضاوي شويَين خويَندن و هؤل وتاقيطة بؤ خاوةن ثيَداويستةكان بكريَت .
شانزةهةم :ثةيوةنديكردن و نارِةزايي
 -9ئةو قوتابي/خويَندكارةي ناوي لة هةر زانكؤيةك يان ثةميانطةيةك دةردةضيَت ثيَويستة لة ماوةي ( )3رِؤذ
َوةشاندنةوةي
ثاش رِاطةياندني ناوي وةرطرياوان ثةيوةندي بة شويَنةكةي خؤي بكات ،بة ثيَضةوانةوة هةل
ثاآلوتين بؤ دةكريَت.
َبذاردنةكاني خؤي بةثيَي ريَنماييةكاني وةرطرتن لةو بةشةي
 -2هةر قوتابي/خويَندكاريَك بةثيَي رِيزبةندي هةل
َةي ثرِكردنةوة.
وةردةطرييَت ئةوا بةهيض شيَوةيةك مايف نارِةزايي نابيَت و خؤي بةرثرسيارة دةبيَت لة هةل
َاي قوتابيان/خويَندكاران ،ثيَويستة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان
َةتي سكال
 -3لةكاتي بووني هةر كيَشة و حال
بةدواداضووني تةواو ئةجنام بدات ثيَش ئةوةي بؤ وةزارةمتان بةرزبكاتةوة.
حةظدةهةم :ثابةندبوون بة رِيَنماييةكاني ئةزموون و رِيَكاري قوتابييان/خويَندكاران
 -9قوتابيان/خويَندكاران دةبيَت ثابةندبن بةدةوام بةثيَي رِيَنماييةكاني ئةزمونةكان و رِيَكاري
قوتابييان/خويَندكاران كة بةنوسراومان ذمارة ( )22930/5لة  2001/92/94طشتاندني بؤ كراوة بؤ
َنيابوون لة دةوام و تاقيكردنةوةكان لة اليةن تيمي ثشكنيين
هةموو زانكؤ و حكومي و تايبةتةكان ،بؤ دل
تايبةت بة دواداضوون دةكريَت.
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 -2ثيَويستة قوتابي/خويَندكار دواي وةرطرتين كؤتايي لة زانكؤ و ثةميانطة تايبةتةكان ثابةندي دةوام بيَت و
َةكاني خويَندن ئامادةبيَت.
خؤي تةرخان بكات بؤ خويَندن و بةثيَي خشتةي وانةكان لة هؤل
 -3قوتابي /خويَندكار ئةطةر رِيَذةي ئامادةنةبووني لةطشت وانةكان طةيشتة ( )%90بةبيَ بيانووي رِيَثيَدراو
َةي خويَندني بةكةوتوو بؤ هةذمار بكريَت وة هةروةها ئةطةر قوتابي/
(عذر مشروع) تيَثةرِي دةبيَت ئةم سال
خويَندكاريَك لة بابةتيَك ريَذةي ( )%90تيَثةراند دةتوانريَت تةنها لةو بابةتة بةكةوتوو ئةذمار بكريَت
ئةطةر ريَذةي كؤي طشيت ئامادةنةبوو نةطةيشتبوة(.)%90
 -4ئةطةر قوتابي/خويَندكار رِيَذةي ئامادةنةبووني لةكاتي بووني بيانووي رِيَثيَدراو (عذر مشروع) كة بريتية لة
(كؤضي دواي كةساني نزيك وةكو دايك و باوك و خوشك و برا و هاوسةر و مندالَ يان نةخؤيشي كة دةبيَت
بة رِاثؤرتي ثزيشكي بسةمليَندريَت) لة ( )%95تيَثةرِي ئةوا ثيَويستة لةاليةن زانكؤوة دابرِاندني لة خويَندن
بؤ بكريَت.
 -5دةرفةت بدريَت بةو قوتابي/خويَندكارانةي كة لة كاتي خويَندن بةبةهؤي كارةساتيَك بةند دةكريَت بة ثيَي
ياساي سزاداني عيَراقي بةمةرجيَك ئةم قوتابية ريَذةي ( )%95ئامادةنةبووي تيَنةثةرِاندبيَت لة كاتي
دةستطريكردنيدا.
هةذدةهةم :لة رِؤذي دةرضووني ئةم رِيَنمايية كار بةهيض رِيَنماييةكي تري وةرطرتين ثيَشووتر ناكريَت.

