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   عَيطاق -ٓةضَيٌي كوضزغتاْ 
 ثةضهةًاُي        

 عَيطاق -كوضزغتاْ    
 
 

 

 ثطؤتؤكؤهةكاْ
88 

 

 

  ٓةؾتا بةضطي – 2812اَهي/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2813اَهي / غيةكةَ ناثي                          
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 عَيطاق -كوضزغتاْ  ثةضهةًاُيُي هة بآلوكطاوةكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ثةضهةًاُي(ي 2812)كتَيب: ثطؤتؤكؤهةكاُي غاَهي ُاوي

 عَيطاق -كوضزغتاْ 
 88بةضطي: 

 2813ناثي يةكةَ: 
 258ترياش: 

 ثَيسانووُةوة: ستٌس سػّ ضؤشبةياُي
 ُةخؿةغاظي: غِوبط قابط سػّ

ط اكطَ، ُةوضؤظ ؾَيطظاز،  طعةُط ابطآيٍ، زهَي، قزخضًريةؾ كطزْ: ئيِكات
 بةختياض طييى، ؾواْ ستٌس، ُةٓوة اغعس.

 شًاضةي غجاضزُي بة كتَيبداُةي ُيؿتٌاُيي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ: 
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 طيػتثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 ي 18/6/2812 زووؾةػية –ٓةَهبصاضزْ  غَييةًي خوهي (31ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )   

  57 ي 19/6/2812 ؾةػيةغَي  –ٓةَهبصاضزْ  غَييةًي ( خوهي32ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )   

  121 ي 28/6/2812ؾةػية  نواض –ٓةَهبصاضزْ  غَييةًي ي( خوه33ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )  

 127 ي 21/6/2812ؾةػية ثَيِر  –ٓةَهبصاضزْ  غَييةًي ( خوهي34ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )

 281 ي 22/6/2812 ٓةيين –ٓةَهبصاضزْ  غَييةًي ( خوهي35ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )
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 ( 13ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )

 2132\6\31ضَيلةوتي  وو ؾةػيةز

 خوهي غَييةًي ٓةَهبصاضزْ
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  (31ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 31/6/2132 ضَيلةوتي ؾةػيةزوو 

ــصًَيط )   ــواضة(ي 6كات ــةػيةزوو ضؤشي ئَي ــةوتي  ؾ ــةًاُي  18/6/2812ضَيل ــتاْ  ثةضه ــطاق  -كوضزغ ــة عَي ب
بــةَضَيع ز. سػــّ ستٌــس غــوضة  بــة ئاًــازةبووُيثةضهــةًاْ و، غــةضؤكي  اضغــ ْ بــايع الاعيــىز.غــةضؤكايةتي 

ْ بةَضَيع فطغت أظيس عبساهلل غـلطتَيطي  دَيططي غةضؤن و،  َ خـوهي   (ي31, زاُيؿـتين شًـاضة )  ثةضهـةًا , غـَيية
 ( ي خؤي بةغت.2812غاَهي )

 بةضُاًةي كاض:
ي 1992(ي ٓـةًواضكطاوي غـاَهي   1ي ُـاوخؤي شًـاضة )  ةوَطةي( هة ث28(ي ًاززة )1اُي بَططة )بةثَيي سوكٌةك

خـوهي   (ي31زضا زاُيؿـتين شًـاضةي )  ي بَطيـاض  ثةضهةًاْعَيطاق, زةغتةي غةضؤكايةتي  -ثةضهةًاُي كوضزغتاْ 
 بةَ ؾَيوةية بَيت: زا 18/6/2812(ي ئَيواضة ضؤشي زوو ؾةػية ضَيلةوتي 6غَييةًي ٓةَهبصاضزْ هة كات )

عَيـطاق بـؤ    –هةغةض خػتِةَضوو وطفتوطؤكطزُي ثَطؤشة ياغاي بوزدةي ٓةضَيٌي كوضزغـتاْ  بةضزةواَ بووْ  -1
 .2812غاَهي 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي  ز.اضغ ْ بايع/ بةَضَيع
 بةُاوي خواي طةوضةو ًئطةباْ.

زاُيؿتِةكةًاْ زةكةيِةوة، خوهي غَييةًي ٓةَهبصاضزْ، غاَهي غَييةَ، خوهي بةُاوي طةهي كوضزغتاْ، 
 ( بةضُاًةي كاض18/6/2812(ضٍِؤشي زاُيؿذي)31ُي زووةَ، شًاضةي زاُيؿذي)ططَيسا

ــةي)   ــةثَيي سوكٌــةكاُي بَطط ــاضة)  28(ي ًــاززةي )1ب ــةيَطةوي ُــاوخؤي شً (ي ٓــةًواضكطاوي غــاَهي  1( هةث

ي ثةضهةًاُي كوضزغتاُي عَيطاق، زةغتةي غةضؤكايةتي ثةضهةًاْ بَطياضيسا بةضُاًةي كاضي زاُيؿتين 1992

ــاضة) ــةكات   (31شًـ ــصاضزْ هـ ــَييةًي ٓةَهبـ ــوهي غـ ــايي خـ ــةوتي   6ي ئاغـ ــةػية َضَيلـ ــواضةي ضٍِؤشي زوو ؾـ ي ئَيـ

 بةَ ؾَيوةية بَيت: 18/6/2812
عَيطاق بؤ  –بةضزةواَ بووْ هةغةض خػتِةَضوو وطفتوطؤكطزُي ثَطؤشة ياغاي بوزدةي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ  -1

 .2812غاَهي 
ئةو ثةضهـةًاُتاضة بةَضَيعاُـة زةخوَيَِيتـةوة كـة ًؤَهـةت بـووْ        ئَيػتا بةَضَيع دَيططي غةضؤكي ثةضهةًاْ ُاوي

 ياْ ئاًازة ُةبووْ، بابفةضًوَيت.
 بةَضَيع سػّ ستٌس غوضة)دَيططي غةضؤكي ثةضهةًاْ(:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ًؤَهــةت بــووْ يــاْ ئاًــازة  17/6/2812( ي ئاغــايي هــة 38ُــاوي ئــةو ئةُساًاُــةي كةهةزاُيؿــتين شًــاضة)

 .ُةبووْ
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 ثةياَ اظيس                               ًؤَهةت -1
 بةياْ اظيس                              ئاًازةُةبووة -2
 ساظَ حتػري                            ًؤَهةت -3
 ظكية قاحل                              ًؤَهةت -4
 لري غويٍ                              ًؤَهةت -5
 قباح ستٌس                            ًؤَهةتز.  -6
 ًؤَهةت                  َؾطف٢عبساهػ َ  -7
 ياووظ خوضؾيس                         ًؤَهةت -8

 ئَيواضةكةي
 ثةياَ اظيس                            ًؤَهةت -1
 الاعى غعيس                        ئاًازةُةبووة -2
 حتػري                         ًؤَهةت ساظَ -3
 ٓاشة غويٌاْ                          ًؤَهةت -4
 لري غويٍ                           ًؤَهةت -5
 ز.قباح ستٌس                         ًؤَهةت -6
 ًؤَهةت                َؾطف٢عبساهػ َ  -7
 ًؤَهةت ياووظ خوضؾيس                        -8

 غةضؤكي ثةضهةًاْ: ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع
 –ئَيػتاف بةضزةواَ زةبري هةغةض خػتِةَضوو وطفتوطؤكطزُي ثطؤشةو ياغـاي بوزدـةي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ     

. هيصُةي زاضايي فةضًوو بؤ ؾوَيين خؤتاْ، بةخَيطٓاتين وةظيطة بةَضَيعةكاْ زةكـةيّ،  2812عَيطاق بؤ غاَهي 
عةهي، وةفسة ياوةضةكاُياْ، ًاًؤغتا غعسيـ بةخَيط بَيـت، ًوُةغـ ي َُيـواْ ثةضهـةًاْ و     ؾَيذ بايع وزكتؤض 

ــةًاُتاضة         ــةو ثةضه ــةًوو ئ ــةَضَيعتاْ ٓ ــؤ ب ــطز ب ــاْ ك ــيَن بال ــةضوةكو زوَي ــتاْ، ٓ ــةضَيٌي كوضزغ ــةتي ٓ سلوً
بـطزوو  َضؤشي َضا 7بةَضَيعاُةي كةُاوي خؤياْ ُووغيبوو بـة ئـاضةظووي خؤيـاْ يػـةي خؤيـاْ كـطز، هـةًاوةي        

ئَيوةي بةَضَيع يػـةتاْ كـطز، زيـاضة بةؾـَيم هةيػـةكاُتاْ ئاضاغـتةي وةظيـطة بـةَضَيعةكاْ بـوو، ئَيػـتا زاوا هـة            
 وةظيطةكاْ زةكةيّ كةوا يةن، يةن َضووُلطزُةوةو تَيبيِيةكاُي خؤياْ بسةْ، كان ؾَيذ بايع، فةضًوو.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُي)وةظيطي زاضايي و ئابووضي(:
 غةضؤكي ثةضهةًاْ.بةَضَيع 
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ًّ زةًةوَيت ئَيػتا وةآلًـي ثةضهـةًاُتاضة بـةَضَيعةكاْ بسةًـةوة، بـةَضَيع غـؤظاْ خـاْ، غـةضؤكي فطاكػـيؤُي          
ــطاْ        ــةُي وةظي ــة ئةصتوً ــة ه ــةو هيصُةي ــةظضَيت، ئ ــة زاسي ــؤ زةضًاَه ــطزووة ب ــةكي ك ــتاُي، زاواي هيصُةي كوضزغ

ــساًَيلي ثة   ــم وئةُ ــةُس وةظيطَي ــساًَين ن ــةظضاوة، بةئةُ ــةوةي   زاً ــؤ ئ ــطاوة ب ــةَضَيعتاْ ك ــةًاُيـ زاوا هةب ضه
زةغتِيؿاْ بلطَيت و هةو هيصُةية بَيت، هيصُةي زةضًاَهة كة ثَييسا بهِةوة، ظةوديةو ًِساَي بؤ شُي بَي ثياو 
كةواياْ كطزووة، ئةوة هةزةغةآلتي ثةضهةًاُساية كة ٓةض بَطياضَيم هةو باضةيةوة بسضَيت، سلوًةت بـةضزةواَ  

 تواُاغاظي، ثاضةي بؤ تةضخاُلطاوة.ةواًة هةًةغةهةي زةبَيت و بةضز
ــةُي       ــة بةضزةغــن ئةصتوً ــاآل ئَيٌــة زةخيةيِ ــَيتة وةظاضةتــي خوَيِــسُي ب ــةوةي كــة ُةن ثَيؿــِياضةكاْ بــؤ ئ

وةظيطاْ، ثطغياضي نـواضةَ، بـةَضَيع وةظيـطي ث ُـساُاْ وةآلَ زةزاتـةوة، ًةغـةهةي ؾـؤَضكطزُةوةي زةغـةآلت         
ئَيػـــتاف فيعوـــةْ دَيبـــةدَي زةكطَيـــت، ئَيػـــتا ٓـــةض وةظاضةتَيـــم خةضَيلـــة    ئـــةوة تـــةودئي سلوًةتـــةو

ــةضزةواَ زة     ــس ب ــؤي، سلوًــةت بةتةئلي ــواضةوةي خ ــؤ خ ــؤَض زةكاتــةوة ب ــاتط ؾ ــؤي ظي ــةآلتةكاُي خ ـــت زةغ بَي
 هةخعًةت ُاونة زابَطاوةكاْ.

ض ظياز كطزَُيلي ثاضة ظيازكطزُي غوهفةي عةياضي ئةوة هةزةغةآلتي ثةضهةًاُساية، بةآلَ هة ٓةًاْ كاتسا ٓة 
زياضة هـةكوَي سياُـةوَيت ظيـازي بلـةيّ، ٓـةض بـاضططاُي زةخاتـة غـةض بوزدـةي ٓـةضَيٍ، غـةضفلطزُي ثـاضةي             
بَيلاضي بؤ زةضنوواُي وةظاضةتي ثةضوةضزة، ئةويـ ٓةض هةالي ثةضهةًاُي بةَضَيعة، بةُيػـبةت ثطغـياضةكاُي   

ٓـةظاض   688طي ث ُساُاْ وةآلَ زةزاتةوة، بةُيػـبةت  ًوياض زيِاضةوة ٓةية، وةظي 188تط كة ثةيوةُسي بة 
ٓــةظاض زيِــاض ئَيٌــة وةكــو بَطيــاضي ثةضهــةًاُي بــةَضَيع دَيبــةدَيي زةكــةيّ ٓــةًوو وةختَيــم     488زيِــاض و 

بةُيػبةت ًوونةو زةضًاَهة، هةبةغسا نؤْ بَيت ئَيٌةف هَيطة دَيبةدَيي زةكةيّ، ئـةو غـوهفاُةي كةئَيػـتا    
ضة هةَضَيٌِاييةكاْ ئَيػتا طوةيي ٓةية هةٓةُـسَي َضَيٌِـايي بةتايبـةتي َضَيٌِـايي غـوهفةي      هةتةعويٌاتةكاْ وازيا

 ة ئيعازةي ُةظةضي تَيسا بلةيِةوة.ثيؿةغاظي، بةتةئليس ئَيٌة ٓةوَي زةزةيّ كة ئةو َضَيٌِايياُ
ا كـةوا تاضًـايي   وةآلًي بةَضَيع كان كاضزؤ، غةضؤكي فطاكػيؤُي طؤَضاْ، يةن: تةبيعي ٓاتووة هة ثطغـياضةكةز  

ٓةية، هةغةض زآات، ئَيٌة زةَهَيري ٓيض تاضًاييةن هةغةض زآات ُية، ئةطةض بةوضزي غةيطي بوزدة بلةيّ، 
زةبيِري زآات بةوضزي زاُطاوة هةسةيوي خؤي، وةكو زآاتة طؿـتيةكاْ و هـةُاو بابـةتي ًيِـةسيـ زآـات      

وهّ، يـة، بـؤ ئـةو ؾـوَيِاُةي كـة بةًيِـةح ًـة        ٓاتووة، كة سيػابةكاُياْ بةو ؾـَيوةيةية تةبيعةتةكـةي وا  
 هةعَيطاييـ بةٓةًاْ ؾَيوةية.

بةُيػبةت ثاضةي ًةُافعي سسووزيةوة كةباؽ زةكطَيت، ئةوةي كةزةَهَيّ ٓةيةو زاُةُطاوة، ئَيٌة غـاَهي ثـاض    
يِـاض،  ًويـاض ز  785ًويـاض بـوو، ئـةي كـطزة      488ًوياض زيِاض بوو، ٓي غاَهي َضابـطزوو تـطيـ    385زاًاْ ُا، 

وةظاضةتي زاضايي ئةبواية ئةو ثاضةيـة بطةَضَيتـةوة بـؤ ئَيٌـة،      و بةثَيي بَطياضَيلي ئةصتوًةُي وةظيطاُي عَيطاق
ئَيٌةف ئةوةبوو  هةئريازي غاَهي ثاضزا زاخَوٌاْ كطز، بـةآلَ زواي ئـةوة سلوًـةتي عَيـطاق بَطياضةكـةي خـؤي       
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ئةكات، ئـةوةي كـة زةيَِيـطْ بـؤ ثاضَيعطاكـاْ، ئـةوةف       الزاو بَطياضَيلي تطي زاُا، كةنةُس فةيةضةيةن  وهي 
ًوياض زيِاض ٓاتووة، كةئةواُي تطي بةٓيض ؾَيوةيةن بة ئَيٌة ُةزضا، بؤية ئةًػاَي ثاضةي ًـةُافعي   8تةُٔا  

سسووزي زاُةُطا و ثاضةي طوًططيـ، نوُلة ئةواْ خؤياْ زَيّ وةن َضةيابة تةزيي ي زةكةْ وزةيبةْ، ئيرت 
ةكاْ بةثَيي ئيتيفاق كطاوةو ئةو كيتابة ٓاتووة، هةطةَي َضةيابةي ًـاهي كوضزغـتاُسا ًـةُافعة    هةٓةًوو زةضواظ

سسووزيةكاْ و طوًططةكاْ تةزييق زةكطَيّ، طواية ظاُياضي ُازضوغتٌاْ زاوة بةثةضهةًاْ، ٓـيض ظاُياضييـةن   
ةْ هـةُاو ضَيـصةي   ةباؽ زةكـ بة ُازضوغن ُةزضاوة بةثةضهةًاْ، ئَيٌة ئةًة َضةز زةكةيِةوة، ئةو صيووُةيةي ك

 ؾةف ًاُطي يةكةَ.
بةَضَيعاْ خؤي ُاو هَيِاْ هة ؾةف ًاُطي يةكةَ هةٓةض غاَهَيلسا بةشًَيطةي كؤتايي ئةًة َضاغت ُيـة، نـوُلة    

داضَيلي تطيـ ؾةضسي زةكةًةوة ئةوة تةُٔا ئيػتيٌاضةيةكة ئـةو ؾـةف ًاُطـة زةغتِيؿـاْ زةكطَيـت وةن      
بؤيـة زةَهـَيٍ تلايـة وضز ببِـةوة هـة بوزدـة، نـوُلة ئـةو سػـابي ؾـةف ًاُطـة             ثَيوةضَيم، ئةوة خؤي واُية،

غةضؼي فيعوية، هةو بةضواضةي كةزضوغت كطاوة بؤ َضَيلدػتين بوزدة وةن ثَيوةضَيم، ئـةو َضةيةًاُـةي كـة هـة     
ت ئيػتيٌاضةكةزا ٓاتووة، تةغويةي غوهةؼي تَيسا ُية، ٓةًوو غـوهفةيةن هةٓـةض َضؤشَيـم كـة تةغـوية زةكطيَـ      

غةضفة فيعويةكةي زةنَيتة ُاو ئةو َضةيةًاُةوة، بؤية ئةو شًاضاُة بةبةضزةواَ ئـةطؤَضَيّ، هةطـةَي تةغـسيسي    
 سػاباتي كؤتايي ئيػتي طاض زةكات. غوهفةكاْ وهة

ئةًة ئيذتئازي وةظاضةتي زاضايي ُية، ئةًة بةَ ؾَيوةيةية هةٓةًوو عَيطاييـ ٓةض واية، ئةو ًةغةهةيةي  
ؤتايي ئةو غةضفة فيعوياُة زةضزةخات، ئةوة ياغاية، كوضتَٔيِاْ هةئـةصتاًي نـاالكي سلوًـةت    كة سػاباتي ك

و وةظاضةتةكاْ، وة خةضدي ظياتط زَيت بؤ ئَيٌة هةثَيؿةوة بالاْ كطز نـؤْ كوضتَٔيِـاْ زضوغـت بـووة، ئـةو      
اضةتـةكاْ ُاكـات،   ثاضةي كةزةيَِيطْ بؤًاْ، هةطةَي ئةو زآاتةي كةبؤ خؤًاُة بةؾي خةضدي سلوًـةت ووةظ 

ثاضةي وةظاضةتةكاْ ظياز هةالظَ كةًلطاوةتةوة هةاليةْ وةظاضةتي زاضاييةوة، خؤتاُيـ طوـةييتاْ هـةوة ٓةيـة،    
ــةض        ــةزا ئةط ــطُط هةبوزد ــاضي ط ــةآلَ ك ــت، ب ــاخؤف بَي ــاْ ُ ــةبَيت، وة ثَيي ــي ٓ ــةيياْ هَي ــةواُيـ طو ــة ئ َضةُط

ض زآــات بةضاًبــةض بــة خــةضدي زاواكــطاوي  ئيٌلاُيةتةكــةف ًوســةزةز بَيـــت، ئةبَيتــة ٓــؤي عــةدع، ئةطــة 
 كػاْ بَيت، ٓةَهبةتة عةدع ُابَيت.ثَيويػت ططُط وية

ــابووضي          ــي ئ ــةغيابي ثطؤططاً ــذي ه ــةي بةكاضخػ ــةباضةي بوزد ــاَي ي ــةزواي غ ــاَي ب ــووُي غ ــةوضة ب ــةض ط هةب
ًوو وةظاضةتَيم وكؤًةآليةتي ٓةضَيٍ، ئةويـ يةكَيلة هة ثطغياضةكاْ، وةظاضةتي زاضايي و ئابووضي، هةطةَي ٓة

ــةن       ــات، وة ًيعاُيةي ــسةكاْ زةك ــة تايبةشيةُ ــةَي وةظاضةت ــة، هةط ــةت ًوُايةؾ ــةي تايب ــةي هيصُ ــاآلُة هةَضَيط غ
تةضخاْ زةكات بةثَيي ئيٌلاُيةت، بةآلَ ظةضووضيةت هةالي ئةو وةظاضةتاُة ظؤض ظؤضة، كـةخوياْ زوايـي زاواي   

ةضووضياتي خةضز، هةطةَي زآات هةبوزدة تاوتوَي زةكةْ و زةبَيتة ٓؤي طةوضةبووُي عةدع، ثاؾاْ كةكؤي ظ
زةكـــةيّ، بـــةو ؾـــَيوةية زةضئةنـــَيذي نـــوُلة غـــاآلُة فةضًاُطـــةكاْ ئيػـــتيشساؽ زةكـــطَيّ، فةضًاُبـــةضاْ 
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نـاالكي وةظاضةتـةكاْ   زازةًةظضَيّ، زةضًاَهةي تاظة غةضف زةكطَيت، فةضًاُبةضاْ عةالوةو تةضفيع وةضزةطـطْ،  
 ظياتط زةبَيت.

ض بهــوون كطزُــةوةي غــاَي بــؤ ؾــةف ًــاُط، زيــاضة بالــاْ هــةوة كــطزووة، كةنــؤْ ًواظةُــة    ثَيــِر: هةغــة 
وةكـو  زوازةخطَيت كةثةيوةُسي بةعَيطايـةوة ٓةيـة، ئةًػـاَي ثةيوةُـسي بـةطؤَضيين سلوًةتيؿـةوة ٓـةبوو،        

 ٓؤيةكي تط.
ــاوةضَ         ــَي ن ــة ب ــةوة ًواظةُ ــات ئ ــاض زةضبل ــةن بَطي ــةضًووَيت ي ــا بف ــةَضَيع ب ــةًاُي ب ــة ثةضه ــطزْ و باؾ واُي ك

زةغتِيؿاْ كطزُـي ًواظةُـةي كوضزغـتاْ هـةعَيطاق، بـةثَيي خةًآلُـسُي وةظاضةتـةكاُي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ          
بَيتة ثةضهةًاْ و نةُس تةعييين ًيعاُية زَيت بةثَيي ئيتيفـاق   11هةطةَي وةظاضةتي زاضايي يةكػةض ًاُطي 

م ٓةضظياز وكـةًَيلي تَيـسا ٓـةبَيت، زةغـةآلتةكة     وَضَيٌِاييةكاْ، ئَيٌة يةكػةض دَيبةدَيي زةكةيّ، بةًةضدَي
بسضَيتة سلوًةت، ياْ هةٓةًاْ كاتسا هةطةَي وةظاضةتي زاضايي، ُةن تةُٔا زةغةآلتي كةًلطزُةوة بسضَيت بـة  
ــةًاْ، ٓاوتــةضيب كطزُــي كوضتَٔيِــاْ            ــاضَيلي تــط ًيعاُيــة بَيتــة ثةضه ــةت، بــؤ ظيــاز كطزُــةوةف د سلوً

ةًوو ظيازةَضةوييةن كةَضوويساوة، ٓةًووي هةئةصتاًي ئةو بَطياضاُةية كةزضاوْ ظيازةَضةويةكاْ ئةًة واُية، ٓ
%ى تةؾـييوي و ظيـاز كطزُـي غـوهفةي عـةياض، ٓاوغـةضطريي، تـؤضٍَِي        18وظاُػتياُة ُـةبووْ، زابةظاُـسُي هـة    

ي كؤًةآليةتي، غةضفلطزُي زةضًاَهة كةثاضةكةي ُايةت هةبةغـساوة، ئـةبَيت غـةضف بلطَيـت، ثـاضةي ًةغـاضيف      
ًويــاض زيِــاض بــؤ ُاونــة زابَطَيِــسضاوةكاْ   588كاضةبــاو طاظوايــى، كةيــةكذاض ظؤضةو هــة غــاَهَيلسا هةغــِووضي   

تطيويـؤْ زيِـاض    6غةضةَضاي ئةوةي هـةالي خؤًـاْ غـةضف زةكطَيـت، ٓـةضوةٓا ثـاضةي ثَيؿـٌةضطة هةغـِووضي         
ةُسةكاْ، ٓةضوةٓا ُةزاُي ثـاضةي  ُةٓاتووة هةبةغسا، ُةزاُي ثاضةي ًةُفةظة طوًططيةكاْ بؤ ثاضَيعطا تايبةشي

ثرتؤ زؤالضي غاَهي ثاضو نةُسةٓاي تط، بةآلَ يةت ٓةضزووكياْ بةيةن ؾَيوة ُري وٓاوتةضيب ُري، سةوتةَ: 
 تةوة.بةَضَيع وةظيطي ث ُساُاْ وةآلَ زةزا

اتي ٓـاتووة، بَطيـاضي هةغـةض زضاوة، سػـاب     2889بةُيػبةت سػاباتي خيتاًيةوة، سػاباتي خيتـاًي غـاَهي    
بـــةثَيي ياغـــاكة، ئـــةوة  2811هةثةضهـــةًاُي بـــةَضَيعة، سػـــاباتي خيتـــاًي غـــاَهي   2818خيتـــاًي غـــاَهي 

، ثـَيـ ُـاضزُي ًيعاُيـةي    2811بةظووتطيّ كات ئةطات، بةَضَيعتاْ زةَهَيّ ئـةبَيت سػـاباتي خيتـاًي غـاَهي     
ية، بةآلَ هةٓةًاْ كاتسا زاوا زةكةْ بَيتة ثةضهةًاْ، هةكاتَيلسا كةبةَضَيعتاْ زةَهَيّ بةضناوًاْ َضووْ ُ 2812

بَيتة ثةهةًاْ، خؤي سػـاباتي خيتـاًي ٓةًيؿـة هـةزواي ًةواظةُـة       11هةًاُطي  2812كةًيعاُيةي غاَهي 
زَيتة ثةضهةًاْ، ًـّ تلـاَ وايـة كـةهوتة بفـةضًووْ تـةعويٌات و باغـي سػـاباتي خيتـاًي  وَيِِـةوة وةن           

ــساضةي ًـــ   ــاي ئيـ ــةبات و ياغـ ــوَهي ًوساغـ ــاي ئػـ ــةًاُطي ياغـ ــةبَيت هـ ــة   4اهي، ئـ ــت، هـ ــازة بلطَيـ  15/4ئاًـ
ــويات       ــةالت وتةغ ــةًوو ًوُاي ــات وٓ ــسي زةك ــةوَيـ تةوسي ــي، ه ــي زاضاي ــؤ وةظاضةت ــت ب ــةوة بَي هةوةظاضةتةكاُ
وثَيويػـتيةكاُي زيـاضي زةكطَيــت و زةزضَيتـة ئةصتوًــةْ وثاؾـاْ زيــواُي نـاوزَيطي زةبَيــت تـةزيي ي بلــات،       
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ة نـؤْ ئـةَ كوضتَٔيِاُـة    ضتَٔيِاْ بةَضاغـن ئَيٌـة هةغـةضةوة بالـاْ كـطزوو     زواداضيـ بؤ ثةضهةًاْ بَيت، كو
 َضوويساوة.

ًّ ُاظامن ئةو شًاضاُةي كة بةَضَيعياْ زةغتِيؿاُياْ كطزووة، هةكوَيوة ٓاتووة؟، ئةو دؤضة سػابة بةَضاغـن   
ّ، دياواظييـةكي ئةطـةض   ُاظامن كاتَي بوزدة زازةُسضَيت زآات هةطةَي خةضديةكاْ ثَيويػتة ًوياَضةُـة بلـطيَ  

ٓةبَيـت بةفيعوي و بةثَيويػت بعاُسضَيت، بةعةدع زازةُسضَيت، ئةوة ًوياَضةُة زةكطَيت، بـةآلَ ئَيػـتا ئَيٌـة    
ئةو سػاباتةي كةتةيسضيٌاْ كطزووة، بَيي بَوَييت زآات و ًةغـطوفاتةكةي كـة تةؾـديل كـطاوةوة زاُـطاوة،      

ظؤض طـةَضاَ ُـةًاُتواُي ئـةو َضةيةًـة زةضبلـةيّ، هةبةَضَيعيؿـيٌاْ       تؤ بَييـت َضةيـةًَيم بَوَييـت، بةَضاغـن ًـّ      
ثطغي ئةوةي كةبؤ ئَيٌةي ُاضزووة، ئةَهَيت ئةوةي هَي تةضح بلة، ئةوةي تطي هَي زةضزةنَيت، يةعين ئةويـ 

 وةية ُية.بةو ؾَي
ًةغَوةسةتَيلي  زةيةَ: بةٓيض ؾَيوةيةن وةظاضةتي زاضايي وئابووضي ُة ويػتوويةتي وُة ئةيةوَيت، ُة ٓيض 

ٓةية هةوةزا كةغاَهي زاضايـي بهـوون بلطَيتـةوة، غـوهفةكاُي عـةياض وٓاوغـةضطريي و كؿـتوكاَي وثيؿةغـاظي         
تازوايي، ًوافةيةت كطاوة، بؤ يةن غاَي و ياغاي ثَي زةضنووة، نوُلة بةضزةواَ ثةضهـةًاْ زاواي طؤَضاُلـاضي   

زاُاخطَيـت، ئـةو فـةتطةي     15/12سػـاباتي بوزدـة هـة    زةكات، ثاض طؤَضاو ئةًػاَهيـ زاواي طؤَضاُي زةكـةْ،  
 31/12زازةخطَيت، بةآلَ ٓةُـسَي فةضًاُطـة خؤيـاْ ئاًـازة زةكـةْ بـؤ زاخػـتين، هـة          15/12كةزةَهَيّ هة 

ثـَيـ ُيـوةض ؤ ئـةبَيت زا طَيـت، بةُيػـبةت ظيـازة خـةضدي و         31/12َضَيٌِايي وةظاضةتي زاضايي ئةبَيت هـة  
 زاضايي و تةضيب بةيةكّ. و دةًػةضيكوضتَٔيِاْ كةزو

بةَضَيعاْ ئَيػتا ئَيٌة نةُس غاَهة وةن وةظاضةتي زاضايـي و سلوًـةت، تـةواو زةبيـِري كـة كوضتَٔيِـاْ ٓةيـة،         
تةيةؾوف نؤْ زةكطَيت، ئَيػتا ئةوةتا هةَ ثةضهةًاُةوة نةُس زاواكاضيي ٓةية، ئيوشاح زةكطَيت هةغةض ئـةو  

ض اثؤضتةكةيـــسا  كـــات وخؤيؿـــي ئــةَ كؤًةَهـــة ثَيؿـــِياضةي ٓةيـــة، هـــة زاواكاضيياُــة، ٓـــةض بـــةض َيعياْ زاوا زة 
 ضغاييةكي ظؤضة هةغةض ئةَ بوزدةية.دَيبةدَيلطزُي يو

زةغةآلتي سلوًةتي ٓـةضَيٍ ُيـة، تـةُٔا هةزةغـةآلتي      بابةتَيلي تط باغي يةضظ كطزْ زةكات، يةضظ كطزْ هة 
اوة، هةنـيةوة زَيـت؟، ٓـةًووضياْ باغـلطز كـة      سلوًةتي ًةضكةظيية، وةظاضةتي زاضايي ثاغاوي كوضتَٔيِاُي ز

كوضتَٔيِاُةكة هةكوَيوة ٓاتووة؟، ئةًاُةي ئَيػتا كةهةُةتيذةي ًيعاُيةي وةظاضةتةكاْ كةُاضزووياُة بؤ ئَيٌة 
وًوُايةؾة كطاوة، زاطرياوة؟، بةططُط ظاُطاوة، هةطةَي زآاتةكة كة ًوياَضةُـة كـطاوة، ٓـةضوةكو بالـاْ كـطز      

ــةضظ      ئةًــة كوضتَٔيِاُ ــة ب ــط كوضتَٔيِاُةك ــاضَيلي ت ــت د ــؤ بَيي ــةض ت ــةآلَ ئةط ــسةكات، ب ــت ثَي ــطةوة زةغ ــة هَي ةك
بلةيتةوة، كةئةواْ بةوة َضاظي ُري، سةية هةهيصُةكاُي ثةضهةًاْ هةو وةظاضةتاُة بجطغّ، ئايا َضاظيـّ ئـةوةي   

ت ئـةو فةقـَى   ًاُـاي وايـة ئـةَ وةظاضةتاُـة ًةؾـووي زةبـّ بةُيػـبة        %ي زابطريَيـت؟ 18كةباؽ زةكطَيـت هـة   
 ةظيطي ث ُساُاْ وةآلًي زةزاتةوة.وًازاُةوة، نواضةَ: ئةَ بابةتة دةُابي و
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ثَيِذةَ: بوزدةي بةكاضخػذي بةَضاغـن ُـاظاُري ئـةَ شًاضاُـة هـةكوَيوة ٓـاتووة؟، سلوًـةت غـاَهي َضابـطزوو           
، عـــةدعي ٓةيـــة 44847تطيويـــؤْ  2عـــةدعي ٓـــةبووة، ئةًػـــاَهيـ بووةتـــة   564294تطيويؤَُيـــم و 

ثَيؿِياضةكة ئةو شًاضةية ئَيٌة ُاظاُري نؤْ سػاب كطاوة بؤ كوضتَٔيِاْ ٓةضوةكو هةثَيؿةوة بالاْ كطزووة، 
ــةدعي     ــت، الي ئَيٌــة بــةثَيي ئيػــتيٌاضات و َضَيٌِاييــةكاْ ع كوضتَٔيِــاْ ًةعووًــة نــؤْ زةغتِيؿــاْ زةكطَي

كةَ بلةيِةوة، ئةطةض سياُـةوَيت  ًوياض، ثَيويػتة عةدع  44847تطيويؤْ  2تةعييين ًوخةتةت كطاوة بة 
كــةًي بلةيِــةوة ئــةبَيت خةضديــةن الببــةيّ وٓــةَهي بطــطيّ بــؤ ئــةوةي عةدعةكــة كــةَ ببَيتــةوة،  ئَيػــتا 
تةوقــيةي سلوًــةتي ٓــةضَيٍ بةعةًــةهيـ زةغــن ثَيلــطزووة، بــؤ ؾــؤَضكطزُةوةي زةغــةآلت بــؤ خــواضةوة،  

و ووةتة ٓؤي ظياز كطزُي َضؤتري و فيعوةْ ئَيػتا ئـة ٓةوَهسةزةيّ ثَيسانووُةوة بةو طريوططفتاُة بلةيّ، كةب
 هيصُاُة ئيـ زةكةْ، زةغتبةكاضْ.

غَييةَ: َضووُلطايةوةو وةآلَ زضاوةتةوة، نواض: ٓةًوو ظيازة َضةويـةن ثاغـاوي خـؤي ٓةيـة، ئةطـةض ٓـةبَيت،        
ؤزاُي غةضًايةي ظؤضداضيـ بالاْ كطزووة، ثاغاوي تةغبيتٌاْ الية، بةٓيض ُةوعَيم زةغت بآلوي و بةفري 

 طؿن تَيسا ُية.
%ي 18%ي غاَهي ثاض، زووبـاضة البطزُـي هـة    18ثَيِر: دةُابي وةظيطي ث ُساُاْ وةآلَ زةزاتةوة، زاططتين هة 

بوزدةي تةؾييوي وزابةؾلطزُي بةو ؾَيوةي كةزاُطابوو، ئَيٌة وةن وةظاضةتي زاضايي وئـابووضي  وةن خـؤي   
ًاْ كطز كةئةوة ُةكطَيت، نوُلة ئةو بوزدةيـة تةؾـييويةو وةظاضةتـةكاْ    دَيبةدَيٌاْ كطز، بةآلَ ئَيٌة زاوا

زاياْ ُاوة كةًةو بةف ُاكات، نةُسداض كةَ كطاوةتةوة وةظاضةتـةكاْ َضاظي ُـةبووْ وئيعرتاظيؿـياْ ٓـةبوو،     
 ةض ئةوة بةؾي وةظاضةتةكاُي ُةكطز.بةآلَ ٓةضكطا، هةب

ة غـةضفيات كـطا، نـوُلة سػـابةكة بةؾـي ُـةكطزْ،       بؤية ٓةًاْ غـةضفيات زةغـن ثَيلـطزو بةٓـةًاْ ؾـَيو      
ئةوةي كةبؤياْ زاُطابوو بةؾي ُةكطزْ، ًةدبوض خؤياْ تةداوظياْ كطزو ئَيٌةف خؤ ُاكطَيت ئيـ وكـاضي  

%ي تةؾييوية كةهةو بةؾـاُة ٓةَهػـاوة، وة   18ئةو وةظاضةتاُة بوةغتَيِري، نوُلة بةسةيٌاْ ظاُيوة، ئةو هة 
َيـت، داضَيم ُاظاُري ئةو شًاضاُة هةكوَيوة ٓاتووْ؟، ئةزتاضةف كةَ بلطَيتـةوة  هةسػاباتي خيتاًي زةضزةكةو

بةٓةًاْ ؾَيوةي ثاضي هَي زَيت بؤ ئَيٌة، بؤية ثَيٌاْ باف ُيـة، زواكـةوتين بوزدـةي غـاآلُة، باغـٍ كـطزووة       
ت، تـةواوًاْ  هةنيةوة ٓاتووة، ئَيٌة وةكو خؤي ٓةًوو غاَهَيم كة شًاضةي ثاضةي بَطي كوضزغتاصياْ زةغتلةو

ــاُطي         ــَيـ ً ــاَي ث ــطاْ، ئةًػ ــةُي وةظي ــةضؤكايةتي ئةصتوً ــؤ غ ــة ب ــةض ُاضزووًاُ ــطزووةو يةكػ ــَيذاض  2ك غ
بةَضةلي َضةواُةًاْ كـطز، ئَيٌـة ثاضةًـاْ هةبةغـساوة      26/2/2812ُاضزووًاُة بؤ ئةصتوًةُي وةظيطاْ، هة 

زْ، ئَيٌة بةؾساضضياْ ثَي ُاكةْ، نؤْ بؤ زَيت وئةواْ خؤياْ بؤ ئَيٌة تةيسيطي زةكةْ، ٓةضوةكو بالاْ كط
 ًاضةيةن بَوَيري وتةعييين بلةيّ؟.ئةتواُري ٓةضوا هةخؤًاُةوة ش
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ئَيٌة هةوةظاضةتي زاضايي سلوًةتي ٓةضَيٍ، ٓةتاكو ئَيػتا نـةُسةٓا زاواكـاضي وثَيؿـِياض وتةئليـس كطزصيـاْ       
ةًاُط بـةالُي كةًـةوة وةفـسَيلي    ُاضزووةو وةفسي سلـوًي ض ؤؾـتووة بـؤ بةغـسا، وةظاضةتـي زاضايـي ًـاُط بـ        

ٓةبووة، ني سلوًةت خؤي َضؤؾتووة، غةضؤكي ئةصتوًةُي وةظيطاْ، يةكَيم هة ئَيٌة ض وةظيط يـاْ بطيلـاض   
ض ؤؾـتووة، ًاُطاُــة وةفـسًاْ هــةوَي بـووة، ئةواُــةي كـة ًوعاًةهــةكاُي ئَيٌـة تــةع يب زةكـةْ، ٓاتونــؤًاْ       

ْ بـووة، كيتاسيـاْ ُووغـيوة زاواي ُةفـةياتي ساكيٌـةًاْ      كطزووة، هةغـةض ٓـةًوو ثاضةيـةكي ئَيٌـة كةُويػـا     
كــطزووة، زاواي ئــةو ثاضاُــةًاْ كــطزووة كــة هةسػــابي ثــرتؤ زؤالضزا بةٓةَهــة سػــابياْ كــطزووة، ئةواُــةًاْ   
ٓـةًووي زاوا كـطزووة، تـةع يبٌاْ كــطزووة، بـةآلَ تائَيػـتا ئَيٌـة ُــةًاُتواُيوة بطةيِـة ُةتيذـة هةطــةَهياْ،         

ًةغةهةكة نية؟، ئةًة دطة هةوةي كة ئةو وةفساُة ٓةًوو داضَيـم كةَضؤؾـتووْ ئَيٌـة     ٓةًووؾتاْ زةظاُّ
ئةو ُووغطاواُة اْ الية، واتة غوضةتي ئةو ُووغطاواُةي كة بؤًاْ زَيـت، كةهةغـةض ًػـتةواي ئةصتوًـةُي     

 طاُيـ كة َُيطزضاوة.وةظي
ي تـط هـةوةظاضةت، كـة تـةكوية كـطاويّ      ٓةضوةٓا هةطةَي بطاي بـةَضَيعَ وةظيـطي ث ُـساُاْ ونـةُس بطازةضَيلـ      

 ، ُاضزووًاُة بةَضةلي بؤ بةغساز.ُووغيوة 2812ًةسعةضًاْ هةغةض سػاباتي غاَهي 
غــَي: ثةيوةُــسي بــة ثةضهــةًاُي بــةَضَيعةوة ٓةيــة، زيــاضة هةغــةض ئةوةيــة كةغــاآلُة ثةضهــةًاُتاضاْ غــةزاْ     

ة، باغي سػاباتي كؤتاييٍ كـطز، كـةٓي غـاَهي    َضةخِةو غةضُر وتَيبيين ٓةية، ئةوة تةودئي ثةضهةًاْ كطاو
كةي زَيتة ثةضهةًاْ؟، هةوةآلًةكاُي تطزا دوامب زايةوة، ثَيِذةَ: بةَضَيع دةُابي وةظيـطي ث ُـساُاْ    2811

ًوياض زاُطاوة بؤ ٓةُسَيم َضَيلدـطاوي   115ًوياض زاُطاوة بؤ سعبةكاْ، بةآلَ  288وةآلًي زةزاتةوة، ؾةف: 
 ئيٌةكةًاْ بؤ دةُابتاْ خوَيِسةوة.اْ زياض ُية؟، وازياضي زةكةيّ و ياظاُػن كةالي ثةضهةً

زياضة زاواي ُاوةكاْ كطا كة يائيٌةكةًاْ خوَيِسةوة، ئةويـ وا ئيعاظًاْ زاوة بةوةكيوي وةظيط كةطةَضايةوة  
ــؤ        ــةَضَيلدطاوةكاْ ب ــاضيلطزبووْ ك ــاْ زي ــة بؤً ــةآلَ ئَيٌ ــت، ب ــاْ بَِيطَي ــات وبؤت ــةدَيي بل  89 وةظاضةت دَيب

 253ضَيلدـــطاوي ئؤَهـــؤًجي وثـــاضائؤَهؤًجي و بـــؤ   35َضَيلدـــطاوي ظاُػـــن و 286َضَيلدـــطاوي َضؤؾـــِبريي و
ــةضؤكي       ــةالي غ ــات، ه ــةضي بل ــؤكي هةغ ــات وزاك ــةضًياْ زاوا بل ــساضةي ط ــتة ئي ــِبريية، ثَيويػ ــةُتةضي ض ؤؾ غ

طَيتـةوة بـؤ ئةصتوًـةُي    ئةصتوًةُي وةظيطاْ، ئةوة ًةفطوظة ئةو زاواكاضيياُـةي ئيـساضةي طـةضًياْ بـةضظ بل    
وةظيطاْ و ئَيٌةف هةالي خؤًاُةوة ثَييـاْ َضازةطةيـةُري، ثـَيٍ باؾـة ٓـةًوو داضَيـم ًيِـةح ؾـةضح زةكـةَ،          
بةآلَ هةثةضهةًاْ وازةظاُّ ئةو ًيِشةية وةظيط ياْ غةضؤن وةظيطاْ زابةؾي زةكات و بةكـةيفي خـؤي هَيـي    

وًةُي وةظيطاْ زاُطاوة، وة سػـابي ًيِشةيـة، تلايـة    غةضف زةكات، ؾاضةواُي عةيِلاوة ثاضةكةي هةُاو ئةصت
ئيػتيٌاضةي ًيِشةكاْ كةٓاوثَيهٌاْ كطزووة، زةضي بلـةْ وتةًاؾـاي بلـةْ، كـة هـةُاو ًيِشةكاُـسا بـووُي        

صتوًــةُي وةظيــطاْ ثاضةكــةي ٓةيــة، هــةُاو ًيِشــةي ؾــاضةواُيةكاُيـ بــووُي ٓةيــة، كةٓــةَهطرياوة هــةُاو ئة 
 زاُطاوة.
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تةؾييوي بةو ؾَيوةية ئيتيفاق كطاوة هةطةَي وةظاضةتةكاُسا، ئةبَيت ئةوةي كةزاواكطاوة،  بةُيػبةت بوزدةي 
ئةوة خؤياْ وةظاضةتةكاْ زةظاُّ ئَيٌة كـةػياْ كطزؤتـةوة نـةُسداض، بـةآلَ ئيتيفـاق هةغـةض ئـةو ًةبوةغـة         

 ةَ.طزووة، ًّ داضَيلي تط باغي زةككطاوة كةئَيٌة ُاضزووًاُة، زآاتي ُةوت ثَيؿرت باغٍ ك
بةُيػبةت زآاتي ُةوت، ئَيٌة ئـةو سػـاباتاُةي كـة ثةضهـةًاْ ئـةًطي ثَيلـطزوويّ و هةياغـاكةزا ٓـاتووة،          

سػـاباتةكاصياْ كطزؤتــةوة، بةُيػــبةت ًوؾـتةياتي ُةوتيــةوة، باغــٍ كــطز ثَيويػـت ُاكــات باغــي بلةًــةوة،    
وةظاضةتـي ُةوتـة، تـا ئَيػـتا     سػاباتةكاُي تطيـ ًةودوزة، ئةوةي كةوا زةغةآلتي غةسب وئيساعي تَيسايـة،  

ئَيٌة ئةوةي كةبؤًاْ ٓـاتووةو ئاطاًـاْ هَييـة، وةن وةظاضةتـي زاضايـي ئـةو زوو ًةبوةغـة بـوو كةباغـٍ كـطز،           
بةُيػبةت ئةًاُةوة خؤي تا ئَيػتاو خؤؾتاْ ئةُساًاُي ثةضهةًاْ وغةضؤكي فطاكػيؤُةكاْ ئاطـازاضْ ئةًـة   

بالـاْ كـطزووة،    2812ُيةتي سػاب كطزُي، ُةٓاتين هةغـاَهي  ُةٓاتووةتة ُاو ًواظةُةوة، ثرتؤ زؤالض و نؤ
ٓةتا ئةو َضؤشةف باغٍ كطز كةنؤْ سػاب زةكطَيـت؟، باغـي زآـاتي خاَهـة غـِووضيةكاْ وطوًططـةكامن كـطز        
كةنؤْ بؤ سلوًةتي عَيطايي زةضٍِوات، ناوزَيطي زاضايي تةزيي ي زةكات، ثَيـ ئَيػتاف باغٍ كطز، ٓةضنـي  

ــة   ــاتي كاضةباي ــة      زآ ــاتط ه ــت ظي ــا زةَهَي ــطي كاضةب ــةَضَيع وةظي ــةف ب ــة، ثاضةك ــؤ خؤياُ ــاْ   151ب ــاض زيِاضً ًوي
ًويــاضة، بةُيػــبةت ئــةوةي كــة بةغــفط   182كؤكطزؤتــةوة ٓــي غــاَهي َضابــطزوو، ئةًػــاَي تةيــسيطاتي ئَيٌــة  

 َيت بؤ غفطةو زآاتةكة هةكوَيية؟.زاُطاوة، باؽ زةكط
ؤ خؤياُة، بةو ؾـَيوةية سػـابي زةكـةيّ، ٓـةتا هةكؤتاييـسا ئـريازو       ئَيٌة تةئليس زةكةيِةوة كة ئةو زآاتة ب 

ًةغطوفةكاُياْ هةغةض ئةو ثاضةية كـة زةضزةنـَيت هةسػـاباتي كؤتاييـسا زةضزةكـةوَيت، ُـؤ: بـةَضَيع دـةُابي         
ــة          ــةْ، كةئةواُ ــةح بل ــتيٌاضةي ًيِ ــاي ئيػ ــري، تةًاؾ ــي بةخؿ ــةوة، باغ ــي زةزات ــساُاْ وةآلً ــطي ث ُ وةظي

، ؾاضةواُيةكاْ، باُ ةكاْ، فط ؤكةخاُةكاْ، ئةو ًيِشاُة بطيتية هةًيعاُيةي ئةو ؾـوَيِاُة،  زةغتِيؿاْ كطاوة
بةآلَ ئَيٌة غَي غاَهة ئةَ ًةغةهةية ؾةضح زةكةيّ، وة تَييؿيساية تةعويعي فةضًاُبةضاْ نةُسة، ئـةوي تـط   

ِيؿـاْ كـطاوة، ئيِذـا    نةُسة، كةكاًوي ُةفةياتةكة زةغتِيؿاْ كـطاوة، ئيِذـا ئـريازة تةيسيطييةكةؾـي زةغت    
فةضيةكةي زةغتِيؿاْ كطاوة، ئةو فةضيةية كةزةنـَيتة ُـاو غـةضفياتي ئةواُـةوة، هـةُاو ًواظةُةزايـة، بـةآلَ        
بةو ؾَيوةية، ئةوةي كةزاخَوي ًواظةُةي عاَ زةبَيت هةوَيية، ئةوةؾي كةًواظةُة خاقةكةية كة عي يةي بة 

كطَيـت كةئـةَ   طاييـ ٓـةض وايـة، ئةطـةض بـاؽ هـةوةف زة     ًيِةسةوة ٓةية، هةوَيسا زةضكـةوتووة، ئةًـة هـةعيَ   
 ًيِشاُة عةزاهةت ُية.

وةظيط زةَهَيت ئةَ ًيِشةية ًّ زاواَ ُةكطزووة، بةزاخةوة ئةو وةظيطة بةضَيعة ئيشرتاًٍ ٓةيـة بـؤي زيـاضة     
ــسيـ         ــت، تةئلي ــةضف زةكطَي ــؤْ غ ــةي ن ــاضةي ًيعاُيةك ــةي ث ــتا وةظاضةتةك ــا ئَيػ ــة ت ــةيعاُيوة ك ــةويـ ُ ئ

ةوة ٓةضنــةُسة دــاضَيلي تــطيـ باغــٍ كــطزووة، هــةوةظاضةتي ؾــاضةواُي و طةياُــسْ، يــاْ هــةوةظاضةتي  زةكةًــ
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زاضايي ًيعاُيةي خؤياْ دياية، زةنَيتة ُاو ًيعاُيـةي سلوًةتـةوة ٓـي عاًةكـة، ٓةضيـةكَيم هةواُـةي كـة        
 تِةوةية، باُ ةكاْ غةض بةزاضايية.ئةو زةوائرياُة عائيسياُة فَطؤكةخاُة غةض بة طواغ

ٓةضوةٓا ؾاضةواُيةكاْ غةض بةوةظاضةتي ؾاضةواُري، ئةًاُة سػاباتةكاُياْ دياواظة بؤ وةظاضةتـةكاُياْ ُيـة    
بؤ خؤياُة، بةآلَ سلوًةتي ٓةضَيٍ ئةبَيت نةُس ًةغاضيفياْ ظياتط بَيت هةزآاتياْ ئةبَيت زةعٌيـاْ بلـات   

َيـي زةوتطَيـت ًيِـةح، ئةطـةض بَيـت      وتةسةًوهي ئةو عـةدعة بلـات، ئـةوة ئةنـَيتة ُـاو ًيِةسـةوة، بؤيـة ث       
زوَيِيـ دةزوةهَيلٍ ثيؿاُساْ، ئةطةض بَيـت وتـؤ سػـابي بـؤ بلـةيت، ئريازةكـةي ئيعافـةي ئـريازات بلـةيت،          

 فات بلةيت ٓةًاْ ؾت زةضزةنَيتةوة.ًةغطوفةكةؾي ئيعافةي ًةغطو
ض زةضًاَهةيةكي تـط بـسضَيت   بةُيػبةت ئةوةي كةوا غيػتٌي ًوونة ئَيػتا هَيطة طؤَضاُلاضي تَيسا بلطَيت، ٓة 

ئَيٌة بَطياضةكةي ثةضهةًاصياْ دَيبةدَي كطزووة، ئةوةف بطياضي خؤتاُة كةزةَهَيّ زةبَيـت ًوونـةو زةضًاَهـة    
وةكو بةغساز بَيت، ٓةض ظياز كطزَُيم زاوا زةكةْ الضضياْ ُية، ٓةضنةُس باضططاُيـة هةغـةض ئـةَ ًيعاُيةيـة،     

وَيَِيم ئـةبَيت ٓـةَهي بططيـت وهةؾـوَيَِيلي تـط زاي بَِييـت، عَيـطاق        بةًةضدَيم هةكوَي ٓـةَهي بطـطيّ؟، هةؾـ   
 وةف هةثاضةي باُ ةكاُي خؤي زةزات.غي

ٓةتا ئَيػتا بةُيػبةت عَيطايـةوة ٓـةًوو غـوهفةكاْ هةباُ ـةكاْ ئةيـسات، ٓـةًوو بـاُ َيليـ ئـي  زةبَيـت           
اُ ــةكاُي عَيطايــي كةئــةًطياْ بــؤ يــاظاصتي ٓــةبَيت، وة بــةبَي فائيــسة ٓــيض ثاضةيــةن ُــازات، بــةآلَ ئَيػــتا ب 

زةضنوو، ياظاُر هةٓاووآلتياْ ُةغَيِّ، غـووياْ هـَي ُةغـَيِّ، ئَيػـتا ئـةواْ بـةضزةواَ ثـاضةي خؤيـاْ زةزةْ،         
وةظاضةتـي زاضايــي عَيــطاق ئــةو فائيسةيــة تةســةًوي زةكـات وزةيــسات، ئَيٌــة ًوؾــليوةًاْ هَيطةزايــة كــة ئــةو   

ات، بةتايبــةتي باُ ــةكاُي ئَيٌــة ٓيهــياْ تةســةًوهي ئــةو ًةباهييــة ظيازكطزُاُــة ئــةبَيت تةئػــريًاْ هَيــسةك
يةكـة بيـسةيّ وئةبَيتـة ٓـؤي     ظؤضاُة ُاكةْ، كـة ٓةيـة بـؤ ئـةوةي بيـسةْ، بؤيـة ئَيٌـة زةبَيـت هةغـةض ًيعاُ         

 عةدعيـ.
 بةُيػبةت يازاؾن خوَيِسكاضاْ كةزاواياْ كطزووة، ئةًاُة زياضة هةًويتةضةسةكاُساية، بةُيػبةت ئَيٌـةوة  

ًوؾليوة ُية، ٓةضوةختَيم ثةضهةًاْ تةوقيةيةكي ُاضز بؤ سلوًةت ئةوكاتة بةتةئليـس سلوًـةت ئـةبَيت    
زيطاغةتي بلات، ئةًة زياضة، ًةغةهةي وةظاضةتـي غـاًاُة غطوؾـتيةكاْ ًـّ دـاضَيلي تـط زةَهـَيٍ ثةيوةُـسي         

ــةوةظاضةتي زا      ــسي ب ــاْ ثةيوةُ ــةوتي ٓاووآلتي ــة، ُ ــةوتي ٓاووآلتياُةوةي ــةهةي ُ ــةوة   بةًةغ ــة، ئ ــةوة ُي ضايي
ثةيوةُسي بة وةظاضةتي غاًاُة غطوؾتيةكاُةوة ٓةية، ئةو بةؾـةي كـةخؤي زةتواَُيـت زابـيين زةكـات، ئـةو       

 تةسةًوهي ثاضةكةي زةكات وزةيسات. بةؾةؾي كةخؤي ُاتواَُيت وةظاضةتي زاضايي
ة نؤْ غـةضف زةكطَيـت؟،   ًوياض زيِاضةك 18بةُيػبةت ثاضةي ئاواضةكاُةوة، زياضة ئةًة ظؤض باغي زةكطَيت،  

ــة    ــووة ب ــتاف ب ــة؟، ئَيػ ــةو   188هةكوَيي ــاض، ئ ــة     18ًوي ــاض ئَيٌ ــةوةي ث ــت، ئ ــةباؽ زةكطَي ــاضةي ك ــاض زيِ ًوي
تةضخاصياْ كطز، وة بووة بة عائيسي وةظاضةتي ُاوخؤ و هيصُةي تايبـةتي ٓةيـة، وةظاضةتـي ُـاوخؤ بـةو كـاضة       
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َيٌة هةئةصتوًةُي وةظيطاُةوة ئاطازاض كطاويِةتةوة كة ًوياض زيِاض، ئ 188ٓةَهسةغتَيت، ئةًػاَي كة بووة بة 
 اكات، ثَيويػن بةو ًةبوةغة ٓةية.بةف ُ

ئةو ًةباهيياُةي كة بةُيػبةتي ٓيذطةو ًوٓةدطيّ كـةباؽ زةكطَيـت ٓـةًووداضَيم ئـةوة ثةيوةُـسي بـة        
ابـةف ُاكطَيـت،   ًويـاضةي ئَيٌـة وةن ُةيـسي ز    18ئَيٌةوة ُية، ثةيوةُسي بةبةغسازةوة ٓةيـة، نـوُلة ئـةَ    

بةَهلو ئةوةي كة هةبةغسا ٓةية ٓـاتووة، خؤيـاْ يةكػـةض زابةؾـي زةكـةْ، ثةيوةُـسي بـةوةظاضةتي زاضايـي و         
 ةوة بةثاضةي ُةيسي زابةف زةكطَيت.سلوًةتي ٓةضَيٌةوة ُية؟، ئ

% ٓـةتا ئَيػـتا هـة غـِسويي ؾـةٓيساْ زيـاضة ئـةوةي        18بةُيػبةت ئةو ثـاضةي كـة بـَطاوة بـؤ ؾـةٓيساْ هـة        
ٓةظاضة كة ئةًة زآاتةو وةضطرياوة،وة   973ًويؤْ و 331ًوياض و  2زوو تطيويؤْ و   1/6ةكؤبووةتةوة تا ك
كـةؽ هةًاَهـة ؾـةٓيس     1388ي ًاوةتـةوة، وة  7661ٓـةظاضيـ غـةضفلطاوة،    313ًويؤْ و 524ًوياض و 1

طوفةكةي هـةالي  غووزًةُس بووْ، ئةًة ثةيوةُسي بـة وةظاضةتـي ؾـةٓيساُةوة ٓةيـة، ُـة ثاضةكـةو ُـة ًةغـ        
 وو ئةو َضةيةًاُةتاْ بؤ وةضبططيّ.وةظاضةتي زاضايي ُية، بةآلَ ئَيٌة تواُيٌاْ كةزاواتاْ كطزب

زةيةَ: وةظيطي ث ُساُاْ وةآلًي زةزاتـةوة، ٓـةًوو ئـةو خاآلُـةي ياغـا زايِـاوة هـة ًيعاُيـةي سلوًةتـسا،           
بـؤ زابِـسضَيت بـؤ غـةضؼي وةظاضةتـةكاْ،       ةبَيـت ناضةغةضيؿـي  َيويػن بة ياغا ٓةيـة، ئـةو كـات ز   بةالبطزُي ث

بــةَضَيع كــان ئــاضاَ، ئَيٌــة هــةكاتي خؤيــسا ًواظةُــةًاْ تــةواو كــطزووة، زيــاضة ٓــةًووي ٓــةض زووباضةيــة ئــةو  
 ًةَ كطز.ًةوظوعة، بةآلَ ثَيٍ واية باغي ُةكةَ، نوُلة ظؤض ظؤض باغي ئة

ةيـة ئـةو ُيعاًـةي كـةوةخن خـؤي زاُـطاوة،       بةآلَ هَيطة ئَيٌة هةَ ًةغةهةي ًواظةُةية زاواَ هةثةضهةًاْ ٓ 
زآاتي عَيطايي ُةبووة، ئةو وةختة تةُٔا هةغةض زآاتي خؤًاْ بووة، ئَيػتا زآـاتي عَيـطاييـ ٓةيـة، تلـاَ     
واية ئةزتاضة ئةو ُيعاًةي كةزازةُـسضَيت، دـاضي ثَيؿـووف ئـةو تلايـةَ كـطز ئةًـة هةبةضنـاو بطريَيـت، بـؤ           

زا بَيـت، بـةآلَ ئـةبَيت ئَيٌـة ئـةوة      11لي وابلةْ كة ًوؾليوة ُية هةًاُطي ئةوةي ئةطةض بتواُّ ناضةغةضَي
ٓـةض ناضةغـةضي بـؤ بلـةيّ هــةو ُيعاًـةزا، زيـاضة باغـي ئـةوة زةكــات كـة زةَهَيـت ئَيـوة خؤتـاْ ئيوتيعاًتــاْ             
 ُةكطزووة بة ياغاكةوة، باغـي زاطـطتين زةكـات، كةطوايـة هةثةضهـةًاْ هةياغـاكةزا ٓـاتووة، بـةَهَي وايـة بـةؽ          

هةكاتي ظيازكطزُيـ زةبَيت بئَيِيِةوة بؤ ثةضهةًاْ، يةعين زةبَيت زووداض ئةو ًيعاُيـة بَيتـة ثةضهـةًاْ،    
 هفةي عةياض و ٓاوغةضطريي زةكطَيت.باغي وةغتاُي غو

ــَيّ بــؤ غــةضفتاْ ُــةكطزووة،  2811ٓــةضوةٓا غــوهفةكاُي تــطيـ بــةَضَيعتاْ هــة ًواظةُــةي غــاَهي     ، كــة زةَه
ضيتـاْ كـطز هةغـوهفةكاْ، ئةًةؾـٍ دوابسايـةوة، ئةًػـاَهيـ زيـاضة زاواي ئـةوة زةكـةْ كـة           كؤًةَهَيم طؤَضاُلا

تةواو بوو ئةو ياغاية، هةبةض ئةوة ئَيٌة زةغـتٌاْ   2811طؤَضاُلاضي بلطَيت، هة غوهفةكاْ، ئةوةف بؤ غاَهي 
ةوة ُـةبَيت  ُلة ئبةغةضف ُةكطزووة، ئَيػتا زةُط بسةْ هةغةضي ٓةض ئَيػتا ًّ زةَهَيٍ زةغت بةكاض بّ، نو

 كةٓةض ئاوا زاُيؿتبري.
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سةظ زةكةْ ًّ ئَيػتا ٓةُسَي ؾتتاْ بؤ زةخوَيٌِةوة هةغـةض ئـةَ ًةوظوعـة، بـؤ ئـةوةي بةضنـاوتاْ َضووْ        
ًاْ زاوة، ئَيػتا  167191ًاْ زاوة، غوهفةي ظةواديـ  84127بَيت، ئَيػتا بةُيػبةت عةياضييةوة ئَيٌة 

ٓةظاض كةغـة، يـةعين ئـةوة ُـةبَيت      75ًةالت ٓاتووةتة الًاْ كة ُعيلةي ئَيٌة كةهةالًاْ ساظض كطاوة ًوعا
ٓـةظاض هةواُـة    25ئَيٌة وةغتابري و ًوعاًةهةكةًاْ وةضُةططتبَيت، بةَهلو خؤًاْ سـاظض كـطزووة بـؤي، كـة     

 يسضيياْ كطزووة.تةيسضيي كطزووة، يةعين بةَضةلي تة
وة، ئةًـة بةُيػـبةت غـوهفةوة، يـةعين ئَيٌـة      ًاْ غـةضف كـطزو   627غوهفةي ظةوادي كوَض وكهة ؾةٓيس،  

عًــةتي خوةظاضةتــي زاضايــي بةُيػــبةت ئــةو غــوهفاُةوة هةبــةض ئــةوةي كــة خؤًــاْ ططُطــي بــةوة زةزةيــّ،    
ٓاووآلتياْ زةكةيّ، ئَيٌة ئةو ؾتاُة اْ كطزووة هةثاَهةوة، ناوةَضواُي ئةوةؾـري كـة ئـةو ًةوظوعـة زةغـت      

اُةوة زةضبهَيت ئَيٌـة يةكػـةض زةغـت ثـَي زةكـةيّ، ٓـيض تةئػـريَيليـ        ثَي بلات وٓةض بَطياضَيم الي بةضَيعت
ُاكاتة غةض ئةوةي كـة ئَيٌـة بَوـَيري ئـةَ ًوعاًةالتـة ظؤضة، نـؤُة؟، ٓـةًووي دَيبـةدَي زةكـةيّ، ديـاواظي           
ــةضي      ــم كــةوةن كوضزغــتاْ و زةوضوب ــم هةٓــةًوو وآلتَي ــةًوو وةختَي بوزدــةي تةؾــييوي و وةبــةضَٓيِاْ، ٓ

ظياتط بووة، هة وةبةضَٓيِاْ، خؤ ًّ ُاَهَيٍ ئةًة َضاغتةو زةبَيت وابَيـت، بـةآلَ ئـيرت ئةًـة      بوزدةي تةؾييوي
 % ة كةَ بلطَيتةوة.68بةضاْ كة هة واية، ئةكطَيت تةعويعاتي فةضًاُ

% ئايـا زيطاغـةتاْ كـطزووة؟،    78% و هـة  68% وهـة  58ئةواُةي تط كةباؽ هةكةًلطزُةوةي زةكطَيت بة هـة   
زةتواُّ كاضةكاُياْ ببةْ بةضٍََِيوة؟، ئايـا هيصُةيـةكي ثةضهـةًاُي هـةَ ًةوظوعـة تـةس ي ي        وةظاضةتةكاْ نؤْ

كطزووة؟، كة وةظاضةتةكاْ نةُسياْ ثَيويػتة هةوةو نؤْ زةبَيت؟، ئايا ئةواْ َضاظي زةبّ؟، يـاْ ُـا؟، نـوُلة    
وةظاضةتـةكاْ يػـةياْ    ٓةض هيصُةيةكي ثةضهةًاُي هَيجطغطاوة هةنةُس وةظاضةتَيـم، بةتةئليـس زةبَيـت هةطـةيَ    

% هةَ بوزدةيةتاْ زابططيّ، كة ٓي ئةوةو ئـةوةو ئةوةيـة،   15% و هة 18كطزبَيت؟، كة ئَيٌة زةًاُةوَيت هة 
ةتــي زاضايــي ئايــا ئــةو ًوُايةؾــةي كــطاوة، يــاْ ئةطــةض واُيــة ئــيرت بــؤ هؤًــةي ئَيٌــة زةكــةْ؟، ئــةَهَيّ وةظاض   

 هةخؤيةوة زاي زةططَيت.
تي غاًاُة غطوؾتيةكاُةوة، بـةثَيي ياغـاي بوزدـة زاوا هةئَيٌـة كـطاوة، وةآلًيؿـٍ       بةُيػبةت زآاتي وةظاضة 

زايةوة، بةؽ ناض ُيـة، زاواًـاْ هَيلـطا بـؤ كطزُـةوةي سػـاب، ئـةو سػـاباُةًاْ كطزؤتـةوة دـاضَيلي تـطيـ            
 زةيَوَيٌــةوة كــة ئــةو سػــاباُة الي خؤياُــة، ئــةو ثاضاُــة ُةٓاتووُةتــة ُــاو ًواظةُــةي سلوًةتــةوة، خؤؾــتاْ

 زووة هةو باضةيةوة، زياضة زةظاُّ.غةضؤكي فطاكػيؤُةكاْ كؤبووُةوةتاْ كط
خاَهي ثَيِر: ًِيـ ثَيٍ باؾة ئةَ خاَهة بَِيطزضَيت بؤ سلوًةت وزواي ثةغةُسكطزُي هةاليةْ ثةضهةًاُةوة  

     ْ وةآلًـي   بؤ بَطياضزاْ هةغةضي، يةعين ئَيٌةف ثَيٌاْ باؾة، خاَهي ؾـةف: بـةَضَيع دـةُابي وةظيـطي ث ُـساُا
زةزاتــةوة، خــاَهي ســةوت: ئــةويـ ٓــةض ثــَيٍ باؾــة بَِيطزضَيــت بؤسلوًــةت، زواي ثةغــِس كطزُــي هةاليــةْ    
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ثةضهةًاُةوة، ثَيٌاْ باؾة كة وةظاضةتي كؿتوكاَي ٓةُطاوي بؤ بٔاوَيت ئَيٌةف ٓاوكاضياْ زةبـري، ٓـةض كاتَيـم    
 ياْ زةكةيّ.ي خؤياْ كطز، ئَيٌة بؤزاواي سيٌايةي طوًطكياْ بؤ ٓةض بةضٓةًَيل

ئَيٌة ئَيػتا خؤي فيعوةْ ئةًة ًوالسةظةيةكة، ٓةُسَي هةبةضٓةًة خؤًاَهيةكاصياْ ئَيػتا هةكوضزغتاْ زَيتة  
باظاَضةوة ئةو وةختاُة زَيت كة ئةوةُسة ًوُافيػي ظؤضة هةزةضةوة زَيت كةؽ ئةو ثـاضةي ثـَي ُـازات، هةغـةزا     

ةضةض زةكــةْ، ئَيٌــة نــاوةَضَيي وةظاضةتــي كؿــتوكاَي خــاوةْ ئــةو بةضووبوًاُــة ٓــةًووي ظغــةز دوتياضةكــاُي 
زةكةيّ، ٓةًوو غاَهَيم بؤ ٓةض بابةتَيم بؤ ئَيٌةي ُووغيبَيت ئَيٌـة سيٌايـةي طوًطكيٌـاْ زاُـاوة، يةكػـةض      

ُـسي بـةوةظاضةتي   ًةُعٌاْ كطزووة كة ئةو بابةتة بَيت، بةو ًـاوةي ئـةواْ خؤيـاْ زةَهـَيّ، ئـيرت ئـةوة ثةيوة      
 كؿتوكاَهةوة ٓةية.

ئةو ًي كاُةي كةئَيػتا  11ثةيوةُسي بةوةظيطي ث ُساُاُةوة ٓةية، خاَهي  18و 9زياضة بةُيػبةت خاَهي  
 هةوة ُية كة ئةو سيػاباُة نؤُة؟. زةَهَيّ بةزاخةوة ئَيٌة ئاطاًاْ هةو ًي كاُة ُية، ئاطاًاْ

ي زةكــةيّ هةخؤًاُــةوة بةُيػــبةت ًي كــةوة و سػــاباتي تطيؿــةوة ئَيٌــة ئــةو ئيػــتيٌاضاُةي كــة ئاًــازة   
ئاًازةي ُاكةيّ، بةَهلو ئةطةض كوضتيؿٌاْ تَيسا كطزبَيتةوة خؤ زواي ئةوة ئةو هيصُةية ٓةض هةالي ئَيٌة ُية، 
ٓةًاْ هيصُـة هـةوةظاضةتي ث ُـساُاُيـ ٓةيـة بـؤ ئـةو ًةوظوعـة، بـةآلَ ئَيٌـة بوزدـةي تةؾـييوري، ئـةواْ             

َيري بوزدةي خوتة كةداضاْ واياْ ثَي زةوت، بةَضاغن خـؤ  بوزدةي وةبةضَٓيِاُّ، يةعين كةزازةُيؿري بابَو
ئَيٌة كةزازةُيؿري ئةواْ خؤياْ ًويتةضةح زةَٓيِّ، نؤْ ًةع وهة ئَيٌة بَيري ًي كيلياْ بؤ ظيـاز بلـةيّ   
هةخؤًاُةوة؟، ًةودوزيؿة ئةو ضؤشة َضةيةًةكامن بؤ خوَيِسُةوة، خؤياْ زاواي نةُسياْ كـطزووة وئَيٌـةف   

زاُاوْ، ئَيٌة ئةوةي كـةزاواياْ كـطزووة كـةػياْ كطزؤتـةوة، بـةآلَ دـةُابي وةظيـط زةَهَيـت ًـّ          نةُسًاْ بؤ 
ئاطاَ هَيي ُيةو زَيت هةثةضهةًاْ يػة زةكات، ًّ داضَيلي تطيـ هَيطةوة ئةَهَيٍ بؤ ئةو بـطا وةظيطاُـةَ، ئـةي    

فتـة بوزدةكـة هـةالياْ    ٓة2باؾة خؤ ٓةًوو داضَيم كة ُي اؾي بوزدة زةغن ثَيلـطزووة، بـةالُي كةًـةوة    
ًـ  ي كٍ كـطزووة، بؤنـي   بووة، خؤ زيطاغةتياْ كطزووة ئةي بؤ ُةياُوت كاكة وةظيطي ًاهية ًّ كةي زاواي 

 بؤت زاُاويّ؟.
ــٍ       ــاُيـ باغ ــٍ وت، وزيػ ــةو ض ؤشة ظةضب وتةضسةكةؾ ــابةكةي؟، ئ ــؤُيةتي سػ ــرتؤ زؤالض و ن ــبةت ث بةُيػ

ًوونـة هـةزٓؤن كـةًرتة، هَيـطة ظيـاتطة، بةَضاغـن ئَيٌـة وةكـو         كطزةوة، كةباؽ هة َضَيٌِاييةكاْ زةكطَيـت كـة  
دَيبـةدَي   2818(ي غـاَهي  5وةظاضةتي زاضايي يةكي ططتةوة، ئَيػتا ياغاي شًاضة) 28/5وةظاضةتي زاضايي هة 

زةكات وةن خؤي، ئَيػتا فيعوةْ  ٓةًوو ًي كاتةكاصياْ زةغِتيؿاْ كطزووة، ٓةيلةهةكـة زةغـتبةكاض بـووة،    
كاُيؿٌاْ زةضكطزووة، ئةواُةي هةو بابةتةْ، ًّ ُاَهَيٍ هـة غـةزا غـةز ٓـةًووي تـةواو بـووة، بـةآلَ        َضَيٌِايية

بةُيػــبةت يةكدػــتين بوزدــةوة، ٓــةًووي زةضكــطاوة بةُيػــبةت ئــةوةوة تــةعٌيٌياْ كــطزووة، وتووًاُــة   
ةض دَيبـةدَي  فةضًاُبةضَيم ًوونةكةي بةثَيي ياغاكة هةزٓؤن نؤُة زةبَيـت هةطـةضًياُيـ ئـاوا بَيـت، ئةطـ     
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ُةكطابَيت ئةوة زةطةَضَيتةوة غـةض وةظاضةتةكـة خـؤي، ئـةو وةظاضةتاُـةي كةئَيٌـة تةعٌيٌـةكاصياْ بـؤ ُـاضزو،          
ئَيٌـة تـةعٌيٍ زةضزةكـةيّ ًوتابةعـةكطزُي تـةعٌيٍ ض َضَيٌِـايي زاضايـي بَيـت، يـاْ َضَيٌِـايي ئيـساضي بَيــت             

غـةضةكيةكاُي زيـواُي نـاوزَيطي زاضايـي ئةوةيـة       كةهةوةظاضةتي زاضاييةوة زةضزةنَيت، خؤي يةكَيم هة ئيؿة
كةزةبَيـت ًوتابةعةي َضَيٌِاييةكاُي وةظاضةتي زاضايي بلات، باؽ هةؾاضةظاو َضاوَيصكاضَيلي ظؤض زةكطَيـت، كـةوا   
هةُاو سلوًةتسا ٓةية، خؤ ًّ ُاَهَيٍ ُية، ًةعووَ ؾاضةظايةكي ظؤضًاْ ٓةيةو َضةُط ٓةية ئةوةي كةباغـتاْ  

ئةوةف زةكةْ كةبَطواُاًةكةياْ ُعًةو ُاطوصتَيت، خؤي تةبيعي تةعويٌاتي َضاوَيـصكاض ئَيػـتا    كطزووةو باغي
غاَهي ٓةبَيت وزةضنووي كوهية بَيت، ئةو  15هةئةصتوًةُي وةظيطاْ ئةوةي كة زةبَيت بةالُي كةَ خعًةتي 

ري كطاوةو ٓةيـة،  خؤيسا تةع بواضةي كةزةبَيتة ًوغتةؾاض تَييسا زةبَيت ؾاضةظايي تَيسا ٓةبَيت، بةآلَ هةكاتي
 ًوغتةؾاضيـ ظؤضْ.

بةآلَ ئَيػـتا صيووُةيـةن زَيٌِـةوة هـةوةظاضةتي زاضايـي َضاوَيـصكاضَيلي يـةكذاض ظؤضي تَيـسا بـوو، ئَيػـتا ئَيٌـة             
ياغاكة زةَهَيت زةبَيت نواض ًوغتةؾاض ٓةبَيت، ئَيٌة نواضةكةًاْ زةغتِيؿاْ كطزووة، ئةواُي تطًاْ َٓيِاوة 

اًاْ ُـاوْ، كيتابَيليؿـٌاْ بـؤ ئةصتوًـةُي وةظيـطاْ ُووغـيوة، بـؤ ئـةوةي ناضةُووغـياْ زيـاضي           هةوةظاضةت ز
بلات، ض خاُةُؿيِياْ زةكةْ، ياْ ُ َوياْ زةكةْ بؤ ؾـوَيَِيلي تـط، ئـةوة سلوًـةت خـؤي زةظاَُيـت، ئـةوةي        

ًوغتةؾاضَيم كة كةئةواْ باغي زةكةْ َضةُط ٓةية ئيدتيكاقةكةياْ وؾاضةظاييةكةياْ دياواظ بَيت هةطةَي 
تؤ هةزةضةوة زةئَيِيت، ياْ ًوغتةؾاضَيم كة خؤي ٓةض هةزةضةوةية، ثاضةي بؤ غةضف زةكةيت، ئةو ثاضة بـؤ  
ئةواُة غةضف زةكطَيت، ؾةضت ُية هةغةض ئةغاغـي ًوغتةؾـاض بَيـت، ئـةوة ؾـةضيلاتي ئيػتيؿـاضيـ ٓةيـة،        

 ػتيؿاضي ٓةية بؤ ًةوظوعي ًواظةُة.ئَيػتا ئَيٌة ؾةضيلةي ئي
بؤ ٓي ئيساضة، بؤ ًةوظعي ث ُساُاْ، وابعامن ئَيػتا هةالي دةُابي زكتـؤض عوـي زةواَ زةكـةْ، ئـةوة نـةُس       

غاَهة ئَيٌة  عةيـسًاْ كـطزووة هةطـةَهياْ، خـةضيلّ تـةودئٌاْ زةكـةْ، ؾـةضشياْ بـؤ زَيـِّ و كؤبووُـةوةي           
 اَهةتة بلةيِةوة.ازةي ُةظةض هةو سبةضزواػياْ هةطةَي زةكةْ، ثَيؿِياض، ثَيٌاْ باؾة ئيع

ًـةتطةو كـطاوة بـة زوو بـةف،     288ًـةتطي و ئـةوةي كـة    188ئةوة بةُيػبةت عةياضييةوةية بؤ خـاُووي   
زيػاْ زةيَوَيٌةوة فيعوةْ واية، ئةًة كَيؿةيةكة زضوغت بووة، ئَيٌةف وةن وةظاضةتي زاضايي ٓـةوَهٌاْ زاوةو  

ــة      ــازة زةك ــطاو ئاً ــتا ُووغ ــةضيلري ئَيػ ــّ، وا خ ــةوَهيـ زةزةي ــؤ   ٓ ــطيّ ب ــاْ زةَُي ــةكاُي خؤً يّ و ئي رتاس
ئةصتوًةُي وةظيطاْ، ئةطةض بةو ؾَيوةية َضاظي بووْ بةثؿتيواُي خوا، ئةوة ئَيٌةف َضَيٌِايي زاضايـي هةغـةض   

      ً اْ زةبَيـت، وةن بةغـسازي هـَي    زةضزةكةيّ، بةَضَيع كان كـاضواْ، ٓاوتـاكطزُي ًوونـة بـةثَيي بطٍَِيـاضي ثةضهـة
 بَيت.
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وةظاضةتي ثَيؿٌةضطة ٓةضنيةكياْ ُاضزبَيت هةزاضايي كطاوة، زياضة ٓاوتـاكطزُي ًوونـة،    ٓةضوةٓا زةضًاَهةي 
بَطياضي ثةضهةًاْ ئةوةية كة زةبَيت ٓةًووي وةن يةن بَيت، ض فةضًاُبةضي ُاوخؤي ٓةضَيٍ وةن يـةن بـّ   

 ؤُة ئَيٌةف واي هَي بلةيّ.بةثَيي ياغاكة، ض وةن بةغساز ن
وة بةٓةًاْ ؾَيوة، بةآلَ ئةًة هةخوزي ئيؿي  وةظاضةتةكـة خؤيـةتي، ئَيٌـة    بةُيػبةت وةظاضةتي ثَيؿٌةضطة 

زةَهَيري كةي وةظاضةتـي ثَيؿـٌةضطة، ًةغـةهةْ كـةي ُاضزوويـةتي بـؤ ئَيٌـة بَوَيـت ئةًاُـة ثَيؿـٌةضطةْ هـةُاو            
وةظاضةتــسا زةواَ زةكــةْ، وة ئَيٌــة وتووًاُــة ئــةو ًوونــةي ُــازةييَن، ئــةوة تــةختين خؤيــاْ ٓةيــة، زيــاضة  
ًةغةهةكة  ثةيوةُسي بة فةهةن و فةضًاُسةييةوة ٓةية، ُاظامن ئةوة ثةيوةُـسي بةخؤياُـةوة ٓةيـة، بـةؽ     
ئَيٌة ئةو دئةتة ُري كةزةغتِيؿاُي ئةو ثاضةية بلةيّ بؤ ٓاوتاكطزُي، ئةطةض هةثةضهةًاْ بط ياض زةضبلةْ 

ٌـ          ئـةوةف ٓـةض     ة دَيبـةدَيي زةكـةيّ،  وبَوَيّ هةغـاَهي تـاظة بـةضزةواَ زةبـري بـَي طةَضاُـةوة بـؤ ثةضهـةًاْ ئَي
بةُيػبةت ًواظةُةكةوةية، يةعين ئَيٌة وةكو باغٍ كطز ثةضهةًاْ ني زةَهَيت ئَيٌـة ثَيـوةي ثابةُـس زةبـري،     

تَيـم  بةآلَ زةبَيت ناضةغـةضي وةظعةكـة اْ بـؤ بلـات، ئَيٌـة تووؾـي ئـةوة ُـةبري دـاضَيلي تـط بوزدةكـة            
 بهَيتةوةو بئَيِري وبيبةيّ.

ةُسي بةوةظاضةتي ث ُساُاُةوة ٓةية، نواض: بةَضاغن ًةغةهةي شيِطة ظؤض باؽ كطا، زياضة شيِطة غَي: ثةيو 
غِسويي ٓةية، ئةو ض ٍِؤشةي كةهَيطة ًوُايةؾةي غِسويي شيِطة كطاوة، داضَيلي تط غاَهي ض ٍِابطزوو بةًّ وتطا 

ةًاؾــاي ئــةًطةكاصياْ كــطز، بــؤ ًةغــةهةي شيِطــة، ٓاتِــةالَ و ًــّ تةهــةفؤمن بؤيــاْ كــطز، ٓــاتّ زاُيؿــتري ت
تةًاؾــاي ئيؿــةكاصياْ كــطز، كةنــي كــطاوة؟، شيِطــة بةَضاغــن غــِسويي بــؤ زاُــطاوة، بــةآلَ بةزاخــةوة ئَيٌــة  
هةًوُايةؾـــةكاُسا بـــةٓيض ؾـــَيوةن هةًوُايةؾـــةي ثةضهـــةًاْ بـــاُط ُـــةكطايّ وةن وةظاضةتـــي زاضايـــي         

ايـة هةبط ٍِياضةكةؾـسا هـة ياغاكةؾـسا زةَهَيـت      كةثةيوةُسضياْ بةثاضةوة ٓةبوو، بؤ ًةغةهةي ئةو غـِسوية، ئةبو 
 ي وةظيطاْ تةعويٌاتي ثَي زةضبلات.ئةصتوًةُ

بةٓةضساَي ئَيٌة وةكو زاضايي ٓةض ًةفطوظة ئةو ئيؿةي خؤًاْ بلةيّ، ئَيٌة هةطةَهياْ يػةًاْ كـطز، بـةآلَ    
ظاضةتي ُةوت ًةفطوظة ئةوةي كةثاضة زةخاتة سػابي ئةو غِسويةوة يةكَيم هةواُة وةظاضةتي ُةوتة، ئيرت وة

ثاضةي سكةي شيِطة هةزآاتي خؤي هةٓةض زآاتَيم بَيت كةثةيوةُسي بةُةوتةوة ٓةية زةبَيت  طَيتة ئةو 
غِسويةوة، ئَيٌة ثَيؿٌاْ وتووْ وتووًاُة ئَيٌة هةطةَهتاْ زةبري، ٓاوكاضيؿتاْ زةبري وئةوةؾـي كةعي يـةي   

ئــةوة فيعوــةْ ئــةو ًوعاًــةالت و ؾــتاُةي كــةزاواكاضياْ   بــةوةظاضةتي زاضاييــةوة ٓةيــة دَيبــةدَيي زةكــةيّ،
ٓةبووة هةالي ئَيٌة ٓةًووضياْ كـطزووة بـةثَيي ئيٌلـاْ، بـاؽ هـة ٓـاتين بوزدـةي تـةواوكاضي زةكـات، ٓـيض           

 دةيةكي تةواوكاضضياْ بؤ ُةٓاتووة.بوز
ةًاْ بـاؽ كـطز   ًةغةهةي ٓةَهوَيػت وةضططتّ، ظياتط هةالي ثةضهةًاْ وسلوًـةت واليةُـة غياغـيةكاْ، ئـةو     

كةئَيٌة نيٌاْ كطزووةو طةؾتوويّ بةني؟ ًةوظوعي ئَيٌة كةتةعاوصياْ هةطةَي ُاكـةْ، هـة بةغـساز ئـةوةي     



 22 

ــةَ             ــاضةي ئ ــاآلُة ئيػ ــاْ غ ــة خؤً ـــت؟، ئَيٌ ــاب زةكطَي ــَيوةية سػ ــةو ؾ ــت، ب ــَيوةية زَي ــةو ؾ ــاْ ب ــة ثاضةك ك
ة ٓةًوو غاَهَيم ٓاتوويّ ئةًةًاْ باؽ ًةغةهةيةًاْ كطزووة، ئةوة ُةبَيت ئَيٌة ؾاضزبَيتٌاُةوة، بةعةكػةو

 طزوو، ئَيػتا ٓةيةو تةغذيى كطاوة.كطزووة، ٓةتا غاَهي َضاب
ــي       ــاُةوة زةطةَضَيٌــةوة باغ ــةَ ًةغــةهةية، زيػ ــت بــؤ ئ ــتبةكاض بَي ــة ثةضهــةًاُيـ زةغ ًــّ زاواَ كــطزووة ك

ــٌةضطةو     ــةوةظاضةتي ثَيؿ ــسي ب ــةوة ثةيوةُ ــةن، ئ ــسةيي وفةه ــٌةضطةو فةضًاُ ــي ثَيؿ ــةْ  وةظاضةت ــة، فيعو ة ٓةي
 ةُسي بةوةظيطي ث ُساُاُةوة ٓةية.ثةيوةُسي بةواُةوة ٓةية، خاَهي ٓةؾت: ثةيو

ئَيٌة ئاطاًاْ هَيي ُيـة، ئـةوةي كةباغـي غياغـةتي زاضايـي        4و 3و 2و 1خاَهي ُؤ: بةَهَي ئةواُةي ُووغيوتة  
باؽ كطز، كـان عبـساه ازض    وة اْزةكةيت، ُةخَيط كاكة كاضواْ ئَيٌة ئاطاًاْ هَيي ُية، زواكةوتين بوزدة ئة

 باظضطاْ.
يةن: ظيـاز كطزُـي ٓاوغـةضطريي و عـةياضي باضططاُيـة هةغـةض بوزدـة، ئـةوةَ ثَيؿـرت بـاؽ كـطز، ٓـةضوةٓا              

بَطياضي ثةضهةًاْ ٓةية ئةبَيت ًوونـة وةن بةغـساز بَيـت، ثـاضةي ظيـازكطزْ ئـةبَيت بـعاُري هـةكوَي ٓـةَهي          
زةكــةيت، بيٌــةي بَيلــاضي، ئَيٌــة ئيؿــٌاْ تَيــسا كــطزووة، بــةآلَ    زةطــطْ؟، تــةبيعي ئــةوةي كةدــةُابت بــاؽ 

%ي ًوونـةكاُي ئـةو غـةضؤكايةتياُة،    18ظيازكطزُي ئةويـ زةبَيت َضَي وؾوَيين بؤ زابَِيري، زابةظاُسُي هة 
ئــةوة هةزةغــةآلتي ثةضهةًاُسايــة؟، خــاَهي ثطؤشةكــاْ ثةيوةُــسي بــةوةظيطي ث ُساُاُــةوة ٓةيــة، ئــةوةي         

زةكــةيت، ئةطــةض وةظاضةتــةكاْ َضاظي بــّ بــةو زاططتِــةو بَوــَيّ ئَيٌــة ئيؿــةكاصياْ زةَضوات،    كةدــةُابت باغــي
 مل، زواكةوتين بوزدة ئةوة باغلطا.ئَيٌةف ثَيٌاْ خؤؾة؟، كان غا

بةُيػبةت غِسويي ثطؤشةكاُةوة، ئـةوةي بـةَضَيعت زةيَوَييـت َضاغـتة ثةضهـةًاْ بـة ًوخاهةفـةي ًوساغـيب          
ــَيٍ     زايِــاوة، َضاغــتة ًوخاهة ــيب ئةوةُيــة هــةٓيض ؾــوَيَِيلسا، بــةآلَ هةغــةض ئةوةؾــةوة ًــّ زةَه فــةي ًوساغ

وباغيؿٍ كطزووة، داضَيلي تطيـ تةئليس زةكةًةوة، ئَيٌة ٓيض غـوهفةيةكي ً اوةالشيـاْ َضاُـةططتووة، َضاف    
ةكاْ ئةوةي ُاطريَيت هةًةوزواف ٓةض َضاُاطريَيت، بةآلَ وةكو غِسويةكة بةو ؾَيوةية كةبالاْ كطز، ثَيؿِياض

كة كطزووتة، بةَضاغن ثَيؿِياضةكاُت بةدَيّ؟، زيطاغة زةكـطَيّ؟، ئـةوةي ئيٌلـاْ بَيـت و هةزةغـةآلتسا بَيـت       
دَيبةدَيي زةكـةيّ و ئـةواُي تـطيـ زةخةيِـة بةضزةغـن غـةضووي خؤًـاْ، كـان ئـةًري، زاواي هَيبـووضزْ           

زْ زةكـةَ، زواخػـتين بوزدـةًاْ باغـلطز،     زةكةَ ئةطةض ظؤضباف هة هةٓذةكةت تَيِاطةَ، ظؤض زاواي هَيبـووض 
 ةغساو بةؾساضي ُةكطزصياْ باغلطز.ًةغةهةي كاضي ب

ــي       ــةُابت باغ ــةوةي كةد ــةضةبووةكاْ ئ ــةوة، ي ــساُاْ وةآلَ زةزات ــطي ث ُ ــةَضَيع وةظي ــاْ ب ــةهةي ثطؤشةك ًةغ
، ئَيٌةف ئةو زةكةيت، ٓةُسَيم ئةواًطًاْ بؤ ٓاتووة هةئةصتوًةُي وةظيطاُةوة وابعامن بةضزةواًيـ زةبَيت

 تاُة زةكةيّ، بةَضَيع زكتؤض اظيس..ئيذطائا
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غةباضةت بةثطؤشةي ياغـاي بوزدـةي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ و زواكـةوتين بوزدةكـة ئـةوة زيـاضة ٓـةًووضياْ           
باغلطز، ئةغبابي ئةو ٓةًوو ظيازةي تةؾييوي وئةواُة ئيػتيشساغي زةوائرية، زاًةظضاُـسُي فةضًاُبةضاُـة،   

ثَيساويػــن تــاظةي وةظاضةتةكاُــة، زاًةظضاُــسُي ظاُلؤكاُــة، زاًةظضاُــسُي يوتا اُةكاُــة،   زةضًاَهــةي تاظةيــة،
تــةوة، ئةًــة بةؾــَيلة هــة ئةًاُــة ٓــةًووي ٓؤكــاضْ بــؤ ئــةوةي كــة غــاَي بةغــاَي ئــةو خةضدياُــة بــةضظ ببيَ  

 ٓؤكاضةكاْ.
زآـاتي ًـةُافعي    ًةغةهةي كوضتَٔيِـاْ ئةويؿـٌاْ باغـلطز، باغـي زآاتةكاُيؿـٍ بـة تةفكـيى كـطز، باغـي          

سسووزي وئةواُـة ٓـةًوويٍ باغـلطز، ًيِـةح و ئيعاُـات وًـةُافعي سـسووزي، ُـةٓاتين سػـاباتي خيتـاًي           
ي سػـاباتي خيتاًيؿـٍ كـطز، ئـةوة هـةو كاتـةزا ئاًـازة زةكطَيــت، ثطؤشةكـاْ           15/4ئةوةؾٍ باغلطز، باغـي  

  ُساُاُةوة ٓةية.ثةيوةُسي بةوةظيطي ث
سي ًوياضةكةؾةوة، داضَيلي تط ثطؤشةكاْ ثةيوةُ 158وةؾٍ ٓةض باؽ كطز بة بةُيػبةت ثاضةي سعبةوة ئة 

 بةوةظاضةتي ث ُساُاُةوة ٓةية.
غةباضةت بة باظضطاُيةكاْ، ثطغياضةكةت كان اظيس، ٓةضنةُس ئةويؿٍ دـواب زاوةتـةوة بـةؽ زةَهَيـي واظح      

ًوزيطيةتي عاًي ٓةية، ًوزيطيةتي ُية، ئَيٌة هة كوضزغتاْ ئَيػتا زوو دؤض باُ ٌاْ ٓةية، ٓةض دؤضَيلياْ 
عاًي ئيدتيكاقيةكاْ كة ئيؿطاؼي غـةض بـاُ ي قـِاعي وظضاعـي وعـةياضي زةكـات، ئـةو باُ ـةكاُي تـط كـة           
هةكوضزغتاُسا زةيبيِّ سلوًيةكاْ، ٓةًووي باُ ي تيذاضيّ، ئةو باُ اُة ثاضةكاُياْ وةن باغـٍ كـطز هـةُاو    

 ًيِةسساية.
ــسا ُــةكطاوة، زآاتــةكاُياْ   هةغــةضةتاوة ئيػــتيٌاضةكاْ نــؤْ ٓــ   اتووة بةٓــةًاْ ؾــَيوة بــووة، طؤَضاُلــاضي تَي

زةغتِيؿاْ كطاوة، ًةغطوفةكاُيؿياْ زةغتِيؿاْ كطاوة، غوهفةي خاُووبةضة ظيـاز بلطَيــت، ئـةوة عي يـةي     
ًـةتط   288ًـةتطيـ كـةخؤي    188بةثةضهةًاُةوة ٓةية ٓةضنةُس باغـي باضططاُيةكةؾـٍ كـطز، خـاُووي     

ًويـؤُي زةزةيـيَن، بؤيـة     18ًـةتطي   188ًةتطَيم طةض تاثؤكاُياْ ٓةبَيت، ئَيٌة بـؤ ٓـةض    188بَيت، ٓةض 
ًـةتط بةتـةُٔا غـةضؼي     188فيعوةْ وتووًـة ناضةغـةض كـطاوة، بـةآلَ ئَيٌـة ئَيػـتا كَيؿـةي ئـةوةًاْ ٓةيـة،          

ٓةبَيت، سةية ًةتط بَيـت و تاثؤي  188ُاكةيّ، ثَيٍ واية ئةوة زةكطَيت غةضف بلطَيت، واتة طةض ثاضنةكة 
ئةوة ثَيي بسضَيت، وةخن خؤؾي ٓةوَهٌاُساوة، بةآلَ خؤي ًوؾليوةي ٓةوهَيط بةتايبةت ئـةو ظةوياُـةي كـة    

ــَيوةية ظؤضي    ــةو ؾـ ــطاوْ، بـ ــطاظ كـ ــةض     388ئيفـ ــؤي هةغـ ــن خـ ــاضةواُي وةخـ ــي ؾـ ــاضة وةظاضةتـ ــةتطة، زيـ ًـ
     ِ ٌايياُـةي كـةهَيطة هةثةضهـةًاْ    دياكطزُةوةياْ ٓةُسَي تةسةفوظي ٓـةبوو، ئَيٌـة ٓـةوَهيـ زةزةيـّ ئـةو َضَي

 و ئةو َضَيٌِايياُةزا زةَضؤيِةوة.بةيوضغي زةظاُّ، ئَيٌة ٓةوَي زةزةيّ، فيعوةْ داضَيلي تطيـ بة ٓةًو
باؽ هةو ثاضةية زةكطَيت كةوةن َضغـوًات وةضزةطريَيـت، ٓـةًوو اليـةن زةظاُـري كةئـةوة ئـةضكي غةضؾـاُي          

ُ ةكاْ كطزووة زةَهَيّ هيصُةي كةؾة ٓةية، ئةوة بؤ كؤًـةَهَيم  ٓاووآلتياُي يوضؽ كطزووة، ثطغياضًاْ هة با
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ؾتة تةُٔا بؤ هيصُـةي كةؾـة ُيـة، بـةآلَ هةغـةض ئةوةؾـةوة ئَيٌـة يـةضاضًاْ زاوة ئـةو ًةغـةهةية ئيعـازةي            
ُةظةضي تَيسا بلةيِةوة، كةًوُايةؾةي ًيعاُية تةواو بوو طةَضايِةوة وةظاضةت ئةو ؾتاُة ٓـةًووي ئيعـازةي   

كـةؽ بـؤ غـاَهي     88كةغـةوة بـؤ    68سا زةكةيِةوة، ًي كي وةظاضةتـي ئـةوياف ظيـاز بلطَيـت، هـة      ُةظةضي تَي
، وةَهآلٓي ئةًة ئَيػتا ثةيوةُسي بة ثةضهةًاُةوة ٓةية، هةكوَي ٓةَهي زةططْ وهةكوَي زايسةَُيّ، نؤْ 2812

 اُّ زةغةآلتي خؤتاُة؟.زةغتلاضي زةكةْ ئةوة هةثةضهةًاْ زةتو
ت كة هةزواي ئةوةي ًي ن تةقسيق كطاوة هةوَي زةغتلاضي كطاوة، ًّ ُاتوامن بَوَيٍ واُية باغي ئةوة زةكطَي 

بةَهَي هَيطة تةقسيق كطا، هةسلوًةت ئةًطَيلياْ ثـَي زةضكـطز هةئةصتوًـةُي وةظيـطاْ ُاضزيـاْ بـؤ وةظاضةتـي        
و ًـي ن  فيعوةْ بوزدة زاضايي و تةوظيعياْ كطزةوة، وتياْ ئاوا ثَيويػت زةكات بةو ؾَيوةية زابةف بلطَيت،

 بةيةكةوة ثةغةُس زةكطَيت.
زةضًاَهة بـؤ ًاًؤغـتاياُي ئـايين، وةَهآلٓـي ًـّ بةُيػـبةت ًاًؤغـتاياُي ئاييِيـةوة، ئيؿـي ئـةواْ ئيؿـَيلي             

ًويةزةغة، بةَضاغن ًّ َضَيعو تةيسيطَ ٓةية بؤ ئةواْ، سةيـة ئـةواْ ثَطؤشةيـةكياْ ٓـةبَيت بـؤ ثةضهـةًاْ،       
بلةْ، َضاغتة وةكو خؤؾـياْ باغـي زةكـةْ، دـةُابي زكتـؤض بةؾـري زيـاضة ظؤض زاكـؤكي         ئةًاُيـ يػةي تَيسا 

هةغةض زةكات، زائيٌةْ زاواًاْ هَيسةكات، بةؽ ئةوة ئيؿي ثةضهةًاُة، ًّ خؤؾٍ سةيي ئـةوةَ ٓةيـة وةكـو    
كةوتين ئةواْ زاوا بلةْ، ًِيـ وةن تاكة كةغَيم زاوا زةكةَ، ساديٍ وخؤَ بة ًوغوَهٌاْ زةظامن، باغي زوا

غــوهفةي عــةياضَ كــطز كةُةوةغــتَيت، وةظاضةت و زةغــتة غــةضبةخؤكاْ و ثاضَيعطاكــاْ َضاغــتةوخؤ زةغــةآلتي 
خةضدلطزُياْ ٓةبَيـت، هةظًين بوزدةي غاآلُةي خؤياْ، وةَهآلٓي هةغةزا غـةز ًـّ تةئيـسي ئـةوة زةكـةَ،      

ة بـؤ وةظاضةتـي زاضايـي، ئـةو     تةئيسيـ زةكةَ كة زةغـةآلت ٓـةَ ؾـؤَض بلطَيتـةوة، ٓـةَ كةغـيـ ُةطةَضَيتـةو       
 ازةغةآلتي خؤياْ بَيت غةضؼي بلةْ.ًيعاُيةي بؤي زازةُسضَيـت ب

ئةوهةويــةت بــسضَيت بــة زاًةظضاُــسُي ططَيبةغــتةكاْ و ًــةضدي تةًــةُيـ بــؤ ئةواُــةي هةغــاَهي َضابــطزوو    
اُاْ و زاضاييـسا،  زاًةظضاْ، َضةُط ٓةية خي ف ٓةبَيت هةَ ًةوظوعةزا هةسلوًةت، هةَُيواْ وةظاضةتـي ث ُـس  

ًّ ُاًةوَيت بَوَيٍ كَي تةئيسي ئةو فيلطةية زةكـات؟، كـَيـ تةئيـسي ُاكـات؟، بـةؽ ئةطـةض وةكـو خـؤَ هـَيٍ          
غاَهة عةيـسة   15بجطغّ ًِيـ تةئيسي ئةوة زةكةَ، كةئةو عةيساُة هةبةضناو بطريَيّ، نوُلة ٓي وآةية 

ض عةيسة، ئةو ساَهةتة ٓةية ثةضهةًاُيـ زةتواَُيـت  تا ئَيػتا زةضنووي ظاُلؤؾة، تائَيػتا تةعري ُةبووة، ٓة
ًّ ُاَهَيٍ ٓةًوو زةضةداتةكاْ بةواْ بسضَيت، بةآلَ ئةتواُسضَيت ئـةويـ بةتـةفعيَى، تـةفعيَى بلـطَيّ، بـةآلَ      
بةنةُس خاَهَيم تـةفعيَى بلـطَيّ، بائـةواُيـ فـؤَضَ ثـَط بلةُـةوة، زيـاضة ٓـةًوو غـاَهَيليـ ثـَطي زةكةُـةوة،            

 و ثَطي بلةُةوةو تةفعيَى بلطَيّ. ي فؤَضًةكة بّئةواُيـ زاخَو
َِزضَيـت   18%ي كؤي بوزدةي وةطةَضخػتٍِ كطز، تةبيعي زياضة ئةو زةَهَيـت بـا ئـةو هـة     18باغي هة   % يـة ب

ٓةظاضةكةؾـٍ   688و  488ًوياضةكةؾٍ باؽ كطز، باغي  18ًيوياض و  188وتةضخاُي كطزووة بؤ ؾن تط، 
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بؤ زابري كطزُي خاُوو و ؾوَيين ُيؿتةدَيبووُي ٓاووآلتيـاُي كـةَ زةضاًـةت،     كطز، تةضخاُلطزُي بط ي ثاضة
ئةويـ ثةيوةُسي بةوةظاضةتي ث ُساُاُةوة ٓةية، تواُاغاظي بالاْ كـطز، بـةآلَ بةُيػـبةت تواُاغـاظييةوة     

 ٓةض خؤي ئةُساًة هةبؤضزةكةزا.ًّ بؤ دةُابي زكتؤضي بةدَي زَيَوٍ بة ئيعتيباضي ئةوةي كة 
زكتؤض ًّ ُاَهَيٍ ٓيض دياواظييةن وةن ٓةًوو كةؽ دياواظي ًوونـة و فةضًاُبـةضي ُـةًاوة، بـةآلَ     كاكة  

 3كةغـيـ ًـاوة بـة     5كةغـيـ ًـاوة بـة     18بةطؿن بةثَيي َضَيٌِاييةكاْ ئةَهَيٍ كطاوة، بةآلَ وةَهآلٓي بـة  
ئـةَهَيّ زاضايـي، ئةًـة     كةغيـ ًاوة، خةَهم ًاوة، ئَيػتا ًوؾليوةكةي ًّ ئةوةية بةؽ ًةغةهةي ثـاضة بَيـت  

هةخوزي وةظاضةتةكاْ خؤي زةبَيـت بلطَيـت، ئَيٌـة زةغـةآلشياْ زاوة بـةوةظيطة بـةَضَيعةكاْ وَضَيٌِاييـةكاُيـ        
زؤالضةي كةباغــي زةكــةيت ئــةوة وةخــن خــؤي بَطيــاضي ثةضهــةًاْ بــوو  7588ًةعووًــة كةَضؤؾــتووة، ئــةو 

بوةغة بةيوضغي زةبيِري، هةغةض بوزدةو ئيٌلـاُيـ  ُةبوو بةًاززةيةن هةياغاكة، ئَيٌةف بةَضاغن ئةَ ًة
 سةت بةو ؾَيوةية دَيبةدَيي بلةيّ.ُية بتواُري بةغةضا

وةهـــةو ئـــةوة ئـــةًط وبَطيـــاض هـــةالي ثةضهةًاُـــة، خـــؤ ئةطـــةض خؤتـــاْ بَطياضَيـــم بـــسةْ ئـــةوة ثةيوةُـــسي    
كة بةتةُٔا تةفعيى كطاوة،  بةدةُابتاُةوة ٓةية، بوزدة بؤ ئيساضة غةضبةخؤكاْ، بةَضاغن ئَيػتا ئةو ئيساضة

هةزواي ئيساضةي طةضًياْ ئيـساضةي َضاثةَضيِـة، ئـةًطي ئةصتوًـةُي وةظيـطاْ زةضنـووة، ٓاتووةتـة وةظاضةتـي         
زاضايي زةَهَيت بةؾة بوزدةكةياْ هة ثاضَيعطاي غوَيٌاُي ٓةَهبططْ، بيدةُة غةض سػابي خؤيـاْ، ئَيػـتا ئَيٌـة    

ْ هةغـةض ثَيؿـلةف كطزُـي خعًـةتطوظاضي بـؤ ُاونـة زابَطاوةكـاْ،        خةضيلي ئةو ئيذطائاتةيّ، بةضزةواَ بوو
وةَهآلٓي بةضزةواًري وٓةضنيؿٌاْ ثَي بلطَيت تةيكري ُاكةيّ، بةضزةواَ بـووُي ثَيـساُي يـةضظي كؿـتوكاَهي     
وثيؿةغــاظي، ُــةن ٓةضبــةضزةواَ زةبــري، بــةَهلو زةطةضَييِــةوة غــةض تةعويٌاتــةكاُيـ زووبــاضة نــاوي ثَيــسا  

، زةًاَهةيةن بؤ يوتابياْ ٓةضوةٓا غوهفة بؤ يوتابيـاْ، ًيلـاُيعًَيلي طوصتـاوي بـؤ زابِـسضَيت      زةخؿَيِيِةوة
وزاواكاضي ظؤض هةغةض ٓةية، ًّ ٓةض ئةوةُسة زةتوامن، ئةطـةض ئَيـوة هةثةضهةًاُـةوة ثَيؿـِياضةكة بَِيـطْ بـؤ       

ان زاُـا، كؤًـةَهَيم ؾـن    سلوًةت، ياْ ًّ ئةوةُسة زةتوامن ئةَ ًةوظوعة بطةيةصية ئةصتوًةُي وةظيطاْ، ك
خوَيِسةوة زوَييَن، ًّ ئةًةوَيت ئَيػتا هَيطةوة دوابي بسةيِةوة، ٓةضنةُسة ُوغدةيةكيؿٌاْ هةوةآلًةكة بؤ 

 17ُاضزووة، بةآلَ بةعاَ بيدوَيِيِةوة باؾة، ناضةغةض كطزُي بَيلاضي، تـةبيعي ئـةوة يةكـةَ: زاًةظضاُـسُي     
ٓةظاض كةؽ، غَييةَ: زاُي يةضظي بهوون بؤ 3َيلاضي بؤ ُعيلةي ٓةظاض كةؽ، زووةَ: زابري كطزُي بيٌةي ب

كةؽ، نواضةَ: زاُي ًوونة بؤ تؤَضي ثاضاغتين كؤًةآلتي و يوتابياْ، ثَيِذةَ: زاُي يةضظي عةياضي  1838
ٓـةظاض تـا ًويؤَُيـم     788وقِاعي، ظضاعي و ٓاوغةضطريي، ؾةؾةَ: زضوغت كطزُي ٓةهي كـاض بـؤ ظيـاتط هـة     

ةضزةواَ بووُـة هةغـةض ثطؤشةكـاْ ٓـةهي كـاض كـاضَيلي واي كـطزووة كةئَيػـتا ئَيٌـة كطَيلـاض           كةؽ، سةوتةَ: بـ 
هةؾوَيين تطةوة بَٔيِري، باؾرت كطزُي ئاغـن بـصَيوي ٓاووآلتيـاْ، يـةكَيم بـوو هةواُـةي كةباغـي كـطز، وةآلَ         

زةغـــتةي  ٓـــةظاض فةضًاُبـــةض، بايةخـــساْ بةكـــةضتي تايبـــةت هـــةَضَيطاي 667زاُـــي ًوونـــةو زةضًاَهـــة بـــؤ 
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ًوياض زؤالض هةُاو باظاَض كاض زةكةْ، دطة هة بوزدةي سلوًةتي ٓةضَيٍ، ئاغاُلاضي  28وةبةضَٓيِاْ، ظياتط هة 
ٓاتونؤي كةي وثةي وٓاووآلتياْ بؤ زةضةوةي وآلت هةَضَيطاي زةضواظةكاُي غِووضي وفَطؤكةخاُةكاُي ٓةوهَيط 

بَطة ثاضةيـةكي بـؤ تـةضخاْ     ي ئيعاُاتي كؿتوكاَهي كةغاآلُةوغوَيٌاُي، نواض: ثاَهجؿن كةضتي كؿتوكاَي هةَضَيطا
ٓــةضوةٓا بــةضزةواَ بــووْ هــةزاُي يــةضظي  ÷ًويــاض زيِــاضي بــؤ تــةضخاْ كــطاوة،  65زةكطَيــت بــؤ ئةًػــاَهيـ 

كؿتوكاَهي هةاليةْ باُ ي كؿتوكاَهيةوة، زةغتةبةضكطزُي خعًـةتطوظاضي غـةضةتاييةكاْ، وةآلَ زابـري كطزُـي     
كاتـصًَيط بـؤ ٓاووآلتيـاْ، ٓـةضوةٓا      28كاتـصًَيط بـؤ    4نلةكاْ، زابري كطزُي كاضةبـا هـة   ئاو بؤ ٓةًوو ؾاضؤ

ُاونة زابَطاوةكـاُيـ زةططَيتـةوة، طةياُـسُي كاضةبـا بـؤ ٓـةًوو طوُـسةكاُي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ، بايةخـساْ           
ُي شًــاضةي هـةبواضي ثــةضوةضزة بةزضوغــتلطزُي يوتا اُــةو بيِــاي ظاُلــؤ وثــةضياُطاكاْ، ٓــةضوةٓا ظيــاز بــوو 

يوتابياْ هةطةَي زابري كطزُي بةؾة ُاوخؤييةكاْ بؤ يوتابياْ، خةضدلطزُي زةضًاَهةي يوتابيـاْ، بايةخـساْ   
بـــةَضؤَهي تةُسضوغـــن وزضوغـــتلطزُي ُةخؤؾـــداُةو بِلـــةي تةُسضوغـــن و زابـــري كطزُـــي زةضًـــاْ و         

اُي كوضزغـتاْ، فطاواُلطزُـي   ثَيساويػتيةكاُي تةُسضوغن، كطزُـةوةي ؾـةياَ وَضَيطاوبـاْ هةٓـةًوو ُاونـةك     
 كاْ وزضوغت كطزُي ُةفةق وثطزةكاْ.َضَيطا

ٓاُـساُي كـةضتي تايبــةت بـؤ كطزُــةوةي ظاُلـؤ و ثـةضياُطاو يوتا اُــةي زوةهـي وٓــةضوةٓا زضوغـت كطزُــي         
ــؤ       ــةضة ب ــاُوو ب ــةضظي خ ــةضدلطزُي ي ــووْ، خ ــتةدَي ب ــؤ ُيؿ ــرتاتيصي ب ــطؤشةي غ ــداُةي تايبــةت، ث ُةخؤؾ

ٓــةظاض كــةؽ  71 2889ُبــةضاُي ؾــاضو طوُــس وُاسيــة ويــةظاكاْ، بــؤ صيووُــة هةغــاَهي   ٓاووآلتيــاْ و فةضًا
ــتةدَيبووْ،     ــتلطزُي يةكـــةي ُيؿـ ــؤ زضوغـ ــسا بـ ــةض ٓاووآلتياُـ ــلطزُي ظةوي بةغـ ــووة، زابةؾـ غـــووزًةُس بـ
زضوغتلطزُي خاُوو وؾويةي ُيؿتةدَيبووْ هةاليةْ زةغتةي وةبةضَٓيِاْ بؤ ٓاووآلتيـاْ، كـة طةيؿـتووةتة    

ةكــةي ُيؿــتةدَيبووْ، زاُــي ظةوي بةؾــَيوةي ًوغــاتةسة بــؤ كؤًجاُياكــاْ بــؤ زضوغــت كطزُــي  ي 138376
  بةٓاووآلتياْ بة ؾَيوةي ئةيػات.خاُوو وؾويةي فطؤؾذي

ًويــؤْ زيِــاض تــةضخاُلطاوة، َضاغــتة   31ًويــاض و 2ثَيــِر: زآــاتي ُــاوخؤ، كــةَ خةًَوَيِــسضاوة، وةآلَ، بــَطي   
زةكةوَيت َضةُطة ظياتطيـ بَيت، دطة هةو ثاضاُـةي كةهةبةغـساوة هَيٌـاْ    ئيشتيٌاهة هةسػابي خيتاًي كة زةض

زةبَطْ، ُآاوغةُطي هةَُيواْ غَيلتةضة دياواظةكاْ، َضاغتة ئةًة غياغـةتي سلوًـةتي ٓةضَيٌـة ٓـةض، غـاَهَيم      
يـةخي بـة   بايةر بة غَيلتةضَيم زةزات، هةغاَهي زآاتوو بايةر بةغَيلتةضَيلي تط زةزات، بؤ صيووُة ئةًػاَي با

ــتة        ــةضَٓيِاْ، وةآلَ، َضاغ ــازي و وةب ــةي ئيعتي ــواْ بوزد ــةُطي َُي ــا زاوة، ُآاوغ ــةضوةضزة وكاضةب ــةضططي وث ب
هةٓةًوو دئاُسا زةبَيت غاَي بةغاَي بوزدةي وةبةضَٓيِاْ ظياز بلات و بوزدةي ئيعتيازي كةَ بلات، بةآلَ 

%ي وةبةضَٓيِاُــة، 38ي ئيعتيازيــةو هــة %78ئَيٌــة بةؾــَيلري هــةو وآلتــة بوزدــةي ئَيٌــة هــة    هــةعَيطاق كــة
طوُـسةكاُي كوضزغـتاْ    هـة  4588تـةضسيى كطزُـي    -1ٓـؤي   كوضزغتاْ ظياز بووة، بة بوزدةي ئيعتيازي هة

ؾـةضٍِي ُـاوخؤ    -2وُيؿتةدَيبلطزُياْ هة كؤًـةَهطا ظؤضة ًوَيلـاْ وزاًةظضاُـسُياْ هةفةضًاُطـةكاُي سلـوًي،      
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ــةكي ظؤض هــ   ــؤي زاًةظضاُــسُي شًاضةي ــاُي سلوًــةت، شًاضةيــةكي ظؤضي فةضًاُبــةضاْ و  بــووة ٓ ة زاًوزةظطاك
 َيطاق َضووياْ هةكوضزغتاْ كطزووة.خاُةُؿيِاْ هةبةض باضوزؤخي ع

زةضكطزُي نةُس بَطياضَيم هةاليةْ سلوًـةتي عَيطايـي    -3ًوونة هةبوزدةي سلوًةتي ٓةضَيٍ وةضزةططْ،  
لوًةتي ٓـةضَيٌيـ ثابةُـسْ بةدَيبـةدَي كطزُـي     فيسَضاي بؤ زاُي نةُس زةضًاَهةيةن بؤ نةُس نيَِيم و س

ــؤ         ــةياْ ب ــطاوة؟، وةآلَ بوزد ــةضخاْ ك ــاْ ت ــةي َضَيلدطاوةك ــتاْ، بوزد ــةضَيٌي كوضزغ ــةُاو ٓ ــة ه ــةَ بَطياضاُ ئ
ــةضؤكايةتي        ــسي غ ــجؤَض و زواي ض ةظاًةُ ــةكي ثػ ــةْ هيصُةي ــطاوة هةالي ــس ك ــةياْ تةسسي ــةضخاُلطاوةو ًيِش ت

ت، كةًلطزُةوةي بوزدـةي ٓـةض غـَي غـةضؤكايةتيةكة؟، وةآلَ ئـةَ      ئةصتوًةُي وةظيطاْ بؤياْ خةضز زةكطَي
بَطياضة هةاليةْ ثةضهةًاُي كوضزغتاُةوة زةزضَيت، َضاثـؤضتي هيصُـةي زاضايـي ثةضهـةًاْ، ئـةوةف ٓـةض خؤيـاْ        

 وة، غوثاؽ.وةآلَ زةزةُة
ي دَيبــةدَي زيــاضة يةكــةَ خــاَهي ٓــؤ 2812بــةَضَيع كــان الاعيــى ستٌــوز، تَيــبين هةغــةض بوزدــةي غــاهَ ي   

ُةكطزُي ثطؤشة بةضزةواًةكاْ، ئةوة وةآلًةكةي الي وةظيطي ث ُساُاُة، ثاضةي ثطؤشة دَيبةدَي ُةكطاوةكاْ 
بؤ كوَي زةَضوات؟، وةَهـآل تـةبيعي ئـةوة ًةعووًـة ثاضةكـة هـةوةظاضةتي زاضاييـة، غـِسويي ُـةوت ئايـا ٓةيـة؟،            

طزْ بةزآاتي ُـةوت؟، تـةبيعي ئةوةؾـٍ بـاؽ كـطز      ثاضةكةي هةكوَيية؟، ض اليةَُيم بةضثطغة هة تةغةَضوف ك
ًةغةهةي ُةوت ثةيوةُسي بةوةظاضةتي غاًاُة غطوؾتيةكاُةوةية، ؾطيين ُةوتيـ بةٓةًاْ ؾَيوة، يـةضظي  
ًةغطةؼي عةياضي وغوهفة، زياضة ئةًة ظؤض ثطغياضي هةغةض زةكطَيت، ئةَهَيّ ئايا ئةو ثاضاُةي كةزةطةَضَيتةوة 

ة بؤ كوَي زةنَي؟، زةنَيتةوة ُاو ٓةًاْ ثاضةي خؤياْ وة دـاضَيلي تـط زةزضَيتـةوة    هة غوهفةي ئةو ًةغطةفاُ
ــن زاواي         ــّ بةَضاغ ــة، ً ــةوة ٓةي ــة ثطؤشةكاُ ــةي ب ــةًووي عي ي ــطي ٓ ــياضةكاُي ت ــةو ثطغ ــةٓاووآلتياْ، ئ ب

 ساظض بلةْ بَيعةظيةت كان ضٍِةؾيس.هَيبووضزْ زةكةَ، ئةًة ًّ هة هةٓذةكة تَيِاطةَ بؤَ 
ُي زكتؤض بةؾري، ًاًؤغتا طياْ ثَيويػتة زةضًاَهةيةن بؤ ًاًؤغتاياُي ئاييين بَطياضي هَي بـسضَيت،  تَيبيِيةكا 

ض ٍِؤشةكـةزا بـَي    7كاتصًَيط زةواَ زةكـةْ، هـة    126وة ياْ ًوونةياْ بةضظ بلطَيتةوة، نوُلة هة ٓةفتةيةكسا 
ٓةفتــةزا زةواَ زةكــةْ، ئايــا  ض ؤشي 5كاتــصًَيط هــة  35ثؿــوو و دــةشْ هةكاتَيلــسا كــة فةضًاُبــةضي ئاغــايي  

 وغةعاتي ئيعافياْ بؤ غةضف بلطَيت.ُاكطَيت وةن زةضًاَهة زةواًي ئيعاؼي 
ــةآلتيـ زضاوة         ــة، وة زةغـ ــةكاْ ٓةيـ ــةًوو وةظاضةتـ ــةضةَضايي هةٓـ ــاضي غـ ــةوة كـ ــبةت زةضًاَهـ ــؤي بةُيػـ خـ

وة ٓةية، بةُيػبةت بةوةظيطةكاْ خؤياْ، كاضي غةضةَضايي غةضف زةكةْ، ئةوة ثةيوةُسي بةوةظيطي ئةويافة
كاضي غةضةَضايي، ئةواًطي ثَي زةضزةكات، ئةطةضزةغةآلتةكةؾي ُةبَيت زاواي زةغةآلت زةكات هة ئةصتوًـةُي  
وةظيطاْ، ئةوةؾي كةزاواي زةضًاَهةي تايبةت زةكات، ئةوة ثةيوةُسي بة ثةضهةًاُةوة ٓةية، ئايـا ٓـاتين ئـةو    

 كاَ وةظاضةتة؟. ٓةضَيٍ بةبَطياضي شًاضة ظؤضةي ئؤتؤًبيى بؤ ُاو
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َضاغتة كةوةظاضةتي زاضايي هةبـةض وةضطـطتين طـوًطن ثَيؿـِياضي كـطزووة كـةٓاتين ئـةَ غـةياضاُة بـةضزةواَ           
بَيت؟، ئـةوة ًـّ هَيـطةوة بـةُاوي وةظاضةتـي زاضاييـةوة زةَهـَيٍ ٓـةض وةختَيـم وةظاضةتـي ُـاوخؤ كـة وةغـتاُي              

زاوايةكيؿٌاْ ثَيؿلةف ُةكطزووة، ئَيٌةف هةطـةَي   غةياضة بَيت ئَيٌةف الضضياْ ُية، يةت ُةًاُوتووةو ٓيض
ئةوةزايّ كة ئةَ ٓةًوو غةياضةية زَيتة ُاو كوضزغتاْ ظؤضة، بؤ زاواُاكةْ كة تةقسي ي سػـاباتي خيتـاًي   
بلات، وةَهآلٓي ًّ ئةوةُـسةي باغـي سػـاباتي خيتـاًيٍ كـطزووة، ئـةًطؤف وا دةُابيؿـت وا زةَهَيـي، ثـ ْ          

ت بة بووُي شًاضةيةكي ظؤض هـة فةضًاُبـةضي بـّ زيـواض هةٓةُـسَي زاًوزةظطاكـاُي       وئيذطائاتتاْ نية غةباضة
ــةْ، ططضيــاْ غــاَهَيم بوزدــة هةبةغــساوة ُــةٓات،      سلوًــةت؟، هةطــةَي ئــةوةف زاواي ثوــةي زاًةظضاُــسْ زةك
 سلوًةتي ٓةضَيٍ تانةُس ًاُط زةتواَُيت كاضوباضي وآلت ببات بةَضَيوة؟، وةَهآلٓي ًاًؤغـتا طيـاْ، ًـّ سـةظ    

زةكةَ دـةُابت بعاُيـت ئـةو فةضًاُبةضاُـةي بـّ زيـواض ثةيوةُـسي بةوةظاضةتةكاُـةوة ٓةيـة، ئـةبَيت ظةبـت            
وَضةبن فةضًاُبةضاُي خؤياْ بلةْ، بةَضاغن ئةًة هةوةظاضةتةكاُسا َضووزةزات، َضةُطة هةوةظاضةتةكةي ًِيـ 

بـةآلَ ًـّ وةن وةظيطَيـم، َضةُطـة ٓـةض       ٓةبَيـت كةزةواَ ُةكات، هةيةكَيم هةزائريةكاُةو ًّ ئاطـاَ هَيـي ُيـة،   
وةظيطَيلي تطيـ كةٓةية ئَيٌة زائيٌةْ دةخت هةغةض ئةوة زةكةيِةوة كة ٓـةًوو كةغـَيم زةواًـي خـؤي     
بلات، بةثَيي ياغا ٓةضكاتيـ ظاُيٌـاْ ئـةوة زَهِيـابّ وةظاضةتةكـة ئيذطائـاتي هةطـةَي زةكـات بةُيػـبةت بـّ          

بت بةو ؾَيوةية ُاوت هَيِاوة ًـّ ُـاتوامن بَوـَيٍ ُيـة؟، َضةُطـة ٓةبَيــت       زيواض، ًّ ُاتوامن بَوَيٍ ئةوةي كةدةُا
بةُيػبةت ئةوةؾي كةغاَهَيم بوزدة هةبةغـساوة ُـةٓات، ًاًؤغـتا ئـةوةتا خؤًـاْ ئَيػـتا عـةدعًاْ ٓةيـة،         

ُـاتواُري ًةعاؾـي   خؤًاْ ئةوة وةظعة ًاهييةكةًاُة، ئَيػتا هةغةض َضيِط زةض ٍِؤيّ خـؤ ئةطـةض ُةيـةت ئـةوة     
 طَيليـ بسةيّ.ًاُ

ُاغم خاْ، زآاتي ططَيبةغتة ُةوتيةكاْ ًةبةغتٍ ًيِشـةياْ وةن وةظيـطي غـاًاُة غطوؾـتيةكاْ زةَهَيـت       
ًويؤُـة، وةآل ئـةوةًاْ بـاؽ كـطز، زآـاتي فطؤؾـتين بةضٓةًـة ُةوتيـةكاْ، باغـٍ كـطز، زآــاتي            48ؾـطيين  

اؾٍ باغلطز، كةنؤْ بؤ خؤياُة، ٓاوَضاظ كاضطةي وةظاضةتي ثيؿةغاظي ٓةض باغٍ كطز، زآاتي وةظاضةتي كاضةب
 سي بةوةظاضةتي ث ُساُاُةوة ٓةية.خاْ، بةؾَيلي ظؤضي ثطؤشةكاْ، ئةوةف ٓةض ثةيوةُ

ي ثطؤشةكـــاْ ئـــةوةف  ثةيوةُـــسي بـــةوةظاضةتي ث ُساُاُـــةوة ٓةيـــة، طةياُـــسُي  23غـــةباضةت بةالثـــةَضة  
 48ًويـاض هـة غـاَهي ثـاض طةيؿـتووةتة       68هـة  خعًةتطوظاضي بؤ ؾاضي ئيتاهي، ٓـةضوةٓا زةضًاَهـةي يوتابيـاْ    

ًوياض، وةَهآلٓي ًّ ئةوةَ هَي ثطغري، وتياْ ثةيوةُسي بة ًاُط وغاَهةوة ٓةية، بةآلَ ئَيٌـة هـةٓيض كاتَيلـسا    
ــةثَيي      ــتَيِري ب ــلطَيت بيوةغ ــتَيِري وُاؾ ــة بيوةغ ــٌاْ ٓةي ــتَيِري، ُــة ُيةتيؿ ــسكاضاْ ُاوةغ ــةي خوَيِ زةضًاَه

كاْ كةًي كطزووة، ئةوةؾٍ باغلطز، ًةغطوفاتي تط، خةضديةكاُي تط بـؤ غـاَهي   تةودئاتي سلوًةت، بادة
ظيازي كطزووة، زياضة ئةطةض دةُابت ئةواُة  وَيِيتةوة، ئـةوة ٓـةًوو سةيوـةكاْ ًـةودوزة هـةُاو       2812

ةض ئيػتيٌاضةكاُسا، كةبؤني  زاُطاوة؟، وة ثَيويػـن وةظاضةتـةكاْ بـةو ؾـَيوةية بـووة كـةزاُطاوة، بـةآلَ ئةطـ        
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بطةَضَييتةوة بؤ دةزوةهةكاْ ئةو غَي دةزوةهةي كـة ٓـي ئـريازات و زابةؾـلطزُي ثاضةيـة، هةغـةض ًػـتةواي        
فةقَى وثاضة، هةغةض ًػتةواي ؾيلطزُةوةي ظياتط، ئةطةض ئةو سػابة بطةَضَيتةوة غةضي ٓةًووي ًةعووًة، 

 ئةو ظياز بووُاُة هةنيةوة ٓاتووة؟..
 ثةضهةًاْ:غةضؤكي  ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع

 وُيو زَييِةوة ُاو ٓؤَهةكة، فةضًووْ..... 8ئَيػتا ئةًة باؾة بؤ ًاوةي ُيو غةعات ثؿوو زةزةيّ و غةعات 
 
 
 

 زاُيؿتين زووةَ
 غةضؤكي ثةضهةًاْ: ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع

 بةُاوي خواي طةوضةو ًئطةباْ، بةضزةواَ زةبري هةغةض زاُيؿتِةكةًاْ، فةضًوو دةُابي وةظيط.
 َيع ؾَيذ بايع تاَهةباُي)وةظيطي زاضايي وئابووضي(:بةَض

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
بـةَضَيع ٓـاشة خـاْ، الثـةَضةي غـَي ئيػـتيٌاضةي سكــةي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ، هةُةفـةياتي ساكيٌـة بـؤ غــاَهي            

تةخكـيل  ُةفةياتي ٓةَهبصاضزْ، ئةَهَيت ئةًة ُية بؤني؟، ئةواُة ئةو زوو غاَهة  4، زوايي هة خاَهي 2885
ُةكطاوة ئةو ثاضةية، بةٓةًاْ ؾَيوة خاَهي ٓةؾت، بؤ ٓةَهططتين ًـري، ئـةويـ بةٓـةًاْ ؾـَيوةية، الثـةَضةي      
سةوت خاَهي سةوت، باؽ هةفةضًاُبةضاُي سلوًةتي ٓـةضَيٍ و وةظاضةتـي زاضايـي زةكـات، كـة ُوَيِةضةكـةي،       

 ُوَيِةضي وةظاضةتي زاضايي عَيطاق.هةطةَي 
تي ٓةضَيٌةوة ُية، ئةوة ُوَيِةضَيلي وةظاضةتي زاضاييـة كـة فةًاُبـةضَيلي ئَيٌةيـة،     داضَي بةُيػبةت سلوًة 

وةن فةضًاُبةضَيلي ئاغايي، ًوتابةعـةي ًوضاغـةالت وبةضيـس وئـةو ئيؿـاُةي ئَيٌـة زةكـات هـةُاو وةظاضةتـي          
ً   15زاضايي عَيطاق، الثةَضة  وختاضةكـاْ  هة غووزة كؤًةآليةتيةكاْ كةوةظاضةتي ُاوخؤ بؤ ثَيـساُي ًوونـةي 

ٌة ئةواُةياْ زةزةييَن، زةضباضةي زواكةوتين بوزدة، ئةوة وثيؿةيي باظضطاُةكاْ، تةبيعي ئةو زوو سػابة ئَي
كوضتَٔيِـاْ  ، ئـةوةف دـواب زضايـةوة، زةضبـاضةي     2102دواسياْ زايةوة، زةضباضةي زآـاتي ٓـةضَيٍ بـؤ غـاَهي     

 ئةوة اْ دواب زايةوة.
ةوة ثةيوةُــسي بــةوةظيطي ث ُساُــةوة ٓةيــة، غــووزة كؤًةآليةتيــةكاْ زةضبــاضةي زواكــةوتين ثطؤشةكــاْ، ئــ 

بطةَضَيطةوة غةض دةزوةهةكاْ ئةوة ًةعووًة هة ئيػتيٌاضةكاُسا، هةكوَي ظيازةكة ٓاتووةو غةبةبةكةؾي ٓةض 
ًةعووًة، زياضة ثَيويػن وةظاضةتةكاْ بةو ؾَيوةيةية، هةئاغن وةظاضةتةكاْ تَيبـيين زةكطَيـت كـة وةظاضةتـي     
تةُسضوغن، ًةغةهةي وةظاضةتـي تةُسضوغـن ئـةوة ئَيٌـة بالـاْ كـطز، ئَيٌـةف بةٓـةًاْ ؾـَيوة ثؿـتطريي           



 38 

هةَضاي هيصُةي تةُسضوغن زةكةيّ كةئةو وةظعة وابَيـت، زياضة ئةًة بة ئيتيفاق ٓـةضزوو وةظاضةت زاُـطاوة،   
طْ وبيدةُـة غـةض ؾـوَيَِيلي تـط،     ئَيوة خؤتاْ، ئةطةض بتاُةوَيت ئةوة ظياز بلةْ ئـةوة هةؾـوَيَِيم ٓـةَهي بطـ    

ٓةظاض ثوة وةظيفيةي كة تائَيػتا  22ٓةظاض ثوة وةظيفيةي كة هةَضاغتيسا ُةتواُسضاوة ئةو  01زةضباضةي ئةو 
و؟، ئةوةَ زاسيةظضَيت، بةتةئليس باغي ئةوة زةكات كةثاضةي ئةواُةي كة زاُةًةظضاوْ ثاضةكةياْ بؤ كوَي نو

 وةخن خؤي دواب زايةوة.
ف ٓةض ًةعووًـة ئـةوة هـة سػـاباتي خيتـاًي زةضزةكـةوَيت، كـةبؤ كـوَي نـووة؟، بةبـةضاوضز هةطـةَي            ئَيػتا 

هةٓـةض يـةن هـة غـةضؤكايةتي ئةصتوًـةُي       2102ًةغطوفاتي تط بةَضَيصةيةكي ظؤض ظيازي كطزووة، هةغـاَهي  
ًووي دــواب وةظيـطاْ وغـةضؤكايةتي ٓــةضَيٍ ووةظاضةتـي زاضايـي و زةغــتةي وةبـةضَٓيِاْ، ئـةوةَ زوَيــين ٓـة       

ًويـاضي تواُاغـاظيية، ًةغـةهةي ًيِشـةي عةيِلاوةيـة هةغـةضؤكايةتي ئةصتوًـةُي        021زايةوة، ًةغـةهةي  
وةظيــطاْ، غــةضؤكايةتي ٓــةضَيٌيـ بةٓــةًاْ ؾــَيوة، زةغــتةي وةبــةضَٓيِاْ ووةظاضةتــي زاضايــي، ٓةضيــةكَيم   

ــطزوو       ــاْ ك ــة ظيازي ــاض كةئةواُ ــة ٓؤك ــطاوة، بووةت ــةوَي زاُ ــاضيلطاو ه ــتَيلي زي ــيِةكاُي  ؾ ــاضةي بةخؿ ة، زةضب
فَطؤكةخاُــةي ٓــةوهَيط وغــوَيٌاُي تــةضخاْ كــطاوة بــة بــَطي ئةوةُــسة ًويــاَض ئايــا بؤنــي ئــةَ بةخؿــيِة بــؤ    
ًيعاُيةكةياْ تةضخاُلطاوة؟، ئةوة ًيعاُيةكةي ئةواُـة، ئَيٌـة وةكـو سلوًـةتي ٓـةضَيٍ كـة زةَهَيـت ثابةُـس         

ةطةض تاكو تةضاكَيم ٓـةبَيت هةؾـوَيَِيم ئـةواُيـ بةٓـةًاْ     ُري، ئَيٌة ثابةُسيّ َضَيٌِاييؿٌاْ زةضكطزووة، ئ
ؾَيوة ئيؿةكاُياْ دَيبـةدَي زةكطَيـت، ثـَيـ ئَيػـتاف ٓـةض باغـٍ كـطز، كةًلطزُـةوةي بوزدـةي ٓـةض غـَي            

وي ثةيوةُسي بة غةضؤكايةتيةكة، ئةوة ثةيوةُسي بةثةضهةًاُةوة ٓةية، ئةواُي تطيـ ثؿتطرييية كة ٓةًو
 ثةضهةًاُةوة ٓةية.

ــسي         بة  ــن ثةيوةُ ــةوة بةَضاغ ــت، ئ ــاز بلطَي ــةياْ ظي ــت، بوزدةك ــةزاوا زةكطَي ــةواُاُةى ك ــةو ثاغ ــبةت ئ ُيػ
بةوةظاضةتي ُاوخؤوة ٓةية، ئيؿي ئةواُة، ئَيٌة وةظاضةتي زاضايي تةخكيكاتي خؤًـاْ زاوة، ئَيػـتا هـةظًين    

زدـةًاْ باغـلطز،   ئيدتيكاقةكة هةئةوةهةوة ئيـ زةكةْ، كان عبساهلل سادي ستٌـوز، ٓـؤي زواكـةوتين بو   
ئةويؿـٌاْ   2102ثرتؤ زؤالضًاْ باؽ كطز، ٓاوتاكطزُي ٓةضزوو بوزدةكة ئةويـ باغلطا، بةخؿيين غـاَهي  

 ؿٌاْ باغلطز.ٓةض باغلطز، ض ووُلطزُةوة هةغةض زآاتي فَطؤكةخاُةكاْ ئةوي
ُـة، غـةباضةت بـة    غةباضةت بةزاُي ثاضة بؤ يةظاو ُاسيةكاْ، ئةويـ ٓةض الي ًّ ُية، الي وةظيطي ث ُساُا 

ثَيؿـيِةي خاُووبـةضة بـؤ غـةُتةضي ثاضَيعطـا، يـةضظي ُاسيـةو طوُـسةكاْ ئةطـةض بلطَيـت، ئـةويـ ٓـةض الي             
وةظيطي ث ُساُاُة، ثَيؿيِةي خاُووبةضة الي ئَيٌةية، ئةوة اْ باغـلطزووة، كـة ئةطـةض ببَيـت بةيوضغـايي      

بَطياض الي ثةضهةًاُة، ططُطي بسضَيت بة كطزُةوةي  هةغةض ًيعاُيةكةًاْ ئَيٌة ُاتواُري بَوَيري بلطَيت، بةآلَ
 وة الي دةُابي وةظيطي ث ُساُاُة.يوتا اُة بؤ طوُسةكاْ، ئة
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ئةوة اْ باغلطز، وتوو اُـة وةن بةغـساي هـَي زةكـةيّ،      011بة  011غةباضةت بةبةخؿري بؤ يةكذاض،  
زضوغـتلطزُي طةصتيِـة، بةَضاغـن    بوزدةي غةضؤكايةتيةكاْ ثةيوةُـسي بـة ثةضهةًاُـةوة ٓةيـة، ًةغـةهةي      

خةظُلطزْ ئةوة تةُسضوغـن زةظاَُيـت، ئـةوة دَيبـةدَي بلـات وزاواي ثـاضةي بـؤ بلـات، هـةظًين ًيعاُيـةي           
خؤؾي ئةتواَُيت غةضف بلات، ئةوة عي يـةي بـة ثطؤشةكاُـةوة ٓةيـة، ئـةَهَيت ئـةو بوزدةيـةي كةتـةضخاْ         

ثَيؿوو بَيت، دياُةكطَيتةوة تا ياغاي ئةسعاب زةضزةنـَيت،  كطاوة بؤ سعب و َضَيلدطاوةكاْ ًّ َضاَ واية وةن 
ئـةوةَ دـواب زايـةوة، بادـةكاْ ئةويؿـٍ دـواب        02بـووة بـة    01ٓاوَضاظ خؤؾِاو، زةضًاَهةي يوتابييـاْ هـة   

زايةوة، خوؾلة ثةضويّ، زاواي زةضًاَهةي شْ و ًِساَهي ؾةٓيس زةكةْ، ئةوةَ دواب زايةوة، زياضة ئي رتاسي 
 12ضزغتاُية، زاواي تَيهووُي خوَيِسْ هةظاُلؤكاْ بؤ كةغوكاضي ؾةٓيسـ، ظيـاز كطزُـي ئـةو    فطاكػيؤُي كو

، 221ٓـةظاض، ؾـةٓيسي ٓـاووآلتي ببَيـت بـة       211ٓةظاض زيِاضةي كة زةزضَيـت بـةزايلي ؾـةٓيس ببَيـت بـة      
بـؤ ًـاَهي    زةضًاَهة بؤ ًِـساآلُي ؾـةٓيس ئةواُـةي هـةظاُلؤ ئةٓويـةكاْ زةخـوَيِّ، وةَهآلٓـي ئةًاُـة ٓـةًووي         

ؾةٓيس و كةغوكاضي ؾةٓيس بةَضاغن كةؽ ُاتواَُيت بَوَيت ُا، هةبةض ئةوةي ثةضهةًاْ نؤْ بَطيـاضي هةغـةض   
زةزات ئَيٌةف دَيبةدَيي زةكةيّ، ئَيٌةف ُاتواُري بؤ كةغوكاضي ؾةٓيس ٓيض َضةز بلةيِةوة، بةآلَ زةبَيت 

 اي زةَُييت.زةئَيِيت وهةكوَيوة زعي دي ئةوةف بلطَيت كة هةكوَيوة 
بةَضَيع ئةظري خاْ، ظيازكطزُي بَطي ثاضةي غووتةًةُي ئةوةًاْ باغلطزوةة، كطزُةوةي سػابَيم بؤ زآاتي  

ــتا         ــةوثاضةي كةئَيػ ــبةت ئ ــة، بةُيػ ــاْ ٓةي ــةتي خؤي ــابي تايب ــاْ سػ ــا خؤي ــاتي كاضةب ــةبيعي زآ ــا، ت كاضةب
زةبَيـت، زةبَيـت بـةظووتطيّ كـات ٓـةوَي      وةضزةطريَيت، ئةوةي ثَيوةضي ظيطةن ئةويـ هةسػـابَيلي تايبةتـسا   

بسضَيت وَيػتطةي تةوهيسي كاضةبا بةطاظوايى كاض بلات، ئوًَيسةواضيّ وةظاضةتي كاضةبا بريياْ هةوة كطزؤتةوة، 
 ةدَي بلطَيت.ٓيواخواظيّ ظوو ئةو كاضة دَيب

ي بـةوةظاضةتي  ًةغةهةي ظةوي تةوظيع كطزْ بؤ كةغوكاضي ؾةٓيساْ، ئةوة ظؤض باؾة، بةؽ ئةوة ثةيوةُـس  
زيِـاض  200ؾةٓيساُةوة ٓةية، باغي زآاتي ئةوياؼي كطزووة، ٓةضوةٓا وةظاضةتي ئةوياف بـَطي يـةن ًويـاضو    

ًوياض خةضز كطاوة، وةَهآل خؤيـاْ ئةوةُـسةياْ خـةضز    000زآاتي وةيفياْ ٓةية، هةطةَي ئةوةف تةُٔا بَطي 
كاْ، ي  تـةضخاُلطاو بـؤ ُاونـة ز ابَطَيِـسضاوة    كطزووة، وابعامن بؤ وةيفي ٓةوهَيطياْ غةضف كـطزووة، بوزدـة  

 ًوياضةكة. 21بالاْ كطزووة، 
ًةغةهةي ئةو كؤًةَهة طةصتةي كة ططفن زاًةظضاُسُياْ ٓةية هةطةضًياْ، ئـةوة ظيـاز كـطاو فؤَضًيـاْ ثـَطؤ       

 كطزؤتةوة، ئـةوة ئةًَيَِيتـةوة هةغـةض ئـةوةي كةثةضهـةًاْ نـؤْ بَطيـاضي هةغـةض بـسات، ئةًـة فيعوـةْ ئـةو            
ئةواُيـ تووؾي ًةوظوعة واية، ئةطةض بةَضَيعتاْ بيلةْ بة تةوقيةيةن بؤ هيصُةي زاًةظضاُسْ، بؤ ئةوةي 

بةياُي بَوَيّ ئةًةتاْ بؤ واهَيلطزووة، تا ئَيٌةف بتواُري ؾـتَيلياْ بـؤ بلـةيّ، وئاطـازاض      ئةؾلاهيةتَيم ُةبّ،
 ة بالاْ كطز.كةباغي زةكةيت ئَيٌ بري و عي دَيلياْ بؤ بلةيّ، ئةوزآاتةي
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ًةغةهةي يةضظي كاضةبا كة زةَهَيّ هَيي خؤف ًةبّ، بةَضاغن ئةوة زةغةآلتي ًّ ُية، ُة هَيي خؤف مب ُـة   
هَيؿي خؤف ُـةمب، يـةضظ ٓةضنـي ٓةيـة ئـةوة بةتةؾـطيع زةكطَيـت، كـان بطٓـاْ، باغـي سػـاباتي خيتـاًي             

ثاضةي ئـةو ثطؤشاُـة زةكـات كـة ثاضةيـاْ       زةكات، ئَيٌة بالاْ كطز، ٓةًوو ًةضسةهةكاُيٌاْ باؽ كطز، باغي
غةضف ُةكطاوة، ثاضةكة هة ئةغتؤي سلوًةتساية، ئَيٌة بالـاْ كـطز، ئةطـةض ًةبةغـن غـِسويةكةية ئَيٌـة       
ئةويؿٌاْ باؽ كطزووة، ئةطةض يةقسي ئةو ثطؤشاُةيـة كـةثاضةي غـةضف ُـةكطاوة، ٓـةض ثطؤشةيـةن ثـاضةي        

 سػاباتي وةظاضةتي ًاهيةزا زةًَيَِيتةوة، .. اوت و بوةغتَيت ئةوة ثاضةكةي هةُغةضف ُةكطَي
 غةضؤكي ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 با بعاُري كان كاضزؤ ض تَيبيِيةكي ٓةية؟، فةضًوو.
 

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ثَيٍ باؾة دواُةكاُي بةُووغطاو  هةبةض ئةوةي دوابةكاُي بةَضَيع وةظيطي زاضايي زووباضةي تَيساية، بؤية ًّ
بَيت بؤ ئةوؾتة زياضيلطاواُةي كة ٓةية، ًةغةهةْ غةباضةت بةزآات، ئَيٌة بَوَيري واية، ئـةو بَوَيـت ُـةخَيط    
واية، غةباضةت بـةزآاتي ُـةوت، غـةباضةت بةسػـابي خيتـاًي بـؤ صيووُـة، ئـةو زةَهَيـت سػـاباتي خيتـاًي            

ٓاتووة هةغةض ئةو ئةغاغـة ئـةوي تـط زازةُـَيري، غـةباضةت بةٓةَهـةي       ُةٓاتووة، ًّ زةَهَيٍ ؾةف ًاُطةكةي 
ظاُياضي ُازضوغت بؤ ثةضهةًاْ، ًّ ئةَهَيٍ ئةوة َضةيةًة تـؤ ظاُيـاضي هـة ئيػـتيٌاضةي ًواظةُـة ؾـتَيلةو، هـة        
سػابي ؾةف ًاُطةكةف ؾتَيلي تطة، بؤ صيووُة زةَهَيٍ كاكة ئةًة يـةن تطيويـؤْ ظيـازة، هـةكوضت َٓيِاُـسا،      

َيت ُةخَيط ظياز ُية، ًّ ثيَي ئةَهَيٍ ئـةو كةضةغـتةو كةهوثةالُـةي كـة دطـة هـة تـةعويعي فةضًاُبـةضاْ         ئةَه
ًويـاضة، يـةعين ئـةو ؾـتاُة بةُووغـطاو ثَيٌـاْ        211غةضف زةكطَيت بةَهَي ظيازة َضؤيي هَي زةكطَيت ظياتط هة 

 ةيّ، غوثاؽ.بسات، بؤ ئةوةي زووباضة ُةبَيتةوة هةكاتي دواب زاُةوة يػةي هةغةض بل
 غةضؤكي ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دةُابي وةظيط، فةضًوو.
 بةَضَيع بايع تاَهةباُي )وةظيطي زاضايي وئابووضي(:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئةوة دواب زةزةًةوة وابـعامن ًـوهعةًيـ ُـيٍ بةُووغـطاو دـواب بسةًـةوة، بـةؽ ًـّ ٓةُـسَيم ُووغـطاو           

ض ئةوة بوو كةًّ تا ئَيػتاف تَيِةطةؾتووَ ئةَ َضةيةًـة ئةوةُـسة ُيـة، ئةوةُسةيـة،     كةخؤَ زاواَ كطز، هةبة
ئةوة ئةوةُسةية، بؤية ئَيٌة ئةقَوةْ ٓةض غـةضًاْ هَيؿـَيوا، يـةعين بـةو سػـابة بَيـت َضاثؤضتـة زاضاييةكـةي         
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ُووغـطاو ثَيٌـاْ   ئَيٌة ٓيهي تةواو ُةبوو، كة يةن، زوو بطازةض هة ثةضهةًاْ خوَيِسياُةوة، بؤية ًـّ و  بة 
 بسةْ، ٓةضنةُس ٓةُسَيليـ ثَيياْ ُةزايّ، ..

 غةضؤكي ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 زكتؤض عةهي زةَهَيي تَيبيِيٍ ٓةية، فةضًوو.

 بةَضَيع ز. عوي غِسي)وةظيطي ث ُساُاْ(:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

َضؤشة كةئَيٌـة سـاظضيّ بـؤ ئـةوةي وةآلَ      2ةًـة  وابعامن ًةبةغت هة ئاًـازة بـووْ هـةُاو ٓـؤَهي ثةضهـةًاْ، ئ     
بسةيِةوة، ئةطةض ٓةض بةُووغـطاو وةآلَ بسةيِـةوة، زةتـاْ تـواُي بـةضَيعتاْ زاوا بلـةْ وئَيٌـةف هـة ؾـوَيين          

 خؤًاْ بري و بةُووغطاو وةآلًتاْ بسةيِةوة، غوثاؽ.
 

 غةضؤكي ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 دةُابي وةظيطي زاضايي، فةضًوو.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُي)وةظيطي زاضايي و ئابووضي(:
 .بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ

 وةظاضةتـي  وةن ئَيٌـةوة،  بةُيػـبةت  ،باغي زواكةوتين بوزدة زةكات، كة ثةيوةُسي ُية بة سلوًةتي تاظةوة

 ةكةسلوًةت ٓةضزوو كطز، عةضظًاْ ٓةض تاظةف سلوًةتي هةغةض كطز، عةضظًاْ كؤْ سلوًةتي هةغةض ًاهية

 ثةضهـةًاْ،  ٓاتووةتـة  ئيِذـا  ئَيػـتاف  كابيِـةي  ثَيؿـوو،  كابيِـةي  وةظيطاُـسا،  ئةصتوًـةُي  هة كطزووة ئي طاضي

 تطيويؤُة، 2 كة ٓةية، خؿتةيةن ٓاوثَيض كةني ًوياضة، 010 ٓةضَيٍ زآاتي بَطي زاضاييسا هيصُةي هةَضاثؤضتي

 00 زاضايـي  نـاوزَيطي  زةظطاي واُية، زةَهَيٍ ةوةزةزةً دوابت كاكة باؾة كطزووة، باؽ ئةوةؾٍ ُاظامن وةَهآلٓي

 زةظطـا  خـؤي  زاضاييـةوة،  نـاوزَيطي  زةظطـاي  بةُيػـبةت  بيـعاُري  ئةبَيت ٓةية ؾت يةن ًّ زاُطاوة، بؤ ًوياضي

 هةياغاكاُي بةآلَ ٓةية، بةثةضهةًاُةوة ثةيوةُسي وا ئَيػتا زيواُة ئةو زاضايية، ناوزَيطي زيواُي تةبيعي ُية،

ْ  ًواظةُـة  ٓاتووة، نؤْ هةياغاكةياُسا كة زةكةَ هَيبووضزْ زاواي ئَيػتا ُاظامن ،تطيسا ثَيؿوو ّ  زاي خؤيـا  زةُـَي

 زةغـةآلتي  زاضايـي،  نـاوزَيطي  زيـواُي  غـةضؤكي  بلـةْ،  ثةغـةُسي  ًـةفطوظة  بـةؽ  ًاهيـة  وةظاضةتـي  خؤياْ، بؤ

 ثةيوةُـسي  ًةوظوعـة  ئةو بعاُّ ئةوة دةُابتاْ زةكةَ سةظ وغةضفةوة، ًي ن هةَضووي ٓةية، زاضايي وةظيطي

 ئةًػـايَ  ًويـاض  21 دـاضي  ٓـاتووة،  بةخؿـري  هـةبابي  زيِـاض  ًوياض 21 باغي ثةضهةًاْ، وةن ٓةية بةخؤتاُةوة

ــووة ــة ب ــاض، 21 ب ــةبيعي ًوي ــةٓاتووة، ت ــؤ ك ــةوة ب ــاتووة ئ ــوكاضي ٓ ــةزةًات كةئيؿ ــِسويي خ ــتةدَيي وغ  ُيؿ

 ًواظةُة هة ئَيٌة ًةودوزة ئَيػتا ًوياضة 21 ئةو ظةُةهةًوا زاُطاوة، ًوياض 21 خؤ عةالكوهري بَيت، ٓاووآلتياْ
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ْ  كـة  ُـاوة،  زاًاْ ؾَيوةية بةو ئَيٌة وةبةضَٓيِاْ، زةغتةي بؤ ُاوة، زاًاْ ْ  ٓـةَهي  ُيـة  بـاف  ثَيتـا ْ  و بطـط  ثَييـا

 .. ئَيٌة، ُية ًوؾليوةيةكٌاْ ٓيض ًةزةْ،
 غةضؤكي ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دـاض  ٓا زةبَيت، ني بلات وةظيط ًوزاخةهةي كةغةكة 000 ٓةض ئةطةض زاُيؿتووة، كةؽ 000 هَيطة بطازةضاْ

َ  بلـةْ،  ًوزاخةهـة  كـة  فطاكػيؤُةكاْ بةغةضؤكي زةزةيّ َضَيطا داضة  بلـةيّ،  ًوزاخةهـة  ٓـةًوو  ُاكطَيـت  بـةآل

 بة. بةضزةواَ وةظيط دةُابي فةضًوو زةَضوات، نؤْ ؾَيوةية بةو ئيؿةكة ئةوة
 ُي)وةظيطي زاضايي و ئابووضي(:بةَضَيع بايع تاَهةبا

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
 تَيهـووةكاُي  زةَهَيت كطزووة ثطغياضي 01 الثةَضة هة زةَهَيت زةَٓيَوٍ، بةدَيي خؤياْ بؤ زاضايي هيصُةي َضاثؤضتي

 اضةزي وةبةضَٓيِاْ، زةغتةي زاضايي، وةظاضةتي ٓةضَيٍ، وغةضؤكايةتي وةظيطاْ ئةصتوًةُي هة كطزووة ظيازي تط

ـ  ئـةواُي  بؤنـية،  زياضة زاضايي وةظاضةتي ئةوةي  وةظيـطاْ،  ئةصتوًـةُي  بةُيػـبةت  ًةعووًـة،  ٓـةًووي  تـطي

ٍ  غـةضؤكايةتي  تَيسايـة،  تواُاغـاظي  ي021 كـة  باغلطز ئةويؿٌاْ ْ  ٓـةضَي  كـةزاُطاوة،  ٓـةبووة  بـةوة  ثَيويػـتيا

َ  كةنـةُسة،  اوةكـط  بـاؽ  ٓـةًووي  ئةواُـة  تَيسايـة،  ثاضةكـةياُي  ئةوة وةبةضَٓيِاُيـ زةغتةي  تـؤ  ئةطـةض  بـةآل

ْ  ثـيَ  زاضاضياْ وةظاضةتي تةبيعةتي ًّ ئةوة زاُطاوة، هةوَي كةبؤ بتةوَيت ّ  كـة  وتـوو َ  ًـ َ  خـؤ  ئـةو  كـة  ئاطـازاض

 بةتةئليس زاُاوْ، بؤًاْ ٓةبووة ثاضةية بةو ثَيويػتياْ كطزووة ظيازياْ كة ُاوة، زاًاْ هةوَيسا ثَيويػتة ثاضاُة

ْ  زةغـتةي  هةغـةض  َضووُلطزُةوة زاُطاوة، بؤياْ بؤية ثَييةتي، ثَيويػتياْ تطيـ ئةواُي  ظيـازي  بـؤ  وةبـةضَٓيِا

 ًّ ُةزات، َضووُلطزُةوة زةَهَيت يةكػةض هَيطةؾسا كطاوة، ثطغياضةكة هَيطةزا زاضايي وةظاضةتي ٓةضوةٓا  كطزووة،

 كطز. كةباغٍ ُية ظياتطَ هةوةف
ٍ  غةضؤكايةتي زياضة زاُطاوة، تاضيئة ظضوؼي ؤب ًوياض 21 ئةَهَيت ٓةضَيٍ غةضؤكايةتي زةضباضةي   ثَيويػـن  ٓـةضَي

ــةوة ــة ب ــةو ٓةي ــة كةئ ــةُاو ثاضةي ــاباتي ه ــسضَيت، سػ ــوُلة زابِ ــةواْ ن ــةضؤكايةتي ئ ــةضَيٌّ غ ــةكَيم ٓ ــة ي  ه

 هـة  ثةَضاُـس،  ثطغـياضاُةي  ئـةو  وةظيـط  زةَهَيت زةكةْ، غةضف ثاضة ًةوظوعاُة ئةو بؤ ئةواْ ئةوةية ئيؿةكاُيـ

 ُةًجةَضاُسووة. كة زةزةْ ؾآيسية ئةو ٓةًووتاْ ئةطةض وابعامن00 و01و 02و 00  الثةَضة
َ  ثـةضوةضزة  كاضوبـاضي  هيصُـةي  ،2 خاَهي هة غَي بَططةي 00 الثةَضة ئةًة زةخيوَيٌِةوة، تط واداضَيلي ئَيػتا   ئـة

 هـةو  ثَيويػـتة  ظيـاتط  يَضووُلطزُةوة نواض بَططةي بةَضَيعة، زاضايي هيصُةي تَيبيِيةكاُي ثَيهةواُةي زاواكاضيية

 بَططةيـة  ئـةو  هةٓةًاُلاتـسا  ٓةيـة،  ظيـاتط  بةَضووُلطزُـةوةي  ثَيويػن ،00 الثةَضة هة 0 بَططةي بسضَيت، باضةوة

 وةظاضةتاُـةزا  ئـةو  ثَيساويػـن  هةئاغـت  ئةطـةض  كةًـة،  هةخؤيـسا  خؤي كؤًةآليةتيةكاْ غووزة بؤ تةضخاُلطاوة

 وةظاضةتــي و وةظيــطاْ ئةصتوًــةُي غــةضؤكايةتي هــةَُيواْ َيــت،زةكط ناضةغــةض ًوُايةهــة بــة 2 بَططــةي بَيــت،

ٌـ  ئَيٌةف 01 بَططةي باؾة، ثَيٌاْ 3 بَططةي ثةضوةضزةزا، ّ  نـيرت  كـة  باؾـة  اْثَي  ،02 بَططـةي  ُـةًَيَِيت،  غـوب
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 هــة ة 1 ًــاززةي ثَيهــةواُةي بــةَضَيعتاْ ثَيؿــِياضةي ئــةَ كاتــسا هةٓــةًاْ ُيــة، ٓةضَيٌــسا سلوًــةتي هــةتواُاي

 زاضايي. هيصُةي كاُيتَيبيِية
ْ  2100 هةغاَهي زاًةظضاُسْ ،01 بَططةي  ْ  بـاآلي  هيصُـةي  هةاليـة ْ  زاًةظضاُـس  ثؿـت  َضَيلدـطاوةو  هـةثاضَيعطاكا

 ثَيـساُي  ئَيٌـة  ،01/1/2100 هـة  ،1010 شًـاضةي  باضةيـةوة  هـةو  ئةصتوًةْ غةضؤكايةتي َضةلي بةبَطياضَيلي

ْ  و بـةظاُلؤ  زةغةآلت ْ  ثـةضياُطاكا  غـةضؤكايةتي  َضةلـي  فـةضًاُي  وة ،22/2/2100 هـة  2221شًـاضة  ُوَيلـا

 الثةَضة ُؤيةَ خاَهي نواض بَططةي وةآلًي  ،3/0/2102 هة 013 شًاضةي باضةوة هةو ٓةية وةظيطاْ ئةصتوًةُي

 ئــةوياف طؿــن بةَضَيوةبةضايــةتي 1 كطزُــي ئيشــساؽ بـؤ  زةطةَضَيتــةوة بووُــة ظيــاز ئــةو ئــةوياف، هيصُـةي  00

ًــّ ئةًاُــةَ ٓــةًووي  ئيػــ ًيةكاْ ثــةضياُطا بــؤ غــةضبةخؤ يةكــةي كطزُــةوةي هةطــةَي ئــاييين، وكاضوبــاضي
 ثوة زاُطاوة بؤياْ. 011باضةيةوة  كةًتةضخةًي ُةكطاوة هةو 2خوَيِسوةتةوة، بَططةي 

بةُيػبةت زةوائريي ًيِـةوة ناضةغـةض كـطاوة، واتـة زةظطـاي ًـري زضوغـت بـووة، ياغـاي خؤيـاْ            0بَططةي  
ة، بــةَضةلي بهــَطَيِسضاوْ هــة وةظاضةتــي زاضايــي يــو ئــابووضي و فةضًاُطــةكاُي غــةض بــة   ٓةيــة هــةو باضةيــةو

وةظاضةتي ًاؼي ًطؤظ وشيِطةي ٓةَهوةؾاوةتةوة، ثَيويػت زةكات هةاليةْ ثةضهةًاُي كوضزغتاْ وغـةضؤكايةتي  
هةكاتي خـؤي   ، ُاضزُي بوزدة01الثةَضة  1ئةصتوًةُي وةظيطاْ كاض بؤ يةك يي كطزُةوةي بلطَيت، بَططةي 

زةطةَضَيتةوة بؤ زواكةوتين ثةغةُس كطزُي بوزدةي عَيطايي فيـسَضاي و طؤَضاُلـاضي هـة كابيِـةي سلوًةتـسا،      
ياغا وَضَيٌِايي بوزدة ظؤض ئاغاُلاضي تَيسا كطاوة بـؤ ئـةوةي وةظاضةتـةكاْ ٓةغـذي بـة كـاض ونـاالكي خؤيـاْ         

ًويــؤْ زيِــاض خــةضز بلــةْ،  121ي تــا بــَطي ووةظيــطة بــةَضَيعةكاْ بؤيــاْ ٓةيــة بــؤ ٓــةض ساَهــةتَيم خــةضد 
بةًةضدَيم بَطي تةضخاُلطاوي ٓةبَيت هة بوزدةزاو ياغا وَضَيٌِاييةكاْ ثةيَطةو بلةْ هةو خةضدياُـةزا، بـؤ   

 021ثةغـةُس كـطاوة،    2102ئةو بَطياضاُـةي كـة هةغـاَهي     02ةَ هة الثةَضة  01هة  0وةآلًساُةوةي بَططةي 
ًويـاض زيِـاض ظيـاتط    002ًويـاض زيِـاضة كةواتـة بـَطي      113، كـة  2100َي غـاَهي  ًوياض زيِاض بة بةضاوضز هةطة

 ةُس كطزُي هةاليةْ بةَضَيعتاُةوة.ثَيؿِياض كطاوة، بةًةبةغن ثةغ
ــاَهي    ــبةت خ ــاَهي      2بةُيػ ــبةت خ ــا، بةُيػ ــةثَيي ياغ ــة ب ــاضي كؤًةآليةتي ــي كاضوب ــي وةظاضةت  3ئيدتيكاق

ة بةطواغــتِةوةي َضاشة هةوةظاضةتــةكاُي تــط دَيبــةدَي بلطَيــت، ، ئــةَ كَيؿــةي01طوصتــاوة، بةُيػــبةت خــاَهي 
زآـاتي   0، بَططـةي  21الثـةَضة   02، باضططاُيةن هةغةض بوزدة زضوغت زةكـات، خـاَهي   00بةُيػبةت خاَهي 

ئةَ وةظاضةتة بةَهَي كةًة، نوُلة زآاتي كةًي زةغت زةكـةوَيت هةئةصتوًـةْ هةئـةصتاًي ئـةو فشوقـاتاُة      
طــةي بيِاغــاظي هــة غــوَيٌاُي ئــةصتاَ زةزضَيــت، بــةآلَ بةَضَيوةبةضايــةتي تاييطــةي بيِاغــاظي  كــة هةاليــةْ تايي

 بةغةضؤكايةتي ئةصتوًةُي وةظيطاُّ.ٓةوهَيط وزٓؤن غةض 
ثَيٌـاْ باؾـة هةَضَيطـةي غـةضاًاتي ًـطووضي زةعـٍ بلطَيـت بـة ثَيـي ياغـاي غـةضاًاتي             1بةُيػبةت بَططةي  

 00بَٔيِسضَيت بـؤ ٓؤكـاضي غـةالًةتي ًـطووضي، بةُيػـبةت بَططـةي        % دائيعة كة بةكاض21ًطووضي كة هة 
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بـةكؤتايي غـاَي هةطـةَي ٓـةض تةخكيكـَيلي ًـاهي،        02غـةض بـة زةغـتةي وةبةضَٓيِاُـة، بةُيػـبةت بَططـةي       
ئةطةض كاضي هةغةض ُةكطا هةو غاَهةزا تةزويط ُابَيتةوة بؤ غاَهي ئايِسة، ثاَهجؿـت بةياغـاي ئػـوَهي شًَيطيـاضي     

ــاَهي 22اضة )طؿــن شًــ ــاَ شًــاضة )  0301(ي غ ــساضةي ًــاهي و زةيــين ع ــاَهي 32، وة ياغــاي ئي ، 2110(ي غ
بــَطي زآــاتي    0َضاثــؤضتي هيصُــةي خعًةتطوظاضييــةكاْ وؾــاضةواُيةكاْ وطواغــتِةوة وطةياُــسْ، بَططــةي       

اض ًويــاضة كــة يةكــةزت 021ًويــاض زيِــاض، ئــةو  021ًويــاض زيِــاضة، ئــةوة تــةواوة ُــةن   010خةًَوَيِــسضاو 
 ةيةًة َُيطزضاوة بؤ بةغساز ئةوة.زا  ئةو َض2100ي غاَهي 0هةًاُطي 

فةضًاُبـةضة،   002000ئةو ًي كةي كةهةاليةْ سلوًةتي عَيطايي فيسَضاهـةوة ثةغـةُس كـطاوة،     2بَططةي  
 001203بةثَيي فةضًاْ و َضاغجاضزةي غةضؤكايةتي ئةصتوًـةُي وةظيـطاْ بةَضَيـصةي شًاضةكـةي طـؤَضاوة بـة       

تةواوة ئةًة ئةبَيت بةضةو ظياز بووْ بَطوات ُةن كةَ بـووْ، تـةُٔا هـةكاتي ُـةبووُي      1اُبةض، بَططةي فةضً
تايبةت بة ئٌوضي سػـاباتي خيتـاًي    0بَططةي  00ًرياتطط شًاضةكاْ كةَ زةبَيتةوة، ئاخط الثةَضة، الثةَضةي 

ثَيٌــاْ باؾــة  0ةتــةوة، بَططــةي ثَيؿــرت هــة هيصُــةي زاضايــي وةآلَ زضاو 2ُــةن ًيعاُيــةي تــةعييين، بَططــةي 
ي ًي كـات بلطَيـت، كـة زةغـةآلت زضاوة بـة وةظاضةتـي       0301ي  غـاَهي  22البَِيت و كـاض بـة ياغـاي شًـاضة     

ئَيٌةف ثَيٌاْ باؾة، بةآلَ ُةكةوَيتة غةض ؾاُي فةضًاُطةي ثةيوةُسيساض كة بوزدةي ئةو  1زاضايي، بَططةي 
 و ناالكي غاَهي ئايِسة.بووْ هةكاضغاَهة ثَيؿلةف ُةكات، با ئاطا

ــةي   ــةضخاُلطاوة بــةبَطي        3بَطط ًويــاض زيِــاض، بــؤ ئــةو     112133ئــةو بــَطة ثاضةيــةي كــة هةبةخؿــري ت
فةضًاُطاُةية كةزآاتياْ ٓةية هة ئةصتاًي دياواظي َُيواْ زآات وخةضديةكاْ هةكوضتَٔيِاُي بوزدة خؤي 

ذي، كـة ئـةوةف بـةثَيي زةهيوـي ًواظةُـةي      زةبيَِيتةوة، بؤ ًوونةو طؿت خةضديةكاُي بوزدـةي بةكاضخػـ  
ــةي    ــطاوة، بَطط ــةيَطةو ك ــطاق ث ــةَضةي  01عَي ــت     20الث ــةْ طؿ ــطاوة هةالي ــِياض ك ــةي كةثَيؿ ــَطة ثاضةي ــةو ب ، ئ

وةظاضةتةكاُةوةيــة، بؤيــاْ تــةضخاُبلطَيت هةفةقــَوي ًوونــة بةضَيصةيــةكي ظؤض ظيــاتط هــةوةي كةسلوًــةتي   
، ثَيويػتٌاْ بةَضووُلطزُةوةي ظيـاتط ٓةيـة، الثـةَضة    22الثةَضة  02بةغساز بؤًاْ زةَُيطَيت، وةآلًي بَططةي 

% كةًي كطزووة، ئةوة بادةو كةًي كطزووة ًّ هةوة ظياتط 02ي َضاثؤضت تَييسا ٓاتووة باز بةَضَيصةي هة 00
ئـةوي   زةكةيّ بؤ ظةضيبة با ثَيٌاْ بَوَيّ بؤني وايـة،  ُوغطاوُاتوامن بَوَيٍ، طةض بةَضووْ تط زةتاُةوَيت ئةوة 

ًوياضةكةيـة، الثـةَضة    111تطيـ بةُيػبةت ظيازةكةي تطةوة، ئةويـ ظيازي كـطزووةو باغيؿـٌاْ كـطز، كـة     
ي َضاثؤضت وةآلًي وةظيطي زاضايي وةآلًَيلي ُـاَضووْ بـوو، بـةوضزي ئةطـةض بلطَيـت بؤًـاْ َضووْ بلاتـةوة        02

ــةي     ــياضاُة، بَططـ ــةو ثطغـ ــاضةي ئـ ــة    00زةضبـ ــاْ باؾـ ــةف ثَيٌـ ــة، ئَيٌـ ــسضَيت    زووباضةيـ ــةويات بـ ــة ئةوهـ كـ
ــةي     ــجؤَضييةكاْ، بَطط ــةدؤضي ثػ ــةكاْ ه ــن وةظاضةت ــةثَيي ثَيويػ ــتةكاْ، ب ــي   01بةططَيبةغ ــةْ وةظاضةت هةالي

هـة   زاضاييةوة زووباضة تةًويوي باُ ي خاُووبةضة زةكطَيت ُةن وةظاضةتي ؾاضةواُي، ظياز كطزُي ئـةو بـَطةف  
 تواُاي سلوًةتي ٓةضَيٌسا ُية.



 37 

ــةي   ــةَض 02بَطط ــةكاُي     20ة الث ــا و فةضًاُط ــةوةظاضةتي كاضةب ــةكاْ، ه ــة زاضايي ــةَضَيلطزُي ئةضك ــتٌي ب ، غيػ
غيػتٌي شًَيطياضي يةكططتوو كة يبوَهي ئةوة ُاكطَيـت كـة هَيدـؤف بـووْ ٓـةبَيت، بةضاًبـةض خةضديـةكاْ،        

ٌـاْ باؾـة   بؤية ثَيٌاْ باؾة وةن خؤي سيَيَِيتةوة، زياضة ئةًة هةغـةض خةضديـةكاُي وةظاضةتـي كاضةبايـة، ثيَ    
هةياغـــاي ئػـــوَهي شًَيطيـــاضي طؿـــن  21سيَيَِيتـــةوةو كةغـــيـ ســـةيي هَيدـــؤف بـــووُي ُـــةبَيت، بَططـــةي 

ٓــاتووة، هةٓــةًاْ كاتــسا ًيعاُيــةي ٓــةضَيٌي كوضزغــتاْ كــة تــةًويى زةكطَيــت    0301(ي غــاَهي 22شًــاضة)
اض بؤًـاْ َضةواُـة زةكـةْ    زةبَيت، بةزوو، تا غَي دـ  02تةيػيٍ  0هةاليةْ سلوًةتي عَيطايي فيسَضاهةوة، بة 

زةكات كة هة عَيطاييـ ٓةية و ئيؿاضةتيؿي بةو ياغـاية زاوة،   02تةيػيٍ  0هةًاُطَيلسا، زياضة ئةًة باغي 
 زَيت.كة زةبَيت وابَيت، ثاضةف هة عَيطايةوة بة زوو، غَي داض بؤًاْ 

ًويـاض زيِـاض، بـةآلَ     02120، زآاتي فةضًاُطةكاُي غةض بةوةظاضةتي ؾاضةواُي زةكاتـة  20وةآلًي بَططةي  
ًويؤْ، خةضديةكاْ زياضة ئةًة زوَيَِيـ ئيعـترياظ   101زآاتي ُاو زيواُي وةظاضةتي ؾاضةواُيةكاْ، زةكاتة 

ــة،        ــةْ واي ــةوة فيعو ــة ئ ــازاض كطاًــةوة ك ــةًط ٍِؤ ئاط ــة، ئ ــي واُي ــطت وت ــيعرتاظي ط ــةن ئ ــةضي ٓــةبوو، بطاي هةغ
ًويـاض   112133هةطـةَي زآـاتي خةًَوَيِـسضاوياْ بـَطي      خةضديةكاُي ئاًاشة بؤكطاو هةغـةضةوة بـة بـةضاوضز   

زيِاض ثَيويػتة تةًويى بلطَيـت هةاليةْ وةظاضةتي زاضاييةوة كـة ئـةويـ بـةثَيي زةهيوـي ًواظةُـةي عَيطايـي       
، هةبةض ئةوةي وةظاضةتي طواغتِةوة زاخَوي ختةي ُةكطزبوو وةظاضةشياْ 21تةقِية كطاوة، وةآلًي بَططةي 

ة زاخَوـي كـطزو ئـةو طوشًةيـة هةغـةضؤكايةتي ئةصتوًـةُي وةظيـطاْ تـةضخاُلطاوة، باُ ـة          ُاناض بـوو، هةختـ  
 ًوياضياْ بؤ زابري كطاوة. 01ةكاْ باظضطاُي

ثطغياض ٓؤي ظيازي بَطةكة بؤني بواضَيم كطاوة؟، وةَهآلٓي بواضةكاْ ٓةض هةُاو ئيػتيٌاضةكةزا ًةعووًة كة  
ووي زياضي كطاوْ، وةآلًيؿٍ زاوةتةوة ثَيؿرت، تـةضخاْ كطزُـي   تةعويعاتي فةًاُبةضاُة،  ةكة، ئةواُة ٓةً

ًويـــاض زيِـــاض بـــؤ فط ٍِؤكةخاُـــةي غـــوَيٌاُي، ئةًاُـــةَ ٓـــةًووي دـــواب زاوةتـــةوة، ثطغـــياضي غـــووزة     23
 آليةتيةكاْ ئةويؿٍ دواب زاوةتةوة.كؤًة

ًويـاض   31كيكـي  زةضباضةي ًيِةح و تةسوي ت ئةويؿٍ دواب زاوةتةوة، هةَضاثؤضتي هيصُةزا باؽ هـة تةخ  
كطاوة بؤ غةضؤكايةتي ئةصتوًةُي وةظيـطاْ، وةظيـط َضووُلطزُـةوةي ثَيويػـن ُـةزاوة، ثاضةكـة ظيـاتطة هـةوة         

ــةوةف       021 ــةوة، ئ ــسة ًاوةت ــطز، ئةوةُ ــي زةضك ــةيِلاوةًاْ هَي ــاضةي ع ــطز، ث ــاْ زةضك ــوو هَيٌ ــاظي ب ي تواُاغ
ُاويسايـة كـة بؤنـي زاُـطاوة، باغـي ئـةوة       ثَيويػتيةكاُي ئةصتوًةُي وةظيطاُة كـة بـةثَيي ئيػـتيٌاضات و هة   

كـطزو  زةكات سلوًـةتي عَيطايـي ثـرتؤ زؤالضي ُـةُاضزووة، ٓـةضوةٓا زآـاتي ًةُفـةظةكاُيـ، ئـةًَطؤ باغـٍ          
 ضؤشةكاُي تطيـ ٓةض باغٍ كطز.

% ظيازي كطزووة، ُاوي نةُس بواضَيلي َٓيِا، زاواَ 21بةَضَيع وةظيطي زاضايي وتي غووزة كؤًةآليةتيةكاْ هة  
واية بة خؿتةي وضز ثَيٌاْ ُيؿاْ بسات، ئةو خؿتةي وضزة ًّ هَيطةوة زةَهَيٍ ئـةوة هـةوةظاضةتي زاضايـي زاوا    
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 000هة َضاثؤضتي هيصُةي زاضايي ٓـاتووة، وةظاضةتـي َضؤؾـِبريي     0زةكةَ خؿتةيةكي وضزي بسةَُي، هةالثةَضة 
اضةتي َضؤؾـِبريي بلـةْ ئـةو ثاضةيـةي     ًوياض زيِاضي بؤ تةخكيل كطاوة، بةخؿـتة ثَيٌـاْ بـسات، زاوا هـةوةظ    

كةزاواياْ كطزووة، بةخؿتة بيسةْ بة كان بطٓاْ، ثطغـياض هـةوةظيطي زاضايـي وث ُـساُاْ بلـةْ، بـؤ ثـاضةي        
ًويـاض ئةًـة زيـاضة ئـةواْ خؤيـاْ       01، بؤ 2100ًوياضي غاَهي  13ًوخةقةم بؤ غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ هة 

هـةوةظيطي زاضايـي   ُايةؾـةزا ئـةو ثاضةيـاْ ثَيويػـتة، ثطغـياض      ًيعاُيةياْ ثَيؿلةف كطزووة، هة ُةتيذةي ًو
 وث ُساُاْ بلةْ.

