
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لة اليةن هاووالتيةوةهةنطاوةكانى وةرطرتنى ضيمةنتؤ 

ياووالتى داواكازييةك ئازاضتةى بةزيَوةبةزايةتى فسؤشتهى ضيىهتؤى ضميَىانى دةكات بؤ وةزطستهى 
 دةكات ..  تدقيقضيىةنتؤ و لةطةهَ بةلَطةناوةى ثيَويطت ضةزدانى بةشى 

 بةلَطةى نامةى ثيَويست كة هاووالتى ئامادةى بكات

 فايميَكى خالَى . (1

 ا : وؤلةتى بيه (2

لةاليةى شازةوانيةوة ئازاضتة كسابيَت ثيَويطتة دانةى تايبةت كة  -
 بؤ بةزيَوةبةزايةتى فسؤشتهى ضيىهتؤ .

 دةكسيَت . 2211و  2212تةنًا كاز بة وؤلةتى ضالَى  -

 ظوزة قيد ) تاثؤ ( , ئةبيَت لة تاثؤوة زاضتيَهساو بيَت . (3

نيةوة نةخصةى بيها : لةاليةى ضةنديكاى ئةنداشيازاى و شازةوا (4
 زاضتيَهساو بيَت .

 حدود : ديازى كسدنى ضهوزى بيها لة تاثؤ دةكسيَت . تثبيت (5

 

 بؤ ضةزجةم بةلَطةناوةكاى دةكات وزدبيهى  تدقيق بةشى 

 دةضيَتة بةشى كؤوجيوتةز بؤ وزدبيهى كسدنى كة ثيَصرت داواكاز ياى ياوضةزةكةى ضيىهتؤى وةزنةطستووة 

ئةطةز بةلَطةناوةكاى تةواو نةبووى 
 دةطةزيَهسيَتةوة بؤ تةوا و كسدنى 

 ئةطةز بةلَطةناوةكاى تةواو بووى 

ئةطةز ثيَصرت ضيىهتؤياى 
 دةطرييَتوةزطستبيَت , واوةلَةياى زا

 ئةطةز ضيىهتؤى وةزنةطستبيَت 

 اوةندى لةضةز داواكازى ياووالتى دةدات بؤ وةزطستهى ضيىةنتؤ بةزيَوةبةزى فةزوانطة زةش

 شف و كسيَى نقمَى ضيىهتؤ بؤ دةكات بؤ كسيَى كةكةشفى ذويَسيازى وةظمى 

دوو وةظن بؤ ياووالتى دةكسيَت كة وةظمى كةشف و وةظمى نقمى ضيىهتؤية , 
يةشاز ديهازة بؤ  22يةشاز ديهازة و بؤ دةزةوةى شاز بسى  15بؤ ناوشاز بسى 

 يةزدوو وةظمةكة .

  و وادةى ليرنةى كةشف بؤ ياووالتى ديازى دةكسيَتبةشى يونةزى كازتى شانيازى دةداتة ياووالتى  كازتى شانيازى , شانيازى ضةز وؤلةتى بيهاى تيادا ياداشت دةكسيَت 

ووالتيانى قةشا و ناحيةكاى لة شويَهى خؤياى لة ضةزجةم واوةلَةى يا:  نىيبيَ ت
و نويَهةزى قاميقاويةت ضةزجةم زيَطةى قةشاو ناحيةكانةوة ثيَصكةط دةكسيَت 

 يةنطاوةكانى تس لة بةزيَوةبةزايةتى بؤ ياووالتى ئةجنام دةدات .

 

 دةطةزيَتةوة بةشى تدقيق و وادةى بؤ ديازى دةكسيَت كة بطةزيَتةوة بؤ ئةجناودانى وعاوةلةكةى

وادةى بؤ ديازى دةكسيَت كة نصيكةى و لةضةز فايمةكةى وؤز و ئيىصا دةكسيَت و لة 
 وادةى خؤى دةطةزيَتةوة بةشى تقديق و دةضت بة وعاوةلة دةكات

 



ياووالتى ئةو ثطولَةية دةباتة الى بةزيَوةبةز 
 بؤواذوو كسدنى 

بةشى ئاواز ضةزجةم شانيازى وةزطستهى 
 ضيىةنتؤى يةوليَس و ديؤك داخن دةكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليرنةى كةشف لة وادةى ديازى كساودا ضةزدانى شويَهى ديازى كساو دةكات 

ليرنةى كةشف بة ئؤتؤوبيَمى تايبةتى بةزيَوةبةزايةتى فسؤشتهى ضيىهتؤ 
لة ناوشاز , بؤ دةزةوةى شاز لة وادةى هى ديازى كساو دةكات ضةزدانى شويَ

ديازى كساودا ياووالتياى لةبةزدةم شازةوانى قةشاو ناحيةكاندا ئاوادة دةبو و 
 :لةطةهَ ليرنةى ديازى كساودا ضةزدانى شويَهى وةبةضت دةكةى 

