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 ثرؤذةم نيسةبارةت بة ثرؤطرامى يةكةم    
 و (SSIYB)كردنى ثرؤذةكةت تبؤ دةستثيَكردن و باشسةرةتاي ئاسان بة ثشت بةسنت بة ثرؤطرامى  ئةم ثرؤطرامة  لة اليةن ريَكخراوى كاري نيَودةولَةتييةوة 

  (KAB)هةروةها  ثرؤطرامى  بة جيهانى كاري بازرطانى ئاشنا ببة   (GET Ahead for Women) ثرؤطرامى بةرةوثيَشضوون بؤ خامنانى خاوةن ثرؤذة
كة  دةيانةويت بضنة نيَو جيهانى  كاري بازرطانييةوة  لةرِووى طةشةثيَدانى توانا ثيَشةنطييةكانيانةوة و بؤ  ىياوانةثذن و   بؤ بةتواناكردنى ئةو  الوة

 ياندا  و كاركردن بؤ ئامادةكردنى ثالنكار بؤ دةستثيَكردنى  ئةو ثرؤذانة.دةستنيشانكردنى بريؤكةى ثرؤذةى طوجناو لةتةك تواناكان

و ئةو زانست و ليَهاتووييانةى كة هةروةها ثرؤطرامةكة ئةو  توانا ثيَشةنطيية  بنةرِةتييانةى ثيَشةنط دةخاتةرِوو كة هاوكارن لةسةرخستنى ثرؤذةكةيدا 
نيدا، هةروةها  ن لةبةر رؤشنايي  توانا خودييةكاكانى ثرؤذةو هةلَسةنطاندنيان و هةلَبذاردنى باشرتينياثيَويسنت بؤ بةتواناكردنى لة بةديهيَنانى بريؤكة

بنةرِةتييةكانى تايبةت بة جؤري  بابةتة ثرؤطرامةكة   ثرؤذةكةو بةرِيَوةبردنى. هةروةها وردةكاريي هةنطاوةكانى ئامادةكردنى ثالنكار بؤ دةستثيَكردنى 
دةطريَتةخؤ، سةرةرِاي  ئةو كيَشةو هةالنةى كة ذنان و ثياوان رووبةرِوويان دةبنةوة لة  ضوارضيَوةى  و رةطةزةكةةر( و يةكسانى هةردوكؤمةآليةتى ) جيَند

 خسيَن.هةولَدانياندا بؤ دامةزراندن و بةرِيَوةبردنى ثرؤذةكانيان و ضؤنيَتيي ضارةسةركردنى ئةو كيَشانةو سوودوةرطرتن لةو هةالنةى كة دةرِة

 راهيَنةر  لةطةلَ منوونةى  ثالنى ثرؤذة ثيَكديَت. بؤ  بؤ راهيَنراو  هةروةها ريَبةري راهيَنان  يَنان  لةم ثرؤطرامةدا  لة ريَبةري بابةتةكاتنى راه

ثرؤذةم كة لة  نيانى ثرؤطرامى يةكةمى لة كوردستاندا بطوجنيَت بةثيَى بابةتةكانى رِاهيَنة كة لةطةلَ ذينطةى كارى بازرطانو جؤرة طوجنيَنراوئةم ضاثكراوة  بة
 .4102يةمةن دارِيَذراوة لة سالَى 

 

 م 4102بؤ ريَكخراوى كاري نيَودةولَةتى  © نى لةضاثدان ثاريَزراونكامافة

 ريَكخراوى كاري نيَودةولَةتى بة ريَثيَدانى                    ضاثكراوة لةاليةن

     ي ثيَش كات لةاليةن نوسينطةى كاري نيَودةولَةتييةوةيان  بفرؤشريَت بةر لة رةزامةند دابةش بكريَت كوردستانناشيَت ئةم ضاثكراوة لة دةرةوةى 

  مةى  جيهانى بؤ ثاراسـتنى كة هاوثيَضى ريَكةوتننا( 4) بآلوكراوةكانى  نوسينطةى كاري نيَودةولَةتى دةكةويَتةبةر ثاريَزطاريكردنى مافةكانى دانةر  بةثيَي ثرؤتؤكؤلي ذمارة
هـةر داواكارييـةكي    . وةكةى بدريَتنى دانةر ، لةطةلَ ئةوةشدا  دةشيَت  برِطةى كورتى ليَوةربطرييَت  بةبيَ وةرطرتنى ريَثيَدان بةمةرجيَك وةك ثيَويست ئاماذة بة سةرضامافةكا

ي ) مافةكان و ريَثيَدان( ، جنيَظ ) ناونيشـانى الي خـوارةوة( و نووسـينطةكةش     ريَثيَدان  يان وةرطيَرِان  ثيَويستة ئاراستةى  بةشي بآلوكراوةكانى  نوسينطةى كاري نيَودةولَةت
 هةميشة ثيَشوازى لةو داخوازييانة دةكات.