ًويـاضةو نـؤْ ئاضاغـتة زةكطَيـت، تلايـة       200بؤ ثـاضةي ًوخةقـةم بـؤ وةظاضةتـي غـاًاُة غطوؾـتيةكاْ        
 خؿتةي َضةليٌاْ ثَي بسةْ، ًةودوزة ٓةًوو ئةَ ثاضاُةي كةزاُطاوة ئَيػتا خؤ زياضة بؤ نية؟، بطةَضَيِةوة

ــتيٌاضةًاْ ثــَي زاوْ،            ــَي ئيػ ــة غ ــؤ نــية؟، ئَيٌ ــة ب ــة ك ــةوَي بيدوَيِِــةوة، ًةعووً ــتيٌاضةكاْ ه ــةض ئيػ غ
ئيػتيٌاضةي ئريازات، ئيػتيٌاضة هةغةض ئةغاغي فةقَى وًاززة، هةغةض ئةغاغي ٓةًوو ؾيلطزُةوةيةن، بـة  

بلةْ بيدوَيِِـةوة، دـاضَي   سػاب زاوًاُة ثَيتاْ، ثاضةكاْ ًةعووًة كةبؤ نية؟، بةآلَ تلاَ واية هوتة  111
ئةوة بـؤ ًـةعووًاتت كةئَيٌـة باغـي ثـاضةي طاظوايـى وئـةوةي كاضةبـا زةكـةيّ، كـة زةَهـَيري وةظاضةتـي كاضةبـا              

ًويـاضي ٓـي ثـاضةي طاظوايوـة، َضةخِةيـةكي تـطَ هـة         210ئةوةُسة تةداوظي كـطزووة، خـؤي يـةكَيم هةواُـة     
ٓةية، ضٍَِةخِةيةكي تطَ هةوةظاضةتي ث ُساُاْ و زاضايـي  هيصُةي زاضايي ئةوةية، ئةوة ثةيوةُسي بةخؤتاُةوة 

ًويـاض تةخكـيل كـطاوة بـَي      211وهيصُةي زاضايي ٓةية، كـة ياغـاي ئـةسعاب باغـي ظةوابـت زةكـات، بـَطي        
ئةوةي َضةخِة هةنؤُيةتي و تةوظيع كطزُي بطريَيـت؟ ئـةو ًةوظوعـةَ بـاؽ كـطزووة، َضةخِةيـةكي تـطَ هـة         

اضايــي و ث ُــساُاْ ئةوةيــة، كــة هــةوةظاضةتي ثَيؿــٌةضطة بــؤ تةوسيــس كطزُــي  هيصُــةي زاضايــي و وةظاضةتــي ز
ــي   ــعة زاواي    2ثَيؿــٌةضطةو زضوغــت كطزُ ــعي ثؿــتيواُي هــةو َٓي ــاْ  300تطيويــؤْ و 0هيــوا زوو َٓي ًوياضي

ًوياض زاُطاوة، وةَهآلٓي ئةطةض ئةوة اْ ثَي ظياز زةكةْ ئةوة عةدعةكةف تطيوؤَُيـم   321كطزووة، كةني 
ةكات، ئَيٌة بَوَيري ني ئـةوة ئاوايـة، ئـةوة هةُةتيذـةي ًوُايةؾـة بـووةو هةغـةضي َضَيللـةوتّ بـةثَيي          ظياز ز

 ًةبوةغةي كة زائيٌةْ باؽ زةكطَيت.ئيتيفاق ئةوة كطاوة، ئَيٌة َضووُلطزُةوةيةكٌاْ ٓةية، ئةو 
ــاؽ بلــةَ، ئــةو ًةبوةغــ      ــةتاْ بــؤ ب ــت، ئةًاُــةوَيت ئةً ــةباؽ زةكطَي ــاالت ك ــؤ ًةغــةهةي ئيشتيف ةي كــة ب

ئيشتيفاالت باغلطاوة، بةؽ ئةو بؤُة ُيؿتيٌاُياُةية بؤ ظاُياضي ئةُـساًاُي ثةضهـةًاُي بـةضَيع بطيتيـة هـة      
ضي غـاَي، دـةشُي   يازةكاُي َضاثةَضيّ، ُةوضؤظ، كيٌياباضاْ، ئةُفاي، هةزايم بووُي ثَييةًبةض)م(، دةشُي غة

هَيـصو ثـةضياُطاكاْ، بـةَضَيع كـان ؾـَيطزَي، بةَضاغـن       ئآةُطي زةضنووْ ويةكرت ُاغري هة كؤ بطا ئَيعيسييةكاْ،
ايـة،  ئةوةي كةباغي كطزووة، ظياتط ثةيوةُسي بة وةضظؾةوة ٓةية، بةخوا ئةطـةض ًـّ خؤؾـٍ وةضظؾـٍ بلطز    

 ئَيػتا ئاواَ بةغةض ُةزةٓات.
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و زياضة كان ؾَيطزَهيـ بةٓةًاْ ؾَيوة ئـةويـ ٓـةض يةَهـةوة، بـةؽ باؾـة ئـةو سـةظي هَييـةتي، ٓـةًوو ئـة           
زاواكاضيياُةي كةًةع وهة زةًَيَِيتةوة غةض ثةضهـةًاْ، كـة زاواي نـةُس خـاَهَيلي كـطزووةو خوَيِسيؿـيةوة،       
ئيرت بؤ وةضظف ثَيويػتة كةٓاوكاضي و ياضًةتي بسضَيّ، بةَضَيع كان الاعيى، هَيطة ُية، بؤ ؾَيذ بايع ثـاضةي  

ِـةوة، ئةًـةَ َضووُلـطزةوة زوو، غـَيذاضيـ     غِسويي خاُةُؿيين ئيساضةي غوَيٌاُي ني هَئات، زواي يةكططت
باغٍ كطز، بؤني  ةن و ناكلطزُةوة ٓةًوو غاَهَيم ئةو بَطة ثاضة ظؤضةي زةوَيـت؟، ئـةوة هـة ًوُايةؾـاتي     
ــةعويعاتي      ــسيطاتي تـ ــي تةيـ ــة، بؤنـ ــاْ ٓةيـ ــياْ هَيٌـ ــةوة، طوةيؿـ ــةو ئَيٌـــةف كـــةػياْ كطزؤتـ وةظاضةتةكاُـ

ةُــسة ظؤضة، وةَهآلٓــي ئــةويـ بةَضاغــن تةيــسيطاتي ئــةواْ ظؤضة  فةضًاُبــةضاْ هةاليــةْ وةظاضةتةكاُــةوة ئةو
بةٓؤي تةعويعاتي فةضًاُبةضاُـةوة، ُـاظامن ض تـةسويوَيلي بـؤ ئةكطَيــت، بـةآلَ ئـةواْ ئـةبَيت خـؤي يةكـةَ           
ًوونة ًويةُةُة، يةعين ئةوة ٓةض زةبَيت بسضَيت، هةبـةض ئـةوة ثـَيٍ وايـة ئاغـايية كـة ئـةواْ ثَيويػـتياْ         

 واي زةكةْ ًةغةهةكة تةيسيطة.ي وزاثَييةت
ــة            ــةوةي ك ــؤ ئ ــطزووة ب ــيتاْ ك ــت ن ــة، زةَهَي ــاُيـ تةبيعي ــة، ٓةَهئاوغ ــةًاْ ٓةي ــةي بةتاَه ــسا كَيؿ هةكاتَيل

ٓةَهئاوغاُي طةوضةًاْ ٓةية؟، كةني كطَيلاضي بَيطاُة زَيتة وآلتةكةًاُةوة، وةَهآلٓـي بةُيػـبةت ئَيٌـة وةن    
َضةُطة ٓةبَيت بةؽ بةو ؾَيوةية ُية، بةآلَ ٓةُسَيم ئيـ ٓةية كة  سلوًةت، كَيؿةي بةتاَهة ًّ ُاَهَيٍ ُية،

َضةُطة كطَيلاضي خؤًاْ ُةيلةْ، بؤية ًةدبوض زةبّ بهّ هةزةضةوة بئَيِّ، بةآلَ بةتاَهـة ٓةيـة، بـةؽ بـةو     
ؾَيوةية ُية، ًِيـ بؤنوومن واية، بةآلَ هةٓةًاْ كاتسا ئةَ ًةوظوعة هة ئيدتيكاقي وةظاضةتي كاضوبـاضي  

ــةي        كؤ ــةض سػ ــطْ، هةغ ــةظي َضابط ــةتي ًةضك ــتسضَيصياُةي سلوً ــةو زةغ ــةتاُتواُيوة ئ ــي ُ ــة، بؤن ًةآليةتي
 ٍ، وةَهآل ئةوة باغٍ كطزووة ظؤض.بوزدةي ٓةضَي

 210، ئريازاتي سلوًةتي ٓةضَيٍ ُووغـطاوة كـةوةظاضةتي ئـةوياف    2102غةًرية خاْ، هة ًواظةُةي غاَهي  
ظيـاتط هـة    2100وياف َضاي طةياُـسووة كـة زآـاتي وةظاضةت هةغـاَهي     ًويؤْ زيِاضة هةكاتَيلسا كة وةظيطي ئـة 

ًويـاض زيِـاض ُعيـم زةبَيتـةوة، بؤيـة       2ف ئـةَ زآاتـة هـة     2102ًويؤْ زيِاض بووة، غاَهي  011ًوياضَيم و
 دَيطري كطاوة. 2102ضَيم بؤ غاَهي ُاظامن ئةَ زآاتةي وةظاضةت بةني ثَيوة

ًوياض زيِاضة غاآلُة هة ئريازاتي وةظاضةتي ُاوخؤ هة ظيـاتط هـة    2ُعيلةي وةآلًي زآاتي وةية زاخَى بووةو  
%ي ئريازاتي غاَهَيلي سلوًةت زةَٓيَِيت، تةُٔا هة سةيوي ظةضائيبسا بـةَضووُي ًةبوـةغي زآـات ٓـاتووة،     11

فافيةت، ئيرت ٓةًوو ئريازةكاُي تط هة سةيوي ئريازاتي تط زياضي كطاوة، ئةًةف َضةُطة دؤضَيم بَيت هة ُاؾة
%ي غــةضاًاتي  21زآــاتي ُــاوخؤ ئةواُــةي غــةضاًاتي ًطووضييــاْ ٓةيــةو زآــاتي خؤؾــياْ ٓةيــة، هــة          

ًطووضييةكاْ هةغةض زآاتةكاُياْ زاخَى زةكطَيـت، ئةواُـةي تـا ئَيػـتا ًـةعووَ ُـري هـة سػـاباتي خيتٌـايي          
ي ُـاوخؤ ٓـةًووي زيـاضي    ٓةًوو غاَهَيلسا، بؤ سػاباتي خيتـاًي بطةَضَيِـةوة غـةض دةزوةهةكـة ٓـي وةظاضةتـ      

 .2102تي سلوًةتي ٓةضَيٍ بؤ غاَهي كطاوة، هة خةًآلُسُي زآا
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%ي زآاتي طؿن سلوًةت خةًَوَيِسضاوة، هةبةضاًبـةضزا زآـاتي   2زآاتي وةظاضةتي كؿتوكاَي بةُيػبةي هة  
ضُر ُية؟، هةكاتَيلـسا  % خةًَوَيِسضاوة، ئايا ئةًة دَيطاي غة2وةظاضةتَيلي وةن وةظاضةتي زاز، كة بة ظياتط هة 

خــةَهم نــاوةَضواْ زةكــات زآــاتي سلوًــةت هــةوةظاضةتي كؿــتوكاَي َضَيصةيــةكي ظؤضي ٓــةبَيت، ئــةوة زآــاتي   
وةظاضةتي كؿتوكاَي بةو ؾَيوةية، بةآلَ كة زةَهَيري بؤ وةظاضةتي زاز ئةو ثاضةية ظؤضة، ئَيوة ٓةض تةًاؾا بلـةْ  

تـا   2112ؤُة؟، ئةوة هةوَيوة ٓاتووة، غةضطوَي خاْ، هةغـاَهي  ًوعاًةهةي كَطيّ و فطؤؾتين خاُوو وظةوي ن
ًويؤْ بةؾي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ بووة هةُةفـةياتي ساكيٌـة،    212ًوياض و  203تطيوؤْ و 00، بَطي 2102

 بؤ وةضططتِةوةي ئةَ ثاضاُة نية؟. ٓةوَهي ئَيوة
ةوةي كـةٓاتووة ئـةوة ًوغـةبةتة،    زياضة ئةًة هةدةزوةهةكة زياضة كةئَيٌة ئةوةُسةية سكةكةًاْ، ئَيٌة ئـ  

ــةبةتة،         ــةٓاتووة ًوغ ــي ك ــةٓاتووة، ئةوةؾ ــةي ظؤضي ُ ــسي ظؤضب ــاضةي ُةي ــو ث ــي وةك ــة ٓيه ــةبيعي ئةًاُ ت
ثةيوةُسي بةوةظاضةتةكاُةوة ٓةية، خؤي ُةفةياتي ساكيٌـة بةُيػـبةت ئَيٌـةوة، وةظيطةكـاُي ئَيٌـة هةطـةَي       

ةْ، ئَيٌة لةوة َضَيم بلةوْ وخؤياْ ًوتابةعةي بلوةظيطةكاُي بةغساز، وةظيطي ًوختةم هَيطةو هةوَيـ ثَي
 زةهيوٌاْ ٓةية بؤ ئةوة.

َضةُطة بؤ ثاضةي وةضططتين كاضةبـا كيتـابي َضةليؿـٌاْ الي خؤًاُـةوة ُـاضزووة وتووًاُـة وةظاضةتـي كاضةبـا          
   ْ ٓةيـة،   بَطؤْ ثاضةكةتاْ هةبةغسا زاوا بلةْ، ئةوةي كة ئَيٌة ًوتابةعةًاْ كـطزووةو ُووغـطاوي َضةليؿـٌا

ًوخاتةباشياْ ٓةيـة، ًوتابةعـة اْ كـطزووةو وةظاضةتـةكاُيـ بةٓـةًاْ ؾـَيوة، ُـاضزُي ظاُيـاضي ٓةَهـة بـؤ           
ثةضهــةًاْ ئــةوةًاْ بــاؽ كــطز، بؤنــي ثــاضةي فةضًاُبــةضاْ وؾــوةيفات، ئةوةؾــٍ باغــلطز، زآــاتي كاضطــةي  

ي ئؤتؤًبَيــى ئةويؿــٍ َٓيِــاُنــيٌةُتؤ ئةويؿــٍ باغــلطز، غــِسويي خاُةُؿــيين ئةويؿــٍ باغــلطز، زآــاتي   
 باغلطز.

ئةًةف ٓي خوؾلة طوَهيعاضة، ئةويـ ٓةض هةغةض ًةهةغـةي وةظاضةتـي ئـةوياف و زضوغـتلطزُي ًعطـةوت       
وات، وةظاضةتي ئـةوياف ئَيػـتا هـةَضووي زةضًاَهةياُـةوة، هـةَضووي ًي كاتياُـةوة، زاواكـاضي نـةُس ئةُـساَ          زةض

هةًاُـةوة ٓةيـة، ٓـةض ٓـةًووي ٓـاتووة، زةَهَيـت ٓـؤي نـية         ثةضهةًاَُيلة، بةَضاغن ئةوة ثةيوةُـسي بـة ثةض  
ًي كــي وةظاضةتــي ئــةوياف ٓــةًوو غــاَهَيم كــةَ زةكــات، وةَهــآل َضاغــتة ًــي ن هــةالي ئَيٌةيــة، بــةآلَ ئــةواْ  
هةزابةؾلطزُي ًي ن زاواي َضةيةًَيم زةكةْ وهةوةظاضةتي ًاهيةف ئـةو َضةيةًـة زةزةْ، ئـةوة هةُةتيذـةي     

َيت، ئَيٌة زوو غاَهة زاواي زةضًاَهةيةن بؤ ًاًؤغتاياُي ئاييين زةكةيّ، باغٍ كطز ٓـةًوو  ًوُايةؾة واي هَيس
غاَهَيم بوزدـةي ئـةوياف هةٓـةًوو وةظاضةتـةكاْ كـةًرتة، ٓـؤي نـية سلوًـةت بايـةر ُـازات بـة ًعطـةوت             

سةيـة  زضوغت كطزْ؟، وةَهآل خؤ ؾوكط ئَيػـتا ئةوةُـسة خـةَهم وٓـاووآلتي ًعطـةوت زضوغـت زةكـات، بـةآلَ         
سلوًــةتيـ هةثاَهيــسا زضوغــن بلــات، ًعطــةوتي زاضةبــةْ هــةثاضةوة ُؤشةُلطزُــةوةي بــؤ زةضنــووة، بــةآلَ    

 ، ئةوة الي دةُابي زكتؤض عةهي ية.وةظاضةت َضاي ططتووة
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ٓةظاض وةظيفـة ثةغـةُس    22بةياْ خاْ، ئيػتي تاعي تةياعوزي ٓي فةضًاُبةضاْ ئةوةًاْ باغلطزووة، ثاض  
لطز، طؿت يةضظةكاْ كة زةزضَيـت بـةٓاووآلتياْ و وةضططتِـةوةي، ئـةوة اْ باغـلطز، زوا      كطا، ئةوة اْ باغ

َضاثؤضت هةغةض ثَيؿلةوتّ هة ٓةَهٌةتي زضوغتلطزُي يوتا اُة، ئةوة الي دةُابي زكتـؤض عـةهي يـة، هـةكؤي     
ياغـاي بوزدـةي   ئةو بَطة ثاضةيةي كةغةضف كطا بؤ بيٌةي بَيلاضي هةزةضنواُي ظاُلؤو ثةضياُطاكاْ كةهـةُاو  

ــَيري   2100غــاَهي  بــؤي غــةضف كــطاوة، زاوا نــاكلطزُي ًوونــةي ًاًؤغــتاياْ    23232ُــةبوو، ئَيػــتا زةَه
ًوياض  311تا ئَيػتا بَطي  2112هةغِوضي ثاضَيعطاي زٓؤن هةطةَي ؾوَيِةكاُي تط، ئةوةؾٍ باغلطز، هةغاَهي 

ــيِةوة بالــ    ــِسويي خاُةُؿ ــةُاوي غ ــَطاوة ب ــةضاْ ب ــاض هةفةضًاُب ــن و  زيِ ــةي ظاُػ ــةو َضَيلدطاواُ ــطز، ئ اْ ك
 ؤؾِبريي كَيّ؟، ئةوة اْ باغلطز.ض 
ٓيض بَطة ثاضةيةن غةضف ُةكطاوة بؤياْ، ُـةخَيط   2101غةباضةت بةُاونة ُاكؤكي هةغةضةكاْ كة هةغاَهي  

ثاضة نؤْ غةضف ُةكطاوة؟ ًّ بةهيػت خوَيِسًةوة كة نةُسًاْ بـؤ غـةضف كـطزووْ و ئةًػـاَهيـ بؤيـاْ      
ًوياض تةخكيل كطا كة هةؾةف ًاُطي يةكةَ ٓيض غـةضف ُـةكطاوة، ًـّ     11بَطي  2100وة، هةغاَهي زاُطا

تةبيعي بـة هيػـت خوَيِسًـةوة كةنـةُسًاْ بؤيـاْ غـةضف كـطزووة، ثـطؤشةي ئَيػـتا اْ نـية؟ كـة بؤيـاْ             
ووآلتيـاُي  زةكطَيت، ًةبةغتةكاُيـ ُووغطابوو هةو ثاضاُةي كةغـةضفٌاْ كطزبـوو، ٓيـوازاضَ بةياغـا ًـاؼي ٓا     

ئــةو ُاونــاُةو ئةواُةؾــي كــة ئــةًَطؤ هةٓــةضَيٍ ُيؿــتةدَيّ، بــةآلَ خــةَهلي ئــةو ُاونــاُةْ بهةغــجَيت تــا    
ئَيٌـةف  ًةسطووَ ُةبّ هة طؿت ئةو خعًةتاُةي كة بؤ ٓاووآلتيـاُي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ زابـري زةكطَيـت،      

 زاضيّ.ٓيوا
ــةوةًاْ وة       ــة، ئـ ــةوتين بوزدـ ــةي زواكـ ــاآلُة كَيؿـ ــاْ، غـ ــةفطيّ خـ ــابووضي   بـ ــةتي ئـ ــةوة، غياغـ آلَ زاوةتـ

بووشاُسُةوةي، باغي ثطؤشةكاْ زةكات، ئةًة ثةيوةُسي بة زكتـؤض عـةهي يـةوة ٓةيـة، كوضتَٔيِـاُي بوزدـة،       
 ئةوةؾٍ وةآلَ زاوةتةوة، ُآاوغةُطي و دياواظي هةَُيواْ ٓةضزوو بوزدةي تةؾييوي ووةبةضَٓيِاْ، ئةوةؾٍ

 دواب زاوةتةوة.
، ئـةويـ ئةوةيــة ًـّ هَيـطةوة زةَهـَيٍ بةُيػــبةت     12هيصُـةي ًــاؼي ًـطؤظ الثـةَضة     ي َضاثـؤضتي  00و3 خـاَهي  

غـةضف كـطزووة،    020202222ئةوة وشياْ ثاضةياْ بؤ َضؤؾـتووة،  2110311غِسويي ؾةٓيساُةوةية، هة 
ًوياضي ئاواضةكاصياْ باغـلطز، بـةثَيي    01كةؽ ًوغتةفيس بووة، ًةغةهةي  0121و يػوض ًاوةتةوة،  111

ــاَهي ياغـــاي بو ــعا زضاواْ و طةَضاُسُـــةوةي   2100زدـــةي غـ ــاض زضا، بةطةَضاُسُـــةوةي فةضًاُبـــةضاُي غـ بَطيـ
ــطاوة،          ــةدَي ك ــةُسي دَيب ــةية ن ــةَ ثطؤغ ــتا ئ ــا ئَيػ ــن، ت ــت و زضوغ ــةغياُسُي َضاغ ــاف غ ــةكاُياْ، ث ًوون

ــةوةظا       ــسي ب ــي و ثةيوةُ ــي زاضاي ــة وةظاضةت ــةوةي كةٓاتووةت ــي ئ ــةكاُياْ؟، وةَهآلٓ ــةوةي ًوون ضةتي هةطَيَطاُ
ــي         ــةؽ ئةوةؾ ــي ب ــي زاضاي ــةوةي وةظاضةت ــت، ئ ــةدَي كطابَي ــَي دَيب ــسَيلياْ ه ــة ٓةُ ــة هةواُةي ــةوة ٓةي زاضايي
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كةًابَيتةوة َضةُطة تان و تةضا بَيت، بـةآلَ ئَيٌـة ئـةًطًاْ ثَيلـطاوة هةغـةضؤكايةتي ٓـةضَيٍ، هةغـةضؤكايةتي        
 َيت زوا  طَيت.بةدَي بلطَيت، ُابئةصتوًةُي وةظيطاْ، كة ئةو ًةغةهةية زةبَيت دَي

ــةو        ــي ئ ــطي زاضاي ــؤَ وةن وةظي ــةتا خ ــطزووة، ٓ ــةدَيٌاْ ك ــتٌاْ دَيب ــة بةضزةغ ــيةن ٓاتبَيت ــةف ٓةضن ئَيٌ
ُووغطاوةي كةٓاتووة ُووغيوًة بةثةهة ئةبَيت دَيبةدَي بلطَيـت وةن خـؤي، ئةطـةض ٓةؾـبَيت سةيـة زاوا      

زؤالضةكـة، ئـةًَطؤ    1211ًةغـةهةي   بلطَيت ُاوةكاْ ثَيؿلةف بلطَيت بؤ ئةوةي بةزوازانووُي بؤ بلطَيـت، 
باغٍ كطز كة بسضَيت بةطوُس ُؿيِةكاْ وةن ٓاوكاضي بؤ بيِاي خاُوو، كان غاالض ستٌوز، ٓةضنـةُسة ئـةوة   
ٓةضزووكي ثةيوةُسي بة بطاي بـةَضَيعَ زكتـؤض عـةهي يـةوة ٓةيـة، كـةزاواي ًةبوـةغَيلي كـطزووة بـؤ غـةوظ           

ي، تلاَ وايـة بةُـةظةضي ئيعتيبـاض وةضبططَيـت، ًِـيـ وةن      كطزُي طةضًياْ، ُؤشةُلطزُةوةي يةيػةضي كفط
 ة ئةوة بلطَيت، كان عبساهلل ستٌس.طةضًياُيةن ثَيٍ خؤؾة ك

زياضة ئةَ ثطغياضاُة ئَيػتا ٓاتووة بؤَ، بؤني ظةًاُاتة زةغتووضيةكاْ بةكاض ُـةٓاتووة هـةزازطاي فيـسَضاهي     
وة، هةبةضاًبـةض ئـةوةي كـة بةؾـَيلي ظؤضي زآـاتي      باآل غلاآلكاتاْ هةغةض سلوًةتي عَيطايـي تؤًـاض ُـةكطزو   

ٌ كوضزغتاْ هة عَيطاق ُازضَيت بةكوضزغتاْ، ًّ ثَيٍ واية ئةوةي ًوضاعاتي ًةبسةئي ) ( زةكـةْ،  َعا١ًَ باملجل
 ية ُاظامن كة زةيلةْ ياْ ُا؟.وةناوثؤؾي هةيةكرتي زةكةْ، وةَهآلٓي ًّ بةَضاغن ئةو ناوثؤؾ

بَيت كطزووًةو باغيؿٍ كطزووة، ئةصتوًةُي وةظيـطاُيـ هةٓاتوونـؤزا    بةُيػبةت ًِةوة ئةوةي كةوادب 
بــووة بــؤ ئــةَ ًةغــةهةية، ئئتيٌــاًَيلي طةوضةؾــي ثَيــساوة؟، ًــّ تــا ئةصتوًــةُي وةظيــطاْ ئاطــاَ هــةو             
ًةغةهةيةية؟ ئاطاَ هة وةفسةكاُـة، ئاطـاَ هةوةعسةكاُـة كـةزضاوة، ئاطـاَ هةواُةيـة كةوةعـسةكاُياْ دَيبـةدَي         

ئةَ ًةوظوعة ئةًة نةُس َضؤشة ئَيٌـة باغـي زةكـةيّ، ئةًـة زيـاضة دـاضَيلي تـط بةٓـةًاْ ؾـَيوة          ُةكطزووة، 
ــت        ــَي ُاكطَيـ ــةزاوهي ثـ ــتاْ تـ ــاتي كوضزغـ ــا زآـ ــة؟، ئايـ ــتين بوزدـ ــية هةزواخػـ ــاْ نـ ــةوة ئاًاصتتـ ٓاتووةتـ

وةيةية، بةُاؾةضعيةت، ئةطةض واُية بؤني زوازةخطَيت؟، هةكاتَيلسا كةدَيطاي تةعييِة، بةزاخةوة بـةو ؾـيَ  
ًّ ئةوة ؾتَيلة يةت تةغـةوض ُاكـةَ ؾـن وا ٓـةبَيت ُـة ٓةيـة ُـة بـووة، ُـة زةؾـلطَيت، بؤنـي تـةوظيعي             
ئيٌيتاظات ُاكةْ؟، ٓةًوو ئيٌتياظاتةكاْ زةخةُة غَيلتةضي كةضتي طؿـتيةوة، ئـةَ ثطغـياضاُة تـاظة ٓـاتووة      

بةكةي زةَُيطيِةوة، ئةطةض هةَضَيطاي ًّ ٓيض يػةيةكٍ هةغةضي ُية، ًةفطوظ بوو ثَيؿرت بَيت، هةزواييسا دوا
ثةضهةًاُةوة بة ثطغياض بؤًاْ بَيت، ئةوة دوابةكةي زةَُيطيِةوة، ُةخَيط ًّ ثَيٍ وتـّ ئـةو ؾـتاُة ئـةوةي     
كةثطغــياضةكاُي بــؤَ ُــةٓاتووة، يــاْ ئةواُــةي كــة زوَيــيَن بيػــتٍ تةغــذيوٍ كــطز، ئَيػــتا ئــةوةتا وةآلًيــاْ    

سَي ؾت ٓةية طوَيٍ هَي ُـةبوو، غـَيذاضيـ بـة غـةضؤكي ثةضهـةًامن وت و      زةزةًةوة، بةآلَ هةً و ئةوال ٓةُ
ئيع ُي كطز، وتي ثطغياضةكاْ بَِيطْ، ُةياْ ُاضز، بةآلَ ٓةض ثطغياضَيلي تط ٓةبَيت هةَضَيطةي ثةضهةًاُـةوة  
 بَيت ئَيٌة ئاًازةيّ وةآلًي بسةيِةوة، غـوثاؽ غـةضؤكي ثةضهـةًاْ، ئةواُـة وةآلًـةكاُي ًـّ بـووْ بـؤ ئـةو         

 ثطغياضاُةي كة هَيٍ كطابووْ، وة ئةو ثطغياضاُةي كة هةبةضزةغتٌساية، غوثاؽ.
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 غةضؤكي ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ظؤض غوثاؽ، دةُابي وةظيطي ث ُساُاْ، فةضًوو وةآلًةكاُي خؤت بسةضةوة، باؾة كان سادي بي ي يػـةي  

 ٓةية، فةضًوو.
 :)ب ي( بةَضَيع اظيس غويٌاْ عبساهلل

 ةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.ب
ًّ زوَيين ثطغـياضَ كـطزووة، ئـةًَطؤف بةُووغـري كـة زوَيـيَن ئَيـواضة تـةواو بـوويّ خـؤَ بةُووغـري زاًـة             
زةغــتياْ، كةنــي دوابيــاْ ُةزاًــةوة، ُاضزووًــة كــان غــةعس وةضيطــطت، كــةزوَييَن زاواي كــطز هةبةضزةغــتٍ 

 ُةبوو زوايي بة تايح بؤَ َٓيِا، غوثاؽ.
 

 غةضؤكي ثةضهةًاْ:اضغ ْ بايع/ز. بةَضَيع 
كان سادي بي ي، زةبواية زوَيـيَن بيـسةيَن تـا ئـةًَطؤ خـؤي بـؤ وةآلَ زاُةوةكـةي سـاظض بلطزايـة، فـةضًوو           

 دةُابي زكتؤض عوي.
 

 بةَضَيع ز. عوي غِسي)وةظيطي ث ُساُاْ(:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

طـةض دـةُابت َضاظي بيـت، باؾـة، دـةُابي غـةضؤكي        ًّ ثَيؿِياض زةكةَ، كـة ثطغـياضةكاْ زووبـاضة بلةُـةوة،    
ثةضهةًاْ، ًّ غةضةتا زةًةوَيت زاواي َضوخػت بلةَ هةدـةُابتاْ كـةوا بةزاُيؿـتِةوة وةآلًـي ثطغـياضةكاْ      

 وُلة وةآلًةكاْ ظؤضْ، باؾة غوثاؽ.بسةًةوة، ن
وةيـةكي زووضو زضَيـص   ضٍَِؤشي َضابـطزووزا بـؤ ًا   2ثَيؿةكي غوثاغي ًاُسووبوُي ٓةًوواليةن زةكـةَ، كـة هـة     

ْ هةطـةَهٌاْ و ٓـةوَهي ئـةوة زضا كـة     وؾـةو، ًاُـسوبو   00ي بـةياُي تـا    01ٓةًوو ضٍِؤش تةيطيبةْ هةغةعات 
َضؤشة تةسةًوهي ئَيٌةتاْ كطز، بةو ثطغـياضو   2بوزدةكة زةوَهةًةُس تط بلطَيت، غوثاغتاْ زةكةيّ كة ئةَ 

طؿتيسا بوو، بةَضاغن ئةًة غاَهي غَييةًة كةئَيٌة بةَ تَيبيِياُةتاْ ٓةًوو ثَيلةوة سةشيةْ هةبةضشةوةُسي 
ؾَيواظة ًوُايةؾةي بوزدة زةكةيّ، هةغةض ئةوة ُانـٍ، بـةآلَ سةيـة بـؤ غـاَهي ئايِـسة ٓـةًووًاْ ثَيلـةوة         

ةكي بريَيلي هَي بلةيِةوة، نوُلة وابعامن ٓةض ٓةًوو ثَيلـةوة تَيبيِيٌـاْ ٓةيـة هةغـةض ئـةو ؾـَيواظة، هةاليـ       
 ياضاُةي كةكطاْ.تطةوة ئةو ثطغ

بةسةيي ةت ٓةض بةثَيي ثةيَطةوي ُاوخؤي ثةضهةًاْ، بةٓةًوو ؾَيواظَيم ئةطةض غةيطي ٓـةًوو فةيـةضةو    
ــة       ــتاْ كــة ب ــةضَيٌي كوضزغ ــةتي ٓ ــاُي سلوً ــةًوو ثطؤشةك ــابَوَيري ٓ ــةض ب ــيين زاْ هةغ ــةَ، تَيب ــاْ بل ًاززةك

ةزات، تَيبيِيساْ هةغةضي هةًاوةي نـةُس  ٓةظاض ثطؤشةيةن ز 2بةضزةواَ و بة ثَيؿِياضةوة خؤي هة ُعيلةي 
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َضؤشَيم ووةآلَ زاُةوةي كاضَيلي ئاغاْ ُية، بةآلَ هةطةَي ئةوةؾـسا ئَيٌـة َضاو بؤنـووُي ئةُـساًاُي ثةضهـةًاْ      
ظؤض بةدسي وةضزةططيّ وكاضي هةغةض زةكةيّ، ستاوةهة زةكةيّ ٓةض تَيبيِيـةن كـةزَيت ناضةغـةض بلطَيـت،     

 .20هةًاُي كوضزغتاْ ًاززةي ؤي ثةضبةثَيي ثةيَطةوي ُاوخ
كـاتَي ثــطؤشة ياغـاي بوزدــة ًوُايةؾـةي هةغــةض زآـات و خةضديــةكاُي زةكطَيـت، هــةٓيض ؾـوَيَِيم باغــي        

ثطؤشةكاْ ُية، بةآلَ هةبةض ئةوةي بةَضَيعتاْ ثَيتاْ ثةغةُسة ئَيٌةف ًوهعةًري و وةآلَ زةزةيِةوة، ٓةُـسَي  
ــةًاوةي     ــطز ه ــةياْ ك ــةي كةيػ ــةو بةَضَيعاُ ــة  ض  2ه ــطزووزا، ه ــة   00/0ؤشي َضاب ــةًَطؤ ك ــا ئ ــةعا 02/0ت   تغ

ــةضَٓيِاْ،        01/02 ــاُي وةب ــةض ثطؤشةك ــووْ هةغ ــيين ب ــسَيلياْ تَيب ــووْ، ٓةُ ــياض ب ــسَيلياْ ثطغ ــةوة، ٓةُ ؾ
ٓةُسَيليؿــياْ ثَيؿــِياض بــووْ بــؤ ناضةغــةضكطزْ، بةؾــَيواظَيلي طؿــن ًــّ ستاوةهــة زةكــةَ يــةن بةيــةكي   

 تةي ئَيٌة كطزووة، وةآلَ بسةًةوة.غبةَضَيعاْ كة ثطغياضياْ ئاضا
ٓةُسَيلياْ هةئةغِائي ثطغياضكطزُياْ و تَيبـيين زاُيـاْ زةيـاْ وت ئـةو ثطغـياضة بـؤ وةظيـطي ث ُساُاُـة،          

هــةكاتي زاُيؿــتين ثَيؿــووتط ستاوةهــةي ئــةوةًاْ كــطزو وةآلػيــاْ زاُــةوة هــةكاتي خؤيــسا، ئــةوةي كــةوةآلَ    
ــةوةآلًي بس  ــةوَي زةزةَ ك ــةوة ٓ ــوابي     ُةزضاوةت ــة د ــةْ ك ــةفوًاْ بل ــت ع ــاضة بَي ــة زووب ــي ك ــةوة، ئةوةؾ ةً

ُازةيِةوة، ئةطةض ثَيؿِياض بَيت، وة ًوًلري بَيت ئـةوة وةآلًـي زةزةيِـةوة، ئةطـةض ثَيؿـِياضةكةف ًـوًلري       
ُةبوو ئةوة وةآلًي ُازةيِةوة، ثَيويػتيـ ُاكات ُاوي ئةو بةَضَيعة بَٔيِري و بَوَيري ئةوة ًوًلري ُية، وةكو 

كةزياضة بةَضَيعاْ ٓةًووياْ نةُس ؾتَيلي طؿتياْ ٓةبوو كةهةغةضةتازا وابعامن كـة ثَيويػـت زةكـات     ئةوةي
باغي بلـةَ، ًـّ زوو ؾـتٍ ئاًـازة كـطزووة كـة تَيبـيين و َضةخِـةو ثَيؿـِياضةكاْ وةآلَ بسةًـةوة، يـةكَيلياْ            

ؾـَيواظَيلي طؿـن بةنـةُس     ثطغـياضةكاُي بةَضَيعاُـة، كةوةآلًـةكاُياْ ئاًـازة كـطاوة، ئـةوي تـطيـ ًوًليِـة        
غآليسَيم كةٓةَ باغي بوزدـة بلـةيّ ٓـةَ باغـي ئـةو ؾـتاُة بلـةيّ كـة ًوؾـتةضةكة، وابـعامن ٓـةًووًاْ            
ًوتـةف ري هةغــةض ئــةوةي كــة كَيؿــةي هةغــةضة زةبَيـت ثَيلــةوة بــري بلةيِــةوة بــؤ ناضةغــةضكطزُي، ئةطــةض   

 هة ثطغياضةكاُةوة زةغت ثَيسةكةَ. دةُابتاْ ئيذاظة بسةْ
ةَضَيع غؤظاْ خاْ، كؤًةَهَيم ثَيؿِياضي ٓةبوو ظياتط هة ثطغياض، ًّ ثؿتطريي ٓـةًووي زةكـةَ، بةتايبـةت    ب 

ٓــةضوةٓا ُاونــة  هــةبواضي يوتا اُــة زضوغــت كــطزْ، كــة بــةضزةواَ بَيــت، ٓــةضوةٓا ُاونــة غــِووضييةكاْ،  
 زابَطَيِسضاوةكاْ.

ًويـاض   11تي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ بَطَيـم كـة     ف هة ياغاي بوزدةي سلوًة 2100بةَضَيعاْ َضاغتة كةغاَهي  
زيِاض بوو، بَيذطة هةوةي كة بةًاززةيةكي ديا، بـة فةيةضةيـةكي ديـا، بـؤ ُاونـة زابطٍََِيِـسضاوةكاْ تـةضخاْ        
كطا، بةآلَ سةيي ةتَيليـ ٓةية كة هةَضَيطاي وةظاضةتي ث ُساُاُةوة بـؤ وةظاضةتـةكاُي تـط زابةؾـلطا بةغـةض      

ةؽ سةيي ةتَيم ٓةية ئةطةض بةَضَيعتاْ زي ةت بسةُة هيػن ثطؤشة بةضزةواًةكاْ، ٓةًوو ئةو ُاوناُةزا، ب



 45 

ًويــاض زيِــاضةف، كؤًــةَهَيم ثــطؤشة ٓةيــة كةوةظاضةتــةكاْ وةكــو ثطؤشةيــةكي تــةبيعي ُــةن  11بَيذطــة هــةو 
 زابَطَيِسضاوةكاْ.بةؾَيوةيةن كةُاوي هَي بَِيَيّ ثطؤشةي ُاونة 

ًويـاض زيِــاضة كةوةظاضةتــةكاْ ئــةو ؾـوَيِاُةياْ بــة ًــاَهي خؤيــاْ    001كؤًـةَهَيم ثــطؤشة ٓةيــة كةُعيلــةي   
ظاُيوة ثطؤشةياْ بؤزاُاوة، بةٓيض ؾَيوةيةن ئَيٌة هة َضيعبةُسي كطزُسا ئةواُةًاْ ديا ُةكطزؤتةوة، كةواتة 

لي ًويـاض زيِـاض بؤُاونـة زابَطَيِـسضاوكاْ زاُطابـوو هةطـةَي ئـةوةي كةٓـةض وةظاضةتَيـم كةؾـتيَ           11غاَهي ثـاض  
ًوياض زيِـاض، بَيذطـة هـةوةف هـةثطؤشةكاُي ثةضةثَيـساُي ثاضَيعطاكـاْ زيػـاْ        001زاُابوو كؤي طؿن كطزيية 

داضَيلي تط بةؾـَيوةيةكي تـةبيعي تـةعاًوي هةطـةَي ئـةو ؾـوَيِاُةزا كـطاوة، بَيذطـة هـةوةف هـةو ثـاضةي كـة             
ثـاض دـاضي يةكـةَ ٓاتـة ثةضهـةًاْ      تةكٌيوةي ثةضةثَيساُي ثاضَيعطاكاْ بوو، هةثاضةي ًوؾـتةياتي ُـةوت، كـة    

داضي زووةَ هةغةض ئةغاغي ثـطؤشة ياغـاي بوزدـة ئَيٌـة تـةخويى كـطايّ كـة ًوقـازةيةي هةغـةض بلـةيّ،           
 اونة زابَطَيِسضاوةكاْ زاُطايةوة.هةوَيؿسا ثطؤشة بؤ ُ

طغـياضاُةي  هةبةض ئةوة زيػاُةوة زةغتدؤؾي هة ثَيؿِياضةكاُي غؤظاْ خاْ زةكةَ، بةَضَيع كان كاضزؤ، ئةو ث 
كةثةيوةُــسي ٓــةبووة بــة بوزدــةي وةبــةضَٓيِاْ نــواض ثطغــياض ثةيوةُــسي بــة ًِــةوة ٓــةبوو، يــةكَيلياْ:    
ثطغياضةكة ئةوة بوو كةغاَهي ثاض ثاضةي ثطؤشةكاْ غةضف كطاوة، يةكةَ: ُـةبووُي عةزاهـةت هةزابةؾـلطزُي    

ــياضي ئــةو       ــة تةُــسةضيّ َضاطــرياوة، غــَييةَ: ثطغ ــطؤشةزا، زووةَ: بــةوةي ك ــطزووة كــة ظؤضي وبــؤضي   ث ةي ك
ــاضي      ــووُي بَيل ــؤي ظيــاز ب ــةضَٓيِاْ وزابــةف ُــةكطزُياْ بةؾــَيواظَيلي عازي ُــة، بووةتــة ٓ ثطؤشةكــاُي وةب

ــعاضي، ثطغــياضَيلي تــطي بــةَضَيعياْ زةَهَيــت ث ُــي    ــة    2وبَي غــاَهةي كؿــتوكاَي هــة ثوــةي غــفطزاية، يــةكَيم ه
 ةكطاوة.(بوو كة دَيبةدَي ُانتفا٤ ايذاتٞئةٓسافةكاُي ) 

بةَضَيعاْ غةباضةت بةو ثطؤشاُةي كة هـة هيػـن ثطؤشةكـاْ هةبةضزةغـن بةَضَيعتاُسايـة، نـوُلة كـان كـاضزؤ          
ــةَضَيطاي         ــّ ه ــةآلَ ً ــطزةوة، ب ــياضياْ ك ــةًاْ ثطغ ــاْ ٓ ــم وبطاي ــطيـ ظؤض هةخوؾ ــطز زوات ــاضة ك ــةوةي ئيػ ئ

ؤشةكـاْ  ـ كاؼي بَيت، ئَيٌة هيػـن ثط وةآلًساُةوةي بةَضَيعياُةوة ٓيوازاضَ وةآلًةكة بؤ خوؾم وبطاياُي تطي
 كةثَيؿلةف بةثةضهةًاْ كطا.

ٓةضوةكو بطاي بـةَضَيع وةظيـطي زاضايـيـ ئاًـاشةي ثَيلـطز، ئَيٌـة هـةكاتي ثَيويػـت ثـطؤشة ياغـاي بوزدـة ض             
هةتةؾييوي ض هة ختةو ًةؾاضيع ئاًازةًاْ كطزبوو، بةآلَ بةٓؤي ئةوةي كة سلوًـةتي تةقـطيفي ئـةعٌاي    

 و زوو داضيـ طفتوطؤًاْ هةغةض كطز.صتوًةُي وةظيطاْ بوو، نووة ئة
ٓــةًوو ئــةو خوؾــم وبطاياُــةي كــة هةئةصتوًــةُي وةظيــطاُّ ٓــةًووياْ ًــةودوزْ زوودــاض ًوُايةؾــةي    

ثطؤشةكة كطا بؤ ئةوةي بَِيطزضَيتة ثةضهةًاْ، ٓيض ًةبةغتَيليؿي هةثؿت ُـةبووة بـةٓيض ؾـَيواظَيم، بـةآلَ     
ُيـ كــطا، ئيِذــا ثطغــياضةكة تةًػــيوي َضةئــي نــؤْ زةكــات، ثطغــياضةكة  ثطغــياضي ودٔــة ُــةظةضي ثةضهــةًا

تةُاُةت هةًيسياكاُيـ بآلو كطايةوة، َضةئي ياغاييةكة ئةوة بوو وابعامن بطاي بةَضَيعَ كـان طـؤضاْ ئاًـاشةي    
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، 2/0/2102هـة   2بةودٔة ُـةظةضي ياغـايي زا، كـة ُـةزةبوو بَِيطزضَيـت، هةبـةض ئـةوة زواكـةوت بؤًـاُطي          
 ي ُوَي غوَيِسي خواضز.كابيِة

ئَيٌة ثطؤشة ياغاكة بةو ؾَيواظةي كةئاًازة كطابوو َضةواُةي ثةضهـةًاصياْ كـطز، هةطـةَي     2هةغةضةتاي ًاُطي  
بطازةضاُي هيصُةي زاضايي و ئابووضي نةُسيّ زاُيؿذي كطا، ئَيٌة ٓةض هةض ٍِؤشي يةكةًةوة، هةيةكةَ زاُيؿـذي  

هيػـتةي ُـوَي ٓةيـة، بـةثَيي بَطيـاضي       ،يـة 10/02/2100ػـتة هيػـن   شياْ ئـةَ هي هةطةَهياْ تةوظحيٌاُسا، و
ئَيٌــة ًــوهعةًري كةبةؾــَيوةيةكي وةظضي    2100ثةضهــةًاُي كوضزغــتاْ، بــةثَيي ياغــاي بوزدــةي غــاَهي      

ئَيٌـة ئةبـسةيتٌاْ ٓةيـة زةتـواُري      0هـةًاُطي   10/02يـة هـةزواي    10/02َضاثؤضتَيلي تط بَِيـطيّ، ئةًـة   
ؤضيـــ بةزي ــةت طفتوطؤًـاْ هةغــةض ئــةوة كــطز، ٓـيض ًةبةغــتَيلي تــطيـ ُــةبوو،   ئةبسةيتةكـة بَِيــطيّ، ظ 

 زةيَوَيٍ بةَضَيعيؿياْ زاُيؿتووْ.بةعةهةُي وئاؾلطا 
َضةئي بةَضَيعياْ هةُاسيةي فةُيةوة ئةوة بوو زةياُووت، ئةطةض ئَيوة  ٓاتو زوو هيػتةكة ئَيػتا هةثةضهـةًاْ   

ووة، بــةآلَ ئةطــةض زوو ُوغــدةي هيػــن ثطؤشةكــاْ ٓــةبَيت  بَيــت َضاغــتة ثةغــةُس كطزُــي بوزدــة زواكــةوت 
هةبةضزةغن ئةُساَ ثةضهةًاُسا، ئيشيتٌاهة تؤظَيم تَيلةَي و ثَيلةَهيةن زضوغـت بلـات، بـؤ صيووُـة خـةَهلَيم      
بَوَيّ ئَيػـتا تـؤ ًـةوييفي ثطؤشةكاُـت ئةوةيـة، بـةؽ بـؤ زاواي ئـةو ثاضةيـة زةكـةيت، ًةغـةهةْ هةكاتَيلـسا             

ــةوةظاضةتي زا ــة      ك ــم، كةٓاتووُةت ــازة بووَُي ــةًوو ئاً ــَيم، هةٓ ــةًوو ًةدوػ ــلطا هةٓ ــابووضي بةئاؾ ــي وئ ضاي
تـةواو زةبَيـت، هةبـةض ئـةوة هةغـةض ثَيؿـِياضي        10/02ثةضهةًاْ ئاًاشةياْ بـةوة زاوة كـة غـاَهي زاضايـي هـة      

هـةبريتاْ بَيـت    ئةواْ، هةغةض ثَيؿِياضي هيصُةي زاضايي وئابووضي، ئَيٌة ئيلتيفاًاْ بـةوة كـطز، زةُـا ئةطـةض    
، هةكاتي ًوُايةؾةي بوزدةزا ئَيٌة تةوظحيٌاُسا كةثطؤشة بةضزةواًةكاْ سةضةكـةتياْ تَيسايـة،   2100غاَهي 

زايِةًيلياْ تَيساية، ثاضة هةغةضياْ غةضف زةكطَيت بةبةضزةواًي، ٓةفتة بـؤ ٓةفتـة ًةوييفةكـة ديـاواظة،     
لٌاْ َٓيِـا هـة ئةغـِائي ًوُايةؾـةكطزُي ثـطؤشة ياغـاي       ثَيؿِاض كطا كة ئةبسةيتَيلي تاظة بَٔيـِري، ئةبـسةيتيَ  

، خــؤ ئةًػــاَهيـ ثَيٌــاْ زةكــطا بئَيــِري، بــةآلَ هةغــةض تةوقــيةي هيصُــةي زاضايــي   2100بوزدــةي غــاَهي 
وئابووضي، ئيلتيفائٌاْ بةوة كطز كةًوُايةؾةي ئةوة بلطَيت بؤ ثةغةُس كطزْ، ئيِذا ئةوة كاضَيلي تؤظَيـم  

بةو ناوة غةيط بلةيّ، بةآلَ واييعي ساَهةكة واية، هةبةض ئةوة ئَيٌـة وشيـاْ بـا     10/02ظةظيةتة بهيِةوة 
 و ُوغدةو بةضناو َضووُيةن ٓةبَيت.ُةبَيتة زو

ُةبووُي عةزاهةت هةزابةؾلطزُي ثطؤشةكاْ بةسةيي ةت ئَيٌة ٓةًوو غـاَهَيم ئـةو كةهيٌةيـة وابـعامن ظؤض      
ْ ثيؿاُي ئَيوة بسةَ، ئةطةض َضَيـصةي زاُيؿـتواُة ئةًـة بـةَ     ُػبيةتي تَيساية، ًّ زوايي زةتوامن هة غ يسةكا

ؾَيوةيةية، ئةطةض ًةغسووضييةتَيم بؤ صيووُة هة ثاضَيعطايةكي ًوعةيـةْ وةن ٓةُـسَي هـة خوؾـم وبطايـاْ      
باغــياْ كــطز هــةثاضَيعطاي زٓــؤن ٓــةبَيت، غــاآلُي ثَيؿــووتط كؤًــةَهَيم ثــطؤشةي غــرتاتيصي ٓــةبووة، ئَيػــتا   

ضكطزُي ٓةية، وة تاسةزَيليـ ناضةغةض كـطاوة، ئةطـةض باغـي يةظاكاُـة، ئَيـوة دـةُابتاْ       بةضُاًةي ناضةغة
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بةًةوازي دياو بة فةيةضاتي ديا يةظاي غِووضي و يةظاي ظياْ هَيلةوتوو بَطَيم ثاضةي بؤ زاُطاوة، تةُاُةت 
 ؾَيوةية.ئَيػتا بؤ ُاونة زابَطاوةكاُيـ بةٓةًاْ 

ري ئَيٌة هةوَي ثَيـطفَيلتري يـاْ هةغـةزا غـةز عازي ُـة ئيؿـةكاْ بـةَضَيوة        ئَيٌةف بةف بةساَهي خؤًاْ ُاَهَي 
زةبةيّ، بةؽ ًوتةئةكيس بّ كة ئَيٌةف ٓةضوةن دةُابتاْ و ٓةضوةن كان كاضزؤف ئاًاشةي ثَيسا، ئَيٌةف 
هةالًاْ ًةتَوةبة كة عةزاهةتةكة تةس يق ببَيت هةزابةؾلطزُي ثطؤشةكـاْ، بـةآلَ ٓـةًوو ؾـتَيليـ هةغـةزا      

ةز ئيِػاْ ُاتواَُي تةس ي ي بلـات، ظؤضو بـؤضي ثطؤشةكـاْ كـة بووةتـة ٓـؤي بَيلـاضي وبَيـعاضي، بةَضاغـن          غ
 بةبؤنووُي ًّ ؾتةكة بةعةكػةوةية. خؤي بةتةغةوضي ًّ ياْ

ظؤضي ثطؤشةكاْ بووةتة ٓـؤي كـةًي بَيلـاضي، ٓـةضوةٓا ظؤضي ثطؤشةكـاْ بووُةتـة ٓـؤي ٓيـواو ئةًـةي بـؤ            
غــاَهةي كؿــتوكاَي هــة ثوــةي  2زضوغــت بــووة كةئَيػــتا زاواي ظيــاتط بلــات، ث ُــي  خــةَهم كــة شيــوسَيلي بــؤ 

غفطزاية، وابعامن ئةوة غةزضَيلة هةث ُةكـة زةكطَيـت، ث ُةكـة كـةًوكوضتي تَيسايـة، بةتايبـةتي هةُاسيـةي        
كةكؤًـةَهَيم  تةًويى، وةظاضةتي كؿتوكاَي، وةظاضةتي ث ُساُاْ ئَيٌة ئيعرتاف بةوة زةكةيّ، ث َُيم زاُطابـوو  

غـاَي كؤًـةَهَيم ئةٓـساف تـةس يق      2زةغت بةكاض كطا، بؤ ئـةوةي هـةًاوةي    0/0/2113ئةٓساؼي ٓةبوو هة 
بلات، هةكةًيةي ئيِتادي طةمن، هة كةًيةي ئيِتادي كؤًةَهَيم بةضووبوًي كؿتوكاَهي، هةشًاضةي ئاشةَي كـة  

َيري ث ُةكـة هـة ًةضسةهـةي غـفطزاية، بـةآلَ      بةخَيو زةكطَيت، بةآلَ وابعامن غـةزضَيلي طةوضةيـة، ئةطـةض بوَـ    
% ي ثَيوةضةكـاُي  01% يـاْ  11ئةطةض بةَضَيصةي ًوًليِة بَوَيري ٓةض بؤ عةزاهةتيـ بَيت زيػاْ هـةوَيوة هـة   

ًويـاض زؤالضي بـؤ هةبةضنـاو طـرياوة،      01خؤي تا ئةًػاَي تةس يق كطزبَيت، بةآلَ خؤي كـةث َُيم زاُـطاوة   
ْ زيِاض، ئةو بَطة ثاضةية هة بوزدةي سلوًـةتي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ هـةخي هي     تطيويؤ 02كةزةكاتة ُعيلي 

ــتوكاَي       ــي كؿ ــة، وةظاضةت ــبابةكاُي ًةعووً ــعامن ئةغ ــةض ئــةوةي واب ــةبووة، هةب ــت ُ ــطزوو بةضزةغ ــاآلُي َضاب غ
ــسا غوثاغــ      ــت، هةطــةَي ئةوةؾ ــسا زةكطَي ــلاضي تَي ــة زةكطَيتــةوة، زةغ ــةي ث ُةك ــاآلُة ًوضادةع ي وئيٌــةف غ

 ةكاُي بةَضَيعياْ زةكةَ.تَيبيِي
ئـةَهَيت   2خـاَهي   2ثطغـياضي ثةيوةُـسي بـة ئَيٌـةوة ٓـةبوو، هةالثـةَضة        3بةَضَيع ًاًؤغتا عٌط عبـساهععيع،   

ٓةَهوَيػتةيةن ُية هةغةض دَيبةدَي ُةكطزُي ثطؤشةكاْ، كةغاآلُة بووة بةزياضزة، كة زةبَيت هـةٓؤكاضةكاُي  
غتة بؤني كاضةكاُي و َضاثةَضاُسُي غػت و الواظة، تةبيعي ئةًـة  بجطغيِةوة، ئةو بوزدة ظةبةالسة هةبةضزة

ثطغياضَيلي عاًة، وابعامن بـةَضَيعياْ و ٓـةًوو ئةواُةؾـي كـة هةًوُايةؾـةي بوزدـة ئاًـازةْ، ٓـةض ٓـةًوو          
تةس يق  2100% ي كؤي طؿن بوزدةي وةبةضَٓيِاُي غاَهي 01% تا 21فيلطةيةكياْ ٓةية كة هةَُيواْ هة 

ي 11كـةزواي   2100ي كةتةسويوياْ كطزبَيت و زي ةتياْ زابَيت، ثطؤشة بةضزةواًةكاُي غاَهي بووة، ئةواُة
بــآلو كطايــةوة، هةوكاتــةوة تــا  2100، كــة هــةوةيائيعي كوضزغــتاْ ثــطؤشة ياغــاي غــاَهي  2100ســوظةيطاُي 

كـة   %ي ثاضةي ًوخةقةم بؤ ثطؤشة بةضزةواًةكاُي غاَهي ثاض خةضز بووة، ئـةوةي 21ُعيلةي هة  10/02
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 0/1بـووْ، بـؤ ٓؤكاضةكـةي ئةوةيـة كـة هـة        2100كةًي تَيسا خةضز كطاوة ثاضة ثَيؿِياض كطاوةكاُي غـاَهي  
%ي 21ًـاُط ًـاوة ٓـةبووة بـؤ ثـطؤشة ثَيؿـِياض كطاوةكـاْ، كـة ُعيلـةي هـة            2، كة زةكاتة 10/02تةوة تا 

 كطاوةكاْ خةضدلطاوة.ثاضةي ًوخةقةم بؤ ثطؤشة ثَيؿِياض
غةضةكي بووة، ئيِذا ئةطةض ٓؤكاضي تطيـ ٓةبَيت، ئةطةض ٓؤي ٓوُةضي ٓةبَيت يـاْ   هةبةض ئةوةف ًاوةي 

تطيويـؤْ زيِـاض بـووة،     0,2ٓؤي تطي ياغايي، بةآلَ كة غاَهي ثاض ئةطـةض كـؤي طؿـن بوزدـةي وةبـةضَٓيِاْ      
ة تطيويـؤْ زيِـاض، كـة زةكاتـ     2,2يـاْ   2,0%ي تةُفيع كطابَيـت، ئـةوة زةكاتـة    01% ياْ 22ئةطةض ُعيلةي 

ــةي  ــاَهي     2ُعيل ــة غ ــةضدلطاوة ه ــطؤشة خ ــة ث ــاض كةه ــؤْ زيِ ــا 2100ًوي ــعامن   2، د ــة واب ــؤُيـ َضةيةً ًوي
بةٓةًوو ثَيوةضَيم، تةبيعي ٓؤي تطيـ ٓةية كة بةعاَ وابعامن هـةُاو غـ زيسةكاْ باغـي زةكـةيّ، نـوُلة      

 تَيلة.ٓؤي تطيـ ٓةية بؤ زواكةوتّ ئةويـ سةيي ة
اشة بةوة زةكةْ و زةَهَيّ بؤني بوزدةي تةؾييوي بة بةضاوضز هةطةَي بوزدةي خاَهَيلي تط كة بةَضَيعياْ ئاً 

وةبةضَٓيِاْ غاَي بةغاَي هةظياز بووُساية، بةَضَيعاْ يةكَيم هةو ٓؤياُةي كة ًيعاُيةي تةؾييوي ظياز زةكـات،  
 211كة ثـطؤشة زضوغـتلطا ئـةويـ ئةطةضَيلـة كـة زةبَيتـة ٓـؤي ظيـاز بـووُي ًيعاُيـةي تةؾـييوي، ئةطـةض             

يوتا اُةي تاظة زضوغتلطاْ ئايا ئةًة ٓؤكاض ُابَيت بؤ ظيـاز بـووُي ًيعاُيـةي تةؾـييوي، ئةًاُـة ٓـةًووي       
ثَيلةوة َضةبت  زةبَيت ثَيلةوة ظياز بَيت، بؤية زةبَيـت ظاُػـتياُة باغـياْ بلـةيّ، ئةطـةض سياُـةوَيت خـةَهلي        

ؤنـي ًيعاُيـةي تةؾـييوي بـةو ؾـَيوةيةيةو       كوضزغتاْ تَيبطةْ و غوضةتَيلي واظسياْ هةال زضوغت بَيت، كةب
ًيعاُيةي ثطؤشةكـاْ بـةو ؾـَيوةيةية، ئـَي ئةواُـة َضةبتيـاْ بةيةكـةوة ٓةيـة، كـة يوتا اُـة زضوغـت بلـةيّ             

 يةي تةؾييوي زةوَيت، هةُةخؤؾداُة.زةبَيت ًاًؤغتا زاسيةظضَيِري، كةئةوةف ًيعاُ
وةظاضةتـةكاْ زةكطَيـت، ٓةًآـةُطي ٓةيـة؟،     ٓةضوةٓا  هةثطؤشةي تـطيـ ثطغـياضي ئـةوةي كـةئايا ثـطؽ بة      

ي ثةضهةًاُي كوضزغتاْ، كـة وةظاضةتـي ث ُـساُاْ هةغـةض     2110(ي غاَهي 1وةآلَ بةَهَي بةثَيي ياغاي شًاضة )
ئةغاغــي ئــةو زاًــةظضاوة، وةظاضةتــي ث ُــساُاْ ًوهعةًــة، يــةعين ئَيٌــة ًوخةيــةض ُــري، ئَيٌــة ًــوهعةًري و  

ّ، كة ئَيٌة ًوهعةًري ٓةًآةُطي هةطةَي وةظاضةتةكاْ بلةيّ، بةآلَ هـةُاو  ثيؿاُي زةزةيّ و ئيػجاتي زةكةي
وةظاضةتةكاْ ؾةضت ُيـة ئَيٌـة ئـةو ئيوتيعاًـةي كةٓةًاُـة هـةكاتي ثيازةكطزُـسا، ئـةو ٓةًآةُطيـة هةطـةَي           

م ؾةخكي وةظيطي ًةعين بلطَيت، بةَضَيوةبةضايةتي طؿن ث ُساُاْ هةظؤضبةي وةظاضةتةكاْ ٓةية، ياْ ؾتَي
ٓةية بةُاوي َضةزية ئةواْ بةكاضةكة ٓةَهسةغذي، زاخَوـي ٓـةض وةظاضةتَيـم نـؤْ بةَضَيوةزةنـَيت، ثةيوةُـسي       
بةئَيٌةوة ُية، ئةطةض ُا غةز زةضغةز زَهِيا بّ كة ٓةًآةُطيةكة ٓةية، خاُوو بـؤ كةغـوكاضي ؾـةٓيساْ و    

 ة ُاو تةفاقيوةوة.ويػت ُاكات بهٌئةُفاهلطاوكاْ بةضزةواًة هةزضوغت كطزْ، وابعامن ثَي
زيػاُةوة ثطغـياض هةغـةض ُاونـة غـِووضية ظيـاْ هَيلـةوتووةكاْ ٓةيـة، ثطغـياضَيلي تـطي هةغـةض ُاونـةي             

ٓةظاض تةُي بؤ ئةو ُاونـةية ثَيؿـِياض    01غايوؤيةكي  2102ؾاضةظووضة، هةثطؤشة ثَيؿِياضكطاوةكاُي غاَهي 
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ثَيؿـِياض كطاوةكـاْ هيصُـةي زاضايـي كؤًـةَهَيم       كطاوة، بـةآلَ هةسةيي ـةت ئـةبَيت ئـةوةف بَوـَيري كـة ثـطؤشة       
اُعيـم زةبيِـةوة هـةكؤتايي    تَيبيِياْ ٓةية، بةتايبةتي هةكاتي تةويين كاتةكـةي ئَيػـتا، كـة ئَيٌـة ئَيػـتا و     

 .0ًاُطي 
بةَضَيع ئاضاَ يازض، نةُس تَيبيِيةكي ٓةبوو هةغةض بوزدةي تةؾييوي، بةآلَ زواخػتين بوزدة زةَهَيت ٓيض  

ي ُية، زةتواُسضا كـةظووتط بَِيطزضَيـت، وابـعامن كةٓـةًوو ًوتـةف ري كـة َضةئـي بـةَضَيعياْ زضوغـتة،          ثاغاوَيل
ئَيٌةف ٓةضوا زةَهَيري، وابعاُري كة ٓةًوو ًوتةف ري كةبؤ غاآلُي ئايِسة ئةوة ناضةغةض بلـةيّ، بـةَضَيعياْ   

تةفاقـيوة زةيي اُـةي كـة     ئاًاشةي بةٓةُسَي شًاضة كـطزووة، كـة بـة سةيي ـةت ُاًـةوَيت بهـٌة غـةض ئـةو        
لي ظؤض غـةضُر  ةُةي َُيواْ بوزدةي تةؾييوي هةطةَي بوزدةي ثطؤشةكاْ بلةَ، بـةآلَ بـةَضَيعياْ ؾـتيَ   ًوياض

 َضاكَيؿياْ باغلطز.
كــان ئــاضاَ ثطغــياضَيلي بــاؽ كــطز، كــةوابعامن بةُيػــبةت سلوًــةت و ثةضهــةًاُيـ، بةُيػــبةت خــةَهلي     

ـ   ــةوي ــة، ئ ــةوظوعَيلي ططُط ــتاْ ً ــةضَٓيّ     كوضزغ ــة، كةوةب ــسَي وةظاضةت ٓةي ــةَ ٓةُ ــةًوو عاه ــت هةٓ زةَهَي
وةبــةضَٓيِّ وزآاتيــاْ زةبَيــت بــؤ سلوًــةت، بــؤ وةظاضةتــةكاُي ئَيٌــة ُاطةُــة ئــةو ئاغــتة، ًــّ زةًــةوَيت     
هةوةآلًي ئةوةزا ئةوة َضووْ بلةًةوة، ٓةًوو وآلتـة ثَيؿـلةوتووةكاُي دئـاْ زآـاتي شًـاضة يـةكياْ بادـة        

اْ، كــة ئــةَ بادــة بطــطة هةغــةض كــَطيين يةَهــةًَيم بــادي هةغــةضة كــة ٓــةًوو ٓاووآلتيــةن  هةغــةض ٓاووآلتيــ
بةؾساضي تَيسا زةكات، تا زةطاتة ٓـةًوو ؾـتَيلي تـط، تـةُٔا هـةوآلتاُي ئـةَ ُاونـةي َضؤشٓـةآلتي ُاوةَضاغـتة،          

ْ بـة زآـاتي   ثؿـتٌا  2111وآلتي عَيطاييـ بةٓةضَيٌي كوضزغتاُةوة كة ئَيػتاف ئَيٌـة ثَيؿـووتط تـا غـاَهي     
بــةو ؾــَيواظة وآلت بــةَضَيوة زةنــوو، بةؾَيليؿــي  2111تــا  0332خاَهــة غــِووضييةكاْ بةغــتبوو، هــة غــاَهي 

تـا ئَيػـتا ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ تـةبيعي       2111كةوتبووة غةض بَطياضي ُةوت بةضاًبةض بة خؤضان، هـة غـاَهي   
بادَيم هةغـةض ٓاووآلتيـاْ ُيـة،     وةٓيض ن بةغتووة بةزآاتي ُةوت،عَيطاق بةٓةضَيٌي كوضزغتاُيؿةوة، ثؿ

ئةطةض ٓةؾبَيت هةنةُس بواضَيلي زياضيلطاو ٓةية، ًةيكةزَ ئةوة ُيـة كـة غـفطة، بـةآلَ ئةطـةض بـةضاوضزي       
بلةيّ هةطةَي وآلتاُي تط كةزآاتياْ ٓةية، بة وآلتة ثَيؿلةوتووةكاْ بة ئةَهٌاُيا، ئةًطيلا، غـويس، بـة ٓـةض    

 ةضةكي بادة.م كةزةَهَيّ زآاتي غوآلتَي
بةَضَيع كـان عبـساهلل سـادي ستٌـوز، ثطغـياض زةكـات بؤنـي ثـطؤشةي يـوضؽ وزضَيصخايـةْ بـةًاُاي طـةوضة              

اغـن ٓـةض هةبـةض ئةوةيـة كـة بوزدـةياْ       وغرتاتيصي بؤني ئةو ثطؤشاُة هةُاو هيػن ثطؤشةكاُسا ُري؟، بةض
ةزاُلطزُةوة ًاغتةض ث َُيلي َضَيطاو باصياْ ظؤضة، ئَيٌةف ثَيٌاْ باؾة كة وةظاضةتي ئَيٌة هةطةَي وةظاضةتي ئاو

ٓةيــة، ًاغــتةض ث ُــي َضَيطــاو بــاْ بــؤ ٓــةًوو ٓــةضَيٌي كوضزغــتاْ، بةغــتِياْ بــة ٓــاي وةيــةوة، بةخــةتي     
ًويــاض زؤالض تــةكوية زةكــات، ًوًليِــة تــةُٔا زيعايِةكــةي نــةُس ًويــؤْ   1,1غــةضيعةوة، بــةآلَ ُعيلــةي 

ئــةو ًةضسةهةيـة، ثؿــتطريي بــةَضَيعياْ زةكــةيّ، بــةآلَ غــةبةبةكة   زؤالضَيلـي تــَي نــووة، تــا طةيؿــتوويِةتة 
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ُـي  ًةسسووزيةتة ُـةن ئـةوةي كةئَيٌـة بريًـاْ هـَي ُةكطزبَيتـةوة، كـة ثـطؤشةي غـرتاتيصي ٓـةبَيت، هـة ث            
 كؿتوكاَهيسا زةَهَيت ني ٓةية.

اْ ٓـةبوو، ئةطـةض   بةَضاغن بطازةضي تطيـ كان عسُاْ و نةُس بطازةضَيلي تط ثطغياضياْ هةغـةض بةُـساوةك   
غةَهةت ُةمب، بةَضَيع كان عبسوآلي سادي ًةظيوزيـ ثطغياض زةكات، زةَهَيت هة ثطؤشة ثَيؿـِياض كطاوةكـاُي   

ي وةظاضةتي زاز، ظصترية يةن ٓاتووة زيعايّ و زضوغتلطزُي كؤًـةَهطاي فةضًاُطـة زازييـةكاُي     2102غاَهي 
، ظصتـرية يـةكي هيػـن ثطؤشةكـاُي وةظاضةتـي زاز      2102ٓةوهَيط، ٓةضوةٓا هة هيػن ثـطؤشة بةضزةواًـةكاُي   

ــة        ــةَهَيت ئةًاُ ــةوهَيط، ئ ــةكاْ هةٓ ــة زازيي ــن فةضًاُط ــةتي طؿ ــتلطزُي بةض ٍَِيوةبةضاي ــعايّ وزضوغ ــاتووة زي ٓ
دياواظْ ياْ يةكّ، وةآلًـي بـةَضَيعياْ ئـةَ زوو ثطؤشةيـة هـة زيـعايّ و زضوغـتلطزُي كؤًةَهطـةي فةضًاُطـة          

ًويؤْ زيِاض، بةآلَ ئةَ ثطؤشةية كة هةبةضزةواًةكاُي غاَهي  211ًوياض و  2وشًةي زازييةكاُي ٓةوهَيط، بةط
ٓةيـــة ئـــةوة هـــة ثَيؿـــِياضة، بـــةؽ ئةًـــةي زووةَ كـــةُاوي ثـــطؤشةي زيـــعايّ وزضوغـــتلطزُي           2100

 زوو ثطؤشةي دياواظْ. ًوياض زيِاض، كةوا 0بةَضَيوةبةضايةتي طؿن فةضًاُطة زازييةكاُة، بةطوشًةي 
ثطغـياضي كـطزووة، بِلـةي الواْ هةنـؤًاْ النـووة، زةَهَيـت ئايـا َضةئـي خـةَهلي ئـةو ُاونـةيةو             01الثةَضة  

ثَيويػن ُاونةكة هةبةضناو طرياوة، هةو ًوُايةهةو البطزُـةزا؟، كـاتي خـؤي هةغـةض ض بِةًايـةن زاُـطاوةو       
ثةضهـةًاُي كوضزغـتاْ    ي2110(ي غـاَهي  1ثاؾاْ البطاوة، بةَضَيعاْ زيػاْ زةطةَضَيٌةوة غـةض ياغـاي شًـاضة )   

ئةضكي ئَيٌة ُاغطاوة، ثطؤشة غةض بةوةظاضةتَيلـة، ٓـةض ثطؤشةيـةن هةٓـةض ُاونـةيةن زائـريةي خـؤي ٓةيـة،         
وةظاضةتي ًةعين خؤؾي ٓةية، ئةغبابي ًودةبة بؤ ئةوةي ثطؤشةيةن زاخَى بلطَيت، ًةعووًة كـةزاواكاضي  

ين ٓةَهسةغتَيت بة بةضظكطزُي زاواكـة بـؤ وةظاضةتـي    خةَهلة، ياْ زاواكاضي ئيساضييةكاُة، ئيِذا زائريةي ًةع
خؤي و وةظاضةتيـ تةُػيق زةكات هةطةَي وةظاضةتي ث ُـساُاْ بـةو ؾـَيواظة ثـطؤشة زاخـَى زةكطَيـت، يـاُيـ        
ًوًليِة هةَضَيطاي غةضؤكي يةكةي ئيساضي بطات، ض بةَضَيطاي ثاضَيعطا بَيت، ياْ وةظاضةت، يـةعين يـاْ زائـرية    

ؤشاُـي َضابـطزووف عـةضظي    ةي ئيساضي، كة ثطؤشة الزةبطَيت وةن هة ئةغِائي ًوُايةؾاتي ضياْ غةضؤكي يةك
ئةو كيتابةَ كطز، وةظاضةتي ًةعين خؤي زاواي البطزُي ثطؤشةكةي كطزووة، ئةطةضيؿياْ ٓةبووة بـؤ ئـةوة،   

ةغـبابي ًـويِعي   زةبَيت ئ كة ثطؤشةكة ال زةبطَيت وةظاضةتي ًةعين ئةو زائريةي كةهةوَيية، وابعامن سةشيةْ
 ٓةبَيـت.

بةآلَ هةبةض ئةوةي كة نةُسيّ خوؾم وبطا هة ئةغِائي ثطغياضةكاْ تَيبيِياْ هةغـةض ئـةو بابةتـة ٓـةبوو،     
بةُيػبةت يةظاي نؤًاْ، ًّ ثَيؿِياض زةكةَ بؤ هيصُةي زاضايي و ئـابووضي، نـوُلة ئَيػـتا بَطيـاض بةزةغـت      

َيطـاي خـؤي، نـوُلة دةُابيؿـياْ كـان زكتـؤض ئةظيـةزيـ        دةُابتاُة، كة ئةو ثطؤشةية بطةَضَيِسضَيتـةوة د 
َ غــةبةبةكةف ئــةوةي ال ًةتَوةبــة، ظؤض بــةَضَيعي تــطيـ باغــي كــطز، ئَيٌــةف ثؿــتطريي هــَي زةكــةيّ، بــةآل   

 وةظاضةتي ًةعين بووة.
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زيػــاْ ثطغــياض، بــةَضَيعاْ ئةَهبةتــة ئَيٌــة زَهٌــاْ بــةوة خؤؾــة كةهيصُــةي زاضايــي و ئــابووضي    01هةالثــةَضة  
َضؤش ثطغياضياْ ئاًازة كطزبوو، وشيـاْ كةئةًـة ٓـةًوو ثطغـياضةكاُة، بـةآلَ وةَهآلٓـي        11ًاوةي ظياتط هة هة

ي 01ثطغــياضةكاُي كــان زكتــؤضيـ ٓــةض بةيــةز ُيــوةي ثطغــياضةكاُي هيصُــةي زاضايــي وئــابووضيّ، الثــةَضة  
كاُي وةظاضةتــي ُــاوخؤ ي ثــطؤشة بةضزةواًــةكاْ، هــة ثــطؤشة بةضزةواًــة  3ثطغــياضةكاُي زةَهَيــت هــةظصتريةي 

ةواُسوظ، زضوغتلطزُي بةَضَيوةبةضايةتي يةظاي َضةواُسوظ، هةطةَي بِلةي ثؤهيػي َضةواُسوظ، ٓةوهَيط، غؤضاْ، ض
واتة َضةواُسوظ هَيطةزا بووة بةُاسية، هةكاتَيلسا كة ئَيػتا َضةواُسوظ يةظاية و ثاض غاَهيـ زووبـاضة ببوويـةوة،   

ــٍ ئــةوَيي هةيــةظاوة كــطز بــة ُاسيــة، بــةآلَ زواي َضاثــةَضيّ     ًــّ ثــاضيـ ئــةَ غــةضصتةًسا، كــاتي  خــؤي َضشَي
سلوًةتي ٓةضَيٍ داضَيلي تط كطزييةوة بة يةظا، ثطؤشةي زضوغتلطزُي بةَضَيوةبةضايةتي يةظاي َضةواُسوظ هة 

طاي ٓةوهَيط، هةيةظاي َضةواُسوظة، َضاغتة، هةبةض ئةوةي ئـةو ٓةَهةيـةي كةدـةُابياْ تَيبيِيـاْ كـطزووة هـةديَ      
خؤيةتي، ئَيٌة زاواي هَيبووضزْ زةكةيّ خؤظطـة سياُتواُيايـة ظؤض ظيـاتط ثـطؤشة بـؤ يـةظاي َضةواُـسوظ زابـري         

 ةعي وابعامن كَيؿةيةكي طةوضة ُية.بلةيّ، ئةطةض ُا هة ٓةَهةيةكي ًةتب
، 010يةكـةي   2( هة ثطؤشة ثَيؿِياضكطاوةكاُي وةظاضةتي ثَيؿـٌةضطة ُووغـطاوي فـةودي    1و 2و 0شًاضة )  

ــةودي  ــةي  1ف ــةودي 000يةك ــةي  1، ف ــا    010يةك ــة، ئاي ــططياْ ُي ــطط و ثاؾ ــيض ثَيؿ ــية ٓ ــت ن ، ًةبةغ
ثطؤشةكة زضوغـتلطزُة يـاْ ُؤشةُلطزُةوةيـة؟، يـاْ ؾـن تـطة، ٓـيض َضووُلطزُةوةيـةكي هةطـةَي ُيـة، تـةُٔا            

ةكـةيّ؟، وةآلَ هـة   واُووغطاوة بؤية زاواي َضووُلطزُةوة زةكةيّ، وة زاواي ثـ ْ بـؤ زواكـةوتين ثطؤشةكـاْ ز    
 (ي ثطؤشةكاُي وةظاضةتي ثَيؿٌةضطة:1و 2و 0ظصترية ) 

 ة.ـ 010يةكةي  2يةكةَ: زضوغتلطزُي بيِاي فةودي  
 زضوغتلطزُي بيِاية. 000يةكةي  1ي زووةَ: فةد 
بِلـةي الواْ هةنـؤًاْ ئـةوةًاْ     00، ثطغياضي الثةَضة 010يةكةي  1غَييةَ: زضوغتلطزُي بيِاي فةدي  

تـةضخاُلطزُي   01ثطغياضي الثةَضةكاُي تط زياضة ثةيوةُـسي بـةوةظاضةتي زاضاييـةوة ٓةيـة، الثـةَضة      باغلطز، 
بَطي ثاضة بؤزابري كطزُي خاُوو و ؾوَيين ُيؿتةدَيبووْ بـؤ ٓاووآلتيـاُي كةًسةضاًـةت و غـِسويي يـةضظي      

بووُي ٓاووآلتيـاُي  ًوياض زيِاض بؤ زضوغتلطزُي خاُوو وؾـوَيين ُيؿـتةديَ   221بَطي  2100بهوون، غاَهي 
و  2112(ي غـاَهي  1كةَ زةضاًةت تةضخاُلطا، بؤ وةظاضةتي ئاوةزاُلطزُةوة، تـةفعيى كطزُـي ياغـاي شًـاضة)    

زابةؾلطزُي بؤ كطا هةغةض ٓةض غـَي ثاضَيعطاكـة و ئيـساضةي طـةضًياْ، كـة هـة هيػـن ثـطؤشة بةضزةواًـةكاْ،          
 اْ كطاوة.ظاضي ثَيويػت بؤ خاُووةكئاًاشة بة طوشًةكاْ و خعًةتطو

ثطغـــياضةكاُي كـــان عبـــساه ازض باظضطـــاْ، بـــةَضَيعياْ زةَهَيـــت سةيـــة وةظاضةتـــي زاضايـــي ُةبَيتـــة بـــةزيوي     
وةظاضةتةكاُي تـط، وة خيِةكـاُي ُـاو وةظاضةتـةكاُي تـط، ئَيٌـةف ثؿـتطريي هـَي زةكـةيّ، وابـعامن وةظاضةتـي            

ئَيػـتا وضزة وضزة تةغـفية زةكطَيـت،     زاضايـ ئةو بةضُاًةدةي ُية، ئةطةض ٓةُسَي ثطؤشة ٓةبووبَيت هـةويَ 
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ئةَ ثطؤشاُة تا ئَيػتا  2113و تا  2112و  2111ثطغياضي زووةَ: ٓةُسَي ثطؤشةي كؤْ ٓةية ٓي غاآلُي 
 1002تــةواو ُــةبووْ، تلــا هةُوَيِــةضي سلوًــةت زةكــةَ ئــةَ ثطؤشاُــة كــةي تــةواو زةبــّ، بــةَضَيعاْ ئَيٌــة  

ثطؤشةًاْ ديـا كطزؤتـةوة،    10ةُساًاُي ثةضهةًاُّ ئَيٌة هةوَي ثطؤشةًاْ ٓةية، ئةًاُةي كة هةبةضزةغن ئ
ُاويؿٌاْ هَي ُاوْ ثطؤشة زواكةوتووةكاْ، ًةبةغتيؿٌاْ ئةوة بووة كـة ئةًاُـة وةظعَيلـي تايبـةتياْ ٓةيـة،      

يـة، بـةآلَ يـاْ ئةًـة هـةظًين       2100يـة، ٓـي غـاَهي     2101ية، ٓةية غـاَهي   2113ثطؤشة ٓةية ٓي غاَهي 
ثطؤشةيــة وةظعَيلــي  10ْ زواكــةوتَِيلي ٓــةتا ســةزَيم ًــةع وهي تَيــسا ٓةيــة، بــةآلَ ئــةو  ًاوةكةيــةتي، يــا

تايبةتياْ ٓةية، ٓةيـة هـةو ثطؤشاُـة هـة زازطايـة، كةيةظييـةي هةغـةضة ُـة وةظاضةتـي زاضايـي، ُـة ئَيٌـة، ُـة              
من بؤتاْ ُةَُيطَ، وةظاضةتي ًةعين ُاتواُري الي بسةيّ، بةَضَيعيؿتاْ زاواي هيػن ثطؤشةكاْ زةكةْ، ًّ ُاتوا

هةبةض ئةوة ئةطةض غاَهي ئايِسةف ٓةُسَي ثطؤشةي هةو بابةتة ٓـةبوو، تلـاَ وايـة غـةبةبةكة ًـةعووَ بَيـت،       
ٓيض غةبةبَيلي تط ُية، بةضَيعي زةثطغَيت، ظياتط بابةر بة ثطؤشةكاُي وةظاضةتي ثةضوةضزة بسضَيت، نـوُلة  

ــةي     ــةَ ُعيل ــةالُي ك ــتازا ب ــة ئَيػ ــة سل 111ه ــؤ      يوتا اُ ــةْ ب ــّ ئيعافةت ــووة، ً ــاضي ططت ــة ئيذ ــةت ب وً
يوتا اُـةي تـط ٓةيـة،     1111ثطغياضةكةي دةُابي زةَهَيٍ بَيذطة هةو ئيذاضاُةف سلوًةت ئيشتيادي بـة  

ٓـةظاضي تـطيـ بـةالُي كـةًي ًةتَوةبـة، بـةثَيي ٓـةًوو زاتـاو ئيشكـائيةكاْ،           1111ئيذاضة و  11يةعين 
 211اتي زةوَيـت و ثاضةؾـي زةوَيـت، سـاَهي سـاظض ُعيلـةي       ثطؤشةف ٓةيـة بـؤ ناضةغـةضكطزُي ئـةوة كـة كـ      

يوتا اُة هةشَيط زضوغتلطزُساية، بةَضَيعياْ ئةَهَيت ثـطؤشة ٓةيـة ثَيؿـتووتطيـ ٓـةبووة هةغـاآلُي َضابـطزوو       
كةنــي ئةًػــاَهيـ ٓــةض ٓةيــة، ثاضةؾــي بــؤ زاُــطاوة هــة ثــاض و هــة ئةًػــاَهيـ، بــةععَيلياْ نــووةتة بــواضي  

سَيلي تطياْ ُةنووة، بةَضَيعاْ كةُاوي ثطؤشة نووة ئةَ هيػتةوة، هةبةضاًبةضيسا ثـاضةي  دَيبةدَيلطزْ، ٓةُ
بؤ زاُطا، سةق واية كة بةو ؾَيوةية تةضح بلطَيت، كة ئةَ ثاضةيـة ًاُـاي واُيـة سذـع كـطا، هـةُاو ياغـةيةن        

بةضاًبـةضي زازةُـسضَيت   زاُطا ياْ، ئةَ ثاضةية يةكةَ: بابَوَيري بوزدة ؾتَيلي تةعييِية، ئةَ َضةيةًةي كةهة
ًوًليِة غةضف بلطَيت ياْ غةضف ُةكطَيت، كة غةضفلطا، تةئؿري زةكطَيـت، كؤًةَهَيم ًوغتةُةزات زةبَيـت  

، 2100هةوةظاضةتي زاضايي و هة هيػتةكاُيـ تةئؿري زةكطَيت، هةبةض ئـةوة نـةُس ثطؤشةيـةن ٓةيـة، غـاَهي      
 1ئةًػاَهيـ َٓيؿتا زةغـت بـةكاض ُـةبووة، ئةطـةض ئةًػـاَي      غَي ًوياضي بؤ زاُطاوة، بابَوَيري خةضز ُةكطاوة، 

ًوياضي بؤ زاُطاوة، ًاُاي ئةوة ُية كة غَي ًوياض زيِاضي ثاض ٓي ئةو ثطؤشةيـة كـةزاُطاوة ثاضةكـةي خـوضاوة     
داضَيلي تط بؤي زازةُسضَيتةوة، ُةخَيط؟، ئةطةض ئةو ثطؤشةية غوضعةتي خـؤي وةضبططَيـت، ثاضةكـةي خـةضز     

ثاضةي تطيؿي بؤ غةضف بلطَيت، هة ئةًػاَهسا بةثَيي ًوُايـةالت بـةثَيي ياغـا و َضَيػـاكاْ، بـؤ      بلات ًوًليِة 
اُي ئةوةي كة كاضةكاُي َضاُةوةغتَيت، بةآلَ كةزواكةوتّ ٓـةبَيت بةٓـةض ئةطـةضَيم بَيـت زَييِـة غـةض خاَهـةك       

 زواكةوتِيـ بةؾَيوةيةكي طؿن.
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ْ َضاثؤضتــةكاُي وةضظي ٓةيــة، كــةزوايي باغــي زةكــةيّ،  بــةَضَيع كــان كــاضواْ قــاحل، ثطغــياضي هةغــةض زيػــا  
ــتلطزُي زوو          ــطؤشةي زضوغ ــةضةو ث ــيِةي خاُووب ــةض ثَيؿ ــةبووة هةغ ــةوة ٓ ــسي بةئَيٌ ــة ثةيوةُ ــةي ك ئةواُ
ُةخؤؾداُة هة ٓةوهَيط زةكات، كة ثَيساويػتيةكي ططُطة، وابعامن ٓـةًوو اْ ًوتـةف ري كةؾـاضي ٓـةوهَيط     

 ٓ ــاتط  ــداُةي ظي ــن بةُةخؤؾ ــاْ    ثَيويػ ــةثَيي ئيٌل ــؤشةْ بلطَيِــةوة، ب ــتة ُ ــي كةٓــةْ ثَيويػ ــة، ئةواُةؾ ةي
 هةغةض خعًةتطوظاضييةكاُياْ ُةكات.بةؾَيواظَيم كةكاض 

بــةآلَ سةشيــةْ ئيتيفايَيــم ٓةيــة وابــعامن هــةَُيواْ ظؤضبــةي ئةُــساَ ثةضةهةًاُــةكاْ كــة هــةُاو بوزدــةي      
ــت، بــ     ــاؽ بلطَي ــة ب ــةو ًةوظوع ــاتط ئ ــَيواظَيلي ظي ــاَهسا بةؾ ــة   ئةًػ ــاُةوة ك ــة زيػ ــةتَيليـ ٓةي ةآلَ سةيي 

هةئةغـِائي وةآلًساُــةوةكاُيـ ئاًـاشةَ ثَيــسا هــةض ؤشاُي َضابـطزووزا، كــة وةظاضةتــي تةُسضوغـن يةكَيلــة هــةو     
، 2112و 2111وةظاضةتاُةي كة كؤًةَهَيم ثطؤشةي ظؤضي ٓةية كةزواكـةوتووة، زواكـةوتووة ُـةن بـةًاُاي     

 .2100و 2101و  2113اُاي بةَهلو بة ً
ئَيٌة ؾتةكاْ وةن خؤي باؽ زةكةيّ، كةباغي زةكةيّ ًةبةغتٌاْ هَيي ناضةغةضكطزُة، ئـةطيِا ًوًليِـة    

ًويـاض   301ئةطةضي خؤي ٓةبَيـت، وةظاضةتـي تةُسضوغـن هةهيػـن ثـطؤشة بةضزةواًـةكاُي خـؤي ُعيلـةي        
كـة هةغـاَهي ثـاضةوة     ثـطؤشةي ُةخؤؾـداُة ٓةيـة،    1زيِاض ثطؤشةي بةضزةواًي ٓةية، تةُٔا هةؾـاضي ٓـةوهَيط   

ثةغةُس كطاوْ، ٓةتا ئَيػتا ُةنووُةتة بواضي دَيبةدَيلطزْ، هةؾاضي غوَيٌاُيـ ثطؤشةي وا ٓةية، هةؾاضي 
زٓؤكيـ ٓةية، ئَيٌة ئَيػتا هةئةصتوًةُي وةظيطاْ بةؾَيواظَيلي ًوكةغةف كاضي هةغةض زةكـةيّ، كـة نـؤْ    

ُيـاتي ٓةُسةغـي ئـةواْ ظيـاتط كَيؿـة هـةوَي ٓـةبَيت،        ياضًةتي وةظاضةتي تةُسضوغن بسضَيت، ًوًليِة ئيٌلا
نـووةتة   2101زيـعايّ كـطاوة، هةغـاَهي     2113هةبةععَيم ساَهةتسا كَيؿةي ُطر ٓةية، ثطؤشةيةن كةغـاَهي  

تةُسةضيّ ُطخةكةي بةضظ بووةتةوة كةؽ ئةو ُطخةي ُةزاو، بةٓةضساَي ئةًة كَيؿةيةكة كـة بةؾـَيواظَيلي   
ت، تةُٔا كَيؿةي ٓـةضزوو ُةخؤؾـداُةي كؤًـاضي وَضظطـاضي ُيـة، كـة ئـةواُيـ        طؿن زةبَيت ناضةغةض بلطَي

 ياْ بةوة ٓةية كة ناضةغةض بلطَيّ.تةبيعي ئيشتياد
بةَضَيع كان الاعيـى طـةآلَهي،  ثطغـياضي يةكـةَ: طةَضاُـةوةي بِلـةي وةضظف و الواُـة هةنـؤًاْ، ثؿـتطريي           

ئايا ُا ٓةًآـةُطي ٓةيـة هـةَُيواْ وةظاضةتـي ث ُـساُاْ      ثَيؿِياضةكة زةكةيّ، ثَيؿرتيـ بالاْ كطز، زووةَ: 
ووةظاضةتةكاُي تط، وةآلَ ُةخَيط ٓيض ُآةًآةُطيةن ُية؟، غَييةَ: وةظاضةتـي ؾـةٓيساْ زةَهـَيّ ثطؤشةًـاْ     
بؤ زاُطاوة بَي ئاطازاضي ئَيٌـة هةاليـةْ وةظاضةت زاُـطاوة، تةئليـس بـّ و ثؿـت َضاغـتتاْ زةكةًـةوة يـةن زوو          

لطا، ُووغــطاوةكاُي وةظاضةتــي ؾــةٓيساصياْ ثيؿــاُي خؤتــاْ زا كةهةغــةض زاواي خؤيــاْ بــووة، صيووُـةف باغــ 
تةبيعي ئَيٌة بؤ ًةعووًاتي بةَضَيعتاْ هةكاتي ٓةًآةُطي كطزُسا هةطةَي وةظاضاتـي ًـةعين ئَيٌـة بـة تـةُٔا      

ُـساُاْ وئيِذـا وةظاضةتـي    هةطةَي وةظاضةتةكاْ زاُاُيؿري ئَيٌة غَي اليةُة زازةُيؿري، وةظاضةتـي زاضايـي و ث   
ًةعين، نوُلة ئَيٌةف بةتةُٔا بؤًاْ ُيـة ئيتيفـاق بلـةيّ هةطـةَي وةظاضةتَيلـي ًـةعين و ثطؤشةيـةكي بـؤ         
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زاخَى بلةيّ، ئةطةض وةظاضةتي زاضايي ًوعتةضظ بَيت تةبيعي وةظاضةتي زاضايي هةَ ساَهةتةزا ُاكاتة ؾةخكي 
ي ًوخةوةي هةوةظاضةتي زاضايي ض بةَضَيوةبةضي طؿتيةكة، يـاْ  بةَضَيع وةظيطي زاضايي، بةآلَ زةكاتة ؾةخكَيل

ٓةض ئاغتَيلي ٓةبَيت، كةبةؾساض زةبَيت هةو كؤبووُةواُة، وةظاضةتي ؾـةٓيساُيـ ٓـةضوةٓا ؾـةضت ُيـة كـة      
 كؤبووُةوةكة وةظيطي ؾةٓيساْ بَيت.ؾةخكي بةؾساضبوو هة 

بووة، وةآلًي غةبةبي زواكةوتين يةن بةيةكي بةَضَيع ٓاشة خاْ، ثطغياضي هةغةض ثطؤشة زواكةوتووةكاْ ٓة 
ثطؤشةكــةًاْ بةُووغــطاوي َضةلــي تةغــويٍ بــة غــلطتاضييةتي ثةضهــةًاْ وهيصُــةي زاضايــي و ئــابووضي    10

كــطزووة، ٓيــوازاضَ كــة ثَيــي بطــات و بيبيَِيــت، ٓةُــسَي ٓــؤ ٓةيــة ياغــايية، ٓةُــسَيلي تطيــاْ ٓةُسةغــية،    
ــاُي و   ــةض ثطؤشةك ــياضي هةغ ــةَضَيعياْ ثطغ ــةثطؤشة     ب ــرت، ه ــطز ثَيؿ ــٍ ك ــة باغ ــةبوو، ك ــن ٓ ــي تةُسضوغ ةظاضةت

ثَيؿِياضكطاوةكاْ زوو غايوؤ هةبةضناو طريابوو، كةهةثاضَيعطاي ٓةوهَيط وثاضَيعطاي غوَيٌاُي، ئةوة زةًَيَِيتةوة 
 ةكاْ ض بَطياضَيلي هةغةض زةزضَيت.هةغةض ئةوةي كة ثطؤشة ثَيؿِياضكطاو

ةي ثَيــسا هــة َضةواُــسوظ، كــة زيػــاْ نــةُس ثطؤشةيــةن ٓةيــة هةثَيؿــِياض  ٓــةضوةٓا نــةُس َضَيطايــةن كــةئاًاش 
كويؤًةتط هةئاضازاية، زضوغتلطزُي غايسي  00ًةعيوض، بةزضَيصي  –كطاوةكاْ، زضوغتلطزُي َضَيطاي ٓةوهَيط 

كويؤًــةتطة، هةطــةَي ُؤشةُلطزُــةوةي غــايسة   02كــةالض، هةطــةَي ثطزةكــاْ   –زووةًــي َضَيطــاي زةضبةُــسخياْ  
ؾـاضي ٓـةوهَيط    0كويؤًةتط زاخَى كطاوة، يةكـةي ناضةغـةضكطزُي ئـاو شًـاضة      12ة، هةيؤُاغي يةكةَ كؤُةك

 ِاضة، يؤُاغي يةكةًي زاخَى كطاوة.ًوياض زي201بَطي 
ًويـاضة زاخـَى كـطاوة،     201زضوغتلطزُي ئاوةَضؤي يوضؽ هة ؾاضي ٓةوهَيط يؤُـاغي يةكـةَ كـة طوشًةكـةي      

ةُسَيم ثـطؤشة تـةواو بـووْ و ئيػـت ًي غـةضةتايياْ بـؤ كـطاوة، ئيػـت ًي         هةثطؤشة بةضزةواًةكاْ َضاغتة ٓ
غةضةتايي زةكاتة ئيػت ًي ٓةُسةغي، هيصُةي ٓةُسةغي، بةآلَ هةَضووي زاضاييةوة ثاكتاوي بؤ ُةكطاوة، بـؤ  

ؤ ثؤهي كاوَهلاْ هةَضةواُسوظ كةتائَيػـتا سػـابي زاضايـي تةغـويةي زاضايـي خيتـاًي بـ        02صيووُة يوتا اُةي 
ُةكطاوة، ٓةتا ئةو هةسعةيةي كةتةغويةي زاضايي بؤ ُةكطَيت، تةُاُةت ئةطةض بةكاضيـ بَيـت يوتا اُةكـة   
ئَيوة ٓةض هةهيػن ثطؤشة بةضزةواًـةكاْ زةيبيـِّ، نـوُلة وةظعَيلـي ًـاهي ًوعةيـةُي ٓةيـة، بـةَضَيع ئاغـؤ          

ةضدياْ غـفطة، ئـةوة وابـعامن    كةضيٍ، ثطغياضي هةغةض ثطؤشة تةواو بووةكاْ ٓـةبوو، كـة ئـةو ثطؤشاُـةي خـ     
ــةَضؤشي     ــيـ ه ــطاوي َضةل ــةًاْ و بةُووغ ــلطتاضييةتي ثةضه ــؤ غ ــةوظحيٌاْ زاوة ب ــازاضي  02/0/2102ت ئاط

غلطتاضييةتي غةضؤكايةتي ثةضهةًاُي كوضزغتاُي بةَضَيع وغلطتاضييةتي ثةضهةًاصياْ كطزووة، هةهيػن ئـةو  
ئَيػــتا زةغــتبةكاض بــووْ كــة ًةوييفةكــة طــؤَضاوة،  ثطؤشاُــةي كةتــةواو بــووْ، وة هيػــن ئــةو ثطؤشاُــةي كة 

 ٓةُطي هةطةَي وةظاضةتةكاْ باغلطا.ٓةًا
ــةزٓؤن،         ــةوة ه ــي ئاوةزاُلطزُ ــؤ وةظاضةت ــرتايةوة ب ــةواُاْ طواغ ــاظي ُةود ــطؤشةي ناكػ ــعايّ و ث ــي زي بؤن

غـــةبةبةكةي ئةوةيـــة كـــة وةظاضةتَيلـــي ثػـــجؤَضةو هةغـــةض زاواكـــاضي وةظاضةتـــي ًـــةعين بـــووة، ئاًاشةيـــاْ   
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بةثطؤشةيةن زاوة هة غوَيٌاُي كة زةَهَيت نـةُسداض زواكـةوتووة، بـةَهَي َضاغـتة ٓـةض هةًةضسةهـةي زيعايِـسا        
زياضة ئةو كؤًجاُيايةي كة خةضيلي زيعايّ بوو بؤ ثطؤشةكة كاضةكةي بةزضوغن ئـةصتاَ ُـةزاوة، غـةضاًاتي    

 ة غةض، كاضةكةي هَي غةُسضاوةتةوة.تةئدريي كةوتووةت
ٓــاْ، ئــةَهَيت ض دــؤضة ئيذطائاتَيــم ٓةيــة بــؤ ئــةو ثطؤشاُــةي كــة دَيبــةدَي ُــةكطاوْ           بــةَضَيع كــان بط  

هةوةظاضةتةكاْ، تةبيعي ئيذطائات ًّ تةغةوض ُاكةَ كةٓيض وةظاضةتَيم ٓةبَيت كةخؤي تةًةُاي ئةوة بلات 
 كــة ثطؤشةكــاُي زوا بلــةوَيت، بــةآلَ  هــةزوو اليةُــةوة ًوتابةعــةي هةغــةضة، يــةكَيلياْ هــة فةضًاُطــةي          

ــةتي     ــطةزا باغــي دَيبــةدَيلطزْ زةكــةيّ، ًوًليِــة دــاُب ًاهيةكــةي بةتايب بةزوازانــووُي ثطؤشةكــاْ، هَي
يةُةواتي تطي ٓةبَيت، بةآلَ داُب ٓةُسةغي ثطؤشةكاْ فةضًاُطـةي بةزوازانـووُي ثطؤشةكـاْ و ٓـةضوةٓا     

كـةيّ، ئةطـةض كاضةكـةي    وةظاضةتي ث ُساُاْ فةضًاُطةي بةزوازانووُي طؿن ثطؤشةكاْ كة بةزوازانـووْ زة 
ًةعووَ بَيت، ئةطةض ئةطةضةكةي ًويِع بَيـت هةاليةْ وةظاضةتةكةوة ئةوة ًوًليِة زاواي تةًسيس بلات، هـة  
ئةو ًاوةي كةبؤي تةخكيل كطاوة، ئةطـةض ثةيوةُـسي بـة كؤًجاُيـاو بةَهَيِـسةضو دَيبـةدَيلاضةوة ٓـةبَيت،        

ِـعاضةوة زةغـت ثَيـسةكات، ٓـةتا زةطاتـة هيػـن َضةف و       ئـةوة ئيذطائـاتي ياغـايي هةطـةَي زةكطَيـت، كـة هـة ئي       
 كاضةكةي هَي زةغةُسضَيتةوة، ...

 
 

 غةضؤكي ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ٓةُسَي هـة بـطازةضاْ زةَهـَيّ ٓـي ن بـوويّ، تـةضكيعًاْ ُـةًاوة، ئَيٌـةف ثَيٌـاْ باؾـة كـة زواي  ـةيّ بـؤ              

 طَ.........تا ئةوكاتة بةخواتاْ زةغجَي 01بةياُي غةعات 

 
 

                       
                                                                                                                                                        

 
 ز. اضغ ْ بايع الاعيى                  ة           ز.سػّ ستٌس غوض                غت اظيس عبساهلل                فط  
 ثةضهةًاُيغةضؤكي                 ةضؤكي ثةضهةًاُي      دَيططي غَيطي ثةضهةًاُي                        غلطت  

  عَيطاق - اْعَيطاق                           كوضزغت – عَيطاق                              كوضزغتاْ – كوضزغتاْ
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ــصًَيط )   ــَيـ (ي 18كات ــوةَضؤيث ــَي  ضؤشي ُي ــةػيةغ ــةوتي  ؾ ــةًاُي  19/6/2812ضَيل ــتاْ  ثةضه  -كوضزغ
بـةَضَيع ز. سػـّ ستٌـس     بـة ئاًـازةبووُي  ثةضهةًاْ و، غةضؤكي  ز.اضغ ْ بايع الاعيىبة غةضؤكايةتي عَيطاق 

ْ بـةَضَيع فطغـت أظيـس عبـساهلل غـلطتَيطي      غوضة دَيططي غةضؤن و،  خـوهي   (ي32, زاُيؿـتين شًـاضة )  ثةضهـةًا
 ( ي خؤي بةغت.2812, غاَهي )يةَغَي

 بةضُاًةي كاض:
ي 1992(ي ٓـةًواضكطاوي غـاَهي   1ي ُـاوخؤي شًـاضة )  ةوَط( هة ثةي28(ي ًاززة )1اُي بَططة )بةثَيي سوكٌةك

خـوهي   (ي32زضا زاُيؿـتين شًـاضةي )  ي بَطيـاض  ثةضهةًاْعَيطاق, زةغتةي غةضؤكايةتي  -ثةضهةًاُي كوضزغتاْ 
بةَ ؾَيوةية  زا 19/6/2812(ي ثَيـ ُيوةَضؤي ضؤشي غَي ؾةػية ضَيلةوتي 18ات )غَييةًي ٓةَهبصاضزْ هة ك

 بَيت:
بةضزةواَ بوووْ هةغةض خػتِة َضوو و طفتوطؤ كطزُى ثطؤشة و ياغاى بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاُى عرياق -1

 . 2812بؤ غاَهى 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بةُاوي خواي طةوضةو ًئطةباْ.
بـةُاوى طــةزي كوضزغــتاْ، زاُيؿــتِى ئــةًَطؤًاْ زةغــت ثــَى زةكــةيّ، ثةضهــةًاُى كوضزغــتاْ خــوزي غــَييةًى  

ــذي      ــاضةى زاُيؿ ــساُى  زووةَ، شً ــوزي ططَي ــَييةَ، خ ــاَهى غ ــصاضزْ، غ ــذي 32ٓةَهب  19/6/2812، َضؤشى زاُيؿ
 بةضُاًةى كاض:

ى  1992ى ٓـةًواض كـطاوى غـاَهى    1 هة ثـةيَطةوى ُاوخؤىـصًاضة   28ى ًاززةى 1بة ثَيى سوكٌةكاُى بَططة 
ثةضهةًاُى كوضزغتاُى عرياق، زةغتةى غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ بَطيـاضى زا بةضُاًـةى كـاضى زاُيؿـتِى شًـاضة      

ــات      32 ــة ك ــصاضزْ ه ــَييةًى ٓةَهب ــوزي غ ــايى خ ــةوتى     18ى ئاغ ــةػية َضَيل ــَي ؾ ــوةَضؤى َضؤشى غ ــَيـ ُي ى ث
 بةَ ؾَيوةية بَيت: 19/6/2812
هةغةض خػتِة َضوو و طفتوطؤ كطزُى ثطؤشة و ياغاى بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاُى عرياق  بةضزةواَ بوووْ-1

 . 2812بؤ غاَهى 
ئَيػتاف بةَضَيع دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ ُاوى ئةو ثةضهةًاُتاضة بةَضَيعاُة زةخوَيَِيتةوة كة ًوَهـةت بـووْ   

 ياْ ئاًازة ُةبووْ با بفةضًوَى.
 ى غةضؤكى ثةضهةًاْ(:بةَضَيع ز.سػّ ستٌس غوضة )دَيطط

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًؤَهةت بووْ ياْ ئاًازة ُةبووْ: 2812/ 18/6ى ئاغايى هة 31ُاوى ئةو ئةُساًاُةى هة زاُيؿتِى شًاضة 

 ًؤَهةت بووْ ُاوةكاُياْ ئةواُةْ:ؾةف ئةُساَ بووْ و ٓةًووياْ 
 ثةياَ اظيس ستٌس

 ظية غعيس ظية عوى 
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 ساظَ حتػري 
 ؾطف٢َعبساهػ َ  
 وظ خوضؾيسويا 
 .قباح ستٌس 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ئَيػــتاف  2812زَييِـة غـةض طفتوطــؤكطزُى ثـَطؤشة ياغــاى بوزدـةى ٓـةضَيٌى كوضزغــتاُى عـرياق بــؤ غـاَهى        
هيصُةى  2812بةضزةواَ زةبري هةغةض طفتوطؤكطزُى ثطؤشة و بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاُى عرياق بؤ غاَهى 

ايى فةضًووْ بؤ ؾـوَيِى خؤتـاْ بـةخَيطٓاتِى وةظيـطة بـةَضَيعةكاْ و وةفـسة ياوةضةكـةى زةكـةيّ بـةخَيط          زاض
 بَيّ، بةَضَيع دةُابى وةظيطى ث ُساُاْ بةضزةواَ بة هةغةض تَيبيِى و َضووُلطزُةوةكاُت.

 بةَضَيع عوى غِسى )وةظيطى ث ُساُاْ(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بةٓــةًاْ ؾــَيوةى زوَيِــَى بــةضزةواَ زةمب هةغــةض وةآلًساُــةوةى ثطغــياضةكاْ، بــةَضَيع ئةطــةض ئيذــاظةَ بــسةْ 
 :كوَيػتاْ خاْ كؤًةَهَيم ثطغياضى ٓةبوو كة

 يّ ظاُياضى زضاوة هةغةض ثطؤشةكاْ.يةكةًياْ/ ئةوةبوو كة بؤنى كةًرت 
 .اْ بة ثَيى ئةوهةويةتى نى زةبَيت؟زووةَ/ زابةف كطزُى بوزدة بةغةض وةظاضةتةك 

 .؟غَييةَ/ ثطؤشةيةن ٓةية و غاَهَيلة بة غَى غاَي تةواو زةبَيت ٓؤى نية
نواضةَ/ زابةف كطزُى ثطؤشةكاْ بةغةض ُاونةكاْ بة ؾَيوةيةكى زازثةضوةضاُة ُية، تـةبيعى ئـةو هيػـتةى    

ياضى ظيـاتط  كة ئَيٌة زةيَِيطيِة ثةضهةًاْ كؤًةَهَيم ظاُياضى تيازا ٓةية، هة وةظاضةتى ث ُساُاْ كؤًةَهَيم ظاُ
ٓةية، هة وةظاضةتى ًةعِى تةفاغيَوى ًوفةغةَي ٓةية با بَوَيري بة ٓةًوو ئةوةهيات و ئةواُةوة، بـةآلَ ئَيٌـة   
ئةوةى كة زةيَِيطيّ و ئـةوةى كـة ًوتةبةعـة و نـةُس غـاَهَيلة ٓـةض ئـةو ظاُياضياُةيـة ئـةطيِا ئةطـةض ٓـةض            

ًاُع ُية و زةيَِيطيّ، وابعامن ئةوةى كة زةؾى َُيطيّ ظاُياضيةكى تط ثةضهةًاُى بةَضَيع بَطياضى هةغةض بسات 
 بؤ ًوُايةؾة كطزْ و بؤ ئاطازاضى. كافية

زابةف كطزُى بوزدة بةغـةض وةظاضةتـةكاْ بـة ثَيـى ئةوهةويـةتى نـى زةبَيـت، ئةوهةويةتـةكاْ واظسـّ هـة            
ثطؤشة ٓةية غـاَهَيلة بـة غـَى    كاضةبا و ثةضوةضزةوة زةغت ثَى زةكات و ٓةتا ئاو و ئاوةَضؤ و دازة و َضَيطاوباْ، 

غاَي  تةواو زةبَيت ٓؤى نية؟ بةَهَى َضاغتة زواكةوتّ بةؾـَيوةيةكى طؿـتى تَيبيِـى زةكطَيـت كـةَ و ظيـاز هـة        
وةظاضةتةكاْ زا، بـةآلَ ٓؤكاضةكـاُى، ًةطيوعةيـةن ٓؤكـاضْ كـة ثَيؿـرتيـ بالـاْ كـطز ٓـةض هـة ًةغـائيوى            

َيواظى با بَوَيري يابيويةتى ئةو اليةُاُةى كة كـاض ئـةصتاَ زةزةْ   زيعايّ و زابري كطزُى ظةويةوة بططة ٓةتا ؾ
ٓؤكاضةكـاُى زواكـةوتّ   ئَيػتا هة كوضزغتاْ زواتط هة ثطةغِتةيؿِةكةف بة تةفػيَى زَييِة غةض ئةو بابةتـة  

 بة طؿتى نري.
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ـ بالـاْ  زابةف كطزُى ثطؤشةكاْ بةغةض ُاونةكاْ بةؾَيوةيةكى زازثةضوةضاُـة ُيـة، ئَيٌـة وةكـو ثَيؿـرتي      
كــطز بــة ٓــةًوو ؾــَيواظَيم َضةنــاوى ئــةوةًاْ كــطزووة كــة غيػــتٌَيلى عازي ُةهةبــةض بطــطيّ ئــةويـ بــة    
ًوتابةعة كطزُى ياْ هةبةضناو ططتِى َضَيصةى زاُيؿتواُة كة، ئَيػتا ٓةض ئةوة ٓةية و ظائيسةْ ئةو بَطاُةى 

 َيت.ُاونة ظةضةضًةُسةكاْ زازةُسض كة هة ياغاى بوزدة زا بة دوزا بؤ
بةَضَيع ثةضياْ ععزاهسيّ ثطغياضةكةى ئـةوةى كـة ثةيوةُـسى بـة بوزدـةى وةبةضَٓيِاُـةوة ٓـةبوو زضوغـت          

كطزُى نـاثداُة، ٓـيض بوزدةيـةكى بـؤ تـةضخاْ ُـةكطاوة، ًـّ بـة سةيي ـةت هـة ًةبةغـتى بـةَضَيعياْ تـَى              
اتط بـابَوَيري ثةيوةُـسى بـة    ُةطةيؿتٍ كة وةظاضةتى ثةضوةضزة ياْ َضؤؾِبريى كة زاواى ثطؤشة زةكةْ ئةًة ظي

واْ ٓةية، زاوا ُةكطاوة ئةوةُسةى كةًّ ئاطازاض مب تةبيعى ئةواْ ناثةًةُيةكاُياْ هةو ناثداُاُةى كة كـة  
ٓةية هةُاو  زاًوزةظطاكاُى سلوًـةت و بـةععَيم دـاضيـ نـاثداُة ئةٓويـةكاْ نـاخ زةكـةْ كـة ئيشتٌاهـة          

 يـ بَيت.يـ خَيطاتط و ئي تػازى تطٓةُسةن داض بؤ ئةواُ
ى وةظاضةتى ؾةٓيساْ طوشًة و ًاوةكـةى كـة   ةبةَضَيع ظياْ عبساهطسيٍ ثطغياضةكةى ئةوةية كة يةكةَ ثَطؤش 

؟ 2812بؤ زاُطاوة هة ثاضَيعطاى غوَيٌاُى و نةًهةًاَي ُاوى ثطؤشةكة نية و هة ثطؤشة ثَيؿِياضةكاُى غـاَهى  
عةكـة زةضُةنـوو بـوو، ُـاوى ثطؤشةكـة ثـطؤشةى       بةَهَى دةُابياْ َضاغت زةفةضًووْ، نـوُلة ُاوةكـةى هـة تةب   

يةكةًى نةًهةًاَي هة باُى ًةياْ ُةُووغطاوة ُاوى ثطؤشةكة بةَ ؾَيوةية تةدٔيع كـطزْ و زابـري كطزُـى    
خاْ غَى  عظ١ُٝثةيلةض وتابوؤى ؾةٓيس وئةُفاي بؤ باَهةخاُةى ًؤُؤًَيِتى باُى ًةياُة، بةَضَيع  ،كةهوثةهة

ثطؤشةى خوَيِسُى باآل ُةنووُةتة بـواضى   62وةُسى بة ئَيٌةوة ٓةبَيت زةَهَى ثطغياضى ٓةية ئةوةى كة ثةي
 .دَى بةدَى كطزُةوة، ٓؤكاضةكةى نية؟

طؤثتةثة زاُطاوة كة ثطؤشةكةف  _ًوياض زيِاض بؤ ثةضةثَيساُى ئاوى نةًهةًاَي  48ثطغياضى زووةَ/ زةَهَى  
  ْ ــَى زضوغــت كطزُــى يوتا اُــةكا هةغــةض بوزدــةى ُــةوت نــةُسة؟ ثطؤشةكــاُى   تــةواو بــووة و غــَييةَ/ زةَه

ــة      ــةوة، ه ــةدَى كطزُ ــَى ب ــواضى د ــة ب ــتا كةوتووُةت ــة ئَيػ ــسُىباآل ك ــتا  62خوَيِ ــتٍ 23ةوةوة ئَيػ ، ًةبةغ
ثطؤشة ًاوة كة ُةنووةتة بواضى  23زا ئَيػتا  1/6/2812هةطةَي  31/12/2811ًوياضةُةتةْ هة بةيِى 

ًويــاض  59ثطؤشةكــاُى ئــاوى نةًهــةًاَي طوشًةكــةى  23 ةوة كــةَ بــووة بــؤ 62دــَى بــةدَى كطزُــةوة، هــة 
ًوياض ًاوة بؤ ثاكتاوكطزْ و غوفةى كؤتايى، هةبةضئـةوة ًـةوظوعَيلى ئيساضيـة ظيـاتط، ئـةو       16زيِاضة، تةُٔا 

ثـؤزي هـة    18يوتا اُـةى   4يوتا اُاُةى كة ظياتط هة بوزدةى ُةوت زضوغت كـطاوْ هـة ثاضَيعطـاى ٓـةوهَيط     
ثــؤزي و هــة ئيــساضى   4ثــؤزي، هــة ئيــساضةى طــةضًياْ زوو يوتا اُــةى   4زوو يوتا اُــةى  ثاضَيعطــاى ٓــةوهَيط

ثؤزي، ئةًة هة وةدبـةى يةكـةَ    6ثؤزي، هة ئيساضةى طةضًياْ زوو يوتا اُةى  18طةضًياْ يةن يوتا اُةى 
 4ا اُـةى  هة وةدبةى زووةَ، زضوغتلطزُى يوتا اُةكاْ هة بوزدةى ُـةوت هـة ثاضَيعطـاى ٓـةوهَيط زوو يوت    

ثـؤزي، هـة    4ثـؤزي، هـة ثاضَيعطـاى غـوَيٌاُى يـةن يوتا اُـةى        6ثؤزي، هة ثاضَيعطاى ٓـةوهَيط يـةن يوتا اُـةى    
 4ثؤزي، هة ثاضَيعطاى زٓـؤن   4يوتا اُةى  2ثؤزي، هة ئيساضةى طةضًياْ  6يوتا اُةى  1ثاضَيعطاى غوَيٌاُى 

بــةَضَيع ئاؾــتى ععيــع ثطغــياضةكةى هةغــةض تــوَُيَوى   ثــؤزي، ثطغــياضى 6يوتا اُــةى  2ثــؤزي ،  4يوتا اُــةى 
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ظاخؤية وزةَهَى ًةظةُسةى ثاضةو َضؤشى دَى بـةدَى كطزُـى، زةَهـَى ثاضةيـةكى كـةًى بـؤ زاُـطاوة، بـةَهَى ئَيػـتا          
ثطؤشةكة ًةوظوعى زيعايِة، ئَيػتا هةًةضسةهةى زيعايِساية، هةبةضئةوة ئةطةض ُةن تةُٔا هـةَ ثطؤشةيـة هـة    

ى تـطيـ ئةطـةض ًةبوةغةكــة  ظؤض بَيـت بـَطى ثاضةكـة كــةَ زيػـاُةوة وةكـو ثـاض تيلــطاضى         ٓـةًوو ثطؤشةيـةك  
زةكةًةوة و ًـةعِاى ئـةوة ُيـة كـة ثطؤشةكـة تةيػـيٌى ئـةو بوزدـةى تـةضخاْ كـطاو زةبَيـت، بـةَهلو ٓـةتا              

َهةزا هـة غـاَهى غـَييةَ  ظؤضبـةى ثاضةكـة هـةو غـا        بَيت ًوًليِة هة غاَهى زووةَ ياًْةوظوعى زيعايّ تةواو زة
 بوو كة ثةيوةُسى بة ئَيٌةوة ٓةية.غةضف بلطَيت، بةَضَيع ثَيؿةوا غَى ثطغياضى ٓة

يةكــةًياْ/ زةَهــَى ئايــا وةظاضةتــى ث ُــساُاْ زةظاُــّ كــة شًــاضةى زاُيؿــتواُى ٓــةضَيٌى كوضزغــتاْ نــةُسة؟   
ــَى ثــطؤشة زواكــةوتووةكاُى  ةكى بــة ُوغــدةى ثــاض وئةًػــاَي ٓــيض ثةيوةُسيــ  2885بــؤ  2883زووةَ/ زةَه

 ة ُية.ةو 2812
ًوياض تةضخاْ كطاوة بؤ ُاونة غِووضية ظياْ زَي كـةوتووةكاْ ئـةوة باؾـة، بـةآلَ      188غَييةَ/ زةَهَى َضاغتة  

زةبَيت بةؾَيوةيةكى زازثةضوةضاُة بَيت، وةآلًى يةكـةَ زةَهـَيٍ ئَيٌـة زةظاُـري شًـاضةى زاُيؿـتواُى ٓـةضَيٌى        
زاضْ ئةواُــةى كــة ثَيؿــووتطيـ، شًــاضةى زاُيؿــتواُى ٓــةضَيٌى كوضزغــتاْ نــةُسة ٓــةضوةكو دــةُابتاْ ئاطــا

ةوة ثطؤغةى تيعساز غلاْ هة عرياق زةغـتى   2888و  2887كوضزغتاْ بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ، هة غاَهى 
ثَى كطز و بة نةُس يؤُاغَيم زا تَيسةثـةَضَيت كـة ئـاخطيّ يؤُـاَ ثَيؿـى ئةصتاًـساُى خـوزى غـةضشًَيطيةكة         

تةضييٌة، ئةو ظاُياضياُةى كة ئَيػتا هةبةضزةغتى ئَيٌة ٓةية، بؤ وةآلًساُةوةى ثطغياضى ًةغةهةى سةغط و 
بــةَضَيعياْ ئَيٌــة سةغــط وتــةضييٍ بــةزةيي ى هةبةضزةغــتٌاُة و زوودــاضيـ ئةثــسةيتٌاْ كــطزووة، ٓــةًوو   

ُـساُاُى  اليةكيـ زةظاُري كة سلوًةتى عريايـى فيـسَضاَي، غـةضؤكايةتى ئةصتوًـةُى وةظيـطاْ، وةظاضةتـى ث       
عرياق ؾةخػى غةضؤن وةظيطاْ نةُسيّ زاُيؿتٌِاْ هةطةَي كطزووة بـؤ ئـةَ بابةتـة نـوويِةتة بةغـسا بـة       
زاخــةوة هــة كؤتــايى زا غــةضشًَيطى كــة ُــةكطا ئــةواْ غــةبةبى ئــةوة بــووْ، ئــةواْ باعػــى ئــةوة بــووْ كــة   

 طيِا ئةوغاف هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ.غةضشًَيطى ُةكطَيت، ئة
ضيّ كة غةضشًَيطى ئةصتاَ بسضَيت، ٓةضنةُسة بةععَيم كةؽ ئةصتاًساُى غـةضشًَيطى بـةوة   ئَيػتاف زاواكا 

% كةًرت زةضبهـَيت، بـةآلَ هةاليـةكى    17زازةَُيّ و زةَهَيّ ًوًليِة َضَيصةى زاُيؿتواُى خةَهلى كوضزغتاْ هة 
اضى ئَيٌة ئاغاُرت زةبوو تطةوة ئةوةى كة بؤ ئَيٌة ظؤض ططُطة بواضى ث ُساُاُة كة ئةطةض غةضشًَيطى كطابا ك

بة زةييق تط زةًاُتواُى ث ْ زابَِيري هة بواضةكاُى كؤًةآليـةتى، هـة بواضةكـاُى ئـابووضى، هةبةضئـةوة ئَيٌـة       
ٓةًوو وةختَيم ًوؾةدع و ًوزافعى ئةوة بوويّ كة غةضشًَيطى ئةصتاَ بسضَيت، بـةآلَ كـة ئـةصتاَ ُـةزضاوة     

تايـةكى تـط شًـاضزُى باَهةخاُـةكاْ و ثطغـياض كـطزْ هةغـةض        سةغطو تةضييٍ ٓةية، سػط و تـةضييٌيـ بةوا 
ــةى         ــت، ئةً ــط بَي ــةكى ت ــةض باَهةخاُةي ــاْ ٓ ــت ي ــاُوو بَي ــا خ ــةن ئيِذ ــةض باَهةخاُةي ــتواُى ٓ ــاضةى زاُيؿ شً
ــة       ــو ه ــاض وةك ــوُلة ظؤض د ــةيّ، ن ــتاْ زةك ــةضَيٌى كوضزغ ــابى ٓ ــَيواظ سػ ــةزوو ؾ ــة ب ــتٌاُة ئَيٌ كةهةبةضزةغ

 يةكاْ ٓةية.ؿتاْ و هة تَيبيِهيػتةكاُى بةض زةغتى بةَضَيعي
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ظؤضداض ئَيٌة ُاونة زابَطَيِسضاوةكاُيـ ئةواُـةى وةكـو ُاونـةكاُى ٓـةض هـة ؾـِطاهةوة بطـطة تـا خاُـةيري،           
ُاونةيةكى زابَطَيِطاو ٓةية بـة ًـةعيوضةوة، ئَيٌـة بـة بةؾـَيم هـة كوضزغـتاُى زازةُـَيري، ئةطـةض تةًاؾـاى           

ٓةظاض(ى زاوة ئةطـةض تـةُٔا ئـةو سـسوزة ئيـساضةي كـة        388ْ و ًويؤ 5بلةيّ ُفوغى كوضزغتاْ ئَيػتا هة )
سلوًةتى عريايى فيسَضاَي ئَيػتا بة سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بةو ئيساضةية زازةَُيت ئةطةض بـةؽ ئـةوة   

ٓةظاض كةغة، ئةًةف ُـةتائيذى سةغـط و تةضييٌـة ُـةن تـةُٔا ئَيٌـة و        628ًويؤْ و  4هةبةضناو بططيّ 
اليةْ ثَيلٔاتووة ئيؿطاف هةغةض  48يسا بةؾساضيّ، بةَهلو هيصُةيةكى َُيوزةوَهةتى كة هة سلوًةتى عرياق تَي

ضيّ كة غةضشًَيطى ئةَ عةًةهية زةكات و غةضشًَيطيـ هة سةغط و تةضييٍ زا ضاغتاوة، ئَيٌة ئَيػتاف زاواكا
 ئةصتاَ بسضَيت،.

ظاضةتةكاْ و ٓةَ كة هةُاو وةظاضةتـةكاْ  ئةوةى كة بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ كة زةخةًَوَيِطَيت ٓةَ بؤ وة
ئةواْ بة تةبيعى ظؤضداض ئةو ثطغياضةف زَيت كة ئايا ثاضةى تةصييةى ئةياهيٌيـ نؤْ سػاب كطاوة، وةكو 
هة َضاثؤضتى هيصُةى زاضايـى و ئـابووضى و هـة َضاثـؤضتى وةظاضةتـى زاضايـى و ئـابووضى و ياغـاى بوزدـةى غـاَهى           

 288ًويـؤْ و   4َي زا ٓاتووة ئةواْ ٓةضَيٌى كوضزغتاُياْ بة كـةًرت هـة   ى سلوًةتى عريايى فيسَضا 2812
ٓةظاض تةيسيط كطزووة، كة ئةًةف زيػاْ يةكَيلة هةو كَيؿاُةى كة ًوعةهةيّ و ئةواْ زةَهـَيّ ٓـةتا ئـةوةى    
 كة غةضشًَيطى زاُةُطاوة ئَيٌة بةو ؾلوة سػابى زةكةيّ، هة تةصييةى ئةياهيٍ بةو ؾلوة سػـابياْ كـطزووة،  

ٓةضنـةُسة بـةَضَيعاْ زةبَيـت هَيــطة دـةخت هةغـةض ئــةوة بلةًـةوة كـة تةصييــةى ئـةياهيٌيـ ٓـةض بةؾــَيلة          
 َ ئةويـ ٓةض بة كةًى سػاب كطاوة.%  ٓيض ؾتَيلى ئيعافى تَيسا ُية و بةآل17هة

اُـة  ثطغياضى زووةًى بةَضَيعياْ زةَهَيت هةغةض ثـطؤشة زواكةوتووةكاُـة وةكـو ثَيؿـرت بالـاْ كـطز ئـةَ ثطؤش        
ثـطؤشةْ ئيدت فـى    34ثطؤشة بووْ، ئَيػـتا   61غاَهى َضابطزوو ًّ ئةو َضؤشة بة زةيي ى هةبريَ ُةبوو زياضة 

ٓةية، هيػتى ئةًػاَي هةطةَي هيػتى ثاض ٓةَ هة عةزةزةكـة ٓـةَ ًوًليِـة يـةن، زوو ثـطؤشةف ئيدت فيـاْ       
ــة،    ــةوة تةبيعي ــعامن ئ ــةبَى، واب ــطاوة   188ٓ ــةضخاْ ك ــة ت ــاضيـ ك ــاض زيِ ــاْ زَي    ًوي ــِووضية ظي ــة غ ــؤ ُاون ب

كةوتووةكاْ ؾَيواظى تةوظيع كطزُةكةى بة ثَيى َضَيصةى زاُيؿتوواْ بووة ٓةَ هة ثاضَيعطا و ٓةَ بة ُيػبةتى 
يةظاكاُةوة، بةَضَيع ؾي ْ خاْ زوو ثطغياضى ٓةبووة كة يةكةًياْ/ هةغةض ناكلطزُةوةى ثطزى زةالي غاَهى 

خعًةتطوظاضى بؤ ُاونة زابَطَيِطاوةكاْ وةكو ؾَيداْ نـاكلطزُةوة   و ٓةضوةٓا ظياز كطزُى 2811و  2818
ثــطزى زةالي ئــةَ ثطؤشةيــة هةغــةض وةظاضةتــى ؾــاضةواُى و بةَضَيوبةضايــةتى طؿــتى ؾــوَيِةواضةكاُة، ئيشاهــةى   
كؤًجاُيا بووة، زةغت بةكاضبووُيؿى ٓةية، كَيؿةياْ ٓةبووة هةغةض دؤضيـةتى ئـةو بـةضزو ئـةو ًةوازاُـةى      

ٌاي زةكطَيت، نوُلة ثطزةكة، ثطزى زةالي، ثطزَيلى ئيعتيازى ُية، ُاكطَيـت بـة ٓـةًوو ًاززةيـةن      كة ئيػتع
ــوزى       ــِر غــاَهة خ ــةآلى ٓــةوهَيطيـ ئــةو كَيؿــةية ٓةيــةو ئةًــة نــواض، ثَي ــت، تةُاُــةت هــة ي تــةضًيٍ بلطَي

ًاززةيـةن تـةعٌري   َضَيلدطاوى يؤُػلؤ يبوَي ُاكات كة ؾَيواظى )ئاضتيتةكهةضى( ئةو ؾـوَيِةواضة بـة ٓـةًوو    
بلطَيتــةوة، تةُاُــةت خــوزى زيعايِــى زاُــاُى ًــةوازةكاُيـ زةبــَى بــة ؾــَيواظَيلى تايبــةت بَيــت، ئــةوة ٓــؤى  

دـاضَيلى تــط زةغـت بةكاضبووةتــةوة، بـةَضَيعياْ زةثطغــَى و     2/6/2812زواكةوتِةكةيـةتى، كؤًجاُياكـة هــة   



 65 

ــات ًةعووًــ     ــية؟ ئيذطائ ــات ن ــةبَيت ئيذطائ ــةوتّ ٓ ــة زواك ــَى ك ــاتى   زةَه ــة ئيذطائ ــةكاْ ه ــةض زواكةوتِ ة ئةط
 ت ثَى زةكات ٓةتاوةكو هيػتى َضةف.ئيساضيةوة زةغت ثَى زةكات و غةضاًة و هة ئيِعاض و غةضاًةوة زةغ

بــة ُيػــبةت يــةظاى ؾــَيداْ ئةطــةض ٓــةض ثاضةيــةن و ٓــةض بوزدةيــةن زازةُطَيــت ئةًػــاَهيـ بــؤ ُاونــة      
اُيـ هةخؤ زةططَيت، بةَضَيع كـان عـوُى بـةظاظ ثطغـياضةكةى     زابَطاوةكاْ بة ثَيى ُيػبة سةشيةْ يةظاى ؾَيد

ى ثةضهــةًاُى كوضزغــتاْ كــة وةظاضةتــى ث ُــساُاُى ثــَى زاًــةظضاوة،  2886ى غــاَهى  7هةغــةض ياغــاى شًــاضة 
ثطغياضةكةى ئةوةية زةَهَى هةُاو ياغايةكةزا  ٓـاتووة كـة وةظاضةتـى ث ُـساُاْ زةبـَى بـة ٓةًآـةُطى هةطـةَي         

 بلات. ُساض ثطؤشةكاْ ئاًازةوةظاضةتى ثةيوة
ئَيٌةف ثؿرَتاغـتى بـةَضَيعياْ زةكـةيّ و ثؿرَتاغـتى ئـةو ًةعووًةيـةف زةكـةيّ كـة ئَيٌـة بـة ٓةًآـةُطى             

هةطةَهى زةكةيّ، ٓةضوةكو هة ياغايةكة زآاتووة، ًوًلري ُية بـة ٓـيض ؾـَيواظَيلى تـط، بـةَضَيع كـان ؾـَيطظاز        
ثـاضةى ئةصتوًـةُى ثاضَيعطاكــاْ زةبـَى خؤيـاْ غـةضفى بلــةْ،       سـافع كؤًـةَهَيم ثطغـياضى ٓةيــة و زةثطغـَيت    

ثَيوةضى ئاو و كاضةبا بيِايةى غةضؤكايةتى ٓةضَيٍ و وةظاضةتى ؾةٓيساْ و ثطؤشةكاُى كة وةظاضةتى ؾةٓيساْ 
و ُاظاَُى ثطؤشةكاُى نية؟ ظؤضبةى ثطؤشةكاُى ُاونـةى نةًهـةًاَي و طـةضًياْ بـة يـةن غـاَي تـةواو زةبـَى         

 كطاوة بؤ زووغاَي. بةآلَ تةضخاْ
ــة      ــاْ ك ــةظاض كاُي ــسى ٓ ــةى طوُ ــةضفياتى      12يوتا اُ ــةضدى غ ــةبيعى خ ــةَضَيعياْ ت ــةكاُى ب ــة، وةآلً ثؤهي

ثطؤشةكاُى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ هة زةغةآلتى خؤياُـة، هـة ثاضَيعطاكـاْ زةغـةآلتى تـةواوياْ ٓةيـة هةغـةض        
تةوظحيَيم بسةَ هةغةض ئةو بابةتة، وابعامن بابـةتَيلى   ثطؤشةكاُى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ، ًّ هَيطة زةًةوَى

ططُطة بةععَيم تةُاُةت ٓةتا هةُاو زاًوزةظطاكاُى سلوًـةتيـ زآةُـسَى بـطازةض ٓـةْ كـة تةغـةوضَيلى وا       
ٓةية كة ثاضةى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ عي يةى بة ٓةضَيٌى كوضزغتاُةوة ُية و ٓيض ًِةتَيلى كةغى تَيسا 

كة هة بةغساوة زَيت و خاضدى بوزدةى سلوًةتة، تةبيعى ئةَ بؤنووُة غةز هة غةز زضوغـت  ُية و ثاضةية
ُية، نوُلة ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ دةُابتاْ ئةطةض غةيطى ياغاى بوزدةى سلوًـةتى عريايـى فيـسضاهََيـ    

ووة ظًِـى  بلةْ، خؤى واظسة، يةيسى ُاكات ئةطةض هة ساكٌةف بَيت و ئةطةض هةٓـةض ؾـوَيَِيم بَيـت كـة نـ     
طوشًةى طؿتى كة زَيتة ٓةضَيٌى كوضزغـتاْ هـة بوزدـةى عـرياق وهـة ثـاضةى ُـةوتى عريايـةوة و هـة زآـاتى           

و ؾـتَيم   12% هةطـةَي ثةضةثَيـساُى ثاضَيعطاكـاْ زةبـَى بـة      17% تـةبيعى ُاطاتـة   17عريايةوة زةبَيـت بطاتـة   
%، هَيطة ئةوةى كة 11يةعِى كةًرت هة  %ى1807% بة بَى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ زةبَيتة 13هةغةز ُيعكى 

ًةخػةزًة بة ٓةض ؾَيواظَيم بَيت ئةو بؤنووُةية كة ثاضةى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ ؾتَيلة كة هة خـاضدى  
%، ئةوةى كة ًوٓيٌة ئةوةية كة ثاضةى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ ثاضةيةكة ٓى بةؾى زاُيؿتواُى ٓةضَيٌى 17

وًــةتى عريايــى تَيــسا ُيــةو بةؾــَيلة هــة ثــاضةى كوضزغــتاْ، ئــةو بَطياضزاُــة   كوضزغــتاُة، ٓــيض ًِــةتَيلى سل
 بة َضةئى ًّ ؾتَيلى ظؤض غةَهةتة. هةغةضي هةبةغسا

نوُلة ئَيٌة هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ًةفطوظة بَطياضى ئةوة بسةيّ ئةطةض ثَيٌاْ باف بوو ٓةًوو ثاضةكـةًاْ   
ــةض بيِيٌــاْ    ــاْ، ئةط ــساُى ثاضَيعطاك ــةضفى    بلةيِــة ثةضةثَي ــط غ ــَيواظَيلى ت ــة َضابطــطيّ بــة ؾ ــة ثاضةك ــاف ُي ب
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بلةيّ،ًةبــسةئى زاُــاُى ثــاضةى ثةضةثَيــساُى ثاضَيعطاكــاْ بــةَضَيعاْ ًةبسةئةكــةى هــة كــاتى خؤؾــى زا ظيــاتط    
ًةبــسةئى الًةضكةظيــةت بــووة زةغــةآلتساْ بــة ثاضَيعطاكــاْ و بــؤ ٓةضَيٌــةكاْ بــؤ ئــةوةى كــة بتــواُّ باؾــرت   

َيوة ببـةْ، ًةبسةئةكـة ًةيبوهـة بـةآلَ كـة ًةبسةئةكـة ًةيبوهـة بةضاًبةضةكـة وا         كاضوباضةكاُى خؤيـاْ بـةضَ  
 َ بلطَيـت يـاْ    زةبَيت ًوتابةعةى تةُفيعةكةى بلطَيت، بةضاوضزَيم بلطَيت و بة ثَيى ئةو بةضاوضزة ئةػيا كـة

 ظياز بلطَيت.
اضةى وةظاضةتـةكاْ بـؤ   بؤ صيووُة ئةًػاَي هة سلوًـةتى عريايـى فيـسَضاَي هـةالى خؤيـةوة هةبةضئـةوةى كـة ثـ         

% يــــ بـــة ثَيـــى َضاثـــؤضتَيلى وةظاضةتـــى ث ُـــساُاُى عـــرياق  38صيووُـــة غـــةضف ُـــةبووة ُةطةيؿـــتووةتة  
% يـــ، هةبةضئــةوة سلوًـــةتى عريايــى فيــسَضاَي ئةًػـــاَي بَطيــاضى زاوة كــة بوزدـــةى       38ُةطةيؿــتووةتة  

ض ٓةضيٌََى كوضزغتاْ زا غـةثاُسووة و  ثةضةثَيساْ ٓى ثاضَيعطاكاْ غَى بةضاًبةض بلات، ٓةًاْ بَطياضيؿى هةغة
وةظاضةتــى زاضايــى و ئــابووضيـ ًــّ تــةبيعى هــةوة ئيدت فَيلٌــاْ ٓةيــة، يــةعِى بــةَضةئى ًــّ ثةضةثَيــساُى    
ثاضَيعطاكاُى سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغـتاْ و ثةضهـةًاُى كوضزغـتاْ زةبَيـت بَطيـاضى هةغـةض بـسات، ُـةن هـة          

ةضؤن وةظيطاُـى عـرياق بَوَيـت ٓـةًوو ثـاضةى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ        بةغساوة، نوُلة غاَهى ئايِسة ًوًليِة غـ 
زةنــَيت بــؤ ثةضةثَيــساُى ثاضَيعطاكــاْ، ئةطــةض بــؤى بهــَيتة غــةض، ئةًػــاَي بــة بــةضاوضز بــة غــاَهى ثــاض ثــاضةى  
ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاُى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ غَى بةضاًبةض بووة، بة بَى ئةوةى كة زيطاغةتَيلى زةييق ٓةبَى 

ئةًاُة ئةو تايةتةياْ ٓةية كة ئيػتعابى ئةوة بلةْ، تةبيعى بةَضَيعيؿتاْ غاَهى ثاض بَطياضى ئـةوةتاْ زا   ئايا
كة ثطؤشةكاُى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ زةغةآلت زضا بـة وةظاضةتـى ث ُـساُاْ بـؤ ئـةوةى ًوغـازةيةى هةغـةض        

بوزدـة بـؤ ئـةوةى زوا ُةكـةوَى      بلات، ًةبسةئةكةف زيػـاُةوة ئـةوة بـوو كـة ئةطـةض زواكـةوتّ ٓـةبوو هـة        
وًةبسةئةكةف زضوغت بوو فعوةُيـ ئةًػاَي وةكو زةبيِري بوزدة زواكـةوتووة ٓـةتا ئَيػـتا و ثطؤشةكـاُى     

ةتى غاَهَيم زا دَى بـةدَى  ثةضةثَيساْ كة ًةبسةئيةْ ًةفطوظة ثطؤشةى غةضيع بّ و ثطؤشةى وابّ كة هة ًوز
 بلطَيّ.

باؾة، نوُلة هة بةغساف ئةو زةغـةآلتة زيػـاُةوة زضاوة بـة وةظاضةتـى      ئَيػتاف ئَيٌة ئةو بؤنووُةًاْ ثَى 
ث ُساُاُى عرياق كة ًوغازةيةى هةغةض بلات، ٓةض بؤ ًةغةهةى تةغٔيوة هةوَيـ، بةآلَ ًّ هَيطةزا زاواكاضَ 
كـة ئــةَ ًةوظوعــةف بـة َضَيــم و ثَيلــى ئَيٌـة زيطاغــةتى بلــةيّ بـؤ غــاآلُى ئاييِــسة و ئةًـة ٓــيض ئــةوةف      

َيتــةوة كــة ثةضهــةًاُى كوضزغــتاْ بــؤى ُــةبَيت بةزوازانــووْ بلــات، ئَيٌــةف بةزوازانــووْ زةكــةيّ و   ُاطط
 ةواُيـ زةتواُّ بةزوازانووْ بلةْ.ئ
ئةوةى كة ئَيػتا هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ئةطةض بةَضَيع كان ؾَيطظاز كة ثطغياضى زةكات و غوئاهةكةى هةغـةض   

بَطياض زةزةْ هةغةض بوزدةى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ، وابـعامن  ئةوةية كة ًةداهػى ًوسافةظات ٓةتا نةُس 
ٓةًووًاْ زةظاُري وةظعى ثاضَيعطاكاْ ئَيػتا هة ُاو ئةصتوًةُةكاْ بة ض ؾَيواظَيلة وياغـاى ُـوَيى ًةداهػـى    
ــة         ــةى ك ــةو كات ــةتا ئ ــةبووة ٓ ــةفعيى ُ ــعامن ت ــووة، واب ــتاُةوة زةضن ــةًاُى كوضزغ ــة ثةضه ــة ه ــةظات ك ًوساف

ئايِسة زةكطَيت و ًوًليِة ثةيوةُسى بةوةوة ٓةبَيت، بةآلَ بة ٓةضساَي ض ستافع و ض ًةداهػى ئيِتداباتى 
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% غــةز هــة غــةز ئَيػــتا ئــةواُّ كــة بَطيــاض زةزةْ هةغــةض ثــاضةى ثةضةثَيــساُى ثاضَيعطاكــاْ،  188ًوسافــةظات 
ؿـِياضَيم ئاًـازة كـطاوة    ثطؤشةى ثَيوةضى ظيطةن بؤ ئاو و كاضةبا هةاليةْ وةظاضةتى كاضةباوة بة سةيي ـةت ثيَ 

بة ثطؤشةيـةن ئاًـازة كـطاوة بـة ًوؾـاضةكةتى كـةضتى تايبـةت، ئَيػـتا بـة تةًايـة بهـَيت بـؤ تةُـسةضيِط و              
ثَيؿِياضى ئةوةؾياْ كطزووة كة ئةو ثَيوةضةى كـة زايـسةَُيّ ئـةو غيػـتٌةى ئـاو و كاضةبـا ًوؾـتةضةن بَيـت         

ة بةَضَيع وةظيطى زاضايى و خؤؾٍ و هـة ئةصتوًـةُى   هيصُةيةكيـ بؤ زيطاغةت كطزُى ئةو بابةتة زاُطابوو ك
وةظيطاُيؿةوة غةضؤكى زيواُى ئةصتوًةُى وةظيطاْ هـةُاو هيصُةكـة بـوويّ بـة ُيػـبةتى ثَيـوةضى بـا بَوـَيري         

و ثـايوؤت وةكـو   بَيذطة هةو ثَيوةضاُةى كة غاآلُى َضابطزوو هة بةععَيم طةَضةن هة ٓةوهَيط و هة ؾوَيِى تط وةك
 بووْ.تةدطوبة زاُطا

ئَيػتا ثطؤشةيةكى طؿتى ٓةية بؤ ٓةًوو كوضزغتاْ بؤ زاُاُى ثَيوةضى كاضةبـا و ثَيـوةضى ئـاو ثطؤشةكـة ٓـى       
ًويؤْ زؤالضة غيػـتٌةكةف بـةو ؾـَيواظةية كـة      388وةظاضةتى كاضةباية وةكو باغٍ كطز كوهفةكةى ُعيلةى 

َيوةضَيـم بـؤ كاضةبـا و بـة يـةن غيػـتةَ       زوو ثَيوةض زازةُطَيت، بةآلَ بة يـةن غيػـتةَ ثَيوةضَيـم بـؤ ئـاو و ث     
ــة          ــتا، ئَيٌ ــة ئَيػ ــسةضيِط زاي ــةى تةُ ــة ًةضسةه ــةويـ ه ــة ئ ــةُتةضَيم ك ــةوة هةغ ــؤ زةكات ــةكاْ ك ًةعووًات
طوةييةكٌاْ هةغةضة ئةوة ٓةبوو كة ئةَ ًاوةيةى كة بؤ دَى بةدَى كطزُى ثطؤشةكة زاُطاوة تؤظَيـم زضَيـصة،   

ت، ٓةض ئةثسةيتَيلى تاظةف ٓةبَيت بةَضَيعتاْ ئاطازاض زةكةيِـةوة،  سةظًاْ زةكطز كة غةضيع تط ئةصتاَ بسضَي
ثطؤشةى زضوغت كطزُى باَهةخاُة بؤ زيواُى غةضؤكايةتى ٓـةضَيٍ وابـعامن ؾـتَيلى تةبيعيـة، ئةطـةض غـةيطى       
ُيػبةت و ضةيةَ و ؾـتةكاُيـ بلـةيّ زيػـاُةوة يـةعِى وابـعامن ظؤض ثَيويػـت بـة تـةوظي  ُاكـات، ئةطـةض           

ةَضَيعيـ غـبةيَِى ئَيٌــة كـة هـةو ٓؤَهــة زاُيؿـتوويّ و وابـعامن بةضُاًــةتاْ ٓةيـة ٓـؤَهَيلى تــط        ثةضهـةًاُى بـ  
زضوغت بلطَيت كة ئَيػتا خؤ ٓؤَهيـ ٓةية، بةآلَ وةَهآلٓـى ُـة كوضغـيةكاُى ًوضحيـة و وابـعامن ظؤض كـةَ و       

 وا زووضزضَيص ًيواُساضضياْ زةكةْ.كوضتى تطيؿى تَيساية، بة تايبةتى كة ئا
ضى نــواضةًى بــةَضَيعياْ وابــعامن وةآلًــٍ زايــةوة ُــاوى يةكــةًري ثــطؤشةى وةظاضةتــى ؾــةٓيساْ كــة    ثطغــيا 

ثةيلةضو تابوؤى ؾةٓيس و باَهةخاُـةى ًؤُـؤًَيِتى ؾـةٓيساُى بـاُى ًـةياْ بـوو، بـةَضَيعياْ تَيبيِـى هةغـةض          
زةبـّ، زوو غـاَهياْ بـؤ     ثطؤشةكاُى نةًهةًاَي و طةضًياْ ٓةبوو كة زةَهَى بةععَيلياْ كة بة يةن غاَي تةواو

 زازةُسضَيت.
وةَهآل ًّ هةوة بةؾَيوةيةكى طؿتى ًّ تةبيعى زيػاُةوة زةَهَيٍ و زواتط زَييِة غةض ًةغةهةى زواكةوتّ بة  

ؾَيواظَيلى طؿتى، نوُلة زوو دؤضة زواكةوتّ ٓةية ٓةُسَيلى ٓةية وةكو ئةوةى بةَضَيعياْ زةَهَيت تـةوةيو   
و بة زوو غاَي تةواو زةبَى، ٓةُسَيليـ ٓةية نةُس غاَهَيلى بةغةض زا تـَى ثـةَضيوة،    واية بة غاَهَيم تةواو بَى

ثطؤشةيةى كـة دوزاًـاْ كطزووُةتـةوة، بـةآلَ بةؾـَيوةيةكى طؿـتى ئَيٌـة وابـعامن ٓـةًووًاْ           34وةكو ئةو 
ى ًوتــةف ري هةغــةض ئــةوةى كــة زةبــَى ًوعاهةدــةى غــوضعةتى تــةُفيع بلــةيّ و باؾــرتى زَي بلــةيّ، ثــطؤشة

زضوغت كطزُى ئةو يوتا اُةى بةَضَيعياْ ئيؿاضةتياْ ثَيـى زاوة ئيؿـاضةى بـة شًـاضةى زاُيؿـتواُى طوُسةكـة       
زاوة، بة سةيي ةت بةَضَيعاْ ئةوة ًّ ٓـةض بـة َضاؾـلاواُة بَوـَيري ًةغـةهةْ بـة تايبـةتى هـة زضوغـت كطزُـى           
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واى ثطؤشةيةن زةكـات سـةيى خؤيـةتى و    يوتا اُة و ئةواُة وةظاضةتى ثةضوةضزة وةظاضةتَيلى َضةلية، كة زا
ئَيٌةف هةغةضًاْ ئةضكـة    2886ى غاَهى  7سةيى خؤيةتى ئَيٌةف بةثَيى ياغاكاْ و بة ثَيى ياغاى شًاضة 

كة تةُػي ياْ هةطةَي بلةيّ، هةبةضئةوة ئةواْ ئـةو يوتا اُـةياْ زاوا كـطزووة، ئةطـةض شًـاضةى زاُيؿـتواُى       
 بة سةيي ةت ًّ وةآلًى ئةوةَ ُية. ّ كة ئيشتيادياْ بة ًةزضةغةيةئةو ُاونةية كة بةَضَيعياْ زةَهَي

ــويةى        ــى ؾ ــت كطزُ ــةبوو زضوغ ــة ئَيٌــةوة ٓ ــسى ب ــة ثةيوةُ ــةبوو ك ــياضى ٓ ــاْ زوو ثطغ ــبيشة خ ــةَضَيع ق ب
ُيؿتةدَى بووْ بؤ كةَ زةضاًةتةكاْ وزووةًـيـ دـازةى غـؤضاْ ـ سـادى ئؤًـةضاْ، بلطَيتـة دـوت غـايس و          

ت، بة ُيػبةتى ثطؤشةى زضوغت كطزُى يةكةى ُيؿتةدَى بووْ، ثطؤشة ئةوةى كةهة ططُطى ظياتطى ثَى بسضَي
ًوياض زيِاض بؤى تةضخاْ كطاوة  258شَيط زةغت زاية بؤ دَى بةدَى كطزُى هة وةظاضةتى ئاوةزاُلطُةوة بَطى 

ة ثَيى ياغاى ًوياض زيِاضة ب 258بؤ ٓةض غَى ثاضَيعطاى ٓةوهَيط و زٓؤن و غوَيٌاُى و ئيساضةى طةضًياْ ئةَ 
وةظاضةتى ئاوةزاُلطزُةوة زاواى تةفعيوى ئـةو ياغـايةى كـطزووة زاواى كـاضثَيلطزُى      2888ى غاَهى  7شًاضة 

ــى ثاضةكــاُيـ ُيعكــةى    ــةض     5كــطزووة هــة ظًِ ــاو كــطاوة كــة ظؤضبــةياْ ئةط ــسةى غــةكةُى َضةن ٓــةظاض وةس
كطزُـى بيِايةتةكاُـة و بةؾـَيلى     ٓةًووياْ ُةبَي بةؾَيواظى ؾـوية زةبـّ و بةؾـَيم هـة ثاضةكـة بـؤ زضوغـت       

 زْ و ثَيؿلةف كطزُى خعًةتطوظاضية.تطيؿى بؤ تةيسيٍ كط
ًـّ ٓـةض هَيــطةزا زةًـةوَى نــةُس بـةَضَيعَيلى تــط ئةطـةض بــة زةيي ـيـ ُةيةتــة يـازَ هــَيٍ ببـوضْ ثطغــياضى          

ُى كـة  ئةوةياْ كطز كة شًاضةى وابعامن ئاًيِـة خـاُيـ ئـةو غـوئاهةى ٓـةبوو كـة شًـاضةى وةسـساتى غـةكة         
ثَيويػــتة ئَيػــتا هةٓــةضَيٌى كوضزغــتاْ نــةُسة و نــؤْ زةشًَيطزضَيــت و ض زاتايــةن هةبةضزةغــتى وةظاضةتــى  
ث ُساُاْ ٓةية؟ تـةبيعى وةسـساتى غـةكةُى ئـةوةى كـة بـةو ًةغـشاُةى كـة ئَيٌـة كطزووًاُـة هـة غـاآلُى             

ٓـةظاض   128تى كوضزغـتاْ بـة   ئيشتيادـا  2888َضابطزوو زا ُعيلةى ثَيؿى نواض غاَي ياْ هة غـاَهى ضابـطزوو   
ٓـةظاض وةسـسةى غـةكةُى     78وةسسةى غةكةُى هة ئاَُيم زا تةيسيط كطا، هةو وةختةوة تا ئَيػـتا ظيـاتط هـة    

تةُٔا هةو ثطؤشاُةى كـة بـة ئاطـازاضى بـا بَوـَيري كـة ًوغـةدةهّ زضوغـت كـطاوْ، ٓةضنـةُسة ٓةُـسَى كـةؽ             
زضوغـت كـطاوْ ئـةو وةسـساتى غـةكةُيةى كـة ٓةيـة        ًوًليِة ئاًاشة بةوة بـسات و بَوَيـت ئـةو وةسساُـة كة    

 ى ٓةشاض و كةَ زةضاًةتى ُةكطزووة.ٓةًووى خعًةتى خةَهل
بةآلَ هة ٓةًاْ كاتسا وةكو بةَضَيعتاْ ئاطازاضْ تـةُٔا هـة غـوهةفى عـةياضى كـة هـة ؾـاض و طوُـسةكاْ هـة زوو           

غــةكةُى زضوغــت كطزُــى  غــاَهى َضابــطزوو كــة زضاوةتــة خــةَهم كــة ئــةويـ بــؤ ٓــةًاْ ًةبةغــتى وةســساتى 
وةسساتى غةكةُى بووة ُعيلةى يةن تطهيؤْ زيِاض هـةو بـواضة خـةضز كـطاوة، كـة ٓةَهبةتـة ئةًـةف بةٓـةض         
ثَيوةضَيم بَيت ئةطةض سػـابى بلـةيّ ًوًليِـة بـة زةيـاْ ٓـةظاض وةسـساتى غـةكةُى هـة ُةتيذـةى زضوغـت            

كؤًةَهطايـةن يـةعِى ًوعازةهةيـةن     بووبَيت، بةؾَيواظَيلى طؿتى تةضي ـةى سػـاب كطزُـى ئيشتيـادى ٓـةض     
ٓةية كة ُةن تةُٔا بة ُيػبةتى كوضزغتاْ بةآلَ ٓةض ؾوَيَِيلى تط خؤى عـةزةزى غـوكاْ كـة وةضزةطريَيـت     

ًويـؤْ كـةؽ وةضبطـطيّ و     5عةزةزى غوكاُى كوضزغتاْ بؤ صيووُة ئةطـةض بَوـَيري ٓـةض بـؤ تةبػـيت بَوـَيري       
كــةؽ سػــاب بلــةيّ ئــةو وةختــة   5اًاُى خَيــعاْ بــة ًوعــةزةزي سػــاب كطزُــى ًوعــةزةزي شًــاضةى ئةُــس 
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كـةؽ بلـةيّ ئـةوة زةكاتـة يـةن ًويـؤْ، يـةن         5ًويؤْ ئةطـةض تةيػـيٌى    5َضَيصةيةن زةضزةنَيت با بَوَيري 
ًويؤْ خَيعاْ، ياْ خاُةوازة، يةن ًويؤْ خَيعاْ ظةضبى ًوعةزةزي صيووى غاآلُةى ئـةو كؤًةَهطايـة زةكطَيـت    

ٓةظاض وةسسةى غـةكةُى،   38% بَيت ئةوة زةكاتة غاآلُة ُعيلةى 3غةهةْ كة ُػبةتى صيووى كوضزغتاْ ًة
ٓةظاض وةسسةى غةكةُية َضةنـاوى ئـةو ثطؤغـةية بلطَيـت كـة بـةضزةواَ زةبَيـت، بـةو          38ثَيويػتة، دا هةو 

ؾلوة وةسساتى غةكةُى ئةو وةختة سػابى ئةوةى زةبَيت بؤ بلطَيت كة ٓةًوو ًودتةًـة  كـةَ زةضاًـةت    
لوًـةت  وو ًودتةًةعيـ ئيشتيادى بةوة ُية كة سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ياْ بـا بَوـَيري س  ُيةو ٓةً

 ئةوة هة ئةغتؤى خؤى بططَيت.
هةبةضئةوة ئةطةض شًاضةى ئةو كةغاُة سػاب بلةيّ كة بَوَيري ًوعـةزةزي زةخويـاْ هـة ًاًِاوةُسيـةو بطـطة       

ْ 58ٓةتا خواضةوة و ئةطةض وا سػاب بلةيّ كة ئةًاُة  ٓـةظاض وةسـسةى    15%ْ، كةواتـة ُيعكـةى   68 % يـا
غةكةُى وةكو ئةضكى سلوًةتة كة غاآلُة هةبةضُاًةكاُى خؤيسا سػابى بؤ بلات و تةيسيطاتى بـؤ بلـات، ض   

بَيت كة بؤى دَى بةدَى  2888ى غاَهى  7هةَضَيطةى غةُسويى وةبةضَٓيِاْ بَيت ض هة َضَيطاكاُى ياغاى شًاضة 
ْ اْ هةغـةض ثـطؤشةى َضَيطـاى غـؤضاْ و سـادى      بلطَيت، بةَضَيعياْ ثطغـياضي  و غـؤضاْ نـؤًاْ وةآلَ بـؤ     ئؤًـةضا

نؤًاْ كطز، ُةخؿةغاظى بؤ كطاوة و زيعايِى بؤ ئاًازة كطابـوو   -ثطغياضى بةَضَيعياْ ثطؤشةى َضَيطاى غؤضاْ 
َُيوى كيوـؤ ًـةتط، هةطـةَي زضوغـت كطزُـى تـو       36ثَيؿرت و ئَيػتا هة شَيط دـَى بـةدَى كـطزْ زايـة بـة زضَيـصى       

يـة، ثـطؤشةى زضوغـت كطزُـى      22/2/2812ثَيويػت، زضاوة بة كؤًجاُياف بةضواضى زةغت بةكاضبووُيؿـى  
كيوؤًةتطة هةشَيط دَى بـةدَى كطزُـة، طوشًةكـةى     18كة بة زضَيصى  ئؤًةضاْسادى  _دوت غايسى نؤًاْ 

ــاُطى        43 ــة ً ــةكاضبووة، ه ــطاوة، زةغــت ب ــى زَي ك ــاضة و خةضديؿ ــاض زيِ ــاَهى  7ًوي ةوة زةغــت  2811ى غ
% ةو كـة ئةطةضةكةؾـى زةطةَضَيتـةوة بـؤ غـةختى      15بةكاضبووة، َضَيصةيةكى زَي دَى بةدَى كطاوة كة ُعيلـةى  

نــةُس تَيبيِيــةكى طؿــتى ٓــةبوو هةغــةض بوزدــة بــة   عجُللإكــاضكطزْ هــةو ُاونــةية، بــةَضَيع كــان عــسُاْ  
َييسا وًِيـ تةئيسى بؤنووُى بةَضَيعياْ ؾَيواظَيلى طؿتى هةغةض تةوييتةكاْ و وابعامن ثَيؿرتيـ ئاًاشةَ ث

زةكــةَ كــة ئــةَ بابةتــة بــة ٓــةًوو دياواظيــةكاُي كــة هــة ُــاو ئــةَ ٓؤَهــةزا ٓةيــة زةبَيــت ٓــةًوو ثَيلــةوة     
ناضةغةضى بؤ ببيِيةوة بؤ غاآلُى ئايِـسة بـؤ ئـةوةى بوزدـة هـة كـاتى خؤيـسا ًوغـازةية بلطَيـت و ئةطـةض           

تةعاًوي هةطةَي ئَيٌة زةكات زةبَيـت ثَيلـةوة بةؾـَيواظَيلى ًوتـةفق     ضغليؿى تَيساية هةو ؾَيواظةى كة بةغسا 
عةهةئى وةكو زةَهَيّ بَطياضى هةغةض بسضَيت، ثطغياضى هةغةض بةُـساوةكاْ ٓـةبوو بـةَضَيعياْ، نـةُس بةُـساو      

بةُــساو ٓةيــة هــة ثــطؤشة بــةضزةواَ و هــة  31ٓةيــة، خــؤى ئَيػــتا بــة كــؤى طؿــتى بــة تــةُفيع و زيعايِــةوة 
زاُة ثَيؿِياض كطاوة بـةآلَ زيػـاُةوة زةطةَضَيٌـةوة غـةض      5ضةكاُيـ با بَوَيري، نوُلة هة ثَيؿِياضةكاْ ثَيؿِيا

بةُـساو هـة ٓـةوهَيطة و     14ئةوةى كة ًةغريى بَطياضزاْ هةغةض ثطؤشة ثَيؿِياض كطاوةكاْ بةؾـلوَيم زةبَيـت،   
ياضَيلياْ ٓـةبوو زةَهـَى زابـةف    يــ هـة زٓؤكـة، بـةَضَيع ُةغـطيّ طيـاي نـةُس ثطغـ         5ى هة غوَيٌاُية و  12

كطزُى ثطؤشةكاْ كةًوكوضتى ٓةية كة بووةتة ُآاوغةُطى بة تايبـةتى هـة بـواضى ئـاوزَيطى و كؿـتوكاَي كـة       
ظؤض كةًى بـؤ تـةضخاْ كـطاوة، وابـعامن بـةَضَيعياْ ًةبةغـتياْ ئةوةيـة كـة هـة بـةيِى ئـاوزَيطى و هـة بـةيِى              
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ةئيسى بؤنووُى بةَضَيعياْ زةكةَ، خؤى ئيشتٌاهة خةهةهَيليـ كؿتوكاَي زا، ًوًليِة ًّ ٓةتا سةزَيليـ ت
 ئاوزَيطى زوو وةظاضةتى ديا بووْ. ٓةبووبَى هةو بواضةزا كة وةظاضةتى كؿتوكاَي و

هة غةضةتاى كابيِةى ؾةؾـةًةوة زوو وةظاضةتةكـة زةًـر كـطا و ٓةُـسَيم هـة زةوائـريى وةظاضةتـى ئـاوزَيطى           
ى خؤياْ بة تةواوى ُةكطزبَيتةوة وٓةضوةٓا ئةوةى كة هة ئاوزَيطى زا بة ًوًليِة بةؾَيواظَيلى ًوُاغب دَي

تايبةتى هة ثطؤشة بهووكةكاُى ئاوزَيطى ئةطةض ًوتابةعة بلةْ ٓةَ هة ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكـاْ و ٓـةَ هـةو    
ظؤض  ئيعاُاتاُةى كة هةبةضزةغتى وةظاضةتى كؿتوكاَي زاية و هة ٓةًوو طوُسةكاُى كوضزغتاْ بـة ُيػـبةيةكى  

باف ثطؤشةكاُى ئاوزَيطى بةَضَيوة نووْ، تةُفيع كطاوْ، بةآلَ ثطؤشةى بهوون ًوًليِة هة ثطؤشةى طةوضةى 
ئاوزَيطى زا َٓيؿتا كَيؿة ٓةبَيت، غةُسيلاى ئةُساظياضاُى كؿتوكاَهى زةَهَى ثطؤشةيـةكياْ ٓـةبووة كـة ٓـةًوو     

نووة، ثطؤشةكة بةَضَيعاْ ثطؤشةى زضوغت كطزُـى   غاَهَيم ثاضةى بؤ زازةُسضَيت هة كاتَيم زا كة ًاوةى بةغةض
بيِايــة بــؤ غــةُسيلاى ئةُــساظياضاُى كؿــتوكاَي كَيؿــةى ٓــةبووة و كَيؿــةكةف هةزازطايــة و بــةَ ئاخطاُــةف   
كَيؿــةكة يــةك يى كطاوةتــةوة هــة بةضشةوةُــسى سلوًــةت، هــة بةضشةوةُــسى دئــةتى سلــوًى و ئَيػــتا كــاض   

 بةكاضبووُةوةى.اضَيلى تط بؤ زةغت زةكطَيتةوة بؤ د
بةَضَيعياْ طوةيي ٓةبوو و تَيبيِى ٓةبوو هةغةضئةوةى كة ئَيٌة هة هيػتى ثطؤشةكاْ زا طوُـسى يةضةنـةتاْ    

و يةضةزاَ هـة كـوَى يـةكرتى زةططُـةوة؟ كـة ظؤض زووضيؿـّ هـة يـةن، ئَيٌـة زاواى زَي بوضزُيـاْ زَي زةكـةيّ و            
بة ُاسيةى غووضزاؾة و غةض بة يةظاى زوكاُة، بـةؽ  بةَضَيعياْ َضاغت زةفةضًووْ، طوُسى يةضةنةتاْ غةض 

زياضة ئةوة غةَهةتيةكى ًةتبةعى بووة ئةطيِا وابعامن ئَيٌةف زةظاُري هة كوَيية طوُسةكة، بةآلَ ئةطةض بـةو  
ؾلوة ُووغطابَيت زاواى زَي بوضزْ زةكةيّ و ًةبةغتيـ هةوَى ثطؤشةيةكة  كة هةوَى ئـةصتاَ زةزضَيـت، زةَهـَى    

 2812بـؤ دـازةى غـةيس غـازق ـ يـةضةزاَ ـ ثَيِذـويّ ئايـا بـؤ غـاَهى             2811اض زاُـطا هـة غـاَهى    ًوياض زيِ 5
ثاضةكة، ببووضة بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ ئةطةض دـةُابتاْ ًوافةيـة بلـةْ ُةغـطيّ خـاْ هَيـطة ثطغـياضةكة        

 تةوظي  بلات؟.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ُةغطيّ خاْ فةضًوو.
 ُةغطيّ طياي: بةَضَيع

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
بيِاى زازطا هـة   4بةَضَيع وةظيطى ث ُساُاْ ئةو ثطغياضةى ًّ ًةبةغتٍ زضوغت كطزُى بيِاى زازطا بوو كة 

ًويـاض زيِـاض بـووة هـة      5غةيسغازق و ؾاضةظووض و يةضةزاَ و ثَيِذويّ ئةَ نواضة كة ٓةض يةكـةى بـة بـَطى    
بيِـاى زازطـاى يـةضةزاَ     2811زابـووة، بـةآلَ هـة ثطؤشةكـاُى غـاَهى       2818اَهى ثطؤشة ثَيؿِياض كطاوةكاُى غ

خطاوةتة غةض ئيساضةى طةضًياْ، بة ٓؤكاضَيلى زيلة وتيـاْ ظةوى ُيـة، بـةآلَ هـة زواى ئـةويـ خـاُووى تـط        
ْ  2812كطاوة، بةآلَ هة ثطؤشة بةضزةواًةكاُى غاَهآ   هةغةض ئيساضةى طةضًياُيـ ُةًاوة، ئةَ ثطؤشةية نـؤ
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نووة طةضًياْ ًّ ثَيٍ خؤؾة نووبَيتة طةضًياْ، بةآلَ نووبَيتة بواضى دَى بةدَى كطزُةوة، بةزاخةوة هة 
 غةض ثطؤشةكاُى طةضًياُيـ ُةًاوة، ئةوة ثطغياضةكةى ًِة بؤ هةغةض ثطؤشةكاُى طةضًياْ  ُةًاوة؟.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 دةُابى وةظيط فةضًوو.

 وى غِسى )وةظيطى ث ُساُاْ(:بةَضَيع ع
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بةَضَيع بؤ ئةوةى بة زةييـق تـط وةآلًـى ئـةو ثطغـياضة بسةًـةوة، ًـّ زوايـى بـة ُووغـطاوى َضةلـى وةآلًـى             
غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ زةزةًةوة بؤ ئةوةى تةوظحيى كاًوى هةغةض بسةَ، بؤ ئةوةى ًةوظوعةكة بـة تـةواوى   

، بةَضَيعياْ ثطغياض زةكات كة ثةضةثَيـساُى ثاضَيعطاكـاْ بـة ض ثَيوةضَيـم زاُـطاوة؟ ئايـا       سةيى خؤى وةضبططَيت
 ى زةبَيت هة ٓةًووياْ ظياتط بَيت.غةضشًَيطى ٓةية؟ ثاضَيعطاى غوَيٌاُ

وةكو ثَيؿرت تةوظحيٍ زا هةغةض ًةوظوعى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ ًـّ ثَيؿـِياضى ئـةوة زةكـةَ كـة ٓـةَ هـة         
ضزغــتاْ و غــةضؤكايةتى ئةصتوًــةُى وةظيــطاْ بَطيــاض هةغــةض ئــةوة بــسةْ و ؾــَيواظى تةيػــيٍ  ثةضهــةًاُى كو

كطزُى ثاضة و كةًيةتةكةى و ئةو َضَيصةى عةزةزى غوكاْ و ُفوؽ كة هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بَطياضى هةغـةض  
ضَيـت بـة ثَيـى    بسضَيت، ٓةضنةُسَيم بَيت ثاضةكةى، ئةوةى كة ئَيػتا ًةعووًة هـة بةغـسا بَطيـاضى هةغـةض زةز    

َضَيصةيــةكى زاُيؿــتواْ كــة كــةًرتة هــة ســةيي ى و ئــةواْ هــة غــةض ئــةو َضَيصةيــة زةنــّ، ثاضَيعطــاى غــوَيٌاُى   
سةشيةْ َضَيصةى ظياتطة بة ئيساضةى طةضًياُةوة نوُلة بةو ؾـلوة كـة زَيـت َضَيصةكـةى ظيـاتطة هـة ٓـةوهَيط و        

اتطة، زةَهـَى ثطؤشةكـاُى وةظاضةتـى ؾـةٓيساْ كـة      زٓؤن بة تةُيا يةعِى هة ٓةوهَيط ظياتطة و هة زٓـؤكيـ ظيـ  
ًوياض زيِاض كةنى ظؤضبةى ثطؤشةكاُياْ ُةنووةتة بـواضى دـَى    63ًوياض زيِاضة ياْ ظياتطة هة  63ُعيلةى 

، بـةآلَ هةوكاتـةو تـا    31/12/2811بةدَى كطزُـةوة، ئـةو بؤنـووُة َضاغـتة ٓـى بـةَضَيعياْ، زضوغـتة ٓـةتا         
وة كــة زةخيةيِــة بةضزةغــتى بةَضَيعتاُــةوة كــؤى طؿــتى ثطؤشةكاُيــاْ ئَيػــتا  ئَيػــتا بــة ئةثسةيتــة تاظةكةؾــة

ظؤضبةى ظؤضى ثطؤشةكاُياْ زةغت بةكاضبووْ و هةبةضئةوةى ظؤضبةؾياْ زضوغت كطزُى خـاُووْ و خـاُووى   
 بة َضَيصةيةكى باؾيـ تةُفيع بووة.خؤكطزيؿى ظؤض تَيساية 

بيِى و ثطغياضى ٓةبووة ئةطـةض ثـطؤشةى ظيـاتط بـؤ طـةضًياْ      وةآلًةكاُى بةَضَيع كان ُةضضياْ، كؤًةَهَيم تَي 
زاُةُطاوة هةبةض ًةسسوزيةت بووة و هةبةضئةوةى كة ُةًاُتواُيوة ظياتط هةوة هة ثطؤشة ثَيؿـِياض كطاوةكـاْ   

خـاُووى فةضًاُبـةضاْ هـة     19ًةدازي تَيسا ُةبووة، ثطؤشةى زضوغت كطزُى بيِايـةى بةَضَيوبـةض و ُاسيـة و    
سيةى باغَِى، ئةَ غاَي تةواو بـووة و ثاكتـاوى زاضايـى بـؤ كـطاوة و ٓـةضزوو ثـطؤشة هـة ًـاُطى          بةكطةدؤ و ُا

بووة بة ثطؤشةى تـةواو بـوو، هـة هيػـتةكاُيـ زآةيـة كـة ثَيؿـلة اْ كـطزووة بـة           2812ئاياضى ئةَ غاَي 
تـى ُـاوخؤ كَيؿـةى    بةَضَيع هيصُةى زاضايى وئابووضى و غلطتاضيةتى ثةضهةًاْ، ثطؤشةى زاضى ظيافـة بـؤ وةظاضة  

ظةوياْ ٓةية هةطةَي وةظاضةتى ؾاضةواُى زا كة ئَيػتا هة ناضةغـةض كـطزْ زايـة و هـة ؾـوَيَِيم زةطـةَضَيري كـة        
ٓــةتا ئَيػــتا كَيؿــةى ظةويةكــة بــووة كــة ئــةوة بــووة، بــةآلَ بــة ثَيــى ئــةو ئيػتفػــاضةى كــة كطزووًاُــة هــة   
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تَيبداُةى طؿتى هـة ٓـةوهَيط ثاضَيعطـاى ٓـةوهَيط     ًةضسةهةى ناضةغةض كطزْ زاية، ثطؤشةى ُؤشةُلطزُةوةى ك
)االزاضة احملوية( كاضطَيَطى ُـاوخؤ بـةَضَيوةى زةبـات و نـان كطزُةوةكةؾـى هـة غـةض ثاضَيعطايـة و دـَى بـةدَى           

ى زةكطَيت، بؤية هةغةض ثاضَيعطا زاُطاوة، نوُلة ئيساضةى ًةسةزي بةَضَيوةى زةبات و تـةُفيعى زةكـات، بِلـة   
 ةغت بةكاضبووة.ثؤهيػى عةُلاوة ز

ثطغياضى بةَضَيعياْ ئةوة بوو كة ثاضةى بؤ زابري كطاوة و تا ئَيػتا ٓيض ثاضةيةكى تَيـسا خـةضز ُـةكطاوة، هـة      
ةوة زضاوة بة كؤًجاُيايـةن بـةُاوى كؤًجاُيـاى طةؾـة و زاواى فـةضيَيلى غـيعط ٓـةبوو هةبـةض          2/5/2812

ا بـة ثَيـى ًـةعووًات ُيػـبةتَيلى بـاف تـةُفيعيـ       ٓةُسةن ئةعٌازي زةفّ وثَطكطزُةوةى خؤَي، بةآلَ ئَيػت
بووة، طةيؿتووةتة بازهؤ بة سػابى دةزوةي تةيةزوًى عةًةزي ئـةواْ، زازطـاى تـَى ٓةَههـووُةوةى ٓـةوهَيط      
 ثطؤشةى ئةصتوًةُى زازوةضى بووة ئةواُيـ هةبةضئةوةى كةغتافى ئةُساظياضى ٓوُـةضياْ ُـةبووة ثطؤشةكـة   

، طواغرتاوةتةوة غةض ثاضَيعطا بؤ دَى بـةدآ كـطزْ وغةضثةضؾـتى كـطزْ، هـة      طزوبةَضةلى زاواياْ هة ئَيٌة ك
كــاتى تــةواو بــووُى ثطؤشةكــةف و تــةواوبووُى بيِايةكــة تةغــويٍ بــة ئةصتوًــةُى زازوةضى زةكطَيتــةوة هــة  
هيصُــةى ئيػــت َ و تــةبيعى ئةصتوًــةُى زازوةضى بــةكاضى زَيــِّ، خــؤى ظؤضبــةى ثطؤشةكــاُى زاز وزازوةضى   

ؤ زةكطَيـت بـؤ غـةض    اكاْ كَيؿةياْ ٓةية هة دَى بةدَى كطزُياْ بةَضَيعاْ، هةبةضئـةوة طواغـتِةوةياْ بـ   ثاضَيعط
 وةظاضةتَيلى تط.