د .يـوسـف طــؤران
وةزيرى خويندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
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وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى
ذمارة 7264 :لة 7302/8/9

رِيَنمايي ذمارة()0ى سالَي 7302
بؤمؤلَةتي هاوردن و هةناردن و ناسنامةي بازرطاني

َثشت بة برطةي دووةم ولة ماددةي شةشةم ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةريَمي كوردستان
ثال
َي ( )2090ئةم رِيَنمايانةي خوارةوةمان دةركرد-:
ذمارة ()90ي سال
ماددةي (-:)0

َةتي هاوردن و هةناردن و ناسنامةي بازرطاني وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي
اليةني دةسةآلتدار بة ثيَداني مؤل
/بةرِيَوةبةرايةتي طشيت بازرطاني  /بةريَوةبةرايةتي ثيَشانطاكان و خزمةتطوزارية بازرطانيةكان دواي
بةرجةستةبووني ثيَداويستيةكان.
ماددةي (-:)7

َةتي هاوردن و هةناردن و ناسنامةي بازرطاني بريتية لة-:
مةبةست لة رِيَكخستين ثرِؤسةي ثيَداني مؤل
َسةنطاندني زانياريةكان بة داتا و ذمارةي باوةرثيَكراو.
برِطةي يةكةم :ثيَشكةش كردن و هةل
برِطةي دووةم :دياريكردني ئةوكاآليانةي كة رِيَطة ثيَدراوة بة هاوردةكردنيان يان هةناردةكردنيان بةثيَي
رِيَنمايةكاني ثشكنيين كاآلكان.
َي
َة سنووريةكاني ذيَر كؤنرتؤل
برِطةي سيَيةم :رِيَطة طرتن لة هاوردن و هةناردني كاآلي رِيَطة ثيَنةدراو لة خال
حكومةتي هةريَمي كوردستان.
برِطةي ضوارةم :وةرطرتين رِةزامةندي وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان تايبةت بةو كاآليانةي كة ثيَويسيت بةرِةزامةندي
اليةني ثةيوةنديدار هةية (اجلهة القطاعية).
َي لةطةلَ كاآلي هاوردةكراو (موازنة
برِطةي ثيَنجةم :هاوسةنط كردني بةرهةمي ناوخؤ و ثيشةسازي خؤمال
االنتاج الوطين مع البضائع املستوردة).
برِطةي شةشةم:زيادكردني داهاتي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي و طةياندني بةئاسيت خؤ بذيَوي (التمويل
الذاتي).
َطةنامة ثيَويستةكان بؤ ثيَداني ناسنامةي بازرطاني:
ماددةي سيَيةم :بةل
َطةنامانةي خوارةوة بازرطان ( هاوردةكار يان هةناردةكار )(املستورد او املصدر) تؤمار دةكريَت -:
بةثيَي ئةم بةل
برِطةي يةكةم :فؤرمي داواكاري ثيَداني ناسنامةي بازرطاني لةطةلَ يةك ثولي ( )9000هةزار ديناري
برِطةي دووةم :ثشتطريي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت كؤمثانياكان و كؤنووسي دامةزراندني كؤمثانياو طشت
بةراييةكان ويَنةي ثةسةندكراو (مصدق) لةطةلَ ثاكانةي باجي دةرامةتي كؤمثانياكان (ساآلنة) ئةمةش جطة لة
ثيَداويسيت تايبةت بة بةرِيَوةبةري رِيطةثيَدراوي كؤمثانيا.يان ثشتطريي ب .طشيت طةشةثيَداني ثيشةسازي بؤ
هاوردةكردني كةرستةي خاو و ئاميَري بةرهةمهيَنان .
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برِطةي سيَيةم :كؤثي ثاسثؤرت و كارتي نيشينطة (االقامة) بؤ بيانيةكان ( االجانب )
برِطةي ضوارةم :كارتي نيشينطة ( االقامة ) بؤ ئةوانةي كة دانيشتووي دةرةوةي هةريَمي كوردستانن
برِطةي ثيَنجةم :ئامادةبووني بةريَوةبةري رِيَطاثيَدراوي كؤمثانيا يان بريكاري طشيت (وكيل عام) لةطةلَ ويَنةي
ثةسةندكراوي بريكارنامةي .
برِطةي شةشةم :نويَ كردنةوةي ناسنامةي بازرطان (ساآلنة دةبيَت) دواي هيَناني طشت ثيَداويستيةكان
برِطةي حةوتةم:وةرطرتين برِي ( )75000حةفتا و ثيَنج هةزار دينار ساآلنة وةك رمسي ثيَداني ناسنامة.
ماددةي (-:)4