 

 ثرؤذةم  نيثرؤطرامى يةكةم 

  كةثرؤذة منوونةى ثالني 

 م 4102 ( كوردى)بة ضاثي يةكةم 

  كوردستان ذمارةى سثاردن                  لة 

 ISBN xxxxxxxxxxxxx(: ذنسك) تىذمارةى نيَودةولَة 

طرتوةكان بـةكاريان دةهيَـنن و نـة    نة ئةو ناوانةى  كة لة بآلوكراوةكانى سةنتةري هةريَميي وآلتة عةرةبييةكان  بةكار دةهيَنريَن طوجناوة لةتةك ئةوانةدا كة نةتةوة يـةك 
دةردةبرن  سةبارةت بة ثيَطةى ياسايي  هةر وآلتيَك يان ناوضـةيةك  يَميي وآلتة عةرةبييةكان  ئةو ثيَشكةشكردنانةى  كة بابةتةكان دةيطريَتةخؤ  هيض رايةكى  سةنتةري هةر

لة بابةتـةكان يـان ليَكؤلَينـةوةكان      يان هةريَميَك  يان دةسةآلتدارانى هةر كام لةوانة  يان سةبارةت بة دةستنيشانكردنى سنورةكانى.  بةرثرسياريَتيي ئةو بريورِايانةى كة
سـةنتةري  ضـاثكراوة  ئـةوة ناطةيـةنيَت  كـة     ةكان خؤيانة.  بآلوكردنةوةى  ئةم دارييةكانى تردا دةربرِراون و واذؤيان ثيَوةية  تةنيا بةرثرسياريَتى خودى دانةريان لة بةش

هةية لةسةر  ئةو بريورِايانةى دةيطريَتةخؤ. يي وآلتة عةرةبييةكان  رةزامةندي هةريَم

 نطةى  هةريَميي  ريَكخراوى كاري نيَودةولَةتى بةدةستبهيَنريَت  لةم ناونيشانةوة:  دةشيَت ئةم ضاثكراوة  لة نووسي

 القنطاري –جوستينيان نووسينطةى هةريَميي وآلتة عةرةبييةكان ، شةقامى ريَكخراوى كاري نيَودةولَةتى،   
 00124021يروت ةب، الصلح  رياض 00-2144. ث.س

 www.ilo.org.lb:ئينتةرنيَت تؤرِي   بنانول –يروت ةب
 

                 ضاثخانةكانى.../ضاثكراوة  كوردستان لة 



 

 ويَنةي خاوةن ثرِؤذة

 

 
 

 
 

 ؤذة بضووكةكان بؤ الوان ثِر ثشتيوانيبةِرَيوةبةرايةتى سندوقى 
 

 _______________________________________ :نووسينطة
 

 _______________________________________ :بنكة
 

  كةمنوونةى ثالنى ثرؤذة

 

 : .................................................................................... رؤذةـناوى ث

 ........: ............................................................................ رؤذةـث جؤري

 

 

 

 ئامادةكردني

 ..............: .................................................................. ثرؤذةخاوةن  ناوى

 ..............: .......................................................... بةرواري ئامادةكردنى ثالن

 
 

 سةرثةرشتيكردن 

 (ةكةيةثالن ي سةرثةرشتياى ئامادةكردنىةراهيَنةرئةو  ناوى )

        ذمارةي فؤرِم

ناونيشاني ثرؤذة 
(G.P.S) 

      E 
      N 

  برِي قةرزي داواكــراو

  برِي قةرزي ثةسندكراو
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 بةرِيَز بةرِيَوةبةري سةندوقي ...........................

سيت تكاية رِةزامةندي بفةرموون لةسةر ثيَدامن برِي ...................... ديناري عيَرِاقي وةك قةرز بةمةبة
 ئةجنام داني ثرِؤذةيةك لة بواري خزمةتطوزاري                    ثيشةسازي                     طةشتياري    

 هي تر)                         ( لةبةر ئةوةي ئاسيت خويَندمن:

  سةرةتايي               نةخويَندةوار ناوةندي                ئامادةيي            ثةميانطا              دةرضووي كؤليَذ                         

 دةرضووي خولةكاني رِاهيَناني ثيشةييم                              

 ئامادةيي ثيشةييةكان                                

 خاوةن ثيَداويسيت تايبةمت                                         

 هي تر .................................................................................         MFBدةرضووي              

 بةثيَي ئةم بةلَطةنامةو نووسراوانةي كة هاوثيَضن......................... لةطةلَ رِيَزمدا.
 

 انـهاوثيَضةك                                                                     انـهاوثيَضةك

 ويَنةي بةلَطةنامةي ثةسةندكراوةكاني داواكار                    ويَنةي بةلَطةنامةي ثةسةندكراوةكاني دةستةبةر)كفيل(

 .رِةطةزنامةي عيَرِاقي.0.رِةطةزنامةي عيَرِاقي.                                                       0

 .ناسنامةي باري شارستاني.4.ناسنامةي باري شارستاني                                               4

 .دةستةبةري نووسةري دادي)كفالة كاتب عدل(3                                                  .ثشتطريي نيشتةجيَبوون3

 ياخود كؤمثيالةي تةنفيزي.                                                            .ويَنةي رِةنطاورِةنط2

 يَنةيةك لة.ناسنامةي فةرمانبةرايةتي لةطةلَ و2                                                .طريَبةسيت بةكرىَ طرتن.2

 ثشتطريي فةرمانطةكةي                                                                      .بةليَننامة.6

 .كؤثي ثسوولةي خؤراك.2

               .كارتي زانياري4

 عيَراق-هةريَمي كوردستان
 ئةجنوومةني وةزيران

 وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي
 ؤذة بضووكةكاني الوانرِسةندوقي ثشتيواني ث

 ( داواكردني قةرز0فؤرِمي ذمارة )

 )أ( 0
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 زانياري كةسايةتي داواكاري قةرز فؤرِمي

                                                          وارةم:    ناوي داواكار:                              ناوي باوك:                            ناوي باثري:                           ناوي ض