ًةبةغت ئةوة ُية كة ئةًة زازطاية و بؤنى هةغةض كاضطَيَطى ُاوخؤية و هةغةض وةظاضةتـى ُاوخؤيـة و يـاْ     
وة ئةطةض ُاوةكة يعة، ثطؤشةى ٓؤَهى وةضظؾى ياالةُفهةغةض وةظاضةتى ئاوةزاُلطزُةوةية، ًةبةغتةكة تةُٔا ت

ةوة  13/4/2812زضوغت بَيت؟ باؾـة، تـةواوة، بـةَضَيعياْ زةَهَيـت كـة ًاوةيـةكى ظؤضة ئـةو ثطؤشةيـةف هـة          
زةغت بةكاضبووة ئَيػتا خةضديؿى هةغةض كطاوة، زيػاُةوة زةَهَيٍ ٓةض داضَيلى تط ئةو تَيبيِياُةى كـة ئـةو   

ضهــةًاُاُى بــةَضَيع كــة تَيبيِيــاْ زاوة هةغــةض ؾــَيواظى ئةصتاًــساُى ثطؤشةكــاْ ســةيى   بةَضَيعاُــةى ئةُــساَ ثة
خؤياُــة و تَيبيِيــةكاْ زضوغــذي، بــةآلَ ٓــةض ئةوةُــسةى ُويػــاُة كــة زةبَيــت بطوتطَيــت كــة ئَيػــتا ئــةًَطؤ    

ٓةًووى زضوغذي، بـةآلَ ئَيػـتا كةًـةوية طـؤَضاوة، ٓـةض       31/12/2811ئةو تَيبيِياُة بؤ  19/6/2812
 ُسةية و ئيدت فةكة هةغةض ئةوةية.ةوةئ
بةَضَيع كان ُةشاز ععيع غوضًَى، زوو تَيبيِى ططُطى ٓةبوو ئةويـ يةكَيلياْ كة ططُطـى ظيـاتط بـسضَيت بـة      

ؾوَيِةواض، بةَهَى َضاغتة ئَيٌةف ثؿتطريى بةَضَيعياْ زةكةيّ و ثؿتطرييةكةف تةُٔا ًةغةهةى بوزدة ُية بـة  
هةُاو بوزدـةكاُى وةبـةضَٓيِاْ زا ئيِعلـاؽ بلـات، كةنـى ثـاضةى بـؤ تةخػـيؼ         سةيي ةت كة هة ؾوَيِةواض 

كطاوة خؤى ًةوظوعةكة هةوة طةوضةتطيؿة ؾَيواظى ئئتٌاًةكة ئَيػتا هة غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيطاُة 
و هة كؤبووُةوةى ئةصتوًةُى وةظيطاْ و ٓةضوةٓا هة كؤبووُةوةى ئةصتوًةُى ئابووضيـ زا بـاؽ هـةوة كـطا    

بة ض ؾَيواظَيم و ئاهيةتَيم بسؤظضَيتةوة كة ظيـاتط بةضدةغـتة ببَيـت و خـؤى ًوًليِـة يةكـةًري ختـوة         كة
ئةوة بَيت كـة زائـريةى ؾـوَيِةواض هـةو ؾـلوةى كـة ٓةيـةتى و هـةو بعضبووُـة هـةُاو وةظاضةتـى ؾـاضةواُى كـة              

تَيلى غـاُةوى زاُـطاوة،   بةععَيم هةطةَي غياسة زاُطاوة ياُيـ هـة وةظاضةتـى غـةيافة كـة زيػـاُةوة وةكـو ؾـ       
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يةعِى ئئتٌاًةكـة وابـعامن زةبـَى هـةوَيوة زةغـت ثـَى بلـات، ئيِذـا ًةغـةهةى ثطؤشةكـاُى كـة ثةيوةُـسياْ             
ٓةبَيت بة ؾوَيِةواضةوة، بةَضَيعياْ ٓةضوةٓا زةَهَى كة ططُطى ظياتط زةبَيـت بـسضَيت بـة طةؾـتوطوظاض ئـةويـ      

َيــت و ئَيػــتاف ثــطؤشةى دوزاكطزُــةوةى زةغــتةى  ٓــةضوةٓا ٓــةًاْ بؤنــووْ هةغــةض ئــةويـ تــةتبيق زةب 
طةؾتوطوظاض هة وةظاضةتـى ؾـاضةواُى هةبةضزةغـت زايـة و تةُاُـةت ثـَطؤشة ياغـايةكى بـؤ ئاًـازة زةكطَيـت بـؤ            
ئةوةى كة زيطاغةت بلطَيت و زوايـى ثَيؿـلةف بـة غـةضؤكايةتى ثةضهـةًاُى بـةَضَيع بلطَيـت، بـؤ ئـةوةى كـة           

 اًى ثَى بسضَيت.تة بلطَيت و ئئتٌظياتط بةضدةغ
بـةَضَيع كـان طيــاي ثَيؿـِياضى ئــةوة زةكـات كـة هيػــتى ثطؤشةكـاْ بــؤ ئـةوةى كـة كاضئاغــاُى بـؤ سلوًــةتى           

ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بلطَيت و ُةيةتة ثةضهةًاْ بةَهلو تةُٔا بَطى ثاضةكة سةشيةْ ئةطةض ض بةو ؾَيوةية بَيت 
ةضهةًاْ ٓـةض بَطياضَيـم بـسةْ ئَيٌـة ًولةنـى ئـةوة       وض ئةطةض غةضؤكايةتى ثةضهةًاُى بةَضَيع و ئةُساًاُى ث

زةبري، بةآلَ ئةطةض بة ٓةض ؾَيواظَيم بَيت ض هة ًةوظوعى هيػتةكة ض هة ًةوظوعى ثاضةكة ٓـةض ئاهيـةتَيلى   
تط كة ئي رتاح بلطَيت كة ئةَ ٓةًوو تةفػيآلتاُة هة يةن كـات زا هـة كـاتى ثـطؤشة ياغـاى ًوُايةؾـةكطزُى       

طَيت، ئَيٌةف ثَيٌاْ باؾة و ثَيٌاْ خؤؾة كة ؾَيواظَيلى با بَوَيري ئاغاُرت بططيِة بةض ثطؤشة ياغاى بوزدة بل
 ثةضهةًاْ َضةظاًةُسى هةغةض بسات. ئةطةض غةضؤكايةتى

بةَضَيع كان خويى ثطغياضى هةغةض ًةوظوعى ططَيبةغتةكاُة و بة تايبةتى زةَهَيت كة ئَيػتا بةَضَيوبةضايـةتى   
ى ث ُـساُاْ زا ٓةيـة و ٓـةضوةٓا ثطغـياضى ئـةوةف زةكـات و زةَهَيـت ئيؿـطاف يـاْ          ططَيبةغتةكاْ هة وةظاضةت

ًوتابةعةى ثطؤشةكاْ هة ئاغتى ثَيويػت زا ُية، بةَضَيعاْ كة باغى ططَيبةغتةكاْ زةكةيّ )اهع ـوز( ؾـايةُى   
ٓةضوةٓا هة  باغة كة هَيطة ئاًاشةيةن باططاوُسَيلى ئةو ًةوظوعة بسةَ كة هة سلوًةتى عريايى فيسضاَي زا و

ٓةضَيٌى كوضزغتاْ زا ئَيػتا بؤؾاييةن ٓةية بةُاوى بؤؾايى ُةبووُى )ياُوْ اهع وز(، ئةًة ًةوظوعَيلة كة 
بةُلى َُيوزةوَهةتيـ هة طةَي ئَيٌة هة غاآلُى َضابطزوو و هةطةَي سلوًةتى عريايى فيـسضاَهيـ كـاضى كـطزووة    

كـة بـة    2811هة غاَهى  1ات، ئَيٌةف تةعويٌاتى شًاضة بؤ ئةوةى كة ئةَ ًةوظوعة بة تةعويٌاتَيم َضَيم  
تةُػي َيلى تةواو هةطةَي باُلى َُيوزةوَهةتى و اليةُى ًوختةغـة هـةو بـواضةزا، تةعويٌاتـةكاصياْ زةضكـطزووة      
كؤًةَهَيم تَيبيِى ٓةية هةغةض ئةو تةعويٌاتاُةف، يةعِى تـةعويٌات خـؤى بـؤ ئـةوة زازةُـسضَيت كـة دَيـى        

ٓةتا ئةطةض ياُوْ ُةبَيت ٓةتا ياُوُةكـة بـة تـةواوةتى زازةًـةظضَيت زةُووغـطَيتةوة و هـة        ياُوُةكة بططَيت
ثةضهــةًاْ ثةغــةُس زةكطَيــت ئــةو تةعويٌاتاُــةى كــة ئَيٌــةف زةضًــاْ كــطزووة ئيػــتِازى كــطزووة هةغــةض     

غـةضى ٓةيـة   ُيعاًَيم كة هة غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيطاُةوة ثةغةُس كطاوة، بةآلَ كؤًةَهَيم تَيبِيى هة
و ؾتَيلى تةبيعيؿة كـة ئـةو تةُاُـةت ئـةو ُيعاًـةف ئةطـةض ياغـاف زةضُةنـَيت هـة ثةضهـةًاُى بـةَضَيعةوة            
زةبَيت ُيعاًةكة داضَيلى تـط ًوضادةعـة بلطَيتـةوة و ؾـتَيلى تةبيعيؿـة كـة ٓةضنـةُس غـاَهَيم يـاُوْ يـاْ           

ى ظضوفـى ئـةو كاتـة و بـة ثَيـى ؾـَيواظى       ُيعاَ ياْ تةعويٌات داضَيلى تط ًوضادةعةى ثَيسا بلطَيتةوة بـة ثيَـ  
بةَضَيوةنووُى كاضةكاْ، نوُلة ئَيٌة يةكَيم هة ئةطةضةكاُى ٓةُسَى دـاض يـةكَيم هةئةطـةضةكاُى زواكـةوتِى     
تةُـسةضيِط يـاْ زواكـةوتِى زيـعايّ و يـاْ زواكـةوتِى ئيشاهـة، بـةععَيم دـاض فةيةضةيـةكى ًوعةيةُـة هـة             
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وظوعى ئيؿطاف كة بةَضَيعياْ زةَهَيّ هة ئاغتَيلى ًوُاغب زاُية، خؤى هة تةعويٌاتَيم ياْ هة ُيعاًَيم زا، ًة
تةعويٌاتى تةُفيعى ًواظةُةف و ٓةضوةٓا هـة تـةعويٌاتى تـةُفيعى ع ـوزيـ ئاهيـةتى ئيؿـطاف زاُـطاوة و        
تةُاُــةت هــة ُاسيــةى ســةوافع و ئةواُــةف تــةعطية كــطاوة، ًوًليِــة زةبَيـــت ظيــاتط ئئتٌــاَ بــةو داُبــة  

ةآلَ خـؤى بةؾـَيوةيةكى طؿـتى بـة تةغـةوضى ًــّ ظيـاتط هـة كَيؿـةكاْ هـة ئيؿـطاف زاُيـة، ظيــاتط            بـسضَيت، بـ  
 كَيؿةكاْ هة غوضعةتى تةُفيع زاية.

بةَضَيع ز.دئاْ ئاًاشةى بةوة زا كة ٓيض ثطؤشةيةن بؤ خوؾم و بطا ًةغيشي و يةظيسيةكاْ هة ثطؤشةكاُى  
ْ بة سةيي ةت هة وةظاضةتى ئةو ياف ُري، يةعِى ئةطةض وةظاضةتى ئةوياف زاُةُطاوة زياضة ئَيٌةف ثطؤشةكا

دةُابتاْ زةبيِّ كة ٓةضنـةُسة هةطـةَي ٓـةًوو وةظاضةتـةكاْ ٓةًآـةُطيٌاْ كـطزووة، ثطؤشةكاصيـاْ هـةواْ         
وةططتووة ئيِذا ٓةُـسَيم هـةو بةَضَيعاُـة هـةالى هيذـاُى تايبـةت طوـةيى زةكـةْ و زةَهـَيّ ئَيٌـة ئاطاًـاْ هـةو             

ذا تؤ وةضة ًةغةهةْ ٓةُسَيم ثَطؤشة بؤ خوؾـم وبـطا ًةغـيشى و يةظيسيـةكاْ زابِـَيري و      ثطؤشاُة ُية، ئيِ
ئيِعلاغى  ئةًة وةظاضةتى ئةوياف ئاطاى زَي ُةبَيت ئةو وةختة زةبَى وةظاضةتى ئةوياف نى بَوَيت، هةبةضئةوة

زةظاُـري بةَضاغـتى كـة    ئةوة زةكات كة ئَيٌة ثطؤشةكاصياْ هةواْ وةضططتووة، ئَيٌةف ئةو تَيبيِة بة ثةغـةُس  
سةية َضةناو بلطَيت، ٓةضنةُسة هةغةض غاآلُى َضابطزوو كة َٓيؿتا ٓةُـسَى ثـطؤشة هةغـةض وةظاضةتـى زاضايـى      
ٓةبووة و بؤ صيووُة ثةضغتطاى الهـ، وابعامن هةغةض ًيعاُية تةؾييوى ياْ هةغةض وةظاضةتى زاضايـى ٓةُـس    

 كة ٓيض ؾتَيلى تيا ُية. ة، َضاغتةؾتياْ بؤ كطابوو، بةآلَ هةالى ئَيٌةي
ــة          ــطيـ ه ــةَضَيعى ت ــتى زةزات و ظؤض ب ــى تةُسضوغ ــاُى وةظاضةت ــةًى ثطؤشةك ــة ك ــاشة ب ــاْ ئاً ــةَضَيع ز.دئ ب

سةيي ةت زا ئاًاشةيـاْ بـةوة زا كـة نـؤْ زةبَيـت كـة بـابَوَيري هـة زُيـاى ئـةًَطؤ زا كـة ُيػـبةت هـة زُيـاى               
ضوغتى و ثةضوةضزة و ئةواُة زةزات بؤنـى هـةالى ئَيٌـة    سلوًَطاُى ًؤزَيطْ زا خةَهم ئئتٌاَ ظياتط بة تةُس

% كـةًرتة خـؤى ئَيٌـة بـة زوو     6ُيػبةتةكاُى وةظاضةتـى تةُسضوغـتى ض هـة تةؾـييوى و ض هـة وةبـةضَٓيِاْ        
ُةو  زةتواُري باغى ئةو تَيبيِية بلةيّ و زةتواُري وةآلًى بسةيِةوة يةكَيلياْ ئةوةية كة بَوـَيري ئَيٌـة بـا    

بلةيّ وةظاضةتى تةُسوضغتى يةكَيلة هةو وةظاضةتاُةى ئَيػـتا كـة شًاضةيـةكى ظؤض ثـطؤشةى      غةيطى شًاضةكاْ
ًويـؤْ زؤالض ئَيػـتا    858ٓةية و ثطؤشةكاُى ُػبيةْ بـة نـاو ٓةُـسَى وةظاضةتـى تـط زواكـةوتووة، ُعيلـةى        

تةُسضوغـتى   ًويؤْ زؤالض ثطؤشةى بةضزةواَ هـة ٓةضغـَى ثاضَيعطـا هـة وةظاضةتـى      858ثطؤشةى بةضزةواَ بايى 
ثطؤشةياْ ٓةية و ُػبةتى تةُفيعيؿياْ هة ئاغتَيلى ثَيويػت زاُية، بَيذطة هـةوةى كةٓةُـسَى ثـطؤشة ٓةيـة     

يةضةوَيَوـةيى كـة ًاوةكـةى كؤُرتيؿـة، بـةآلَ بَيذطـة        488وةكو ز.َضَيباظ ئاًاشةى ثَييسا وةكـو ُةخؤؾـداُةى   
هة زوو، غَى غاَهى َضابطزووف بؤياْ تةخػيؼ كطاوة هةواُة تةُاُةت ئةو ثطؤشاُةى كة هة غاآلُى َضابطزوو زا 

و ًوغازةيةى هةغةض كطاوة غوضعةتى تةُفيعياْ بةو ؾـَيواظة ُـةبووة و  ًوًليِـة ئةطـةضى غـةضةكيـ كـة       
بَيتة بةضنـاو بَيذطـة هـة ٓـةًوو ؾـتَيلى تـط تواُـاى ٓةُسةغـى بَيـت، نـوُلة وةظاضةتةكـة ئـةضكى غـةضةكى              

ض غةيطى ياغاكةؾياْ بلةيّ ثَيؿلةف كطزُى خعًةتطوظاضى تةُسضوغـتية  وةظاضةتةكة ئةطةض تةُاُةت ئةطة
ُةن زضوغت كطزُى باَهةخاُة، تةُاُةت ئيشتٌاهة ئةطةض غةيطى ياغايةكة بلةيّ ئيشتٌاهـة زضوغـت كطزُـى    
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باَهةخاُــةى تَيــسا ُــةبَيت، بــةو ثَيــوةضة وةظاضةتــى تةُسضوغــتى ثاضةيــةكى ظؤضى بــؤ تــةضخاْ كــطاوة، نــوُلة  
% ئةًة َضَيصةيةكى كةًة 6% ياْ 5ضةيةًةكاْ هةبةضزةغتى بةَضَيعتاُة بة ثَيوةضى ئةوةى كة ئايا  ئةًػاَهيـ

ئــَى خــؤ ئــةَ ُيػــبةتة نــؤْ سػــاب زةكطَيــت هــة ًــةطيوعى ثطؤشةكــاُى وةظاضةتــى تةُسضوغــتى ظائيــسةْ    
تَيم ثَيـم  ًيعاُيةى تةؾييوية، ًيعاُيةى تةؾييوى وةظاضةتى تةُسضوغتيـ ئةوةى كة ًةعووًة هة نةُس ؾ

ــةى     ــط ُعيل ــةكاُى ت ــةًوو وةظاضةت ــو ٓ ــت وةك ــاتى   65زَي ــة وًوخةغةغ ــةعاف و  ًوون ــة ً ــة ه % ًيعاُيةك
فةضًاُبةضةكاُيةتى، شًاضةى فةضًاُبةضةكاُى كة ٓةيةتى شًاضةيـةكى ظؤضيؿـى ٓةيـة يـةعِى ئـةوة ُيـة كـة        

ئةوةُـسةى كـة ٓةيـة يـةعِى      بَوَيري وةظاضةتَيلة كة ُويػاُيةكى ظؤضياْ ٓةية وةكو وةظاضةتى ثةضوةضزة ٓةض
ئةًة وايعى ساَهَيلة، هةبةضئةوة ئةو ضةيةًـة خـوزى ئـةو ضةيةًـة هـة سةيي ـةت زا ظؤض ئيِعلاغـى باؾـى و         
خطاثى وةظعـى تةُسضوغـتى ُاكـات، ٓـةتا ئـةوةى كـة خـوزى غيػـتٌى تةُسضوغـتى ئيِعلاغـى ئـةوة بلـات،             

( يـاْ زآـاتى   G.D.Pة هـة كـؤى طؿـتى )   نوُلة تؤ هَيطة ئةطةض ًوؾاضةكةى كةضتى تايبةت سػاب بلـةى كـ  
تاكة كةؽ و زآاتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بةؾَيلى هة ثاضةى سلوًةتى ٓةضَيٌة و بةؾَيليؿـى هـة زآـاتى تـطة     
هة كةضتى تايبةت زا هة كاغبى خةَهلة با بَوَيري، ئةًة ئةطةض ئيعافةى ئةو بةؾةف بلةيّ كة كةضتى تايبةت 

بيوؾـّ( ًوؾـاضةكةت زةكـات، ئـةوة ثَيلـةوة ئـةو وةختـة زةبـَى سػـاب          هة خعًةتطوظاضى تةُسضوغتى )كؤُرت
بلةيّ كة زةبيِري ئةو وةختةف ٓـةض كةًـة، بـةآلَ سلوًـةت هـة وةظاضةتـى تةُسضوغـتى زةبـَى بطاتـة ئـةو           
َضؤشةى كة يةُاعةت بةوة بلات كة ئيٌلاُياتى سلوًةت سسوزى ٓةية و زةبَيت ئيػتفازة هة كةضتى تايبةت 

وآلتة ثَيؿلةوتووةكاُى دئاْ خعًةتطوظاضى تةُسضوغتى هة كةضتى تايبةت بلَطَيت و بة  بلات وةكو ٓةًوو
 عوَ ثَيؿلةؾى ٓاووآلتياُى بلات.زغعطَيلى ًة

بةَضَيع غةضطوَي خاْ ثطغياضى ئةوةى كطز كة بوزدة ظياز زةكات، سةية بوزدـةى ئيػتػـٌاضى ظيـاز بلـات،      
و هة ٓةضَيٌى كوضزغتاُيـ كة بوزدة ظياز زةبَيت ظياتط  خؤى ٓةض ئةوةف ًوتةبعة وتةُاُةت هة عرياييـ

ٓةض ًةوظوعى ًةؾاضيعة، نوُلة خؤ ٓيض ئةوةيةكى تط ُية ئةطةض تةؾييوى كـة بـا بَوـَيري ئةوهةويـةت بـؤ      
ًةعاؾــاتة، َضاغــتة، بــةآلَ كــة تــةعيِاتى ُــةبَيت ثاضةكــة زةبــَى بهــَيت بــؤ ًيعاُيــةى ئيػتػــٌاضى، ٓــةضوةٓا 

كة ًّ هة وةآلًةكامن زا ئاًـاشةَ بـة شًـاضةى كـة ئَيٌـة زةظاُـري كـة ظيـاتط هـة غـةز بِلـةى            بةَضَيعياْ زةَهَيّ 
ثؤهيؼ هة خاُووى كطَيساْ، ئاًاشةؾٍ بةوة زا كة ئةوة سةيي ةتَيلة و ثَيؿـٌاْ ُاخؤؾـة، بـةآلَ بةضاًبـةضى     

ــة بوُيــةى تــةستى       ــةف ٓةيــة، هةبةضئــةوة كؤًــةَهَيم كَيؿــة ه ــةظاض يوتا اُ ــى غــَى ٓ ــةضَيٌى ئــةوة ُةيػ ٓ
كوضزغتاْ ٓةية ئَيٌة تةئيسى بةَضَيعياْ زةكـةيّ و زةَهَيـت كـة ئـةو بِلاُـةى كـة هـة خـاُووى كـطَى زاْ ظؤض          
ُاؾــياوْ و ُابةضاًبةضيــةن ٓةيــة هــة وةظيفــةى ئــةو بِلاُــةى ثــؤهيؼ و ئــةو ؾــوَيِاُةى كــة تَييــساْ، بــةآلَ 

زةطــطيّ، بــةَضَيع بــةفطيّ خــاْ ئــةوةف ٓــةض هةبــةض ًةسسوزيــةت بــووة و تَيبيِيةكــةف ظؤض بــة ٓةُــس وةض 
ٓــةظاض يوتا اُــة ض كَيؿــة ٓةيــة هــة كوضزغــتاْ كَيؿــةكة نــؤْ   3ثطغــياضى ئــةوةى كــطز كــة باؾــة ئةطــةض  

ناضةغةض زةكةْ؟ و ثَيوةضى زابةف كطزُى بوزدة هة ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ زا زةَهَيـت ثَيـوةضى زابـةف كـطزْ       
ئةًـةف بـة بؤنـووُى بـةَضَيعياْ ئةًـةف ثَيـوةضَيلى        ٓةتا ئَيػتا ٓةض ثَيوةضى شًاضةى زاُيؿتواْ بـووة، كـة  
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عازي ُة ُية هةبةضئةوةى ٓةُسَى ُاونة ٓةية كة ًوتةظةضضْ و ٓةُـسَى ُاونـة ٓةيـة كـة ئـةَ ثَيـوةضة بـة        
تةواوةتى كَيؿةكاُياْ ناضةغةض ُاكات، ٓةضوةٓا زضوغت كطزُـى غـةُتةضى ئـؤتيعَ هـة غـوَيٌاُى و ٓـةضوةٓا       

غـاَهى ئاييِـسة ٓـيض ثطؤشةيـةن ثَيؿـِياض ُـةكطَيت تـاوةكو ئـةو كاتـةى ثـطؤشة            ثَيؿِياضى ئةوةف زةكـات كـة  
بةضزةواًةكاْ تةواو زةبّ، بة ُيػبةتى كَيؿةى يوتا اُةكاْ، بةَضَيعاْ ئَيػتا ئـةوةى كـة ئـةو شًاضاُـةى كـة      

ًـ       اضة و تيلطاض زةبَيتةوةو كة باغيؿى زةكةيّ ٓةُسَيلى بؤ ئةوةية كة وةظعةكـة ًـةعووَ بَيـت و بـة ثَيـى ش
زاتا و ئاًاض ًةعووَ بَيت كة ئَيٌة كَيؿةيةكى طةوضةًاْ ٓةية هة يوتا اُة و ٓةًووف ثَيلـةوة كـاض بلـةيّ    
هةغةض سـةي كطزُـى، بـةَضَيعياْ زةثطغـَيت نـؤْ ناضةغـةض زةكطَيـت، خـؤ بـةَ ًةسسوزيـةتى بوزدـةى كـة             

ةض ئةواُـةى كـة ثَييـاْ زةطوتطَيـت     ٓةية، يةعِى ئةطةض سػاب بلةيّ ئةطةض بَوَيري غَى ٓةظاض يوتا اُة ئةط
يوتا اُةى صيووُةيى ًوعةزةي زوو ًويؤْ زؤالضياْ تَى زةنَيت، ئةطةض ئَيٌـة ئـةوةف وةضُـةططيّ و تـةُٔا     
بَوَيري ؾتَيلى وةغةت تطيـ هةوة وةضططيّ بَوـَيري يـةن ًويـؤْ زؤالضى تـَى زةنـَيت، يوتا اُـة ئةطـةض غـَى         

 زةكاتة غَى ًوياض زؤالض، يةعِى ئةطةض ئةًَطؤ سياُـةوَيت ٓةَهٌـةتى   ٓةظاض ظةضبى يةن ًويؤْ بلةيّ زةبيِري
َِكطزُى كةًى يوتا اُة زةغت ثـَى بلـةيّ زةبَيـت غـَى ًويـاض زؤالض تـةُٔا بـؤ ًـةوظوعى يوتا اُـةكاْ           ببِ

ًويـاض ُـةبَيت، نـوُلة ئةًـة وةكـو بالـاْ كـطز ٓـةض يوتا اُةيـةكى           5ٓةبَيت بةاليةُى كةًيـةوة ئةطـةض   
زوو ًويؤْ زؤالض ًةظةُسة بـؤ غـيعطةكةى كـطاوة، هةبةضئـةوة ئَيٌـة ئَيػـتا وا زيطاغـةتى ثطؤشةيـةن          صيوويي

( يـاْ  PPPزةكةيّ كة ثَيويػتيٌاْ بة زةعٌى ثةضهةًاُى بةَضَيعيـ زةبَيـت، سةشيـةْ ئـةويـ ًـةوظوعى )    
(Public private partnershipكة ًوؾاضةكةى كةضتى تايبةت وكةضتى سلوًية هة ناضةغ ،) ةض كطزُى

ــة         ــةتى ه ــة تايب ــس  وآلت ب ــة ٓةُ ــة و ه ــةوظوعى خةغدةغ ــؤ ً ــةزيوَيم ب ــة ب ــتا بووةت ــة ئَيػ ــةكاْ زا ك كَيؿ
زةوضوبةضى ئَيٌة توضكيا بؤ صيووُة ئةو كَيؿةية ئةو غيػتٌة ظؤض بـة غـةضكةوتوواُة ثيـازة كـطاوة، ئـةويـ      

ُـ      ةكطَيت غـَى ٓـةظاض يوتا اُـة    ًةفٔوًةكةى بة كوضتى ئةوةية، ًةفٔوًى ئةو غيػتٌة كـة ًـازاَ ًـّ ثـَيٍ 
غاَهٍ بوَيت ٓـةتا ٓـةض غـَى ٓةظاضةكـة تـةُفيع بلـةَ، ئةَهتـةضُاتيعَيم و         12ئةًَطؤ زةغت ثَى بلةَ و بةَهلو 

 25زابَِيت و يوتا اُة زضوغت بلات  بَيت هةباتى ئةوةى ثاضةى هة باُمبةزيوَيم ئةوةية كة كةضتى تايبةت 
بيِايــة بــة كــطَى هــة كــةضتى تايبــةت وةضبططَيــت و بــة ؾــَيوةيةن   غــاَي سلوًــةتى ٓــةضَيٌى كوضزغــتاْ ئــةو

غـاَهةكة ئـةو بيِايـة ببـَى بـة ًـوَهلى سلوًـةت،         25كةياظاصتى كةضتى تايبـةتيـ ًوضاعـات بلطَيـت و زواى    
بةؾَيواظَيم كة تةوافويَيم ياْ ئيِػذاًَيلى تةبيعى و ُؤضًاَي ٓـةبَيت هـة بـةيِى كـةضتى تايبـةت و كـةضتى       

ةف ئةوةى كة ئَيػتا  باغٍ كطز بةو ؾلوة بة كوضتى فلطةيةن كة ئَيػتا ئَيٌـة وا زيطاغـةتى   سلوًى زا ئةً
زةكةيّ سةشيةْ ثَيويػتى بة تةوافوق، تةُعيٍ كطزُيـ زةبَيت و ثَيويػتى بة يةكَيلـة هـةو َضَيطةنـاضاُةى    

زةكـةيّ، ستٌـةْ    كة بة ئيعافةت ئةو ثـطؤشة يوتا اُاُـةى كـة هـةشَيط دـَى بـةدَى كطزُـة ئَيػـتا زيطاغـةت         
ــتةًى )  ــةًاْ غيػ ٓPublic private partnership    ــازةى ــبةتى د ــة ُيػ ــاْ ب ــة ظؤض وآلت ــتا ه (( ئَيػ

غةضيعيـ بة ُيػبةتى )ٓاى وةي(ف بةكاضزَيت، نوُلة ًوًلري ُية ئةطةض ئيٌلاُياتى سلوًةتى ٓةضَيٌى 
ةبةالســة، ئةًــة بؤنــى   بــةَضَيع ئةطــةض ئَيٌــة تةًاؾــاى بلــةيّ َضاغــتة ظؤض كــةؽ زةَهَيــت ئــةَ بوزدــة ظ         
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ًوياض زؤالض بـؤ ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ كـة تـةُٔا ًوسافـةظةى        18ًةفعوهةكةى زياض ُية؟ بةآلَ خؤى بةَضَيعاْ 
زٓؤن هة وآلتَيلى وةكو هوبِاْ طةوضةتطة ٓةضَيٌى كوضزغتاَُيم كة بة سةطيى ئةو ئيساضةيةى كة تـةُٔا بـة   

ويـؤْ كةغـة، ئةطـةض بـة ًةيايػـى ئـابووضى ئـةَ ظةًاُـة         ً 5بَى ُاونة زابَطاوةكاْ هة غويػـطا طـةوضةتطة و   
ًويؤْ كةؽ بة ٓيض ؾَيواظَيم و بة ٓيض ثَيوةضَيـم ثاضةيـةكى ظؤض ُيـة،     5ًوياض زؤالض بؤ  18غةيطى بلةى 

بةآلَ ثاضةيةكى ظؤضة بؤ ٓةضَيٌى كوضزغـتاْ تـةُٔا و تـةُٔا بـة ًوياضةُـةكطزْ هةطـةَي غـاآلُى ُـةوةزةكاْ و         
ًوًليِة ظؤضبةى خةَهلى كوضزغتاْ دوى هـة باهـة    2883ةوة تا  1991غاآلْ هة ثَيـ ، بةَهَى 2883ثَيـ 

كَطى بَيت، ًوًليِة ظؤضبةى خةَهلى كوضزغتاْ ٓةبووة ئةطةض تةُاُةت ثَيؿى ًةوظوعى ُةوت بةضاًبةض بة 
ؿـى  خؤضان كَيؿةى خؤضاكى ٓةبووة، يةعِى كَيؿةى زابري كطزْ و كَيؿـةى تَيـط بـووُى ئةطـةض تةُاُـةت ثيَ     

ًــةوظوعى ُــةوت بةضاًبــةض بــة خــؤضان كَيؿــةى خــؤضاكى ٓــةبووة، يــةعِى كَيؿــةى زابــري كطزُــى خــؤضان   
وكَيؿةى تَيط بووُى ٓةبووة، بة بةضاوضز هةطـةَي ئـةو غـاَهاُة بوزدـةى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ ظيـازى كـطزووة،         

ٓــةظاض كيوؤًــةتطى  58بــةآلَ بــة بــةضاوضز هةطــةَي ئيشتيادــاتى بوُيــةى ٓــةضَيٌى كوضزغــتاْ كــة ظيــاتط هــة  
ًوضةبة  يةن دازةى خةتى غةضيعى ٓاى وةى بة غتاُساضزى َُيوزةوَهةتى زَي ُية ئةًـة هـة كاتَيـم زايـة كـة      

كٍ خةتى ئؤتؤباْ و دازةى غـةضيع هـة تطَيبيوـةوة     1358هةعرياق زا تةُٔا هة غاَهاُى ٓةؾتاكاْ زا ُعيلةى 
ة و ٓةُـسَى هـة ئةُـساظياضة بـةَضَيعةكاْ ئةواُـةى كـة       زةغت ثَى زةكات بؤ بةغسا و ٓـةتا زةطاتـة الى بةغـطةو   

ــان زاضا تةُاُــةت ًــةعووًاتى       ــر و وةكــو ك ــو كــان ضةُ ــان ؾــَيطواْ و وةك ــاْ وةكــو ك ــةَضَيع ؾــوَيط خ وةكــو ب
ــةضَيٌى       ًوفةغــةَهياْ ٓةيــة كــة عــرياق ئــةو بوُيــةى تةستيــةى هــة غــاَهاُى ٓةؾــتاكاْ زضوغــت كــطزووة، ٓ

ػتا دازةكاُياْ خـطاخ بَيـت تـةُٔا ًةغـةهةى ئيساًـة و غـياُةية، ئـةطيِا        كوضزغتاْ ُيةتى، ئةطةض ئةواْ ئَي
بوُيةى تةستيةكة ٓةية، ؾـاضَيلى وةكـو بةغـسا كـة يةكَيلـة هـة طـةوضةتطيّ ؾـاضةكاْ هـة عاهـةَ بـةوةى كـة             

% ى ؾـاضى بةغـسا زوو ُةوعـة غيػـتٌى ئـاوى      68ؾاضَيلى ئوفويية بوُيـة تةستيةكـةى تةُاُـةت ظيـاتط هـة      
ة بؤ خواضزُةوة ئةوةى كة بؤ ئاوزاُى سةزي ةية، كة ثَيى زةَهـَيّ ئـاوى خابـت، كـة بـؤ ئـاوى       ٓةية، ئةوةى ك

سةزي ةية و ئةطةض غيػتةًةكةياْ ئَيػتا باف كاض ُاكات تةُٔا ًةغةهةى بةَضَيوةبطزُة و ًةغةهةى ئيساًة 
   ً وزةظطـاى زةوَهـةت زا،   و غياُةية كة ًوةفةق ُري ئةواْ بةَضاغتى هة بـةَضَيوةبطزُى ئـةو ًوئةغةغـاتاُةى زا

هةبةضئةوة كَيؿةى يوتا اُة بةَضَيعاْ و كَيؿةكاُى تطيـ بوُيةى تةستى كوضزغتاْ ثَيويػتى بة ثاضةيـةكى  
ــةُٔا       ــةض ت ــةَضَيري ئةط ــوَيرت زا بط ــَيواظى ُ ــة زواى ناضةغــةض و ؾ ــَى ب ــةف زةب ــس ئَيٌ ــة و بةتةئلي ــط ٓةي ظؤضت

بَيتة بةضزةغتٌاْ و خةضدى بلةيّ هة بوُيـةى تـةستى    ئيِتعاضى ئةوة بلةيّ كة ثةصتا ًوياض زؤالضى ساظض
ًوًليِة غاآلَُيلى ظؤض ئيِتعاض بلطَيت، ثَيوةضى زابةف كطزُى بوزدة هةغةض ئةغاغـى شًـاضةى زاُيؿـتواْ،    
خوؾــلى بــةَضَيع بــةفطيّ خــاْ وابــعامن ئةًــة تةيطيبــةْ ًوتــةفق عةهةئيــة، ئةًــة يةكَيلــة هــة ؾــَيواظَيلى  

ةطيِا ئَيٌــة هــة وةظاضةتــى ث ُــساُاْ ظؤض يــةعِى ئةطــةض بــة زةغــتى ئَيٌــة بَيــت  تــةوافويى هةغــةض ٓةيــة، ئــ
بوزدةكةى ًوؾتةضةن بَيت هـة بـةيِى   با ًوًليِة ئي رتاسى ئةوة بلةيّ و بَوَيري ُةن تةُٔا بَوَيري ٓةضَيٍ 

كةخاُـة  بةَهلو ٓةضنى ثطؤشةى غرتاتيذية ئةطةض زضوغت كطزُـى فَطؤ  ،ٓةض غَى ثاضَيعطا و ئيساضةى طةضًياْ
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ــةوهَيطيـ      ــاى غوَيٌاُيؿــةوة ثاضَيعطــاى طــةضًياُيـ و ثاضَيعطــاى ٓ ــت هــة ثاضَيعطــاى زٓــؤكيـ بــة ثاضَيعط بَي
ًوؾاضةكةى تَيسا بلات، نوُلة ثطؤشةيةكى غرتاتيذى ٓةية بؤ ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، يـةعِى خـؤ ًـّ ُـاتوامن     

اضَيعطاى زٓؤن بؤيـاْ ٓةيـة هـةوَى غـواضى     ؤكةخاُةية كة هة ثاضَيعطاى زٓؤن تةُٔا و تةُٔا خةَهلى ثبَوَيٍ فَط
تةياضة بدي، ياْ هة تةياضة زاببةظُّ، ئةوةية كة خعًةتى ٓةًوو اليةن زةكات، بةآلَ ئايا ئةطـةض ًـّ ئَيػـتا    
ثاضة بة ثَيى ٓةًاْ ؾت، نوُلة ًِيـ تةئيسى بةفطيّ خاْ زةكةَ هةو ًةوظوعةزا، بةآلَ ًّ ئَيػتا ئةطةض 

ََِ و بــؤ فَطؤكةخاُــةى زٓــؤكى زابِــَيٍ و كــة زةبَيــت ظؤض ظؤض  ثــاضة هــة ثاضَيعطــاى غــوَيٌاُ ى هــة ثطؤشةكــاْ بــ
ًةُت ى و عازالُةف بَيت، ئايا ئةُساًاُى ثةضهةًاُى بةَضَيع ئةوة هـةًّ يبـوَي زةكـةْ؟ يـاْ هـة ئَيٌـة يبـوَي        

هةغـةض   زةكةْ؟ كة ئيٌاُيؿٍ ٓةية و ئةًةف ؾتَيلى زضوغتة، ٓيض ؾـتَيلى غةَهـةتى تَيـسا ُيـة، بةٓـةضسايَ     
َضَيـصةى زاُيؿــتواْ زةنـري ســاَهي سـاظض ئةوةيــة كـة ًوتةبةعــة، غـةُتةضى ئــؤتيعَ هـة غــوَيٌاُى، ظؤض كــةؽ       
باغياْ كطز و ئيؿى هةغةض زةكةيّ بةٓةض ؾَيواظَيم بَيت ناضةغةضَيلى بؤ ببيِِةوة ض هة ؾَيواظى ًوُايةهة 

ّ ثؿتطريى بةَضَيع بةفطيّ خاْ زةكةَ هةو هة ثَطؤشةكاُى وةظاضةتى تةُسضوغتى بةٓةض ؾَيواظَيلى تط بَيت، ً
بؤنووُةى كة زةَهَيت ًةفطوظة ئَيٌـة غـوضعةتى ثـطؤشة ثَيؿـِياضةكاْ كـةَ بلـةيّ و تةُاُـةت غـاَهى ئايِـسة          
ئةطةض ثَيويػتى كطز ٓيض ثطؤشةيةكى تـط ثَيؿـِياض ُةكـةيّ ٓـةتا ثـطؤشة بةضزةواًـةكاْ تـةواو زةبـّ و ًـّ          

ةالَ، بـةآلَ ظيـاتط ًةبةغــتةكة خـوزى تـةُعضيى ئيؿـةكةية، يــةعِى      ًةغـةهةى تـةواو بووُةكـة ًةبةغــتة هـ    
بةَضَيعاْ ئَيٌة كة طفتوطؤ زةكةيّ كة َضةخِة هةيةكرتى زةططيّ، سةشيـةْ ٓـةض ٓـةًوو ئـةو بةَضَيعاُـةى كـة       
هـةَ ٓؤَهــةْ يــةن ؾــت كؤًـاْ زةكاتــةوة ئــةويـ بةضشةوةُــسى طؿــتية، ئَيٌـة زةبَيــت سػــابى ئــةوة بلــةيّ،    

ة ٓـةًوو اليةكٌاُــةوة بــعاُري غــاَهاُى ئايِـسة ًوًليِــة نــةُس ثاضةًـاْ بــؤ بَيــت هةغــةض    َضةنـاوى بلــةيّ بــ 
ئةغاغى ئةوةف ٓةَ ثطؤشة ثَيؿِياض بلةيّ ئَيٌة ٓةَ بةَضَيعيؿتاْ ثـطؤشة ثةغـةُس بلـةيّ، هةبةضئـةوة ًـّ      

ــَيوةيةكى        ــة بةؾ ــابووضى ك ــى و ئ ــةى زاضاي ــؤ هيصُ ــةَ ب ــِياضيـ زةك ــةَ و ثَيؿ ــةَضَيعياْ زةك ــتطريى ب ظؤض  ثؿ
ًةُت ياُة وعازالُة و بةٓةض ؾَيوةيةن كة بةَضَيعياْ ثَيياْ باف بَيت، باغى ثطؤشة ثَيؿِياض كطاوةكـاْ ئَيٌـة   
ئاًازةيّ و ساظضيّ بَطياضَيم ئةواْ ثَيؿِياضى بلةْ بؤ ئةُـساًاُى ثةضهـةًاْ ئَيٌـة ئاًـازةيّ كـة ثةغـةُسى       

ِياض كطاوةكاْ كةًة و تةوظيعةكةى عازالُة ُية، بلةيّ، بةَضَيع بةياْ خاْ ثاضةى ًوخةغةؽ بؤ ثطؤشة ثَيؿ
تةوظيعةكةى وابعامن تةوظيعى تةُٔا ثطؤشة ثَيؿِياض كطاوةكـاْ ُاكطَيـت تـةُٔا ثـطؤشة ثَيؿـِياض كطاوةكـاْ بـة        
تةُيا تةوظيع بلةيّ و ثطؤشة بةضزةواًةكاُيـ بة تةُيا تةوظيع بلةيّ هة كاتَيم زا كة ٓةَ ثطؤشة ثَيؿِياض 

اْ زةوَيت وٓةَ ثطؤشة بةضزةواًةكاُيـ ثاضةياْ زةوَيت، تةُٔا و تةُٔا يةن ًوعازةهـة ٓةيـة   كطاوةكاْ ثاضةي
هة تةوظيع كطزُـى ثـاضة زا و هـة غـةض زٓـؤكيـ تـةتبيق زةبَيـت و هةغـةض غـوَيٌاُى و ٓـةوهَيطيـ و هةغـةض            

ضز ئيساضةى طـةضًياُيـ، ثـاضةى ًوخةغـةؽ تـةضخاْ كـطاو بـؤ ئـةو غـاَهة كـة ًوخةغةغـة بـؤ ئـةوةى خـة             
بلطَيت هة بةضزةواَ و ثَيؿِياض دةًع بلةْ و بةو ؾَيواظة تةًاؾاى بلةْ، ئةطيِا ئةطـةض ٓـةض يـةكَيلياْ بـة     
دوزا تةًاؾا بلةيّ ًوعازةهةى دوزاتاْ بؤ زضوغت زةبَيت، نوُلة ٓةضزووكى ُاوى ثطؤشةية و ٓـةضزووكى  

ًةكة هة غاَهَيم بؤ غـاَهَيم فـةضق   ثاضةى تةضخاْ كطاوةكةى ًوٓيٌة ُةن ثاضةى طوشًةكة، نوُلة ثاضةى طوش
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هـة غـةزى تـةُفيع بـووة زةبَيـت ُيػـبةتةكة        1908زةكات، بةَضَيعياْ زةَهَيت كة ثطؤشة بةضزةواًةكاْ تـةُٔا  
ظياز بلطَيت، ياُيـ ًةبةغتى ثاضَيعطا بَيت، زوايى تةوظي  زةزةيّ بة زةيي يـ، بة ضةيةَ سػابى زةكةيّ 

تةضخاْ كطاوى ثـطؤشةى ثَيؿـِياض كـطاو، ًـةطيوعى تـةضخاْ كـطاوى        وبة ًوعازةهةيةكى ئاغاْ و ًةطيوعى
ثـطؤشةى بـةضزةواَ ئةوةيــة كـة ًوعازةهــةى كـة ًةفعوهـة، بــةَضَيعياْ ئاًـاشةى بــة ثطؤشةيـةكى ظؤض طــطُط زا        
كةًِيـ هَيطةوة ٓةضنةُسة دوظئَيلى ًةغئوهيةتةكة ٓةض هةالى ئَيٌةؾة، دوئةكـةى تطيؿـى هـة وةظاضةتـى     

اْ زةَهَيــت ثــطؤشةى ُةخؤؾــداُةى بــةضزةَضةف كــة ثــاض ًوغــازةيةى هةغــةض كطابــوو بؤنــى ًةعِيــة، بــةَضَيعي
ُةنووةتة بواضى دـآ بـةدَى كطزُـةوة؟ ئَيٌـةف ٓـةًاْ طوـةييٌاْ ٓةيـة طوةييةكـةف بـة زةُطـى بـةضظةوة            
زةَهَيري و ًةوظوعةكة ئةوة ُية كة ئَيٌةف زابِيؿري تـةُٔا طوـةيى بلـةيّ، ئيذطائاتيؿـٌاْ كـطزووة هةغـةض       
ئةوة، بةآلَ ًّ ئيذطائات ئةطةض ًّ ًواتّ مب، ًّ سةيٍ بةغةض ئيذطائاتةوة ُية، ًّ سـةيٍ بةغـةض ئـةوة    
ٓةيــة كــة ُةتيذةكــة نــى زَيتــة زةغــتى ًــّ، خعًةتطوظاضيةكــة كــةُطى ثَيؿلةؾــى ًــّ زةكطَيــت، ثــطؤشةى  

ة هـة ٓـةوهَيط و   يةضةوَيَوةيى هـة بـةضزةَضةف، نـوُلة زووضة هـة ئـاكطَى و نـوُلة زووض       58ُةخؤؾداُةيةكى 
زٓؤن سةيى خؤياُـة كـة باغـى ئـةوة بلـةيّ، بـةآلَ وةظاضةتـى تةُسضوغـتى و ٓـةضوةٓا ئيـساضةى ثاضَيعطـاى            
زٓؤن كة ثطؤشةكة با بَوَيري ؾَيواظى ئيع ْ كطزُى ثطؤشةكـة و ؾـَيواظى ئيشاهـة كطزُـى ثطؤشةكـة، بـةَضَيعاْ       

وظوعةكـة ئـةوة ُيـة تـةُٔا هةبـةض ئـةوةى كـة        ئةًاُة ٓةًووى خةتةواتّ كة زةبَى ثَييـسا بهـري، نـوُلة ًة   
ــاُى       ــةُاو زاًوزةظطاك ــةت ه ــةَهَيم بريؤيطاتي ــصَيطَى و كؤً ــةن ٓةَهسةب ــطاوة كؤًجاُياي ــيؼ ك ــؤ تةخػ ــاضةى ب ث
سلوًةت ٓةية كة بـة تايبـةتى ثـطؤشة ظؤض بـووة زةبَيتـة ٓـؤى زواكـةوتِى، ئَيٌـة ظؤض بـة دـسى بـة بـةياْ             

ؤشةيـة كـاض زةكـةيّ، تةُاُـةت زوَيِـَيـ طفتوطؤيـةن ٓـةبوو هـة         خاُيـ زةَهَيٍ ظؤض بةدـسى هةغـةض ئـةو ثط   
بةيِى وةظيطى تةُسضوغتى و ًـّ زا هةغـةض ئـةو بابةتـة تـةُٔا ئـةو خةغـتةخاُة ُيـة، غـَى خةغـتةخاُةى           
تطيـ ٓةْ زةبَيت ناضةغةض بلطَيت بؤ ًةوظوعى زةغت بـةكاضبووُياْ و بـة ظووتـطيّ كـات ببِـة ثـطؤشةى       

بؤ ئـةوةى دـَى    ػيؼ كطزووة و كاضى هةغةض زةكةيّثاضةًاْ بؤ تةخ ،زةظةضة خعًةتطوظاضى بؤ خةَهلى ئةو
بةدَى بلطَيت، فَطؤكةخاُةى زٓؤن ثَيؿووتط بالـاْ كـطز كـة هـة ئةثسةيتـة تاظةكـاْ زا زيعايِةكـةى تـةواو         
 بووة هة ثاضَيعطـاى زٓؤكـة و ئـةو بةَضَيعاُـةى كـة بـة كاضةكـة ٓةغـتاوْ و زيعايِةكـة تـةواو بـووة ئَيػـتا هـة             

تةُسةضيِطى تةُفيع زاية، هةبةضئةوة ئةوة بة ثَيوةضى بةضةو ثَيـ نووْ كةوتووةتة غةض غـلة، ثطغـياضياْ   
هةغةض ئةوة بوو كة غاَهى ثاض زاُطا بؤ ُاونة زابَطَيِطاوةكاْ بة ض ؾَيواظَيم تةوظيع كطا بةو ؾَيواظة تـةوظيع  

، غـةآلسيةت  2811ثَيى ياغاى بوزدةى غـاَهى  كة ئَيٌة ُووغطاوًاْ كطز و غةآلسيةت زضا بة ئَيٌة بة  ،كطا
زضا بة وةظاضةتى ث ُساُاْ ئَيٌة ُووغـطاوًاْ كـطز بـؤ ٓـةًوو وةظاضةتـةكاْ و ثطؤشةكاصيـاْ هـة وةظاضةتـةكاْ         
وةضططت زيطاغةتى ئيشتيادات و زاُاُى ئةوهةويات هةالى ئَيٌة بـوو، ثَيـوةضة ٓـةضة غـةضةكيةكاْ ًةغـةهةى      

َضَيعاْ هة ٓةُسَى ؾوَيّ ٓةية بؤ صيووُـة هـة يـةظاى ؾـِطاي بـةععَيم ًودةًـة        ئاو و كاضةبا بوو، نوُلة بة
ٓـةظاض كةغـيـ، ٓـةتا ئَيػـتاف ئـاو بـة تةُلـةض بؤيـاْ          58ٓةظاض ُفوغى ٓةية و ٓةتا  48ٓةية كة ئَيػتا 

اض ئةطةض دةُابتاْ كـة ثطغـي  زةنَيت، هةبةضئةوة ئةطةض ئَيوة ٓةضنى ثاضةيةن زابَِيّ بؤ ُاونة زابَطاوةكاْ 
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ئةطةض ئَيٌة ٓـةًووى تـةُٔا بـؤ ئـاو بـؤ ئـةو ُاونـاُة خـةضز بلـةيّ ًوًليِـة كـافيـ             زةكةْ ثَيوةض نية؟
زوو تَيبيِى ٓةبوو يةكَيلياْ هة بِلةى الواْ هة نؤًاْ وابعامن كة باغـلطا ٓـةوَهى    ثا٥زُةبَى، بةَضَيع كان ز.

ْ وٓةضوةٓا ثطؤشةى زضوغت كطزُى ٓـيض  ناضةغةض كطزُى زةزةيّ، بة ئيتفاق هة وةظاضةتى َضؤؾِبريى و الوا
بيِايةيــةن يــاْ ثطؤشةيــةن بــةُاوى خوؾــم و بــطا ًةغــيشيةكاْ زيػــاُةوة زةَهــَيٍ ئَيٌــة وةكــو ئــةوةى كــة   
ًةعووًة ئَيٌة ثطؤشة هة وةظاضةتةكاْ وةضزةططيّ و ٓيض ثطؤشةيةكيـ ُةٓاتووةتـة الى ئَيٌـة بـؤ خوؾـم و     

يـاْ ئةوهةويـةشياْ ُـةزابَيتَى، بـةآلَ ئَيٌـةف تةئيـسى بـةَضَيعياْ        بطا ًةغيشيةكاْ كة ئَيٌة َضةزًاْ كطزبَيت 
زةكةيّ كة ئةطةض ثطؤشةيـةن ٓـةبَيت ض هـة اليـةْ وةظاضةتـى ئةويافـةوة و ض هةاليـةْ وةظاضةتـةكاُى تـطةوة          
ئةطةض ثَيؿلةف بلطَيت ئَيٌةف سةشيةْ تةبةُاى ئةو ًةوظوعة زةكةيّ، بةَضَيع ظكيـة خـاْ ثطغـياضت كـطز     

تّ ٓـةبَى دـَى بـةدَى كطُـا ثـطؤشا، ئايـا وةظاضةتـا ث ُـساُاَُى ضؤَهـى وى نـية و ض ئيذطائاتـةت            ئةطةض ثاؾلة
ــت كــو تَيِــة كطُــَى ئاطــازاض كطُــَى  و ٓــةض       كطيــة؟ بــةضى ظــَى طــاظَي شى ًــة ئاًــاشة ب ٓةُــسَى زا ئيذطائاتَي

ادباتَيـت وةظاضةتـا   ئيِعاضةكى زةغـت ثـَى بلـةتّ و ٓـةتا غطاًاتـا و هيػـتا َضةف و ئَيـم ش ئـةضن و ئَيـم ض و         
ًــةوظوعى هيػــتا َضةؾــة ئــةو كؤًجاُيايــةت كــو ببِــة   2886ى غــاآل 7ث ُــساُاَُى بــة ثَيــآ ياغــايَى  شًــاضة  

غةبةبَى ٓةُـسَى كـو ثـطؤشة ُةيةُـة دـَى بـةدَى كـطْ، ئـاْ ثـاف كـةظّ ٓـةتا هيػـتا َضةف زَيـذي ئيذطائـات،               
ٓةُـسةن طوُـس و ُاسيـة و ئةواُـة زا ئةطـةض      دةُابَى وى ئيؿاضةت بة ٓةُسَى زا خةهـةتيا ٓةُـسةن و ُـاظَى    

َ َضاغـتى، يـةعِى ًوًليِـة خةهةتيـةكا ًةتبـةعى      زا ًـّ ئيعتعاضَيـت زخـواظ    خةهةتيةن ٓةبَيت وَى بابةتَى
بــَيذي ئــاْ ٓــةتا ٓةُــسَى دــاضا شى ب سةيي ــةت بةضنــاظ بطــطيّ ٓــةًى خةهــةتي شى ُــةن تــةُٔا وةظاضةتــا   

ــطؤشة ش وةظا   ــة شى ث ــة ثطؤشةك ــساُاْ بووُ ــة ش      ث ُ ــة ًوًليِ ــسَى بل ــةوةيوعا ٓةُ ــو ت ــةعِى ت ــَيّ، ي ــا ت ضةت
زائريةيةكى ٓةض ثاضَيعطايةكيـ ش زٓؤكَى و ش ٓةوهَيطَى و وةختـَى غـوَيٌاُى تَيـت شى وى ُـاظى بـَيذي ش بـةض       
ٓةُسَى هػةض ًة شى زةضباظ ببَيذي، بةؽ ئةو تَيبيِية دَٔى خـؤ زايـة و زَى ناضةغـةض كطُـَى اُؿـاهلل، بـةَضَيع       

تَيبيِـى ظؤض َضَيـم و ثَيـم هـة دَيـى خؤيـسا هةغـةض ئـؤتيعَ بةَضاغـتى ئـةو ؾـةضسة كـة دـةُابتاْ               شياْ خاْ
كطزتاْ، نوُلة دةُابياْ هة دَيى خؤيسا بوو و وةكـو ثَيؿـرت بالـاْ كـطز، ناضةغـةضى زةكـةيّ، ًةغـةهةى        

طؤغـةى كَطيِـى فَطؤكـة    كَطيِى فَطؤكةى ئاطط كوشَيِةوة. ُاظامن، نوُلة تا ئَيػتا ئَيٌة ًوؾاضن ُةبوويّ هة ث
هــة وةبــةضَٓيِاْ هــة تةؾــييوية، بــةآلَ سةشيــةْ تةئيــسى زةكــةيّ، بــةَضَيعاْ ؾــَيواظى ئــاطط كوشاُسُــةوة كــة    
بـةَضَيعياْ تةفػـيَوةكةى ظؤض بـةَضَيم و ثَيلـى و بـةدواُى كـة ؾـةضسى كـطزو زةبيـِري هـة ؾـوَيَِيم ســةضيق            

يــة زةبيِــى ًةغــةهةْ خــةَهلى زَهػــؤظ و خــةَهلى  زةبَيــت و طــةمن و ئةواُــة، يــةعِى ئــةو خةَهلــةى كــة هةويَ 
خةشتؤض و ٓاووآلتى زةبيِى بة ناكةت و بة بةتاُى و بة ُـاظامن نـى، ئـاخط ئـةوة بـةو ؾـَيواظة كـؤُِرَتؤَهى        
ئاطط ُاكطَيت، غاآلُى ثَيؿووتطيـ ئَيٌة ًةسسوزيةتَيم كةَ و ئيٌلاُيةت ُةبوو ٓةَ هة ُاسيةى ًوافـةيات  

ُاسيــةى ثــاضةف ٓــةتا ســةزَيم، ًــةفطوظة ئــيرت ئَيٌــةف بــري هــةوة بلةيِــةوة و  و ضةليــات و ًوًليِــة هــة 
ثَيؿِياضةكة ظؤض هة دَيى خؤيةتى، بةَضَيع كان غاالض، بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ ًـّ ظؤض غوثاغـى زةكـةَ بـؤ     

ى تَيبيِيةكاُى، ئاًاشة بةوة زةزات شًـاضةى زاُيؿـتواْ هـة بةغـسا كـة كـطاوة بـة ئةغاغـَيم بـؤ زاُـاُى سػـة           
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ــتاْ،   ــةضَيٌى كوضزغ ــؤْ و  4ٓ ــة       198ًوي ــة ٓةي ــةوةى ك ــةَهَى ئ ــة، ب ــةو ضةيةًةي ــى ئ ــتَيلى ُعيل ــةظاضة ؾ ٓ
ضةيةًةكة سلوًةتى عريايى فيـسَضاَي و وةظاضةتـى زاضايـى و وةظاضةتـى ث ُـساُاْ ئـةو ضةيةًـة بـةكاضزَيِّ و         

هة ٓةًوو تةيػـيٌاتةكاُيـ   غوبَِيلى تَيساية بةضاًبةض بة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ تةُاُةت هة ٓةًاْ ضةيةَ كة
ئيِعلاغى كطزووة، بةآلَ ئةوةية غةبةبةكةى يةعِى ئةوةف ُية كة ئَيٌة ئيعرتاظًاْ ُةكطزبَيت و ئَيٌة بة 
ُووغــطاوى َضةلــيـ نــةُسيّ دــاض زاواى ًوعاهةدــة كطزُــى ئــةو ًةوظوعــةًاْ كــطزووة، بــةَضَيعياْ زةَهــَى  

غــةيطى تةيػــيٌى بوزدــةكاْ زةكــةيّ زةَهَيــت غــةيطى بوزدــةى ؾــاضةواُى عــةُلاوة بــؤ صيووُــة زةَهــَى كــة  
بوزدــةى ئةصتوًــةُى وةظيــطاْ زةكــةْ زةبيــِّ ضةيةًةكــةى طةوضةيــة و ئةغــبابى خــؤى ٓةيــة، بوزدــةى    
ؾاضةواُى عِلاوة بؤنـى هةغـةض غـةضؤكايةتى ئةصتوًـةُى وةظيـطاْ بَيـت؟ ٓةضنـةُسة ثَيؿـى واظبـعامن زوو          

ض بَطيــاضَيلى غــةضؤكايةتى ئةصتوًــةُى وةظيــطاْ ٓةيــة كــة  ًــاُط هةًةوبــةض يــاْ ًــاُط و ُيوَيــم هةًةوبــة 
بوزدةى غةضؤكايةتى ؾاضةواُى عِلاوة بهَيتة غـةض وةظاضةتـى ؾـاضةواُى ئـةوة ئةًطةكـة تـةُفيعيـ بـووة،        
كةواتــة زوايــى هــة ثةغــةُس كطزُــى بوزدــةف زا وةظاضةتــى زاضايــى سةشيــةْ ئيذطائــاتى َضةلــى زةكــات بــؤ   

ت كة بهَيتة ئةوَى، بةآلَ وةختى خـؤى كـة هةغـةض غـةضؤكايةتى ئةصتوًـةُى      ئةصتاًساُى ًوُايةهةى ثَيويػ
وةظيطاُيـ زاُطا ئةغبابى ظؤض هة دَى و ظؤض ًةع وزي ٓةبووة، نوُلة ُاونةى عةُلاوة، ُاسيةى عـةُلاوة  
بة سةيي ةت خػوغيةتى خؤى ٓةية و ئيشتٌاهة ًّ بـةف بـة سـاَهى خـؤَ و بـة َضةئـى ًـّ ئَيػـتاف ٓـةض          

خػوغـيةى ٓـةبَيت هةبـةض نـةُس ٓؤيـةن، ُـةن تـةُٔا هةبةضئـةوةى  ظؤضبـةى زاُيؿـتواُى ئـةو            زةبَيت ئةو 
ُاسيةية خوؾم و بطاى ًةغيشيةكاُّ، بةآلَ هةبةضئةوةى كة خةَهلَيلى ظؤضيــ هـة ًةغـيشيةكاُى ٓـةًوو     

ظياتطى ثَى عرياق َضووياْ هةو ُاونةية كطزووة، ئةوةؾتَيلى تةبيعية كة ًةغةهةْ بة ؾَيواظَيم ئئتٌاًَيلى 
بسضَيت بؤ ئيساضة كطزُى ؾوَيِةكة و بؤ ناضةغةضكطزُى كَيؿةكاُى، بةٓةضساَي ئَيػتا نـؤتة غـةض وةظاضةتـى    

زةَهـَى بـؤ ظووتـط ًوُايةؾـة بوزدـة       31/12ؾاضةواُى، تَيبيِى بـةَضَيعياْ زةَهـَى كـة هيػـتةكة ٓـاتووة و هـة       
طيبـةْ ئيتفـايَيليـ ٓةيـة هةغـةض ئـةوةى كـة       ُةزةكطا وابعامن ظؤض هة خوؾـم و بطايـاْ باغـياْ كـطز و تةي    

زةبَيت ظووتط بَيت، ثطغياضى بةَضَيعياْ زةَهـَى باؾـة خـؤ ثـاضيـ ئـةو ثطغـياضة كـطا كـة باؾـة ئةطـةض ثـطؤشة            
زيعايِى ُةبَى بؤ زاخَوى زةكةْ، ئَى وةَهآلٓى خؤ ئَيػتاف باغلطا و ٓةًوو غاَهَيليـ ئةو ًةبسةئة َضاغـتة و  

ض ئــةوةف زضوغــتة، بــةآلَ وةَهآلٓــى ئيشتٌاهــة غــاَهى ئايِــسةف ساَهــاتى وا بَيتــة  ئــةو ًةبسةئــة زضوغــتة، ٓــة
ثَيؿةوة هَيتاْ ُاؾاضًةوة، ئَيػتاف هة ثطؤشة ثَيؿـِياض كطاوةكـاْ ًوًليِـة سـاآلتى واى تَيـسا ٓـةبَيت، بـةآلَ        

بـة ُيػـبةتى   ئةًةى ئةًػاَي زيػاُةوة زةَهَيري هيصُةى زاضايى و ئابووضى كاًى و ٓةضنـى ثَيؿـِياض بلـات ض    
كـة زيعايِيؿـياْ ٓةيـة و تةغـةوض زةكـةْ كـة ًوزةتةكـة زضةُـط غـاَهة           يئةواُةى و ض بة ُيػبةتى ئةواُـة 

تةغذيى بلطَيت بؤ غـاَهى ئايِـسة ئَيٌـةف بـة باؾـى زةظاُـري، تَيبيِيـةكى ظؤض طـطُط كـة ٓـةَ بـةَضَيعياْ و            
ـُـ   ى َضَيــصةى زاُيؿــتواُى ئيــساضةى ٓةُــسَى بــةَضَيعى تــطيـ ئاًاشةيــاْ ثَييــسا ئــةويـ ًةغــةهةى سػــاب كطز

طةضًياْ و ُاونةى طةضًياُة هةغةض ئةغاغى ئةوةى كة كؤًةَهَيم خةَهم هةو ُاونـةية بيتايـةى ئـةضظايياْ    
هة ؾوَيِى تطة، ئةواْ هةوَيّ و يـةعِى ساَهةتةكـة بـةو ؾـلوةية كـة تـةُٔا بـة كـوضتى عيِـواُى ًةوظوعةكـة           
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ةى طةضًياْ بة ثَيـى ئـةو بيتاياُـة ُـابَي بلطَيــتة ثَيـوةض، ئَيٌـة        ئةوةية كة تةُٔا شًاضةى زاُيؿتواْ هة ُاون
ظؤض بةدــسى بةزوازانــووْ بــؤ ئــةو ًةظوعــة زةكــةيّ نــةُس بــةَضَيعَيلى تــطيـ ئاًاشةيــاْ ثــَى زا، ستاوةهــة  
زةكةيّ كـة بةؾـَيوةيةكى ظاُػـتياُة ًةغـشَيلى ئـةو ًةُت ةيـة بلـةيّ و بـعاُري كـة ض ثَيوةضَيـم باؾـرتيّ            

ةوةى كــة تــةعاًوي هةطــةَي شًــاضةى زاُيؿــتواُى ئــةوَى بلــةيّ، شيِطــة و ظيــاز كطزُــى ُاونــة  ثَيــوةضة بــؤ ئــ
زاضغتاُيةكاْ، ئَيٌةف ثؿتطريى هةبةَضَيعياْ، ئةطةض ئيٌلاْ بَيت، بةَضَيعياْ ئاًـاشةى بـة ثـطؤشةى يةيػـةضى     

يـةظاى كفـطى   كفطى زاوة، ًّ تةبيعى ٓةُسَيم خوؾم وبطاى تطيـ ئاًاشةياْ كـطز بـةو ثطؤشاُـةى كـة بـؤ      
ًّ زواتط ٓةض زةؾيدوَيٌِةوة هة ثطؤشة بةضزةواًةكاْ كؤًةَهَيم  ،زاُطاوْ، بةآلَ ًّ هيػتَيلٍ ئاًازة كطزووة

ثطؤشة ٓةية كة هة يةظاى كفطى زاية، ئةوةف ُاطةيةَُيت كة ئَيٌة بَوَيري ئيشتيادـات ُيـة، ًـّ     38ُعيلةى 
ُاونة زووضةزةغتاُةى كوضزُيؿري هة ٓةضزوو الوة  ًوتةئةكيسَ كة نؤْ باغى ؾِطامل كطز بة تايبةتى ئةو

ض هة ؾِطاهةوة و هـة ٓـةًوو ؾـوَيَِيلى تـط  ًةغـسوض تـطْ، هةبةضئـةوة ٓـةض تَيبيِيـةن بطوتطَيـت ئَيٌـة بـة             
ٓةُسى وةضزةططيّ و ئيؿى هةغةضى زةكةيّ، ٓةضوةٓا بابـةتَيلى تـطى ظؤض طـطُط ئَيٌـة بـة سةيي ـةت بـة        

ــة  ــةضًياْ زوو بابــةت ه ــبةتى ط ــةَضَيعتاْ     ُيػ ــةكاْ بــة ب ــعيليـ زا ُةتيذ ــاتَيلى ُ ــة ك ــة ه ــةًاْ ٓةي بةضُاً
ــاضةى         ــطَيّ شً ــاب زةك ــة سػ ــةوَيّ و ك ــة ه ــة ك ــة و ئةواُ ــةى ئةضظاي ــةهةى بيتاي ــةكَيلياْ ًةغ ــةُري ي زةطةي
زاُيؿتواْ بةٓةضزوو ساَهةت زا، زووةَ ُةبووُى تاثؤ هة ُاونةى طةضًياْ هة ظؤض ؾـوَيِسا كـة بووةتـة ٓـؤى     

كَيؿــةى غــوهفةى عــةياض، نــوُلة بــةَضَيعياْ ئــةَ تَيبيِيــة بةَضاغــتى، بــة سةيي ــةت ًــّ ئــةو   وةضُــةططتِى
ًوالسةظةية هة ٓؤَهى ثةضهةًاْ هة ئةغِاى طفتوطؤكاْ طـوَيٍ زَي بـووة، ئـةطيِا ثَيؿـرت ئاطـازاضى ئـةو كَيؿـاُة        

ى غةضف كطزُى ؾَيواظى ُةبووَ كَيؿةكة ثةيوةُسى بة وةظاضةتى زاضايى و ئابووضيةوة ٓةية، ظياتط هة ُاسية
غةضف كطزُى غوهفة و ثَيؿِياض زةكةَ ٓةتا ئةو كاتـةى كـة ئَيٌـة بةزوازانـووْ بـؤ ئـةو بابةتـة زةكـةيّ و         
وةظاضةتى زاضايى و ئابووضيـ كَيؿةكة هةبةضناو بطريَيت و ًوتةئةكيسَ كـة ٓـةضوا زةبَيـت كـة ناضةغـةضَيم      

ةوة، غـةًرية خـاْ زيػـاُةوة تَيبيِـى هةغـةض ئـةو       بؤ ُاونةى طةضًياْ بؤ ًـةوظوعى غـوفةى عـةياض بططَيتـ    
ثطؤشاُةى كة دَى بةدَى ُةكطاوْ هـة ثـاضةوة تـا ئَيػـتا كـة ُةكةوتووُةتـة بـواضى دـَى بـةدَى كطزُـةوة كـة            

ثـطؤشة كـة َٓيؿـتا زةغـت بةكاضُـةبووْ، ثَيؿـرتيـ        3162ثطؤشةية كة ئَيػتا هة كؤى طؿـتى   398ُيعكةى 
ان غةضزاض ًـةوظوعَيلى ظؤض ططُطـى وضووشاُـس و ئيػـاضةى كـطز ئـةويـ       بالاْ كطز كاضى هةغةض زةكةيّ، ك

ًةوظو  و ًةغةهةى ياغاى خاُةُيؿيِى ياْ با بَوَيري ًةضدـةكاُى خاُةُيؿـيِى كـة وابـعامن بـةَضَيعياْ ظؤض      
بةَضاغتى وةكو زةَهَيّ ثةصتةى خػتة غةض بطيَِيم كة هة ُاو بطيِةكاُى بوزدة زا ٓةية كة ًةوظوعى ظؤضى 

تةظةخوًى شًاضةى ًوةظةفيِة هة زاًوزةظطاكاُى سلوًةت زا كة ئـةو شًـاضةى كـة زةطوتطَيـت ظيـاتط هـة       ياْ 
ًويؤْ كةؽ كة شًاضةيةكى ظؤض ظؤضة، َضاغتة ًوًليِة بـةزائيوى تـط َٓيؿـتا هـة ٓـةضَيٌى       5ٓةظاضة بؤ  658

ةغـسةضى ًةعيؿـةتياُة،   كوضزغتاْ زا زضوغت بووة بؤ خةَهلى، هةبةضئةوة ئةوة ًةغسةضى ضةلياُة، ئةوة ً
بةآلَ ٓةض هة ئَيػتاوةف ئَيٌة هة كاتَيم زا كة ٓةًوو غاَهيـ زة ٓةظاض كةغَيم ياْ با بَوَيري نةُس ٓةظاضَيم 
تةعري زةكطَيّ هة ٓةًاْ كاتسا بري هةوة زةكةيِةوة كة نؤْ خةَهم تةؾذيع بلطَيّ كة كةضتى طؿتى بةدَى 
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ضة ساَهةتاُـة ثـةيَطةو زةكطَيـت ئـةو ثَيؿـِياضةية كـة كـان غـةضزاض         بَيَوّ يةكَيم هةو غياغةتاُةى كة هـةو دـؤ  
غـاَهى هـة خعًـةت ض بةٓـةض      15غـاَهى زاو   58كطزى ض بـةو ؾـَيواظةى كـة بـةَضَيعياْ وتـى كـة ئاًـاشةى بـة         

ؾَيواظَيلى تط بَيت زةبَيت ئةو ًةوظوعة كاضى هةغةض بلطَيت، بةَضَيع كـان ز.غـةضوةض ئاًـاشةى بـة بةضُاًـةى      
ى زا؟ كة زةَهَى سةية بة واظسى ثاضةكةى ًةعووَ بَيت و زةَهَى هـةو بةزوازانـووُةى كـة كطزووًاُـة     تواُاغاظ

ًويؤْ زؤالض نؤْ غةضف كطاوة بؤ يوتابياُى تواُاغاظى توَيصيِـةوة هـة كوَييـة هـة بةضُاًـةى تواُاغـاظى        23
ًيـاْ زاوةتـةوة، بـة ُيػـبةتى     ٓةضوةٓا ثطغياضَيلى ٓةبوو بـؤ وةظاضةتـى زاضايـى و ئـابووضى وابـعامن وةآل      ؟زا

بةضُاًةى تواُاغاظى هة بةضُاًةى كاضى كابِيةى سةوتةًى سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاُيـ زا ٓةتا ئَيػـتا  
بة ؾَيواظَيم زيطاغة كطاوة ٓةُسَى بَطياضيـ ٓةية كة زةزضَيت هة ئاييِسةف زا خـوزى ًةبـسةئى تواُاغـاظى    

واظةى كة كاضيؿـٌاْ كـطزووة ثَيؿـوو تـط هـة ٓةُـسَى ؾـت زا        ًةبسةئةكة ًةيبوهة و ثةغةُسة، نري؟ بةو ؾَي
غــةضكةوتوو بــوو، هــة ٓةُــسَى ؾــت زا كــةًوكوَضى ٓةيــة كــة زةبــَى ناضةغــةضى بلــةيّ، ًــّ بــة سةيي ــةت    
ثَيؿرتيـ نةُس بةَضَيعَيم باغى ئةوةياْ كطز كة ثاضةكاْ كة زةَهَيري بةضزةواَ زةبري هة ثـطؤشةى تواُاغـاظى   

ةواَ زةبـري، خـؤى َضاغـتة ئَيٌـة ًةبوـةغَيلٌاْ زاُـاوة بـة ًاززةيـةكى دـوزا و ثاضةيـةن           بة ض ؾَيواظَيم بةضز
تةخػيؼ كطاوة تةُاُةت ؾَيواظى غةضفةكةؾى كة دوزا كطاوةتةوة ئاهيةتى تةبيعى وةظاضةتى خوَيِسُى باآل 

ةظاضةتـى  ٓةُس  داض كَيؿةف زضوغت بووة بةٓؤى ئةوةوة، نوُلة ئَيػتا زوو ئاهيةتى غةضف ٓةيـة هـةُاو و  
و ظةًاالت و ئةواُة بة فةغَى و بة ًاززة هة دةزاوهةكاُي ئةواْ ٓةية و بةضزةواًيؿـة   بعجاتخوَيِسُى باآل 

و ثاضةؾى هةغةض خةضز زةكطَيت، ثاضةى تواُاغاظى بة ؾَيواظَيلى تط با بَوـَيري بـة ًوُفةغـةَي خـةضز كـطاوة،      
 4788بةضُاًـةى تواُاغـاظى زا طةيؿـتووةتة     ئَيػتا كـؤى طؿـتى ئـةو كاُسيساُـةى كـة ُاويـاْ زةضنـووة هـة        

كةغـة   4788كةؽ، ئةطةض ئَيٌة ًوعازةهةيةكى غازة و بة ًوعازةهةيةكى بةغيت ئيشتياداتى تةَهةبة هـةو  
كاُسيس زةغت بةكاضبووْ، كةؽ هةواُة كة بَوَيري بة تايبـةتى هةواُـةى كـة باغـى زكتـؤضاف       2388ُيعكةى 

ى زكتؤضاْ ُةطةَضاوُةتةوة، بَوَيري ئةًة زةغت بةكاضبووة وتةواو بـووة  زةكةْ دوظئَيلى ًادػتَيط و دوظئَيل
بةضُاًةكةى غةز هةغـةز تـةواو كـطزووة، نـوُلة هـة خـي زي ئـةو غـاَهى َضابـطزوو بةضُاًةكـة بـؤ ًادػـتَيط             
بووبَيت و ض ئةطةض يةن غاَي بووبَى غاَهَيلى هوغةى هةطةَي بووة و ض بة زكتؤضا بوو بـآ ئةطـةض ًادػـتَيطي    
زووغاَهى بووبَيت زيػاْ غاَهَيلى هةطةَي بووة كة زةكاتة غَى غاَي، ئةًة با بَوَيري سةزى ئةيةي كة زكتـؤضاف  
ظياتطة، ئَيٌة ئةطةض بة ؾَيوةيةكى ظاُػتياُة غةيطى ئةو بةضُاًةية بلةيّ و تةسويوى بلةيّ و ئيوتعاًـاتى  

هة هيصُةى ثـةضوةضزة و خوَيِـسُى بـاآل،     سلوًةتى ٓةضَيٌي كوضزغتاُيـ سةية هيصُةى زاضايى و ئابووضيـ
نـوُلة ئَيٌــة هــة زاُيؿــتِةكاصياْ هةطـةَي ئــةواُيـ زا باغــى ئــةوةًاْ كـطزووة سةيــة تؤظَيــم هةغــةض ئــةوة    

ى ُاوى زةضنـووة و ئـةوةى تـطيـ بةَضَيطاوةيـة      2388كةؽ و  4788َضابوةغتري، نوُلة ئَيٌة كة زةَهَيري 
كـة زةغـت بـةكاضبّ، ًةبةغـت هـة زةغـت بـةكاضبووْ ئةوةيـة كـة           يةعِى ببوضْ ئةوةى تـطيـ بةَضَيطاوةيـة  

ــة          ــةبيعى ئةًاُ ــة، ت ــسُى ظًاُةك ــاْ خوَيِ ــؤضا  ي ــاْ زكت ــتَيط ي ــةى ًادػ ــة بةضُاًةدةك ــات ب ــةضة بل ًوباؾ
ةكـة بـة غـَى غـاَي تـةواوى بلـةْ، كـة واُيـة          4788تةيسيطَيم ٓةية كة ئةَ كاُسيساُة ئةطـةض بَوـَيري ٓـةض    
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يـ، نوُلة زكتؤضا ظؤضياْ ًوًليِة بةٓؤى ٓةض غـةبةبَيلةوة بَيـت ظيـاتط هـة غـَى      ظؤضياْ زةنِة ثَيِر غاَه
غاَي سيَيِِةوة، بةآلَ ئَيٌة ئةطةض تـةُٔا غـَى غـاَي وةضبطـطيّ، غـَى غـاَهةكةف ظةضبـى ًةبوـةغَيم بلـةيّ كـة           

ــَيري ئــةَ ًةبوةغــة ثَيويػــتة بــؤ ئــةَ غــَى غــاَهة ٓــةتا ئــةَ يوتابيــة ًادػــتَيطةكةى تــةواو زةكــات      يــاْ  بَو
خوَيِسُةكةى تةواو زةكات، ياْ خوَيِسُى باآلكةى تةواو زةكات ئةطـةض ئَيٌـة ئـةوةى كـة ٓةيـة هةبةضزةغـت       

ٓـةظاض زؤالض بـؤ زكتؤضايـة و كـة بـة ًوعـةزةي        258ٓةظاض زؤالض  بؤ ًادػتَيطة هةطـةَي   158زوو ضةيةًة، 
ــطاُرتة و      ــة ط ــوُلة وآلت ٓةي ــة، ن ــى وآلتةك ــاو كطزُ ــَى َضةن ــة ب ــرياوة ب ــةآلَ   وةضط ــةضظاُرتة، ب ــة ٓ وآلت ٓةي

كةغةكةى كة زةغت بةكاضبووْ سػـاب   4788بةؾَيوةيةكى طؿتى ئةًةية ثَيوةضةكاْ ئةطةض ئَيٌة تةُاُةت 
ٓـةظاض زؤالضي ًةغـطةفةكةياْ    158بلةيّ و ظةضبـى بَوـَيري ٓـةض ٓةًووؾـى سـةزى ئةيـةي ٓـةض ٓـةًووى         

بةضُاًةيةى كة ئةًاُةى ئَيػـتا وةضطـرياوْ    ئةَ زُىبلةيّ، بةَضَيعاْ كؤى طؿتى ثاضةى ثَيويػت بؤ تةواو كط
ًويــؤْ زؤالضى غــةضف بــووة زةبــَى  188ًويــؤْ زؤالض زةزات، ئةطــةض ئَيٌــة بَوــَيري  788خــؤى هــة ُعيلــةى 

كةغـةى كـة ُاويـاْ     4788تةوظيعةكة بؤ غاآلُى ئايِسة وا بلةيّ كة تةوظيعةكةى ًةظًووْ بَيـت كـة ئـةَ    
ةتة ثـَيـ كةتـةًويوى ئةواُـة َضابوةغـتَى، هةبةضةئـةوة زةبـَى ظيـاتط زي ـةت         زةضنووة ٓيض ئةطةضَيلى وا ُةي

هةغةض ئةًة بسةيّ كة ئةًاُةى كة وةضطرياوْ نـؤْ ظاًِـى ئـةوة بلـةيّ كـة هـة غـاآلُى ئايِـسة ثاضةيـاْ زَي          
ُةبَطَيت ًوتابةعةى تةُفيعى بةضُاًةدةكةف بلةيّ، هةبةضئةوة بةضُاًةدةكة بةضزةواًة، سةشيةْ ئَيٌـة  

وةظاضةتى ث ُساُاْ نةُس وةظاضةتَيم ٓةية وةدبةى ئةخري با بَوَيري خوزي زووةَ هـةالى ئَيٌـة كـة ئَيػـتا      هة
ئيع ُى ُاوةكاْ زةةكةيّ و ئيعرتاظاتةكاْ وةضزةططيّ، بةَضَيعياْ ٓةضوةٓا ئاًـاشةى بـة ًةغـةهةى كـؤُرتؤَهى     

َي و وةظاضةتـى ث ُـساُاْ، بـةععَيم ؾـت     دؤضى زا كة ض زةكطَيت هة وةظاضةتى تةُسوضغتى و وةظاةتى كؿتوكا
كطاوة، بةععَيم ؾت بلطَيت، بةَضاغتى بة سةيي ةت هةَ ئةخرية ئيػـتعاُة بـة ؾـةضيلاتى فاسػـةف كـطاوة،      
ُةن وةكو تةدطوبةيةن، بـةآلَ وةكـو نـةُس ًاززةيـةن كـة ئيدتيـاض كـطاوة ُـةن ٓـةًوو ًاززةكـاْ ئةطـةض            

ٌيٌيـ بلطَيـت، ئةًـة بـة ُيػـبةتى خاَهـة غـِووضيةكاْ، بـة        غةضكةوتوو بووْ هةو ًةوازاُة ئيشتٌاهـة تـةع  
ُيػبةتى ُاو باظاَضةكاُيـ وابعامن سةًوةيةن ٓةية هةاليةْ ٓةًوو زاًوزةظطاكـاُى سلوًةتـةوة بـؤ ئـةوةى     
كة باؾرت ًةغةهةى كواهيتى كؤُرتؤَي ثيازة بلطَيـت، بـةَضَيع ؾـوَيط خـاْ ئـةويـ ثَيؿـِياضى ئـةوة زةكـات كـة          

يػتى ثطؤشةكاْ بَيّ بؤ ثةضهةًاْ، بةَهلو ٓةض نواض ًاُط داضَيم بَيت ئَيٌة ٓـةض بَطياضَيـم   ثَيويػت ُاكات ه
كة هة ثةضهةًاُى كوضزغتاْ بة ثةغـةُسى بعاَُيـت دـَى بـةدَى ى زةكـةيّ، ثَيسانـووُةوة بـة َضَيٌِاييـةكاْ،         

ــة وة          ــةض ب ــة غ ــةن ك ــووْ ثطؤشةي ــم ب ــة زاي ــداُةى ه ــةَ، ُةخؤؾ ــةَضَيعياْ زةك ــتطريى ب ــيـ ثؿ ظاضةتــى ًِ
ًويــاض زيِـاض بـووة هــةو كاتـةى كــة زيـعايّ و ؾــتةكاْ      27تةُسضوغـتية و فةضًاُطـةى تةُسضوغــتى ٓـةوهَيط    

% ى 18زضوغت كطاوة زوايى هة ئيع ْ كَيؿة هةغةض ًةبوةغةكة ٓةبووة كة كةًرتيّ غيعط ٓةض هة َضَيـصةى  
ة بَطيـاضة هةًاوةيـةكى كـوضت زا هـة     ئةو غيعطة ظياتط بووة، ئَيػتا بة ثَيى ئاخط ئةثسةيت كة هةالى ًـّ ٓةيـ  

خي زي ئةَ ًاُطة بلةوَيتة غةض غلة و ئيشاهة بلطَيت، بةضٍََِيعياْ تَيبيِيةكى هةغةض ثطؤشةي ئاوى ٓةَهةظـة  
و نةُس ثطؤشةيةكى ئاوة هة ٓةض غَى ثاضَيعطا هة ٓةوهَيط و زٓؤن و غوَيٌاُى كة ٓى يةضظى ياباُية ثـطؤشةى  
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لا(ية ُاوى كؤًجاُيايةكى َضاوَيصكاضى َٓيِا كة ئةَ كؤًجاُياية دَى بـةدآ كـاض ُيـة،    هةَضَيطةى َضَيلدطاوى )داي
%ى هـة يـةضظى ياباُيـةوة    75بةَهلو زيعايِة، َضاغتة ئـةو كؤًجاُيايـة تـةُٔا زيعايِـةضة و تـةًويوى ثطؤشةكـة       

من عـةضظى  % يؿى ًوؾاضةكةى سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاُة، كؤثى ُووغطاوةكاْ ٓةيـة و زةتـوا  25زَيـت و 
بلةَ  كة وةظاضةتى ؾاضةواُى هة ٓةض زوو كابيِةى ثَيؿووتط ئاطازاضْ هةو بابةتة، ُاظامن ئةو بةَضَيعةى كة هة 
ــةُى        ــةى الي ــطز ئةواُ ــسضياْ ك ــعامن ثةيوةُ ــة واب ــى ُي ــاْ هَي ــة ئاطاً ــةتى ئَيٌ ــة وتووي ــاضةواُى ك ــى ؾ وةظاضةت

بةبى زواكةوتِى ثطؤشةكةف اليةُى يةضظةكةيـة  ثةيوةُساض بووْ ًوتةهيعّ، ثاضةياْ بؤ تةخػيؼ كطاوة، غة
ى كَيؿــةى ؾــةٓيسا، اُى، بــطاى بــةَضَيع كــان ؾــعاْ كــؤظوكــة بةَضَيطــةى بةغــساوة زَيــت، ًةغــةهةى يــةضظى يابــ

دةُابى زبَيصيت كو ب َضَيلا ثطؤشةيةْ غرتاتيذى زَى سةي بّ ئةَ شى تةئيسى زكةيّ بةؽ ٓـةتا ظـَى طـاظَى    
كطْ ظَيسة تط زياضة ئةوهةويةت ٓـةتا ظـَى طـاظَى نـَيلطُا خاُيـا ٓاتِـة زاُـَى،        ئةو ثطؤشةيت كو تَيِة تةيسيٍ 

نوُلو زياضة كَيؿةيا ًةظْ ش وَيطَى زةؽ ثَى كةتّ، بةؽ ئةطةض ئاهيةتَيم ٓةبَيت بؤ ثطؤشة غـرتاتيذى ئـةَ   
ض شى تةئيسى زكةيّ، ًةوظوعى نَيلطُا ُةخؤؾداُا ي ٓـةوهَيط و زٓـؤن بـؤ خاُـةوازا ؾـةٓيسا تـةبيعى ٓـة       

ئاهيةتَيم ٓـةبَيت بـؤ ناضةغـةضكطُا خاُـةوازَيّ ؾـةٓيسا و بـؤ ياضًـةتى زاُـا خاُـةوازَيّ ؾـةٓيسا ي بـواضَى            
تةُسضوغتيَى ئةَ ثؿـتطرييَى زَي زكـةيّ، ُـة ظةضوضة ئـيو  نـَيلطُا ُةخؤؾـداُةيةكى بـيذي ُـاظَى ؾـةٓيسا و          

ّ ًـافى ًـطؤظ زا طةهـةن ًوُاغـب     دوزا كطُا خاُةوازَيت واُا، نـوُلة ئةظـة شى ًوكيِـة ش ٓةُـسةن اليـةُيَ     
ُةبَيذي كو نيِةن ئاْ توَيصةن بَيتة دوزا كطْ بةَهلو بَيتة خعًةت كطْ باؾرت ب ٓةُسةن ئاهيـةتَى زى زا،  
وةسساتَى زيعايَِى ي سلوًةتا ٓةضَيٌَى ئايا ٓةُة يـاْ ُـا؟ ي ٓةُـسةن زةوائـري سةشيـةْ يـةت ٓـةيّ، بـةؽ         

ت كو تَيِة كطْ ب َضَيلا كةضتى تايبةت زا تَيِة كطْ سةشيـةْ، زيـاضة   ظؤبةى ظَى طاظَى بةٓطا ثرت ئةو زيعايَِي
كــةضتَى تايبــةت ئيػــتعابا ســسوزةكى ٓــةى بــؤ ئيػــتعاب كطُــا شًــاضا ثطؤشَيــت كــو ٓــةيّ ظــَى طــاظَى ئــةو شى  
ئةطةضةكة، يةعِى ٓةَ زبَى سلوًةت زاًوزةظطةَٓيّ سلوًةتَى يوةتط و باؾرت بـّ هـة ئاغـتةكى باؾـرت بـّ،      

َى تايبةت شى، بةَضَيع كان ؾعاْ زةعوا غةآلسياتَيت ثرت شى زكات بؤ وةظاضةتا ث ُـساُاَُى و زاضايـَى    ٓةَ كةضت
وةختــى ًوُاغــب زا ئــةَ شى ثؿــتطريا وَى زاوايــةت زكــةيّ، ئــةَ وَى زاخواظيــا ٓةيــة، بــةَضَيع كــان الاعيــى  

ٌِـةوة ئـةو ثطغـياضة، نـوُلة     بِلةكاُى ثؤهيؼ ُابَى هة خاُووى كطَى زابَيـت، وةهآلٓـى ًِـيـ ٓـةض زةخيويَ    
ئةوةُسة ًوئةيسيّ و بةآلَ ئةو ئيٌلاُياتاُةى كة ٓةؾة بةو ؾَيوةية، بةآلَ ٓةض بؤ ئةوةى بة بريى خؤًـاْ  
بَيِيِةوة كة ئةوة كَيؿةيةو زةبَيت ٓةًوو ثَيلـةوة كاضبلـةيّ بـؤ ناضةغـةض كطزُـى، بِلـةى الواُـى نـؤًاْ         

ض بلطَيت، ئَيٌةف تةئيسى ئةوة زةكةيّ ظَيطابى ؾاضى ٓةوهَيط بة بالاْ كطز، ؾَيواظى تةُسةض زةبَى ناضةغة
تايبةتى هة زةوضوبةضى هةبةضُاًـةى ثـطؤشة ثَيؿـِياض كطاوةكـاْ بةؾـى يةكـةًى يؤُـاغى يةكـةًى ثطؤشةكـة          
زاخَى كطاوة، ئَيػتا وا بةدسى كاضى هةغـةض زةكطَيـت، ٓـةضوةٓا بةضُاًـةى ناضةغـةض كطزُـى ئـاوى ٓـةوهَيط،         

يؤُاغى نواضةًى ئَيػتا هةبةضزةغت زاية كة ئةويـ ٓةضوةكو زةظاُّ ئَيػتا بة بةضاوضز هةطةَي ئاوى ئيفطاظ 
غاآلُى َضابطزوو ئاوى ٓةوهَيط ظؤض باؾرتة و ظؤض فـةضيى كـطزووة، بـةآلَ َٓيؿـتا ٓةُـسَى ُاونـة ًاويـةتى كـة         

اغـتى ثَيـوةضى ظيـطةن و     ناضةغةض بلطَيت، بةَضَيع ئةظري وابـعامن ثـطؤشة بـؤ خوؾـم و بـطا يةظيسيـةكاْ بةضَ      
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كؤًةَهَيم ئةفلاض و ثَيؿِياضى ظؤض َضَيم وثَيلى بـؤ ُاونـةى خاُـةيري ٓـةبوو كـة بـة ٓةُـسى وةضزةطـطيّ و         
كاضى هةغةض زةكةيّ، ٓـةضوةٓا بـةَضَيعياْ باغـى ثػـووهةى خـؤضاكى كـطز هـة ُاونـةى طـةضًياْ و كـة زيـاضة            

لى تط بؤ ئةو بابةتـة بـةكاضبَيت، بـةَضَيع ًاًؤغـتا كـاوة      ئيِعلاغى شًاضةى فعوى ُاكات ئي رتاح زةكات ثَيوةضَي
ثطغياض زةكات كة وابعامن ظياتط بؤ وةظاضةتى زاضايى بوو كة ٓةضنـةُسة بـةَضَيعياْ ثطغـياضى ئـةوةياْ كـطزو      
وتى كة ثطغياضةكة ًوةدةٓة بؤ ٓةضزوو وةظيط و وةظيطى زاضايى بةَضَيع و وةظيطى ث ُساُاْ، ٓيض ث َُيـم  

ضةغةضكطزُى تةظةخوًى ًوةظةفري هةُاو سلوًةت، ًّ هَيطة زيػـاُةوة دـاضَيلى تـط ٓـةض زةبـَى      ٓةية بؤ نا
باغى ئةو ًةوظوعة بلةَ، نـوُلة ئـةو ًةوظوعـة وابـعامن ئـةضكى ٓـةًوو اليةكـة و َضاغـتة بـة شًـاضة يـةن            

ُـساُاْ،  سلوًةت و هةُاو سلوًةت زا وةظاضةتـى زاضايـى و ئـابووضى و ئيِذـا ٓـةتا سـةزَيليـ وةظاضةتـى ث        
بةآلَ وابعامن ثةضهةًاُى بةَضَيعيـ زةبَى َضؤَهى خؤى بطَيَطَيت ئةًة بـةَضَيعاْ ًـةوظوعَيلى ًةغـريية، بـةَضَيع     
غةضؤكى ثةضهةًاْ ئةَ شًاضةى تةظةخوًى وةظيفية غاَهى ثاض ًويتةضةسَيم ٓةبوو كة ثَيؿِياضَيم ٓـات كـة   

ةوة بهّ بؤ كـةضتى تايبـةت، بـةآلَ زواى غـاَهَيم     نؤُيةتى تةؾذيع كطزُى خةَهم بؤ ئةوةى هة كةضتى طؿتي
ى سلوًةتى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ زا   2812تَيجةَض بووْ هةغةض ئةو ًويتةضةسة كة هة ياغاى بوزدةى غاَهى 

ئةطةض تةًةؾاى زواوة بلةيّ و بعاُري نةُس كةؽ غووزى هةو ئي رتاسة بيِى و نةُس كةؽ بـةٓؤى   ،ٓات
يةوة سةضةكةتى كطز بـؤ كـةضتى تايبـةت، زةبيـِري ئيشتٌاهـة ظؤض كةًـة       ئةو ئي رتاسةوة هة وةظيفةى سلوً

ــتة           ــة و ثَيويػ ــطزْ ٓةي ــس ك ــة زةوَهةًةُ ــتى ب ــة ثَيويػ ــة ًويتةضةسةك ــى ك ــّ زةبيِ ــةوضى ً ــة تةغ ــاْ ب ي
تلاَ هة هيصُةى زاضايى و ئابووضيؿة كـة ئـةَ غـاَهيـ     ،ًويتةضةسى تط ٓةبَى و زاوا زةكةَ، و ثَيؿِياض زةكةَ

بةوة زةوَهةًةُـس بلطَيـت كـة ئةطـةض ٓـةض بـةَضَيعَيلى ئةُـساًى ثةضهـةًاُيـ          2812بوزدةى ثطؤشة ياغاى 
ئي رتاسى ٓةبَى و بةٓةُس وةضبطريزضَيت، نوُلة  ئةوة كَيؿةيةكة هة كاتَيم زا كـة ئَيٌـة ًوضاعـاتى خـةَهلى     

ًوونـةياْ  خؤًاْ زةكةيّ و ئيشتياداتى خـةَهم هةبةضنـاو زةطـطيّ هـة زاًةظضاُـسْ و كـة سـةيى خؤياُـة         
ٓةبَى و هة ٓـةًاْ كاتـسا بـةو ؾـَيواظة ئيػـتٌطاضيةتة ًوًليِـة بـاف ُـةبَيت، بـةَضَيع كـان غـةضٓةُط فـطز             
بةَضَيعياْ ئاًاشةياْ بةوة زاو زةَهَيت ئايـا ئـةَ بوزدةيـة هةغـةزا نـةُسى كَيؿـةكاْ ناضةغـةض زةكـات؟ ض هـة          

ططُطـة ًـّ ظؤضَ ثـَى خـؤف بـوو بةَضاغـتى        كاضةبا و ض هة دازة و هة ئاو و هة ًةزضةغة و ئـةو ثطغـياضة ظؤض  
ثطغياض بةو ؾَيوةية تةسةزاى سلوًةت بلطَيت بؤ ئةوةى زةييق تط كَيؿةكاْ بَيِيِة بـةض زةغـت و بـعاُري    
ئَيٌة بةَ بوزدةيةى كة ٓةية و بـةَ هيػـتةيةى كـة َٓيِاوًاُـة ئةوةُـسة هـة غـةزى ئـةو كَيؿـاُة زةتـواُري           

ــةت زا ئَيٌــ   ــة سةيي  ــةيّ، ه ــةض بل ــةًاْ    ناضةغ ــا و ئةواُ ــاضى و زات ــةن ظاُي ــةضيلري ًةطيوعةي ــتا خ ة ئَيػ
هةبةضزةغتة و هةغةض ئيشتيادات بؤ صيووُة ئةطةضبَييِة غةض كةضتى َضَيطاوبـاْ وةظاضةت ًاغـتةض ث َُيلٌـاْ    
هةبةضزةغتة بؤ ٓةًوو َضَيطـا و بـؤ وةكـو زةَهـَيّ سـةزى ئةيـةزي َضَيطاوبـاُى ثَيويػـت بـؤ ٓـةًوو ُاونـةكاُى            

ًوياض زؤالض تةيسيط كـطاوة، ئَيٌـة زةتـواُري بَوـَيّ ئةًػـاَي ئةوةُـسة        308كوضزغتاْ كة بة ُعيلةى  ٓةضَيٌى
ثاضةًاْ كة تةخػيؼ كطزووة بؤ دازةكاْ ئةًةف ئيشتيادةكةيةو ئةوة تةيػـيٌى ئةوةزةكـةيّ يـاْ ئـةوة     

ئةو ًيػاهةى كة باغـٍ   ُايػى ئةوة زةكةيّ بؤًاْ زةضزةنَيت كة نةُس زةًَيَِيتةوة، بةَضاغتى ئةطةض تةُٔا
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كطز َضةناوى بلةيّ و بعاُري كة ئَيٌة نةُس هةغةزى ئيشتياداتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ تةس يق زةكةيّ بةَ 
بوزدةيةى ئةًػاَي و هةًةوظوعى َضَيطاوباُسا ًوًليِة َضَيصةكة ئةوةُسة كةَ بَيت ٓةض ؾايةُى بـاؽ ُـةبَيت   

تةًاؾــا بلــةيّ هــة وةظاضةتــى ئاوةزاُلطزُــةوة وابــعامن   هــة ئيشتيادــة سةيي يةكــةزا، نــوُلة ئةطــةض ئَيــوة   
ضةيةًةكة ئةطةض بة زةيي ى بيَوَيري بـؤ صيووُـة ئةطـةض ًـّ نـوُلة صيووُـةى دازةكـامن َٓيِـا ئيشتيادـاتى          
كوضزغتاْ ٓةض زيػاُةوة بؤ تةبػيت و بؤ ئةوةى هةبةضنـاوى بةَضَيعيؿـتاْ و ٓـةضوةٓا هةبةضنـاوى ٓـةًوو      

ة بؤ تةبػيت ئيشتياداتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ هة دازة ئَيػتا سةزى ئةيـةزي ثـاضةى   كةغَيم واظح بَيت و ئَيٌ
ًوياض و ُيو زؤالضة، ئَيٌة ئةَ ثاضةيةى هة بوزدةى ئةًػاَي زا بؤ وةظاضةتى  3ثَيويػت بؤ ئةو ًاغتةض ث ُة 

و َضَيطـا و   ئاوةزاُلطزُةوةًاْ تةخػيؼ كطزووة ئةطةض سػاب بلةيّ كة ٓةًوو ثطؤشةكاُيؿياْ تـةُٔا دـازة  
ثطز بّ كـة ًوًليِـة ئـةواْ ٓةُـسَيم ثـطؤشةى تطيؿـياْ ٓـةبَى و، بـةآلَ ئةطـةض بَوـَيري ٓـةًوو ثطؤشةكـاُى             

 575وةظاضةتى ئاوةزاُلطزُةوة تةُٔا زضوغت كطزُى َضَيطاوباْ و ثطز بَيت ئَيٌـة هـة بةضزةواًـةكاْ ُعيلـةى     
ًوياضًاْ بؤ زاُاوْ كة كؤى طؿتى زةكاتة  58ةى ًوياض زيِاضًاْ بؤ زاُاوْ  و هة ثَيؿِياض كطاوةكاُيـ ُعيل

ًوياض زيِاض زةكاتـة ُعيلـةى    625ًوياض زيِاض، ئةًة ثاضةى ًوخةغةغة بؤ وةظاضةتى ئاوةزاُلطزُةوة،  625
 588ًويـؤْ زؤالض، كةواتـة ئَيٌــة ئةًػـاَي ئـةو ثاضةيــةى كـة بـؤ وةظاضةتــى ئاوةزاُلطزُـةوة زاًاُِــاوة         588

هةغةض سةوتى ئيشتياداتى وةظاضةتى ئاوةزاُلطزُةوةية، تةبيعى هةطةَي ُػـبةتى   ًوياض و ُيو، يةن3هةغةض 
صيــوى غــاآلُةف هةطــةَي ئــةو دازاُــةى كــة ٓةؾــّ و ئيشتياديــاْ بــة غــياُةية كــة بةؾــَيلى ثــاضةف زةبــَى    
تةخػيؼ بلطَيت بؤ غياُة بة بةضزةواًى ًوًليِة ئَيٌة بَوَيري ُعيلـةى يـةن هةغـةض زة يـاْ زة هـة غـةزى       

ياداتى َضَيطاوباْ بةٓؤى ئةَ بوزدةية زةتواُري تةس يق بلةيّ هةبةض ئةوة زةبـَى بـؤ ؾـَيواظى تـطيـ     ئيشت
ــوز         ــة )ط ــة ه ــطؤشة ك ــسَى ث ــةض ٓةُ ــطز هةغ ــياضى ك ــةَضَيعياْ ثطغ ــةكاْ ظؤضْ، ب ــوُلة ئيشتيادات ــةَضَيري، ن بط

نـية بـةَضَيعاْ خـؤى     طةظةُةُؼ( ياْ بـا بَوـَيري هـة ًـةوظوعى ؾـةفافيةت و ئةواُـة كـة ئايـا تةفاغـيَوةكاُى         
ًةوظوعى ؾةفافيةت و ًةوظوعى )اذتلـٍ اهطؾـيس( ُـةن تـةُٔا  هـة ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ، بـةَهلو هـة وآلتـاُى           
زةوضوبةضيـ و هة ٓةًوو عاهةًيـ و وةكو ٓةًوو كاضةكاُى تط دئةتى َضاوَيصكاضى ٓةية كة بةضُاًةى بـؤ  

كــة زةبــَى هةبــةضبطريَيت، هةبةضئــةوة اليــةَُيلى  ،زازةُـَيّ و كــة بــؤ نــووُى تــاظة ٓةيــة، ؾــَيواظى تـاظة ٓةيــة  
َضاوَيصكاضى ٓةية بةُاوى  )ضايؼ وؤتةض ٓاوؽ كوثةض( كة ئةواُةى كة ًـةعووًاتياْ ٓـةبَيت هةغـةض اليـةُى     
َضاوَيصكاضى ئةًة يةكَيلة هة اليةُة َضاوَيصكاضية ٓةضة بةُاوباُطةكاُى دئاْ كة ئَيػتا ئةًة نةُس غاَهَيلة بة 

يـةن هـةُاو غـةضؤكايةتى ئةصتوًـةُى وةظيـطاْ كـاض زةكـات و كؤًـةَهَيم ثَيؿـِياض بـة بـةضزةواًى            ثَيى ثطؤشة
زةزات هة بواضةكاُى ؾةفافيةت و هة بواضةكـاُى باؾـرت كطزُـى ؾـَيواظى سـوكٌَطاُى، بـةَضَيع ًاًؤغـتا فـةضًاْ         

بيِيـةكاُى بةَضَيعيؿـياْ   نةُس ثطغياض و تَيبيِيةكى ٓةبوو ئَيٌة با ُةطةَضَييِـةوة غـةض ئـةوةى بةَضاغـتى تيَ    
ؾتى ظؤض ططُطى تَيساية وةكو ٓةًوو ئةواُةى تطيـ، بـةآلَ بـةععَيم دـاض هـة تطوساتـةكاْ كـة زةطوتطَيـت        
ٓةضَيٌى كوضزغتاْ و سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ث ُى ُية، ئَيٌة ًوتةئةغط زةبـري بـةوة، نـوُلة ئَيٌـة     

َي كـة كاضةكـاْ زةكـةيّ ئَيٌـةف هـةالًاْ ًةتَوةبـة كـة بـة         ٓةض وةكو بةَضَيعتاْ زةظاُّ ئَيٌـة بـة زضَيـصايى غـا    
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باؾرتيّ ؾَيوة كاضةكاْ بةَضَيوة بهّ، ئَيٌةف غاسبى ئـةَ ًاَهـةيّ و خـاوةُى ئـةَ ًاَهـةيّ و كـةلاْ ًيـواْ        
ُري كاضةكاُيؿـٌاْ بـة ثَيـى ث ُـة و ئـةو ؾـَيواظى ًوُايةؾـة كطزُـة و ئـةو ؾـَيواظى َٓيِـاُى بوزدـةف بـؤ              

اْ ئةًـة ؾـتَيلة  ًوتةبةعـة هـة ٓـةًوو عاهـةَ ًوًليِـة ؾـَيواظى ًوُايةؾـة كطزُةكـة           ثةضهةًاُى كوضزغـت 
ًوختةهة بَيـت، ًوًليِـة ثةضهـةًاُى بـةَضَيعى كوضزغـتاْ زاواى تةفاغـيَوى ظيـاتط زةكـات ًوياضةُةتـةْ بـة           

ّ زوايـى هـة   ثةضهةًاُاتى تط، ئةويـ بَطياض بَطياضى ئَيوةى بةَضَيعة، كؤًـةَهَيم ثـ ْ ٓةيـة وا هةغـةضى زةَضؤيـ     
ثطةغِتةيؿِةكةف  بة زةيي ـى زَيٌـة غـةض ئـةو يػـةية كـة ًةبةغـتٍ نـية و هـة ض بواضَيـم زايـة و نـؤْ             
ئيِعلاغى كطزووة ئةو ث ُاُة و نى تـةس يق بـووة؟، ٓـةضوةٓا بـةَضَيعياْ ثطغـياضى هةغـةض ئـةوة بـوو كـة          

نةُس دـاضَيليـ بالـاْ كـطزووة     بؤنى ٓةض تةُٔا باغى باَهةخاُة زةكطَيت؟ ئَيٌة هة بوزدةى وةبةضَٓيِاْ
وابعامن ئةو َضؤشةف وةآلًى بةَضَيعيامن زايةوة كة ئَيٌة هة ٓةُسَى غَيلتةض زا ٓةض تةُٔا كَيؿةى باَهةخاُةًاْ 

كَيؿةكة ُةبووُى باَهةخاُةيـة ئـاْ كـو بيِايةيـة؟ بـةَضَيعياْ ثطغـياض        1ٓةية وةكو كَيؿةى يوتا اُة، شًاضة 
ــؤ   ــةكاْ ب ــةض ث ُ ــات هةغ ــةوظوعى       زةك ــط ً ــوةضَيلى ت ــة ثَي ــَيري ب ــا بَو ــةكاُياْ ب ــتى ُطخ ــؤُرَتؤَهلطزُى ئاغ ك

ئيِفوةيؿّ و تةظةخوًى ئةغعاض، خؤى بةَضَيعاْ ئَيٌة كؤُرَتؤَهلطزُى ئةغعاض هة باظاَضَيم و هـة كؤًةَهطايـةكى   
ُيـة كـة بَوـَيري    وةكو ٓةضَيٌى كوضزغتاُسا ئةًَطؤ كاضَيلى ئاغاْ ُية، ًةوظو  تـةُٔا ًـةوظوعى بـاظاَضى ئـاظاز     

ئَيٌة باظاَضَيم بة كةيفي خؤيةتى نـؤْ يـةضاض زةزات و نـؤْ تةغـعري زةكـات، كؤًـةَهَيم تةغـعريات ٓةيـة و         
كؤًةَهَيم دتاْ ٓةية هة ئاغتى ًوسافةظةكاُسا هة ئاغتى ثاضَيعطاكاْ و يةظاكاُسا كـة بةزوازانـووْ زةكطَيــت    

ًةوظوعةكة ًةوظوعى ًوُافةغـةية، بـواض بـةوة زضاوة و     و ئةغعاض زةكطَيت و بة ؾَيوةيةكى بةضزةواَ، بةآلَ
تةُاُــةت هــة ٓةُــس  ؾــوَيِسا سلوًــةت ئيذطائــاتى هةبــةض ططتــووة بــة تايبــةتى هــة ٓةُــس  ًــةوظو  وةكــو   
ًـةوظوعى طـةمن و وةكـو ًـةوظوعى ٓةُـسَى بـةضوبووًى  كؿــتوكاَهى كـة ستاوةهـة زةكـات ًاززةيـةن كـة هــة            

اغاُى ًوُافةغةى ئيِتادَيلى ًةسةزي زةكات َضَيى زَي ططتووة كة ئةًةف زةضةوةى ٓةضَيٌةوة زَي و ظؤض بة ئ
بة ثَيوةضة ئي تػازية ًؤزَيطُةكاْ ؾتَيلى غةضكةوتوو ُية، بؤ صيووُة ئَيٌة كة زةَهَيري ؾت هـة باظاَضةكـاْ وا   
ٓــةض طــطاْ زةبَيــت، خــؤ ًوًليِــة ئــةو ؾــتة ئةطــةض ئيِتــادى ًةســةزي بــَى و ٓــى ٓــةضَيٌى كوضزغــتاْ بــَى   
غعطةكةى بة ثَيى كوهفةى ئةو كاضة ئةطةض با بَوَيري بةضٓةًَيلى ُاوخؤيى بَيـت كوهفةيـةكى ٓةيـة و هةغـةض     
ئةغاغى ئةو كوهفةية زةطاتة باظاَض و ًوًليِة ٓةًاْ بةضٓةَ ئةطـةض هـة زةضةوة بَيـت ًوًليِـة غـعطى ظؤض      

ضٓةًة َضَيى زَي بطريَى، بؤ ئـةوةى  كةًرت بَيت، بةآلَ سلوًةت ٓةُسَى داض ئيذطائات زةكات بؤ ئةوةى ئةو بة
بةضٓةًى ُاوخؤيى با بَوَيري تةغويق بلطَيـت، هةبةضئـةوة هـة كاتَيـم زا كـة دـؤضة كؤُرتؤَهَيـم ٓةيـة هةغـةض          

%، بـةآلَ سةيي ـةتَيليـ ٓةيـة كـة بـاظاَض هـة تـةظةخوًى ئةغـعاض زايـة، ٓـةض بـؤ            188باظاضٍَِ ُةن كـؤُرَتؤَهى  
َِيلى عاهةَ بة تايبةتى ئةو خوؾم و بطاياُـةى كـة ئـابووضى ُاغـّ و كـة      ًةعووًاتى بةَضَيعتاْ هة ٓيض ؾوَي

ًةعووًاتياْ ٓةية و كة خةبريْ هةو بواضةزا ٓةض ئةواْ بـة ئَيٌـةف زةَهـَيّ ظؤضدـاض هـةُاو ئةواُـةى كـة هـة         
      َ  ٓةضَيٌى كوضزغتاُّ و ئةواُةى كة زةياُاغري و تةعاًوهياْ هةطةَي ئَيٌة ٓةيـة هـة ٓـيض ؾـوَيَِيم هـة عاهـة

ئــةَ ؾــَيواظةى بــةضظكطزُى ًوونــة و ًوخةغةغــات ئــةوةى كــة عــرياق زةغــتى ثــَى زةكــات و ئَيٌــةف بــة      
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زةضزيةوة تووف زةبري هة ٓيض ؾوَيَِيلى عاهةَ ئةَ ؾَيواظة ثـةيَطةو ُاكطَيـت، هةبةضنـيـ ثـةيَطةو ُاكطَيـت      
ةَهلى خؤيـاْ  خؤ ًةغةهةكة ئةوة ُيـة ئَيٌـة خـةَهلى خؤًـاْ خـؤف زةوَيـت سلوًةتـةكاُى تـطى دئـاْ خـ          

خـؤف ُاوَيــت، بــةَضَيع غــةضؤكى ثةضهــةًاْ  بــةضظكطزُى ًوونــة و بــةضظكطزُى زةضًاَهــة يةكــةَ تةئػــري كــة  
زةيبَيت بةضظكطزُى ئةغعاضة هة باظاَض، بـةضظ كطزُـةوةى غـعطى كطَيـى خـاُووة و بـةضظكطزُى ؾـتى تـطة كـة          

بـسات و ئَيٌـة ئةطـةض  هـةُاو سلوًـةت      هةًاُةف زا كة خةَهم كة ؾـَيواظى بـةَضَيوةبطزْ بَطيـاض هةغـةض ئـةوة      
بَطياض هةغةض ئةوة بسةيّ كة زةضًاَهة ظياز بلةيّ بؤ نيَِيم، بةآلَ ًاززةيةن هـة بـاظاَض طـطاْ ببَيـت تةئػـري      
هةغةض ٓةًوو كؤًةَهطا بلات زةبَيت زيطاغةتى ئـةوةف بلطَيـت، هةبةضئـةوة تـةُٔا ٓـةض ئةوةُـسة زةَهـَيٍ كـة         

ئةغعاضى باظاَض ٓؤى ٓةضة غةضةكى ظياز كطزُى ًوونة و زةضًاَهةية، هةبةضئةوة  بةَهَى ططاْ بووَُيم ٓةية هة
تلاَ واية هة كـاتى ئـي رتاح كطزُـى ظيـاز كطزُـى ٓـةض ًوونـة و زةضًاَهةيـةن زيطاغـةتى ئـةوة بـة زةيي ـى             

ا بلطَيت، بةَضَيعاْ نوُلة ئةًة تةئػريَيلى عةكػيؿـى ٓةيـة بـةععَيم دـاض، بـةآلَ وابـعامن هـة كـاتى خؤيـس         
كـةًرت هـة غـَى     2883وةآلًتٍ زايةوة كة زآاتى تاكة كةؽ ئايا باف بووة؟ بةَهَى باف بـووة هـةثَيـ غـاَهى    

ٓـةظاض زؤالضة، ئةطـةض بـة زؤالض سػـابى بلـةيّ ُـةن بـة زيِـاضى          4غةز زؤالض بـوو غـاآلُة، ئَيػـتا ُعيلـةى     
اْ زةثطغـَيت كـة ًةؾـاضيعةكاْ زوا    عريايى، ًوعةزةزي زآاتى تاكة كةؽ هـة ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ زا، بـةَضَيعي    

زةكةوْ و ثاضةكة زةخوضَيت، ثاضةكة ُاخوضَيت، نوُلة ًةؾطو  غـةضف كطزُـى ثـاضة هةٓـةض ًةؾـطوعَيم زا      
كؤًةَهَيم خةتةواتى ٓةيـة نـؤْ ئـةو ٓـةًوو خةتةواتـة ًوعةيـةزة ٓةُـسَى دـاض زةبِـة ٓـؤى زواكـةوتِى            

ٓؤى ٓـةًاْ خةتـةوات و بـةٓؤى ٓـةًاْ ئاهيـةتيـ      ثطؤشة و تـةُفيع كطزُـى ثـطؤشة هـةو بريويطاتيـة زا بـة      
ًــوًلري ُيـــة كـــة ًةؾـــطوعَيم زوا زةكـــةوَيت ًـــةوظوعى زواكةوتِةكةيـــة ثاضةكـــة هـــة وةظاضةتـــى زاضايـــي  
زةًَيَِيتةوة، بةَضَيعياْ بة سةيي ةت ثَيؿِياضةكة ظؤضبةياْ تةُاُةت ًوتةف يؿٍ هةطةَهى، بةآلَ هة يةن ؾت 

ُـــاوى غـــةُتةضَيلى َضؤؾـــِبريى هـــة طوُـــسَيم طوُـــسى ؾـــَيذ غـــةيسا،   زا ًوتـــةفق ُـــري ئـــةويـ بـــةَضَيعياْ
ِــا َيٓغــةُتةضةكةف تــةُٔا بــؤ ئــةوة زضوغــت زةكطَيــت كــة غــاسبى عــةضظى ئــةو ؾــوَيِةى غــةُتةضةكةى زة  

يةضةبوو بلطَيتةوة، تةبيعى ًّ بةزوازانوومن بؤ ئةو ًةوظوعة كطز، تةئليسَ هةغةض ئةوة كطزةوة، نـوُلة  
ؿتٍ هة طوُسَيم كة يتعةيةكى عةضز با بَوَيري ثَيِر غةز ًةتط ياْ ؾةف غةز ًةتط بة سةيي ةت تَى ُةطةي

ــت، كــة بــسضَيت بــة غــةُتةضَيم تةعويعةكــةى بــة سةيي ــةت       و يــاْ زوو غــةز ًــةتط يــاْ ٓةضنــةُسَيم بَي
تةعويعةكةى زةبـَى نـى بَيـت زةبَيـت نـةُس بَيـت ٓـةتا كؤًـةَهَيم اليـةْ َضَيـم بلـةوْ هةغـةض ئـةوةى ئـةو               

يةية ئةصتاَ بسةْ بؤ ئةوةى ياظاصتَيم بطاتة نةُس اليةَُيم، بة سةيةت كة بةزوازانوومن بؤى كـطز،  عةًةه
هةبةضئةوةى واظح ُةبوو وةآلًٍ ُةزاوة ئةو كاتة بةزوازانوومن بؤ كطز بةَضَيعاْ ًّ ُاًةوَى ُاوى ٓـاووآلتى  

ئةغــَوةْ ئــةو غــةُتةضة غــاسبى بَوــَيٍ يــاْ ُــاوى خــةَهم بَوــَيٍ، نــوُلة ًــةعووًاتى زةيي يؿــٍ ثةيــسا كــطز  
عةضزةكةى تةبةضو  كطزووة، بة ًوغتةًػةكاتى َضةلى بؤ ئةو كاضة، هةبةضئةوة بابةتى يـةضةبوو كطزُـةوة   
بــة ٓــيض ؾــَيوةيةن هــة طــؤَضَى زاُــةبووة، بــةَضَيع خــاتو ئاًيِــة ظكــطى، ٓةُــسَى ثطغــياض ٓــةبّ ئــةظ زبَيــصَ     

ةوَيت ُػـبةتا داضةكـا زى تيلـطاض كةًـة، َضَيـصا تـةضخاْ       ثطغياضَيت دةُابَى وَى ثطةغِتةيؿَِى بةسؼ كـط ئـ  
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كطى بؤ ثاضَيعطةٓا، َضَيصا تةضخاْ كطى ُةن تةُٔا بؤ ثاضَيعطةٓا ٓةوهَيطَى و غوَيٌاَُى شى باؽ ًعياضة ُةفػى 
ــؤكَى       ــةٓا زٓ ــؤ ثاضَيعط ــطى ب ــةضخاْ ك ــصا ت ــوضى زا َضَي ــاَهَيت ب ــوةضة، ي غ ــسَى   2887و  2886ثَي ــةض ٓةُ ش ب

اتيذى و َضَيصةكا كةًرت ش سةيَى واُة ثطؤشيت سلوًةتَى زا ٓةبَى تةيطيبةْ غَى غاَهة و نواض ثطؤشةيةت غرت
غاَهة ستاوال ٓةُسى زكةَ كو ئةوَى َضَيصَيت تةعويع بلةيّ، تةبيعى ًوًلري ُية ئَيـم غـاَهسا بَيتـة ناضةغـةض     

ضَيٌا كوضزغـتاَُى ثـاضَى تـةضخاْ    كطْ، بةؾى ظَى طاظَى َضيََصا تةضخاْ كطى ئةظ غاَهةف ثطؤشةيةت سلوًةتا ٓة
كطى بؤ ثاضَيعطةٓا زٓؤكَى ثاضَى تةضخاْ كطى ثطؤشةيةت بةضزةواَ و ثطؤشَيت ثَيؿـِياض كـطى زا كـو ٓـةضزوو     

% و ئـةَ زَى تـةوظحييـ   21ثَيطعة تَيِة سػاب كطى، يةن ًةبوةغة و ثاؾى تةيػيٌَى ٓةضزوو كطى ُيعكى 
% بــؤ ًــةعووًات ئــةظ ئاطــازاضَ كــو َضَيــصا زاُيؿــتواْ يــا  21َ ززةيِــة ضةيةًــة ظَيــسةتط، سةشيــةْ ئــةظ زبَيــص 

% ية بةؽ ًوًلري ُيِة ئَيم غاَهسا ئةظة بَيتة ًعاهةدة كـطْ، ئةطـةض بـريا دـةُابَى وة بـَيذي      23ثاضَيعطةٓا 
% يـة، ش كـةًرتيـ ش   17ثاض وةختَى ئةظ ًوُايةؾة كـطى َضَيـصا ًوخةغـةؽ بـؤ ثاضَيعطـةٓا زٓـؤكَى طةيؿـتة        

% ى ًوتةئةكيس بّ غـاآل بيـت، ئـةظ َضَيـصة ٓـةَُى غـةز هـة        21% ئةظ غاَهة طةٓةؾتة 17بى ش غةزَى طةٓاُس 
غةز وةكى َضَيصا زاُيؿتواْ، ئةظ زبَيصَ ثطغياض زى ئاًيِة خاَُى بَى كاضيَى بؤ وةظاضةتا، ثطغـياضا وى ئاضاغـتة   

ؤكـةخاُا زٓـؤكَى وةكـى    ٓةضزووكياْ كطي بةؽ ظَيـسةتط ثةيوةُـسى ب وةظاضةتـا زاضايـى ظـة ٓةيـة، ثـطؤشا فطَ       
ثَيؿرت ًّ ئاًاشة ثَى زاى اليةُى كو ًةتابةعةت كط ظَى طـاظَى ٓةضنـةُسة سـةًى ثطؤشةخاَُيـت كوضزغـتاَُى      
فةضًاُةكَى يةت َضةبتى وةظاضةتا طواغتِةوة و طةياُسْ، بةؽ ظَى طاظَيـت ثطؤشةيـةت ثاضَيعطـةٓا زٓـؤكَى ثـَى      

ًةضسةال تةُـسةضيِطَى بـؤ ًةغـةال تـةُفيعَى ئـةو ثـاضةى بـؤ         ًوكةهةفة بؤ زيعايَِى وَى خ ؽ بى، ظَى طاظَى
ٓاتية تةخػيؼ كطْ غيلطيِط ئةطةض ٓاتو سةغةب دةزوةزي تةيـةزوًى عةًـةي و ب  ثَيـى تـةعويٌاتَيت     
تــةُفيعى ًواظةُــة كــو ثؿــتى ثةغــةُس كطُــَى بــوزدَى كــةظّ ئةطــةض  ٓــة ض ثــاضةكَى الظَ ٓاتــة ثــَيـ و كــو   

ــى ًوُا   ــةبيذي، ب ثَي ــةؽ ُ ــطَى      ًوخةغ ــا وةظي ــى و ٓةضوةغ ــطَى زاضاي ــةَضَيع وةظي ــة ب ــةالسيةتا ٓاتي ــة غ يةه
ث ُساُاَُى بؤ ناضةغةض كطُا وى، بـةؽ َٓيؿـتا ُةكةتيـة بـواضَى دـَى بـةدَى كطزُـَى زا ئـةَ يـةضاضا ٓةُـسَى           
ززةيّ كة غوضعةتا تةُفيعيَى ب ض ؾلوةكَى بيذي، ًةغةال خوؾم و بطايةت ًةغـيشى و يـةظيعزى دـةُابَى    

ؼ كـطى ئـةَ شى ثؿـتةظاُيةت زكـةيّ، ئةطـةض ًيعاُيـا تـةكٌيوى ٓـةبيذي ي ئايِـسة زا ئةطـةض ٓـةض            وَى بةس
ًيعاُيةكا زى بَيت ئةَ شى يةن ؾوزَي هػةض ٓةُسَى زكةيّ كو وةظاضةتا ئةويافَى ئةظى زاخاظَى هبةضناظ بيت 

ًطؤوة سػـاب بلـةيّ   بؤ خوؾم و بطايةت ًةغيشى و ئَيعيسى، بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ ئةواُةى ئةطةض هة
َضؤشى َضابطزووةوة ئةو ثطغياضاُةى كة كطا هة خي زي ئةَ َضؤشاُةى  بةععَيم هـة ثطغـياضةكاُيـ    9بةًَطؤوة 

ٓةض هة كاتى ثطغياض كطزْ وةآلػياْ زاُـةوة ٓـةَ بـةَضَيع وةظيـطى زاضايـى و ًِـيـ، هةبةضئـةوة  بـةوةى كـة          
ئاًؤشطاضى وبةٓةض ؾـَيوةيةن بـووة كـة ؾـتى ظؤضْ، ئةًاُـة بـة       كؤًةَهَيلى تط ثَيؿِياض و تَيبيِى و با بَوَيري 

تةغةوضى ًّ ئةطةض ئيذاظةَ ثـَى بـسةْ  ئَيٌـة ئةًاُـة ٓـةًووى ظؤض بـة دـسى وةضزةطـطيّ و كـاضى هةغـةض           
ئةوةى كة ثةيوةُسى بةوة ٓةبَيت ئةوةى كة ثةيوةُـسى بـة وةظاضةتـةكاُى تطيؿـةوة ٓـةبَى زةبـري        ،زةكةيّ

َيبيِياُة بطةيةُري، هةبةضئةوة ئةطةض ٓةض ثطغـياضَيلى تـط ٓـةبَيت كـة ض هـةَضؤشاُى      بةو وةغيوةية كة ئةو ت
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َضابطزوو ض هة زوَيَِيوة و ئةًَطؤ هة يػةكامن زا ئةطةض وةآلَ ُةزضابَيتـةوة يـاْ بـةَضَيعَيم ئيشػـاؽ بلـات كـة       
     ً ةبةغـتَيم بـؤ ٓـيض    وةآلًى ثطغياضى كطزووة ئةطةض ُاوَ ُةَٓيِا بَيـت ًـّ زاواى زَي بـوضزْ زةكـةَ و ٓـيض 

ثطغياضَيم ُـةبووة و بـؤ ٓـةًوو ثطغـياضةكاْ ئَيٌـة ئاًـازةيّ و بـةععَيلياْ ٓـةض هةبةضئـةوةى تيلـطاضْ بـة            
ــطيّ،        ــسى وةضبط ــة ٓةُ ــَى ب ــط زةب ــَيواظَيلى ت ــِياضْ و بةؾ ــةوةى ثَيؿ ــةععَيلياْ هةبةضئ ــة و ب ــةوضى ئَيٌ تةغ

ة زةغت ثَى بلةَ بة ثطةغِتةيؿـِةكة و ًـّ زاوا   هةبةضئةوة زاوا هة بةَضَيعتاْ زةكةَ كة ئيذاظةَ ثَى بسةْ ك
هة َضاطةياُسْ زةكةَ ُاظامن بة ض ؾَيواظَيم زةتواُّ، نـوُلة ئـةو بةَضَيعاُـةى كـة بـةَضَيع غـةضؤكى ثةضهـةًاْ        
ئةو بةَضَيعاُـةى كـة هـة زواوة زاُيؿـتووْ ًوًليِـة واظح ُـةبَى هةاليـةْ و ؾاؾـةكة ظؤض طـةوضة ُيـة، ُـاظامن            

ةُــة غــةض ؾاؾــة، ئةطــةض بـةَضَيعتاْ َضةظاًةُــسى بفــةضًووْ، بــةَضَيع غــةضؤكى ثةضهــةًاْ  ئةطـةض زةتــواُّ بيد 
ئةطةض ئيذاظةَ بسةَُى نةُس زةيي ةيةن ٓةتا تةُعضيى زةكةًةوة، نوُلة ٓةُسَى ظاُياضى تـاظةف زةًـةوَى   

 عةضظى بلةَ بة ضوخػةتى بةَضَيعتاْ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

(ي ثـاف  1ؤ ًاوةي ُيـو غـةعات ئيػـطاسةت زةكـةيّ، زاُيؿـتِةكةًاْ ٓةَهـسةططيّ بـؤ غـةعات )        بةَضَيعاْ، ب
 ُيوةَضؤ، فةضًووْ.
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 زاُيؿتين زووةَ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ى زاواى هيصُـة  2812طفتوطؤ كـطزْ هةغـةض ثـطؤشة ياغـاى بوزدـةى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاُى عـرياق بـؤ غـاَهى           
 زاضايى زةكةيّ بَيِة ؾوَيِى خؤياْ، دةُابى وةظيط فةضًوو.

 بةَضَيع ز.عوى غِسى )وةظيطى ئاوةزاُلطزُةوة(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئةطةض ئيذاظةَ بسةْ ًّ هةَ ثطيػِتةيؿِة ُانٌةوة غةض ئةو ثطغياضاُةى كة وةآلَ زضاُـةوة يـاْ بـا بَوـَيري     
ى ثطؤشةكـاْ زا ٓةيـة و زابـةف كـطاوة، بـةَهلو بـة كـوضتى زةنـٌة غـةض          ئةو ظاُياضياُةى كة هـةُاو هيػـتةكاُ  

بوزدة بـة طؿـتى و ٓـةَ بوزدـةى وةبـةضَٓيِاْ و بوزدـةى بـةكاضبطزْ و ٓـةضوةٓا بةؾـى ثاضَيعطاكـاْ و ض           
ًيلاُيعًَيم ٓةية كة ئةوة ظاًّ زةكات كة ئَيػتا ئةوةى كة ئَيٌة ثةيَطةوى زةكـةيّ هـة َضَيـصةى زاُيؿـتواْ،     

غياغــةت و ث ُــى ئــةو بوزدةيــة نــى بــوو كــة ظؤض هةبــةَضَيعاْ ئةُــساًاُى ثةضهــةًاْ ثطغــياضياْ  ٓــةضوةٓا 
هةغـــةضى كـــطز، ٓةضنـــةُسة وةآلَ زضايـــةوة هةاليـــةْ بـــةَضَيع وةظيـــطى زاضايـــى و هـــةالى ئَيٌةؾـــةوة، بـــةآلَ 

َيم بةؾــَيوةيةكى ظاُػــتياُة عــةضظى زةكــةيّ، ٓــةضوةٓا ًــةوظوعى ٓــةزي كاضكــة ئــةَ بوزدةيــة وةكــو بــةعع 
تَيبيِى ٓةبوو كة ئةًة تـةُٔا زابـةف كطزُـى ثاضةيـة و ٓـةزي كـاض زضوغـت ُاكـات و ًـةوظوعى كـاض ظؤض هـة            
بةَضَيعاْ ثطغياضياْ هةغةضى ٓةبوو و شًاضةى دؤضاودؤض وتطا، هةبةضئـةوة بـة ثَيويػـتٍ ظاُـى كـة ًـةويفى       

ة هـة ًـةوظوعى بـَى كـاضى و     َضةلى ٓى ئـةو بابةتـة زيـاضى بلـةيّ، ٓـةضوةٓا ٓةُـسَى ُيؿـاُسةضى تـط بَيذطـ         
ٓةشاضى و وةكو كةضتى تةُسضوغتى و كـةضتى ثـةضوةضزة كـة وةظعيـاْ نـؤُة و نـؤْ ٓةَهسةغـةُطَيِسضَيت و        

( كة بةَضَيع كان ؾـَيطظاز سـافع ئيؿـاضةى    Kurdistan Development manger systemًةوظوعى )
ثةضهـةًاْ ثطغـياضى هةغـةض ٓـةبوو،     ثَييسا و ثطغياضى هةغـةضى كـطزو ٓـةضوةٓا ؾـوَيط خـاُيـ هـة زةضةوةى       

ئيِذا بةضاوضزَيم داضَى هـة بـةيِى خؤًـاْ و هـة بـةيِى زةوضوبـةضى خؤًـاْ كـة ئايـا بوزدةكـةى ئَيٌـة بـة             
بةضاوضز هةطةَي وآلتاُى زةوضوبةض بة ض ؾَيواظَيلة، ئةطةض بطةَضَييِةوة تةُٔا بؤ تةغةهػـوزي ئةسـساؽ كـة بـة     

 12/5/2811غاَهى ثاض هة كاتى بـاؽ كطزُـى ئـةوةى هـة      2811ى  5ض ؾلوَيم باؽ كطاوة ئَيٌة هة ًاُطى 
ئَيٌـة ئةثسةيتـةكٌاْ ُـاضز بـؤ ثةضهـةًاْ بـة هيػـتى بةضزةواًـةكاْ و ثَيؿـِياض كطاوةكـاْ و زواكــةتووةكاْ و           
ٓةضوةٓا ثطؤشة تةواو بووةكاْ، ًّ زَيٌة غةض ئةًة بؤ ئةوة باغى زةكةَ ٓةض بؤ ئةوةى ئـةَ دوظئـة تـةواو    

ا باغى خاَهةكاُى تط بلةَ ستاوةهة زةكةَ هة غةعاتَيم ياْ كةًرت هة غةعاتَيم تةواو مب، ئةوةى بَيت و ئيِذ
هـــة َضاثـــؤضتى وةضظى ئةطـــةض هـــة بريتـــاْ بَيـــت   2811كـــة ُـــاوى هَيِـــطا ثـــاض هـــة ياغـــاى بوزدـــةى غـــاَهى  

        ْ كـطز كـة    ثطؤتؤكؤَهةكاُيـ ًةودوزْ، ئَيٌـة خؤًـاْ ًوافـق بـوويّ هةغـةض ئـةوةى تةُاُـةت ثَيِؿياضيؿـٌا
ًاُط ئةطةض ثَيتاْ باف بَيت َضاثؤضت بَِيـطيّ، نـوُلة ئَيٌـة َضاثؤضتـةكاْ ئاًـازة زةكـةيّ ٓـيض         4ظووتط هة 
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كَيؿةيةكٌاْ ُية هةغةض ئةوةى كة ًوؾاضةكةى بلةيّ هةطةَي ٓةض تةضةفَيلى تطى َضةلى، ئَيٌة ئةًةًاْ بة 
سعيـطاْ ئةطـةض    38غت ثَى بلةيّ، زواتـط تـةبيعى   َضاثؤضتى يةكةَ زاُاوة بؤ ئةوةى هة ؾوَيَِيلةوة زةبَى زة

بآلوكطايةوة كة ئَيٌة هةو وةختـةوة ئـيرت    2811زي ةت بسةْ هة وةيائيعى كوضزغتاْ ياغاى بوزدةى غاَهى 
زاواًاْ هـة   12/9/2811هة  3894بة ُووغطاوى شًاضة  12/9زةغت بةكاضزةبري، ئَيٌة زواى سعيطاْ هة 

ةيّ بة طفتوطؤ ئةو ثطغياضةى كة ظؤض هـة بـةَضَيعياْ ثطغـياضياْ كـطز ئايـا      وةظاضةتةكاْ كطزووة كة زةغت بل
ئَيوة ٓةًآةُطى زةكةْ هة كاتى زاُاُى بوزدةى وةظاضةتةكاُسا، بةو ُووغطاوة ئَيٌة وةظاضةتـةكاصياْ ئاطـازاض   

ّ بـؤ  كطزووةتةوة كة خؿتةيةكى تايبةت ٓةية كات و ُاوى وةظاضةتـةكاُى تَيـسا تةسسيـس كـطاوة كـةئاًازة بـ      
ًوُايةؾة كطزُى بوزدة، ئةًة بة ًةبةغتى ئاًازة كطزُى ثـطؤشةى ٓيَوـى طؿـتى زابـةف كطزُـى بوزدـةى       

ئاًازة بلطَيت ٓاوثَيض خؿـتةى   2811كة زةبَيت تا غةضةتاى ًاُطى تؿطيِى يةكةًى   2812غاَهى زاضايى 
ــطاو    ــاضى ك ــةكات و َضؤشى زي ــةت ب ــةكا     تايب ــطؤشة بةضزةواً ــةض ث ــطزْ هةغ ــؤ ك ــؤ طفتوط ــة   ب ــة ب ــة ئَيٌ ُتاْ ك

وةظاضةتةكاْ زةَهَيري ئاًازة كطزُـى ثـطؤشة ثَيؿـِياض كطاوةكاُتـاْ بـة هةبةضنـاوططتِى ئةوهةويـةت و ططُطـى         
ثطؤشة و ثَيساويػتيةكاْ تلاية هة كاتى زياضى كطاو بة ٓةًوو ئاًازةكاضيةكةوة بؤ ثطؤشةكاْ ئاًازةبّ، ئةًة 

ية، ئةًةف ئةو خؿتةيةية  12/9/2811ُووغطاوةف ٓى ؾَيواظى كاضكطزُة، ثاضيـ ئةًةَ ثيؿاْ زا ئةَ 
كة ٓةض وةظاضةتَيم هة كاضوكاضوباضى كؤًةآليةتيةوة ئةطةض غةيطى هيػتةكةى بةضزةغتى بةَضَيعيؿـتاْ بلـةَ   
بة ٓةًاْ تةغةهػوي زَيتة خواضةوة، بةو ؾلوة ٓةض يةكـة و بـةضواضى طفتوطـؤ و َضؤشةكـة تةسسيـس كـطاوة و       

بؤ غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيطاْ، غةضؤكايةتى زيواْ، َضاثؤضتى  18/18ة، هة غةعاتةكةف تةسسيس كطاو
ٓــاوثَيض َضاثــؤضتى وةضظى هةغــةض  6/18وةضظى ثطؤشةكــاْ، ئاًــاشة بــة ُووغــطاوتاْ شًــاضة )  ( هــة بــةضواضى  

 َضاثؤضتةكـة و  8/2811غةضدةَ ثطؤشةكاُى  وةظاضةتةكاْ كة زوا خـةضدى تيـازا ُيؿـاْ زضاوة تـاكو ًـاُطى      
 2ية عازةتةْ ئَيٌة كة زةيَِيطيّ ٓى زوو ًاُط ثَيؿرت كة كؤزةبَيــتةوة و زواى   18ُووغطاوةكة ٓى ًاُطى 

ًاُط كة دةضز زةكطَيتةوة ئيِذا بآلوى زةكةيِةوة، ئةًة َضاثؤضتى زووةًة كـة َضاثـؤضتى وةضظيـة زيـاضة ًـّ      
ضهــةًاْ، بـةآلَ ئــةوة بـةَضَيعاْ كــة   كـة بةزوازانــوومن كـطزووة ئــةَ َضاثؤضتـة ُةطةيؿــتووةتة غـةضؤكايةتى ثة    

ُووغطاو زةكةيّ و كة َضاثؤضت زةَُيطيّ ئةطةض ئَيوة بةَضَيعتاْ وابعامن ئةوةى كة ًوتةبةعة ئةوةية كة ئَيٌة 
بة ُيػبةتى ئـةَ دـؤضة َضاثؤضتاُـة زةبَيـت بيَِيـطيّ بـؤ غـةضؤكايةتى ئةصتوًـةُى وةظيـطاْ و غـةضؤكايةتى           

ــوةى بِ   ــؤ ئَي ــطاْ ب ــةُى وةظي ــةضةتةْ     ئةصتوً ــة ًوباؾ ــة ئَيٌ ــةضًووْ ك ــةًط زةف ــةُابتاْ ئ ــةض د ــت، ئةط َيطَي
 عـةًاْ كـطز كـة هـة كـوَى َضاوةغـتاوة؟      ًوفاتةسةى ثةضهةًاْ بلةيّ ئَيٌة ًاُعٌاْ ُية،ئَيٌة ئةًة كة ًوتابة

، بــةآلَ ظاُيٌــاْ كــة هــةكوَى َضاوةغــتاوة، ئةًــة هــة فةضًاُطــةى  بَيئــةوة ُيــة كــة بَوَيــى ؾــتَيلى ًةيػــوز بــوو 
ُاُى غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيـطاْ ًـابووةوة و ُـةَُيطزضا بـوو بـؤ ئَيـطة، ُـةن بَوـَيري كـة ؾـتَيلى           ث ُسا

ًةيػوز بووة، َضاثؤضتى غَييةَ بؤ غةضؤكايةتى ئةصتوًـةُى وةظيـطاْ، غـةضؤكايةتى زيـواْ، َضاثـؤضتى وةضظى،      
اْ َضةواُة زةكةيّ بة ًةبةغتى بؤت 31/12ٓاوثَيض هةطةَي ُووغطاوًاْ زا َضاثؤضتى وةضظى بةضزةواًةكاْ تا 

َضةواُةكطزُى بؤ ثةضهةًاْ، تةئيليسًاْ هةوة كطزووة، نـوُلة َضاثـؤضتى ثَيؿـووتط كَيؿـةى هةغـةض بـووة، هـة        
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ُووغطاوةكة اْ زا تةوظحيٌاْ زا كة ًةبةغتٌاْ هة ُاضزُى بؤ ئةصتوًةُى وةظيطاْ ئةوةية، تةبيعى ئةطةض 
ٌة ئةو كات َضاثـؤضتى وةضظيةكـةًاْ ُـاضزووة و ٓةضنـةُسة ئَيٌـة      ية ئَي 3/2812تةًاؾا بلةْ ئةًة ًاُطى 

ثَيؿووتط ئةو هيػتةيةى كة تةيسضيٌاْ كطزووة َضاغـتة بـة ؾـَيواظَيلى تـط ٓاتووةتـة ثةضهـةًاْ، بـةآلَ ئَيٌـة         
 وةكو َضاثؤضتى وةضظى، َضاثؤضتى وةضظيةكةًاْ ُاضزووة، ئيِذا ئةطةض  بطةَضَيٌةوة زواوة تؤظَيم و ئةطةض باغـى 

ئــةوة بلــةَ هَيــطةزا َضاثؤضتــةكاْ ئةطــةض ًةبةغــت بَيــت و بَوــَيري زواى ئــةَ بــةضواضة َضاثــؤضت بــةض ؾــَيواظَيم  
زةَُيطيّ، زواى ئةَ بةضواضة ٓةتا ئةًَطؤ ئَيٌة ناوًاْ هةوة بووة كة زَييِة ثةضهةًاْ و هيػتى ثطؤشةكاْ كة 

اوةكو بةَضاوَيــص هةطــةَي هيصُــةى زاضايــى و  ًوُايةؾــة زةكــطَيّ ئةثــسةيتَيلى ُــوَى بَِيــطيّ، ُــةًاْ زةظاُــى تــ  
يــ بَِيـطيّ يـاْ ئيِتـعاض بلـةيّ بـعاُري هـة ض         31/12ئابووضى ثطغياضى ئةوةًاْ كطز كة ئايا ٓى زوايى 

بةضواضَيم زا ياغاى بوزدة ثةغةُس زةكطَيت بؤ ئـةوةى تةغةهػـوزي هيػـتةكاصياْ تَيـم ُةنـَيت؟ هةبةضئـةوة       
ِاًاْ هة كاتى طفتوطؤكاُسا، ئةًػاَي ُةًاْ َٓيِا، ئَيػتاف ئَيٌـة ُووغـطاوًاْ   ثاض ئَيٌة هةُاو ثةضهةًاْ زا َٓي

كطزووة ًّ ُاظامن كة ئايا زةبَيتة تةداوظى ياُوُيـ ياْ ُـا؟ بـةآلَ ئَيٌـة َضاغـتةوخؤ ئـةزتاضة ًوفاتةسـةى       
طيّ ئةطـةض  هةًةوزواف كة َضاثؤضتى وةضظى زةَُيـطيّ بـةو ؾـَيوةية زةيِيَـ     ،غةضؤكايةتى ثةضهةًاصياْ كطزووة

دةُابتاْ َضةظاًةُس بّ هةغةض ئةوة، بوزدةى عرياق باؽ كطا، بةآلَ ٓةض تَيَطواُيَِيلى طؿتى هةغةض بوزدة 
تطهيـؤْ كـة بووةتـة بوزدـة و ئـةو       1502بةو ؾَيواظةى كة تةؾييوى و كة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بة ض ؾـلوَيم  

ْ زاُطاوة وةبةضَٓيِاْ هة زوو بةؾى غةضةكى بةؾةى كة بؤ تةؾييوى زاُطاوة و ئةو بةؾةى كة بؤ وةبةضَٓيِا
ًوياض كـة هـة  نـواض و ُيوةكـة كـةَ       821ثَيم زَيت كة ثطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاُة  و ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاُة 

تطهيـؤْ زةبَيتـة بوزدـةى وةبـةضَٓيِاْ بـؤ بـةضزةواَ و ثَيِؿـياض،         3067بلطَيتةوة، دا بـةزةض زةكـةوَيت كـة    
واْ ثَيؿرتيـ ئاًاشةَ ثَييسا بوو ئةوةى كة بة ثَيى ثطؤغةى طةًاَضؤغاظى و شًـاضة  ًةوظوعى شًاضةى زاُيؿت

زاُاْ )عٌوية اذتكط واهرتييٍ( كـة هةبةضزةغـتٌاْ ٓةيـة، بَطيـاضة كـة بـآلوى بلةيِـةوة، نـوُلة ئَيٌـة بـآلو           
ةو بةَضَيعاُـةى  ُةكطزُى ُةتائيذى سةغط و تةضييٍ ٓةية، هة بةَضَيوبةضايةتى ئاًاضةكاُى ثاضَيعطاكاْ ٓةية ئـ 

كة هةطةَي ئةو زائريةية كاض زةكةْ ياْ تةعاًوهياْ هةطةَي زةكةْ زةظاُّ كة ئةَ ئةضياًاُـة ًـةودوزة ئَيٌـة    
بآلوُةكطزُى ًةبةغتٌاْ هَيى ئةوة بووة كة ٓيوايةن و ئةًةهَيلٌاْ بةوة ٓـةبوو كـة ثطؤغـةى غـةضشًَيطى     

وى ثطؤغةى غةضشًَيطى، نوُلة ثطؤغةى غـةضشًَيطى  ئةصتاَ بسضَيت، ئَيٌة ٓيض ؾتَيلى تط ُةكةيّ بة بةزي
بؤ ئَيٌة داُبى ئي تػازى ٓةية، بـةآلَ هـة ٓـةًاْ كاتـسا تةبـةعاتى غياغيؿـى ٓةيـة، هـةالًاْ ًةتَوةبـة كـة           
ئةصتاَ بسضَيت، ئةَ خؿتةية ٓى وةظاضةتى زاضايـى بةغسايـة، ئةطـةض تةًاؾـا بلـةيّ بـة ض ؾـلوَيم تةصييـةى         

ــةض زةز  ــاضى هةغ ــةياهيٍ بَطي ــة   ئ ــةضى ك ــة هةغ ــةو تَيبيِي ــطاوة    821ةْ، ئ ــتاْ زاُ ــةضَيٌى كوضزغ ــؤ ٓ ــاض ب ًوي
تَيبيِيةكةَ تيلـطاض ُاكةًـةوة، ًـّ ثـَيٍ باؾـة ئـةو ثطؤغـةية بـة ُيػـبةتى تةصييـةى ئـةياهيٍ هـة ٓـةضَيٌى              
كوضزغتاْ بَيت، ئَيٌة خؤًاْ يةضاض بـسةيّ كـةَ و ظيـاز ٓةضنـيةن بَيـت و ًوًليِـة بطةيِـة ئـةو ئاغـتةى          

ثَيٌاْ باؾة كة ظؤضبةى ثطؤشةكاصياْ هةو  بّ و ثَيٌـاْ باؾـة بـة ؾـلوَيلى تـط بَيـت و ئـةو تَيلةآلويـة         بَوَيري 
هَيم دوزا ببَيتةوة، بةَضَيعاْ ًّ ُانٌة ُاو تةفاغـيَوةكاُيةوة، بـةآلَ ئةطـةض غـةيطى تطَيِـسة و ئـةَ ؾـَيواظة        
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ى وةظاضةتةكاْ، ئةطةض غةيطى ئةَ ية بة ثَي 2812بلةيّ، ئةًة بوزدةى ئاغايية، بوزدةى تةؾييوى غاَهى 
غةض بلةْ وةظاضةتى ثةضوةضزةية، هةبةض ئةوة ٓةض هَيطةوة زةتواُّ غياغةتى سلوًةت تؤظَيم بـة ئاؾـلطايى   
تةًاؾا بلةيّ، ئةطةض هة كؤتاييؿةوة تةًاؾا بلةيّ كة ٓاتووةتة ئةوَى، زيواُى ناوزَيطى و زةغتةى شيِطـة  

وهةكة بــة ض ؾــلوَيم ٓاتووةتــة خــواضةوة، وةظاضةتــى ثــةضوةضزة،  وزةغــتةى ًــافى ًــطؤظ واظســة كــة تةغةهػــ 
وةظاضةتى ُاوخؤ، وةظاضةتى زاضايى و ثَيؿٌةضطة و كاضةبا و تةُسضوغـتى و غـاًاُة غطوؾـتيةكاْ و وةظاضةتـى     
ؾــةٓيساْ و وةظاضةتــى كــاض و زةظطــاى ئاغــايـ، ئةًــة بــة ُيػــبةتى بوزدــةى تةؾــييوى، ئةطــةض بوزدــةى     

ى وةبةضَٓيِاْ ٓةضزووكياْ ثَيلةوة غةيطى بلةيّ، نوُلة ئةوةف ططُطة ٓةض يةكة تةؾييوى هةطةَي بوزدة
و ئيِتباعَيلٌاْ زةزاتَى، تةًاؾا زةكةيّ زيػاُةوة ٓةض ثةضوةضزة هة ثَيؿـى ثَيؿـةوةية، زواى ئـةوة ُـاوخؤ و     

ةوة، بـةو ؾـلوة   كاضةبا و زاضايى و ئةصتوًةُى وةظيطاْ و ؾاضةواُى و ثَيؿٌةضطة و تةُسضوغتى و ئاوةزاُلطزُ
زةيبيِري كة هة غةضةوة زَيتة خواضةوة، ئةطةض تةُٔا غةيطى بوزدةى وةبةضَٓيِاْ بلةيّ ئةزتاضة بوزدـةى  
وةبةضَٓيِاْ هةغـةضى غـةضةوة هةزةغـتى نـةخ ئةطـةض تةًاؾـا بلـةيّ وةظاضةتـى كاضةبـا يةكـةَ و ؾـاضةواُى            

ايةتى ٓةضَيٍ هـةكؤتايى زايـة، ئةًـة هيػـتى     زووةَ و ئاوةزاُلطزُةوة و ثةضوةضزة غَييةَ و نواضةًّ، غةضؤك
ثطؤشةكاْ ئةطةض بة ؾلوَيلى عاَ ئيِػاْ تةًاؾاى بلات ٓةض هة غةضةوة زيػاُةوة ئةًة سةزى ئةيةي ئـةوة  
َضووْ زةكاتةوة كة ئةوهةوياتى سلوًةتى ٓةضَيٍ هة وةبةضَٓيِاْ و هة ًةؾاضيع نى بووة و هة تةؾييوى نى 

ةؾاضيعيـ بة ض ؾَيواظَيلة، زيػاُةوة ئاًاشة بةئَيطة زةزةَ و ًةبةغتيؿٍ هَيى بووة؟، هة تةؾييوى ظائيسةْ ً
بــؤ ثــطؤشة   302ئةوةيــة كــة خــوضز كطزُــةوةى نــواض و ُيــو تطهيــؤْ كــة بــؤ وةبــةضَٓيِاْ زاُــطاوة كــة           

بـؤ   821ى بـؤ تـةضخاْ كطاوةكـاْ زاُـطاوة،      482بةضزةواًةكاُة، ئةو ًةغاضيفاُةى كة ئةًػاَي زةياْ بَيت 
َيساُى ثاضَيعطاكاُة، بـةَضَيع غـةضؤكى ثةضهـةًاْ هـةالَ ظؤض ًةتَوةبـة كـة بـةَضَيعاْ ئةُـساًاُى ثةضهـةًاْ          ثةضةث

تةضكيع بلةُة غةض ئَيطة، نواض و ُيو كة زاُطاوة ئةًػاَي بـةو ؾـلوة بـا بَوـَيري خـوضز زةكطَيتـةوة، طوشًـةى        
ووُة، هةبةضئةوة بة ٓيض ؾـَيواظَيم ئَيٌـة   ثطؤشةكاْ بابةتَيلى تطة، ثطؤشة بة نةُس غاَهَيم تةواو زةبَى بؤ صي

كة باغى طوشًة اْ خػتؤتة بةضزةغتى بةَضَيعياْ تةُٔا بؤ ظاُياضية، خةضدى ًةغطوفى ئةًػـاَي ئةًاُـةْ   
كة ئةواُةْ زةبَى َضَيصةى عةزةزى غوكاْ و زاُيؿتواْ و ؾَيواظى تةوظيع كطزُةكة هةغةضياْ تـةتبيق زةبـَى،   

زيػاُةوة ططُطّ، بةآلَ تـةُٔا بـؤ ظاُيـاضى خـةضدى ئةًػـاَي  هـةَ غـ يسة زا         ٓيض ضةيةًةكاُى تط ٓةًووى
كـة بـةكؤى طوشًـةى     3196بةزةضزةكةوَى، ئةَ كؤى طؿتى ثطؤشةكاُى كةهة شَيط دَى بـةدآ كـطزْ زاْ كـة    

تطهيؤُة هةو بـَطة ثاضةيـة، ئةًػـاَهيـ هةبةضزةواًـةكاْ      402تطهيؤْ طوشًةى خةضز كطاو ٓةتا ئَيػتا  1207
تطهيــؤْ تــةضخاْ كــطاوة بــؤ تةكٌيوــة كطزُــى ئــةَ ثطؤشاُــة،   302بَوــَيري هــة تــةضخاْ كــطاوى ئةًػــاَهيـ بــا 

% زواى ئـةوة  21ًويـاضة كـة    791ٓةضوةكو بالاْ كطز كاضةبا ظؤضتطيّ بَطة بوزدةى بؤ تةضخاْ كطاوة كـة  
وةظاضةتـى زاز كـةًرتيّ   ًويـاض زيِـاضة،    583زيِاضة و  زواى ئةوة ئاوةزاُلطزُةوةية كـة   669ؾاضةواُية كة 

ئةًاُــةف ئةواُــةى كــة ثــطؤشةى بةضكــةوتووة و زواى ئــةوة ئةويافــة و زواى ئــةوة وةظاضةتــى ثَيؿــٌةضطةية، 
ياْ بة بةضكةوتووة، ئَيػتا ئةطةض بَيٌة غةض ئةو خاَهةى كة ظؤض هة بةَضَيعاْ ثطغياضياْ كطز ض كةًرتيّ ُػبة
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بوزدـةى تةؾـييوى ئةطـةض بـة ؾـَيواظَيلى تـط غـةيطى بلـةيّ         ئةًاُة ياْ با بَوـَيري بوزدـةى وةبـةضَٓيِاْ و    
بعاُري ض ئاًاصتَيم بةزى زَيِّ و ض غياغةتَيم ثةيَطةو زةكةيّ ئَيٌة، ض ئةٓسافَيم تةس يق زةكات؟، خـؤى  
ٓةضنى خةضدياتى كة تةعيري كطاوة هة ظًِى ث ُـى ئـةَ بوزدةيـةزا غـَى بـواضى طـطُط هـةخؤ زةططَيـت،         

ئابووضيــةى، زووةًيــاْ/ ثةضةثَيــساُى كؤًةآليةتيــة، غــَييةًياْ/ كــاضطَيَطى طؿــتية،   يةكــةًياْ/ ثةضةثَيــساُى
يةعِى بةَضَيوةبطزُى طؿتى و ئيساضة با بَوَيري، ظائيسةْ ئاغايـ، ئةَ غَى خاَهةية كة ثطؤشةكـاْ و ًيعاُيـةى   

اغـى كاضةبـا و   تةؾييوى كاض زةكةْ هةغةض تةس يق كطزُى و بـةضةوثَيـ بطزُـى، هـة ثةضةثَيـساُى ئـابووضى ب     
كؿتوكاَي و طواغتِةوة و ثةيوةُسى و باظضطاُى و ثيؿةغاظى و غاًاُة غطوؾتيةكاْ زةكةيّ، هة ثةضةثَيساُى 
كؤًةآليةتى باغى ثةضوةضزة و تةُسضوغـتى و الواْ و كـاض و ؾـةٓيساْ و ئةواُـة زةكـةيّ، هـة بـةَضَيوةبطزُى        

ًاْ، نوُلة وابعامن ٓـيض كةغـَيم تةُاُـةت هـة     طؿتيـ غةضؤكايةتى ٓةضَيٍ و ئةصتوًةُى وةظيطاْ و ثةضهة
َضَيعبةُــسى كــطزْ زا كــة ئايــا ئــةو ثاضةيــةى كــة بــؤ ثةضهــةًاْ تةخػــيؼ زةكطَيــت خعًــةتى ض ًةبةغــتَيم  
زةكات؟ ئةويـ ًةبوةغَيلة ئَيٌة ًـةفطوظة ئـةويـ هـة ؾـوَيَِيم زابِـَيري، وةظاضةتـى ث ُـساُاْ و وةظاضةتـى         

اُة ٓةًووياْ ثَيلةوة خعًـةتى بـةَضَيوةبطزُى طؿـتى و ئـةًّ و ئاغـايـ      ُاوخؤ و وةظاضةتى ثَيؿٌةضطة، ئةً
هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ زا زةكةْ، وةظاضةت ٓةية بةؾـَيم هـة نـاالكيةكاُى هـة ثةضةثَيـساُى ئـابووضى زةبَيــت،        

ُاو  بةؾَيلى تطى هة ثةضةثَيساُى كؤًةآليةتى زةبَيت، بةآلَ ئةًة بة ثَيى ُةؾاتات بةَ ؾَيواظةية، ًّ ُانٌة
تةفػيَوةوة، بةآلَ بوزدةى سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ كة زابةف بلطَيت ُعيلةى )بيػت و ؾةف ثؤيِت 
سةوت هة غةزى( بؤ ثةضةثَيساُى ئابووضى تةضخاْ كطاوة، )نى و زوو ثؤيِت غَى هة غةزى( بؤ ثةضةثَيساُى 

و ئاغايـ بةكاضَٓيِطاوة، ئةًة بة كؤًةآليةتى تةضخاْ كطاوة، )غى و يةن هةغةزى( بؤ بةَضَيوةبطزُى طؿتى 
ٓةًوو ثَيوةضة َُيوزةوَهةتيةكاْ ثَيوةضى ًةيبوهّ و ًوًليِة بةَضَيوةبطزُى طؿـتى و ئاغـايـ ًـةفطوظة كـاض     
هةغةض ئةوة بلطَيت، بؤ ئايِسة كة ٓةضنى ثاضة ٓةية ٓةًووى بهـَيتة ثةضةثَيـساُى ئـابووضى و ثةضةثَيـساُى     

عةًوزة هة ٓيض كاتَيم زا ُابَيت بة غفط، زائيٌةْ ئةًـةف خـةضدى خـؤى     كؤًةآليةتى، بةآلَ بةَضَيعاْ ئةَ
زةبَيت، دٔاظى سلوًى و دٔاظى ئةًّ و ئاغايـ هة ٓـةًوو وآلتـاُى دئـاْ خةضديـةكى خـؤى زةبَيـت بـة        
كةَ و بة ظياز، بةآلَ ئةًة بعةبت ئةو ضةيةًاُةْ كة ئةَ بوزدةية خعًةتى زةكات، تةبيعى ئةًـة ئةوةيـة   

ةدةُوبى بلةيّ، ئةًة طوشًةكاُة، هة طوشًـةكاُيـ زا بـعاُري ئاوةزاُلطزُـةوة ٓاتؤتـة ثَيؿـةوة،      كة زةبَى ت
ؾاضةواُى ئيِذا كاضةبا و ئيِذا زاضايى و كؿتوكاَي، بةآلَ ئةًاُة طوشًةْ، ئَيٌة ئةوةى كة ئَيػتا ًوُايةؾةى 

ياْ ًوًليِة  2812و  2811و  2818زةكةيّ تةضخاْ كطاوى ئةًػاَهة، ئةَ طوشًةية ٓى غاَهى ًوًليِة 
بَيت، هةبةضئـةوة هـة كـاتى تةيػـيٍ كـطزْ و هـة كـاتى ًوضاعـات كطزُـى ُػـةبى            2813و  2812و  2811

ًوسافةظات تلاَ واية كـة ئيعتٌـاز هةغـةض ئـةوة ُـةكطَيت، ئةًـة دـاضَيلى تـط تـةضخاْ كـطاوى ئةًػـاَهة كـة             
بـةععَيم هـة بـةَضَيعاْ ئاًـاشة زةزةْ بـة       وابعامن ثَيؿرتيـ بالاْ كـطز، ئةًـة طوشًةكاُـة كـة ًوًليِـة هـة      

زٓؤن وكة باغى طوشًة زةكةْ ئاوا تةًاؾاى زةكةْ بةو ؾلوة، بةآلَ ئةوةى كة ططُطـة ئـةَ غـ يسةية بـةَ     
ى بـؤ   101تطهيـؤُى بـؤ ثطؤشةكـاْ ٓةيـة و ٓـةوهَيط       103ؾَيواظة ثاضةى ئةًػاَي زابةف كطاوة، كة غـوَيٌاُى  
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طؤشةكـاْ ٓةيـة، ٓـةضَيٍ ئةواُــةى كةًوؾـتةضةكة هةبـةيِى ٓـةض غــَى       ى بــؤ ث 749ثطؤشةكـاْ ٓةيـة، زٓـؤن    
ًوياضى بؤ ثطؤشةكاْ ٓةية، ئيِذا ئةًاُة هة كؤتايى غاَي زا بةَضَيعاْ بة ض ُيػـبةتَيم و بـة ض    181ثاضَيعطا 

ا َضَيصةيةن تةُفيع زةكطَيّ، ئةوة ئةضكى وابعامن ٓةض ٓةًووًاُة كة كاض بـؤ ئـةوة بلـةيّ كـة ئـةَ ضٍََِيصاُـة تـ       
زةكطَيت ُيػبةتةكاُياْ بـةضظ ببَيتـةوة، بـة سةيي ـةت صيووُـةى ثاضَيعطـاى زٓـؤكٍ وةضطـطت، بـةآلَ هةغـةض           
ٓةًوو ثاضَيعطاُيـ زةبَيت، نوُلة ثطغياض كطا با غةيطَيلى ًوعازةهةكة بلـةيّ كـة ٓـةًووى نـواض، ثَيـِر      

ى زَي  821ًوو ٓــةضَيٍ، ضةيةًَيلــة دــةًع و تــةضسَيم زةكطَيــت، ئَيٌــة نــواض و ُيــو تطهيــؤْ ٓةيــة بــؤ ٓــة  
تةغعيـةى نـى    306تطهيؤْ زةًَيَِيـتةوة بؤ ٓـةًوو ٓـةضَيٍ، ئـةَ     306زةضبيِى بؤ ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ 

ًويـاضيـ بـؤ زواكـةوتووةكاْ،     31ًوياض بؤ ثَيؿِياض،  482بةضزةواًةكاُة،  302ونى زةكات؟ ٓى بةضزةواَ 
يؿـى هـة ثَيؿـِياض ٓةيـة،       55ى هةبـةضزةواَ ٓةيـة و    118كـة  ئَيػتا هَيطةزا ؾتَيلٌاْ ٓةية بةُاوى ٓةضَيٍ، 

 118زواكةوتوو ٓيض ؾتَيلى ُية ئةواُة ظياتط هةغةض ثاضَيعطاكاُّ، ٓةض غَى ثاضَيعطا ئةطةض ئَيػتا بـةضزةواَ  
تطهيـؤْ زةًَيَِيتــةوة   301ًويـاضى زَي بـَطوات،    118ةكـة   302يةكـةى ٓـةضَيٌى زَي زةضبَيـِري، يـةعِى بَوـَيري      

ُايػـةْ   482ى ثَيؿِياضى ٓةضَيٌى زَي زةضبَيـِري يـةعِى    55ةكة  482ضزةواَ، ئةطةض ثَيؿِياضيـ كة هةبة
ًوياض زةًَيَِيتةوة، ئةطةض بةضزةواَ و ثَيؿِياض زواى ئةوةى كة بـةو ؾـلوة سػـابى بلـةيّ،      347زةكاتة  55

يـة كـة تةيػـيٍ زةكطَيـت،     ًوياضة زةكاتة غَى و ُيو تطهيؤْ كة ئةًـة كـؤى بوزدة   31زواكةوتووةكاُيـ كة 
 306ئةًة كؤى بوزدةية كة ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ زواى ئةوةى كة ٓـةضَيٍ هَيـى البـطاوة، زواى ئـةوةى كـة      

زواى ئةوةى كة ثةضثَيساُى ثاضَيعطاكاْ هَيى زةضنـوو، زواى ئـةوةى كـة ٓـةضَيٌى زَي زةضنـوو غـَى و        306ئةَ 
ًـة تةيػـيٍ زةبـَى بةغـةض غـَى ثاضَيعطـازا ئةطـةض غـةيطى بةؾـى          ُيو زةًَيَِيتةوة، غَى و ُيو تطهيـؤْ كـة ئة  

زٓــؤن بلــةيّ كــة بــؤ ئةًػــاَي يةيِاكــة ُــاوى ثــطؤشةى بةضزةواًــة، بــةآلَ ئةًػــاَي ًةغــاضيفى ٓةيــة، خــؤ    
ًويـاضى هـة بـةضزةواَ ٓةيـة، هيػـتةكاُى       655ًةغاضيفى ئةًػـاَهى هـةَ غـاَهساية، واظسـة، هـة بةؾـى زٓـؤن        

يـــ بــؤ  92بــؤ بــةضزةواَ زاُــطاوة  655َيعاْ ئةُــساًاُى ثةضهــةًاُيـ ٓةيــة، بــةضزةواَ هةبةضزةغــتى بــةَض
ئةطـةض زابةؾـى غـَى و     749ًوياضيؿى بؤ زواكةوتووةكاْ ٓةية، كة كؤى طؿـتى زةكاتـة    2ثَيؿِياض زاُطاوة، 

% كــة ئةًةيــة بةؾــى زٓــؤن بــةو ؾــَيوةيةى كــة ٓةُــسَيم هــة بــةَضَيعاْ  2103ُيــو تطهيــؤُى بلــةيّ زةكاتــة 
اْ ثَييسا كة زياضة تةُٔا باغياْ هةغةض ثطؤشة ثَيؿِياض كطاوةكاْ زةكطز زةياُطوت هـة ثـطؤشة ثَيؿـِياض    ئاًاشةي

كطاوةكـاْ بةؾــى زٓـؤن ُيػــبةتةكةى كـةًرتة، بــةآلَ ثَيؿــِياض كطاوةكـاْ بــة تـةُٔا وةضُــاطريَيّ، ثَيؿــِياض و      
ةكطَيت، ئةطةض ئـةوة واظح  ئةوةية كة سػاب  ز  2812بةضزةواَ ًةطيوعى ٓةضزووكياْ ًوخةغةغى غاَهى 

 306ى زَي زةضنـَى   821ُةبَيت بةو ؾلوة سةظ زةكـةى دـاضَيلى تـط تـةوظحيى زةزةيِـةوة، نـواض و ُيوةكـة        
ــةوة،  ــةض          306زةًَيَِيت ــة غ ــةض بَييِ ــةتوو، ئةط ــِياض و زواك ــةضزةواَ  و ثَيؿ ــت، ب ــت زةبَي ــَى ؾ ــيٌى غ تةيػ

 ٓ زةًَيَِيتـةوة، بةؾـى    301ةضَيٌةكـةى زَي زةضبَيِـى   بةضزةواًةكاْ، نوُلة بةضزةواًةكاْ هةُاوى ٓـةضَيٌيـ 
ًويـاض زةًَيَِيتـةوة    347هَيطة، ئةطةض هة ثَيؿِياض كطاوةكاُيـ زيػاُةوة ٓةضَيٌى زَي زةضبَيـِري   655زٓؤن 

ئةًة و ئةًة دةًع زةكةيّ و ئةوةف دةًع زةكةيّ ئةو زوواُـةف دـةًع    92كة بةؾى زٓؤن زيػاُةوة 
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ؾى ثاضَيعطاى زٓؤكة، ٓيوازاضَ ئةو تةوظحيـة كـافى بَيـت،     749كؤى بوزدةية  زةكةيّ بةو ؾلوة غَى و ُيو
ئةو تةوظحية بةٓةًاْ ؾَيوة و بة ٓةًاْ ًوعازةهة هةغةض ٓةضزوو ثاضَيعطاى ٓـةوهَيط و غـوَيٌاُيـ تـةتبيق    

ٓـةضَيٌى   زةكطَيت، ئةطةض بَيٌة غةض َٓيعى كاض ياْ با بَوَيري كاضيطةضى بوزدةى وةبـةضَٓيِاْ و ٓـةزي كـاض هـة    
كوضزغتاْ زا، بةَضَيعاْ ظؤض باغى بَى كاضى زةكطَيت و ظؤض باغى ئةوة زةكطَيـت كـة سلوًـةت ض غياغـةتَيلى     
ٓةبووة هة زابري كطزُى ٓةزي كاض بؤ زاُيؿتواُى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ، تـةبيعى ئـةوةى كـة نـاوى خـةَهلَيلى        

ُـ  ٓـةظاض ثوـة    17ةى كـة ئـيع ْ كـطاوة ئـةو     ظؤضيـ هَييةتى ًةوظوعى تةعيِاتة، ئةو زةضةداتاُة و ئةو ث 
وةظيفيــةى كــة وةظاضةتــى زاضايــى و ئــابووضى ئيع ُــى كــطزووة و ئَيػــتا ئاهيــةتى بــؤ زازةُــسضَيت بــؤ ئــةوةى  
زاًةظضاُسْ زةغت ثَى بلات، بةآلَ ًةغئوهيةتى ئَيٌةية و وازةظامن ًةغئوهيةتى ٓةًوو زةظطايةكى ضةليـة  

يةكى ظاُػـتياُة ئـةو ثاضةيـةى كـة خـةضز زةكطَيـت بـؤ خـةَهلى ٓـةضَيٌى          هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ كة بة ؾـَيوة 
( غاآلُة خـةضز كطزُـى ٓـةض يـةن     IMFكوضزغتاْ تةوظحيى بسةيّ، بة ثَيى غةُسويى زضاوى َُيوزةوَهةتى )

ٓةظاض ٓـةزي كـاض َضاغـتةوخؤ يـاْ ُاَضاغـتةوخؤ زضوغـت زةكـات هـةو          48ًوياض زؤالضَيم ثطؤشةكاْ زا ُعيلةى 
ًويـاض زؤالض هـة وآلتَيـم زا هـة      1ثاضةكةى غةضف زةكطَيـت، ئـَى خـؤ ئـةوة ًةُت يؿـة ًةع وهـة        ؾوَيِةى كة

ؾوَيَِيم ٓيض فوضغةت عةًةهَيم زضوغـت ُـةكات بـؤ ٓـيض اليـةَُيم، بـة ثَيـى غـِسويي زضاوي َُيوزةوَهـةتي          
(IMF  خةضز كطزُي ٓةض يةن ًوياض زؤالضَيم هة ٓةض ؾوَيَِيم هة بواضي ثطؤشةكاُـسا ُعيلـ ،) ٓـةظاض   48ةى

ٓةَهي كاض )فطقة عٌى( زضوغت زةكات بة ضاغتةوخؤ ياْ ُاَضاغتةوخؤ، بة ثَيي وَيَوسةُط باُلي َُيوزةوَهـةتي  
ياْ باُلي دَئاُي غاآلُة خةضدلطزُي يةن ًوياض زؤالض هة ٓـةض وآلتَيـم هـة وآلتةكـةاُي ُاونـةي بـاكووض و       

ٓةظاض ٓةهي كاض هةو وآلتـة زضوغـت زةبَيـت     49ْ، ضؤشٓةآلتي ئةفطي يا بةتةسسيس ئةواْ زةيي رت بؤي نوو
بة خةضدلطزُي يةن ًوياض زؤالض، هة ًةغةهةي ثطؤشةكاُـسا، هةبـةض ئـةوةي ئَيٌـة بةضاغـن غـةزةض زةكـةيّ        
ئةطــةض تــةُٔا ئــةوةي كــة ٓةيــة، تــةُٔا كــة باغــي وةظائيفــي سلــوًي بلــةيّ كــة ئةًــة ًوًليِــة ئةقــَوةْ    

ُاُـةت ئـةو خةَهلـةي كـة تةيـسضييـ زةكـةْ، خةَهلةكـةف واظحيـة كـة          ظؤضبةًاْ يةُاعةشياْ ثَي ُةبَيت، تة
ًةغةهةكة ًةغةهةي بصَيوي شياُة، سةيي ٓاووآلتياُة كـة بـة ٓـةض ؾـَيوةيةن بَيـت شياُيـاْ تـةئٌري بلـات،         
بةآلَ هة سةيي ةتسا ئةو ثةضةثَيساُةي كة ئَيػتا هة ٓـةضَيٌي كوضزغـتاُسا ٓةيـة كـةؽ ُاتواَُيـت و كةغـَيـ       

بةؾَيوةيةن هة تةئػري و خةضدلطزُي ئةو ثاضاُة هة ُاو ٓةضَيٌي كوضزغتاْ كةَ بلاتةوة، ئَيٌة  بؤي ُية كة
طوةييٌاْ هةوة ٓةية كة ثاض ثاضةى ثطؤشةكاْ ٓةًووي خةضز ُةبووة، ٓةًوو اْ ًوتةفي ري هةغـةض ئـةوة،   

ض خـةضز كـطاوة، هةبـةض    بةآلَ خؤ ٓةض ٓةًووًاْ ًوتةفي ري هةغةض ئةوةى كة ثاض ظياتط  هة يةن ًوياض زؤال
ئةوةف ئةوةَ بـاؽ كـطز، نـوُلة زواتـط كـة ًـّ باغـي بَيلـاضي زةكـةَ كـة زةَهـَيري بَيلـاضي زَيتـة خـواضةوة،               
ٓةُسَيم هة بةَضَيعاْ زةَهَيّ بة ني زَيتة خواضةوة؟، ئَي بةَ ؾـتاُة زَيتـة خـواضةوة، خـؤ ؾـةضت ُيـة بَيلـاضي        

هة سلوًةت و هـة زةوائريةكـاْ بـؤ ئـةوةي بَوـَيري بَيلـاضي       ٓةض ٓةًوو خةَهلي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ تةعري بّ 
ٓاتووتة خواضةوة، تةبيعي ئةًـةف تةفاقـيوي ظيـاتطي ٓةيـة، هـة غـَيلتةضَيلةوة بـؤ غـَيلتةضَيلى تـط فـةضق           
زةكات، بؤ صيووُة هة بةععَيم غَيلتةض وةكو زضوغت كطزُى َضَيطاوباْ و ثطز، زوو دـاض بـة يـةزةض ٓـةزي كـاض      
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هة ٓةُسَى غَيلتةضى تط زآةية، ئةًةف وةكو زياضة هة غـَيلتةضى ئاوةزاُلطزُـةوة بةؾـى    زضوغت زةكات كة 
ؾـــَيطى بةضكـــةوتووة، سػـــةى ئةغـــةز غـــَيلتةضى ئاوةزاُلطزُةوةيـــة، تةًاؾـــا بلـــةْ هـــة )فـــطاُؼ فـــؤضت  
كؤًِيلةيؿّ( بَوَيري كة دـازة و ؾـتةكاْ كـةوا زواتـط كاضةبـا زَيـت كـة ظيـاتطيّ فوضغـةت زضوغـت زةكـات و            

ايى زضوغت كطزُى باَهةخاُة، ئةطةض ٓةبَيت هـة ظًِـى ثطؤشةكاُـسا فوضةغـى عةًـةي بـة تةغةهػـوي بـةو         زو
ؾلوة زضوغت زةكات، هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ زا بةٓـةض ؾـَيوةيةن غـةيطى بلـةي ئَيٌـة ئةطـةض سػـابى ئـةوة         

و كـة واف ُيـة،    ٓـةظاض كاضًةُـسى بياُيؿـى تَيسايـة     18ٓـةظاضة،   49ٓـةظاضة و ُـة    48بلةيّ و بَوـَيري ُـة   
ؾِطاهةوة ٓـاتووة هـة غـَى ثاضَيعطاكـة ئيؿـى كـطزووة، بَوـَيري خـةَهلى عـةضةب ٓـاتووة،           هة ئةطةضبَوَيري خةَهم 

ئةطةض بَوَيري خةَهم هة غوضياوة ٓاتووة و هة ئَيطاُةوة ٓاتووة ئيؿى كطزووة، ٓةًوو ئةًاُةؾى زَي زةضبلةيّ 
اْ هـة ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ بـؤ خـةَهلى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ        ٓةظاض ٓةزي كاض بةيـةن ًويـاض زؤالض ثطؤشةكـ    38

زابري زةكطَيت، ئةطةض بَييِة غةض وةظاضةتةكاْ هة كاضوباضى وةظاضةتةكاْ هـة ٓـةض وةظاضةتَيـم كـة بوزدـةياْ      
بؤ زاُسةضَيت دوظئَيلى كة وةظاضةت بة وةظاضةت ثَييـسا بهـّ ٓةُـسَى وةظاضةت بـةَضَيعاْ ئـةَ كؤهؤًـة ظةضزة،       

سةضى بةؾةكةى كة ٓةزي كاضة، ئةًاُةى تط بـا بَوـَيري ئةطـةض بةؾـى غـووض تةًاؾـا بلـةيّ ئةًـة         ئةًة ُيؿاُ
ظياتط ئةَ وةظاضةتة با بَوَيري وةظاضةتى ظضاعة و وةظاضةتى كؿتوكاَي كة ثاضة خةضز زةكـات، ثاضةكـاُى ثـةخـ    

كاض ثةخـ زةبَيت كة ئةَ زةبَيت بةغةض نةُس اليةَُيم زا يةكَيلياْ بةغةض اليةُى ًطؤيى، بةاليةُى ٓةزي 
ظةضزةية، غووضةكةف با بَوَيري ظيـاتط بةؾـساضى كطزُـى خـةضدياتى ئـةو وةظاضةتةيـة هـة بـةضةوثَيـ بطزُـى          
باضى ئابووضى وآلتةكة، ئةَ غةوظةف خوزى خةزةًاتى با بَوَيري بةضةو ثَيـ بطزُى ئاغتى ظضاعةية، يةعِى 

تةوظيع زةبَيت، ُانٌة غةض وةظاضةتةكاُى تط هةبةض كةًى نةُس ثاضة هَيطة خةضز بلطَيت ئةوةُسة بةو ؾلوة 
كات، ئةًةف بة ؾَيواظَيلى طؿتى بةآلَ يةيِاكا با واظ هةوةف بَيِري، با بهٌة غةض َٓيعى كاض ًّ ئَيػتا واظَ 
هة ثطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاْ َٓيِاوة ٓاتووًةتة غةض تةئػريى ئةَ بوزدةية هةغةض َٓيعى كاض هةغةض بَى كاضى 

غةض ٓةشاضى، بةَضَيعاْ كة زةَهَيري َضَيصةى بَى كاضى هة ؾوَيَِيم زا نةُسة ظؤض بة كوضتى ئةطةض تةعطيفى و هة
بلةَ بة ٓيض ثَيوةضَيم بـَى كـاضى زةشًَيطزضَيـت ٓـةًوو زاُيؿـتواْ ُاططَيتـةوة، نـوُلة ٓـةًوو زاُيؿـتواُى          

كـاضى ضةيةًَيلـة كـة زةضزَيـت بـَى كـاضْ        ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ياْ ٓةض كؤًةَهطايةن هةُاو َٓيعى كاضزاُري، بـىَ 
ــةتى         ــة و تاي ــطى كاضكطزُساي ــة عٌ ــت ه ــةَ ؾ ــة يةك ــةضحيةيةكة ك ــاض ؾ ــعى ك ــاضةوة، َٓي ــعى ك ــة َٓي ــبةت ب ُػ
ــةى         ــتاْ ثَيلٔات ــةضَيٌى كوضزغ ــةى، ٓ ــةض تةعطيفةك ــة غ ــتا زَيٌ ــة و ئَيػ ــةوة ًوعةضةف ــة، ئ ــاْ ٓةي كاضكطزُي

ُيػبةتةية كة ئةًاُة هة َٓيعى كاضزاُري، هةبةضئـةوة بـَى   غاَهى ئةَ  15زاُيؿتواُى ٓةض ظؤض بة كوضتى شَيط 
كاضى هةغةض ئةًاُة تةتبيق ُابَيت بَوَى ئةًاُة بَى كاضْ، خاوةْ كاض كة ئةَ ؾـةضحيةيةية كـة كاضيـاْ ٓةيـة،     
زةضةوةى َٓيعى كاض ئةو كةغاُةْ كة بةزواى كاضزا ُةطةَضَيّ كة كاضياْ ُية و بةآلَ بة زواى كـاضزا ُاطـةَضَيّ،   

َُيلى ًاَهةوة ئةطةض بةزواى كاضزا ُةطةَضَيت كـة هـة ًاَهـةوة ًِـساَهى ٓةيـة ئـةوة زةضةوةى َٓيـعى كـاضة، بـةو          ش
، ئَيٌـة هَيـطةزا   َٓظُل١ ايعُلٌ ايلٚيٝل١    تةعطيفة زَيت، تةعطيفةكةؾى )ئيِتةضُاؾِاَي هةيبَى ئؤضطةُاظةيؿّ()