َةتي هاوردن و هةناردن.
مةرجةكاني ثيَداني مؤل

برِطةي يةكةم :ناسنامةي بازرطاني تازةكراو.
َيَشةي كؤمثانيا لةطةلَ يةك ثولي ()9000هةزار دينارى.
برِطةي دووةم :ثيَشكةشكردني داواكاري لةسةر كل
برِطةي سيَيةم  :وةرطرتين برِي ( )905000سةدو ثيَنج هةزار دينار وةك رِةمسي خزمةت تطوزاري (اجور
خدمات) كة رِيَذةي  %75دةبيَتة ئريادي كؤتايي بؤ خةزينةي وةزارةتي دارايي  %25دةبيَتة ثاداشت بؤ
فةرمانبةراني وةزارةتي بازرطاني وثيشةسازي و كرِيين ثيَداويسيت لؤجيسيت بة ثيَي رِيَنمايي وةزارةتي دارايي
هةريَم.
برِطةي ضوارةم :دياريكردني برِي (الكمية) ئةو كاآليانةي كة بازرطان دةيةويَت هاوردة يان هةناردةي بكات بؤ
َيَندارو و ئةو سنوورةي كة دةيةويَت ثيَيدابهيَنيَتة ناو هةريَم
هةر جؤريَك لةطةلَ طوذمةي خةمل
َةتيَك
َةتيَكي هةبيَت  ،واتا نابيَت هيض مؤل
برِطةي ثيَنجةم :بؤ هةر ( )9000هةزار تةن لة كاآل ثيَويستة مؤل
زياتر بيَت لة ( )9000هةزار تةن
برِطةي شةشةم :ئةو كاآليانةي كة بة كارتوون هةذمار دةكريَت بؤ منوونة ( جطةرة  ،خواردنةوة طازيةكان و
َةتيَك لة ( )3000سيَ هةزار كارتوون زياتر نةبيَت .
كحوليةكان ،.هيَلكة ...هتد) ثيَويستةبرِي هةر مؤل
َةتةكة جيَ بة جيَ بكات  ،مايف
برِطةي حةوتةم :ئةطةر هةر كؤمثانيايةك نةيتواني لة ماوةي دياري كراو  .مؤل
وةرطرتنةوةى ثارةي رِةمسي خزمةتطوزاري نابيَت
برِطةي هةشتةم :رِيَطةدان بة هاوردن و هةناردن و دووبارة هةناردنة دةرةوةي هةموو كاآليةك  ،جطة لةو
كاآليانةي كة بازرطاني كردنيان رِيَطة ثيَنةدراوة.
َةتي
برِطةي نؤيةم :رِةضاوكردني بةرذةوةندي طشيت و ثشتطريي كردن لة بةرهةمي ناوخؤ لة كاتي ثيَداني مؤل
بازرطاني
َةتي هاوردن
برِطةي دةيةم :ماوةكاني كارثيَكردني مؤل
َي و خؤراكي وةزري ( املنتوجات الزراعية والغذائية املومسية ) لة اليةن وةزارةتي
أ -بةرهةمي كشتوكال
كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو وةك ( اجلهة القطاعية ) دياري دةكريَت بة ثيَي وةرز (الرزنامة الزراعية ) .
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َةتي هاوردني هةموو كاآليةك شةش مانط دةبيَت و دةتوانريَت بؤ ماوةي يةك