 شويَين لةدايك بوون :                                      رِيَكةوتي لةدايك بوون               ميَ             نيَر رِةطةز:

 الثةرِة                            تؤمار:                                                              ذمارةي ناسنامةي باري شارستاني: 

 شويَين دةرضوون:                                                                      بةرواري دةرضوون    

 طوند:                                 ناحية:                            قةزا:                               شويَين دانيشنت: ثاريَزطاي

 ذمارةي خانوو:            كؤآلن:                              طةرِةك:                                                     ذمارةي كارتي زانياري:

                                                                 ذمارةي مؤبايلي خاوةن ثرِؤذة:                                                     نزيرتين شويَن:
 :ذمارةي مؤبايلي كةفيل

 يَزان:ذمارةي ئةنداماني خ           جيابؤوة:            بيَوةذن/ميَرد:          خيَزاندار:           باري كؤمةآليةتي: سةلَت: 

 كةس                            ضةند كةس بةخيَو دةكةيت:    

 ذمارةي تؤرِي ثاراستين كؤمةآليةتي:

 هؤكاري تر           جيابؤوة            بيَوةذن/ميَرد:         كةم ئةندام:            هؤي سوودمةندبوون لة تؤرِ:  بيَكار

 رِيَكةوتي وةرطرتين يةكةم يارمةتي:                                                       برِي ثارةي يارمةتي:  

 

 :بةلَيَن نامةي داواكار

من كة لة خوارةوة واذووم كردووة دان بةوةدادةنيَم كة ئةم زانياريانةي لةسةرجةم فؤرِمةكان ثيَشكةشك كردووة بؤ 
 نةوة خؤم بةرثرسيارم بةرامبةر ياسا.وةرطرتين قةرز زانياري رِاست و دروسنت بةثيَضةوا

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

/      / 

   /         / 

/      / 

 ناوي رِيَكخةر: ناو و واذؤي ووردبني واذووي داواكار
 شويَن و رِيَكةوتي ثرِكردنةوةي فؤرِم:

 مؤر و واذوو

 (ب) 0
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 فؤرِمي زانياري بةشداربووني داواكار لة خولي راهيَنان

 زانياري ثيشةيي
مةشقي ثيشةيي: ئايا بةشدارييت كردووة لة خولي 

 نةخيَر بةلَي مةشق لة سةنتةري مةشقي ثيشةيي

 جؤري مةشق اليةني جيَبةجيَكار ناوي خول

   

   

   

  ئةو ثيشانةي كة دةيزانيت
 ذمارةي سالَةكاني شارةزايي

 سالَ     

 هاوثيَض بكريَت. *ويَنةيةك لة برِوانامةي خولي بةشداربوو

 

  

 

 واذووي داواكار

 رِيَكةوتي ثيَشكةشكردني داواكاري

 ناوي ووردبني

 وردبيينرِيَكةوتي و

 ناوي ريَكخةر:

 رِيَكةوت:

 مؤر و واذوو:

 (ج) 0
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 خشتةى ناوةرِؤك
 

 9 .......................................................................................... ةكةثالن كورتةى

 01 ........................................................................................ كةثرؤذة بريؤكةى

 6 ........................................................ دةكات رةضاويان ثرؤذةكة ذينطةييانةى رةهةندة ئةو

 2 ........................................................................   كةثرؤذة (ىمامةلَةكاران ) ناكرِيار

 2 ............................................................................................... ركابةرةكان

 4 ............................................................................. بةبازارِكردن  يةكانىيذسرتاتي
 4 ........................................................................................... بةرهةم يةكانىيذسرتاتي  -0

 4 .............................................................................................. خنر يةكانىيذسرتاتي  -4

 9 ....................................................................................... برةوثيَدان يةكانىيذسرتاتي  -3

 9 ...............................................................................................ارمةندانك يذسرتاتي  -2

 9 ................................................................... شويَن و كةنالَةكانى دابةشكردن يةكانىيذسرتاتي  -2

 01 ...................................................................     تيَضوونةكان و ؤشتةنىفر خةمآلندنى

 01 ................................................................ فرؤشتةنى  لة مانطي يةكةمدا  بةهاي خةمآلندنى   -0

 00 ................................................ لة مانطي يةكةمدا( طؤرِاوةكان) تيَضوونة راستةوخؤكانخةمآلندنى   -4

 04 ..................... ةبؤ مانطةكانى ديكةى ثالنةك ( طؤرِاوةكان كان )تيَضوونة راستةوخؤ و فرؤشتةنى ندنى خةمآل  -3

 03 ................................................................. لة سالَي يةكةمدا تيَضوونة نةطؤرِةكانخةمآلندنى   -2

 02 .............................................................. ثرؤذةكة دةستثيَكردنى بؤ ثيَويست سةرمايةى

 02 ............................................................ سةرمايةى وةبةرهيَنان يان تيَضوونة سةرمايةدارييةكان -0

 02 ............................................................... ردن  يان تيَضوونةكانى بةطةرِخسنتكسةرمايةى كار  -4

 02 ......................................................................................... تيَضوونةكانى دامةزراندن -3

 02 ...................................................................... كةسةرمايةى ثيَويست بؤ دةستثيَكردنى ثرؤذة -2

 06 .............................................................................. زيان  يان قازانج خةمآلندنى

 06 .....................................................بؤ سالَي يةكةم (األندثار ) نةكانى داخورانوخةمآلندنى تيَضو  -0

 02 ..................................................................... بؤ سالَي يةكةم ى خةملَيَنراوزيان نج يان قازا  -4