ةْ كاضة هةطةَي بَى كاضةكـاْ ئةًاُـة ثَيلـةوة    بؤًاْ ُية ٓيض ئيذتٔازَيلى تَيسا بلةيّ، َٓيعى كاض شًاضةى خاو
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غـاَهّ و بةغـةضةوةْ،    15َٓيعى كاضْ، َضَيصةى بةؾساضبووى َٓيعى كاض شًاضةى هة َٓيعى كاض ئةو كةغاُةى هـة  
غـاَي بَيـت، بـةآلَ ئـيـ      78، ًوًليِـة ؾةخػـَيم عٌـطى    65تةُاُةت سسوزيؿى ُية، ُاتواُري بَوَيري ٓةتا 

َٓيعى كاضزاية، شًاضةى بَى كاضاُيـ شًاضةى بَى كاضاُة هةغةض شًاضةى َٓيـعى كـاض،   بلات، هةبةضئةوة هة ظًِى 
خاوةْ كاضةكاُيـ ئةطةض هة َضَيصةى زاُيؿتواْ ئةًة ئاًاشةى تطة، بـا واظ هـةوة بَيـِري ٓـةض تـةضكيع بلةيِـة       

بـؤ   2886ى غاَهى غةض بَى كاضةكاْ بة ُيػبةتى َٓيعى كاضةوة، هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ زا بة بةضاوضز هة بةيِ
%،  ئَيٌة كؤًةَهَيم َضووثَيوًاْ ٓةية هـة ًاوةيـةكى ُعيـم    6% زابةظيوةتة غةض 15ئَيػتا َضَيصةى بَى كاضى هة 

هة ئاييِسة زا بة تةفػيَى ئيع ُى زةكةيّ، بةآلَ ًةبةغتيؿٍ ُةبوو كة هَيطة باغى بلةَ، بةآلَ كة بـةَضَيعاْ  
بـَى كـاضى ئةًـة يةكَيلـة هـة تةئػـرياتى بوزدـة، ئةًـة تةئػـرياتى           ئاًاشةياْ بة تةئػرياتى بوزدة زا هةغةض

%، َضووثَيوةكةف ٓـةض بـؤ   6ةوة بووةتة  15بوزدةى ٓةًوو غاآلُى َضابطزووة ٓةتا زةطاتة ئةًػاَهيـ كة هة 
ئةوةى بةَضَيعتاْ ئَيػـتا بـة كـوضتى باغـى زةكـةَ هـة ئايِسةيـةكى ُعيـم زا ئةًـة بـة ًوئتةًـةض غـشوفيةن             

َوةكاُى ئيع ْ زةكطَيت، ئَيٌة بة تةُيا ُري هة ئةصتاًساُى ئةَ َضووثَيواُة بـةَضَيعاْ، ئةًـة بـة    ٓةًوو تةفػي
( هة ئةصتاًساُى ئةَ َضووثَيوةزا َضَيلدطاوى IKNثَيى َضووثَيوى )ئرياكى ُؤَهير َُيت وؤضن(ة كة ثَيى زةَهَيّ )

(UNDP  ( ــطاوى ــةكططتووةكاْ، َضَيلدـ ــةوة يـ ــة ُةتـ ــةض بـ ــة WFP( غـ ــةض بـ ــةكططتووةكاْ، ( غـ ــةوة يـ ُةتـ
( غـةض بـة ُةتـةوة يـةكططتووةكاْ،     UNFP( غةض بة ُةتةوة يةكططتووةكاْ، َضَيلدـطاوى ) FPAَضَيلدطاوى)
(ى ًِةظةًةى عةًةزي زوةزي، دٔاظى ًةضكةظى ئيشػائى عـرياق، َضَيلدـطاوى يوُػـية غـةض     ILOَضَيلدطاوى)

ئـةَ ُةتائيذاُـةف هـة وَيبػـايتى )ئيِتـةض ئـةى        بة ُةتةوة يةكططتووةكاْ، ٓةًوو ئةًاُة هةطةَي ئَيٌةزاْ و
دى ئةُاهيػيؼ( كة وةسسةيةكى غةض ئوًةًى ًوتةسيسةية بآلوكطاوةتةوة ئَيٌـة بآلوًـاْ ُةكطزووةتـةوة،    
غةبةبةكةؾى ئةوةية كة نةُس ظياتط بةزواى تةفاغيَوةكاُسا زةنري، بؤ ئـةوةى كـة باغـى ؾـتةكاْ زةكـةيّ      

تةس يق ببَيت هة خـي زي بوزدـة ئـةو غياغـةتاُة و ئـةو ثَطؤشاُـةى كـة         كؤًةَهَيم ئةٓساف ٓةية زةًاُةوَى
سلوًةتة، ٓةض يةن هةو َضَيلدطاواُةى كة باغيؿٍ كطز تةبيعى ئةو َضووثَيوة تةُٔا بؤ بَى كـاضى ُـةبووة، بـؤ    
غَى ؾت بووة، بؤ ًةغةهةى غةكةْ بووة، بؤ ًةغةهةى بـَى كـاضى بـووة، ٓـةضوةٓا بـؤ ًةغـةهةى زةغـتجاكى        

ــةو     هــةُا ــة ؾــوَيِةكاُى تــطي عريايــيـ كــطاوة، ئَيٌــةف ئ ــطةف كــطاوة ه و زةظطاكــاُى سلوًــةتيـ بــووة، هَي
َضَيلدطاواُةى كة باغٍ كطز ٓةًووياْ بةؾساضياْ كطزووة، ٓـةَ هـة تـةًويوى َضووثَيوةكـاْ ٓـةَ هـة تـةسويى        

ُـةَٓيِاوة، بـة ثَيـى    كطزُى ظاُػتياُة، يةعِى ئةَ ُةتائيذاُة تةُٔا سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بةزةغتى 
ئةَ َضوثَيوة و بة بـةضاوضز هةطـةَي ئاًـاضى َضةلـى بـَى كـاضى هـة ُاونـةكةزا ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ ئَيػـتا بـةَ             
ؾلوةية ؾوَيِةكاُى تطى عرياق بةو ؾلوةية و ئةًة بَى كاضية هة توضكيا، ئةًة بَى كاضية هـة ًكـط، ئةًـةف    

ُـ       ةف بـةَضةلى هـة ئةَُيلػـةكة زا ٓـةْ، ئَيػـتا ئةًةيـة       بَى كاضية هـة غـوضيا، ٓـةض ٓـةًوو غةضنـاوةى ئةًا
بوو هة ؾوَيِةكاُى تـطى عـرياق    6وةظعى بَى كاضى هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ زا، َضَيصةكاْ هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ 

يــة، ئةًــة ئيشتٌاهــة  1409هــة وآلتــى غــوضياف  1204هــة وآلتــى ًكــط  908ئَيػــتا، هــة وآلتــى توضكيــا  806
ةًاْ زةزاتَى كة ئَيٌة هَيطة بة سةيي ةت كة باغى ئةوة زةكـةيّ ًوًليِـة ظؤضَيـم    تةوظحيى ٓةًوو وةظعةك
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تةُاُةت هةو كةغاُةى كة ئةَ شًاضاُة ببيِري شًاضةكاُى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ئةى خةَهلى بـَى كـاض، بـةَضَيعاْ    
اْ ٓةيـة هـة ُـاو    طةوضةتطيّ كَيؿةى ئَيٌة هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ئةوةية كـة ئَيٌـة َضَيصةيـةكى ظؤض بـَى كاضضيـ     

زةضنوواُى ظاُلـؤ، خـؤى ئةًـة سةيي ةتـة كـة ئـةواْ ئـةو تةبةيةيـة و ًوًليِـة سـةيى خؤؾـياْ بَيـت و             
ئةواُة ًوًليِـة بـة ٓـةًوو ئيؿـَيم يـاُع ُـةبّ يـاْ بـة ٓـةًوو ئيؿـَيم َضاظى ُـةبّ ظيـاتطيـ نـاوياْ هـة               

هة ئَيػتا زا و هـة ئايِسةؾـسا   فطغةتى ئيؿى سلوًى بَيت، كة ئةًةف ئةطةض وةكو غياغةت تةًاؾاى بلةيّ 
ئةًة ًةوظوعَيلة كة زةبَيت ناضةغةضى بؤ بسؤظضَيتةوة، وةآلتَيلى وةكو ئةَهٌاُيا بـةو ٓـةًوو ثَيؿـلةوتِةى    
خؤيةوة ٓةًوو كاضةكاْ تةُٔا خةضجيى ظاُلؤ ُايلةْ، ًةزاضغى ًئةُى و ئيؿـى ًئـةُى ظؤضبـةى كاضةكـاْ     

ٌة غةيطى ظياتط ُانٌة ُاو تةسويوى بـَى كاضيةكـةوة، بـةآلَ ئةطـةض     بةو ؾلوة بةَضَيوة زةنّ، بةآلَ ئةطةض ئَي
% ةى كة بالاْ كطز ظياتطيّ َضَيصةياْ هة ض فيئةتَيلى عوًطية، 6هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ تةًاؾا بلةيّ، ئةو 

، كة زةطاتة خـةضجييِى ظاُلـؤ، خـةضجيى ئةعسازيـة، زةُـا هـة        24بؤ  15زةبيِري ظياتطيّ َضَيصةى هة بةيِى 
هةواُـة ظؤض كـةًرتة، بـةآلَ كـة تةضكيعةكـة ئةطةضٓـةض        44ةوة بـؤ   35و هـة   34بؤ  25ةضحيةكاُى تط هة ؾ

بةضُازتَيليؿٌاْ ٓةبَيت زةبَيت تةضكيع بلةيِة غةض ئةَ ؾةضحيةية، ئةًةف بؤ ئةوةية زةيلةيّ بؤ ئةوةى 
ةية بلـةيّ بـؤ زابـري    كة هة بةضُاًةدةكاُى سلوًـةت هـة ئايِـسةزا ظيـاتط بتـواُري ئيػـتٔسافى ئـةَ ؾـةضحي        

كطزُى ٓةزي كاض، كؤًةَهَيم ُيؿاُسةضى تطى كة بةغةضى زا زةنٌةوة كة هة نةُس َضووثَيوَيلى كـة َضووثَيـوى   
ــة        ــطات( ئةواُــةى كــة ه ــسز اغيؤؾ ــوزى اغيتع ــ  اهعِ  ــَيّ )اغيػ ــى زةَه ــةضةبى ثَي ــةويـ بــة ع ــة ئ ــؤضة ك ُــيلؼ ف

وآلت هـة دئـاْ زا كـة     55غـاَي داضَيـم هـة     5ت ٓةض تةُسضوغتى هة طةَي َضَيلدطاوى يوُػية ئةصتاَ زةزضَي
بَوَيري ئةو وآلتاُةى كة هة ًةضسةهـةى صيـو زاْ، كؤًـةَهَيم ثَيـوةض و كؤًـةَهَيم ُيؿـاُسةضى طـطُط زيطاغـةت         

ةوة ......... . ئةًة يةكـةًياْ َٓيؿـتا ٓـةض ٓـى بـَى       2886زةكطَيت تَييسا، هة ٓةضَيٌى كوضزغتاُسا هة غاَهى 
غـاَي )ئةُـسةض فـاية ًؤضتـاَهتى ضةيـت( كـة ُيؿـاُسةضَيلى ظؤض         5ةتى ًطزُى ًِـساَي كـةًرت هـة    كاضية هة ُػب

ططُطة هة ثَيواُى خعًـةتطوظاضى تةُسضوغـتى زا، خعًـةتطوظاضى تةُسضوغـتى ئَيٌـة كـة طوـةييٌاْ ٓةيـة هـة          
عايـةى  خةغتةخاُةكاْ و هةواُة، بـةآلَ خـؤى خعًـةتطوظاضى تةُسضوغـتى هـة غـَى ًةضسةهـة ثَيـم زَيـت، ضي         

غشية ئةوةَهى كة بـابَوَيري تـةه يشات و غـوئى تةغعيـة و ئـةو ُةخؤؾـياُةى وةكـو تـايفؤى زوو، كـؤهَيطا كـة           
ٓةية كة هـة خةغـتةخاُة طـةوضةكاْ     ثايج٢بآلوزةبَيتةوة، ضيعايةى غشيةى غاُةوى ٓةية، ضيعايةى غشيةى 

و زايلة هـة وةختـى سـةًى زا و هـة      ثَيؿلةف زةكطَيت، ئَيٌة هة ضيعايةى غشةى ئةوةَهى كة ثاضاغتِى ًِساَي
 34ةوة بـؤ   1996هـة   2889ةوة بـؤ غـاَهى    88وةختى هة زايـم بووُـسا ٓـةتاوةكو ثَيـِر غـاَهى، هـة غـاَهى        

َضوثَيوَيلٌاْ ٓةية و ئةًػاَي َضوثَيوَيلى تطًـاْ ٓةيـة كـة هَيـطةوة طةيؿـتووةتة       2889زابةظيوة، ئَيٌة غاَهى 
غـاَي هـة ٓـةضَيٌى كوضزغـتاُسا كـة ُيؿـاُسةضى        5ى ًِـساَهى كـةًرت هـة    % هةبةضئةوة ئَيٌة ُيػبةتى ًطز31ُ

وةظعى تةُسضوغتية بة ئاغتَيلى زضوغت زا بةَضَيوةزةنَيت، ئةًةف بةَضَيعاْ ئةَ شًاضاُة و ئـةَ ُيؿـاُسةضة   
ٓى َضَيلدطاوى يوُػيفة كة بة ٓةًآةُطى هةطةَي فةضًاُطةكاُى سلوًةتى ٓـةضَيٍ ئـةصتاًى زةزات، ئةطـةض    

% 5زا  2886هة غـاَهى   2811بؤ  2886ةؾاى ٓةشاضى بلةيّ هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ زا هة بةيِى غاَهى تةً
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%، ؾايةُى باغة كة باغى ئةًةف بلةيّ، نـوُلة ئةًـة هةطـةَي بـَى كـاضى      3بووةتةى  2811بووة، هة غاَهى 
ا ً ياغـى ٓـةشاضى يـاْ    ثَيلةوة ضةبت زةكطَيّ، ٓـةشاضى بـةَضَيعاْ هـة ٓـةضَيٌى كوضزغـتاُسا و هـة عريايـيـ ز       

كة باُلى َُيوزةوَهةتى هةطةَي سلوًةتى عرياق زايِاوة خـةتى فـويط بـةوة تـةعطية كـطاوة كـة        خط ايفكز )
خةتى فويطى دئاُى يةن زؤالض بؤ يةن كةغة بؤ يةن َضؤش، هـة عـرياق زا هةبةضئـةوةى وآلتَيلـة كـة بَوـَيري       

و يـاْ بـا بَوـَيري ئةطـةض هـة ُاوةُـسيـ بَيـت ُيعكـى          وآلتَيلى فـةيري سػـاب ُيـة هـة زةوَهةًةُـسةكاْ سػـابة      
زةوَهةًةُسةكاْ بَيت، زوو زؤالض بؤ يةن كةؽ هة يةن َضؤشزا بة خةتى فويط زاُطاوة، ئةَ ثَيـوةضة زيػـاُةوة   
ئةًة ثَيوةضَيلى زةوهية كـة زازةُـسضَيت بـؤ وآلتَيـم، وةختـى خؤؾـى ئَيٌـة ئيعرتاظًـاْ زةًـاُطوت كـة ئَيٌـة            

ــة ؾــويَ  ــت طاضَيلٌاْ ٓةيــة، ئَيٌــة ســةظًاْ هَييــة    وةظعٌــاْ ه ــرتة و ئةًِيــةت و ئيػ ــطى عــرياق باؾ ِةكاُى ت
% بـووة هـة ٓـةضَيٌى    5كةخؤًاْ زةثَيويّ خةتى فويطةكةًاْ بةضظبلةيِةوة، بةآلَ ًعياضةكـة بـةو ؾـلوةية،    

تة ئـةَ  % بةو خةتى فويطةى كة باغٍ كطز، ئةًة ًةعِاى ئةوةُية كةوا3، ئَيػتا 2886كوضزغتاْ هة غاَهى 
% ْ ٓـةض ٓـةًووياْ بـا بَوـَيري ٓـيض كَيؿـةيةكى شياُيـاْ ُيـة، بـةآلَ هةغـةضووى           3خةَهلةى كة هة غـةضووى  

% 19% ةوة بووة بة 25خةتى فويطْ، ئةوة ًعياضةكة بةو ؾلوةية، تةبيعى هة بةؾةكاُى تطى عرياق زا  هة 
ـ          َضَيـصةى ُةخوَيِسةواضيـة هـة     ، يةن ُيؿاُسةض تـطى طـطُط ٓةيـة كـة سةظزةكـةَ ئاًـاشةى ثـَى بـسةَ ئـةوي

ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ زا كـة زيػـاُةوة بـة ٓـةًوو ئـةو ثطؤشاُـةى كـة ئـةصتاَ زةزضَيـّ هـة بوزدـةى ٓـةضَيٌى               
كوضزغتاُسا بة ٓةًوو ئةو ًيعاُية تةؾييوةيةى كة هة وةظاضةتى ثةضوةضزة خةضز زةكطَيت و بة ٓةًوو ئةو 

ْ سةظ زةكةيّ ناضةغـةض بلـطَيّ و باؾـرت بلـطَيّ، بـةآلَ      كةًوكوضتياُةى كة ئَيٌة باغى زةكةيّ و ٓةًووًا
َضَيصةى ُةخوَيِسةواضى بةضَيعاْ زيػـاُةوة بـة ثَيـى َضوثَيـوى ًـيلؼ نـواض كـة َضَيلدـطاوى يوُػـية هـة طـةَي            

% كةَ بووةتـةوة، كـة   21% ةوة بؤ 36سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ئةصتاًى زةزات، َضَيصةى ُةخوَيِسةواضى 
ظياتطى ٓةية، نوُلة ٓةض ططوثَيم و ٓةض تةًةَُيم زوايى با بَوـَيري تـةسويوى ظيـاتطى     ئةًةف ؾيلطزَُيلى

%، ًّ ئةواُةى كـة هـةالَ   21% بووةتة 36ٓةية كة هة ض تةًةَُيم زا ظياتطة، بةآلَ بة ؾَيوةيةكى طؿتى هة 
ياضياْ ًةبةغت بوو ثةيوةُسى بـة بوزدـةوة ٓـةبوو باغـٍ كـطز، ئةًـة كـان ؾـَيطظاز و ؾـوَيط خـاُيـ ثطغـ           

هةغةض ئةو غيػتٌة كطز كةًّ غاَهى ثاض هَيطة ئاًاشةَ ثَييسا كة طو  بؤ ًوتابةعة كطزُـى ًةؾـاضيع اُؿـاهلل    
هة خي زي غاَهَيم زا زةطةيِة ئةو ئاغـتةى كـة بـةَضَيعتاُيـ بتـواُّ ًتابةعـةى ًةؾـاضيع بلـةْ، ئـؤْ اليـّ،          

عًاْ ٓةية، هة )كوضزغتاْ زيعيَوؤمثَيّ ًاصتٌةْ ئَيٌة ئَيػتا بة ُيػبةتى خؤًاْ زةغتٌاْ ثَى كطزووة و ئةغ
غيػــتٌةَ( بــة يــوظةض ُــةيٍ و ثاغــوؤضز زاخــَى زةبــري و كؤًــةَهَيم ئيؿــٌاْ بــؤ زةكــات، بــةآلَ ٓــةتا ئَيػــتا    
ُةطةيؿتوويِةتة ئةو ئاغتةى كة ئةو خعًةتطوظاضية  ةيِة بةضزةغتى ئَيوةى بةَضَيعيـ، ٓيـوازاضَ كـة هـة    

ئــةوةًاْ ثــَى بلطَيــت، ئــةوةف ًــةوظوعَيلى تةكِيليــة ظيــاتط هــةوةى كــة ٓــيض   ئَيػــتاوة ٓــةتا كؤتــايى غــاَي
غةبةبَيلى تط ٓةبَيت، ٓةضنةُسة ًوًليِة ئةطةض ٓةبَيت هةبةضزةغت، ًوًليِة ٓةًوو كةغَيم ثَيى بـاف  

ظة ُةبَيت ظياتط َضاثؤضتى وةضظياْ ثَى باف بَيت، ئَيٌة ئَيػـتا كـة كـاضى ثـَى زةكـةيّ، بـةو ؾـلوة و بـةو ؾـَيوا         
كؤزة ثطؤشةكاْ َضَيعبةُـسى زةكـةيّ زواى ئـةوة زةكطَيـت بياُلـةيّ بـة نـاضت و يةكػـةض خـؤى نـاضتةكٌاْ           
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زةزاتَى ي بةضظةوة بؤ خواضةوة، يةعِى بؤًـاْ َضيعبةُـس زةكـات، ئيِػـاْ ئةطـةض ُيـو زةيي ـة غـةيطى بلـات          
زواى زواوةيــة و كــَى هــة فلطةيـةن وةضزةضططَيــت كــة وةظعةكــة نــؤُة و كــَى هــة ثَيؿــى ثَيؿــةوةية و كــَى هــة  

ُاوةَضاغتة؟ ئةطةض ثاضَيعطاية، ئةطةض وةظاضةتـة، ٓـةضوةٓا ياضًةتيؿـٌاْ زةزات كـة ظؤض بـة ئاغـاُى تـةوظيعى        
بلةيّ هةغةض خةضيتـة ئيِػـاْ ئِتباعَيـم وةضبططَيـت كـة ئـةَ ثطؤشاُـة هـة كـوَى ثـةخـ كـطاوْ، ٓـةضوةٓا             

م خةتـةوات ٓةيـة كـة َضيجؤتـت زةزاتـَى و ٓيـوازاضَ       ضيجؤضتيـ زةزات، كةى َضيجـؤضت ثَيويػـت بـوو كؤًـةَهيَ    
بتــوامن و وةكــو باغــٍ كــطز، ئَيٌــة ئَيػــتا بــة ُيػــبةتى خؤًــاْ بــةكاضى زَيــِري، بــةآلَ وةظاضةتــةكاُى تــط و    
ثةضهةًاْ ًوًليِة ٓةتا ُئايةتى غاَي بيدةيِة بةضزةغتى ئَيـوةى بـةَضَيعيـ و بَطيـاضى هةغـةض بـسةيّ كـة       

ةغت ثَيؿدةضى ئَيٌة كة كطزووًاُة بةَضاغتى هة ظًِى بوزدةكةف زا ٓةية و ًّ نؤْ بةكاضبَيت، ٓةُسَى ز
ظؤض تةعــةدومب كــطز تةغــةوضَ كــطز ظؤض هــة بــةَضَيعاْ ئةُــساًاُى ثةضهــةًاْ هــةو كؤغؿــَيطيِطة و هــةو ثــاضة 
 ًوؾتةضةكةى كة ئَيٌة و َضَيلدطاوة ُةتةوة يةكططتووةكاْ هة ٓةُسَى ثطؤشة غةضفى زةكـةيّ تةغـةوضَ كـطز   

ثطغياضَ زَي بلطَيـت و كـةؽ ثطغـياضى زَي ُـةكطزَ، ًةعـةي عـيوٍ ئةًـة ًـةوظوعَيلى ظؤض غاخِيؿـة كـة هـة            
ــاَهى         ــةت غ ــة تةُاُ ــطزووة و ئةً ــى ك ــتٌاْ ثَي ــة زةغ ــاْ زا ئَيٌ ــى ثطؤشةك ــةتبيق كطزُ ــة ت ــةت و ه الًةضكةظي

كة ظؤضبةى ثاضةكاصيـاْ   زووةًيؿة و ثاضةكةف غاَي بة غاَي وا ظياز زةكةيّ و ٓيوازاضيّ بطةيِة ئةو ئاغتةى
بةو ؾَيواظة خةضز بلةيّ كة ئةويـ ًةغةهةى بةضُاًةى خعًةتطوظاضى بة َضاوَيصة، كة ئةًة بةضُاًةيةكـة  
ئَيػتا بـةَضَيع غـةضؤكى ثةضهـةًاْ هـة ظؤض هـة وآلتـةكاْ كـة غياغـةتى الًةضكةظيـةتياْ ططتووةتـة بـةض، ئـةَ             

اونـةكة بَطيــاضى هةغـةض زةزضَيـت تةُاُـةت سةهةيــةى     ؾـَيواظة ثـةيَطةو زةكطَيـت كـة ثــطؤشة هةغـةض ئاغـتى ُ      
ئيـساضى ئــةو ُاونــةيةف تـةُٔا ًولةنــى خواغــتى خـةَهلى زةبَيــت، كــة ثـطؤشة ٓةَهسةبــصَيطزضَيت، بــؤ ئةًــة     

ــةْ        ــتا تةيطيب ــة ئَيػ ــة ك ــى ًةغطب ــةوةياْ وآلت ــى ثَيؿ ــة ثَيؿ ــطزووة ه ــَي ك ــتياْ ث ــةَهَيم وآلت زةغ  1/3كؤً
اظة خةضز زةكات ئةويـ بـةكوضتى ؾـَيواظةكةى ئةوةيـة كـة ئيِتدابـاتَيلى      ثطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاُى بةَ ؾَيو

بةغيت زةكطَيت ُةن ًةدوػى بةهةزية و ُةن ًةداهػى سعبى كؤًـةَهَيم خـةَهم ئيِتدابـات ئةواُـةى كـة      
خؤبةخؿــّ ســاظضْ وزةياُــةوَيت بَطيــاض بــسةْ هةغــةض ًةغــرَيى ثطؤشةكــاُى ئــةو ُاونــةية و ئيِتدابــاتَيلى   

بــاُلى َُيوزةوَهــةتى و ئَيٌــة ثَيلــةوة ئــةو كــاضة زةكــةيّ و ثطؤشةكــاْ ئيدتيــاض زةكــةيّ و    بةغــيت زةكطَيــت
ثطؤشةكاْ زةخةُة زةُطساُةوة و كؤًةَهَيم خةَهم ئةوةى سةظى زَي بَيت زةنَيت زةُطى هةغةض زةزات زوايـى  

ؤآلَُيم بَيـت زةيبـةْ   ثطؤشةكاْ َضيعبةُسى زةكطَيّ، ئةطةض ستةويوةى طةَضةكَيم بَيت، ئةطةض يرَيتاو كطزُى ك
و زةخيةُــة بةضزةغــتى ًــوزيط ُاسيــة يــاْ يائيٌ ــاَ زةَهَيــت ئــةَ ثطؤشةيــةًاْ زةوَيـــت ثاضةكــة ٓةيــة؟ ئــةَ  
ثطؤشةيةًاْ بؤ دَى بةدَى بلةْ، ثطغياض بة ٓيض يةُةواتَيلى تط ُاكات، ئَيٌة ئةًةًاْ زةغت ثَى كـطزووة،  

َيّ ٓـةًوو ئيع ًـةكاُيـ ئـةَ ًةوظوعـةياْ تةيـسيط      ًّ ظؤض تطغٍ هةوة بوو كة طوةيى هة ًّ بلطَيت و بَو
كطزووة، بةؽ يةن ثطغياضيـ بؤ ئةوة كةؽ ُةيلطز، ٓيوازاضَ بؤ غـاَهى ئايِـسة ظيـاتط بَيـت، نـوُلة ئَيٌـة       
خؤًاْ ئَيػـتا ًوؾـةدعى ئـةو بةضُازتـةيّ ظيـاتط ئـةوةى هةغـةض بلطَيـت، ئَيٌـة تـةبيعى ئـةَ غـاَي ٓةؾـت              

وزةوَهةتيـ عازةتةْ تةؾذيعةْ بؤ ئَيٌة و ئَيٌة نةُس ثاضة زابِـَيري ئـةواُيـ   ًوياضًاْ بؤ زاُاوة باُلى َُي



 184 

ئةوةُسة زازةَُيّ ٓـةتا ئـةو َضؤشةى كـة خؤًـاْ ثاضةكـة زابِـَيري، ًةخػـةزى ئـةواْ ظيـاتط ئةوةيـة، يـةعِى            
ــاضة و         ــةزي ك ــاُسُى ٓ ــةشاضى و َضةخػ ــتى ٓ ــةوةى ئاغ ــةَ كطزُ ــى ك ــة، ًةبةغتةكاُيؿ ــةَ وآلتاُةي ــساُى ئ ٓاُ

ضةثَيساْ بة ئةظًووُى زةغةآلتى الًةضكةظية و بةؾساضى كطزُى كؤًةَهطا هـة ٓةَهبـصاضزْ و زةغـت ُيؿـاْ     ثة
كطزُةوةى ثطؤشةى خعًةتطوظاضية و ٓاوبةؾى هة بةضثطغياضيةتى َُيواْ زةغةآلت و كؤًةَهطايـة، هيصُةيـةن   

ةيـةزا، كـةَ كطزُـةوةى    ئيِتداب زةكطَيـت بـؤ ئيؿـطاف كـطزْ هةغـةض ثطؤشةكـة و هـةُاو خـوزى ئـةو كؤًةَهط         
بؤؾـايى هـة َُيـواْ سلــوت و ٓاووآلتيـاْ بـة باؾــرت كـطزْ و طةياُـسُى خعًــةتطوظاضى بـؤ كؤًةَهطايـة و ئــةَ          
َضؤشُاًاُةو ئةَ كةُاَهاُـةى َضاطةياُـسْ ٓـةض ٓـةًووى زيـساض و طفتوطؤيـاْ كـطزووة، ٓـةض ٓـةًوو َضاثؤضتيـاْ           

 KDPعيــطةوة بطــطةو ٓــةتا ٓــاووآلتى وخــةبات و هةغــةض ئــةَ بةضُاًــةكاُى ئَيٌــة بآلوكطزووةتــةوة هــة ادت
ــةكاْ يــةُاتى    ٓــةًوو ئــةَ كةُاَهاُــةى َضاطةياُــسْ باغــى ئــةَ    KNNيــةُاتى دــةظيطة هــةوالوة و هــة كةُاَه

ثطؤشةياْ كطزووة، بةآلَ ظؤض وابعامن تيؿلى ُةخطاية غةض، ؾوَيِةكاُيـ كة تا ئَيػتا هَيٌاْ ئةصتاَ زاوْ هـة  
ساضةى طـةضًياُيـ و هـة ثاضَيعطـاى ٓـةوهَيط هـة غـؤضاْ و يوؾـتةثة و بِةغـآلوة و         ٓةض غَى ثاضَيعطا و هـة ئيـ  

َضواُسوظ و ًةعيوض، هة غوَيٌاُى هة بياضة و غةيس غازق و طوُسى ططَيـصة و َضاُيـة و هـة زٓـؤن هـة غـَيٌيَى و       
وَيِاُةْ ؾَيداْ و بةضزةَضةف و ططزة غيِاو هة ئيساضةى طةضًياْ و هة نةًهـةًاَي و كـةالض، ئةًـةف ئـةو ؾـ     

كة ثطؤشةكاُياْ تَيسا ئةصتاَ زضاوة، عازةتةْ خةَهلَيلى ظؤضيــ خـةضيلى ثطؤشةكـاُّ هـة كـاتى ئيِتدابـات و       
زةُطساْ بؤ ئةوةى ئةو هيصُةيةى كة بَطياض زةزات هةغـةض ئيدتيـاضى ثطؤشةكـاْ و ؾـؤضت هيػـتى ثطؤشةكـاْ،       

ــريظؼ زيوي    ــوُتى غـ ــَيّ )كؤًيـ ــى زةَهـ ــة ثَيـ ــةكةية كـ ــةًووى ثطؤغـ ــة ٓـ ــى  ئةًـ ــطاَ( ثطؤططاًـ ــةضى ثطؤطـ عـ
خعًةتطوظاضى بـة َضاوَيـص، هـة كؤتـايى زا زيػـاُةوة بـةضاوضز كطزُـى بوزدـةى وةبـةضَٓيِاْ و ئاغـايى نـةُس            

هة طـةَي ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ بلـةيّ و وابـعامن تـةبيعى هـة ئيٌـاضات زوو          2812وآلتَيلى زةوضوبةض بؤ غاَهى 
% 86ٓـى ئيٌاضاتـةكاْ، ئةًـة ٓـى فيـسضاَي خؤيـةتى و        ُةوعة بوزدة ٓةية و بوزدةى فيسَضاَي ٓةية هةطةَي

%ى بـؤ  14% ى بـؤ تةؾـييوى بـووة و    86ُةنووًةتة غـةض ضةيةًـةكاْ و بـة سةيي ـةت ُةنـووًة غـةضى،       
 17بـة   83بـووة، هـة غـةَهتةُةى عوًـاْ      28بة  88بووة، هة غعوزية  28و بة  72وةبةضَٓيِاْ، هة غوضيا 

و ُيو بووة، ئةًةف ئةو وَيبػايتة َضةلياُةْ كة  5وُيو بة  94كط بووة، هة ً 15بة  85بووة، هة ئوضزْ 
ئةو ًةعووًاتاُةى زَي زةضٓاتووة، ٓةض بؤ ئـةوةى بـعاُّ كـة ئَيٌـةف تةييـسػياْ كـطزووة و ئـةوةى كـة هـةَ          
َضؤشاُةف طفتوطؤ كطاوة، ئَيٌةف وةكـو بةؾـَيلى ئـةو ًةُت ةيـة و ئـةو شًاضاُـة ظؤض تـةبيعري و ئيٌلاُيـات         

و شيوسات ظؤض هةوة ظياتطة، بةآلَ ٓةض ئةواُةف زةكطَيت و ًّ وابعامن ٓـةض هَيـطة ئيلتفـا زةكـةَ      ًةسسوزة
بة باغلطزُى بوزدةى وةبةضَٓيِاْ و بوزدةى طؿتى و ٓيوازاضَ ئـةَ ظاُياضياُـةف غـووزًةُس بووبَيـت هـة      

زةكـات؟ و ظؤض  ؾةضح كطزُى كة بوزدةكةى ئَيٌة بـة ض ؾـلوَيم كـة ئةوهةوياتـةكاُى نـية و خعًـةتى نـى        
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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زةغت خؤف دةُابى وةظيط، دةُابى وةظيطى زاضايى كان سادى ب ي باغى هةوة كطز كة ثطغياضةكاُى ئـةو  
وةآلَ ُةزضاوةتــةو ثطغــياضةكاُى زاواًــاْ هــة دــةُابت كــطز زواى تــةواو بــووُى وةظيــطى ث ُــساُاْ دــةُابت  

 وةآلًةكاْ بسةيتةوة غوثاغت زةكةيّ، فةضًوو.ئةطةض ئَيػتا 
 
 

 بةَضَيع بايع تاَهةباُى )وةظيطى زاضايى و ئابووضى(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بؤ وةآلًساُةوة، بةآلَ هةغـةض ئةوةؾـةوة ًـّ بةؾـَيلٍ هـة      بوو ٓةضنةُسة بةَضاغتى ًّ خؤًٍ ئاًازة ُةكطز 
َيتـاْ زَي بـوو كـة نـةُسَيم كـان سـادى زةَهَيـت و ئَيػـتاف         ثطغياضةكاْ وةآلَ زايةوة، ئةوة بـوو خؤؾـتاْ طو  

ئةطةض ئةواُةى كة ثةيوةُسى ٓةية بة ئَيٌةوة بة ُيػبةتى شًاضةى فةضًاُبةضاْ هة كوضزغتاْ ئـةوة وايـة و   
بة ُيػبةتى شًاضةى فةضًاُبةضاُى سلوًةتى فيسضاَهى بةغسا واية و ئةوة دطة هةو ٓـةًوو خاُةُيؿـيِيةى   

، ُيـو كةغـة  ظؤضى كازيطى سعبري غةضناوة ُا َضةليةكاْ ثَيٌاْ زةَهـَيّ ظيـاتط هـة يـةن و     كة ظؤضبةى ٓةضة 
%، وةَهآلٓى ئَيٌة باغى كازيطى سعبى و ئةوة ئَيٌة ٓةًووى فةضًاُبـةضًاْ هـةال   36ئةوةف بة َضَيصة زةكاتة 

كـة ًـةعاف    ٓةية، وةكو كـازيطى سعبـى، كـازيطى سعبيٌـاْ هـةال ُيـة، ئـةوةى كـة فةضًاُبـةضة و ئةواُـةف          
وةضزةططْ بة عيِواَُيلى وةظيفى ًةعاف وةضزةططْ ئةواُة ئَيػتاكة، بة ثَيى ياُوُةكة وةضى زةطـطْ، بـةآلَ   
َضةُطة خؤ كازيطى سعبياْ ظؤض تيا ٓةية، يةعِى بةُاوى كازيطى سعبيةوة ئَيٌة كةلاْ ُية بَوَيري ًةعاف 

ْ بـؤ بـواضى وةبـةضَٓيِاْ تـةضخاْ زةكطَيـت و      %ى بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتا38وةضبططَيت، غاآلُة ُعيلةى 
خةضز ُاكطَيت، بةَهَى ئةوة واية، ئةو ثاضةيةف كة بؤ ثطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاْ خةضز زةكطَيت تةُٔا هة َُيـواْ  

% و 15هـة   2818% و غـاَهى  16و  2889%ى بوزدةى طؿتية و هة غاَهَيم زا بؤ صيووُة غـاَهى  18% بؤ 16
ًوياض زيِـاض   788تطهيؤْ و  4ئةوة ظياتط هةالى دةُابى كان زكتؤضة، غاَهى ثاض % وةَهآل 17هة  2811غاَهى 

بؤ ثطؤشةكاْ و ئةواُة ٓةًووى هة الى دةُابيةتى، شًاضةى ئةو ثطؤشاُة بةَضَيع دـةُابى وةظيـطى ث ُـساُاْ    
فـةضًى  ئةوة ٓةض ًِـيـ زَهِيـاَ، ئةواُـةى كـة ُاخيوَيٌِـةوة عايـسى كـان زكتـؤضة و زةيسةًـة ئـةو، زآـاتى            

%ى بوزدـةى طؿـتى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ ثَيـم زَيـت،       3ٓةضَيٌى كوضزغتاْ هةغةض ئاغتى وةظاضةتةكاْ تـةُيا  
ئةًةف ئاًاشةيةكى ًةتطغيساضة هة نةُسيّ َضَيطاوة زآاتةكاُى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بة زةغت ٓاتووْ، بةآلَ 

ؤ بةضشةوةُسى طؿـتى بةكاضُـةٓاتووْ،   تاوةكو ئَيػتا ٓةًوو زآاتةكاْ ُةٓاتووُةتة ُاو خةظيِةى طؿتى و ب
بؤيــة ســةيى تــان بــة تــاكى ئــةَ ٓةضَيٌةيــة بجطغــَيتةوة هــة زآاتــةكاْ، يةكــةَ/ زآــاتى ُــةوت بــة ٓــةًوو  

ًويــاض زؤالض زةخةًَوَيِــسضَيت، يةكــةَ بــة ثَيــى وتــةى بــةَضَيع ز.ئاؾــتى، تــةبيعى ئةًاُــة    14بةؾــةكاُى بــة 
كــة و ًِــيـ باغــى ًةغــةهةى زآــاتى ُــةو  كــطزووة كــة   ٓــةًووى باغــلطا ًةغــةهةى ثَيــِر ًويــاض زيِاضة 

ُةٓاتووةتة ُاو ئةَ بوزدةيةوة، خؤؾتاْ زةظاُّ ئةو ًةوظوعـة، ًـّ هةغـةض ٓـةًوو زآاتـةكاُى ُـةوت كـة        
دةُابى ئيؿاضةتى ثَييساوة، وةختى خؤى باغٍ كـطزووة نـؤُة ًةوظوعـةكاْ ُاًـةوَى دـاضَيلى تـطيـ ئـةوة        
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ًويؤْ زيِاض خةًَوَيِطاوة هة كاتَيم زا وةظاضةت زةَهَيـت   348و سلوًةت بة باؽ بلةًةوة، زآاتى ؾاضةواُى 
ًويـؤْ زيِاضًـاْ ٓةيـة، بـة وةظاضةتـى زاضايـى و        410187ئَيٌة بـة ُووغـطاوى َضةلـى بـَطى خةًآلُـسصياْ      

ًويــاض زيِــاضة، يــةعِى بةَضاغــتى فةضيةكــةى   67ئــابووضي َضاطةياُــسووة، ئَيػــتاكة زآــات هــة ؾــاضةواُيةكاْ  
ًويـاض زاُـطاوة، باغـى زآـاتى كطَيـى بـاظاَض و        67ةكةف هةو ًةبوةغـة ظيـاتطة يـةعِى، ئةًػـاَي      67ةًةية ئ

كافرتيا و زوكاْ و زآـاتى ئؤتؤًبيـى و زآـاتى كاضةبـا و ُةخؤؾـداُةكاْ و ئةًاُـةًاْ ٓـةًووى بـاؽ كـطز،          
يـة و ئةوةُسةيـة، ئةًـة هـة كـاتى      زآاتى فَطؤكةخاُةكاصياْ باؽ كطز،  زياضة زةَهَى ئةو ضةيةًاُة  ئةوةُـسة ُ 

طفتوطؤزا بة ئيتفاق هةطةَي ٓةضزوو دئةتى ًةعِى ئةًاُـة زاُـطاوة و ئيػـتٌاضاتى ًـةودوزة و ئيتفايـاتى      
ًةودوزة كة زاُطاوة، ئيرت زواى ئةوة زَيت و هَيـطة زةَهَيـت ًـّ ئةوةُـسةَ ظيـاتط ٓةيـة و ئـةوةى تـط زةَهَيـت          

ةوة تةسةيويى كطز بَيت و ٓةبَيت، بةآلَ ئةًاُة ٓةض ٓةًووى ئيؿى ئةوةُسةَ ظياتط ٓةية و َضةُطة زواى ئ
سػاباتى ختاًية، ئةًة تةيسيطة و ئَيٌة ئَيػتا بة تةيسيط ثيؿاْ زضاوة، خؤ ئةًة بؤ ئةوة ُية ئـةو زآاتـة   
 وضَيت ياْ البسضَيت ياْ بؤ ؾتَيلى تط هة ُةتيذةزا هةُاو سػاباتى ختاًى زا زةيبيِيتةوة كة نؤْ غـةضف  
كطاوة، ئـةو وةختـة زةتواَُيـت يػـةى هةغـةض بلطَيتـةوة دـاضَيلى تـط و بـة تةئليـس هـة ًـةوظوعى سػـاباتى              
ختاًيـ زا و ٓةض هةو ٓؤَهة زياضة ًوُايةؾـة زةكطَيـت، بـة ُيػـبةتى  ئـةو زآاتاُـةى كـة ٓةُـسَيم زآـات          

كة زَيتـة ُـاو وآلتـةوة و    ٓةية بَوَيّ ٓةض خؤى ئَيػتاكة ًةعفوة سةظ زةكةَ ٓةض بؤ ًةعووًات باغى زةكةَ 
ٓةضَيٌةوة، ًةوازى غةظائى و زةضًاْ و ًةوازى ثطؤشةكـاْ و ئيػتػـٌاضى سلوًـةتى ًةضكـةظى و ٓـةضَيٍ و      

ئةًاُة ٓةًووى ًةعفوْ كة زاخَى زةبّ و بةآلَ ظؤضيـ  UNًوُةظةًاتى خةيطى و ًوُةظةًاتى زوةزي  و 
ضغـوًات بـسات، زآـاتى خاَهـة غـِووضيةكاْ ئَيٌـة       ٓةية زاخَى زةبَى و زةبـَى ثـاضةى طـةًاضن بـسات و ثـاضةى      

بالاْ كطز كة نةُس تةيسيط كطاوة و نةُسًاْ ئَيػتاكة زاخَى ُةكطزووةو ئيؿاضةشياْ ثَييساوة و هـة بـةضض   
غةبةبَيم بةو ؾَيوةيةية، زآاتى كاضطةى نيٌةُتؤى تاغوودة وةَهآلٓى غَى، نواض داضًاْ باؽ كطز، ثـاضةى  

ئايا نؤْ و بؤنى ئةو ثاضةية زةزةْ بـةو كاضًةُساُـةى هـة     :ٓةض باغٍ كطز، ثطغياض فةضًاُبةضاُى ؾوةيفات
كؤًجاُياى ئةٓوى كاض زةكةْ، ًّ ئةو ًةوظوعةَ باؽ كطز، كةوا ئَيػتا ٓيض كةغَيم ُيـة بـةو ُـاوة، ئـةوةى     

ٓـةض بـةو   كة ًّ تةع يبٍ كطز و تةس ي ٍ كـطز، ُيـة ئَيػـتا يـةكَيم هـةوَى، ُـاظامن ئةطـةض ثَيؿـرت ٓـةبَيت،          
ؾَيوةيةف داضةكةى تط دوامب زايةوة كاضطةى نيٌةُتؤى تاغوودة غـاآلُة يـةن ًويـاض زيِـاضى بـؤ تـةضخاْ       
كــطاوة، ًوونــةى فةضًاُبــةضاْ هــة كاتَيــم زا ئــةو كؤًجاُيــا فطةُػــياُة ططَيبةغــتى هةطــةَي كــطاوة بــؤ خــؤى  

ييوى زاُــطاوة و هــة بوزدــةى ًوونــةى فةضًاُبــةضاْ زةزات هــة كاتَيــم ئــةو ًويــاض زيِــاضة هــة بوزدــةى تةؾــ
سلوًةتى ٓةضَيٍ، بةَضاغتى ٓةض وةكو و  ئةًة خؤى ثةيوةُـسى ٓةيـة بـة وةظاضةتـى قـِاعة و تيذـاضةوة،       
ئةًة سػاباتى ئةًاُة سػاباتى ًوةسةزة، ئةًة زياضة بؤ ٓاتووة و نؤْ نؤُى ئةًة زاُطاوة؟ و وةكو يـةن  

طغيِةوة، نوُلة ًّ بةَضاغـتى ئـةوةى كـة ئَيٌـة زةيـعاُري      ًوياض زيِاض ئةبَى هَيياْ بجطغري و هة خؤ اْ بج
% ى هــة 85ئــةواْ سػــاباتى ًوةســةز بــةكاضزَيِّ، ئــريازى خؤيــاْ بــةكاضزَيِّ بــؤ خؤياُــة، ئيِتادــةكاُياْ   

ئةخرية زةزةُة وةظاضةتى ًاهيـة و هـة سػـاباتى كؤتـايى زا زةضزةكـةوَيت ئـةو ثاضةيـة، زيـاضة ئةًـة ضةبتَيلـى           
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بجطغري يةعِى ئةَ ًةوظوعة، نوُلة ُةن ئةو كاضطةية كاضطةى تـطيـ ٓةيـة ئَيػـتاكة     ٓةية، ُاظامن زةبَى
بة زةغت ئةٓويةوة، بةآلَ بؤ صيووُة ئَيٌة هة كاضطةى دطةضة ؾةضيلةكة عةيسةكةى ئيويا كطايـةوة و ئَيػـتا   

و سلوًــةت ثاضةكــةى زةزات، ًوًليِــة ئةًاُــةف هــةُاو عةيسةكــةزا زةبــَى غــةيطى عةيسةكةؾــياْ بلــةيّ   
بعاُري ًةوظوعةكة هة كوَيوة ٓاتووة، ًّ بةَضاغتى ئَيػتا زةبَى ٓةض هة خؤياْ بجطغٍ هة وةظاضةتـى قـِاعة،   

ئةًـةَ   688بووةتـة   888يـ شًاضةى فةضًاُبةضاُى غةضؤكايةتى ٓةضَيٍ  2811هة ثطؤشة بوزدةى غاَهى 
؟، ئَيٌـــة كـــةػياْ كـــةَ بووةتـــةوة 688بـــووة و ئَيػـــتا بووةتـــة  888باغـــلطز، يـــةعِى باغـــٍ كـــطز كـــة  

ُةكطزووةتــةوة زيــاضة خؤيــاْ، ًوًليِــة ئــةواْ فــةودياْ ٓةيــة و سيٌاياتيــاْ ٓةيــة و زةبــَى هــةالى ئــةواْ 
ُةًابّ و َضؤيؿتبَيتة ؾوَيِى زى، ياْ زةبَى ؾتَيلى تط بَيت، بةَضاغتى زةبَيت ئةَ ًةوظوعاُـة زةبـَى ثطغـياض    

واُةَ كطز، وةختى خؤى غـاَهى َضابـطزوو ئةواُـةى كـة     ًّ باغى ئة ياْ بلةيّ، ئةوة بؤ كةَ بووةتةوة؟هة خؤ
خاُةُيؿري بووُة، ٓةض كةغَيم كة خاُةُيؿري زةبـَى ًي كةكـةى بـةتاَي زةًَيَِيتـةوة، ئـةو ًي كـة ئةطـةض        
ثاضةيةكى ظؤض و عيِواُةكةى ٓةض بة ؾاغط زةًَيَِيتةوة و ثاضةكةؾى زةتواُطَى ئيؿى تيا بلـطَى و سـةظف و   

و زةتواُطَى ئيعافةى غةض ًي كاتى عاَ بلطَيت ئةطةض ٓةض كةغَيم كة تةياعوز بَيت  ئيػتشساغى تيا بلطَى
و ُـابَى ٓـيض ثاضةيـةن     2811ًي كةكةى زةطةَضَيتةوة بؤ ئةو ؾَيوةية، بة ُيػبةتى ياغـاى بوزدـةى غـاَهى    

وة؟ وةَهآلٓى غةضف بلطَيت بة بَى َضةظاًةُسى ثةضهةًاْ ئايا نؤْ ثاضةى زةغتةبةضى كؤًةآليةتى غةضف كطا
وابعامن ئا هةَ ٓؤَهة ثطغياضَ زَي كطا نؤْ غةضف كطاوة؟، ئةًة باغلطا و ئةصتوًةُى وةظيـطاْ ئـةو بَطيـاضةى    
زاو غةضفى كطزووة بةو ؾَيوةية غةضف كطاوة، ئَيٌةف ئةواًطًاْ دَى بةدَى كـطزووة هـة وةظاضةتـى زاضايـى،     

ٓاتووة، فةضق، وةختـى خـؤى باغـٍ كـطز غةضنـاوةى       بةآلَ ثطغياض ئةوةية غةضناوةى ئةو ثاضةية هة كوَيوة
ئةو ثاضةية ئةو ؾتاُةية كة ًةغةهةْ ئةوة ٓةض ًيػاهةْ ؾةضت ُية هةُاو ئةوة بَيت ثاضةكةى، ئَيوة بة ًـّ  

ًاُطةى خوَيِسكاضاْ و يوتابياْ كة تةعري ُةبووُة ئةو ثاضةيةتاْ نى زَي كطز؟،  12زةَهَيّ باؾة ثاضةى ئةو 
غةضف كطاوة، ُةن ٓةض ئـةوة ؾـتى تـطى هـةو بابةتـةف، ثَيـِر هةغـةزا سـةوتى ًوونـةى           ئةو بابةتاُةى زَي

بِةَضةتى فةضًاُبةضاْ زةبَطزضَيت و ئةًةؾٍ بة زووضوزضَيصى بـاؽ كـطز كـة هـة كوَييـة و نـؤْ زةبَطزضَيـت؟،        
هـة   %12ًويـاض زيِـاض ًوغـآةًةى سلوًةتـة بةضاًبـةض       338% ةكةؾى هة كوَيية؟، بؤ صيووُة ئةًػـاَي  12

تطهيؤْ و سةوت غةز و بيػت و نواض و زوو غةز و بيػت و ثَيِر ًويؤْ  2ًةبوةغى بوزدةى ئيػٌى، كة 
ًويـاض زيِـاض تةيــسيطاتى ئَيٌـة ًوغــآةًةى فةضًاُبـةضاْ هــة      191زيِـاضة، ئةًـة بــؤ سػـابى خاُةُيؿــِى،    

ةَ ثاضةيـة زةنـَيتة   سلوًةتى ًةزةُى و عةغلةضى ئيػت تا  زةكةيّ هة بوزدة بؤ سػابى خاُةُيؿيِى، ئـ 
ُاو سػاباتةوةو بة تةئليس ئةًة تةيسيطاتى ئَيٌةية، ئَيػتا ًةودوزيؿة و ثاضةى ثَيؿوو تط هـة ض سـةيوَيم   
زا زاُطاوة؟ وشياْ ثاضةكةى غوَيٌاُى وا هة ُـاو خةظَيِـةى غـوَيٌاُى زا سػـابى بـؤ كطاوةتـةوة و ئـةَ ثاضاُـةى         

ة هــة كــوَى زاُــطاوةو يــةعِى ئةًاُــة ٓــةًووى ؾــةضح كــطا ئةًػــاَهيـ وا هــة ُــاو سػــاباتةكة زةضكــةوتووة كــ
باغى ثوة تايبةتةكاْ زةكات، ئةواُةى كة يةكػةض ًـسيط عاًَيـم    6ى بَططةى  11بةَضاغتى، بة ثَيى ًاززةى 

زةطؤَضَى و ئةوةى تط زةواَ ُاكات و ئةو ًةعاف وةضزةططَيت، ئَيٌة بة ُيػبةتى وةظاضةتةكاُةوة ئةو ث ُـةى  
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ةَُيّ هة ؾوَيِياْ، زاوا زةكةْ هة ئةصتوًةُى وةظيطاْ و ئةصتوًـةُى وةظيـطاُيـ ئـيرت ئةطـةض     كة يةكَيم زاز
بياُةوَى تةياعوزى بلةْ، ئةوة بة تةئليس زةُووغّ بؤ غةضؤكايةتى ٓةضَيٍ بـؤ ئـةو ثوـة تايبةتاُـة، ئةطـةض      

ًوتةبةعـة و ًيػاهيؿـٍ    بياُةوَى ُةيَوى بلةْ هة ؾوَيَِيلى تط ئيؿى بسةَُى و ئةوا ئيؿى زةزةُـَى و ٓـةًوو  
ــةى يةكططتِــةوةى وةظاضةت           ــة ُةتيذ ــة ه ــاضًاْ ٓةي ــة ئَيػــتا ًوغتةؾ ــى ًاهي ــة وةظاضةت ــة ه ــةوة ئَيٌ َٓيِاي
ًػتةؾاضًاْ ظؤضة، ئةو ًوغتةؾاضاُة ئَيػتا ُووغطاوًاْ ثَيى كطزووة بؤ ئةصتوًةُى وةظيطاْ و نـاوةَضواُى  

ط ٓةيــة و فعوــةْ ٓــةبَيت هــة وةظاضةتَيــم زا هــةو دــوابري بــؤ ئــةوةى ئيذطائاتــةكاْ بلــةيّ، بــةآلَ خــؤ َضةُــ
بابةتاُة تا ئَيػتا عي ز ُـةكطابَيت يـاْ ثَيويػـت بلـات كـة ئةواُـة ًاوُةتـةوة، نـوُلة ٓةُـسَى هـةو ًـسيط            
عاًاُة كة ًاوُةتةوة ئَيػتا ئيؿى تط زةكـةْ هـةو وةظاضةتاُـة، ٓـةض نـةُسَى ًـسيط عـاًَيلى زيـواْ ٓـاتووة،          

ٓـةظاض ًي كةكـةى كـة ؾـةف ًـاُط       25ةكة ًاوةتةوة و ئيـ زةكـات، ًةغـةهةى   ئةوةى تط ٓةض هة وةظاضةت
تةعري بووبَى يـاْ غـَى ًـاُطى تـةعري بـووبَى يـاْ هـة ُئايـةتى غـاَي زا ًـّ ئـةوةَ باغـلطزووة، كـة زةَهَيـى               
ثاضةكــةى نــةُسة و بؤكــوَى نــوو ثاضةكــةى ئيعتيــازى ٓــةض كةغــَيم زاُةًــةظضابَى و ًوباؾــةضةى ُــةكطزبَيت 

ى خؤى غةضف ُابَى هة ئةغَوسا ئةو ثاضةية ٓةض هةُاو خةظيِة زا زةًَيَِيتةوة، ثاضةكـة هـة خةظَيِةيـة،    ثاضةكة
ئةًاْ نةُس كةؽ تةعري ُةكطاوة و ئةو ئيشػائيةى بة ُيػبةتى ٓةًوو وةظاضةتَيلـةوة ئَيػـتا ئَيٌـة بـَيري     

ضخيَيـم تـةعري بـوو، هةغـةضى     زةبَى وةَهآل بؤ ٓـةًوو وةظاضةتـةكاْ بِووغـري كاكـة نـةُس كـةؽ هةواُـة ض تا       
غاَهةوة سػابى بؤ بلة نةُسة ثاضةكةى بؤًاْ بَِيطْ و زةبَى ئـةوة ٓـةًووى كؤبلةيِـةوة و بيـسةيّ، بـةآلَ      
ئةوة خؤى هةُاو سػابات زاية، خؤى ئةطةض زةواًى ُةكطزبَيت ثاضة وةضُاططَى، بـة تةئليـس ثـاضة وةضُـاططَى،     

ةو ًاُطة ًةعاؾةكةى تيا وةضزةططَيـت، بـة ُيػـبةتى سػـاباتى     ًةعاف وةضُاططَى، ض ًاُطَيم تةعري بووة ئ
ًوياضًــاْ زاُــاوة ئــةوةف  115ٓــاتووة و بــة ُيػــبةتى ًيِــةسى دــةًعيات ئَيٌــة ئةًػــاَي  2818ختــاًى 

ــةبَى       ــةو ئ ــةالى ئ ــةبَيت ه ــةكاُياْ ُ ــة تةفةضوعات ــة ه ــاباتى ختاًيةك ــةض سػ ــةوة ئةط ــتا بطةَضَييِ ــت ئَيػ زةبَي
و بعاُري بؤ كَيية؟ تةبيعى ئـةَ ثطغـياضاُة ئـةَ ؾـةو ٓـاتووة، ًـّ بـةياُى يةكػـةض         بطةَضَييِةوة غةض ًاهية 

ٓاتووَ بؤ كؤبووُةوة ًةدازي ئةوةف ُةزضا بة ًّ كة ًّ بهٌةوة هة وةظاضةت بعامن فعوةْ ئةوة نـية و يـا   
و ئــةو هيػــتة نــؤُة و يــا تةهــةفؤمن هةطــةَي زوو، غــَى وةظاضةت بلطزايــة و يــةعِى بــة ٓــيض ؾــَيوةيةن، ئــة   

 ثَيوةضاُة نري زوو ًوياضةكةى غاَهى َضابطزووتاْ ثَى تةوظيع كطز...... .
 بةَضَيع سػّ ستٌس غوضة )دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ(:

بةَضَيع وةظيطى زاضايى ئةطةض ثطغياضةكاْ تاظةْ زةتواُى زوايى بة ُووغطاو وةآلًياْ بسةيةوة، ئَيػتا وةآلًى 
َيعاْ غـةضؤكى فطاكػـيؤُةكاْ زةياُـةوَى ٓةُـسَى تَيبيِـى تـط  ةُـة        وةظيطةكاْ تـةواو بـوو، ٓةُـسَى هـة بـةضَ     

بةضزةَ ئةُساًاُى ثةضهةًاْ، بؤية هة غةضؤكايةتى بَطياضًاُسا كة ئةو غةضؤن فطاكػيؤُاُةى زةياُةوَى يػة 
بلةْ ًاوةيةكى تط ًةداهياْ ثَى بسةيّ، تلاية ُاو بِووغري، غؤظاْ خاْ، كان كاضزؤ، كان عٌط عبـساهععيع،  

سػّ، كان كاضواْ قـاحل،   ناى فافٌان ئاضاَ يازض، كان ؾَيطزَي حتػري، كان اًري طوطة، كان اظيس وةضتى، ك
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زةيي ةيةن ظؤض غوثاغـتاْ زةكـةيّ، غـؤظاْ     5زاواًاْ كطز بة تةسسيس يػة بلةْ، ئةطةض بلطَيت بةسةزى 
 خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ُساًاُى ثةضهةًاْ، ئَيٌة ظياتط هة سةوت تا ٓةؾت َضؤشة طفتوطؤ زةكةيّ، يػة زةكةيّ هةُاو ئةَ بةَضَيعاْ ئة

ٓؤَهــةزا هةغــةض َضاثــؤضتى هيصُــةى زاضايــى و هيصُــةكاُى ُــاو ثةضهــةًاُى كوضزغــتاْ، زيــاضة هــةَ طفتوطؤياُــةزا 
ة، زةبَيت ئةَ َضاو غةضُر و زيس كؤًةَهَيم ثَيؿِياض كؤًةَهَيم َضةخِة و كؤًةَهَيم زيسوبؤنووْ خطاوةتة ئاضاو

وبؤنووُاُة فؤضًةهة بلطَيت بؤ غييةى ياغايى، نوُلة ئَيٌة ٓةًووًاْ زةظاُري ًةضسةهـةى زواى َضاثـؤضت   
نووُة غةض ياغاى بوزدةية، بؤية زةبَيت هةُاو ياغاى بوزدة زا ئةًة فؤضًةهة بلطَيـت، ئـةَ ثَيؿـِياضاُة و    

َى بلطَيت و ثَيٌواية ًّ يةكةَ َضؤشيــ باغـى ئـةوةَ كـطز ططفتٌـاْ      ئةَ َضةخِاُة ٓةًووى غييةى ياغايى ث
هةطةَي بةغسا زا زةبَى بة ؾَيوةيةكى ياغايى بَيـت، كـةو  بـة ؾـَيوةيةكى ياغـايى بَيـت ًاُـاى ئةوةيـة زةبـَى          
 بهَيتة ُاو ياغاى بوزدةوة، بؤية ًّ زاوا هة بةَضَيعتاْ زةكةَ ثاف زةُطساْ هةغةض نووُة ُاو ياغاى بوزدة

بةَضَيعتاْ غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ و هيصُةى ياغايى و هيصُةى زاضايى َضابػجَيطْ بؤ ئةو َضةخِة و َضاوبؤنـووْ  
و غةضصتى ٓةًوو ئةُساًاُى ثةضهةًاْ و فطاكػيؤُة بةَضَيعةكاْ، ئةو غيية ياغـايياُة بـؤ فؤضًةهـة بلطَيـت،     

ة عــةيِى كــات ياغــاى بوزدــة وةكــو بــؤ ئــةوةى هــة طفتوطؤكاصيــاْ كــة نــوويِة غــةض طفتوطــؤى بوزدــة ئَيٌــ
ياغاكاُى تط ُية خوَيِسُةوةى زووةًى بؤ بلةيّ و زواى ئةوة بيدةيِة زةُطساُةوة، نوُلة زةبَى ًاززة بـة  
ًاززة بيدوَيِيِةوة و طفتوطـؤى هةغـةض بلـةيّ و بيدةيِـة زةُطساُـةوة، بـؤ ئـةوةى غـييةكاْ ئاًـازة بـَى و           

بــة ٓاوبةؾــى كــؤ ببِــةوة و كؤبووُــةوةى خؤيــاْ بلــةْ، ئــةو    غــبةيَِى هيصُــةى زاضايــى و هيصُــةى ياغــايى 
فؤضً ُة ٓةًووى ساظض بلةْ، هة زواى ئـةوة زةغـت بلـةيّ بـة طفتوطـؤ هةغـةض ياغـاى بوزدـة، نـوُلة تـا           
ئَيػتا ئَيٌة ُةنوويِةتة غةض ياغاي بوزدة، ئةو طفتوطؤياُةى ُاو ثةضهةًاُى كوضزغـتاْ كـطا كـة زةبووايـة     

ؤضتةكاْ بوواية، بـةآلَ َضؤنـوويِة ُـاو ٓـةًوو تةفاغـيَوى بوزدـةوة، بؤيـة ًـّ زاوا هـة          ٓةض تةُٔا هةغةض َضاث
 بةَضَيعتاْ زةكةَ ئةو َضاغجاضزةية بلةْ و ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع سػّ ستٌس غوضة )دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ(:

 كان كاضزؤ فةضًوو.

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ُايةؾة كطزُى ثطؤشةى بوزدة طةهَيم غةضُر و تَيبيِـى و َضةخِـةًاْ ئاَضاغـتةى وةظيـطة     ئَيٌة هة ًاوةى ًو
بةَضَيعةكاْ كة ثةيوةُساضْ بة بوزدةوة وةكو وةظيطى زاضايى و وةظيطى ث ُساُاْ كـطز، زواى وةآلًـى ئـةواْ    

اْ هـة زآـات كـطز كـة     بة بَطواى ئَيٌة ئةَ وةآلًاُة بؤ ئَيٌة ًويِع ُةبووْ، بة زةهيوى ئةوةى كة ئَيٌة بالـ 
ًوياض ُية، ئةًة ٓاوثَيهةكةيةتى  476زآات غةضناوةى تطى ٓةية و بة َضووُيـ وشياْ زآاتى كوضزغتاْ 
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ًوياض بـة ٓـاوثَيض ٓـاتووة، ئةًـة زآاتـة و زةبـَى بهـَيت و يـةكَيم بَيـت هةغةضنـاوةكاُى            381تطهيؤْ و  2
اغاوةكاُى ئةوةى كة طوايـة ئةًاُـة بـؤ زةظطاكـاُى خؤيـاْ      زاضايى ٓةضَيٍ، ئيِذا ئةواْ َضةُطة بة يةكَيم هة ث

خةضدى زةكةُةوةو هة زاًـةظضاوةكاْ خـةضز زةكطَيتـةوة، دـاضَيلى تـطيـ تةئيليـسى زةكةًـةوة ًـّ بـةؽ          
ًويـاضى بـؤ    514ًويـاضة، خؤؾـى    75تطهيـؤْ و   1زآاتى وةظاضةتى غـاًاُة غطوؾـتيةكاْ بـاؽ زةكـةَ كـة      

بةَضَيوبةضايةتى وةظاضةتَيم ئةًةُسة  6ئةًة ؾتَيلى ًوغتةسيوة كوهفةى  تةضخاْ كطاوة بؤ وةظاضةتةكةى كة
 ايةَُى، دطـة هـةوة ئَيٌـة باغـى غةضنـاوةكاُى زاضاييٌـاْ كـطز هـة غـِووضيةكاْ ًـّ ُانـٌة ُـاو تةفاغـيَى،              
نوُلة داضَيلى زيلـة ئـةوة ُاكةيِـةوة، بـةؽ غـةياضة َٓيِـاْ و ئؤتؤًبيـى َٓيِـاْ كـة بةٓـةظاضاْ ٓـاتووة و            

ةكاضيٍ اليـة ًوياضَيـم و ُيـوة، ضةيـةَ و غـةياضةكة ٓاتووةتـة ُـاو، هـة كـوَيّ ئـةَ ثاضاُـة؟؟ ئةًـة ئةطـةض              وضز
 2812ظؤض ظؤض ظيــاتطة هــة زآــاتى  2818، زآــاتى  2811هةطــةَي  2818ًوياضةُةيــةكى بلــةيّ هةطــةَي 

ة، كـة زآـاتى   غةيطى زؤخى ئابووضى كوضزغتاْ بلةى، غةيطى بعاوتى ئابووضى بلـةى كـة ئةًـة ًـةُتق ُيـ     
ظيــاتط بــَى، ئَيٌــة باغــى كوضتَٔيِاصيــاْ كــطز، كوضتَٔيِــاْ يةكَيلــة هــة ططفتــةكاُى    2812هــة زآــاتى  2818

ًويـؤْ زيِـاضة،    988ًويـاض و   467تطهيـؤْ و   1بوزدةى ئَيٌة، باغى ئةوةًاْ كطز كوضتَٔيِاُى َضاغتةييِة 
ة ئةوةى كة ثةيوةُسى بة ناكػـاظى ٓةيـة   ئةوةى تط هةغةض بوزدةى بةكاضخػذي زاُسضاوة كة ظةضوضةتى ُي

و بــة  ــةن ٓةيــة و بــة ئةغــاؽ ٓةيــة و بــة غــةياضة و طــؤَضيّ و ئةًاُــة ظةضوضةتــى ئةوهــةوياتى خــةَهلى    
كوضزغتاْ و بةَضَيوةبةضى سلوًةت ُري، نوُلة ئةًة زةظاُري نؤْ ئاَهوطؤَضةكاْ هة وةظاضةتةكاْ زةكطَيـت و  

ة هة غةضف كطزْ ظيازةَضؤيى بؤ تةُسضوغتى ُية، بـؤ ئاوةزاُلطزُـةوة   نؤْ ئةؾياكاْ، يةعِى ئةَ ظيازةَضؤيي
ُية، بؤ ثةضوةضزة ُية، بؤ كطَيى ًؤبايوة... ٓةُسَى ؾتى غةيط ئةطةض بة وضزةكاضى بهيِة ُاوى، ئَيٌة وشياْ 

ةكاتةوة، ظاُياضى ٓةَهة زةزةُة ثةضهةًاْ، شًَيطيةى كؤتايى كة بةَضَيع وةظيطى زاضايى ظؤض ظؤض تةئيليسى زَي ز
بـؤ   31/6كـة تـا    2811ئَيٌة زَيري ًوياضةُة زةكـةيّ هـة شًَيطيـةى كؤتـايى ؾـةف ًـاُطى يةكـةًى غـاَهى         

 864 ــةن و خعًــةتطوظاضى نــان كطزُــةوة ُووغــطاوة، يــةعِى صيووُةيــةكى بــؤ زَيٌِــةوة ظؤضة ئةًاُــة،  
و ٓةَهةُة و هـة سػـاباتة    ًوياضة، يةعِى ئةًة ضةيةًّ 861ٓاتووة   2812ًوياضة، بةآلَ هة بوزدةى غاَهى

و ُاكطَى تؤ بَوَيى..... ، ظؤضْ ئةًاُة كة زةتواُري يػةى هةغةض بلةيّ، خاَهَيلى تط كـة بـةالى ًِـةوة طـطُط     
بوو، ئـةويـ ئـةوة بـوو كـة ثةيوةُـسى  بـة وةظيـطى ث ُساُـةوة ٓةيـة، ئَيٌـة ثـاض غـاَي هَيـطة هةاليـةْ كـان                

يوةُـسى بـة ثطؤشةكـاُى وةبةضَٓيِاُـةوة ٓـةبوو ئـةو ثـاضةى خـةضز         زَهؿازةوة يةكَيم هةو ثَيؿِياضاُةى كة ثة
تطهيؤُة ًسةوةض زةكطَيت هة كوَيية ئةَ ثاضةيـة؟ ئةًـة    2زةكطَيت بؤ ئةواْ ئةوةى زةًَيَِيتةوة كة ظياتط هة 

بــة زةيــى يــاُوُى ًــوهعةَ كــطاوة، ئــةَ ثاضةيــةى كــة ًاوةتــةوة هــة كوَييــة؟ ئــةَ غــاَي ئَيٌــة ٓــةتا زةنــَيتة     
ًـاُط زا وةظيـطى ث ُـساُاْ نـؤْ      4ًـاُط زا يـاْ هـة     3هـة   8تى ٓةضَيٍ و َضةُطة بهـَيتة ًـاُطى   غةضؤكاية

ثـطؤشة   1564زةتواَُى وةآلًٍ بساتةوة نةُس ثطؤشةى ثَيؿِياض كطاوى ثَى دـَى بـةدَى زةكطَيـت؟؟ ثـاض غـاَي      
اُـة هـة كـوَيّ؟ ئةًـة     ُةنؤتة بواضى دَى بةدَى كطزُةوة، ئةًاُة ٓةًووى ثاضةى بؤ تةضخاْ كطاوة، ئـةَ ثاض 

غةضةَضاى ئةوةى كة ئةطةض سيةوَى كوضتى بلةًـةوة يػـة ظؤض هـة سػـابى ختـاًى زةكطَيـت، سػـابى ختـاًى         
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ًاُطة ٓاتووة و ئةوة ًوياضةُة بةوة زةكةيّ زةَهَيري  6ٓاتؤتة ثةضهةًاْ و ًوُايةؾةًاْ ُةكطزووة، سػابى 
ةغةض زواخػذي زةكةيّ، بة ئوًَيسَ ئـةو غـاَي ئَيٌـة    بيلةيّ، ُةٓاتووة، يػة ه 15/4بؤ كؤتايى، زةبواية هة 

ثطؤشةى ياغـاى بوزدـة بَيتـة ثةضهـةًاْ، بـؤ ئـةوةى ئـةَ ٓؤكـاضة زةضكـةوَى و  ئـةَ            18بَطياض بسةيّ ًاُطى 
ثاغاوة زةضكةوَى كة ثاغاوَيلى زضوغت ُية، بؤ ئةوةى زةَهَيّ سلوًـةتى عـرياق ٓؤكـاضى زواخػـتِة، زةكـطَى      

و بؿَطوات و ٓيوازاضَ ئةًة بلةيّ، غةضةَضاى ئةوةى ثَيٌواية بوزدةى ئَيٌة بـةٓؤى   تةيسيطية و زاؾى َُيري
ئةَ ظةًةْ كوضت كطزُةوةى بؤ نواض ًـاُطى غـاَي ُـة كاضيطـةضى زةبَيـت هةغـةض زؤظيِـةوةى ٓـةزي كـاض، ُـة           

كـة   هةغةض خعًةتطوظاضيةكاْ، ُة هة دَى بةدَى كطزُى ئةو ثطؤشاُـةى كـة زاُـطاوْ، بـؤ ثـطؤشةى غـرتاتيذى      
كــان زكتــؤض باغــى كــطز طــوتى ئَيٌــة ئَيػــتا بــة تــؤضَيلى ثةيوةُــسى زةًاُــةوَى ٓــةًوو كوضزغــتاْ ثَيلــةوة     
ببةغيتيِةوة و بةؾَيليؿٌاْ تـةواو كـطزووة و زيعايٌِـاْ بـؤ كـطزووة و ٓـةوَهٌاْ زاوة و ثاضةًـاْ بـؤ تـةضح          

ــي      ــٌة تةفاغ ــة و ُان ــاض ُي ــة زي ــطؤشةى بوزد ــوَيَِيلى ث ــيض ؾ ــة ٓ ــطزووة، بــةآلَ ه ــطازةضاْ  ك ــةوةى كــة ب َوى ئ
ًوالسةظةياْ بؤ ُاضزووَ كة نةُس ثطغياضياْ وةآلَ ُةزضاوةتةوة و ئةوةى كة ثةيوةُسى بـة َضَيطـة و باُـة و    

 بة ثطؤشةى ديا و بة ئةضظةوة ٓةية و غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ًاًؤغتا عٌط فةضًوو.
 بةَضَيع عٌط عبساهععيع:

 كى ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤ
وةَهآلٓى ًّ ئةطةض سيةوَى بابةتياُة يػة بلـةَ ثَيويػـتة ئاًـاشة بـةوة بلـةَ كـة وةآلًـى بـةَضَيعاْ ٓـةضزوو          
وةظيطى زاضايى و وةظيطى ث ُساُاْ بؤ ئةوةى بة ئيِػافةوة بيَوَيري زةبَى بَوَيري ثـؤهَيِى وةآلًـةكاُياْ كـطز،    

ةوة كة ظؤضَيم هة وةآلًةكاْ ُاَضووُيـاْ ثَيـوة زيـاضة ئـيرت يـاْ      ياْ ًّ ثؤهيِى وةآلًةكاُياْ بلةَ هة بةيِى ئ
ئَيٌة تَى ُاطةيّ هة وةآلًةكاْ ياْ وةآلًةكاْ هةو ئاغتة ظاُػتية ُري كة ًةتَووبة بؤ ًوئةغةغـةيةكى وةكـو   
وةظاضةت، ٓةُسَى هة وةآلًةكاْ بة يةتعى يةُاعةتياْ بؤ ئَيٌة زضوغت ُةكطز، نـوُلة غـييةى ثطغـياضةكاْ    

ــَى غــِسويى ٓةيــة، ثطغــياضةكة بــاؽ هــة بــَطى     ُةوع َيلــة، بــؤ صيووُــة باغــى بَطَيــم زآــات زةكــةى ئــةو زةَه
غِسويةكة زةكات نؤُيةتى غِسوية و هة كوَيية و نى زَي زَيت، ُةوتطاوة ثاضة و غِسويى ٓةية ياْ ُيـة تـا   

 ّ وةآلَ زضاوُةتـةوة، بؤيـة    ئةوة بلطَى بة ثطغياض، ٓةُسَى هة وةآلًةكاُيـ زياضة وةآلًى ثطغياضة ؾـلويةكاُ
بةو غَى زابةف كطزُة ًّ وةآلًةكامن زابةف كطزووة، بؤية ئةطةض تَيبيِى بسةيِةوة هةغةض وةآلًى وةظيـطة  
بـــةَضَيعةكاْ ًـــّ ثَيٌوايـــة زةنـــيِة باظُةيـــةكى زاخـــطاوةوة و ٓـــةض زةغـــوَضَييِةوة، نـــوُلة ُةوعـــةْ ًـــا  

بيِيةكى دةوٓةضى عةضظى بةَضَيعاْ و هة غةضؤكايةتى و دةزةهيةتَيلى زَي زضوغت زةبَيت، بةآلَ ًّ هَيطة تَي
وةظيطاْ  و خوؾم و بطاياُى ثةضهةًاُتاض زةكةَ، ئةويـ ئةوةية كة ئةَ زوو وةظيطة بةَضَيعة غاآلُة بة زوو 
ــطى          ــةًياْ وةظي ــاضى يةك ــة مب، ئيعتيب ــة ٓةَه ــتووَ و هةواُةي ــَى طةيؿ ــّ واى ت ــطة، ً ــّ هَي ــاض زائةُيؿ ئيعتب

ــسى ًوئ ــة و    تايبةشيةُـ ــاْ ث ُساُاُـ ــةوةى تطيـ ــة و ئـ ــةكياْ زاضاييـ ــجؤضْ يـ ــى ثػـ ــةيةن و وةظاضةتَيلـ ةغةغـ
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ئيعتباضَيلى تطياْ ُوَيِةضى سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاُّ، بة ثَيى ئـةو َضَيصةيـةى كـة هةبةضزةغـتٍ زايـة و      
ؤ ئةصتوًـةُى  وةآلًى بةَضَيعاْ بة تايبةتى بةَضَيع وةظيطى زاضايـى ظؤضَيـم هـة وةآلًـةكاْ ئيشاهـة زةكاتـةوة بـ       

وةظيطاْ، كةواتة هَيـطة سةه ةيـةكى وْ ٓةيـة هـة بـةيِى ئَيٌـة و ئةصتوًـةُى وةظيـطاْ زا كـة زةبوايـة زواى           
ًوُايةؾةى َضاثؤضتةكاْ و وةضططتِى َضاو غةضصتى خوؾـم و بطايـاُى ثةضهـةًاُتاض ئـةو زوو وةظيـطة بـةَضَيعة       

ياْ غتافى ئةصتوًةُى وةظيطاْ زوو دؤض ثطغـياض  بياُوتاية بةَضَيعاْ هة غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيطاْ و 
ئاَضاغــتةى ئَيٌــة كــطاوة، ثطغــياضطةهَيم كــة تايبةتــة بــة خؤًــاْ و وةآلًــى زةزةيِــةوة و بــةععَيم ثطغــياض     
ثةيوةُسى بة بةَضَيعتاُةوة ٓةية وةكو ئةو بةَضَيعاُة، ًةغةهةى غياغةتى زاضايى ٓةضَيٍ، ًِيـ زةَهـَيٍ كـان   

وةآلَ بساتـةوة، غياغـةتى زاضايـى طؿـتى ٓـةضَيٍ، هـة بةغـسا نـى كـطاوة بـؤ ئـةو ثـاضة             ؾَيذ بايع ُاظاَُى نـى  
ــةْ ئةًــة ُــاتواُّ وةآلَ       ــتةسةياتى ٓــةضَيٍ، فعو ــطاوةو ُازضَيتــةوة؟، ًوغ ــؤى يــؤضر ك ــووةى كــة ب كةَهةكــة ب
بسةُةوة، بؤنى ئةَ نةق بةغتوية هة بةيِى بَطى تةؾـييوى و ئيػتيػـٌاضى و فعوـةْ ئةًـة ثةيوةُـسى بـة       

ى وةظعــى ئــابووضى ٓةضَيٌــةوة ٓةيــة و ُــاتواُّ وةآلَ بسةُــةوة، ئةوهةويــةتى ثاضَيعطاكــاْ و ئةوهةويــةتى كــؤ
وةظاضةتةكاْ خؤ بؤ ئةَ زوو وةظاضةتة زاُةُطاوْ، زةبَى َضاوَيصَيم كطابَى ٓةتا هَيطة دـةُابياْ ئيؿـاضة زةكـةْ    

وتـووة، واتـة هَيـطة سةه ةيـةن وُـة كـة       ئةو وةآلًةى كة زاوياُة بة هيصُـة واُيـة و الى ئَيٌـة ؾـتى تطيـاْ ط     
وةظيطَيم زوو يػةى هَيطة زةضنووة، هَيطة بعاُري كاًياْ زضوغتة و كاًيـاْ ُازضوغـتة، كةواتـة ًـّ ثَيٌوايـة      
ئةَ خةهةهة زةبَى بؤ غاآلُى تط ناضةغةض بلةيّ و ُابَى ٓـةضزوو وةظيـطى بـةَضَيع غـةيطى ثطغـياضى خؤيـاْ       

ية ناضةغةض بلةيّ  كة وةآلًى ئةصتوًةُى وةظيطاْ بؤ ئةو ثطغـياضاُةى  دواب بسةُةوة و زةبَى ئةو سةه ة
ثةيوةُـسى بـة غياغـةتى طؿـتى زاضايـى و سلوًـةتى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاُةوة ٓةيـة،  ًـّ هةغـةض بـةَضَيع كـة              
بةزاخةوة هَيـطة ُيـة وةظيـطى ث ُـساُاْ ثطغـياضى ئـةوة ٓةيـة كـة ظؤضَيـم هـةَ زاتـاو شًاضاُـةى عـةضظ كـطز               

ًّ و شًاضةْ و زاتاْ باغى ئاًاضة، ئَيٌة ئةوةى بعاُري ئاًاضَيم هـة كوضزغـتاْ ُيـة ئايـا ثؿـت      ٓةًووى ضةية
ــة كــ       ــة ه ــياضَيلى دةزةهي ــةوة ثطغ ــة زةزات، ئ ــةَ ئاًاضاُ ــتى ئ ــى و ظاُػ ــتٌَيلى عوٌ ــة ض غيػ ــتوو ب  وَييبةغ

ٌة تةُٔا ثػـوهةى  وةآلًةكاُيـ كة زةيسةُةوة ئايا ًوعتةًةزى ئَيٌة ًوغتةُةزى ئَي وَييَضاثؤضتةكةياْ هة ك
بايعية بؤ ئاًاض هة كوضزغتاْ، كة ئةوة ئةطـةض وابـَى خةهـةهَيلى طةوضةيـة، نـوُلة خؤًـاْ زةظاُـري زضوغـت         
ُية، هةطةَي ئةوةف كة ًّ ئةو تَيبيِة زةزةَ ُاًةوَى بهيِةوة ًوضةبةعى يةكـةَ، ئيذـاظةَ بـسةْ زوو، غـَى     

، دةُابياْ باغى زآاتى غِووضياْ كطز كـة زةنـَيت   ًوالسةظةى ئةغاغى هةغةض وةآلًى بةَضَيعاْ عةضظ بلةَ
بؤ عرياق، ًّ ثطغياضةكةَ ئةوةيـة ًةع وهـة كاضًةُـساُى وةظاضةتـى زاضايـى بةغـسا ئاطـازاضبّ هـة تةفاغـيَوى          
زآاتى غِووضى ٓـةضَيٌى كوضزغـتاْ، بـةآلَ ُوَيِـةضاُى خـةَهلى كوضزغـتاْ ئاطـازاض ُـةبّ هـةو بَطاُـة؟ ئةًـة            

دةزوةي بة ًةظبوت خؤياْ زةَهَيّ ًةع وهة ئَيٌة ُـةظاُري، بـة ُيػـبةت تَيبيِيـةكى     ثطغياضَيلى دسية، بة 
ئَيٌـة ُـةًاْ وتـووة ئـةو ثاضةيـة وُـة يـاْ نـى، زةَهـَيّ           % ى ئيػـتي تا  18و زاؾلاُسُةى هة تطَ ئةوةية ئة

ًاْ بـؤ  كطاوة و بؤ بةععَيم غةضف كطاوة، بـةآلَ ًـّ بـريى بـةَضَيعتاُى زةخةًـةوة كـة هـةَ ثةضهةًاُـة ياغـا         
بَطياضًاْ زا بؤ ثطؤشة بَيت، ُةًاْ وت بة غةآلسياتَيلى كطاوةى َضةٓا هة وةظاضةتةكة تةوظيع بلطَيت  ،زةضكطز
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كة زةياْ ساَهةتى غوبّ و ُا عةزاهةتى و سةية و ًةيى كطاوة بةَضاغتى، بَطياض بوو بؤ ثطؤشة بَى بؤ ئـةوةى  
ةضظ زةكةَ كة ئةطةض ٓةًووًاْ ثةَضؤؾري بـؤ خـةَهلى   خعًةتَى بَى بؤ ؾةٓيساْ، بؤية ًّ زوا خاَهٍ ئةًة ع

كوضزغتاْ و ئةظًووُى غياغى كوضزغتاْ، ئةطـةض زةًاُـةوَى ناكػـاظيةن هـةَ بوزدةيـة بلـةيّ و كـةهَيّ و        
كةًوكوضتيةكاُى ثَط بلةيِةوة، زةبَى َضاوغةضُر و ثَيؿـِياض و َضةخِـةى ئـةَ نـةُس َضؤشةى فطاكػـيؤُةكاْ و      

ع بةٓةُس وةضبططيّ و بطةيِة غييةيةكى ٓاوبةف بؤ ئةوةى ئةَ ياغاية ناكػـاظى تيـا   ثةضهةًاُتاضاُى بةَضَي
بلةيّ بؤ ئةوةى هةًة ظياتط بصَيوى خةَهلى كوضزغتاْ و ثطؤشةكاُى وةظاضةتة ثةيوةُسيساضةكاْ َضاُةوةغـذي،  

 .نوُلة ٓةًوو ال ناوةَضَيى ئَيٌةْ و زةظامن ئاغاُة بطةيّ بةَ غيية ٓاوبةؾةف و ظؤض غوثاؽ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ئاضاَ فةضًوو.
 بةَضَيع ايوب ُعٌت )ئاضاَ(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غةضةتا ًّ ئةوة زةَهَيٍ ئةوةى غؤظاْ خاْ باغى كطز بؤ ئةوةى كة َضةخِة و تَيبيِيةكاُى ئةًػاَي ٓـةًووى  
و  2818ُــس وةضبطــريَى و بــة زةضزى بوزدــةى غــاَهى  تَيلــَطاى فطاكػــيؤُةكاْ وئةُــساَ ثةضهةًاُــةكاْ بةٓة 

ُةَضوات بةَضاغتى، ئةو هيصُة ٓاوبةؾةى ياغايى و زاضايى كؤببَيتةوة و هة نواضنَيوةيةكى ياغـايى زا   2811
دَيطةياْ بلطَيتةوة بؤ ئةوةى سلوًةتى ثَيوة ًوهعةَ بلطَيت، خاَهى زووةًٍ غةباضةت بة ًةغةهةى وةآلًـى  

تى ظؤضَيم هة وةآلًى ثطغـياضةكاْ وةضُـةطريا، بـةآلَ ًـّ ئـةوة تَيبيِـى زةكـةَ، ٓةُـسَيم         ثطغياضةكاْ، بةَضاغ
ثطغياضى دةزةزي ُية، بةَهلو ثطغياضَيلى ياغايية ياخوز ثطغياضَيلى ضةيةًية، ئَيػتا بؤ صيووُة غةباضةت بة 

آلَ ئةوةتا ئيٌـعاى خؤيـاْ   زآات، بةَضَيع وةظيطى زاضايى ًةغةهةْ بَوَى زآاتى فَطؤكةخاُةكاْ ئةوةُسةية، بة
ٓةية كة زةَهَى ئةوةُسة ُية، يةعِى ئةًة بةَضاغتى ئةطةض ناضةغةض ُـةكطَيت ٓـةَ ثةضهـةًاُتاضاْ زةكةوُـة     
طوًاُةوة و ٓةَ بوزدةكةف بةَضاغتى ُاتواُطَى َضَيصةى زآاتةكةى زياضى بلـةيّ و ئـةو كاتـة ُـاظاُري نـؤْ      

يـ بلطَيـت، بـاؽ هـة ًةغـةهةى بوزدـةى سيعبـةكاْ كـطا،        ئَيٌة ًوعاهةدةى ُةفةيات بلةيّ و ٓةَ عةدع
ئَيٌة زةظاُري ض سيعبَيـم كـَى و كـَى بوزدـة وةضزةطـطَى، بـةآلَ كَيؿـةكةًاْ هةوةيـة ٓـةض سيعبَيـم نـةُسة            
بَطةكةى و َضَيلدطاوةكاْ نةُسَيلة؟ ئَيٌة زاواى ئةوةًاْ كطز كـة ًةغـةهةْ هيػـتةكة بـعاُري، غـةباضةت بـة       

َ وضز خوَيِــسةوة، يــةعِى فةيةضةيــة يــاْ      63و  62ًــّ ثطؤتؤكــؤَهى شًــاضة    ًةغــةهةى زآــاتى ُــةوت،  
بَططةيةكى تَيسا ُةبوو كة سلوًـةت شتـةوةي بلـات بـؤ ئـةوةى ئـةو زآاتـة غـةضف بلـات، ئـةوةتا بوزدـةى            

يةن خاَهى تَيسا ُية بَوَى وةَهآل سلوًةت تةخويى زةكات بـؤ ئـةوةى كـة غـةضفى      17بة ثَيى ًاززةى  2811
زةَهَيٍ ئَيٌة ثطغياضةكاصياْ هةَضووى ياغاييةوة بووة و زةيَيلـى ياغـايى بـووة كـة بؤنـى سلوًـةت        بلات، ًّ

ئةًـــةى ُـــةكطزووة؟ بةَضاغـــتى بــــؤ ثَيؿـــَيولاضى ياغـــايى ُاكطَيــــت ثاغـــاوى دؤضاودـــؤض بَٔيِسضَيتــــةوة،        
وةتى ئـــةو ثطغياضةكاُيؿـــٌاْ واظح بـــووة، بـــةآلَ بةزاخـــةوة ًـــّ زةَهـــَيٍ وةآلًـــةكاْ ُـــةياُتواُى بـــة تـــةوا

َضووُلطزُةوةية بسةْ، بؤية ًّ ئةوة زووثات زةكةًةوة كة ثَيويػتة بؤ ئةوةى كة َضةخِةو تَيبيِيـةكاْ بـؤ   
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ئةوةى كة ئةو كةهَيِاُة ثَطبلاتةوة ثَيويػتة ٓةضزوو هيصُةى ٓاوبـةف كؤببِـةوة و بـؤ ئـةوةى كـة بتـواُطَى       
 ظؤض غوثاؽ. ،ةكى َضَيم و ثَيم تَى ثةَضَيَِىبوزدةى ئةَ غاَي بة ؾَيوةي

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ؾَيطزَي فةضًوو.
 
 

 بةَضَيع ؾَيطزَي حتػري:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

يػةكاُى ًّ هةغةض بواضَيلى دوزاية ئةويـ وةضظؾة، تةبيعى هة وةضظف ًّ ٓةُسةن تَيبيِيٍ كطز هةغـةض  
بةؾى بةخؿري كة بـؤ َضَيلدـطاوة ظاُيػـتيةكاْ     2812بوزدةى  يػةكاُى بةَضَيع دةُابى وةظيطى زاضايى هة

ًويـاض زيِـاض    115وَضؤؾِبرييةكاْ وَضَيلدطاوى تط هيصُةى ئؤَهؤًجى و ثاضا ئؤَهؤًجى و يـةكَيتى وةضظؾـيةكاْ   
تةضخاْ كطاوة، ًّ هَيطةزا سةظَ هَيية كـة تةسسيـس بلطَيـت ثاضةكـاْ بـؤ َضَيلدطاوةكـاْ، نـوُلة يةكَيتيـةكاْ         

هيصُةى ئؤَهؤًجية، ٓةض هة ُاو هيصُة ئؤَهؤًجيةكاْ هيصُةكاْ ثاضةكـاْ وةضزةطـطْ و غـةض بـة هيصُـةى       غةض بة
يةكَيتيِـة، ئـةوة يـةن، زووةًـري ؾـت باغـى ياُـةكاُى كـطز، ياُـةكاْ كـة ًيِشـة             33ئؤَهؤًجية و دوظئةن 

ةى بـة بةخؿـري ُيـة و    وةضزةططْ هة وةظاضةتى َضؤؾِبريى وةضزةططْ، غةض بة وةظاضةتى َضؤؾـِبرييِة، عي يـ  
ًويـاضة تةسسيـس بلطَيـت     115غةض بة وةظاضةتى َضؤؾِبرييِة، ًّ هَيـطةزا سـةظ زةكـةَ هـة بةؾـى ئـةو ثـاضة        

ًويـاض بـؤ    11ثاضةى وةضظف، زووةَ هة غووزة كؤًةآليةتيـةكاْ ٓـاتووة فةيـةضةى )ز( وةظاضةتـى َضؤؾـِبريى      
تةسةزا زةكةَ ئةطـةض يـةن وةضظؾـواْ َضَيعهَيِـاُى     ًوونةى َضَيعهَيِاُى َضؤشُاًةُووغى و ٓوُةضى و وةضظؾى 

وةضططت بَيـت، تةسـةزا زةكـةَ زوو غـاَي ئةطـةض يـةن وةضظؾـواْ َضَيعهَيِـاُى وةضططتبيـت، هَيطةؾـة تةسسيـس            
بلطَيت بؤ وةضظؾواُة زَيطيِةكاْ، ُةن ئةطةض زاُطابَيت و ًوُايةهة بلطَيـت بـؤ ؾـوَيَِيلى تـط، فةيةضةيـةكى      

ناالكى زيسةواُى و وةضظؾى ٓةًوو غاَهَيم ئَيٌة بؤ زيسةواُى و وةضظؾى ظياضةتياْ  تط ٓةية هة خةضديةكاْ
زةكةيّ ٓةض ثَيٌاْ زةَهَيّ هة ُةؾاتات ثاضةًاْ ُية، ئةهعابةكاْ كةَ زةكةُةوة هة ؾوَيَِيم تؤثى ثَى زةكطَيت 

يـس بلطَيـت يـاْ بَيتـةوة     ًويـاض زيِـاض ئـةويـ تةسس    159و هة ؾوَيَِيم الزةزةْ، بؤية هَيطة كة ثاضة زاُطاوة 
غةض بةخؿيِةكة ياْ ئةوةتا ثاضةكاْ تةسسيس بلطَيت، تةبيعى وةظاضةتى َضؤؾِبريى كـة ًوُايةهـةى ثاضةكـاْ    

بِلةى وةضظؾى ًةهةواُطـةياُى بـؤ زضوغـت كـطز، ئـةو ًةهةواُطاُـة ٓـةتا ئَيػـتا          18زةكات سةظ زةكةَ ثاض 
يةن زضٓةًياْ بؤ غةضف ُةكطاوة و بـرية ئاويـاْ ُيـة، ظؤض     بريياْ بؤ هَي ُةزضاوة، ٓةتا ئَيػتا ًةهةواُطةكاْ

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان اًري فةضًوو.
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 بةَضَيع اًري طوطة:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 َضؤشا ثـرت نـى و ئةوةُـسة غـةعاتا     9ثَيؿةكى زةغت خؤؾيا ي غةضؤكاتيا ثةضهةًاَُى زكةَ، َضاغتى بؤ ًاوةى 
تةسةًوال ٓةًى ئةُساَ ثةضهةًاُا كط، ٓةض يةن بؤ َضاوبؤنوَُيت خؤ زيـاض كـط، ٓةضوةغـا غوثاغـيا ٓـةضزوو      
وةظيطَيت بةَضَيع زكةيّ كو ظؤض ش واْ خاَهَيت ًة زظياْ و خةَهلَى ًة بعاَُيـت ئاُـس ئةُـساَ ثةضهـةًاُا بـعاُّ      

يَى هواْ زكةيّ، ٓةضوةغا غوثاغيا بـةَضَيع  ظؤض ش واْ خاآل و بةضغعَيت واْ خاآل بؤ ًة ٓاتّ زاْ، زةغت خؤؾ
ئةُساًَيت ثةضهةًاَُى زكةَ كو ظؤضبةى واْ خاَهَيت يةت كو خةَهلَى زظيا بـةسؼ كـطْ، ئـةو خاَهَيـت ٓاتيِـة      
بةسؼ كطْ و طوتّ هعَيطَى وةكو ئةَ زظاُري بوزدا ٓةضَيٌا و بوزدا ظى خةَهلَيية و خـةَهلَى كوضزغـتاَُيية،   

ض كطْ ًاُاى وةكى ئةَ زؾَيري بَيصيّ ظى خةَهلَى ٓةُسَى ئاْ ظـاْ ئةُـساَ ثةضهـةًاُا    ئةو طةُطةؾا ٓاتية غة
سةظ زكةَ كو ئةظ بوزدةٓا بؿَيوةيةكى باف و دواْ بَيتة َضَيلدػذي، هةوضا ئةظ طةهةن زضَيص ُاكةَ، نوُلة 

ظاْ خاَُى زكةَ ٓةًى خاَي ٓاتِة بةسؼ كطَُى، ٓةًى تؿت ٓاتِة طوتّ، ئةظ ثؿتطرييا ثَيؿِياضا خوؾلا غؤ
كو بؤ ٓةضزوو هيصُا ياغايى و هيصُا زاضايى ثَيلعة واْ ثَيؿِياض و واْ بؤنووَُيت يةت ئةُـساًَيت ثةضهـةًاُا   
كو بؿَيوةيةكى َضاغت و زضوغت بَيدّ، نوُلة ئةكيس ئةو شى زَى ٓةض بؤ خعًـةتا خـةَهلَى كوضزغـتاَُي بـَى،     

َى بَيتة ثةغةُس كطْ، نةُس بوةظ بَيتة ثةغـةُس كـطْ ٓـةض    نوُلة خةَهلَى كوضزغتاَُى ناظةَضَيى ظى بوزدةي
 زَى نةُس ظى خةَهلَى كوضزغتاَُى غووز زَي وةضططْ و غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ز.اظيس فةضًوو.

 (:بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ )وةضتى
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

عاْ وةظيطى زاضايى و وةظيطى ث ُساُاْ، وةظيطى زاضايى هةغةضةتا هـة  غةباضةت بة وةآلًةكاُى ٓةض زوو بةَضَي
وةآلًساُةوةى ثطغياضةكاْ باغى هة وةآلًى زآاتةكاُى ُـاوخؤ و ٓـةضوةٓا خاَهـة غـِووضيةكاْ وتـى ئةواُـةَ       

بة دواب زاوةتةوة، هة ؾوَيِى تط باغى كطز، بةآلَ َٓيؿتا ثَيويػتى بة َضووُلطزُةوةى ظياتط ٓةية، غةباضةت 
ــة خــوزى            ــةبَى ه ــةوة ئ ــى وتــى ئ ــطى زاضاي ــةَضَيع وةظي ــةضاْ و خاُةُيؿــيِاْ ب ــةى فةضًاُب ــاواظى ًوون دي
وةظاضةتـةكاْ ئـةصتاَ بـسضَيّ ُـةن هـة وةظاضةتـى زاضايـى، بـةآلَ ئَيٌـة يػـةًاْ هةغـةض كطزُةكةيـة كـة نـؤْ               

يةى كة ًـاوة بـة ثَيـى    ناضةغةضى بلطَى، نوُلة دةُابتاْ وةكو ُوَيِةضى سلوًةت هَيطةْ زةبَى ئةو دياواظ
 288ثطؤشة ياغاى بوزدةى غاَهى ثاضيـ كة زةبَى كؤتايى ثَى بَيت و ناضةغةض بلطَيت، غةباضةت بةًة بـةو  

ى بؤ بةخؿـري و سيـعب و َضَيلدطاوةكـاْ و كؤًةَهـة و غـةُتةضةكاْ بةَضاغـتى وةآلًةكـة ظؤض         115ًوياضة و 
ٌة ٓاتبوو غةباضةت بة َضَيٌِاييةكاُى وةظاضةتى زاضايى، غةباضةت بة ثطغياضةكاُى ئَي 11واظح ُةبوو، الثةَضة 

غةباضةت بة وةضططتِى غوهفةى عةياض، بةتايبةتى هة باضةى وةضططتِى طوُس و ُاسيةكاْ كـة طوشيـاْ دـؤضة    
َضَيٌِاييةن ٓةية هة ٓةُسَى طوُس و ُاسيةكاُسا  بؤ ٓاووآلتياْ و فؤضًيؿٌاْ ثَى ثَط زةكةُةوة و هة ساَهةتى 
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ُـ  س بـووْ زا ُــابَى زاواى يـةضةبوو كطزُـةوة بلــةْ، ئةًاُـةوَى ًـةويفى وةظاضةتــى زاضايـى بـة ضووُــى        ظةضةًة
 388بعاُري ئايا ئةَ َضَيٌِاييـة ًوةسـةزة هـة وةظاضةتـى زاضايـى زةضنـووة يـاْ ُـا؟ ٓـةضوةٓا غـةباضةت بـةو            

عـةياضزا، ئَيٌـةف   ٓةظاضةى كة وةضزةطريَيت هـة ٓاووآلتيـاْ هـة كـاتى ًوعاًةهـة كطزُـى وةضططتِـى غـوهفةى         
ٓـةظاضةى كـة وةضزةطريَيـت طوشيـاْ كـة بةَضاغـتى        388زةًاُةوَى ًةويفى وةظاضةت بـة واظسـى بـعاُري ئـةو     

ــى        ــعامن بَطَيل ــة واب ــت ك ــساضى وةضزةطريَي ــةضدى ئي ــاوى خ ــة ُ ــاْ ض ه ــريَى ي ــوًات وةضبط ــةُاوى ضغ ظؤضة، ض ب
، زةًاُـةوَى كـة ًـةويفى واظسـى وةظاضةت     زةطةَضَيتةوة بـؤ وةظاضةتـى زاضايـي ئةًـة ظؤض ظؤضة كـة وةضزةطـرييَ      

بعاُري هةو باضةيةوة، غوثاغى وةظيطى زاضايى زةكةَ كة ثؿتيواُى هة ظياز كطزُى ًي كى وةظاضةتى ئـةوياف  
و ٓةضوةٓا زةضًاَهة بؤ ًاًؤغـتاياُى ئـاييِى كـطز، ٓيـوازاضَ كـة هـة ثـطؤشة ياغـاى بوزدـةزا دـَيطري بلـطَيّ،            

ئةوياف و زةضًاَهة بؤ ًاًؤغتاياُى ئاييِى، غةباضةت بـةو ثاضةيـةى كـة زضاوة    غةباضةت بة ًي كى وةظاضةتى 
بــةو يةظاياُــةى كــة ظةضةضًةُــس بووُــة، كــة بــة ؾــَيوةيةكى ُــا ٓاوغــةُط بــووة ظؤض وةآلًةكــة واظح ُــةبوو   

 ًوياضةى كـة بـؤ ئاواضةكـاْ زاُـسضابوو غـاَهى      18بةالًةوة كة بؤنى بةو ؾَيوةية بووة و ٓةضوةٓا ثاضةى ئةو 
ًويـاض   188ثاض نؤْ خـةضز كـطاوة و نـةُس خَيـعاْ هَيـى غـووزًةُس بووُـة؟ ٓـةضوةٓا بـؤ ئةًػـاَهيـ كـة            

زاُــسضاوة هةغــةض ض بِةًايةكــة؟ بؤنــى ئةًــة َضَيصةكــةى ئةوةُــسة ظؤض بــووة؟ زةتاُــةوَى نــةُسى زيلــة          
ــةو   ــّ؟، غــةباضةت ب ــؤ ئاوةزاُل   7588غــووزًةُس ب ــاضى كطابــوو ب ــاْ زي ــةوةى زؤالضةى كــة بــؤ ٓاووآلتي طزُ

طوُسةكاْ، دةُابتاْ طوتتاْ ئةوة ًاززةيةكى ياغايى دَيطري ُةكطاوة، بَطياضيـ الى ثةضهةًاُـة، كـاتى خـؤى    
  ً عاًةهـة كـطزْ   وسلوًةت بَطياضى زاوة، يةعِى ئَيػتا نؤْ ئةو بَطياضة كة سلوًةت بَطياضى زابـوو يـةعِى 

و سلوًةت ئةَ ًةغـةهةية يـةك  بلةيِـةوة،     هةطةَي ئةو بَطياضة زةبَى نؤْ بَيت بؤ ئةءةى كة بة ثةضهةًاْ
غــةباضةت بــة بــةَضَيع وةظيــطى ث ُــساُاْ، ئَيٌــة ثطغــياضًاْ كطزبــوو بــؤ كــةَ كطزُــةوةى بــواضى تةؾــييوى     
هةبةضاًبــةض بــواضى وةبــةضَٓيِاْ و َضاططتِــى ٓاوغــةُطى ثــ ْ نــية؟ ُــاظامن وابــعامن وةآلًةكــةَ يــا ئاطــاَ زَي  

ــى وةآلًة   ــة واظس ــاْ ظؤض ب ــةبووة ي ــى      ُ ــةض كطزُ ــةهةى ناضةغ ــؤ ًةغ ــ ْ ب ــةضوةٓا ث ــةوة، ٓ ــةَ وةضُةططت ك
كوضتَٔيِاْ، ٓةضوةٓا ؾوَيِةواض كة ٓيض ططُطيةكى ثَى ُةزضاوة دةُابت باغت كطز هة وةآلًى كـان ُـةشاز زا،   

ى ثطغـياضةكاُى ئَيٌـة زةضبـاضةى َضووخاُـسْ و زووبـاضة زضوغـت كطزُـةوةى ًعطـةوتى طوُـسى           8هة الثـةَضة  
كاضة، ئةوة دةُابتاْ ئاًاشةتاْ ثَيى ُةزا، هة كؤتايى زا زاوا زةكةَ بؤ طواغتِةوة و بؤ ًوُايةؾـة  َضكاوة ياْ َض

كطزُى ثطؤشة ياغاى بوزدة بة ثَيى ثـةيَطةوى ُـاوخؤ ٓـةضزوو هيصُـةى كاضوبـاضى ياغـايى و هيصُـةى زاضايـى         
ايةؾة كطزُى ثطؤشة ياغايةكة كؤببِةوة و بؤ تاوتوَى كطزُى ئةو خاآلُةى كة باغلطاوْ و طواغتِةوة بؤ ًوُ

 بة ؾَيوةيةكى طؿتى و، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو. فافٌكان 
 بةؾاضةتى: فافٌبةَضَيع 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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  ً اُى زياضة هة نةُس َضؤشى َضابطزوو طفتوطؤيةكى تَيطوتةغةي كطا هةغةض بوزدة، هة كؤى طفتوطؤكـاُى ئةُـسا
ثةضهةًاْ زةضكةوت كة ئةَ بوزدةيـة كةًوكوَضيـةكى يـةكذاض  ظؤضى ٓةيـة، غـةباضةت بـة وةآلًـى ٓـةض زوو         
وةظيطى بةَضَيعيـ وةآلًةكاْ بؤ ًّ بةَضاغتى دَيطاى ًويِع ُةبووْ، دطة هةوةى كـة بةؾـَيلى ظؤض ظؤض بـة    

ــِياضا      ــةًوو ثَيؿ ــةو ٓ ــووُى ئ ــةوة، ب ــى وةآلَ زضاُ ــة خطاث ــى ب ــوضتى و بةؾَيليؿ ــةًوو  ك ــةو ٓ ــووُى ئ ُة و ب
كةًوكوَضياُــة، بــة تايبــةتى وةن بةؾــى ظؤضى كــة باغــلطا هــة زواكــةوتِى بوزدــة هــةو ٓــةًوو كةًوكوَضيــة    
سػابياُةى كة هة بوزدة ٓةية، هة خطاثى غياغةتى زاضايى سلوًـةتى ٓـةضَيٍ، هـة ُـاَضووُى زآاتـةكاْ، هـة       

ٓـ    ةًوو ئةًاُـة يةُاعـةتَيلى بـؤ زضوغـت كـطزَ      ُاعةزاهةتى هة زابةف كطزُى ثطؤشةكاْ بةغـةض ُاونـةكاْ، 
ثَيؿِياض زةكةَ كة ئةَ بوزدةية بطةَضَيتةوة بؤ سلوًةت، نوُلة تةُٔا سلوًةت زةتواَُى ئةَ كةًوكوَضياُة 
ناضةغةض بلات، ثَيؿِياض زةكةَ كة ئةَ بوزدةية بطةَضَيـتةوة تةُٔا سلوًةتة زةتواُى، ئةطةض ئـةَ ثاغـاوةى   

ًاُط تـواُى نـاوةَضَى بلـات     8وةى زةكطَيت خةَهم ناوةَضَى زةكات، خةَهم ئةطةض كة نةُسيّ ًاُطة باؽ هة
زةتواُى ًاُطَيلى تطيـ نـاوةَضَى بلـات، ًـّ ثَيؿـِياضيـ زةكـةَ ئـةو غـةضفياتاُةى كـة َضاطـرياوْ و كـة بـة            

ًـ            ةت ُاسةق َضاطرياوْ زةكطَى هـة ئَيػـتازا سلوًـةت بـةوةى كـة نـوُلة ثاضةكـة بـةضزواَ بَيـت، زةكـطَى سلو
بةضزةواَ ئةو ثاضةى كة تا ئَيػتا َضاى ططتووة غةضفى بلات و ئةًة ُةبَيتة ثاغاو بؤ ئةوةى كة ئَيٌـة ٓـةًوو   

 غاَهَى بوزدة بةَ ؾَيوةية بة خطاثى بةَضَى بلةيّ، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان كاضواْ فةضًوو.
 بةَضَيع كاضواْ قاحل:

 ثةضهةًاْ. بةَضَيع غةضؤكى
زووباضة زةغت خؤؾى هة ًاُسووُةبووْ و ئةظيةت و ئاظاضى ئةو هيصُـة بـةَضَيعة زةكـةَ بةَضاغـتى كؤًـةَهَيم      
ئةضكى ظؤض طةوضةياْ هة كؤَي ئَيٌة كطزةوة، ٓـةوَهَيلى ظؤض بـَى ونـاُياْ زا بـؤ ئـةوةى كـة بتـواُّ بةضنـاوى         

كاض ئاغاُيةكى باؾياْ بؤ كطزيّ، ًّ هَيطةزا زةًـةوَى  ئةُساَ ثةضهةًاُة بةَضَيعةكاْ َضووْ بلةُةوة، ٓةضوةٓا 
ئةوة بَوَيٍ كة ئَيٌة ثاف ئةو ٓـةًوو َضؤشة و ًؿـتوًَطةى هةغـةض بوزدـة و هةغـةض يـوتى خـةَهم هـة تـةالضى          
ثةضهةًاْ و هةو ؾـوَيِة ؾـةضعية زضَيـصةًاْ بـة طفتوطؤكـاْ زا بـة ٓـةًوو دياواظيةكاُـةوة، تواُيٌـاْ ئـةوة           

ْ ئةطةض بةَضاؾـلاويـ بَيـت ؾـةَضًاْ هةغـةض يـوتى ٓاووآلتياُـة، بؤيـة ًـّ ٓةغـت بـةوة           بَوَيري كة ٓةًووًا
زةكةَ كاتَى كة ئةُساًى ثةضهةًاْ ُوَيِةضايةتى ؾةياَ زةكات و ؾـةَضى هةغـةض بطغـى بـوواْ و بـَى كـاضاْ و       

ٓةضكةغَيم بؤ  ًاف خوضاواُة، كاتَى كة بة غياغى كطزُى ًؿتوًَطةكاْ و ًوٌ َُيلاْ زةطاتة ئاغتَيلى ئةوٓا
خؤى َضاكَيؿَى بةَضاغتى هَيطةزا زةًةوَى ئةوة بَوَيٍ كة ٓـةًوو ثَيلٔـات و هـة ٓـةًوو َضَيللـةوتَِيم هـة بـةيِى        
يةواضة ديا دياكاُى ئةو ثةضهةًاُة، زةغت خؤؾى زَي زةكةيّ ئةطـةض هـة ثَيِـاوى ُـاْ و ئـاظازى و ٓـةزي كـاض        

اُى نةوغاوةكاْ بَيت، بؤ طَيَطاُةوةى عةزاهةتى كؤًةآليةتى بَيت بؤ ٓاووآلتياْ، بؤ بةضظكطزُةوةى ئاغتى شي
بَى زةغتى ٓةًوو اليةن زةطوؾري، بةآلَ ئةطةض هة ثَيِاوى بة اليـةْ كـطزْ و َضاكَيؿـاُى ئـةو الو ئـةو ال بـؤ       
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  َ و  ئةو، بةَضاغتى ُايؿاضيِةوة ئَيٌة َضاى خؤًاْ ٓةية و زة اُةوَى بة َضاؾلاوى بَوَيري ئَيٌة ُوَيِـةضى ؾـةيا
ُوَيِةضى ٓاووآلتياْ و ُوَيِةضى خةَهلري و ُوَيِةضى اليةُة غياغيةكاْ ُري هةو ثةضهةًاُى كوضزغـتاُة، ًـّ   
بؤية زاوا هة بةَضَيع هيصُةى زاضايى زةكةَ باضى غةضصتى ئةُساَ ثةضهةًاُة بةَضَيعةكاْ بة ٓةُس وةضبطـطْ هـة   

آلآلُة و بـة بوَيطاُـة بـة ُوَيِـةضاُى سلوًـةت      غياغة كطزُةوةى ثطؤشة ياغايةكة و ٓةضوةٓا زةُطيؿٍ بة ظو
زةَهَيٍ ٓةوَهى ئةوة بسةْ هة بوزدةى غاَهى زآاتوو هة كات و ؾوَيِى زياضى كـطاوى خـؤى بوزدـة بَٔيـِّ بـؤ      
ــتِى          ــلطا و ُةَٓيؿ ــاى ئاؾ ــةَٓيِاُى كوضتَٔيِ ــؤ ُ ــةوة ب ــَط بلةُ ــةوةف ن ــةوَهى ئ ــتاْ و ٓ ــةًاُى كوضزغ ثةضه

ــتِ  ــاضاوة، ُةَٓيؿ ــاُى ؾ ــةى    كوضتَٔيِ ــواْ بوزد ــةُطى َُي ــةوةى ٓاوغ ــاضة، ٓــةضوةٓا طةَضاُسُ ــةزةضزاُى ث ى بةٓ
وةطةَضخػذي و وةبةضَٓيِاْ و ظياز كطزُى ثطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاْ كة ئةًـةف ًاُـاى ثـَيـ خػـتِى وآلت و     

 ظياز كطزُى ٓةزي كاض و دووآلُسُى باظاَضة، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 زاضايى؟  ز.ئاضاؽ فةضًوو.هيصُةى 
 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هة َضاغتى زا ئـةوةى تَيبيِيٌـاْ كـطز هـة َضاثـؤضتى ئـابووضى ئَيٌـة ئاًاشةًـاْ زا بـة ُيؿـاُسةضة غـةضةكيةكاْ،            

ُـساًاُى  ٓةضوةكو عوضف هة ئاًازة كطزُى َضاثؤضت خؤؾبةختاُة ئةو ُيؿاُسةضة غةضةكياُة هةاليةْ طؿت ئة
ثةضهةًاُةوة زةوَهةًةُس كطا، نووُة ُاو وضزةكاضيةكاُيةوة و هةغةض ئاغتى ئةو سػـاباتاُة و هةغـةض ئاغـتى    

 و هة ؾاضةكاُةوة طةيؿتة طوُسةكاْ.شًاضةكاْ و هةغةض ئاغتى ثطؤشةكاُيـ تاك
ٌـ           اْ كـطز هَيـطة زا   هةَضاغتى زا ئـةوة ئةًاشةيـةكى بـاف بـوو و َضاثؤضتةكـةى زةوَهةًةُـس كـطز، ئـةوةى تَيبيِي

ٓةًوو بابةتةكاْ طفتوطؤى هةغةض كطا، زآـات هةطـةَي تَيهـوو كـة هـة َضاثؤضتةكـة زا ٓـاتووة و زوايـى ئاغـتى          
زاًوزةظطـا زةبيَِيتـةوة، زواتـط ئاًـاشةف زضا بـة       31زابةف كطزُى بةغةض زاًوزةظطاكاُى زةوَهةت خـؤى هـة   
ًواظةُةكـة زآـاتبوو، ئـةوةى تَيبيٌِـاْ كـطز هةغـةض       نؤُيةتى و بَطى زآات هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، كةوا هة 

 ووى ثَيؿِياض ٓةبوو بةَضاغتى.ئةو بابةتاُة ٓةً
هَيطةزا ئَيٌة وةكو هيصُةى زاضايى ثَيؿِياضةكاْ ئةوةى تَيبيِيٌاْ ٓةية هةغةضى ٓةُس  هةو ثَيؿـِياضاُة بـة    

بووُةوةيـة، زةتـواُط  بـة ثَيـى تواُـا      ٓةًآةُطى هةطةَي هيصُةى ياغايى كة ٓاوكاضًاْ زةبَى هة زواى ئةَ كؤ
ئةوة َضَيم  طَيت بؤ ئةوةى  طَيتة ُاو ًاززة ياغاييةكاْ وبَططةكاُى ثطؤشة ياغايةكةوة، ئةوةى كـة زةكـطَى   
ٓةُسَيلى و ٓةُسَيليؿى زةتواُطَى بةضظ بلطَيـتةوة وةكـو ثَيؿـِياض بـؤ سلوًـةت تـاوةكو بةزوازانـووُى بـؤ        

هة ثَيؿِياضةكاْ ئةوةية كة هةواُةية كة ُـةطوصتَى   3زُى هةَضاغتى زا كؤًةَهى بلات و ئةطةضى دَى بةدَى كط
هةطةَي كاضى ثةضهةًاْ و هة َُيواْ زةغةآلتى و دَى بةدَى كطزْ و زةغةآلتى تةؾـطيع، هةواُةيـة ُةؾـطوصتَى    

كـطزْ   و يـابيوى دـَى بـةدىَ    هةطةَي ئةو غيػتٌة سػابيةى كة ثةيَطةوى كطاوة هة ئاًـازة كطزُـى بوزدـة زا   
 ُةبَيت.
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هةَضاغتى زا ٓةض هة ثطؤشة ياغايةكة هة فؤضًةكاْ زا كة ٓاتووة ٓةُـسَى هـةو َضَيصاُـةى كـة ٓةًاُـة تـةيطيب        
كــطاوة و ُعيــم كطاوةتــةوة هــة زةضئــةصتاًى ئــةو ُعيــم بووُةوةيــة هةواُةيــة بَطةكــاْ وةكــو خــؤى ُــةبّ و    

ًـاشةى بـة ُيػـبةتةكاْ و بَطةكـاُيـ زا، ئةطـةض      هةبةضئةوة َضاغت بـوو ٓةُـسَى ئةُـساَ ثةضهـةًاُى بـةَضَيع ئا     
دياواظيةن ٓـةبَى هةطـةَي وايـع زا بـة بَطَيلـى كـةَ هـة زةضئـةصتاًى ئـةو تـةيطيبى ضةيةًةيـة كـة تـةعاًوي              

 4202زةكةى هةطةَي شًاضةيـةكى ظؤض هـة ئـةضياَ بـؤ صيووُـة ئةطـةض ئـرتؤ زؤالض يـةعِى بـَطى ثـرتؤ زؤالض هـة           
ئيعافـة ُـةكطابَى ئـةوة يةكَيلـة هـةو       4بَطى زآاتةكاُى زيلـة ئـةو هـة زةيـا      هةواُةى كة كؤكطابَيتةوة هةطةَي

ئـةوة كـة ثَيويػـتة هـة ًـاززة       472ةوة بووة  476ٓؤياُةى كة بة ثَيى بؤنووُى ئَيٌة كة بَطى زآاتةكةى 
 ةكةزا ناضةغةض بلطَى و بطؤَضزضَى.ياغاييةكةى يةكةًى ثطؤش

ْ َضَيٌاْ ثـَى بـسات زةضبـاضةى عذـع نـةُس ئةُـساًَيلى بـةَضَيع يػـةى         هَيطةزا ئةطةض بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًا 
ــةوَى َضووْ         ــطةزا زةً ــّ هَي ــت ً ــةض بلطَي ــا ناضةغ ــةوة، ئاي ــاْ ُةًَيَِيت ــةوة ي ــا سيَيَِيت ــطز، ئاي ــع ك ــةض عذ هةغ
كطزُةوةيةن بسةَ بة ئةُساًاُى بةَضَيع و زواييـ بَطياض بؤ ئةواُة، بة ثَيى بؤنووُى غةضؤكايةتى هيصُـةى  

ضايى ئَيٌة ثَيٌاْ باؾة ئةو عذعة وةكو شًاضة ئاًاشةى ثَى بسةيّ، نوُلة بة ثَيى ٓةض ياغاى ئةو بوزدةى زا
عريايى فيسَضاَهيـ ًاززةيةكى ياغاييٌاْ ٓةية كة َٓيعى ثَيؿٌةضطة بةؾَيلة هة ًةُعوًةى زيفاعى عـرياق و  

اًَيلـى يـاُوُى زضوغـت بلـات هـة َُيـواْ       ثَيويػتة ٓةًوو غاَهَيم ئاًـاشة بـةو بـَطة بـسضَيت، وةن تـان و ئيوتع     
 اَي بؤ دَى بةدَى كطزُى.سلوًةتى ٓةضَيٍ و سلوًةتى فيسَض

بةَضاى ئَيٌة ثَيويػتة زابِسضَيت، هة َضاغتى زا ئةو ثاضةيةى كة بؤ ئَيٌـة زَيـت، يـةعِى ًـّ بـةؽ ئـةَ خاَهـة         
بَطى كوضتَٔيِـاْ كـةَ بلةيِـةوة،     َضووْ زةكةًةوة و ٓيهى تط، ئةو ثَيؿِياضاُةى كة ٓةية بَطى زآات ياخوز

ياخوز نؤْ الى بةضيّ، ئةو ثاضةيةى كة ئَيٌة بؤًـاْ ُيـة هةغـةض ئةغاغـى شًـاضةى زاُيؿـتواْ بؤًـاْ ُيـة،         
ةو بؤ صيووُة زآاتى عـرياق كـة    1206ٓةظاض كة َضَيصةكةى  189ًويؤْ و  4زاُيؿتواُى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ 

تطهيؤُـة   78تطهيؤُة، ئةطـةض غـاَهَيلى زيلـة ئـةو      12يؤْ ُعيلةى تطه 78ئةو بةؾةى كة بؤ ئَيٌة زَيت، هة 
تطهيؤُـةوة   12هة  35، ئةطةض بؿبَى بة 24باظ زةزات بؤ  12تطهيؤْ ئةو كاتة زآاتةكةى هة  148ببَى بة 

كةواتة ئةو ًةبوةغة ٓةضوةكو خؤيـةتى، ئـةو ًةبوةغـة ٓـةض وةكـو خـؤى زةبَيـت، بـة ثَيـى ئـةو            6زةبَى بة 
َضَيصةيةيـة، ئَيٌـة ئةطـةض سياُـةوَى زابةؾـى بلـةيّ بةغـةض زاًوزةظطاكاُـسا بـة سةيي ـةت بـةو             َضاثؤضتة ئـةو 

ؾَيوةية بَيت، بةآلَ نية ئةبَى ئاًاشة بةوة بسةيّ بَط  هةو ثاضةية كة بة نى ثيؿاُى زةزةى بـة كوضتَٔيِـاْ   
ــووُ       ــة بؤن ــٌةضطة ك ــعى ثَيؿ ــطوفاتى َٓي ــؤ ًةغ ــةوة ب ــةويـ زةطةَضَيت ــة ئ ــاُى زةزةى ك ــة  ثيؿ ــةبوو ك َيم ٓ

ُيػبةتَيم هةًة ال بةضى و ُيػبةتَى هة سػابَيلى زيلة وكوضتَٔيِاُةكـةى ثـَى ثَطبلةيتـةوة، ثـَط ُاكطَيــتةوة،      
نوُلة ًةبوةغةكة غـابتة، ئـةو ًةبوةغـةى بؤًـاْ ٓـاتووة غـابتة، هـة ٓـةض دَيطةيةكـةوة ُـةيَوى بلـةى بـؤ             

 تطهيؤُة. 1206وَيَِيلى زيلة، ٓةض ؾ
ئَيٌة و زوايّ َضاف بؤ ئَيـوةى بـةَضَيعة، ئـةكطَى ئـةو ساَهةتـة زةكـطَى، بـة ُيػـبةت عذـعى          هةبةضئةوة بةَضاى  

زاخوى هةَضووى ظاُػـتيةوة هةَضاغـتى زا هةَضَيطـةى نـةُس َضَيطةيـةكى ظاُػـتيٌاْ ٓةيـة بـة ثَطكطزُـةوةى ئـةو           
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ظيـازةى ئريازاتةوةيـة   عذعة ئةطةض بة عذع ُاوبَِيت، ياْ هةَضَيطةى تـةيطيطى ُةفةياتةوةيـة، يـاْ هةَضَيطـةى     
( ياْ هةَضَيطةى صٝاص١ ايتٌُٜٛ عٔ طزٜل ايعذش ايٓكل٣ياْ هةَضَيطةى ئيػساضاتى ُةيسيةوةية كة ثَيى زةَهَيّ )

يـة و  زةضكطزُى غةُةزاتةوة، هةو نواض َضَيطةيةوة ئَيٌة ٓيهى ُاتواُري بلةيّ، نوُلة بـاُلى ًةضكـةظضياْ ُ  
 غوهتةى ُةيسى الى ئَيٌة ُية.

ة ًةدبوضيّ ثةُا بةضيِة بةض ئػووبى تةيويسى ُةفةيات، ئةوةى كة وةظاضةتى زاضايى كطزوويـةتى  هةبةضئةو 
كةَ زةكطَيتةوة و زةَضوات بؤ ئةو وةظاضةتةى  ،ُةفةياتةكةف نية؟، يةعِى هة ٓةُسَى وةظاضةت زا زةبَطزضَيت

ةضئــةوة بــة سةيي ــةت كــة ئــةو بــَطة ثاضةيــةى بــؤ تــةضخاْ كــطاوة، بــةآلَ هةاليــةْ سلوًةتــةوة ُايــةت، هةب  
ثَيويػتة ئاًاشةى ثَى بسضَيت وةكو ئيوتعاًَيلى ياُوُى بةغةض سلوًـةتى فيسَضاَهـةوة كـة هـة كـاتى طفتوطـؤ و       

 ًفاوةظات ناضةغةض بلطَيت، ئةوة تةُٔا بؤنووُى ًِة و، غوثاؽ.
 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان خوضؾيس فةضًوو.

 بةَضَيع خوضؾيس اظيس:
 ةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.ب

ثَيؿِياضةكاْ بةَضاغتى بة ٓةُس وةضُةطرياْ، يـةعِى   2811و  2818ئةوةى تَيبيٌِاْ كطز ثاض غاَي و زواى 
َضاغتة ئيشتٌاهة بطازةضاْ تؤظةن تةخةوفياْ ٓةبَى هةغةض ثَيؿِياض، بة َضةئى ًّ ئةو غـاَي بـَيري بَطيـاضة كـة     

ت ئيوعاَ بلةيّ و هيذاْ زضوغت بلةيّ بـؤ بةزوازانـووْ هةغـةض    ئةَ ؾتةن زةضكةيّ هة ثةضهةًاْ، سلوًة
ئةو ثَيؿِياضاُة و بةٓةُس وةضطـطتّ و غـووز وةضطـطتّ بـؤ ئـةوةى ثيََؿـِياضةكاُيـ ببِـة بةؾـَيم هـة كـاضى           
سلوًةت و ئيػتفازةى زَي وةضططت بَيت، وةكو ئـةو ٓةَهـة و كـةَ و كوضتياُـة زووبـاضة ُةبِـةوة دـاضَيلى تـط         

 ة ٓاوكاضيةن و ثؿتيواُيةن بؤ َضاغت كطزُى كاضى سلوًةت، ظؤض غوثاؽ.ئةًةف زةبَيت
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

بةَضَيعاْ ًاُسوو ُةبّ، زياضة يػةى ظؤض باف كطاو ٓةًووًاْ كوَضى ئةو ًيووةتةيّ و ُوَيِةضى ٓةًوو نري 
طوًـاْ بريوبؤنـووُى ديـاواظ زةبـَى و غـةضصتى       و توَيصةكاْ و ئاييِة دياواظةكاُى خةَهلى كوضزغتاُري، بـىَ 

دياواظ زةبـَى و دـاض دـاضة هـةُاو ثةضهـةًاْ يػـةى بـةضظوُعًيـ زةبـَى هـة ثَيِـاوى ًةغـَوةسةتى ًيووةتـة،             
نوُلة ٓةض يةكَيم هة َضواُطةيةكةوة تةًاؾاى ًةغَوةسةتى ًيووةت زةكات، ٓةض كةغَيم هـة َضواُطـةى خـؤى    

ًيووةتةكةيةتى، بؤية ٓـةض يـةكَى هـة ثةضهـةًاُتاضة بـةَضَيعةكاْ يػـةكاُى        تةًاؾاى زةكات و بؤ ًةغَوةسةتى
 ثةضهةًاْ بؤنووُةكاُى خؤى بَوَيت.خؤى كطز، َضاوبؤنووُةكاُى خؤى طوت، ئاظازيؿة هة 

ئَيػتا زواى نةُسيّ غـةعات هـة ًوُايةؾـة و طفتوطـؤ زاوا زةكـةيّ هـة هيصُـةى زاضايـى و ياغـايى َضةنـاوى            
ــِياض و   ــةًوو ثَيؿ ــواُّ       ٓ ــة زةت ــةض زوو هيصُةك ــاْ ٓ ــاْ خؤي ــةْ، ي ــةَضَيعةكاْ بل ــةًاُتاضة ب ــووُى ثةضه بؤن

هيصُةيةكى ًوغةغةض هةَُيواُى خؤياْ زابَِيـّ، بؤ يةن خػـتِى َضايـةكاْ، بؤئـةوةى تَيبيِـى و ًوالسـةظاتى      
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ًاوةكـةف   ٓةًوو ئةُساَ ثةضهةًاُة بةَضَيعةكاْ َضةناو بلـةْ و زيـاضة ئـةو َضَيلدػـتِةف ًاوةيـةكى زةوَى و     
بـؤ يةكدػـتِى َضاوبؤنـووُةكاْ،     5ئةوةية ئَيٌة زةتواُري زاُيؿتِى ئةًَطؤًاْ ٓةَهططيّ بؤ بةياُى غةعات 

 ُتاضاْ و َضاى خؤتاُى هةغةض بسةْ.بئَيِِةوة بةضزةَ ثةضهةًا
ئةًةف ثَيويػتى بـةوة ٓةيـة كـة يةكدػـتِى َضاو غـةضُر و َضةخِـةكاُى ثةضهـةًاُتاضاْ بـؤ ئـةوةى زةغـت            

ْ بة بَطياض زاْ و خػتِةبةضناوى ثطؤشة ياغاى بوزدة، ئةوةى كة ًّ ئَيػتا بـؤ دـةُابتامن تـةضح كـطز     بلة
ثَيٍ خؤؾة َضةئى ئَيوةؾى هةطةَي زابَيت و كـَى هةطـةَي زايـة زةغـت بـةضظ بلاتـةوة؟ كـَى هةطـةَي زاُيـة؟ يـةن           

    ّ هـة ٓـةضزوو هيصُـةى ياغـايى و      كةؽ هةطةَي زاُية و بة كؤى زةُـط و ثريؤظباييتـاْ زَي زةكـةيّ زاوا زةكـةي
بــةُاوى ئَيوةؾــةوة غوثاغــى ٓــةضزوو وةظيــطة   5هيصُــةى زاضايــى زةغــت و بــطز بلــةْ بــؤ بــةياُى غــةعات   

بةَضَيعةكة زةكةيّ كة تةسةًوزي ئةو ٓةًوو ثطغياض و ئةو ٓةًوو وةآلًساُةوةياْ و بؤ ئةو ٓةًوو ؾةضسة 
ط بلـةْ و ئـةواُيـ بـةو تةسـةًوي و بـةو َضووْ      كـةؽ ثطغـياض هـة زوو وةظيـ     183كة بةَضاغتى ئاغاْ ُية 

ى  5كطزُةوةي وةآلَ بسةُةوة، غوثاغى ئةواُيـ زةكةيّ و ٓةًوو اليةكتاْ بةخَيط بَيّ بؤ بةياُى غةعات 
 ئَيواضة.

 
 
 

 
                                                                                                                                                                           

 
 ز. اضغ ْ بايع الاعيى                  ز.سػّ ستٌس غوضة                           غت اظيس عبساهلل                فط  
 ثةضهةًاُيغةضؤكي                 ةضؤكي ثةضهةًاُي      دَيططي غَيطي ثةضهةًاُي                        غلطت  

  عَيطاق - عَيطاق                           كوضزغتاْ – عَيطاق                              كوضزغتاْ – كوضزغتاْ
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 ( 11ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )

 2132\6\21ضَيلةوتي  نواض ؾةػية

 خوهي غَييةًي ٓةَهبصاضزْ
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  (33ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 21/6/2132 ضَيلةوتي ؾةػيةنواض 

بـة  عَيـطاق   -كوضزغـتاْ   ثةضهـةًاُي   28/6/2812ضَيلـةوتي   ؾـةػية نواض ضؤشي ئَيواضةي(ي 5كاتصًَيط )  
ع ز. سػــّ ستٌــس غــوضة بــةَضَي بــة ئاًــازةبووُيثةضهــةًاْ و، غــةضؤكي  ز.اضغــ ْ بــايع الاعيــىغــةضؤكايةتي 

ْ بةَضَيع فطغت أظيس عبساهلل غـلطتَيطي  دَيططي غةضؤن و،  َ خـوهي   (ي33, زاُيؿـتين شًـاضة )  ثةضهـةًا , غـَيية
 ( ي خؤي بةغت.2812غاَهي )

 بةضُاًةي كاض:
ي 1992(ي ٓـةًواضكطاوي غـاَهي   1ي ُـاوخؤي شًـاضة )  ةوَط( هة ثةي28(ي ًاززة )1اُي بَططة )بةثَيي سوكٌةك

خـوهي   (ي33زضا زاُيؿـتين شًـاضةي )  ي بَطيـاض  ثةضهةًاْعَيطاق, زةغتةي غةضؤكايةتي  -كوضزغتاْ  ثةضهةًاُي
 بةَ ؾَيوةية بَيت: زا 28/6/2812(ي ئَيواضةي ضؤشي نواض ؾةػية ضَيلةوتي 5غَييةًي ٓةَهبصاضزْ هة كات )

عَيـطاق   -ى كوضزغتاْ بةضزةواَ بووْ هةغةض خػتِة َضوو و طفتوطؤ كطزُى ثطؤشةو ياغاى بوزدةى ٓةضَيٌ-1
 .2812بؤ غاَهى 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 بةُاوي خواي طةوضةو ًئطةباْ.

بـةُاوى طــةزي كوضزغــتاْ، زاُيؿــتِى ئــةًَطؤًاْ زةغــت ثــَى زةكــةيّ، ثةضهــةًاُى كوضزغــتاْ خــوزي غــَييةًى  
ــذي     ــاضةى زاُيؿ ــساُى  زووةَ، شً ــوزي ططَي ــَييةَ، خ ــاَهى غ ــصاضزْ، غ ــذي 33 ٓةَهب  28/6/2812، َضؤشى زاُيؿ

 بةضُاًةى كاض:
 1992(ى ٓةًواض كـطاوى غـاَهى   1هة ثةيَطةوى ُاوخؤي شًاضة ) 28(ى ًاززةى 1بةثَيى سوكٌةكاُى بَططة )

عَيطاق، زةغتةى غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ بَطياضيسا بةضُاًةى كاضى زاُيؿتِى شًـاضة   -ى ثةضهةًاُى كوضزغتاْ 
(33  ً ــَيية ــوزي غـ ــايى خـ ــات )  (ى ئاغـ ــة كـ ــصاضزْ هـ ــةوتى   5ى ٓةَهبـ ــةػية َضَيلـ ــواض ؾـ ــواضةي َضؤشى نـ (ى ئَيـ

 بةَ ؾَيوةية بَيت: 28/6/2812
عَيـطاق   -بةضزةواَ بووْ هةغةض خػتِة َضوو و طفتوطؤ كطزُى ثطؤشةو ياغاى بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ -1

 .2812بؤ غاَهى 
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ضة بةَضَيعاُة زةخوَيَِيتةوة كة ًوَهةت بووْ، ئَيػتاف بةَضَيع دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ ُاوى ئةو ثةضهةًاُتا
 ياْ ئاًازة ُةبووْ با بفةضًوَى.

 بةَضَيع سػّ ستٌس غوضة )دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًؤَهةت بووْ ياْ ئاًازة ُةبووْ: 2812/ 19/6ي ئاغايى هة 32ُاوى ئةو ئةُساًاُةى هة زاُيؿتِى شًاضة 
 
 

 اُيزاُيؿتين بةي
 ثةياَ اظيس ستٌس/ ًؤَهةت. -1
 بةياْ اظيس سػّ/ ئاًازة ُةبوو. -2
 ساظَ حتػري/ ًؤَهةت. -3
 ثةضياْ عبساهلطيٍ/ ًؤَهةت. -4
 لري غويٍ اًري بةط/ ًؤَهةت. -5
 ز.قباح ستٌس صتيب/ ًؤَهةت. -6
 .ًؤَهةتَؾطف٢ ؽلٜل/ عبساهػ َ  -7
 / ًؤَهةت.عجُإياووظ خوضؾيس  -8
 احل/ ًؤَهةت.ئاؾن ععيع ق -9

 ضاظاو ستٌوز فطز/ ًؤَهةت. -18
 غاالض ستٌوز ًطاز/ ئاًازة ُةبوو. -11
 سػّ/ ئاًازة ُةبوو. رفاغةضطوَي  -12
 عبساهلل ستٌس ُوضي/ ًؤَهةت. -13
 عٌط قسيق ستٌس/ ئاًازة ُةبوو. -14

 زاُيؿتين ئَيواضة
 ثةياَ اظيس ستٌس/ ًؤَهةت. -1
 ضاظاو ستٌوز فطز/ ًؤَهةت. -2
 َ حتػري غعيس/ ًؤَهةت.ساظ -3
 عبساهلل ستٌس ُوضي/ ًؤَهةت. -4
 ستٌس/ ًؤَهةت. عجُإعسُاْ  -5
 ز.قباح ستٌس صتيب/ ًؤَهةت. -6
 .ًؤَهةتَؾطف٢ ؽلٜل/ عبساهػ َ  -7
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 / ًؤَهةت.عجُإياووظ خوضؾيس  -8
 صتٍ اهسيّ سػّ/ ًؤَهةت. عظ١ُٝ -9

 / ًؤَهةت.َؾطف٢ٓاشة غويٌاْ  -18
 يع الاعيى/ غةضؤكى ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.اضغ ْ با

زياضة ئَيٌة هةو سةوت، ٓةؾـت ضؤشةي ضابـطزوو وةكـو بالـاْ كـطزو طفتوطـؤ و يػـةي ظؤضًـاْ كـطز هةغـةض           
بوزدة، كؤًةَهَيم تَيبيين ٓةبوو، ثةضهةًاُتاضاْ ضةئو يػةي خؤياْ زةضبَطي، ئَيٌة زوَييَن هةغةض ضةظاًةُسي 

ــةكا     ــةضزوو هيصُ ــة ٓ ــطز ه ــةكويفٌاْ ك ــوة ت ــيين و      ئَي ــاوي تَيب ــةوةي ضةن ــؤ ئ ــايي ب ــي و ياغ ــةي زاضاي ْ، هيصُ
ًوالسـةظاتي ثةضهــةًاُتاضة بـةَضَيعةكاْ بلــةْ، ئــةًَطؤ ئـةَ زوو هيصُةيــة ظؤض ًاُــسوو بـووْ و ٓــي ن بــووْ     
ــسي ئــةوةي      ــَي زةكــةيّ بةَضاغــن، زيــاضة طةيؿــتووُةتة كؤًــةَهَيم ُةتيذــةي بــاف بــة ئوًَي زةغتدؤؾــياْ ه

، بةاَلَ زياضة ٓةُسَيم ًةغةهة ًاوة، بؤية ثَيويػن بة ًوُايةؾـةو ًـاوةي ظيـاتطة،    ُةتيذةي باؾرتي ٓةبَيت
بؤية هةغةض زاواكاضي ئةواْ ًاوةي ظياتطياْ زةزةييَن، بؤ ئةوةي بطةُة ُةتيذةيةكي باؾرت هةوةي كة ئةًَطؤ 

(ي 5غـةعات )  ئةو ٓي ن و ًاُسوو بووُةياْ بيِيـوة، بؤيـة زاُيؿـتين ئـةًَطؤًاْ زوا زةخـةيّ بـؤ بـةياُي       
 ئَيواضة تا ئةو كاتة بة خواتاْ زةغجَيطيّ و ٓةضبصيّ.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغ ْ بايع الاعيى                  ز.سػّ ستٌس غوضة                           عبساهلل                غت اظيس فط  
 ثةضهةًاُيغةضؤكي                 ةضؤكي ثةضهةًاُي      دَيططي غَيطي ثةضهةًاُي                        غلطت  

  عَيطاق - عَيطاق                           كوضزغتاْ – كوضزغتاْ   عَيطاق                            – كوضزغتاْ
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 ( 13ثطؤتؤكؤهي زاُيؿتين شًاضة )

 2132\6\23ضَيلةوتي  ثَيِر ؾةػية

 خوهي غَييةًي ٓةَهبصاضزْ



 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

 
 
 
 
 

 
  (34ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 23/6/2132 ضَيلةوتي ؾةػيةَيِر ث

بـة  عَيـطاق   -كوضزغـتاْ   ثةضهـةًاُي   21/6/2812ضَيلـةوتي   ؾـةػية ثَيـِر   ضؤشي ئَيـواضة (ي 5كاتصًَيط )  
بــةَضَيع ز. سػــّ ستٌــس غــوضة  بــة ئاًــازةبووُيثةضهــةًاْ و، غــةضؤكي  ز.اضغــ ْ بــايع الاعيــىغــةضؤكايةتي 

ْ غـلطتَيطي  بةَضَيع فطغت أظيس عبساهلل دَيططي غةضؤن و،  َ خـوهي   (ي34, زاُيؿـتين شًـاضة )  ثةضهـةًا , غـَيية
 ( ي خؤي بةغت.2812غاَهي )

 بةضُاًةي كاض:
ي 1992(ي ٓـةًواضكطاوي غـاَهي   1ي ُـاوخؤي شًـاضة )  ةوَط( هة ثةي28(ي ًاززة )1اُي بَططة )بةثَيي سوكٌةك

خـوهي   (ي34يؿـتين شًـاضةي )  زضا زاُي بَطيـاض  ثةضهةًاْعَيطاق, زةغتةي غةضؤكايةتي  -ثةضهةًاُي كوضزغتاْ 
 بةَ ؾَيوةية بَيت: زا 21/6/2812(ي ئَيواضة ضؤشي ثَيِر ؾةػية ضَيلةوتي 5غَييةًي ٓةَهبصاضزْ هة كات )

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 بةُاوي خواي طةوضةو ًئطةباْ.

ُي كوضزغـتاْ، خـوهي غـَييةًي    زاُيؿتِةكةي ئةًَطؤًاْ زةغت ثَيسةكةيّ، ثةضهةًا، بةُاوي طةهي كوضزغتاْ
ــذي      ــاضةى زاُيؿ ــساُي زووةَ، شً ــوهي ططَي ــَييةَ، خ ــاَهي غ ــصاضزْ غ ــذي  34ٓةَهب ، 2812-6-21، َضؤشي زاُيؿ

 بةضاًةى كاض:
ي 1992(ي ٓـةًواضكطاوي غـاَهي   1ثةيَطةوي ُاوةخؤي شًاضة ) 28(ي ًاززة 1بة ثَيي سوكٌةكاُي بَططةى )

ي 34ةضؤكايةتي ثةضهـةًاْ بَطيـاضي زا بةضُاًـةي كـاضي زاُيؿـتين      ثةضهةًاُي كوضزغتاُي عرياق، زةغتةي غ
بــةو  2812-6-21ي ئَيــواضة ضؤشي ثَيــِر ؾــةػية َضَيلــةوتي 5ئاغــايي خــوهي غــَييةًي ٓةَهبــصاضزْ هــة كــات 

 ؾَيوةية بَيت:
بةضزةواَ بووْ هةغةض خػتِة ضوو و طفتوطؤكطزُي ثطؤشة ياغاي بوزدةى ٓةضَيٌي كوضزغتاُي عرياق بـؤ  -1

، ئَيػتاف بةَضَيع دَيططي غةضؤكي ثةضهةًاْ ُـاوي ئـةو ثةضهـةًاُتاضة بةَضَيعاُـة زةخوَيَِيتـةوة       2812ي غاَه
 كة ئاًازة ُةبووْ ياْ ًؤَهةتياْ ٓةية، با بفةضًووَي.

 بةَضَيع سػّ ستٌس غووضة/دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ:
 بةضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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   ُ ًؤَهـةت بـووْ يـاْ ئاًـازة      28/6ي ئاغـايي هـة   33يؿـتين شًـاضة   ُاوي ئةو ئةُساَ ثةضهةًاُاُـةي كـة هـة زا
 ُةبووْ، 

ئاًـازة   -سةًـة غـعيس سةًـة عوـي    ، ًؤَهـةت -سـاظَ حتػـري  ، ًؤَهـةت -ئآةُط عاضف، ًؤَهةت-س ستٌسثةياَ اظي
، ًؤَهـةت -يـاووظ خوضؾـيس  ، ًؤهـةت -ضاظاو ستٌـوز ، ًؤَهةت-صتيب ز.قباح ستٌس، ًؤَهةت–ثَيؿةوا توفيق ، ُةبوو

 ًؤَهةت-صتٍ اهسيّ عظ١ُٝ، ًؤَهةت -عٌط عبساهععيع، ًؤَهةت-عبساهلل ستٌساًري، ئاًازة ُةبوو-ٍلري غوي
ٓـاتبوو، زاواي هَيبـوضزْ زةكـةيّ كـة      الض ستٌوز ُاوى بـة ئاًـازة ُـةبوو   ٓةضوةٓا هة زاُيؿتين ثَيؿوو كان غا

 ُاوةكةي تةغذيى كطابوو، ًؤَهةت بوو.
 :ْثةضهةًاغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 .طفةضًوو كان عٌ
 : عبساهععيع بةَضَيع عٌط

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
بة ٓةًاْ ؾَيوة ُاوي ًّ  و ُاوي طةؾة خاُيـ وا بعامن بة ئاًـازة ُـةبووْ ٓـاتبوو، ئَيٌـة هَيـطة بـوويّ  و       

 ًؤَهةتيـ بوويّ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ةبَي تـةوييعتاْ ُـةكطزبَي، بؤيـة ُاوتـاْ بـة غائيـب ُووغـطاوة، زوايـي         زياضة تةوييعتاْ ُةكطزية زوَيـيَن؟، ئـ  
بطازةضاْ تةًاؾاي زةكةُةوة، بةغةضناو، بةخَيطٓاتين بةَضَيع وةظيطي زاضايي و ًوُةغي ي َُيـواْ ثةضهـةًاْ   
و سلوًةتى ٓةضَيٌي كوضزغتاْ زةكةيّ، ظؤض بةخَيط بَيّ، بةَضَيعاْ هةغةض ئةغاغي ئةوةي كـة زوو ضؤش بـةض   
هــة ئَيػــتا ئَيــوةى بــةَضَيع ضةظاًةُــسيتاْ زةضبــَطي هةغــةض ئــةوةي كــة ٓــةضزوو هَيصُــةي زاضايــي و ياغــايي كــة  
كؤببِةوة بؤ فؤضًؤَهة كطزُي ثَيؿِياض و بؤنـووُي ئةُـساًاُي ثةضهـةًاْ هـة بـاضةي ثـطؤشة ياغـاي بوزدـةى         

ةَ زوو ضؤشة زةغـت بـةكاضبووْ،   ، ئةوة بوو ئةَ زوو هَيصُةية هة ًاوةى ئ2812ٓةضَيٌي كوضزغتاْ بؤ غاَهي 
ئَيػتاف ئَيٌة زةًاُةوَي ئـةَ زوو هَيصُةيـة ياغـايي و زاضايـي بَيِـة ئَيـطة بـا بـعاُري كؤبووُـةوةكاُياْ بـة ض           

 ئةصتاًَيم طةيؿتووة، فةضًووْ هَيصُةى ٓاوبةف.
 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئَيٌــة ٓــةضزوو هَيصُــةى ياغــايي و زاضايــي هــة ثةضهــةًاُي كوضزغــتاْ هةغــةض   بــةَضَيعاْ ئةُــساًاُي ثةضهــةًاْ،

، ٓـــةضزوو هَيصُـــة 2812-6-19ي ضؤشي  32ضاغـــجاضزةي ثةضهـــةًاُي كوضزغـــتاْ هـــة كؤبووُـــةوةى شًـــاضة  
ــي     ــة ضؤشاُ ــسا ه ــةوةًاْ ئةصتاً ــصًَيط      2812-6-21و  28كؤبووُ ــا كات ــةياُي ت ــة ب ــةض ه ــة  5غ ــواضة ب ي ئَي

كؤبووُةوةكة بة ئاًازةبووُي بةَضَيع ضةؾـيس تـآري بَطيلـاضي وةظيـطي زاضايـي ٓـةضَيٌي        ؾَيوةيةكي بةضزةواَ،
كوضزغـتاْ بـوو، بــؤ فؤضًوهـة كطزُــي ثَيؿـِياض و بؤنــووُي ئةُـساًاُي ثةضهــةًاُي هـة بــاضةي ثـطؤشة ياغــاي        
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ي ، زواي طفتوطــؤكطزْ هَيصُــة طةيؿــتة ئــةَ خاآلُــة 2812بوزدــةي ٓــةضَيٌي كوضزغــتاْ بــؤ غــاَهي زاضايــي  
 خواضةوة:

 ، زوو َضا ٓةية هةو باضةيةوة:2812يةكةَ/زةضباضةى ًاززةى يةكةَ هة ثطؤشة ياغاي بوزدةى غاَهي 
 َضاي يةكةَ/دَيطري كطزُي زآات بة وضزةكاضييةوة.

 َضاي زووةَ/ثؿتيواُي هة ًاززةكة زةكات وةن خؤي و نؤْ هة ثطؤشة ياغايةكةزا ٓاتووة.
كاضةبا، تةُسضوغن، ُاوةخؤ، غاًاُة غطوؾتيةكاْ، فَطؤكةخاُـةكاْ، َضَيطـا    نوُلة ٓةض يةكة هة وةظاضةتةكاُي

ثَيسضاوة بة ثَيي ياغاي زآاتةكاُي خةضز بلات، وةظاضةتي زاضايي و ئابووضي تةًويوي ئةو خةضدياُة زةكـات  
ًاْ، كـة  كة ظياتطة هة زآاتةكاُياْ، غةباضةت بة ثَيؿِياضةكاُي تط وة بؤنـووُةكاُي تـطي ئةُـساًاُي ثةضهـة    

خطاُة َضوو غةباضةت بة بوزدة، ٓةضزوو هَيصُةى زاضايي و ئـابووضي طةيؿـذي  بـةوةى كـة شًاضةيـةكياْ وةن      
ًاززة ثَيم ٓاتّ هةغةض ئةوةي كة شًاضةيةن هةو ثَيؿِياضاُة وةن ًاززةيةكي ياغايي  طَيِة ُاو ياغـايةكة،  

اْ كطز كة دَيطاي ُابَيـت هـة ياغـايةكةزا، بؤيـة     غةباضةت ٓةُسَيم هة ثَيؿِياض و بؤنووُةكاْ، تَيبيين ئةوةً
بَطياضزضا هة َُيو ٓةضزوو هَيصُة كة وةن ضاغجاضزة ئاضاغتةي سلوًةت بلطَي بؤ ئـةوةي سلوًـةت دَيبـةدَيي    
بلات، ئَيػتا زةغت ثَيسةكةيّ بة خوَيِسُةوةي ًاززةى يةكةًي ياُوُةكة، ئيِذـا طفتوطـؤي هةغـةض بلطَيـت     

اُي بةَضَيع، ظؤض غوثاؽ، ببـوضْ تـةُٔا تَيبيِيـةكٍ ٓةيـة كـة ٓةَهـةي نـاثي تَيسايـة،         غةباضةت بة َضاي ئةُساً
كؿتوكاَي ظيازكطاية هة ضاثؤضتةكة، ؾاضةواُية، كؿـتوكاَي ُيـة، ببـوضْ، هـة ديـاتي كؿـتوكاَي واتـا زةيلةيِـةوة         

 ؾاضةواُي.
 ًاززةى يةكةًي ياغايةكة:

 اغيازة االوزي:
ٕ   2812يٝل١  تكلر اٜزادات املٛاسْل١ يًضل١ٓ املا   ًَٝلٕٛ   958ًَٝلار ٚ   13288ايعلزام بلًل    -القًلِٝ نٛردصلتا

 دٜٓار ٚ سضب َا ٖٛ َلني يف ادتلٍٚ االتٞ:
 تضًضٌ ايعٓٛإ امللً 

 دٜٓار12684958888888

 

 

 ًَٝار دٜٓار 476
 

 ًَٝار دٜٓار 128

سؾلل١ االقًللِٝ سضللب املٛاسْلل١ ايعاَلل١ 
االحتادٜللل١ دتُٗٛرٜللل١ ايعلللزام يًضللل١ٓ 

 ٚ بقُٓٗا ايلرتٚدٚالر. 2812املاي١ٝ 
االٜللزادات ايعاَلل١ املدُٓلل١ ٚ بقللُٓٗا   
اٜللللزادات املٓافللللذ اذتلٚدٜلللل١ يضلللل١ٓ  

2812 . 
عٔ املٓتٛز ٚ املضتًٗو ستًٝا ايٓفط ٚ 

 ايغاس ايلرتٚدٚالر. 
 

1- 
 
 
2- 
 
3- 
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 : ستٌس زهَيط ستٌوز بةَضَيع
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ًاززةى يةكةَ:
ًويـاض و   288تطهيـوْ و   13عرياق، بة بـَطي  -ي ٓةضَيٌي كوضزغتا2812ْاضايي زآاتةكاُي بوزدةى غاَهي ز

 ًويؤْ زةخةًوَيِطَيت و بة طوَيطةى ئةًةي هةَ خؿتةي خواضةوة ضووْ كطاوةتةوة: 258
 ُاوُيؿاْ بَط طوشًة

 زيِاض  12684958888888

 

 

 

 ًوياض زيِاض 476

 

 
 ًوياض زيِاض 128

 بةؾي ٓةضَيٍ بة طوَيطةى ياغاي طؿن
ــاَهي      ــؤ غ ــاضي عــرياق ب ــازي كؤً ئيتيش

ــة برتوزؤالضيؿــــي   2812زاضايــــي  كــ
 هةطةَهساية.

زآـاتي طؿــن خـةًوَيِطاو كــة زآــاتي   
و غِووضةكاُيؿــــــــي  2812غــــــــاَهي 

 هةطةَهساية .
ئـــةوةي هـــة زةضَٓيِـــاْ و بـــةكآَيِاُي 

 ُاوةخؤ )ُةوت و غاظ و برتؤي( بَيت.

1- 

 

 
 

 2- 

 

 3- 

 :بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

غةباضةت بة ًازةةى يةكةَ، وةكو هة غةضةتاي يػةكامن ئاًاشةَ ثَيسا، كةوا زوو َضا ٓةية هةغةض ئةو ًاززةية، 
ضةئي يةكةَ زةَهَي دَيطري كطزُي زآات بة وضزةكاضييةوة، ضاي زووةَ، ثؿتيواُي هة ًاززةكة زةكات كـة وةكـو   

ـٓـ  اتووة، نــوُلة ٓــةض يةكــة هــة وةظواضةتــةكاُي كاضةبــا و تةُسضوغــن و  خــؤي نــؤْ هــة ثــطؤشة ياغــايةكةزا 
ؾاضةواُي و ُاوةخؤ و غاًاُة غطوؾتيةكاْ و فَطؤكةخاُةكاْ، َضَيطا ثَيسضاوة بة ثَيي ياغاكة زآاتةكاُي خـؤي  

 خةضز بلات، وة وةظاضةتي زاضايي و ئابووضي تةًويوي ئةو خةضدياُة زةكات كة ظياتطة هة زآاتةكاُياْ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/ةَضَيع ب

 فةضًوو ز.ئةظيةز.
 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ وةضتى:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
هة زواي ًوُايةؾةي ضاثؤضتةكة، زةبَي ثةضهـةًاْ زةُـط بـسات هةغـةض زاخيـى بـووْ بـؤ         85بة ثَيي ًاززةي 

 ثاؽ.طفتوطؤي ثطؤشة ياغايةكة، ثةضهةًاْ زةُطي ُةزاوة، ظؤض غو
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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ئةي ئَيٌة ئةوي ضؤشَي زةُطٌاْ بؤ زا، بـةَضَيعاْ ئَيػـتا ًـاززةي يةكـةَ خوَيِسضايـةوة و زوو بؤنـووْ ٓةيـة،        
ئَيٌة زياضة هة زاُيؿتِةكاُي ضابطزوو ٓةض يةكَي هة ثةضهةًاُتاضة بةَضَيعةكاْ بة تةفكـيى ظؤض يػـةياْ كـطز،    

زةيي ة ضةئي خؤياْ بسةْ، ًةطيوعةيةن زةغتِيؿاْ  3باؾة نةُس ثةضهةًاُتاضَيم بؤ ًاوةى  ئَيػتا ثَيٌاْ
زةيي ة يػة بلـةْ، فـةضًوو    3زةكةيّ بة اليةُي ضةئي يةكةَ، ئةوةي تط بة اليةُي ضةئي زووةَ، بؤ ًاوةى 

 ثةضياْ خاْ.
 :ععاهسيّ ضياْةبةَضَيع ث

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
اوةخؤي ثةضهةًاْ، ضاغتة ئَيٌة يػةًاْ هةغةض ثطؤشةى بوزدةكة كـطزووة، بـةآلَ ثـطؤشة    بة ثَيي ثةيَطةوي ُ

ياغايةكة ًاززة بة ًاززة ئةبَي  وَيِسضَيتـةوة و ٓـةض ئةُـساًَيلي ثةضهـةًاْ يػـةي هةغـةضي ٓةيـة، يػـةي         
طةيؿتووة  هةغةض بلات، ُةن بةؽ نةُس ئةُساًَيلي ثةضهةًاْ يػة هةغةض ئةو ضاية بلةْ كة هَيصُةكة ثَيي

 و، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

زةية يػة بلـةْ، نـوُلة ٓـةًووًاْ يػـةًاْ      3ئَيٌة وشياْ يػة بلةْ و ًوضاعاتى وةيت بلةْ، ٓةض يةكة 
كطز، ئَيػتا كَي زةيةوَي يػة بلات با ُاوي بِووغري، بةآلَ تلاية ًوضاعاتي وةيت بلةْ، هةو غةضةوة زةغـت  

 ةيّ، ئةَ بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغيوة:ثَي زةك
)ُاغم خاْ، سادي بي ي، ٓاشة خاْ، كان ئاضاَ، ز.غةضوةض، كان عبساهػ َ، كان طـؤضاْ، غـؤظاْ خـاْ، كـان     

خاْ، كـان  عظ١ُٝ ُةضضياْ، ًاًؤغتا فةضًاْ، ثةضياْ خاْ، كان عبساهوة ً  ُوضي، كان بوضٓاْ، كان كاضزؤ، 
ان عبساهلل ستٌس اًـري، ئاؾـن خـاْ، كـان طيـاي، كـان ؾـعاْ، ز.َضَيبـاظ، ظيـاْ          زَهؿاز سػري، كوَيػتاْ خاْ، ك

، كان ثَيؿةوا، ز.عوًةض، عوًـةض ٓـةوضاًي(، تلايـة ًوضاعـاتي وةيـت      عجُإخاْ، كان خوضؾيس، كان عسُاْ 
 زةيي ة، فةضًوو ُاغم خاْ. 3بلةْ، 

 بةَضَيع ُاغم توفيق:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
زآات ئةًةي كة زوو َضاي هةغـةض زضوغـت بـووة، زيـاضة َضاي زووٓـةَ ٓـةتا ئةطـةض بَوـَيري         زياضة غةباضةت بة 

ٓةًووؾــياْ كــة بــة ياغــايي بَطياضًــاْ زابــَي زآاتيــاْ بؤخؤيــاْ بــَى، نــؤْ ئــةبَي زآــات تــةزضير ُــةكطَي و 
ة ظؤضةى كة ُةُووغطَي هةُاو زآاتسا؟، بؤ ني ؟، نوُلة ئةقَوي بوزدةكة يةعين زآات و خةضدي، ئةو بَط

هة عيذع ياْ هة كوضت َٓيِاْ ٓةًوو غاَهَيم زضوغت ئةبَي بؤ ئَيٌة هة ُةتيذةى زةضكطزُي خةضديةكاُة هـة  
ــي تَيبطــةيّ، ئةطــةض زآــاتي كاضةبــا       زآــات، ئَيػــتا ئَيٌــة ئةطــةض بَيــت و بــؤ صيووُــة بــؤ ئــةوةي ئاغــاُرت هَي

ى ئـةبات وةظاضةتـي كاضةبـا؟، بـة ثـطؤشة خـةضدي       ُةُووغري، زوايي ئةَ زآاتة خةضز ئةكطَي، يابيوة بؤ كـويَ 
ئـــةكات، ثـــطؤشة وةبةضَٓيِةضةكاْ،بـــة بةكاضبـــةض خـــةضدي ئـــةكات ئةنـــَيتة بـــَطي بةكاضبـــةض، كةواتـــة هـــة    
خةضديةكاُسا بَطي ثاضة زضوغت ئةبَي، كة زآاتةكةي ُةُووغطاوة، زوايي ئةبَيتة يةباضةيةكي تط و ئةنَيتة 



 135 

ٌـ     ة نـؤْ ضَيطـا ئـةزةيّ بـةوةي كـة زآاتَيـم ٓـةبَي، خـةضز كطابـَي، بـةآلَ           غةض كـوضت َٓيِاُةكـة، كةواتـة ئَي
زآاتةكة ُةُووغطَي، هةبةض ئةوة بةضاغن ظؤض غةَهةتَيلي ضةيٌـي و سيػـابية، ثةيوةُـسي بـة ٓـيض ؾـتَيلي       
تطةوة ُية، تؤ نؤْ زآاتَيلت ٓةية، زواتط خةضدي ئةكةي، بةآلَ هـة خةضديـسا زاخيوـي ئةكـةي، بـةآلَ هـة       

ا زاخيوي ُاكةي؟، ئةًة يةن، زوو، ئةطةض ئةَهَيي هـة خةضديؿـسا زاخيوـي ُاكـات، ئةًـة خـطاثرت، ئـةي        زآاتس
ئَيٌة نؤْ ئةًة بة دَي بَيَوري بـؤ ًيعادـي وةظاضةتَيـم؟، ُـاظاُري هـة كوَيـسا خـةضدي ئـةكات؟، بؤيـة هةبـةض           

و ئةوةي كة وشيـاْ بـة فيعوـي    ئةًة بةضاغن ئةطةض ٓةًووؾي، ُاَهَيٍ  ئةواُةى بة ياغا تةزويّ كطاوة، ٓةًو
و بة ياغا وتووًاُة بؤ خؤياْ، ئةبَي بة وضزي هة زآاتسا بِووغطَي، ئةًة خاَهي يةكةَ، خاَهي زووةَ، ؾـتَيم  
هــة ًةغــةهةي ُةوتــسا ظؤض بــاؽ ئــةكطَي، هــةبَطي زآــاتي ُةوتةكــة ُووغــطابوو هــةُاو هَيصُةكاُــسا، ئــةو زوو    

تطا ئةًـة ُـابَي ئيع ُـي بلـةيّ هةبـةض خـاتطي بةغـسا، بـةَضَيعاْ،         هَيصُةيةي كـة كؤبووُـةوةياْ ٓـةبوو، ئـةو    
ق بـة  وةظيطي غاًاُة غطوؾتيةكاْ خؤي هةَ ثةضهةًاُة وتي، هة هَيصُةف ئةَهَي، ؾرييين ططَيبةغتةكاْ، عـريا 

، نوُلة بةؾي خؤًاُة، هةبـةض ئـةوةي ئـيع ْ كطزُـي ٓـةض زآاتَيـم كـة هةغـةض         ُاوةُس ئةَهَي عافييةتاْ بَي
كة بَيت، ئةًة بةؾي خؤًاُة، بؤية ئةبَيت زآاتي بؤُػي ُةوتةكة، زآاتي فطؤؾي بةضٓةًة ُةوتيـة  بؤُػة

ُاوخؤييةكاْ، ئةَ زوو ؾتة ٓيض غَطياتَيلي تَيسا ُية بؤ ًةضكـةظ، هةبـةض ئـةوة ُـاكطَي زآـاتَيلي ظؤض ٓـةبَي       
ةكاْ هةطةَي ئةوةي تـط ٓـيض   ُةُووغطَي بة بياُووي ئةوةى كة ئةًة بؤ بةغسا خةتةضة، نوُلة ئةوةي بؤُػ

 ثةيوةُسييةكي بة ًةضكةظةوة ُية و، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان عةوُي نيت ٓةبوو؟ ببووضة.
 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
واظَ هـة ئةُـساًاُي ثةضهـةًاْ كـة     تَيبيِيٍ ئةوةُسة بوو، ئَيٌة ئَيػتا هةغةض ًاززةى يةن يػة زةكةيّ، زاخـ 

 يػةكاُياْ نَط بلةُةوة هةغةض ًاززةى يةن، ٓةتا بتواُري بةضزةواَ بري هةغةض طفتوطؤ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان سادي بي ي.
 ٌاْ )ب ي(:بةَضَيع اظيس غوي

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ت، نوُلة وةكو خوؾلي بةَضَيعَ ُاغم خاُيـ باغي كطز، ئَيٌة بوزدة زوو ًّ هةطةَي َضاي يةكةًساَ ٓةَهبة

ؾتة، يةكةَ، زآاتة و زوايي قةضفة، ُاكطَي ئَيٌة بةؾَيم هة زآاتةكاْ ديا بلةيِـةوة بـة ُـاوي ئـةوةي كـة      
بيبات  زةزضَي بة وةظاضةتةكاْ ُةخطَيتة ُاو زآاتةوة، زآات ٓةض زآاتة، ئيِذا ئةطةض خؤي غةضؼي بلات ياْ

وةظاضةتي زاضايي غةضؼي بلات دـاضَيلي زيلـة، هةبـةض ئـةوةي زآـات ٓـةض زآاتـة ئـةبَي هـة هيػـن زآاتـةكاْ            
زياضي بلطَي، نةُس كطاوة و زآات نةُس بووة و غةضفياتيـ نةُس بووة؟، ٓةَ زآاتي زياض بَي وةظاضةتةكة 
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بوزدةزا، نوُلة ئةًة هة ئةقـَوسا بوزدةيـة،   و ٓةَ غةضفياتي زياض بَي، ُاكطَي زآاتةكة سيػاب ُةكطَي هة 
يةعين بةؾَيم هة بوزدة زآاتة، دا هةبةض ئةوة ًّ ثَيٌواية بةضاغن ٓةًوو زآاتةكاْ بـة ؾـَيوةيةكي وضز   
زةغتِيؿاْ بلطَيّ وةكـو ثَيؿـرتيـ دةًاعـةت ظؤض باغـياْ كـطز ٓـةًوو اليـةن، باغـي ٓـةًوو زآاتـةكاُي           

ةواُي و طواغـتِةوة و طةياُـسْ و خاَهـة غـِووضيةكاْ و ٓـةض ؾـوَيَِيلي       ُةوت بة ٓـةًوو بةؾـةكاُيةوة، ؾـاض   
تطيـ كة زآاتياْ ٓةية، بةضاغن ثَيويػتة زآاتةكاْ زياض بّ و ضووْ بّ و ؾةفاف بّ و زاخيى بلطَيّ هة 
بوزدةزا و ٓيض بةٓاُةية ُية بؤ ئةوةي زآاتةكاْ زيا ُةبّ، غةباضةت بة نةُس تَيبيِيـةكي تطيؿـٍ ٓةيـة    

غةض ًـاززةى يةكـةَ، ًـّ ثَيٌوايـة هـة ًـاززةى يةكـةَ ثَيويػـتة بَططةيـةن ظيـاز بلـطَي بـةُاوي ًيِـةسي              هة
خاضجيي، ئةو ًيِةساُةى كـة زَيـّ بـؤ سلوًـةت، ًيِـةسي خـاضدري، بـة بَططةيـةن زابِـسضَي وةكـو زآـات            

ي ئـةَهٌاُي ًيِـةسي   سيػابياْ بؤ بلطَي هة ًاززةى يةكةَ زابِسضَي، وةكو ثَيؿرتيـ بـؤ صيووُـة ضَيلدطاوَيلـ   
زاوة، ئةًة زياضي بلطَي هة بوزدةزا زياض بَي و بة بَططةيةكيـ زياضي بلطَي هة ًاززةكةزا، ًاززةي ثَيِذيـ 
هــة ثطؤشةكــةزا، ئــةويـ زيػــاْ ثَيٌوايــة بَيتــةوة غــةض ًــاززةى يةكــةَ، هةبــةض ئــةوةي ئــةويـ ٓــةض باغــي    

ة ًاززةى ثَيِذيـ ببَيت بة بَططةيةن هـة ًـاززةى   تةبةضوعاتة و تةبةضوعاتيـ ٓةض بةؾَيلة هة زآات، بؤي
يةكةَ، ًاززةى نواضيـ زيػاْ بلطَيتـة بَططةيـةن هـة ًـاززةى يـةن، نـوُلة هـةوَيـ زيػـاْ ٓـةض بـاؽ هـة            
ئريازاتي سلوًةتة، ثَيويػتة ئةًيـ بَيتةوة و بلطَيت بة بَططـةي يةكـةَ، ئيػتيػـِائةكاُيـ، ًـّ ثَيٌوايـة      

رتيـ باغٍ كطز ٓةًوو ئيػتيػِائةكاْ ثَيويػتة ٓةًوو ئريازاتةكاُي زيـاض بـَي و   ُابَي ئيػتيػِا ٓةبَي، ثَيؿ
 قةضفياتي زياض بَيت و، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ئاضاَ فةضًوو.
 بةَضَيع ايوب ُعت )ئاضاَ(:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ةَ، زاوا هة هَيصُةى ياغـايي زةكـةَ، ئـةوة يـاُوُي بوزدـةى      ًّ ثؿتيواُي هةو يػاُةى كان سادي بي ي زةك

عريايية كة بة ؾَيوةيةكي واظي  ئريازاتي تةوظيع كطزووة، ًيِةح، تةبةضوعات، نوُلة هة ثطؤشة ياغايةكةي 
خؤًاْ ظؤض بة ثةضت و بآلوي باغي كطزووة، تةُاُةت ًاززةكاْ هة ئريازات هة بَططةى يةكـةَ ٓـةًووي ُيـة،    

اززةى تطي تَيساية يةن  طَيتةوة، غةباضةت بـة ًةغـةهةي زآـاتيـ، ئـةوةي ُاغـم خـاْ باغـي        كؤًةَهَيم ً
كطز ًِيـ ثؿتيواُي هَي زةكةَ، نوُلة ئَيٌة ٓيض كَيؿةيةكٌاْ ُية، ئةًة زآاتة، نوُلة تـةُٔا باغـي زوو   

يـةتي، ئـةواُي تـط    وةظاضةشياْ كطزووة، بة ثَيـي ياغـاكة، تـةُٔا وةظاضةتـي تةُسضوغـن و كاضةبايـة كـة بـؤ خؤ        
هةياغا ُةٓاتووة كة بؤخؤياْ بَيت، هة زآاتسا باؽ بلطَي كة ئةًةُسةية و خةضديةكةف بـة ٓـةًاْ ؾـَيوة،    

 بؤ ئةوةي ثَيهةواُةى ياغا ُةبَيت و، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ز.غةضوةض فةضًوو.
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 بةَضَيع ز.غةضوةض عبساهطظيّ:
 ثةضهةًاْ. بةَضَيع غةضؤكي

بةضاغن ًّ ثَيؿِياضي ئةوة زةكةَ كة ًاززةكة وةكو خؤي بَيت، ئةو ثَيؿِياضاُةى كـةوا زةيلـةيّ ئـاخؤ هـة     
كة ياغايةكة بَي كـةَ و كـوَضي بَيـت، ياغـايةن بَيـت هـة خعًـةتي خـةَهم زا          ،ثَيِاو زةضكطزُي ياغايةكة بَيت

ٓةض ًةبةغتَيلي تط ٓةبَي، بةالي ًِـةوة طـطُط ُيـة     بَيت، ببَيتة ًايةي بووشاُةوة، زآاتةكاْ زياض بّ، ياْ
ئةو وضزةكاضيياُة هة ياغايةكةزا ٓةبَيت ياخوز ُةبَيت، ططُط ئةوةية زةتوامن بَوَيٍ هة ضواُطةيةكي تـطزا تـَي   
بــَطواُري، ئايــا ئــةوةي ئــةو َضايــةي زووةَ كــةوا باغــي هَيــوة زةكــطَي بــؤ ئــةوةي دــَيطري بَيــت، تــا نــةُس هــة     

َهلساية؟، ياْ َضاي يةكةًياْ ئةوةي كة ئةَهَي بطؤَضَيت، تا نةُس هة بةضشةوةُـسي خةَهلسايـة؟،   بةضشةوةُسي خة
ــيين       ــطةزا بِووغــطَيت، نــي ئيعافةيــة ئةخاتــة غــةض بــاف طــوظةضاُي خــةَهم؟، ئايــا هــة ُووغ ئايــا ئةطــةض هَي

ضاُي خـةَهم بـاف   شًاضةيةكي ًودةضةز ظياتط، يةن زيِاض، يةن غةُت زةَٓيَِيتة غةض ئةوةي كة بـاضي طـوظة  
ــؤي        ــو خ ــةض وةك ــاخوز ٓ ــت؟، ي ــاز بلطَي ــَي ظي ــةكي ث ــت، ثطؤشةي ــاز بلطَي ــَي ظي ــةي ث ــة و زةضًاَه ــت؟، ًوون بَي
زةًَيَِيتةوة؟، بؤيـة ًـّ هةطـةَي ئـةوةزاَ، بـةَهلو بـة ثَيهـةواُةوة ئـةَ ًاززةيـة وةكـو خـؤي سييَِيتـةوة، بـة              

ئةوة زايّ كة خؿتةيةن بَِيطَيت بـؤ ثةضهـةًاُي    ًاززةيةكي تط ظياز بلطَيت، غاآلُة وةظاضةتي زاضايي هةطةَي
كوضزغتاْ و غةضدةَ زآاتةكاُي تَيسا زةغتِيؿاْ كطابَيت، بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ، ًّ هَيطةزا كاتَيم ئةو 
يػةية زةكةَ، كاتَيم ئَيٌة زةَهَيري ًةبةغتٍ ئةوة ُية كة زآاتةكاْ ُازياض بّ، بةَهلو هةطـةَي ئـةوةزاَ كـةوا    

زيِاضي زآاتي كوضزغتاْ بَِيطزضَيتة ثةضهةًاْ و هة سيػابي خيتاًيسا بةزوايسا بهري، ئةطةض ٓاتو  زيِاض بة
وةكو خؤي بة ثَيي ياغا ئةوةي ٓةية غةضف ُةكطا، ئةو كاتة ئَيٌة سلوًـةت بـاُط بلـةيّ و هَيجَيهـيِةوةي     

 هةطةَي بلةيّ هة ثَيِاو ئةوةي كةوا وةكو خؤي دَيبةدَي بلطَيت و، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/ةَضَيع ب

 كان عبساهػ َ فةضًوو.
 بةضواضي: َؾطف٢بةَضَيع عبساهػ َ 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئةَ بابةتة زوو اليةُي ٓةية، اليةَُيلي سيػـابي و ظاُػـن ًيعاُيةيـة و اليـةَُيليـ اليـةُي ثةضهـةًاُي و ضةيابيـة،        

يةكَيم هة ئَيٌة خوا ُةكا هة ططضياَُيم زةغت ثَي بلات كـة ؾـلي ٓةيـة زآـات      ئةطةض ٓي زووةًياْ وةضبططَ، ئةطةض
ئةؾَيطزضَيتةوة، بة تةقةوةضي ًّ هة اليةكةوة ئةوة وةظاضةت تةعييين زآاتةكاُي زياض كطزووة، ئـةوةى خػـتووةتة   

 11عاُيـة ئةكـةيّ،   ًـاُط، ئةطـةض ططضيـاْ ًاُطَيـم طفتوطـؤي ًي      11بةضزةغن ئَيٌةى ئةُـساًاُي ثةضهـةًاْ، ئَيٌـة    
بهـيِة ئـةو وةظاضةت و ئـةو اليةُاُـةي كـة زيـاضكطاوة زآـاتي خؤيـاْ زةبَيـت، وة           ًاُط كاشيـاْ هةبـةض زةغـتة   

بعاُري ئةو ثاضة نةُس بوو ئةوةي ٓاتووة، ني هَي ٓاتووة؟، كؤي ئةو ثاضةى كة بة زةغـن ُةطةيؿـتووة كـة    
ةيّ و ئيذطائـات وةضبطـطَيّ، ئةًـة ئـةو اليةُةيـة،      هة الي سلوًةت تةضخاْ كطاوة ياْ هةوَي؟، تـةزيي ي بلـ  

زَيٌة غةض اليةُي ظاُػن، بوزدـةى ُيؿـتٌاُي، باغـي ئـةو شًـاضة و ئـةو بـَطة ثـاضة زةكـات كـة ئـةوةي زَيـت             
زاخيوي ياقةي سلوًةت زةبَي، ًيعاُيةي سلوًةت، ئَيٌة هة ثةغِس كطزُـي ياغـاي وةظاضةتـةكاْ بَطياضًـاْ     
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َيَِيت هة وةظاضةت، واتا هة ئاغتَيلي خواضةوةي سيػابي ًاوة، ُازضَيتة غةض ئاغن زا ثاضةكة ٓي ئةَ اليةُة سي
زاخيوي ًيعاُيةي سلوًةتي ٓةضَيٍ ببَيت، بؤية ُاكطَي، هة ضووي ئةو وجئةت ُـةظةضة سيػـابيةوة زاخيوـي    

ببَيـت، ًـّ    ًيعاُية ببَيت، نوُلة ئةقَوةْ زاخيوي ًيعاُية ُةبووة، ئةطةض ثَيٌاْ خؤؾـة زاخيوـي ًيعاُيـة   
ــةسويوي        ــةكاْ ت ــةًوو زآات ــاْ و ٓ ــةْ، ثاضةك ــِياض بل ــايةن ثَيؿ ــطؤشة ياغ ــسو   ث ــة ٓ ــةَ ظؤض ب ــِياض زةك ثَيؿ
ــة ضووي           ــةَهَيٍ ه ــّ ئ ــة ً ــت، بؤي ــة بَي ــةوَي ًيعاُي ــةوَي و ُةًاُ ــة سياُ ــةو كات ــت، ئ ــةضَيٍ بلطَي ــةى ٓ خةظيِ

 سلوًةت ُابَيت و، ظؤض غوثاؽ. ًةبسةئيةوة ضاغت ُية زاخيوي ًيعاُية بلةيّ، نوُلة زاخيوي ًيعاُيةي
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ٓاشة خاْ فةضًوو.
 

