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 وةزارةتى ناوخؤ
 32/33/4132لة  44238ذمارة : 

تي ناوخؤ ذمارة لة ياساى وةزارة( برِطة/ يةكةم  2) دةدتةى ثيَمان دراوة لة ماثيَى ئةو دةسةآلبة
ئةم  5112ساَلي  (ى45)لة ياساي هاتووضؤ ذمارة ( برطة/ب  25)و بةشي  5119ى ساَلي (5)

 ريَنماييةى خوارةوةمان دةركرد:
 4132سالَى  (1ريَنمايى ذمارة )

 ريَنمايي  يةكخسنت و داناني نرخي ثشكنني و ضؤنيةتي ثشكنيين توندوتؤلَي ئؤتؤمبيل
 ثيَناسةكان مادةى يةكةم:

 . وةزارةت: وةزارةتي ناوخؤي هةريَمي كوردستان -1

بةرِيَوةبةرايةتي: بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي هاتووضؤى ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكاني  هةريَمي  -5
 . كوردستان

كؤمثانياي ثشكنيين مةرجةكاني توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل: مةبةسـت لـة كؤمثانيـاي ثشـكنيين      -2
ياسا و ريَنماييـة   ريَثيَدراوةو مؤلةتدراوة بةثيَى ةو كؤمثانيامةرجةكاني توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل ئ

 كارثيَكراوةكاني هةريَمي كوردستان.

ئؤتؤمبيل  مةرجةكاني توندوتؤَلي وسةالمةتي: مةبةست لة مةرجةكاني توندوتؤَلي و سةالمةتي -2
ىَ هـيض  ية لة دَلنيابوون لةوةى كةوا هةموو ئاميَرةكاني ئؤتؤمبيل بة باشي كاردةكـات بـةب  بريت

 هاتووة 5112ساَلي  (ى45)ضؤي ذمارة مةرجةكاني كةلة ياساي هاتووكيَشةيةكي هونةري و بةثيَى 
 مادةى دووةم:

 مةبةست لة دةركردني ئةم ريَنمايية:
هاتووضؤ و بةمةبةسيت توندوتؤَلي ئؤتؤمبيلةكانى سةر شةقامةكان و كةمكردنةوةى رووداوةكاني  -1

 تيان .ثاراستين طياني هاووآل
خسنت و داناني نرخيَكي يةكطرتووى ثشكنيين توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل بؤ طشت كؤمثانياكاني يةك -5

 ثشكنيين توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل.
 ةم:مادةى سيَي

سـالَ لـة    (2كة مؤديَلةكانيان كـةمرتة لـة )   نةى طشت ئةم ئؤتؤمبيالنةىثشكنيين دةوري ساآل -1
الفحص دوري سنوي لكافة املركبات ) .)مؤديلي ئةم ساَلةي كة ثشكنينةكةى بؤ ئةجنام دةدريَت(

 (.اليت تقل موديالتها عن ثالث سنوات عن موديل السنة اجلارية
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 ( مانط جاريَك بؤ دَلنيابوون لةسةالمةتي.5ثشكنيين ئؤتؤمبيلةكاني فيَركردني شوفيَري هةر ) -5

 نرخي ثشكنيين دووبارة بؤ جاري دووةم بة نيوةى نرخـي ثشـكنيين يةكـةم دةبيَـت )لـةكاتي       -2
 نيين يةكةم( .كدةرنةضووني لة ثش

نرخي ثشكنيين دووبارة بؤ جاري سيَيةم بـة نيـوةى نرخـي ثشـكنيين دووةم دةبيَـت )لـةكاتي        -2
 نيين دووةم(.كدةرنةضووني لة ثش

ثيَويستة ئةجنامداني ثشكنيين تةئكيدي )ثشكنيين دووةم و سيَيةم و كة لة يةكـةم ثشـكنيين    -2
ط تيَثةرِنةكات لة دةرضووني ئةجنامي ثشـكنيين يةكـةم   سةركةوتوو نةبوو( لة ماوةى يةك مان

بةسةرنةكةوتوو و هةفتةيةك لة دةرضووني ئةجنامي ثشـكنيين دووةم بـة سـةرنةكةوتوو. ثـاش     
بةسةرضووني ئةم ماوانة ثشـكنينيةكة دووبارةدةكريَتـةوة سـةرلةنوىَ و بةتـةواوي بـؤ هـةموو       

 بةشةكاني ئؤتؤمبيلةكة.

 ني هةَلبطرييَت و ثيَشكةش بكريَت لة هةر ثشكنينيَكي داهاتوو.ثيَويستة بةَلطةنامةى ثشكن -5

 مادةى ضوارةم:
يةكخسنت و داناني نرخي ثشكنيين طشـت ئـةم ئؤتؤمبيالنـةى كـة لـة كؤمثانياكـاني ثشـكنيين        

ليسيت هاوثيَضي ئةم  (5) و سةالمةتيان بؤ دةكريَت بةثيَى توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل ثشكنيين توندوتؤَلي
 ريَنمايية.