 



 : منوونةى ثالنى ثرؤذةكةريَبةري راهيَنراو                                                                                                            ثرؤطرامى يةكةمني ثرؤذةم  
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  ثالنةكةثالنةكة  كورتةى كورتةى 

  : ثيَناسكردنى ثرؤذةكة
  :  شيَوةى ياسايي ثرؤذةكة

  : كراويشويَنى ثيَشبين

   :ناونيشان

   :ئي مةيلَ  ____________________: تةلةفؤن

   خاوةن يان خاوةنةكان

 تواناو ئةزموونةكان ناو ذمارة 
لة  ريَذةى بةشداري
 سةرمايةكةدا

    

 
 (Start-up Capital) ةكةسةرمايةى ثيَويست بؤ دةستثيَكردنى ثرؤذ

 تيَضوونةكانى دامةزراندن
 (دينار)

وةبةرهيَنانة 
 سةرمايةدارييةكان

 (دينار)

 كاركردنسةرمايةى 
 (دينار)

 كؤ
 (دينار)

    
 

 (Source of Capital ) سةرضاوةكانى سةرمايةى ثيَويست

  خاوةنةكان بةشداريَيت
 (دينار)

بةخشينةكانى اليةنة 
 سثؤنسةرةكان

 (دينار)

  قةرزى بانك
 (دينار)

 (دينار) كؤ

    
 _______________ذمارةى قيستةكانى قةرزةكة              __________________ماوةى دانةوةى قةرزةكة 

   _________________ كةةقةرزدانةوةى قيستى 
 

  لةساَلي يةكةمداكردنى ثرؤذةكة كاربةِرَي
  : وةبة كاري خودي خاوةن ثرؤذةكةشة كارانةى كة ثرؤذةكة دابيين دةكاتهةلي ذمارةى ئةو  -0
    :ثرؤذةكة  دةكةويَتةسةر قازانج  لة مانطى -4

   : تواناي ثرؤذةكة بؤ دانةوةى قةرزةكة -3
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    كةكةبريؤكةى ثرؤذةبريؤكةى ثرؤذة
ثرؤذةكةت بنووسة لةرِووى  ئةو كاآلو خزمةتطوزارييانةى كة ثرؤذةكة  كى كورتى بريؤكةى ةيةليَرةدا ثيَناس : ريَنماييةكان)

كـيَ لـة   ةو ثيَداويستييانة دابني دةبـن و  كة بؤ كرِيارانى دابيندةكات و لةكويَ و ضؤن  ئ دةيانفرؤشيَت و ئةو ثيَويستييانةى
 (ئةم بريؤكةية هةلَبذيَريت.  وةكرد يانثرؤذةكةدا كاردةكات و ئةو هؤيانة ضني وا

 

 

 

 

 

 

 

  

  ئةو رةهةندة ذينطةييانةى ثرؤذةكة رةضاويان دةكات  ئةو رةهةندة ذينطةييانةى ثرؤذةكة رةضاويان دةكات  

ــةكان) ــةر: (ريَنمايي ــرةدا كاريط ــليَ ــةو ك ــة كةي  ئ ــة بنووس ــةتى اآلو خزمةتطوزارييان ــة  هةي ــة ثرؤذةك ــةر ذينط لةس
و ضؤنيَتيي و ريَكارةكانى ثاريَزطاريكردنيان    سروشتييةكان دةرامةتة( و ضؤنيَتى بةكارهيَنانى  كة)دةرهاويشتةكانى ثرؤذة

دا  و انو  ريَكارةكانى دةستثيَوةطرتنى، هةروةها  ثاشةرِؤكانى ثرؤذةكة و سرتاتيذي مامةلَةكردن لة تةكي بةكارهيَنانى  وزة
 كاريطةريي ديكةى ثرؤذةكة لةسةر ذينطة ) ذاوةذاو و طازةكان و  شتى دي(.
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  ى ثرؤذةكة  ى ثرؤذةكة  )مامةَلةكاران()مامةَلةكاران(  كرِِِيارةكانكرِِِيارةكان

  ى كرِياران تويَذةكان
 تةمةن) تايبةمتةندييةكانيان

 (و رةطةز و باري خويَندةواري
ئاستى بذيَوى و تواناي 

 كرِين 
كةى ) ثيَداويستييةكانيان

 (دةكرِن و ضةند دةكرِن

    

  ركابةرةكانركابةرةكان

 ركابةرةكان
شويَنيان و ئةو كاآلو 

خزمةتطوزارييانةى كة 
 ثيَشكةشيان دةكةن 

 كانى الوازيان  خالَة خالَةكانى بةهيَزيان 
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  بةبازاِركردنبةبازاِركردن  يةكانىيةكانىييذذسرتاتيسرتاتي

  سرتاتيذييةكانى بةرهةم  -1

تايبةمتةندييةكانيان  بةرهةمةكان 
 )باشيَتى و جؤريَتى و قةبارة( 

ى دواى خزمةتطوزار
 ثيَضانةوة  فرؤشنت 

    

   سرتاتيذييةكانى نرخ  -2

  بةرهةمةكانى ثرؤذة
 نرخ لة بازارِدا

 ()دينار
ياريكراو نرخى د

  ةمبؤ بةرهةمةك
 ()دينار

   م دياريكردنى نرخ بؤ بةرهةمةكة هؤيةكانى 
 نزمرتين بةرزترين 
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 سرتاتيذييةكانى برةوثَيدان  -3