 بةَضَيع ٓاشة غويٌاْ:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

بةَضَيعاْ ئةُساًاُي ثةضهةًاْ، زةضباضةى نؤُيةتي زاخيوي كطزُي زآات هةُاو بوزدة ياْ ُا؟، بةضاغن ًـّ  
سة ئةو وةظاضةتاُةى كـة وةكـو وةظاضةتـي كاضةبايـة، تةُسضوغـتية، ٓةضنـةُسة كـة        ثَيٌواية كة ئَيٌة، ٓةضنةُ

خؤيـاْ زآاتـةكاُي خؤيـاْ بــؤ وةظاضةتـةكاُياْ غـةضف زةكةُـةوة، بــةآلَ ثَيٌوايـة زةبَيـت خـؤ زآاتــةكاُياْ          
ت و ئاؾلطا بَيت، نوُلة هة ضووي عيوٌيـةوة وةكـو ٓاوكـاضامن باغـياْ كـطز، ًواظةُـة ثَيـم ٓـاتووة هـة ئـريازا          

ُةفةيات، ئةطةض وةكو يةن بووْ ئةوة ًوتابيق زةبَيت، ئةطةض وةكو يةن ُةبووْ ئةوة ًوتـابيق ُـابّ، واتـا    
ئةطةض ئَيٌة ُةظاُري زآاتةكاْ بـة ض ؾـَيوةيةن، يـةعين زآـاتي ٓـةًوو وةظاضةتـةكاْ، ئةطـةض ٓـات و ئَيٌـة          

يةكي ًوضفةق هةُاو ثـطؤشة ياغـايةكةزا   هةُاو ياغاكةؾسا تةغبين ُةكةيّ، بةؽ ظؤض ثَيويػتة بة ئيػتيٌاضة
بَيت تا بعاُري زآاتةكاْ نؤُّ؟، نوُلة بةضاغن خةَهلَيلي ظؤض ٓةية زاوا ئةكات كة غةضنـاوةكاُي زآـات   
هة ٓةضَيٌسا زياض ُية، بؤية بةضاغن ظؤض ططُطة كة زاواي زآاتةكاْ ظؤض بة ضووْ و ئاؾلةضا زياض بَيت ٓـةتا  

س بلةيّ هة ٓةضَيٌي كوضزغتاْ كة غةضناوةكاُي زآات ظؤض ضووْ و ؾةفاف بَيت بتواُري ًواظةُةيةن ثةغِ
 و، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غؤظاْ خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

كةظيـةت كاضَيلـة بـؤ ئاغـاُلطزُي كـاضي      ئَيٌة وةكو فطاكػيؤُي كوضزغتاُي ثَيٌاْ واية، ثةيَطةو كطزُـي الًةض 
وةظاضةتــةكاْ و ئــةو اليةُاُــةي كــة ثــةيَطةوي زةكــةْ، هةطــةَي كــاضي سلوًةتــسا، ؾــؤضكطزُةوةي زةغــةآلت و  

زةضكطزُـــي ٓـــاووآلتي هـــة ًةغـــةهةي ضؤتـــري و زةضكطزُـــي  كطزُـــي الًةضكةظييـــةت، بةؾـــَيلة هـــة ثــةيَطةو 
طةزا ئةطةض ٓـات و ئَيٌـة غـةيط بلـةيّ بـعاُري سلوًـةتي       بةَضَيوةبةضايةتيةكاْ هة ًةغةهةي ضؤتري، بؤية هَي
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ٓةضَيٌي كوضزغتاْ كة باؽ هة زآاتـةكاْ ئـةكات، كـة هـةُاو ياغـايةكةزا زيـاضي كـطزووة، ئةوةيـة كـة ئـةَهَي:           
، كةواتــة هــةو خؿــتةي كــة َٓيِاويــةتي، سلوًــةت ظؤض بــة  2812بقللُٓٗا اٜللزادات املٓافللذ اذتلٚدٜلل١ يضلل١ٓ  

ياضي كطزووة، ئةَهَي: ئةو زآاتاُـة هـة ديـاواظي ُةفـةيات و زآـات و عيذـع زاخيوـي        ؾةفافاُة و بة ضووُي ز
شًاضةيـة كـة ٓـاتووة بةضزةغـن ئَيٌـةي ثةضهـةًاُتاض، هـة باغـي          22588بوزدة زةكطَيت، يةعين هةُاو ئةو 

لياْ زآاتي وةظاضةتي تةُسضوغن و وةظاضةتي كاضةبا، زآاتةكاْ زةخطَيتـةوة غـةض بوزدـةى خؤيـاْ، نـةُسيَ     
ــة و      ــةياْ ه ــةض زآاتةك ــة؟، ئةط ــتياْ ٓةي ــةَُيليـ ثَيساويػ ــة؟، ن ــات ٓةي ــةُسَيلياْ زآ ــطزووة، ن غــةضف ك
ثَيساويػتياُةى كة ئـةواْ باغـياْ كـطزووة ظيـاتطة، سلوًـةت ًـةدبووضة تـةًويوياْ بلـات، ئةطـةض كـةًرتة،           

ٓاتووة هةُاو ثطؤشة ياغـايةكةزا،  سلوًةت زةبَيت ثاضةي ظيازياْ بساتَي، بؤية، ًّ هةطةَي ئةوةزاَ كةوا نؤْ 
 وةن فطاكػيؤُي كوضزغتاُي ثؿتطريي هةو ضاية زةكةيّ و، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ُةضضياْ فةضًوو

 بةَضَيع ُةضضياْ عبساهلل:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ة نـاكي بلةًـةوة و باغـي بلـةَ و زاواي     بةضاغن ًّ ئةًةوَي نةُس ٓةَهةيةكي ياُوُي كـة ُووغـطاوة، هَيـط   
ضووُلطزُــةوةف بلــةَ هــة هَيصُــةى ياغــايي و هَيصُــةى زاضايــي، بةضاغــن هَيــطة هــة ضاي زووةًــسا بةتايبــةتي    
ُووغيوياُة ثؿتيواُي هة ًاززةكة زةكات و خؤي و نؤْ هة ثطؤشةكةزا ٓاتووة، نوُلة هَيطةزا ئةنَيتة ياهب 

ٓةض يةن هة وةظاضةتةكاُي كاضةبـا و تةُسضوغـن و كؿـتوكاَي و ُـاوةخؤ و     ًوخاهةفةي ياُوُي كة ُووغطاوة، 
غاًاُة غطوؾتيةكاْ و فَطؤكةخاُة.. ضَيطة ثَيسضاْ بة ثَيي ياغا كة زآاتةكاُياْ خةضز بلـةْ، ًـّ زةثطغـٍ    
 ئةًة ياغايةكة هةبةضزةغن ٓةًووًاْ ٓةية، غةيطي كاضةبا و تةُسضوغن كوا ئةواُي تـط؟، ُـة كؿـتوكاَي و   

ــاْ        ــو خؤي ــسا ُيــة كــة زةغــةآلتياْ ٓــةض وةك ــة تَي ــة فَطؤكةخاُ ــتيةكاْ و ُ ــاًاُة غطوؾ ــاوةخؤ و ُــة غ ُــة ُ
، ئةًــة ئيػتيػــِائاتةكة تــةُٔا ئــةو 4بوزدــةكاُي خؤيــاْ غــةضف بلــةْ، ئةًــة زةيــي ًاززةكةيــة، ًــاززةى 

، ككٗلا ٚسار٠ ايؾلش١  افاف١ َللاي  االٜلزادات ايغلٗز١ٜ ايل  حت    زوواُةية: يةكةَ هة ًاززةى نواض بَططةى يةن: 
َللاي  االٜلزادات   تةواوي ُاكةَ، ئةوةي وةظاضةتي قيشة زيـاضي كـطزووة كـة بـؤ خـؤي غـةضؼي زةكـات، زووةَ،        

غـةيطي ئـةَ زوواُـة كـوا هـة ثـطؤشة ياغـايةكةزا ؾـن وا ٓـاتووة كـة بـؤ             ايغٗز١ٜ اي  حتككٗا ٚسار٠ ايهٗزبا٤،
ةيةكي ياُوُية كة ُووغطاوة بةضاغن ًـّ ئيعـترياظَ   خؤياْ غةضؼي بلةُةوة؟، ئةًة داضَي بؤ خؤي ًوخاهةف

ــة         ــتاْ ب ــةضَيٌي كوضزغ ــاتي ٓ ــاضةى زآ ــةَ و َضاي زووةَ زةضب ــةوةي َضاي يةك ــةض ئ ــةوة غ ــة، زَيٌ ــةض ٓةي هةغ
وضزةكاضييــةوة  طَيتــة ُــاو بوزدةكــة، يــةعين كةواتــة ضةئيةكــةي تــط ئةوةيــة زآاتةكــة بــة وضزةكاضييــةوة   

ي واَلتَيلي زوُيا ٓةية كة زآاتي وآلتَيم كة ئةضياًة ُةيةتـة وةظاضةتةكـة و   ُةخطَيتة ُاو بوزدةكة، هة كوَي
غـةضف زةكـطَي    وةظاضةتةكة ُةيساتة ثةضهةًاْ بؤ ئةوةي ئاطازاض بَيت هة ؾَيوةي غةضؼي بةكاضَٓيِاُي، بؤ نـي 

تطيـ ٓةيـة  ثةضهةًاْ بتواَُي ًوَضايةبةي بلات و زاضاييـ ًوضايةبةي بلات، ًةغةهةيةكي تا و نةُسَيلة؟ 
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كة باغي الًةضكةظيةت كطا، ًّ ئةطةض الًةضكةظيةتيـ بـَي ًـّ ثـَيٍ وا ُيـة كـة غـووزي هـَي ببـييَن، هةبـةض          
ني؟، وةظاضةتةكة َضَيطاي ثَيسضاوة كة ئةو ثاضةي ٓةيةتي غةضؼي بلاتةوة بؤ خؤي، هَيـطة زةَهـَيري هَيـي زةبـَطَي     

ََِي ياْ هة وةظاضةتةكةي خؤي هـَي  هةو بوزدةيةي كة بؤ زاُسضاوة، زةكاتة بة ٓةًاْ ؾَيو ة هة وةظاضةت هَيي ب
ََِي، بؤية ًّ ثَيٌواية ٓيض غووزَيلي ُية، زةبَي ٓةًوو زآاتةكاْ ضووْ و ئاؾلةضا بَي،  طَيتة بةضزةغـن   ب

 ثةضهةًاُتاضاْ و وةظاضةتي زاضايي و ، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًاْ فةضًوو. بةَضَيع ًاًؤغتا
 
 

 بةض ٍَِيع فطًاْ ععاهسيّ ستٌوز:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئَيٌة كة باؽ هة زآات زةكةيّ، ئةو زآاتاُةي كة خةًوَيِسضاوة و هة وةظاضةتةكاُةوة ٓاتووة و هةبةض 
، بةضاغن زةغن ثةضهةًاُتاضاُي بةَضَيعة، بةضاغن ئةوةى دَيطاي ظياتط غةضصتةو دَيطاي يػة كطزْ هةغةضة

ئَيٌة ثَيٌاْ واية ئةو زآاتة زآاتي ضاغتةييِة ُري، كة زآاتي ضاغتةييِة ُري و زَيتة ُاو بوزدةكة، 
بةضاغن ئةوة ئيؿلاهةكةًاْ بؤ زضوغت زةكا ٓةتا بة زوازانووُي ئةو كةغاُةف كة ثةضهةًاُتاضةكاْ 

ةض بةصيووُة وةظاضةتي ُاوخؤ وةضبططيّ ُاتواُّ )ختٌيين( ئةو زآاتة بلةْ وةكو ثَيويػت هةبةضئةوةي ئةط
وةظاضةتي ُاوخؤ بة ثَيي ئةو كاضوباضاُةي كةضؤشاُة هة وةظاضةتةكاُي ُاوخؤ زةكطَيت و ئةو ثاضة ظؤضة 
وةضزةطريَيت، بةاَلَ ئةو بَطة ثاضةيةكة زةغت ُيؿاْ كطاوة ٓاتووتة ُاو بوزدة وةكو ُاو خةظَيِةي طؿن 

كةًرتة هةوةي كة ٓاتية دا ططُط هَيطة ئةوةية بةضاغن ئةو زآاتاُة  وةكو بوزدةي ٓةضَيٍ بةضاغن ظؤض
بة ضاغت و زضوغن زةغت ُيؿاْ بلطَيّ، ثاؾاْ بَيتة ُاو بوزدة هَيطة ططيِطيةكة ئةوةية زةغت ُيؿاُي 
ضاغت وزضوغن ئةوةكاْ ُاكطَيّ، ثاؾاْ بةضاغن خاَهي تط، ئةطةض ٓاتو ئةو زآاتة بةضاغت و زضوغن 

بلطَيذي و، ئَيٌة زةتواُري هةو ضَيطاياُةوة خعًةت طوظاضي و شَيطخاُي ئابووضي ظيازبلطيًََذي هة  ئاؾلطا
كوضزغتاْ و ببووشَيتةوة بةَضاغن ئةوةؾياْ ظؤض ططُطة كة اليةَُيلي  ؾاضاوةية هة بوزدةزا، وة ظؤض 

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 .بةَضَيع ثةضياْ خاْ فةضًوو
 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ عبساهطظيّ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئيٌة هةنةُس ضؤشي ضابطزووزا ظؤضتطيّ يػةي ئةُساًاُي ثةضهةًاْ هةغةض زآات بوو و، ثَيٍ وابوو يةكَيم 
هة ططُطرتيّ خاَهةكاُي ئةو هيصُة بةَضَيعاُةف كة زوو ضؤشة يػةى هةغةض زةكةْ و ظؤض ٓي ن بووْ ضووْ 
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و هة ُاو   ةوةي زآاتة ُةن ئةوةي بةو َضايةي زةضبهَي كة زوو َضاية كة ثَيؿرتيـ يػةي هةغةض بلطَيكطزُ
ٓؤَهي ثةضهةًاْ يةك يي بلطَيتةوة، ًّ ثَيٌوابَي زآات يةكَيلة وةكو ئةوةي ٓاوَضَييامن باغي كطز، يةكَيلة 

كاْ بة تةواوي يػةي هةغةض بلةيّ و هة ططُطرتيّ خاَهةكاْ كة هةغةض ئةغاغيةوة ٓةَ ئةتواُري ُةفةياتة
ٓةَ ئةتواُري بةزوازانووْ و ضةيابةف كة ٓةُسَي هة ٓاوكاضاْ باغياْ كطز ئةصتاًي بسةيّ، بةآلَ زآاتةكة 
بةو ؾَيوةي كة ئَيػتا ٓةية، سيلٌةتي بةزوازانووْ و ضةيابة بةتاَي زةكاتةوة، نوُلة ئةو كاتةى كة تؤ 

سة؟، طوًاُت هةغةض زآات ٓةبَي و تةَ و ًص هةغةض زآات ٓةبَي، نؤْ ُةظاُي هة ئةغاغسا زآاتةكة نةُ
ئةتواَُي بةزوازانووْ بلةي بؤ ؾتَيم كة ئي طاضي بؤ ُةكطاوة هة ُاو ياُوُةكةزا؟ ساَهةتَيلي زيلة كة َضاي 

غةضف زووةَ هة ضاثؤضتةكةزا ئةيَوَي ئةويـ ئةوةية كة زآاتي ئةو وةظاضةتاُةى ئي طاض كطاوة كة بؤخؤياْ 
بلطَيتةوة و ثَيويػت ُاكات  طَيتة بوزدةوة، ئةًة ًّ يةكةَ ثطغياضي ئةوة زةكةَ، خػتِة ُاو بوزدةوة 

ظائيسةْ ئةوةي كة  ةئي ؾةفافيةت ئةزات بة بوزدةكةوةض ئيؿلاهَيم زضوغت زةكات، دطة هةوةي كة ًةبس
ُة ئةكات، ئةطةض ئَيٌة هةغةض ئةغاغي ئةو زآاتةوة سلوًةت تةكٌيوةي خةضديةكاُي ئةو وةظاضةتا

ُةظاُري نةُسة زآاتةكةي، نؤْ ئةظاُري تةكٌيوةي خةضديةكاُي نؤُة بؤ بةزوازانووُي، دطة هةوةي كة 
ًوياض زاُطايتةوة، ئَيٌة كؤًةَهَيم  476ئةقَوي ئةو ئريازاُةي كة ٓاتووة هة خؿتةي ٓاوثَيهساو كة هَيطة بة 

وياضةكةف ٓةبوو ُةن ئةوةي كة ئةواُي تطيؿي بؤ ظياز ً 476ئةُساَ ثةضهةًاْ طوًاصياْ تةُاُةت هة 
بلطَي ياْ ُةكطَي، بةغةيطتطيّ صيووُةًاْ بة زآاتي وةظاضةتي ثيؿةغاظي َٓيِاوةتةوة، كة بةتةُيا زآاتي 

سةوت ًوياضي بؤ زائةُطَي؟،  2812ًويؤْ بووة، نؤْ هة غاَي  18كاضطةى نيٌةُتؤيةن هة غاَهي ثاضزا 
  يي بلطَيتةوةو، غوثاؽ.ًةفطوظة ئةًاُة يةك

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان عبساهلل فةضًوو.
 بةَضَيع عبساهلل ستٌس ُوضي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 يػةكامن كطاْ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان طؤضاْ فةضًوو.
 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز ستٌس:

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ْ بايع/ز. اضغ بةَضَيع 
ًّ ثَيٌواية ٓةضزوو بؤنووْ كة هةغةض ًةغةهةي زآات ٓةية هة ُاوةضؤكةوة يةن بؤنووْ زةططَيتةوة، 
تةُٔا هة ضووي ؾلويةوة زةتوامن بَوَيٍ دياواظيةكي ٓةية، ئَيٌة كة يػة هةغةض ظيازكطزُي ئةَ زآاتة 

ضاًبةضزا زةبَي يػة هةغةض ُةفةياتيـ بلةيّ، كةوا زةكةيّ، كة بيدةيِة غةض زآاتي عاَ، بةآلَ هة بة
 25ُةفةياتة طؿتيةكةف ظياز زكات، واتا زةتواُري بةو صيووُةية بهوَيِري كة ئةطةض كةغَيم زآاتي خؤي 



 142 

ٓةظاضي ثَي  25ٓةظاض زيِاض بَيت، كاتَيم هة سلوًةت زاوا زةكات  58ٓةظاض زيِاض بَيت و ثَيويػن بة 
ٓةظاضت زةزةًَي، هة ُةتيذةوة ٓةض يةن خاَي  58ٓةظاضةكةي خؤت بسة بة ًّ و ًّ  25بسضَي، تؤ زةَهَيي 

زةكاتةوة، بؤية بة ًّ زاخيى بلطَي، ئيؿلاهة ياُوُيةكاْ وةكو وةظاضةتي ًاهية باغي زةكات ضَيططة، ياخوز 
كاُى ُاو زاخيى ُةكطَي ئيؿلاهَيم زضوغت ُابَيت، غةباضةت بة بة زوازانووُي ئَيٌة ئةطةض وضزةكاضيية

ئةَ وضزةكاضييةى تياية زاخى كطاوةو، ئَيٌة ئةطةض ئةَ ًييعاُيية بةَ ؾَيوةية   ًيعاُيةكة غةيط بلةيّ
تطهيؤُة 15زةبَي  ثَيسانووُةوة دطة هةوة بؤ ُةفةياتيـ بلةيّ، واتة ُةفةيات كة ئيػتا زاخى بلةيّ 

كي ظياز ُية بؤ ئةوةي ئَيٌة عيذعي ثَي واتة ئةطةض ُةفةيات يا ئريازة تطهيؤْ، 17زةبَي ظيازي بلةيّ بؤ 
ثَط بلةيِةوةو زةغتلاضي ًاززة نواضيـ بلةيّ، نوُلة ًاززةي نواض هة نةُس بَططةيةكسا ئَيٌة باغي 
وةظاضةتي تةُسضوغتيٌاْ كطزووة باغي وةظاضةتي كاضةباًاْ كطزووة باغي وةظاضةتةكاُي زيلةًاْ كطزووة كة 

زةكةْ بةثَيي ئةو خؿتةيةي كة هة وةظاضةتي ًاهية ئةوة زآاتي ئةًاُة غيػتٌي الًةضكةظي ثةيَطةو 
خؤيةتي، بؤ صيووُة  ئةوةي وةظاضةتي تةُسضوغن طوتطاوة بؤ كَطيين زةضًاْ بةكاض زةَٓيِطَي ئةو كاتة زةبَي 

 ئةو ًاززاُةف بطؤَضَي، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان كاضزؤ ستٌس فةضًوو.
 ستٌس ثريزاوز: َضَيع كاضزؤبة

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئَيٌة هة ًاوةي ضابطزوو ظؤض تاوتؤَيي ئةو ثطغةًاْ كطز  ثَيٌاْ واية يةكَيم هة ثطغة ططُطةكاُي ياغاي 
بوزدة ثطغي زآاتة، بة زَهِياييةوة هة كوضزغتاُسا ثطغي بوزدة بؤتة تايبةت بة زآات ضؤؾِايي ُيةو، 

كة ضؤؾِايي  اتة غةض زآات بة طؿن وة بة تايبةت ئةًة غةضةَضاي ئةوةي كة ئَيٌة ئةو ئةضكي ياغاكةية 
خااَلُةًاْ شًاضز، كة ضؤؾِاية كة هةغةضض ُيية ٓةتا بة زاُجَيِاُي وةظيطةكاْ كة خؤياْ زةَهَيّ ئةَ شًاضاُة 

ةَضةضاي ئةو تطهيؤْ و ُايةتةوة هةطةَي ئةو زآاتة طؿتيةي كة ٓةية هة وةظاضةتةكاْ، ئةًة بة طؿن، غ
ًوياضةي كة ٓاوثَيهةو وةكو زآات بة ضةلي ثَيويػتة تةغذيى بلطَي هةبةض ئةوةي ٓيض ضَيططَيلي  331

ياغايي ُية، الًةضكعيةتيـ بة ًاُاي ئةوة ُية كة تؤ زآات تؤًاض ُةكةي، خةضدي زياضي ُةكةي، نوُلة 
ياغاي بوزدة، ئَيٌة هة كاتَيلسا بؤ غةضدةَ ئةًة ثَيؿَيولاضييةكي ظةيي ياغاية هة كوضزغتاْ، هة 

بة ض سةيَيم    وةظاضةتةكاْ، بؤ يةضةبووي ًوةظةفري، بؤ ؾةف زةضواظةكةي تط ثاضة تةضخاْ كطابَي
 خةضدية؟ هةبةض ئةوة ئةطةض غةيطي تطهيؤُي زيلةياْ بؤ تةضخاْ زةكطَي هة َ 2وةظاضةتةكاْ داضَيلي تط 

ًوياضة يةت هةطةَي ئةَ زآاتة ُايةتةوة، بؤية 38ٓةضبؤ باظضطاُي كة  بعاوتي ئابووضي هة كوضزغتاْ بلةيّ
ثَيؿِياض زةكةَ غةضةَضاي زةضسػتين ئةو ضاغتياُة هيصُةيةن بؤ تةس يق و بة زوازانووْ زضوغت بلا بؤ 

 ئةو زآاتاُةي هة كوضزغتاُسا زياضُري، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 فةضًوو.خاْ عظُٝ٘ 
 صتٍ اهسيّ سػّ: عظ١ُٝبةَضَيع 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ًّ هةطةَي َضاي يةكةًٍ دَيطري كطزُي زآات بة وضزةكاضييةوة هةبةض ئةوةي تؤ ضاثؤضتَيلت هةبةض زةغتا 
ُية، هة ناوزَيطي زاضايي تا بعاُي زآاتةكة نةُس خةضز كطاوة وة نؤُة؟ تا هةغةض ئةوةي بةؾَيلي تطي بة 

ياغايي هة بططةي زووةًي ٓاتووة، نوُلة ئةَهَي ئةَ كاضةباو تةُسضوغن و كؿتوكاي و ئةَ وةظاضةتاُة ُا
ُاوخؤ و غاًاُة غطوؾتيةكاْ و فَطؤكة خاُةكاْ ئةًاُة بة ثَيي ياغا زآاتةكةياْ خةضز زةكةْ، ُةخَيط بة 

ةكاْ بووْ، بةاَلَ  بة ض سةيَيم؟ وة ثَيي ياغاُية، ئةًة بةثَيي ياغا تةُٔا تةُسضوغن و كاضةبا و ؾاضةواُي
بة ض ياغايةن؟ ضَيلدطاوةكاْ بؤياْ ٓةبَي، ئةًاُة  زآاتي خؤياْ خةضز بلةْ هةطةَي ئةوة ئَيٌة زآاتي 
فطؤؾتين ُةوتيـ هةُاو ياغاكةية هةبةض سلوًةتى عَيطايى بؿاضيِةوة، بةآلَ خؤ زآاتى غآ ثااَلوطةكة، 

وة زآاتى ؾطيِى ُةوتةكاْ ئةًاُة زةكطَيت بة ئاؾلطا هة ُاو زآات %( 38%(هة)25خؤ زآاتى عةيسى هة)
 دَيي بؤ بلطَيتةوة.غوثاؽ.  

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ؿاز.فةضًوو كان زَه

 بةَضَيع زَهؿازسػري يازض:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

زآات بةثَيى ياغا ئةبَى ٓةًوو زآاتَى زاخى  بة َضاغتى ٓةضوةكو ٓاوَضيامن باغياْ كطز زووباضةى ُاكةًةوة،
بلط ، ئةوة ٓيض زةعٌى الًةضكةظيةت ُاكات، الًةضكةظيةت بةو ًاُاية بَيت، ئةبَى خةضدى هةغةض خؤى 
بَي و زآاتيـ، ًّ يةكَيم هةواُة كة دَى طوًاُة ئةو َضةيةًةى، زوو تطيووْ و غَى غةز و غى ويةن، 

شًاضة ٓاتووة، هة ٓةًاْ كاتسا ٓةض بة شًاضة دَيى كطاوةتةوة، هة ض  ٓةضخؤى شًاضةكة دَيى طوًاُة بة
ياغايةن َضَيطة زضاوة بةو وةظاضةتة هة زآاتةكةى خؤى تةعويعاتى ًوةظةفري بسات، وةظاضةتى ؾاضةواُى و 
طةؾت وطوظاض، زووغةزو غى و سةوت ًوياضى زاُاوة بؤ تةعويعاتى ًوةظةفري هةو زآاتة، بة َضاغتى ئةطةض 

ةثَيى ياغاي بوزدةف زياضى بلةى، بةثَيى ًاززة نواض بَططة يةن و زوو زآاتةكاُى وةظاضةتى تةُسضوغتى ب
و وةظاضةتى كاضةباية، ئةواُى تط كة خةضض ئةكطَيتةوة بؤ بواضى نى خةضض ئةكطَيتةوة؟ هةبةض ئةوة 

ةَ غةضفةف ٓةية، طوًاصياْ هةغةضفةكةؾى ٓةية، ُةن هة زآاتةكة، ئَيٌة طوًاصياْ هة نؤُيةتى ئ
بةَضاغتى ئةَ غةضفاُة تةُٔا دَى كطزُةوةى ئةَ غةضفةية، نوُلة ٓةضوةكو غةيط زةكةيّ زآاتى غاًاُة 
غطوؾتيةكاْ، تطيوؤُةن و سةفتا وثَيِذة كةنى خةضديةكةى َضَيم، تطيوؤُةن و سةفتاو ثَيِذة، ُةبووة 

طزُةوة بة شًاضة بؤ ئةوةى ئةَ طوًاُة تطيووُةن و سةفتاو ؾةف و سةفتا و نواض، يةعِى كةواتة دَيل
ُةًَيَِى، ثَيؿِياض ئةكةَ وةكو ٓاوكاضَ كان كاضزؤ وتى هيصُةيةكى هَيلؤَهيِةوة زضوغت بلط ، ئةَ زآاتة 

 2812تةعييِيةى َضاغتة هةغةض تةعييِى هيصُةى هَيلؤَهيِةوة زضوغت ُاكطَي، بةآلَ ؾةف ًاُطى يةكةًى 
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غتى َضاغتةييِةى ٓةضَيٌى كوضزغتاصياْ بؤ زةضبلةوَى، ئةًة زةعٌى تةعيري بلط ، بؤية ئَيٌة با ٓة
 ًةبسةئى ؾةفافيةت ئةكا هة بوزدة وةكاضَيلى ظؤض ياغايؿة. ظؤض غوثاؽ. 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو كويػتاْ خاْ.

 بةَضَيعكويػتاْ  ستٌس عبساهوة:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ةَي َضةئى يةكةًٍ وة دَيطريكطزُى زآاتةكاْ، ٓةًووى هة ياغاكةية، بةآلَ ئةَ زآاتة ُا ًِيـ زياضة هةط
زووتطيووْ وغآ غةزو غى ويةن ًوياض، نوُلة ًِيـ ثَيٍ واية ئةوة زآاتة َضاغتيةكة ُية، وة بةَهطة ٓةية 

كة هيصُةيةن زضوغت  كة زآات ظؤض هةوة ظياتطة، بؤية زاواكاضَ وةن ٓاوَضيامن كان كاضزؤ و كان زَهؿاز
 بلطَيت زآاتة َضاغتيةكة ئاؾلطا بلات، وة هة بوزدةكةية بِووغطَيت. غوثاؽ. 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًووكان عبساهوة.

 بةَضَيععبساهوة ستٌس اًري:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ةكةَ بؤ ئةوةى كة زآاتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ًِيـ خاَهى يةكةَ تةئيسى يػةكاُى كان كاضزؤ و ٓاوضَيياْ ز
بة ضووُى دَيطري بلط ، هة ثَطؤشة ياغاي بوزدةزا، هةبةض ئةوةى زآات يةكَيلة هة َضةطةظة ٓةضة ططُطةكاُى 
ثَطؤشةى بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ و ثَطؤشة ياغاكة، بؤية ُاكط  ئَيٌة هةغةض ئةو ًةغةهةية ٓةض وا 

خاَهى زووةًيؿٍ يػةية هةغةض الًةضكةظيةت، ئةطةضبَطياض بآ الًةضكةظى ئَيٌة بة بةئاغاُى تَييجةَضَيِري، 
ططُطى بعاُري بؤنى بؤ ثَيِض ؾوَيّ بة ططُطى بعاُري، باؾرت واية زآاتى  ٓةًوو ؾوَيِةكاْ ُةنَيتة ُاو 

 هة وآلتاُى بوزدةوة، بةآلَ ًّ ثَيٍ واية ئةًة هة ٓيض فةضٓةُطى الًةضكةظيسا دَيطاى ُابَيتةوة، زةبيِري
 زوُيا دَيطاى زةكطَيتةوة و الًةضكةظييؿة. غوثاؽ. 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًووئاؾتى خاْ.

 بةَضَيع ئاؾتى ععيعقاحل:
 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.

ةاليةْ غةباضةت بة زآات هةَ ثَطؤشة ياغاية وةكو ئةُساَ ثةضهةًاْ، وة ثَيؿووتطيـ كؤًةَهَيم شًاضة  ه
ٓاوكاضاصياُةوة خطايةضوو، ئَيٌة دةوابَيلى َضاغتةوخؤًاْ هةغةض ئةو شًاضةية زش بةيةكاُة وة ثَيهةواُاُة 
وةضُةططتؤتةوة و تةبطيطى ًةُت يؿٌاْ وةضُةططتةوة، بؤية ًّ َضاَ واية ُة خاَهة غِووضيةكاُى ٓةضَيٌى 

وضزغتاْ بة ٓيض ً ياغَيم ُاطاتة ئةوزآاتةى كوضزغتاْ، ُة زآاتى ُةوت، ُة وةظاضةتةكاُى ُاو ٓةضَيٌى ك
كة خطاوةتة بةضزةػياْ بؤ ئَيٌة كَيؿةيةكى طةوضةى زضوغت كطزووة كة طوًاَُيلى طةوضة هةغةض زآات 
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ٓةية ئَيٌة ُاتواُري يياغى يوةى ئي تكازى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بلةَيّ، كةواتة نؤْ زةتواُري ًوتابةعةى 
زُى ئةو ثاضاُة بلةَيّ؟ بؤية زآات ًةغةهةيةكى ُيؿتيٌاُية ئةزاى دآ بةدَي كطزْ و غةضفلط

بةضثطغياضيةتَيلى طةوضةية بؤ ٓةًووًاْ، ئةطةض ئةَ بةضثطغياضَيتية ٓةًووًاْ َضووبةَضووى ُةبيِةوة 
زواتط ظؤض ظةظيةتة غةض هة ئَيٌة بؿَيوَيِّ كة ئةزاى دَي بةدَي كطزْ و ًوَضايةبةكطزْ هةغةض زآاتَيم كة 

 ِة ُيةو َضاغت ُية.غوثاؽ.  َضاغتةيي
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًووكان طياي.
 

 ابطآيٍ: طاٖزبةَضَيعطياي 

 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
ئَيٌة وةن ثةضهةًاُتاض هةو ٓؤَهة ٓةًووًاْ زاكؤكى هةغةض ئةوة زةكةيّ ثةيَطةو كطزُى ياغا و دَي بةدَي 

وةن بةؾَيم هة عَيطاق، غيػتةًى زاضايي، يةواُيِى زاضايي، تةيطيبةْ بةؾَيلة هة  كطزُى ئةَ ياغاياُة ئَيٌة
غػتةًى زاضايي عَيطاق، بؤية ًّ بة ثَيهةواُةى زةظامن ئةطةض بَيتوزآاتى ئةَ وةظاضةتاُة  كة قةالسياتياْ 

ووؾى ئةوة ثَي زضاوة، زآاتى خؤياْ بؤ خؤياْ خؤف بلةْ سلوًةتيـ تةًويى بلات، ئةو كاتة ئَيٌة ت
زةبري ياْ ططفتاضَيلى سيػابي نؤْ تةسةًى كطزْ هةطةَي ئةو َضةيةًاُة زةكات؟ ئةطةض بَيري  غةيطى 
عَيطاق بلةيّ، عَيطاق يةت باغى ؾرييِى ُةوتى ُةكطزية هةُاو ئةو زآاتة هة ُاو ئةو بوزدةية، زووةًيـ 

تاْ بلةيّ، ٓةًوو ؾتَيلٌاْ ُووغطاوة، ئةطةض بَيري غةيطى ٓةًوو يةواُيين وةظاضةتةكاُى ٓةضَيٌى كوضزغ
ئةطةض بَيتو ٓةض ئريازَيم ياْ تةبةضوعَيم بؤئةو وةظاضةتة زةبَي هةَضَيطةى ئةصتوًةُى وةظيطاْ بَيت و وة 

 بلطَيت بة زآات بؤ ُاو بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ياْ بؤ خةظَيِةى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ. ظؤض غوثاؽ. 
 :ثةضهةًاْي غةضؤكز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 .فةضًوو كان ؾعاْ
 بةَضَيعؾعاْ اظيس عبساه ازض:

 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
هة زوو، غآ، دةهػةى بةضزةواَ ًّ وةكو ئةُساَ ثةضهةًاَُيم طوَيٍ هة ٓةًوو ثطغياضى ئةو خوؾم و بطاى 

بة ؾةفافيةت  بةَضَيعاُةى ثةضهةًاُتاض بوو، كة ئاَضاغتةى دةُابي وةظيط كطاْ، وة دةُابي وةظيط ظؤض
ثيؿاُى زاْ كة ئةَ سيػابة ئةَ ساَهةتاُة سيػاباتى خاقّ، وة ئةو زآاتاُة غةضناوةكاْ هة ف ْ ؾؤَيِة 
ياْ هة ف ْ ؾؤَيِيـ ثَط كطايتةوة، ظؤض بة زي ةت ظؤض بة واظسى ُيؿاْ زضاوة، ئَيػتا ئةطةض بَيري ئةو 

اض زةكطَيت ئةو طوًاُة ُاَضةوَيتةوة كة تيلطئةو زآاتاُة بةو ؾَيوةف زاخى بلةيّ ًّ تةقةوض زةكةَ 
طوًاُة ٓةض زةًيَِيذي، وة هةطةَي ٓةًوو زآاتى كوضزغتاْ بة ؾةفافيةت ٓةًوو ئةُساًاُي ثةضهةًاْ هَيي 
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ئاطازاض بّ، بةآلَ تا ئةو غِووضةى ظةضةض بؤ خةَهلى كوضزغتاْ و بؤ بوزدةى كوضزغتاْ و بؤ ثاؾةَضؤشى 
 يةت هةطةَي ظةضةضى كوضزغتاْ ُةبَيذي. ظؤضغوثاؽ.   كوضزغتاْ ُةبَيذي وة زةبَي

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
  .فةضًوو ز. َضَيباظ

 بةَضَيعز. َضَيباظ فتاح ستٌوز:

 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
اية ًّ بةؾَيلى يةكةًي يػةكامن هةغةض زاُاُةوةى زآاتى ٓةُسَيم هة وةظاضةتةكاُة بؤ خؤياْ، يةعِى تل

بةزةض هةسةغاغيةت، بةآلَ ئةًة ظياُى ئةَ وةظاضةتاُةية ُةن ياظاُر، ئةطةض ئَيٌة بَوَيري ئةَ زآاتاُة 
(بؤ زاُطاوة، ئةطةض زآاتةكةؾى بؤ خؤى بَي 4.9ًةغةهةْ وةظاضةتى تةُسضوغتى غةضةَضاى ئةوةى كة )

اْ سيػاب كطزووة هةوالوة ُاوى ئةًة هة ياظاصتى ئةَ وةظاضةتةية، بةآلَ ئَيٌة ثاُعة تطيووْ، ُةفةياشي
(ية ئَيٌة بة بَطى زآاتةكة ثاضةى زَي زةبَطيّ، كةواتة 4.9وةظاضةتى تةُسضوغتيـ ٓاتووة كةنى ئةَهَيّ هةَ)

ئةو ثاُعة تطيوؤُةى زاًاُِاوة ٓةَهةية، كةواتة غةضدةَ ًةواظةُةكة ٓةَهة زةضزةنَى، نوُلة ئةبَيت ياْ 
زيػاُةوة تةوظيع بلطَيت ياخوز ئةبَي ئةَ زآاتة بة ئيعافةى ئةو ثاضةى  ئةَ زآاتة بهَيتةوة غةض زآات،

كة بؤى زاُطاوة بؤ وةظاضةتةكة غةضف بلطَيت، ُةن ئةوةى كة ئَيٌة بَوَيري ُةخَيط بة بَطي زآاتةكةى ثاضةى 
اضةتاُة (يةكة ٓةض ٓةَهةية، يةعِى ئةو كاتة ئةو بَطة ثاضةيةى كة بؤ ئةو وةظ4.9زَي ئةبَطيّ، كةواتة )

زاُطاوة هةو بَطةى كة زياضيلطاوة كةًرت ئةكات، نوُلة ًّ بؤخؤَ ظؤض بة ظةظيةت هَيى تَيطةيؿتٍ، يةعِى 
ًّ ثَيؿِياضةكةَ ئةوةية كة ئةو زآاتة بة ئيعافةى ئةو ثاضةيةى كة هة ثاُعة تطيوؤُةكة بؤى زاُطاوة، 

َِى، نوُلة  زواتط بة بَطى ئةو زآاتة ثاضة ُاًَيَِى، غةضف بلط ، ُةن  تةُٔا بة بَطى زآاتةكة هَيى ب
يةعِى ئةوة نوْ غةضف بلط  بة بَطى ئةو زآاتة؟ زآاتى وةظاضةتى كاضةباو تةُسضوغتى ئَيٌة هةثاُعة 
تطيووُةكة ثاضة ئةبَطيّ، ئةى ئةوة زوايي ني زَي زيت؟ كةواتة كوضت َٓيِاُةكةف ٓةَهة زةضزةنَيت، 

طةَي َضاى يةكةًٍ، هةبةضئةوةى كؤًةَهَى صيووُةى تطيـ باؽ كطا وة بةؾَيلى تطى يػةكامن ئةوةية كة هة
تةُاُةت هة وةظاضةتى ُاوخؤ بةؽ تةُٔا صيووُةى شًاضةى ئؤتؤًبَيوةكاْ َٓيِطايةوة كة بةؽ ئةو ثاضةيةى 
كة هة بةضاًبةض ئةو شًاضة ئؤتؤًبَيوة وةضزةطريَي ظياتطة هة زآاتى وةظاضةتى ُاوخؤ، وة ئةًة ئةوةى كة 

ئدريى بلةيّ بؤ ناوزيطى كطزُى ثةضهةًاُتاضة و بؤ زيواُى ناوزَيطى بة َضاغتى يػةيةكة تةُٔا بؤ تة
كوؾتِى كاتة ، نوُلة ُةن ياُعة ًاُط، بيػت و زوو ًاُطة، وة ُةن غةزو ياُعة ثةضهةًاُتاضة، زووغةزوو 

كةؾة ُابَي، ئيرت با  بيػت و زوو ثةضهةًاُتاض، هة طوًططى ئيِآيٍ خويى زاُيؿري يةن زيِاضًاْ بؤ
 خؤ اْ ُةخةَهتَيِري. غوثاؽ.   

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظياْ خاْ. فةضًوو

 بةَضَيع ظياْ عبساهطسيٍ عبساهوة:
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 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
زآاتةى زياضة زآات بةثَيى ئةوةى كة ٓاوكاضامن باغياْ كطز، زآات بةثَيي غياغةتى ئابووضى بطيتية هةو 

كة كؤ زةكطيًَتةوةو زواتطيـ بةثَيى طةؾة ثَيساُى ئابووضى ياخوز بةثَيي ثَيساويػتى وآلت بة ثَيي 
خةضديةكاُى ئةَ وآلتة زواتط زابةف زةكطَيتةوة، بةآلَ ئةوةى كة ئَيٌة هة ٓةضَيٌى كوضزغتاُسا زةيبيِري 

زآاتةى هة ٓةضَيٌى كوضزغتاُسا ٓةية بة  تا ئَيػتا ئةُساًاُى ثةضهةًاْ ئةو بةضناو ضووُيةياْ ُية كة ئةو
زآاتة ُاوخؤييةكاُيؿةوة ُاظاُطَى نةُسة؟ بؤ ئةوةى ئَيٌة بتواُري هةغةض ئةو ئاغتة ئةو خةضدياُةى كة 
ثَيويػتة هة ٓةضَيٌى كوضزغتاُسا زابةؾى بلةَيِةوة ئةًةف زياضة ًّ ثؿتطريى هة َضاي يةكةَ زةكةَ بة 

اُةوة بؤ ئةُساًاُى ثةضهةًاْ ضووْ بلطَيتةوة، نوُلة ٓةًوو ئةُساًاُى زآات بة غةضدةَ وضزة كاضيةك
ثةضهةًاْ ئةو ئاًاصتةياْ ٓةية كة ثَيويػتة خعًةت بة ٓاووآلتياُى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بلط ، ًّ ئةطةض 
غآ صيووُة بَٔيٌِةوة يةكَيم هةواُة ئةو زآاتة خةًوَيِطاوةى، كة نواض غةزو سةفتاو ؾةف ًوياض 

طاوة كة ئةًة بةثَيى ٓةًوو ثَيوةضةكاْ زووضة هة زآاتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، نوُلة ئةًة ُعيلةى خةًوَيِ
%(ى بوزدةى طؿتى زةكات، ئةًة وةبعامن بةثَيي ٓةًوو ئةو ثَيوةضاُةى 3%(ى زآاتي فةضًية كة هة)18هة)

زآاتى فةضًى ٓةضَيٌى كة ٓةية ياخوز بةثَيي ٓةًوو ئةو ظاُياضياُةى كة ٓةية، ئةًة ظؤضظؤض زووضة هة 
زآاتى  2818زا، هة غاَهى  2812هةطةَي غاَهى  2818كوضزغتاُةوة، ئةطةض بةضاوضزيليـ بلةَ غاَهى 

ُاوخؤى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ بةثَيي شًَيطى كؤتايي سةوغةزونى وزوو ًوياضو نواضغةزو ؾةغت وؾةف 
، ثاؾاْ ًّ يةن 2818ة هةوةى بَطى زووغةزو سةفتا ًوياضى كةًرت 2812ًويوْ بووة، واتة زآاتى 

تَيبيين تطَ ٓةية، كة بة ثَيى ئةو ئيػتيٌاضةيةى ًواظةُة كة هة سلوًةتةوة َُيطزضاوة بؤ ثةضهةًاُي 
بةثَيي َضةيةًى بةياُى شًاضة ثَيِض كة تةيسيطى ئريازاتى غةضدةَ وةظاضةتةكاُى  2812كوضزغتاْ بؤ غاَهى 

دَيطاى ثطغياضة، ئةوةية كة زآاتى وةظاضةتى ؾاضةواُى كطزووة، يةكَيم هةو ؾتاُةى كة بةَضاغتى 
خةًوَيِسضاوة بة هةغةزة غفطو ثؤيِت هةغةزة سةوت، بةآلَ وةظاضةتى ثَيؿٌةضطة زآاتةكةى بة هةغةزة 
غفطو ثؤيِت ياُعة خةًوَيِسضاوة، يةعِى ئةًاُة كؤًةَهَيم طوًاْ بؤ ئةُساًاُى ثةضهةًاْ زضوغت زةكات، 

وُلطزُةوة ٓةية، ياخوز ثَيويػتٌاْ بة وضزةكاضي ظؤض ٓةية، كة ئةًة ثَيويػتى بة كة ثَيوغتٌاْ بة ضو
زاتاو ئةضياًة  طَيتة بةضناوى  ئةُساًاُى ثةضهةًاْ زوا داضيـ ثؿتطريى هة َضةئيةكاُى كان كاضزؤ زةكةَ 

 يِةوة هة غةضدةَ زآاتةكاْ. غوثاؽ.بؤ ثَيلَٔيِاُى ئةَ هيصُةية بؤَهَيلؤَه
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ضغ ْ بايع/ز. ابةَضَيع 

 فةضًوو كان بطٓاْ.
 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ: 

 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
ثَيـ ٓةًووؾتَيم ًّ هةوة تَي زةطةَ كة زآاتى باُلةكاْ وًةتاضو بةهةزيات و فةضًاُطةى ُةوت و كاضةبا 

تةكةياْ زاضايي بؤياْ غةضف و زاخوية و قشة ئةنَيتةوة ظًِى وةظاضةتةكةياْ، هة يػةكةؾياْ وةظاضة
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ئةكات، ئةطةض ئةوة سيػاب كط  نواضزة تطيووْ و ٓةؾت غةز و نى و ثَيِض ًوياض زآاتي ٓةضَيٌة هة ناو 
ؾت غةز و ُةوةت ًوياضة، وةُةيػةكةؾى زوو تطيووْ و ةًةغطوفاشياْ كة ثَيويػتٌاْ بة ؾاظزة تطيووْ و ٓ

ظوعى زآات نةُس خاَهَيلٍ ٓةية، خاَهى يةكةًياْ زآاتى نى و نواض ًوياضة، بةآلَ ًّ هَيطة هةغةض ًةو
ئةَ غاَي تةيسيطكطاوة بة نواض غةزو سةفتاو ؾةف ًوياض كة هيصُةى زاضايي و هيصُةى ياغا طوَيياْ بططْ 
غوثاغياْ زةكةَ،)كان ئاضاؽ( بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ. ثَيويػتة ئةواْ ئاطاياْ هة ًوالسةظةى ئةُساًاُى 

َي، هةبةض ئةوةى هيصُةى زاضايي ًوختةقة، ئةطةض زي ةت بسةيّ زآاتى تةعييِلطاو بؤ غاَهي ثةضهةًاْ ب
  2811تةيسيطكطاوة بة نواض غةز و سةفتا و ؾةف ًوياض، بةآلَ زآاتى ؾةف ًاُطى يةكةًى  2812

يط بلط ، زووغةز و ُةوةت وسةوت ًوياض بووة، ئةطةض ظةَضبي زووى بلةيّ، كة ثَيويػتة وا بلط ، بة تةيس
ئةكاتة ثَيِض غةزو ُةوةت و نواض ًوياض زيِاض، ُةن نواض غةز و سةفتا و ؾةف ًوياض، زووةَ: هة الثةَضة 
غَيى تةيسيطى هيصُةى زاضايي ٓاتووة باؽ هة نى و زوو ًويوْ زَوالض ثرَتؤ زؤالض زةكات هة كاتَيلسا 

ؤالض ئةكات تةيسيطكطاوة، باغى غةز و (ى تةيسيطى هيصُةى زاضايي زيػاُةوة باغى ثرَتؤ ز18هةالثةَضة)
بيػت ًوياض زيِاض ئةكات، كة ئةويـ ٓةض باغى ثرَتؤ زؤالضة ًّ ُاظامن ئةَ دياواظية هة بةيِى نى و زوو 

ة زةى ثرَتؤ زؤالضة ديية؟ غَييةَ خاَي: ًوياضى الثةَض الثةَضة غَيية كة باغى ثرَتؤ زؤالضة، غةزو بيػت
( ٓةظاض ًوؾتةضيلى 826) 2811ةُةى ًّ ظاُيوًة تا بسايةتى غاَهي ثاض زةضباضةى كاضةبا بةَضاغتى ئةو

 ( ٓةظاضة ئةطةض تةيسيط كط  ئةو ثاضةيةى زةيسةْ )عوى غبيى826كاضةبا ٓةبووة بة ًةعاًيويؿةوة ئةَ )
هة بةيِى ٓاووآلتى و ًةعاًيوة ئةو ثاضةية ظؤض هةوة ظياتطة بة زآاتى كاضةبا تةخػيؼ كطاوة املجاٍ 
وةظاضةتى غاًاُة غطوؾن يةكاْ ئةو زآاتةى بة ئَيٌة طوتطاوة ظؤضظؤض كةًة، وة  َ: زةضباضةى زآاتىثَيِذة

ثاضةيةكى باف ئةزا كة (h-h-b-c)ًّ تا ئَيػتا نةُس بةضثطغَيلٍ بيِيوة ٓيض الضى هةوة ُية كة هة باُ ى
َيتةوة، وة ئةوة هةالَ غةيطة هة تا ئَيػتا سيػاب ُةكطاوة زةنَيتة غةض زآات تاوةكو ُةيكةكاُى ثآ ثَطبلط

نةُس ؾةوى َضابطزوو هة يةكَيم هة تةهةظعيؤُةكاُةوة يةكَيم هة بةض ثطغاُى زاضايي ٓةضَيٌى كوضزغتاْ 
باغى هةوة كطز كة زآات هةوة ظياتطة، باغى ُاكةْ هةبةض بةغساز، بةآلَ ئَيٌة ثةضهةًاُى كوضزغتاُري 

ة نؤْ غةضفى يةضؤكى فَطاكػيؤُةكاْ بَوَيّ ئةو زآاتة ظيازة هةكوَيئةطةض بة ئَيٌةف ُاَهَيّ ثَيويػتة بة غ
 زةكةْ؟ غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو كان خوضؾيس. 

 اظيس غويٍ:  بةَضَيع خوضؾيس

 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
ػيةُة، يةعِى زآاتَيلى بةَضاغتى ًّ سةظ زةكةَ هة ئةوةهةوة بَوَيٍ ئةَ زآاتة، زآاتَيلى ًوخة

( ئةَ زآاتة بةزةغتٌاْ بَيت ئيشتٌاهة ئةَ 2812ًوتةسةييق ُية، ئةًة ثَيؿبيِى زةكطَيت هة غازي )
زآاتة كةَ كات ياْ ظياز كات، زآاتَيلى ثَيؿبيِى كطاوة، يةعِى بة ئريازات ًوتةوةييعة ئةًة يةن. زووةَ: 



 149 

ػتا كاض ثآ زةكطَيت، وةكو ؾَيويةكة الًةضكةظى بؤ زاُى ًّ تةئليس هةوة زةكةَ كة ئةَ ؾَيوةيةى كة ئَي
زةغةآلت و ئاغاُلاضى نةُس وةظاضةتَيلى ططُط خعًةت بةخـ وةكو وةظاضةتى كاضةبا و بةهةزية و 
تةُسضوغتى وةظاضةتةكاُى تط ئةوةى كة ًة وهة بةَ دؤضة ئاغاُلاضية. غآ: ئةَ زآاتة ئةوة ُية زآاتَيلى 

ٓاتة كة زَيتة ُاو ٓةض زةظطايةن، بةضيوبةضايةتيةن وة خةضض زةكطَيت خاوةُى غآ بآ غاسيب بآ، ئةَ زا
َضةيابةية، َضةيابةى ُاوخؤ، زةوضةكة، َضةيابةى وةظاضةت، َضةيابةى ًازي، يةعِى تةقةوضى ئةوة ُةكطَيت كة 

َيٌِايى بؤ ض ئةَ زآاتة ٓاتة وةظاضةت، يةعِى وةظاضةت ئةَ زآاتة غةضف زةكطَيت بةثَيى تةعويٌات و َض
ؾوَيَِيم تةضخاْ كطاوة، بؤ ض ًةبةغتَيم تةضخاْ كطاوة؟ وة ئةَ َضةيابةى ُاوخؤ و وةظاضةت وة َضةيابةى 
ًازي بةثَيى ئةو ًةعووًاتةى كة هةُاو خؿتةكاُى هةطةَي ٓاوثَيض هةطةَي ياغا ئةَ زآاتة، زآاتى ًوتةوةييع 

( ًوياض زآاتة هةغةض ئاغتى وةظاضةتةكاْ، يةعِى 476ة)زووباضة زةكةَ، زآاتى ًوتةوةييع زياضة بؤ صيووُ
(ًوياض، ئةًة ًوياضة زآاتى فَطؤكةخاُةكاْ، تطيوؤُةن 37ٓةض بؤ صيووُة )ثةصتاو ؾةف( زآاتى باُ ةكاْ، )
( ًوياض وةظاضةتى 18( ًوياض زآاتى ؾاضةواُيةكاْ، )67و سةفتاو ثَيِض زآاتى غاًاُة غطوؾتيةكاْ، )

( ًوياض زآاتى وةظاضةتى ُاوخؤ، ئةَ زآاتة ٓةية، ٓاتووة 128( ًوياض وةظاضةتى كاضةبا، )182تةُسضوغتى، )
هةُاو خؿتةكاْ ٓاوثَيهة هةطةَي ياغا ئةوة ُية ُةٓاتبَى، يةعِى بؤ بةضناو ضؤُى بطازةضاْ زآاتةكة 

سيػاب بلةيّ ظياز  ًةودوزة وة ٓاتووة، بةآلَ ؾَيوةى سيػاب كطزْ ئةطةض بَيتو ئَيٌة بةتةفكيى ئريازةكة
زةكات، بةضاًبةض ُةفةياتيـ ظياز زةكات، خوآلغةى بابةتةكة ٓةض سيػاب وةكو يةن زةضزةنى، وةكو 
بطازةضاْ باغى بلةيّ، وةكو ئَيٌةف باغى زةكةيّ سيػابى بلةيّ، ُةتيذةكة وةكو خؤى زةضزةنَى، يةعِى 

 خي فةكة خي فَيلى ؾلوية، خي فَيلى دةوٓةضى ُية.غوثاؽ. 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/ةَضَيع ب

 عجُإ.فةضًوو كان عسُاْ 
 ستٌس:عجُإ بةَضَيع عسُاْ  

 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
ًّ ثَيٍ وابَيت داض  ئةقَوى ًةوظوعةكة  طوًاَُيلى ظؤض هة زآات ٓةية، وة بةًة ئيرت كة ئَيػتا ٓاتووة 

اْ خاْ باغى كطز، َضَيم ئَيٌة ٓةض هةغةضةتاوة يػةى هةغةض زةكةَ ُابآ زايجؤؾري، ئةوةى كة ثةضي
طوًاَُيلى ظؤضًاْ هةو َضَيصةية ٓةية كة زاُطاوة بؤ زآات وة ًّ ثؿتطريى هة َضايةكةى كان كاضزؤ زةكةَ كة 
ئةقَوةْ ئةو ًةوظوعة زةبآ هيصُةيةكى ثةضهةًاُى بةٓاوكاضى هةزةضةوةى ثةضهةًاْ، زيواُى ناوزَيطى 

ى وضز هةطةَي ئةو ًةوظوعة بلةيّ، ئيعافةتةْ بؤ ئةوةى تط، داضَى ثَيـ ٓةًوو ؾتآ ئةوة زةبَي تةس ي َيل
، ئةًةف باؽ 2811زةبَي ئةو يػاُةى كان ُةضضياْ غاَ بلطَيتةوة هةغةض ئةو ًةوظوعةى كة هةغاَهى 

ُة زةكات، هةزوو وةظاضةت زةكطَيت ئةو َضاثؤضتةية ياْ با بَوَيري ثَيؿِياظ نيية؟ باؽ هة ٓةًوو ئةو ًةوظوعا
ئيِذا بَييِة غةض ئةو خاَهة تاظةية، ثَيٍ واية ئةًة خاَهَيلى ظؤض دةوٓةضية، ئةقَوةْ خاَهة دةوٓةضية 
ئةغاغيةكة هة َضاغتيسا كة ئَيٌة يػةى هةغةض ُاكةيّ، ئةوةية كة زةبَيت ًوساغةبة، ُةن هيصُةى تةس يق 
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ةَ ظاُياضياُة، ئةًة زةبَيت يػةى ًوساغةبةى وةظاضةتى زاضايي بلطَيت هةغةض ئيسخاي ُةكطزُى ئ
ثةضهةًاُى كوضزغتاْ بَى، نوُلة ئةًة ئةهة و بَيية كاضى بوزدةية، بوزدة غاظية هة وآلتاُسا كة زةبَيت 
واضيسات بة ٓةًوويةوة، وة خةضديةكاْ بة ٓةًوويةوة هة وةغي ةيةكسا كة ثَيى زةوتطَيت بوزدة وة هة 

بؤ طفتوطؤكطزْ هةغةض ٓةًوو وضزةكاضيةكاُى، يةعِى بةَضَيعاْ باؽ ديطايةكسا كة ثَيي زةوتطَيت ثةضهةًاْ 
هةوة زةكةْ كة كَيؿةى َضةيةػياْ بؤ زضوغت زةكات ض كَيؿةيةن زضوغت زةكات؟ تؤ زةَهَيى، تةبعةْ ًّ 
غةضةتاثا طوًامن ٓةية، هةوةف طوًامن ٓةية، هةوةى تطيـ ٓةية، بةآلَ با ٓةض فةضظ كةيّ ٓةض ئةًة 

ئةو شًاضة تاظةية ٓةض هة ياغاكة زازةَُيي، يةعِى فةيةضةيةكى تط باغى ئةكةى هةبةيِى  شًاضةكةية، تؤ
يةوغَيم ئةُووغى ئةًة ئيػتي تا  زةكطَى، ياْ ئةًة تةضح ئةكط ، هة زآاتى ُئايةكاُى ٓةضَيٍ، هةبةض 

وٓةضيةكة ئةوة بؤ خؤياْ غةضف زةكط ، تةواو ًةوظوعةكة، ئيؿلاهةتَيلة بةًة سةي زةبَي، بةآلَ دة
هةوةية كة تؤ ُة هة َضاثؤضتي وةظاضةتى زاضايي ٓاتووة، ُة هة يػةو باغةكاْ ٓاتووة، زَيى هةزواى ئةوةى 
هيصُةى ثةضهةًاْ و هة زواى ئةوةى ٓةًوو ئةُساًاُى ثةضهةًاْ و يػة هةغةض زآات زةكةْ و وُبووُى 

زةكطَى زواتط وةضةيةيةكٌاْ ثآ ئةزضَى زآات و ُةبووُى زآات و ُا ؾةفافى هة زآات هيصُةيةن تةؾليى 
زةَهَى ئةًة زآاتة ٓيِةكاُة، ئيػتيِاز زةكاتة غةض نى؟ ض زةظطايةكى تةس ي ى َضةيابي ئةًاُةى غاَ 

كة بة ُاياغايي هةبةضزةغتٌاْ ُية سيػاباتي خيتاًى نؤْ  2811كطزووتةوة؟ داضَى ئةقوةْ تاكو 
ّ، هة َضاغتيسا ثةضهةًاْ بتواَُى ئةَ وةظيفةية ببيَِى كة زةتواُري يػة هةغةض زآاتَيلى تةعييِى بلةي

 ئةًة تةغبيت بلات. 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان ثَيؿةوا. 
 بةَضَيع ثَيؿةوا توفيق ًيسيس:

 بةَضَيع غةضوكى ثةضهةًاْ.
عةضةبي ٓـاتووة هـة بةؾـى ئـريازات      وةَه  ًّ ؾتَيم الَ ضووْ ُية بةَضاغتى كة هة ياُووُي ًواظةُة بةظًاُى

ــة)     472) ــةوة ب ــةكوضزى خوَيِسي ــط ب ــس زهَي ــان ستٌ ــةآلَ ك ــطاوة، ب ــاض ُووغ ــةوةى  476(ًوي ــاض ئ ــاض زيِ ( ًوي
( ًويـــاض زيِـــاضة، ُـــاظامن كاًـــةياْ َضاغـــتة؟ بةَضاغـــتى بـــؤ ئَيٌـــة دَيطـــاى  476سلوًـــةتيـ ُاضزوويـــةتى )

 ( ُووغطاوة 472ضووُلطزُةوةية هة عةضةبيةكة )
(ًوياض 476ْ و غَى غةزو غى و يةن ًوياض زيِاضة كة ئةطةض )يؤهزوو تط 2812يةن ٓاتووة غاَهى ؿتة. خ2

زيِاضةكةى زي تةضن بلةى يةن تطيووْ وٓةؾـت غـةز ثـةصتاو ثَيـِض ًويـاض زيِاضةكـةى هـة زةًيَِيتـةوة ًـّ          
ُووُةكــة زةثطغــٍ وة ســةظيـ زةكــةَ ضووُلطزُــةوةَ بــسةَُى، سيلٌــةت نــيية هــةوةى كــة ئَيٌــة هــة ُــاو يا 

ياخوز زةتـوامن  (ًوياض بِووغري؟ بةآلَ تطيوَوُيم و ٓةؾت غةزو ثةصتاو ثَيِض ًوياض زيِاض ُةُووغري.476)
بَوـَيٍ تــطؽ هــةوة نــية؟ ئــةو تطغـة هــة َضواُطــةي نــييةوة غةضنــاوةي ططتـووة؟ كــة ئَيٌــة ئــةوة ئةطةضنــي    
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 331بيت كـطاوة، زوو تطيويـؤْ و   ًوياضةكـة تةغـ   476َضووُلطزُةوةي ظياتطي هةغةض ُةزضاوة، بـةآلَ تـةُٔا   
 ًوياضةكة بة تةواوي تةغبيت ُةكطاوة، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان عٌط ُوضةزيين، فةضًوو.

 بةَضَيع ز.عٌط ُوضةزيين:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ن بة وضزةكاضييةوة بةَضووُي زةضباضةي زةضخػتين زآات هةاليةْ سلوًةتي ٓةضَيٌي كوضزغتاُةوة بةَضاغ
خطاوةتة َضوو، بة زوو ؾَيوة، يةكَيلياْ هة ُاو ثطؤشة ياغاكةزا ٓةية، ئةوي تطيؿياْ بة هيػتَيم َُيطزضاوة كة 

وةظاضةت و ًوئةغةغاتي تةواوي وةظاضةت سلوًةتي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ هةطةَهي زا َضووْ كطاوةتةوة،  31
بوزدةزا َُيطزضاوة و َضووْ و َضةواُيؿة، سلوًةت هة ُاو هيػتةكةزا  بؤية ًةغةهةي بوزدة و زآات هة ُاو

كة ُاضزوويةتي هة ُاو ياغاكةف زا ئةوة زةضي خػتووة، نؤْ ئةوة كطاوة؟ سلوًةت كة ئةوةي كطزووة 
هةغةض بِةًايةكي ياغايي كطزوويةتي، ئةويـ زةغةآلت زضاوة بة كؤًةَهَيم ياْ بة شًاضةيةن هة 

وةي بتواُّ ئةو زآاتةي غاآلُة وةزةغن زةَٓيِّ زةغةآلتياْ ثَي بسضَي تا بيلةُةوة بة وةظاضةتةكاْ بؤ ئة
خةضدي بؤ بةَضَيوةنووُي كاضوباضي خؤياْ و بؤ ئةصتاًساُي ثطؤشة، ئةوةف تةواو كؤكة هةطةَي ئةو 

ووزا زاواياْ ئةُساًي ثةضهةًاُي بةَضَيع هة فطاكػيؤُة دياواظةكاْ، هة نةُس َضؤشي ضابطز 48ًةبسةئةي كة 
هة سلوًةتي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ كطزووة بؤ دَيبةدَي كطزُي ًةبسةئي الًةضكةظييةتي ئيساضي، زةغةآلت 

 بسضَي با وةظاضةتةكاْ تا تةقةضوف بة زآات و غةضًايةي خؤياُةوة بلةْ، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ػةي خؤتاْ كطز، فةضًوو ُيو زةية بعامن نت زةوَي؟ يةن ئاخط ئةويـ يػةي خؤي كطز و ئَيوةف ي
 زةية.

 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

بةَهَي وةآلًي ئةو ُازةَ، بؤ ئَيٌة ُية َضووُلطزُةوة بسةيّ هةغةض يػةي ثةضهةًاُتاضاْ، ًّ طوَيٍ هة 
ئيؿي سلوًةت ؾت ٓةية َضووُلطزُةوة بسا،  سا، ٓةُسَيَضووُلطزُةوةيةن بوو هةغةض يػةي ثةضهةًاُتاضاُي

 و هيصُةي زاضايي ية ُةن ئةُساَ ثةضهةًاْ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو ًاًؤغتا عٌط.
 بةَضَيع عٌط عبساهععيع:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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غةغةي سلوًةت و زةظطا و ًوئة 31ة زاضايي زآاتي تة ٓاوثَيهةي كة باؽ زةكطَي طوايئةو هيػ
 وةظاضةتةكاُي ٓةبَي، ئَيٌة وةكو ثةضهةًاُتاضاْ ُة بيػتووًاُة، ُةبيِيوًاُة، ٓةض بؤ تَيبيين.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان عٌط ٓةوضاًي، بةآلَ فةضًوو بؤ ئةوَي كان عٌط.

 بةَضَيع عٌط قسيق ٓةوضاًي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

بلةيّ كة ٓاتووة  2818و سيػاباتي خيتاًي  2818ةًاؾاي ياغاي بوزدةي غاَهي ئَيٌة ئةطةض ت
ثةضهةًاُي كوضزغتاْ، ئةوةي كة ئَيٌة وةكو ثةضهةًاُتاض تَيبيين زةكةيّ دياواظي ٓةية هة َُيواْ زآاتةكة، 

ّ بؤ بؤ؟ هةبةض ئةوةي ئةقَوةْ بوزدة ٓةًووي ًوخةًةُة، ٓةًووي تةيسيطة، سلوًةت زةَهَي تةيسيطي ً
ئةًػاَي ئةوةُسة زآاتة، ئةوةُسةف خةضدي ية، بةآلَ ئةوةي كة ثَيويػتة ئَيٌة وةكو ثةضهةًاُتاض بيلةيّ 
ظياتط يػة كطزُة هةغةض سيػابي خيتاًي، كة نةُسي زضوغتة؟ نةُسي زضوغت ُية؟ نوُلة ئَيٌة ئةوةي 

اؾاي ضةيةًي زآات بلةيّ، سيػابي خيتاًي ية بة فيعى طةيؿتووة، بة كؤتا ٓاتووة، بؤية ئةطةض تةً
بلةيّ، دياواظي ٓةية، ئةو  2818ٓاتووة، تةًاؾاي سيػابي خيتاًي  2818ئةوةي كة هة ًواظةُةي 

تةعييين كطزووة، بة  2818زآاتةي كة تةس يق بووة ظياتطة هةوةي كة سلوًةتي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ بؤ 
ي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ تةيسيطي زآاتي كة سلوًةت 2812ٓةًاْ ؾَيوة، بؤية بؤ ئةًػاَهيـ بؤ غاَهي 

% وةكو ئةوة بَيتةوة، ئيٌلاُة كةًرت ياْ ظياتط بَي، 188كطزووة خؤ ًةضز ُية ئةو تةيسيطة ٓةًووي هة 
ًِيـ وةكو ٓاوكاضامن هة ثةضهةًاُتاضةكاْ خػتياُة َضوو، ًاؼي ئَيٌةية، سةيي ئَيٌةية بةزوازانووُي ئةَ 

؟ ئةَ بابةتة هة سيػابي خيتاًي يةك  زةبَيتةوة، َضَيطةي ياغايي سةيي ةتة بلةيّ، بةآلَ كةي و نؤْ
خؤي ٓةية، بؤية ًِيـ ثؿتيواُي هةوة زةكةَ، ئةوةي ثةيوةُسيساضة بةوةي كة ًّ ثؿتيواُي َضاي كاًياْ 
بلةَ؟ ًّ ثؿتيواُي َضاي ئةوة زةكةَ نؤْ هة ياغاكة ٓاتووة ئا بةو ؾَيوةية بَيت، هةبةض ئةوةي تةبيعةتي 

َيم زآات و ٓةُسَيم خةضدي ٓةية كة هةغةض سيػابي ًيِةح سيػاب كطاوة، ُانَيتة ُاو ٓةُس
خةضدييةكاْ، ُانَيتة ُاو زآاتةكاْ، ٓةض هةوَي ًةياقة زةكطَي، هَيم زةبَطَيّ، بؤية ًّ ئةو َضايةي كان 

زةبَيت، هةبةض  طؤضاْ زووباضة زةكةًةوة، ئةطةض ئَيٌة زآات ظياز بلةيّ هة بةضاًبةضيـ زا خةضدي ظياز
 ئةوة، ئةوة تةسكيى ساقوة، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 دةُابي وةظيط ئةطةض تَيبيِييةكت ٓةية، فةضًوو.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُي/ وةظيطي زاضايي و ئابووضي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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غاآلُي تط بة ٓةًاْ ؾَيوة ٓاتؤتة ُاو ثةضهةًاْ، ئةو  بة ُيػبةتي زآاتةوة ئَيٌة زآات ئةًػاَهيـ وةكو
زآاتاُةي كة هة ُاو بوزدةكةزا زةضكةوتووة، ئةوة تةيسيطاتة، بة تةيسيطة، تةعييِة، ئةوة هة سيػاباتي 
كؤتايي زا ئةوة خةتي َضاغتةييِةي خؤي وةضزةططَي، ئةو وةختة ظياز زةكات، كةَ زةكات، نوُلة داضَيلي 

ةوة ئةوة تةيسيطة، بة تةيسيط زاُطاوة، باؽ هةوة زةكطَيت ئَيٌة طواية هيػتَيلٌاْ ُاضزووة تط تةئليس زةكةً
و ئةو هيػتة هةَ ئةخرياُةزا ٓاتووة، ئةو هيػتة هة ئةوةهةوة هة ُاو سيػابي ًيِةسساية، ًيِةح تةبيعةتي 

ةخاُة، وةكو ئةو ؾوَيِة، ئةو سيػابي ئةو زةوائرياُةي كة بالاْ كطزووة وةكو ؾاضةواُييةكاْ، وةكو فَطؤك
وةكو ئةواُةي تط كة بالاْ كطزووة، ٓةض ٓةًووي وةكو باُ ةكاْ، ئةواُة هة ُاو ئةو دؤضة سيػاباتاُةية، 
ئةوة ئةطةض بَيت و ُةيكياْ ٓةبَيت ثاضةياْ هة زآاتةكةياْ، خةضدييةكاُياْ ظياتط بَيت، زةبَي سلوًةت 

زا عةدع زةضزةكةوَيت، ئةواُة ٓةًووي هة ُاو ئيػتيٌاضةكاْ زا زةعٌي بلات، بؤية هة ُاو سيػاباتي ًيِةح 
ؾي كطاوةتةوة و زياضة نؤُة و بؤ ني ية؟ بةَضاغن يةعين ئةطةض بَيت و ئَيٌة ئةوة بَيِري ًةعِاي ئةوةية 
وةكو سيػاباتي عاًي ًواظةُة خةهةهي تَي زةكةوَيت بةو ؾَيوةية، ئةوة ؾوَيين خؤي ٓةية، ئةويـ ؾوَيين 

ةية، تةبيعةتي ئةو سيػابة بةو ؾَيوةيةية، ٓةض نةُسَيم بطاي بةَضَيعَ كان ئاضاَ باغي ئةوةي كطز خؤي ٓ
طواية يةكَيم هة فةيةضةكاُي زآات ًيِةسة، ئةوة ًيِةسي خاضجيي ية كة زةزضَيت، ئةو ًيِةسي 

بي ئةواُةي كة خاضجييياُة ئَيٌة وةكو ٓةضَيٍ ٓةض بؤًاْ ُية وةضي بططيّ، بةآلَ كة زَييتة غةض سيػا
ظياتط ضيب  و خةغاضةياْ ٓةية، زةنَيتة ُاو ئةَ سيػاباُةوة، ئةوةي كة ٓاتووة، ئةو تةيسيطةي كة ٓاتووة 

 ٓةض وةكو غاآلُي ثَيؿووتط، وةكو وةظاضةتي ًاهيةي عريايي و سلوًةتي عريايي ٓاتووة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ةي كطز ئةًَطؤ هة ًاززةي يةكةَ، بؤية ئَيٌة زاوا زةكةيّ هة هيصُةي ياغايي ٓةضزوو كةؽ يػ 28بةَضَيعاْ 
 قياغةكة  وَيَِيتةوة، بؤ ئةوةي بيدةيِة زةُطساُةوة، فةضًوو كان زَهؿاز.

 بةَضَيع زَهؿاز سػري يازض:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ةًاَُيلةوة.ثَيلَٔيِاُي هيصُةيةكيـ تةَضح كطا هةاليةْ نةُس ئةُساَ ثةضه
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

كان زَهؿاز ًةغةهةي َضةيابة، َضةيابةي ًاهي ئيدتيكاقي ئةوةية كة بةزوازانووْ بلات بؤ ئةو ًةغةالُة، 
ئَيوة زةتواُّ زوايي نةُس ثةضهةًاُتاضَيم ئةو زاواية بلةْ، ئَيٌة زاواكةي ئَيوة تةسويوي ناوزَيطي زاضايي 

 ناوزَيطي زاضايي ئةوة بلات، فةضًوو كان عسُاْ. زةكةيّ،
 :عجُإبةَضَيع عسُاْ 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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هةطةَي َضَيعَ بؤ بؤنووُي دةُابت، ئَيٌة وةكو فطاكػيؤُي طؤَضاْ زاواي ثَيلَٔيِاُي ئةو هيصُةيةًاْ كطز، هة 
ًاُي كوضزغتاْ زواي ئةو طوًاُاُةي كة بابي زآاتةكاْ زا، ئةوة زاوايةكي ياغايي ية، ًةفطووظ واية ثةضهة

يػة كطا و زواي ئةو ًةوظووعة تاظةيةي ٓاتؤتة ثَيؿةوة، هيصُةيةكي ثةضهةًاُي بؤ تةس يق كطزْ هةو 
 ًةوظووعة ثَيم بَٔيِطَيت، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ةضًوَي.ئَيػتاف بةَضَيع غلطتَيطي ثةضهةًاْ َضووُلطزُةوي ٓةية با بف

 بةَضَيع فطغت أظيس عبساهلل/ غلطتَيطي ثةضهةًاْ:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ًّ باغي ئةوة ُاكةَ كة ئيدتيكاقي ثةضهةًاُة بة وضزكاضي بهَيتة ُاو سيػابات ياْ ُا؟ نوُلة تةبيعةتي 
ي ئةُساًاُي ثةضهةًاْ ًوختةم ُيِة بةو ؾتة، تةبيعةتي ئةُساَ ثةضهةًاْ يةقسَ، ُة تةبيعةت

ثةضهةًاْ، ًوختةم ُيِة بة تةزييق، بة َضةئي ًّ ظياتط ئيؿي َضةيابةي ًاهي ية، ئةوة ُويتةيةن، ُويتةي 
زووةَ تةس يق هةغةض ؾتَيم زَيتة كطْ ًةودوز بَيت، ئةوة تةعييين زآاتي غاَهي، ئةطةض ًةخكةز ثَيي 

طْ ئةوي هةبةض زةغتٌاْ بَيت، ، تةس يق هةو ؾتة زَيتة ك2812، 2811بَيت، ُة  2812ئةوة بَيت زآاتي 
ٓةتا ئةًَطؤ  1/1/2812هة  2812َٓيؿتا ٓةًوو تةس يق ُةبوويِة،  2812تةس يق كطابَيت، زآاتي 

، زوو/ 2812ئةطةض ٓاتبَيت دوظئةن هةو فةتطةية ٓاتووة، ٓي ٓةًووي ُةٓاتووة، ٓةًووي غاَهي 
ايي ثاف ئةوةي غاَهةكة تةواو زةبَيت ياْ سلوًةت تةعييين كطزووة بة ًةبوةغةن، غبةي زياض زةبَيذي، زو

تةعييين سلوًةت زةيي ة و َضاغتة، ياْ زةييق ُةبووية، بة َضةئي ًّ ئةطةض خي فةن زةضنوو هةو 
ساَهةتة ًةغئوهيةتي سلوًةت تةس يق ُابَيت، كةُطي ًةغئوهيةتي سلوًةت تةس يق زةبَيت؟ ئةطةض ٓاتو 

ًوياضي  48غاَهةكة، هة سيػابي خيتاًي زةضنوو سلوًةت  ًوياض زآات بوو زوايي 58با فةضظ بلةيّ 
ًوياض هةاليةكي زاُاية، ئيع ُي ُةكطزية، ئةو وةختة ًةغئوهيةتي سلوًةت زياض  18ُووغيية، يةعين 

هة  2812زةبَيت، )بإعتباض( زآاتي سةيي ي عةضظي ُةكطز، ثيؿاُي كةغي ُةزا، بةؽ ساهيةْ زآاتي 
، كةُطي ئيع ْ زةبَيت؟ هة 31/12بة كؤُلطزُةكةي زةكةْ، ٓةتاكة  زةغت بة تةس ي ي، 1/1/2812

سيػابي خيتاًي ئيع ْ زةبَيت زآاتةكة نةُس بووْ، ئةو وةختة ئةطةض فةضيَيم ٓةبوو ُاو بةيين زآات 
و تةيسيط، ئةو وةختة ًةغئوهيةتي سلوًةت تةس يق ُابَيت، نوُلة ئةقَوةْ زآات تةعييِة، بةآلَ 

 48ًوياض بوو، بةآلَ سلوًةت  58و، ُةتيذةي تةس ي ة ئةطةض ؾتةن هةغةض بوو، زآاتةكة ئةطةض زياض بو
ًوياض بعضْ، ياْ  18ًوياضي ُووغيبوو، ئةو وةختة َضاغتة سلوًةت، وةظاضةي ًاهي ًةغئوهة )بإعتباض( 

 ئيع ُي ُةكطزية، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 طزووة، با بفةضًَي.كان غةضٓةُط يػةي ُةك
 بةَضَيع غةضٓةُط فطز ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
وةن ئةوةي ًوتةبة  بووة تا ئَيػتا، ئةو ثَيؿِياظة نةُس ئةُساًَيلي بةَضَيع ثؿتيواُياْ هَي كطزووة، 

ز، ًةفطووظة  طَيتة زةُطساُةوة، ئةوة يةن، زووةَ هةغةض ًةغةهةي تةعيري كة دةُابي غلطتَيط باغي كط
، ئَيٌة ئةطةض ئةو هيصُةية ثَيم بَيِري بؤ ئةو ؾةف ًاُطة 2812ئَيٌة هة كؤتايي ًاُطي ؾةؾسايّ، ؾةؾي 

هةغةض ئةو سةقيوةيةي كة هةو ؾةف ًاُطة زةغت زةكةوَي، ؾةف ًاُطي زآاتووف زةتواُطَي تةعيري 
 بلطَي، زياضي بلطَي، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 عبساهػ َ، فةضًوو.كان 

 
 بةَضَيع عبساهػ َ بةضواضي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

زةُطساْ هةغةض نةُس ؾَيوةي زاَضؾتين ًاززة زةزضَيت، هة ُاو ًوُايةؾة كطزْ و زةُطساْ هةغةض يةن 
كي ًاززة، زةُطساْ هةغةض ثَيؿِياضَيلي تط ُاكطَيت، ئيِذا ئيعافةتةْ بؤ ئةوة ثَيؿِياضةكة ٓيض بِةًاية

ًةُتي ي و ياُوُي ُية، بؤية ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ئةو ثَيؿِياضة َضةت بلطَيت، زةُطساْ تةُٔا زةزضَيت نةُس 
 ساَهةت ٓةية بؤ قياغةي ًاززةي يةن ظياتط، ثَيؿِياض وةضُاطريَي.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ثةضياْ خاْ، فةضًوو.

 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ:
 ةضؤكي ثةضهةًاْ.بةَضَيع غ

ئةوةي كة دةُابي كان فطغت وتي ئةوة تةعييِة، َضاغتة، بةآلَ ئَيٌة ٓةًووًاْ زاُيؿتوويّ هَيطة تةعيري 
ثةغِس زةكةيّ، يةعين ؾتَيلي واييع ثةغِس ُاكةيّ كة ثَيؿرت بةغةض نووبَي، ئَيٌة بؤ ئةوةي زَهِيابري 

اغتييةوة كة ثةغِسًاْ كطزووة، نؤْ زَهِيا زةبري هةوةي ئةو تةعييِة واييعة، ئةو تةعييِة ُعيلة هة َض
هةو ٓةًوو طوًاُةي هة يةكةَ َضؤشي يػة كطزُةوة ئَيٌة ٓةًاْ بووة هةغةض زآات؟ دطة هةوةي كة وةكو 
كان غةضٓةُط وتي ًوتةبة  ٓةتاكو ئَيػتا ئةوة بووة، ٓةض ض ثَيؿِياظَيم، غَي ئةُساًي ثةضهةًاْ كة 

اًي ثةضهةًاُيـ ثَيؿِياظ بلات،  طَيتة زةُطساُةوة، ًوتةبةعي وا ُةبووة ئةقَى واية ئةطةض يةن ئةُس
 ثَيؿِياظَيم ٓةبَي بؤ َضةت كطزُةوةي ثَيؿِياظ، ثَيؿِياظ خؤي زةبَي  طَيتة زةُطساُةوة، ظؤض غوثاؽ.
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان طؤضاْ، فةضًوو.

 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز ستٌس:
 غةضؤكي ثةضهةًاْ. بةَضَيع

وةَه  يػةكاْ كطا، بةآلَ سةظَ هَي ية تةوظحيَيلي وضزتط بسةَ، ئةطةض ئةَ بؤنووُةي ثَيلَٔيِاُي هيصُة 
زا زةكطَي، بة َضةئي خؤَ َضَيعي هَي بطريَي، يػةكةيةكي هةغةض بلطَي، بةآلَ  2811هةغةض زآاتي غاَهي 
و هيصُةية ثَيليـ بَي هة ياظاصتي سلوًةتساية، بؤ؟ ية ًّ ثَيٌواية ئةطةض ئة2812ئةطةض هةغةض غاَهي 

هةبةض ئةوةي ئَيٌة بطةيِة ٓةض ُةتيذةيةن بة سلوًةت زةَهَيري ئةو زآاتةي تؤ ُعيم ُية هةوة، هة 
ُةتيذةزا سلوًةت ئةو يػةي كان فطغت طوتي زةَهَي ئةوة تةعييِة، كَي زةَهَي ئةو زآاتي طوًططةي كة 

ي كطزووة، بؤ صيووُة هة غِووضزا، هة ًاوةي ؾةف ًاُط زا ٓيهي تط ئةو زآاتة تؤ نووي هَيلؤَهيِةوةت هَي
كوضت ُاكات، كةَ ُاكات، واتا سلوًةت ُاكةوَيتة شَيط ًةغئوهيةت و هَيجطغيِةوة ئةطةض ئَيٌة هةغةض ئةَ 

تطة، تةعييِةي ئَيػتاًاْ كطز، بةآلَ ئةوةي بة زةغت ٓاتووةو سةيي ي ية هة ضابطزوو، ئةوة يػةيةكي 
 زةكطَي طوَيي هَي بطريَي هة َضووي ًةُتي ييةوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان سادي بي ي، فةضًوو.

 بةَضَيع أظيس غويٌاْ )بي ي(:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ضةكة زةُط ًّ ثَيٌواية ًوتةبة  ئةوةية كاتَيم نةُس ئةُساَ ثةضهةًاَُيم ثَيؿِياضَيم زةكةْ، با ثَيؿِيا
ُةَٓييَن، ثَيؿِياضةكة دةُابتاْ بيدةُة زةُطساُةوة، با زةُط ُةَٓييَن، َضةفع بلطَي، ئةوة خؤ ًةعِاي ئةوة 
ُية ئي  كة ثَيؿِياض كطا، ثَيؿِياضةكة زةبَي يبوَي بلطَي، هةاليةن، هةاليةكي تط ئةَ هيصُةية زةكطَي ئَيٌة 

ٓةية، زةكطَي   2811ةيّ بةؾَيلياْ ثةيوةُسيياْ بة غاَهي غاَهي َضابطزووف ئَيٌة ئةو زآاتاُة باؽ زةك
ف بلات، نوُلة ئَيٌة بةَضاغن طوًاصياْ هة غاَهي 2811ئةَ هيصُةية تةزييق هة زآاتةكاُي غاَهي 

 ف ٓةية، غوثاؽ.2811
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو ًاًؤغتا عٌط.
 بةَضَيع عٌط عبساهععيع:

 ضؤكي ثةضهةًاْ.بةَضَيع غة
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بةَضاغن ئةو باغة هة هيصُةي ٓاوبةؾي ياغايي و زاضاييـ كطا، تةُاُةت ثَيؿِياضي ئةوة كطا هيصُة 
ٓاوبةؾةكة هة هيصُةي زاضايي، ياغايي، ُةظآة ثَيم بَٔيِطَي، ظؤضبةي بطا و خوؾلاُيـ ٓاوزةُط بووْ 

تةُاُةت هةغةض ُاوةكةي تؤظَي ًؿت و ًَطًاْ هةطةَهي، ًّ كَيؿةَ كاتةكة ُية ئَيػتا بَي ياْ كاتَيلي تط، 
بوو، ئايا ُاوي هَيلؤَهيِةوة بَي؟ ياْ بةزوازانووْ؟ بة ثَيي ثةيَطةوي ُاوخؤي ثةضهةًاْ، ثةضهةًاْ بؤي ٓةية 
هيصُةي بةزوازانووْ بؤ ٓةض بابةتَيم كة بيةوَي ثَيم بَٔييَن، ض ئيؿلاهَيم ٓةية هةغةض ئةَ بابةتة؟ 

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ضغ ْ بايع/ز. ابةَضَيع 

 كان كاضزؤ، فةضًوو.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئَيٌة يػة هةغةض تةعيري زةكةيّ، ئةو تةعييِة هةغةض ئةغاغي سيػابي غاَهي َضابطزووة، ئةوة خاَهَيلة كة 

ئةغاغة ئةو تةعييِة ٓةَهػةُطَييَن كة ٓةض هيصُةيةن بَيت زةتواَُي بةزوازانووُي بؤ بلات، هةغةض ئةو 
نةُس هة َضاغتييةوة ُعيلة؟ خاَهَيلي تط بة ثَيي ثةيَطةو ثَيؿِياض كطاوة، ياُوُي ية، بؤ ٓيض ثةضهةًاُتاضَيم 

 ُية ثَيؿِياضي ثةضهةًاُتاضاُي تط َضةت بلاتةوة، بؤية سةية  طَيتة زةُطساْ، غوثاؽ.
 :ْثةضهةًاغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ستٌس ؾاضةظووضي، فةضًوو.
 بةَضَيع ستٌس اظيس ؾاضةظووضي:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
زياضة ئَيٌة ٓةًووًاْ بة زةُطساْ زوو َضؤش هةًةو ثَيـ ئيدتياضي ٓةضزوو هيصُةي زاضايي و ياغاييٌاْ كطز 

ة، ئةَ هَيصُة بةَضَيعة كة بؤ ئةوةي زةضدي ٓةًوو يػةكاْ، َضا و ثَيؿِياضي ئةُساًاُي ثةضهةًاْ بَيَِيتةو
َٓيِاوياُةتة بةضزةَ ثةضهةًاْ، زوو َضاياْ َٓيِاوةتةوة، يةعين واظسة هةوة َضاي غَييةًي تيا ُية، يةعين 
بؤية ئةطةض ًّ َضَيعَ ٓةية بؤ َضةئي ئةُساَ ثةضهةًاْ كة َضاغتة هة ُاو ثةضهةًاْ زا َضةئيةكي وا بَي و 

ة هة يػة كطزُة هةغةض ًويتةضةسَيم كة ئةو هيصُاُة زوو َضؤشة خطاوةتة زةُطساْ، بةآلَ ئَيػتا ئةو
 َٓيِايةتةوة، بؤ زوو َضاياْ َٓيِاوةتةوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غؤظاْ خاْ، فةضًوو.

 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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يصُة زضوغت بلةيّ، هةو كاتةي كة زةًاُةوَي، ئةوة بة ثَيي ثةيَطةوي ُاوخؤي ثةضهةًاْ ئَيٌة زةتواُري ه
ئَيٌة ئَيػتا ًوُايةؾةي ياغاي بوزدة زةكةيّ، زواي ئةوة يةعين هة ُاو ياغاي بوزدةزا تؤ نؤْ ؾتَيم 
تةغبيت زةكةي كة كاضي خوزي خؤًاُي ثةضهةًاُةكةية؟ ًّ زةَهَيٍ ئةطةض ٓاتو ئَيٌة سياُةوَي تةس يق 

بَي هة دةهػةيةكي ثةضهةًاْ زا، بة ُةقَيلي َضةلي، بة ئيٌعا كطزُي ئةُساًاُي هةو واضيساتاُة بلةيّ، زة
ثةضهةًاْ، زاواكاض بري هة غةضؤكايةتي ثةضهةًاْ كة هيصُةيةن ثَيم بَيت بؤ بةزوازانووْ بؤ واضيسات، بةآلَ 

ئةَ ياغايةية؟ ئَيػتا ئَيٌة ياغاكةًاْ ياغاي بوزدةية، عي يةي بةغةض سلوًةتةوةية، كَي دَيبةدَيلاضي 
سلوًةت؟ خؤ ئَيٌة ُري، ثةضهةًاْ ُية، ثةضهةًاْ تةؾطيعي زةكات، سلوًةت دَيبةدَيي زةكات، ئةوةي 
ئةو بةَضَيعاُة باغي زةكةْ هة قوَهب كاضي ثةضهةًاْ خؤيةتي، هة قوَهب كاضي ثةضهةًاُة، ًةفطوظة ئَيٌة 

 ....هة دةهػةيةكي تايبةت زا ئةَ كاضة بلةيّ، ُةن ئَيػتا.....
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ُةضضياْ، فةضًوو.
 

 بةَضَيع ُةضضياْ عبساهلل يازض:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئَيٌة ٓةض هةَ ثةضهةًاُة نةُسيّ داض هيصُة ًوختةقةكاصياْ ضاغجاضزووة كة ثوختةي طةآلَهةي َضةئي 
تة بةضزةغتياْ بَيَِيتةوة ُاو ثةضهةًاْ، هة ُةتيذةف ٓةض ثةضهةًاُتاضاْ، ياْ وةكو ئةو ياغاياُةي زةخطَي

ًوُايةؾةي هةغةض زةكطَي، ٓةُسَي داض ئاضائي تط زَيتة ئاضاوة، بةَضَيعاْ ئَيٌة ئةطةض وةكو ئَيػتا ئةوة بَوَيري 
هة َضةئيةكاْ زا ٓاتووة، كةواتة غابي ةيةكٌاْ زضوغت كطزووة ٓةض هة ئَيػتاوة، تةُٔا ئةو خاآلُةي كة 
ٓاتووة بيدة زةُطساُةوة، كةواتة ًوُايةؾةي بؤ نية؟ ئةطةض ٓةضوةكو َضةئيةكي ظياتط ُةبَيت، عةفوَ 
بلةي دةُابي غةضؤكي ثةضهةًاْ، ئَيٌة ئةطةضة وةكو هة ُاو ياغاكةؾسا زاُةُطَي با وةكو ئَيػتا بلطَي بة 

زآاتووزا، بؤية ظؤض ظةضوضة و ثَيويػت َضةئيةكي ثةضهةًاُي، بَطياضَيلي ثةضهةًاُي، كة هَيصُةكة زاسيةظضَي هة 
 زةكات  طَيتة زةُطساُةوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ئَيػتا زوو َضةئي ٓةية، َضةئيةكياْ زةَهَي با هيصُةيةن ثَيم بَيت، َضةئي زووةَ زةَهَي ئَيػتا وةخن ئةوة ُية، 

هةالي هيصُةيةكي تطي ثةضهةًاْ بلطَي، زةخيةيِة  وةخن ًوُايةؾةي بوزدةية، ئةطةض ئةو َضةئيةف ٓةبَي
 زةُطةوة، فةضًوو كان غاالض. 

 بةَضَيع غاالض ستٌوز ًطاز:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.



 159 

بةَضَيعاْ ئةُساًاُي ثةضهةًاْ، هة َضاغن زا ئةو َضةئيةي كة بةؾَيم هة ئةُساًاُي ثةضهةًاْ هةغةض هيصُة 
َضَيعي هَي بطريَي، بةآلَ ئَيٌة هةُاو ًاززةي يةكةًي ياغاي بوزدةزايّ، زوو  ثَيلَٔيِاْ زةضياْ بَطيوة، زةبَي

َضةئي ٓاتووة، ٓةضزوو هيصُةي ًةعين ئيؿي خؤياْ كطزووة، ئةوةي ثةيوةُسي بة هيصُة ثَيلَٔيِاُةوة ٓةية 
ًةَهَيم طوًاْ ضةئي غَييةَ ُية، بابَيلي تطة، ثةيوةُسي بة هيصُة ثَيلَٔيِاُةوة ٓةية، بؤ َضووُلطزُةوةي كؤ

هةغةض زآات، هةواُةية هةغةض خةضدي، زةكطَي ئةوة هة زةضةوةي ئةَ ًاززة، هة كؤتايي ًاززةكاْ زا زةبَي، 
هة تةوقياتةكاْ زا زةبَي، هة بابةتَيلي تط زةبَي َضَيعي هَي بطريَيت، بةآلَ ًّ تةقةوضَ واية ثَيلَٔيِاُي هيصُة 

 .هةُاو ئةَ ًاززةية هة دَيطةي خؤيسا ُية
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

خؤي ئةطةض هيصُة ثَيم بَي هة ظضيين ئةو ًاززةية ثَيم ُايَي، زةبَي هة كؤتايي تةواوكطزُي ئةَ ياغاية ئيِذا 
ئةوة بلطَي، نوُلة ئةوة ُابَيتة بةؾَيم هة ًاززةكة، ُابَيتة بةؾَيم هة ياغاكة ئةوة بةَضاغن، زةكةوَيتة 

، ئةطةض ثَيياْ خؤؾة ئةو خوؾم و بطاياُةي ئةوةياْ تةضح كطز، كة ياغاكةًاْ تةواو كطز، زةضةوةي ئةوة
زوايي ئةوة تةضح بلةُةوة غةض هة ُوَي، ئَيٌة زةخيةيِة زةُطةوة زوايي، بةآلَ با ياغاكة تةواو بلةيّ، ًّ 

زةخةيِة زةُطةوة، ٓةضزوو ٓةض هة ئَيػتاوة ثَيتاْ زةَهَيٍ كة ياغاكةًاْ تةواو كطز ئةو ثَيؿِياضةي ئَيوة 
َضةئي زةخةيِة زةُطةوة، يةكَي زةَهَي هيصُةيةن ثَيم بَي، ئةوي تطيـ زةَهَي ئَيػتا وةخن ئةوة ُية، ٓةض 
كاًياْ زةُطي َٓيِا، ئي طاض هةغةض ئةوة زةكةيّ، كاكة وةَه  بةو سيػابة بَي تةواو ُابَي بطاي ًّ، ئاخري 

 َضاْ، فةضًوو.كةؽ كان كاضزؤ غةضؤكي فطاكػيؤُي طؤ
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئةَ ثَيؿِياضة زةخةيِة زةُطساُةوة، نوُلة ثةيوةُسي بةَ ًاززةيةوة ٓةية، ؾةضت ُية هة ًاززةكة 
تةغبيت بلطَي، با ًوهعةَ بَي ياغاكة بة ًوذتةيَيم، ئاخط ئَيػتا بؤ زضوغت كطزُي هيصُةكة بيدةيِة 

 كة يبوَي كطا ئةو كاتة.... زةُطساْ،
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ئَيػتا هيصُةي ٓاوبةف ثَيؿِياضَيلياْ ٓةية، با بفةضًووْ.
 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
بَي، ئةو زآاتاُة هة َضاغن زا ٓةضوةكو هة َضووي ياغاييةوة تةس يق هة ؾتَيم زةكطَيت كة فيعوةْ َضوويسا

ًوخةًةُة، بةآلَ ئةطةض ٓةض بؤ زواي ئةوة ئةوةُسةي بة ثَيي ثةيَطةوي ُاوخؤي ثةضهةًاْ، َضَي هة ٓيض 
ئةُساَ ثةضهةًاَُيم ُةطرياوة بةزوانووْ بلات بؤ ٓةض ؾتَيم، زةتواَُي بةزوانووْ بلات، ئةوة ساَهةتَيم، 
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ًةوظووعة بعاُري، زةبَي سيػاباتي خيتاًيٌاْ هةبةض  ساَهةتَيلي تطيـ ئةطةض سياُةوَي هة سةيي ةتي ئةو
تاكو سةيي ةتي ًةوظووعةكة َضووْ بَي هةبةض  31/12/2812( طةيؿتبيِة ع٢ً األقٌزةغت زا بَي، )

ناوًاْ، ئةطيِا ئَيٌة بهري تةس يق هةغةض ؾَن بلةيّ كة ُةتواُري تةس ي ي هةغةض بلةيّ، بةضزةواَ 
 بَيت، ُاطةيِة ُةتيذة، غوثاؽ.

 بةَضَيع عوُي كٌاي بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

وا زياضة هة ئةصتاًي طفتوطؤكطزْ زا ئَيٌة هة هيصُةي ٓاوبةف كة كؤبووُةوةًاْ كطز، ئيتيفايٌاْ كطز 
هةغةض ئةوةي كة زيواُي َضةيابةي زاضايي هة ٓةضَيٌي كوضزغتاْ بةو ئيؿة ٓةَهبػتَيت، ًازةكٌاْ قياغة 

ةكٌاْ وا زياضة ثَيؿِياض كطا كة زيواُي َضةيابةي زاضايي هة ًاوةي غَي ًاُط زا كطزةوة، هة َضاثؤضت
غةضؤكةكةي زاسيةظضَي، بةزوازانووُي ئةو بابةتة بلات، ٓةض بابةتَيلي تط، دطة هةوةف ياغاي بوزدة هة 

تا  76ةكاُي ثةيَطةوي ُاوخؤ و هة ياغاي ثةضهةًاْ بة ؾَيوةيةكي تايبةتي ًوعاًةهةي هةطةَي كطاوة، هة ًازز
، واتا ٓيض ًةع وي و ياُوُي ُية بَوَيري ئَيٌة ئَيػتا هيصُةيةكي تةس ي ي زاسيةظضَيِري بؤ ئةو 79ًاززة 

بابةتة، نوُلة تةس يق كةي زةكطَي؟ كةي زازةًةظضَي هَيصُةي تةس ي ي؟ ئةو كاتةي ئةطةض دةضضيةن 
وابَيت بَوَيري ئئيتئاًي كةؽ بلةيّ، ياْ َضوويساوة، ئايا ئَيػتا ٓيض دةضضيةيةن ضوويساوة؟ بابةتَيلي 

سلوًةت فةضًوو ساهة ًوخةًةُة، بوزدة تةعييِة، هة سيػاباتي خيتاًي زياض زةكطَي، كةي سيػاباتي 
خيتاًي ثَيؿلةف كطا، ئةو هيصُةية ياْ ٓةض هيصُةيةكي تط كة زةتواُي بةزوازانووُي بابةتةكاْ بلاتةوة، 

ة بوزدة؟ زآات و خةضدييات نؤْ قةضف كطاوة؟ ياْ قةضف زياضي بلات كة ئايا خةهةي ٓةية ه
 ُةكطاوة؟ ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ئَيٌة هة غةضؤكايةتي يةضاضًاْ زا، ئةوةًاْ ثَي باؾة، ٓةضزوو َضةئيةكة زةخةيِة زةُطةوة، يةكَيلياْ زةَهَي 

ي زآات و خةضدييةكاْ، يةكَيلي تطيـ زةَهَي ئةوة كاضي هيصُةيةن ثَيم بَي هة ثةضهةًاْ بؤ بةزوازانووُ
َضةيابةي ًاهية، با َضةيابةي ًاهي بيلات، بؤ ًاوةي ُيو غةعات زاُيؿتِةكةًاْ تةئذيى زةكةيّ، غةعات 

 سةوت و ُيو زَييِةوة.
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 زاُيؿتين زووةَ
 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
واَ زةبري هةغةض طفتوطؤيةكاْ، هيصُةي ٓاوبةف فةضًووْ بؤ ؾوَيين خؤتاْ، بةَضَيعاْ ثَيؿرت بةَضَيعاْ، بةضزة

باؽ هةوة كطا كة هيصُةيةن ثَيم بَيت، ٓةُسَيم هة ثةضهةًاُتاضةكاْ زاواياْ كطز كة هيصُةيةن ثَيم بَيت بؤ 
اُتاضةكاْ ئةوةياْ ثَي باؾة، بةزوازانووْ و هَيلؤَهيِةوة هة نؤُيةتي زآات و خةضز، زياضة غةضدةَ ثةضهةً

كة ٓةًيؿة هيصُةكاْ، هيصُةي ًوختةؽ، هيصُةي زاضايي و ُةظآة بةزوازانووْ بلةْ بؤ زآاتي ٓةضَيٌي 
كوضزغتاْ و خةضديةكاُي، كةواتة ٓيض خي فَيم ُيية بؤ بةزوازانووْ و تةزييق كطزْ هة زآات و 

هيصُةيةكي تاظة ثَيم بَيت، يةكَيليؿياْ زةَهَيت: ُةخَيط، خةضديات، بةاَلَ زوو ضةئي ٓةية، يةكياْ زةَهَيت: 
ئةوة ئةضكي ٓةيئةتي ناوزَيطي و زةغتةي ناوزَيطي و ثةضهةًاُي كوضزغتاُة، سةق ُيية ئَيٌة ًوقازةضةي 
ًافةكاْ و غةالسياتةكاُي زيواُي ناوزَيطي ثةضهةًاُي كوضزغتاْ بلةيّ، بؤ ئةوةي كاضةكاُي خؤي بلات، 

يصُةيةن ثَيم بَيت، كةواتة ُاوةَضؤكي كاضةكاُي زيواُي ناوزَيطي زاضايي ثةضهةًاْ بةتاَي نوُلة ئةطةض ه
زةبَيتةوة، زياضة ٓةضزووال ئةَ ثةضهةًاُتاضة بةَضَيعاُة سةيي خؤياُة ضةئياْ ٓةبَيت، بريوبؤنووُياْ 

ضناوةكاْ بعاُطَيت و، ٓةبَيت هةو باضةيةوة، ٓةضزووالف هة ياظاصتي ًيووةتةكةًاْ و هة ياظاصتي ئةوةية غة
نؤُيةتي غةضف كطزُةكة بعاُطَيت، ئَيٌة بؤ ئةو ًةغةهةية ٓةضزوو ضةئيةكة زةخةيِة زةُطساُةوة، بةاَلَ 
ئةوة زةكةوَيتة ئةسلاًي خيتاًي، نوُلة ُابَيتة بةؾَيم هة ًاززةيةكيـ هةَ بابةتاُة، ئَيػتا يةكةَ ئةو 

ناوزَيطي زاضايي كاضي خؤيةتي بةزوازانووْ بلات بؤ ٓةًوو ضةئية زةخةيِة زةُطساُةوة كة زةَهَيّ زيواُي 
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زآات و خةضديةكاُي كوضزغتاْ، بةتايبةتي كة ئَيوةي بةَضَيع هة ًاوةي ئةو زوو ضؤشةي ضابطزووزا ئي طاضي 
ئةوةتاْ كطزووة، كة زيواُي ناوزَيطي زاضايي تةفعيى بلطَيت و، هة ًاوةيةكي كوضت كاضةكاُياْ ئةصتاَ 

 ةفعيى بلطَيت، فةضًوو كان عةزُاْ.بسضَيت و ت
 ستٌس: عجُإبةَضَيع عسُاْ 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
هةَضاغتيسا هة سيلٌةتي خػتِة زةُطي ئةَ ُويتةية تَيِاطةَ، نوُلة زيواُي ناوزَيطي زاضايي ياغاي ٓةية، 

ُة زش بةوة بَيت كة ئةوةي كة باغت كطز بةؾَيلة هةياغاي زيواُةكة، يةعين كَييةن ٓةبَيت هةَ كوضزغتا
زيواُي ناوزَيطي بة ئةضكي خؤي هة ناوزَيطي كطزْ و تةزييق كطزُسا ُةبَيت؟ يػةًاْ هةغةض ئةوة 
كطزووة كة ئايا هيصُةيةكي ثةضهةًاُي هةَ غاتة وةختة، كة يػة هةغةض بوزدة زةكةيّ، هيصُةيةكي 

ساًاُي بةَضَيع يػةياْ هةغةض بوو، ثةضهةًاُي تةؾليى بلطَيت بؤ بةزوازانووُي ئةو ًةوظوعاُةي كة ئةُ
 ياُيـ تةؾليى ُةكطَيت؟ يةعين ئةًة ئةغَوي ًةوظوعة.

 
 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ٓةضزوو ضةئيةكاْ ثَيياْ باؾة بةزوازانووْ و ًوتابةعة بلطَيت، تةس يق و تةزييق بلطَيت هة ٓةًوو 

ي كوضزغتاْ، ٓةضزووال زاواؾتاْ كطزووة كة تةفعيى واضيسات و ٓةًوو خةضديةكاُي سلوًةتي ٓةضَيٌ
بلطَيت، زاواتاْ كطزووة زيواُي ناوزَيطي زاضايي تةفعيى بلطَيت، ظؤض ًوُايةؾة كطا بةَضاغن، زةخيةيِة 

 زةُطساُةوة، فةضًوو كان كاضزؤ.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
كة زيواُي ناوزَيطي ٓةضنةُس ئَيػتا كاضا ُيية، ودوزي ُيية، ُة ئَيٌة ٓيض ططفتٌاْ ُيية هةوةي 

ٓةيئةتةكةي، ُة غةضؤكةكةي، ئةًة هةاليةكياْ، هةاليةكي تط ئةوةية ثَيؿِياضي هيصُةكة زةبَيت ثَيؿرت 
  طَيتة زةُطساُةوة، نوُلة بةياُوْ ٓةيةو ٓيض كَيؿةًاْ هةغةض ُيية، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو زكتؤض عوًةض.

 بةَضَيع ز.عٌط ظيساًري خسض)ُوضةزيين(:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
 بةَضَيعاْ ئةُساًاُي ثةضهةًاْ.

هةَضاغيتسا ئَيٌة وةكو هيصُةي ٓاوبةؾي زاضايي و ياُوُي ئةَ نةُس ضؤشة ٓةضزووالًاْ ًوتةفيق بوويّ 
ت و خةضدي، ًاززةيةكي ًوظافيؿٌاْ زاخيى كطزووة، كة هةغةض ئةوةي كة بةزوازانووْ بلطَيت بؤ زآا



 163 

ٓةضزووالًاْ و ثَيؿِياضي ٓةًووًاْ بووة، فطاكػيؤُة بةؾساضةكاْ و ٓةًوو ئةُساًاُي هيصُةف، كةؽ 
تةسةفوظي هةغةض ُةبووة، بؤ ئةوةي زيواُي ناوزَيطي زاضايي هة ًاوةي غَي ًاُطسا غةضؤكةكةي زابِطَيت، 

بةطوَيطةي ياغا، ئَيٌةف تةئليسًاْ كطزؤتةوة كة ئةضكي زيواُي ناوزَيطي زاضايي  ئةصتوًةُةكةي زابِسضَيت
 بة زوازانووْ و هَيلؤَهيِةوة هة زآات و خةضدي و كؤي طؿن بوزدة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
اُي ًوعاضةظة يػةياْ يةن كةغي تط يػة زةكات، ئةويـ كان طؤضاُة، تةواو، نوُلة زوو كةؽ هة بطازةض

 كطز، زوو كةغيـ با هة كوضزغتاُي يػة بلات، فةضًوو كان طؤضاْ.
 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
خؤؾبةختاُة ٓةضزوو بابةت هة يةن ُعيلة، كة ٓةضزووال ًوتةفي ري كةوا بةزوازانووْ بلطَيت، ئةو 

م بَيت، يػة ياُوُيةكة ئةوة بوو كةوا هةو ًاززةية ؾوَيين تةضسةي كة كطاوة، بؤ ئةوةي هيصُةيةن ثَي
ُيية، بؤية ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ئةَ تةضسةي بةَضَيعاُة ٓةَهبطريَيت بؤ ئةسلاَ خيتاًي، ئةو كاتةف ضَي بة 

بَيت؟ بؤ غاَهي  2818ئةُساًاُي ثةضهةًاْ بسضَيت داضَيلي تط يػة بلةُةوة، هيصُةكة نؤْ بَيت؟ بؤ غاَهي 
بَيت؟ زةغتةي ُةظآةكة نؤْ بَيت؟ هةوَي ٓةَ ًوُايةؾةي هةغةض زةكةيّ، ٓةَ زةُطي هةغةض  2811

 زةزةيّ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو ًاًؤغتا عوًةض.
 :بٗا٤ايلٜٔبةَضَيع عٌط عبساهععيع 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
، ئَيٌة ٓةًووًاْ ًوتةفي ري كة زةغتةي زيواُي ناوزَيطي ئةو بابةتة، بةَضاغن زوو بابةتي دياواظْ

زاضايي بةظووتطيّ كات ثَيم بَٔيِطَيت، ضاغتة ئَيٌة ًوتةفي ري و هةو ًةسعةضةف ُووغطاوة، بةاَلَ هة 
ٓةًاْ كؤبووُةوة وةكو داضي ثَيؿووف ئاًاشةَ ثَي كطز باغي هيصُة كطاوة، ًّ تةغِيةي ئةو ثَيؿِياضةي 

، ثَيٍ باؾة ئَيػتا دةُابتاْ وةكو غةضؤكايةتي بةَهَيين ئةوة بسةْ هة ئةسلاًي خيتاًي كان طؤضاْ زةكةَ
 طَيتةوة زةُطساْ، ئةوةي كة ًوسةزةز تةضح كطاوة ثَيلَٔيِاُي هيصُةيةكي ٓاوبةؾي تايبةشيةُسة 

كة تةضح هةثةضهةًاْ، بؤ بةزوازانووُي زآاتي سلوًةتي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ، ئةًة وا هة ئةسلاَ خيتاًية
 بلطَيتةوة، ئَيػتا بةَهَيين ئةوةًاْ ثَي بسةْ ًوؾليوةًاْ ُيية، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان كاضزؤ ئةو تةضسةي ثَيؿرت كطزتاْ هةطةَي ئةوةي ًاًؤغتا عوًةض ًوتةفي ّ؟

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريازوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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ئةو تةضسةي بةَضَيعيّ، بةؽ بةو ًةضدةي بَوَيّ ئةو هيصُةية، ئةو ًاززةية  طَيتة ئةسلاًي بةَهَي، هةطةَي 
 خيتاًي و زضوغت بلطَيت، ئةَ بةَهَيِة وةضططيّ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
تة ئةو ؾةضتة ُيية، يةضاضًاْ هَيساوة، ئةو كاتة تةضح زةكطَيتةوةو ًوُايةؾة زةكطَيتةوة، زةخطَي

 زةُطساُةوة، خؤ ئَيػتا يةضاضي هَي ُةزضاوة هيصُةيةن زضوغت بلطَيت، فةضًوو.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريازوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئَيٌة ثَيؿِياضَيلٌاْ ٓةبووة غةباضةت بة زضوغت كطزُي هيصُةكة، كة ثةيوةُسي بةًاززةي يةكة، كة زآاتة، 

ئةًة هَيطة ؾوَيين ُيية، كة خؤي ثةيوةُسي بة ًاززةكة ٓةية بهَيتة  ئةطةض ثَيؿِياضَيلي تط ٓةية كة
 ئةسلاًي خيتاًي، ظؤض ثَيٌاْ ئاغايية زةُطي هةغةض بسضَيت، بةُيػبةت ئَيٌة تةبيعية، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

، بؤ ئةوةي ٓةًوو ياغاكة تةواو ئَيػتا ئةو ثَيؿِياضةي ئةو بطازةضاُة تةضسياْ كطز بوو تةئذيوي زةكةيّ
بَيت و بيدةيِة ئةسلاًي خيتاًي هةوَي زةُطي هةغةض زةزةيّ، ٓةض كاَ زةُطي َٓيِا زةخيةيِة ئةسلاًي 
خيتاًيةوة، هيصُةي ٓاوبةف بَطؤُةوة غةض ًاززةي يةكةَ، ٓةضزوو بؤنووُةكة  وَيِةوة، زةخيةيِة 

 زةُطساُةوة، فةضًووْ.
 بةظاظ:بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 بةَضَيعاْ ئةُساًاُي ثةضهةًاْ.
غةباضةت بة ًاززةي يةكةَ هة غةضةتا باؽ كطا كةوا زوو ضا هةغةض بابةتةكة ٓةية، دَيطري كطزُي زآات بة 

ة وضزةكاضييةوة، ئةطةض يػة هةغةض ئةو بابةتة بلةيّ واتا ًاززةي يةكةَ وةكو خؤي زةًَيَِيتةوة، تةُٔا ئةو
ئيعافة زةكطَيت هةغةضي زآاتةكاُي بةهةزية، باُم، ًةتاض، ُةوت، كاضةبا، زاخوية، كة هة هيػتَيلي دياواظ 
ثَيؿلةؾي ثةضهةًاْ كطاوة، ئةُساًاُي ثةضهةًاْ ئاطاياْ هَيية، ئةًة ضةئي يةكةَ، بؤية زاوا زةكةَ هة 

 غةضؤكايةتي ثةضهةًاْ ضاي يةكةَ  اتة زةُطساُةوة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ضغ ْ بايع/ز. ابةَضَيع 

 بيدوَيِةوة.
 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ضوومن كطزةوة ًاززةي يةكةَ وةكو خؤي، تةُٔا ئةواُة ئيعافة بلطَيت.
 ايفؾٌ االٍٚ

 )االٜزادات 
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 املاد٠ االٚىل:
  ثالثل١ عغلز   1302880958ايعلزام بلًل  )   –القًِٝ نٛردصتإ  2812تكلر اٜزادات املٛاس١ْ يًض١ٓ املاي١ٝ 

 أيف َٚا٥  ًَٝار ٚتضعُا١٥ ٚمخضٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار ٚسضب َا ٖٛ َلني يف ادتلٍٚ االتٞ:
ٚبقللُٓٗا  2812سؾلل١ االقًللِٝ سضللب قللإْٛ املٛاسْلل١ ايعاَلل١ االحتادٜلل١ دتُٗٛرٜلل١ ايعللزام يًضلل١ٓ املايٝلل١  -1

 ٚاربع١ ًَٝار ٚتضعُا١٥ ٚمخضٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار.  اثٓا عغز أيف ٚصتُا١٥ 1206840958ايلرتٚدٚالر، )
  اربعُا١٥ ٚصت١ ٚصلعٕٛ 476، )2812االٜزادات ايعا١َ املد١ُٓ ٚبقُٓٗا اٜزادات املٓافذ اذتلٚد١ٜ يض١ٓ  -2

 ًَٝار دٜٓار.
   َا١٥ ٚعغزٕٚ ًَٝار دٜٓار.128عٔ املٓتٛز ٚاملضتًٗو ستًَٝا )ايٓفظ ٚايغاس  )ايلرتٚدٚالر ، ) -3

 ظياز زةكطَيت، ئةطةض ضةئي يةكةَ ثةغِس كطا.فةيةضةيةن 
   صلع١ ٚصتني ًَٝار دٜٓار.67اٜزادات ايلًل١ٜ )

   صت١ ٚمخضني ًَٝار دٜٓار.56ايلٓٛى )
   أيف ٚمخض١ ٚصلعني ًَٝار دٜٓار.1875ايٓفظ )

   َا١٥ ٚاثٓإ ٚمثاْني ًَٝار دٜٓار.182ايهٗزبا٤ )
 ٜٓار.  َا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚعغزٜٔ ًَٝار د128ايلاخ١ًٝ )
   عغز٠ ًَٝار دٜٓار. 18ايؾش١ )

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو زكتؤضة بة كوضزي  وَيِةوة.

 بةَضَيع ز.ضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
كاضييةكاُي ئةوة ضةئي زووةًة زةخيوَيٌِةوة، تا بسضَيتة زةُطساْ، ئةو ضةئيةي كة زاواي كطزووة ٓةًوو وضزة

 زآات هةُاو ياغاكة باؽ بلطَيت، ئةو ضةئيةية، غةضةتا زةخيوَيِيِةوة بؤ زةُطساْ.
 بةؾي يةكةَ

 زآاتةكاْ
 ًاززةي يةكةَ:

( غَيعزة 1302880958عَيطاق بة بَطي ) –ي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ 2812زآاتةكاُي بوزدةي غاَهي زاضايي 
ؤْ زيِاض زةخةًَوَيِطَيت و بةثَيي ئةوةي هةَ خؿتةيةي تطيويؤْ و زوو غةز ًوياضو ُؤ غةزو ثةصتا ًوي

 خواضةوةزا ضووْ كطاوةتةوة:
، كة 2812بةؾي ٓةضَيٍ بةثَيي ياغاي بوزدةي طؿن ئيتيشازي كؤًاضي عَيطاق بؤ غاَهي زاضايي  -1

( زواظزة تطيويؤْ و ؾةف غةزو نواض ًوياضو ُؤ غةزو ثةصتا 1206840958ثرتؤزؤالضيؿي هةطةَهساية )
 يؤْ زيِاض.ًو
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( نواض 476ي زةضواظة غِووضيةكاُيؿي هةطةَهساية )2812زآاتي طؿن خةًَوَيِطاو كة زآاتي غاَهي  -2
 غةزو سةفتاو ؾةف ًوياض زيِاض.

( غةزو بيػت 128ئةوةي هة زةضَٓيِاْ و بةكاضَٓيِاُي ُاوخؤ )ُةوت و طاظ( و )ثرتؤزؤالض(ةوة زَي ) -3
 ًوياض زيِاضة.

 ( ًوياض.67اُي )زآاتةكاُي ؾاضةو
 ( ًوياض زيِاض.56باُم )

 ( ًوياض زيِاض.37فَطؤكةخاُة )
 ( ًوياضَيم و سةفتاو ثَيِر.1775ُةوت )
 ( غةزو ٓةؾتاو زوو ًوياض زيِاض.182كاضةبا )
 ( غةزو بيػت و ٓةؾت ًوياض زيِاض.128ُاوخؤ )

 ( زة ًوياض زيِاض.18تةُسضوغن )
 :اْثةضهةًغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو.
 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئةوةي ئَيػتا خوَيِسضايةوة ضةئي يةكةًة، ئةوةي ئيعافة كطا هة ًاززةي يةكةَ كة طوتياْ وضزةكاضييةكاْ 
 ظياز بلطَيت هةغةض ًاززةكة ئةوة ضةئي يةكةًة، زووباضةي زةكةًةوة، ئةو ًاززةيةي كة ثَيؿِياض كطاوة

وضزةكاضييةكاْ ئيعافة بلطَيتة غةض ًاززةي يةكةَ ئةوة ضةئي يةكةًي ضاثؤضتي ٓاوبةؾي هيصُةي زاضايي و 
 ياغايية. ضةئي زووةَ وةكو خؤيةتي، زاوا هة غةضؤكايةتي ثةضهةًاْ زةكةَ ضةئي يةكةَ  اتة زةُطساُةوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ضهةًاُتاضة بةَضَيعةكاْ هةالياْ واظي  ُيية، داضَيم ضةئي يةكةَ، داضَيم ضةئي كان عةوُي واظي  ُيية، ثة

زووةَ، تلاية بؤياْ ؾةضح بلةُةوة، ضةئي يةكةَ و ضةئي زووةَ، بؤ ئةوةي هةبةض ناوياْ واظي  بَيت، 
 نوُلة ئةوة زةُطساُة، فةضًوو زكتؤضة ضؤشاْ.

 بةَضَيع ز.ضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤكي 

بةثَيي ئةو هيصُةيةي كة ضاثؤضتَيلي ٓاوبةؾي ئاًازة كطز بوو زوو ضةئي ٓةية، ضةئي يةكةَ ئةوةية كة 
زآاتةكاْ بة ٓةًوو وضزةكاضييةكاْ بَيتة ُاو ًاززةي يةكةًي ياغاكة، ئةو ضةئيةي كة ئَيػتا خوَيِسًاُةوة 

فؤَضًَيلي ثَيؿلةف كطزووة، كة وضزةكاضييةكاُي بةو زآاتةي كةوا سلوًةت، وةظاضةتي زاضايي وةكو ٓاوثَيض 
زآاتةكةي تَيسا ٓةبوو، ئةو ضةئية ثَيؿِياضي ئةوة زةكات كة ٓةًوو وضزةكاضيي زآات هةُاو ًاززةي 

 يةكةًي ياغاكة تايبةتة بة زآات باؽ بلطَيت.
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، ئةوة ضةئي ضةئي زووةَ ئةوةية ًاززةي يةن وةن هة ثطؤشة ياغاي بوزدةزا ٓاتووة، وةكو خؤي بَيت
 زووةًة، ضةئي يةكةَ وضزةكاضي زآاتة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ئَيػتا ضةئي يةكةَ كة زةيةوَيت ٓةًوو وضزةكاضييةكاُي ئريازات بة تةفاغيى  طَيتة ُاو ًاززةكة، كَي 

 ي زووةَ  وَيِِةوة.( كةؽ هةطةَهساية، ظؤض غوثاؽ، فةضًوو ضةئ33هةطةَهساية زةغن بةضظ بلاتةوة؟ )
 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ايفؾٌ االٍٚ

 )االٜزادات 
 املاد٠ االٚىل:

  ثالثل١ عغلز   1302880958ايعلزام بلًل  )   –القًِٝ نٛردصتإ  2812تكلر اٜزادات املٛاس١ْ يًض١ٓ املاي١ٝ 
 ضب َا ٖٛ َلني يف ادتلٍٚ االتٞ:أيف َٚا٥  ًَٝار ٚتضعُا١٥ ٚمخضٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار ٚس

ٚبقللُٓٗا  2812سؾلل١ االقًللِٝ سضللب قللإْٛ املٛاسْلل١ ايعاَلل١ االحتادٜلل١ دتُٗٛرٜلل١ ايعللزام يًضلل١ٓ املايٝلل١  -1
 ايلرتٚدٚالر.........

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان عةوُي بعاُري ُويتةي ُيعاًي نية؟ فةضًوو.

 ؾطية: عللاذتافظبةَضَيع ؾَيطظاز 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
دةُابت ئةوةت خػتة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية، كَي هةطةَهسا ُيية، بةاَلَ تؤ زشةكةت ُةخػتة زةُطساُةوة، 

 ٓةتا بعاُري كَي هةطةَهسا ُيية.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ُةوعَيلي تطة، ضةئي يةكةػياْ خػتة كاكة زوو ضةئية، ضةئيةكياْ بةُةوعَيلة، ضةئيةكةي تط بة 
 زةُطساُةوة، ئَيػتا ضةئي زووةَ زةخةيِة زةُطساُةوة، فةضًوو ضةئي زووةَ  وَيِةوة كان عةوُي.

 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ايفؾٌ االٍٚ

 )االٜزادات 

  1302880958ايعزام بلً  ) –القًِٝ نٛردصتإ  2812تكلر اٜزادات املٛاس١ْ يًض١ٓ املاي١ٝ  املاد٠ االٚىل:
 ثالث١ عغز أيف َٚا٥  ًَٝار ٚتضعُا١٥ ٚمخضٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار ٚسضب َا ٖٛ َلني يف ادتلٍٚ االتٞ:
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ٚبقللُٓٗا  2812سؾلل١ االقًللِٝ سضللب قللإْٛ املٛاسْلل١ ايعاَلل١ االحتادٜلل١ دتُٗٛرٜلل١ ايعللزام يًضلل١ٓ املايٝلل١  -1
 ا عغز أيف ٚصتُا١٥ ٚاربع١ ًَٝار ٚتضعُا١٥ ٚمخضٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار.  اث1206840958ٓايلرتٚدٚالر، )

  اربعُا١٥ ٚصت١ 476، )2812االٜزادات ايعا١َ املد١ُٓ ٚبقُٓٗا دش٤ َٔ اٜزادات املٓافذ اذتلٚد١ٜ يض١ٓ  -2
 ٚصلعٕٛ ًَٝار دٜٓار.

 ٕ ًَٝار دٜٓار.  َا١٥ ٚعغز128ٚعٔ املٓتٛز ٚاملضتًٗو ستًَٝا )ايٓفظ ٚايغاس  )ايلرتٚدٚالر ، ) -3
بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ، زاوا زةكةَ ضةئي زووةَ  طَيتة زةُطساُةوة، وةكو خؤي زةًَيَِيتةوة، كة ئَيػتا 

 نؤْ خوَيِسضايةوة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 زكتؤضة ضؤشاْ ُيية بة كوضزييةكةي؟
 
 
 
 

 بةَضَيع ز.ضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 ي ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤك

 بةؾي يةكةَ

 زآاتةكاْ
 ًاززةي يةكةَ:

( غَيعزة 1302880958عَيطاق بة بَطي ) –ي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ 2812زآاتةكاُي بوزدةي غاَهي زاضايي 
تطيويؤْ و زوو غةز ًوياضو ُؤ غةزو ثةصتا ًويؤْ زيِاض زةخةًَوَيِطَيت و بةثَيي ئةوةي هةَ خؿتةيةي 

 خواضةوةزا ضووْ كطاوةتةوة:
، كة 2812بةؾي ٓةضَيٍ بةثَيي ياغاي بوزدةي طؿن ئيتيشازي كؤًاضي عَيطاق بؤ غاَهي زاضايي  -1

( زواظزة تطيويؤْ و ؾةف غةزو نواض ًوياضو ُؤ غةزو ثةصتا 1206840958ثرتؤزؤالضيؿي هةطةَهساية )
 ًويؤْ زيِاض.

زةضواظة غِووضيةكاُيؿي  ي بةؾَيم هة زآاتي2812زآاتي طؿن خةًَوَيِطاو كة زآاتي غاَهي  -2
 ( نواض غةزو سةفتاو ؾةف ًوياض زيِاض.476هةطةَهساية، )

( غةزو بيػت 128ئةوةي هة زةضَٓيِاْ و بةكاضَٓيِاُي ُاوخؤ )ُةوت و طاظ( و )ثرتؤزؤالض(ةوة زَي ) -3
 ًوياض زيِاضة.

 ئةوة ئةغَوي ياغاكةية وةكو خؤي كة هة ثطؤشةكة ٓاتووة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ْ بايع/ز. اضغ بةَضَيع 



 169 

ضةئي زووةَ كة ئةغَوي ياغاكةية زةَهَي وةكو خؤي نؤْ هة ثطؤشةكةزا ٓاتووة وا سيَيَِيتةوة، زةخيةًة 
( كةؽ هةطةَهساية، ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهسا ُيية 62لاتةوة؟ )زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية زةغن بةضظ ب

( كةؽ هةطةَهسا ُيية، ظؤض غوثاؽ، بةظؤضيِةي زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو كان 26زةغن بةضظ بلاتةوة؟ )
 كاضزؤ.

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريازوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ةوة يةكةَ داضة ئَيٌة زةَهَيري كَي هةطةَي ُيية ُاخيةيِة ُةضين ُاو ثةضهةًاْ بؤ زةُطساْ زشةكةف زضاوة، ئ
 زةُطساْ، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

كان كاضزؤ زوو ضةئية، كة زوو ضةئي ًوخاهية بووْ، زةُطتاُسا بة يةكَيم، كةواتة زةُط ُازةيت بة ضةئي 
 هةبةض ئةوةي زوو ضةئية، فةضًوو ثةضياْ خاْ.زووةَ، خؤي زوو ضةئية، يةن ًةغةهة ُيية، زوو ضةئية، 

 
 

 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ عبساهطظيّ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئَيٌة ظؤض داض عوضؼي ًوتةبة  بيِيوًاُة هة ساَهةتَيلي وازا كةخي ف هةغةض ثةيَطةو كطزُي ُةضيتَيم، ياْ 

ةوة بؤي زةَهَيري كان فطغةت هةًةزا يػةي ثةيَطةوي ُاوخؤ زةبَيت، كان فطغةت وةكو ًةضدع زةطةَضَييِ
 ٓةية، ًّ يةكةَ زاوا زةكةَ كة كان فطغةت هةًةزا يػة بلات.

زووةَ/ ئَيٌة بة ثطؤتؤكؤهةكاُسا بطةَضَييِةوة، ئةو ضةئياُةي كة غَي ضةئي دياواظيؿي هةطةَهسا بووة، 
 ية؟ غوثاؽ.ٓةًووي دةُابت طوتووتة كَي هةطةَهة، كَي هةطةَي ُيية؟ بؤ ئةَ داضة وا

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو كان ُةضضياْ.
 بةَضَيع ُةضضياْ عبساهلل يازض:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئَيٌة هة تاظةتطيّ ياغا كة زةضًاُلطز ياغاي هَيبووضزُي طؿن بوو، هة ٓةُسَيم ًاززة غَي ضةئي ٓةبوو، بؤية 
هةطةَهة، كَي هةطةَهسا ُيية؟ بؤني ئةو ًةوظوعاُة طؤَضا؟ ًِيـ زاوا  ؾةف داض خطاية زةُطساُةوة، كَي

 زةكةَ كان فطغةت ضووْ كطزُةوة بسات هةغةض ئةًة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان سادي ب ي.
 بةَضَيع اظيس غويٌاْ عبساهلل)ب ي(:
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 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
تاظة بوو، زةكطَيت هةًةوزوا ٓةضوا ئيؿي هةغةض بلةيّ، بةاَلَ هةًَطؤوة، نوُلة تا  ًّ ثَيٌواية ئةوة ؾتَيلي

ئةًَطؤ وا ُةبوو، ئةوة يةكةَ داضة تةُٔا يةن ضةئي  طَيتة زةُطساُةوة، ٓةض داضَيم زةُطساْ كطا بَيت 
ة ُةوعَيم ُةبَيت، تةئيسو زش زةُطي زاوة، هةبةض ئةوة ئةوة يةكةَ داضة، زاوا زةكةَ هةًةوزوا ٓةض ضؤشَيم ب

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

بؤ ئةوةي ئةو بطازةضاُة، خوؾم و بطاياُة طوةيياْ ُةًَيَِيت، ضةئي يةكةَ ئةوةي كة زةَهَيت ٓةًوو 
 ( كةؽ هةطةَهسا ُيية، ظؤض غوثاؽ،49وضزةكاضييةكاُي تَيسا بَيت، كَي هةطةَهسا ُيية زةغن بةضظ بلاتةوة؟ )

 ئَيػتا طوةييتاْ ًا؟
ضةئي زووةَ كة زةَهَيت وةكو خؤي نؤْ هة ثطؤشة ياغاكةزا ٓاتووة وا سيَيَِيتةوة، كَي هةطةَهسا ُيية زةغن 

( كةؽ هةطةَهسا ُيية، ظؤض غوثاؽ، كةواتة بةظؤضيِةي زةُط ضةئي زووةَ تةغبيت بوو، 26بةضظ بلاتةوة؟ )
 فةضًووْ بؤ ًاززةيةكي تط.

 
 اي غعيس بةظاظ:بةَضَيع عوُي كٌ

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ايفؾٌ ايجاْٞ
 )ايٓفكات ٚايعذش 

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
  مخضل١ عغلز أيلف َٚا٥تلإ ٚمخضل١      1502450797َلًل  قللرٙ )   2812اٚاًل: ٜزؽل يٓفكات ايضل١ٓ املايٝل١   

 ٚاربعٕٛ ًَٝار ٚصلعُا١٥ ٚصلع١ ٚتضعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار ٜٚٛسع ٚفل ادتلاٍٚ املزفك١:
  عغز٠ اآلف ٚصللعُا١٥ ٚمخضل١ ٚاربعلٕٛ ًَٝلار ٚصللعُا١٥ ٚصللع١ ٚتضلعٕٛ        1807450797قلرٙ ) َلً  -1

 ًَٕٝٛ دٜٓار يًٓفكات ايتغغ١ًٝٝ ٜٚٛسع ناآلتٞ:
  عغز٠ اآلف ٚصتُا١٥ ٚاربع١ ٚعغزٕٚ ًَٝار ٚمخضُا١٥ ٚمثا١ْٝ عغلز ًَٝلٕٛ   1806240518َلً  قلرٙ ) -أ

 صتإ.دٜٓار يًٓفكات ايتغغ١ًٝٝ ذته١َٛ اقًِٝ نٛرد
  مثاْٝلل١ ٚصللتٕٛ ًَٝللار َٚا٥تللإ ٚمثللإْٛ ًَٝللٕٛ دٜٓللار يٓفكللات بزملللإ اقًللِٝ       680288َلًلل  قلللرٙ )  -ب

 نٛردصتإ.
  اثٓلإ ٚمخضلٕٛ ًَٝلار ٚتضلعُا١٥ ٚتضلع١ ٚتضلعٕٛ ًَٝلٕٛ دٜٓلار يٓفكلات زتًلط           520999َلً  قللرٙ )  -ز

 ايكقا٤.
 كات االصتجُار١ٜ ٜٚٛسع ناآلتٞ:  اربع١ اآلف ٚمخضُا١٥ ًَٝار دٜٓار يًٓف4588َلً  قلرٙ ) -2
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  ثالث١ أيف ٚصتُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚصلعٕٛ ًَٝار ٚاربعُا١٥ ٚصللع١ ٚثالثلٕٛ ًَٝلٕٛ    306780437َلً  قلرٙ ) -أ
 دٜٓار يٓفكات املغارٜع االصتجُار١ٜ.

  مثامنا١٥ ٚٚاسل ٚعغزٕٚ ًَٝار ٚمخضُا١٥ ٚثالث١ ٚصتٕٛ ًَٝلٕٛ دٜٓلار العُلار    8210563َلً  قلرٙ ) -ب
١ َغارٜع االقًِٝ ٚاحملافظات، ٚع٢ً احملافظ تكلِٜ خط١ اعُار احملافظ١ ٚاالقق١ٝ ٚايٓٛاسٞ ايتابع١ هلا ٚتُٓٝ

املؾادم عًٝٗا َٔ قلٌ زتًط احملافظ١ اىل ٚسار٠ ايتدطٝط يغلز  دراصلتٗا ٚاملؾلادق١ عًٝٗلا عًل٢ إ تزاعل٢       
  اثٓللإ ٚاربعللٕٛ ًَٝللار 420488املٓللاطل االنجللز تقللزرًا داخللٌ احملافظلل١ ٚعلللد صللهاْٗا َٚللٔ فللُٓٗا َلًلل  )

 ٚاربعُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓار )برتٚدٚالر .
  ايفإ ٚاربع١ ٚاربعٕٛ ًَٝلار ٚمثامنا٥ل١ ٚصللع١ ٚاربعلٕٛ ًَٝلٕٛ      208440847ثاًْٝا: ايعذش املدطط ٜكلر بل)

دٜٓار، ٜٚغط٢ ٖلذا ايعذلش َلٔ املللاي  املدؾؾل١ يلٛسار٠ ايلٝغلُزن١ َلٔ املٛاسْل١ ايتغلغ١ًٝٝ االحتادٜل١ ذتلزظ             
االقًللِٝ فللُٔ ختؾٝؾللات ٚسار٠ ايلللفاع ايعزاقللٞ االحتللادٟ سضللب قللٛاْني املٛاسْلل١ االحتادٜلل١ يًضللٓٛات املايٝلل١  

  .2812اىل  2887)
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بةكوضزيةكةف تلاية.
 بةَضَيع ستٌس زهَيط ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 بةؾي زووةَ
 خةضديةكاْ و كوضتَٔيِاْ

 ًاززةي زووةَ:
( ثاظزة ٓةظاضو زوو 1502450797طوشًةيةن كة بَطةكةي ) 2812يةكةَ: بؤ خةضديةكاُي غاَهي زاضايي 

غةزو نى و ثَيِر ًوياضو سةوت غةزو ُةوةزو سةوت ًويؤْ زيِاض زازةُطَيت و بةثَيي ئةَ خؿتة ٓاوثَيهة 
 زابةف زةكطَيت:

سةوت غةزو نى و ثَيِر ًوياضو سةوت غةزو ُةوةزو ( زة ٓةظاضو 1807450797طوشًةيةن بة بَطي ) -1
 سةوت ًويؤْ زيِاض بؤ خةضديةكاُي بة كاضبطزْ و بةَ ؾَيوةيةي خواضةوة زابةف زةكطَيت:

( زة تطيويؤْ و ؾةف غةزو بيػت و نواض ًوياضو ثَيِر غةزو ٓةشزة 1806240518طوشًةيةن بة بَطي ) -أ
 لوًةتي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ.ًويؤْ زيِاض بؤ خةضديةكاُي بةكاضبطزْ بؤ س

( ؾةغت و ٓةؾت ًوياضو زووغةزو ٓةؾتا ًويؤْ زيِاض بؤ خةضديةكاُي 680288طوشًةيةن بة بَطي ) -ب
 ثةضهةًاُي كوضزغتاْ.

( ثةصتاو زوو ًوياضو ُؤغةزو ُةوةزو ُؤ ًويؤْ زيِاض بؤ خةضديةكاُي 520999طوشًةيةن بة بَطي ) -ز
 ئةصتوًةُي زازوةضي.
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( نواض تطيويؤْ و ثَيِر غةز ًوياض زيِاض بؤ خةضديةكاُي 405880888بَطي ) طوشًةيةن بة -2
 وةبةضَٓيِاْ و بةَ دؤضة زابةف زةكطَيت:

( غَي تطيويؤْ و ؾةف غةزو سةفتاو ٓةؾت ًوياضو نواض غةزو غي و 306780437طوشًةيةن بة بَطي ) -أ
 سةوت ًويؤْ زيِاض بؤ خةضديةكاُي ثطؤشةكاُي وةبةضَٓيِاْ.

( ٓةؾت غةزو بيػت و يةن ًوياضو ثَيِر غةزو ؾةغت و غَي ًويؤْ 8210563ًةيةن بة بَطي )طوش -ب
زيِاض بؤ ئاوةزاُلطزُةوةو طةؾة ثَيساُي ثطؤشةكاُي ٓةضَيٍ و ثاضَيعطاكاْ و، زةبَي ثاضَيعطاض بةضُاًةي 

ثةغِس كطاوة ثَيؿلةف ئاوةزاُلطزُةوةي ثاضَيعطاكةي و يةظاو ُاسيةكاُي، كة هةاليةْ ئةصتوًةُي ثاضَيعطاوة 
بة وةظاضةتي ث ُساُاْ بلات، بؤ ئةوةي هَيلؤَهيِةوة هةباضةيةوة بلطَي و ثةغِس بلطَي و، زةبَي ضةناوي ئةو 
ُاوناُة بلطَيّ كة ظياتط ظةضةضًةُس بووْ هةُاو ثاضَيعطاكةزاو، ٓةضوةٓا شًاضةي زاُيؿتواُيـ هةُاو 

 غةز ًويؤْ زيِاض ثرتؤزؤالض ٓةية. ( نى و زوو ًوياضو نواض420488ئةًةؾسا بَطي )
( زوو تطيويؤْ و نى و نواض ًوياضو 208440847زووةَ: كوضتَٔيِاُي ُةخؿة بؤ كَيؿطاو كة بةبَطي )

ٓةؾت غةزو نى و سةوت ًويؤْ زيِاض زةخةًَوَيِطَيت و ئةَ كوضتَٔيِاُة بةو طوشًةية زازةثؤؾطَي كة بؤ 
بة كاضبطزُي ئيتيشازي بؤ ثاغةواُاُي ٓةضَيٍ هةُاو تةضخاْ وةظاضةتي ثَيؿٌةضطة زياضيلطاوة هة بوزدةي 

تا  2887كطاوي وةظاضةتي بةضططي عَيطايي ئيتيشازيسا، بةطوَيطةي بوزدةي ئيتيشازي بؤ غاَهةكاُي زاضايي )
2812.) 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةي ياغايي.

 بةَضَيع ز.ضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 ةضؤكي ثةضهةًاْ.بةَضَيع غ

ئَيٌة وةكو هيصُةي ياغايي ثؿتطريي هة ًاززةكة زةكةيّ، بةؽ تَيبيِيةكٌاْ ٓةية هةغةض بَططةي يةكةَ/ز، 
كة باؽ هة خةضديةكاُي ئةصتوًةُي زازوةضي زةكات، ئَيٌة ثَيؿِياض زةكةيّ ضغتةيةن بؤ كؤتايي ئةو 

اَلتَيلي غةضبةخؤية، ثَيويػتة غةضؤكي ضغتةية ظياز بلطَيت، هةبةض ئةوةي ئةصتوًةُي زازوةضي زةغة
ئةصتوًةُي زازوةضي زةغةاَلتي خةضز كطزُي ضاغتةوخؤي ٓةبَيت هةنواضنَيوةي ئةو بوزدةيةي كة بؤي 
تةضخاْ كطاوة، بؤية ثَيؿِياض زةكةيّ ضغتةيةن بؤ كؤتايي بَططةي )ز( ظياز بلطيٍَِت بةَ ؾَيوةية )خةضز 

ة زةبَيت، زةغةاَلتي خةضز كطزْ ضاغتةخؤ بة غةضؤكي ئةصتوًةُي كطزُي بةَضَيطاي ثاضة ثَيساْ تةًويوةو
زازوةضي زةزضَيت هة نواضنَيوةي ئيعتيٌازات كة بؤ ئةصتوًةُي زازوةضي تةضخاْ كطاوة(، واتا ئةو 

 تةخكيكاتةي كة بؤي تةضخاْ كطاوة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 يةكةت نية؟ظؤض غوثاؽ، فةضًوو كوَيػتاْ خاْ تَيبيِ
 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس عبساهلل:



 173 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

زياضة هيصُةي ٓاوبةف طةيؿتووُةتة ئةو ضايةي كة ٓةُسَيم بَطيّ بلطَيت، ض هة بوزدةي عاَ، ض هة 
غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ، ض هة ثةضهةًاْ، ئةَ ضةيةًاُة ٓةًووي زةطؤَضَيت، بؤية ثَيويػتة هة ثَيؿسا ئةو 

 ة ثَيـ  ةيّ، نوُلة ئةَ ضةيةًاُة ٓةًووي زةطؤَضَيت، زوايي زَييِة غةض ئةَ ًاززةية، غوثاؽ.بَطيِاُ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، ًاًؤغتا عوًةض فةضًوو.
 :بٗا٤ايلٜٔبةَضَيع عٌط عبساهععيع 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
يتةف بووصياُة، بؤ تةئليسي يػةكةي كوَيػتاْ خاْ ًةفطوظ واية بةثَيي ثةيَطةوي ُاوخؤ، بةثَيي ئةو ُةض

هيصُةي ٓاوبةف قياغةيةكي تطياْ كطز بواية بؤ بةؾَيلي ظؤض هة ًاززةي زوو، كة ٓةًووي بَطيين تياية، 
بؤ ٓةضغَي غةضؤكايةتيةكة، بؤ سلوًةت، زةبواية ئةو ًاززةية  وَيِسضايةتةوة ثاؾاْ طفتوطؤ هةغةض 

 .بلطَيت، غوثاؽ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، كان عوًةض فةضًوو.

 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئَيٌة وةكو هيصُةي ٓاوبةف طةيؿتيِة ئةوةي كة ٓةُسَيم بَطيّ هة بةؾي غةضؤكايةتيةكاْ و، 
َ ثَيويػتة ئَيٌة هة ثَيؿسا وةكو ثاضغاَي يةكةَ وةظاضةتةكاُيـ هةغةض ئةغاغي نةُس فةغَوَيم بلطَيت، بةاَل

داض ُةفةيات دَيطري بلةيّ، ثاف ئةوة بة ًاززةيةكي ئيعاؼي ئةو بَطيِاُةي هةغةضي ضَيللةوتوويّ بةو 
 ؾَيوةية زةُطساُي هةغةض زةكةيّ، ئَيػتا هةثَيؿسا ئةَ ًاززةية تةغبيت بلطَيت، ظؤض غوثاؽ.

 :ضهةًاْثةغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظؤض غوثاؽ، كان طؤضاْ فةضًوو.

 

 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ضاغتة ئَيٌة هة هيصُة هةغةض ُيػبةيةن ئيتيفايٌاْ كطزووة، بةاَلَ زةبَيت ئةَ ُيػبةية هة ٓؤَهي ثةضهةًاْ 
َٓيِا، يةعين بةنةُس كةَ  ئةُساًاْ يػةي هةغةض بلةْ و، زواداض  طَيتة زةُطساُةوة، ُيػبةكة نةُسي

 كطايةوة، ئيِذا زوايي زةبَيت هيصُةي ًةعين ضاغجَيطيّ وةكو غاَهي ثاض ئةضياًةكاْ زابةظَيَِيت، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، كان ؾواْ فةضًوو.

 بةَضَيع ؾواْ عبساهلطيٍ د ي:
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 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ػةكةي كان عوًةض زةكةَ، ئَيٌة هة ثَيـ ٓةًوو ؾتَيلسا زةبَيت هةغةض ًاززةكة يػة بلةيّ ًّ ثؿتطريي ي

و دَيطريي بلةيّ، زوايي وةكو ثاضغاَي، نوُلة ثاضيـ ٓةضوا بوو ئيػتي تاعاتةكاْ هة زواي ئي طاضي ئةو 
 ًاززةية بوو، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ض ئاضاؽ فةضًوو.ظؤض غوثاؽ، زكتؤ

 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئَيٌة ئةًػاَي وا ثَيٌاْ باف بوو، ئةًة ًاززةيةكي ئيعافية ئيعافةي زةكةيّ، تةسسيسي ُيػبةتةكاصياْ 
غايي، كطزووة، يةعين ضَيصةكاصياْ كطزووة كة زةبَطَيت، زوايي ئيرت ئةوة بةدَي زةَٓيَوري بؤ ًاززةيةكي يا

وةظاضةتي زاضايي ثةيَطةوي زةكات، بةَضاغن ثاف ئةوةي كة ئةو ُيػبةتة زةُط زةزةْ بة بَطيين، بة ضةئي 
ئَيٌة بؤنووُةكة وا باؾرتة، ُةن ئَيٌة ئةوة بلةيّ، نوُلة تةسسيسي ُيػبةتةكةًاْ كطزووة كة بَطيِةكة 

 نةُسة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ئةوةي كة ئيتيفايتاْ هةغةض كطزووة سةشيةْ ٓةًووي زةَضوا، هَيطة زةخيةيِة ُاو ياُوُةكةوة، ياْ  زياضة
دَي بةدَيي زةكةيّ بةثَيي ًاززة بة ًاززة، بةاَلَ هةواُةية هة ضووي فةُياتةوة نؤْ تةعاًوهي هةطةَي 

 بلطَيت؟ فةضًوو زكتؤض عوًةض ُوضةزيين.
 

 ين(:بةَضَيع ز.عٌط ظيساًري خسض)ُوضةزي

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
بة تةئليس ئَيٌة ٓةًووًاْ ًوتةفي ري هةغةض ئةو ًاززة ًوظافاُةو ئةَ بَطيِاُة، ثاؾاْ نؤُيةتي 
تةخكيل كطزُي، بةاَلَ ثَيويػتة ُةفةيات و عيذع وةكو خؤي ٓاتووة تةغبيت بلطَيت، زوايي زةغةاَلتةكة 

زةكات، وةكو نؤْ ثاضغاَي كطزًاْ، بؤية ئَيػتا  ٓي بَطيّ و زابةظيِةكة سلوًةت خؤي دَي بةدَيي
ثَيويػتة ئَيٌة ُةفةيات و عيذع تةغبيت بلةيّ، زواي ئةوة ًاززةي غَييةَ زةبَيتة ًاززةيةكي ظيازة، 

 زةَهَيري ئةوةُسة ُيػبةتةًاْ زابةظاُس بةو ؾَيوةيةي كة هةغةضي ضَيللةوتوويّ، زةبَيتة ًاززةي غَييةَ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ع/ز. اضغ ْ بايبةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، كان بطٓاْ فةضًوو.

 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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ٜزؽل يٓفكات ًّ هةطةَي ٓيض كاَ هة ضةئيةكاُسا ُيٍ، ياُوُيةْ واية هة بيسايةتي ًاززةي زووةَ كة زةَهَيت )
تإ ٚمخض١ ٚاربعٕٛ ًَٝار ٚصلعُا١٥   مخض١ عغز أيف َٚا1502450797٥َلً  قلرٙ ) 2812ايض١ٓ املاي١ٝ 

( هةوَي يةن ئيعافةي بؤ بلطَيت، ئةو ًوؾليوة ٚصلع١ ٚتضعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار ٜٚٛسع ٚفل ادتلاٍٚ املزفك١
( ًاززةكة بةدَي زةَٓيَويت و َع االخذ بايٓظز االعتلار االصتكطاعات ايٛارد٠ يف املٛادياُوُية عي ز زةبَيت )

 تةواو.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ايع/ز. اضغ ْ ببةَضَيع 

ئَيٌة ٓةًووًاْ هة غةضؤكايةتي ثةضهةًاْ تةئيسي ضةئيةكةي كان بطٓاْ زةكةيّ، هيصُةي ٓاوبةف 
 ئيعافةي بلةْ، كان بطٓاْ قياغةي بلة، دةُابي وةظيط فةضًوو يػة بلة.

 بةَضَيع ؾَيذ بايع تاَهةباُي/ وةظيطي زاضايي و ئابووضي:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 زاواكاضيّ ًاززةكة ٓةضوةكو خؤي سيَيَِيتةوة، غوثاؽ. ئَيٌة
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، كان ثَيؿةوا فةضًوو.
 بةَضَيع ثَيؿةوا تؤفيق ًيسيس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ٓةضَيٌي  ثَيـ ئةوةي زةُط هةغةض ئةو ًاززةية بسضَيت، ًّ تَيبيِيةكٍ ٓةية ُةفةياتي غةضؤكايةتي
كوضزغتاُي تَيسا ُيية، ئايا دائيعة ئَيٌة زةُط هةغةض ئةوة بسةيّ بةبَي ُةفايةتي غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ؟ 

 ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بؤ خةقٌي ُةفةياتةكة؟ بةَهَي، فةضًوو كان دةًاي.
 ابطآيٍ: طاٖزبةَضَيع دةًاي 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئةطةض بَيتو بوزدةي ئَيٌة تةسسيس بلةْ، زوو اليةُي غةضةكيية، ئةوة ئريازات، ئةوة ُةفةيات، ئةطةض بَيتو 
وةن كان بطٓاْ طوتي ئَيػتا ئةو ًوذتةية  ةيِة ُاوي، َٓيؿتا ثةضهةًاْ بَطياضي ُةزاوة، بؤية ثَيٍ باؾة 

ثَيِر زةبَيت، ثاظزة زةبَيت، نةُس بَيذي؟ وةن خؤي سيَيَِيت، زوايي زَيذي ئايا ُيػبة بيػت بَيت، بيػت و 
 زوايي بَيري ئةو ُيػبةية تةغبيت بلةيّ وةن ٓاتية زابةؾي بلةيّ، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظؤض غوثاؽ، زكتؤض ئاضاؽ فةضًوو.

 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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لوًةت ضةئي وا بوو كة شًاضةكاْ وةكو خؤي سيَيَِيتةوة، بةاَلَ هة كؤتاييسا بَطياض ضاغتة بةَضَيع ُوَيِةضي س
بؤ ئةُساًاُي بةَضَيعي ثةضهةًاُة، هَيطة ثاض تووؾي ئيؿلاالت بوويّ كة ئَيٌة زةغتلاضي شًاضةكاصياْ كطز، 

ئةو ضَيصاُة شًاضةكاْ وةكو خؤي سيَيَِيتةوة، زوايي بة ًاززةيةكي ياغايي ئيوعاًي سلوًةت زةكةيّ 
زابةظَيَِيت، ٓيوازاضَ ثةضهةًاْ ُةنَيتة ُاو وضزكاضيياُةوة، ئةوة ئيؿَيلي فةُية، سلوًةت هَيي بةضثطغة، 

 ئةو بةَضَيعاُةي ثػجؤضياْ ٓةية هة بواضي سيػابات، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، كان عوًةض ٓةوضاًي فةضًوو.

 سيق ستٌس:بةَضَيع عٌط ق

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئةو تةضسةي كة هيصُةكة ثَيي طةيؿتووة، ئةوةي كة بطٓاْ عةضظي كطز ٓةض يةن ُةتيذةية، بةؽ يةن 
فةضق ٓةية، ئَيٌة هة ثَيؿسا زةبَيت ضةيةًةكاْ تةسسيس بلةيّ كة بؤ خةضدية، ثاؾاْ زةطوتطَيت هة 

ةضؤكايةتيةكاْ هة غةزا ئةوةُسة بةوةي كة ثَيطةيؿتوويّ خةضديةكاُي، ئةوةي كة كان بطٓاْ زةَهَيت هة غ
هة هيصُةكة، ئَيٌة زةبَيت هة ثَيؿسا خةضديةكاْ تةسسيس بلةيّ نةُسة، ثاف ئةوة هة خةضديةكاْ زةبَطيّ، 

 وةكو ئةوةي كة هة هيصُة ثَيي طةيؿتوويّ، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ةظيةز وةضتي فةضًوو.ظؤض غوثاؽ، زكتؤض ئ

 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ عوي)وةضتي(:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
بَي ًتٌاُةييةن زةبَيت، ًازاَ ئَيٌة هة هيصُةكاْ ضَيللةوتوويّ هةغةض ئةو ئيػتي تاعاتاُةي كة زةكطَيت، 

يت زةكةيّ، هةبةض ثَيٌواية ًاززةكة وةكو خؤي بَطوات، ئَيٌة هة ًاززةيةكي تطزا ئيػتي تاعاتةكاْ تةغب
ئةوة ضَيللةوتين هةغةض كطاوة، يابيوة ئَيٌة تةَضادو  بلةيّ هةوةي كة ضَيللةوتين هةغةض كطاوة، هة ثطؤشة 
ياغاي بوزدةي ثاضيؿسا بة ٓةًاْ ؾَيوة واًاْ كطز، زوايي ئيػتي تاعاتةكاصياْ كطز هة ًاززةيةكسا 

اية ًاززةكة وةكو خؤي بَطوات، نوُلة ئَيٌة تةغبيتٌاْ كطزو ًاززةكة وةكو خؤي ضؤيؿتووة، ًّ ثَيٌو
 ئيتيفايٌاْ هةغةض كطزووة، كَيؿة ُيية، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظؤض غوثاؽ، زكتؤض غةباح فةضًوو.

 بةَضَيع ز.قباح ستٌس صتيب:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ةغبين ُةفةيات بلةيّ، ئةوغا هة ًاززةيةكي تط باغي بةُسة تةئيسي ئةو ضةئية زةكةَ، كة ئَيٌة هةثَيؿسا ت
ئيػتي تاعات بلةيّ، نوُلة ياعيسةيةكٌاْ زةبَيت هة ثَيؿسا ُةفةيات تةغبيت ببَيت، ئيِذا ئيػتيػِاي هَي 
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(، هة ثَيؿسا ثلت ايعزؼ ثِ اْكػبلةيّ، ياْ هَيي ديا بلطَيتةوة، بةثَيي ئةو ياعيسةيةي كة زةَهَيت )
 لة، ئيِذا ُةخؿي هةغةض بلة، غوثاؽ.عةضؾةكة تةغبيت ب

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظؤض غوثاؽ، كان ؾواْ فةضًوو.

 بةَضَيع ؾواْ عبساهلطيٍ د ي:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ًّ بؤ تةئليس هةغةض ضةئيةكةي خؤًٍ، صيووُةيةكي غازة زةَٓيٌِةوة، يةعين ئاغاْ، ئَيٌة ئَيػتا ئةطةض 

َِيّ بِووغري ٓةؾت زيِاض، 2 زة زيِاض، يةكَيم هة فةيةضةكاْ زة زيِاضة، ًةفطوظة هة بَوَيري %ي هَي ب
% هة ٓةؾتةكة، داضَيلي تط هَيي زةبَطزضَيتةوة، 28زواييـ زَيري هة ًاززةكاُي زواييسا زةَهَيري بَطيين هة 

ةيةًاُة تةغبيت بلطَيت، زوايي ئةًة هة ضووي تةكِيلي و سيػابيةوة ضاغت ُيية، زةبَيت هة ثَيؿةوة ئةو ض
 ًاززة بة ًاززة بَطيِةكاْ زياضي بلةيّ، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، غيوةيى خاْ فةضًوو.

 اظيس: عجُإبةَضَيع غيوةيى 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ي ٓةضَيٍ زياض ُيية، بةاَلَ ئةطةض ئَيٌة ئةو ُةفةياتاُة هَيطة كان ثَيؿةوا باغي كطز ُةفةياتي با بَوَيري غةضؤكايةت

ئَيػتا زة تطيويؤْ و سةوت غةزو نى و ثَيِر ًويؤْ زيِاضة، زابةف كطاوةتة غةض غَي، ئةو غَييةي كؤ بلةيِةوة زة 
 تطيويؤُةكة زةضزةنَيت، ئةي ٓي غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ هة كوَييةو نةُس زةكاتّ؟ غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي يع/ز. اضغ ْ بابةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، كان كاضزؤ فةضًوو.
 

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريازوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئةطةض ئَيٌة ًوُايةؾةي ئةَ ًاززةية بلةيّ و ئةَ ثَيؿِياضةي كان بطٓاْ بة ُةظةضي ئيعتيباض وةضُةططيّ، 
يّ بة شًاضةي تةواو، بةوةي كة ضةئي ئَيٌة زةُطي هةغةض زةزةيّ، يةعين زةُط هةغةض ًاززةيةن زةزة

َِيّ؟ هةبةض ئةوة ئَيٌة طةيؿتيِة ئةو  َِيّ، ياْ ُةي سلوًةتة، ئيِذا زوايي زةنيِة ًوُايةؾةي ئايا بي
َِيّ، ئةَ ثَيؿِياضةي كان بطٓاْ كطزي هة ًاززةي خةضديةكاْ بَيذي، غوثاؽ.  ئيتيفايةكة بي

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ض غوثاؽ، زكتؤض ئاضاؽ فةضًوو.ظؤ

 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
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ئةطةض بؤ ناو ضووُي ئةُساًة بةَضَيعةكاُي ثةضهةًاْ خاَهي ئةوةي كةوا غةضؤكايةتي ٓةضَيٌي كوضزغتاُي 
ُوَيِةضاُي سلوًةت، تيا ُيية، ئةو با ًّ وةاَلَ ُةزةًةوة، ئةو بةَضَيعاُة خؤياْ وةاَلَ بسةُةوة، واتا 

ئاؾلطاية هةكوَيية، بةاَلَ هة تةفاغيوي ئيػتيٌاَضةكاُسا ٓةية كة زابةف كطاوة، هةُاو ياغاكةزا ُيية، ئةوةف 
ًةغةهةيةكي فةُيية، ثةيوةُسي بة ُوَيِةضي سلوًةت خؤي ٓةية وةاَلَ بساتةوة، بةاَلَ ئةطةض بةَضَيع ضَيٍ 

ًاززةيةكي تطًاْ َٓيِاوة، ئةطةض ئةو ًػوةزةيةي هةالتاُة هة ثَي بسةيت بةُيػبةت ًاززةي زوو، ئَيٌة 
الثةَضة زوو ئةو تةعسي تاُةي كة زةًاُةوَيت بيلةيّ، ياْ ئةو ثَيؿِياضاُةي كةوا ٓةية هةغةض ًاززةي زوو 
هة ئةغَوي ًاززةكة، ئةًاُةي خواضةوةْ، تةُٔا ئةطةض بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ ضَيٍ ثَي بسات بة 

 ي، ئةو كاتة ظياتط بةضناو ضووُيةن زضوغت زةبَيت بؤ ئةُساًاُي بةَضَيع.خوَيِسُةوة
بهِة غةض الثةَضة زوو زةضباضةي ئةو ثَيؿِياضاُة، ئةو ًةهعةًةي كة زابةف كطاوة زةضباضةي ئةو 
 ثَيؿِياضاُةي كة ثَيؿِياضي ًاززة ياغاييةكاُة الثةَضة زوو ًاززةي ئةخري كة َٓيؿتا شًاضةًاْ بؤ زاُةُاوة،

 نوُلة بَطياضي هةغةض زاُةُطاوةو ضيعبةُسي وةضُةططتووة بةَ ؾَيوةي خواضةوة:
 َاد٠ َقاف١:

 %  َٔ املٛاس١ْ ايتغغ١ًٝٝ يًز٥اصات ايجالخ علا تعٜٛقات املٛظفني:28تلدفٝض ْضل١ ) :اٚال
 ر٥اص١ اقًِٝ نٛردصتإ. -أ

 بزملإ نٛردصتإ. -ب
 زتًط ايكقا٤. -ز

طع١ َلللٔ ايفكلللز٠ )اٚاًل  َلللٔ ٖلللذٙ امللللاد٠ يلللٛسارتٞ ايؾلللش١ ٚايلًللللٜات ٚ      ثاْٝلللا: ختؾلللؿ املللللاي  املضلللتك  
ايضلللٝاس١ يتٓفٝلللذ َغلللارٜع خلَٝللل١ ٚدعلللِ ايزٜافللل١ سضلللب اختؾلللاـ نلللٌ َٓٗلللا ٜٚزاعللل٢ يف تٛسٜعٗلللا      

 ايٓضب ايضها١ْٝ يًُشافظات.

%  َللٔ املٛاسْلل١ ايتغللغ١ًٝٝ وًللط ايللٛسرا٤ علللا تعٜٛقللات املللٛظفني ٚاملٓللافع        15ختفللٝض ْضللل١ )  :ثايجللا
االدتُاعٝللل١ ٚاالعاْلللات بعلللل اصلللتلعاد املللللاي  املدؾؾللل١ يؾلللٓلٚم َغلللزٚع تُٓٝللل١ ٚتطلللٜٛز ايكللللرات         

 ايلغز١ٜ ٚبًل١ٜ عٝٓها٠ٚ.
%  َلللٔ املٛاسْللل١ ايتغلللغ١ًٝٝ يًلللٛسارات ٚايللللٚا٥ز رلللد املزتلطللل١ بلللٛسار٠ عللللا   15رابعلللا: ختفلللٝض ْضلللل١ )

 تعٜٛقات املٛظفني ٚاملٓافع االدتُاع١ٝ ٚاالعاْات.
اُلاضييةية كة ثَيؿِياض كطاوة هة ًاززةي زووةًسا بلطَيت، ًّ هة ضَيطاي دةُابتةوة بةَضَيع ئةًة ئةو طؤَض

غةضؤكي ثةضهةًاْ زاوا زةكةَ هة ُوَيِةضي سلوًةت تةوظحيَيم بسات زةضباضةي بوزدةي غةضؤكايةتي 
 ة، غوثاؽ.ٓةضَيٍ، وةكو طوشياْ هة تةفاغيوي بوزدةكةزا ٓاتووة، بةاَلَ هة ثطؤشة ياغاكةزا ُةٓاتوو

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظؤض غوثاؽ، فةضًوو دةُابي وةظيط.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُي/ وةظيطي زاضايي و ئابووضي:
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 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ئةو ًةبوةغةي كة زاُطاوة بؤ غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ هةُاو سلوًةتساية، تةخكيكاتي ثاضةي سلوًةت هة 
ا ٓةية، نوُلة ئَيٌة وةكو ثاضو ثَيطاضو ٓةًوو غاَهَيم ثةضهةًاْ بة ديا ٓاتووة، يةظاف بة دةزوةهةكاُس

ديا ٓاتووة، ئةوةي كة دئةتي تةُفيعيّ، ئةواُة زةوائريي تةُفيعيّ ٓةًووي هة غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ و 
 ، غوثاؽ.ًةدويػي وظةَضاوة هةُاو دةزوةهةكاُسا ٓاتووة، هَيطة هةَ دةزةوةالُة بطةَضَيّ ٓةية

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظؤض غوثاؽ، فةضًوو كان عةوُي.

 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ثاف ئةو تةوظحيةي كة هةاليةْ بةَضَيع زكتؤض ئاضاؽ تةيسيٍ كطا، ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ئةو ئيتيفاييةي كة 
ياغايي و زاضايي وةكو ًاززةيةن كة ئيعافة كطا ضَيصةكةي زياضي كطا ببَيتة كطا هةَُيواْ ٓةضزوو هيصُةي 

شًاضةي غَي هة ًاززةكة، ئةطةض ثةضهةًاْ ًوافةيةتي كطز زةُطي هةغةض بسةْ، ضيعبةُسي ًاززةكاْ زوايي 
 نان بلطَيتةوة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ثَيؿةواية فةضًوو. ظؤض غوثاؽ، ئاخري كةؽ يػة زةكات

 
 
 
 
 

 بةَضَيع ثَيؿةواْ تؤفيق ًيسيس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ًّ ثَيؿِياض زةكةَ دةُابي وةظيط ئةو ًةبوةغةي بؤ غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ زاُطاوة زياضي بلات، بلةيِة 
ةهة نؤْ بتواُري بَططةيةن وةكو غةضؤكايةتي ثةضهةًاُيـ، نوُلة ئَيٌة ُاظاُري بةَضاغن، كة ُةظاُري ًةغ

 ضَيصةيةن كة ُةظاُري كةَ بلطَيتةوة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، فةضًوو دةُابي وةظيط.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُي/ وةظيطي زاضايي و ئابووضي:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 .ًةبوةغةكة هةوَي ٓاتووة ؾةغت و نواض غةزو ٓةؾتاو ٓةؾتة
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو كان سادي ب ي.

 بةَضَيع اظيس غويٌاْ عبساهلل)ب ي(:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئةَ بةَضَيعاُةي كة يػةياْ كطز تةُٔا هةغةض ؾلوياتي ًاززةكة بوو، بةؽ ئَيػتا ئَيٌة يػةي تطًاْ ٓةية، 

غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ، ًّ ثَيٌواية هةغةض ًاززةكة يػةًاْ ًةغةهةْ هةغةض عيذع، هةغةض ًةغةهةي 
 ُةكطزووة، زةبَيت ئةو سةية ٓةبَيت، كة يةكَيم بيةوَيت هةغةض ًاززةكة يػة بلات، يػة بلات، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
عبساهطظيّ، ًاًؤغتا فطًاْ، ئَيػتا هةغةض ًاززةي زووةَ كَي زةيةوَيت يػةي هةغةض بلات؟ ضَيعزاضاْ )كان 

ؾَيطظاز سافع، كان طؤضاْ ئاظاز، زكتؤض قباح، كان ب ي، كان خةهيى، ثةضياْ خاْ، ئاؾن خاْ، عبساهلل 
ستٌس، كوَيػتاْ خاْ، كاضزؤ ستٌس، غؤظاْ ؾٔاب، زكتؤض اظيس وةضتي، ُاغم تؤفيق، كان ئاضاَ، كان عبساهلل 

 .ًةال ُوضي(
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاُيؿتين غَييةَ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/َضَيع بة

بةَضَيعاْ ئَيوة خؤتاْ زةظاُّ ئةو هيصُةيةي ياغايي وزاضايي كةزوو ض ؤش زاُيؿذي، تةًػيوي ٓـةًوو اليـةكياْ   
كـةؽ ُـاوي    28غةعات زاُيؿذي، بةضٍِاغن ظؤضيـ ٓي ن بووْ، كةني ئَيػـتا ُعيلـي    14زةكطز، ظياتط هة 

زةيـةي زةزةًـَي بـؤ ئـةوي      2لـات، باؾـة بةٓـةضساَي ٓـةض ثةضهـةًاُتاضَيم و     خؤي ُووغيوة بؤ ئةوةي يػة ب
 يػةي خؤي بلات، كان عبساهطظيّ، فةضًوو.

 بةَضَيع عبساهطظيّ سػري ابابلط:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

     ْ ًـّ ثـيًٍَ    ،بةضاغتى ًّ غةباضةت بة ًاززةى زووةَ بَططةى يةكـةَ، عـةدعي ًوخةتـةت، يـةعِى كوضتَٔيِـا
 بةغاي ظياز زةكات، ئةطةض ئةَ كوضتٔيًَِاُة هةبةض ئةوةية كة ثيًَؿٌةضطةية،  واية غاي
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بَويًََري ئَيٌة زةًاُةوَيت ئةو كوضتَٔيِاُة وةكو غياغةت بلةيّ، بَيِري هة ُاو ياغا ُةكو سلوًةت ثَيـي بعاُـَى   
ُري هةُاوبوزدــةف ئــةو كوضتَٔيِاُــة ثَيٌــاْ بــسات كــة زةيَِيلٌاُــة،  يةضظيًَلٌاُــة هــةالى ئةواُــة، ئــةوا ئــةتوا 

ُةئَيَوري ٓةض ئةو يةضظةًاْ الى خؤًاْ ٓة بَيـت، غـاَي بةغـاَهي  بيلةيِـة غـةض يـةن و بَوـَيّ ٓـةض كـاتَيلى          
ئَيٌة، هةطةَي ئةوة ضَيللةوتري ئـةوة يـةضظى ئَيٌةيـة، ئـةوة ثـاضةى ئَيٌةيـة، ٓـى ثَيؿـٌةضطةية هَيٌـاْ بَطيـوة           

او بوزدـة بَيـِري هةُاوياغـاى بوزدـة بَيـِري بؤًـاْ ًوؾـليوةو        ثَيٌاْ بسةْ، بةاَلَ ئَيٌة ٓـةًوو غـاَهَيم هـةُ   
ئيؿلاي زضوغت زةبَى ئةَ كوضتَٔيِاُـة ثـَيٍ وايـة ئـةبَى ناضةغـةض بلـطَى، سلوًـةت بةٓـةض ؾـَيوةيةن بَيـت           
ُةَٓيَوَيت، بةاَلَ هةالى خؤيةوة ً سـةظةى ٓـةبَى كةٓـةض كاتَيـم ئَيٌـة، هةطـةَي سوكٌـةت ضَيللـةوتري، ئـةوا          

ًوياض زيِاضة كة ئَيٌة زةبَى هَيى خؤؾِةبري، بةاَلَ هَيطة ًّ 6ة ية هةالى ئةواُة سذعي كطزووة تا ثاضةى ئَيٌ
 ثَيٍ واية ئةبَى ناضةغةضبلطَى. غاَي بةغاَي ظياز زةكات، بؤية زةبَيت ناضةغةض بلطَيت، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.اضغ ْ بايع غةضؤكي ثةضهةًاْ:
 ًاًؤغتا فةضًاْ، فةضًوو.

 فةضًاْ ععاهسيّ: بةَضَيع
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

َضؤشة ئَيٌة ظياتط هةزةياْ غةعاتة ئيٌة يػة هةغةض بوزدة زةكةيّ، بةَضاغتى هةكاتَيلسا كـة  18زياضة ًاوةى 
بوزدة ثةغةُس زةكطَيـت، ئةطـةض بوزدـة وةكـو ثـاض وثَيـطاض ثةغـةُسكطا، ئيوتيـعاَ بةياغـاي بوزدـة ُـةكطا،            

يذطائــةتَيلي ٓةيــة بةضاًبــةض بةسلوًــةت؟، نــوُلة بةَضاغــن ئــةوة زةطةيِــة    غــةضؤكايةتى ثةضهــةًاْ ض ئ
يؤُاغى ثةغِس كطزُةكة، بةآلَ ئةطةض هَيطة ئيوتيعاًي ثَيوة ُـةكطا بةبَططـةكاُى، ئـةوة خـاَهى يةكـةَ. خـاَهى       

ٌـة هـةًاوةى   زووةَ: وةبةضَٓيِاْ زياضة بةَضاغتى ثَيَطاُاطةيّ ئةوة بَطة بوزدةى زاُسضاوة بـؤ وةبـةضَٓيِاْ، ئيَ  
ًاُطة غةضفى بلةيّ،.بةٓيض ؾَيوةيةن وةكو هة يةن هةًاززةكاُيؿـسا ٓـاتووة، هـةثاضيـ و هةغـااَلُى      5ئةو 

ــسةوةض سييَِيتــةوة هةبوزدــةى       ــةَهلو بةؾــَيوةى ً ــابَيلى تــط، ب ــتى ًوُايةهــةي ثَيِــةكطَى بــؤ ب تــطيـ بةَضاغ
ة بوزدـةى تةؾـييوى يـاخوز بيطواظُـةوة،     ئيػتيػٌاضى ُةن ًوُايةهةى ثَيبلطَى، هةبؤ ٓـةض اليـةَُيلى تـط كـ    

نوُلة ئةطةض ًوُايةهةى ثَيلطا بةضاغتى ئَيٌة هةبوزدةى ئيػتيػٌاضضياْ كةَ كطزؤتةوة، زةكطَى زوو غـاَي،  
غَي غـاَي ًـسةوةض بَيـت و ئَيٌـة زةتـواُري ثـَطؤشةى نـاكرتى ثَيبلـةيّ هةاليـةُى ئيػتيػـٌاضى، بـةاَلَ ئةطـةض             

 ةواَ هةثطؤشةى ئيػتيػٌاضى هةخاُةى غفطزاية، ظؤض غوثاؽًوُايةهةًاْ ثَيلطز ئةًة بةضز
 غةضؤكي ثةضهةًاْ:  /بةَضَيع ز.اضغ ْ بايع

 غوثاؽ، كان ؾَيطظاز، فةضًوو.
 ؾطية: عللاذتافظبةَضَيع ؾَيطظاز 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
تةبعـةْ َضاغـجاضزة   هةًاززةي زووةَ كةباغي ئةوة زةكـات، ٓةُـسَيلياْ وةكـو َضاغـجاضزة بَِيـطْ بـؤ سلوًـةت،        

ؾتَيلة ًوتةبةعةو كطاوة، بةآلَ ئَيٌة صيووُةي ظؤض ظيِسووًاْ ٓةية، ثاض تةوقييةكٌاْ ُاضز بؤ سلوًـةت،  
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ظؤضة بـؤ زةُطـساُيـ بَيـت، ئةقـَوةْ      59ئةُساَ ثةضهةًاْ هـةَ ٓؤَهـةزا بـوو ٓـةًووياْ ئيٌعايـاْ كـطز،        59
ن زةبَيت يػة هةغةض ئةوة بلةيّ، ئـةوة ظؤض ططُطـة   ُةَُيطزضا بؤ سلوًةت تا دَيبةدَيي بلات، بؤية بةَضاغ

ــةو   ــي ئ ــةَ، خــاَهي زووةَ: ظؤضباغ ــاَهي يةك ــِووضي ُاونــة    ةئةًــة خ ــسَي ُاونــة ٓةيــة هةغ ــة ٓةُ ًاْ كــطز ك
ــؤ         ــةكي ب ــةزا دَيطاي ــةَ ًاززةي ــةتي ه ــتا كاتي ــة ئَيػ ــطي، ئةًاُ ــةالض، كف ــةًاَي، ك ــة نةًه ــاُّ، هةواُ زابَطاوةك

رت ُةبَيت بؤياْ زابِسضَيت، تا يةضةبووي ئةو نةُس غاَهةياْ بؤ بلطَيتةوة كة ًوياض كةً 58بلةيِةوة، كة هة 
 ئةو وةظعةياْ بةغةض ٓاتووة، كةبوزدةياْ كةًة، ظؤض غوثاؽ.

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ةكي ظؤض غــوثاؽ، ئَيٌــة وةعــستاْ زةزةيــيَن كــة تةوقــياتةكاصياْ ُــاضز، ٓــةض ئةُــساَ ثةضهــةًاَُيم ُوغــدةي   
 زةزةييَن كة تةوقياتةكاصياْ ُاضزووة هة فآلْ تةئطيذ، كان طؤضاْ فةضًوو.