 ادةى ثيَنجةم:م
 لةسةر طشت كؤمثانياكاني تايبةت بة ثشكنيين ئؤتؤمبيلة كةوا ثابةندي نرخةكان بن . -1
بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي هاتووضـؤي ثاريَزطاكـان و ئيـدارة سـةربةخؤكاني هـةريَمي كوردسـتان        -5

هةَلدةستَيت بة سةرثةرشـيت كـردن و ضـاودَيري كردنـى كؤمثانياكـاني ثشـكنيين تونـدوتؤَلي        
 ئؤتؤمبيل لةرووي نرخ و جيَبةجيَكردني ريَنماييةكاني تايبةت بة توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل.

 مادةى شةشةم:
 كار بة هيض ريَنماييةكي تر ناكريَت دواي دةرضووني ئةم ريَنمايية.

 مادةى حةفتةم:
 .ةى لة رؤذنامةى وةقايعي كوردستان ئةم ريَنمايية كاري ثيَ دةكريَت لة رؤذي باَلوبوونةو

 
 كريم سنجارى                                                                                                                

 خؤوةزيرى ناو                                                                                                               
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 (1) لزراعية و االنشائية )شفل ، حفارة ، قاشطة(االالت ا
 

 االجور )الفحص االول(/ دينار النوع نوع اآللة ت
 02222 انشائية )صغرية(شفل ، حفارة ، قاشطة 1
 00222 انشائية )املتوسطة(شفل ، حفارة ، قاشطة 0
 30222 انشائية )الكبرية(شفل ، حفارة ، قاشطة 3
 40222 انشائية التخصصية الكبرية 4

 

 (2) حسب حمور االنشائية )كرين ، مضخة و خباطة  كونكريت(
 

 االول(/دينار االجور )الفحص احلمولة النوع نوع اآللة ت
 30222 طن 00 – 10 انشائية حمورين )تاك ويل( 1
 42222 طن 00 – 10 انشائية ثالث حماور )سكس ويل( 0
 40222 طن 02 – 02 انشائية ثالث حماور )سكس ويل( 3
 00222 طن فما فوق 02 انشائية اربع حماور 4
 22222 طن فما فوق 02 انشائية ست حماور 0

 

 (3) الباصات
 

 االجور )الفحص االول(/ دينار محولة النوع نوع الباص ت
 03222 راكب 01 – 12 نقل الركاب الباصات صغرية 1
 00222 راكب 32 – 00 نقل الركاب الباصات املتوسطة 0

 

 (3) الباصات الكبرية )حسب حمور(
 

 )الفحص االول( االجور محولة النوع نوع الباص ت
 30222 راكب 02 – 42 نقل الركاب حمورين )تاك ويل( 
 40222 راكب 22 – 42 نقل الركاب ثالث حماور )سكس ويل( 

 

 (4) الشاحنات
 

 عدد احلمولة صنف الشاحنة
 حماور

 االجور االستخدام
 ل(/دينار)الفحص االو

 
 شاحنات صغرية

-  
0 

 2حمرك من 
 سلندر فما فوق

 
03222 

 32222 محل 0 طن 8 – 0 شاحنات متوسطة
 
 

 30222 محل 0 طن فما فوق 8



  

 

 ( العدد381ذمارة )                                                                              –34 –                                                                         4132/ 33/ 13

 
 شاحنات ثقيلة

 42222 محل 3 

 40222 محل 4 
 02222 محل 0 

 
الرتيلة و نصف 

 الرتيلة
 

 1 
0 
3 
4 

 
 محل

8222 
12222 
02222 
00222 

 

 (5) الكرفانات
 

 االجور )الفحص االول(/دينار النوع نوع اآللة ت
 0222 طن 1 – 0/1 عربة مسحوبة 1

 حمور 0عربة مسحوبة  0
 كل حمور اضايف

 12222 طن فما فوق 0
0222 

 12222  كرافان صغرية مسحوب 3

 حمور 0كرافان كبرية مسحوب  4
 كل حمور اضايف

 10222 
0222 

 كرافان صغري متحرك 0
 ثالجةاسعاف او 

 00222 

 حمور 0كرافان كبري متحرك  2
 اسعاف او ثالجة
 كل حمور اضايف

 30222 
0222 

 

 (6) املركبات الصالون والصغرية والدراجات
 

 االجور )الفحص االول(/ دينار حمرك حماور املركبة
 
 صالون

 
_ 

 02222 سلندر 4حمرك
 03222 سلندر 2حمرك

 
 صالون

0 x 4 
4 x 4 

 02222 راكب 4

0 x 0 
4 x 4 

 03222 راكب 7

 02222 سلندر 4حمرك لغاية حمور 0 بيك اب
 0222   دراجات االلية الصغرية

دراجات االلية املتوسطة و دراجات 
 ذات العجالت الثالث

  8222 

دراجات االلية الكبرية مع دراجات 
 ذات اربع عجالت 

  12222 