ب -ماوةي كارثيَكردني مؤل
مانط و تةنها بؤ يةك جار دريَذ بكريَتةوة و بؤ ئةو طوذمانةي زؤرن و وةرزين و بةش بةش هاوردة دةكريَن
َطةي ياخود هؤكاري باوةرِ ثيَكراو (مربر مقنع).
لة كاتي بووني بةل
َةتي هةناردن بةثيَي جؤري كاآلكة دياري دةكريَت بةم شيَوةي خوارةوة:
برِطةي يازدة :ماوةي مؤل
َي بؤماوةي ( )2دوو مانط دةبيَت
أ-ثيَستةي خؤشكراو ،نيمضة خؤشكراو (ثيَكل) و بةرهةمي ئاذةل
ب-ئةو خورمايةيي كة لة خوارووي عيَراق بةرهةم دةهيَنريَت و لة سنوورةكاني هةريَمي كوردستان هةناردة
َي دواتر ريَطةي ثيَدةدريَت  ،تةنها لة مانطي ( )2بؤ مةبةسيت
َيَك تاكو 7/39سال
دةكريَت لة  1/9ي هةر سال
ئاليك يان ثيشةسازي هةناردة دةكريَت (لالغراض العلفية أو الصناعية).
َةتي هةناردن بؤ ماوةي يةك سالَ كاري ثيَدةكريَت بؤ
ج -كاآلي تر  :بة مةبةسيت هانداني هةناردةكردن  ،مؤل
َةي كارتؤن ...هتد)
منوونة ( هارِاوةي ثالستيَك  ،كانزاكان  ،بال
َةتةكةي هةية بة كاآليةكي تر بة مةرجيَك ماوةي
د-بازرطان ياخود كؤمثانياي هةناردةكار مايف طؤريَين مؤل
َةتةكةي رِةت نةدابيَت (علي ان التتعدى فرتة نفاذها الفرتة احملددة للمادة
كارثيَكردني هةمان مادةي يةكةمي مؤل
اجلديدة)
َةي
ه-ئةو جؤرةكاآليانةي كة هةناردةي دةرةوةي هةريَم دةكريَت بةمةبةسيت دووبارة بةكارهيَنانةوة وةك بال
كارتؤن و هارِاوةي ثالستيك و قورقوشم ...هتد ) ثيَويستة لةاليةن بةريَوةبةرايةتي ضاوديَري بازرطاني ثاريَزطاكان
بة كؤنووس (احملضر) كةشفي كؤطاكة بكةن داواكاريةكةيان بة نووسراو بنيَرن بؤ بةريَوةبةرايةتي طشيت بازرطاني
َةتي هةناردن
بة مةبةسيت ثيَداني مؤل
ماددةي (-:)2

َةتي هاوردن
كؤتايي هاتين مؤل

َةتةكة
َةتي ثابةند نةبووني كؤمثانياي هاوردةكار بة رِيَنماييةكان يان بةكارهيَناني مؤل
برطةي يةكةم :لة حال
بةشيَوةي ناياسايي.
َةتةكة.
برِطةي دووةم:كؤتايي هاتين ماوةي كارثيَكردني مؤل
َةتةكةي.
برِطةي سيَيةم :جيَبةجيَكردني برِطةكاني مؤل
َةتة
َةتي نويَ ثيَويستة هاوردةكار نووسراوي كؤتايي هاتين مؤل
برِطةي ضوارةم  :بةمةبةسيت وةرطرتين مؤل
كؤنةكةي لة طومرطي ثةيوةنديدار بهيَنيَت بؤ بةريَوةبةرايةتي طشيت بازرطاني.
ماددةي (-:)9
طؤرِيين مةرز :