 بةزاوزدى شويَويَهى ديازى كساوو وؤلةتى بيها دةكةى  -

 زى كساوو نةخصةى بيها دةكةى .بةزاوزدى شويَهى ديا -

 ثيَويطتة خانووةكة تةواو نةبووبيَت . -

 

 

بسى ضيىةنتؤ بؤ ياووالتى وةظميَك دةداتة ياووالتى كة ليرنةى ديازى كساو ثاط كةشف كسدى 
 و وادةيةكى دةداتيَ كة ضةزدانى بةزيَوةبةزايةتى فسؤشتهى ضيىةنتؤ بكات  ديازى دةكات

نةماى ديارى كزدنى بزى ضيمنتؤ لةاليةن ليذنةوة لةسةر ب -
 فزاوانى بيناكة دةبَيت :

 تةى دةبيَت  22تةى بؤ  1بؤ ناوشاز لة 

 تةى دةبيَت  15تةى بؤ  1ةزةوةى شاز لة د

 رؤذ دةبَيت  3وادةى ديارى كزاوى هاووالتى بؤ سةردان لةثاش  -

 

 

 ليرنةى كةشف شانيازى بسى ضيىةنتؤى زةشاوةند لةضةز دزاو دةدةنة بةشى بسِيو

كةس ثيَك ديَت كة واذوو لةضةز بسى ديازى كساوى  3ليرنةى كةشف لة 
 ضيىةنتؤ دةكةى

 

دا لةطةهَ وةظمى ليرنةى كةشف انلة وادةى خؤييةووو ياووالتيانى ناوشاز و دةزةوةى شاز 
  دةكةى لة بةزيَوةبةزايةتى فسؤشتهى ضيىهتؤى ضميَىانىيو سضةزدانى بةشى بِ

سِيو ثاط وزدبيهى كسدى , واوةلَةى تةواوى ياووالتى وةزدةطسيَت لةطةهَ وةظمى كةشفدا و بةشى ب
 ثطولَةيةك بؤ ياووالتى ئاوادة دةكات 

دانى بسة ثازةى ديازى كساو بؤطؤزيهى بةضةك ياووالتى ئةو ثطولَةية دةباتة بانك بؤ   

يةشاز ديهاز لة بانك لة ياووالتى  62بؤ يةز يةك تةى ضيىةنتؤ بسى  -
 وةزدةطرييَت .

تةى وةزدةطسى لة بةزيَوةبةزايةتى  3بؤ  1ئةو ياووالتيانةى كة بسى  -
 ى بانك ناكات ثازةكةياى ليَ وةزدةطرييَت و ثيَويطت بة ضةزدان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بةزيَوةبةزايةتى فسؤشتهى ضيىهتؤ بؤ وزدبيهى كسدنى ضةكى بانك ديَهيَتةوة بةشى وزدبيهى لة 

لة بسى ضةكى بانك ثيَى و  كة دوو نوضخةية ثطولَةى وةزطستو : - ضةزدانى بةشى خةشنة دةكات و ضةكى بانكى ليَ وةزدةطرييَت و دوو ثطولَةى ثيَ دةدزيَت 
و ئةوى تسيض  الى ياووالتى دةويَهيتةوة دانةيةكى دةدزيَت  و 

 دةدزيَتة بةشى ذويَسيازي .

سؤشنت : وةبةضت ليَى كسيهى بسة ضيىهتؤية لةاليةى ثطولَةى ف -
 ياووالتيةوة .

 

وزدبيهى يةزدوو ثطولةكةضةزدانى بةشى وزدبيهى دةكات بؤ   

 ثطولَةى فسؤشنت دةباتة بةشى دابني كسدى

ثطولَة دةداتة ياووالتى كة ثطولَةى زيَطةثيَدانة  3بةشى دابني كسدى   ثطولَةى زيَطة ثيَداى ناوى ياووالتى و بسة ضيىةنتؤى لةضةز ديازى كساوة  

 

ضيىةنتؤى خؤى ة بؤ وةزطستهى بسةىةنتؤى تاضمَوجثطولَةكة دةباتة كازطةى ضي 3ياووالتى   

 ثطولَةكانى ليَ وةزدةطرييَت و بسة ضيىةنتؤى ديازى كساوى ثيَ دةدزيَت 

نويَهةزى بةزيَوةبةزايةتى فسؤشتهى ضيىةنتؤى ضميَىانى لة كازطةى 
 ضيىةنتؤى تاضموجة ئاوادةية و ثيَصواشى لة ياووالتياى دةكات 

 

 نويَهةزى وةشازةت ضواز ثطولة وةزدةطسيَت 

دواى وةزطستهى ضيىةنتؤى ديازى كساو يةكيَك لة ثطولَةكاى 
 دةطةزيَهرتيَتةوة بؤ بةشى بسيو و دواتس دةدزيَتة بةشى ذويَسيازى لةطةهَ

ضواز ثطولةى تس كة يةكياى بؤ خاوةى ضيىةنؤت و يةكياى بؤ ذويَسيازى 
 وعىن و يةكياى بؤ بةشى ذويَسيازى و يةكياى بؤ بةشى دابني كسدى دةبيَت 

 