 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ًــّ غــةضةتا ثؿــتطريي ئــةو َضاثؤضتــة زةكــةَ كــة هيصُــةي ٓاوبــةف ثَيــي طةؾــتووْ، ئــةوةي كةئَيٌــةف ثَيــي  
تطيويؤُــةي  18كــة هةبوزدــة طــريا، بــطين بــوو هــةو  طةيؿــتوويّ بــطين بــوو هــة بةؾــَيم هــةو َضةخِاُــةي  

تطيويؤُــةي كـةبؤ بــابي ًيِـةح و تــةعويعات و بـابَوَيري بــؤ     7سلوًـةت بـؤي تةخكــيل كـطاوة، دطــة هـةو     
تطيويؤُةكةي كةباغـي بؤُـةو ئآـةُط وكؤًـةَهَيم ؾـت زةكـطا، ئـةوة ظيـازة َضؤيـي تَيـسا            3ًوونة زةَضوات،  

ــة بـــ   ــةَ كطزُةوةيـ ــةَ كـ ــة ئـ ــطا, بؤيـ ــة زةكـ ــؤ    28ؤ هـ ــةو بـ ــةو َضةخِةيةيـ ــةوةي ئـ ــؤ وةآلًساُـ ــعامن بـ % وابـ
ناضةغةضكطزُيةتي، هةبةضاًبةضزا ثؿتطريي كةًلطزُـةوةي بوزدـةي غـةضؤكايةتيةكاْ زةكـةَ بةَضَيـصةي هـة       

% كةئةًةف يةكَيم بوو هةو خاآلُةي هةكاتي ٓاتين بوزدةزا يػة هةغةض ئةوة كطا، كة َضَيصةيـةن ظيـاتط   28
ةتيةكاْ، كة ثَيٍ واية ئةًةف خاَهَيلي باؾة، ٓةض ئةوةي زةًةوَيت هَيطة تةوظحيي بلةَ، زاُطاوة بؤ غةضؤكاي

ي ياغا، بوزدةي غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ كةثَيؿرت باؽ هةوة كطا، كة بةديا ُةٓاتووة، غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ بةثَي
ــةضؤكايةتي  ــي غ ــة ُيعاً ــةد   ئَيٌ ــةآلتي دَيب ــة زةغ ــؤي زةكات ــةضَيٍ خ ــةضؤكايةتي ٓ ــة، غ ــة ٌاْ ُي َيلطزْ، بؤي

بوزدةكةي زةبَيت هةُاو زةغةآلتي دَيبةدَيلطزُسا بَيت، زوايـي هـة ئيػـتي تاعةكاْ بـاؽ بلطَيـت كةنـةُس       
ــيةكةي        ــتٌة غياغ ــةَي غيػ ــة هةط ــوُلة ئةً ــةوة، ن ــاي بلةيِ ــةن دي ــت، ُ ــةضَيٍ زةبَطزضَي ــةضؤكايةتي ٓ هةغ

ئةصتوًـةُي ئاغـايـ، سـةظَ هَييـة     ُاطوصتَيت، ئَيٌة ُووغطاوَيلٌاْ بـؤ ٓـاتبوو هةغـةض ظيـازكطزُي بوزدـةي      
كةوةظاضةت دواسياْ بساتةوة، ثَيٍ واية كةئَيطة ؾوَيِيةتي كةيػة هةغةض ئةوة بلطَيت كة ئايـا ظيـاز بلطَيــت    
يـــاْ ظيـــاز ُـــةكطَيت؟، واتـــة زةبَيـــت هَيـــطةزا  طَيتـــة زةُطـــساْ، هةطـــةَي ثؿـــتطريي كطزُـــي ٓـــةًوو ئـــةو    

 تةخكيكاتاُةي كةكطاوة بؤ بواضةكة، غوثاؽ.
 غةضؤكي ثةضهةًاْ: /بةَضَيع ز.اضغ ْ بايع

 غوثاؽ، زكتؤض قباح، فةضًوو.
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 بةَضَيع ز. قباح ستٌس صتيب:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ا غةباضةت بةًاززةي زووةَ ًّ ٓةُسَي تَيبيِيٍ ٓةية، يةكةَ: زياضة ٓـةض زةيَيـم ثاغـاوي خـؤي ٓةيـة، ئايـ      
ةوة بَيـت؟ ٓةضزوو غيػتٌةكة ثةيَطةو زةكطَيت، هةُووغيين وضزةكاضي ظياتطزةيةكة بة طوؾطاوي بَيت ياْ بة

بوزدــةي وآلتاُــسا، بــةؽ ئــةوةي كــة ًــّ هَيــطةزا ًوالســةظةي زةكــةَ، زةبوايــة وضزةكــاضي ظيــاتط غــةباضةت    
بةُةفــةياتي بوزدــةي ٓــةضَيٌي كوضزغــتاْ هــةَ ًاززةيــةزا ببوايــة، بةثــةيَطةوي هــةوةي كــة بــؤ صيووُــة هــة    

ــةتي عَيطايـــ  ــةي سلوًـ ــة    ًواظةُـ ــي كةضتـ ــاتطةوة باغـ ــةوضزةكاضي ظيـ ــت، ظؤض بـ ــاؽ زةكطَيـ ــسا بـ ي ئيتيشازيـ
ــةت و         ــةَُيواْ سلوً ــة ه ــات، ًتٌاُ ــاتط زةك ــةفافيةت ظي ــةو ؾ ــة ًتٌاُ ــوُلة ئةً ــطاوة، ن ــسةكاْ ك تايبةشيةُ
ثةضهــةًاْ هةاليــةن و سلوًــةت و ٓــاووآلتي هةاليــةكي تــطةوة، غــةباضةت بــة بَططــةي )ب( زيــاضة ئةًــة           

ــَيوةكا  ــة ؾـ ــَيوةيةن هـ ــاتووة،     بةؾـ ــسا ٓـ ــةتي ُاوةُسيـ ــةي سلوًـ ــاي بوزدـ ــة هةياغـ ــةوةي كـ ــة هـ ْ ئي تيباغـ
وؾةي)االياهيٍ( زةبَيت البَِيت، ئةو تَيبيِيةَ ٓةية، نوُلة ئَيٌة يةن ئي ويٌٌاْ ٓةية، ئةًة زياضة هةوةي 

١ عغزٜٔ ًَٝار ٚمخلط َا٥ل١ ٚثالثل   َٚلً  قلرٙ مثإ َا١٥ ٚ ٚاسل سلوًةتي عَيطايي وةضطرياوة، كة زةَهَيت)
( ئةو ئةياهيٌة ظيازةية، غةباضةت ًةغةهةي ٚصتٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار يالعُار ٚت١ُٝٓ َغارٜع االقايِٝ ٚاحملافظات

عةدع، ئَيٌة غاآلُة ئةًة زةبيِري كة زووباضة زةبَيتةوة، يةعين هةياغاي بوزدةي ٓةضَيٌي كوضزغـتاُسا كـة   
وةي طواية هةسلوًةتي عَيطايةوة، هـةَضَيطاي  ئَيٌة ًوعاهةدةي ئةو كوضتَٔيِاُة زةكةيّ، سةواَهةي زةكةيّ بة

تةخكيكاتي وةظاضةتـي زيفـاعي عَيطاييـةوة ناضةغـةضي زةكـةيّ، بةَضاغـن ئةًـة زةبَيـت بـة يػـةيةن كـة            
كؤتايي ُايةت، ًّ ثَيؿِياض زةكةَ كة خؤًـاْ هـةوة ُـةدات بـسةيّ، بَططةيـةكي ظؤض ًوسـةزةزًاْ ٓةبَيــت،        

 َيٌِاضياْ زةكات، ظؤض غوثاؽ.بةثَيي ئةوةي كة َضَيلاضي ظاُػن َض
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظؤض غوثاؽ، كان سادي بي ي، فةضًوو.
 

 بةَضَيع اظيس غويٌاْ عبساهلل:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

وةَهآل ًّ زةًـةوَيت هةغـةض زوو فةيـةضة يػـة بلـةَ، ئـةويـ يةكـةًياْ: ًةغـةهةي بوزدـةي غـةضؤكايةتي           
ًوياض بووة، ئةًػاَي بووة بـة   148وةظيطاُة، غاَهي َضابطزوو بوزدةي ئةصتوًةُي وةظيطاْ تةُٔا ئةصتوًةُي 

ًويـاض زيِـاض، ئـةَ َضَيصةيـة ظؤض ظيـازي كـطزووة، بــؤ؟، بةَضاغـن ًـّ ثـَيٍ وايـة ئةًػـاَهيـ وةكـو غــاَهي              221
ػـت بلـات ئـةَ بوزدةيـة     َضابطزووي هـَي بلةيِـةوة، خـؤ ٓـيض طؤَضاُلاضييـةن زضوغـت ُـةبووة تـا ئَيٌـة ثَيوي         

 888ًويـاض بـووة، هةكاتَيلـسا     36ئةوةُسةي بؤ ظياز بلةيّ، بوزدةي غةضؤكايةتي ٓةضَيٌيـ غاَهي َضابطزوو 
فةضًاُبةض كةًي كطزووة،  288فةضًاُبةض،  688فةضًاُبةضيؿي ٓةبووة، ئةًػاَي فةضًاُبةضةكاُي بووة بة 

 48% يـ كةَ بلةيِةوة ٓةض زةكاتة ُعيلةي 28طةض هة ًوياض، ًّ ثَيٍ واية  68بةآلَ بوزدةكةي بووة بة 
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ًوياض ويػوض، بؤية ًّ ثَيٍ واية وةن غاَهي َضابطزوو طةض كةًرتي ُةكةيِةوة ُابَيت ظيـاتطي بلـةيّ، نـوُلة    
يـةعين ٓـيض طؤَضاُلاضييـةن ُـةبووة، بؤيـة ثـَيٍ باؾـة         688فةًاُبةضي ٓةبووة ئةًػاَي بووة بـة   888ثاض 

ًوياضي فةضية، بؤية ثَيؿِياضةكةي ًّ ئةوةيـة   18% نوُلة بةوة ُعيلةي 28ُةن هة  ًوياض 38بلطَيت بة 
ًويـاض بَيـت، وةكـو غـاَهي      148ًويـاض بَيـت، غـةضؤكايةتي ئةصتوًـةُي وةظيـطاُيـ       38غةضؤكايةتي ٓـةضَيٍ  

 َضابطزوو، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 غوثاؽ، كان خةهيى فةضًوو.
 ظية اًري: عجُإخويى بةَضَيع 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ئـةو ٓـةض    َتَيبيين يةكةًٍ ٓةض هةغةض ُةفةياتي غةضؤكايةتي ٓةضَيٌة، َضاغتة هةَضووي فةُيةوة، بةؽ ًـازا 

زةبَيت تةغبيت بلطَيت، تَيبيين زووةًٍ، هةغةض ئةو تَيبيِيةيـة كـة زكتـؤضة َضؤشاْ خػـتية غـةض       ،ُةفةياتة
ةي زووزا، ًّ ثَيٍ واية ئةو ظيازةيـةي كـة ئـةو باغـي كـطز، هـةًاززةي سـةوت هـة خـاَهي          بَططةي )ز( هة ًازز

 ( غوثاؽ. ر٥ٝط زتًط ايكقا٤ يف االقًِٝزووةَ ٓاتووة، زةَهَيت) 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 غوثاؽ، ثةضياْ خاْ، فةضًوو.
 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ًاززةيةزا بةتايبةتي كة ثَيؿِياظةكاْ وةن زكتؤض ئـاضاؽ باغـي كـطز، كةًلطزُةوةيـة هةًـةزا، ًـّ ثـَيٍ        هةَ 

واية هةٓةُسَي هـة ُةفةياتـةكاْ بةتايبـةتي ُةفـةياتي تةؾـييوي، هَيـطةزا ٓـةضزوو غـةضؤكايةتي ثةضهـةًاْ و          
َيٌـة بةًةظةُـةي عـةيَى يـةضاض     ًةدوػي يةظا كةزاُطاوة، ثَيٍ واية زةكةويِةوة ٓةًاْ ٓةَهةي غاَهي ثاض، كةئ

زةزةيــّ هــةوةي كةنــةُسي بوَيــت، نــوُلة ئةطــةض تــؤ ثَيؿــرت ُعيلرتيِيــاْ هةئَيٌــةوة ثةضهةًاُــة، ئَيٌــة كــة   
ئةُساًي ثةضهةًاُري ُاظاُري غةضفياتي ثةضهةًاْ نؤُة؟، وة ُاظاُري ئةو بوزدةيةي كةثاض بؤي زاُطا نـؤْ  

%ي 28بي ي زةكةَ، هةوةي كة هةغةض ض ئةغاغـَيم ئَيٌـة هـة    غةضؼي كطزووة، هةبةض ئةوة ًّ ثؿتيواُي كان 
هَي كةَ زةكةيِةوة، ئايا ثَيؿرت نةُس بووة؟، كة بةَضاغن ًّ تةغةوض زةكـةَ يـةكَيم هـة خطاثـةكاْ، يـةكَيم      
هة خةهةهةكاْ ئةوةية كةئةُساًي ثةضهةًاْ غةضؤكايةتيةكةي خؤياْ ُاظاُّ ثاضةي غـةضفياتي نـؤْ بـووة؟،    

كة زةبواية هيصُةي تايبةت بوواية بةوةي كة سػاباتي خيتـاًي بَٔيِايةتـة بـةضزةًي ئَيٌـة تـا      هيصُةي ًاهي 
َِيّ ًوُػفري ياْ ًوُػة ُري، خاَهَيلي تـط كـةًّ زةًـةوَيت    28بعاُري بةالُي كةَ ئَيػتا ئةو هة  % كة زةي

تطيويـؤْ و   4طيـ تطيويـؤْ بـؤ ُةفـةياتي تةؾـييوي و ئـةوةي تـ       18باغي هَي بلةَ، ئةو ًةبوةغةية كة بة 
ئةوةُسة بؤ ئيػتيػٌاضي سػاب كطاوة، زيػاُةوة ئةًةف طةض ئَيٌة ئةًػـاَي ًوساغـةبةي هةغـةض زاُـةَُيري     
وةن غــاَهي ثــاض زةبَيــت، ًوُايةهةكــةف زةكطَيــت هــةَُيواُياْ وئةوكاتــة بــةَضَيع وةظيــطي زاضايــي و بطيلــاضي    
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ز كطزووة بؤية ًوُايةهـةًاْ كـطزووة، كةواتـة ئةًػـاَي     وةظاضةتي زاضايي ثَيٌاْ زةَهَيّ ئَيوة خؤتاْ ؾتتاْ ظيا
ًّ ثَيؿِياظ زةكةَ هةطةَي ئةو ًاززةيةي كةًةُعي ًوُايةهـة ئـةكات، ؾـةضتي ًوساغـةبة كطزُيؿـي هةطـةَي       
بَيت، خاَهي ئةخريَ هةغةض عةدعة، ئَيٌـة ئـةَ عـةدعة ٓـةًوو غـاَهَيم بـة ًوخةتـةتي زَيتـةوة بـةضزةػياْ،          

اُري َضةُطة وابَيت ياْ وا ُةبَيت؟، ئةطةض هةسلوًةتي عَيطاق وةضبطريَيتةوة، بة ًوخةتةتيـ ٓةًووًاْ زةظ
تطيويؤْ و ئةوةُـسة ًةظةُـسة كـطاوة، ئةطـةض ٓـي ثَيؿـٌةضطة بَيـت سػـابي ئـةو ثاضةيـة بلـةيّ كـة ئَيٌـة               2

َهةزا ئَيٌـة  تطيويـؤْ، هـةكوَي؟ هـةكاَ غـا     2تطيويؤْ زةض ئةنَيت، بؤ هَيطةزا بووةتـةوة بـة    3زاوًاُة ظياتط هة 
ئريازًاْ هة ُةفةياشياْ ظياتط بووة؟، وة تةختيةي ئةو تطيويؤُة ظيازةي كطزووة؟، بؤية ًـّ زاوا زةكـةَ كـة    
هةَ ًاززةيةزا دَيطاي ئةوة بلةيِةوة كة ثةضهةًاُي كوضزغتاْ غلاآلي ياغـايي هةغـةض عَيـطاق تؤًـاض بلـات،      

  ً ــةدعَيلي  ــسي ي ع ــةضزةواًي تةق ــت ئَيٌــة بةب ــوُلة ُاكطَي ــةدعة   ن ــةَ ع ــة ئ ــةوةي ك ــةيّ، ه ــةت بل وخةت
 بةبةضزةواًي بَيتةوة ٓي ئةوةف بَيت كة هةالي عَيطاية، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غوثاؽ، ئاؾن خاْ، فةضًوو.

 بةَضَيع ئاؾن ععيع قاحل:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ةغـتة بـة زآاتـةوة، هةبـةض ئـةوة ئَيٌـة زآاشيـاْ يـةك          غةباضةت بةَ بَططةية، ًّ بَطواَ واية ُةفةيات ثةيو
ُةبووةتةوة، ُيػبةتي ُةفةياتيـ عةدع ئةطؤَضَيت، بؤية ئةو عذعةي كة هَيطةزا زاُطاوة بةعذعَيلي تةواوي 
زاُـاَُيٍ، نــوُلة ثةيوةغـتة بةزآاتــةوة، ُيػـبةتي عذعةكــة ئـةطؤَضَيت، ئةطــةض زآـاتي ٓــةضَيٌي كوضزغــتاْ      

زا بَيت ُيػبةتي عذعةكةف كةَ زةبَيتةوة، ٓـةضوةٓا بـةالي ًِـةوة عذعَيلـي َضاغـت ُيـة،       طؤَضاُلاضي بةغةض
عذعَيلي وةٌٓية، غةباضةت بةُةفةياتيـ بةبَطواي ًـّ ئـةو ئيػـتي تاعاُةي كـةزاُطاوة، ئةًـة ٓـةُطاوَيلي       

  ٓ ةيـة كـة ظيـازة    باؾة، بةآلَ ئةَ ئيػتي تاعاُة زةالهةت هةوة ُية كة كؤًةَهَيم ئةبواب هةُاو ئـةَ بوزدةيـة 
ضؤيي تَيسا كطاوة، بةآلَ بةٓؤي ئةو تةؾليوة ًواظةُةية كة هةعَيطايةوة ئَيٌة بـةكاضي زةَٓيـِري، بـؤ صيووُـة     
بابَيم ئةًاُةوَيت هَيي كةَ بلةيِةوة، بةآلَ هةبةض ئـةوةي تـةعويعاتي فةضًاُبـةض و َضةواتـب فةضًاُبـةضاُي      

 َ بلةيِــةوة، بؤيــة بــة بــَطواي ًــّ ئــةَ شًاضاُــةي كــةزةَضوات   تَيسايــة، ئَيٌــة ُــاتواُري هــةظيازة َضؤييةكــة كــة
 شًاضةيةكي تةواو ُية، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غوثاؽ، كان عبساهلل، فةضًوو.

 بةَضَيع عبساهلل ستٌس اًري:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ووة كـة يػـةي هةغـةض بلـةَ، زيـاضة ثَيؿـرت       بابي ُةفةيات ظؤض ؾت زةططَيتةوة، ًّ يةن صيووُةَ زياضي كطز
وةظيــطي ث ُــساُاْ ئاًــاشةي بــة غــَي غــَيلتةض كــطز كــة هــةث ُي سلوًــةتي ٓةضَيٌسايــة، ئــةويـ غــَيلتةضي  
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ثةضةثَيساُي ئابووضي، غَيلتةضي كؤًةآليةتي، غـَيلتةضي كـاضطَيَطي طؿـن وئاغـايـ، ئـةوةي كـةًّ تَيبيِـيٍ        
%ي ُةفــةياتي ٓــةضَيٌي كوضزغــتاْ هــةخؤ زةططَيــت،  31ؿــة، كــة هــة كــطز غــَيلتةضي كــاضطَيَطي طؿــن وئاغاي

كةئةًة ظؤض ظؤضة بـةَضةئي ًـّ، هةُاويؿـياُسا ئةصتوًـةُي ئاغـايـ كـة ثَيؿـرت ئـةو زاتاياُـةي كـة وةظاضةتـي            
ًويــاض ًوتــةفق بــووة هةغــةضي، بــةآلَ زواي ئــةوة بــةكيتابَيلي ئةصتوًــةُي  134زاضايــي بــؤ ئَيٌــة ُــاضزووة، 

ًوياض، ًّ ئةًة ثَيؿِياض  318اثؤضتي هيصُةي زاضايي ئاًاشةي ثَيلطزووة، ئةًة ظياز بووة بؤ وةظيطاْ كة هةَض
زةكةَ، ئةو بةؾةي كةبؤي ظياز كطاوة هَيي بؿلَيِسضَيتةوة، هةبةض ئةوةي ًاوةيةكي كةًي هةبةضزةغت ًـاوة،  

ض غـَي غـَيلتةضي تـط، هةواُـة     ُاتواَُيت ئةَ ثاضةية غةضف بلات، ئةَ بةؾة ثاضةيةي كةظياز كطاوة  طَيتة غة
ًويــاض بــؤ ُاونــة ظيــاْ   188ئــةو ثَيؿــِياضاُةي كــة هيصُــةي ٓاوبةؾــي ياغــايي وزاضايــي ئاًــازةي كــطزووة،   

هَيلةوتوو َضاطوَيعضاوةكاْ تةخكيل كطاوة، بةسوكٌي ئـةوةي كـة ئَيػـتا ئَيٌـة هـةَ ًاُطـةزا هةبـةضزةَ يـازي         
َضاطـوَيعضاوة، بةؾـَيم هـةو ثاضةيـة بـؤ ئـةَ        1989هةغـاَهي   يـازي زةكطَيتـةوة،   6/6َضاطواغتين يةآلزظةيّ كـة  

ُاوناُة تةضخاْ بلطَيت، هةبةض ئةوةي ئةَ ُاوناُة هةو ثاضةي كةغاآلُي َضابطزوو تةخكيل كطا بوو بؤيـاْ  
كةَ بووة، بؤي ُيطةضاْ بووْ و طوـةيياْ كـطزووة، زواي ئـةوة بةؾَيليؿـي زابِـسضَيت بـؤ يـةضظي خوَيِـسُي         

 ي خوَيِسكاضاْ كة ئةًة ظؤض ثَيويػتة هةٓةضَيٌي كوضزغتاْ هة كاتي ئَيػتازا، غوثاؽ.باآلو زةضًاَهة
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 غوثاؽ، كوَيػتاْ خاْ، فةضًوو.
 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس عبساهلل:

 بةَضَيع ز.اضغ ْ بايع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
كة ثَيؿرت يػةَ هةغةض كطزبوو، ئةوةية كة كوضتَٔيِاُي وةظاضةتي ًّ ٓةض يػة هةغةض كوضتَٔيِاْ زةكةًةوة، 

 288ًويؤُـة، بـةآلَ بؤنـي وةظاضةتـي زاضايـي كطزوويـةتي بـة تطيويؤَُيـم و          988ًويـاضو   952ثَيؿٌةضطة 
، كة ئةًة وازةكات زواداض عذعةكة ٓةَهة زةضبهَيت، ئةقَى ئةطةض ئةوةي وةظاضةتـي ثَيؿـٌةضطة   328ًوياض و

 467ًويؤُة، ئةكاتة تطيويؤَُيم و  988ًوياض و 952ةهةُاو ئيػتيٌاضةكاُي خؤياْ ٓاتووة، كة ئةوة بَيت ك
 847ًويـاض و  44تطيويـؤْ و  2ًويؤْ، بـةآلَ ئةًـةياْ ًـّ ثـَيٍ وايـة ٓةَهةيـة، كطزووياُـة بـة          988ًوياضو 

اقـيوسا كـطاوة بـة    ًويـاضة، بـؤ هـة تةف    952ًويؤْ، بؤ وةظاضةتي ثَيؿـٌةضطة كـةخؤياْ بـؤ ئَيٌـةياْ ُـاضزووة،      
 ًوياض، غوثاؽ. 288تطيويؤَُيم و 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غوثاؽ، كان كاضزؤ فةضًوو.

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ي ًّ داضَيلي تط تةئليس هةوة زةكةًةوة، كة ئةَ عذعةي سلوًةت باغي زةكات َضاغتةييِة ُية، دطة هـةوة 
كة ثةيوةُسي بة ثَيؿٌةضطةوة ٓةية، بةوةؾي كة ثةيوةُسي بة ثرتؤ زؤالضةوة ٓةيـة، ئـةوةي ثةيوةُـسي بـة     
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ًويـاضة،   588ثةضةثَيساُي ثاضَيعطاكاُةوة ٓةية، ئةوةي غةض بوزدةي بةكاضخػذي َضاغتةييِةية كـةظياتط هـة   
ًاُطـسا   5ُي تـط، بـةآلَ ئَيٌـة هـة     خاَهَيلي تط كةًّ تةئليسي هَي زةكةًـةوة، ٓةضنـةُسة زةكةوَيتـة ًاززةكـا    

ًاُطـةزا،   4ٓـةظاضةي بوزدـةي ئيػتيػـٌاضي دَيبـةدَي بلـةيّ هـةَ        588تطيويـؤْ و  4زَهِياَ ُاتواُري ئةَ 
تطيويؤُي ًايةوة ئَيػتا وةكو ًوزةوةضة زياض ُية، بؤية هةًاززةي تط تةئليس زةكةًةوة كة  2وةكو غاَهي ثاض 

َيؿةية بلةيّ، كـة ثاضةيةكـة كاضيطـةضي ظؤضي ٓةيـة هةغـةض ثةضةثَيـساْ       ئَيٌة ناضةغةضَيلي طوصتاو بؤ ئةَ ك
ــة        ــةُسة ه ــةَ، ٓةضن ــساهلل زةك ــان عب ــِياضةكاُي ك ــتيواُي ثَيؿ ــاَهَيلي ثؿ ــتاْ، خ ــةَهلي كوضزغ ــاُي خ وثطؤشةك

 تةخكيكات هةواُةية بَيتة غةضي، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 غوثاؽ، غؤظاْ خاْ، فةضًوو.
 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ًّ ثؿتيواُي هةًاززةكة زةكةَ وةن خؤي، ئةو تةوظحيةي كة هيصُـةي زاضايـي زاوَيـن بـةوةي كـة بوزدـةي       
غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ هةُاو خوزي بوزدةي تةؾييويساية، بؤية ًّ ثؿتيواُي ًاززةكة زةكـةَ وةن خـؤي، وة   

بلطَيت وةن خؤي، نوُلة ئَيٌـة خؤًـاْ زةظاُـري ئـةو عـةدعة ٓـي ئـةو بـَطة         عةدعةكةف زةبَيت تةغبيت 
ثاضاُةية كـةتا ئَيػـتا هـةالي عَيطايـة، ًاوةتـةوة زةبَيـت هـة بوزدـةي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاُسا تةغـبيت ببَيـت،             

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 غوثاؽ، زكتؤض اظيس، فةضًوو.
 
 
 

 ٓيٍ عوي)وةضتي(:بةَضَيع ز. اظيس ابطا
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

غةباضةت بة ًاززةي زووةَ، نةُس تَيبيِيةكٍ ٓةية، ئةو بَطةي كة بؤ غةضؤكايةتي ٓةضَيٍ تةخكيل كطاوة 
زةضز بلطَيت هةُاو ًاززةكـةزا، هةطـةَي ئـةو َضايـةي هيصُـةي ياغـايٍ كـة ئـةو بـَطةي بـؤ ئةصتوًـةُي زازوةضي            

و خؤ بسضَيتة ئةصتوًةُةكة، بؤ ئةوةي خؤي غةضؼي بلات، ئةو َضايةي كان زكتـؤض  زاُطاوة هةزواي ئةوة َضاغتة
قباح ثةغـةُس زةكـةَ كـة وؾـةي ئـةياهيٍ هَيـطةزا البَِيـت، نـوُلة ثةيوةُـسي ُيـة بةٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ،             

يـةكاْ  هةطةَي ئةوةؾساَ كة ئةو ث ُةي ثاضَيعطاض ثَيؿلةؾي زةكات بؤ ئاوةزاُلطزُةوةي ثاضَيعطـاو يـةظاو ُاس  
و ثَيؿلةؾي وةظاضةتي ث ُساُاُي زةكات، بةتةُػيق و ٓةًآةُطي بَيت، هةطـةَي ئةصتوًـةُي ؾـاضةواُيةكاُي    
يةظاو ُاسيـةكاْ، نـوُلة ئَيٌـة هةثاضَيعطاكاُـسا ئةصتوًـةُي ثاضَيعطاكاصيـاْ ٓةيـة، بـةآلَ هةيـةظاو ُاسيـةكاْ           
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ػتا ٓةَهبصاضزْ ُةكطاوةتـةوة، بؤيـة ًـّ ثَيؿـِياض     ئةصتوًةُي ؾاضةواُيةكاصياْ ٓةية، كة ٓةَهبصَيطزضاوْ تا ئَي
زةكــةَ هــةزواي وةظاضةتــي ث ُــساُاْ بِووغــطَيت بةٓةًآــةُطي هةطــةَي ئةصتوًــةُي ؾــاضةواُيةكاُي يــةظاو    

 ُاسيةكاْ، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 غوثاؽ، ُاغم خاْ، فةضًوو.
 بةَضَيع ُاغم توفيق عبساهلطيٍ:

 َيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.بةَض
ًِــيـ بةٓــةًاْ ؾــَيوة يػــةَ هةغــةض ئــةوة ٓةيــة كــة، ئةطــةض زآــات طوًاصيــاْ ٓــةبوو هةغــةضي ئــةوكات     

 331تطيويـؤْ و  2كوضتَٔيِاُةكة سةيي ي زةضُانَيت، ٓةض بةثَيي ئةَ ئيػتيٌاضةف بَيت كـةبؤًاْ ٓـاتووة،   
َِيتـةوة، ئةطـةض ٓـةض هةًـةي كـةوةظاضةت خـؤي       ي هَي البةضة، يةعين تطيويؤْ و ُيـوَيلي زةًيَ  31ًوياضةكة، 

تطيويؤْ هة عذعةكة زةًَيَِيتةوة، يةعين ئةَ عذعةو  1ُاضزوويةتي، ئيرت بةطوًاْ هةغةض ؾن تط، ُعيلةي 
ئــةَ زآاتــة سةيــة ًوضادةعةيــةكي بلطَيتــةوة، ٓــةض بــةثَيي ئــةوةي كــةوةظاضةت ُاضزوويــةتي، خــاَهَيلي تــط  

%ي غـةضؤكايةتي ثةضهـةًاْ زةبـَطيّ بـةؽ هـة      28اَ كة بةض ثَيوةضَيم هـة  بةَضاغن ًِيـ ٓةض هةطةَي ئةوةز
%ي ؾـوَيَِيلي تـط زةبـَطيّ، ئـةو ثَيـوةضة نـية؟، ئَيٌـة نـؤْ بـعاُري كـة ئةًـة غـوبّ ُيـة بةضاًبـةض بــة               15

غةضؤكايةتي ثةضهةًاْ، بةآلَ كةػياْ هةؾوَيَِيلي تط بطٍَِيوة، يةعين نؤْ زةبَيت ئاوا بـةبَي ئـةوةي بةضنـاو    
وْ بري هةغةض ؾتَيلي ثَيؿوو ٓةض ئاوا ئيػتي تا  بلةيّ بةبَي ئةوةي ثَيوةضَيم هةبةضنـاوًاْ بَيـت، ئـةو    َضو

ًويــاضة،  42ًوياضةكـةي كـةزاُطاوة، تَيلــةآلو بـة ثـاضةي ثاضَيعطاكـاْ كــطاوة، ثـَيٍ وايـة ئـةو          42ثـرتؤ زؤالضة،  
طَيت كةُةوتي هَي زةضزةَٓيِسضَيت يـاْ  ًوياضةكةف ئةوة زةبَيت تةُٔا بؤ ئةو ُاوناُة غةضف بل 128هةطةَي 

ــةوتياْ زَي      ــوَيِاُةية كةُـ ــةو ؾـ ــؤ ئـ ــة بـ ــةَ سةيـ ــتووض ئـ ــةثَيي زةغـ ــة بـ ــوُلة ئةًـ ــة، نـ ــةياْ تَيسايـ ثاآلوطـ
 زةضزةَٓيِسضَيت، ياْ ثااَلوطةياْ تياية، بةثَيى زةغتووض ئةو ٓةية ٓى ئةو ؾوَيِاُةية، غوثاؽ.

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 اؽ، كان ئاضاَ، فةضًوو.غوث
 بةَضَيع ايوب ُعٌت يازض)ئاضاَ(:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ًّ غةضةتا بة ثطغياضَيم بؤ هيصُةى ٓاوبةف زةغت ثَى زةكةَ، ئةويـ ئةوةية بؤنى زضوغت ُةبوو كة هة 

اتيـ بـاؽ  وةظاضةتى تةُسضوغتى و وةظاضةتى كاضةباو وةظاضةتةكاُى تط، هة زآـات بـاؽ ُةكـةيّ و هـة ُةفـةي     
ُةكةيّ، بةاَلَ ئَيػتا ئةو ًةبوةغة فةضعى )ب( هة ًـاززة زوو، بـاؽ هـة تةصييـةى ًوسافـةظات و ثـرتؤ زؤالض       
زةكات، هة ئريازات بالاْ كطزووة هة ُةفةياتيـ بالاْ كطزووة، يةعِى ئةطـةض ئـةواْ زضوغـت ُةبووُايـة،     

و هــة ُةفــةياتيـ ٓــاتووة، خــاَهى زووةَ  ئةبوايــة ئةواُيؿــٌاْ بــاؽ ُةكطزايــة، نــوُلة هــة ئــريازات ٓــاتووة   
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غةباضةت بة ًةغةهةى عذط، ئَيٌة ظؤضَيم هة ئةُـساًاُى ثةضهةًاُـةكاْ بالـاْ كـطز، هـة ًةغـةهةى بـةُاوى        
ثَيؿٌةضطةوة، كة عوى ئةغاؽ ئةوة ثَط زةكطَيتةوة، بةاَلَ زوو، غَى غاَهة ئَيٌة ُـةًاُتواُيوة ئـةو عذـعة بـةو     

ةوة، بةَضاغــتى عذــع بــة زةيَيــم زةغتِيؿــاْ زةكطَيــت، نــوُلة ئةطــةض بــةوة زآاتــةى ثَيؿــٌةضطة ثــَط بلةيِــ
ثَطُةكطَيتةوة ثَيهةواُةى ياغاية، نؤْ هة بوزدةى عريايسا ٓـاتووة، كـةباؽ  هـة ًـوزةوةض ئـةكات، بـاؽ هـة        
بوزدةى تةكٌيوى ئةكات، بـةو ثـَط ئةكطَيتـةوة، بـةاَلَ ئَيٌـة باغـى ثَيؿـٌةضطة زةكـةيّ، ئةطـةض ًةغـةهة بـؤ            

( بَططـةى ثَيـِر بـة غـةضاسةت بـاؽ زةكـات هـة        13ةية كة بتواُري ًافى ثَيؿٌةضطة بَيِيِةوة، ًـاززةى ) ئةو
بوزدةى عرياق، كة ئةَهَيت غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيطاْ هةطـةَي سلوًـةتى ُاوةُـسى زاُيؿـذي تةغـفية      

ُاكـات هَيـطةزا بـاؽ بلـطَى     بلةْ بؤ ئةوةى اغتيش اياتى َٓيعى ثَيؿٌةضطة بطةَضَيتةوة، هةبةض ئـةوة ثَيويػـت   
( بَططـةى )ب(  14عذع، ٓةضوةٓا ئةطةض بَيتو بؤ ئةوة بَى ئَيٌة ئيػتيش اياتى كوضزغتاْ وةضططيّ، ًاززةى )

ــةبَى         ــةوة ئ ــةعِى ئ ــةكات، ي ــسى ئ ــةتى ُاوةُ ــةَي سلوً ــيٍ هةط ــةتى ئي و ــاباتى سلوً ــويةى سيػ ــى تةغ باغ
ة بلـةيّ، نـوُلة غـاَهى زآـاتوو بةزَهِياييـةوة      سلوًةتى ٓةضَيٍ ئةوة بلـات، ُـةوةن ئَيٌـة باغـى ثَيؿـٌةضط     

بةُاوى ثَيؿٌةضطة ُاتواُسضَيت عذعةكة ثَط بلطَيتةوة، بةَهلو كؤًةَهَيم ؾتى تـط عذـعى ثـَى ثـَط ئةكطَيتـةوة،      
 ٓةض هة ئَيػتاوة خؤًاْ ئةخةيِة غةض ثَيؿَيولاضى ياغايي.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ضى فةضًوو.كان عبساهلل ًةال ُو
 بةَضَيع عبساهلل ًةال ُوضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هةبةض ئةوةى ًّ هة ًاززةكةى زآاتوو زاواى تةخػيػات زةكةَ، بؤية ثَيويػتة زاواى زاؾـلاْ بلـةَ، هةبـةض    

لاْ ئةوةى هة ًاززةكاُى زآاتوو تةخػيػاتة، ًّ ثَيؿِياضَ ٓةية هةو ًاززاُةى زآاتوو، هة ئَيػتا زاواى زاؾ
زةكةَ، واتة ثاضةى بؤ ثةيسا بلةَ، ًّ هةطةَي ئةوةَ ٓةض نواض غةضؤكايةتيةكة هةطـةَي وةظاضةتـةكاْ، هةطـةَي    

% زَي زابؿلَيِسضَيت، ئـةوةف ظيـازة هَييـاْ بـة بـَطواى ًـّ       25%، 28%، 15ًوئةغةغة غةض بةخؤكاْ هة بَطى 
ةكــةَ تــةضخاْ بلــطَى بــؤ زوو، غــَى ؾــت، ظؤض ظيـازة هَييــاْ، ئــةو ثاضةيــةف كــة ثاؾــةكةوت ئــةبَى، ثَيؿــِياض ز 

ئةًػـاَي زةيــاْ ٓـةظاض زؤمن ظةوى هــة ٓـةضَيٌى كوضزغــتاْ َضووبـةَضووى وؾــلة غـاَهى بؤتــةوة، خــةَهلَيلى ظؤض      
ظةضةضًةُس بووْ، يةضةبووى ئةو خةَهلاُة بلطَيتـةوة، كـة دوتيـاضْ و سةيواُـساضْ، بةؾـَيلى تـطى تـةضخاْ        

طز، هـة غـِووضى كـةالض و نةًهـةًاَي و كفـطى زةيـاْ ٓـةظاض خَيـعاْ،         بلطَيت بؤ ئةوةى كان ؾَيطظاز باغى كـ 
ٓــةظاضاْ خَيــعاْ بــابَوَيري فــؤضًى خؤضاكيــاْ طواغــتؤتةوة بــؤ دةهــةوال، خاُــةيري، كــةضكوون، بــةاَلَ َٓيؿــتا  
ُيؿتةدَيى ئةو ؾوَيِاُةْ، ُيؿتةدَيى نةًهةًاَهّ، ُيؿتةدَيى كةالضْ، ُيؿتةدَيى كفطيّ، زياضة ئةًة بـة  

يى غــِووضى ُاونــة زابَطاوةكــاْ ٓــةض وايــة، بــةاَلَ خعًــةتطوظاضياْ هــةو ؾــوَيِاُة ئــةوَيت كــة تيايــسا    زضَيــصا
ُيؿتةدَيّ، بؤية يةضةبووى ئةَ بابةتـة بلطَيتـةوة، واتـة زاواكـاضَ ثـةصتا ًويـاض زيِـاضيـ بـؤ ئـةو بابةتاُـة           

لةف كطز بـؤ يـةضظى خوَيِـسُى    زابِسضَيت، ئاخط ؾتٍ ئةوةية ئةًػاَي ثةصتا ثةضهةًاُتاض ثَطؤشةيةكٌاْ ثَيؿ
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بااَل، كة ثَطؤشةيةكى غرتاتيصى ططُطة، زاواكاضَ هةو ثاضةيةى كة ئةًَيَِيتٌةوة غةز ًوياض زيِاضياْ بؤ يـةضظى  
خوَيِسُى بااَل تةضخاْ بلطَيت، بةو كةغاُةى كة ئةَضؤُة زةضةوة ًاغتةض ئةخوَيِّ، بة كاهؤضيؤؽ ئـةخوَيِّ،  

ري بةًة كؤتايى ثَى بَيـِري، هـة تواُاغـاظى بـابَوَيري عةزاهـةت ُيـة، تةهةبةيـةن        زكتؤضا ئةخوَيِّ، ئَيٌة ئةظاُ
ٓةؾتاى ٓةية، بيػت زةفتةض زؤالضى ئةزضَيتَى، يةكَيلى تط سةفتاو ُؤى ٓةية، يةن زيِـاضى ثـَى ُـازضَى، بـؤ     

تةضخاْ بلـطَى  ئةوةى ئةو عةزاهةتة بةزى بَى، زاواكاضَ ئةو غةز ًويؤْ زؤالضة ياخوز ئةو غةز ًوياض زيِاضة 
 بؤ ئةو ثَطؤشةى يةضظى بااَل، هةطةَي َضَيعَ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ستٌس ؾاضةظووضى فةضًوو.

 بةَضَيع ستٌس اظيس ؾاضةظووضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

كة، هةٓةًاْ كاتـسا  زياضة ثؿتطريى َضاثؤضتى هيصُةى ٓاوبةف زةكةَ بؤ ئةو بَطيِةى هة ٓةضغَى غةضؤكايةتية
هة ًاززةيةن تةخػيػاتياْ زاوة بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ، هـة تةخػيػـاتةكة ئَيٌـة كؤًـةَهَيم ثَيؿـِياضًاْ      
ٓةيــة دَيطــةى ُةبؤتــةوة، ًةغــةهةى بوزدــةى ثَيؿــٌةضطة، وةظاضةتــى ثَيؿــٌةضطة زاواى ثــةصتا ًويـــؤُى          

طزووة، بـؤ يةكططتِـةوةى َٓيـعى ثَيؿـٌةضطةو     ُةكطزووة، وةظاضةتى ثَيؿـٌةضطة زاواى تطهيؤَُيـم و ؾـتَيلى كـ    
باف كطزُى بوزدةكةياْ، بةاَلَ هة ئيػتي تاعات و هة ثَيؿِياضى هيصُةكةى ئَيٌة نةُس ئةُساَ ثةضهـةًاَُيم  
يػةى هةغةض كطزووة ُةٓاتووة، زوو، ئَيٌة ثَيؿِياضَيلٌاْ كطزووة، نةُس ئةُساَ ثةضهةًاَُيليـ بة ُةظةضى 

ِةى ٓاوغةضطريضياْ كطزووة بؤ ًِـاَهى كـةَ ئةُـساًى غـةُطةض، وةكـو ًِـاَهى ؾـةٓيس و        ئيعتيباض، زاواى ثَيؿي
بسضَيتَى، زواكاضَ هةو تةخػيػاتاُة َضةناوى ئـةو خاَهـة بلطَيـت،     ًويابيى َٓيِائةُفاي و ديِؤغايس كة بةبَى 

 ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دةُابى وةظيط تَيبيِيةكاُت.
 َضَيع بايع تاَهةباُى/وةظيطى زاضايى و ئابووضى:بة

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ ٓةض هة ثَيؿيؿةوة زاواَ هةدةُابت كطز، كة ًاززةكة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، ئةطةض هـة يـةن، زوو ؾـوَيّ    

يـاضة،  وابعامن غةَهةتَيم ٓةية ز.قباح باغى كطز، ئةوةى تيـا نـان بلطَيتـةوة، بةُيػـبةتى عذـعةوة، عذـع ز      
ًةعووًة نؤْ ئةوة ئةكطَيت، باغـٍ كـطز، دـاضَيلى تـطيـ ئـةيَوَيٍ، هـة ًيعاُيـةى تةكٌيوـةف ئةطـةض بَيـت،           
زةغةاَلت هةزةغت ئَيٌة ُية، سلوًةتى ًةضكةظى ئةطةض ًيعاُية تةكٌيوةى ٓـةبَى، ز.ئـاضاؽ ٓـةًووى بـاؽ     

ئةوةُـسة، ٓـى عذـع ٓـاتووة و      ة هـة ثـاضو ثَيـطاضةوة ٓـاتووة، ئَيػـتا طةيؿـتؤتة      وكطز، ئةو عذـعة خـؤى ٓـاتو   
ئيعافاتى هةغةض بووة، ئـةو عذـعة ئَيػـتاكة هـة الى ئَيٌـة ًوغـةبةتة، ًـةودوزة ئـةو عذـعة، ئـةوة ُيـة كـة             
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ئةوتطَى ئةو عذـعة ُيـة، ئـةو عذـعة ًـةودوزة، هـة ُةتيذـةى فـةضيى زآـات و ُةفـةيات ٓـاتووة عذعةكـة،             
 ئَيػتاكة بةو ؾَيوةية ٓاتووة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي  ْ بايع/ز. اضغبةَضَيع 
 فةضًوو ز.ئاضاؽ.
 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هة وتةكاُى بةَضَيع وةظيطى زاضايى ٓات كة وا ٓةَهـة ٓةيـة، وةكـو دـةُابى ز.قـباح باغـى كـطز، بةٓةيي ـةت         

 ّ ئاطـاَ هَيـى بـَي هيصُـةى      ٓةَهة ُية، تةعسيوة هة فةيةضةيةن هة فةيةضةى )ب( هة ًاززةى زوو، ئةوةُسةى ًـ
 ياغايي وةضياْ ططتووة بة ُةظةضى ئيعتيباض، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ٓاوبةف تَيبيِيتاْ.

 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بـة يـاُوُى ئيػتيػـٌاضةوة    ئةو تَيبيِياُةى كة ٓات بةؾـَيوةيةكى خَيـطا، زةضبـاضةى ئـةوةى ئةطـةض ئيوتيـعاَ       
ُةكطا نى بلةيّ؟، ٓةضوةٓا ًوُايةهة ُةكطَيت هة تةخػيػاتى ئيػتيػٌاضى، نةُس داضَيم ئةَ ثطغياضة هة 

ئةوةيـة   دةُابى وةظيط كطاوة، وةاَلًى زايِةتةوة كةوا َٓيؿتا ٓيض غوهفةيةكى ثَطؤشةيةن ُةوةغتاوة، ططُط
ى ئةوة زةكـات  كـةوا ئَيٌـة ًوؾـليوةى ئـةوةًاْ ُيـة كـة        زواُعةف ئةوة زةهيو، 31/12بؤ زواى  31/12تا 

قــِسويَيم زاُــري، بــؤ زاُــاُى ئــةو َضةقــيسةى كــةوا دَيبــةدَي ُــاكط ، نــوُلة قــةضف بةضزواًــة هــة غــةض   
ثَطوشةكاْ، بةَضَيعَيلى زيلة ئيؿاَضةى بةوة زا كةوا ثَيويػتة ًواظةُةى ضيئاغةى ئي ويٍ زةضكةوَى هـة ياغـاكة،   

اقيوةكة زةضكةوتووة وةكة ثَيؿرتيـ ئاًاشةًاْ ثَيسا بةؾَيلة هة زةغـةآلتى تـةُفيعي خـؤ    بةآلَ ئةوة هة تةف
، وةكـو بَططةيـةن ئاًـاشةى ثـَي بـسةْ      2813ئةطةض بلطَى بة ثَيؿِياض هة كاتى ئاًازةكطزُى بوزدة بؤ غاَهى 

بَططةكـة، ئـةو    31ة خطاخ ُيية، بةآلَ ٓةض بؤ بةضناوضووُى بةَضَيعتاْ يةكَيم هةو بَططاُةى كة باغٍ كطز هـ 
بَططةية كة تايبةتة بة غةضؤكايةتى ٓةضَيٍ كة تةفاقـيوى ٓـةًوو بوزدـةكاُى تَيسايـة، زاواى ئـةوة كـطا كـة        
ئةو ثاضاُةي ئةصتوًةُى وةظيطاْ ياْ ئةو بـَطة ثاضةيـةى تـةضخاْ كـطا بـؤ ئةصتوًـةُى وةظيـطاْ ظؤضة، بـةآلَ         

زاوة كة بةَضَيصةيةن زازةبةظَيت، هة َضاغتيسا ثَيؿـِياضةكى   ئَيٌة هة ًاززةيةكى ئاغايي، ئَيٌة ئيؿاضةشياْ بةوة
زيلــة ٓةيــة ئةطــةض ٓــاتو هةًــةو زوا ًوُايةهــة كــطا ؾــةضسَيم ٓــةبَي هةطــةَي ئــةو ًوُايةهةيــة، ؾــةضسَيلى   
تةفكيوي سيػابي، بةآلَ ئايا ئةواًطى ًوُايةهة زَى بؤ الى ئَيٌة، خؤ ئةواًطى ًوُايةهة ُاَيى بؤ الى ئَيٌة، 

ةضسى سيػابي هةطةَي زابَي، زةضباضةى عيذع نةُس ئةُـساَ ثةضهـةًاَُيلى بـةَضَيع تَيبيِيـاْ ٓـةبوو،      ئةطةض ؾ
بةَضَيع دةُابي وةظيط وةآلًى ئةو تَيبيِياُةى زايةوة، ًيعياضى ئـةو تـةخفيعة نـَيية؟ كـةوا ئـةو َضَيصةيـةي،       

ئَيٌـة هيصُةيـةكى ٓاوبـةف بـوويّ،     ئةو ًواظةُةى ٓةُسى هة تةضخاُلطاوةكاُى ثَي زازةبةظيِري، هة َضاغتيسا 
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%(بَي، ثاف ئةوةى 28%(و هة)15وا زياضة ٓةًوو بؤنووُةكاْ يةكياْ ططت كة بةو ؾَيوةية بَيت، هة ُيواْ )
زيطاغــةياْ كــطز كــة ئــةوة َضةئــى يــةن كــةؽ ُــةبووة، َضةئــي ئةُــساًاُى ئــةو هيصُةيــة بــووة، بــةتَيلَطا زواى  

كة ئةو بَطيِاُةى كـة ٓةيـة تةوديـة كطَيـت، ئـةو ًةبوةغـةى كـة        طفتوطؤيةكى ظؤض، ثَيؿِياضي زيلة ٓةبوو 
زةبَطَيــت و ئةًَيَِيتــةوة الى وةظاضةتــي ًاهيــة توديــة كــط ، يــاْ ئاَضاغــتة كــط  بــةضةو ٓةُــسَي غــَيلتةض، هــة  
َضاغتيسا ًّ ثَيٍ باؾة ئةوة ظياتط بةدَي بَيَوَيّ بؤ سلوًةت بةضةو كـوَيي ئاَضاغـتة زةكـات، هةطـةَي ئةوةؾـسا،      

لة نةُسيّ ثَيؿِياض ٓةية، ٓةُسَيم ثَيي باؾة تةودية كـطَى بـؤ كؿـتوكاَي، ٓةُـسَيلى تـط ثَييـاْ باؾـة        نوُ
تةودية كطَي بـؤ ثـةضوةضزة، ٓةُـسَيم ثَيـي باؾـة تةوديـة كـطَى بـؤ بواضةكـاُى زيلـة، بةسةيي ـةت ئةطـةض             

؟ ئةوكات زةتواُى بيلةيّ ئيتيفايَيلى وا ٓةبَي هة ُاو ٓةًوو ئةُساَ ثةضهةًاُةكاْ بةضةو ني تةودية كطَي
بة ثَيؿِياض بؤ سلوًةت، غوثاؽ. ببوضْ ثَيؿِياضةكاُى بةَضَيع كان ز. قباح ثَيؿـِياضى يةكـةَ بـؤ تةعـسيى     
ــةُابي        ــةآلَ د ــاض، ب ــةظةضى ئيعتيب ــووة بةُ ــايي وةضيططت ــةى ياغ ــَي زا هيصُ ــاشةَ ث ــو ئاً ــة وةك ــي بَططةك كطزُ

ةكاْ )قطاع بَيت، يةعِى )قطاع٢ ى بوزدة بة تةوظيعَيلى ئيؿاضةيةكي زيلةى زاوة، زةَهي ثَيي باؾة تةوظيع
ــةضتى        ــةزةًات و ك ــةضتى خ ــا زةطاتــة ك ــتوكاَهى، ت ــي كؿ ــاظى، زواي ــةضتى ثيؿةغ ــة ك ــات ب ــَي زةك ــت ث كــة زةغ
َضؤؾِبريى، هة َضاغتيسا كطزوويةتى بة غياُعة بةؾةوة، وا تيسةطةَ ئةو غيػتةًة تا ئَيػتا ثةيَطةوى ُـاكطَى،  

بوزدة بةثَيي غيػتةًى ًوساغيب زةبَيت، بةآلَ ئةوة ًوًليِة هةُاو ئةو غيػـتةًة  نوُلة زابةؾلطزُي 
 ًوساغيبية َضَيصةى ئةو كةضتاُة زةضبَي وةكو زيطاغةيةن ٓةض كةغَى ٓةغتى ثَيي، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 بةَضَيع كان بوضٓاْ فةضًوو،

 بةَضَيع بوضٓاْ ضؾيس سػّ:
 غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَيع 

ًوخاهةفةكطزُي تةُفيعى يةواُري بة  1969(ى غاَهى 111(ى هة ياُوُي ع وباتى )329بةثَيي ًاززة)
تاواْ ٓةشًاضكطاوة، ًّ هة وةآلًةكاُي هيصُةى زاضايي ؾتَيلى غةيطَ طوَي هَي بوو، ئةوةية كة باغى 

ْ وابوو هة دياتى سلوًةت كة ٓيض ًةؾاضيع كطا ًيعاُيةى ئيػتيػٌاضى و ًسةوةضة، وةآلًى بةَضَيعيا
كة تيايسا  2811ى غاَهى 17ًةؾطوعيم تةًويوي َضاُةطرياوة ياُوَُيلٌاْ ٓةية، ياُوُي بوزدةى شًاضة 

ٓاتووة هة يةكَيم هة ًاززةكاْ ياْ قِسويَيم ٓةية، بة ُاوى قِسويي ئيػتيػٌاضيةوة ُاكطَي، ئةبَي ئةو 
اكطَي كة ئةُساًاُى ثةضهةًاْ، زوو كةؽ ثطغياضى كطز كة ًّ قِسوية ٓةضني ثاضةية هةوى كؤببَيتةوة، ُ

يػةَ ُةكطز هة ُةفةيات  زوو كةؽ ثطغياضي ئةو ثاضةى ئيػتيػٌاضيةى كطزو ًيعاُية ًسةوةضةي ئةو ثاضة 
ثَيويػتة هةو قِسوية بَي، بةَضَيعي وةآلًى زايةوة  2811ئيػتيػٌاضييةى كطز كة بةثَيي ياُوُي بوزدةى 

و  2811ًةؾطوعَيم َضاُةطرياوة، بةَضاغتى ئةًة وةآلًَيلة ًوخاهفي ُةقي ياُوُي بوزدةي كة ثاضةى ٓيض 
 (ية، غوثاؽ، 69(ى  غاَهي )111(ى ياُوُي ع وباتى )329ُةقي ياُوُي ًاززةي )

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 بةَضَيع كان الاعيى فةضًوو.
 بةَضَيع الاعيى ستٌوز عبساهوة:

 ع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَي
ئيعافةيةن ٓةية زةبَي ئَيػتا بلطَيت بؤ ئةوةى بةغةضًاْ زا تَيجةَض ُةبَيت، نؤْ ئَيػتا ئَيٌة كةًى 
زةكةيِةوة، زةبَي ئةو ئيعافةيةف بلطَيت، هةبةض ئةوة ئَيٌة كة هةطةَي بطازةضاُى ئةصتوًةُي ئاغايـ 

زاُيؿذي هةطةَهٌاْ ثَيؿِياضياْ كطز ئةو ثاضةيةي كة  كؤبوويِةوة ثَيؿِياضَيلياْ ٓةبوو، هةبةض ئةوةى ٓاتّ
بؤياْ زاُطاوة ثاضةيةكى كةًةو بةؾياْ ُاكات، زواى ئةوةى كة طةَضاُةوة بؤ وةظاضةتي زاضايي، هةطةَي 
وةظاضةتي زاضايي كؤبووُةوة، زاواي ئَيٌةؾياْ كطز، ئَيٌةف زوو كةلاْ هة هيصُةى ُاوخؤ نوويّ بةؾساضى 

كطز، وةظاضةتى زاضايي و هيصُةى زاضايي بَطياضياْ زا كة بوزدةكةياْ بؤ ظياز بلةْ ئةوة  ئةو كؤبووُةوةًاْ
زا ٓاوثَيض بؤ هيصُةكةًاْ ٓات بةغةض ئةُساًاُيـ زابةف كطا، كة  27/5/2812بوو بة ًوذتةيةن هة 

، ئةطةض ( ًوياض ظياز بلطَيتة غةض بوزدةى طؿن183وةظاضةتى زاضايي بةضظي كطزبووة زاوا ئةكات كة )
ئَيػتا ظيازي ُةكةيّ، بوزدةكة كوضت زَييَن، بؤية ثَيؿِياض زةكةَ دةُابى وةظيط ضووُي بلاتةوة بؤ ئةوةى 
بتواُري زةُطى بؤ بسةيّ، ظيازى بلةيّ، ئةطةض ظيازي ُةكةيّ، ئةوا ُاتواُري زوايي ئةو وةختى بيلةيّ، 

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ئاضاَ فةضًوو،بةَضَيع 
 بةَضَيع أيوب ُعٌت يازض)ئاضاَ(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ثطغياضَيلٍ ئاَضاغتةى هيصُةى ٓاوبةف كطزبوو، وةآلًياْ ُةبوو، زاوا ئةكةَ وةآلًةكة بسةُةوة،

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ٓاوبةف زووباضةى بلةُةوة.

 
 كان عوُى كٌاي غعيس:

 طغياضةكةت زووباضة بلةوة ئةطةض ظةظيةت ُةبي.ث
 بةَضَيع أيوب ُعٌةت يازض)ئاضاَ(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
وةَه  يةكةَ تَيبيِيٍ ئةوةية كة ثطغياضةكةَ كطزووة، يةعِى نؤْ تؤًاضياْ ُةكطزووة، ثطغياضةكةَ ئةوة 

ضةتةكاُي تط هة ئريازات باؽ ُةكط  و بوو ئايا بؤني زضوغت بوو كة وةظاضةتى تةُسضوغن و كاضةباو وةظا
هة ُةفةياتيـ باؽ ُاكط  بة سودةي الًةضكةظي وة بةسودةي ئةوةية كة ُةفػى ُةتيذةية تةصيييةي 
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ًوسافةظات و ثرَتؤ زؤالضيـ بة ٓةًاْ ؾَيوةية، ئَيػتا هة ئريازات باؽ زةكط  هة ُةفةيات باؽ كطاوة، بؤ 
 ة؟ غوثاؽ. ئةوة زضوغت ُةبووة بؤني ئةَ زضووغت بوو

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو هيصُةى ٓاوبةف.

 بةَضَيع ئاضاؽ ستٌوز سػري:
وةَه  ئةطةض بلط  هة َضَيطةى دةُابتةوة ئةوة بةدَي ئةَٓيَوري بؤ ُوَيِةضي سلوًةت ظياتط هة 

 بةؾسا، غوثاؽ.وضزةكاضيةكاْ، بةآلَ ٓاوكاضًاْ كان ئاضاَ خؤي ئةُساَ بووة هة هيصُةى ٓاو
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو دةُابي وةظيط.
 بةَضَيع بايع تاَهةباُي / وةظيطي زاضايي و ئابووضي. 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
بةُيػبةت زةظطاى ئاغايؿةوة بةَضاغن ئَيٌة بةُووغطاو زاواًاْ كطزووة، وة هةسلوًةتيؿةوة ٓاتووة، زياضة 

 ويػت بوو، بؤية زاواًاْ كطزووة، تلاية ًوافةيةتي هة غةض بلطَيت، غوثاؽ.ئةًة ثَي
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان عسُاْ.
 ستٌس: عجُإبةَضَيع عسُاْ 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
، دا ُاظامن ئةوة ببوضة وةَه  ًّ ئةطةض ًةوظوعي ئةصتوًةُي ئاغايؿةكة بَي زةًةوَى يػةى هةغةض بلةَ

يػةى هة غةض زةكطَى ياْ ُا، نوُلة كان الاعيى باغي كطز وةظيطيـ باغي كطز، ئةصتوًةُي ئاغايؿةكة 
باؽ هة ظياز كطزُي بوزدةكةي كطا، ئةطةض زةضفةتى ئةوة ٓةية يػة هة غةض ئةوة بلةيّ، يةعين يػة هة 

 َ،غةض ئةوة ئيسخاي بلط ، ظياز بلط ؟ ئةًةوى يػةى هة غةض بلة
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ئةوة يػةي هة غةض كطاوة خؤ.
 هيصُةى ٓاوبةف زوا قياغةتاْ فةضًوو ز. ئاضاؽ.

 بةَضَيع ز. ئاضاؽ ستٌوز سػري:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

تةكةى ئَيػتا ُاظامن ًّ ثَيؿِياضَيلٍ ٓةية، تاكو نةُس ئةَ ثَيؿِياضة هة ؾوَيّ خؤيةتي ظؤض ًةغائيوي َضاثؤض
زَيت داضَيلى زيلة زووباضة زةبَيتةوة، ًّ ثَيٍ باؾة ئةطةض بلطَيت، ئةطةض ياغايي بَيت، بةزاواي ضوخػةت 
هة بةَضَيعت ثَيويػتة هةغةض زةيى ًاززة ياغايةكة و بَططةكاْ ظياتط يػة بلطَيت بةَضاغتى، نؤْ 

 زابَطَيصَيتةوة؟ كةَ وكوَضيةكةى هة ض زاية؟ غوثاؽ.
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع
 كوَيػتاْ خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس عبساهوة:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ًّ ئةوة نةُس داض هةغةض ئةو عيذعة ثطغياض هة بةَضَيع وةظيطي زاضايي بلةَ، دوامب ُازاتةوة، دوابةكةَ 
 بسةُةوة، غوثاؽ.

 :ةًاْثةضهغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ثطغياضةكة نيية؟ توخوا كوَيػتاْ خاْ هَيي بلةضةوة.

 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس عبساهوة:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

( ُؤ غةز و 9520988بةَضَيع وةظيطي زاضايي، هة ئيػتيٌاضةكاُى خؤتاْ زا عيذعى وةظاضةتى ثَيؿٌةضطة )
كطزووتاُة بة ٓةًووى بة تةؾييويةكةؾي بةو ٓةؾتا و زوو ًوياض و ُؤ غةز و ٓةؾتا ًويؤُة، زوايي بؤ 

( يةن تطيويؤْ و زوو غةز ًوياض و غَي غةز و 10288.328ثَطؤشاُةف كة بؤتاْ زاُاوة، كطزووتاُة بة )
( يةن 104670988بيػت ًويؤْ؟ ئةًة هة زوا داضا عيذعةكةؾي طؤَضيوة، يةعِى عيذعة َضاغتيةكة )

( زوو 208440847ُؤ غةز و ٓةؾتا ًويؤْ زةكات، ُةن ) تطيويؤْ و نواض غةزو ؾةغت و سةوت ًوياضو
 تطيويؤْ و نى و نواض ًويؤْ و ٓةؾت غةز و نى و سةوت ًويؤْ، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو دةُابي وةظيط.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُي / وةظيطي زاضايي و ئابووضي.
ض ؾةضح كطزووة، ئَيػتا داضَيلى تط زةيَوَيٍ، ثاض غاَي دةُابتاْ بةَضاغن ًّ ًةغةهةى عيذعَ نةُس دا

( يةن تطيويؤْ و ثَيِر غةزو ؾةغت و نواض ًوياضتاْ ًوغازةية كطزووة هةَ ثةضهةًاُة، يةعِى 10564)
 2818( زآاتى طوًططى 385ٓةض بؤ ئةوةى ٓةًوو ؾتَيم ًةعووَ بَي ئَيػتاكة واية ئةًة و، زواي ئةوة )

( ثرتؤ زؤالض ُةٓاتووة، خؤى هةًةوة عيذعةكاْ 358ُةٓاتووة، ) 2811( زآاتى طوًططى 488ُةٓاتووة، )
ٓاتووة، ئيرت هة ُةتيذةى عيذعةكاْ كة ٓاتووة و ٓاتووة تائَيػتاكة تةضاكوًاتى ئةغبابي ضةئيػي كة ئةَ 

َيٌة ثاضةًاْ بؤ عيذعاُة بؤ واي هَئاتووة؟ ٓاتووة طةيؿتووتة ئةَ ًةبوةغة، ئةوةية كة تا ئَيػتاكة ئ
وةظاضةتى ثَيؿٌةضطة غةضف كطزووة، ٓةًوو غاَهَيم بةتةًاي ئةوة بوويِة كة ئةو ياُوُةى سلوًةتى 
عَيطايى خؤي زةضى كطزووة، ٓةًوو غاَهَيم بة دؤضَيم ٓاتووة هةًيعاُيةى سلوًةتى عَيطايى زا بؤ ئةوةى 

طة ئةوة ٓاتووة ئيرت خؤ ًةغةهة ئةوة ُيية كة ثاضةكة تةغسيس بلا بؤ ئَيٌة، تةغسيسي ُةكطزووة، عيذع هَي
وا ٓاتووة، ٓاتووة  2887ئةوةُسةًاْ بؤ ثَيؿٌةضطة زاُاوة، ئَيػتا بؤ ئةوةُسةية عيذعةكة؟ عيذعةكة هة 

ٓةًوو غاَهَيم ئةو ثاضاُة ُةزضاوةتة ئَيٌة و، ئَيٌةف كة عيذعى ًوخةتةت بووة، كة عيذعى فعوي زةغتى 
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( ُةٓاتووة، 488( ُةٓاتووة، )385( ُةٓاتووة، )10564عويي، نوُلة )يى فثَيلطزووة ئَيػتا بؤتة عيذع
( ُةٓاتووة، ئةطةض هةو ًةبوةغة كةكةًى كطزبَي، ًةعِاى ئةوةية وفوضات بووة بؤ ئةوةي كة 358)

 عيذعةكة كةَ بَيتةوة، ئةطةض ُا عيذعةكة خؤ ظياتطيـ زةضزةنَي بةو ؾَيوةية، غوثاؽ.
 غةضؤكى ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز. اضغةالْ بايع/ 

 هيصُةى ٓاوبةف زوا قياغةتاْ:
 عوُي كٌاي غعيس بةظاظ: بةَضَيع

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ثَيؿِياضَيم هة َضاثؤضتى هيصُةى ٓاوبةف زا ٓـاتبوو, هيصُـةى زاضايـى كـاتى خـؤى ئاًـاشةى بـةوة كطزبـوو كـة          

كوضزغتاْ, هَيطةزا ئَيػتا ئَيٌة ًاززةكةى ظيازكطزُى بَطَيم ثاضة بؤ ئةصتوًةُى ئاغايؿى ٓةضَيٌى  يئي ترياس
 بلطَيـت, هـة ًـاززة    ٥ٝقلاف١ زةخوَيِيِةوة ئـةو ئي رتاسـة ئَيٌـة بةباؾـى زةظاُـري كـة ثَيؿـِياض كـطا ًـاززةن          

كطاوةكــاْ ٓــةض هةوَيــسا دَيطــاى بلةيِــةوة, كــة ًــاززةى غــَييةًة ثَيؿــِياضًاْ كــطز كــة َضةيةًةكــة    ٥ٝقللاف١
 ةَ وةن خؤى زةخيوَيٌِةوة, كة هة ثطؤشةكةزا ٓاتووة.بطؤَضَيتةوة, ئَيػتا ًاززةى زوو

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بعاُري كان كاضزؤ يػةى نية فةضًوو كان كاضزؤ.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ــة ئــةوة زة     ــؤ ئاغاييؿــةوة ٓةي ــِياضةكةى ظيــازكطزْ ب ــة ثَيؿ ــة ثةيوةُــسى ب ــةض  ئــةوةى ك ــعةوة, ٓ نــَيتة عذ

 ثَيؿِياضَيليـ هة بوزدةزا ئةطةض ثؿتيواُى ُةبَيت ُاتواُّ بيلةُة ثَيؿِياض و ظيازى بلةْ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بةَضَيع كان عٌط فةضًوو.
 
 

 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بةؾَيم هة ثةضهةًاُتاضاُيـ ثَيؿِياضى ئةوةياْ كطزووة كـة   و يصُةئَيٌة هَيطةزا باغى ُةفةيات زةكةيّ, وة ه
ََِيت, ئَيٌة زةتـواُري ناضةغـةضى ئـةو بابةتـة بلـةيّ بـةوةى كـة كاتَيـم ئـةو بةؾـةى            بةؾَيم هة ُةفةيات ب
ََِيت, ئةو كةًوكوَضياُةى ياْ ئةوةى ئَيٌة بة كةًوكوَضى  هةكؤى ُةفةياتى تةؾييوى ياْ غةضؤكايةتيةكاُسا ب

 ةظاُري بةو بابةتة ثَطى بلةيِةوة, ظؤض غوثاؽ.ز
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 فةضًوو ثةضياْ خاْ.
 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ عبساهطظيّ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
كاضزؤ  عوةْ, بةياضًةتى هةَضاغتيسا ئةوة فعوةْ, يةكَيم هةو زوو ساهةتةية, ئةوةى كة كانيهةَضاغتيسا ئةوة ف

باغى كطز هةطةَي ئةوةى كان عٌط قسيق باغيلطز, زةبَيـت ٓـةض ظيازكطزَُيـم هـة تةؾـييويا يـاخوز  طَيتـة        
َِيّ كة يـةضاض زضاوة هيصُـة ثَيؿـِياظى كـطزووة      غةض عيذع,عيذعى ثَى ظياز بَيت ياخوز ئةوةى كة ئَيٌة زةي

ئـةو كاضةغـاتةكة زووياتـة هـةدياتى      %  طَيتـةوة غـةض ئـةوة, ئيِذـا ئةطـةض عيذـعى ثـَى ظيازبلطَيـت        15بة 
%ةكـة ثـَطى   15ئةوةى ئَيٌة عيذعى ثَطبلةيِةوة بؤ زوو غاَي هةغةض يةن عيذع ظياز زةكةيّ خؤ ئةطةض هـة  

بلةيِةوة, كة وةكو كان عٌط قسيق وتى ئةوة كاضةغاتةكة طةوضةتطة, هةبةضئةوةى ئَيٌة ثَيٌاُواية بوزدةى 
َطيّ زةكـات وة خػتِةغـةض كؤًـةَهَيم اليـةْ كـة هـة بةضشةوةُـسى        تةؾييوى ئةوةُـسة ظؤضة كـة ثَيويػـت بـةب    

طؿتيساية, بةاَلَ زَيري بوزدةى تةؾييوى بـةوة ظيازةكـة ثَطزةكةيِـةوة, زةخيةيِـة غـةض اليةُـةكاُى كـة, كـة         
زةظطايةن كة ئَيٌة ئةقَى وايـة ٓـةًوو ئـةو ثةضهةًاُـة هـة يـةكَيم هـةبَطياضةكاْ, كـة زوايـى زةضيسةكـةيّ و           

ياض ئةوةية كـة بوزدـةى سـعب زةضبَٔيِطَيـت, وة ئةصتوًـةُى ئاغـايـ ئةطـةض نـى هـة ثةضهةًاُـسا           ببَيتة بَط
بةاَلَ ئَيٌة زةظاُري, بة ياضًةتى با يػةكةَ تـةواو بلـةَ, ئَيٌـة     ١ٝٓ,ٚطيةضاضى بؤ زةضنووة, كة زةظطايةكى 

 ةتــة, وة دطــة هــةوة, زةظاُــري ئــةو زةظطاياُــةى هلَيِــطاوة بــةو ئةصتوًةُــةوة, زةظطــاي ســعبري, ئــةوة سةيي
بةياضًةتى ًّ بايػةكةَ تةواو بلةَ, ئَيوة ئيذا ٓةغذي بَوَيّ واُية, هةبةضئـةوة ًـةفطوظة ئَيػـتا ساَهـةتَيلى     
تط زَيتة بةضزةػياْ ئةطةض ئةو زوو ساَهةتة ُةكةيّ, هة ئَيػتاوة ئي طاضبلةيّ وةظيطى ًاهية ًوُايةهة بلات 

بـؤ تةؾـييوى, بؤئـةوةى ئةصتوًـةُى ُيؿـتيٌاُى  ثـَي ٓـري         يـةوة ٥ٝضلتٝجُار  هة بوزدةى تةؾييويةوة بـؤ هـة  
 بلةيّ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 بةَضَيع كان عبساهػ َ فةضًوو.

 
 
 

 قسيق: َؾطف٢بةَضَيع عبساهػ َ 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيٌة ُيو غةعاتة َضاوةغتاويّ هةغةض  بةَضَيعاْ َضةداتاْ هَيسةكةَ تؤظَيم ئةطةض يػةيةكى ُا ئةوةَ كطز, باؾة
بَطَيـم ًةبوـةَ ئـةَهَيري بـؤ سلوًـةت نـةُس تةخػـيؼ          ئَيٌـة  ؾتَيم كطزْ ُابَيت بيلةيّ, هـة ًـاززةى زوو  

ــةى          ــةَي ًيعاُي ــطز هةط ــةًاْ ك ــؤْ ًاًةَه ــة ن ــةيّ, ئَيٌ ــيى بل ــى تةفاغ ــاززة باغ ــةو ً ــة ه ــاْ ُي ــطاوة؟ بؤً ك
ًـ      ةت, ٓـةضوةٓا ئةصتوًـةُى ئاغـايـ بةؾـَيلة هـة سلوًـةت       غةضؤكايةتى ٓـةضَيٍ, نـوُلة بةؾـَيلة هـة سلو
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بؤًاْ ٓةية باغى سلوًةت دوزا, يةظا دوزا, ثةضهةًاْ دوزا بلةيّ, ئةوة كَيؿةكة ئةطةض زةتاُـةوَى سـةزي   
كةْ ئيؿـةكة يـةكَيلى تـط سـةزي بلـةْ, هـةًاززةى زوو بـؤت ُيـة غـةيطى بَوَيـى بـؤ سلوًـةت ئةوةُـسة, بـؤ               

ًاْ ئةوةُسة, بؤ زازوةضى ئةوةُسة, بؤ ثطؤشة, ًّ ُـاظامن ئـةو تـاخرية هةغـةض ض     تةؾييوى ئةوةُسة, بؤ ثةضهة
 ةكى ظؤض بةغيتة تلاتاْ هَيسةكةَ. جبوو؟ ثطةُػي

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى زاضايى َضةئيتاْ هةغةض َضةئى كان عبساهػ َ نية؟

 بةَضَيع ز.ئاضاؽ ستٌوز سػري:
 ضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤكى ثة

بة سةيي ةت ًّ َضووُلطزُةوةيـةكى تـطَ ٓةيـة َضووُلطزُةوةيـةن كـة ظووتـط ئاًاشةًـاْ ثَيـسا, واتَيسةطـةَ           
يػةف هةطةَي بةَضَيعاْ ُوَيِةضاُى سلوًةتيـ كطاوة هةو باضةيةوة, ئةطةض بطةَضَييِـةوة بـؤ هيصُـةى زاضايـى,     

ادةكـةًاْ ُووغـيوة زوايـى َضةئـى هيصُـةى      (, بـةَضَيعاْ يـةعِى زيب  16كة ٓةًاُـة هـة بةؾـى يةكـةَ الثـةضة)     
زاضاييؿٌاْ ُووغيوة, َضةئى هيصُةى زاضايى زواى وةضططتِى َضاى سلوًةت بووة, بةَضاغتى كة وتوًاُـة هيصُـة   
الضى ُية هةغةض ئةو زاواية بةٓؤى ٓةغتياضى بابةتةكةوة, بةاَلَ بةَضاى هيصُةى زاضايى زةتواَُيت بَطى ثاضةى 

ُـاوبطاو, هـةَضَيى زةغـةاَلتى ًوُايةهـةوة زابـري بلطَيـت, بـةَضاي هيصُةكـةًاْ هـةزواى           ثَيويػت بؤ ئةصتوًةُى
ــاَهى     , وة وةظاضةت و 2812ثةغــةُسكطزُى بوزدــة بــة فــةضًى, ًاوةيــةكى كــةَ زةًَيَِيتــةوة بــؤ كؤتــايى غ

ت ُاكـات  زةغتةكاْ و زةظطاكاْ هةتواُاياْ زاُية ثاضةى تةضخاُلطاو بؤياْ بةتةواوى خةضز بلـةْ, وة ثَيويػـ  
 غوثاؽ. ئةو ثاضةية  طَيتة غةض كوضتَٔيِاْ.

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان بوضٓاْ فةضًوو.
 بةَضَيع بوضٓاْ ضؾيس سػّ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زا ٓاتووة ئةًةوَيت ئيػجاتى بلـةَ, كـة ئـةو َضةييـةى هيصُـةى يـاُووُى, هيصُـةى زاضايـى كـة           83هة ًاززةى 

زا ٓاتووة, كة زةَهَيت بةزاخةوة بؤ ًوغتةؾفاكاُى ٓةوهَيط كة ئيشرتاًاْ بؤ دةُابتاْ دـطز و   16الثةَضة هة
ًؿم و غيػطن خواضزوويةتى, ئةَهَيٍ ًوافيق ُيٍ, ثةغةُس ُيـة, بـةاَلَ هَيـطةزا زةَهـَى الضيـٍ ُيـة و هـةزواوة        

زةَهَيت كة ئةًة زةَهَى  83, بةاَلَ ًاززةى ًوياض134هةَضَيى زةغةاَلتى ًوُايةهةوة, ثاضةى بؤ تةخػيؼ كطاوة 
ــت بــة   هــة ثــةيَطةوى ُــاوخؤيى ثةضهــةًاْ زةَهَيــت نــى؟    83ًويــاض ًــاززةى  318الضيــٍ هَييِيــة بــؤى بلطَي

ثَيؿِياظى ظيازكطزُى خةضدى ياْ َٓيِاُةكايةى خةضدى ُوَى ياْ زابةظاُسُى زآات, يبـوي ُاكطَيـت ئةطـةض    
ًــساُى ثَيؿــِياضةكة َضووْ ُةكاتــةوة, يــةعِى بؤًــاْ ُيــة ًةقــازضى زآــاتى  ثَيؿــِياض كطاوةكــة َضَيطــاى ئةصتا

هة خاضجيى ئةو زآاتةى هة ًـاززةى يةكـسا تةغـبيتٌاْ كـطزووة زةغـت بلـةوَيت بؤًـاْ ٓـةبَيت          ٥ٝقافُٝإ
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ُةيوى ئةوةى كةيّ, بةَضاغتى ًّ غةيطة هةالَ ئةطةض زةَهَيّ هةئةبوابى تطةوة بـؤى ًوُايةهـة بلطَيـت, ئَيٌـة     
 ًويـاضى بـؤ تةغـفيت, كـطاوة كيفايـةت ُيـة.       134زةيـةيّ بـةوَى    غَيلتةضى تطَيـم كـوشى  ؤًاْ يةعِى هة خ

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ز. عٌط ُوضةزيِى فةضًوو.
 بةَضَيع ز. عٌط ظيساًري خسض)ُوضةزيِى(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

زةًةظضَيت كـة هـةو ثةضهةًاُـة زةضنـووة, بؤيـة هةَضاغـتيسا ياغـاكةف        ئةصتوًةُى ئاغايـ بةثَيى ياغايةن زا
ُيؿتيٌاُية, ئةصتوًةُى ئاغايؿيـ ُيؿتيٌاُية تةؾليى كطزُيؿى هةبةضئةوةى بؤ يةكةزتاضة, ئا ثَيويػـتى  
بةوة ٓةية بَطى ثَيويػتى بـؤ تـةضخاْ بلطَيـت, فعوـةْ وةن كـان عبساهػـ ًيـ وتـى ئةصتوًـةُى ئاغـايـ          

هةَضَيطاى زةغةاَلتى ًوُايةهةوة كة زةزضَيت بة سلوًـةت و   َٛفٛع١تةى تةُفيعى, بؤية ئةو بةؾَيلة هةغوَه
 وةظاضةتة ثةيوةُيساضةكاْ ناضةغةض زةبَيت؟

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ُةضضياْ فةضًوو.

 بةَضَيع ُةضضياْ عبساهوة يازض:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ازكطزُةى كة كطاوة هةو ظيازكطزُاُة ُية كة هةسلوًةتـةوة بـؤ ئَيٌـة ٓـاتووة, عيذعةكـةى      هةَضاغتيسا ئةو ظي
بــووة و زوو يــات ظيازكطاوةتــةوة, كةواتــة ئــةو زووياتــة كــة  ٥ٝضللتجٓا٤ تَيسازةغتِيؿــاْ كــطاوة, بــةَهلو ئــةوة 

    ْ ُيــة  ظيازكطاوةتــةوة عيذعًــاْ ظيــاز زةكــات, بؤيــة ئــةوةى كــة زةوتطَيــت كــة دَيطــاى خــؤى ُيــة, ســةيٌا
ــةَي ئةوةؾــسا كــة            ــة غــةضى, ًــّ هةط ــةوة ظيازةيةكــة بــةُاياُووُى زةخطَيت ــةى بلــةيّ, بــةَهلو ئ ًوُايةؾ
باغسةكطَيت باؾة ئةوة هةكوَى زةُطى هةغةض زةزضَيت ئةطةض ئةوة ؾوَيِى ُية ئةوة نوويتة غـةض عيذعةكـة,   

ًــةَُيلى  ئةصتو ًةُــة زةكــةَ, ئــةو ئةصتوًةُــة   ًــّ باغــى تةؾــليوةى ئــةو ٓةيئةتــة زةكــةَ ئــةو ئةصتو      
َضاوَيصكاضيية, بةَضَيعاْ ئةوة ٓةيلةهةكةيةتى ثَيلسَيت هة بةَضَيوةبـةضى طؿـتى ئيػـتدباضاتى غـةضباظى كـة هـة       
وةظاضةتى ثَيؿٌةضطة بوزدةى خؤى ٓةية, ثَيلسَيت هة زةظطاى ئاغايـ كة بوزدةًاْ بؤ زاُاوة, ثَيلسَيت هـة  

ُةَهَى زةظطاى ظاُياضى وثاضاغذي غةض بة سيعب ُية؟ بؤية كَى زةظطاى ظاُياضى و ثاضاغذي كَى ٓةية هةو واَلتة 
ٓةية بةَهَى يةكَيلة هة ٓةيلةهةكاْ كة زةظطاى ثاضاغذي و ظاُياضى بة ُةم ٓـاتووة ثاؾـاْ ئَيٌـة ثطغـياضًاْ     

ٓـةظاض ًي كـة نـية؟ وتيـاْ      6كطز هة هيصُةى ُاوخؤ, ئَيٌة ثطغياضًاْ كطز, بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ ئةو 
زةظطاى ظاُياضى و ثاضاغتِة ُةنؤتة غةضى, بةاَلَ ئةطةض بَيت و شًاضةى ًـي ن سيػـاب بلـةى هةطـةَي     ئةوة 

ََِيت. 6زةظطايةكى وةكو ئاغايـ   ئةوةُسةى بؤ زاُطاوة بؤية بةَضاغتى ئةوة ظيازةيةكة ثَيويػت زةكات ب
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 فةضًوو كان ز. عٌط.
 عٌط ظيس اًري خسض)ُوضةزيِى(:بةَضَيع ز. 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ــةوةى كــة      ــِياض زةكــةَ ه ــتيٌاُري, ثَيؿ ــذي زوو زةظطــاى ُيؿ ــاضى و ثاضاغ ــةُى ئاغــايـ وظاُي زةظطــاى ئةصتوً
زةوتطَيت زوو زةظطاى سيعبري هةثطؤتؤكؤي ضةف بلطَيتةوة )بةَضَيع غةضؤكى ثةضهـةًاْ ئـةو زةظطايـةى ئـةو     

 ةععيبى ًِى زاوة(زةَهَى سيعبى ُية, ت
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان كاضزؤ.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
يػةى ئَيٌة هةغةض تةخػيػةكةى بوزدةية, هةغةض ؾـتى تـط ُيـة بـا بابةتةكـة ُـةطؤض ٍِيّ, هةبةضئـةوة بـاؽ         

ضى ُيــة وة ثؿــتيواُى ُيــة وة عيذــع ظيــاز زةكــات, زَهِيــاَ       هــةوة زةكــةيّ ظيــازكطزُى ئــةو ثاضةيــة ظةضو    
سلوًـةتيـ هةطــةَي ئةوةزايــة, هةبةضئــةوة ئــةو زةظطاياُـةى كــة َضووُيؿــلطاوة خؤيــاْ ئيٌلاُيــةتياْ ٓةيــة,   
ثاضةياْ بؤ تةضخاْ كطاوة, ثَيويػت ُاكات عيذع  ةيِة غةض بوزدـة يـاْ هـة غـَيلتةضى ظةضوضى تـطى شيـاْ       

 غوثاؽ. ية.بطؤَضيّ بؤ ئةو زةظطا
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان الاعيى.
 بةَضَيع الاعيى غعيس ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ. 
زةظطاى ئةصتوًةُى ئاغايـ ؾةضعية بة ياغا هة ثةضهةًاُى كوضزغتاْ ياغـاى ثـَى زةضنـووة, زوايـى طفتوطـؤ      

زاُيؿــتووْ بةزاخــةوة كــان ًــةضيواْ ئاًــازةى كؤبووُةوةكــة  هةهيصُــةى ُــاوةخؤ كــة ٓــاتووْ هةطــةَي ئَيٌــة  
   ْ ًـةتياْ كطزؤتـةوة,   كةًـة, دـاضَيلى تـط ًوضادةعـةى سلو     ُةبووة, خؤياْ زاواياْ كـطزووة كـة بوزدةكـةيا

سلوًةت َضاظى بووة, َضةظاًةُس بووة بة ًوذتـةيَيم ُاضزوويـةتى بـؤ ثةضهـةًاُى كوضزغـتاْ و ثةضهـةًاْ بـؤ        
ًةت َضاظيية كة كان كاضزؤ زةَهَى سلوًةت َضاظي ُية, ُةخَيط دةُابى وةظيط هَيطةية, هيصُةكاُى ُاضزووة سلو

سلوًةت َضاظى بووة بة ًوذتـةيَيم ُاضزوويـةتى كـة ئـةو بوزدةيـة بـؤ زةظطايـةن و ئةصتووًـةُى ئاغـايـ          
 ٓةضَيٌى كوضزغتاْ زةغت ُيؿاْ بلطَيت.

 ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 اغم خاْ فةضًوو.ُ
 بةَضَيع ُاغم توفيق عبساهلطيٍ:
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ٓةضنةُس ًّ تةواو هةطةَي يػةكاُى كـان عبساهػـ َ زاَ, نـوُلة وا ٓةغـت زةكـةَ كـة ئـةوة ؾـوَيِى ُيـة,          
بةؽ بةَضاغتى ًّ هةطةَي ئةو يػـةيةى كـة كـان ئيػـٌاعيوٍ كـة زةَهـَى وابـعامن ظؤضبـةى ظؤضى وةظاضةتـةكاْ          

اظى ُري هة بوزدةكةياْ و ثَيياْ كةًة, وة ئةقوةْ ظؤضبةياْ نواض ئةوةُـسةياْ زاواكـطزووة, ئَيػـتاكة بـؤ     َض
بيعات هةُاو ئـةو ٓـةًوو وةظاضةتـاْ فةيـةت ئةصتوًـةُى ئاغـايـ يةكػـةض يبـوي كـطا, ئةقـوةْ غـةعاتَيلة            

ُــةًاُعاُى بــاؽ هــة  و عيذعةكــةًاْ بــؤ تــةضتيب بلــةْ   هةوَييــة واًــاُعاُى ًةؾــيوزي ئــةوةْ نــؤْ زآــات  
َٝو  زةكطَيت كة ثةيوةُسى بةو ًاززةية ُية. َٛفٛع

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 (ى ثَيـ ُيوةَضؤ بةخواتاْ زةغجَيطيّ.18زاُيؿتِى ئةًَطؤًاْ ٓةَهسةططيّ بؤ بةياُى غةعات )

 (ى ثَيـ ُيوةَضؤ.18غةعات )
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 ز. اضغ ْ بايع الاعيى                  ز.سػّ ستٌس غوضة                           غت اظيس عبساهلل                فط  
 ثةضهةًاُيغةضؤكي                 ةضؤكي ثةضهةًاُي      دَيططي غَيطي ثةضهةًاُي                        غلطت  

  عَيطاق - عَيطاق                           كوضزغتاْ – عَيطاق                              كوضزغتاْ – كوضزغتاْ
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 ( 13ين شًاضة )ثطؤتؤكؤهي زاُيؿت

 2132\6\22ضَيلةوتي  ٓةيين

 خوهي غَييةًي ٓةَهبصاضزْ
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  (35ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 22/6/2132 ضَيلةوتي ٓةيين
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 بـة عَيطاق  -كوضزغتاْ  ثةضهةًاُي  22/6/2812ضَيلةوتي  ٓةيين ضؤشي ثَيـ ُيوةَضؤي(ي 18كاتصًَيط )  
بــةَضَيع ز. سػــّ ستٌــس غــوضة  بــة ئاًــازةبووُيثةضهــةًاْ و، غــةضؤكي  ز.اضغــ ْ بــايع الاعيــىغــةضؤكايةتي 

ْ بةَضَيع فطغت أظيس عبساهلل غـلطتَيطي  دَيططي غةضؤن و،  َ خـوهي   (ي35, زاُيؿـتين شًـاضة )  ثةضهـةًا , غـَيية
 ( ي خؤي بةغت.2812غاَهي )

 بةضُاًةي كاض:
ي 1992(ي ٓـةًواضكطاوي غـاَهي   1ي ُـاوخؤي شًـاضة )  ةوَط( هة ثةي28اززة )(ي 1ًاُي بَططة )بةثَيي سوكٌةك

خـوهي   (ي35زضا زاُيؿـتين شًـاضةي )  ي بَطيـاض  ثةضهةًاْعَيطاق, زةغتةي غةضؤكايةتي  -ثةضهةًاُي كوضزغتاْ 
بـةَ ؾـَيوةية    زا 22/6/2812(ي ثـَيـ ُيـوةَضؤي ضؤشي ٓـةيين ضَيلـةوتي     18غَييةًي ٓةَهبـصاضزْ هـة كـات )   

 بَيت:
عَيـطاق بـؤ    -بةضزةواَ بووْ هةغةض خػتِةَضوو طفتوطؤ كطزُي ثطؤشةو ياغاي بوزدـةي ٓـةضَيٌي كوضزغـتاْ    -1

 .2812غاَهي 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بةُاوي خواي طةوضةو ًئطةباْ.
ي غـَييةًي  بةُاوي طةهي كوضزغتاْ، زاُيؿـتين ئـةًَطؤًاْ زةغـت ثـَي زةكـةيّ، ثةضهـةًاُي كوضزغـتاْ، خـوه        

( 22/6/2812( ضؤشي زاُيؿـذي ) 35ٓةَهبصاضزْ، غاَهي غـَييةَ، خـوهي ططَيـساُي زووةَ، شًـاضةي زاُيؿـذي )     
 بةضُاًةي كاض:

(ي ٓــةًواضكطاوي غــاَهي 1( هــة ثــةيَطةوي ُــاوخؤي شًــاضة )28(ي ًــاززةي )1بــةثَيي سوكٌــةكاُي بَططــةي )
ي ثةضهةًاْ بَطياضيسا بةضُاًةي كاضي زاُيؿتين عَيطاق، زةغتةي غةضؤكايةت -ي ثةضهةًاُي كوضزغتاْ 1992
(ي ثَيـ ُيوةَضَوى ضؤشي ٓـةيين ضَيلـةوتي   10(ي ئاغايي خوهي غَييةًي ٓةَهبصاضزْ هة كاتصًَيط )35شًاضة )

 بةَ ؾَيوةية بَيت: 22/6/2812
اق بـؤ  عَيط -بةضزةواَ بووْ هةغةض خػتِةَضوو طفتوطؤ كطزُي ثطؤشةو ياغاي بوزدةي ٓةضَيٌي كوضزغتاْ -1

 .2812غاَهي 
ئَيػتاف بةَضَيع دَيططى غةضَوكى ثةضهةًاْ ُـاوى ئـةو ثةضهـةًاُتاضة بةضَيعاُـة زةخوَيَِيتـةوة كةًَوَهـةتبووْ       

 ياْ ئاًازةُةبووْ بابفةضًوَي.
 بةَضَيع سػّ ستٌس غوضة/ دَيططي غةضؤكي ثةضهةًاْ:

( ئةُـساَ  8ة ُـةبووْ ئةًاُـةْ )  ئاًـاز  21/6/2812(ي ئاغـايى هـة   34ُاوى ئةو ئةُساًاُةى هةزاُيؿتِى )
 ئاًازة ُةبووة كة ٓةًووياْ ًَوَهةت بووُةو ئةوةف ُاوةكاُياُة.

 ثةياَ أظيس ستٌس -1
 ساظَ حتػري غعيس -2
 ئآةُط عاضف ضةوف -3
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 ًة عوىةًة غعيس سةس -4
 ياووظ خوضؾيس -5
 لري غويٍ -6
 بةياْ أظيس -7
 ؾوَيط ستٌس. -8

 غةضؤكي ثةضهةًاْ: بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/

 بـةَضَيعاْ. ئَيػــتاف بــةضزةواَ زةبــري هةغــةض طفتوطَوكاصيــاْ هيصُــةى ٓاوبـةف فــةضًوو بَوؾــوَيِى خَوتــاْ.   

ــةيّ      ــةًاْ زةك ــتاْ و ثةضه ــةضَيٌى كوضزغ ــةتى ٓ ــواُى سلوً ــي ى َُي ــط و ًوُةغ ــةُابى وةظي بــةخَيطٓاتِى د
 ، فةضًوو كان ُةضضياْ.بةخَيطبَيّ. ئَيٌة زوَيَِى ظَوض ًوُايةؾةًاْ هةغةض بوزدةكطز

 بةَضَيع ُةضضياْ عبسهوة يازض:
 بةَضَيع غةضَوكى ثةضهةًاْ.

 هة كَوتايي كَوبووُةوةى ئةًؿةوا بةضَيع كان ئيػٌاعيى ُاوى ًِى َٓيِا كـة ُـةزةبوو وةاَلًـى ًِـى بـساباوة،     

 بةاَلَ ًّ سةظ ئةكةَ نةُس ضاغتييةن  ةًة ضوو هةغةض يػةكاُى كة ُاياُوُى بوو. يةكةَ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 تةواو، كان ُةضضياْ تةواو. 
 بةَضَيع ُةضضياْ عبسهوة يازض:

 بةضَيع غةضَوكى ثةضهةًاْ. 
ئــاخط ُــاوى ًِــى َٓيِــا هةبــةض ئــةوة واُــةبوو ًــّ ســوظوضَ ٓــةبوو هةكَوبووُةوةكــة بــايلَو  كــطز خَوكــان    

وة و  ئةو زةظطـا ٓةواَهططياُـة بـةزةظطاى سيعبيـاْ زةظامن، بَويـة      ئيػٌاعيى خَوؾى ثطغياضى كطز هةبةض ئة
 بايلَوشيلطز.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

باؾة، كاكة باؾة، ئَيٌة زوَيَِى ًاززةى زوو ظَوض ًووُايةؾةًاْ كطز ٓةًوو خوؾم و بطاياْ َضةيي خَوياْ زا  
 يي زوا زاَضؾتِى خَوتاْ  وَيِِةوة فةضًووْ.فةضًووْ هيصُةى ٓاوبةف هيصُةى ياغا

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
َٚاًل: ٜزؽل يٓفكات ايض١ٓ املاي١ٝ/    مخضل١ عغلز أيلف َٚا٥تلإ ٚمخضل١      1502450797َلًل  قللرٙ )   2812أ

 -ع  ٚفل ادتلاٍٚ املزفك١:ٚأربعٕٛ ًَٝار ٚصلعُا١٥ ٚصلع١ ٚتضعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار ٜٚٛس
  عغلز٠ أيلف ٚصللعُا١٥ ٚمخضل١ ٚأربعلٕٛ ًَٝلار ٚصللعُا١٥ ٚصلل١ ٚتضلعٕٛ          1807450797/ َلً  قللرٙ ) 1

 -ًَٕٝٛ دٜٓار يًٓفكات ايتغغ١ًٝٝ ٜٚٛسع ناالتٞ:
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  عغز٠ أيف ٚصضتُا١٥ ٚأربع١ ٚعغزٕٚ ًَٝار ٚمخضُا١٥ ٚمثا١ْٝ عغز ًَٕٝٛ 1806240518أ/ َلً  قلرٙ )
 كات ايتغغ١ًٝٝ ذته١َٛ اقًِٝ نٛردصتإ.دٜٓار يًٓف

  مثاْٝلل١ ٚصللتٕٛ ًَٝللار َٚا٥تللإ ٚمثللإْٛ ًَٝللٕٛ دٜٓللار يٓفكللات بزملللإ اقًللِٝ      680288ب/ َلًلل  قلللرٙ ) 
 نٛردصتإ.

  اثٓلإ ٚمخضلٕٛ ًَٝلار ٚتضلعُا١٥ ٚتضلع١ ٚتضلعٕٛ ًَٝلٕٛ دٜٓلار يٓفكلات زتًلط           520999ز/ َلً  قلرٙ )
 ايكقا٤.

بع١ أيف ٚمخضُا١٥ ًَٝار دٜٓار يًٓفكات االصتجُار١ٜ ٜٚٛسع نلاالتٞ: أ/ َلًل      ار4588888/ َلً  قلرٙ )2
  ثالث١ أيف ٚصتُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚصلعٕٛ ًَٝلار ٚاربعُا٥ل١ ٚصللع١ ٚثالثلٕٛ ًَٝلٕٛ دٜٓلار       306780437قلرٙ )

 يٓفكات املغارٜع االصتجُار١ٜ.
ث١ ٚصتٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓار العُار   مثامنا١٥ ٚٚاسل ٚعغزٕٚ ًَٝار ٚمخضُا١٥ ٚ ثال8210563ب/ َلً  قلرٙ )

ٚت١ُٝٓ َغارٜع االقايِٝ ٚاحملافظات, ٚع٢ً احملافظ تكلِٜ خط١ اعُار احملافظل١ ٚاالققل١ٝ ٚايٓلٛاسٞ ايتابعل١     
هلا املؾادم عًٝٗا َٔ قلٌ زتًط احملافظ١ اىل ٚسار٠ ايتدطٝط يغز  دراصتٗا ٚاملؾادق١ عًٝٗا ع٢ً إ تزاعل٢  

  اثٓللإ ٚاربعللٕٛ ًَٝللار 420488افظلل١ ٚعلللد صللهاْٗا َٚللٔ فللُٓٗا َلًلل  )املٓللاطل االنجللز تقللزرأ داخللٌ احمل
 ٚاربعُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓار)برتٚدٚالر .

  أيفإ ٚأربع١ ٚأربعٕٛ ًَٝار ٚمثامنا١٥ ٚصلع١ ٚأربعٕٛ ًَٕٝٛ 208440847ثاًْٝا: ايعذش املدطط ٜكلر ب )
ملٛاس١ْ ايتغغ١ًٝٝ االحتاد١ٜ ذتزظ دٜٓار, ٜٚغطٞ ٖذا ايعذز َٔ امللاي  املدؾؾ١ يٛسار٠ ايلٝغُزن٘ َٔ ا

االقًِٝ فُٔ ختؾٝؾات ٚسار٠ ايلفاع ايعزاق٢ االحتادٟ سضب قٛاْني املٛاس١ْ االحتاد١ٜ يًضٓٛات املاي١ٝ 
  .2812اىل  2887)

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو الُة خاْ. 
 بةَضَيع الُا أظيس نةهةبي:

 هةًاْ.بةَضَيع غةضؤكى ثةض
 بةؾى زووةَ

 خةضدييةكاْ و كوضتَٔيِاْ
 ًاززةى زووةَ:

ثاظزة ٓةظاض و  (1502450797طوشًةيةن كة بَطةكةى ) 2812يةكةَ: بَو خةضدييةكاُى غاَهى زاضايي 
زءغةز و نى و ثَيِر ًوياض و سةوت غةز و ُةوةز و سةوت ًويؤْ زيِاض زازةُسضَيت و بةثَيى ئةَ خؿتة 

 -ت:ٓاوثَيهة زابةف زكطَي
( زة ٓةظاض و سةوت غةزو نى و ثَيِر ًوياض و سةوت غةزو ُةوةز 1807450797طوشًةيةن بة بَطي ) -1

 -و سةوت ًويؤْ زيِاض بَوخةضدييةكاُى بةكاضبطزْ وة بةَ ؾَيوةيةى خواضةوة زابةف زةكطَيت:



 288 

ز و ٓةشزة ( زةٓةظاض و ؾةؾػةز و بيػت و نواض ًوياضو ثَيِر غة1806240518طوشًةيةن بة بَطي ) أ/
 ًويؤْ زيِاض بَوخةضدييةكاُى بةكاضبطزْ بَوسلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ. 

( ؾةغت و ٓةؾت ًوياض و زوغةز و ٓةؾتا ًويؤْ زيِاض بَوخةضدييةكاُى 680288ب/ طوشًةيةن بةبَطى )
 ثةضهةًاُى كوضزغتاْ.

َوْ زيِاض بَوخةضدييةكاُى ( ثةصتا و زوو ًوياض و ُؤغةزو ُةوةز و ُؤ ًوي520999ز/ طوشًةيةن بة بَطى )
 ئةصتووًةُى زازوةضى.

( نواض تطيويؤْ و ثَيِر غةز ًوياض(زيِاض بَوخةضدييةكاُى 405880888طوشًةيةن بة بَطي ) -2
 -وةبةضَٓيِاْ وةبةَ ؾَيوةية زابةف زةكطَيت:

و غى ( غَي تطيويَوْ و ؾةغةت و سةفتا و ٓةؾت ًوياض و نواض غةز 306780437أ/ طوشًةيةن بة بَطى )
 و سةوت ًويؤْ زيِاض بَوخةضدييةكاُى ثَطَوشةكاُى وةبةضَٓيِاْ. 

( ٓةؾت غةز و بيػت و يةن ًوياض و ثَيِر غةز و ؾةغت و غَي ًويَوْ 8210563ب/ طوشًةيةن بة بَطي )
زيِاض بَو ئاوةزاُلطزُةوة و طةؾةثَيساُى ثَطَوشةكاُى ٓةضَيٍ و ثاضَيعطاكاْ و، زةبَي ثاضَيعطاض بةضُاًةى 

اوةزاُلطزُةوةى ثاضَيعطاكةي و يةظا و ُةسيةكاُى كة هةاليةْ ئةصتوًةُى ثاضَيعطاوة ثةغةُسكطاوة ئ
ثَيؿلةف بة وظاضةتى ثي ُساُاْ بلات بَوئةوةى هَيلَوَهيِةوة هةو باضةيةوة بلطَي و ثةغةُس بلطَى و، زةبَي 

زا و، ٓةضوةٓا شًاضةى زاُيؿتواُيـ ضةناوى ئةو ُاوناُة بلطَي كة ظياتط ظةضةضًةُسبووُة هةُاو ثاضَيعطاكة
 ( نى و زوو ًوياض و نواضغةز ًويَوْ زيِاضى ثرتَوزَوالض ٓةية.420488هةُاو ئةًةؾسا بَطى )

( زوو تطيويؤْ و نى و نواض ًوياضو ٓةؾت 208440847زووةَ: كوضتَٔيِاُى ُةخؿة بَوكَيؿطاو كةبَطى )
كوضتَٔيِاُةف بةو طوشًةية زازةثَوؾطَيت كة بَو  غةز و نى و سةوت ًويؤْ زيِاض زةخةًوَيِطَيت و ئةَ

وةظاضةتى ثَيؿٌةضطة زياضى كطاوة هة بوزدةى بةكاضبطزُى ئيتيشازى بَو ثاغةواُاُى ٓةضَيٍ هةُاو 
تةضخاُلطاوى وةظاضةتى بةضططى عَيطايى ئيتيشازيسا بةطوَيطةى بوزدةى ئيتيشازى بَوغاَهةكاُى زاضايي 

 (.2812تا  2887)
 غ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أض

بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية زةغن بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَى هةطةَهسا ُيية  
 زةغن بةضظ بلاتةوة؟ فةضًوو كان كازَو.

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ةوةى بطةيِة ُةتيذةيةن، واية؟ ئةًة يةكيياْ.ئَيٌة ًوُايةؾةًاْ كطز بؤ ئ
وابوو؟ كوا وةضطريا؟ ُةخَيط  ،زووف ئَيٌة ثَيؿرت ثَيؿِياضَيلٌاْ ٓةبوو كة ئيػتي تاعةكة بة ُةظةض وةضبطريَي

وشياْ ثَيؿِياضةكةى كان بطٓاْ، وشياْ زةبَي هةغةضةوة بِووغطَي، زوايي هة ًاززةكة ئيعافةى ئةكةيّ ئةًة 
 اْ ُا؟ثَيؿِياضكطا ي
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 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ئةطةيِة ُةفةياتى ئةصتوًةُى ئاغايـ. 
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 ئاخط ئَيػتا كاكة زةُطت بؤزا، ئاخط نى ئةكةى؟
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ز. َضؤشاْ. 
 زض زظةيي:بةَضَيع ز. َضؤشاْ عبساه ا

 بةضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ََِي هة ٓةضغَي غةضؤكايةتيةكة، بةاَلَ ئَيٌة  َضاغتة ظؤض هةئةُساًاْ ثَيؿِياضى ئةوةياْ كطز كة بَطَيم ثاضة ب
زوَيَِيـ ٓةضزوو هَيصُة ئةو زوو َضؤشةى كة كؤبوويِةوة ًاززةيةكٌاْ زاَضؾتيية ئَيػتا كة زةُطساُةكة تةواو 

بة تةًابوويّ كة ثَيؿِياض بلطَى ئةو ًاززةية بلطَيتة ًاززة غَى زوايي ئةوةى ئريازات  بآ ٓةضزوو هيصُةكة
 و ُةفةيات ثةغةُسكطا ئيػت تاعة ثةغةُس بلطَى،  ًاززةكة ئاًازةكطاية ٓةضزوو هيصُة ئيٌعاياْ هةغةض

 كطزية.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

َِ ( بيػت و ثَيِر 25زضَى، هة ًاززةى غَى زةبَطزضَي، تةواو تاظة زةُطٌاْ بؤزاو )ًوٓيٍ ئةوةية ئةو ثاضةية ب
 كةؽ هةطةَهسا ُيية، بة ظؤضيِةى زةُط ثةغِسكطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

تيفاق هةَُيواْ ٓةضزوو هيصُةكة كة نةُس ئةو ًاززة ُوَييةى كة شًاضةكةى زةبيتةوة ًاززةى غَي بة ئي 
 ضؤشَيم هةًةوبةض ٓةضزوو هيصُة ًوُايةؾةياْ كطز بةو غياغةى ئيتيفايٌاْ كطز زابَطَيصَيتةوة.

 املاد٠ ايجايَج١: 
َٚاًل: ختفٝض ْضل١  -:% َٔ املٛاس١ْ ايتغغ١ًٝٝ يز٥اصات ايجالث١ علا تعٜٛقات املٛظفني28أ

 أ/ ر٥اص١ أقًِٝ نٛردصتإ.
 ملإ نٛردصتإ.ب/ بز

 ز/ زتًط ايكقا٤.
َِٔ ايفكز٠ االٚىل َٔ ٖذٙ  املاد٠ يٛسارتٞ ايؾش١ ٚايلًلٜات ٚايضٝاس١ يتٓفٝذ  ثاًْٝا: ختؾؿ امللاي  املضتكطع١ 

 َغارٜع خل١َٝ ٚدعِ ايزٜاف١ سضب اختؾاـ نٌ َٓٗا ٜٚزاع٢ يف تٛسٜعٝٗا ايٓضب ايضها١ْٝ يًُشافظات.
 ثايجًا:
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اس١ْ ايتغغ١ًٝٝ وًط ايٛسرا٤ علا تعٜٛقات املٛظفني ٚاملٓاَفع االدتُاع١ٝ % َٔ امل15ٛختفٝض ْضل١  
 ١ عٓهاٚٙ.غزٚع ت١ُٝٓ ٚتطٜٛز ايكلرات ايلغز١ٜ ٚبًلٜٚاالعاْات بعل أصتلعاد امللاي  املدؾؾ١ يؾٓلٚم َ

 راِبعًا:
َِٔ املٛاس١ْ 15ختفٝض ْضل١  عٜٛقات املٛظفني ٛسار٠ علا تزتلط١ بتغغ١ًٝٝ يًٛسارات ٚايلٚا٥ز رد املاي% 

 ٚاملٓافع االدتُاع١ٝ ٚاالعاْات.
 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًووْ بة كوضزييةكةى. 
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 كوضزيةكةى ئاًازة ُةكطاية ئةو ًاززةية.
 ًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهة

 فةضًوو ز.َضؤشاْ بة كوضزييةكةى.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
عةضةبييةكةَ هةبةض زةغتة بةؽ ٓةوَهسةزةَ زةًوزةغت بيلةَ بة كوضزى تاكو ضووُبَى بؤ ٓةًوو اليةن 

 ُةوةن عةضةبييةكة، ٓةُسةن كوضزييةكة باؾرتة.
 ةكةيّ ئةو ًاززةية ببتة ًاززةى غَييةَ:ًاززةى غَييةَ كة ثَيؿِياض ز

 يةكةَ: 
% هة بوزدةى وةطةَض خػتِى ٓةضغَي غةضؤكايةتى دطة هة يةضةبووى 28كةًلطزُةوةى َضَيصةى 

 -فةضًاُبةضاْ:
 أ/ غةضؤكايةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ.   ب/ غةضؤكايةتي ثةضهةًاُى كوضزغتاْ.   

 ز/ ئةصتوًةُى زازوةضى.
 زووةَ:

ي كة كةًلطايتةوة هة بَططةى يةكةًى ئةو ًاززةية تةضخاْ زةكطَى بؤ ٓةضزوو وةظاضةتى ئةو بَطة ثاضةية
تةُسضوغن و ؾاضةواُي و طةؾت و طوظاض بؤ دَيبةدَي كطزُى خعًةتى ثطؤشةى خعًةتطوظاضى و ثؿتيواُى 

 عطاكاْ.وةضظف بة ثَيى ثػجَوضى ٓةضيةن هة وةظاضةتةكاْ و ضةناوى َضَيصةى زاُيؿتواْ زةكطَى هة ثاضَي
 غَييةَ:

% هةبوزدةى وةطةَض خػتِى ئةصتوًةُى وةظيطاْ دطة هة يةضةبووى فةضًاُبةضاْ 28كةًلطزُةوةى َضَيصةى 
ي تةضخاُلطزُى، زواي ئةوةى ئةو بَطة ثاضةييةى كة تةضخاْ كطاية ة كؤًةاَليةتيةكاْ و ئيعاُات زواو غووز
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ة، زواي ئةوةي ئةو زوو سيػابةي هَي ديا زةكطَيتةوة بؤ تواُاغاظى و ثةضةثَيساُى، ُةخَيط. ؾاضةواُي عةُلاو
 %ي  هَي زةبَطَيت. 15ئيِذا بَطي هة 

% هة بوزدةى وةطةَض خػتِى وةظاضةتةكاْ و فةضًاُطاكاْ كة غةض بة 15نواضةَ/ كةًلطزُةوةى َضَيصةى 
 وةظاضةت ُري دطة هة يةضةبووى فةضًاُبةضاْ و غووزة كؤًةاَليةتيةكاْ و ئيعاُات.

 ع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَي

ئةو ًاززةية هةئةصتاًى ئيتيفايى هيصُة ٓاوبةؾةكاْ بوو، بؤية سةية يةكػةض بيدةيِة زةُطةوة  
 بةَضاغتى،  فةضًوو طةؾة خاْ.

 بةَضَيع طةؾة زاضا د ي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

كوضزغتاُى ٓةُسَى ئي رتاح ٓةبوو زةضٓاتووة، هةبةض ئَيٌة ٓةُسَى ئي رتاساتى تط ٓةبوو بةَضاغتى هةهيػتى 
 ئةوة ثَيويػتى بةوةية ًوُايةؾة بلطَيتةوة.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

كَى زةيةوَى يػة بلات؟ بةاَلَ بةضاغتى كة هيصُةى ٓاوبةف ضَيلةوتّ هةغةضى سةق ُية ئةو ًوُايةؾةية  
 ِةضايةتى ٓةًوو فطاكػيؤُةكاُى كطزووة، هيصُةى ٓاوبةف بووة.بلطَي بةضاغتى، نوُلة ُوَي

بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةيِة زةُطساُةوة، بةوؾَيوةيةى كة خوَيِسضايةوة كَى هةطةَهساية تلاية زةغت بةضظ 
( كةؽ هةطةَهساُية، بة ظؤضيِةى زةُط ثةغِس 6بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُية؟ ظؤض غوثاؽ، تةُٔا )

 فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط. كطا،
 بةَضَيع عوُى غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ .
 ًاززةى غَي هة ثَطؤشةكة كة شًاضةكةى بووة ًاززةى نواضةَ:

ايعزام متٌٜٛ سضابات ايٛسارات ٚاالدارات ٚفل املٛارد املاي١ٝ  -ع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚألقتؾاد القًِٝ نٛردصتإ 
 املتاس١.

 أظيس نةهةبى: بةَضَيع الُة
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةى نواضةَ:
عَيطاق تةًويوى سػاباتى وةظاضةتةكاْ و ئيساضةكاْ زةكات  _وظاضةتى زاضايي و ئابووضى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ 

 بة ثَيي غةضناوة زاضايية َضَيطا ثَيسضاوةكاْ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 يػة بلات؟ يةن كةؽ! فةضًوو كان ثَيؿةوا، فةضًوو.كَي زةيةوَى  
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 بةَضَيع ثَيؿةوا توفيق ًيسيس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًاززةى غَييةَ باؽ هةتةًويوى سيػاباتى وةظاضةتةكاْ و ئيساضةكاْ زةكات. ًةبةغت هَيطة تَيبيِيةكةى ًّ  
يةتى ُاسيية و ياضي اًيةتةكاُة ًّ ٓيض هةغةض ئيساضةكاُة ئةطةض ًةبةغت هة ثاضَيعطا و بةضَيوةبةضا

يػةيةكٍ ُية، خؤًاْ زةظاُري ئَيٌة كة ئَيػتا كؤًةَهَيم ئيساضةى غةضبةخؤ ٓةية، بةَهاَ زوو ئيساضة 
بةضلى، بةفةضًى هةاليةْ سلوًةتى ٓةضَيٌةوة ًاًةَهةياْ هةطةَي زةكطَى ئةويـ ئيساضةى طةضًياْ و 

ًّ ئةوةية ئةو ئيساضاُة ياغايةكى تايبةتى بة خؤياْ ُية كة ثَيلٔاتة  ئيساضةى َضاثةَضيِة، بؤية ثطغياضةكةى
و نواضنَيوةى كاضى ئيساضةكاْ زياضى بلات، ئايا تةًويوى سيػاباتى ئةو ئيساضاُة هة ض بابَيلة؟ و، نؤْ 

ؤ ضووْ تةًويوى سيػاباتياْ زةكطَى هةاليةْ وةظاضةتى زاضاييةوة؟ زاواكاضَ بةَضَيع وةظيطى زاضايي ئةوةًاْ ب
 بلاتةوة، ئةطةض ًةبةغت هةو ئيساضُة ئيساضةى غةض بة خؤ بَي، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان ُةضضياْ فةضًوو.
 بةَضَيع ُةضضياْ عبسهوة يازض:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
لٚا٥ز رد املزتلط١ اي)ٚهة ًاززةكة ئَيٌة  هة ضاغتيسا ًّ ئيعافةيةكٍ ٓةية بؤ ئةو ًاززةية وا ئةظامن كةًة

ايعزام  -)تتٛىل ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاألقتؾاد القًِٝ نٛردصتإ  هةبةض ئةوة تةُٔا زةَهَي:، ًاْ تَيسا زاُةُاوةبٛسار٠  
)ٚاإلدارات ٚايلٚا٥ز رد املزتلط١ بٛسارات ٚفل املٛارد املاي١ٝ  ًّ زةَهَيٍَتٌُٜٛ سضابات ايٛسارات ٚاإلدارات  

 املتاس١ .

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 بةَضَيع وةظيطي زاضايي فةضًوو. 
 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايي و ئابووضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زياضة ئةو ئيساضاُةى كة ئَيػتاكة زاُطاوْ و، ئيـ زةكةْ ٓةًوو ئةو ئيساضاُة عةيِى وةكو ٓةًوو 

عطايةن هة وةظاضةتى ُاوةخؤوة تةًويى زةكطَيت، و، ئَيٌة ًيعاُيةكاُيؿٌاْ ئَيػتاكة بةُػبةتى ثاضَي
ُووغطاوة و ئيذطائات ئةكةيّ بؤ  اْ و ئةوةى َضاثةَضيِيـ ئَيػتاكةطةضًياُةوة ئيساضةى طةضًي

 دياكطزُةوةى وة فةعوةْ ئيساضةى طةضًياْ ديا كطاوةتةوةو و، َضاثةَضيِيـ ديا ئةكةيِةوة.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 زوا غييةكةى  وَيِِةوة.
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 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
ايعزام متٌٜٛ سضابات ايٛسارات ٚاالدارات ٚفل املٛارد املاي١ٝ  _تتٛىل ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد القًِٝ نٛردصتإ 

 املتاس١.
 بةَضَيع الُا أظيةز نةهةبى:

 غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَيع 
 ًاززةى نواضةَ:

تةًويوى سيػاباتى وظاضةتةكاْ و ئيساضةكاْ زةكات  عَيطاق _وةظاضةتى زاضايي و ئابووضى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ 
 بةثَيي غةضناوةى زاضايي َضَيطا ثَيسضاوةكاْ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 بةَضَيعاْ.
ة، كَي هةطةَهساية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُية زةغتى بةضظ ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةو

 بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغةُسكطا، فةضًوو بؤًاززةيةكى تط.
 بةَضَيع عوُى كٌاي بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًاززةى نواضةًى ثَطؤشةكة كة شًاضةكةى بووة ًاززةى ثَيِذةَ:

َٚاًل/  ِْٗا٥ٝا يًدش١ٜٓ اي  أ عا١َ ٜٚتِ اظٗارٖا ف٢ َٛاسٜٔ تكٝل مجٝع اٜزادات ايلٚا٥ز املُٛي١ َزنشٜا اٜزادا 
 زادع١.امل

 ثاًْٝا/ أصتجٓا٤ا َٔ سهِ ايفكز٠ )اٚاًل  اعالٙ ع٢ً ٚسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد:
 َٝشا١ْٝ ٖذٙ ايٛسار٠ ألرزا  أفاَف١ َلاي  االٜزادات ايغٗز١ٜ اَيت٢ حتككٗا ٚسار٠ ايؾش١ ِبهاَف١ دٚا٥زٖا إىل -1

 عزا٤ األد١ٜٚ َٚتلارى ْفكات ايؾٝا١ْ ِبأْٛاعٗا ٚسضب طًب ايٛسار٠ َغفٛعًا جبلاٍٚ األٜزادات املتشكك١ فعاًل.  
2- َِ شا١ْٝ ٖذٙ ايٛسار٠ ألرزا  ٝأفاَف١ َلاي  االٜزادات ايغٗز١ٜ اَيت٢ حتككٗا ٚسار٠ ايهٗزبا٤ بهاف١ دٚا٥زٖا إىل 

 يغلهات ايهٗزبا١ٝ٥ ٚسضب طًب ايٛسار٠ َغفٛعًا ِبذلاٍٚ االٜزادات أملتشِكك١ َفعاًل.ؽٝا١ْ ٚحتضني ا
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًووْ بة كوضزييةكةى. 
 بةَضَيع الُة أظيس نةهةبى:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ًاززةى ثَيِذةَ:
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ًةضكةظى تةًويى زةكطَيّ بة زآاتى كؤتايي طةصتيِةى طؿن يةكةَ/ ٓةًوو زآاتى فةضًاُطةكاْ كة بة 
 تؤًاضزةكطَيّ و هةُاو بوزدةكاُى ثَيسانوُةوةزا زياضى زةكطَيّ.

 (ى غةضةوة هةغةض وةظيطى زاضايي و ئابوضيية كة:1زووةَ/ بةزةض هة سوكٌى بَططةى )
ة غةضدةَ فةضًاُطةكاُيسا، زةخياتة بَطى زآاتى ًاُطاُة كة وةظاضةتى تةُسضوغتى بة زةغتياْ زةَٓيَِى ه -1

غةض بوزدةى وةظاضةتى ُاوبطاو بة ًةبةغتى كَطيين زاو و زةضًاْ و فطياكةوتِى خةضديةكاُى ثاضاغذي 
)قياُة( بة ٓةًوو دؤضةكاُيةوة و، بة طوَيطةى زاواكاضى وةظاضةتةكة كة خؿتةى زآاتة بة زةغت ٓاتووة  

 فةعويةكاُى ثَيوة ططَيسضابَيت.
زآاتى ًاُطاُة كة وةظاضةتي كاضةبا بة زةغتياْ زةَٓيَِى بة ٓةًوو فةضًاُطةكاُيةوة زةخياتة غةض  بَطى -2

بوزدةي  وةظاضةتى ُاوبطاو بة ًةبةغن ثاضاغتِى و ناكلطزُةوةى تؤَضةكاُى كاضةبا و، بةطوَيطةى زاواكاضى 
 وظاضةتةكة كة خؿتةى زآاتة بةزةغت ٓاتووةكاُى ثَيوة ططَيسضابَيت.

 َيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَض

كَي تَيبيِى ٓةية؟ ُاوتاْ بَوَيّ: )عبسهوة ستٌس أًري، بطٓاْ ضؾيس سػّ، بَيطيعاْ ألاعيى غةضٓةُط،  
ئةظري عٌط أظيس، ظية غعيس ظية عوى، أظيس غوَيٌاْ عبسهوة )ب ي(، ُةضضياْ عبسهوة يازض، ثةضياْ 

 عبسهلطيٍ عبسه ازض(.

 ( زةية يػةكطزُة، فةضًوو.2كان عبسهوة ) فةضًوو
 بةَضَيع عبسهوة ستٌس أًري:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

كة ُةًييَن، ٓةًوو زآاتةكة هة ئرياز ززةى يةكةَ، زاوا زةكةَ ئيػتػِابؤ َضةييةكةَ هة ًا ئةًّ ئيػتػِازةَ
 ُئايي تةييس بلطَي، غوثاؽ.

 ةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ث

 كان بطٓاْ فةضًوو. 
 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

زةضًاْ زةكات هةطةَي ُةفةياتى غياُةيا، ٤ أد١ٜٚ  اعززةضباضةى ئيػتيػِاكاْ بَططةى يةكةَ كة تةُٔا باغي )
سَيذاض ًّ بَطواَ واية ثَيويػتة ٓةُسَي كةهيٌةى ئةديعةؾى بؤ ئيعافة بلطَى، هةبةض ئةوةى ٓةُ

ئةديعةيةكى بةغيتة ثةكياْ زةكةوَيت، بؤصيووُة. فةسػي خوَيِة، ئةُوا  فةسػة ئةديعة ئةوةؾى بؤ 
ئيعافة بلطَى ئةوةف سةيياْ ٓةبَي بيلَطْ هةو ثاضةيةى زةغتياْ زةكةوَى، بةاَلَ بَو كاضةبا بَطواَ واية هةبةض 

ًّ ئةًةُةَ ًاوة كطَيي طاظوايى و ئةوةُسةَ ئةوةى ئةو زآاتةى غاًاُة غطوؾتيةكاْ زياض ُيية كة ئةَهَي 
كَطيوة و ئةًة  طَيتة غةض ئريازات ئةو ئيػتػِاية هةوةيا البهَي بؤ ئةوةى ئَيٌة ُةفةياتى وةظاضةتى 
كاضةباو غاًاُة غطوؾتيةكاصياْ بةؾَيوةيةكى وضزتط زةغتلةوَي، هةبةض ئةوةى هَيطة تَيلةيََ بووة هةطةَي ئةو 
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وةظاضةتى غاًاُة غطووؾتييةكاْ، زاواكاضَ خاَهى غَييةًيـ بؤ ئيعافة بلطَى زآاتي  زآات و ًةغطووفاتةى
 ؾاضةواُيةكاُيـ ٓةضوةن خؤياْ بَيت هةوَييا تةغبيت بلطَيت،  ظؤض غوثاؽ.

 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 بَيطيعاْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع بَيطيعاْ ألاعيى غةضٓةُط:

 ع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَي
هة ًاززةى ثَيِذٌسا هة بَططةى يةكةَ زياضى كطاوة كة ئةو زآاتةى وةظاضةتى تةُسضوغتى ئي خؤى بؤ خؤى 
بى ئةوة ؾتَيلى ظؤض باؾة، بةاَلَ ئةًّ زاوا زةكةَ ًةضز هةغةض وةظاضةتى تةُسضوغتى بةكاض ُةَٓيِطَيت، بَوَى 

وةظاضةتى توُسضوغتى خؤى زةظاُى ثَيويػتى بة نيية؟ بؤ زةضًاْ ياْ قياُة بةكاضى بَيِة، نوُلة 
خعًةتطوظاضى تةُسضوغتى بؤ ُةخؤف تةُٔا ٓةض زةضًاْ و قياُة ُيية، داضى واية ئةو زآاتة وا ثَيويػت 
زةكات ئةطةض ؾوَيَِيم ثَيويػتى بة ثَطؤشةيةكى بهووكى تةُسضوغتى ٓةبوو زةتواَُى ثَيي بلا، زةتواَُى 

كتؤضةكاْ ياْ بؤ )َُيطغةكاْ( ئةو ثاضةية بةكاضبَيَِيذي، ياُيـ زةتواَُى ٓةضثَيويػتيةن زةوضات بلاتةوة بؤ ز
خؤى ٓةيبَيذي خؤى بَطياض بسا، بؤ ئةًة بَوري ئي  بؤ زةضًاْ و بؤ ئةوة بَى، باؾرت ئةوةية ئاظازبَى هة 

 خةضدلطزُى ئةو زآاتة بؤ ٓةض ثَيساويػتيةكى خؤى، ظؤض غوثاؽ.
 بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ 

 ئةظري خاْ فةضًوو. 
 بةَضَيع ئةظري عٌط أظيس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ تةُٔا يػة هةغةض خاَهى زووةَ زةكةَ كة باغى ئريازات ؾةٓطى وظاضةتى كاضةبا زةكات. ئَيٌة هَيطةف 

طز كة وظاضةتى كاضةبا ئَيػتا هةغةضو باغلطا دةُابي وةظيطي ًاهيية و وةظيطي ث ُساُاُيـ باغي ئةوةياْ ك
بةُسى ئةوةزاية كةوا ئةَ ئريازةى خؤى تةخػيؼ بلات بؤ ثَطؤشةيةن، كة بؤ ثطؤشةى ثَيوةضى ظيطةكة بؤ 
كاضةبا و بؤ ئاوة، بةاَلَ َضاغتة تةسػيِى ؾةبةكات و قياُة و فوتةضةكاُيـ بؤ طةَضةكةكاْ ثَيويػتياْ بةًة 

َيٌة ثَطؤشةيةكٌاْ بةغاَهَيم تةواو ُابَيت، بةغَي غاَي تةواو زةبَيت، بؤية ئةطةض ٓةية، بةاَلَ هةطةَي ئةوةؾا ئ
بلطَيت و ثَطؤشةى ثَيوةضى ظيطةكيؿي زاخَى بلطَي هةطةَي، هةطةَي ئةوةؾا ًّ ثَيؿِياض زةكةَ كةوا ئةطةض 

ئةَ  31/12/2812بلطَيت و وةظاضةتى زاضايي ٓةوَهى ئةوة بسات سيػابَيلى تايبةتيياْ بؤ بلا, نوُلة هة 
ئريازة َضائةطريَي ُاتواُطَى بسضَى بة وظاضةتى كاضةبا، بةَهَي ئَيوة زوايي خؤتاْ تةًويوياْ زةكةُةوة زةكطَيت 

 بسضَيت بة وةظاضةتي كاضةبا بؤ ئةوةى بةضزةواًياْ ٓةبَي هةغةض ثَطؤشةكةياْ، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ة غعيس فةضًوو.كان ظي 



 216 

 
 
 

 ًة عوى:ةًة غعيس سةبةَضَيع س
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غةباضةت بة بَططةى زووٓةًى خاَهى يةن و زوو كة ئَيٌة ئريازاتى ئةو زوو وةظاضةتة بؤ خؤياْ بَي، ًّ 
ى هةطةَي ئةوةزاَ كة ٓةض غَيلتةضَيم غَيلتةضى تةُسضوغتى بَيت، كاضةبا بَيت، كؿتوكاَي بَيت، طةؾة

ثَيبسةيّ، خعًةتَيلى ظؤضى بلةيّ، بةاَلَ ئةوةى كة تَيبيِيية ئَيٌة هة ًةضكةظةوة هةُةفةياتى ساكيٌة 
تةًويى ٓةية بؤ زةضًاْ، و، ٓةضوةٓا خؤًاْ هة ُةفةياتا غةض طوشًةًاْ زياضى كطزووة بؤ كاضةباف و بؤ 

ة، بةاَلَ ئةوةى كةهَيطةزاية غةسةف. و, زيػاْ هةو خةلةى كة كطزًاْ طوشًةًاْ زياضي كطزووة بؤ غةس
ظؤض بة ًةتاتي و بة عٌوًى زةَهَي ئريازاتةكاْ بؤ خؤياْ بَي، ئةًة زةبَيتة ًايةى ئةوةى كة ئريازات 
ُازياضبَي، وة غةضفةكةؾى ُازياضبَي، بؤية ئةَ زوو خاَهة ياْ البسضَي  ئةويـ ٓةض ئريازاتى كاضةبا و 

فةياتا تةخػيػَيلى ظياتطياْ بؤ بلةيّ بؤ ئةو زوو وةظاضةتة، غةسةف بَيتةوة ئريازةى عاَ و زواتط هة ُة
 ئةًة تةضسي يةكةَ.

تةضسى زووةَ/ ياْ بةَضاغتى  ثَيويػتة دةزوةزي زآاتةكاْ و دةزوةزي غةضفةكةؾى زياضي بَي ياُى 
ُري ئةو بَططةيةن هَيطةيا ٓةبَي كة دةزوةزي ئريازات زياضى بَى و، دةزوةزي غةضفيـ زياضي بَي بؤ ئةوةى بعا

 زوو وةظاضةتة ئريازاتياْ نةُسة و، غةض فيؿياْ نؤُة؟ ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان سادى ب ي فةضًوو. 
 بةَضَيع أظيس غويٌاْ عبسهوة )ب ي(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ٓاْ، كة وةظاضةتى ؾاضةواُيؿى  طَيتة غةض ئَيٌة وةاَل ًّ ٓاوَضاَ هةطةَي ثَيؿِياضةكةى بطاي بةَضَيع كان بط

ثاضيـ زاواًاْ كطز، بةآلَ بةضَيع دةُابى وةظيط دوابى زايةوة وتى بؤ خؤياُة دا ئةطةض بؤخؤياُة بؤ 
هةياغاكةزا ُاوى َُيذي؟ ئةطةض بؤ خؤؾياْ ُيية زاوا زةكةيّ بؤخؤياْ بَيت، زوايي ئةوةى ئَيٌة هةطةَي 

هةطةَي وةظاضةتى ؾاضةواُى زاُيؿتري ئةَ غاَي و ثاضيـ تةئليسياْ كطزةوة زاواياْ هيصُةى ؾاضةواُي نوويّ 
زةكطز كة ئةَ بةزةيَيلى ياغايي بَيت كةئريازات بؤخؤياْ بَيت، وة زياضة زآاتوو غةضفياتيؿاْ زياض بَيت كة 

باغى ئريازاتة، كان ظية غعيسيـ باغيلطز وة ئةًِيـ ثَيٍ واية ئةَ ًاززةية بة ؾَيوةيةكى طؿتى ًازةَ 
 ( زابِسضَيت، ظؤض غوثاؽ.1ًاززةى يةكةًيؿٌاْ ئريازاتة، ٓةَهبطريَي هةوَى وةكو فةيةضةيةن هة ًاززةى )

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان ُةضضياْ. 
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 بةَضَيع ُةضضياْ عبسهوة يازض:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ِايةن زَى بؤ ياضًةتيساُي ئةَ زوو وةظاضةتة كة خؤياْ ئةو زاوةتاُةى ٓةياُة هةَضاغتيسا ئةًة وةكو ئيػتػ
( يةكا 1َضاغتةوخؤ بتواُّ ظةوتى بلةْ، بةاَلَ هةَضاغتيسا ئةطةض ئَيٌة بهيِةوة بؤ زوَيَِى هةًاززةى )

اُةياْ بَططةيةكٌاْ ثةغةُس كطز، هةبَططةكةزا زةَهَي: )وةظاضةتى زاضايي و ئابووضى تةًويوى ئةو خةضدي
زةكات كة ظياتطة هة زآاتةكةياْ( كةواتة ئَيٌة داضَيلى تط وةظاضةتى زاضاييٌاْ تةخويى كطزؤتةوة ئةوةى 
كة ٓةياُة سيػاب زةكطَي و، هةوةى كة بؤياْ زاُطاوة هةياغاكة هَيياْ زةبَطَيتةوة، كةواتة ٓيض ؾتَيلٌاْ 

ت بلةيّ، بةضاغتى سةية زةغتةاَلتياْ بسةيَِى ُةكطز، بؤية ئَيٌة ئةطةض ئةًاُةوَيت الًةضكةظيةت بة يووة
 كؤى بوزدةى زاُطاو بؤ ئةو وةظاضةتاُة هة زةغتةاَلتى وةظيطةكاُياُة بؤ غةضفلطزْ و، ٓةضوةٓا ئَيٌة ريبَوَي

( كةوا زةُطٌاْ هةغةضيسا وةظاضةتةكاُى 1هةئيػتيػِايةكاُا ئةو زوو وةظاضةتةًاْ زاُاوة، بةاَلَ هةًاززةى )
ضوغتى و هةطةَي كؿتوكاَي و ُاوةخؤو غاًاُة غطوؾتيةكاْ و فَطؤكةخاُةكاُيؿٌاْ ئيػتيػٌاض كاضةباو تةُس

كطز، كةواتة ئةو ًاززةية بةَضاغتى تةُافوظَيم زضوغت زةكا هة بةيِى ئةو ًاززةيةو ًاززةى تط، بؤية ئةبَي 
 ُاوى ئةواُى تطيـ بَي وةكو ئيػتػِا ئةطةض وةكو ئيػتػِا زاًاْ ُاوة، ظؤضغوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ثةضياْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ثةضياْ عبساهلطيٍ عبساه ازض:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ثَيويػتة ضووُى بلاتةوة  كة  وابعامن( افاف١ َلاي   االٜزادات ايغٗز١ٜبةُػبةت خاَهى يةكةَ كة زةَهَيت: )

ضةتى غةسةى بةَضَيعياْ دةُابى وةظيطي زاضايي، نوُلة وةظاضةتى ئريازاتةكة نيية؟ ئةوةى وةظا
تةُسضوغتى بَيذطة هة ثػووهةى ُةخؤؾةكاْ ظؤض ُةخؤؾداُةى سلوًى ٓةية كة كات زةبَيتة زواى ُيوةَضؤ 
ُةخؤؾداُةكاْ زةبّ بة ثاضة، زةبِة تايبةت، ُطخَيلى ططاُيؿة، يةعِى ئةواُة ٓةًوو ئيسضاز زةكطَي، ئةوة 

وواَلتياُة كة ُةخؤؾداُةى سلوًييةو زةبَيتة تايبةت، ًةغةهةْ ُطخى عةًةهياتَيم زةبَيتة طوةيي ٓا
( ثَيِر غةز ٓةظاض زيِاض، ثَيويػتة ئةو ئريازاتة ٓةًووى ئيسضاز كطَي و، ٓؤيةكة اْ ثَيبَوَي كة 588888)

ايبةت زواي ُيوةَضؤياْ؟ بؤ واي هَئاتووة؟ كة ئريازاتى ٓةيةو كة ثاضةى تةضخاُلطاوى ٓةية بؤ زةبَيتة ت
بةُيػبةت وةظاضةتى كاضةباف زيػاْ هَيطةف ثَيويػتة ئَيٌة بعاُري ُطخةكاْ نةُسة كة بؤي زاُسضاوة؟ 
نوُلة يةعِى ئةوةى ضووْ و ئاؾلطاية دياواظى ٓةية هةَُيواْ ئةو ُطخاُةى كة زاُسضاوة هة ٓةض طةَضةكَيم 

ة ئةوة ظياتط واى كطزية ثاضةى تَيهووُى كاضةبا هة ًاَهَيلةوة بؤ طةَضةكَيلى تط بةتايبةتى ٓةوهَيط زةَهَيٍ ك
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فةضيى ٓةبَيت بؤ ًاَهَيلى تط، ٓةض ئةوةؾة بؤتة ٓؤى ئةوةى كة خةَهم زةظاَُى دياواظى ٓةية هةو ُطخة، 
بلطَي ًةغةهةْ يةكَيم بهَى يةكَيم بِاغَى بةزوا  يهؤ ُانَى ثاضةكة ئةو كاتة بسا ناوةَضَي زةكا زابةظيَِى

بهَى بؤ ئةو ُطخة ئةو ؾتاُة ثَيويػتة بؤًاُى ضووْ بلاتةوة، ٓؤيةكةى نية؟ و زآاتةكةف زا
بةؾَيوةيةكى َضاغت و تةُسضوغت بة هيػتى زآات ئيسضاز بلطَي، ئةًة بَيذطة هةوة ثؿتطريي كان بطٓاْ 

زاز بةتايبةتى زةكةَ هةزياضي كطزُى زآاتي ؾاضةواُى كة ٓةَ بؤخؤى خةضز بلطَيتةوة، زآاتى وةظاضةتى 
كاتب عةزهةكاْ كة خؤياْ زاوا زةكةْ ئةو غةضبةخؤييةياْ بسضَيتَى ثاضةكةياْ ئةوةُسة ظؤضة كة بةؾى 
تةًويوى ظاتى خؤياْ زةكا، بَيذطة هةوة زآاتى وةظاضةتى ثةضوةضزة، بةُيػبةت يوتا اُة ئةٓوييةكاْ، 

ةوةف زياض ُيية، ئةًة غااَلُة ثاضةى بةُيػبةت ئةو فطؤؾطاياُةى تَييساية زآاتَيلى ناكى ٓةية، ئ
( غةزو ثةصتا ًوياضى هؤ تةضخاْ زةكةيّ، ئايا ئةو زآاتةى تط 1580888يوتا اُةكاْ زياض زةكةيّ )

هةنى غةضف زةكطَي؟ و، ٓةضوةٓا وةظاضةتى خوَيِسُى بااَل بَيذطة هةوةى ثاضةى تواُاغاظى بؤ ديا 
ئةٓويةكاْ و، بةٓةًاْ ؾَيوة فطؤؾطاكاْ و ٓةًاْ ؾَيوة  زةكةيِةوة زةبَي بعاُري ئةويـ ثاضةى كؤهيصة

 ثاؽ.وئيػتيِػاخةكاْ نى هَيسَي ئةواُة؟ يةعِى ٓيض ئيسضاز ُةكطاية، ظؤض غ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 دةُابى وةظيط فةضًوو.
 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/وةظيطى زاضايي و ئابووضي:

 هةًاْ.بةَضَيع غةضؤكى ثةض
زياضة ئةَ زوو ًاززةية كة ئَيػتا ٓاتووة، ثاضةكةف وابوو، بةاَلَ ئَيػتا ئَيٌة كة باؽ هةوة ئةكطَي بؤ 
ئةديعة كَطيّ بةُيػبةتى وةظاضةتى تةُسضوغتييةوة ٓيض الضى ُيية سلوًةت ئةواُة ئيعافة بلطَيت، 

ازاؾت و بؤ سةوافيع و بؤ ئةو دؤضة ياخوز سوضبّ هةتةغةضوفات، بةاَلَ ئَيٌة هةوة ئةتطغري ظؤض داض بؤ ث
ؾتاُة كة تؤ بةًوتَوةيى ًوافةية بلةى بؤ ئةوةى كةوا غةضفى بلةْ ئةواُةى تَيبلةوَي ظؤض خطاخ زةبَي 
وةظعةكة، بةُيػبةتى كاضةباوة، بةُيػبةتى ثَيوةضى ظيطةكةوة، هيصُةيةن زضوغت بوو هة سلوًةتا كة 

ٓيض الضضياْ ُيية بة ئيعافةكطزُي ئةوة، بةاَلَ بؤ ئةوةى كة باؽ ئةوتطَيت ثَيوةضى ظيطةن  ئيعافة بلطَيت، 
ئَيٌة كؤبووُةوةًاْ كطزووة و، ئةو هيصُةيةي كة زاُطاوة وةظيطي تةختيت  ،هة ثاضةكة هة غِسويَيم زابِطَي

ْ، بووة، وةظيطى كاضةبا بووة، وةظيطى ؾاضةواُى بووة، وةظيطى زاضايي بووة، وةظيطَيلى تطيـ هةبطا وةظيطةكا
ئَيٌة كة زاُيؿتري كؤ بووُةوةًاْ كطز هةوَي كؤ ُووغةكةًاْ ًوغازةيةى هةغةض كطاوة، ئةو ئريازةى كاضةبا 
ثَيوةضى ظيطةكيؿي تَيسا غةضفسةكطَيت، و، ئةو ثاضةيةف كة زةًَيَِيتةوة ئةطةض باف بوو ئةًيَِيتةوة بؤ 

بيوةغتَييَن هةغةض ئةوةى كةوا ثاضةكة  غاَهى زآاتوو، وةظاضةتى ًاهيية ًوهعةًة ُابَي بةٓيض ؾَيوةيةن
غةضى غاَهى بةغةضزا تَيجةَضيوة بةؽ هةو ثاضةياْ ئةزاتَي ٓةتاوةن داضَيلى تط تةغبيت زةبَيتةوة  ئةوا 
يةضاضى هةغةض زضاوة ًوغازةية كطاوةو، بةُيػبةتى زآاتى ؾاضةواُييةكاُةوة ئَيٌة بالاْ كطز زآاتي 

ُى وةظاضةتى ؾاضةواُى زآاتى ؾاضةواُييةكاْ هةُاو ًيِشةزاية كة ؾاضةواُييةكاْ ُةن زآاتى زيوا
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بالاُلطزو، ئةًة نةُس َضؤشة باغي زةكةيّ و زةَهَيري: )زآات بؤ خؤياُة، خةضدى هةالى خؤياُة، 
ًةياغيسى ثَيسةكطَيت، فةضيةكةى ثَيسةزضَيت(. هةبةض ئةوة ثَيويػت ُاكات زآاتى ؾاضةواُييةكاْ هَيطةزا 

 ض غوثاؽ.بَيت، ظؤ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ: 

 فةضًوو كان دةالي.
 بةَضَيع د ي عوى عبسهوة:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
( يةكةَ زوَييَن بةَضَيع كان عةوُى ضاغتى كطزةوة ئةو كؿتوكاَهة،  هةتةبعا غةَهةت بوو 1هة ًاززةى )

 ؾاضةواُييةكاُة،  ظؤض غوثاؽ.
 ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع 

 هيصُةى ياغايي زوا غياغةتاْ.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ؤشةكة:هة ثطأملاد٠ ايزابع١ 

ِْٗا٥ٝا يًدش١ٜٓ ايعا١َ ٜٚتِ اظٗارٖا ف٢ َٛاسٜٔ  َٚاًل/  تكٝل مجٝع اٜزادات ايلٚا٥ز املُٛي١ َزنشٜا اٜزادا  أ
 زادع١.امل

 ثاًْٝا/ أصتجٓا٤ا َٔ سهِ ايفكز٠ )اٚاًل  اعالٙ ع٢ً ٚسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد:
أفاَف١ َلاي  االٜزادات ايغٗز١ٜ اَيت٢ حتككٗا ٚسار٠ ايؾش١ ِبهاَف١ دٚا٥زٖا إىل َٝشا١ْٝ ٖذٙ ايٛسار٠ ألرزا   -1

 جبلاٍٚ األٜزادات املتشكك١ فعاًل.  عزا٤ األد١ٜٚ َٚتلارى ْفكات ايؾٝا١ْ ِبأْٛاعٗا ٚسضب طًب ايٛسار٠ َغفٛعًا 
َِٝشا١ْٝ ٖذٙ ايٛسار٠ ألرزا   -2 أفاَف١ َلاي  االٜزادات ايغٗز١ٜ اَيت٢ حتككٗا ٚسار٠ ايهٗزبا٤ بهاف١ دٚا٥زٖا إىل 

 ؽٝا١ْ ٚحتضني ايغلهات ايهٗزبا١ٝ٥ ٚسضب طًب ايٛسار٠ َغفٛعًا ِبذلاٍٚ االٜزادات أملتشِكك١ َفعاًل.
 ع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ باي

 فةضًوو بة كوضزيةكةى.
 بةَضَيع الُا أظيس نةهةبي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةى نواضةَ كة بووة ًاززةى ثَيِذةَ:
 يةكةَ/ ٓةًوو زآاتى فةضًاُطةكاُى كة بة................

 بةَضَيع ثةضياْ عبساهلطيٍ عبساه ازض:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 آلًٍ وةضُةططت.وة
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 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 دوابى زاوة، خوؾلٍ دوابى زاوة، وةظيط ئةوةُسة دوابةى ثَيية, فةضًوو كان سادى.
 أظيس غويٌاْ عبسهوة )ب ي(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ٌاْ كطز بؤ ئةوةى زآاتى وةظاضةتى بؤ ئةوةى ثَيـ ئةوةى ببَيتة كاتى زةُطساْ ئَيٌة غَي كةؽ ثَيؿِياضَيل

ؾاضةواُييةكاْ  طَيتة ُاو، بة ًاززةيةن ئيعافة بلطَى، دا ئةطةض دةُابي وةظيط واية بابلطَيتة 
فةيةضةيةكى ئاغايي، ئةطةض واف ُيية ئةًة هةهَيصُةى ؾاضةواُى ٓةًووًاْ بةتَيلَطايي زةُطى ئةُساًاُى 

ُى وةظاضةتى ؾاضةواُيٌاْ كطزووة  زاواي ئةوة زةكا ئَيػتاف ئَيٌة هيصُةى ؾاضةواُى ئيٌعاًاْ كطزووة، غةضزا
 غَي كةؽ تةئليسًاْ هةغةض كطزةوة، زاوا زةكةَ  طَيتة زةُطساُةوة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان عوُى.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًازاَ واية ئةو ثَيؿِياضة با  طَيتة زةُطساْ، ئةطةض زةُطى ٓيِا ئيعافةى زةكةيّ، ظؤض غوثاؽ. 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان كاضزؤ.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ززةكة غياغةى بؤ بلطَيتةوة بؤ ئةوةى ًوُايؿةى َضةئيية ثَيويػتة ئةو ثَيؿِياضاُةى زةكطَيّ غةباضةت بة ًا

دياواظةكاُى ئيعافةكاْ بلطَى، ُةن ٓةضًاززة كؤُةكة زةخوَيِسضَيتةوةو ئةَهَيّ با طَيتة زةُطساُةوة، ظؤض 
 غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو دةُابى وةظيط.
 طى زاضايي و ئابووضى:بةَضَيع  بايع تاَهةباُى/وةظي
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيٌة هة ضووى ئةوةى كة ًواظةُة نؤْ زائةُسضَيت؟ ًواظةُةى ؾاضةواُييةكاْ بةَ ؾَيوةية زائةُسضَيت كة 
بالاْ كطزووة، ئةًة زيواُي وةظاضةتى ؾاضةواُى و زائريةكاُى خؤى ُيية ؾاضةواُييةكاْ زوَييَن و ثَيطَي و 

(  وَيِِةوة 6بالاْ كطزووة هة ُاو ًيِشةزاية زآاتى خؤياْ بؤ خؤياُة يةضاضى ضةيةَ ) ٓةًوو َضؤشَيلـ
بةُيػبةتى وةظاضةتى ؾاضةواُييةوة وةظاضةتى ؾاضةواُى خؤي دياية و، ؾاضةواُيةكاْ دياية، هةبةض ئةوةى 
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ةوَي زةضكةوتووة كة ؾاضةواُيةكاْ دياية وةكو باُ ةكاْ وةكو ٓةًوو ئةواُى تط كة ًة وهّ بة ًيِةح ه
وةكو ًةتاضةكاْ ثَيويػت ُاكا هَيطة بَيت و، ئةطةض زةتاُةوَى ئَيوة ياُووُةكة بطؤَضزضَيت يةعِى ئةوة ئَيوة 
يةن يةضاض زةضبلةْ بَوَيّ ئةوةى كة ًة وهة بةو ًيِةساُة بةو زةعٌاُة اليسةْ و ئيِذاكة بيئَيِة ئَيطة، 

بَيت و ُويػاُياْ ٓةبَيت ئةواْ ُويػاُى خؤياُة  نوُلة ئةواُةى زواُةكةى تط ئَيٌة ئةطةض 
ُويػاُيةكةياْ ثَيويػتى بةوة ٓةية ًوافةياتى تط وةضبططُةوة، بةآلَ ئةوة ًةزعووَ زةبَيت يةكػةض و 

 ًوباؾط  هةاليةُى وظاضةتى زاضاييةوة، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ةآلًةكةى بطازةضيِة، نوُلة هة ًيِةح زةضزةكةوَي، فةضًوو كان سادى.ًّ ثَيٍ واية ًويِيعة و
 بةَضَيع أظيس غويٌاْ عبسهوة )ب ي(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
( غَي كةؽ زاواًاْ كطزووة، هيصُةى ؾاضةواُى زاواًاْ 3وهعةَ ُيية، ئَيٌة )يػةى دةُابى وةظيط بؤ ئَيٌة ً

 َٓييَن ًوؾليوةًاْ ُيية، ظؤض غوثاؽ.كطزووة، بيدة زةُطساُةوة با زةُط ُة
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ؾوَيط خاْ.
 بةَضَيع ؾوَيط ستٌس صتيب:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 1993(ي غاَهى  6بةُيػبةت زآاتى ؾاضةواُييةكاْ هَيم تَيطةؾتَِيم ٓةية بةضاغتى ياغاي شًاضة )

سا(. يةعِى ثَيويػت ُاكا ئَيٌة ةية بؤ خؤتة تا نةُسى ويػت هةًيِةَي: )نةُس واضيسات ٓثَييسةَهَي، زةَه
ئةوةُسة هةغةضى بَطؤيّ، يةعِى نةُس غاَهة هة )بةغسا(ف ٓةضواية، با ئَيٌة ؾَن ُةكةيّ زوايي بةٓةَهة 

ُوُة ئةوة،  ئَيٌة بهري و تةتبيق ُةكطَي بةَضاغتى ظةضةض هة ؾاضةواُى ئةزةيّ هةوةيا َضةئى خؤَ ُيية يا
 هَيطة كةى ياُووُةكة طؤَضا ئةو كاتة وا ئةكطَي، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
 فةضًوو كان خوضؾيس.

 بةَضَيع خوضؾيس أظيس غويٍ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةًى كاضت زةخةُة ًةتطغي، ُاكطَيت ًّ َضَيعَ ٓةية بؤ ثَيؿِياضةكاْ بةآلَ ٓةُسَيم ثَيؿِياض ٓةية غيػت
 ٓةض ثَيؿِياضَيم بيدةيِة زةُط، ئاخط خؤ ياُووُى تط ٓةية ثةيوةغتة بةو ثَيؿِياضة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان عٌط.
 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس:
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ي ئةَ ضووُلطزُةوةيةًاْ ٓةية، ئةطةض ٓاتو ٓاوكاضاصياْ ثةضهةًاُتاضاْ ٓاوكاضًاْ ئَيٌة وةكو هيصُةى زاضاي

( ٓاتووة ئةَهَي: )ٓةًوو ئةو ئريازاُةى كة هةاليةْ وةظاضةتى ًاهيةوة تةًويى 4بّ هةغةضةوة هة ًاززةى )
َى: ) ئةَ زوو زةكطَيّ ئريازةكاُياْ هة ًيعاُى ًوضادعة ثَيويػت زةكا ئيعٓاض بلطَي( هة خواض ئةوة ئةَه

اليةُة ئيػتػِا بلطَيّ كة ئةواُيـ وةظاضةتى غةسةية هةطةَي وةظاضةتى كاضةبا( ئةوةى ثةيوةُساضة بة 
ؾاضةواُييةوة بؤ خؤى بة ياُووْ ئيػتػِا كطاوة هةبةض ئةوة ثَيويػت ُاكا ئَيٌة داضَيلى تط ئيػتػِاياْ 

( ؾةؾة، بةَضَيع وةظيطى زاضايي باغي كطز و، 6)بلةيّ، زوو داض وتطا بة ياُووُي ؾاضةواُيةكاْ كة شًاضة 
ؾوَيط خاُيـ باغى كطز، ئةطةض ئَيٌة سياُةوَى تةفاغيوى ياغاكة  وَيِيِةوة زَهِيا ئةبري. وابعامن ياغاكة هة 

 ثةضهةًاُى كوضزغتاْ زةغتسةكةوَيت ئَيٌة وةكو ثةضهةًاُتاض زةتواُري بيدوَيِيِةوة، ظؤض غوثاؽ.
 ع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ باي

 كان سادى ٓةض هةغةض َضةئى خؤتى؟ فةضًوو. 
 بةَضَيع أظيس غويٌاْ عبسهوة )ب ي(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
بةَهَي ًّ هةغةض َضةئى خؤًٍ، هةبةض ئةوةى ًّ هةطةَي دةُابى وةظيط نةُسداض يػةَ كطزووة، هةطةَي 

ة يػةًاْ كطزووة، ؾوَيط خاْ ئةو َضؤشةى كة وةظاضةت ٓاتووة وةظاضةتيـ يػةَ كطزووة، ٓاتووَ بؤ هيصُ
ئيذاظة بووة هة هيصُة ُةبووة، بةآلَ ئَيٌة هةغةض َضةئى خؤًاُري بيدة زةُطساُةوة بازةُط ُةَٓييَن، ظؤض 

 غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان عةوُى.
 بةَضَيع عوُى كٌاي بةظاظ:

 َيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَض
وازياضة هةئةصتاًى ئةو ًِايةؾةية زوو َضا ٓةية هةغةض ئةوةى، َضايةن ًوغرَية  كةوا ياُووُةن ٓةية، 

( ٓى ؾاضةواُييةكاْ هةوَي بابةتةكة ًوعاضةظة كطاية، دائيع ُيية هَيطة ئيعافة بلطَي 6ياُووُى شًاضة )
ثَيؿِياضةى كة ئَيػتا كطا ئةًة غياغةكةًاْ ُووغيية  هةوَي ئةسلاًةكاُى ظؤض ضووْ و ئاؾلطاية. و، ئةو

با طَيتة زةُطساُةوة، ئةطةض زةُطى َٓيِا ئةوة ئيعافةى هةغةض ًاززةكةى زةكةيّ، واتة كؤى ًاززةكةى 
 ٌِةوة تةُٔا ئةو ثَيؿِياضةى كة تةضسلطا، زةبَيتة فةيةضة غَي:َيوُاخ

 افاف١...........
 غةضؤكي ثةضهةًاْ: بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/

 فةضًوو طةؾة خاْ.
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 بةَضَيع طةؾة زاضا د ي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ياُووَُيم ٓةية تةظاضوب زةكا هةطةَي ئةوة، ئةطةض  ئَيٌة ئَيػتا زةُطى بسةييَن هةبةض ئةوة ٓةض ؾتَيم كة 
يـ بلةيّ ًوئةغةغات ئيـ ثَيهةواُةى ياغابوو ُابَيت  طَيتة زةُطساُةوة، يةعِى ئَيٌة با ياغايي ئ

 بلةيّ، غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ًِيـ يةُاعةتى كاًوٍ بةوة ٓةية، بةآلَ زةخيةيِة زةُطةوة، فةضًوو كان فطغت.
 بةَضَيع فطغت اظيس عبسهوة / غلطتَيطى ثةضهةًاْ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
يةن ًوساغةبةى سلوًةت زةكةيّ، ٓةوكة زشى ياُووْ ؾتَيم بلات، ئَيٌة هةُاو ثةضهةًاُةكري هةال

هةاليةن بةخؤًاْ ًوخاهةفةى ياُووْ زةكةيّ، نؤْ ئةوة ًيعاُيةى ٓةضَيٌة تةفاغيوى تَيساية ٓةض 
ؾاضةواُييةن ُة وظاضةتى ؾاضةواُى ٓةض ؾاضةواُيةن ًيعاُيةكى تايبةتى خؤى ٓةية ُةًةطيوعى زآاتى 

آاتي تَيساية ٓةض اليةن ٓةض ًوئةغةغةيةكى ضي ابي سةظي هَيبَيت تةزيي ي سيػاباتى تَيساية تةفاغيوى ز
 بلات ئةنَيت هةوَي بة ئاغاُي زةتواُيت تةزييق بلات، ئيؿطاؼي هةغةض بَيت ئةًة ُاسيةن.

( 18ُاسيةي زووةَ/ ُة ٓةض ئي رتاسةن و ثؿِياضةن الظًة بيدةيِة زةُطساْ، زووض ُية ثَيؿِياضةن )
ُافيعة، ُابيت بيدةيِة زةُطساْ ياْ ًوخاهفى زةغتووضة، بلةْ، بةآلَ ًوخاهفى ياُووُةكى ئيسى كةؽ تة

َيٍ ئةو ثؿِياضة ًوخاهفي ياُووُة ُابيت بيدةيِة زةُطساْ ُابيت بَيديِة زةُطساْ، هةبةض ئةوة ًّ ئةَه
 هةطةَي َضَيعًسا، ظؤض غوثاؽ.

 :بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ

 فةضًوو كان عبسهوة.
 بةَضَيع عبسهوة ستٌس اًري:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيٌة زةظاُري ئَيطة ثةضهةًاُة و  ئَيٌة تةؾطيع زةكةيّ، بؤية ئةطةض ظؤض داض ياُووْ زةضزةكطَي هة 
ثةضهةًاْ بؤ ئةوةى ُيعاًى عاًى ياُووُى بجاضَيعضَي هةكؤتاييسا ُةغَيم زةُووغطَي ٓةض ياُووُةن 

طة ًةسلةًة ُيية سلوَ بلطَي، ئَيطة ثةضهةًاُة وخاهفى ئةَ ياُووُة بَي ئيؿي ثَي ُاكطَي، بؤية ئَيٌة ئَيً
تةؾطيع زةكةي ئةطةض ثَيهةواُةى زةغتووض بوو زةكطَي بَوَيري ياُووُى ُيية، بةآلَ ثةضهةًاْ شتاهةفةى 
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ظؤض داض ٓةبووة ياُووُةن زةضنووة ياُووُى ثةضهةًاْ بةَ ُةغة ًوعاهةدة زةكطَي و كطاوة هة ضابطزووزا 
 شتاهةفةى ياُووُةكى زى بووة، بةآلَ بةَ ُةغة هةكؤتاييسا ًوعاهةدة كطاوة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو. كان عبساهػ َ
 قسيق: َؾطف٢بةَضَيع عبساهػ َ 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
فطغةتى بةَضَيع غلطتَيطى ثةضهةًاْ ٓةًوو ؾتى واظح كطز، بةآلَ بؤ ًةعووًات ئةَ  وةآلٓى وابعامن كان

ئةطةض ئَيطة ئةوةًاْ ُووغي الٜعًِ ب٢ ا٣ قإْٛ ٜتعارف  ياغايي بوزدة ُةفاظى يةن غاَهة ئَيٌة َضاغتة )
ؤية ًازاَ بةهةزيات بَي ياُوْ ئةًييَن بؤ ًةعووًات، ب 1/1/2813ئيبتاَهى ياُوُي )ؾةف(ًاْ كطز، هة 

ادةت ُيية بؤ ظكطى ًّ تةغةوض زةكةَ زاعى سئةوة تةعاضوظ زةكات هةطةَي ياُوُةن كة ٓةية ًازةَ 
 ُييةو، ئيؿلاهيةتيؿٌاْ زضءغتلطز، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان بطٓاْ.
 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 -( فةُى تةؾطيع ئةبَيت:NDIةى فةُى تةؾطيعٍ خوَيِسووة، تةؾطيع هةالى)ًّ زةوض
 ُةبَيت ياُووَُي زازةَُيي.اَِ َتشل٠  ًوخاهفى ًيػايى )-1
 ًوخاهفى ًةبازئي ع ياتى ياُووُى زةوزي عاَ ُةبَي.-2
 ؽ.ًوخاهفى زةغتووض ُةبَي، ئةطةض ًوخاهفي ياُوَُيلى تط بَيت ظؤض ظؤض تةبيعى ية، ظؤض غوثا-3

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان فطغةت.
 بةَضَيع فطغت اظيس عبسهوة / غلطتَيطى ثةضهةًاْ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةوة ُة بةؽ ًوخاهفى ياُوُة، ًوخاهفى ًةبازيئ و يةواعيسى ياُوُة ُةكو ئَيٌة بة خؤًاْ ُاتواُري 

( غاَي بؤ ئَيٌة ٓاتبَيذي، ئةوة طؤَضيِى 288يسى ياُوْ هةًةزاى زووض ُيية )زابَِيري، ًةبازيئ و يةواع
ًبازيئى ياُوُة، تؤ ؾةخػيةكى ًةعِةويت ٓةية، ًيعاُيةكى تايبةتت ثَيساوة هة ًيعاُيةتى خاغى ئةو 
ًوئةغةغةيةى كة ؾةخػيةي ًةعِةوى ٓةية وةسسةيةكى الًةضكةظى ئي ويٌيية ئةويـ بةهةزيةية 

اتى تَيساية، ُة ًةطيوعى زآات ًّ بَيٍ هَيطة ُةغةن زابَِيٍ ًوخاهفى ياُوُى ئيساضةى تةفاغيوى زآ
بةهةزياتة، ًوخاهفى ياُوُى ًيعاُييةى بةهةزياتة، ًوخاهفى يةواعيس و ًةبازيئى ياُوُة، ًّ يةغسَ 
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تة، هةطةَي ئةوةية ئةوة ًوخاهفى ًةبائيس و يةواعيسى ياُوُة، ُة بةؽ ًوخاهفى ياُوُى ئيساضةى بةهةزيا
 َضَيعَ، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان سادى ٓةض بةضزةواًّ هةغةض َضةئى خؤتاْ؟
 

 بةَضَيع أظيس غويٌاْ عبسهوة )ب ي(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ تةُاظوي زةكةَ، وةآل ًّ ٓةض بةضزةواًٍ، بةؽ ئةطةض بعامن ٓةض كَيؿةى هةغةض زضوغت بووة يةيِا ئة
 هةبةض ئةوةى كَيؿةى زضوغت بووة، ُةن هةبةض ئةوةى يةُاعة  ثَييةتى، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان سادى سةزي ًةغةهةكاُى كطزو، فةضًوو زوا غياغةى وةكو خؤى  وَيِِةوة بيدةيِة زةُطةوة.
 بةَضَيع الُة اظيس نةهةبى:

 َضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بة
 ًاززةى نواضةَ كة زةبَيتة ثَيِذةَ:

يةكةَ/ ٓةًوو زآاتى فةضًاُطةكاْ كة بة ًةضكةظى تةًويى زةكطَيّ بة زآاتى كؤتايي طةصتيِةى طؿن 
 تؤًاضزةكطَيّ و هةُاو بوزدةكاُى ثَيسانووُةوةزا زياضى زةكطَيّ.

 ةغةض وةظيطى زاضايي و ئابوضيية كة:زووةَ/ بةزةض هة سوكٌى بَططةى )يةكةَ(ى غةضةوة ه
بَطى زآاتى ًاُطاُة كة وةظاضةتى تةُسضوغتى بة زةغتياْ زةَٓيَِى هة غةضدةَ فةضًاُطةكاُيسا زةخياتة  -1

غةض بوزدةى وةظاضةتى ُاوبطاو بة ًةبةغتى كَطيين زاو و زةضًاْ و فطياكةوتِى خةضديةكاُى ثاضاغذي 
ة طوَيطةى زاواكاضى وةظاضةتةكة كة خؿتةى زآاتة بة زةغت ٓاتووة  )قياُة( بة ٓةًوو دؤضةكاُيةوة و، ب

 فةعويةكاُى ثَيوة ططَيسضابَيت.
بَطى زآاتى ًاُطاُة كة وةظاضةتي كاضةبا بة زةغتياْ زةَٓيَِى بة ٓةًوو فةضًاُطةكاُيةوة، زةخياتة غةض  -2

اُى كاضةباو، بةطوَيطةى زاواكاضى بوزدةي وةظاضةتى ُاوبطاو بة ًةبةغن ثاضاغتِى و ناكلطزُةوةى تؤَضةك
 وظاضةتةكة كة خؿتةى زآاتة بةزةغت ٓاتووةكاُى ثَيوة ططَيسضابَيت.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية 
( زوو كةؽ هةطةَهساُيية، بة ظؤضيِةى زةُط ثةغِس كطا، 2بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، تةُٔا )با زةغتى 

 فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.
 بةَضَيع ز. ئاضاؽ سػري ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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 بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةنيِة غةض ًاززةى ثَيِر هةئةغوي ثطؤشةكة كة زواتط ضَيع بةُسيةكةى زةطؤَضَيت.

 اد٠ ارتاَض١:امل
تكٝل َلاي  ايتربعات اي  متٓح يًٛسارات ٚايلٚا٥ز رد املزتلط١ بٛسار٠ بعل قلٛهلا َٔ قلٌ ٚسٜز املاي١ٝ 
ٚاالقتؾاد, اٜزادا ْٗا٥ٝا يًدش١ٜٓ ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايٛسٜز بتدؾٝؾٗا فُٔ أعتُادات ايٛسار٠ أٚ ادتٗات رد 

 أدًٗا. املزتلط١ بٛسار٠ يؾزفٗا ع٢ً األرزا  اي  َٓشت َٔ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو بة كوضزييةكةى.
 بةَضَيع الُة اظيس نةهةبى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةى ثَيِذةَ كة بووة ًاززةى ؾةؾةَ:
اوْ بَطى ئةو بةخؿيِاُةى كة زةزضَيّ بة وةظاضةتةكاْ و بةو فةضًاُطاُةى كة بة وةظاضةتةوة ططَي ُةزض

هةزواي ثةغةُسكطزُى هةاليةْ وةظاضةتى زاضايي و ئابووضييةوة وةكو زآاتى كؤتايي طةصتيِة تؤًاض زةكطَيّ، 
بةو ًةضدةى كة وةظيط زياضى بلات هةُاو ًتٌاُةكاُى ئيعتٌازاتى وةظاضةتةكةزا ياْ ئةو اليةُةى كة بة 

 ى بةخؿطاوة.وةظاضةتةوة ططَي ُةزضاوْ، تا بؤ ئةو ًةبةغتة خةضز بلطَي كة بؤ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ( زوو كةؽ، فةضًوو كان اظيس وةضتى.2كَي تَيبيِى ٓةية؟ تةُيا )
 بةَضَيع ز. اظيس ابطآيٍ عوى )وةضتى(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
  متٓح يًٛسارات ٚاهل٦ٝات تكٝل َلاي  ايتربعات ايًّ هةطةَي ئةوة زاًة كة )ٓيئات( بؤ ئَيطة ظياز بلطَي )

نوُلة ئَيٌة ٓةُسَي )ٓيئات(ًاْ ٓةية، ُةن تةُٔا وةظاضةت و فةضًاُطة، ٓةُسةن ٓةيئات و ٚايلٚا٥ز ، 
ُةى كة ثَيياْ ئةزضَي ئةواُيـ زةغتةى غةضبةخؤًاْ ٓةية، هةُاو ئةو زةغتاُةف ئةو تةبةضوعاتا

 طَيتةوة، ظؤض غوثاؽ.بط
 / غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى

 فةضًوو كان كاضزؤ.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ. 
 ببوضة يػةَ ُيية، ُةخَيط، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 بيدوَيِِةوة داضَيلى تط بؤ ئةوةى بيدةيِة زةُط.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
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 ع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَي
 املاد٠ ارتاَض١ َٔ املغزٚع:

تكٝل َلاي  ايتربعات اي  متٓح يًٛسارات ٚايلٚا٥ز رد َزتلط١ بٛسار٠ بعل قلٛهلا َٔ قلٌ ٚسٜز املاي١ٝ 
ٚاالقتؾاد، اٜزادا ْٗا٥ٝا يًدش١ٜٓ ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايٛسٜز بتدؾٝؾٗا فُٔ أعتُادات ايٛسار٠ أٚ ادتٗات رد 

 يؾزفٗا ع٢ً األرزا  اي  َٓشت َٔ أدًٗا.املزتلط١ بٛسار٠ 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو بة كوضزييةكةى.
 بةَضَيع الُة اظيس نةهةبى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةى ثَيِذةَ كة زةبيتة ؾةؾةَ:
كة بة وةظاضةتةوة ططَي ُةزضاوْ بَطى ئةو بةخؿيِاُةى كة زةزضَيّ بة وةظاضةتةكاْ و بةو فةضًاُطاُةى 

هةزواي ثةغةُسكطزُى هةاليةْ وةظاضةتى زاضايي و ئابووضييةوة وةكو زآاتى كؤتايي طةصتيِة تؤًاض زةكطَيّ، 
بةو ًةضدةى كة وةظيط زياضى بلات هةُاو ًتٌاُةكاُى ئيعتيٌازاتى وةظاضةتةكةزا ياْ ئةو اليةُةى كة بة 

 ةو ًةبةغتة خةضز بلطَي كة بؤى بةخؿطاوة.وةظاضةتةوة ططَي ُةزضاوْ، تا بؤ ئ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 بةَضَيعاْ.
ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية با زةغتى 

 ًاززةيةكى تط.بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ 
 بةَضَيع ز. ئاضاؽ سػري ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًاززةى ؾةف هة ئةغوى ثَطؤشةكة.ات  ٝايؾالس -ايفؾٌ ايجايح ئَيػتا زةنيِة غةض )

 املاد٠ ايضادص١:\اتٝايؾالس -املاد٠ ايضادص١ ٜإ ايفؾٌ ايجايح 
 اٚال/ 

 :بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ

 فةضًوو ًاًؤغتا عٌط بعاُري نى زةوَيت، فةضًوو.
 بةَضَيع عٌط عبساهععيع بْٔا اهسيّ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئَيٌة ثَيـ ئةوةى بهيِة غةض ئةو فةغوة ئةبَى هة فةغوى ُةفةياتا ئةو بَطياضة ٓاوبةؾاُةى كة هة هَيصُةكة 

ياض زضا هةوَى يةعِى بووْ بة تةوغيات، ئةبَى زضاوْ ئي طاض بلةيّ بةًاززةيةن، نوُلة ًةطيوعةيةن بَط
  وَيِسضَيتةوةو هةُاو ٓؤَهى ثةضهةًاْ بَطياضى هةغةض بسضَي ثَيـ ئةوةى بهيِة غةض ًي كات، ظؤض غوثاؽ.
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 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 هيصُةى ياغايي.
 
 
 

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 ةًاْ.بةَضَيع غةضؤكى ثةضه

ئةو بابةتة ئَيػتا كة ئةًة يػةى هةغةض زةكةيّ غةضاسةتةْ ثَيؿِياضةكةى كان عٌط َضاغتة، بةآلَ هة 
تةخػيػاتسا باغي هَي زةكطَي، كة ئةًة ئيتفايٌاْ كطزية هةغةضى، بةواظسى نةُس ًاززةكٌاْ زاَضؾتية،  

 زوايي زةخيوَيِيِةوةو دَي بةدَيي زةكةيّ، ظؤض غوثاؽ.
  ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ

 فةضًوو ز.اظيس.
 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ عوى )وةضتى(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ثَيؿِياض زةكةَ ئةو تةخػيػاتةى كة ئيتيفايٌاْ هةغةضى كطزيية، هَيطة ببَيتة ًاززةى سةوتةَ يةعِى هَيطة 

 ثاؽ.زةُطى هةغةض بسةيّ، ُةنَيتة بابى ًي كات، ظؤض غو
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 غؤظاْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

َضاغتة ئةوةى كة ئَيٌة هة هيصُة ٓاوبةؾةكة ئيتفايٌاْ هةغةضى كطزووة، ٓةًووًاْ ًوتةفي ري هةغةضى 
و ًي كات، ئَيٌة هة تةخػيػاتا كة كاتَى زةطةيِة ئةوَى زةنَيتة ئةسلاَ خيتاًيةوة  هة زواي غةالسيات 

ئةو بابةتاُة ٓةًووى دَيطري زةكةيّ، بؤ ئَيػتا بيدةيِة بةيِى ياُووُةكةوة؟ كة تةغةغوزي ياُووُةكة 
تيلسةنَيت، ئَيٌة ئَيػتا زآات و ُةفةيات و عيذع و ئةواُةًاْ باؽ كطزووة، زوايي ئةوة زَييِة غةض 

 ةنيِة غةض ًي كات ئيِذا زَييِة غةض ئةسلاًى تةخػيػاتةكاْ، ظؤض غوثاؽ.غةالسيات، زواي ز
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 هيصُةى ياغايي زوا َضةئيتاْ.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ةًوو تةغبيت بلةيِةوة، ظؤض غوثاؽ.ئَيٌة بة باؾى زةظاُري هة ئةسلاًى خيتاًيا ًاززةكاْ هةوَى ٓ
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 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ز.َضؤشاْ.
 
 
 

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ثَيؿِياض زةكةَ ئةو ًاززاُةى كة ٓةضزوو هَيصُة هةغةضى ضَيلةوتيِة زةُطساُى هةغةض بلطَي، زوايي 
 15اَلت بسضَيتة ٓةضزوو هيصُةكة ضيع بةُسى ًاززةكاْ بطؤَضْ، هةكوَي زازةُسضَى؟ كَيؿة ُيية َضةيةَ )زةغتة

 ( بَي، ًٔيٍ هة ُاو ياغاكة دَيي هؤ بلطَيتةوة، ظؤض غوثاؽ. 18ياْ  16ياْ 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 يدوَيِةوة ئيِذا زةخيةيِة زةُطةوة، نؤْ زةكطَي؟ز.َضؤشاْ داضَيلى تط َضةئى خؤت بَوَيوة ياْ ب
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةو ًاززاُةى كة ٓةضزوو هَيصُة بَطياضًاْ هةغةض زا، هة زواى ئةو ٓةًوو طفتووطؤيةى كة كطا ظياز بلطَي 

طَي، طفتوطؤ كطاية ٓةضزوو هَيصُة هةغةضى هةبؤ ُاو ياغاكة، ًاززة ًاززة طفتوطؤو زةُطساُى هةغةض بل
ضَيللةوتيِة، زةُطساُى هة بؤ بلطَي هة بؤ ضيعبةُس ٓةضزوو هيصُة تةخويى بلطَيّ ض شًاضةكى زةزةييَن، 

( ضيعبةُسى ًاززةكاْ و شًاضةكاْ تةخويى بلةيّ بةؽ ًاززة 18، ببتة 14715ًاززةكة ببتة نةُس؟)
 ثاؽ.ًاززة زةُطساُي هة بؤ بلطَيت، ظؤض غو

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 باؾة بيدوَيِةوة تا زةُطى هةغةض بسةيّ زكتؤضة.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ى ئةو ًازاُةى كةوا ٓةضزوو هَيصُة بَطياضياْ زا هةبؤ ياغاكة ظياز بلطَي و كة زواتط ٓةضزوو هَيصُةكة تةخوي

كطَي ضيعبةُسى هةبؤ زاَُيري، ئايا هة شَيط ض بابةن زاَُيري؟ نوُلة بةؾَيلى ثةيوةُسى بة ئةسلاًى 
ختاًيية، بةؾَيم ثةيوةُسى بة تةخػيػيات و غةالسياتة، بةؾَيم ثةيوةُسى بة ًي كات و ئةواُةية، بؤية 

ضَيع بةُسى زةكةيّ و زابةؾى ًاززة ًاززة زةخيوَيٌِةوة تا غةضؤكايةتى بيساتة زةُطساْ، بةآلَ زواتط 
 زةكةيّ هةُاو ياغاكة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو طةؾة خاْ.
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 بةَضَيع طةؾة زاضا د ي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

باض وةضطريَي با ٓةُسَيم ثَيؿِياضي هَيصُةكاْ ُةخطاوةتة ئةو ًوسةظةضةوة، بةَضاغتى سةية بة ُةظةضي ئيعتي
 ًوُايةؾةى بلةيِةوة، ظؤض غوثاؽ.

 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

بةَضَيع، ئةوة ثَيؿِياضى ئيتفايى ٓةًوو هيصُة ًوؾتةضةكةكاُة كة زاُيؿذي، با ئةوة  ةيِة تةقويتةوة 
 زوايي ًاززة ًاززة هؤ خؤت يػةى خؤت بلة، فةضًوو.

 بساه ازض زظةيي:بةَضَيع ز.َضؤشاْ ع
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةكاْ داضَي، يةن هةو ًاززاُةى كة بَطياضًاْ زا ياخوز ضَيلةوتري هةغةض ظياز كطزُى:
خالٍ َل٠  2888  ص١ٓ 2تعني ر٥ٝط دٜٛإ ايزقاب١ املاي١ٝ ٚفل االي١ٝ املٓؾٛـ عًٝٗا يف ايكإْٛ رقِ ))

 ع٢ً ٖذا ايكإْٛ . التتذاٚس ثالث١ اعٗز َٔ تارٜذ املؾادق١
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

بةَضَيعاْ ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية 
 با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةظؤضيِةى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.

 َيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:بةَض
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةيةكى تط:
خالٍ َل٠ ثالث١ اعٗز َٔ  2811  يض١ٓ 3تغهٌٝ ١٦ٖٝ ايٓشا١ٖ يف االقًِٝ ٚفكًا يكإْٛ ١٦ٖٝ ايٓشا١ٖ رقِ )

 تارٜذ املؾادق١ ع٢ً ٖذا ايكإْٛ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية  بةَضَيعاْ
 با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةيةكى تط:
ٚايكإْٛ يتشؾٌٝ مجٝع َضتشكات سه١َٛ االقًِٝ يل٣  ايلصتٛر َكتق٢اقًِٝ نٛردصتإ اختاذ ع٢ً سه١َٛ 

 ه١َٛ االحتاد١ٜ.اذت
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
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بةَضَيعاْ ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية 
 ةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.با ز

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةيةكى تط:
ٚس خالٍ َل٠ التتذا 2813ض١ٓ املاي١ٝ ًيًِٝ ارصاٍ َغزٚع َٛاس١ْ االقًِٝ ع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد يف االق

 قإْٛ َٛاس١ْ اذته١َٛ االحتاد١ٜ.ني َٔ تؾلٜل اصلٛع
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ز.اظيس.
 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ عوى )وةضتى(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ة ًاُطى ًّ بؤ ئةو ًاززةية هةُاو هيصُةكاْ ثَيؿِياضَ ٓةبوو بةو ثَييةى كة هة ثةيَطةوى ُاوخؤ زةبَي ه

تؿطيِى يةكةَ ًواظةُة بَيتة ثةضهةًاْ، ئَيٌة ئةو فةيةضةية هَيطة ظياز بلةيّ كة هةغةض سلوًةتى ٓةضَيٌى 
اذا تعذر فع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد  كوضزغتاُة هة ًاُطى تؿطيِى يةكةَ ًواظةُة بَِيطَيت بؤ ثةضهةًاْ )

ٌة ًوخاهةفةى ثةيَطةوى ُاوةخؤ ُةكةيّ هةثَيؿا ئةًة ئةَ ُةغةى ئَيطة دَي بلطَيتةوة، يةعِى بؤ ئةوةى ئَي
ٚاذا تعذر فع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد يف االقًِٝ ارصاٍ َغزٚع َٛاس١ْ ئيوعاَ بلةيّ هةغةض سلوًةت )

االقًِٝ يًض١ٓ املاي١ٝ خالٍ َل٠ ثالث١ تتذاٚس اصلٛعني َٔ تؾلٜل ايكإْٛ َٛاس١ْ سه١َٛ ايعزام االحتاد١ٜ ، 
 ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ئَيػتا ئةوة ئيتفايى هةغةض كطاوة بؤ داضةكى زي بيدةيِةوة ًوُايةؾة؟ ئيتفايى هةغةض كطاوة ٓةًوو هة 
ئةصتاًى كؤبووُةوةكاْ، زوو ضؤش كؤبووُةوةًاْ كطزووة، نواضزة، ثاظزة غةعات كؤبووُةوة كطاوة، فةضًوو 

 كان ُةضضياْ.
 ع ُةضضياْ عبساهوة يازض:بةضَي

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ ثَيٍ واية ئَيٌة هَيطة غوػوةيةكى ًوضادعةًاْ ثهطاُسووة بؤ ضاغتلطزُةوةي ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ُةَهَي: 

ع٢ً سه١َٛ اقًِٝ نٛردصتإ ارصاٍ َغزٚع َٛاس١ْ االقًِٝ بةَهلو بَوَي: )ع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ، )
ؤ كوَيـ زايِاوة ُة ُووغطاية، بؤية ًّ زاوا زةكةَ سلوًةت بيَِيطَي بؤ ثةضهةًاْ كةواتة بيًربملإ  

وةظاضةتى ًاهية خؤي ئؤتؤًاتيلييةْ زةيَِيطَي بؤ سلوًةت، بؤية ئةوة غةَهةتةكى ياُووُيية زاوا زةكةَ 
 َضاغت بلطَيتةوة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
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 ضًوو كان زَهؿاز.فة
 بةَضَيع زَهؿاز سػري يازض:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هة هيصُة كة طفتوطؤ كطا ئةو ثَيؿِياضةى ز.اظيس  ئةو ثَيؿِياضةف وةظاضةتى زاضايي الضي هَي ُةبوو، بةآلَ 

طَي، بؤية ئةو ثَيي وابوو كاتَيم هةكاتى خؤيا بيَِيطَي بةؽ فػوهةكاْ ئةَُيطَي بة تةفاغيى ُاتواَُي بيَِي
وابوو وابعامن وةآلًى سلوًةت وابوو، بؤية ئةطةض ئةوةى ز.اظيسيؿي بؤ ظياز بلطَي ئةوةف ًوعادةهة زةكا 
يةعِى ئيعافةى بؤ بلطَي، ئةطةض ٓةض واؾَب ئاغايي ية، بةآلَ ئةوةى ز.اظيسى بؤ ظيازبلطَي بؤ ئةوةى 

 ؽ.هةطةَي ثةيَطةوا بَيتةوة بةَضةئى ًّ ئاغايي تطة، ظؤض غوثا
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ز. عٌط.
 بةَضَيع ز. عٌط ظيساًري خسض)ُوضةزيين(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هةَضاغتيسا بة طوَيطةى ثةيَطةوى ُاوةخؤ ًةوعيسةكة زياضى كطاوة، بةآلَ ثةيَطةوي ُاوةخؤ كاتَيم ئةَ زةية 

ة ٓيض عي يةيةكٌاْ هة بةغسا ُةبووة و عَيطايى فيسَضاَهي ُةبووةو تةبيعةتى ئَيٌ 1992زاضَيصضاوة هةغاَهي 
زةوَهةتى عَيطاق طؤَضاوةو، ئَيٌة ئَيػتا بةؾَيلري هة عَيطاق و ئاًازة كطزُى ًواظةُة سياُةوَي و ُةًاُةوَى 

ان ُةضضياْ باغى ًةضبووتة بة بةغسا، بؤية هة َضاغتيسا ًّ هةطةَي ئةوةَ وةكو خؤى، بةآلَ ئةَ تةعسيوةى ك
 كطز ثَيويػتة َضاغت بلطَيتةوةو، ئةًة هة ؾوَيِى خؤيةتى هةطةَي َضَيعَ، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان د ي.
 بةَضَيع د ي عوي عبساهوة:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 يػةكامن كطا، غوثاؽ.
 اعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع أل

 باؾة زوا غياغة  وَيِِةوة زةخييِة زةُطةوة.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
اىل ايربملإ خالٍ َل٠  2812ع٢ً سه١َٛ اقًِٝ نٛردصتإ ارصاٍ َغزٚع َٛاس١ْ االقًِٝ يًض١ٓ املاي١ٝ 

 اذته١َٛ االحتاد١ٜ. التتذاٚس اصلٛعني َٔ تؾلٜل قإْٛ َٛاس١ْ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
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بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية 
بؤ ( كةؽ ًةعاضيعة، بةظؤضيِةى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو 3با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، )

 ًاززةيةكى تط.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًاززةيةكى تط:

ؾزف ايعكارٟ ٚايشراعٞ املقزٚ  ٚتضتُز ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد بؾزف ايضًف صًف١ َٚٓش١ ايشٚاز 
 ١َ.ؾلٜل َٛاس١ْ ايض١ٓ املاي١ٝ ايكادؾغد٠ ذتني تايٚايؾٓاعٞ ٚاملغارٜع 

 .أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز

 فةضًوو كان زَهؿاز.
 بةَضَيع زَهؿاز سػري يازض:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ني ية؟ ئَيٌة ٠  وابعامن هة هيصُةكةف يػة هةغةض ئةوة كطا ُاظامن هَيطة ئيعافة ُةكطا )ًؿاضيع قيري

 ظؤض غوثاؽ. ًةبةغتٌاْ ئةوة بوو ثَطؤشة بةضزةواًةكاْ غوفةى ُةوةغَن،
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو غؤظاْ خاْ.
 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

يةضظى غِسوويي بةياُوْ زةضنووة، يةضظى بهوون ئةًة بؤ طةصتة، ئةويـ بة ؾغد٠  اي)املغارٜع 
 ئةويـ ُةوةغَن، ظؤض غوثاؽ. غوهفةية، بؤية هة ظضيين غوهة ئةو غوهفاُة با

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 غيوةيى خاْ فةضًوو.
 اظيس: عجُإبةَضَيع غيوةيى 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 سةية غياسةؾى تَيسابى هةو ثَيؿِياضة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان خوضؾيس.
 َضَيع خوضؾيس اظيس غويٍ:بة

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ؤشة بةضزةواًةكاْ ثَيِاوَيت ظكطي بلةيّ، نوُلة ئةوة ئيوتيعاًة هةغةض سلوًةت، سلوًةت بةُػبةت ثط
 ًوهعًة ئةو ثاضة بسات، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان عبساهوة.
 
 
 

 س ُوضي:بةَضَيع عبساهوة ستٌ
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

وةآل ئةًّ ثَيؿِياضةكةَ ٓةضنةُسة ئةوة زةَهَى بةضزةواَ زةبَيت بةؽ غييةكة بة ؾَيواظةكى زى 
 زابطَيصضَيتةوة يةضظى خوَيِسُيؿى تَيسا دَي بلطَيتةوة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان ؾواْ.
 ؾواْ عبساهلطيٍ د ي: بةَضَيع

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زوو َضؤش ًوُايةؾةى كطاوة، ئةطةض بةَضاغتى بَطياضبَيت َضةئى بسةيّ   َ٘ٝتفل عًبةَضَيعت ظووتط وتت ئةًة )

هةواُةية ظؤض بةًاْ َضةئيٌاْ ٓةبَي، بةآلَ اسرتاًةْ بؤ هيصُةى ٓاوبةف بةَضاغتى سةية ئَيٌة َضَيعى ئةو 
 يّ و، يةكػةض زةُطى هةغةض بسةيّ و، ظؤض غوثاؽ.ئيتفاية بطط

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 زوا غياغة  وَيِِةوة، زوا غياغة  وَيِِةوة زةخيةيِة زةُطةوة.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ
قزٚ  َؾزف ايعكارٟ ٚايشراعٞ ١ٚ َٚٓش١ ايشٚاز تضتُز ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد بؾزف ايضًف صًف

 ١َ.ؾلٜل َٛاس١ْ ايض١ٓ املاي١ٝ ايكادؾغد٠ ذتني تايٚايؾٓاعٞ ٚاملغارٜع 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ساُيية بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَه
 با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةيةكى تط:
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 تًتشّ سه١َٛ اقًِٝ نٛردصتإ بتدؾٝؿ َلً  ١٦َ ٚعغزٜٔ ًَٝار دٜٓار ذت١ًُ اْغا٤ امللارظ.
 ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ 

 فةضًوو كان بطٓاْ.
 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ سوضًة  بؤ بةَضَيعتاْ ٓةية و بؤ ٓةًوو ئةُساًاُى ثةضهةًاْ، بةآلَ وةكو َضةئى ؾةخػى خؤَ وةن 
ةت، ئةًة ًوياضةُةيةكة كطزووًة سئةُساَ ثةضهةًاَُيم ثَيٍ خؤف ُيية خؤأل بلطَيتة ناوَ ظؤض بة غةضا

ٓاتووة، ئةًةى ئةواْ بة سيػاب ئيتفايياْ هةغةض كطزووة،  2812و ئةًةى 2811هة بةيين ًيعاُيةي 
باغى سةًوةي ئيِؿائى ًةزاضيؼ زةكطَي، بةَضَيع ئةَ ًةبوةغة هة ثاضيـ ُةفػى ًةبوةغي بؤ زياضي كطاوة 

( ًيعاُيةي ثَيؿوو كة ُابَي ًواظةُةى ئيػتػٌاضى 32ززةى )ئةطةض بطةضَييِةوة غةض يةكَيم هة ًاززةكاْ، ًا
بطوَيعضَيتةوة بؤ تةؾييوي ئةبَي ئةو ثاضةية ًابَي غةضفيـ ُةكطاوة، تؤ زَيي ئةًة زازةَُييةوة بؤ ئةًة كة 
ئةًةى ثَيؿووت غةضف ُةكطزووة، هة ؾوَيَِيلى تط زاَُيي باؾة، ًّ ئةتوامن ًوياضةُةيةكى بةغيتت زةًَي 

ذٟٚ يضهٔ اي تأَني( ثةصتا ًوياضياْ بؤ )580888ةوائةى ئةًاْ تةخػيػياْ كطزووة، بؤ صيووُة. )هةغةض ئ
ة، ثاض تةخػيؼ كطاوة غةضفيـ ُةكطاوة، بؤ ئاوةزاُلطزُةوةى بوزدةى لٚد  ت١خضٝط نزدٚٚاحمللخٌ اي

(بووة ئةَ غاأل وةبةضَٓيِاُى يةظاو ُةسيةكاْ، ئةطةض بطةَضَييِةوة ئةَ غاَي ئةًة هة ثاضا ًاززةى )غَي
(، زيػاْ ثاضةى بؤ تةخػيؼ كطاوة، زيػاْ داضَيلى تط هةَ ضَيللةوتِة زةَهَي 8( بَططةى )16ًاززةى )

( غَيية هةياُووُى 3اُى كؤض ًاززةى )و( غةز ًوياضى بؤ تةخػيؼ كطاوة، ظياْ هَيلةوتو1880888)
ِاض بووة، ئةَ غاَي زيػاُةوة ( غةز ًوياض زي1880888ثاضةكةى غةضف ُةكطاوة كة ) 2811ًيعاُييةى 

( زوو غةز 2880888(غةز ًوياض زيِاضى تطى بؤ زاُسضاوة هة كاتَيلا )1880888ٓاتؤتةوة هةًةى ئةَ )
( بيػت و سةوت ًوياض هة ًيعاُييةى غةضؤكايةتى ٓةضَيٌة، 27ًوياض زيِاض هة ًيعاُييةى تةواضيئة، )

زَي غةزيـ بؤ ئةًة زازةَُي، زَيتة ُاونةى  ( غةز ًوياض زيِاضةكةى ثاضي غةضف ُةكطاوة1880888)
( ٓاتووة, ئةوة وةكو 32( سةفتا ًوياض بووة، ئةبَى هةغِسوويابَي وةكو هةًاززةى )780888زابَطاو ثاض )

ثَيويػت غةضف ُةكطاوة زَي ثةصتاي تطي بؤ زازةَُي، ًّ ُاَهَيٍ بؤ ئةًاُة زابري ُةكطَي بةآلَ ئةبَي ناوى 
( بَططةى 16غوفةى عةياض ئةًاُة ٓةًووى ٓةبووة هة ئةغَوى ًةؾطوعةكة ًاززةى ) ثَيسا  ؿَيِسضَيتةوة,

( ية، غوفةى 3(، بَططةى )2( بَططةى )16(، يةضظى كؿتووكاَهى ثيؿةغاظى هة ئةغَوى ًةؾطوعا ًاززةى )1)
( ئةَ بوزدةيةية، يةعِى ئةًة 6( بَططةى )16ظةوادي كوضة ؾةٓيس هة ئةغَوى ًةؾطوعا ًاززةى )

( غةز و بيػت 1280888% غةضف ُةكطاوة )68هة  2818اغاظى الواُي زاُاوةتةوة هة ًيعاُييةى تواُ
( هةًيعاُييةى ئةَ غاَي زياضي 14ًوياض زيِاض، ثاضيـ ٓةًووى غةضف ُةكطاوة، ئةًة ٓاتؤتةوة هة ًاززةى )

يػاُةوة بؤي ( غةز و بيػت ًوياض زيِاض ز1280888كطاوة، ئَيػتاف هةَ بةُاو ضَيللةوتِة ئةَهَي )
( غةزو بيػت ًوياض زيِاضة هة ئةغآل هةغةض ًيعاُيةى ًةدويػي 1280888زاُسضاوةتةوة هة كاتَيلا )
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وظةضايا، باغةيطي ًواظةُةى تةعييِى ًةدويػي وظةضا بلةيّ، هةبةض ئةوة ئةَ تةخػيػاتاُة بةَضةئي ًّ 
( ية، تةوظيعي ئةو 16و 15)ٓةَهطريَي ؾوَيِى ئةغاغي خؤي ئةغَوى ئةَ ثَطؤشةى بوزدةية ًاززةى 

(, ٓةَ عةيبَيلي 16و  15ًةباهيياُة با بةض ناو ضووُيةن بَي ئَيػتا تةوظيع ُةكطَي  طَيتة ًاززةى )
هة زوو ؾوَيِى دياواظى زووض هةيةكا باغى تةخػيػات بلطَي هةبةض ئةوة ئةوة  ،ياُووُيؿة هة زوو ًاززةيا

يية هةبةض ئةوةى ثاضةى ثاضيؿياْ غةضف ُةكطاوة، ( ًوُتذيـ 16ُو  15ئةو تةخػيػاتاُة  ةُة )
 ئةًةف خؿتةكةية كة كطزووًة، ظؤض غوثاؽ.

 
 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ئَيٌة ُاو زةُووغري ئةو ًاززةية خوَيِسضايةوة ُاظاُري كَي زةيةوَي يػة بلات؟ بة ُويتة ُيعاَ ظؤض يػة 
 ن عٌط.زةكةْ بة َضاغتى، فةضًوو كا

 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيٌة ئةو ًاززاُة طوشياْ ئَيػتا زةُطى هةغةض زةزةيّ، بةآلَ زواتط بؤ نؤُيةتى زاضؾتِةوة غةالسيةت 
 بسضَي بة هيصُةكة بؤ ئةوةى زاَضؾتِةوةى بؤ بلات ئةًة يةن.

( ثةصتا 580888دةُابت باغت هة تةخػيػي )زوو/ كان بطٓاْ ئةًّ تةُٔا زوو صيووُةت بؤ زَيٌِةوة، 
ًوياض كطز بؤ ئةو كةغاُةى كة كةَ زضاًةتّ، ئةطةض ٓةض يةن هة ثةضهةًاُتاضةكاْ تةًاؾاي ًةؾاضيعى 
ئيػتيػٌاضي بلةيّ ئةَ تةخػيػة هةغةض ٓةضغَي ستافةظةكة ٓةية، كة بةبَطي دياواظ بؤياْ زاُطاوة و، هة 

ْ بةضزةواًة، ئةًػاَي كة زايِاوةتةوة يةعِى ئيعافةتةْ بؤ ئةو ًةؾاضيعى سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتا
 ًةبوةغة ًةبوةغي تطيـ غةضف زةكطَي ئةوة يةن.

( بيػت و سةوت ثؤزي و 27( كة )اْغا٤ َلارظ منٛذد١ٝزوو/ ئةو ًةبوةغةى كة زاُسضاوة ثاض غاَي بؤ )
( 288تا  188بلةيّ ظياز هة ) ( ٓةشزة ثؤهيية، ئَيٌة تةًاؾاي ًةؾاضيعةكاُى وةظاضةتى ثةضوةضزة18)

( ٓةشزة ثؤهري،  ئةَ ًةؾطوعاُة 18( بيػت و سةوت ثؤهي و و، )27يوتا اُةًاْ ٓةية كة يوتا اُةى )
ٓةَُيلياْ ئيٌلاُة تةواو بدي ياْ ُعيم بدي هة تةواو بووْ، ئةًػاَي ئَيٌة بةَ َضةيةًة كة زايسةَُيري يةعِى 

ةض زاُاُى ئةَ ًةبوةغة بؤ ٓةًوو ًةبوةغةكاُى تطيـ كة ظكطي سلوًةت داضَيلى تط بةضزةواَ بَي هةغ
 كطز ئةطةض سياُةوَيت بهيِة ُاو وضزة كاضيةكاْ، ئةَ وضزة كاضاُيية، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

خوضؾيس، كان خويى،  ئةواُةى كة زةياُةوَى يػةى بلةْ ئةَ بةَضَيعاُةْ: )غؤظاْ خاْ، كوَيػتاْ خاْ، كان
 كاضزؤ(، فةضًوو غؤظاْ خاْ.عظ١ُٝ خإ، د. عُز، ناى 

 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضى:
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ئةًػاَي هة ياغاكةزا ُةيِاضزووة، ئَيٌة وةكو هيصُةى ثةضوةضزة كؤبووُةوةًاْ 

وة طةض كةغَيم هة هَيصُةكةيا ُةبَيت و هةبَطى ئةو هيصُةية َضا كطزووة، هةطةأل وةظاضةتا زاُيؿتوويّ بةزاخة
( غةز و ؾةف يوتا اُة تةواو بووة بةتةواوةتى، 186بسات هةو ثاضاُةى كة ثاضو ثَيطاض تةخػيؼ كطاوة )

( غةزيؿي هةشَيط دَي بةدَيلطزْ زاية و, خةضيلة تةواو زةبَيت 188يةعِى ئَيػتا زةواًى تَيسا زةكةْ، )
ى ُةًاوة هةبةض ئةوة بةَضاغتى ئةوة بةزوا زانووْ و ئيدتيػاغي هيصُة تايبةشيةُسةكاُة، ئةُساَ ئةوةُسة

ثةضهةًاَُيم بَيذي هَيطة هة هيصُةى ثةضوةضزة بجطغَيت بعاَُي ئايا هةو يوتا اُاُة هةو بةزوا زانووُةى 
( غةزو ؾةؾي تةواو 186ئَيوةيا يوتا اُةكاْ زضوغت كطاوة ياْ زضوغت ُةكطاوة؟ خؤ زضوغت كطاوة )

( 128( غةزى ًاوةتةوة، ًّ هة ئيدتيػاغي خؤًا يػة ئةكةَ وةكو هيصُةى ثةضوةضزة، ئةو )188بووة، )
غةزو بيػت ًوياضة ئةًػاَي زاُةُسضاوة، يػةًاْ كطزووة هةطةأل وةظاضةت كؤبووُةوةًاْ كطزووة 

ساطريضياْ كطزووة هةغةضى كة ئةبَي هةكؤبووُةوةى هيصُة، هة تةيطيطى هيصُةى ثةضوةضزة زا ٓاتووة ثَي
 زابِطَي ئةو غاَي سلوًةت بؤ ئةوةى بةضزةواَ بَي هةٓةوَهةكاُى خؤيا، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كوَيػتاْ خاْ.
 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس عبساهوة:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
اصهإ وة هةُاو ئةو هيػتةيا خؤى ثايةى تةخػيؼ كطزووة، بؤ غِسويى )زياضة سلوًةت ئةَ هيػتةى ُاضزو

( ثةصتا ًوياضي زاُاوة، هَيطة داضَيلي زيلة زووباضةياْ كطزؤتةوة، ٓةضوةٓا بؤ ٓاوكاضي 580888( )ٚ اعُار
( غةز ًوياضي زاُاوة، هةو زآاتةى كة ٓيين 188كطزُى ئاواضة طةَضاوةكاُى توضكيا و ئَيطاْ خؤي )

ةتةكاُة و كة زواتط هة ضؤشةكاُى كؤتاييا ُاضزوويةتى هَيطة داضَيلى تط بؤي زاُسضاوةتةوة، بؤ تواُاغاظى وةظاض
( غةز و بيػت ًوياضى زاُاوة، داضَيلى زيلةف هَيطة زاُطاوةتةوة، بؤية ًّ ثَيؿِياض زةكةَ 128خؤى )

ْ هة بواضَيلى تطا زابِطَي، ( ثةصتاكة بلطَيت بة غةز، ئةوةى ئاواضةكااصهإ ٚ اعُارئةوةى غِسويى )
( غةزو بيػت ًوياضةكة هةبواضةكى زي زابِطَي، نوُلة سلوًةت خؤى 128ٓةضوةٓا ئةوةى تواُاغاظييةكة )

ثايةى بؤ زاُاوة ٓةًاْ ثاضةياْ زووباضة كطزؤتةوة كة ثَيويػتة ئةو غَي بَطة هةؾوَيَِيلى زى زابِطَي، ظؤض 
 غوثاؽ.

 غةضؤكي ثةضهةًاْ: بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/

 كان خوضؾيس فةضًوو.
 بةَضَيع خوضؾيس اظيس غويٍ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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َضاغتة ئةو ثاضاُة هة دةزاوزي ختػيػات ٓةية، ئَيٌة هة هيصُةى ٓاوبةف كة ًوُايةؾةى ئةو بابةتةًاْ كطز 
ؤ ئةوةى سلوًةت ثابةُس طةيؿتيِة ئةو يةُاعةتة زاَضؾتِى ئةو طوشًاُة هةُاو ياغا بؤ تةئليس كطزُة ب

بَيت بؤ دَي بةدَيلطزُى خةضدلطزُى ئةو ثاضاُة بؤ ًةبةغتة زياضي كطاوةكة، يةعِى ًةبةغت ئةًة خؤ 
ئَيٌة زةظاُري هةخؿتةكاُسا ٓةية, هة دةزوةهسا ٓةية، بةآلَ هةُاو ياغا ئيوعاًَيلى ظياتطة هةغةض سلوًةت 

 بؤ ثابةُس بووُة بةؽ، ظؤض غوثاؽ.
  ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ

 كان خويى.
 
 
 

 ستٌسأًري: عجُإبةَضَيع خويى 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

( ثةصتا ًوياضة يػة زةكةَ كة بؤ يةكةى ُيؿتةدَي بووْ بؤ خةَهلى ٓةشاض 580888وةآل ًّ غةباضةت بةو )
َهى ثاض تةخػيؼ كطابوو، يػة كطا ئةوة و كةَ زةضاًةت زابيِلطاوة، ختػيؼ كطاوة, هةغةض ئةو ثاضةى كة غا

( نى و ُؤ ًوياض زيِاضة، و، بةثَيي ُػبة بةغةض ٓةضغَي ستافةظة زابةف كطاوة، ستافةظةى 490888بَطى )
%، و، ئَيػتا ئةواُة زةغت بةكاض بووْ، كةوتِة بواضى 43%، و، غوَيٌاُي و طةضًياْ 34%، ٓةوهَيط 23زٓؤن 

ُةبىََ كة تؤظَيم كَيؿةى ظةوى ٓةبوو، بةآلَ ئةويـ كَيؿةكةى تةواو بووة دَي بةدَيلطزُةوة، تةُيا زٓؤن 
 ُةنؤتة بواضي دَي بةدَيلطزْ، زوايي ريو نؤتة بواضى دَي بةدَيلطزُةوة ئَيػتاكة، يةعِى سةق ُيية بَوَي

، بةكؤي ( ًاْ ٓةًواض كطزةوة، و2888(ى غاَهى )7ئةوة بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ ئَيٌة هَيطة ياغاي شًاضة )
زةُط بَطياضًاْ هةغةض ئةوة زا، هةيةكَي هةًاززةكاُا سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ًوهعةًة غاآلُة 
طوشًةيةن بؤ يةكةى ُيؿتةدَي بووْ تةضخاْ بلات، هةبةض ئةوةى كَيؿةى ُيؿتةدَي بووْ ظؤضة هةو 

بى وةظيطي ث ُساُاْ هَيطاُة ٓةضَيٌةى ئَيٌة، و، بةخؤؾتاْ طوَي بيػذي، و، بةناوى خؤتاْ بيِيتاْ كة دةُا
( ثاُعزة ٓةظاض يةكةى 150888بة زاتاؾؤ يػةى هةغةض ئةوة كطز كة ئَيٌة غاآلُة ثَيويػتٌاْ بة )

( ثَيِر ٓةظاض يةكةى ُيؿتةدَي 5888ُيؿتةدَي بووُة، ئةوة ئَيػتا هة بةضُاًةى سلوًةتى ٓةضَيٌة كة )
 َيلة هةوة، و، ظؤض غوثاؽ.بووْ زضوغت بلا، و، ئةَ ثاضةى كة تةخػيؼ كطاوة بَط

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 عظ١ُٝ خإ.
 صتٍ اهسيّ سػّ: عظ١ُٝبةَضَيع 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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( غةز و بيػت ًوياض زيِاضةى كة زاُطاوة بؤ زضوغت كطزُى يوتا اُة بة تةئليس هة ٓةضَيٌى 128ئةو )
كة كةًى شًاضةى خوَيِسُطاكاْ بؤتة كؤغجَيلى طةوضة هة بةضزةَ غيػتةًى  كوضزغتاْ ٓةًووًاْ زةظاُري

( غاَهى تط ئةَ ثاضةية هة بوزدةيا زابِطَي ئيذا كَيؿةى يوتا اُةكاْ كؤتايي 18ُوَيى خوَيِسُا، بةًاوةى )
 ( غةز و بيػت128( غةز و بيػت ًوياض زيِاضةكةى بؤ تواُاغاظى و، )128زَي، هةطةَي ئةوة زاَ كة )

ًوياضةكةى بؤ يوتا اُةكاْ بة بةضزةواًى ٓةبَي، و، ثَيؿِياضَيلى تط ٓةبوو هة هيصُةى ثةضوةضزة و 
خوَيِسُى باآل كة غِسويى يةضظ بؤ خوَيِسْ بَي هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، بةآلَ ئةو ثَيؿِياضةى ئَيٌة بة ٓةُس 

 ثاؽ.وةض ُةطرياوة هةُاو ئةَ تةوغياتاُة زا ُيية يةضظي خوَيِسْ، ظؤض غو
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 .فةضًوو ز. عٌط
 
 

 بةَضَيع ز. عٌط ستٌسأًري خسض )ُوضةزيّ(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بةَضَيعاْ ئةُساًاُى ثةضهةًاْ، هةَضاغتى زا ئةًة بةضٓةًى زوو َضؤش كؤبووُةوة بوو كة ٓةضزوو هيصُةى 
اكػؤُةكاُى تَيسا بوو, هة ٓةُسَيم داضيؿا غةضؤكى فطاكػؤُةكاُيـ ئاًاززة ٓاوبةف كة ُوَيِةضى ٓةًوو فط

زةبووْ بؤ ئةوةى كة ٓاوكاضًاْ بّ هةوةى ئةفلاضةكاْ ضَيلدةيّ، يةكياْ خةيّ ئةًة ٓةًوو اْ ئيٌعاًاْ 
ةى كة كطزووة و زيلؤًَيِتةكاُيـ ًاوْ وا باؾة هةَضاغتيسا ثَييوة ثابةُس بري، نوُلة زةضكةوت ئةو ًاززاُ

ئيتيفايٌاْ هةغةض كطزووة نةُس بة ئاغاُى زةَضؤْ، نةُس بةبَي ططفت زةَضؤْ، بؤ ٓةًووؾياْ كاض ئاغاُى 
كة ٓةًووًاْ هة عظ١ُٝ خإ  ( غةز و بيػت ًوياضةكة خوؾلامن )غؤظاْ خاْ و 128زةكا. غةباضةت بة )

نةُس ظةضوضة، ئَيٌة ًوتابةعةًاْ هيصُةى ثةضوةضزةيّ باغياْ كطز هةوة ظياتط يػةى هةغةض ُاكةَ كة ئةًة 
كطزووة هة ٓةًوو كوضزغتاْ بة كةضكون و ُاونة زابَطاوةكاُيؿةوة زةياْ صيووُةى باف هة يوتا اُة تةواو 

( ٓةشزة ثؤزي ئَيػتا هة شَيط زضوغت كطزْ زاْ، بؤية ثَيويػتة ُةن 18( بيػت و سةوت ثؤزي و )27بووْ )
ئةو بَطة ثاضةية تةواو بَي، نوُلة بة فيعوى زةبَيتة بةؾَيم هة  ئَيػتا غاآلُى زآاتووف تةضخاُلطزُى

ناضةغةضَيلى طوصتاو بؤكَيؿةي ثةضوةضزة. غةباضةت بة غِسويى تواُاغاظى سلوًةت خؤى َضةئى وابووة، 
بةآلَ ططُطة  طَيتة ُاو ياُووُةكةوة، نوُلة ظياتط هة نواض ٓةظاض كةؽ ئَيػتا خةضيلة بَِيطَيِة زةضةوة، 

( غةز ًوياضةية كة بؤ ُاسية و 1880888يػةَ  بةَضَيع دةُابى غةضؤكى ثةضهةًاْ هةغةض ئةو ) زوايّ
يةظا تةسطيط كطاوةكاْ زاُسضاوة، ئةو غِووضةى ًّ بة تايبةتى يةآلزظَي و َضاُية كة ًوتابعةَ كطزووة ئَيػتا 

اْ، بؤية ظؤض ئاًاصتى خؤي ثَيلاوة، زةياْ ثَطؤشة هة بواضي ئاو و كاضةبا و َضَيطاوباْ هةشَيط دَي بةدَيلطزْ ز
 ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
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 فةضًوو كان ثَيؿةوا.
 بةَضَيع ثَيؿةوا تؤفيق ًيسيس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ياض ( غةز و بيػت ًو128ُاظامن يةعِى ئةو ًاززةيةى كة هيصُةى ٓاوبةف باغياْ كطزووة تةُٔا باؽ هة )

زيِاض زةكا بؤ ٓةَهٌةتى زضوغت كطزُى يوتا اُةكاْ، بؤنى نووُةتة ُاو ئةو ٓةًوو تةفاغيوةوة؟ تةُيا 
ًوهعةَ بووْ بةوةى كة هةغةض ئةوة يػة بلةيّ ُاظامن ئةوة تَيلةَهيةن زضوغت بووة هةُاو ًاززةكاُى 

 زيلةزا، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان كاضزؤ.
 
 

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيٌة زواي طفتوطؤ هة هيصُةى ٓاوبةف طةيؿتيِة ضَيلةوتَِيم بة ُيػبةت زاؾلاُسُى ضَيصةكاْ، و، 
بةكاضَٓيِاُى تةخػيػات بؤ ئةو بواضاُةى كة ئَيٌة ثَيٌاْ واية ثَيويػتة ٓةًووًاْ هةغةضى ًوتةفيق 

هة وضزةكاضي  ،َيٌة ثَييةوة ثابةُسيّ، ٓيض ططفتَيلٌاْ ُيية، بةآلَ كاتَيم زَييِة وضزةكاضىبوويّ، ئ
تةخػيػاتةكة زةبيين هَيطة سلوًةت بؤ غِسويي أغلاْ ثةصتاى زياضي كطزووة، ئَيٌةف ثةصتا، كةواتة 

ثةصتاي اسع عًٝٗا  َٓاطل َتٓزةكاتة غةز ًوياض، ئةواُة ئةَهَي بطؤضَي بةغةز, يةعِى ططفت هةوة زاُيية، )
بؤ زاُسضاوة كةواتة ئَيٌةف ثةصتاًاْ بَو زاُا زةكاتة غةز، ُةن سلوًةت ثةصتاى زاُابَى ئَيٌةف بَوَيري 
ثةصتا ٓةض ثةصتاكة غةضف بلطَي، يةعِى زةبَي بة ياُوْ ٓةُسَيم وضزةكاضى ٓةية تَييسا زياضي بلطَيت، 

ةز ًوياضى زاُاوة، ئةًة بؤ ظياْ هَيلةوتووةكاْ، ( زوو غ2880888ًةغةهةْ ئيشتياتى تةواضى ٓةية كة )
هةبةض ئةوة ئَيٌة ثَيٌاْ واية ئةًاُة كة ثَيويػذي ئةوةى تواُاغاظي زاُسضاوةتةوة ثاضةكةى ثاضي غةضف 

 ُةكطاوة ئَيٌة بة ناو ضووُى تةزييق كطزْ دطة هة ثةضوةضزة كة دةُابت باغت كطز.............
 ى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعي

 غؤظاْ خاْ سةيت ُيية يػة بلةيت، تلاَ زةكةَ، فةضًوو .
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ بؤ تةئليس طو  هة بواضي يوتا اُةكاْ بةَهَى ٓةُطاو ُطاوة، دَي بةدَيلطاوة هة بواضي تواُاغاظى بةَهَى 

ة، بةآلَ ثاضةكة تةواو ُةبووة، يةعِى ٓةًوو ئةًاُة ئةو وضزةكاضييةى كة خوَيِلاضَيلى ظؤض نووةتة زةضةو
يػةكةى كان عٌطَ ظؤض ثَي دواْ بوو ئَيٌة هَيطة بَطياض بسةيّ تةخػيػاتةكة بؤ هيصُةكة ُةبري كَيِسةض 
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( نواض غةز و ٓةؾتا و ؾةف ًوياض زيِاضة 4860888ثاضةى ثَيويػتة بةؽ ًةبوةغةكة زياضي بلطَي كة )
يِةكة، ئةًة زياضي بلطَي كة ئةوةُسةية تةخػيػاتةكة زوايي ضَيللةويّ هةكوَي ثاضة ُةيوغتاُة بَط

 زايبَِيري و تةواو، غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 طةؾة خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع طةؾة زاضا د ي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ى غَييةَ هة ًوُايةؾةى بوزدةزا زاوا زةكةيّ وةكو ٓاوكاضامن خؤَ غَي داضة ئَيٌة وةن هَيصُةى شُاْ بؤ غاَه

( 39زاوا ئةكةَ وةظيطى كاض ٓاتووة غةباضةت بة دَي بةدَيلطزُى سيػاباتَيلى خاؽ كة هة ًاززةى )
 ( ٓةية، كة بَطَيم ثاضة زابِطَي بؤ ئةو غِسوية بؤ ئةو شُاُةى كةاسٛاٍ عدؾ٢ َعلي١( ياُوُى )4فةيةضة )

هة ٓاوغةضةكاُياْ ديائةبِةوةو ٓيض زضاًةتَيلى زاضايياْ ُيية، ُاظامن بؤ بة ُةظةضى اعتيباض وةض ُاطريَي 
هةًاوةى غَي غاَهة؟ خؤ ئةطةض بَوى ئةًة ياغاية بةزوا زانووُى زةوَى وةآلًى وةظاضةتيـ ئةوةية ئةَهَي 

ئةَ بوزدةي ئةَ غاآل ئةًةًاْ بؤ  ثاضةَ ُيية بيدةًة ئةو غِسويةوة بةَضاغتى ثَيويػتة هةًوُايةؾةى
 ثةغةُس بلطَيت، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان ستٌس ؾاضةظووضى.
 بةَضَيع ستٌس اظيس عوى )ؾاضةظووضى(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ُةياْ هة ًةغةهةى تةخػيػات كؤًةَهَي ثَيؿِياضو ئةوا ًّ غةضةتا زةغتدؤؾى هة ئةو هيصُة ٓاوبةؾة زةكةَ 

و ئةو بَطيِاُةى كة كطزووياُة ًّ زةغتدؤؾياْ هَيسةكةَ، ئَيٌة بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ وةكو هيصُة ًّ 
ُاظامن تا نةُس َضةئى هيصُةكاْ وةضزةطريَي ًّ يةعِى بة يػةكاُى كان كاضزؤ زياضة ئةو هيصُةية ئيرت غةض 

كة بَطةكة زياضي بلةيّ ئيػت تاعةكة زوايي هيصُةكة زابةؾى بلا،  ثةضؾتى ٓةًوو هيصُةكاْ زةكات، ئةَهَي
دا ئةطةض وابَيت بؤنى ُاوى هيصُةكاُى تط بيِري؟ ئَيٌة وةكو هيصُةى ثَيؿٌةضطة زاواًاْ كطزووة، 
ثَيؿِياضًاْ كطزووة، ًِساَهى كةَ ئةُساًى غةُطةض وةكو ًِساَهى ؾةٓيس سيػابى بؤ بلطَي هة ًيِشة بؤ 

ز، يةعِى بةَضاغتى باوةَض ُاكةَ ٓةظاض كةًئةُساًى غةُطةض ًابَي كة ئَيػتا ًِساَهي ٓةبَي شُى غوهفةى ظةوا
ُةَٓيِابَي، يةعِى ًةبوةغَيلى ظؤض بةغيتة خعًةتى نيَِيم زةكا كة ئةُساًَيلى خؤياْ هة زةغت زاوة 

 ئةًة يةن. 
بؤ غةضدةَ ئةُساًاُى ثةضهةًاْ هةو  زوو/ ئَيٌة ثَيؿِياضًاْ كطزووة بةَضاغن بؤ دةُابى وةظيطى ًاهيية و

ئيػت تاعاُة بوزدةى وةظاضةتى ثَيؿٌةضطة بة ًوسةهةيى ًاوةتةوة ئةوةى كة وةظاضةتى ًاهيية ئيتفايى 
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هةغةض كطزووة بةَضاغتى ثَيؿٌةضطة ٓيهى ثَيِاكطَيتةوة و شياُى ثَيؿٌةضطة و طوظةضاُى ثَيؿٌةضطة باف 
 و خاآلُة بلةْ، ظؤض غوثاؽ.ُابَي، بؤية ًّ زاوا ئةكةَ َضةناوى ئة

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو دةُابى وةظيط.
 و ئابووضي: بةَضَيع بايع تاَهةباُى/وةظيطى زاضايي

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ز و بةضاغن بةُػبةتى ئةوةى كة باؽ زةكطَيت ثةصتاكة بلطَيت بة غةزو، غةز و بيػت بلطَي بة زوو غة

نى، ئَيٌة ُاتواُري بةوؾَيوةية ًيعاُيةت تةسةًوي ُاكات بةو ؾَيوةية، ئةوة تةئليسة ئةوة ئَيٌة 
ُوَيِةضةكةَ هَيطة زاُيؿتووة ئةَهَي ئَيٌة تةئليسًاْ كطزووة بؤ ئةوةى هةُاو ياغاكةزا بهةغجَيت ُةن بؤ 

 بة زوو غةز و نى، ظؤض غوثاؽ. ئةوة ببَيت بةظوعة ٓةًووى ثةصتا بَب بة غةزو، غةز و بيػتةكة ببَيت
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو بةضَيع غلطتَيطي ثةضهةًاْ  ٓةُسَيم وضزةكاضي ٓةية، فةضًوو.
 بةَضَيع فطغت اظيس عبساهوة/ غلطتَيطى ثةضهةًاْ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
َجاًل تًتشّ سه١َٛ اقًِٝ نٛردصتإ بامللً  ةالؼي بلةيّ، ئةوى كان كاضزؤ باغي كطز زةتواُري بة ئاغاُى ت

ئةوة ئةطةٓيِري كو ئةو ًةبوةغةية ذت١ًُ اْغا٤ امللارظ ، هةَُيواْ زوو يةوؽ )ًبوغ املدؾؿ َٔ قلًٗا 
 ئةوى سلوًةت تةخػيؼ كطزية، تيلطاض ُابيذي داضةكى تط، ظؤض غوثاؽ.

 :بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ

 فةضًوو كان كاضزؤ.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ٌة بةالًاُةوة ططُطة تَيلةآلو ُةكطَى تةخػيػات ئَيٌة با ًاززة ًاززة, با ئةًة بَطوا بةآلَ بؤ ئةواُى تط ئَي

با ئةو ًاززةية  و سلوًةت و، ئةو بَطيِةى كة ئَيٌة زاًاُِاوة بؤنى زياضي زةكةيّ ئَيٌة هةطةَي ئةوةيّ
 يةن يةن بَطوا ئةطةض ً سةظةيةن ٓةبوو بؤ تَيلةآلو ُةكطزُةكة ئَيٌة زةيسةيّ و تةواو، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

كان عسُاْ ُاوي خؤتاْ ُةُووغيبوو ئَيوة، نوُلة ئَيٌة ُاوًاْ ُووغيبوو بةَضاغتى، ًّ ُاوةكامن 
 ُاوةكاُيؿٍ خوَيِسةوة، فةضًوو كان عسُاْ.ُووغيبوو، 

 ستٌس: عجُإبةَضَيع عسُاْ 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ببوضة ًّ زاواَ كطز ئيعافة بلطَيت هة غلطتَيطي ثةضهةًاْ، هةَضاغتى زا هَيٌاْ تَيلهوو ض ًاززةيةن ٓري 
ّ بؤ ئةوةى بة تةضتيب زةكطَيت، ًّ داضَي ئةو ثَيؿِياظةى كان عٌط ظؤض ططيِطة بة ٓةُسى وةضبططي

بلطَي، نوُلة ئريتيباتَيم زضوغت زةكا ًّ غةضةتا ظؤض تةئيسى يػةكاُى ستٌس ؾاضةظووضى زةكةَ هةغةض 
ئةو ًةوظوعةى ثَيؿٌةضطة، بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ زوو غَي خاَي ٓةية ططُطة يةعِى ئَيٌة يػةًاْ 

اظَيلى بابَوَيري  ؾتَيلى باف ُووغطاوة، بةآلَ ئةو هةغةضي كطز هة طفتوطؤكاُى ثةضهةًاْ زا هةواُةية بةؾَيو
نةُس خاَهة ططُطة، بؤ صيووُة ًةوظوعى ٓةُسَي ُاونة ٓةية كة ُاونةى كةُاضْ، يةعِى ئَيػتا ئةًة هة 

، ٓةُسَي ؾوَيٌِاْ باغلطز كة هة عوً ّ ياْ هة االقق١ٝ ٚايٓٛاسٞ ٚايكز٣ اذتلٚد١ٜ ختػيػةكاْ بؤ ) زووةَ
غي كفطيٍ كطز، كفطي بة صيووُة يةكَيم هةو ؾاضاُةية كة َضَيصةيةكى ظؤض كةالضْ ًةغةهةْ با

( غةز ونوة، بةآلَ وةكو غوكاْ زاُيؿتووى كفطيّ ئةًة زةبَي هة ٓةًوو تةضتيبات و 148ًاززةى)
بةضةو ؾاضةكاُى تط،  َى ؾاضًاْ ٓةية خةضيلة كؤض زةكةْسيػاباتا سيػابى بؤ بلطَيت، يةعِى ئةًة ٓةُس

ٍ واية ياْ هة زووةَ ًةعاهةدة بلطَيت هيصُةى ياغايي و زاضايى ياْ ًةعاهةدةى بلةْ ياْ بؤية ًّ ثَي
( غةز و نوّ 148هةَضاغتى زا زضةُطة ًةبوةغَيلى زياضي كطاو بؤ ئةَ ُاوناُة كة هةعوً ّ ياْ ًاززةى)

 كَيؿةيةكياْ ٓةية ئةًة خاَهي يةن.
ة طةضًياُا ئَيػتا زةظاُري ض وؾلة غاَهيةن ٓةية و, خاَهي زوو/ هة بةضَيوةبةضايةتى زةظطاى كؿتوكاآل ه

زةظطاي كؿتوكاَي هةوَي زاواياْ كطزووة هة وةظاضةت باغى ضَيصةيةن زةكةْ هة ٓةُسَي ُاونةى تطيـ ٓةية 
تةُٔا طةضًياْ ُية، ًةعيوضة هةواُةية ٓةُسَي ُاونةى تطٓةبَي  هةَضاغتيسا ظؤض ططُطة هة بوزدةى 

ػيؼ بلطَي بؤ ًةوظوعي ٓيِةكة، سيبوضة ئَيٌة ًةطيوعةيةكى ظؤض هة ئةُساًاُى ئةًػاَهسا ًةبوةغَي تةخ
ثةضهةًاْ ئيٌعاًاْ كطز بؤ يةضظ بؤخوَيِلاضاْ بؤ زةعٌلطزُى خوَيِلاضاْ بؤ ئةوةى  وَيِّ غةضباضى 
 ئةوةى تواُاغاظى و ئةواُة، ئةًة هة ظؤض وآلتى ئةوضوثيؿا ٓةية، بؤية يةعِى َضَيصةيةكى ظؤض بةض ناو

ئةُساًى ثةضهةًاْ ئيٌعاياْ بؤ ئةًة كطز، سةق واية ًةبوةغَي تةخػيؼ بلطَي بؤ ئةو ًةوظوعة، ظؤض 
 غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان عبساهوة ًةال ُوضي، زوو زةية سةيت ٓةية يػةى بلةى، فةضًوو.
 بةَضَيع عبساهوة ستٌس ُوضى:

 ْ.بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًا
دا خةتاى ًّ ني ية غيػتةًةكةى دةُابت ٓةَهةية، يةعِى تؤ غَي ًاززةت بةغةض يةكةوة ًِايةؾة كطز 

 هة كاتَيلسا ئةبَي بة ثَيي غػتةًةكة ًاززة، ًاززة ًِايةؾة بلطَي.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ْ هةغةض زاوة، كاكة ُاوةكامن ُووغي و  كَي بطاى خؤَ زةُطتا ،كاكة ًاززة، ًاززة ًِايةؾةًاْ كطزووة
 زةيةوَى يػة بلا ُاوى خؤت ُةُووغى بطاي ًّ، فةضًوو يػةى بلة.
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 بةَضَيع عبساهوة ستٌس ُوضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

( غةز ًوياض زيِاض بؤ يةضظي خوَيِسُى باآل تةضخاْ بلطَي و 188ثؿتطريي ئةو َضةئيية زةكةَ كة ثاضةيةن )
( ثةصتا ًوياض زيِاض بؤ يةضةبووى ئةو ُاوناُة 58ي ئةو َضةئييةف زةكةَ كة بة ًةبوةغَيم ثاضة )ثؿتطري

تةضخاْ بلطَي كة ًاززةى غةز و نى زةياْ ططَيتةوة، ئةوةى كان عسُاْ ؾةضسي كطز، و، ٓةضوةٓا ئةوةؾى 
ةَ سةظ زةكةَ طوَيٍ كة ثةيوةُسى بة وؾلة غاَهييةوة ٓةية، دةُابى غةضؤن ًّ هةطةَي دةُابتا يػة زةك

ضاُةى كة ضووبةضووي وؾلة غاَهى بووُةتةوة، و( ثةصتا ًوياضيـ زابيَن بؤ يةضةبووى ئةو غِو58هَيبططي، )
(ثةصتا ًوياضيـ زابِطَي بؤ 58ةى خةَهلة ًّ ثَيؿِياض زةكةَ )و، ٓةضوةٓا هةبةض ئةوةى ئةَ ثاضة ثاض

( غَي غةز ٓةظاضي زا با سلوًةت 3880888ةبوو )ٓاوكاضي ئةو ًاآلُةى كة كطَي ُؿيِّ ًاُطاُة ئةطةض ٓ
( غَي غةز ٓةظاض زيِاضة، تا ئةو كاتةى سلوًةت 3880888( غةز و ثةصتا ٓةظاضي بؤ بسا هةو )1580888)

خاُوويةكى بؤ زضوغت زةكا، ٓةضوةٓا ثؿتيواُى كان ظية ؾاضةظووضى زةكةَ بؤ ئةوةى، دةُابي غةضؤن 
ةٓا ثؿتيواُى كان ظية ؾاضةظووضى زةكةَ كة ًِساآلُى كةًئةُساَ ًّ يػةكامن ضووى هة دةُابتة، ٓةضو

 هةو ئيٌتياظة غووزًةُسبّ كة دةُابيياْ ئاًاشةياْ ثَيسا، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان ئاغؤ.
 بةضَيع بلط كطيٍ ستٌس )ئاغؤ(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

( نواض غةز و ثةصتا ًوياض زيِاضًاْ 458ي تاعةكاْ بة ًةظةُسةى ًّ  زةوضوبةضى )ئَيٌة هة ئيػت
( غةز و بيػت 128ئيػتي تا  كطزووة هة ٓةًووى، بةآلَ ئَيٌة ئةو ثاضاُةًاْ بؤنى تةضخاُلطزووة؟ )

يةظاو ( غةز ًوياضى بؤ 188ًوياض زيِاض بؤ ٓةَهٌةتى يوتا اُة، كة ُةٓاتووة تةخػيػات ثَيؿرت ُةكطاوة، )
ُاسية ظياْ هَيلةوتووةكاْ، ٓةضوةٓا ئَيٌة زيػاْ ضَيلةوتوويّ كة ًوونةى ًوتةياعيسيّ ئةواُةى هة 

( ٓةظاض زيِاضياْ بؤ ئيعافة 6880888( ٓةظاض كةًرتة زيػاْ غاآلُة وةكو ًيِشة بؤ ئةًػاَي )4880888)
( نواض غةز 4880888ْ كطزووة )( ُؤ و زة كة زيػاْ ئَيٌة ئيتفايٌا18و  9بلطَي، ٓةضوةٓا ًؤظةفى ثوة )

و ٓةؾتا ٓةظاضزيِاضياْ هةًػاَهسا زيػاْ بؤ ظياز بلطَي، ٓةضوةٓا ٓاوآلتى ئةوةى كة ؾةٓيس بووة زيػاْ هة 
( ٓةظاض، بةَضاغن ئةواُة ٓةض ٓةًووياْ ًةبوةغَيلّ كة هةَ 2580888( ٓةظاضةوة بلطَيتة )1880888)

تى زيلة، ُةفةياتى زيلة ئيعافة بلةيّ كة زواتط سلوًةت بؤي ثاضةية بؤي زاُسضاوة، بؤيةُاكطَي ئَيٌة ؾ
 تَئةَهِةيةت، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
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آل بةو سيػابةى زةبَي ٓةًووتاْ زةغت بةضظزةكةُةوة، زةبَى ٓةًووتاْ يػة بلةْ داضةكى زيلة َهوة
صُةى ٓاوبةف زوو ضؤش زاُيؿتووْ يػةياْ كطزووة، نؤْ زةبَي بةَضاغتى، ئاخط ئةوة نؤْ ئةبَي؟ ئةًة هي

 كاكة ئةوة؟ فةضًوو ًاًؤغتا عٌط.
 بةَضَيع عٌط عبساهععيع بْٔا اهسيّ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هةطةَي زاواي هَيبوضزمن بةؾَيلى ثةيوةُسى بةَضاغن بةئيساضةى دةُابتاُةوة ٓةية، ئَيٌة هة ًيشوةضَيلى 
ٓةُسَيم ثَيؿِياض كطا غَي، نواض َضةيةَ ٓةية هيصُةى ٓاوبةف هةغةضى كؤن بووْ ئةو هيصُة واظحيا بوويّ، 

ى ( ًوياض زيِاض128يوتا اُةكاْ، )( ًوياض زيِاضةى 128ٓاوبةؾةى ياغايي و زاضايي ئةو )
اضةكاُى ( ًوياض زيِاضي ئاو188( ًوياض زيِاضي يةظاو ُاسية و ؾوَيِة ظياْ هَيلةوتووةكاْ،)188تواُاغاظي،)

( ًوياضى ثطؤشةى ُاونة زابَطاوةكاْ، ئةًة با 58( ًوياضى خاُووي ٓاووآلتياْ، )58توضكيا و ئَيطاْ، )
 داضَي بعاُري ئةًة يةن. ،هةغةضي كؤن بري

زووٓةَ/ ٓةض ثةضهةًاُتاضَيلى بةَضَيع هةهيصُةكاُسا ُةبووة ًّ بةثَيي ثةيَطةوى ُاوةخؤ بة ًافى خؤًى 
كة ٓةبَي، بَوَي ظيازى بلةْ ياْ كةًى بلةْ كاتى بسةيَي بَوَى با ثةصتا ُةبَي غةزبَي زةظامن طوةيٍ هة بَطة

 ًوؾليوةًاْ ُيية، ئةوة خاَهي زوو.
خاَهي غَئةَ/ زاواكاضى تطى، تةخػيػاتى تطى هيصُة بةَضَيعةكاْ ُابَي تَيلةَي بةًة بلطَي، با هةًة ببيِةوة، 

هيصُةى ؾاضةواُي ية، ٓةًوو هيصُةكاُى  ،صُةى ثَيؿٌةضطةيةئةًة ئيتيفايي هةغةض بلةيّ زوايي ئةًة هي
ثةضهةًاْ ئةى كةى يػةبلةْ؟ ئةبَي كاتَيلى تايبةتياْ ٓةبَي كة يػةى تيا بلةْ؟ ئةويـ هةًاززةى 

 ؾاظزةية كة تايبةتة بةتةخػيػاتةوة، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ًوو بيدوَيِةوة زةخيةيِة زةُطةوة، بةَضاغتى ظؤض ًوُايةؾةكطا،زةي فةضًوو هيصُةى ظؤض ًوُايةؾةكطا، فةض
 ياغايي.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةو بَططاُة ٓةًوو ًاززة و بَططةى هَي ثَيؿِياض كطاية، بطٍَِطة بَططة ياْ ًاززة ًاززة بسضَيتة زةُطساْ؟ هةبةض 

 زةكاْ زةخوَيِيِةوة هؤ زةُطساْ.ئةوة ًاز
   ًَٝار دٜٓار ذت١ًُ اْغا٤امللارظ.128تًتشّ سه١َٛ اقًِٝ نٛردصتإ بً  شتؾؿ ٚايلاي  )

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

َهساُيية بةَضَيعاْ،ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطة
 با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ بَططةيةكى تط.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ
 ًاززةيةكي تط هةنةُس بَططةيةن ثَيلسَيت، بَططة، بَططة بسضَيتة زةُطساْ:

يذٜٔ ٜتكافٕٛ فكط ايزاتب االمسٞ ٚاملدؾؾات ايشٚد١ٝ َٓح َٛظفني َٔ ايلرد١ )ايتاصع١ ٚايعاعزٙ  ا
 .2812  ايف دٜٓار ٜٚلفع ي٘ بلفعتني خالٍ ايض١ٓ املاي١ٝ 4880888ٚاألٚالد ٚايغٗاد٠ ايلراص١ٝ َلً  قلرٙ )

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية  بةَضَيعاْ ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى
 با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ بَططةيةكي تط.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 بَططةيةكى تط:

  688ٜٓار عٗزٟ فُا دٕٚ َٓش١ قلرٖا )  ايف د488َٓح املتكاعلٜٔ ايذٜٔ ٜتكافٕٛ راتلًا تكاعلًٜا قلرٙ )
 .2812ايف دٜٓار ٜٚلفع هلِ بلفعتني خالٍ ص١ٓ املاي١ٝ 

 
 
 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 بةَضَيعاْ.

ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية با زةغتى 
 اتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ بَططةيةكى تط.بةضظبل

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 بَططةيةكى تط:
 شٚد١ٝ ٚاألٚالد يٛرث١ ايغٗلا٤.ايتؾزف َٓش١ 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية بةَضَيعاْ ئَيػتا زةخيةًة زةُط
 با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ بَططةيةكى تط.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 بَططةيةكى تط:

   ايف دٜٓار.258  ايف دٜٓار اىل )188غٗٝل املٛاطٔ َٔ )سٜاد٠ ايزاتب ايتكاعل٣ يٛرث١ اي

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
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بةَضَيعاْ ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية 
 ا، فةضًوو بؤ بَططةيةكى تط.با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كط

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
قٛابط ٚايتعًُٝات ايتًتشّ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاآلقتؾاد باالصتُزار يف تأَني ايكز  ايعكارٟ يًُٛاطٓني ٚسضب 

 ٓشٛ االتٞ:ايزع١ٝ ٚع٢ً امل
 ١ ٚايٓٛاسٞ.  ًَٕٝٛ دٜٓار ملزانش احملافظات ٚاالقق28َٝلً  )
   ًَٕٝٛ دٜٓار يضانين ايكز25.٣َلً  )

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية 
ةظؤضيِةى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ ( كةؽ هةطةَهساُيية، ب2با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، )

 ًاززةيةكى تط.
 
 
 

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
   َالٜٔ دٜٓار.5تاَني صًف١ ايشٚاز يًُٛاطٓني بلً  )

 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةط
( كةؽ هةطةَهساُيية، بةظؤيِةى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ 5با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، )

 ًاززةيةكى تط.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ٚالد.........ضًف١ املؾزٚف١ يشٚاز الايٜعترب َلً  

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 زكتؤضة ئيِذاظة بسة فةضًوو كان سادي ب ي.
 بةَضَيع اظيس غويٌاْ عبسهوة )ب ي(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ٓةية، بؤًاْ ئةو بَططة و ًاززاُة، بةَهَي ئةو هيصُة َضَيعيياْ ٓةية، َضَيعيياْ غةضغةضًاْ، بةؽ ئَيٌة يػةًاْ 
ُيية يػةى تَيسابلةيّ؟ باؾة ئيتفايي هةغةض كطاوة، بةؽ ئةو ئيتيفاية بةيِى زوو هَيصُة بووة، خؤ 

 ئيتفايي غياغي ُيية ئةوة، ئةًّ يػةَ ٓةية ئةُساًى ثةضهةًامن، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

بؤية زوو ضؤش زاُيؿتِةكاُى ثةضهةًاصياْ تةئذيى كطز بؤ ئةوةى ٓةًوو  بةَضَيعاْ، توخوا ئيذاظة بسةْ، ئَيٌة
فطاكػيؤُة بةَضَيعةكاْ، ثةضهةًاُتاضة بةَضَيعةكاْ، هة َضَيطةى غةضؤكى فطاكػيؤْ و فطاكػيؤُى خؤياُةوة بهّ 

ئةطةض زاُيؿؿّ بطةُة ئيتفايَيم بةَضاغتى، ئةًةى كة ئَيػتا خوَيِسضايةوة ئيتيفايى ٓةًوو اليةُةكاُة، 
ئَيٌة بَييِةوة غةض هةُوَي هةُاو ياعة ًوُايةؾةى بلةيِةوة ئيرت بؤ زوو ضؤش زاُيؿتري؟ ئاخط خوا يبوَي 

 ُاكا بةَضاغتى، بةَضاغتى خوا يبوَي ُاكا، فةضًوو كان ؾَيطظاز.
 ؾطية: عللاذتافظبةَضَيع ؾَيطظاز 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ضهةًاْ ظياتط ئي رتاسي ئةوةياْ كطز كة ًِساَهى كةَ ئةُساًى ( ئةُساًى ثة3ٓةض ئةًَطؤ هةياعةكةزا )
غةُطةضيـ ئةو غوهفةية بيططَيتةوة، ئَي ئةوة غَي كةؽ بوو سةق وايية ئةوة  طَيتة زةُطساُةوة، ئةغوةْ 

 بةغةضيسا تَيجةَضيّ و باغِةكطا، ظؤض غوثاؽ.
 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

َي ئيرت ئَيٌة زواي زوو ضؤش ًوُايةؾة و طةيؿتِة ئيتفاق، ئةُساًَيلى زيلة ثَيؿِياضَيلى تط كاكة خؤ ُاكط
بلاتةوة، ئةو ٓةًوو ثَيؿِياضة زيػاْ زةبَي بهَيتةوة زيطاغة بلطَيتةوة و َضةئى هةغةض بسضَيتةوةو، ئاخط 

 ئةوة ُاكطَي، بةَضاغتى ُاكطَي، فةضًوو كان عٌط.
 

 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس:
 َضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بة

ئَيٌة وةكو هيصُةى زاضايي و، هيصُةى ياغايي، و، ئةو بةَضَيعاُةؾى كة ًيواُساضيياْ كطزووة وةكو 
( غةعات هَيطة يػةكطا هةُاو ثةضهةًاْ، 38ُوَيِةضاييةتى فطاكػيؤُةكاْ ثاف ئةوةى كة ُعيلي ظياتط هة )

ى ُوَيِةضى سلوًةت ئةوةى كة ئيٌلاْ بوو ئيتفايٌاْ ئَيٌة ضَيعًاْ بؤ ئةو يػاُة ططت و، بة ئاًازةبووُ
 كطز هةغةضى ئةبةو ؾَيوةية ًاززةكاْ زاَضَيصضاوة، ظؤض غوثاؽ، ٓةض ئةوةُسةية.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان طؤضاْ.
 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ةوة بؤ ثةيَطةوى ُاوةخؤ، ئَيٌة يػة هةغةض ٓةض ظياز كطزَُيم زةكةيّ زةبَي بعاُري هةكوَي تلاية با بطةَضَييِ
تةخػيػاتى بؤ زةيِري، ئةوةى ئَيٌة هة هَيصُةى ٓاوبةف ثَيي طةيؿتوويّ خؤ هةواُةية ئةطةض هة شيوساتى 

بابي تط ظياز  ئةُساًاُى ثةضهةًاْ و تةُاُةت ئةُساًاُى هيصُةكةف بجطغي شيوساشياْ ظؤض بووة، ظؤض
بلةيّ، ظؤض هةو غةيفة بةغةض بلةويّ، ظؤض بواضي زيلة بططَيتةوة، ظؤض نري و توَيصي زيلة بططَيتةوة، 
بةآلَ غةيفى ثاضةكة ئةو ًةبوةغةية كة كان ئاغؤ باغي كطز، ٓةض هَيلي بسةيِةوة ئةواُةى سلوًةتيـ 

اْ و بؤ ًةغةهةى ٓةَهٌةتي ( ًوياض بؤ ُاونة غِووضيةك228تةخػيػي بؤ كطزووة زةضيبَيِّ )
زضوغتلطزُى يوتا اُة زةنَيت دطة هةوةى ئَيٌة كؤًةَهَيم ًوونةى اليةُى زيلةًاْ ظياز كطزووة، 
وةظاضةُى ًاهييةًاْ هةال بووة طوتوويةتى ئةطةض ئةو بَطيِة بؤ ئةو ثؿتيواُيةبَي بةغةض ناو ًّ زةتوامن 

ًةَهةن شيوساشياْ ٓةية، بةآلَ زةبَيت كاًة ظياز ُةكطَي و ثَييوة ثابةُسمب، ئةطةض يػة هةغة شيوسات بَي كؤ
ََِي؟ ظؤض غوثاؽ.  كاًة هةكوَيـ ب

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان ئاضاَ فةضًوو.
 
 
 

 بةَضَيع أيوب ُعٌت يازض )ئاضاَ(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ة، بةآلَ ًّ يةكَيلٍ هةو بةؾساض بوواُة تةسةفوظَ ُووغيوة، بةَهَي تةبعةْ ئةو خاآلُة طفتوطؤي هةغةض كطاو
يةكَيم هةو خاآلُة بطيتيية هة ًػةهةى ظةواز كة ز.أظيةزيـ باغي كطز هة هيصُةكة ئَيٌة زاواًاْ كطز كة 

(  سةوت ًويؤْ و ثَيِر غةز ٓةظاض زيِاضبَي و، كؤًةَهَيم خاَهى تطيـ بةَ ؾَيوةية، غوهفةي 705880888)
( ًويؤْ زيِاضبَي، هةبةض ئةوة ُيية بَوَي وةآل طؿتيية هةغةض ٓةًوو َضةيةًةكاْ َضَيللةتوويّ، 38عةياضيـ )

 ظؤض غوثاؽ.
 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

ئَيػتا زةخيوَيِيِةوةو تةواو ًوُايةؾةى هةغةض بلةْ، ئةوةى زةُطى هةغةض زضاوة تاظة َضؤيي، فةضًوو با 
 ة ئةوةى َضةئى ٓةية با ًوُايةؾةى هةغةض بلا، فةضًووْ هيصُةى ياغايي. وَيِِةو

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 غٗلا٤ ٚاملؤْفًني َٓش١ رد قاب١ً يالصرتداد.ايشٚاز ألٚالد ًٜعترب َلً  ايضًف١ املؾزٚف١ ي
 ْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًا
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كـَي يػـةي ٓةيـة بـا بفـةضًوَي، بةغـةض نـاو ُاوتـاْ زةُووغـٍ، بـةَضَيعاْ، ئَيػـتا زةخيةًـة زةُطساُـةوة، كـَي               
هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية بـا زةغـتى بةضظبلاتـةوة؟ كاكـة بةظؤيِـةى      

 زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.
 اه ازض زظةيي:بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبس

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

  ًَٝلار دٜٓلار يللعِ املغلارٜع ارتلَٝل١ يف االققل١ٝ ٚايٓلٛاسٞ ٚايكلز٣ اذتلٚدٜل١          188)خيكل ًبوـغ يـسضة   
ضلها١ْٝ ٚبايتٓضلٝل َلع    ايٓضل١ ايإ ٜقاف اىل  َٝشا١ْٝ ت١ُٝٓ احملافظات سضب  ٢املتقزر٠ ٚاملزس١ً صابكًا عً

 ٚسار٠ ايتدطٝط.
 غ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أض

بةَضَيعاْ، ئَيػتا زةخيةًة زةُطساُةوة، كَي هةطةَهساية با زةغتى بةضظ بلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، كَي هةطةَهساُيية 
 با زةغتى بةضظبلاتةوة؟ ظؤض غوثاؽ، بةكؤى زةُط ثةغِس كطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 َيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَض

   ًَٕٝٛ دٜٓار يلعِ املغارٜع ارتل١َٝ يًُٓاطل املضلتكطع١ ٚاملتٓلاسع عًٝٗلا ٚتتلٛىل    58ختؾٝؿ َلً  قلرٙ )
 ٚسار٠ ايتدطٝط يف أالقًِٝ َتابع١ تٓفٝذٖا.

 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان بطٓاْ.
 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ:

 ع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَي

( فةيةضة ٓةية ًوكةضةضة، ظياْ هَيلةوتواُى كـؤض  1ئةواُةى تط ًّ ٓةًوو زةُطٍ ثَيسا، هةطةَهيابووَ، بةآلَ )
ــاآل )   ــةزوةهي ئةًػـ ــة دـ ــآل هـ ــة ئةغـ ــةًاُيـ )  011هـ ــةضخاُلطاوة ئـ ــؤ تـ ــاضي بـ ــؤ  011( ًويـ ــةياْ بـ ( زيلـ

(، ياضًةتيٍ بسة ئـةوةتا دةزةوهةكةيـة بـطا،    211تةضخاُلطزووة، ئةطةض وابَي ياْ ئةبَي تةغبيتى بلةى بة )
( 21( ًويــاض بــؤي تةخػــيؼ كــطاوة، ئةطــةض )21زووٓــةَ ؾــت ُاونــةى زابــَطاو بــة دةزوةهةكــةى خؤتــاْ )

( ًويـاض، بةَضاغـتى ٓـةضُابَي ثـةصتابَي، ُويتـةى      011ًوياضي تـطي بـؤ تةخػـيؼ زةكـةى ئـةبَي بيلـةى بـة )       
( ًويـاضي  021( و بيػـت ًويـاضي بـؤ تـةضخاُلطاوة، ئةطـةض )     021غَييةَ تواُاغـاظي الواْ هةدةزوةهةكـةزا )  
 ( ًوياض، غِسويى ئيػلاُيـ بةٓةًاْ ؾَيوةية، ظؤض غوثاؽ.201تطى بؤ تةضخاْ ئةكةى ئةبَي بيلةى بة )

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ز. عٌط.
 بةَضَيع ز.عٌط ظيساًري خسض )ُوضةزيّ(:
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 ى ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤك
ئةًةى كة ٓاتووة فيعوةْ هة دةزوةهي تةخػيػاتازا ٓةية، بةآلَ بؤ تةغبيتلطزْ و ئيعٓاضي ياُوُي ئايا 
زةُطى ثَيسضاوة ياْ ُا؟ زةُطى ثيَجِةزضاوة، بؤية ثَيويػن ٓةية ئَيٌة هةوَيـ طفتوطؤًاُلطز ثَيويػتة هةُاو 

ةتى ثَي بسضَي بؤ ئةوةى يعى ثةضهةًاُيؿةوة ؾةضًاُى بةَضَيعياُووُةكة تةغبيت بلطَي هةاليةْ ئةُسا
 سلوًةت بةتةواوةتى ئيوعاَ بلة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ُاغم خاْ.
 بةَضَيع ُاغم تؤفيق عبساهلطيٍ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ّ، بةؽ ئةواُةى هةئيػتي تاعةكاُسا بَطاوة ئةوةى يةكةزتاض كة هةياُووُةكةزا ٓاتووة ئةوة زةُطى ثَيسةزةي
( ًوياض زيِاض بَطاوة غةزى بؤ ئةوة، ئَي 458هيصُةكة ضَيللةوتووة هةغةضي ئةًة هةوةية كة كان ئاغؤ زةَهَي )

يةعِى ئَيػتا تؤ غةزز بةظيازة بؤ زةًيَِيتةوة ئةبَي ئةو غةزة تةخػيػاتى بؤ بلةيّ ئةطةض غةزى ُاو 
اُي توضكياو ئَيطاْ ئةبَي ئةَ غةزةى تط تةخػيػاتى تطى بؤ بلةيّ، نوُلة ئةًة ياُوُةكة كة بؤ ئاواضةك

هة ُةتيذةى ئيػتي تاعاتى غَي غةضؤكايةتيةكة ئةَ غةز ًوياضةًاْ بؤ زةضنووة ياْ ئةوةتا ئةبَي بيلةيّ 
 ثاؽ.بة زوو غةز ياْ ئةو غةزةًاْ بةظيازة بؤ زةًَيَِيتةوة ئةبَي تةخػيػي بلةيّ بؤ ؾتى تط، ظؤض غو

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان لري.
 بةَضَيع لري غويٍ اًري بةط:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ. 
ئَيٌة ئةوة زوو َضؤشة هة هيصُةكة زاُيؿتوويّ ئةَ تةخػيػاتة بةثَيي ئةو ئيػت تاعةية كة كطزووًاُة هةُاو 

( ًوياضة، ئَيٌة ُاكطَي داضيلى تط 486ةكةَ زةضَيِا )هيصُةكة بةُسةياْ تةكوية كطز كة ئيػتي تاع
تةخػيؼ بؤ سةيوَيم، بؤ كةضتَيم بلةيِةوة كة خؤي سلوًةت تةخػيػي بؤ كطزووة ض ئةوةى 

( ًوياضي بؤ 58بَي، ًةُاتي ى ًوتِاظ  هة ئيعاُاتا ) َٓاطل َتٓاسع عًٝٗا  تواُاغاظيةكة بَي ض ئةوةى )
ًاززةكاْ ئَيٌة هةوَى يةعِى ٓةُسَي ؾت ٓةية دؤضةن هةظيازةى تةخػيؼ كطاوة و، هةَضاغتيؿا كؤي 

 تَيساية، ئَيٌة هةغةض ئةًة ئيتفايٌاْ ُةكطز، غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 غيوةيى خاْ.
 اظيس: عجُإبةَضَيع غيوةيى 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ؤى زاُاية ئةو ئيػت تاعةتاُةف كة هَيصُةى ٓاوبةف ثَيلياْ بةُػبةت ئةو خؿتةى كة سلوًةت ُاضزيتى ه
ٓيِاية سةق واية ئةوة ئيػت تاعاُة هةطةَي ئةو زآاتةى ئةوةى سلوًةت زايِاية كؤي بلةُةوة ئيِذا ئةو 

 تةخػيػاتاُة غةض هةُوَي هيصُةكة بيلاتةوةو ئةو كاتة ًوُايةؾةى زةكةيّ، غوثاؽ.
 غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ 

 كان ؾؤضف.
 بةَضَيع ؾؤضف زتيس سػري:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بؤ ئةوةى هة ئيؿلاهيةتى زووباضة بووُةوةى ئةو شًاضاُة خؤًاْ بة زووض بططيّ ئةوةى كة سلوًةت 
أَني   ًَٕٝٛ يت58ختؾٝؿ َلً  قلرٙ )هةخؿتةى تةضخاُلطاو ئاًاشةى ثَي كطزيية هَيطة بَوَيّ: بؤ صيووُة )

( بَوَيري: وةكو هةخؿتةى تةضخاُلطاوى َٓاطل املتٓاسع عًٝٗاياْ ئةوةى ئى زةعٌى ًةؾاضيعى )ايضهٔ  
 سلوًةت زا ٓاتووة بةوة كؤتايي ثَي زَي داضَيلى تط زووباضة ُابَيتةوة، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان كاضزَؤ.
 
 
 

 ثريزاوز: بةَضَيع كاضزؤ ستٌس

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ؾتةكة ضووُة ئَيٌة ئيػت تاعٌاْ كطزووة بؤ تةخػيػات، بؤ بواضَيم كة سلوًةت كطزبَيتى، تؤ بؤ زووداض 
بؤي زةكةيتةوة؟ سلوًةت كطزوويةتى كاكة، سلوًةت با خؤي دواب بساتةوة، سلوًةت خؤي 

ووى واُيية، هةبةض ئةوة ئَيٌة داضَيلى تط تةخػيػاتةكةى  كطزووة هةغَي، نواض خاَي واية، هة ٓةً
( ًوياضةى تؤف و سلوًةتيـ كطزوويةتى 488ئيػت تاعةكةًاْ كطزووة بؤ بةؾَيم كة بَطياضًاْ هَيسا هةو )

زةبَيتة زوو ئةوةُسة، هةبةض ئةوة زةبَي ئةًة ئيعٓاض بلةى داضَيلى تط ُةن سلوًةت بَوَي ئةوةَ زياضي 
 بلا، غوثاؽ.كطزووةو ٓةض ئةوةى خؤي غةضف 

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان خوضؾيس فةضًوو.
 بةَضَيع خوضؾيس أظيس غويٍ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئةو غييةى بةَضَيع غلطتَيطي ثةضهةًاْ ثَيؿِياضي كطز غييةكة بةو ؾَيوة زابَطَيصضَيت بؤ ئةوةى بعاُري 
اوي ٓاتووة، ئَيٌة ئةو غييةية باغي هَي زةكةيّ هةُاو ياغا ٓةض بؤ ئةًة ٓةًاْ ثاضةية كة هةُاو دةز
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تةئليسة، بةآلَ ثاضةكة ٓةض ٓةًاْ ثاضةية. و، بةَضَيع غلطتَيطي ثةضهةًاْ غييةيةكى ًةع وزي ئي رتاح كطز 
 سةظ زةكةَ بةو غيية زابطَيصيّ بائيؿلاهييةت زضوغت ُةبَيت، غوثاؽ.

 ةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غ

 كان ظية غعيس.
 ًة عوي:ةًة غعيس سةبةَضَيع س

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ة ئةطةض باؽ ئةوةية كة هةًاززةكاُسا هَيطة زياضي كطاوة، زواُعزة سةيى، ئةَ زواُعة سةيوزواُعزة سةيى 
ُةكةى كان غةًري دياياْ بلةيِةوة ئةى بؤ ؾةؾةكةى تط ديا ُاكةيِةوة؟ ئةوة خاَهَيم، ثؿتطريي بؤ نوو

زةكةَ كة خؤي هة هيصُةى زاضايؿة و هة هيصُة ٓاوبةؾةكةف بووة، ئةًاُة با زووباضة ُةبِةوة، نوُلة 
َِيّ، بؤ هَيطة زووباضة بَوتةوة؟ هَيطة 488ئَيٌة ًةغةهةْ كةغِسويي ئيػلاْ و ئيعٌاض هة ) ( ًوياضةكة ئةي

يػتيػٌاض بؤ ئةواُةى توضكيا و ئَيطاْ بؤ ئةواُةى ٓةية با هةوَي ُةبَي، ياْ هةاليةكي زيلةوة ٓةيئةى ئ
(، تواُاغاظى ٓةًوو هَيطة زووباضةية ئةوة دةزوةهةكةى سلوًةت خؤيةتى ئةَ َٓاطل َتٓاسع عًٝٗا)

ئيؿلاهة سةهبَب، ثَيويػتة سةهبلطَي ئةطةض ئةَهي بؤ ئةوةى هةًاززةكة ٓةبَي ئةى ؾةؾةكةى زيلة بؤ 
 ُاَهَي؟ غوثاؽ.

 ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ 

 كان ئاغؤ فةضًوو.
 بةَضَيع بلط كطيٍ ستٌس )ئاغؤ(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بةثَيي ئةو ئيػت تاعةتاُةى ئَيٌة كطزووًاُة  ئيػتي تاعاشياْ هة ٓةضغَي غةضؤكايةتيةكة كطزيية، كة 
تطخاُلطزؤتةوة بؤ وةظاضةتى  ( بيػت و يةن ًوياض و غةز و زواُعزة ًويؤُة، ئةًةًا210112ْ)

تةُسضوغتى هةطةَي وةظاضةتى ؾاضةواُييةكاْ بؤ زةعٌى ضياظة ئةَ بيػت و يةكة بةَ ؾلوةًاْ تةخػيؼ 
( نواض ًوياض ثَيِر غةز و غي و غَي ًويؤصياْ ئيػت تا  كطزووة 40533اغةى وظةضْا  )ئكطزووة، هةضي

بيػت و ؾةف ًوياض و ؾتَيلٌاْ ئيػت تا  كطزووة، ( نواض غةز و 426ئةًةياْ يةن، هةوةظاضةتةكاُى تط )
ئةًة داضَيلى تط نؤْ تةخػيػي زةكةيِةوة؟  ،( نواض غةز و غي ًوياض زيِاض438ٓةًووى ئةكاتة )

( غةز و ٓةؾتا 188ٓةُسَيم ؾتٌاْ كطزووة بةثَيى تةيسيطات بؤ ؾةٓيساْ بابَوَيري ئةواُةى كة هة)
ثةصتا ٓةظاض، ٓةضوةٓا ًيِشةى ًِساَهى ؾةٓيس بؤ ًةغائيوى  ( زوو غةز و258ٓةظاضةوة كطزووًاُةتة )

ظةودى و ئةوالز و ؾتى وا ئةًةف زيػاْ ثاضةيةن ئيعافة زةكطَي بؤ ًوتةياعيسيّ، بؤ فةضًاُبةضاُى ثوة 
( زوو غةز ًوياض زةكةْ بةثَيي 288( ُؤ و زة، ئةًاُة ٓةًووياْ بةثَيي تةيسيطات زةوضووبةضى )18و  9)

( زوو غةز ًوياض زةكةْ، ٓةضوةٓا ئةوثاضةييةى زيلة كة زةًيَِيتةوة 288اضةت، سلوًةت )تةيسيطاتى وةظ
( غةز 128( غةز ًوياض زاُسضاوة بؤ ًةُات ى سسوزى ظياْ هَيلةوتوو، ٓةضوةٓا بؤ يوتا اُةكاُيـ )188)



 254 

زةًيَِيتةوة  ( زة ًوياض18( نواض غةز و بيػت ًوياض، )428و بيػت ًوياض، زةكؤيبلةُةوة ٓةًووى زةكات )
 بعاُّ ئةًة زةكطَي ني هَي بلةيّ؟ غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ز.اظيس.

 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ عوى )وةضتى(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

كطَي زوو بَط بؤ خؤي هةَضاغتيسا ئةو طوشًاُةى كة زياضي زةكطَيت تةُٔا يةكذاض زياضي زةكطَيّ يةعِى ُا
بَطي دياواظ زياضي بلطَي، بةآلَ ًّ هةطةَي ئةوةزاَ ئةواُةى كة هة دةزوةزي سلوًةتا ٓاتووة زوو يةن بواض، 

ئةوةى كة ُةيى ُةكطاوة بؤ ئَيطة ئةًاُةف ُةيى بلةْ بؤ ُاو ياغاكة بؤ ئةوةى بة ًاززةى ياغايي تةغبيت 
يسا ئةوةى كة هَيطة زياضى كطا، ُاكطَي هةو دسوةهةف بلطَيّ و يوةتى ياُوْ وةضبططْ ئةطةض ُا هةضاغت

 ٓةًاْ بَط زياضي بلطَيتةوة، يةعِى يةكذاض بَطةكة زياضي زةكطَي، غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان طؤضاْ.
 
 
 

 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

تط تةئليس هة يةن ؾت زةكةيِةوة ئةَ ئيؿلاهيةى كة ئَيػتا هةَ ٓؤَهةيا بـاؽ   ئةُساًاُى ثةضهةًاْ، داضةكى
زةكطَي زوو ؾتة، كة ٓةضزوواليةْ زةتواُري بَوَيري سةيى خؤيةتى يػةى هةغةض بلـا، يـةكيياْ يػـة هةغـةض     

َيلى تـط  ئةوة زةكطَي كةوا تواُاغاظى ياخوز ئاواضةكاُى ئَيطاْ ئةو ثاضةى كة سلوًةت بؤى زاُايـة ئَيٌـة دـاض   
بؤي زابَِييِةوة، ثاضةكة ظياز زةكا، بةآلَ ضووُلطزُةوةكة بةَ ؾَيوةيةية بةؾَيم هةًاُة ئَيٌة ًةبوـةغَيلٌاْ  
بَطيية، ئةوةى داضَيلى زيلة بالاُلطزةوة ئةَ ًةبوةغةًاْ تةخػيؼ كطزووة بؤ ئةو بواضاُة كـة ٓـةًووى   

از كطزُـى ًوونـةى ؾـةٓيسى ٓـاووآلتى، ًيِشـة      زةُطٌاْ بؤزا )يةظا و ُاسييـة، زوغـتلطزُى يوتا اُـة، ظيـ    
بةثوة ُؤ و زة، ًيِشةيةن بةتةياعوز، ظياز كطزُى زةضًاَهةى ًِساَي، ظياز كطزُى غوهفةى ع ـاضى طوُـس بـؤ    

( بيػت و ثَيِر ًويـؤْ. ئـةوةى زووةًيِيـاْ بـةَضَيع غـةضؤكى ثةضهـةًاْ، ئـةوةى كـةوا بـؤ )ئاواضةكـاُى           25)
ة( ُاونة زابَطَيِطاوةكاْ و غِسويي ُيؿتةدَي بووْ( َضاغتة هـةُاو ًيعاُييـةى   ئَيطاْ و تواُاغاظي و )ًةُتي 

سلوًةتا ٓاتووة، بةآلَ طـوتطاوة بئَيِيِـة ُـاو ياُوُةكـة تـةُٔا بـؤ ئيعٓـاض كـطزْ و زاُـاُى بـة ًاززةيـةكى            
 ئاغايي، واتة زووباضة تةخػيؼ ُةكطَيتةوة، غوثاؽ.

 هةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةض



 255 

 ئاؾن خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ئاؾتى ععيع قاهع:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيٌة هة ًـاوةى زوو ضؤشى ئـةو زاُوغـتاُة كـة زاُيؿـذي بـوو هـة َُيـواْ ٓـةضزوو هيصُـةى ٓاوبةؾـا، بـةَضَيعاْ             
ئيػـت تا    ُوَيِةضاُى سلوًةت هةوَى بووْ، بة بَطواي ًّ خياضَيلى ظؤض ظؤض بةغيت بوو ئةطـةض بـؤ صيووُـة   

بلطَي بؤ فآلْ ًةداي، ُيػبةتةكة ئةوةُسةية، بـَطي ثاضةكـةف ئةوةُـسة زةكـات، ًـةفطوظ بـوو بةَضةيةًـةوة        
ػبةتةكاْ بواض ئةًيَِيتةوة بؤ ثاضة بؤ يَُيوة ٓةَضةًةكيية بةثَيي بَطيِى بَيِة شووضةوة، نوُلة ُاكطَى بةَ ؾ

ي زاُيؿتِةكاُا ئاًاززة بلطاباية بؤ ئـةوةى ئَيٌـة سيـاْ    توَيصةكاُي تطيـ ئةبواية ئةو َضةيةًاُة هةطةَي كؤتاي
 ظاُيباية نةُس هة ثاضة زةًيَِيتةوة نةُس توَيصى تط هةو ثاضة ئيػتيفازة زةكات، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان لري.
 بةَضَيع لري غويٍ اًري بةط:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هةَضاغتيسا ئةو َضةيةًاُة هة هيصُةكة ًّ زةضًلطز بؤ ئةوةى هةثَيـ ناوى ثةضهـةًاُتاضاُى بـةَضَيع ضووْ بـَي    
( تطيوؤصيـاْ  3( زة تطيوؤْ و  سةوت غـةز و ؾـتَيلة، )  180788هة سلوًةت، بوزدةى تةؾييوى سلوًةت )

ًـاُلطزووة، ظائيـسةْ ًـةُافعي    ( تطيوؤْ و كةغطَيم زةض6زةضَيِاوة بؤنى؟ تةعويعاتى ًؤظةفري كة ئةكاتة )
( ًويـاضي بـؤ زةنـَي و كـةؽ و كـاضي      488ئيذتيٌاعى هةبةض ئةوةى وةظاضتى كـاض و كاضوبـاضي كؤًةآليـةتى )   

( ًوياضى تواُاغـاظى هـة   128ؾةٓيساْ هةوَيوة َضاتبةكاُياْ تةضتيب زةكطَي، ئةوة اْ زةضكطزووة، ظائيسةْ )
( غـَي تطيوؤُةكـة كـةَضةتى    3( تطيوـؤْ بـووة، )  3ًاوةتـةوة ) غِسويةكة ٓةية ئةوة اْ زةضكـطزووة، ئـةوةى   

( ًوياض زةكا ئةوة يةن، زوو/ ئةوةى تةخػيؼ كطاوة بؤ ثةضهةًاْ كـؤي ثةضهـةًاْ   458% ًاْ كطزووة )15
( 68غــَي/ غــةضؤكايةتى ئي وــيٍ ) ( ًوياضًــاْ هــَي بَطيــوة.13% ًــاْ كــطزووة )28( ًويــاضة كــةَضةتى هــة 68)

( ًويـاض و كةغـطَيلة   52نـواض/ ًةدويػـى يـةظا )    ( ًويـاض ئـةكا.  12ًـاْ كـطزووة )  % 28ًوياضة كـةضةتى هـة   
( نـواض غـةز و   4860258( ًوياض ئةكا، ئةو غَي َضةيةًة كؤ ئةكةيتـةوة ) 18% ًاْ كطزووة )28كةَضةتى هة 

ــط         ــةًَيلى ت ــةض َضةي ــَيوةية ٓ ــةو ؾ ــةكاْ ب ــا، َضةيةً ــؤْ زةك ــةصتا ًوي ــةز و ث ــاض و زوو غ ــةف ًوي ــتا و ؾ ٓةؾ
ًةتة بةضزةَ هيصُةى بةَضَيعيـ هةوَيـ ئيتفايٌاْ هةغةض ئةو َضةيةًـة كـطزووة ٓـةض َضةيةًـةكى تـط      خػتوو

 ٓةَهةية، غوثاؽ. 
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو كان عٌط ٓةوضاًى.
 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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وباضة تةضخاُلطزُةوةى بؤ ئةوخةضدياُةى كة ض ثَيؿِياض كطابووْ و، ض ئةوةى ثةيوةُساضة بة بَطيّ و، زو
هةهيصُةكةف ئيتيفايى هةغةض كطابوو ٓةُسَيلى تةغويية هةغةض كطاوة، بةآلَ ئةوةى كة ثةيوةُساضة بة 
ٓاتِى نةُس ًاززةيةن بة صيووُة ًاززةيةن بؤ يةضةبوو كطزُةوةى ئةو ئاواضاُةى كة هة ئَيطاْ و توضكيا 

( ًوياض بؤ 58وُةتةوة ياْ ٓاتِى ًاززةيةن بؤ تواُاغاظى، ياْ ٓاتِى ًاززةيةن بةتةخػيؼ كطزُى )طةَضا
زةعٌى ئةو كةغاُةى كة كةًسضاًةتّ بؤ خاُوو زضوغتلطزْ، ئةًة ثةيوةُساض ُيية بة ئيػت تاعةكةوة 

َٓيِاويةتى  ئةًة تةُٔا بؤ ئةوةية تةييسى سلوًةت بلةيّ ئةو ًةباهياُةى كة هةُاو دةزوةهي خؤيسا
تةداوظى هةغةض ُةكا تةُٔا بؤ ئةو بابةتاُة غةضفى بلات كة بؤي زاُسضاوة ئَيػتا بةؾَيلى ظؤض هةو 
ئيػت تاعةى كة ٓةبوو وةكو ًاًؤغتا غةًري ئاًاشةى ثَيسا ئَيٌة زةُطٌاْ هةغةض زاوة و، ئةوةى كة 

يي، وةكو هيصُةى ياغايي و، ُوَيِةضى ثةيوةُساضة بة َضةيةًةوة يةن تلاًاْ ٓةية  ئَيٌة وةكو هيصُةى زاضا
سلوًةتيـ كة هةوَي ئاًازة بوو ئةوةى كة ثةيوةُساضة بة َضةيةًةوة ئَيٌة ُابَيت بهيِة ُاو وضزةكاضي 
هةبةض ئةوةى ئَيٌة توؾى ٓةَهة زةبري، بةؽ تةُٔا ُيػبةكاْ زةَٓيِري و، هةغةض ئةَ بابةتةف ضَيللةوتري، 

ََِي ئةًة ئةبَي تةعويعاتى 28ئةَهَيري هة نوُلة بَطيِى ًةباهيغ ئَيػتاكة  % هة بوزدةى فآلُة ؾوَيّ ب
ًؤظةفيِى هَيسةضبلطَيت ياْ ٓةُسَيم سيػاباتى تط كة ثةيوةُساضة بة ثاضةى خةَهلى و، شياُى خةَهلي يةوة 

 و، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 فةضًوو ًاًؤغتا كاوة.
 
 اوة ستٌس اًري:بةَضَيع ك

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئةوةى كة ئَيػتا ئَيٌة ًوُايةؾةى هةغةض زةكةيّ ئيؿلاهيةتةكة هةوةية ئةو ئيػت تاعةتاُة كة بَطاية 
هةواُةى كة هيصُة ٓاوبةؾةكة بَطييةتى ثَيٌاْ واية داضَيلى تط زةبَيتة بةزيى بؤ ئةو خةضدييةى كة 

ُةوةى يةظاو ُاسيية زووضةكاْ، بؤ تواُاغاظى و ئةواُة، ئَيٌة هة هيصُةى زاُسضاية ًةغةهةْ بؤ يةضةبوو كطز
ياُووُى زةثطغري ئايا ئَيٌة زةتواُري بة ياُوَُيم بَوَيري ئةوة ئةطةض ببَيتة بةزيى بؤ خةضدييةكاُى ثَيؿرت، 

ًةعاهةدةي ُابَيت ببَيتة بةزيى بؤ خةضدييةكاُى ثَيؿرت كة هة بوزدةكة زاُسضاوة؟ ئةو كاتة ثَيٍ واية 
زةكاتّ بةؽ بةبَططةيةكى ياُوُى ظيازى بلةيّ ئةو ئيػت تاعةتاُة داضَيلى زيلة ُةبَيتة بةزيى بؤ 

 خةضدييةكاُى ثَيؿرت ثَيٍ واية ًةعاهةدة زةكطَي و ثَيٍ واية كةغيـ طوَيي هَيِة بوو، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 كان غةضٓةُط.
 َيع غةضٓةُط فطز :بةَض

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ٓةغت زةكةَ ًوُايةؾةيةن ٓةية، و، هَيم تَيِةطةيؿتَِيم ٓةية، بؤ عي دى ئةو ًوظوعة  ًّ زاوا زةكةَ 
 غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ ثَيؿِياظي زواخػتِى دةهػةكة زةكةَ بؤ ُيو غةعات، ظؤض غوثاؽ.

 هةًاْ:بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع ألاعيى/ غةضؤكي ثةض

يوةَضؤ بةخواتاْ ( نواض و ُيوى ثاف 84:38ُئةوة بة يػةت زةكةيّ دةهػةكة ٓةَهسةططيّ تا غةعات )
 زةغجَيطَ، غوثاؽ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاُيؿتين زووةَ
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 هةغةض طفتوطؤكاْ، ئيِؿاَه  كةًَيم ئيػطاسةتتاْ كطزووة و غةض و زَهتاْ خؤؾرت بووة، بةضزةواَ زةبري
هَيصُةي ٓاوبةف فةضًووْ بؤ ؾوَيين خؤتاْ، هيصُةي ياغايي ئةو ًاززةية ظؤض ًوُايةؾةًاْ هةغةض كطز، 

 ًاوةيةكي ظؤضي خاياُس، ئَيػتا ئاخري قياغة  وَيِِةوة بؤ ئةوةي بيدةيِة زةُطةوة.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
وةي ثةضهةًاْ ًاززةيةكي ثةغِس كطز بةوةي كة َضَيصةيةن، بَطَيم ثاضة هة ٓةض غَي غةضؤكايةتي و زواي ئة

وةظاضةتةكاْ و ئةصتوًةُي وةظيطاْ زواي بةزةضكطزُي يةضةبوو كطزُةوةي فةضًاُبةضاْ ئةو ًاززةية ثةغِس 
، بةآلَ هة َضاثؤضتة ٓاوبةؾةكة كطا، بَطة ثاضةكة تةضخاْ كطا بؤ نةُس بابةتَيم، ئةو ًاززةية كؤتايي ثَي ٓات

باؽ هة نةُس تةخكيكاتَيم كطابوو، كة هةو بَطة ثاضةية ُةبوو كة كةَ كطاوةتةوة هة بوزدةي ئةصتوًةُي 
وةظيطاْ و ٓةض غَي غةضؤكايةتي و وةظاضةتةكاْ و فةضًاُةطةكاُي كة ُةهلاوْ بة وةظاضةت، بةآلَ ثَيؿِياضي 

ةبوو، هةبةض ئةوةي هة خؿتةيةكي ٓاوثَيض كة هةاليةْ سلوًةت ظؤضبةي ظؤضي ئةُساًاُي ثةضهةًاْ ئةو
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ثَيؿلةف بة ثةضهةًاْ كطاوة، كؤًةَهَيم ثطؤشة تةخكيكاتي بؤ زاُطاية، ثَيويػت ُاكات زووباضة هة ُاو 
ياغاكة باؽ بلطَيتةوة، هةبةض ئةوةي كة نةُس خاَهَيلة ئَيٌة ُايسةيِة زةُطساْ و ثَيويػت ُاكات، هةبةض 

كيكاتي بؤ كطاوة، هة خؿتةي بوزدةزا ٓاتووة، ُايَيتة ُاو ياُوُةكة بة زةيي ياغايي، ئَيػتا ئةوةي تةخ
 ئةو زوو ًاززةي كة هة َضاثؤضتة ٓاوبةؾةكة ٓاتووة، يةن هةو ًاززاُة:

ع٢ً زتًط ايٛسرا٤ إؽلار األْظ١ُ ٚ ايتعًُٝات اي  تضٌٗ تطلٝل َللأ ايالَزنش١ٜ عٓل متٌٜٛ ايٛسارات ٚفل )
 ٝات ايٛارد٠ يف ٖذا ايكإْٛ ايؾالس

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
 كَي هةطةَهساية؟ كَي هةطةَهسا ُية؟ بة كؤي زةُط ثةغِس كطا، فةضًووْ بؤ ًاززةيةكي تط.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

 ًاززةيةكي تط:
ظاّ ٚاسل ملدؾؾات املٛظفني ايعاًَني يف دٚا٥ز اإلقًِٝ بٗلف حتكٝل ع٢ً زتًط ايٛسرا٤ إعلاد ٚ إؽلار ْ)

 (.املٛفٛع١ٝ ٚ ايتٛاسٕ ٚ ايعلاي١
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 ثةضياْ خاْ ئةوة ئيتيفايي هةغةض كطاوة، فةضًوو.
 
 

 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

يةعين ططفتٍ ُية هةوةي كة ئيتيفاق هةغةض ئةوة كطاوة، بةآلَ هة ًّ يػةكةَ هةغةض ئةوةية، 
ًوخةقةقاتي ًوةظةفري زا كَيؿةيةن ٓةية كة سةية ئةطةض ئةَ ُويتةية دَيطةي بَي، ئةطةض ز.َضؤشاْ و 
كان عةوُي هَيطةزا بعاُّ دَيطةي زةبَيتةوة ياْ ئيعافةي بلةيّ بؤ غةض ئةواُة، ئَيٌة هة ًوخةقةقاتي 

ا بة تايبةتي كة ثاض هة بوزدةي ثاض زا بَطياضَيلٌاْ زةضكطز بة كؤي زةُط كة ًوخةقةقات ًوةظةفري ز
ٓاوتا بلطَيتةوة هةطةَي ئةو ًوخةقةقاتةي كة هة عرياق زا ٓةية، ٓةتاكو ئَيػتاؾي ثَيوة بَي، هةو ٓاوتا 

ةطةض ًوةظةفيين كطزُةوةيةزا سلوًةت ٓةُسَيلي ٓاوتا ُةكطزؤتةوة، يةضظاضي ٓةُسَيليؿة، بة صيووُة ئ
فةضًاُبةضةكاُي ناكػاظي كؤًةآليةتي بَيِيِةوة، ئةواُةي كة بَوَيري ًوةظةؼي ناكػاظييةكاُّ، َضاغتة بؤياْ 
ٓاوتا كطايةوة، بةآلَ كاتَيم بؤياْ ٓاوتا كطايةوة كة غاَهةكةي ثاض ٓةًووي ُةبوو، هةَ غاَهةوة بؤياْ سيػاب 

اْ كطزبوو وةظاضةت دةوابي ُةزابووُةوة، دطة هةواُةي كة ئَيٌة كطا، كة غاَهي ثاض ئةواْ هة ثاضةوة زاواي
 2888ٓةتاكو  2883هةطةَي بةَضَيع وةظيطي زاضايي يػةًاْ كطز، كؤًةَهَي خةَهم ٓةبووة بة صيووُة هة 
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ًوةظةفَيلي ئيعتيازي بووة، زوايي بووة بة بةَضَيوةبةضي تةُفيعي، ئةواْ يةكػةض بة ثَيي ئةو تةعويٌاتةي 
 ة، نوُلة تةوظحيي ثَي ُةزضاوة، ًوخةقةقاتةكة بَوَيري تةعسيوةكة ُاياُططَيتةوة، غوثاؽ.كة ٓةي

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:
 كان ؾعاْ، فةضًوو.

 بةَضَيع ؾعاْ أظيس:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

ةكو كوضزغتاْ بجاضَيعيّ، ًّ ثَيٍ باؾة ئةو هَيصُةية ؾتَيم بة ُةظةض بططَيت، ئَيٌة خكوقيةتي خؤًاْ و
ؾةضت ُية ئَيٌة ٓةًوو ًوخةقةقاتَيم كة هة بةغسا كة ُاتواُّ ٓيض ًةؾطوعَيم، خعًةتطوظاضييةن بؤ 
خةَهلي عرياق زابري بلةْ، ٓةًوو بلةْ ًوخةقةقات و ضةواتب و ئيٌلاُات  ةُة بةضزةغن ًوةظةفري، 

يةتي خؤًاْ وةكو كوضزغتاْ بجاضَيعيّ، ؾةضت ئَيٌة ئيشتيٌاي زةضسةيي ئةو وةظعة ُايَيّ، ئَيٌة خكوق
 ُية ٓةًوو ًوخةقةقاتَيم هة بةغسا زةضبهَيت ٓاوؾاْ بَيت هة كوضزغتاْ، ظؤض غوثاؽ.

 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع/ غةضؤكي ثةضهةًاْ: 
 ًاًؤغتا عٌط، فةضًوو.

 بةَضَيع عٌط عبساهععيع:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

تةع يبةي خوؾلة َضؤشاْ ٓةية، بة ُيػبةت ئَيٌة هةو كؤبووُةوة ٓاوبةؾة  وةَه  ًّ تَيبيِيٍ هةغةض ئةو
كة ٓةضزوو هَيصُة واشووياْ هةغةض كطزووة، ُوَيِةضايةتي فطاكػيؤُةكاُيـ، ًّ زةيةكة زةخوَيٌِةوة، 

ي زووباضة بة ئيذاظةي دةُابتاُةوة، زةَهَي/ بَطيين َضَيصةيةن هة بوزدةي تةؾييوي و تةضخاْ كطزُي بؤ بواض
ديا دياي تط، ئةوة بةَضَيع كان ز.عٌط ُوضةزيين و دةًاعةت زةظاُّ كة ًةبةغتٌاْ هةوة ئةو ٓاوثَيهةية 
كة بَطياضي هةغةض زضاوة، دا ئةطةض ٓةض بَطياض ئةوة بَي كة هة وةضةيةكةي سلوًةت زا ٓاتووة، كةواتة ئَيٌة 

هةوة بوو كة ئةواُة، ئةوة كَي؟ ًّ ٓيهٌاْ ُةكطزووة، زوو َضؤشة ئةو ٓةًوو ًوُايةؾةية كطاوة، باؽ 
كةؽ ئةوةياْ واشوو كطزووة، ئةطةض ًةبةغت ٓةض ئةوة ُةبَي كة هةغةضي  15ثطغياض زةكةَ ئةطةض 

 َضَيللةوتوويّ، ٓةض ئةوة بَي كة هة سلوًةتةوة ٓاتووة، ًاُاي ئةوةية ئَيٌة ٓيهٌاْ ُةكطزووة.
 بةَضَيع ز.أضغ ْ بايع/ غةضؤكي ثةضهةًاْ:

 خاْ، فةضًوو.كوَيػتاْ 
 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ًّ هةطةَي ثؿتطرييٍ بؤ ٓاوَضَيٍ ثةضياْ خاْ، ثَيويػتة بهيِةوة غةض ئةوةي كة ٓةًوو ًوونة و زةضًاَهةي 
ٓةضَيٍ ٓاوتا بلطَي هةطةَي ًةضكةظزا، نوُلة ئَيٌة بةؾَيلري هة زةوَهةتي عريايي، ُاكطَي ئةواْ 

تَي بسةْ، ئَيٌة ُةيسةيّ، بؤ صيووُة ًّ نةُس داض غةضزاُي بةَضَيع وةظيطي زاضاييٍ كطزووة ًوخةقةقا
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هةغةض زةضًاَهةي فةضًاُبةضاُي كاضةبا، كة هةوَيوة زةضًاَهةي ًةتطغيياْ ٓةية، هَيطة ُاياُسضَيَن، ٓةضوةٓا 
زضَيت، نوُلة ٓةُسَي زةضًاَهة زةضًاَهةي توَيصةضي كؤًةآليةتي، بة ًةضدَيم ٓيض زةضًاَهةيةن هَيطة ُةبَط

َِزضَيت، بؤية ئَيٌة ئةو ُةقةي كة ثاض  ٓةية ًّ طوًامن ٓةية ئةَ ُةقة بؤ ئةوة بَي، ٓةُسَي زةضًاَهة ب
ُووغيوًاُة، ًوونة و زةضًاَهةي ٓةضَيٍ ٓاوتا بلطَي هةطةَي ًةضكةظ، بة ًةضدَيم ٓيض زةضًاَهةيةن كةَ 

 غوثاؽ.ُةكطَيتةوة، ئةوةى كة ثَيؿرت زضاوة، 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان طؤضاْ فةضًوو.
 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
يػةكاُى ًّ تةع يبَيم بوو هةغةض يػةكاُى كان عٌط، ئَيٌة ئةو ُةغةًاْ تَيجةَضاُس ظيازةكاصياْ تةضخاْ 

ة، ئةوةى ز.َضؤشاْ باغى كطز، ئةواُة يةكَيلة هة كطز بؤ كؤًةَهَيم بواض كة ٓيهى هة سلوًةتسا ُةٓاتوو
 سلوًةت خؤى باؽ كطاوة، ضةبتى بة بَطيِةكاُةوة ُية.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ز.عٌط فةضًوو.

 بةَضَيع ز.عٌط ظيساًري ُوضةزيِى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

كة كطا هة َضاغتى ٓيهى هةُاو ثَطؤشةى بوزدةو  غةباضةت بة بَطيِةكةو تةخػيؼ كطزُةكةى، ئةو بواضاُةى
هةُاو  دةزاوزي تةخػيػاتسا ُةبوو، كة ئَيٌة بؤًاْ تةضخاْ كطزبووْ، ض ئةوةى يوتا اُةكاْ، ض ئةوةى 
يةظا تةضسيى كطاوةكاْ، ض بةضظ كطزُةوةى ًوونة، ض بةخؿيِةكة، ئةوة ٓةًووى ٓيهى هةوةزا ُةبووة كة 

ى بلات، بؤية بَطيِةكة تةواو بووة و تةضخاْ كطاوة، ئةوةى تطيـ وةكو سلوًةت ويػتوويةتى ثَيؿِياض
بةَضَيعاْ تةوظحيياُسا ئةوةى كة سلوًةت وةكو دةزوةي ُاضزويةتى، ئةوة زياضة ًوهعةًةو خؤى دَيبةدَى 
 زةبَى و ثَيويػت ُاكات بة زوو ؾَيوة ًةغةهةْ تيلطاض ببَيتةوة، غةباضةت بةَ ًاززةيةى كة خوَيِسضايةوة،

ئةوةى كة ثةيوةُسى بة زةضًاَهةوة ٓةية، هةُاو ٓؤَهى ثةضهةًاُيـ هةكاتى كؤبووُةوةى ٓةضزوو هيصُة، بة 
تةفاغيى و بة وضزى بة فطة اليةُة يػة هةغةض زةضًاَهة كطا، كة هَيطة هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ دؤضَيم هة 

سَيلى زةزضَيت و بة ٓةُسَيلى ُازضَيت، ئاهؤظى و ئيؿلاهيةتى تَيسا ٓةية، ًةغةهةْ بؤ زةضنواُى ياغا، بة ٓةُ
بؤ ٓةُسَيلى ظياتطة بؤ ٓةُسَيلى كةًرتة، ٓةُسَى نري و توَيص ٓةض ثَيياْ ُازضَي و زاواكاضياْ ٓةية، 
ٓةضوةٓا هة َُيواْ ئَيطةو بةغساؾسا بؤ َضَيلدػتِى ئةَ هيصُةية ئةضكى ئةوةية، ٓةًوو ئةو ئاَهؤظياُة ٓةًوو 

ٍ و هةطةَي بةغسا ناضةغةض بلات بة ًةبةغتى ئةوةى بةؾَيوةيةكى ًةوظوعى و ئةو كَيؿاُة هةُاو ٓةضَي
 عةزاهةت خواظى و تةواظوْ ثَيسانووُةوة بلات,

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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كةغى تط تلاية زاواى يػة كطزْ ُةكات، كان سةًة غعيس، كان عٌط ٓةوضاًى، ز.اظيس، غيوةيى خاْ، 
 غةعيس.فةضًوو كان سةًة 

 بةَضَيع سةًة غعيس سةًة عوى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ٓةَ بؤ ثؿتطريى و ٓةَ بؤ تةوظحيى يػةكةى ًاًؤغتا عٌط، ئةًة هةَ يائيٌةيةى سلوًةت وةكو ثَيـ 
ُيوةَضؤ كة يةك  ُةبوويةوة بؤية زواًاْ خػت، كة ئةو ًةغةهةية يةك  بلةيِةوة، غِسويى ئيػلاْ، 

طةَضاوةكاُى توضكياو ئَيطاْ، ًةُات ى ًوتةُاظ  عةهةئا، تواُاغاظى، هَيطة ٓةية ئَيٌة  ٓةيئةى ئيػتيػٌاض،
زيػاْ هةوَيـ ئةو نواض غةزو ٓةؾتاو ؾةف ًوياض زيِاضةى كة ئيػتي تاعى زةكةيّ هةوَيـ ًةبوةغى..، 

َييت ئةوة كةواتة زووداض ًةبوةغى بؤ تةخػيؼ زةكطَيت، ئةوةتا هَيطة ٓةية، ظةظيةت ُةبَى ئةطةض ئةَه
هةُاو ياُوُةكة بؤ ئةوةى بة ياُوْ ئةو ًةبوةغى زابَِيري، ئةى خؤى زواُعة خؿتةية بؤ بة ؾةؾةكةى تط 

 2818ُايلةى، با ؾةؾةكةى تطيـ  ةيِة يائيٌةوة، ئةوة خاَهَيم، خاَهَيلى تط، ئَيٌة هة ثَطؤشة ياغاى غاَهى 
ةغةغاتى ٓةضَيٍ هةطةَي بةغسا يةكػاْ بَى، ئيرت بة زوو ًاززة وتووًاُة ثَيويػتة ضةواتب و ًوخ 2811و 

نؤْ ئَيٌة هة بوزدة زياضضياْ كطزووة و هة ًػوةزةكةى ئةًػاَهيـ تيايةتى، هةبةض ئةوة ئةبَى يةكػاْ بَى، 
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان عٌط ٓةوضاًى فةضًوو.

 
 

 بةَضَيع عٌط قسيق:
 ْ.بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًا

%ى 28تةُٔا بؤ َضووُلطزُةوة، ئَيٌة زةُطٌاْ هةغةض نى زا؟، زةُطٌاْ هةغةض ئةوةزا كة ُػبةى هة 
َِزضَيت، بسضَيت بة  ًواظةُةى تةؾييوى ٓةضغَى غةضؤكايةتيةكة، بَيذطة هة يةضةبووى فةضًاُبةضاْ ب

ى َضَيم كةوتبوويّ وةظاضةتى غةسة و غياسةو زةعٌى ضياظة، ئةًة يةكَيم بوو هةو خااَلُةى كة هةغةض
هةُاوًواظةُةكة ُية، ئةًة خاَهى يةكةَ، ئةًة تةُٔا بؤ َضووُلطزُةوة بؤ ًاًؤغتا عٌط، ئةًة يةكَيلة هةو 

%ى 15خااَلُةى كة تةس ي ٌاْ كطز هةُاو ئةغوى ًةؾطوعةكة ُةبوو، خاَهى زووةَ، ئةوةى كة وشياْ هة 
َِزضَيت، كة ُعيلةى نواض غةزو ًواظةُةى تةؾييوى غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيطاْ و و ةظاضةتةكاْ ب

ًوياض زيِاض بؤ بةضزةواَ  128ئةوةُسة ًوياض زةكات، تةخػيؼ بلطَى بؤ نى؟، تةخػيؼ بلطَى بؤ: يةكةَ/ 
ًوياض، ئةًة َضؤيؿت كة هةُاو ئةغوى ًةؾطوعى  128بووُى سلوًةت بؤ زضوغت كطزُى يوتا اُة ئةًة 

ًوياض زيِاض  188ووُلطزُةوةية بؤ ئةوةى زووباضة ُةبَيتةوة، خاَهى زووةَ/ًواظةُة ُةبوو، ئةًة تةُٔا بؤ َض
ًوياض، ئةوةى  228بؤ زةعٌى ئةو ًةؾاضيعاُةى كة يةظاكاُى تووؾى كاوي كاضى و َضاطواغذي بووْ، ئةًة 
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ٓةظاض زيِاض بؤ ٓةًوو ئةو  488كة زةُطى هةغةض زضاوة، ًيِةسى نواض غةزو ٓةؾتا ٓةظاض زيِاض ثَيساُى 
ٓةظاض و ظياتطيـ ًوةظةفري  وزي بلات، هة 18فةضًاُبةضاُةى، خؤ تةُٔا يةن فةضًاُبةضًاْ ُية، ئيٌلاُة 

سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ثَيى ثابةُس زةبَى، نواض غةزو ٓةؾتا ٓةظاض زيِاضياْ 31/12، ٓةتا 1/1
 بساتَى.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ز.اظيس فةضًوو.

 َيع ز.اظيس ابطآيٍ وةضتى:بةَض
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هة َضاغتيسا ًّ ثَيٌواية ئةوةى ئةو ئيؿلاهيةتةى زضوغت كطزووة ئَيٌة هةو ًاززةيةى كةوا ظيازًاْ كطز ئةو 
ًاززة ئيعافية، زةغتِيؿاصياْ كطزووة ئةوةى كة هة فةيةضة يةن ئةبَطَى، هة ٓةضغَى غةضؤكايةتيةكة بَيهطة 

وًةُى وةظيطاْ و وةظاضةتةكاْ، وتووًاُة تةخػيؼ ئةكطَيت بؤ وةظاضةتى غةسةو بةهةزية، بةاَلَ هة ئةصت
فةيةضةى زووةَ و غَييةَ، ئَيٌة زةغتِيؿاصياْ ُةكطزووة، ئةوةى كة هة ًةدوػى وظةضا ئةبَطزضَيت ئةوةى هة 

زووة بؤ تةخػيػاتةكةى بؤ وةظاضةتةكاُى تط ئةبَطزضَيت ًاعةزا تةعويعاتى ًوةظةفري، زةغتِيؿاصياْ ُةكط
ض دئةتَيلة، تةسسيس ُةكطاوة، ئَيٌة هَيطة هة َضاغتيسا ثَيويػت بوو وةكو نؤْ فةيةضةى يةكةػياْ تةسسيس 
ئةكطز، هَيطة ئةوة اْ تةسسيس بلطزباية بؤ ئةوةى زةضكةوَى كة ئةوةى هَيطة تةخفيفٌاْ كطزووةو زاًاْ 

ؿاصياْ كطزووة، ئةوة يةن، هيصُةى زاضايـ بؤ ئاطازاضى ؾلاُسووة، بؤ ئةو دئةتاُةى زيلة زةغت ُي
 دةُابتاْ كان زكتؤض.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 وةيتت تةواو بوو، كاكى ًّ تؤ ًوضاعاتى وةيت بلة.

 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ وةضتى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ؤضتةكةى خؤياْ ئاًازة كطزبوو، هةكاتى كؤبووُةوةكاْ بَيذطة هة هيصُةى زاضايى كؤًةَهَيم ثَيؿِياضياْ هة َضاث
تةوغيات، كؤًةَهَيم ثَيؿِياضيـ هةَضاغتيسا، بؤ ئةوةى ئَيٌة هَيطة ًوُايةؾةى بلةيّ، زواتط ئةوةى كة 
ئةتواُسضَى  طَيتة ُاو ياغاكةوة، بيدةيِة ُاوى بؤ ئةوةى ئةواُة زةغت ُيؿاْ بلةيّ، ًّ هةطةَي ئةوةف 

 ةوةى ......بووَ ئ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كاتةكةت تةواو بوو، فةضًوو غيوةيى خاْ.
 عجُإ:بةَضَيع غيوةيى 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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بةُيػبةت ئةو ًاززةية ًِيـ ٓاوَضاَ هةطةَي ئةوةى ًوخةغةغات ٓاوتا بلطَى هةطةَي فةضًاُبةضاُى عرياق، 
ثَطؤشة ياغاى بوزدة ًوُايةؾةًاْ كطز، بةًةضدَيم فةضًاُبةضاُى ٓةضَيٌى  بةؽ بة ًةضدَيم ثاضيـ هة

كوضزغتاْ ظةضةضًةُس ُةبّ، بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ، يةن يػةى زيلةَ ٓةية، هة ناوثَيلةوتِةكةى 
بةَضَيع بطيلاضى وةظيطى زاضايى ئةو َضؤشة باغٍ كطز ًةداهتاْ ُةزا، باغى هةوة كطز، ثَيٌاْ خؤؾة ٓاوتا 

لطَى ًوخةغةغاتى فةضًاُبةضاُى ٓةضَيٌى كوضغتاْ هةطةَي ٓى عرياق، ٓاوتا بلطَى، تةُٔا ًوخةغةغاتى ب
ظةوديةو ئةوالز و ؾةٓازة، بةاَلَ داضى وا ٓةية هَيطة فةضًاُبةضاْ ياْ ًاًؤغتاياُى ئَيٌة ظةضةضًةُس زةبّ، 

ََِى ئةوة يةن، زوو، ٓةُسَيم ئَيٌة ٓاوتاى بلةيّ، بةاَلَ ظةضةضًةُس زةبّ، ظةضةضًةُس ُةبّ تَييس ا هَيياْ ب
فةضةُػى، ٓةض هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ٓةية، بةؾَيم  -هةًاًؤغتاو فةضًاُبةضاُى ئةوةى كؤهيصى هوبِاُى

ًوخةغةغاتةكةى وةضزةططْ، بةؾَيلى تط بؤياْ غةضف ُاكات وةظاضةتى زاضايى، هةواُةية ز.َضؤشاُيـ بعاُى 
 ثاؽ.صيووُةكٌاْ ٓةية هةغةض ئةوة، غو

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كان كاضزؤ، غؤظاْ خاْ و ًاًؤغتا ٓةضغَيم زاواى ُويتةى ُيعاَ زةكةْ، زة كةؽ يػةى كطزووة ئَيػتا، 
ُويتةى ُيعاَ بسةَ بةئَيوة، ُويتةى ُيعاَ بسةَ بة ئةواُى تطيـ، زوو ضةئى ٓةية غَى ضةئى ٓةية با 

طةوة، خؤ ُاكطَى ئَيٌة زوو َضؤش زاُيؿتوويّ غياغة كطاوةتةوة، زيػاْ زة غياغةى بلةيِةوة بيدةيِة زةُ
 كةؽ، ثاُعة كةغى تط يػة بلاتةوة، فةضًوو غياغةكة بلةْ زةخيةيِة زةُطةوة، هيصُةى ياُوُى.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ؾات املٛظفني ايعاًَني يف دٚا٥ز االقًِٝ ، بٗلف حتكٝل ع٢ً زتًط ايٛسرا٤ اعلاد ٚاؽلار ْظاّ ٚاسل ملدؾ
 املٛفٛع١ٝ ٚ ايتٛاسٕ ٚ ايعلاي١.

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دةُابى وةظيط فةضًوو.
 بةَضَيع بايع تاهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ٌاْ ظاُيبَيت و بؤًاْ ٓاتووة و ئَيػتا ئةوةى ٓاتبَى كةوا ثَي بةُيػبةتى ًوخةغةغاتةوة، ئَيٌة ٓةتاوةكو

زاوا كطابَى، وةكو بةغساًاْ هَيى كطزووة، ئاخري ًوعاًةهة كة ٓاتؤتة وةظاضةتى زاضايى، كاضًةُساُى ئيساضى 
وةظاضةتى تةُسضوغتى بووة كطزووًاُة، بةُيػبةتى ًوخةغةغاتةوة، ئةصتوًةُى وةظيطاْ هيصُةيةكى ثَيم 

وة بؤ يةكػاْ كطزُى ًوخةغةغات، ٓةًوو كوضزغتاْ وةكو يةكى زَي بلطَيت، وةكو بةغساؾى زَي بلطَيت، َٓيِا
هيصُةكة ٓةفتةى زآاتوو بة تةواوى زةغت بةكاضزةبَى، زاواف كطاوة ثةضهةًاُيؿى هةطةَهسابَى، بة 
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بَِيطَى بؤ ئاطازاضى هةو  ُووغطاوى َضةلى زاوا هة ثةضهةًاُى بةَضَيع كطاوة، بؤ ئةوةى ئةو ُوَيِةضى خؤى
 ًةوظوعة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو زوا غياغة  وَيِةوة تلاية.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةيةكى ُوَيية:زواى وةضططتِى ثَيؿِياضى ئةُساًاْ، ثَيؿِياض زةكةيّ كة بةو ؾَيوةية زابَطَيصضَيتةوة، 
اعلاد ٚاؽلار ْظاّ ٚاسل ملدؾؾات املٛظفني ايعاًَني يف دٚا٥ز االقًِٝ ، بٗلف حتكٝل ذتلوًة عوى ا-أ

 املٛفٛع١ٝ ٚ ايتٛاسٕ ٚ ايعلاي١.
حتكٝل املضاٚا٠ بني شتؾؾات املٛظفني ايعاًَني يف االقًِٝ َع اقزاِْٗ َٔ ايعاًَني يف اذته١َٛ االحتاد١ٜ، -ب

 دٟ ذيو اىل اْكاـ شتؾؾاتِٗ.ع٢ً إ ال ٜؤ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

كَى هةطةَهساية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، غوثاؽ، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، بةكؤى 
 زةُط ثةغةُس كطا، ًوباضةكة ئيِؿائةَهَ ، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.

 زظةيى:بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئةو ًاززاُةى ثَيؿِياض كطابووْ هة َضاثؤضتى ٓاوبةف كؤتايى ثَئات ئَيػتا زةطةَضَييِةوة ئةغوى ثَطؤشة ياغاكة 
كة هة اليةْ سلوًةت ثَيؿلةف كطاوة، طةيؿتبوويِة ًاززةى ؾةؾةَ كة هة ثَطؤشةكةزا ٓاتووة، َضيعبةُسى 

َيّ، هيصُةى ياُوُى و زاضايى تةخويى كطايّ، بةوةى َضيعبةُسى بَططةو بةُسو ًاززةكاْ زوايى تةخويى زةكط
ًاززةكاْ زواتط َضَيم  طَيّ، ئَيػتا ًاززةى ؾةؾةَ هة ئةغوى ثَطؤشة ياغاكة هة اليةْ سلوًةتةوة ثَيؿلةف 

 كطاوة.
 املاد٠ ايضادص١:

ايٓفكات ايزأظ َاي١ٝ فُٔ املٛاس١ْ اقًِٝ  اٚاًل: ٜتِ ايؾزف َٔ اعتُادات اذتضابات ايز٥ٝض١ٝ املٓح، االعاْات،
 ايعزام َٔ قلٌ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد.-نٛردصتإ

رؤصا٤ ادتٗات ايغد َزتلط١ بايٛسار٠ ٚ ٚنال٤ ايٛسارات ٚ َلرا٤ ايعإَٛ، وًط ايٛسرا٤ ختٌٜٛ ايٛسرا٤ ٚثاًْٝا: 
ت املعتُل٠ فُٔ املٛاسْ٘ ايض١ٜٛٓ صا٤ ايٛسلات االدار١ٜ، ؽالسٝات ايؾزف َلاعز٠ً يف ف٤ٛ ايتدؾٝؾاؤٚر

ٜٚتِ ذيو ٚفل قزار اوًط ايؾادر٠ هلذا ايغز  ٚيًُذًط اعاد٠ ايٓظز يف ايؾالسٝات املدٛي١ ٚفل َكتقٝات 
 املؾًش١ ايعا١َ ٚتطلٝل َللأ ايالَزنش١ٜ.

 الُا اظيس نةهةبي: بةَضَيع
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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  سيات(بةؾى غَييةَ: زةغةاَلت ثَيساُةكاْ )اهك
 ًاززةى ؾةؾةَ: كة زةبَيتة سةوتةَ.

يةكةَ: غةضف كطزْ هة ًتٌاُة ئيعتيٌازاتةكاُى سيػاباتى غةضةكى بةخؿيِةكاْ، كؤًةَهةكاْ، 
عرياق هة اليةْ وةظاضةتى زاضايى و -خةضديةكاُى غةضًايةزاضى، هةُاو بوزدةى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ

 ئابووضيةوة زةبَيت.
ةتواَُى زةغةاَلتى غةضف كطزْ َضاغتةوخؤ بسات بة وةظيطةكاْ و غةضؤكى زووةَ: ئةصتوًةُى وةظيطاْ ز

اليةُةكاُى ططَى ُةزضاوة  بة وةظاضةتةوة وةكيوى وةظاضةتةكاْ و بةَضَيوةبةضة طؿتيةكاْ و غةضؤكى يةكة 
ئيساضيةكاْ، هةبةض َضؤؾِايى تةضخاُة ًتٌاُة ثَى كطاوةكاْ هة ُاو بوزدةى غااَلُةياُسا، ئةًةف بة 

ياضَيلى ئةصتوًةْ زةبَى كة بؤ ئةَ ًةبةغتة زةضنوبَى، ئةصتوًةُيـ زةتواَُى ناو بةو زةغةاَلتة بَط
 بةخؿيِةزا  ؿَيَِيتةوة بةثَيى بةضشةوةُسى طؿتى و ثطةُػيجى الًةضكةظى ثيازة بلات.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ٓاوبةف ٓيض تَيبيِيتاْ ٓةية هةغةض ئةوة.

 َضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:بة
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ئَيٌة ٓةضزوو هيصُة ثؿتطريى ًاززةكة زةكةيّ وةكو خؤى.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ُاو زةُووغٍ كَى..، فةضًوو.
 كاضزؤ ستٌس ثريزاوز:بةَضَيع 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
بةؾةكة بوو تةواو، ئَيػتا ئَيٌة َضاثؤضتى هيصُةى ياغاييٌاْ ٓةية، َضةئيٌاْ ئةًةى ثةيوةُسى بة هيصُة ٓاو

 زاوة ثَيويػتة ضةئى هيصُةى ياغايى ئيعتيباضى بؤ بلطَيت، ُةخَيط َضاثؤضشياْ ٓةية، خؤياْ ئةظاُّ.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةو َضاثؤضتة ٓاوبةؾة هة هيصُةى كاضوباضى ياغايى بة سوكٌى ئةوةى ئةو َضاغتة ئَيٌة هة ثَيـ ئاًازةكطزُى 

ثَطؤشة ياغاية ئاضاغتةى هيصُةى ياغايى كطابوو، بةاَلَ ئةًاُة ٓةًوو زةغةاَلتى كاضطَيَطيِة هة َضاثؤضتة 
ضى ُةًا، ٓاوبةؾةكة ئاًاشةًاْ ثَيى ُةكطزبوو، ئَيػتا كة َضاثؤضتى ٓاوبةف ٓات، َضاثؤضتى هيصُةى ياغاى زةو

هةبةض ئةوة ئيؿاضشياْ ثَيى ُةزا، كة ًاززةكة وةكو خؤى ثؿتطريى هَيسةكةيّ، ئةطةض ض ثَيؿِياضيـ ٓةبوو 
 ئةُساًاْ كة ثَيؿِياضياْ كطز، زواتط زيطاغة زةكةيّ هة اليةْ ٓةضزوو هيصُةوة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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، َضَيباظ فتاح، طاٖزَيبيِى ٓةية با يػةى خؤى بلات، اظيس وةضتى، طياي ئَيػتا ًّ َضَيطا ئةزةَ ئةوةى ت
صتٍ اهسيّ، ئةَ  عظ١ُٝكاضزؤ ستٌس، غةضٓةُط فةضةز، زَهؿاز سػري، ُةضضياْ عبساهلل، ُةغطيّ طياي، 

 بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغطاوة، فةضًوو ز.اظيس.
 بةَضَيع ز. اظيس ابطآيٍ وةضتى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
غةضةتا ئةبَى ئةوة بَوَيري ئَيٌة زواى ئةوةى ئةو ؾتاُةى كةٓاوبةف بووةو َضَيلةوتِى هةغةض كطاوة، كة 

تةواو بوو ئةوةى تط َضاى ٓةضزوو هيصُةى زاضايى و ياغايى بةثَيى َضاثؤضتةكاُياْ، ثاض ئَيٌة بةو ؾَيوةية  
و ًاززةية زوو َضةئى ٓةبوو هة هيصُةى تةعاًوهيٌاْ هةطةَي ثَطؤشة ياغايةكة كطز، بؤية هَيطة هةغةض ئة

ياغايى، سةظ زةكةَ ئةطةض هيصُةى ياغايى بة ُةظةضى ئيعتيباض وةضبططَى، نوُلة ئةوة َضاثؤضتى ٓاوبةف 
ُية، ًّ هَيطة ثؿتيواُى هة َضةئى يةكةَ زةكةَ، سةظ زةكةَ ئةطةض هيصُةى ياغايى َضةئيةكة  وَيَِيتةوة، ظؤض 

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي بايع/ ز. اضغ ْبةَضَيع 

 كان طياي فةضًوو.
 طاٖز:بةَضَيعطياي 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
( ع٢ً زتًط ايٛسرا٤( ثَيٍ باؾة بلطَيت )وًط ايٛسرا٤ًّ تةُيا ًوالسةظةَ هةخاَهى زووةًة، زةَهَيت )

يٛسرا٤ ختٌٜٛ زتًط اع٢ً نوُةكة ئةطةض )هة( بلةيّ ئيشتيٌاهة ئةيلات، ئيشتيٌاهة ُايلات، بلطَيت )
( يةعِى ض يةضاضى ٛاسْ٘ ايض١ٜٛٓ ٜٚتِ ذيو ٚفل قزار اوًط ايؾادر هلذا ايغز امل( ثاف )ايٛسرا٤.....اخل

ع٢ً زتًط ايٛسرا٤ ختٌٜٛ ( ُاظامن ئةو دوًوة هَيطة دَيطةى ُية، بؤية باؾرت زةبيٍِ )هلذا ايغز ًةدوؼ)
سلات االدار١ٜ اىل ٛسارات ٚامللرا٤ ايعإَٛ ٚرؤصا٤ ٚايايٛسرا٤ ٚرؤصا٤ ادتٗات املزتلط١ بايٛسار٠ ٚٚنال٤ ايٛ

ًُذًط اعاد٠ ايٓظز يف ايؾالسٝات املدٛي١ يٚ( ئةو دوًوة البسضَيت )ويتٍ ( البسضَيت )ٛاس١ْ ايض١ٜٛٓامل
 ( غوثاؽ......اخل

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ز.َضَيباظ فةضًوو.

 بةَضَيع َضَيباظ فةتاح:
 ضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَيع غة

يػةكةى ًّ هةغةض ئةو الًةضكةظيةية كة ٓاتووة، هة َضاغتى هَيطة كة بَطياضًاْ زاوة بؤ ٓةض وةظاضةتَيم كة 
بوزدة زياضى بلةيّ، زةغةاَلتى غةضف كطزُى ئةو بوزدةية وةظيطةكة ئةو وةظيطة خؤى بَى، ُةوةن 

وةظيطاْ زاوا هة وةظاضةتى زاضايى بلات، ئةوة وةظيطةكة بطةَضَيتةوة ئةصتوًةُى وةظيطاْ زواتط ئةصتوًةُى 
ضؤتيَِيلى ظؤض زضوغت زةكات، كَيؿةيةكى طةوضة بؤ وةظيطةكاْ و وةظاضةتةكاُيـ زضوغت كطزووة، هةبةض 
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ئةوةى زةبَى ئَيٌة وةظيطةكاْ وةكو ٓةيي ى غةيطى بلةيّ، ُةوةن تةُٔا وةظيطى ؾلوى بّ و زةغةاَلتةكاْ 
 58ًويؤْ ياْ  28ةوة ناضةغةض ُابَى كة بَوَيري وةظيط زةغةاَلتى غةضف كطزُى هة الى ئةواْ، ئةًة تةُٔا ب

ًويؤُى ٓةية، ئةَ بوزدةية ٓى ئةو وةظاضةتةية ئةَ وةظاضةتة غياغةتى وةظاضةتةكةى خؤى ئةظاَُيت نؤْ 
طاْ غةضفى ئةكات، بؤية ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ئةَ زةغةاَلتة هة الى وةظيط خؤى بَى ُةوةن ئةصتوًةُى وةظي

 ئةو زةغةاَلتةى ثَى بسات.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان كاضزؤ فةضًوو.
 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئَيٌة ٓةًووًاْ ثَيٌاْ واية ًوتةف ري هةغةض ئةوةى كة غيػتةًى ال ًةضكةظى ثةيَطةو بلطَى، يةكَيم هة 

ة، بةَضَيوةبطزُى واَلتى ئَيٌة ئةَ غيػتةًى ًةضكةظيةية بؤ بهووكرتيّ ؾت، ًوؾليوة طةوضةكاُى واَلتى ئَيٌ
َضاغتة تةخػيػاتةكة زةكطَى، بةؽ هة زةغةاَلتى وةظاضةتةكاْ ُية ٓيض ؾتَيم بلةْ بةبَى ًوافةيةتى 

تةوة وةظاضةتى زاضايى، هةبةض ئةوة ئَيٌة هة هيصُةى ياغايى ئةَ َضاية ٓةبوو كة ثَيويػتة زةغةاَلتةكة بسضَي
وةظاضةتةكاْ بؤ تةخػيػاتى خؤياْ غةضفى بلةْ، ثَيويػت ُاكات بطةَضَيِةوة وةظاضةتى زاضايى، َضايةكةؾٍ 
الية كةبة ض ؾَيوةيةن بَى، خعًةتى بةَضَيوةبطزُى ئَيٌة زةكات، ثطةُػيجى الًةضكةظيةت زةكات، نوُلة 

اضى باضبووى بةضشةوةُسية ظؤضداض ًتٌاُةكاُى كة ثةيوةُسى بة ًوونة و كةي و ثةي خعًةت طوظ
كؤًةاَليةتيةكاْ، بةخؿيـ و خةضديةكاُى تط، ٓةًووى طري زةخوات هة وةظاضةتى زاضايى و ئةو 
تةخػيػاتةؾة هة كؤتايى غاَي دَيبةدَى ُاكطَى، بؤية تةئليس زةكةًةوة بؤ دَيبةدَى كطزُى الًةضكةظيةت، 

هة ًاززةكة ٓاتووة، ئةطةض ثَيؿتاْ باؾة ثَيويػتة ئةَ َضاية ثةغةُس بلطَى ُةوةن ئةو َضايةى كة 
 زةخيوَيٌِةوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان غةضٓةُط فةضًوو.

 بةَضَيع غةضٓةُط فطز:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هةًاوةى َضابطزوو ٓةًوو ئةُساًة بةَضَيعةكاْ كة يػةياْ كطز، ضةئيةن ٓةبوو بؤ زيفا  كطزْ هة 
ت، ًّ زووثاتى ئةو ضةئة ئةكةًةوة بةَضاغتى، ئَيٌة ئةبَى بة ياُوْ هة َُيو ئةو ياُوُى ًواظةُة الًةضكةظية

ًةغةهةى الًةضكةظيةتى زاضايى بهةغجَيِري بةَضاغتى، بؤ ئةوةى ئةو وةظاضةتاُة زةغةاَلتياْ ٓةبَى، ًّ 
َيباظ، ئَيٌة زةغةاَلتى غةضفى ثؿتيواُى ئةو ئي ترياسةى كان كاضزؤ و بطازةضاْ زةكةَ كة كطزياْ ئةوةى ز.َض

ئةو ثاضاُة بسةيِةوة بة وةظاضةتةكاْ، بؤ ئةوةى ئةو ثاضاُة خؤياْ غةضفى بلةْ هة الى خؤياْ بَى، هة 
ساَهةتى غةضُةططتِى ئةَ ثَيؿِياظة ًّ ثؿتيواُى هةو ثَيؿِياظة زةكةَ كة كان طياي كطزى، كة بلطَيت 
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(  ُل٠ فُٔ املٛاسْ٘ ايض١ٜٛٓتعف٢ ف٤ٛ ايتدؾٝؾات املئةَهَيت)( ٓةتا ئةو بَططةيةى كة ع٢ً زتًط ايٛسرا٤)
ََِى، ئةو بَططةيةى زَي بلطَيتةوة، ئةوة تَيبيِيةكاُى ًّ بوو، ظؤض غوثاؽ.  هةزواى ئةوة ب

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان زَهؿاز فةضًوو.
 بةَضَيع زَهؿاز سػري يازض:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 اُى ًّ كطا، غوثاؽ.يػةك

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ُةضضياْ فةضًوو.

 بةَضَيع ُةضضياْ عبساهلل:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هة َضاغتى زا ًِيـ ثؿتطريى هةو َضاية زةكةَ كة ًةبسةئى الًةضكةظى تا ثَيٌاْ بلطَيت و تا ًوًلري بَى 
كة نةُسى ثيا ٓةَهسةزةيّ الًةضكةظيةت، ئايا زةتواُري نةَُيلى بة فيعوى  زايبةظَيِري، بةَضاغتى بةوة ُابَى

( ئةتواَُى بيسات ياْ ُةيسات، ع٢ً زتًط ايٛسرا٤بسةيّ، بؤية ًّ ثؿتطريى هةو َضايةى كان طياي زةكةَ، )
ةًة بةَضاغتى ( كةواتة ئزتًط اعاد٠ ايٓظز يف ايؾالسٝات املدٛي١ئةًة هةًجةضَيلة، زوو هة كؤتايى زا ئةَهَى ) 

زووضكةوتِةوةية هة الًةضكةظيةت، بؤية ًّ ثؿتيطريى هةو َضاية زةكةَ كة بلطَيتة )عوى زتوؼ( فةضظى 
بلةيّ بةغةضى ئةو زةغةاَلتة، بؤنى؟، هةبةض ئةوة ٓةض ئةو وةظاضةتة خؤى ئةو ثَطؤشاُةى كة َٓيِاويةتى 

تيت، وةظاضةتى زاضايى َضةظاًةُسى هةغةض ًيعاُيةًاْ بؤ ًوافةيةت كطزووة، ثاؾاْ ٓاتؤتة وةظاضةتى تةخ
زاوة، زَيتة ثةضهةًاْ َضةظاًةُسى هةغةض زةزضَيت بؤ ئةو وةظاضةتة، يةعِى ض ًاُايةن زةطةيةَُى ئَيٌة 
زةغتى وةظيطةكة ببةغتيِةوة كة ئةَ ٓةًوو ًوافةيةتاُةى وةضططتووة كة هة زةغةاَلتى وةظاضةتةكة ئةبَى، 

اضًاْ بَى، ٓةية ئةو بوزدةية هة سيػابَيلى باُلى خؤيا زايبَِى، خؤؾى يـ َضظطتبؤ ئةوةى هة َضؤتيِا
َضاغتةوخؤ هَيى غةضف بلات، ئةوة َضَيططى هةوة ُاكات هة شَيط ناوزَيطى زاضايى و وةظاضةتى زاضايى بَى، بؤية 

 ًّ ثؿتطريى هةو َضاية زةكةَ كة فةضظ بلطَى، ئةو زةغةاَلتة بسضَى بة وةظاضةتةكاْ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي اضغ ْ بايع/ ز.بةَضَيع 

 ُةغطيّ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ُةغطيّ طياي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زياضة بةؾى يةكةًى يػةكاُى ًّ كان طياي كطزى، بةؾى زووةًيـ كان َضَيباظ ئاًاشةى ثَيسا، بؤ ثؿتيواُى 

ئةو ساَهةتاُةى كة زةغةاَلتَيم  يػةكةى كان َضَيباظو كان كاضزؤ ئَيٌة صيووُة اْ هةبةض زةغت زاية بؤ
ئةزضَى بة وةظيطَيم بؤ نؤُيةتى غةضف كطزْ، بةاَلَ َضؤتيِات كة بطةَضَيتةوة بؤ الى وةظاضةتى ًاهية، 
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ٓةُسَيذاض هة بةَضَيوةبةضايةتيةكاُى خواضةوة هةواُةية َضؤتيِات ظياتط بَى، يةعِى كَيؿةكة ُةطةَضَيتةوة بؤ 
ية هة ئاغتةكاُى خواضةوة َضؤتيِات زضوغت بَى، ئةًة واى زَي ئةكات ئةو طوشًة وةظيطى زاضايى، بةاَلَ هةواُة

ثاضاُةى كة بؤ ئيعاُات و يةضظةكاْ بَى زوا بلةوَى، بؤية ًّ ثؿتيواُى هة َضةئيةكاُى كان َضَيباظ و كان كاضزؤ 
 زةكةَ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 خاْ فةضًوو. عظ١ُٝ

 صتٍ اهسيّ:عظ١ُٝ بةَضَيع 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 غوثاؽ. ،يػةكاُى ًّ كطا
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 هيصُةى ٓاوبةف.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
طؤ كطزُى ئَيٌة تاظة زةُطٌاْ هةغةض ًةبسةئى الًةضكةظيةت زا بة ًاززةيةكى ًوغتةييى، زوو، هةكاتى طفتو

ثَطؤشةى بوزدة وةكو هيصُةى ياغاى بة زوو َضا ٓاتيِة ُاو ًةوظوعةكة، َضاى ظؤيِة ئةوة بوو كة ًاززةكة 
وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، َضاى زووةَ، ئةوةبوو كة فةيةضةى يةكةَ تةعسيى بلطَيتةوة، تةعسيوةكةف بةَ 

 ؾَيوةية بَى:
ات ايزٚاتب ٚ ايضًع ٚارتلَات ٚايفٛا٥ل ٚ املٓافع ٓفكايحيؾٌ ايؾزف َٔ اعتُادات اذتضابات ايز٥ٝض١ٝ 

ْٚفكات املغارٜع املعتُل٠ فُٔ املٛاس١ْ ايعا١َ يالقًِٝ َٔ  ، املؾزٚفات االخز٣املٓح، االعاْات ،االدتُاع١ٝ
قلٌ ٚسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ٚيًٛسٜز املدتؿ ر٥ٝط ادت١ٗ رد َزتلط١ بايٛسار٠ اٚاحملافظ اٚ ر٥ٝط زتًط 

سٝات ايؾزف َلاعز٠ً يف ف٤ٛ االعتُادات املدؾؾ١ فُٔ املٛاسْ٘ ايض١ٜٛٓ ٚبايتٓضٝل َع ٚسار٠ احملافظ١ ؽال
 املاي١ٝ ٚاالقتؾاد.

ئةوة َضاى زووةَ، بةاَلَ ثاف ئةوةى كة ٓةضزوو هيصُةى زاضايى و ياغايى كؤبووُةوةياْ ئةصتاًسا، ثَيؿِياض 
ئَيػتا زياضى كطاوة، واتة َضاى زووةَ ثَيويػت  كطا الًةضكةظيةت بة ًاززةيةكى ًوغتةييى بةو ؾَيوةية كة

ُاكات ظيازة، تةُٔا ًاززةكة بة بؤنووُى ئَيٌة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، بة تايبةتى ز.اظيس هة هيصُةزا بوو، 
 تاظة ئةو ثَيؿِياضةى تةئليس كطزةوة، ثؿتطريى هةوةف زةكاتةوة، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ةُابى وةظيط فةضًوو.د

 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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 ئَيٌة ثَيٌاْ واية ئةو ثَطؤشةية هة سلوًةتةوة ثَيٌاْ باؾة نؤْ ٓاتووة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 هيصُةى زاضايى فةضًوو.
 َيع ز.ئاضاؽ سػري:بةَض

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
َضاغتة ئَيٌة ئةًاُةوَى بةضةو ًةبسةئى الًةضكةظيةت بَطؤيّ، بةؽ هة يؤُاغى ئَيػتازا وةظاضةتى ًاهية 
يةكَيلة هةو وةظاضةتاُةى كة تةُعضيى غيوهة ئةكات، بةثَيى ئةوةى كة ئةو زةفعاتى تةًويوةى كة بؤًاْ 

بؤًاْ زَيت، ٓةض وةظيطى ًاهيةف ئَيػتا  36بؤ 38ةوة، تةيطيبةْ هة بةيِى زَيت هة سلوًةتى ئيتيشازي
زةوضى ًوساغيبى سلوًةت زةبيَِى بةَضاغتى، بةؽ هَيطة هة زةضئةصتاًى ئةو بَوَيري كؤبووُةواُةى كة 

ةتى هيصُة بةَضَيعةكاْ كطزووياُة هةطةَي وةظاضةتةكاْ، وا زةضئةكةوَيت ططفتى َضؤتيِياْ ٓةية هةطةَي وةظاض
زاضايى، بةؽ تةُٔا هَيطة زاواكاضيّ ئةطةض بلطَيت، ئةطةض َضؤتيَِيم ٓةبَى، طويةييةكى ئةو وةظاضةتاُة ٓةبَى 
هة نؤُيةتى تةًويى هةَ سػاباتةزا، هة وةظاضةتى زاضاييةوة ئةو َضؤتيِةياْ بؤ كةَ بلةُةوة، بةاَلَ هةكاتى 

هةبةض ئةوةى ئةو غيوهةية بة زةفعات بؤًاْ زَيت،  ئَيػتا ثَيويػتة دئةتَيم ٓةبَى تةُعضيى غيوهة بلات،
ئةطةضى غةضف كطزُى هة ًاُطَيم ياْ زووًاُط، زوايى بة يةز ًاُطةكاُى تط ئةو غيوهةية ُةًَيَِى هةبةض 

 زةغتى ئةَ وةظاضةتة، غوثاؽ.
 غةضؤكى ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان عٌط َضووُلطزُةوة.
 
 
 

 ق ٓةوضاًى:بةَضَيع عٌط قسي
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيٌة وةكو ثةضهةًاُتاضاْ، ظؤضبةى ٓاوكاضاُيؿٍ ئاًاشة بةوة كطا كة سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ هة 
ًةغةهةى بةخؿري زةغت بة ثاضةوة بططيََت، وة ظيازة َضؤيى ُةكات، ئةطةض تةًاؾا بلةيّ ئةوةى كة 

، ئةنَيت بؤ باُلةكاُى باظضطاُى، فَطؤكةخاُةكاْ، ثةيوةُسيساضة بة بةخؿيِةوة ئةنَيت بؤ كوَى
ؾاضةواُيةكاْ و َضَيلدطاوةكاْ، ٓةًوو ئةَ ئيذطائاتاُة بؤ ئةوة ئةكطَيت كة ثاضة بة ظَيسةَضؤيى ُةَضوات، ئةوة 
يةن كة تايبةتة بة ًيِةح، وةكو هةُاو َضاثؤضتةكةف ٓاتووة، هةبةض ئةَ ئيذطائاتاُة ئةزضَيتةوة بة وةظاضةتى 

ايى بؤ ئةوةى ظيازةَضؤيى ثَى ُةكطَيت، خاَهى زووةَ، ئةوةى ثةيوةُسيساضة بة ئيعاُاتةوة تةُٔا بؤ زوو زاض
ؾوَيّ زةغت ُيؿاْ كطاوة، يةكةًياْ بؤ وةظاضةتى ظضاعةية، زووةًياْ، بؤ ُاونة زابَطَيِطاوةكاُة، ئةوةى كة 

ةْ هة ًاززةى ُؤيةَ، ئةَ بابةتة ناضةغةض ثةيوةُسيساضة بة وةظاضةتى ظضاعةوة، ئةطةض ٓاوكاضامن تَيبيِى بل
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كطاوة، هة بَططةى نواضةَ غةالسيةت زضاوة بة وةظيطى ظضاعة بةتةُػيق هةطةَي وةظيطى زاضايى، ٓةض كاتَيم 
 بيةوَى غةضف بلات غةضفى زةكات، ظؤض غوثاؽ.

 غةضؤكى ثةضهةًاْ:ز.اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ض كةغى تط يػة زةكات، هةبةض ئةوة ببوضة َضَيطةى كةؽ ُةزةيّ زوا غياغةتاْ، ئَيػتا َضَيطةى تؤ بسةَ نوا

 باؾة، فةضًوو يةن زةية.
 بةَضَيع غةضٓةُط فطز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةَ بةَضَيعاُة ظؤض باؽ هة كؤبووُةوةى هيصُةى ٓاوبةف زةكةْ، ئةوة ًةوظوعَيم بوو َضؤيؿت، َضاغتة 

جَيِطاوة، بةاَلَ ئَيٌة باغى غةالسيات زةكةيّ، ئةطةض ئةو ًةوظوعى الًةضكةظيةت وةكو ًةبسةئَيم نةغ
الًةبسةئية هة ًةغةهةى غةالسيات ئَيٌة وضزى ُةكةيِةوة، بة ياُوْ َضَى و ؾوَيِى بؤ زاُةَُيري، ًّ 

 ثَيٌواية ئةوة ُةغَيلى ًةبسةئيةو ٓيض ئةظيةتَيلى ُابَى، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 زوا غياغةتاْ هيصُةى ياغايى. فةضًووْ
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
غةباضةت بة ًاززةكة زوو َضا ٓةية، وةكو بالاْ كطز، َضاى يةكةَ زةَهَى وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، َضاى زووةَ 

ًاززةكة، بؤية ًّ ثَيؿِياض  ئةو ثَيؿِياضاُةياْ كطزووة، غةباضةت بَططةى يةكةًى ًاززةكة زووضة هة ئةغوى
 زةكةَ َضاى زووةَ  طَيتة زةُطساُةوة.

 غةضؤكى ثةضهةًاْ: ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع
 زةخيةيِة زةُطةوة. ،َضاى زووةَ  وَيِةوة

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 َضاى زووةَ غةباضةت بة بَططةى يةكةًى ًاززةكة، 
َٔ اعتُادات اذتضابات ايز٥ٝض١ٝ يٓفكات ايزٚاتب ٚ ايضًع ٚارتلَات ٚايفٛا٥ل ٚ املٓافع  حيؾٌ ايؾزف

االدتُاع١ٝ )املٓح، االعاْات، املؾزٚفات االخز٣  ْٚفكات املغارٜع املعتُل٠ فُٔ املٛاس١ْ ايعا١َ يالقًِٝ  َٔ 
سار٠ اٚاحملافظ اٚ ر٥ٝط زتًط قلٌ ٚسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ٚيًٛسٜز املدتؿ ٚ ر٥ٝط ادت١ٗ رد َزتلط١ بايٛ

احملافظ١ ؽالسٝات ايؾزف َلاعز٠ً يف ف٤ٛ االعتُادات املدؾؾ١ فُٔ املٛاسْ٘ ايض١ٜٛٓ ٚبايتٓضٝل َع ٚسار٠ 
 املاي١ٝ ٚاالقتؾاد.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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كةؽ هةطةَهساية،  25، ئةو َضةئيةى كان عةُى خوَيِسيةوة كَى هةطةَهساية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟
غوثاؽ، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، ظؤضيِةى هةطةَهساُية، هةبةض ئةوة ئةو ثَيؿِياضة يبوَي 

 ُةكطا، فةضًوو َضةئيةكةى تط.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 َضاى يةكةَ وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، 

 املاد٠ ايضادص١:

اٚاًل: ٜتِ ايؾزف َٔ اعتُادات اذتضابات ايز٥ٝض١ٝ املٓح، االعاْات، ايٓفكات ايزأظ َاي١ٝ فُٔ املٛاس١ْ اقًِٝ 
 ايعزام َٔ قلٌ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد.-نٛردصتإ

 لرا٤ ايعإَٛ،املٛسار٠ ٚ ٚنال٤ ايٛسارات ٚ وًط ايٛسرا٤ ختٌٜٛ ايٛسرا٤ ٚرؤصا٤ ادتٗات ايغد َزتلط١ بثاًْٝا: 
صا٤ ايٛسلات االدار١ٜ، ؽالسٝات ايؾزف َلاعز٠ً يف ف٤ٛ ايتدؾٝؾات املعتُل٠ فُٔ املٛاسْ٘ ايض١ٜٛٓ ؤٚر

ٜٚتِ ذيو ٚفل قزار اوًط ايؾادر٠ هلذا ايغز  ٚيًُذًط اعاد٠ ايٓظز يف ايؾالسٝات املدٛي١ ٚفل َكتقٝات 
 املؾًش١ ايعا١َ ٚتطلٝل َللأ ايالَزنش١ٜ.

 :ثةضهةًاْضؤكي غةز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كَى هةطةَهساية زةغتى بةضظ بلاتةوة تلاية؟، غوثاؽ، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، 

 هةطةَهساُية، بة كؤى زةُط ثةغةُس كطا، فةضًووْ بؤ ًاززةيةكى تط.25
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 املاد٠ ايضابع١:
 ايعزام ادزا٤ املٓاق١ً فُٔ االعتُادات ارتاؽ١ بربملإ.-زملإ نٛردصتإاٚاًل: يز٥ٝط ب

 ثاًْٝا: يز٥ٝط زتًط ايكقا٤ يف االقًِٝ ادزا٤ املٓاق١ً فُٔ االعتُادات ارتاؽ١ بذًط ايكقا٤.

 ثايجًا: يٛسٜز ايتدطٝط ٚبٓا٤ ع٢ً طًب ايٛسار٠ املع١ٝٓ ادزا٤ املٓاقالت ايالس١َ يًُغارٜع االصتجُار١ٜ فُٔ
املٛاس١ْ االصتجُار١ٜ يٓفط ايٛسار٠ ٚيف سلٚد احملافظ١ ايٛاسل٠ اٚ ايكقا٤ ايٛاسل ٚاعالّ ٚسار٠ املاي١ٝ 

 ٚاالقتؾاد بذيو.

رابعًا: يٛسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ٚبايتٓضٝل َع ٚسار٠ ايتدطٝط ٚايٛسارات املع١ٝٓ ادزا٤ املٓاقالت ايالس١َ 
ٚد احملافظ١ ايٛاسل٠ اٚ ايكقا٤ ٚفُٔ املٛاس١ْ االصتجُار١ٜ يًُغارٜع االصتجُار١ٜ بني ايٛسارات ٚيف سل

 املؾلق١.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 دوَيِةوة.يبة كوضزيةكةى ب

 الُا اظيس نةهةبي:بةَضَيع 
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًاززةى سةوتةَ:

ًتٌاُةكاُى تايبةت بة ثةضهةًاْ زا يةكةَ: غةضؤكى ثةضهةًاُى كوضزغتاْ بؤى ٓةية كة ًوُايةهة هةُاو 
 بلات.

زووةَ: غةضؤكى ئةصتوًةُى زازوةضى هة ٓةضَيٌسا بؤى ٓةية كة ًوُايةهة هةُاو ًتٌاُةكاُى تايبةت بة 
 ئةصتوًةُى زازوةضيسا بلات.

غَييةَ: وةظيطى ث ْ زاُاْ بؤى ٓةية بة ثؿت بةغذي بةزاواى وةظاضةتَيلى زياضيلطاو كة ًوُايةهةى 
هة ثَطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاُسا بلات، هةُاو بوزدةى وةبةضَٓيِاُى ٓةًاْ وةظاضةت، هة غِووضى يةن ثَيويػت 

 ثاضَيعطا ياْ يةظازا هةُاو بوزدةى ثةغةُسكطاوزا.
نواضةَ: وةظيطى زاضايى و ئابووضى بؤى ٓةية بة ٓةًآةُطى هةطةَي وةظاضةتى ث ْ زاُاْ و وةظاضةتى 

ثَطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاْ بلات، هة َُيواْ وةظاضةتةكاُسا هةنواضنَيوةى يةن ًةعِى، ًوُايةهةي ثَيويػت بؤ 
 ثاضَيعطا ياْ يةظازا، هةُاو بوزدةى ثةغةُس كطاوزا.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ياغايى.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ة زةكةيّ، تةُٔا يةن تَيبيِيٌاْ هةغةض بَططةى غَييةًى ًاززةكة ٓةية، ئةويـ ئَيٌة ثؿتطريى هة ًاززةك
( واتة هة غِووضى يةن كقا٤ ايٛاسلايسلٚد احملافظ١ ايٛاسل٠ اٚ ظياز كطزُى هة غِووضى يةن يةظا هة زواى )

 ثاضَيعطاف ًافى ئةوةى ٓةبَى كةوا ئةو َضَيلاضة ياغايية ئةصتاَ بسات، ظؤض غوثاؽ.
 
 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع
كَى تَيبيِى ٓةية؟ غةضزاض ضؾيس، ؾوَيط ستٌس صتيب، ُةغطيّ طياي، زَهؿاز سػري، غةضٓةُط فةضةز، ؾعاْ 

 اظيس، ثةضياْ عبساهلطيٍ، ئةَ بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغطاوة، كان غةضزاض فةضًوو.
 بةَضَيع غةضزاض ضؾيس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
اية زةغةاَلت تةُٔا الى وةظيطى تةختيت ُةبَى،وةظاضةتى ًةعِى بؤى ٓةبَى ًوُايةهة بلات بة ًّ ثَيٌو

 ًةضدَيم وةظاضةتى تةختيت ئاطازاض بلاتةوة، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ؾوَيطخاْ فةضًوو.
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 وَيط ستٌس صتيب:ؾبةَضَيع 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضبةًاْ.

و  ؾَيوةية بَى، ئةطةض هيصُةى ياغايي ززةى سةوتةَ غَئةَ، ئةطةض بتواُري بيطؤَضيّ بةَبةُيػبةتى ًا
يٛسٜز املدتؿ اٚ ر٥ٝط ادت١ٗ رد املزتلط١ بٛسار٠ ؽالس١ٝ ادزا٤ ئةُساًاُى ثةضهةًاْ بةزَهياْ بَى، )

١ ٚيف سلٚد احملافظ١ املٓاقالت ايالس١َ يًُغارٜع االصتجُار١ٜ َٚٓٗا فُٔ املٛاس١ْ االصتجُار١ٜ ارتاؽ١ جبٗ
ز( وةظيط ئةو تدطٝط ٚ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاايايٛاسل٠ اٚ ايكقا٤ ٚفل فٛابط املٓاقالت عزٜط١ ابالغ ٚسار٠ 

زةغةاَلتةى ٓةبَى زوايى خؤى ئيع ُياْ ئةكات، نوُلة بةَ َضؤتيِةى كة ئَيػتا ٓةية، بةَضاغتى وةظاضةتةكاْ 
خاَضًا/ يٛسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ئةوة ًاززةيةكى تط ظياز بلطَيت، ) ُاتواُّ هة ًاوةيةكى كةَ بيلةْ، زواى

لاعز٠ بٗا ملل٠ صت١ اعٗز املبايتٓضٝل َع ٚسار٠ ايتدطٝط ٚاحملافظ١ املع١ٝٓ ادزا٤ َٓاق١ً املغارٜع ايت٢ مل ٜتِ 
اىل احملافظ١ اٚ انجز َٔ تأرٜذ َؾادق١ املٝشا١ْٝ َٔ قلٌ ايٛسار٠ املدتؾ١ اٚ ادت١ٗ رد املزتلط١ بٛسار٠ 

 (، غوثاؽ.املع١ٝٓ يغز  االصزاع بامللاعز٠
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ُةغطيّ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ُةغطيّ طياي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ببَى بة )ضئاغة بطغياْ اٚاًل: يز٥ٝط بزملإ زياضة بةُيػبةت ًاززةى ٓةؾتةوة ًّ ثَيٍ باؾة يةكةَ )

اْ( نوُلة ئةًة هةكاتى ًوُايةهة ثَيويػت ئةكات، ئةطةض ًةبسةئى الًةضكةظيةتيـ ثةغةُس كوضزغت
ثاًْٝا: يز٥ٝط بلةيّ ئَيٌة، ثَيويػت ئةكات ٓةضغَى غةضؤكايةتى ئاطازاضى ًوُايةهةكة بّ، هة خاَهى زووةَ)

ر بلطَيت، ئةطةض ظؤض ( بَى، زةكطَى بَططةى غَى و بَططةى نواض زةًايكقا٤ ( ًّ باؾة )جملوؼزتًط ايكقا٤ 
ظةضوضيـ ُةبَى و ظؤض ثَيويػت ُةبَى ًوُايةهة ُةكطَيت، ئةطةض ًوُايةهة كطا ثةضهةًاُى كوضزغتاُى زَي 

 ئاطازاض بلطَيتةوة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان زَهؿاز فةضًوو.
 بةَضَيع زَهؿاز سػري:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًاززةية هة غااَلُى ثَيؿوو تةبعةْ يةظاكاْ ظةضةضَيلى ظؤضياْ زَي كةوتووة، كة ضةئيػى وةسسةى  بةثَيى ئةَ

ئيساضى داضى وا ٓةبووة ئاطازاض ُةبووة ثَطؤشةكةى طواظضاوةتةوة بؤ ؾوَيَِيلى تط، ٓةض بؤ صيووُة ًاُطى 
ؤ ُاونةى زوكاْ، بؤية ئَيٌة ثَيؿوو يةن يوتا اُة زةضنوو بةبَى ئةوةى ئاطاياْ هَيى بَى ُةيى كطابوو ب

ئةبَى يةظا هة وةسسةى يةظا ئةو زةغةاَلتةى بسضَيتَى، زةغةاَلتى وةظيطى تةختيت كةَ بلطَيتةوة، ٓةضوةكو 
ٓاوكاضَ ؾوَيطخاْ بوو وابعامن وتى، بةاَلَ بة ًوافةيةى ًةدوػى ًوسافةظة، وة ًةدوػى يةظاو، ضةئيػى 
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( بة فُٔ املٛاس١ْ االصتجُار١ٜ املؾلق١.ياز بلطَى، هة نواضةًيـ)وةسسةى ئيساضى، يةعِى ئةبَى ئةوةى بؤ ظ
َضةظاًةُسى ئةصتوًةُى ثاضَيعطاو ضةئيػى وةسسةى ئيساضى هة نواضنَيوةى يةظا، يةعِى بَى ئةوةى ٓةًوو 

 تةكٌيوةى الًةضكةظيةتةكة بلطَيت هة طواغتِةوةى ثَطؤشة ئيػتيػٌاضيةكاْ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْؤكي غةضز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان غةضٓةُط فةضًوو.
 بةَضَيع غةضٓةُط فطز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
تَيبيِيةكاُى ًّ هةغةض بَططةى غَى و نواضة هةو ًاززةية، ئةوةى غَييةَ كان زَهؿاز ظؤض بةباؾى تةضسى 

وُلة ُووغطاوة كطز، ئةوة ضةئى ًِيؿة، ًّ ئي ترياح ئةكةَ نواضةَ ُةًَيَِى، هةبةض يةن ؾت ُةًَيَِى، ن
رابعًا: يٛسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ٚبايتٓضٝل َع ٚسار٠ ايتدطٝط ٚايٛسارات املع١ٝٓ ادزا٤ املٓاقالت ايالس١َ )

( نوُلة ًوًليِة هة وةظاضةتَيلى خةزةًيةوة ًةؾطوعَيم بطواظضَيتةوة يًُغارٜع االصتجُار١ٜ بني ايٛسارات
ؤشةكاْ بَى، ئةصتوًةُى ًوسافةظة طةض ئةًة بؤ ُةيػى ثطى ُةبَى، ئةبؤ وةظاضةتَيم كة ئةوةُسة ظةضوضةت

ٓةية ثاضةى ٓةية، ئةكطَى ٓةض خةهةهَيم ٓةبَى هة دَيطةيةن، هةوةظاضةتَيم، ثَطؤشةى كةًرت بةضكةوتبَى بةو 
 زوو ثاضةية تةًويى بلطَى و ثَط بلطَيتةوة، بؤية ًّ ئي ترياح زةكةَ نواضةَ ٓةض ُةًَيَِى، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي  ْ بايع/ز. اضغبةَضَيع 
 كان ؾعاْ فةضًوو.

 بةَضَيع ؾعاْ اظيس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ تةئيسى ئةو غييةى كة ؾوَيط خاْ باغى كطز هةطةَي كان غةضزاض زةكةَ، ٓةيي ةتةْ غييةكة ظؤض ظؤض 
ِة هيصُةى بةيوةت تطة، وة سةزي ظؤض ًةؾاكيوٌاْ بؤ زةكات، نوُلة ئَيٌة هةو هيصُةى كة تَيساي

ئاوةزاُلطزُةوة، زةظاُري ًةؾاكيوةكاُى ئةو ًوُايةهةية نةُس ضؤتيِاتَيلى زضوغت بلات كطزووة، بؤية 
 وةظيطى ًوختةؽ ثَيٍ باؾة ئةو زةغةاَلتةى ٓةبَى تةُػيق هةطةَي وةظيطى تةختيت بلات، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ثةضياْ خاْ فةضًوو.

 َيع ثةضياْ عبساهلطيٍ:بةَض
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هةطةَي ثؿتطريى كطزمن هة يػةكاُى كان زَهؿاز، ثَيٍ باؾة كاتَيم كة ئةو ًوُايةهةية َضوو بسات بة هيػتى 
ٓاوثَيض ثةضهةًاُى كوضزغتاُى ثَى ئاطازاض بلطَيتةوة، نوُلة ئةو ثَطؤشاُة زةُطياْ هةغةض زضاوةو ًوُايةؾة 

ئةوة َضاغجَيطزضاوة، ئَيٌة كاتَيم كة زةنري ثَطؤشةكاْ بةغةض زةكةيِةوة خةَهلى ئةو ُاوناُة  كطاوْ، زواى
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طوةيى زةكةْ كة ئةو ثَطؤشاُة بووُياْ ُية، وةكو بَوَيري ئَيٌةف بةضناوًاْ َضووْ بَى، ثَيياْ بَوَيري ف ْ 
 ثَيويػتى ئةو ثَطؤشاُة طواغتِةوةياْ بؤ كطاوة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي  ْ بايع/ز. اضغبةَضَيع 
 دةُابى وةظيط فةضًوو.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ئَيٌة ثَيٌاْ باؾة ًاززةكة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 هيصُةى زاضايى.
 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري:

 ضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَيع غة
ظياتط ئةَ تةؾطيعة ثةيوةُسى ٓةية بة ثَطؤغةى دَيبةدَى كطزُةوة، بةثَيى بؤنووُى ئَيٌة سلوًةت ظياتط 
هةو بابةتة ؾاضةظاتطة، ئةطةض دةُابى وةظيط كة ئةَهَى ئةو ًاززةية سيَيَِيتةوة ئةطةض ٓةُسَى تةفاغيويـ 

 بسات هةغةضى، ًوبةضيطى ًاُةوةى، غوثاؽ.
 يع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:بةَضَيع با

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زياضة ئةًةى كة ئَيػتا بةَ ؾَيوةية ٓاتووة، غااَلُى َضابطزووى بةَ ؾَيوةية ئَيٌة ئيؿٌاْ كطزووة، ظياتط 
تواُيوًاُة ئيؿةكاْ بة باؾى دَيبةدَى بلةيّ، بة تايبةتى كة هة ًاززةى نواض ئةوتطَى ُةًَيَِيت 

ةهةْ، ئةطةض ٓةض غَى وةظيط بةيةكةوة زابِيؿّ ئةو ًةواظيعاُة ًوُايةؾة بلةْ، ًّ ثَيٌواية ئةو ًةغ
وةختة ظؤض هة غاذتى ئيؿةكة و خعًةتةكة ئةبَى، بةاَلَ تةُٔا زةغةاَلتى يةكَيم بَى و ياخوز الزاُى 

و  ئةوةُية ًاززةكة َضةُط ٓةية كةًرت زيطاغة بؤ ًةغةهةكة بلطَيت، هَيطة ئةوةية ئي  ًةوظ
ًةغئوهيةتةكة هة ًةغئوهيةتى فَ ْ بَى ياخوز فَ ْ بَى، ئةًة كة ٓاتووة هة عرياييـ بة ٓةًاْ ؾَيوة 

 تةيطيبةْ، بؤية ثَيٌاْ باؾة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ة.هيصُةى ياغايى زوا غياغةتاْ  وَيِِةوة بؤ ئةوةى بيدةيِة زةُطةو
 بةضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ. 
 ًاززةى سةوتةًى ثَطؤشةكة.

 املاد٠ ايضابع١:
 ايعزام ادزا٤ املٓاق١ً فُٔ االعتُادات ارتاؽ١ بايربملإ.-اٚاًل: يز٥ٝط بزملإ نٛردصتإ
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 ذًط ايكقا٤.ثاًْٝا: يز٥ٝط زتًط ايكقا٤ يف االقًِٝ ادزا٤ َٓاق١ً فُٔ االعتُادات ارتاؽ١ ب

ثايجًا: يٛسٜز ايتدطٝط ٚبٓا٤ ع٢ً طًب ايٛسار٠ املع١ٝٓ ادزا٤ املٓاقالت ايالس١َ يًُغارٜع االصتجُار١ٜ فُٔ 
ٚسار٠ املاي١ٝ ٛاسل٠ اٚ ايكقا٤ ايٛاسل ٚاعالّ املٛاس١ْ االصتجُار١ٜ يٓفط ايٛسار٠ ٚيف سلٚد احملافظ١ اي

 ٚاالقتؾاد بذيو.

ؾاد ٚبايتٓضٝل َع ٚسار٠ ايتدطٝط ٚايٛسارات املع١ٝٓ ادزا٤ املٓاقالت ايالس١َ رابعًا: يٛسٜز املاي١ٝ ٚاالقت
يًُغارٜع االصتجُار١ٜ بني ايٛسارات ٚيف سلٚد احملافظ١ ايٛاسل٠ اٚ ايكقا٤ ٚفُٔ املٛاس١ْ االصتجُار١ٜ 

 املؾلق١.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

كةؽ هةطةَهساية، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بةضظ  59ة؟، كَى هةطةَهساية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةو
 كةؽ هةطةَهساُية بة ظؤضيِةى زةُط ثةغةُس كطا. 28بلاتةوة؟

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ثَيؿِياضى هيصُةى ياغايى ظياز كطا.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ةكى تط.فةضًوو بؤ ًاززةي
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 املاد٠ ايجا١َٓ َٔ املغزٚع.

اٚاًل: يٛسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ؽالس١ٝ ادزا٤ املٓاق١ً بني اعتُادات ايلاب ايٛاسل باصتجٓا٤ فؾٌ ايزٚاتب، سٝح 
 جيٛس ايٓكٌ ايٝ٘ ٚالجيٛس ايٓكٌ َٓ٘.

قتؾاد ادزا٤ املٓاق١ً بني اعتُادات ابٛاب املٝشا١ْٝ الرزا  تٛفد اَها١ْٝ ايؾزف ثاًْٝا: يٛسٜز املاي١ٝ ٚاال
يالدارات ايت٢ ٜتكزر ارتلاطٗا َٔ ٚسار٠ ٚاذتاقٗا بٛسار٠ اخز٣ ٚيًٛسٜز املدتؿ ادزا٤ املٓاق١ً فُٔ ايكضِ 

 ايٛاسل ٚ ٚسل٠ ايؾزف ايٛاسل٠.
 ت١ُٝٓ َغارٜع االقايِٝ ٚاحملافظات بني احملافظات.ثايجًا: الجيٛس ادزا٤ اٟ َٓاق١ً فُٔ ختؾؾات االعُار ٚ

رابعًا: الجيٛس ادزا٤ املٓاق١ً َٔ ْفكات املغارٜع ايزأظ َاي١ٝ )املٛاس١ْ االصتجُار١ٜ اىل ايٓفكات ايتغغ١ًٝٝ 
 املٛاس١ْ ادتار١ٜ 

 2812َٔ  خاَضًا: تضتدلّ االعتُادات املؾادم عًٝٗا يف ٖذا ايكإْٛ يغا١ٜ ٚاسل ٚ ثالثني نإْٛ االٍٚ
 فتكٝل 2812اَا االٜزادات املكلٛف١ بعل ْٗا١ٜ ايض١ٓ املاي١ٝ  31/12/2812ٚتكٝل االٜزادات املتشكك١ يغا١ٜ 

 .2812ض١ٓ املاي١ٝ ًًُٛاس١ْ ايعا١َ يي َازاداٜ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 فةضًووْ بة كوضزيةكةى  وَيِِةوة.
 الُا اظيس نةهةبي:بةَضَيع 

 َيع غةضؤكى ثةضهةًاْ:بةَض
 ًاززةى ٓةؾتةَ:

يةكةَ: وةظيطى زاضايى و ئابووضى زةغةاَلتى ٓةية ًوُايةهة هة َُيواْ ًتٌاُةكاُى ئيعتٌازاتى يةن زةضو باب 
 بةاَلَ ُابَى هَيى بطواظضَيتةوة. ،زا بلات دطة هة بةؾى ًوونةى ُةبَى، زةكطَى بؤى بطواظضَيتةوة

ى بؤى ٓةية ًوُايةهة هة َُيواْ ًتٌاُةكاُى ئيعتيٌازاتى زةضوةكاُى بوزدـة  زووةَ: وةظيطى زاضايى و ئابووض
)ابواب اغييعاُية( زا بلات  بة ًةبةغتى زابري كطزُى تواُاكاُى غـةضف كـطزْ بـؤ ئـةو ئيساضاُـة كـة بَطيـاضى        

اض بـؤى  ديا كطزُةوةياْ زةزضَى هة وةظاضةتَيم و زةبةغـرتَيتةوة بـة وةظاضةتَيلـى تـطةوة، وةظيـطى ثةيوةُسيـس      
 ٓةية ًوُايةهة بةُاو يةن بةؾى يةكةيةكى غةف كطزْ زا بلات.

غَييةَ: ُابَى ٓيض دؤضة ًوُايةهةيةن ئةصتاَ بسضَي هة بواضةكاُى ئاوةزاُلطزُةوةو ثةضةثَيساُى ثَطؤشةكاُى 
 ٓةضَيٍ وثاضَيعطاكاْ زا هة َُيواْ ثاضَيعطاكاُسا.

ؤشة غةضًايةزاضيةكاُى بوزدةى وةبةضَٓيِاُةوة بؤ ثطُايةهة ئةصتاَ بسضَي هة خةضدي نواضةَ: ُابَى ًو
 خةضديةكاُى بةكاضبطزْ بوزدةى داضى.

وة ئةو  31/12/2812ثَيِذةَ: ئةو ًتٌاُاُةى ثةغةُس زةكطَيّ هةَ ياغايةزا بةكاضزةَٓيِسضَيّ تا 
زواى كؤتايى تؤًاض زةكطَيّ، بةاَلَ زآاتة وةضطرياوةكاْ  38/1/2811زآاتاُةى بةزةغت زةَٓيِسضَيت، تا 

 تؤًاض زةكطَيّ. 2813وةكو زآات بؤ بوزدةى طؿتى غاَهى زاضايى  2812غاَهى زاضايى 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

زةكةيّ، تلاية ثةضهةًاُتاضة بةَضَيعةكاْ ئةطةض ثَيؿِياضياْ ٓةبوو بة ثَيى  ييئَيٌة زاوا هة هيصُةى ياغا
يّ، ئةطةض غَى كةؽ ثَيؿِياضى ٓةبوو زةخيةيِة زةُطةوة، ثةضهةًاُتاض ٓةيى ياُوْ تةعاًوزي هةطةَهسا زةكة

خؤى ٓةية يػة بلات، ثَيؿِياضةكةى  طَيتة زةُطةوة، بؤية تلا زةكةيّ ئَيوة زوايى وضز بّ بؤ ئةو 
 ًةغةالُة، ئَيػتا بؤ ئةَ ًاززةية كَى زةيةوَى يػة بلات، فةضًوو َضاى هيصُة.

 ازض زظةيى:بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غوثاؽ، ئَيٌة هة هيصُةى ياغايى زوو َضاًاْ ٓةبوو غةباضةت بةو ًاززةية، ظؤضيِة ثؿتطريياْ هة ًاززةكة 
زةكطز، بةاَلَ ٓةُسَى َضاو بؤنووْ ٓةبوو هة ُاو هيصُة هةطةَي ئةوة بوويّ كة ئةو ًاززة هة ياغاكة ُةًَييَن و 

 غوثاؽ. ئيويا بلطَيتةوة، ظؤض
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان عةوُي.
 بةَضَيع عوُي كٌاي غعيس بعاظ:
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 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ي ضاثؤضشياْ تةًاؾا بلةْ، كة نؤْ ُووغطاوة؟، نوُلة زيتٍ طوةيياْ كطز كةوا تةفاقيوةكة 7الثةَضةي 

ٝإ بغأْٗا، ايزأٟ االٍٚ االرًل١ٝ، تؤٜل املاد٠، ايزأٟ ايجاْٞ، بايٓضل١ يًُاد٠ ايجا١َٓ ٖٓاى ر٥نؤْ ُووغطاوة، 
 ٜكرتح ايغا٤ املاد٠.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ئَيػتا ُاو زةُووغري، ئةَ بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغطاوة، كوَيػتاْ خاْ، غيوةيى خاْ، كان عبساهلل ًةال ُوضي، 

 ز.اظيس و كان عسُاْ، فةضًوو كوَيػتاْ خاْ. كان زَهؿاز، غؤظاْ خاْ، كان ؾواْ و
 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ًّ ثَيؿِياضي ئةوة زةكةَ زوو بَططة ظياز بلطَي هةغةض ئةَ ًاززةية، بَططةيةكياْ بةؽ هَيصُةى ياغايي 

ًَي بة ُووغطاو، ظةظيةت ُةبَي بيِووغّ ُةن تةئيسَ ٓةبَي بؤ ئةوةي بيدةُة زةُطةوة، ئةؾياُسة
تةغبيتٌاْ كطزووة، هة ساَهةتي خةضز  2811هة بوزدةى غاَهي  33بَططةيةكياْ ئةوة بَي كة ًاززةى 

ُةكطزُي ثؿتيواُي تةضخاْ كطاو بؤ ثطؤشةكاُي وةبةضَٓيِاْ هة كؤتايي غاَهى زاضاييسا، ئةوةي هَيي ًاوةتةوة 
ةواًةكاْ زازةُطَيت، تةبعةْ ثاض ئةوةًاْ سيػابَيلي تايبةتي بة ُاوي سيػابي تايبةتي ثطؤشة بةضز

تةغبيت كطز هةغةض ثَيؿِياضي كان زَهؿاز ؾةٓاب بوو، ٓةض نةُسة وةظاضةت ئيوتيعاًي ثَيوة ُةكطز و 
ثاضةكةي ًوُايةهة كطز بؤ بوزدةى بةكاضبةض، بؤية ًّ بَططةي زواتطَ كة زاواي ئةكةَ، ُاظامن هَيطة دَيي 

ةكاْ كة ًاززةيةكي عي ابي زابِطَيت ياْ بَططةيةكي عي ابي بؤ وةظيطي ئةبَيتةوة ياْ هة ًاززة خيتاًي
زاضايي كاتَيم كة ًوُايةهة ئةكات هة بةيين بوزدةى ئيػتيػٌاضي بؤ بوزدةى بةكاضبةض، ئةًة ع وبةيةن 
بسضَي، نوُلة ئَيٌة ٓةًووًاْ ئةظاُري كة ثاض زوو تطهيؤْ و زووغةز و ُؤ ًوياض زيِاض ًاوةتةوة هة 

وةضبةضَٓيِاْ ُةخيػتووتة سيػابَيلي تايبةتةوة، ًوُايةهةي ثَيلطزووة بؤ بوزدةى بةكاضبةض،  بوزدةى
بؤيةئةطةض ئةَ بَططة غعاية ٓةبَيت زَهِياَ ئةبَي كة ضزعَيم بؤ ئةوةي كة بوزدةى وةبةضَٓيِاْ بةكاض 

 ُةييةت بؤ بوزدةى بةكاضبةض، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 وةيى خاْ فةضًوو.غي
 :عجُإبةَضَيع غيوةيى 

 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.
ادزا٤ يةن ثَيؿِياضَ ٓةية، ئةطةض قياغةكةي بطؤَضزضَيت، ُووغطاوة: ال جيوظ  ثايجابة ُيػبةت ئةو ًاززةية 

لة، ، ٓةُسَيم ُاَضَياٟ َٓاق١ً فُٔ ختؾؾٝات اعُار ٚ ت١ُٝٓ َغارٜع االقايِٝ ٚ احملافظات، بني احملافظات
ال جيٛس ادزا٤ اٟ َٓاق١ً بني احملافظات فُٔ ختؾٝؾات اعُار ٚ ئةطةض قياغة بطؤَضزضَي بلطَيتة ئةوةي: 
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، اياهيٌيـ ال ببةيّ هةبةض ئةوةي ئةًة يةن كةهيٌةية، و ثؿتيواُي هة َضايةكةي ت١ُٝٓ َغارٜع احملافظات
 كوَيػتاْ خاُيـ زةكةَ و، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْضؤكي غةز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان عبساهلل فةضًوو.

 بةَضَيع عبساهلل ًةال ُوضي:
 بةَضَيع غةضؤكي ثةضهةًاْ.