َطةي باوةر ثيَكراو (مربر مقنع) و
دةكريَت مةرزي هيَناني كاآل بطؤرِدريَت ئةطةر ثيَويست بوو بة هيَنانةوةي بةل
َتي ب.طشيت بازرطاني دةبيَت .
لة دةسةال
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ماددةي (-:)2

هاوردةكردني بةرهةمي خؤراكي دروستكراو ( املنتجات الغذائية املصنعة).
أ -لة كاتي هاوردةكردني بةرهةمي خؤراكي دروستكراو وةكو ئارد و نيشاستة و جوزي هندي و مةوادي
عةتاري بةهةموو جؤرةكانيةوة ثيَويستة رِةزامةندي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت كشتوكالَ  /بةرِيَوةبةرايةتي
ثاراستين كشتوكالَ (وقاية املرزوعات) وةربطريَت بؤ ديارى كردني مةرجةكاني هاوردةكردن و ثيَداني
َةتي هاوردن .
مؤل
ب -دياري كردني مةرجةكاني كاآل-:
َةتي هاوردن ثيَويستة هةموو مةرجةكاني ثيَويست بة كاآلي هاوردةكراو دياري بكريَت بةثيَي تايبةمتةندي
لة مؤل
َي جؤري هةريَم و مةرجةكاني وةزارةتي تةندروسيت و هةر
باوةر ثيَكراو لة دةستةي ثيَوانة سازي كؤنرتؤل
اليةنيَكي ثةيوةنديدار بة ثشكنيين كاآلكان .
ماددةي (-:)8