 برةوثيَدان ئامراز و هؤيةكانى  ذمارة 
 ؟كةى بةكاردةهيَنريَت

 ؟و ضةند جار 
 تيَضوون 

 (دينار)

    

 ندانكارمة سرتاتيذي  -4

 

 

 

  سرتاتيذييةكانى شوَين و كةناَلةكانى دابةشكردن  -5

 ؟ شويَن و هؤيةكانى هةلَبذاردني ثيَناسكردنى: يةكةم 

  

  

 ؟ ضؤنيَتى طةياندنى  بةرهةمةكان بة كرِياران: دووةم

  

 ؟ ةكةكاتةكانى كاركردنى ثرؤذ: سيَيةم

  

 ؟ و ضؤنيَتى ثارةدانةكةى ي كريَكة، برِ يان كريَ يةمولَكة  : شويَنى ثرؤذةكة: ضوارةم
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    خةمآلندنى فرؤشتةنى و تَيضوونةكانخةمآلندنى فرؤشتةنى و تَيضوونةكان

 مانطى يةكةمدا خةمآلندنى بةهاي فرؤشتةنى لة  -1

  ئةو بةرهةمانةى ثرؤذةكة دةيفرؤشيَت ذمارة

 (0) يمانط

برِي فرؤشتةنى 
  بةرهةمةكة

نرخى فرؤشتنى 
يةك يةكةى 

  (دينار)بةرهةمةكة

ي بةهاي فرؤشتةن
طانةى مان

 (دينار) بةرهةمةكة

 ب(  x)أ )ب( )أ(

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   دايةكةم مانط لة  كؤي فرؤشتةني
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  لة مانطى يةكةمدا () طؤِراوةكان كانتَيضوونة راستةوخؤ خةمآلندنى  -2

 ارةذم
ئةو بةرهةمانةى كة ثرؤذةكة 

      دةيفرؤشيَت

برِي 
فرؤشتةني 

  بةرهةم 

كةرةستة تيَضوونى 
 (دينار) راستةوخؤكان

تيَضوونى دةستى كاري 
 (دينار) راستةوخؤ

تيَضوونى  
يةك يةكةى 

كةرةستة 
  راستةوخؤكان

تيَضوونى 
مانطانةى 
كةرةستة 

 راستةوخؤكان

كريَي يةك 
 يةكة لة

ى دةست
كاري 

  استةوخؤر

ى دةست كريَي
كاري 

 راستةوخؤي
  مانطانة

 ج(x)أ )ج( ب(x)أ )ب( )أ(

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      تيَضوونةكانى مانطانة كؤي
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  مانطةكانى ديكةى ثالنةكةبؤ  (ةكانطؤِراو كان)راستةوخؤ و تَيضوونة خةمآلندنى فرؤشتةنى  -3
  طرميانةكانى ثالنةكة: يةكةم 

بـة كـاري     ي ثةيوةسـت وةرزةكـان  بـةثيَي  هةلَمةتـة ثـالن بؤدارِيَـذراوةكاني برةوثيَـدان      و سروشتيي بـازارِةوة ي مانطانة  زؤر ببيَت/ كةم ببيَت  بةهؤي طةشةكردنى ريَت  فرؤشتةنثيَشبينى دةك
 وةك الي خوارةوة: ،فرؤشتةنى ى طؤرِراو بةهةمان ريَذةى بةرزبوون  و نزمبوونيكاري راستةوخؤ و دةسيت برِي تيَضوونى  كةرةستة ، هةروةها بةرزبوونةوة  يان نزمبوونةوةيثرؤذةكةوة

 04مانطى  00مانطى  01انطى م 9مانطى  4مانطى  2مانطى  6مانطى  2مانطى  2مانطى  3مانطى  4مانطى  0 مانطى مانطةكان

ريَذةى بةرزبوونةوة يان نزمبوونةوةي   
 تيَضوونى كةرةستة و ي مانطانةفرؤشتةن

 مانطانة طؤرِراوى دةسيت كاري و 
            

 
  (ةكان طؤِراو كان)راستةوخؤ ةفرؤشتةنى و تَيضوون خةمآلندنى: دووةم 

 كؤي  سالَةكة 04مانطى  00مانطى  01مانطى  9مانطى  4مانطى  2مانطى  6مانطى  2 مانطى 2مانطى  3مانطى  4مانطى  0مانطى  مانطةكان

              فرؤشتةنى كؤي 

كةرةستة   ي تيَضوونيكؤ
              ) طؤرِراوةكان( راستةوخؤكان

دةسيت كاري   ضوونيي تيَكؤ
              (ةكان) طؤرِراوراستةوخؤ 
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  لة ساَلى يةكةمدا  ةطؤِرةكانتَيضوونة ن خةمآلندنى  -4

 مانطةكان
 مانطى

0 
 مانطى

4 
 مانطى

3 
 مانطى

2 
 مانطى

2 
 مانطى

6 
مانطى 

2 
مانطى 

4 
مانطى 

9 
مانطى 

01 
مانطى 

00 
مانطى 

04 
كؤي  
 سالَةكة

نى وتيَضو
دامةزراندنى 

 ثرؤذةكة
             

رةمسي 
              نمؤلَةتثيَدا

كريَي 
ي مانطانة

 شويَنكار
             

              مووضةى خؤم

مووضةى 
              كارمةندان

كارةبا و ئاو و 
              يوةندييةكانةث

طواستنةوة و 
و  طةياندن

 سووتةمةنى
             

برةوثيَدان و 
ريَكالم و 

 بانطةشةكردن
             

سوود يان 
مورابةحةي 

 سةر قةرز
             

خةرجى 
ستيي ثيَوي

ى رؤذانة
 جؤراوجؤر

             