َةت وةرطرتن هةية :
ئةو كاآليانةي كة ثيَويسيت بة مؤل
َي  -:بةرهةمي كشتوكالي خاو (املنتجات الزراعية اخلامة)
برِطةي يةكةم  :بةرهةمي خؤراك و كشتوكال
بةرهةمي طؤشت و مريشك وة ثيَكهاتةكاني (مشتقاتها) هةروةها داري خاو (اخلشب اخلام) ثةيين كيميايي
َي (املبيدات الزراعية) دةرماني ظيَتيَرنةري ( االدوية البيطرية )
(االمسدة الكيميائية) ئاليك و قرِكةري كشتوكال
َيانةي سةرةوة ثيَويسيت بة وةرطرتين رِةزامةندي ثيَشةكي ( املوافقة املسبقة ) وةزارةتي
هاوردةكردني ئةم كاال
كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاوي هةريَمي كوردستان هةية بةثيَي نووسراوي رِيَطا ثيَدان ئاراستةي بةرِيَوةبةرايةتي
طشيت بازرطاني بكريَت كة لة نوسراوةكة ئةم زانياريانةي تيَدا دياري كرابيَت :
أ .جؤري كاآل ،ب  .برِي كاآل (الكمية )  ،ج .سةرضاوةي شويَين بةرهةم هيَنان (املنشأ)  ،د .مةرزي هيَنانة
َةتي هاوردةي ثيَ دةدريَت .
ذوورةوة  ،ه  .ماوةي رِيَطا ثيَدانةكة )  ,بةثيَي ئةم زانياريانة مؤل
برِطةي دووةم :هاوردةكردني دةرمان و ثيَداويسيت ثزيشكي ثيَويسيت بة رِةزامةندي ثيَشةكي وةزارةتي
تةندروسيت هةية بةثيَي نووسراوي رِيَطاثيَدان كة ئاراستةي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت بازرطاني  /بةرِيَوةبةرايةتي
َةتي
ثيَشانطاكان و خزمةت طوزاري بازرطاني دةكريَت  .هةر بةهةمان شيَوةي زانياري برِطةي سةرةوة مؤل
هاوردةي ثيَدةدريَت .
برِطةي سيَيةم  :هاوردةكرني دار و درةخت و نةمامي جؤراوجؤر ثيَويسيت بة رِةزامةندي ثيَشةكي وةزارةتي
َةتي هاوردةي
كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاوي هةريَم هةية هةر بة هةمان شيَوةي زانياري برِطةكاني سةرةوة مؤل
ثيَدةدريَت .
برِطةي ضوارةم :هةموو ئةو كاآليانةي كة ثةيوةنديان بة ئاسايشي هةريَم هةية ثيَويسيت بة رِةزامةندي ثيَشينةي
وةزارةتي ناوخؤ و اليةنة ثةيوةنديدارةكان هةية بة هةمان شيَوةي زانياري برِطةكاني سةرةوة مؤلةتي هاوردةي
ثيَدةدريَت .
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َةتي ناردني بةرهةمي نةوت و كانزاكان دةدريَت دواي
برِطةي ثيَنجةم :بةرهةمي نةوت و كانزاكان  /مؤل
وةرطرتين رِةزامةندي ثيَشةكي وةزارةتي سامانة سروشتيةكاني هةريَم بة نووسراوي رِيَطة ثيَدان بة هةمان
َةتي هاوردةي ثيَدةدريَت .
شيَوةي زانياري برِطةكاني سةرةوة مؤل
برِطةي شةشةم :هةموو ئةو كاآليانةي كة رِاستةوخؤ لةاليةن كةرتي طشيت هاوردة دةكريَت و ئةو اليةنانةي كة
َةتي هاوردن هةبيَ دواي ئاراستةكردني نووسراوي فةرمي بةبيَ
ليَبوردني طومرطي وةردةطرن  ,ثيَويستة مؤل
َةتيان ثيَدةدريَت .
وةرطرتين رِةمسي خزمةت طوزاري ( اجور اخلدمات ) مؤل
برِطةي حةوتةم :هةرنووسراويَكي رِيَطة ثيَدان كة لةاليةني ثةيوةندي دار (اجلهة القطاعية) دةردةضيَت دةكريَت
َةكاني (  ) 6 – 5ئةم رِيَنمايية
َةتيَك لة طةلَ رةضاوكردني برِطةي ضوارةم لة خال
بة مؤل
ماددةي (-:)6

ثؤَليَنكردني ضاالكي بازرطاني ( تصنيف النشاط التجاري).
بة مةبةسيت ثؤَليَن كردني ضاالكي هاوردن و هةناردن ثيَويستة سةرجةم ئةو كةسانةي كة لة بواري بازرطاني
هاوردة و هةناردة كاردةكةن لة هةريَمي كوردستان خؤيان رِيَك خبةن وةك ( كؤمثانياي تايبةمتةند لة بواري
هاوردة و هةناردةي كاآل) لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت كؤمثانياكان  /هةريَمي كوردستان خؤيان تؤمار بكةن يان
َةتي كاركردنيان ثيَدرابيَت لة ماوةي ( )4ضوار مانط
وةك كارطة لة ب  .طشيت طةشةثيَداني ثيشةسازي مؤل
دواي دةرضووني ئةم ريَنمايية .
ماددةي (-:)03

برِطةى يةكةم :كار دةكريَت بة برِياري سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )2640لة
َةكاني ()5-4-3-2-9
2093/3/92سةبارةت بة بازرطانيكردن بة ئؤتؤمبيَل برِطةي يةكةم لة خال
َةتي هاوردةكردني ئؤتؤمبيَل و كةل و ثةل و يةدةطي ئؤتؤمبيَلي تازة و بةكارهاتوو
برِطةي دووةم  :مؤل
(االدوات االحتياطية اجلديدة واملستعملة) دةدريَت دواي ثيَشكةشكردني ئةم ثيَداويستيانةي خوارةوة .
أ -ناسنامةي بازرطاني تازةكراوة :
َيَشةي كؤمثانياكان لةطةلَ يةك ثولي ( )9000هةزار
ب -ثيَشكةش كردني فؤرمي داواكاري لة سةر كل
ديناري .
ت -ثرِكردنةوةي فؤرمي تايبةت بة داواكاري هاوردني ئؤتؤمبيَل ئةو زانياريانةي تيَدا دياريكرابيَت
َتي بةرهةمهيَنةر/تايبةمتةنديةكاني )
(جؤر/مؤديَل/ذمارةي شاسي (الشة)  /ووال
برِطةي سيَيةم  :لة كاتي هاوردة كردني ئؤتؤمبيَلي دذة طوللة (درع) ثيَويستة رِةزامةندي ثيَشةكي وةزارةتي
ناوخؤ وةربطرييَت .
َةتي هاوردن و هةناردني ئؤتؤمبيَل تةنها (  ) 6شةش مانط دةبيَت دريَذ
برِطةي ضوارةم  :ماوةي مؤل
ناكريَتةوة .
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ماددةي (-:)00

لةبةر بةرذةوةندي طشيت :
َةتي زيادبووني
برِطةي يةكةم  :رِيَطة نادريَت بة هةناردني ئةو كةل و ثةالنةي كة لة ناوخؤ ثيَويستة تةنها لة حال
لة ثيَويسيت ناوخؤ وهيَناني رِةزامةندي ليَذنةي ئابووري ثاريَزطاكان .
برِطةي دووةم  :رِيَطة نادريَت بة هةناردنة دةرةوةي ئةو كةل و ثةالنةي كة لة رِيَطةي فؤرمي خؤراك دابةش
دةكريَن .
برِطةي سيَيةم  :بة مةبةسيت بةردةوام بوون لة ثةيوةندي نيَوان وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي هةريَم لةطةلَ
َةتانةي (كةرتي تايبةتي و طشيت ) كة لة بةرِيَوةبةرايةتي
وةزارةتي بازرطاني عيَراقي فيدرالَ هةموو ئةو مؤل
طشيت خزمةتطوزارية بازرطانيةكاني عيَراقي فيدرالَ دةردةضيَت كاري ثيَدةكريَت و بة نووسراو ئاراستةي
طومرطةكان بكريَت بة بيَ وةرطرتين رِةمسي خزمةت طوزراي
ماددةي (-:)07

َة سنووريةكان بؤ طؤرِيين سيستةمي كاركردن بة (الكمية) لة جياتي طوذمة
بؤ ثيَداني كاتيَكي طوجناو بة خال
َدةوةشيَنيَتةوة و كار دةكريَت بةم رِيَنماييانة دواي ضوار مانط لة
( املبلغ) هةموو فةرمانةكاني ثيَشوو هةل
دةرضووني رِيَنماييةكان
ماددةي سيَزدةهةم :كار بة هيض رِيَنمايةك ناكريَت كة ناكؤك بيَت لةطةلَ ماددة و برِطةكاني ئةم رِيَنمايية .

د.علي سندي
وةزيري بازرطاني و ثيشةسازي بة وةكالةت
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ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة 440 :لة 7302/8/72

بةيانى سالَى 7302

ئاماذة بة برِيارى ئةجنومةنى دادوةرى ذمارة ( 52لة  )2097/2/22وة بةو دةسةآلتةى كة بة ئةجنومةنى
َى 2007
دادوةرى دراوة بةثيَى حوكمى ماددة ( -)34ضوارةم لة ياساى دةسةآلتى دادوةرى ذمارة ( )23بؤ سال
وة ئاماذة بة رِاثؤرتى ضاوديَرى دارايى كة هاتووة بةثيَى نووسراوى ديوانى ضاوديَرى دارايى ذمارة ( 201/6لة
 )2097/7/97برِيارماندا بة :
 -9ثيَدانى سةربةخؤى كارطيَرى بة بةشى ووردبينى لة دادطاى ثيَداضوونةوةى هةريَمى كوردستان وة جيا
كردنةوةى لة بةرِيَوةبةرايةتى ذميَريارى و لكاندنى رِاستةوخؤ بة سةرؤكى دادطاى ثيَداضوونةوةى هةريَم وة
ثةيكةرى رِيَكخستنى دادطاى ئاماذة ثىَ كراو رِاست بكريَتةوة لة سةر ئةو بنةماية .
 -2ئةو فةرمانة جىَ بةجىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة .

ج.سةرؤك
بنطني قاسم حممد
ل/سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى

7302 /8/03

– –76

ذمارة ( )702العدد

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )6برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()95ى
َى  2007برِيارماندا بة -:
سال

بةيانى ذمارة ()72ى سالَى 7302

 طؤرِيين ( سةنتةري ضارةسةري سروشيت دةربةندخيان ) بؤ ( سةنتةري ضارةسةري سروشيت شةهيد شاهؤ ) لةبةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت سَليَماني
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/6/20

بةيانى ذمارة ()78ى سالَى 7302

 طؤرِيين( يةكةي تةندروسيت ) بؤ ( هؤبةي تةندروسيت ) لة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت سليَماني. -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رِؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/6/20

بةيانى ذمارة ()76ى سالَى 7302

 طؤريين( بةشي خؤثاراسنت ) بؤ (بةرِيَوةبةرايةتي خؤثاراسنت ) لة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت طةرميان. -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/6/20

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـري تةندروسيت

7302 /8/03

– –03

ذمارة ( )702العدد

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )6برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()95ى
َى  2007برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()03ى سالَى 7302

 كردنةوةي ( بةشي ددان و تةندروسيت ناودةم و شةويالط) لة سةنتةري ضارةسةري شيَرثةجنة لة نةخؤشخانةيرزطاري سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/7/92بةيانى ذمارة ()00ى سالَى 7302

 كردنةوةي ( سةنتةري جوانكاري ثزيشكي ئايال )ي تايبةت لة شاري هةوليَر بة مةرجيَك و ثابةند بن بةطشت رِيَنماييةكاني وةزارةتي تةندروسيت و ذينطةيي وة سةنديكاي ثزيشكاني كوردستان .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/7/92

بةيانى ذمارة ()07ى سالَى 7302

 كردنةوةي ( نةخؤشخانةي ميديكانؤ )ي تايبةت لة شاري سليَماني بة مةرجيَك و ثابةند بن بة طشترِيَنماييةكاني وةزارةتي تةندروسيت و ذينطةيي وة سةنديكاي ثزيشكاني كوردستان .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/7/92بةيانى ذمارة ()00ى سالَى 7302

 كردنةوةي ( سةنتةري جوانكاري ثزيشكي  )vanest plastic surgery centerئايال)ي تايبةتلة شاري هةوليَر بة مةرجيَك و ثابةند بن بة طشت رِيَنماييةكاني وةزارةتي تةندروسيت و ذينطةيي وة
سةنديكاي ثزيشكاني كوردستان .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/7/92

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـري تةندروسيت
7302 /8/03

– –00

ذمارة ( )702العدد

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )6برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()95ى
َى  2007برِيارماندا بة -:
سال

بةيانى ذمارة ()04ى سالَى 7302

َكردني نةخؤشية دريَذ كراوةكان )لة نةخؤشخانةي هةناوي فيَركاري شةهيد
 كردنةوةي ( هؤبةي كؤنرتؤلد.هيَمن سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت سليَماني
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/7/92

بةيانى ذمارة ()02ى سالَى 7302

 كردنةوةي ( بةشي ضاندني مؤخي ئيَسك ) لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت كاروباري تةندروسيت سةر بةبةريَوةبةرايةتي طشيت كاروباري تةندروسيت لة ديواني وةزارةت .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/7/24

بةيانى ذمارة ()09ى سالَى 7302

 كردنةوةي ( بنكةي تةندروسيت سةركاريَز )سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2097/7/39

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـري تةندروسيت

7302 /8/03

– –07

ذمارة ( )702العدد