 تيَضوونةكؤي 
              نةطؤرِةكان
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   سةرمايةى ثَيويست بؤ دةستثَيكردنى ثرؤذة
  سةرمايةى وةبةرهَينان يان تَيضوونة سةرمايةدارييةكان  -1

 (ارزةوي وز ،ئؤتؤمبيل  ، خانوبةرة  ،كوركةلوثةل ودي،  ئاميَرو ئامرِازةكانى بةرهةمهيَنان )

 يان تومخةكان ثيَكهيَنةرةكان ذمارة
 (دينار) ثيَكهيَنةرةكان تيَضوونى 

ئةوانةى كة لة 
 ثرؤذةكةدان

ئةوانةى دةبيَت 
 كؤي تيَضوونةكان ريَن دبكرِ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    يةدارييةكانكؤي تيَضوونة سةرما
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 بةطةِرخسنتيان تَيضوونةكانى  كردن سةرمايةى كار  -2

 مانط ______________ :(ثرؤذةكة دةست بة قازاجنكردن دةكاتئةوةوة دواي لة  ئةو ماوةيةى كة)ماوةى سوورِي بةرهةمداريَيت 

 ثيَكهيَنةرةكان ذمارة
برِي تيَضوونى 

 مانطانة
 )دينار( 

برِي تيَضوون لة 
 سةرمايةى

 )دينار(كاركردن

   كةرةستةى خاولة  ( ةمباركراوع) راوةكاندكرِ 0

   ى مؤلَةتى ساآلنة كة ثيَشةكى دةدريَت)رسوم( ثارة 4

   و كريَ  مووضة 3

    كريَي شويَنكار 2

    تيَضوونةكانى كارةباو ئاو و ثةيوةندييةكان 2

   بانطةشةكردنكالم و برةوثيَدان و ري 6

   و سووتةمةني طةياندن طواستنةوة و 2

   سةر قةرزسوود يان مورابةحةي  4

   )نثرية(خةرجى ثيَويستيي رؤذانةى جؤراوجؤر 9

   كردنكاركؤي سةرمايةى  

  تَيضوونةكانى دامةزراندن  -3

 )دينار( برِي تيَضوون ثيَكهيَنةرةكان ذمارة

   

   

   كؤي تيَضوونةكانى دامةزراندن 

  كةست بؤ دةستثَيكردنى ثرؤذةسةرمايةى ثَيوي  -4

 كةسةرمايةى ثيَويست بؤ دةستثيَكردنى ثرؤذة

 ( وةبةرهيَنان + سةرمايةى كاركردن + تيَضوونةكانى دامةزراندنسةرمايةى )
= 
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    زيانزيان  يانيانخةمآلندنى قازانج خةمآلندنى قازانج 

 مآلندنى تَيضوونةكانى داخوران بؤ ساَلي يةكةمةخ  -1

 ________________________: يسالَ

  كاندارييةرمايةةس  بابةتة ةذمار

تةمةنى 
 كارثيَكردن

  بةسالَ

 بابةتةبةهاي 
سةرمايةدارييةكة لة 

 سةرةتاي سالَدا

 (دينار)

 داخورانى

 ساآلنة 

 (دينار)

 داخورانى 

  مانطانة

 (دينار)

 (04/جد = ) ج = ) ب / أ( ) ب ( ) أ (

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     كؤ 
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  قازانج يان زيانة خةمَلَينراوةكان لة ساَلى يةكةمدا    -2

 مانطةكان
 مانطى

0 
 مانطى

4 
 مانطى

3 
 مانطى

2 
 مانطى

2 
 مانطى

6 
 مانطى

 2 
 مانطى

 4 
 مانطى

 9 
 مانطى

 01 
 مانطى

 00 
 مانطى

 04 
 كؤى

  ساآلكة 

              ي فرؤشتةنىكؤ

 ي تيَضوونيكؤ
كةرةستةى   يطؤرِراو

 راستةوخؤ 
             

ي تيَضووني كؤ
كاري دةسيت  يطؤرِراو

  راستةوخؤ
             

              ي قازانج يان زيانكؤ

ي تيَضوونة كؤ
              نةطؤرِةكان

ثوختةى قازانج 
              ثيَش داخوران و باج

ي تيَضوونةكانى كؤ
 داخورانى ساآلنة

             

ثوختةى قازانج 
 ثيَش باج

             

              باج لةسةر قازانج

ثوختةى قازانج 
 ثاَش داخوران و باج
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 خاوةني ثرِؤذة ثيَويسيت بةم كةل و ثةالنة هةية:-09

 برِي كريَ           بةلَيَ                             نةخيَر                كريَي شويَن      

 كةل و ثةل            بةلَيَ                             نةخيَر                     برِي كريَ

 ئاميَـــــر            بةلَيَ                             نةخيَر                     برِي كريَ

 نةخيَر                     برِي كريَ                  ثيَداويسيت           بةلَيَ           

 شيت تر                بةلَيَ                             نةخيَر                     برِي كريَ

 

  

 

 

 

 

 ي سوودي ئابووري )جدوي اقتصادي( بؤ ثرِؤذةي ثيَشكةشكراو:رِاي ليََّذنةي هةلَسةناندن

 برِي قةرزي دياري كراو لةاليةن ليَذنة        ثةسندكرا        

 

 رةتكرايةوة              هؤكاري رةتكردنةوةي : ..............................................................................

 تيَبينةكان لةسةر هةلَسةنطاندني ئابووري )جدوي االقتصادي(:

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 ناو و واذووي داواكار:

 ريَكةوت:

 س.ليََّذنة ئةندام ئةندام ئةندام

 (ج) 4
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 وقي ثشتيواني ثرِؤذة بضووكةكاني الوانبةرِيَوةبةري سةندبةرِيَز / 

 بةثيَي ياداشيت ليََّذنةي هةلَسةنطاندني سوي ئابووري )جدوى اقتصادي( لة ثاريَزطاي

 ثيَشنياركرا لةسةر ثيَداني قةرز بة بةرِيَز

 بة برِي 

 بؤ دامةزراندني يان فراوانكردني ثرؤذةيةكي سةربةخؤ لةذيَر ناوي

 ةكة لةطةلَ خاوةن ثرِؤذة..................... لةطةلَ ريَزدابةثيَي بةندةكاني طريَبةست

 

 

 

 

 

 

 

 بةريَز/ سةرؤكي ئةجنوومةني سةندوق

ى هةموو مةرجةكاني بةثيَي ريَنمايي تيَدا بةدي دةكريَت بؤ ثيَداني قةرز بة داواكار..... تكاية فةرمانتان ئةوة لةبةر
 بة ثةسةندكردني...... لةطةلَ ريَزدا

 عيَراق-هةريَمي كوردستان
 ئةجنوومةني وةزيران

 وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي
 ؤذة بضووكةكاني الوانرِسةندوقي ثشتيواني ث

 ثةسندكردن( 3ي ذمارة )فؤرِم

 س.ليََّذنة ئةندام ئةندام ئةندام

 ثةسندكرا

 سةرؤكي ئةجنوومةني سةندوق
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 اليةني يةكةم )قةرزدةر(/ وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي وَيراي كارةكةي

 اليةني دووةم )قةرز وةرطر( / ..............................................

ةم خاآلنةةي  تايبةت بةة ثشةواناني ثةر ذة بكةنوكةكاني الواةر وةةردوو اليةةة لةسةةر  ة         1111( ي ساَلي 1ثاَلثشيت بة رَينمايي ذمارة )
 خنارةوة رَيكةوتن.

 .اليةني يةكةم  وةَلدةسوَات بة ثَاداني قةرز بة بِري )...............................................................(1

 ....بةاليةني دووةم بؤ دامةزراندني / فراوانكردني ثِر ذةي .......................................................  

.اليةني يةكةم بة دوو قؤناغي يةكساة ثارةي خةملَاندراو بةاليةني دووةم دةداتر قؤناغي يةكةم دوايي تةواو بنوني كارة ياسةايي  1
( ر ذ زيةاتر  01دووةم دوايي جةَي بةةجَي كردنةي قؤنةاغي يةكةةم بةمةةرجَام  ةيامةداني قؤنةاغي يةكةةم لةة )          و بنةماياةكاة و قؤناغي 

كةةوانةوة اليةةني دووةم قةرزةكةة بةيةةكلار لةَي وةردةطوَيوةةوة بةةبَي وةاي وؤ ةاارياةه و لةة داوةاتنو  وةاي مةا               نةخايةنَاتر بةثَا
 وةرطرتين قةرزي نامَانَات.

ََ لةة رَيكةةوتي وةرطةرتين يةكةةم             3 .اليةني دووةم ثابةندة بة طةِراندنةةوةي قةةرزي وةرطةواو بةؤ اليةةني يةكةةم لةةماوةي )   (       سةا
ََ لةة وةرطةرتين قةةرز و ثةاذَيكي تةري  وةةر         1( يةكساةر ثاذي يةكةةم دوايةي تَاثةةِربنوني )   اقساطبة )           ثاذي ) قؤناغ ( يةةه سةا

 (  ة  مانط جارَيم.6)

الغرامة   لةكاتي دواكةوتين اليةةني دووةم بةة دانةةوةي قةرزةكةة لةةكاتي ديةاريكراور اليةةني يةكةةم دةبَاةت ثَابةكاردني دواكةةوتين )           .4
( ر ذي يةكةةةمر بةثَاةوانةةةوة اليةةةني دووةم ثابةنةةد 11( سةةَي وةةةزار دينةةار بةةؤ وةةةر ر ذَيةةم تامةةاوةي ) 3111بةةة بةةِري )( بةةدات التأخرييةة 

 دةبَات بة طةِراندنةوةي  ةو طنذمة ثارةيةي كة ماوةتةوة بةيةه جار بةبَي واي وؤ دارياةكي ثَا  وةخوة.

ثابةندبنونةةكاني بةرامبةةر بةاليةةني يةكةةم  ةةوا دةسةوةبةر )كةاةَ( دةبَاةت ثابةنةد بَاةةت          .لةةكاتي ثابةنةد نةةبنوني اليةةني دووةم بةة      1
 بةثَاي بنةماو ياسا كارثَاكراوةكاة.

 اليةني دووةم ثابةندة بةكار اساني كردة بؤاليةني يةكةم بةمةبةسيت ثشكنني وبةدواداضنة وضاودَيري كردني ثِر ذةكة..6

ةي مةةرجي بةَي كةاري دةربكةَات وةه دامةزرانةدة يةاخند فر  ةوين بةؤ كةسةَاكي تةرر  ةةوا دةبَاةت             . ةطةر اليةني دووةم لةضنارضَان7
 اليةني دووةم طنذمةي قةرزةكة كة وةريطرتنوة بةيةكلار بطةرَينَاوةوة بةبَي واي وؤ دارياةه.

 بة رةزامةندي وةردوو اليةة. 11. ةو طرَيبةسوة مؤر كرا لة رَيكةوتي     /    /    8

   

 يةني دووةم )قةرزوةرطر(                                      اليةني يةكةم )قةرزدةر(ال  

......................................................                    ...........................................

 عيَراق-هةريَمي كوردستان

 ؤذة بضووكةكاني الوانرِسةندوقي ثشتيواني ث

 ]  طريَبةسيت قةرزثيَدان [
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 [  فۆڕمی بەدواداچوون]  

     هاوواڵتی/ناوی سوودمەند

  ژمارەی مۆبایل  گەزڕە

  بنكە  نووسینگە

  ێنی پڕۆژەشو

  تایبەتی پرۆژە  جۆری پڕۆژە

بڕی قەرزی   ژمارەی فۆڕم
  داواكراو

  بڕی قەرزی پێدراو

  كاتژمێر /      / بەرواری سەردانی كردنی

 .            .         .       :   N       :         .         .          . E ( G.P.S )خاڵی 

 

.......................................................................................................................................................................:تێبینی

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................... 

 بەرپرسیی بەشی بەدواداچوون
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  ثرؤذةمثرؤذةم  نينيثرؤطرامى راهيَنانى يةكةمثرؤطرامى راهيَنانى يةكةم
  كةكةمنوونةى ثالنى ثرؤذةمنوونةى ثالنى ثرؤذة  

ةية بؤ تؤ ةية بؤ تؤ ئةم منوونئةم منوون  بدةيتبدةيتثيَثيَثةرةثةرةثالنى ثرؤذةكةت ثالنى ثرؤذةكةت   ئةطةر  بتةويَتئةطةر  بتةويَت
ةري راهيَنراو لة ةري راهيَنراو لة خويَندني  بابةتةكانى  ريَبخويَندني  بابةتةكانى  ريَبهاوكات لةطةلَ هاوكات لةطةلَ ، ، طوجناوة طوجناوة 

  ممثرؤذةثرؤذة  نينيثرؤطرامى يةكةمثرؤطرامى يةكةم

  ::منوونةكة ئةمانة دةطريَتةخؤمنوونةكة ئةمانة دةطريَتةخؤ

  كةكةكورتةيةكى ثالنى ثرؤذةكورتةيةكى ثالنى ثرؤذة  ..  

  دةبيَت دةبيَت   رةهةندانةيرةهةندانةيكورتى بريؤكةي ثرؤذةكة و ئةو كورتى بريؤكةي ثرؤذةكة و ئةو   كىكىةةييةةثيَناسثيَناس
دابينكردنى هةلي دابينكردنى هةلي   وو  رةضاوى بكات  سةبارةت بة ثاريَزطاريي ذينطةرةضاوى بكات  سةبارةت بة ثاريَزطاريي ذينطة

  ..كاري شياو كاري شياو 

  و ركابةرةكاني.و ركابةرةكاني.  كى كرِيارانى ثرؤذةكةكى كرِيارانى ثرؤذةكةثيَناسةيةثيَناسةية  

  و و و نرخةكان و نرخةكان   بةرهةمةكانبةرهةمةكان: : كردنكردنبازارِبازارِسرتاتيذييةكانى بةسرتاتيذييةكانى بة
  ..و كارمةندانو كارمةندان  شويَنشويَنوو  برةوثيَدانبرةوثيَدان

  خةمآلندنى فرؤشتةنى و تيَضوونةكانخةمآلندنى فرؤشتةنى و تيَضوونةكان        

  ى ثرؤذةكةو ى ثرؤذةكةو دةستنيشانكردنى  سةرمايةى ثيَويست بؤ دةستثيَكردندةستنيشانكردنى  سةرمايةى ثيَويست بؤ دةستثيَكردن
  ..كردن كردن وةكانى ثارةدابينوةكانى ثارةدابينسةرضاسةرضا

  خةمآلندنى قازانج يان زيانخةمآلندنى قازانج يان زيان    ..  
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 [كؤنووسي ليَذنةي ووردبيين كردني بةلَطةنامة ثيَويستيةكان    ]

 ...................(...سةبارةت بة دؤسيةي هاووآلتي ).............................................

 ..................(............(  بنكةي ).......................لة نووسينطةي )....................

 هيض كةم ووكورِييةك لة دؤسيةكةي دا بةدي ناكريَت.

 رةتكرايـةوة.

 راطــــيـرا.

 ......................................................................................................تيَبيين ليَذنة :.....................

                        .......................................................................................................................... 

 -:بةلَطةنامةكاني داواكاري قةرز

 ناسنامةي باري شارستاني   

 رةطةزنامةي عيَراقــــي

 سيَ ويَنةي رةنطاورِةنــط

 بـــــةلَيَنــنامــــــة

 ثشتطريي نيشتةجيَبوون

 ثسوولةي خـــــــؤراك

 كارتي زانيـــــــــاري

 بةكريَ طرتن طريَبةسيت

 (  G.P.Sخــــالَي )  

 -:بةلَطةنامةكاني دةستةبةر

 ناسنامةي باري شارستاني   

 رةطةزنامةي عيَراقــــي

 ثشتطريي فةرمانطــــــة
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