دطة هةوةي كة ثؿتيواُي هة َضايةكةي كوَيػتاْ خاْ زةكةَ، ٓاوكات ًِيـ ثَيؿِياض زةكةَ هة ال جيوظةكة ال 
بطازةضاُة، ُابَي ًوُايةهة ئةصتاَ جيوظَيلي ظؤض ئاغِري و كؤُلطَين بؤ ئيعافة بلطَي، زوايي ئةيَِيطَ بؤ ئةَ 

بسضَي هة خةضدي ثطؤشة غةضًايةزاضييةكاْ و خةضديةكاُي بةكاضبطزْ بؤ ئةصتوًةُي ئاغاييـ، نوُلة 
ًِيـ هةطةَي ئةوةَ هَيطة ًّ ٓاوَضاَ هةطةَي ئةوةى ئةَ ئةصتوًةُة ئةصتوًةَُيلى سيعبية، ثَيويػت ُاكات 

 َيت، هةطةَي َضَيعزا.هة بوزدةو ًوونةى خةَهلى بؤ تةضخاْ بلط
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان زَهؿاز فةضًوو.
 بةَضَيع زَهؿاز سػري:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ٓةضوةن بةَضَيعتاْ ئةظاُّ ئةو ًاززةيةى كة ًوُايةهة هة َُيواْ بوزدةى وةبةضَٓيِاْ و بةكاضبطزْ بؤ 

ى ًاهية بةكاضى َٓيِاوة، ًِيـ ثَيؿِياض زةكةَ ًاززةيةن ظياز ثَطكطزُةوةى ظيازة َضؤيى عذع، وةظاضةت
بلطَى، بؤ ئةوةى بوزدةى وةبةضَٓيِاْ تةزويط بلطَى هة غِسويَيم ياْ ضةيةًَيلى سيػابى تةزويط بلطَى، 
ئةبَى ًاززةيةن ظياز بلطَى، بؤ ئةوةى سلوًةت ًوهعةَ بَى ياتيعةْ بؤ ئةوةى ئةو ثاضةية ًوُايةهةى ثَى 

 ،  هةكاتى ًوُايةهة ثَى كطزُى عي ابَيلى بؤ زابِسضَيت، بؤ سلوًةت و بؤ وةظاضةت، غوثاؽ.ُةكطَيت
 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غؤظاْ خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع غؤظاْ ؾةٓاب ُوضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غاَهى ثاض هةطةَي زاُاُى ئةو ًاززةية بةَضَيعاْ ئةُساًاُى ثةضهةًاْ، ًّ ٓاوَضاَ هةطةَي ئةوةى وةظاضةت 
ٓةضنةُسة ئةواْ ُاَضاظى بووْ هة زاُاُى، بةاَلَ بة زةُطى ئةُساًاُى ثةضهةًاْ زاُطا، بةاَلَ ئةًػاَي بة 
ؾَيواظَيلى تط ُةوةن هة دياتى غِسوق، ئةواْ ًوبةضيطى خؤياْ ٓةبوو، بةاَلَ بةَضاغتى ُابَى وةظاضةتى 

ةضَٓيِاْ بلات، ظيازة َضؤيى بلات هة بوزدةى بةكاضبطزْ ئةو بةكاض بَيَِى بؤ زاضايى زةغتلاضى بوزدةى وةب
ئةو تةعويعة، بؤية ًّ بة توُسى ثؿتيواُى ًاُةوةى ئةو ًاززةية زةكةَ، بة تايبةتى نواضةَ، كة طوتت 
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و كاضةى ( هة غاَهى زآاتوو ئةطةض ٓاتو سلوًةت ئةالجيٛس ادزا٤ املٓاق١ً َٔ ْفكات املغارٜع ايزأظ َاي١ٝ)
ى خؤى وةضزةططَيت، ثةضهةًاْ زةتواَُى يكطزبوو، وةظاضةتى زاضايى ئةو كاضةى كطزبوو ئةوغا ئيذطائاتى ياغا

بةزوا زانووُى بؤ بلات و ًوساغةبةى بلات، ئةًة بؤية ضةزعة، هَيطة ضةزعة ئةًة، ًّ ثؿتيواُى توُسى 
ئةوةى غاَهى زآاتوو ئةو ُةفةياتة ظيازةية ًاُةوةى ئةو ًاززةية زةكةَ، وةكو خؤى بةتايبةتى نواضةَ، بؤ 

 ُةكطَيت، هة غةض ثاضةى وةبةضَٓيِاْ، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ؾواْ فةضًوو.
 بةَضَيع ؾواْ عبساهلطيٍ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
َيلٍ ٓةية تلاَ واية بةَضَيعاْ هة يةكةَ، ًّ ثؿتطريى ًاُةوةى ًاززةكة ئةكةَ وةكو خؤى، زووةَ، ثطغياض

ئةَهَى،  خاَضًاهيصُةى ياُوُى طوَيٍ زَي بططْ بؤ ئةوةى زواى تَيبيِى تَيِةثةَضَى بةغةضًاْ، نوُلة هة 
( هة 2813نإْٛ االٍٚ َٔ ص١ٓ املاي١ٝ 31تضتدلّ االعتُادات املؾادم عًٝٗا يف ٖذا ايكإْٛ يغا١ٜ )

تضتُز ٚسار٠ زاضايى و ئابووضى ًاززةيةكٌاْ ظياز كطزووة ئةَهَى) ًويتةضةسى ًوؾتةضةكى ٓةضزوو هيصُةى 
، هةوية......( ئَيٌة كةواًاْ وت  املاي١ٝ ٚاالقتؾاد بؾزف صًف١ ٚ َٓش١ ايشٚاز ٚ قزٚ  املؾزف ايعكارٟ

يةعِى ئةًة بةتاَي ئةكاتةوة، زةبَى ُيوةى ئةو بَططةيةى ثَيِذةَ هة ًاززةى ٓةؾتةَ ًوعاهةدة بلطَيت، بؤ 
ةوةى تةظاضوب ُةكات هةطةَي ئةو ًويتةضةسةى كة ٓةًوو اْ زةُطٌاْ هةغةضى زاوةو بووة بة ئ

 ًاززةيةكى ياُوُى، ظؤض غوثاؽ.
 غةضؤكى ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ز.اظيس فةضًوو.
 
 

 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ وةضتى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ن ًوالسةظةَ ٓةبوو، ئةوةى غيوةيى خاْ وتى، وؾةى ئةياهيٍ البَِيت ًّ ثؿتيواُى هة ًاززةكة ئةكةَ، ية
 هة فةيةضةى غَئةَ هة ًاززةكة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان عسُاْ فةضًوو.

 :عجُإبةَضَيع عسُاْ 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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َ، ثاض الجيوظةكة بوو بة جيوظ، يةعِى ًّ ثؿتطريى ظؤضى ئةو يػاُةى كوَيػتاْ خاْ و ٓاوكاضاُى تط ئةكة
تةداوظ كطا، خؤ يةكَى هة يػةكاُى ئَيٌة طوشياْ ًوساغةبةى سلوًةت هةغةض ئةو ُويتةية بوو، نؤْ 
تةداوظى بوزدةى ئيػتيػٌاضى ئةكطَيت، ئَيٌة ئَيػتا وشياْ الجيوظ، باؾة ئةو الجيوظة تةداوظ كطا، يةعِى 

تةداوظى كطز، نوُلة وةظيط ئةَهَى كاكة ًّ ئةطةض ثاضةيةن هةَ ال ئةًة دواُة، زاَضؾتَِيلى ظؤض باؾة، 
ٓةبَى و عذعَ ٓةبَى هَيطة، بة غةضاسةت وتوويةتى ًّ ئيؿى هةغةض زةكةَ، دا ئةًة ئةو كَيؿةيةية زةبَى 
سةزي بلات، ُاظامن هيصُةى ياغاى نى بؤ زائةَُى، زووةَ، هةغةض يػةكةى كان عبساهلل ًّ تلاَ واية، ضةداَ 

ية ثَيِر ًاُط ًاوة، با كةف و ٓةواى غياغى هة كوضزغتاْ بةو ؾَيوةيةى كة ئَيػتا زَيتة ثَيؿةوة َضاى وا
ططيّ، تلاَ واية ئةو ئةصتوًةُة تةخػيؼ كطاوة بؤ ئةصتوًةُى ئاغايـ َضايططيّ، هةَ نةُس ًاُطة، 

لى ُيؿتيٌاُى هةغةض بَى، نوُلة ًةغةهةيةكى غياغى، ئةًِى ظؤض ظؤض ططُطة، ئةو زةظطاية زةبَى تةوافويَي
زةبَى يةن بططَيتةوة، زةبَى ببَيتة ٓةيئةيةكى ُيؿتيٌاُى، تةواو غطف هة سيعبيةتيةوة زةضبهَى، ئةًة 
ئيؿى ظؤضى زةوَى، بؤية هة َضاغتيسا ئةًػاَي زةبَى هة ًواظةُةكةى َضاططَيت، ياْ ًواظةُةى بؤ غةضف ُةكطَيت 

طَيت، هة غاَهى زآاتوو كة بوو بة ئةصتوًةَُيلى ئاوا ئيتيفايى تاوةكو هةَ ثَيِر ًاُطة سةي و فةغى ئةك
 هةغةض بلطَيت، ٓةًوو بوزدةيةن كة ثَيويػتى ثَى بَيت و بلطَيت.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 دةُابى وةظيط فةضًوو.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةكةَ، ئَيٌة ثَيٌاْ باؾة ًاززةكة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، زووةَ بةَضاغتى كة باغى ًوُايةهة ئةكطَيت سةظ ي
زةكةَ ٓةًوو خوؾم و بطاياْ ٓى ٓةًوو فطاكػيؤُةكاْ با طوَيٍ زَي بططْ تلاتاْ زَي ئةكةَ، كة باغى 

ًوو ًوُايةهةيةن بة ئةًطى ًوُايةهة ئةكةْ هة ئيػتيػٌاضيةوة بؤ تةؾييوى، ئةًة ُةكطاوة، نوُلة ٓة
ضةلى ئةكطَيت، ٓيض فةضًاَُيم هة وةظاضةتى زاضاييةوة، هة ٓيض كةغَيم زةضُةنووة ًوُايةهة بلات هة 
ئيػتيػٌاضيةوة بؤ تةؾييوى، ٓةتاوةكو ئَيػتاكة ٓةضنى غوةفَيم ٓاتووة ٓى ئيػتيػٌاضى، ٓةًووى غةضف 

كة عذعًاْ ٓةبَى، عذع ببَى بة عذعى فعوى، يةعِى  بووة، هة عةيِى وةختا ئَيٌة وةكو وةظاضةتى ًاهية
ُةيسي ُية، ئةو ُةيسيية ُية، ئةًة ٓةيي ةتة، يةعِى ئَيوة بتاُةوَى عي ابى بسةْ و ئةوةى غةسبى يةزى 
بلةْ، ئةًة ُاظامن، ًّ ٓةيي ةتةكةتاْ بؤ باؽ زةكةَ، ئَيٌة ثاضةكة وةكو سلوًةت هةطةَي ئةَ ًةوظوعة 

ض كةغَيم بَيتة وةظاضةتى ًاهية بؤى ؾةضح بلةيّ، ًّ هةطةَي ئةو باوةَضةَ ئةو ُةبوويِة، ئَيػتاف ٓة
ًةوظوعةياْ ُية كة ئةَ ُةوعة َضةئياُةى ئَيػتا ٓةية، زووةَ، كة باغى غوةف و يةضظ زةكطَيت، غوةف 

 هةُاو ئةَ ًةوظوعاُة ُية، غوةف هة زةضةوةى ًواظةُةية، غوثاغتاْ زةكةَ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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دةُابى وةظيط كة هَيطة يةضاض زةضنوو، ثةضهةًاْ يةضاضى زا، ئةبَى وةظاضةت تةُفيعى بلات، ُابَى وةظاضةت 
 بة خي فى يةضاضى ثةضهةًاْ كاضةكاْ بلات.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةواًطى ثةضهةًاُةوة، بةاَلَ كة ثاضة ُةبَى، كة ًّ عذعى فيعويٍ ٓةبَى، كة ئَيٌة ًوهعةًري بة تةُفيعى ئ
ًّ عذعة فعويةكةَ هَيطة ًوغازةية كطاوة، غاَهى َضابطزوو ثَيِر غةزو ؾةغت و نواض بووة بة عذعى فعوى، 

ٓاتووة، غَى غةزو ثَيِذٍ وةضُةططتووة و ُةٓاتووة هة زآاتةكةَ، نواض غةزَ وةضُةططتووة هة زآاتةكةَ ُة
غَى غةزو ثةصتاَ وةضُةططتووة، هة زآاتةكةَ ُةٓاتووة، ئَى خؤ ئيذٌاهيـ ئةكاتة زوو و ؾةف غةزو 
ُؤظزة، ضةداتاْ زَي ئةكةَ ئةَ ًةوظوعة بة ئيِػافةوة تةًاؾاى بلةْ، يةعِى بة ئيِػافةوة تةًاؾاى ئةَ 

ة يةضاض بسةْ، بَطياضى زَي بسةْ، خؤ ًةوظوعة بلطَيت، ًّ ثَيٍ واية ٓةتا ياغايةكاْ با هةغةض ئةو ًةوظوع
ًّ بة كةيفى خؤَ ُةبووة، بَوَيٍ ئَيػتاكة ئةًة ُيةو ُاكطَى، ئةًة وايعَيلة هةَ ثةضهةًاُة زضوغت بووة، 

 ئةغبابةكاُى زضوغت بووُى ئةو عذعةؾٍ بؤتاْ باؽ كطزووة، غوثاغتاْ زةكةَ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ةهةياْ كطزووة، ؾوَيط خاُيـ يػةى كطز ثَيِر كةؽ، فةضًوو كان سادى.نواض كةؽ ًوزاخ
 بةَضَيع اظيس غويٌاْ عبساهلل)بي ي(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
دةُابى وةظيط ًّ كاتى خؤى ثطغياضَيلٍ هةغةض ئةو بابةتة بؤ ُاضزووة، دوابى دةُابياْ هة 

ثطغياضَ هَيى كطزووة، غةباضةت بةو ًوُايةهةية  دوابةكةى زاًةوة، دوابةكةَ هةبةض زةغتة، 18/1/2812
ئايا غِسويَيلتاْ زضوغت كطزووة بؤ ثاضةى ثَطؤشةكاْ ياْ ُا، ئةويـ دوابى زاوةتةوة زةَهَى بةَهَى 
غِسويةكةًاْ زضوغت كطزووة، ثاضةكةًاْ تَيى كطزووة، ئةَهَى شًاضةى غِسويةكةف هة باُم، ئةو باُلةى 

ية، هة باُلى ًِاضة، ئايا زةتواَُى ثَيٌاْ بَوَى ئةو غةُسويةًاْ  212زؤتةوة شًاضةى سيػابةكةًاْ هَيى كط
 ئَيػتا نةُسى تَيساية؟، غوثاؽ.

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان سةًة غعيس فةضًوو.
 بةَضَيع سةًة غعيس سةًة عوى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ. 
و ؾةف  2818ةى كطزووة، يةكةَ، هة ؾةف ًاُطى يةكةًى غاَهى ًّ بة غَى بةَهطة زةيػةغيَيٍِ ًوُايةه

فةضيى  2818تةًويى بؤ ًةؾاضيعى ئيػتػٌاضى فةضيياْ يةعِى تةًويوةكة هة  2811ًاُطى يةكةًى 
ُؤغةزو ثةصتاو غَى ًوياضة كة غةضف  2811ثَيِر غةزو ثةصتاو يةن ًوياضة، كة غةضف ُةكطاوة، هة غاَهى 
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ذعى تةؾييوى ثَى ثَط كطزؤتةوة، كةواتة ًوُايةهةي كطزووة، خاَهَيلى تط خؤى هة ُةكطاوة، ئةًة ٓاتووة ع
%ى تةُفيع ُةكطاوة، واتة 47% تةُفيع كطزووة، هة 53َضاثؤضتةكةى خؤى زةَهَى ًةؾاضيعى ئيػتيػٌاضى هة 

هة %ى غةضف كطزووة، 53هة بَطى نواض تطهيؤْ و سةوت غةز زيِاض كة تةخػيؼ كطاوة بؤ ئيػتيػٌاضى هة 
%ى ًاوةتةوة، ئةو ًاوةيةى نةُسةو نى هَئاتووة، خاَهَيلى تط وةكو ئةوةى كان سادى بي ي طوتى، 47

سيػابةكة كة كطاوةتةوة ًةبوةغةكة نةُسة؟، ئةخري ًوالسةظةَ بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ بة غَى، نواض 
و ثَيؿِياضةى كة ؾوَيط خاْ كةؽ ثَيؿِياضى ًةغةهةيةن زةكةْ، بةَضاغتى ططُطة  طَيتة زةُطساُةوة، ئة

كطزى ثَيِر كةؽ تةئيسى كطز، ئةوة ثَيؿِياضى هة وةظاضةتى ئاوةزاُلطزُةوة ئةًة ثَيؿِياضَيلى ظؤض دسيةو 
 خعًةت زةكات، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ؾوَيط خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ؾوَيط ستٌس صتيب:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئيسى يػةكةى وةظيط ئةكةَ، ئةو غوهفاُةى كة ئةو هة بةغساوة وةضى ئةططَيت، بةُاوى ئةوةى ًّ تة

ثاضةيةن بؤ ثَطؤشةكاْ بَى، ُية ؾتى وا، ئةو زة تطهيؤُةى كة بؤى ٓاتووة، زَيت، نةُس ًوياوي ثَيويػتى 
كةؾٍ بة ٓةُس ثَيى بَيت ئةو زاويةتى بة ًوياوهةكة، ًّ ئةو ًاززةية كة ويػتٍ ئيعافةى بلةَ، يػة

وةضُةطريا، ئةوة ًوعاُاتى وةظاضةتةكاُة هةغةض ًةؾاضيع ئيـ زةكةْ، بةَضاغتى ئَيٌة نةُس ئةو الجيوظة 
ُةيلطزووة، بَطؤْ ًوغتةُةزَيلى وةظاضةتى ًاهية بَيِّ، كة ئةَ وةظيطة هةغةض ُةفةياتى ًةؾاضيعى 

ض ًةؾاضيعى بوزدةى تةؾييوى غةضفى ئيػتيػٌاضى ُةيوى كطزبَى، ُيةتى نوُلة ئةو خؤى نى بوَيت هةغة
ئةكات، ًوياويويـ نةَُيم غوهفةى ٓةبَى ُةى وةغتاُسووة، ئَيٌة ٓةًووًاْ ؾايةتري هةغةض ئةوة، بةاَلَ 
ئاهيةتى ًوياوةالتى ئَيٌة ٓةتا غةض ئَيػ اْ غةيةتة، هةبةض ئةوة ُابَى بةو ؾَيوةية غيػتةًى ًوياوةالت 

% ظياتط بَى، ُيػبةتى دَيبةدَى كطزْ، ئةبَى ئَيٌة ئةوة نان 58كةْ هة هةَ واَلتة بَطوات، يةت تةغةوض ًة
بلةيّ، ُةن زابِيؿري باغى غِسوق بلةيّ، كة ئةظامن ُاكطَى، نوُلة ئةوة ثاضةيةن ُية، ًةؾطوعةكةت 
كطزووة، ئةو وتوويةتى ثاضةَ ُية، ئيِذا بيداتة غِسويةوة، ثاضيـ ًّ زةُطٍ بؤ ُةزاوة، نوُلة 

 ياغايية.ًاززةيةكى ُا
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ئاؾتى خاْ فةضًوو. 
 بةَضَيع ئاؾتى ععيع:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
غةباضةت بةو ًةخاوةفةي كة بةَضَيع وةظيطى زاضايى كة خؤى ئةَهَيت ًّ ًوُايةهةَ كطزووة، بة بَطواى ًّ 

ةًة دؤضَيم بَي هة عي ز، نوُلة هة ًاززةى ُؤ ئةَهَى هة ًاززةى ُؤ ئةطةض تؤظَيم غةبط بططيّ هةواُةية ئ
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ؾؾ١ يف املٛاس١ْ ايعا١َ ٚالجيٛس ايلخٍٛ يف االيتشاَات بايؾزف با ٜشٜل عُا ٖٛ ايتكٝل باالعتُادات شت)
( يةعِى هَيطةف وةظاضةتةكةى بةَضَيعى ٓةض تووؾى بةضثطغياضَيتى ئةبَيتةوة، ئةطةض املدؾؿ يف املٛاس١ْ

و ئيعتٌازاتاُةى كة زاُطاوةو تةخػيؼ كطاوة، ظيازة َضؤيى زضوغت ُةبَى، ئةو كاتة ئةو تةييس بلات بة
ًوخاوفةى كة بةَضَيع وةظيطى زاضايى ٓةيةتى، عذعةكةى ظياز ئةكات، ُاناض ئةبَى عذعةكة ثَط بلاتةوة، 

 ؤض غوثاؽ.ًوؾليوةكة ئةوةية كةتةييس ُية بة ئيعتٌازات، ئةطةض تةييس بلات ًوؾليوة زضوغت ُابَى، ظ
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كوَيػتاْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع كوَيػتاْ ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ هةو تةفاغيوةى كة بةَضَيع وةظيطى زاضايى باغى كطز، تَيطةيؿتٍ كة بةَهَى ًوُايةهةى كطزووة ئةًة يةن، 

ْ بَوَى ئةو ثاضةية هةكوَيية؟، خؤ ئةبوو بهَيتةوة غةض بوزدةى زووةَ، ئةطةض ًوُايةهةى ُةكطزووة، ثَيٌا
( وتووًاُة ئةو ثاضةيةى ئةبَى سيػابَيلى بؤ بلطَيتةوة، هة 33ئةًػاَي، هةبةض ئةوةى بة ثَيى ًاززةى )

وةاَلًةكةؾى بؤ بةَضَيع سادى بي ي وتوويةتى ئَيٌة سيػاسياْ بؤ كطزؤتةوة هة باُم بؤًاْ ٓةَهططتووْ، 
ثَيويػتة ئةو ثاضةية، ئةو زوو تطهيؤْ و زوو غةزو ُؤ ًوياضة ئَيػتا بَيتة غةض بوزدةو هَيطة هة  كةواتة

 كؤًةَهَيم ًةؾاضيع هَيطة وضزى بلةيِةوة، هةَ ًاززةية ٓةية، واؾى بة كان سادى بي ي طوتووة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دةُابى وةظيط فةضًوو.
 ايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:بةَضَيع ب

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ داضَيلى تطيـ ئةو ًةوظوعة باؽ ئةكةًةوة، ئةَ ثاضةية ٓاتووة ثاضةى وةظاضةتى زاضايية، ٓةض زوو 
ثاضةكة هة ظًِى بوزدة ٓاتووة، ئَيٌة ئيؿٌاْ تيا كطزووة، ٓةًوو غاَهَيليـ ثَيـ ئةوةى ئةَ غةُسوية 

َيت ئةوة ًةودوزة هة ياُوُى ئيساضةى ًاهيا، ئةَهَيت ئةوة ئةو ثاضةية ُاًَيَِيت بة ئيِتئاى غةُةى زابِسض
ًازي، نى هة ياُوُى ئػوزي ًوساغةبات، نى هة ياُوُى ئيساضةى ًاهية، ئةوة داضَيلى تط تةخػيػات بؤ 

ئةبَيتةوة ثاضةكة، ئةًة واية، ئةواُة زضوغت ئةبَى، ئةو كاتة وةظاضةتى زاضايى ثاضةى ٓةبَى ظيازة تةزويط 
بةاَلَ ئةَ غةُسوية هَيطة كة ُاوى هَيِطاوة غةُسوق، غةُسوق ئةبَى خؤى هة خؤيسا ئةو غةُسوية ئةبَى 
ياُوُى ٓةبَى، فيعوةْ ئَيٌة سيػاسياْ بؤى كطزؤتةوة، سيػابى تايبةتى خؤى ٓةية، داضَيلى تط تةئليس 

ٓيض ًوُايةهةيةن، ٓيض كتابَيلى ضةلى بة ًوُايةهة  ئةكةَ ئَيٌة ٓيض غوهفةيةكٌاْ َضاُةططتووة،
زةضُةنووة، كة ئيوتيعاػياْ كطزووة ئَيٌة بة ياُوُةكةى ثةضهةًاُةوة، بةاَلَ وايعةكةى ئَيٌة ئةًةية، باؾة، 
يةيِاكا، ئَيػتا ًّ ئةنٍ ثاضة زَيٍِ بة يةضظ ثاضة زائةَُيٍ هة ؾوَيَِيم، ًاُاى ئةوةية هةخؤًةوة زَيٍ يةضظى 
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سى ظياز ئةكةَ، ئةطةض بتاُةوَى هةغةض ئةو ًةوظوعة ًوساغةبةية، هةغةض ئةوةى كةوا بةَ ُةوعة ُةي
 ئةتاُةوَى، ئةوا سةظزةكةَ بجطغّ، بعاُّ ئةًةو واية ياْ ُا؟، ُاظامن عوى كوهري، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى زاضايى فةضًووْ.

 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري:
 ةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.ب

ئَيٌة ٓيض ؾتَيلٌاْ ُية، بة ُيػبةت ًِةوة ٓيض ؾتَيلٍ ُية، ئةو َضووُلطزُةوةى بةَضَيع وةظيط كطزى ًّ 
 ًوتةفةيٍ هةطةَهيسا، غوثاؽ.

 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هة البطزُى وؾةى ئةياهيٍ ئةكات، ئةوةى كة ثةيوةُسيساضة بة ًوزاخةهةكةى كان ز.اظيس وةضتى كة باؽ 
ئَيٌة نةُس ثَطؤشةيةكٌاْ ٓةية هةغةض ئاغتى ٓةضَيٍ ئةكطَيّ، بؤية ًةبةغت ئةوةية، ئةًة بابةتَيلياْ، 
ئةوةى ثةيوةُسيساضة بة ًوزاخةهةكةى بةَضَيع كان ؾواْ كاباْ، كة باؽ هة بَططةى ثَيِذةَ زةكات، ئةو 

ى كة ثةيوةُسيساضة بة غوهةفةوة، يةعِى ثةيوةُسى بةوةوة ُية، باغى ئيعتيٌازاتى ئةًػاَي زةكات، ئةوة
 باؽ هة ئيعتيٌازاتى ئةًػاَي وة ئريازاتى غاَهى زآاتوو ئةكات.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ياغايى تَيبيِيتاْ ٓةبوو؟.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى: 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةت بةو ثَيؿِياضةى كة ئاضاغتةى هيصُةكةًاْ كطا، يةكَيم هةو ثَيؿِياضاُة تايبةت بوو بة زاَضؾتِةوةى غةباض
( بَيتة ثَيؿرتو زابَطَيصضَيتةوة، ئَيٌةف ثؿتطريى هةو ثَيؿِياضة بني احملافظاتبَططةى غَييةَ، كة وؾةى )

، ثَيويػت ُاكات، هةبةضة ئةوةى زةكةيّ، بةاَلَ ثَيؿِياضى ئةوة كطا كة ًةؾاضيعى ئةياهيٍ البسضَيت
تةخػيػاتةكاْ بةُاوى ثَطؤشةى ثةضةثَيساُى ثاضَيعطاكاْ زَيت، وازياضة تةخػيػات ٓةية بؤ ثةضةثَيساُى 

، بؤية 2812( هة ياغاى ًواظةُةى ئيتيشازى غاَهى 14( بَططةى )2ٓةضَيٌةكاُيـ، بة ثَيى ًاززةى )
ؿِياضَيلى تط كطابوو، ئةويـ تةضخاْ كطزُى غِسويَيم بؤ بةبا اْ ظاُى ئةو بَططةية سيَيَِيتةوة، ثَي

ثَطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاْ، هة ساَهةتَيلسا ئةطةض ئةو تةخػيػاتةى كة زاُطاوة خةضز ُةكطا بة تةواوةتى، ئةو 
بَطةى كة زةًَيَِيتةوة هة َُيواْ سيػابَيلى تايبةتى هة َُيو غِسويَيلى تايبةت زابِسضَيت، ئةوة يةكَيم هةو 

ؿِياضاُةية كة بسضَيتة زةُطساْ،  ثَيؿِياضَيلى تطيـ كطابوو، غةباضةت بة ًوساغةبة كطزُى وةظيط، ئَيٌة ثَي
َيلاضى ياغايى خؤًاْ ٓةية، ُاكطَى هة ياُوُى ًواظةُةكة بؤ يةن غاَي زازةُسضَيت، ض بةثَيى ثةيَطةوى ُاوخؤ

ةكاْ بوو كة ئاضاغتةى ئَيٌة كطابوو، غوثاؽ، ئةو ئيذطائاتاُة هَيطة باؽ بلطَيت، ؾوَيِى ُية، ئةوة ثَيؿِياض
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ثَيؿِياضَيم ٓاتبوو كة ُاكطَى ًوُايةهة بلطَى هة َُيواْ ئةصتوًةُى ئاغايـ، كةؽ باغى ئةو ثَيؿِياضةى 
ُةكطزووة، هةزةيةكة ُةٓاتووة، ئةوة باؽ ُةكطاوة، ًوُايةهة ُاكطَى، بؤية ثَيؿِياضةكة ض بسضَيتة زةُطساْ، 

 ؾتةكة خؤى ُاكطَى، ئةغوةْ ؾتةكة ودوزى ُية. ًوُايةهةكة ُاكطَى،
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

كان عبساهلل ؾتةكة ُةبووة، ئةوةى وةكو زوَيَِيلة ًةفطوظ بوو وةكو ًاززةيةن بَيت، كة ثَيتاْ زةَهَيري 
بةَضاغتى، كاتَيليـ ُويتةى ُيعاَ ثَيِر كةؽ ُاوى خؤى ُووغيوة، ُاكطَى زوايى ُويتة ُيعاًى تط بسةيّ 

طوةييٌاْ بؤ زَيت زةَهَيت غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ دؤضَيم هة غةضطةضزاُى زضوغت زةكات، دؤضَيم هة 
يةَهةباهيى هةُاو ياعة زضوغت زةكات، دؤضَيم هة بَى غةضو بةضى زضوغت زةكات، ئاخط طوةيى ئةوة اْ 

 هةغةضة بةَضاغتى، فةضًوو كان بوضٓاْ يةن زةية يػة بلة.
 َيع بطٓاْ ضؾيس:بةَض

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ يةن َضووْ كطزُةوةَ ٓةية، ئَيٌة ئةطةض سياُةوَى ئةَ واَلتة ئاوةزاْ بلةيِةوة، ئةبَى شَيطخاْ بِياز 
بَِيري بةَضاغتى، ُابَى ًةدازي ئةوة بسةيّ ثاضةى وةبةضَٓيِاْ ُةيوى تةؾييوى بَى، ؾتَيلى تطيؿٍ، 

ةكاُى بةَضَيع وةظيطى زاضايى و هيصُةى زاضايى، بةَضَيعياْ ئةَهَيّ غةُةى ًازي تةع يبَيلى تطيـ هةغةض يػ
هة  2811( ى غاَهى 17(ى ياُوُى )33( و )32تةواو بووة، هةبةض ئةوةى ئةو غِسويةى هة ًاززةى )

ن ، ياُوُيـ ئةوة كا2811(ى 17بوزدة ٓاتووة، غةُةى ًازي تةواو بووة، بةَضَيعيِة ئةوة ياُوُة ياُوُى )
( با غةيط بلات، ئيوتيعاَ 338( و )329فطغت زاُيؿتووة، ياُوُى ع وباتى عريايى ظؤض واظسة ًاززةى )

كطزْ بة ياُوُةوة فةضظة، ئيوتيعاَ ُةكطزْ بة ٓةض ياُوَُيم كة زةضزةنَيت دةضضيةية، ُاظامن نؤْ بة 
ٓاتبَى، ُةخَيط ئةبَى  ًوبةضيطى ئةوةى كة غةُةى ًازي تةواو بووة، سوكٌى ئةو ًاززةية كؤتايى ثَى

 ًوهتةظَ بّ ثَيوةى.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 هيصُةى ياغايى بةَضةناو كطزُى، فةضًوو كاكة.
 

 بةَضَيع عبساهلل ًةال ُوضى: 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

كةَ هة وةظيطى زاضايى بؤى ُية ًوُايةهة بلات هة خةضدى بةكاضبطزْ؟، بؤى ٓةية؟، ًّ زاوا زة
ثَيؿِياضةكةى خؤًاْ زاواَ كطزووة وةظيطى زاضايى بؤى ُةبَى ًوُايةهة هة خةضدى بةكاضبطزُةوة بلات هة 

 ئةصتوًةُى ئاغايـ، ئةًة ؾتَيلى ياُوُية.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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ري ُابَى، ُاوى ُة ٓاتووة ُاو ُةٓاتووة، ُاوى ئةصتوًةُى ئاغايـ ُةٓاتووة، كة ُاوى ٓاتووة زةتواُري بَوَي
ئةغوةْ هة ًاززةكة، ُاوى ُةٓاتووة، كة ُاوى ٓاتبَى ئةو كاتة ٓةيت ٓةية ئةو يػةية بلةى، فةضًوو 
هيصُةى ياغايى بة َضةناو كطزُى ثَيؿِياضةكاْ، ياْ ئةطةض ضةئى دياواظ ٓةية بؤ ئةوةى بيدةيِة زةُطةوة، 

 فةضًوو.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 ةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.ب
ثَيؿِياضَيم ٓةية بة ثَيلَٔيِاُى غِسويَيم هة ساَهةتى خةضز ُةكطزُى بَطة ثاضةى تةضخاُلطاو بؤ ثَطؤشةكاُى 

 وةبةضَٓيِاْ، ئةطةض ئةو ثَيؿِياضة بسضَيتة زةُطساْ، زةُطى َٓيِا، ًاززةكة زازةَضَيصيِةوة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 وو هيصُةى ياغايى، بيدوَيِةوة.فةضً
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هة ساَهةتى خةضز ُةكطزُى ثؿتيواُةى تةضخاْ كطاو بؤ ثَطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاْ هة كؤتايى غاَهى زاضاييسا 

َطؤشة بةضزةواًةكاْ ئةوةى هَيى ًاوةتةوة هة سيػابَيلى تايبةت بةُاوى سيػابى دَيبةدَى كطزُى ث
 زازةُسضَيت، ئةو ثَيؿِياضة بسضَيتة زةُطساُةوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كةؽ هةطةَهساية، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بةضظ  28كَى هةطةَهساية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، 

 ع كطا، فةضًوو بؤ بَططةيةكى تط.كةؽ هةطةَهساُية، كةواتة بة ظؤضيِةى زةُط َضةف 58بلاتةوة؟، 
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًاززةكة زةخوَيِيِةوة زواى ئةوةى بَططةى غَييةػياْ زاَضؾتةوة هةغةض ثَيؿِياضى غيوةيى خاْ، ًاززةى 

 ٓةؾتةَ،
 : ًاززةى ٓةؾتةَ هة ثَطؤشةكة.املاد٠ ايجا١َٓ

ٚاالقتؾاد ؽالس١ٝ ادزا٤ املٓاق١ً بني اعتُادات ايلاب ايٛاسل بأصتجٓا٤ فؾٌ ايزٚاتب سٝح اٚاًل: يٛسٜز املاي١ٝ 
 جيٛس ايٓكٌ ايٝ٘ ٚالجيٛس ايٓكٌ َٓ٘.

ثاًْٝا: يٛسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ادزا٤ املٓاق١ً بني اعتُادات ابٛاب املٛاس١ْ الرزا  تٛفد اَهاْٝات ايؾزف 
ايٛسار٠ ٚاذتاقٗا بٛسار٠ اخز٣ ٚيًٛسٜز املدتؿ ادزا٤ َٓاق١ً فُٔ يالدارات ايت٢ ٜتكزر فو ارتلاطٗا َٔ 

 كضِ ايٛاسل ٚٚسل٠ ايؾزف ايٛاسل٠.اي
 غارٜع االقايِٝ ٚاحملافظات.ٟ َٓاق١ً بني احملافظات فُٔ ختؾٝؾات إعُار ٚت١ُٝٓ َثايجًا: الجيٛس ادزا٤ ا
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املٛاس١ْ  يف االصتجُار١ٜ اىل ايٓفكات ايتغغ١ًٝٝ رابعًا: الجيٛس ادزا٤ َٓاق١ً َٔ ْفكات املغارٜع رامساي١ٝ املٛاس١ْ
 ادتار١ٜ.

خاَضًا: تضتدلّ االعتُادات املؾادم عًٝٗا يف ٖذا ايكإْٛ يغا١ٜ ٚاسل ٚثالثني نإْٛ االٍٚ َٔ ايض١ٓ املاي١ٝ 
 ١2812 بعل ْٗا١ٜ ايض١ٓ زادات املكلٛفٜ، اَا اال31/12/2811ٚتكٝل االرادات املتشكك١ يغا١ٜ  2812
 .2813املٛاس١ْ ايعا١َ يًض١ٓ املاي١ٝ  اٜزاداتفتكٝل 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كةؽ  15كَى هةطةَهساية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، غوثاؽ، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، 

 هةطةَهساُية، بة ظؤضيِةى زةُط ثةغةُس كطا، فةضًوو بؤ ًاززةيةكى تط.
 ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:بةَضَيع 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًاززةى ُؤيةَ هة ثَطؤشةكة، نوُلة َضيعبةُسى ًاززةكاْ ٓةًووى زةغتلاضى كطاو طؤَضاُلاضى بةغةضزآاتووة، 

 املاد٠ ايتاصع١:
ي٘ اٚاًل: يًٛسٜز املدتؿ ؽالس١ٝ ايؾزف با الٜشٜل ع٢ً ثالخ َا١٥ ٚمخضني ًَٕٝٛ دٜٓار عٔ نٌ ساي١ ٚ

 ختٌٜٛ رؤصا٤ ايلٚا٥ز ايتابع١ يٛسارت٘ بؾزف َا الٜشٜل ع٢ً َا٥تني ٚمخضني ًَٕٝٛ دٜٓار.
ثاًْٝا: يزؤصا٤ اهل٦ٝات رد املزتلط١ بٛسار٠ ؽالس١ٝ ايؾزف با الٜشٜل ع٢ً ثالخ َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓار يهٌ 

 ساي١.
 ثايجًا: ٜزاع٢ يف اٚاًل ٚثاًْٝا َا٢ًٜ:

 لد٠ هلا.احملت املؾادم عًٝٗا يف املٛاس١ْ ايعا١َ ايض١ٜٛٓ ٚيالرزا  إ ٜتِ ايؾزف ٚفكًا يالعتُادا-1
دؾؾ١ يف املٛاس١ْ ايعا١َ ٚالجيٛس ايلخٍٛ يف االيتشاّ بؾزف با ٜشٜل عُا ٖٛ ايتكٝل باالعتُادات امل-2

 املدؾؿ يف املٛاس١ْ.
ايشراع١ٝ يتلارى االستٝادات يف ؽزف امللاي  املدؾؾ١ يالعاْات شراع١ ٚاملٛارد املا١ٝ٥ ؽالس١ٝ رابعًا: يٛسٜز اي

 .ٚسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾادايٛقت املٓاصب ٚبايتٓضٝل َع 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بة كوضزيةكةى  وَيِِةوة.
 بةَضَيع الُا اظيس نةهةبي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةى ُؤيةَ:
ًويؤْ زيِاض تَيجةَضُةكات،  358ى بَطَيلى ٓةية كة هة يةكةَ: وةظيطى ثةيوةُسيساض زةغةاَلتى غةضف كطزُ

بؤ ٓةض باضَيم زةغةاَلت بسات بة غةضؤكى فةضًاُطةكاُى غةض بة وةظاضةت بة غةضف كطزُى بَطَيم كة هة 
 ًويؤْ زيِاض تَيجةَض ُةكات. 258
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بَطَيلى ٓةية هة  زووةَ: غةضؤكى زةغةاَلتةكاُى كة ططَى ُةزضاوْ بة وةظاضةتَيلةوة زةغةاَلتى غةضف كطزُى
 ًويؤْ زيِاض تَيجةَضُةكات بةٓةض باضَيم. 388

 غَييةَ: هة يةكةَ و زووةًسا زةبَى ضةناوى ئةًةى خواضةوة بلطَيت:
زةبَى غةضف كطزْ بةطوَيطةى ئةو ًتٌاُةية بَى كة ثةغةُس كطاوة هة بوزدةى طؿتى غااَلُةو بؤ ئةو -1

 ًةبةغتيـ كة زياض كطاوْ بؤياْ.
بةو ًتٌاُاُةى زياضى كطاوْ هة بوزدةى طؿتيسا و َضَيطة ُازضَى بة نووُة ُاو  خؤبةغتِةوة-2

 ئيوتيعاًَيلةوة بؤ غةضف كطُى ظياتط هةوةى كة هة بوزدةزا زياضى كطاوة.
نواضةَ: وةظيطى كؿتوكاَي و غةضناوةكاُى ئاو زةغةاَلتى ثَيسضاوة بة غةضف كطزُى ئةو بَطاُةى كة تةضخاْ 

وكاَهى بة ًةبةضغتى فطياكةوتِى ثَيساويػتيةكاْ هةكاتى طوصتاوى خؤيسا، بة كطاوْ بؤ كؤًةكى كؿت
 ٓةًآةُطى هةطةَي وةظيطى زاضايى و ئابووضيسا.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ياغايى.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غةض ًاززةكة ُية، ئَيٌة ٓةض ٓةًووًاْ ئةُساًاُى هيصُة ثؿتطريى هة هيصُةى ياغايى ٓيض تَيبيِى هة
 ًاززةكة زةكةيّ وةكو خؤى.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
بةؾاضةتى، ظيازى كطز، فةضًوو ُاوتاْ بِووغٍ،  فافٌكَى تَيبيِى ٓةية؟، تةُيا نواض كةؽ، ُاغم خاْ، 

صتٍ اهسيّ،     عظُٝ٘يع، ثةضياْ عبساهلطيٍ، ثَيؿةوا توفيق، بةؾاضةتى، ئاؾتى عع ، فافٌُاغم تؤفيق
 غةضٓةُط فةضةز، ئةَ بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغطاوة، فةضًوو ُاغم خاْ.

 بةَضَيع ُاغم توفيق:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةًوو ًويؤْ بوو، كة ئةَهَى ٓ 258ًويؤُة ثاض  358ًّ ثطغياضَيلٍ ٓةية هة بةَضَيع وةظيطى زاضايى، ئةَ 
ًويؤْ زيِاض بلات، هةو ساَهةتة ثَيِاغةى بلات، ُاظامن بؤ ض  358ساَهةتَيم وةظيط بؤى ٓةية غةضفى 

ساَهةتَيم، نوُلة بةضاغتى ٓةُسَيم هة وةظيطة بةَضَيعةكاْ كاتَيم كةيػَيم ئةنَيتة بةضزةغتياْ ئةَهَيّ ئَيٌة 
ًويؤْ  258ري ئةَ ساَهةتة ئةَ كةيػة ثاض بةٓيض دؤضَيم ثاضةًاْ هةبةضزةغتسا ُية، ًةيةهةْ، كة ئةَهَي

بؤتاْ ٓةية ثةهة بلةْ بؤ ٓةض ساَهةتَيم، ئةَهَيّ ُا ئَيٌة ُاتواُري تةًةتو  بلةيّ بةو ثاضةية، خؤظطة سياْ 
، بؤ ضةئيػى 358ظاُياية ًةخػةزى نية كة ئةَهَيت بؤ ٓةًوو ساَهةتَيم، يةعِى بؤ ٓةض ساَهةتَيم 

 اَهةتة ثَيِاغةيةكٌاْ بؤ بلةْ، غوثاؽ.ًويؤْ، ئةو س 258زةوائرييـ 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 فةضًوو. فافٌكان 
 بةؾاضةتى:فافٌ بةَضَيع 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ:
ى ئةَ ًاززةية، ٓةضنةُس هة َضابطزوو  4ًّ تةُٔا تَيبيِى ياْ ثَيؿِياضَيلٍ ٓةية هةغةض ًةغةهةى بَططةى 

كؿتوكاَهى دوتياضاْ كطا، بةَضاغتى ًّ ثَيؿِياض زةكةَ وةظاضةتى كؿتوكاَي، هيصُةيةكى  ظؤض باغى يةضةبووى
ًوختةؽ ثَيم بَيَِيت، نوُلة بة ٓةيي ةت غااَلُة وةكو ئةًػاَي زياضة بة تايبةتى هة ُاونةكاُى طةضًياْ 

ى بابَوَيري ًةغةهةى بة ٓؤى كةَ باضاُيةوة، تَيلَطاي دوتياضاُى غِووضى طةضًياْ ًةسطوَ بووْ هةو زةغَوة
زاُةوَيَوة ٓيهياْ بة بةضٓةَ ُةَٓيِا، بؤية ثَيؿِياض زةكةَ هيصُةيةكى ًوختةؽ زياضى بلطَيت بؤ ًةغةهةى 
يةضةبوو كطزُى دوتياضاْ بؤ ًةغةهةى زاُةوَيَوة، ياْ كةَ ئاوى بؤ كؿتوكاَي ياْ ًةغةهةى باغساضى، كة 

ْ بؤ دوتياضاْ زضوغت زةبَى، ئةطةض هيصُةيةكى ًوختةؽ ئةًة بةٓةيي ةت غااَلُة كؤًةَهَيم ظةضةضو ظيا
 ٓةبَى بؤ وةضططتِى ثَيؿِياضى دوتياضاْ و يةضةبوو كطزُةوةياْ، ؾتَيلى ظؤض باؾة، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ئاؾتى خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع ئاؾتى ععيع:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ة زوو ئيعافةَ ٓةية، هةبةض ئةوةى ثَيويػت بوو هة ئةسلاًة خيتاًيةكاُى ئةَ ثَطؤشةية ًّ بؤ ئةَ ًاززةي
كؤًةَهَيم ئةسلاًى عي ابى ٓةبَى، بةاَلَ كة غةيطَ كطز ظياتط ئةسلاًى خيتاًيةكاْ باؽ هة تةخػيػات و 

اْ دؤضَيم هة باؽ هة ئيػتيٌطاضيةتى ثَطؤشةكاْ زةكات، بؤية تاكة ًاززة كة غييةيةكى عي ابى ٓةبَى، ي
تةييس ببةخؿَى هَيطةزاية، بؤية ًّ ثَيؿِياظ زةكةَ هة زواى خاَهى غَئةَ  زوو بَططة ئيعافة بلطَى، كة ئةًة 
بة بَطواى ًّ بَططةيةكى ظؤض باؾة هة ًواظةُةى عرياييـ بةو ؾَيوةية ئاًاشةى ثَى زضاوة، هة كاتَيم كة ٓةض 

بؤية ثَيويػتة وةظيطى زاضايى بة تةُػيق هةطةَي وةظيطى %ى ثاضةكةى بؤ غةضف ُةكطا، 25ثَطؤشةيةن هة 
ث ْ زاُاْ َضاثؤضت بةضظ بلةُةوة بؤ ئةصتوًةُى وةظيطاْ، هةو َضاثؤضتةيا ئاًاشة بلةْ كة ٓؤكاضةكاُى نية 

% ى ثاضةى بؤ غةضف ُةكطاوة، بةضبةغتةكاْ هة بةضزةَ ئةو ثَطؤشةية نري، ئةًة كاض 25ئةو ثَطؤشةية هة 
ةوضةية بؤ ًةدوػى وظةضا، هة غاَهى ئايِسة كة ًواظةُة ئةكات تووؾى ئةو ئيؿلاهيةتة ُابَيتةوة ئاغاُيةكى ط

كة بَوَى تووؾى غةزًة بووَ، ثَطؤشةكة هة ف ْ ؾوَيّ دَيبةدَى ُةكطاوة، َضؤش بةزواى َضؤش ئاطازاض ئةبَى هة 
ظيطَيلى ًةعِى كة ثاضة بؤ ثَطؤشة زواى َضاثؤضتةكةياُةوة، خاَهَيلى تط كة ئيعافة ببَى، ثَيويػتة ٓةض وة

%ى ثاضةى ثَطؤشةكاُى غةضف ُةكطز، ثَيويػتة بَيتة بةضزةَ ثةضهةًاْ و َضووبةَضووى 58غةضف كطاوة هة 
 ئيػتيذواب بلطَيت، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ثةضياْ خاْ فةضًوو.
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 بةَضَيع ثةضياْ عبساهلطيٍ:
 ضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤكى ثة

ثؿتطريى كطزمن هة يػةكاُى ئاؾتى خاْ و ُاغم خاْ، ًِيـ هةطةَي ئةوةَ كة ئةو ساَهةتةًاْ بؤ َضووْ 
ًويؤُى ٓةية، بَيذطة هةوةف هة ض ًاوةيةن؟، يةعِى ٓةًوو َضؤشَيم  358بلاتةوة كة ٓةيى غةضفى 

زيِاضةف كة ٓةيئةكاْ  ًويؤْ 288ًويؤْ غةضف بلات؟، نؤُة ئةوة بة ٓةًاْ ؾَيوة ئةو  358زةتواَُى 
، ُويتةى زووةَ، ثايجًازةتواُّ نؤْ غةضف زةكطَيت؟، ئةوةف بابعاُري خاَهَيلى تطيؿٍ ٓةية بابَوَيري هة 

ظؤضبةى وةظاضةتةكاْ طوةيى ئةوة زةكةْ ًةغةهةْ كة ئَيٌة وةظاضةتى خوَيِسُى بااَلو ثةضوةضزة كة ئةواُة 
عةى بوزدةكاُى خؤياْ غةضف بلةْ، غاَهى زاضايياْ تةواو وة يةن هة زواُ 15/12ًافى ئةوةياْ ٓةية هة 

ُةكطزووة بةُيػبةتى ئةوة، بؤية بابَوَيري ظؤضبةى ظؤضى ثَيويػتيةكاْ َضازةوةغتَى، ظؤضبةى ظؤضى بةٓؤى 
ئةو يةن هة زواظزةى ثاضةى تةضخاْ كطاوياْ ثَطؤشةكاُياْ َضازةوةغتَى، ياْ ئيـ و كاضةكاُياْ َضازةوةغتَى، 

يوتيعاَ بة غةضف) كٌا ٓو شتكل ؼي اغيواظُة( ٓةًووياْ زاواى ظياتط كطزُى ئةو بَطةزةكةْ ُةوةن ُاظامن ئ
يةن هةغةض زواُعة، ظياز بلطَى، خاَهَيلى تطيـ ٓةية كة بةَضاغتى هة وةظاضةتى ثةضوةضزة َضوو زةزات، هَيطة 

ةًاْ كَيؿةى ٓةية، ثةضوةضزة تةُٔا وةظيطى كؿتوكاَهى غةالسيةتى غةضفى زاوةتَى، وةظاضةتى ثةضوةضزة ٓ
بابَوَيري غاَهى زاضاييةكةى زةغت ثَيسةكات، ثةضوةضزة نةُس ئيوتيعاًَيلى هةغةضة، كة غاَهى ُوَيى خوَيِسْ 
زةغت ثَى زةكات، بابَوَيّ كتَيب ٓيِاُةو طواغتِةوةى كتَيبة ئةوة نةُس غاَهة ئةو كَيؿاُة َضوو زةزاتةوة، 

َيِسُى بااَل ثَيويػتياْ بة زةغت كطزُةوة ٓةية، نوُلة غاَهى خوَيِسُى وةظيطةكاْ وةظيطى ثةضوةضزةو خو
 ُوَى زةغت ثَى زةكات، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ثَيؿةوا فةضًوو.

 بةَضَيع ثَيؿةوا توفيق:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

طى كؿتوكاَي و غةضناوةكاُى ئاو ثاض غاَهيـ ئةو يػةى ًّ هةغةض ًاززةى ُؤ خاَهى نواضةًة، زياضة وةظي
زةغةاَلتةى ثَى زضاوة كة ئةو بَطةى بةُاوى ئيعاُات تةضخاْ كطاوة بؤ ئةوة وةظاضةتة، غةالسيةتى غةضفى 
ٓةبَى، بةاَلَ هةَضاغتيسا ئةًة هةغةض كاغةظ ؾتَيلى ظؤض دواُة، بةاَلَ بة كاضى عةًةزي و كاضى فيعوى كاضى 

اضة ئيعاُات بؤ ثاَهجؿتى دوتياضاُة، بؤ ئةوةى كة َضووبةَضووى وؾلة غاَهى بووُةوة ئَيػتا ثَى ُاكطَيت، زي
%ية هةُاونةكاُى كفطى و كةالض و 58% بؤ 48ئَيٌة هةَ غاَي َضَيصةى وؾلة غاَهى هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ هة 

وُةتةوة، يػةكةى خاُةيري و يةضاز و بةَضاُةتى و بةؾَيم هةُاونةى زٓؤكيـ كة تووؾى ئةَ ططفتة بو
ًّ هةغةض ئةًةية ئَيٌة هةكاتى ًوُايةؾة كطزُى بةؾة بوزدةى وةظاضةتى كؿتوكاَي و غةضناوةكاُى ئاو، 
كاتَيم كة هةطةَي وةظيط و غتافى وةظاضةت زاُيؿتري، ثاض غاَي ًةبوةغى ثةصتاو ؾةف ًوياضو غَى غةزو 

ضةتى ُاوبطاو، زةغةاَلتيؿى ثَى زضاوة كة ثةصتاو غَى ًويؤْ زيِاض بؤ ئيعاُات تةضخاْ كطاوة بؤ وةظا
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َضاغتةوخؤ بةبَى طةَضاُةوة بؤ وةظاضةتى زاضايى، بةاَلَ هة ؾةف ًاُطى يةكةَ ثَيِر ًوياضو ثَيِر غةزو 
ٓةؾتاو ُؤ ًوياض زيِاضى غةضف كطزووة، كاتَيليـ كة ثطغياضًاْ كطز كة ئَيوة ؾةف ًاُطى يةكةَ 

ؾةف غةزو ؾةغت و ثَيِر ًوياض زيِاضتاْ بؤ تةضخاْ كطاوة، زياضة  ئةوةُسةتاْ غةضف كطز، بةاَلَ ئةًػاَي
بةَضَيعاْ ٓةًوو هيصُةف ئاطازاضْ، وةاَلًى وةظيط و غتافى وةظاضةت كة ئةواْ فةضًاُبةضَيم هة خةظَيِة 
ثاضةياْ بؤ غةضف ُاكات، هةطةَي ئةوةى كة بةياغا غةالسيةتياْ زضاوةتة زةغت بؤ ئةوةى كة َضاغتةوخؤ 

ئةو ئيعاُاتاُة بلةْ كة بؤ وةظاضةتى زاضايية، بةاَلَ  فيعوى و هة بواضى عةًةهيسا فةضًاُبةضَيم هة  غةضفى
خةظَيِة ٓيض سيػابَيم بؤ زةغةاَلتةكةى ئةواْ ُاكات، بؤية بةَضاغتى ًّ زةًةوَى دةُابى وةظيط َضووْ 

ض هة بواضى عةًةهيسا دَيبةدَى كطزُةوى ظياتط بسات، بةاَلَ ئةوة هةغةض كاغةظ ٓيض ييٌةتَيلى ُية، ئةطة
 ُةكطَيت، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 خاْ فةضًوو. عظ١ُٝ

 صتٍ اهسيّ: عظُٝ٘بةَضَيع 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

تى ًّ ثَيؿِياض زةكةَ بَططةيةكى تط ظياز بلطَى بَططةى ثَيِذةَ، وةظاضةتى ثةضوةضزةو خوَيِسُى بااَل زةغةاَل
غةضف كطزُى ئةو َضَيصة تةضخاْ كطاوةى كة هة ًيعاُيةى خؤياْ ٓةيةتى، زةغةاَلتى خؤى ٓةبَى غةضف 
بلطَى، هةبةض ئةوةى ئَيٌة وةكو هيصُةى ثةضوةضزة طةوضةتطيّ ئاغتةُط هةبةضزةَ كاضةكاُى ئةو زوو 

ُى ثاضةية، ُةبووُى وةظاضةتة كة ُةياْ تواُيوة ئيـ و كاضةكاُياْ بة باؾى بَطوات بةَضَيوة، ُةبوو
 188غةالسيةتى ئةو زوو وةظاضةتةية، هةبةض ئةوة َضاغتة ئةو بَطة ثاضةيةى كة بؤياْ ٓةية غةضفى بلةْ، 

ًويؤْ زيِاض بَوَيري بؤ ظاُلؤكاْ و ثةضياُطاكاْ، ثَيؿرتيـ هةنةُس َضؤشى ثَيؿوو ثطغياضَيم بوو هة وةظيطى 
بةَ بَطياضة ئَيٌة 22/5/2811( هة بةضواضى 5258) زاضايٍ كطز، وتى ئَيٌة بةثَيى بَطياضى شًاضة

غةالسيةشياْ زاوة بة ظاُلؤ و ثةضياُطاكاْ، كة غةالسيةتياْ ٓةبَى بؤ غةضف كطزُى ثاضة، بةاَلَ ئةوةى كة 
َ ُةكطاوةو ُةطةيؿتؤتة الى ئةواْ،  ئَيٌة ئاطازاضيّ تاوةكو ئَيػتا بةٓيض ؾَيوةيةن ئةو بَطياضة ئيؿى ثى

اض غةضف بلةْ، غةيطى ئةو ثاضةية ُةبَى، تةُاُةت ٓةُسَى دَيطآةية ثَيويػتى بة زضوغت ُاتواُّ يةن زيِ
كطزُى كةضةظاُةيةكة ياْ غجويتَيلة ياْ ًوبةضيسةيةكة، ياْ ثَيويػتيةكى ظؤض ظةضوضية، بةاَلَ غةالسيةتياْ 

ِسُى بااَل هة ًيعاُيةى ُية، بؤية ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ئةو بَططةية ظياز بلطَى كة وةظاضةتى ثةضوةضزةو خوَي
 خؤياْ بتواُّ و غةالسيةتياْ ٓةبَى بؤ ئةوةى ثَطؤغةى ثةضوةضزةو فَيطكطزْ ثةكى ُةكةوَى هةبةض ثاضة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان غةضٓةُط فةضًوو.

 بةَضَيع غةضٓةُط فطز:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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كةَ كة بطازةضاْ خػتياُةَضوو، كة ئةًػاَي تةضكيع بلطَيتة غةض ئةو بةتةواوى ثؿتيواُى ئةو بؤنووُة ئة
ًةُتي اُةى كة بةضووبووًةكاُياْ دوتياضةكاُى ئةو ًةُتي اُة ظةضةضًةُس بووْ، هةَ بَطة ثاضةية تةعويع 

( ف تةبعةْ ًةبةغتٍ بَططةى نواضةَ بوو، ٓةوضةٓا 4بلطَيِةوةو ٓاوكاضى دسى بلطَيّ، هةغةض بَططةى )
يٛسٜز ايشراع١ ٚاملٛارد املا١ٝ٥ ؽالس١ٝ ؽزف امللاي  املدؾؾ٘ يالعاْات ايشراع١ٝ َيوةية زابَطَيصضَيتةوة )بةَ ؾ

( البَِيت، ئةو تةُػي ة بة يتلارى االستٝادات  ٚات٘: يف ٚقتٗا املٓاصب )بايتٓضٝل َع ٚسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾاد
تى ظضاعةو ُاتواُّ ئةو تةخػيػاتة غةضف ُةظةضى ًّ ئيؿلاهيةت زضوغت زةكات بؤ ئيـ و كاضى وةظاضة

 بلةْ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دةُابى وةظيط فةضًوو.
 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/وةظيطى زاضايى و ئابووضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ةواتبى زَي زةضبهَيت بةُيػبةتى ئةوةوة كة باؽ زةكطَيت و زةَهَيّ ئايا ئةًة بؤنى غةضف زةكطَيت؟، تةُٔا ض

بؤ ٓةًوو ئةواُى تط ثاضةى هةغةض غةضف زةكطَيت، ئةوةى كة هَيطة ٓاتووة، بؤ ٓةًوو ساَهةتَيم، بؤ ٓةًوو 
ًويؤْ غةضف زةكطَيت،  258ًويؤْ زيِاض غةضف زةكطَيت، ياخوز بةُيػبةتى  358ساَهةتَيلى تايبةت 

ضدَيم تةخػيػى ٓةبَى، بةُيػبةتى ئةوةى كة ًويؤْ ٓاتووة، بةًة 288ئةوةى كة ئةو زةغةاَلتاُةى يا 
وةظيطى ظضاعة هَيى غةضف كطزووة، ئةوةُسة غةضف ُاكطَى، داضَى هَيياْ غةضف ُةكطزووة خةظَيِة فوتةضَيلى 
تةزيي ية، يةعِى كة ئةنَيتة خةظَيِة ئةبَى تةخػيػى ٓةبَى،  ئةطةض تةخػيػى ُةبَى وةظيطى كؿتوكاَي 

، بةَهَى، باغى وةظاضةتى كؿتوكاَهى كطز دةُابى، بؤية ئةَهَيٍ ٓةض وةظيطَيم بؿيِووغَيت ُايةَهَى بَطوات
تةخػيػى ُةبَى هةو فوتةضة زةضُانَيت بة تةئليس، خةظَيِة ًواظةُةكةى هةبةضزةغت زاية تةخػيػاتيؿى 

ُية، هةبةضزةغتساية، بةُيػبةتى باغى كتَيب كَطيّ و ئةوة، تةيػيٍ يةن و زواُعة هة كتَيب كَطيّ ًة وي 
ئَيٌة بالاْ كطز ٓةًوو ئيؿَيلى ظةضوضو تايبةت يةن تةيػيٍ زواُعة ًة وي ُية، تةُٔا ئةواُة ُةبَى كة 
ئيؿى ًوغتةعذةي ُري، نوُلة ئةواُة بؤًاْ ئةُووغّ و بؤياْ ئةُووغري باؾة، كة ساَهةتةكةًاْ بؤ 

ًاززةية وةكو خؤى سيَيَِيتةوة،  ؾةضح زةكةْ، هةبةض ئةواُة ًّ ثَيٍ باؾة وةكو سلوًةت ثَيٌاْ باؾة ئةو
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى زاضايى فةضًووْ.

 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ٓةض َضووْ كطزُةوةيةن ئةطةض دةُابى وةظيط ًوتةفةق بَى هةطةَهٌاْ، وازياض بوو نةُس بؤنوَُيم ٓةبوو 
ئةو ساَهةتة، ئةو ساَهةتة بؤ صيووُة ئةطةض وةظاضةتَيم تةخػيػى ًوياضَى بَى ُاتواَُى  زةضباضةى غةضفى
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بةيةكذاض غةضفى بلات، بةاَلَ ئةطةض ًةوظوعَيم ٓاتة ثَيـ ثَيويػتى بَى هةيةن ًةضسةهة غةالسيةتى 
ْ هة يةكذاض ًويؤ 358ٓةبَى، يةظيةيةن ٓاتؤتة ثَيؿةوة ناضةغةضى بلات، تةعٌرية، ؾت كَطيِة، ئةتواَُى 

 غةضف بلات، تةداوظى كطز ئةبَى ًوافةيةتى وةظاضةتى ًاهية وةضبططَيت، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 هيصُةى ياغايى فةضًووْ.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ٌةف ثَيؿِياضى ئةوة زةكةيّ ًاززةكة بسضَيتة زواى ئةو َضووكطزُةوة ية هة اليةْ دةُابى وةظيط، ئَي

 زةُطساُةوة و ثؿتطريى ًاززةكة زةكةيّ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بيدوَيِةوة فةضًوو.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 املاد٠ ايتاصع١:

ا الٜشٜل ع٢ً ثالخ َا١٥ ٚمخضني ًَٕٝٛ دٜٓار عٔ نٌ ساي١ ٚي٘ اٚاًل: يًٛسٜز املدتؿ ؽالس١ٝ ايؾزف ب
 ختٌٜٛ رؤصا٤ ايلٚا٥ز ايتابع١ يٛسارت٘ بؾزف َا الٜشٜل ع٢ً َا٥تني ٚ مخضني ًَٕٝٛ دٜٓار.

ثاًْٝا: يزؤصا٤ اهل٦ٝات رد املزتلط١ بٛسار٠ ؽالس١ٝ ايؾزف با الٜشٜل ع٢ً ثالخ َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓار يهٌ 
 ساي١.

 يف اٚاًل ٚثاًْٝا َا٢ًٜ: ثايجًا: ٜزاع٢
 لد٠ هلا.احملإ ٜتِ ايؾزف ٚفكًا يالعتُادات املؾادم عًٝٗا يف املٛاس١ْ ايعا١َ ايض١ٜٛٓ ٚيالرزا  -1
ايتكٝل باالعتُادات املدؾؾ١ يف املٛاس١ْ ايعا١َ ٚالجيٛس ايلخٍٛ يف االيتشاّ بؾزف با ٜشٜل عُا ٖٛ -2

 املدؾؿ يف املٛاس١ْ.
املدؾؾ١ يالعاْات ايشراع١ٝ يتلارى االستٝادات يف  ١ ٚاملٛارد املا١ٝ٥ ؽالس١ٝ ؽزف امللاي شراعرابعًا: يٛسٜز اي
 .ٚسٜز املاي١ٝ ٚاالقتؾادٚ بايتٓضٝل َع  ايٛقت املٓاصب

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ضظ بلاتةوة؟، نواض كَى هةطةَهساية تلاية زةغتى بةضظ بلاتةوة؟، غوثاؽ، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بة

 كةؽ هةطةَهساُية، بةظؤضيِةى زةُط ثةغةُس كطا، فةضًووْ بؤ ًاززةيةكى تط.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًاززةى زةيةَ هة ثَطؤشةكة.
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 املاد٠ ايعاعز٠:
يتدؾٝؾات املكزر٠ باملٛاس١ْ التشٜل املهافأ٠ يًُٛظفني ع٢ً ٢ًَْٛٝ دٜٓار صًٜٓٛا يًغدؿ ايٛاسل ٚفُٔ ا

املدتؾ١ علا املهافأ٠ املُٓٛس١ يًعاًَني يف املغارٜع االصتجُار١ٜ بٓضل١ املتابع١ ٚاالعزاف ٚبٛدب تعًُٝات 
 .تؾلرٖا ايٛسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد

 بةَضَيع الُا اظيس نةهةبي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ًاززةى زةيةَ:
زوو ًويؤْ زيِاض ظياتط بَى غااَلُة بؤيةن كةؽ هةُاو تةضخاْ كطاوة بَطياض  ثازاؾتى فةضًاُبةضاْ ُابَى هة

هَيسضاوةكاْ زابَى هة بوزدةى تايبةشيةُسزا دطة هةو ثازاؾتاُةى زةزضَيت بةواُةى هة ثَطؤشةكاُى 
ةكاُى وةبةضَٓيِاُسا كاضزةكةْ، ئةو َضَيصةيةي كة بؤ بةزوازانووْ و غةضثةضؾتى زاُطاوة بةطوَيطةى َضَيٌِايي

 كة هة اليةْ وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى زةضزةنَيت.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 هيصُةى ياغايى فةضًووْ.
 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
وةبةضَٓيِاْ كاضزةكةْ ئَيٌة ثؿتطريى هة ًاززةكة زةكةيّ، زواى ئةوةى ئةو كطَيلاضاُةى كةوا هة ثَطؤشةكاُى 

علا املهافأ٠ املُٓٛس١ ئةواُة بةزةضكطاوْ، ئَيٌة زةًاُةوَى ئةواُيـ بططَيتةوة، تا ئةو َضغتةيةى هةزواى )
( ئةو َضغتةية هةًاززةكة البسضَيت، ئةوةى تط وةكو يًعاًَني يف املغارٜع االصتجُار١ٜ بٓضل١ املتابع١ ٚاالعزاف

 هيصُةى ياغايية، غوثاؽ. خؤى سيَيَِيتةوة، ئةوة ثَيؿِياضى
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

كَى تَيبيِى ٓةية، ئآةُط عاضف، ز.بؿري خويى، غؤظاْ ؾةٓاب، بَيطيعاْ غةضٓةُط، ؾواْ كاباْ، تاضا 
ئةغعةزى، ؾوَيط ستٌس صتيب، غامل تؤًا، طوَهيعاض يازض، ئةَ بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغطاوة، فةضًوو ئآةُط 

 ْ.خا
 

 بةَضَيع ئآةُط عاضف:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ثازاؾت ٓةَهبةتة ساَهةت و وةيتى خؤى ٓةية، هة ظؤض وةظاضةت هة ئةغِاى ئيؿى ظؤض ظؤض ططُط، ٓةُسةن 
ًوةظةف ٓةية ئيؿى ظؤض ططُط زةكات بة ًةاليّ زؤالض تةيسيط ُاكطَى، هة ساَهةتى فةيةظاْ ًّ غايةق 

ًةُتي ةكى هة فةيةظاْ َضظطاض كطزية، ئةطةض بَيتو ظةضةضةكةى تةيسيط بلةى،  ؾؤفةضَ زيتية ؾاضةكى ياْ
ئةو ظةضةضة هة ثَيِر ًويؤْ و ؾةف ًويؤْ و زة ًويؤُيـ َضاُاوةغتَى، سةياتى خؤؾى ٓةُسَيلذاض هةغةض 
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يؤُى زازةَُى كة ُيوةى دػٌى غووتاية، خؤى هة تَيوى كاضةباى زاية، باؾة خَيطة ئَيٌة ُةتواُري ثَيِر ًو
بسةيَِى، ئةوة ٓيض تةيسيط ُاكطَى، ئةو ئيؿة كة هة وةيت و فعوى خؤى زةكطَى تةيسيط بلطَى بعاُري ئةوة 
نةُس ظةضةضى زاية، نةُس ظةضةضى طةَضاُسيتةوة؟، بة طوَيطةى ظةضةض طةَضاُسُةوةكةى ئةو ًوةظةفة ثازاؾت 

ض ظؤض ًوٓيٌة، ئةو كاضًةُسة خؤؾى بة بلطَى، كة ًةبسةئى ًوكافةئة ٓةبَى، ًةبسةئى ًوكافةئة ؾتةكى ظؤ
ثَيـ زَيدى، ئاهياتيؿى بة ثَيـ زةكةوَى، ًَيؿليؿى بة ثَيـ زةكةوَى، تةكِةهؤشياؾى بة ثَيـ زةكةوَى، 

 بؤية بة ضةئى ًّ وابَى ٓيض سسوزةكى ُةبَى، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ز.بؿري فةضًوو.
 سساز: بةَضَيع ز.بؿري خويى

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةو ًاززةية زوو بةؾة، بةؾَيلياْ ًوكافةئاتى ًوةظةفيِة، بةؾَيلياْ ًوكافةئاتة زةزضَيتة ئةواُةى كة هة 
ًةؾاضيعى وةبةضَٓيِاْ كاضزةكةْ، ًّ ثطغياضَيم ئاضاغتةى وةظيطى ًاهية زةكةَ، دةُابى وةظيطى ًاهية 

ةو ًوكافةئاُة زةزضَيتة عاًوري هة ًةؾاضيعى ئيػتيػٌاضى هة ئةويـ ئةوةية هة ٓةُسَيم وةظاضةت ئ
ًيعاُيةى وةظاضةتةكةية، بةععَيم وةظاضةت هة ًيعاُيةى ًةؾطوعةكة زةيسات، ئةًة بةَضاغتى كَيؿةى 
زضوغت كطزووة هة ًابةيِى ٓةُسَيم هة وةظاضةتةكاُسا، بؤية ئَيٌة بةتايبةتى هة وةظاضةتى ئةوياف 

هة ًوٓةُسيػةكاْ هةوَى، ئةواْ زةَهَيّ بةثَيى تةخػيػاتى ًةؾطوعةكة زةًاُسةَُى، يةكَيلٌاْ بؤ ٓاتووة 
داضى واف ٓةية ئةو غوهفةية غَى ًاُط، نواض ًاُط ُايةت، تةئدري زةبَى، بؤية ًوكافةئةكةى ئةواُيـ 

َضاُةطريَى، ظؤض تةئدري زةبَى، بؤية ئةطةض ئةوة بةثَيى ُيعاَ بلطَى هة ًيعاُيةى وةظاضةت بسضَيت، تا ًاُطاُة 
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غؤظاْ خاْ فةضًوو.

 
 
 

 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ ثؿتطريى هة يػةكاُى خاتوو ئآةُط زةكةَ، ظؤض ظؤض، نوُلة بةَضاغتى ًةبسةئى ًوكافةئة تةععيعى 
ى باؾرتيّ ئةزائياْ ٓةبَى، ُاكطَى ئي  تةسسيسى بلةى بةزوو ًويؤْ، ئةو فةضًاُبةضاُة ئةكات، بؤ ئةوة

ئةطةض وةظيطَيم بيِى كاضًةُسةن كة هةاليةتى فةضًاُبةضةكة زآَيِاُى َٓيِاوة هةو بواضةية، يةيهيةكا، 
بة ئةطةض هةدياتى ئةو زووًويؤُةى كة هةًاوةى غاَهَيم ئةبَى بيسضَيتَى بلطَى بة ثَيِر ًويؤْ و بةيةن وةد
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بيسضَيتَى، ئةًة وائةكات زآَيِاْ ئةَٓيَِيتة ئاضاوة، ساَهةتى تةُافوؽ ئةَٓيَِيتة ئاضاوة، ئةًة خاَهى يةكةَ، 
علا املهافأ٠ غةباضةت بة خاَهى زووةَ، بةَضاغتى ًّ هةطةَي ئةو تةضسةزا ُيٍ كة هيصُةى ياغايى كطزووياُة، )

يػتيػٌاضيةكاْ ئيـ زةكةْ، تةبيعةتى ثَطؤشةى ( نوُلة ئةواُةى كة هة ثطؤغةى ئاملُٓٛس١ يًعاًَني
ئيػتيػٌاضى واية بةؾَيلى زابري ئةكطَيت بؤ خةضدية ئيساضيةكاْ، هةو خةضدية ئيساضياُة ًوكافةئة 
ئةزضَيت، بةاَلَ ًّ هةطةَي ئةوةزاَ ُيعاًَيم زةضبهَيت بؤ ًوكافةئات هة ئةصتوًةُى وةظيطاُةوة ئةَ ساَهةتة 

 يةف بةَ ؾَيوةية ُةًَيَِيتةوة بةَضاغتى، ظؤض غوثاؽ.ناضةغةض بلات، ئةَ ًاززة
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بَيطيعاْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع بَيطيعاْ غةضٓةُط:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بةَضاى ًّ ئةو ًاززةية ظيازة، ئةو ًاززةية ٓةضُابَى ٓةبَى، هةطةَي ئةوةُيٍ ثازاؾت بسضَى بةٓيض 
 ًاُبةضَيم، فةضًاُبةض ئةضكى خؤيةتى كة باف ئيـ بلات، بؤية ئةوةَ ثَى ظيازة، غوثاؽ.فةض

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ؾواْ فةضًوو.

 بةَضَيع ؾواْ عبساهلطيٍ.
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

عةكػى ًةبةغتةكةى  ًّ ٓيوازاضَ بة ٓةَهة تَيطةيؿتبٍ، ئةو ًويتةضةسةى هيصُةى ياُوُى ثَيٌواية
خؤياُة، ئةطةض ئةواْ ثَيياْ وابَى زةبَى ئةو كاضًةُساُةى كة ئيـ هة ثَطؤشة وةبةضَٓيِةكاْ زةكةْ ئةو 
ًوكافةئةية بياْ ططَيتةوة زةبَى ئةوة سيَيَِيتةوة وةكو خؤى، ئةطةض ئةواْ ًةبةغتةكةياْ ئةوةبَى، تلاَ 

بةغتةكةياْ ئةوةبَى  وهياْ بلات، زةبَى ئةو ًاززةية واية ئةوةًاْ بؤ َضووْ بلةُةوة، ئةطةض ئةواْ ًة
 وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، ئةطةض بياُةوَى  وهياْ ُةكات زةبَى البَِيت، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 تاضا خاْ فةضًوو.

 
 بةَضَيع تاضا حتػري ئةغعةزى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زةية ودوزى ظؤض ظؤض ظةضوضية، هةبةض ئةوةى ٓةًووكاتَيم ئيِػاْ بةنى هةئةوةى تط بةَضاغتى ئةو ًاز

دوزاية؟، ظؤضداض ٓةية بة وؾةيةكى دواُة، ثَيويػت ئةكا ثازاؾتى ثَيوةبَى، هةبةض ئةوة ثؿتطريى تةواو هة 
و ساَهةتَيم ًوٓاوكاضامن غؤظاْ خاْ و ئآةُط خاْ زةكةَ، كة زوو ًويؤْ ض ثَيوةضَيلة زاُطاوة؟، ئايا ٓة

ياْ غةيفَيلى تايبةتي بؤ زابِسضَيت كة هة ثَيِر ًويؤْ كةًرت ُةبَى؟، تاوةكو ئةو  زووًويؤْ زازةُسضَيت؟
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ثازاؾتة دياواظ بَى هةطةَي ًاُطاُةيةن كة ظؤضداض ٓيض ًاُطاُةيةن هةوة كةًرت ُية، هةبةض ئةوة بة ثازاؾت 
ؾةضسى كطز، ًّ هةطةَي كان ؾوامن، بةثَيهةواُةوة ئةبَى سػَيب ُاكطَى، زووةَ ؾتيـ وابعامن كة ز.َضؤشاْ 

هةطةَي ئةو كةغاُةبري كة ئةو كطَيلاضاُة زةبَى ثازاؾت بلطَيّ، ئَيٌة ٓةًوو كاتَيم ظياتط دةختى خؤًاْ 
ٓةتا هةكةضتى تايبةتيـ، زةضَٓيِاُى ياغاى خاُةُؿيِيـ و ظؤض ؾتى تطيـ كة ئَيٌة ٓةًووكاتَى ثؿتطريى 

اثوون و باف زةكةيّ، هةبةض ئةوة بووُى ئةو وةكو خؤى سيَيَِيتةوة هةُاويا، ئةو ثؿتطريية هة كطَيلاضى ن
 زةكةَ، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ؾوَيط خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ؾوَيط ستٌس صتيب:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
من ئَيٌة هةبةضنى كطاوة بة زوو ًويؤْ، بةُيػبةتى ئةَ ًوكافةئةى زوو ًويؤُة هة عرياق يةن ًويؤُة، ُاظا

ئةو ضةئيةى ئآةُط خاْ و غؤظاْ خاْ، ئةطةض وابَى بةَضاغتى ظؤض بة سةظةضةوة تةعاًوي هةطةَي ئةوة 
بلطَى، نوُلة ئَيٌة خؤًاْ هة زةوائري ئيؿٌاْ كطزووة، ئةغوةْ ًوكافةئة واى هَئاتووة بةَضَيع ٓةًوو غةضى 

هة غةالسيةتى وةظيطةكة، ٓةًوو زاواى ئةكةْ، زةضطاكة ئةططْ، ئيـ بلات و ئيـ زوو ًاُط داضَيلة 
ُةكات، وةكو ًةعاؾةكةى هَئاتووة، هةبةض ئةوة ُابَى بةو ؾَيوة َضةٓايةبَى، بةُيػبةت ئةوة ئةتواُّ 

ضؽ غييةيةكى بؤ بسؤظُةوة، ئةو كةغةى ًوبسيعة، ئةو كةغةى كة ئةَهَيّ هةكاضطوظاضى و ئةًاُة ئيؿى يو
ئةكات و ئةًاُة، بةاَلَ هَيطةف ٓةض ُاكطَى ئةبَى خؤى بة تةعويٌات زةضى بلات، فعوةْ ًّ هةطةَي ئةو 

( زوو ًويؤُةكة هةغةض بوزدةى تةؾييوية، بةاَلَ علا املهافأ٠ املُٓٛس١ يًعاًَنيَضةئيةى كان ؾواْ زاَ )
ابةعةو ئيؿطافةكة وةكو خؤى ة ًوتــ% 7ؤشةكة هة عى ئيػتيػٌاضى هة ظًِى كوهفةى ثطئةوةى ًةؾاضي

 سيَيَِيتةوة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان غامل فةضًوو.
 
 

 بةَضَيع غامل توًا:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ زوو بةؾٍ هة َضةئيةكا، يةكةًياْ بةُيػبةتى زوو ًويؤُةكة ئةطةض ئيٌلاُيات ٓةبَى ظياز بلطَى، بةؽ 
ُةكطَيت، ئةوةى هة ثَطؤشةكاْ ئيـ زةكات، هةطةَي ئةواُةى كة هة زةوائريةكاْ ئيـ زةكةْ،  ئةوة تَيلةَي

ئةوةى هة ثَطؤشةكاْ ئيـ زةكات تايبةشيةُسيةكى تطى ٓةية، ثَيويػتة ظياتط تةكطيٍ بلطَى، بةؾةضتَيم 
ةؾفةكة هة سيػاب ُةبَيتة باضططاُى هةغةض تةخػيػاتى ثَطؤشة، ئيشتيٌازي ٓةية هة ئةغِاى زاًةظضاُسُى ك
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وةضُةطريَيت، زوايى ثَطؤشةكة ؾلػت زَيَِى، ثَيٍ باؾة تَيلةَي ُةكطَيت، بةؾةضتَيم ُةبَيتة باضططاُى هةغةض 
 تةخػيػاتى ثَطؤشةكة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 طوَهيعاض خاْ فةضًوو.

 طوَهيعاض يازض الاعيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

اضةت بة ًاززةى زة هة ئةغَوى ياغايةكة، ثؿتطريى هة َضاى هيصُةى ياغايى زةكةَ، ئةوةى كة ثةيوةُسى غةب
ٓةية بةو ًوكافةئة زةزضَى بةواُةى هة بواضى ثَطؤشةكاُى وةبةضَٓيِاُسا كاض زةكةْ، ثطغياضَيليؿٍ هة 

ةزضَى؟، ئةو ًوكافةئةيةى كة دةُابى وةظيط ٓةية، كة ئايا ُاكطَى ططَيبةغتةكاْ غووزًةُس بّ هةوةى كة ز
 زةزضَيت؟، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 دةُابى وةظيط فةضًوو.

 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئابووضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةًوو ًوُتةغبيِى ئةًة بةُيػبةتى ئةَ ًوكافةئةوة كةوا ئةزضَيت، يةكةَ، غةيفى بؤ زاُاوة بةُيػبةت ٓ
زةوائريى زةوَهةت، هة غاَهَيم ُابَى هة زوو ًويؤْ ظياتط بَى، ُابَى ٓةًوو ًاُطَيم ئةو ًوةظةفة ًوكافةئةكة 
وةضبططَيت، يةعِى ُابَى غيفةتى زةضيوًةى ٓةبَى ًوكافةئة، ئةًة هة اليةن، بةُيػبةتى ئةواُةى كة هة 

اْ ٓةية، ُيػبةى ًوتابةعةو ئيؿطافياْ ٓةية، هةو ًةؾاضيع ئيـ زةكةْ، ئةواُة دياواظْ، ثاضةى خؤي
ُيػبةية ئيػتيػِاية هةوةى كة هةغةضةوة باغٍ كطز، ئةهةوَى ئةتواُسضَيت وةضى بططْ ثاضةكة بةثَيى ئةو 
ئيؿةو هةو ُيػبةتةف ظياتط ئةتواُّ وةضبططْ، ئةوة ئةو ٓاية، بؤية ئَيٌة ئةَ ًةغةهةية زيطاغةًاْ 

يػاُةى كة ًوختةغّ بة ئيـ و كاضى ثَطؤشةكاُةوة، الى ئَيٌة باغياْ كطزووة، كطزووة، زياضة ئةو ًوٓةُس
ئةَهَيّ يةكَيم هة ئةغبابى ئةوةى كة ًوٓةُسغري َضوو ئةكةُة كةضتى تايبةت و هة سلوًةت ُاًَيِِةوة، ئةو 

زةكة، ًوكافةئة كةًةية كة ئَيػتاكة بؤياْ غةضف ئةكطَيت، بؤية تلاَ واية وةكو خؤى سيَيَِيتةوة ًاز
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ياغايى زوا غييةتاْ بيدوَيِِةوة.

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

زواى َضةناو كطزُى ثَيؿِياضى ئةُساًة بةَضَيعةكاُى ثةضهةًاُى كوضزغتاْ، َضووْ كطزُةوةى دةُابى وةظيط، 
 هيصُةى ياغايى ثَيؿِياضةكةى خؤًاْ غةسب زةكةيِةوة، ًاززةكة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة.ئَيٌة وةكو 
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًووْ وةكو خؤى  وَيِِةوة.

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 املاد٠ ايعاعز٠:
ٜٓار صًٜٓٛا يًغدؿ ايٛاسل ٚفُٔ ايتدؾٝؾات املكزر٠ باملٛاس١ْ التشٜل املهافأ٠ يًُٛظفني ع٢ً ٢ًَْٛٝ د

االعزاف ٚبٛدب تعًُٝات املدتؾ١ علا املهافأ٠ املُٓٛس١ يًعاًَني يف املغارٜع االصتجُار١ٜ بٓضل١ املتابع١ ٚ
 .ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾادتؾلرٖا 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كةؽ هةطةَهساية، كَى هةطةَهساُية تلاية زةغتى بةضظ  58تى بةضظ بلاتةوة؟، كَى هةطةَهساية تلاية زةغ

 كةؽ هةطةَهساُية، بة ظؤضيِةى زةُط ثةغةُس كطا، فةضًووْ بؤ ًاززةيةكى تط. 7بلاتةوة؟، 
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ايفؾٌ ايزابع

 املالنات
 املاد٠ اذتاد١ٜ عغز٠:

تتٛىل ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد بايتٓضٝل َع ايٛسارات االخز٣ اعلاد َفزدات َالنات َؤصضات االقًِٝ  اٚاًل:
  درد١ 17888ٚاملؾادق١ عًٝٗا يف ف٤ٛ نًف ايزٚاتب املؾلق١ يالقًِٝ ٚايلاي  ) 2812يًض١ٓ املاي١ٝ 

 .2812ٚظٝف١ٝ َضتشلث١ يض١ٓ 
بٛسار٠ تٛسٜع علد ايلردات ايٛظٝف١ٝ املضتشلث١ فُٔ  ١زتلطثاًْٝا: ع٢ً املؤصضات ٚايٛسارات ٚادتٗات رد امل

ع٢ً َالى َؤصضات االقًِٝ ٚاحملافظات سضب ايتعًُٝات ايؾادر٠ َٔ زتًط ايٛسرا٤ ذتني  2812املالى يض١ٓ 
 ؽلٚر قإْٛ زتًط ارتل١َ ايعا١َ يالقًِٝ ْٚفاذٙ.

ٔ ايلردات ايٛظٝف١ٝ املضتشلث١ فُٔ املالى ثايجًا: قٝاّ ايٛسارات ٚادتٗات رد املزتلط١ بٛسار٠ باالعالٕ ع
 يف ايؾشف احمل١ًٝ ٚتشٜٚل ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد جبلاٍٚ ايٛظا٥ف املع١ًٓ قلٌ ادزا٤ ايتعني. 2812ص١ٓ 

رابعًا: تًتشّ ايٛسارات ٚادتٗات رد املزتلط١ بٛسار٠  تشٜٚل ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد جبلاٍٚ تتقُٔ علد 
عٓاِٜٚٓٗ ٚدرداتِٗ ايٛظٝف١ٝ ايذٜٔ مت تعِٝٓٗ سضب ايٓضب املغار ايٝٗا اعالٙ َع املٛظفني ٚامسا٥ِٗ ٚ
اعالٙ ٜتِ ايغا٤  ايٝٗا ني. ٚاذا ٚدلت ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد جتاٚسا يف تًو ايٓضب املغارٝاالٚاَز ارتاؽ١ بايتع

 ايكا١ْْٝٛ حبل املدايفني. االٚاَز ايؾادر٠ بايتعٝني خالفًا يذيو ٚاععار زتًط ايٛسرا٤ ٚاختاذ االدزا٤ات
خاَضًا: تعط٢ أٚي١ٜٛ تجلٝت ايعكٛد ايٓافذ٠ ٚعلّ ايتعٝني بعكٛد اال بٛافك١ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد بأصتجٓا٤ 

 ايتعاقل ع٢ً املغارٜع االصتجُار١ٜ.
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قإْٛ  صادصًا: علّ ايتعٝني يف ا١ٜ ٚظٝف١ٝ قٝاد١ٜ َٔ )َلٜز عاّ فُا فٛم  َامل تٛدل هلا درد١ ٚظٝف١ٝ يف
 ايٛسار٠ اٚ ادت١ٗ املزتلط١ بايٛسار٠ ٚ يف ٖٝهًٗا ايتٓظ٢ُٝ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 بةكوضزيةكةف بيدوَيِِةوة.

 بةَضَيع الُا اظيس نةهةبي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ:

 بةؾى نواضةَ
 ًي كات

 ًاززةى ياظزةَ:
ةُطى هةطةَي وةظاضةتةكاُى تطزا ئةضكى ئاًازةكطزُى وضزةكـاضى  يةكةَ: وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى بة ٓةًآ

ثةغِس كطزُيؿـى هـة ئةغـتؤ زايـة هةبـةض َضؤؾـِايى        2812ًي كاتى زاَ و زةظطاكاُى ٓةضَيٍ بؤغاَهى زاضايي 
 زا.2812هة غاَهى  ثوةى وةظيفى ُوَي باو 17888ٍ كة تَيهووى ًوونة ثةغِس كطاوةكاُى ٓةضَي

ْ و وةظاضةتةكاْ و ئةو اليةُاُةى كة ططَي ُةزضاوْ بة وةظاضةتَيم كـةوا ئـةضكى زابـةف    زووةَ: زاَ و زةظطاكا
زا بةغــةض ًي كــاتى زاَ و  2812كطزُــى شًــاضةى ئــةو ثوــة وةظيفيــة ُــوَى باواُــةى هــةُاو ًي كــاتى غــاَهى  

وةظيطاُــةوة زةظطاكــاُى ٓــةضَيٍ و ثاضَيعطاكــاْ زةططُــة ئةغــتؤ بــةطوَيطةى َضَيٌِاييــةكاُى كــة هــة ئةصتوًــةُى 
 زةضزةنَيت وة زةكةوَيتة بواضى دَيبةدَى كطزُةوة.

غَييةَ:وةظاضةتلاْ و ئةو اليةُاُةى كة ططَى ُةزضاوْ بة وةظاضةتَيلةوة ئةضكى دياواظياْ هة ئةغـتؤ زايـة بـؤ    
زا هـة َضَيطـةى بَ وكطزُـةوةياْ هـة َضؤشُاًـةكاُى ُـاوخؤ و        2812ثوةكاُى وةظيفـةى ُـوَى بـاو هـة ًي كـاتى      

 ضزُى خؿتةى وةظيفة زضاوةكاْ بؤ وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى بةض هةدَيبةدَى كطزُى زاًةظضاُسْ.ُا
نواضةَ: وةظاضةتةكاْ و ئةو اليةُاُةى كة ططَى ُةزضاوْ بة وةظاضةتَيلةوة ئيوتيعاَ بةو خؿتاُةوة زةكةْ كة 

كطاوْ تاظة بـةطوَيطةى ئـةو َضَيـصةى    شًاضةى فةضًاُبةضاْ و ُاوُيؿاُى ثوةكاُى وةظيفةى ئةواُةى تَيسا تؤًاض 
كة هةغةضةوة ئاًاشةى بؤ كطا هةطةَي بَطياضةكاُى تايبةت بة زاًةظضاُسياْ ئةطةض وةظاضةتى زاضايى و ئـابووضى  
غةضثَيهى تَيياُسا زؤظيةوة هةئاغت ئـةو َضَيصةيـة كـة ثَيؿـرت ئاًـاشةى بـؤ كـطا ئـةوا بَطياضةكـاُى زةضنـوو بـة            

سُــةكاْ َضةت زةكطَيِــةوة وة ئةصتوًــةُى وةظيطاُيؿــى هَيــى ئاطــازاض زةكطَيتــةوة و ثَيهــةواُةى ئــةوة زاًةظضاُ
 ئيذطائاتى ياغايى زةضٓةق بةغةضثَيهيلاضاْ زةكطَيت.

ثَيِذةَ: ئةوهةويةت زةزضَيت بة نةغجاُسُى ئةو ططَيبةغتاُةى كة كاضيـاْ ثـَى زةكطَيـت ُـابَى بةططَيبةغـت      
ةتى زاضايى و ئابووضى وةضُةطريَى دطة هة ططَيبةغـتى ثَطؤشةكـاُى   كةؽ زاسيةظضَيت ئةطةض َضةظاًةُسُى وةظاض

 وةبةضَٓيِاْ ُةبَى.
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ؾةؾةَ: ٓيض دؤضة زاًةظضاُسَيم ئةصتاَ ُازضَى بؤ وةظيفة ييازيةكاْ هةبةَضَيوةبـةضى طؿـتيةوة بـةضةو شووض    
  ْ بـة وةظاضةتَيلـةوة    ئةطةض ٓاتو زضةدة وةظيفيةكة ُةبوو هة ياغاى وةظاضةت ياْ ئةو اليةُاُةى كـة ططَيـسضاو

 هة ثةيلةضى َضَيلدػتِيسا.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ئَيػتا هيصُةى ٓاوبةف ضةئى خؤى بسات.
 بةضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ض تَيبيِيٌاْ ُية، ًاززةكة هة ؾةف بَططة ثَيم زَيت، غةباضةت بة بَططةى يةكةَ ثؿتطريى زَي زةكةيّ و ٓي

( ئَيٌة ذتني ؽلٚر قإْٛ زتًط ارتل١َ ايعا١َغةباضةت بة بَططةى زووةَ، زةيةكة بةو ؾَيوةية ٓاتووة )
ذتني ؽلٚر هة ثةضهةًاُى كوضزغتاْ ثةغةُس كطزووة، بؤية ) 2811( غاَهى 7ئةَ ياغايةًاْ هة شًاضة )

هة ئةخريى ًاززةكة البسضَيت، قسوضةكة  ذْفا( وؾةى اذ قإْٛ زتًط ارتل١َفذتني ْ( بلطَيتة )قإْٛ
زةكةيّ هة زواى ) ؼي اهكشة ، غةباضةت بة بَططةى غَييةَ، ثَيؿِياضى ظياز كطزُى َضغتةيةن ْفاذبلطَيتة 

وية( هةبةض ئةوةى ثاض غاَي ٓةُسَيم كَيؿة ٓةبوو هةغةض ًيلاُيعًى زاًةظضاُسْ، بؤية ثَيؿِياض زةكةيّ احمل
( تاوةكو كَيؿة  ٚعزٚطٗا َٛسل٠ ٚ َٛع١ًٓ يف ٚقت ٚاسلنيع٢ً إ تهٕٛ اي١ٝ ايتعٝ ئةو َضغتةية ظياز بلطَى)

ع٢ً إ ُةبَى هةَُيواْ ثاضَيعطاكاْ هةكاتى زاًةظضاُسْ، هةزواى قوسوفى ًةسةزي، ئةو َضغتةية ظياز بلطَى، )
ُية و  ( بَططةى نواضةَ ٓيض تَيبيِيٌاْني ٚعزٚطٗا َٛسل٠ َٚٛع١ًٓ يف ٚقت ٚاسلٝتهٕٛ اي١ٝ ايتع

ثؿتطريى زَي زةكةيّ، بَططةى ثَيِذةَ، بةَضَيعاْ هة ٓةًاْ ثَطؤشة ياغاى ثَيؿلةف كطاو هة اليةْ سلوًةت، 
( باغى ٓةًاْ بابةت زةكات، بؤية ئَيٌة هة هيصُةى ياغايى ثَيؿِياض زةكةيّ بَططةى ثَيِذةًى 28ًاززةى )
خاَضًا:الجيٛس ايتعاقل يًعٌُ زابَطَيصضَيتةوة، ) ( زةًر بلطَى و بةو ؾَيوةية28( هةطةَي ًاززةى )11ًاززةى )

( بةو ؾَيوةي يف دٚا٥ز االقًِٝ اال بٛافك١ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ٚتعط٢ أٚي١ٜٛ يف تعني ايعكٛد ايٓافذ٠
اٚ د١ٗ ( )غري( هةبري كطاوة، ) اٚ د١ٗ َزتلط١زابَطَيصضَيتةوة، ؾةؾةَ، ثؿتطريى زَي زةكةيّ تةُٔا هةَُيواْ )

 ( بةو ؾَيوةي زابَطَيصضَيتةوة، ظؤض غوثاؽ.تلط١ بٛسار٠رد َز
 بةَضَيع سػّ ستٌس غوضة/ دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ:

كَى هة ئةُساًة بةَضَيعةكاْ زةيةوَى يػة هةغةض ئةَ ًاززةية بلات؟، طؤضاْ ئاظاز، ٓاوَضاظ خؤؾِاو، فةضًاْ 
س، شياْ عٌط، غةضزاض ضؾيس، ز.غةضوةض ، ز.قباح بةضظصتى، غةضطوَي، بةياْ اظيسافظععاهسيّ، ؾَيطظاز 

 عظ١ُٝعبساهطظيّ، ؾوَيط ستى اهسيّ، ؾوَيط ستٌس صتيب، زَهؿاز سػري، غةضٓةُط فةضةز، ثةضياْ ععاهسيّ، 
، ثةضياْ عبساهلطيٍ، ثَيؿةوا تؤفيق، ز.َضَيباظ فتاح، ظياْ، بَيطيعاْ غةضٓةُط، عجُإصتٍ اهسيّ، غيوةيى 

، ز.دئاْ، سةًة غعيس، بي ي، ز.اظيس وةضتى، ٓاشة عجُإةزى، خويى ثةضويّ عبساهطظياْ، تاضا ئةغع
غويٌاْ، الاعيى ستٌوز، غؤظاْ ؾةٓاب، عٌط ُوضةزيِى، كاضزؤ ستٌس، ز.بؿري خويى، بوضٓاْ ضؾيس، 
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طةؾةخاْ زةغتت بةضظ كطزبؤوة ياْ ُا؟، طةؾة زاضا، ؾةومن ستٌس، ئةَ بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغطاوة، كان 
 وو.طؤضاْ فةضً

 بةَضَيع طؤضاْ ئاظاز: 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غةضةتا ًّ ثؿتطريى تَيبيِيةكاُى َضاثؤضتى هيصُةى ياغايى زةكةَ، هةو ًوالسةظةوة زةغت ثَى زةكةَ ئةوةى 
ناوةَضواُى ئَيٌة بوو هة سلوًةت، زاًةظضاُسُى ئةصتوًةُى َضاشة بوو، ُةوةن ُةبووُى ًةعووًات هة اليةْ 

ةظيطاْ، كة َٓيؿتا ئةصتوًةُى َضاشة زاُةًةظضاوة، هةبةض ئةوة ئوًَيسةواضَ ئةطةض ئةصتوًةُى ئةصتوًةُى و
َضاشة زاسيةظضَى ثَيويػتيٌاْ بةو ًاززةيةف ُاًَيَِى، ثَيويػتيٌاْ بةو ٓةًوو وضزةكاضية ُاًَيَِى هةُاو ياغاى 

ت كة ئةَ َضَيصةى ًي كاتة بوزدة، كة ًةغةهةى زاًةظضاُسْ نؤْ بَى؟، خاَهى زووةَ، باغى ئةوة زةكا
تةوظيع زةكطَيت، بة َضَيٌِايى هة اليةْ وةظاضةتى ًاهيةوة زةضزةنَيت، ئةوةى ئاطازاض بري ئَيػتا خةضيلى 
ثَيلَٔيِاُى هيصُةيةكّ بؤ ئةوةى وضزةكاضى ًةغةهةى زاًةظضاُسُةكاْ زياضى بلةْ، بةاَلَ ططُطة ٓةض 

، هةًةغةهةى زياضى كطزُى ًي كات و َضَيصةكاُسا، نوُلة نؤَُيم بَى ًؿاوةضةيةن بة ثةضهةًاْ بلطَيت
ٓةُسَيم ئيدتيػاؽ ٓةية، وةظاضةتةكاْ َضَيطةياْ بؤ ُاكةُةوة هة زاًةظضاُسْ، زةضنواُى فةهػةفةية، 
بابَوَيري زةضنواُى ظاُػتة غياغيةكاُة، ئةًاُة ثَيويػتة بةؾَيوةيةن هة ؾَيوةكاْ ناضةغةض بلطَى، هة خاَهى 

اغى ئةوة زةكات، ئةطةض هةو ًي كةى كة بؤى زاُطاوة ظياتط بوو بؤ زاًةظضاُسْ، ئةوة ئةو نواضةًسا ب
اليةُة غعا زةزضَيت كة تةداوظى كطزووة، بةاَلَ ئةوةى ًّ بيِيوًة هة غاَهى َضابطزووزا بؤ صيووُة، ططضياْ 

ةو كةغةى كة زاًةظضاوة وةظاضةتى ُاوخؤ تةداوظى ًي كاتى خؤى كطزووة، وةظاضةتى ُاوخؤ غعا ُةزضاوة، ئ
ياُة ًي ن تةداوظة ُاضزووياُةتةوة ًاَهةوة، بؤية ثَيويػتة هة وزةواًيؿياْ ثَيى كطزووة، زواى طوتو

زاًةظضاُسُى ئةًػاَي ئةو كةغاُةى غاَهى ثاض زاًةظضاوْ و زواى ًي ن تةداوظ بووة ُاضزضاوُةتةوة، ئةواُة 
، ئةخري خاَي هة خاَهى ثَيِذةًسا غةباضةت بة ططَيبةغتةكاْ، يةكةَ كةؽ ٓةيياْ ثَى بسضَيت هة زاًةظضاُسْ

ًّ ثؿتطريى هةوة زةكةَ ئةو كةغاُة ئةفعةَهيةتياْ ثَى بسضَيت بؤ ًةغةهةى زاًةظضاُسْ، بةاَلَ ئةو 
ساَهةتةف ثَيويػتة ثػجؤَضى زائريةكاْ هةبةضناو بطريَى، هة ًةغةهةى ئةوةى كة ططَيبةغتى بوو بلطَيت بة 

 ثاؽ.َضةلى، غو
 بةَضَيع سػّ ستٌس غوضة/ دَيططى غةضؤكى ثةضهةًاْ:

 ٓاوَضاظ خاْ فةضًوو.
 

 بةَضَيع ٓاوَضاظ ؾَيذ اظيس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غةباضةت بةو ًاززةية بةَضاغتى ئَيٌة غاَهى ثاضيـ كة ًي كى وةظاضةتى تةُسضوغتى زوو ٓةظاضو ثَيِر غةز 
ةية كة ًي كةكة كةًة ظياتط زاوا بلةْ، بةاَلَ ظياز ُةكطا، بةاَلَ ًّ ئةو بوو، هَيطة ظؤض زاواًاْ كطز هةو ياع
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يػةية بؤ ئةوة زةكةَ كة سلوًةت هة ثؿتةوة ؾت زةكات، خؤظطة ئةهَيطة هةُاو ياعةكة بَطياض هةغةض ؾت 
ة بسات، زواتط كة ٓةض بة زووٓةظاضو ثَيِر غةتةكة ًايةوة هَيطة، يةضاضةكة ٓةض وابوو، ثاؾاْ ئةوةى ك

ظاُيٌاْ و ثَيٌاْ طةيؿت بة ُووغطاو، غَى ٓةظاضو بيػت و ُؤ كةؽ وابعامن ًي كى تةُسضوغتى بوو، 
يػةكةى ًّ ئةوةية بؤنى هَيطة ئَيٌة زاواى ظياز كطزْ زةكةيّ؟، هَيطة تةغبيت ُاكطَى، بؤنى ثاف ئةًة؟، 

ًاْ، َضَيع ُةططتِة هة يةضاضةكاُى يةعِى بةَضاغتى ئةوة بة طوَى ُةكطزُى ثةضهةًاُة، طوَى ُةططتِة هة ثةضهة
ثةضهةًاْ، هة بَطياضةكاُى ثةضهةًاْ، هة يػةكاُى ثةضهةًاْ، ئةًػاَي كة هةطةَي وةظيطى تةُسضوغتى 
زاُيؿتوويّ زيػاْ ئةو كَيؿةية ٓةية، خةضجياتَيلى ظؤض ٓةية هة بواضى تةُسضوغتى، ثَيساويػتيةكى يةكذاض 

ةتى هة زةضةوةى ؾاضةكاْ، هةؾويِة ُاًيةكاْ كة خةَهم بة ظةظيةت ظؤض ٓةية هة بوضاى تةُسضوغتى، بةتايب
بؤى زةنَيت، بةاَلَ زيػاْ بة ٓةًاْ ؾَيوة ًي كاتى وةظاضةتى تةُسضوغتى ًي كَيلى كةًة، هةطةَي ئةوةى 
كة ئَيٌة كَيؿةًاْ ٓةية، بةَضاغتى هةو ًةُتي اُةى غةضةوة ثعيؿم و كاضًةُسى تةُسضوغتى ظؤض بةكةًى 

نَيت، ُةخؤؾداُة ٓةية، ياْ بَوَيري بِلةى تةُسضوغتى ٓةية بة ثعيؿلَيم ياْ بة كاضًةُسَيم بؤى زة
بةَضَيوة زةنَى، هةبةض ئةوة ئةًػاَي ٓةض هَيطة زاوا زةكةَ تةبعةْ ئةًػاَي ًي كى تةُسضوغتى كة ٓاتووة هة 

ئليسى هةغةض بلاتةوة، ًي كات زوو ٓةظاض و غةزو ثةصتاية، زاوا زةكةَ وةكو وةظيطى تةُسضوغتيـ تة
هةبةض ثَيساويػتى ئةواْ بلطَيت بة غَى ٓةظاض، خاَهَيلى تط بةَضاغتى ًّ ثَيٍ باؾة ئةَ زاًةظضاُسُة هة 
َضَيطاى ئةصتوًةُى ثاضَيعطاكاْ بَى، ئةطةض ئةصتوًةُى َضاشة، ُاظامن هةبةضنى هةبةض ئةوةى ياغاكةى زةضنووة 

ةكة ُافعة ظؤض باؾة، ئةطةض ياغاكة ُافع ُية بةَضاغتى هة َضَيطةى بؤنى ُافع ُية ياغايةكةى؟، ئةطةض ياغاي
ئةصتوًةُى ثاضَيعطاكاُةوة بلطَيت، ئاخري خاَهٍ هة زاًةظضاُسُسا ططُطى بسضَيت بة يةظاو ُاسيةكاْ، نوُلة 

 َضَيصةى بَيلاضى هةوَى يةكذاض ظؤضة تا ؾاضةكاْ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ًؤغتا فةضًاْ فةضًوو.ًا
 بةَضَيع فةضًاْ ععاهسيّ

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زياضة وةكو بطازةضاْ ئيؿاضةتياْ ثَييسا، غاَهى ثاضيـ ئةو فةيةضةي تَيسابووة كة ئةوهةويةت بسضَيت بةواُةى 

ةضزة، كة ططَيبةغتياْ ٓةية، بةاَلَ هة ئةصتاًى بةزوازانووْ و طةَضاصياْ بةتايبةتى هة كةضتى ثةضو
غةضثَيهى ئةو ياغاية كطاوة، ئةواُةى كة ططَيبةغتياْ ٓةبووة، نةُساْ غاَهة هة فةضًاُطةكاْ ئيـ زةكةْ، 
ئةواُةياْ زاُةًةظضاُسبوو، خةَهلى البة بةالياْ َٓيِابوو زاياْ ًةظضاُسبوو، ئةواْ بةؾَيوةى ططَيبةغت 

ْ بؤ زابَِيري، دا غعايةكة كاضطَيَطيية ٓاتبووُةوة، بةَضاغتى غةضثَيهيلاضْ، هَيطة دؤضَيم هة غعايا
ٓةضنيةكة ئةوة يةك  بلطَيتةوة، ثاؾاْ ئَيٌة وةكو هيصُةى ثةضوةضزة، هيصُةى ثةضوةزة نواض ٓةظاض 
ًاًؤغتا بؤ هيصُةى ثةضوةضزة زاُطاوة، بةَضاغتى نواض ٓةظاض ًاًؤغتايةكة كةًة، ثَيؿِياض زةكةيّ ئةو 

ؾت ٓةظاض ًاًؤغتا، هةبةض ئةوةى ئةطةض شًاضةى ظياتطيـ ًاًؤغتا شًاضةية ظياز بلطَيت، بلطَيت بة ٓة
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زاسيةظضَى ًي كات ٓةض كةًة، بؤية ثَيؿِياض زةكةيّ ئةو شًاضة ظياز بلطَى، خاَهَيلى تط غاَهى ثاض كؤًةَهَيم 
طز هة زةضنوواْ هة طةضًياْ زاًةظضاْ، بةاَلَ زاًةظضاُسُةكةياْ بةَ ؾَيوةية بوو، ٓةًوو ًاًةهةيةكياْ ك

هةزةوائريى َضةلى تا طةيؿتة وةظاضةتى زاضايى، هة وةظاضةتى زاضايى زياضة تةخػيؼ ُةبوو، هَيطةو هةوَى 
ٓةُسَيلياْ خؤياْ زاًةظضاُس، بةاَلَ ئَيػتاف هةوَى شًاضةي زوو غةز كةؽ ًاوةتةوة ، ئةًطياْ بؤ زةضنووة 

ةظضاوْ هة تةخػيػى ئةو سةظسة ٓةظاضةى بؤ زاًةظضاُسْ، زاوا زةكةيّ ئةوهةويةت بسضَيت بةواُةى كة زاً
ئةواُةى كة زًةظضاوْ، بةَضاغتى دَيطةياْ بؤ بلطَيتةوة، بةفةيةضةية بة ٓةضنية، بةبَى كَيؿة ئةواُة 
زاسيةظضَيّ، ئةوة خاَهى ظؤض ططُطة، بةَضاغتى ئةوةى كان طؤضاْ ئيؿاضةتى ثَييسا بةؾى فةهػةفة، 

ةكاْ بةَضاغتى ئةواُة ظؤض ططُطّ زاسيةظضَيّ، يةعِى بؤ صيووُة، توَيصيِةوةى كؤًةاَليةتى، ظاُػتة غياغي
ئَيػتا بةؾى ًةكتةبة، ثةضياُطايةكٌاْ ٓةية بةؾى ًةكتةبة، ئَيػتا زةضنووًاْ ٓةية هةٓيض دَيطايةن 
زاياْ ُاًةظضَيِّ، ئَى باؾة هة كؤهيصةكاْ بةضُاًة ٓةية كة بلطَيتةوة، بةاَلَ بؤ زاُاًةظضَى، يةعِى بةَضاغتى 

سيػابّ، ثَيويػتة هة زاًةظضاُسْ ئةواُة سيػابياْ بؤ بلطَيت، خاَهى تطًاْ ٓةية،  بة زاُةًةظضاوئةواُة 
كةَ ئةُساًاُيـ هَيطة ططُطياْ ثَي بسةى هةو زاًةظضاُسُة ؾوَيِياْ بؤ بلطَيتةوةو بةؾَيلياْ بؤ سيػاب 

 بلطَى، ظؤض غوثاؽ.
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ:

 كان ؾَيطظاز فةضًوو.
  عللاذتافظ:بةَضَيع ؾَيطظاز 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
يػةكاُى ًّ بةَضاغتى ظؤضبةياْ كطاْ، ئةوةى كةو ًابَيتةوة ئةو زةضنوواُةى غااَلُى ثَيـ ئةًػاَي كة 
ٓةبووْ، ئةوهةويةت بسضَيت بةواُةف، ئةواُةف غااَلَُيلى ظؤضة ًاوُةتةوة و تةعري ُةكطاوْ، كةَ 

%ية تةغبيت بلةيّ ؾتَيلى ظؤض باؾة، 5بؤ زاُابووْ، ئةًػاَهيـ ئةطة ض ئةو هة  %ًا5ْئةُساًاْ ُػبةى 
 يػةكاُى زيلةؾٍ كطاْ، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ز.قباح فةضًوو.

 
 
 

 بةَضَيع ز.قباح ستٌس صتيب:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

بطيتية هة ًةغةهةى زاًةظضاُسْ، خةَهلاَُيلى ظؤض هة  يةكَيم هة كَيؿة طةوضةكاُى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ
زةضنووى ثةضياُطاو ظاُلؤكاْ بة ئوًَيسى زاًةظضاُسْ كاتى خؤياْ بةغةض زةبةْ و َضؤشاُى خؤياْ بةَضَى 
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زةكةْ، بؤية ًّ هَيطةزا بةالًةوة غةيطة يةعِى ئَيٌة هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ خؤًاْ ثابةُس بلةيّ بةو 
هةُاوةُسةوة زياضى زةكطَيت، هة ساَهةتَيلى غيازى ُية، يةعِى ئةكطَيت ئَيٌة  زةضةدة وةظيفيةى كة

تةداوظى ئةو شًاضةية بلةيّ كة هةاليةْ سلوًةتى ُاوةُسى عريايةوة زياضى كطاوة، نوُلة بةثَيى 
زةغتووضى عرياق ئةو ًافة ٓةية بؤ ٓةضَيٌى كوضزغتاْ هة كاضوباضى ئيساضى و كاضطَيَطى خؤى غةضبةخؤ 

، هةو َضواُطةيةوة وَيَطاى تةئليس كطزْ هةغةض يػةكاُى خوؾلة ٓاوَضاظ و ًاًؤغتا فةضًاْ و ٓاوكاضامن بَى
كان ؾَيطظاز، ئةًةوَى نةُس خاَهَيم تةئليسى هةغةض بلةًةوة، ٓةض زاًةظضاُسَُيم ثَيويػتة بِةًاى 

ةواُةى كة ططَيبةغذي بةَضاغتى زازطةضى  )اهعساهة واهؿفافية( هة ثطؤغةى زاًةظضاُسْ َضةناو بلطَى، زوو، ئ
زاسيةظضَيّ و ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَيت هة ٓةًوو وةظاضةتةكاْ، غَى، غيػتةًَيلى ًؤزضَيطْ ثَيؿِياض بلةيّ، 
ض هَيطةوة وةكو ثةضهةًاْ، ض سلوًةتيـ بؤ خؤى ثَيى ٓةَهبػتَى، ئَيٌة ثوة بةُسيةن زابَِييري بؤ 

ةضياُطاو ظاُلؤو كؤهَيصةكاُّ، يةعِى وةكو هة ٓةُسَى هة واَلتاُى زاًةظاضاُسُى ئةو كةغاُةى كة زةضنووى ث
زوُيا ٓةية، هة ثَيؿا ئةبَى بةؾَيوةيةكى كاتى، ئةتواُى عةيسَيم بلةى ئةو كةغةى كة زةضنووة، بؤ 
زاًةظضاُسْ ئيِذا بؤ ًاوةيةن تايى كطزُةوة ًةغةهةْ، بؤ غاَهَيم ياْ زوو غاَي ئةواُة ئوًَيسَيلياْ ثَى 

ت كة ٓيض ُةبَى هة زواى غاَهَيم و زووغاَي و غَى غاَي زازةًةظضَيّ، زاًةظضاُسُةكةؾياْ زةبَيتة بسضَي
زاًةظضاُسَُيلى سةشيى، َضَيصةيةكيـ زابِسضَيت هة واَلتاُى ثَيؿلةوتوو، يةعِى كة ًّ باغى ٓةضَيٍ زةكةَ، 

َيساويػتى تايبةتّ، فيعوةْ باغى ئةوةًاْ كطزووة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ ططُطى بةوة زةزةيّ كة خاوةُى ث
 % كةًرت ُةبَى، ظؤض غوثاؽ. 5َضَيصةيةن زابِسضَيت كة خاوةْ ثَيساويػتية تايبةتيةكاْ َضَيصةكةف هة 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غةضطوَي خاْ فةضًوو.

 :رفابةَضَيع غةضطوَي 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ططُطة بةَضاى ًّ، ئَيٌة باؽ هة ًي كات زةكةيّ، وةكو ز.قباح باغى  ( ًاززةيةكى11بةُيػبةت ًاززةى )
ٓةظاضةى ئيػتيش ايى  17كطز، ئَيٌة ئةو ًافةًاْ ٓةية بَيطوًاْ وةكو ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، َضاغتة ئةو 

شًاضةية ئَيٌة هة بةغساوة زياضى كطاوة، بةاَلَ ُاكطَى ئَيٌة بري هةوة بلةيِةوة ئةَ َضَيصةية ياْ بابَوَيري ئةَ 
بةثَيى ثَيساويػتى وةظاضةتةكاْ، بةثَيى زاواكاضى زةضنواْ زياضى بلطَى، ًّ ئةوة هة وةظاضةتى زاضايى 

ٓةظاضة تةكٌيوة ئةبَى ياْ  17ئةثطغٍ ئايا ئةواْ ثَيساويػتى زائريةكاْ ياْ وةظاضةتةكاُياْ الية؟، بةَ 
هةطةَي كان طؤضاْ، ئةًة ُاكطَى، ياُوَُيلٌاْ ثَيويػتيٌاْ بةو ٓةية َضَيصةكة ظياز بلةيّ؟، ًِيـ ٓاوَضاَ 

زةضكطزووة بؤ سلوًةت دَيبةدَيى بلات، ئةو ئاطازاض ُةبَى هةوة، بةَضاغتى ئةو دَيطةى غةضغوَضًاُة، 
ثؿتطريى هةو ثَيؿِياضة زةكةَ كة سػةيةن زابِسضَيت ياْ َضَيصةيةن بؤ ئةواُةى خاوةُى ثَيساويػتى 

ئةوة بلطَى، ئةواُةى كة بة عةيس هة زائريةكاُّ، ئَيٌة ثاض غاَي ُووغيِطةى تايبةتّ هة تةعيِات، ًوضاعاتى 
ثةضهةًاْ كؤًةَهَيم هةواُةى كة بةعةيس بووْ ٓاتّ هة غوَيٌاُى، ظؤضبةياْ ئيدتيػاغياْ ٓةبوو، ظؤضبةياْ 
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زائرية، بةاَلَ  خيِةياْ ٓةبوو، زة غاَي بوو هةو زائرية بووْ، بةتايبةتى ئةوياف، زة غاَي بوو ًابووُةوة هةو
كةغاَُيلى تط تةعري كطابووْ، ئةواْ ٓةض بة عةيس ًابووُةوة، يةعِى بةَضاغتى خةهةهَيلى طةوضةية ئةبَى 
ناضةغةض بلطَى، ئةو خةضجياُةى كة هةو بةؾاُة ٓةْ، بةتايبةتى بةؾى فةهػةفة كة ظؤض زاواكاضياْ ٓةبوو، 

ـ ًوضادةعةى ُووغيِطةياْ كطزبوو، زاوازةكةيّ كة ططفتياْ ٓةبوو، ياْ بةؾى ظاُػتة غياغيةكاْ، ئةواُي
بواض بسضَى، ئَيٌة ئةَهَيري ئةَ تةعيِاتة بةثَيى تةعويٌاتَيلة كة زةضئةنَى، ئَيٌة ئةوةى كة ثاض غاَي بيِيٌاْ 
ئةو هيصُاُةى زضوغت بووْ، تةعويٌاتةكاْ ًوةسةز ُةبوو، تةعويٌاتةكة يةكططتوو ُةبوو، هة ٓةوهَيط 

ٌات ٓةبوو، هة غوَيٌاُى بةدؤضَيلى تط، بؤية ثَيويػتة ئةًػاَي ئةَ تةعيِاتة ًوةسةز بَى و بةدؤضَيم تةعوي
بَ و بلطَيتةوة، خاَهَيلى تطيـ يةكَيم هة ثةضهةًاُتاضاْ باغى ئةوةياْ كطز، كان طؤضاْ بوو ثَيٌوابَى، كاتَيم 

كة، كة ئيوياى ئةو ئةًطى تةعيِة كة هةو تةعويٌاتة الئةزضَيت ئةو كةغة يةكػةض تةعري ئةكطَيت، هة ًاززة
بلطَى، بةَضاغتى ئةًة غعاى ئةو ؾوَيِة ُةزضاوة، ئةبَى غعايةكى كاضطَيطى بؤ ئةو ؾوَيِة بَى، ُةوةن بؤ ئةو 

 كةغةى كة تةعري كطاوة، بة ًوخاهفى، غوثاؽ.
 غةضؤكى ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بةياْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع بةياْ اظيس:

 ع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَي
تةبعةْ زطةَي ثؿتةظاُى بؤ واْ تَيبيِيَيت بةَضَيعاْ ٓاوَضاظ خاْ و ز.قباح، ئةظ ثَيؿِياضى زكةَ كو خاَهةكا 

ع٢ً سه١َٛ االقًِٝ تٛسٜع املالنات ع٢ً احملافظات زى بَيتة ظَيسة كطْ بؤ ظى ًاززةي، ئةو شى ئةوَى خاَهَى، )
( ئةوة بَيتة ئيعافة كطْ و ئيوعاًى سلوًةت بلطَى، ب كٝكًا يًعلاي١سضب ايٓضل١ ايضها١ْٝ يهٌ ستافظ١ حت

َضةئيا ًّ طةهةن تؿتةكى باؾة، زطةَي ِٓسَيسا ئةظ زووباضة وةختَى ي ًوزاخةهةى خؤ شى زا ئاًاشة ب 
% ئةظ داضةكازى ي ظَيطَى زاخاظاخؤ زووباضة زكةًةظة كو 12زٓؤكَى كط، َضَيصةيا ًي كاتَى زٓؤكَى كو 

عةيةن زظَى َضَيصَى بَيتة كطَُى، نوُلى ب َضاغتى خةهلَى زٓؤكَى بةضغعةن زظَيت بؤ ظآ خاال ٓةَُى، ًوضادة
 َٓيعى زكةَ بةضناظةن بَيتة وةضططتّ، ظؤض غوثاؽ.

 غةضؤكى ثةضهةًاْ: ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع
 شياْ خاْ فةضًوو.

 
 

 بةَضَيع شياْ عٌط:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

اززةية ًّ ثَيؿِياضى ئةوة زةكةَ كة زاُاُى ًي كات بؤ وةظاضةتةكاْ، بةثَيى ثَيويػتى بةُيػبةت ئةو ً
ًي كى بؤ زاُطاوة،  388وةظاضةتةكاْ بَى، ٓةض بؤ صيووُة ئَيػتا وةظاضةتى كاضو كاضوباضى كؤًةاَليةتى كة 
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هةَ ثةضهةًاُة زةضنوو، بةاَلَ ئةًة ظؤض كةًة، نوُلة ئَيٌة كاتَى كة ياغاى كاضو زةغتةبةضى كؤًةاَليةتى 
هيصُة ٓةية، ٓةضوةٓا كان عوى بَطياضى ئةوةيسا  15يةكةَ داض ثَيِر هيصُةياْ ٓةبوو، ئَيػتا ثَيويػتياْ بة 

كة غةُتةضى ئؤتيعَ زضوغت بلطَى، ئةو غةُتةضةف ثَيويػتى بة غتاف ٓةية، ئَيػتا هة غةيس قازق، 
تافى ٓةية، ُة تةدٔيعى ٓةية، ئةًة بةُيػبةت ؾوَيِى غةُتةضى ثاضاغتِى ًِاَي هة غةيس قازق ُةغ

ئةوةي كة ثَيويػتة ئةو ًي كةى وةظاضةتى كاضو كاضوباضى كؤًةاَليةتى ظياتط بلطَى، نوُلة بةثَيى غةضزاُى 
ئَيٌة، ًّ و كان غةضزاض كة غةضزاُى ئةو ؾوَيِاُةًاْ كطزووة، ئةواْ ئةو ًي كة ظؤض كةًة كة بؤياْ 

اْ دَيبةدَى ُاكات، بةُيػبةت تةعيِات زةضنووى ثيؿةييةكاْ، ًّ ثَيؿِياض زةكةَ زاُطاوة، ثَيويػتيةكاُي
كة ثؿلَيلياْ بؤ زابِسضَيت، نوُلة ئةواُيـ ٓاتّ بؤ ُووغيِطةى غوَيٌاُى، ئَيٌة ُة تةعري ئةكطَيري ُة 

 غوثاؽ.بيٌةى بَيلاضى  وغياْ ئةكات، ئايا ئةو ؾوَيِاُة بؤ ٓةية با ٓةض زاخيةْ و با ُةبَيت، ظؤض 
 غةضؤكى ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان غةضزاض فةضًوو.
 بةَضَيع غةضزاض ضؾيس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زياضة ًّ ثؿتطريى َضاكةى شياْ خاْ زةكةَ، غةباضةت بةَ ًاززةيةى ًي كات، وةظاضةتى كاضو كاضوباضى 

ة ئةضكى ظؤض يوضؽ و ًةغئوهيةتَيلى طةوضةى كؤًةاَليةتى يةكَيلة هةو وةظاضةتة ططُط و ناالكاُةى ك
بةَضاغتى هةغةض ؾاُة، ظؤضَيم هةو توَيصاُةى كة ثَيويػتياْ بة ٓاوكاضى شياْ ٓةية، هة غةُتةضةكاُى ئؤتيعَ، 
ؾةهةي زةًاَ، ُابيِاياْ، ُابيػتاْ، بةَضَيوةبةضايةتيةكاُى كاض، ناوزَيطى كؤًةاَليةتى، زايةُطةكاْ، ٓةًوو 

ة تايبةتاُةى كة غةض بةَ وةظاضةتةْ، ئَيٌة هة ظياضةتى ًةيساُيٌاْ، وةكو شياْ خاْ ئاًاشةى ئةو ثَيساويػتي
ثَييسا ثيويػتياْ بة غتافى ُوَى ٓةية، كة ٓةُسَيلياْ تاظة زاًةظضاوْ، هةبةض ئةوةى ئَيٌة ثَيـ نةُس 

اَليةتيٌاْ زةضكطز، َضؤشَيم وةكو ئاًاشةَ ثَييسا، هةَ ثةضهةًاُة ياغاى خاُةُؿيِى و زةغتةبةضى كؤًة
ئةويـ ثَيويػتى بة غتافة، بؤية زاوا ئةكةَ ئةو ًي كةى وةظاضةتى كاضو كاضوباضى كؤًةاَليةتى ظياز بلطَى، 
بؤ ئةوةى ٓةضنى ظياتط بتواُّ ئةضكةكاُياْ بة ًةغئوهيةتةوة َضاثةَضَيِّ، غةضباضةت بة زةضنوواُى 

ى قِاعة و ظضاعة و ئةواُةى ًئةُيةكاْ، بةٓيض ئاًازةييةكاْ، بةَضاغتى نةُس غاَهة ئاًازةييةكاُ
ؾَيوةيةن سيػابى تةعيِاتياْ بؤ ُةكطاوة، ئةطةض بتواُّ ئةًػاَي دةُابى وةظيط سيػابَيم بؤ ئةواُيـ 

 بلات، نوُلة َضَيصةيةكى ظؤض هة كوضزغتاْ ئَيػتا هةو زةضنوواُة ٓةية، ظؤض غوثاؽ.
 

 غةضؤكى ثةضهةًاْ: ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع
 ز.غةضوةض فةضًوو.

 بةَضَيع ز.غةضوةض عبساهطظيّ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ًّ وَيَطاى ثؿتطرييٍ هةٓاوَضَيلامن ًاًؤغتا فةضًاْ و كان ز.قباح كة باغياْ هةوة كطز، ئَيٌة هة ئةصتاًى 
بؤياْ بةزوازانووصياُسا بؤ ئيـ و كاضةكاُى وةظاضةتى ثةضوةضزة، بؤًاْ زةضكةوتووة كة ئةو شًاضةيةى 

زاُاوة بؤ زاًةظضاُسُى ًاًؤغتاياْ، نواض ٓةظاض كةًة، بؤية هة َضاثؤضتةكة اُسا ثؿتطريى ئةوةًاْ كطزووة، 
زاواًاْ كطزووة كة ببَيت بة ٓةؾت ٓةظاض، ُاكطَى هةغةض ئةو ث ُةى كة بؤ وةظاضةتةكاُى تطيـ زاُطاوة، 

ٓةظاضة ظياز بلطَيت، ئةو نواض  17ةو َضَيصة ٓةضوةكو ٓاوَضَيياُيـ باؽ زةكةْ ٓى ئةواُيـ كةًة، بؤية ئ
ٓةظاضةؾى  طَيتة غةض، نوُلة ئَيٌة ُةيػى ًاًؤغتاًاْ ٓةية، خاَهَيلى تطيؿياْ بةَضَيع غةضؤكى 
ثةضهةًاْ، ؾَيواظى زاًةظضاُسُة بةَضاغتى ئَيٌة وةكو ٓاوَضَيٍ ًاًؤغتا طؤضاْ باغى كطز، ئةصتوًةُى َضاشةى 

ثَى ُةكطاوة، هة غاَهى ثاضيؿسا هة ؾَيواظى زاًةظضاُسْ، هة ٓةوهَيط بةدؤضَيم  ياغاكةًاْ زةضكطزووة، كاضى
بووةو هة غوَيٌاُى بةدؤضَيم بووة، تةُاُةت ٓةُسَيم هة زاَ و زةظطاكاُى ئةواُةى كة ٓةبووْ، ٓةُسَيلياْ 

سَيتى خؤى ٓةية، تايبةشيةُسَيتى خؤياْ ٓةية، ٓةُسَيلياْ هة ظاُلؤزا، بةَضاغتى ُاكطَى ظاُلؤ كة تايبةشيةُ
بةاَلَ هة ئةصتوًةُى ًوسافةظةوة خةَهلى بؤ زاسيةظضَى، بةثَيى ئةو ثػجؤضياُةى كةوا ئةغوةْ ٓةض 
ثَيويػتيؿياْ ُية، ٓةُسَيليؿياْ بؤ ُاضزضاوة، خاَهَيلى تطياْ غةضباضةت بة ئةوهةويةت، خاَهى ثَيِذةًياْ 

غتةكاْ ئةوهةويةتياْ ٓةبَى، ئةًة يةن ئةطةض كة ططَيبةغتةكاُة، ًِيـ ثؿتطريى هةوة زةكةَ كة ططَيبة
بلطَى، زووةًياْ، ئةطةض ُةؾلطَيت هةًةزا زاوا هة بةَضَيع وةظيطى زاضايى زةكةَ كةوا ٓةض ٓيض ُةبَى دؤضى 
َضَيٌِاييةكاْ بطؤَضْ، بةوةى كةوا ٓةُسَيم ئيٌتياظات ٓةية، ئةويـ بسضَيت بةوةى كة ئةو دؤضة دياواظية 

ةخوًةف ُةكةوَيتة غةض سلوًةت، زوا خاَهٍ، غةباضةت بة خاَهى ؾةؾةَ، ئةزتاضة بة ُةًَيَِيت، ئةو تةظ
( 31بَططةيةن ٓاتووة، هةو ًاززةيةزا، غاَهى ثاض ئَيٌة بة ًاززةيةكى غةضبةخؤ زاًاْ ُابوو، كة ًاززةى )

ثاضيـ  بوو هةياغاكةزا، بةَضاغتى ٓةغت زةكةَ ئَيٌة كة زةيِووغري ٓةض هةغةض كاغةظة، نوُلة غاَهى
ٓةبووة، ثَيطاضيـ ٓةبووة، بةاَلَ دَيبةدَى ُةكطاوة، ئةوةى كةوا زةَهَيت ثوة وةظيفية ييازيةكاْ هة 
بةَضَيوةبةضى طؿتى و بةضةو شووض ٓةية، ئةًة ثَيؿَيولاضى كطاوة هةو ياغاية، زاُطاوة بةَضَيوةبةض ٓةية بة 

ثَيؿلةوتوو، َضاوَيصكاض بة ثوةى وةكيى وةظيط، ُاظامن ثوةى َضاوَيصكاض، بةَضَيوةبةضى طؿتى بة ثوةى َضاوَيصكاضى 
ٓةًوو ثَيؿَيولاضيةكاُى ًاززةكاُى ياغاى خعًةتى ؾاضغتاُى ثَيؿَيى كطاوة، ؾتَيلى تط، ٓيوازاضَ ئةًة ٓةض 
غَى غةضؤكايةتيـ بططَيتةوة، ض غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ، ض غةضؤكايةتى ئةصتوًةُى وةظيطاْ، ض 

لة ظؤضبةى ظؤضى ئةو ساَهةتاُةى زةكطَيّ ئةويـ زاَ و زةظطايةكى ئةو ٓةضَيٌةْ، غةضؤكايةتى ٓةضَيٍ، نوُ
 بةاَلَ ئةواُى ُةططتؤتةوة، هة ياغاكةزا بهةغجَيِسضَيت.

 
 غةضؤكى ثةضهةًاْ:ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ؾوَيط خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ؾوَيط ستٌس صتيب:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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( ثَيؿِياض زةكةَ ئةطةض ع٢ً َالى َؤصضات االقًِٝ ٚاحملافظاتهة زووةَ، زواى )  بةُيػبةت ئةو ًاززةية
( ئةوهةويةت بسضَيت بةواْ، زواى ئةوة ٚاالدارات املضتك١ً ٚاالقق١ٝ ٚايٓٛاس٢ املضتشلث١ئةوة ظياز بلطَى، )

وُةكة زةضنووة، نؤْ ( ئَى ئةوة ياُذتني ؽلٚر قإْٛ زتًط ارتل١َ املل١ْٝهَيطة غةَهةتَيلى تياية زةَهَيت) 
خاَضًا:تعط٢ ( بةُيػبةت ) يتطلٝل قإْٛ ارتل١َ املل١ْٝئةبَى بِووغى )ذتري قسوض( ئةبَى بِووغى )

وة بؤياْ سيػاب زةكات، ُاظامن ئَيٌة  2883( بةَضاغتى هة عرياق ئةوهةويةتى زاوة ٓةتا خعًةتى هة اٚي١ٜٛ
خاغةتةْ ئةواُةى كة هة وةظاضةتى ؾاضةواُري ظؤض بؤنى بةو ؾَيوةية ئةواُةى كة ع سياْ ٓةية زةًَيلة، 

اصتجٓا٤ ايتعاقل ع٢ً املغارٜع ًوعاُاتياْ ٓةية، ظؤض ظؤض ثاُعة غاَي و ؾتى واؾياْ تياية، بةُيػبةت       ) 
َغارٜع تطلٝل ايتؾاَِٝ االصاص١ٝ ملزانش احملافظات ( ئةطةض ظياز بلطَى هة زواى ئةوةوة)االصتجُار١ٜ

( ئةًة خاَهلى ًوٓيٌة ٢ يالصزاع بتٓفٝذ تضذٌٝ دٚر ايضه١ٝٓ ايغد َضذ١ً ٚ املٛاطٓنيٚاالقق١ٝ ٚايٓٛاس
بةالى ًِةوة، ئةو ئيؿة، بؤية وا تةئدري ئةبَى ًي كياْ ُية، ُاؾتواُى بة زائيٌى بؤياْ زابَِيى، بةؾَيوةى 

٥اصات )اهطةى ٓةضبؤ ٓةيلةزي تةُعضييةك عةيس بَى، تةئيسى يػةكةى كان غةضوةض زةكةَ ياُوُى وةظاضةت
( بططَيتةوة كة كةؽ هة ثوةى بةَضَيوةبةضى طؿتى بةضةو شووض كةؽ بؤى ُةبَى زاضيةظضَيَِى، ايجالث١ ٚايٛسارات

 (بووْ، ظؤض غوثاؽ.جالث١اي٥اصات اهطئةطةض هة زةضةوةى ٓةيلةزي تةُعضيى وةظاضةتةكة ياْ )
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو.ؾوَيط ستى اهسيّ 
 بةَضَيع ؾوَيط ستى اهسيّ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
غةباضةت بة خاَهى يةكةَ ثؿتطريى بطاياُى بةَضَيع كان ز.غةضوةض و ز.قباح زةكةَ، بةاَلَ هَيطة باؽ هةوة 
كطا كة خاوةْ ثَيساويػتى تايبةت زةبَى بةؾَيم هةو ثوة وةظيفياُة بؤ ئةواْ بة تةُيا زابِسضَيت، ًّ يةت 

طةَي ئةوةُيٍ كة بةناوى دياكاضى و دياواظى تةًاؾاى خاوةْ ثَيساويػتى تايبةت بلطَى، بةَهلو ٓةًوو هة
وةظاضةتةكاْ هةغةضياُة بةثَيى ًوئةٓةالت و بةثَيى ؾةٓازةياْ وةكو ٓةض ًطؤظَيم ًافياْ ٓةية زاسيةظضَيّ 

ةُعضييـ ُةبَى، ئةواْ ًطؤظّ زةبَى هة ٓةًوو وةظاضةتةكاْ، بؤية ثَيويػت ُاكات بة تةُيا هةُاو ٓةيلةزي ت
زاسيةظضَيّ، ئةطةض زةضنووى ظاُلؤ بَى با زاسيةظضَى، بةاَلَ ثَيويػتياْ بة ٓةُسَيم ئاغاُلاضى ٓةية، بؤياْ 
بلطَى هة كاتى زاًةظضاُسُسا، هةخاَهى زووةًسا، غةباضةت بةوةى كة ثابةُس بّ هةوةى كة زاًةظضاُسْ و 

ويٌاتى ًةدوػى وظةضا، بةَهآ، زةبَى ئةواْ ثابةُس بّ بة ٓةًوو ًي ن ُاضزْ، ثابةُس بّ بةتةع
وةظاضةتةكاْ، بةاَلَ ًةدوػى وظةضا ثَيـ ئةوةى تةعويٌات زابِآ زةبَى َضةناوى َضَيٌِايى وةظاضةتةكاْ بلات، 
 ثاضةكة ئيؿلاهةكى ظؤض زضوغت بوو بة ُيػبةتى وةظاضةتى ثةضوةضزة، هة زاُاُى فؤضَ و هة تةعويٌات، هةبةض

ئةوةى وةظاضةتى ثةضةوةضزة خؤياْ طوةيياْ ٓةبوو، زةياْ طوت ئَيٌة هة زاُاُى ئةو َضَيٌِايياُة بةؾساض 
ُةبوويِة، خاَهى ثَيِذةَ ع وز، ثؿتطريى ئةوة زةكةَ كة ئةوهةويةت بسضَيتة ئةواُةى كة بةعةيس هة ًَيصة 

باضةت بة وةظاضةتى ثةضوةضزةو خوَيِسُى زاُةًةظضاوْ، زاسيةظضَيّ، بةاَلَ َضَيطاف بسضَى بة عةيسى تاظة غة
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بااَل، وةظاضةتى ثةضوةضزة ثَيويػتى بة ٓةُسَيم ثػجؤض ٓةية كة ُية هة كوضزغتاْ، غةباضةت بة ثةضوةضزةى 
تايبةت، هة ٓةًوو ئةو ثػجؤضاُةى كة ٓةُة زاُةًةظضاوْ ياْ هة زةضةوة كة بياُري زَيّ ٓةض نِة، َضَيطاياْ 

ةظضَيّ، هة وةظاضةتى خوَيِسُى بااَلف ٓةضوةٓا بةؾى ثةضوةضزةى تايبةت ثَى بسضَيت بة عةيس زاسي
 زةكطَيتةوة، ٓةتاوةكو ئَيػتا ثػجؤَضَيم ......

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 خؤى وةختةكةتاْ تةُعيٍ كطاوة، ئةوةى زوو زةية تَيجةَض بلات يةكػةض بةخؤى زةكوشَيتةوة، فةضًوو.

 ستى اهسيّ:بةَضَيع ؾوَيط 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

غةباضةت بة زاًةظضاُسُى ًوزيط عاَ بةثَيى ٓةيلةزي تةُعضيى، َضاغتة بةثَيى ٓةيلةزي تةُعضيى بَى، 
ٓةيلةزي تةُعضيى زةبَى ئَيػتا ناوى ثَيسا ؿَيِسضَيتةوة، ئيعازةى ُةظةضى زَي بلطَى، شًاضةيةكى ظؤض ظؤض  هة 

از ٓةية، ٓةيلةي تةُعضييةكة نان بلطَيت، ئيِذا ًوزيط عاَ زاسيةظضَى، ظؤض وةظاضةتةكاْ ًوزيط عاًى ظي
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان زَهؿاز فةضًوو.

 بةَضَيع زَهؿاز سػري:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

طوةيى تطيؿى هةغةض بوو،  خؤى ثطغياضَيلى دسى ٓةية، ئَيٌة ئةَ تةعيِاتاُةى كة غاَهى ثاض كطا، كؤًةَهَيم
بةَضاغتيةكةى تةعيِاتى غاَهى ثاض ُةيتواُى ثَيساويػتى وةظاضةتةكاْ بةثَيى ئيدتيػاغات ثَط بلاتةوة، بؤ 
صيووُة، وةظاضةتى َضؤؾِبريى نةُس كةغى بؤ زاًةظضا ُةيتواُى غووز هة ئيدتيػاغةكاْ وةضبططَى، بؤية 

طى ثَيساويػتى وةظاضةتةكاْ بلةْ، زاًةظضاُسْ بةثَيى يةن ئةبَى وةظاضةتى تةختيت و ًاهية بة وضزى غةي
َضَيٌِايى بَى، هة ٓةًوو كوضزغتاُةوة بةثَيى يةن ثَيوةض بَى، بةاَلَ ثَيؿِياض زةكةَ هة شَيط ناوزَيطى 

زووةَ، ئَيٌة ظؤضيِةى ئةو زاًةظضاواُةى كة زائةًةظضَيّ  َيعطاكاْ بَى بةثَيى ثَيساويػتى:ئةصتوًةُى ثاض
ُسى ثاضَيعطاكاْ زائةًةظضَى، هة ُاوةُسى ثايتةخت، بؤية ظؤضيِةى ُاسيةو يةظاكاْ ظؤض زائرية هةُاوة

ئيػتيشساؽ كطاوة فةضًاُبةضى ُية، ئَيٌة نةُسةٓا داض بؤ صيووُة، هةُاونةى غيسةكاْ بةَضَيوةبةضايةتى 
اْ، بؤية ئةًة بؤتة وةضظف و الواْ زاًةظضاوة يةن فةضًاُبةضى ُية، ياْ هة ظؤض ؾوَيِى ُاسيةو يةظاك

غةبةبى ئةوةى زاًةظضاُسْ بؤ ُاسيةو يةظاكاْ ظؤض كةَ بَى، ئةو ٓةيلةهة ئيساضية هة ُاسيةو يةظاكاْ ظؤض 
الواظ بّ، بؤية ثَيويػتة َضةناوى ئةوة بلطَى، غَئةَ، ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ئةو زاًةظضاُسُاُةى بؤ ثَيؿٌةضطة 

ة ئةو شًاضةية، ئةو شًاضةية زابةف بلطَى بةثَيى ئةو وةظاضةتة و وةظاضةتى ُاوخؤ و ئاغايـ كةَ بلطَيتةو
ثَيويػتاُة، تةُسضوغتى، ثةضوةضزة، ؾاضةواُيةكاْ، َضةناوى يةظاو ُاسيةكاْ بلطَى هة زاًةظضاُسْ، ظؤض 

 غوثاؽ.
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان غةضٓةُط فةضًوو.

 بةَضَيع غةضٓةُط فطز:
 ثةضهةًاْ. بةَضَيع غةضؤكى

بةَضاغتى ئةوةى بةالى ًِةوة غةيط بوو، ثَطؤشةيةكى ياغا هة ئةصتوًةُى وةظيطاُةوة بَٔيِسضَيت بؤ 
ثةضهةًاُى كوضزغتاْ، بةبَى ئةوةى ئةصتوًةْ ئاطاى هةوة بَى كة هةَ ثةضهةًاُة ياُوُى ئةصتوًةُى َضاشة 

ةصتوًةُى وةظيطاْ، ياْ ُياُة؟، هةوة ثةغةُس كطاوة، ئةًة كاضةغاتة، ُاظامن هيصُةى ياغايياْ ٓةية ئ
( ئَيٌة هةُاو ئةو بعل ْفاذ ٖذا ايكإْٛكاضةغات باضتط ئةوةية كة هيصُةى ياُوُى ئي ترياح ئةكات ئةَهآ ) 

ياُوُةى كة زةضًاْ كطزووة، تةسسيسًاْ كطزووة بَوَيري هة ًوزةى ئةوةُسة ئةبَى ئةو ياُوُة ُافع بَى، ياْ 
ئةوة يةكةَ، زووةَ، ًةغةهةى تةعيِات بةَضاغتى ٓةًووًاْ ثؿتطريى زَي زةكةيّ، ياُوُةكة يةكػةض ُافعة، 

ئةواُةى غاَهى ثاض ططفتياْ ٓةبووة، ئي ترياح زةكةيّ كة ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَى، ًوؾليوةياْ ٓةبووة، 
َضاغتى، بةَضاغتى ئةوةى كة بطازةضاْ باغياْ كطز ًي كات ظياز ٓةبووة، ئةواُةى خةضجيى ًةعٔةزةكاْ بة

ئةواُةى ثاض ًوغتةفيس ُةبووْ هة ًةغةهةى تةعيِات، ئةواُةى غااَلُى ثَيؿوو هةبةضناو بطريَى، ًّ 
ثؿتيواُى ئةو َضاية ئةكةَ كة ًةدوػى ًوسافةظةكاْ تةعيِاتةكاْ هةشَيط ئيؿاضةتى ًةدوػى ًوسافةظةكاْ 

ّ ثَيٌواية ٓيَِيلى باؾة، ًةغةهةى بَى، ئةواْ ًةدوػى ٓةَهبصَيطزضاوْ، بؤ غةضثةضؾن كطزُى ئةَ ئيؿة ً
عةيسةكاْ، ًّ ثؿتيواُى ئةو َضةئية ئةكةَ كة هةٓى ُاوخؤ كةَ بلطَيتةوة بؤ ٓةظاض كةؽ ئةوةى كة 

ٓةظاض و ؾتَيم ًوةظةفى ع سياْ ٓةية،  13ئةًَيَِيتةوة  طَيتة غةض غةسةو ؾاضةواُى، نوُلة ؾاضةواُى 
يلتيفاى ئةواْ ُاكات، ًةغةهةى عةيسةكاُيـ خةَهم ٓةؾت غةز ًي كياْ ٓةية، ٓةؾت غةز ًي ن ئ

ئةوةى  طَيتة ثَيؿةوة كة نةُس غاَهَيم خعًةتياْ ٓةية، نوُلة خؤياْ باغياْ كطز ٓةياُة ثاُعة غاَي 
خعًةتياْ ٓةية بة عةيس، يةعِى ثاُعة غاَهة عةيسة هةُاو ؾاضةواُى، ًّ ثؿتيواُى ئةو بؤنووُاُةى 

االقق١ٝ ٚايٓٛاس٢ هةوةى كة هة ًاززةى زووةَ، هة زواى ًوسافةظات )  ٓاوكاضَ ؾوَيط خاُيـ زةكةَ،
( ئةوة ئيعافة بلطَى، بةبَى ئيساضاتى ًوغتةييوة، نوُلة ئيساضاتى ًوغتةييوة، ئَيٌة هةَ املضتشلث١

ثةضهةًاُة ياغاى ٓةَهبصاضزُى ًةدوػى ًوسافةظاشياْ تةعسيى كطز، بةٓيض ؾَيوةيةن ُاوياْ ُةٓاتووة، 
َيِذةًيـ ئةو ئي ترياساُةى كة كطزى ٓةض ثؿتيواُى ئةكةَ، ًّ يةن ثطغياضَ ٓةية ئاخري ؾت ًاززةى ث

ئةطةض بة ٓةَهة ُةنوومب ئَيٌة ُؤ ٓةظاضو ؾتَيم يةظاض زضا كة تةعري  2818هة وةظاضةتى بةَضَيع، غاَهى 
وا هة وةظاضةتى زاضايى ، بيػت و ثَيِر ٓةظاض تةداوظ كطاوة هةغةض ئةَ َضةيةًاُة، ًّ زا2811بلطَى، غاَهى 

 هةغةض ض ئةغاغَيم تةعري كطاوْ؟، غوثاؽ. 2811و  2818ئةكةَ ئةو تةداوظاُةًاْ ثَى بَوَيّ ٓى غاَهى 
 غةضؤكى ثةضهةًاْ: ز. اضغ ْ بايع/ بةَضَيع

 خاْ فةضًوو. عظ١ُٝ
 صتٍ اهسيّ: عظ١ُٝبةَضَيع 
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ؤشةكاْ ُةبَى بةثَيى شًاضةى زاُيؿتواْ زابةف بلطَى، ػاَي وةكو ثطةكةَ زاًةظضاُسْ ئةًًّ ثَيؿِياض ئ

زاًةظضاُسْ بةثَيى ثَيويػتى بَى، هة كوَى ض وةظاضةتَيم ثَيويػتى ثَيى بَى هةوَى زاسيةظضَى، بةاَلَ ئةطةض 
ازة بةثَيى شًاضةى زاُيؿتواْ بَى وةكو ئةوةى كة نةُس غاَي كطاوة، هةدَيطايةن شًاضةيةكى ظؤض خةَهلى ظي

ٓةية هةُاو زاَ و زةظطاكاُى سلوًةت، هةُاو زةظطايةكيـ وةكو ئةوةى كان زَهؿاز طوتى ٓيض ًوةظةفَيلٌاْ 
ُية، بةَضاغتى ئةطةض بةثَيى شًاضةى زاُيؿتواْ بَى، ثطؤغةكة بةو ؾَيوةية ُابَى كة ئَيٌة ئةًاُةوَى، خاَهَيلى 

ُى فةهػةفةو زةضووُِاغى تا َضازةيةن غاَهى ثاض تط كة نةُس غاَهة ئةَ توَيصاُة فةضاًؤف كطاوْ، زةضنووا
زاًةظضاْ، بةاَلَ فةهػةفةو ظاُػتة غياغيةكاْ ئةًاُيـ ئةًػاَي ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَيت، ٓةضوةٓا خاَهَيلى 
تط ططُطى بسضَيت بةزاًةظضاُسُى طةَضاوةكاُى ٓةُسةضاْ، ئةواُةى كة ئةطةَضَيِةوة ظؤضبةياْ تةهةفؤصياْ بؤ 

َهةتَيلى ُةفػى ظؤض خطاخ زاْ، ٓةًوو ئةواُة خةضجيّ طةَضاوُةتةوة، ئيؿَيلياْ زةغت ُاكةوَى زةكةْ هة سا
هة واَلتى خؤياْ كة نةُس غاَهة هة غةضيبى زاْ، بةاَلَ ئَيػتا فةضاًؤؾياْ بلةيّ، با ئةوهةويةت بسضَيت بة 

ًةظضاُسُياْ ٓةية، هة ئةواُةى كة هةزةضةوة طةَضاوُةتةوة، ئةواُةؾى كة هة كفطى و كةالض ئةًطى زا
ٓةظاض كةغةكة، تةواو بوو بوو،  25وةظاضةتى زاضايى َضاطرياوة، بةثَيى ئةوةى كة ئةو شًاضةيةى كةزاُطابوو 

هةبةض ئةوة َضاطرياوة، هَيطة ئَيٌة ئةتواُري ئةوهةويةت بسضَيت بةواُيـ كة زاسيةظضَيت، كة ئةًطى 
ضايى َضاطرياوة، ئةواُةف خةضجيةكاُى كفطى و كةالضْ، زاًةظضاُسُياْ ٓةية، تةُٔا ٓةض هة وةظاضةتى زا

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 غيوةيى خاْ فةضًوو.
 :عجُإبةَضَيع غيوةيى 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
اغٍ بةُيػبةتى زاًةظضاُسُى ئةصتوًةُى َضاشة، غاَهى ثاض ًوُايةؾةًاْ كطز، ياغايةكة زةضنوو، ًّ هَيطة ب

ٓةظاض كةغةكة زاُاًةظضَى، ُوَيِةضى  25كطز طو  تاوةكو ئَيٌة َضازةوةغتري ئةصتوًةُى َضاشة زازةًةظضَيت، 
ٓةظاض كةغةكة ثةيوةُسى بةو ئةصتوًةُةوة ُية، بةاَلَ  25سلوًةت بةَضَيع ز. كاوة هَيطةبوو طوتى ُةخَيط، 

ةظضا، خاَهَيلى زيلةًاْ ٓةية، بةُيػبةتى ئةوة غاَهيـ زآاتةوة تةعيِات ٓاتةوة، ئةصتوًةُةكة زاُةً
ئةواُى تط ظؤض هةغةضى ُاَضؤَ، ئةواُةى غااَلُى ثَيؿوو تط زةضنوويِة، ئةطةض زاسيةظضَيّ باؾرتة، ئةواُةى كة 
بةططَيبةغت زاًةظضاوْ، بةتايبةت ٓةًاُة ئةُساظياضى ُةوتة، ًوٓةُسيػى ُةوت هة سةيوة ُةوتيةكاْ بة 

سيػابى ئةوة زةكةْ، زةَهَيّ هة كؤًجاُيايةكة سيػابى كاضًةُسَيلٌاْ بؤ ُاكطَى، ططَيبةغت تةعري بوويِة 
هةبةض ئةوةى ططَيبةغتري، ئةواُة شًاضةياْ كةًة، ٓةق واية بلطَيِة َضةلى كة سلوًةت ظؤض ثَيويػتى 

يةن كةؽ ثَيياُة، خاَهَيلى تطًاْ ٓةية بةُيػبةتى ئةُساظياضاُى كؿتوكاَي بةتايبةت هة كؤيةو تةق تةق، 
زاُةًةظضا، وابعامن هة ؾاضةكاُى تط ٓةُسَيم ئةُساظياضى كؿتوكاَي زاًةظضا، بةاَلَ هة كؤيةو تةق تةق يةن 
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ئةُساظياض زاُةًةظضا، ئةطةض هة كؤية ثَيويػتى ثَيى ُية، با بئَيِِة ٓةوهَيط، بئَيِِة ؾوَيَِيلى تط بةؽ 
بةُيػبةتى خاوةْ ثَيساويػتى تايبةت، ثؿتيواُى هة ًةغسوض ُةبّ هة تةعيِاتةكة، خاَهَيلى تطًاْ ٓةية، 

َضايةكةى كان ؾَيطظاز زةكةَ، ؾوَيط خاْ و ئةواُيـ باغياْ كطز، خاوةْ ثَيساويػتى تايبةت ٓةية َضةناو 
َيري ٓةًاْ ؾطوتياْ تَيسا ٓةية، خاَهَيلى تطًاْ ٓةية بةُيػبةت زةضنووى بلطَيّ بة ًةضدَيم ئةطةض بَو

و باظضطاُى، ئةطةض ئةواُة زةضزةنّ و تةخةضوز زةكةْ و زاياُِاًةظضَيِّ ٓةية ئةو ئاًازةيى ثيؿةغاظى 
ئاًازةيياُةو ئةو ثةضياُطاياُة نيرت ُةًَيَِيت و يةثات بَيت، تاوةكو َضَيصةيةكى كةَ  بةزةضةدةيةكى كةَ هة 

 كؤهيصةكاْ وةضطريَيّ، ئةواُيـ ًافى خؤياُة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْ غةضؤكيز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ثةضياْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ثةضياْ عبساهلطيٍ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئَيػتا، ًِيـ ثؿتطريى هة َضاى ثةضوةضزةو خوَيِسُى بااَل زةكةَ بؤ  12كة بؤتة  11بةُيػبةتى ًاززةى 
ٓةظاض، بَيطوًاْ ظياز كطزُى ثوةى وةظيفى تةضخاْ كطاو بؤ وةظاضةتى ثةضوةضزة هة نواض ٓةظاضةوة بؤ ٓةؾت 

وةكو هة َضاثؤضتى هيصُةى زاضايى ٓاتووة، هَيطةزا زةبَى َضةناوى ُاونة زابَطَيِطاوةكاْ بلةيّ كة خوَيِسُى 
كوضزياْ تَيساية، بةَضاغتى ئةواُة ثَيويػتياْ ظؤض ظؤض بة ًاًؤغتاية، ئةوهةويةت بسضَيت بة ططَيبةغتةكاْ، 

ةضنوواُى غااَلُى ثَيؿوو، هة وةظاضةتى ثةضوةضزةف هة بةتايبةتى هة وةظاضةتى خوَيِسُى بااَل، ز
ًوساظضيِةكاْ، ئةو ًوساظضياُة ئيدتيػاغياْ ٓةية، بةؽ نوُلة ثَيوةضةكاُى ثاض غاَي زاُطاْ ُةزةبواية 
غاَهى زةضنووُياْ هة ثَيِر غاَي ظياتط بَى، هةبةض ئةوة بة ًوعةهةيى ًاوةتةوة ئيؿةكاُياْ، ئَيٌة ثَيويػتة 

بسةيِة ئةواُة، ٓةتا كةى زاُةًةظضَيّ، ئةطةض ثَيِر غاَهة تةواوياْ كطزووةو زاُةًةظضاوْ، كةى ئةوهةويةت 
زاسيةظضَيّ؟ زةبَى ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَيت، ٓةضوةٓا ثؿتطريى هةو َضاية زةكةَ كة خاوةُى ثَيساويػتى 

طةى كةَ ئةُساًيةكةياْ ئةطةض تايبةتةكاْ زةبَى ؾوَيِياْ بؤ بلطَيتةوة، بةبَى يةيس و ؾةضت، تةُٔا بةطوَي
ئيعتيباضى بؤ بلطَيت، واتة ئةو ثَيوةضاُةى كة هة ئةصتوًةُى ثاضَيعطاكاْ زازةُسضَيت بؤ زاًةظضاُسْ، زةبَى 
بةُيػبةتى وةظاضةتى ثةضوةضزةو خوَيِسُى بااَل ثَيوةضى تايبةت بّ، ديا بّ هةطةَي ثَيوةضى وةظاضةتةكاُى 

ئةوة ُةكطا، بةاَلَ ٓيوازاضَ ئةًػاَي ئيعتيباضى بؤ بلط ، بةُيػبةتى ئةو  تط، يةعِى ثاض غاَي ئيعتباض بؤ
زووغةز ًاًؤغتايةى كة زةضياْ ُةنواُسْ هةُاونةى كةالض و كفطى، زووباضةى زةكةًةوة ئةزتاضةف، كة 
ثاض غاَي زةضةدةى وةظيفياْ ثَى ُةزضا، يةعِى ئوًَيسةواضَ هةُاو ثةضهةًاْ يةك ياْ بلةيِةوة، زيػاْ 
ئةوضايى تةعري بووُياْ ثَيؿلةف بة وةظاضةت ُةكةُةوة، بةَهلو هَيطةزا هةو شًاضةيةى كة زاُطاوة بؤ 
زاًةظضاُسْ يةك ياْ بلةيِةوة، زواى َضاوةغتاُسُى بوزدة يةكػةض ئةواُة تةعري بلطَيّ، نوُلة ثاض غاَي 

، ثَيويػتة، هةبةض ُاَضَيلى وةظ  و هةبةض ئةوةى َضاكَيؿاُى وةغي ةكاُياْ بَى بةف بووْ هة بيٌةى بَيلاضيـ
طوظةضاُياْ ئةًػاَي ئيعتيباضَيلى تطياْ ثَى بسضَيت، ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَيت، يةن خاَهٍ ًاوة، ثؿتطريى 
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ٓاوكاضَ غيوةيى خاْ زةكةَ، هةزاًةظضاُسُى ئةُساظياضاُى كؿتوكاَي، نوُلة ئَيٌة ئةوة ُاوناُةًاْ بةغةض 
اْ و تةق تةق و ئةواُة، كة ئةواُة ًوساظةضاتياْ زةزضَيتَى هة وةظاضةتى كطزةوة، ُاونةكاُى غَى ططتل

ثةضوةضزة، نوُلة وةظاضةتى كؿتوكاَي زاياُى ُةًةظضاُسووة، دا ئةطةض هة وةظاضةتى ثةضوةضزة ثَيويػتى بة 
ؿتوكاَي، ثػجؤضيةكاُياْ ٓةية، با وةظاضةتى ثةضوةضزة زاياْ سيةظضَيَِى، ئةطةضُا بابطةَضَيِةوة وةظاضةتى ك

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ثَيؿةوا فةضًوو.
 بةَضَيع ثَيؿةوا توفيق:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ زَهِياَ كة زاُاُى ًي كات بؤ وةظاضةتةكاْ هةغةض ئةغاغى ثَيويػتى وةظاضةتةكاْ ُةبووة، ٓةض هَيطة هةُاو 

َيؿوو، باؽ هةوة كطا كة ٓةُسَى هة وةظاضةت باغياْ هةوة كطزووة كة ئةواْ ٓؤَهى ثةضهةًاْ هة طفتوطؤكاُى ث
ًي كى بؤ زاُاوْ، ئةوة  188كةغياْ ُةكطزووة، بؤياْ زاسيةظضَى، كةنى وةظاضةتى زاضايى 188زاواى 

بةَهطةية هةغةض ئةوةى كة هةغةض ئةغاغى ثَيويػتى ُةبووة، بؤية ًّ ثطغياض زةكةَ هة بةَضَيع وةظيطى 
ايى، كة ئةو ٓةًآةُطى و ٓاوكاضية هةغةض ض ئةغاغَيم و ض ثَيوةضَيم كطاوة، ئةوة خاَهى يةكةَ، زاض

بةُيػبةتى خاَهى ثَيِذةَ ئةوهةويةت زةزضَيت بة نةغجاُسُى ئةو ططَيبةغتاُةى كة كاضياْ ثَى زةكطَيت، 
كة ططَيبةغتة، ئايا  ًّ ثؿتطريى ئةوة زةكةَ، بةاَلَ ٓةشزة ٓةظاضو غَى غةزو ٓةؾتاو ٓةؾت ثوة ٓةية

ثَيوةض نية بؤ ئةوةى كة ئةوهةويةت هةغةض ض ئةغاغَيم زةزضَيت بةو ٓةًوو ثوةية؟، خاَهَيلى تط ٓةؾت 
غةزو غى ثوةى كاتى ٓةية، زةثطغٍ دياواظى َُيواْ ثوةى كاتى و ططَيبةغت نية؟، ئةطةض دةُابى وةظيط 

ًّ بةَهطةَ ثَيية ثَيـ ئةوةى كة بوزدة ثةغةُس بؤًاْ َضووْ بلاتةوة، زواؾتٍ ئةوةية زاًةظضاُسْ ٓةية 
بلطَى، خةَهلى زاًةظضاُسووة، كة ئةًةف ثَيهةواُةى ياغاية، ئايا ئةو زاًةظضاُسُاُة هةغةض ئةو سةظسة 

 ٓةظاض كةغة سيػاب زةكطَيّ، ياْ بةزةض هةوةية؟، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ز.َضَيباظ فةضًوو.
 
 

 َضَيباظ فتاح:ةَضَيع ب
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ تَيبيِى يةكةًٍ هةغةض خاَهى نواضةَ، ئةو زابةف كطزُة تةغبيت زةكات كة هةُاو خؿتةكاْ ٓاتبوو، 
بةاَلَ هةًاوةى َضابطزوو ئةُساًاُى ثةضهةًاْ، ظؤضتطيّ هيصُةكاْ باغياْ هةوة كطز كة ئةو زابةف كطزُة 

كةؽ يػةى كطز، ٓةض  18ْ و بة طوَيطةى ثَيويػت ُةبووة، تةبعةْ ئةوة ُعيلةى هةغةض زاواى وةظاضةتةكا
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تَيبيِى ئةو هيصُةيةَ كطزووة، ثَيؿِياضى يةن كةغياْ ُة ُووغيوة، ئيرت ُاظامن يػة بؤ كَى ئةكةَ؟، 
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ظياْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ظياْ عبساهطسيٍ:

 َيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بةَض
زياضة هة ٓةًوو ئةو ًوُايةؾاُةى كة هة َضؤشاُى َضابطزووؾسا كطا، بةتايبةتى ئةتوامن بَوَيٍ ٓةًاْ ئةو 
يػاُةى كان ثَيؿةوا كطزى كةوا زاًةظضاُسُى ًي كات، ياخوز ًي كات هة ٓةضَيٌى كوضزغتاُسا هةغةض 

ز بلةيّ هةَُيواْ شًاضةكاُسا، هةَُيواْ ئةو ًي كاتاُةى بِةًاُى ثَيويػتى ُية، نوُلة ئَيٌة ئةطةض بةضاوض
كة ٓةية هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، ئةواُةى كة ئةؾَِيطزضَيت بؤ سلوًةتى عريايى دياواظيةكى ظؤضى ٓةية، 
زواداضيـ ٓةض هةُاو ٓةضَيٌى كوضزغتاُسا، ظؤضبةى ٓةضة ظؤضى وةظاضةتةكاْ ثَيويػتياْ بة َضَيصةيةكى ظؤض 

ُة ُية، كة وةظاضةت ًوافةيةتى بؤ هةغةض كطزووْ، ٓة اُة ئةغوةْ بةثَيى ياغا تاوةكو ئَيػتا هةو ًي كاتا
ئةو ؾوَيِة هة َضووى ياغاييةوة تاوةكو ئَيػتا ثَيم ُةٓاتووة، ئةضن و ًةٓاًى ياغايى خؤى دَيبةدَى 

كاتى تطى بؤ ًوافةيةت ُةكطزووة، شًاضةيةكى ظؤض فةضًاُبةضى ٓةية كة بَيلاضْ، بةاَلَ هةٓةًاْ كاتسا ًي 
ياْ بؤ ثةغةُس ُةكطاوة، زياضة ئةطةض ًّ ئةو شًاضاُةف داضَيلى تط  ةًةوة بةضناوى وةظيطى زاضايى، 
بةَضاغتى َضووُلطزُةوةى زضوغتٌاْ بساتَى بؤ ئةوةى ئَيٌةف بطةيِة ئةو َضاغتية، ئةًاُة زضوغذي ياخوز 

ُةظاُري شًاضةى فةضًاُبةضاْ هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ  ئةًاُة كة كطاوْ، بؤ كطاوْ؟، خؤ ُاكطَى، ٓةتاكةى
شًاضةى فةضًاُبةضاُى ٓةضَيٍ كة بؤ سلوًةتى عريايى َُيطزضاوة،  2812نةُسة؟، بةثَيى ياغاى بوزدةى 

ؾةف غةزو ؾةغت و سةوت ٓةظاض و ٓةؾت غةزو نى و ُؤ فةضًاُبةض بووة، بةاَلَ ئةوةى هة َضاثؤضتى 
غةزو ؾةغت و زوو ٓةظاضو نواض غةزو نى و زوو فةضًاُبةض بووة، واتة وةظاضةتى زاضايى ٓاتووة، ؾةف 

ئةطةض دياواظيةكةى وةضططيّ، ثَيِر ٓةظاض و نواض غةزو ثَيِر فةضًاُبةض يةعِى دياواظى ٓةية هةو ُاوة، 
ئةى ئةًاُة هةكوَيّ؟، ئةًاُة يةعِى هةكوَيى ئةو وةظاضةتاُةى تطزا دَيطاياْ زةبَيتةوة؟، زواتط هة 

يعاتى ًوةظةفيِسا، كة ئةًة بابَيلى غابتة، دَيطرية، ئةًة تايبةتة بة ًي كاتى غةضدةَ وةظاضةتةكاْ، تةعو
ئةوةى غةضدةَ وةظاضةتةكاُى سلوًةتى ٓةضَيٍ ُاضزووياُة بؤ وةظاضةتى زاضايى، زة تطهيؤْ و غَى غةزو 

ضايى ًوافةيةتى هةغةض كطزووة، ُةوةت و سةوت ًوياضو ثةصتا ًويؤْ زيِاض بووة، بةاَلَ ئةوةى وةظاضةتى زا
ؾةف تطهيؤْ و ٓةؾت غةزو سةفتاو نواض ًوياضو ثَيِر غةزو بيػت و ٓةؾت ًويؤْ بووة، هةو َُيوةُسةزا 
ئةطةض ئَيٌة دياواظيةكةى وةضبططيّ، غَى تطهيؤْ و ثَيِر غةزو بيػت و زوو ًوياضو ثَيِر غةزو بيػت و 

ُى تطزا تؤظَيم ظيازة َضةوى بلةى، ياْ ظاُياضى ُا زضوغتيـ غَى ًويؤْ دياواظى ٓةية، ئةكطَيت هة بابةكا
بسةى، بةاَلَ ُاكطَى تةعويعاتى ًوةظةفري بة َضَيصةيةن بطاتة غَى تطهيؤْ دياواظى ٓةبَى، غةباضةت بة 
زةغتةى ًافى ًطؤظ، تاوةكو ئَيػتا ئةَ زةغتةية هة َضووى ياغاييةوة ثَيم ُةَٓيِسضاوة، غةيط زةكةى غَى 
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هةَ  2818ؾةف ًي كى ٓةية، غَى غةزو نى و ؾةف ًي كى بَى كاض ٓةية هةغاَهى  غةزو نى و
فةضًاُطةية، نوُلة تاوةكو ئَيػتا زةغتةكة زضوغت ُةبووة، بةاَلَ ئةوةى تَيبيِى زةكطَيت بيػت كةؽ زاوا 

، كة وةظاضةتى كطاوة، كة ئةَ فةضًاُطةية داضَيلى تط زاسيةظضَيت، ًّ ثؿتطريى ئةو َضايةى كان زَهؿاز زةكةَ
ثَيؿٌةضطةو وةظاضةتى ُاوخؤ و ئةصتوًةُى ئاغايـ و دئاظى ئاغايـ، بةٓةض ٓةًووياْ غَى ٓةظاضو 
ٓةؾت غةز فةضًاُبةضياْ زاوا كطزووة، زاوا زةكةَ ئةًة َضَيصةيةكى ظؤضة، بةٓةض ٓةًوو ئةًاُة ٓةؾت غةز 

غةض ئةو وةظاضةتاُةى كة ظؤض ظةضوضْ كة كةغياْ بؤ زابِسضَيت، ئةو غَى ٓةظاضةى تط زابةف بلطَيتةوة بة
ثَيويػتيةكى ظؤضة، زاوا زةكةَ كة ئةوهةويةتيـ بسضَى، هةكاتى زاًةظضاُسُسا بة كوَضو كض و خوؾم و بطاى 
ؾةٓيس بةططَيبةغتةكاْ، بةتايبةتى ئةواُةى كة ًاوةيةكى زوضو زضَيصة ططَيبةغذي هة زاًةظضاوكاُى 

 سلوًةتسا، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي اضغ ْ بايع/ز. بةَضَيع 

 بَيطيعاْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع بَيطيعاْ غةضٓةُط:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 11يةن تَيبيِى كوض  ٓةية، ياْ َضةخِةَ ٓةية، هةغةض زاًةظضاُسْ هة ثةضهةًاُى كوضزغتاْ، هة ًاززةى 
وةف ظؤض ؾتَيلى باؾة زَهدؤؾية بؤ ٓةظاض كةؽ زازةًةظضَيت هة ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، ئة 17زياضى كطاية 

ٓاوواَلتياْ، هة ثاضةوة زةغتى ثَى كطزووة بة غيسى و بة فؤضَ، خةَهم زازةًةظضَى، هة ثةضهةًاُى كوضزغتاْ 
بةو ؾَيوةية ُابيٍِ، نوُلة ئةوةى زةبيٍِ خعًايةتى و خعَ ظؤض زازةًةظضَى هة ثةضهةًاُى كوضزغتاْ، واى 

  زةبَيتة زةظطايةكى خعًايةتى، ئةطةض بةو ؾَيوةية بَى يةعِى كةؽ هَيسَيت ئةطةض ٓةض خعَ زاسيةظض
زةغتى ُاطاتة ثةضهةًاْ، ًّ هةطةَي ئةوةُيٍ َضَيطا بططَ هة خعًاْ بَيّ زاسيةظضَيّ، بةاَلَ بة ثَيى تواُا بَى 
ُةوةن هةبةض ئةوةى خعَ و كةغى يةكرتْ، ظؤض صيووُة ٓةية، هةو ثةضهةًاُة نةُسيّ كةؽ خعًّ 

 اًةظضاوْ، هةبةض ئةوةى يةكَيلياْ ٓةية هَيطة، ئةودا ٓةض كَييةن بَى، ظؤض غوثاؽ.هَيطةز
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ثةضويّ خاْ فةضًوو.
 
 
 

 بةَضَيع ثةضويّ عبساهطظيّ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

اق ُيؿتةدَى بووْ، بةاَلَ ئَيػتا زياضة ئَيٌة خةَهلاَُيلٌاْ ٓةْ كة ثَيؿرت هة ُاوةَضاغت و باؾووضى عري
طةَضاوُةتةوة ٓةضَيٍ، زاوا زةكةْ كة هة ٓةضَيٍ تةعري بلطَيِةوة، بةاَلَ ئةواُة ُة بة ُةيى كطزْ 
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خسًةكاُياْ زةطةَضَيتةوة، ُة زةتواُّ تةعري ببِةوة، بؤية ًّ زاوا زةكةَ َضَيطةو ؾوَيَِيم بؤ ئةواُة 
ْ كطزياْ، بةاَلَ ًّ ٓةض ثؿتطريياْ زةكةَ بةوةى كة ثَيويػتى بسؤظضَيتةوة، يػةكاُى ًّ ظياتط ٓةظااَل

وةظاضةتةكاْ ًي كاتةكاْ ثَط بلطَيتةوة، بؤ صيووُة، تةُسضوغتى و كاضو كاضوباضى كؤًةاَليةتى، ٓةضوةٓا 
ئةوهةويةت ظياتط بسضَيت بةواُةى كة بة ع س تةعري بووْ، بةتايبةتى ؾاضةواُيةكاْ، نوُلة ئةوةى كة 

بيِى زةكطَيّ زياضة ئةواُةى كة بةع س تةعري بووْ، بؤ صيووُة، ئةوةى كة غايةق ؾؤفةَهة زةنَى ظياتط تَي
خاُووى تةداوظ تَيم زةزات، زياضة تووؾى تةٓسيس زةبَيتةوة، دا بؤ ئةوةى ظةًاُةتَيم بسضَيت بةوة، 

ياتطيـ بةكةَ ئةُساًاْ بلطَيت بة ضةلى ياخوز عةيسةكاُياْ غةضهةُوَى ُوَى بلطَيتةوة، ئةوهةويةتَيلى ظ
 و خاوةْ ثَيساويػتية تايبةتيةكاْ بسضَيت، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 تاضا خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع تاضا حتػري ئةغعةزى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ُةكاْ بةَضاغتى ًّ وةكو ًّ نةُس تَيبيِيةكٍ ٓةية، هةطةَي ٓةُسَى ثؿتطرييـ، ئةوةى ظياتط هة زاًةظضاُس
هيصُةى كاضوباضى كؤًةاَليةتى، ظياتط دةختٍ هةغةض ئةو بواضةية، ثؿتيططى خؤَ هة ٓاوكاضامن زةكةَ، كان 
غةضزاض و شياْ خاْ، ئةوةى كة ًّ خؤؾٍ هة ئةغِاى غةضزاُى هيصُةى كاضوباضى كؤًةاَليةتى بؤ ظؤضبةى 

وًاُة بةتايبةتى هة ئةيتاَ و هةو ؾوَيِاُة كة ظؤض ئةو ؾوَيِاُةى، كة عايس بةو هيصُةيةْ، ئَيٌة زي
ثَيويػتياْ بة خةَهم ٓةية بؤ خعًةت كطزْ، هةبةض ئةوة ئةو وةظاضةتة كة خؤى ثَط ئيـ و ثَط خعًةتة، 
ئةواُةى كة زاُطاوْ ثَيويػتيةكاُياْ ظؤض ظياتطة هةوةى كةبؤياْ زاُطاوة، زووةَ ؾت، تاوةكو ظووة كاضكطزْ 

َضاشة بلطَى، تاوةكو ئةو عةزاهةت و ؾةفافيةتةى كة ٓةًووًاْ ٓةوَهى بؤ زةزةيّ ظياتط هةغةض ئةصتوًةُى 
َضةناو بلطَيت، ثؿتطريى ٓةض كةغَيم زةكةَ هة ٓاوكاضامن هةُاو ئةَ ياعةى ثةضهةًاُة، كة ُاوى ثَيساويػتى 

َيٌة ياغايةكٌاْ زةضَٓيِا بؤ تايبةت زَيت، زةبَى بةتايبةتى ظياتط ئاطاًاْ هَيياْ بَى، بؤ زاُاُى ُػبةيةن كة ئ
اليةُى كةضتى تايبةت كة ُػبةيةن زابِسضَيت، ُاتواُري هةغةضياْ تةتبيق بلةيّ ئةو ؾتة ُاكطَى، بةاَلَ 

% زابِسضَيت، بؤ تةعري 5% بؤ 3هةُاو تةعيِات ئةتواُري ظؤض بة ئاغاُى َضَيصةيةكى تايبةت زابِسضَيت، كة هة 
ياْ ٓةية، هة كةَ ئةُساًاْ و ثَيساويػتى تايبةت، بايةر بسضَى كطزُى ئةو كةغاُةى كة تواُاى كاض

بةططَيبةغتةكاْ، ئةواُةى كة هة زة، ثاُعة غاَي ظياتطة كة ططَيبةغذي بؤ زاُاْ و ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَيت 
، ٓةظاض كةغةى كة زاُطاوة بؤ زةضةدةى وةظيفى، زوو كَيؿة ٓةية بةَضاغتى 17ظياتط، وا ثَيؿِياظ زةكةَ هةو 

هة وةظاضةتى ثةضوةضزةف دطة هةو ًاًؤغتاياُةى كةزاُطاوة، ئَيٌة زةنري ظؤضبةى يوتا اُةكاْ بايةر 
زةزةْ بة ثان كطزُةوةى يوتا اُةكاْ، تةعري كطزُى ئةو كةغاُة ظؤض ظؤض ططُطة بايةخى ثَى بسضَيت، 

زابِسضَيت، با ئةًػاَي ظياتط وا % 28َضَيصةيةكى بؤ زابِسضَيت، ٓةضوةٓا اليةُى ثيؿةيى، بؤ ثيؿيةييةكاْ كة 
بايةر بسضَيت، تاوةكو ئةو كةغاُةى كة نةُسةٓا غاَهة ئيِتيعاض زةكةْ تةعري بلطَيّ، ًوًليِة خةضجيَيم 
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بتواَُى ٓةُسَى كاضى تط بلات، هة ثَطؤشةيةكى تايبةت ياْ هةكاضَيم ياْ ئيِتيعاض كطزَُيم، بةاَلَ ئةواُةى كة 
 ضجيى ئاًازةيّ بايةخى ظياتطياْ ثَى بسضَيت، غوثاؽ.ثيؿةيّ و ياْ ئةواُةى كة خة

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان خويى فةضًوو.

 عجُإ:بةَضَيع خويى 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

زياضة زاًةظضاُسُى ئةصتوًةُى َضاشة يػةى هةغةض كطا، ًّ ُايةًةوة غةضى، بةاَلَ زووباضة زةبَى ئةوة بَوَيٍ 
اغتى ئةوهةويةت بسضَى بة زةضنوواُى غااَلُى ثَيؿوو، بةتايبةتى بةؾَيلى ظؤض هة غاَهى ثاض كة فؤضًياْ بةَض

ثَط كطزةوة ًّ ثَيٍ باؾة، زةبَى ئةًػاَهةكة ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَى، خاَهَيلى تط، بةَضاغتى ًةغةهةى 
 11خؤَ ثَيويػتيٍ بة  عةزاهةتة هة زابةف كطزْ، بةغةض وةظاضةتةكاْ، يةعِى ًّ هة غِووضةكةى

كةغٍ بؤ تةعري كطاوة، ئةًة ًّ ثَيٌواية  48كاضًةُسى كاضةباية، بؤَ تةعري ُةكطاوة، بؤية هة ئةوياف 
زةبَى بةَضاغتى يػةى يةن وةسسةيية،زةبَي هة َُيواْ ئيساضيةكاْ تةُػي َيم ٓةبَى، ٓةًآةُطيةن ٓةبَى 

ًةغةهةى زاًةظضاُسْ زاُطاوْ، ئةًة خاَهَيلة بةَضاغتى  هةَُيواْ وةسسة ئيساضيةكاْ و ئةو زةغتاُةى كة بؤ
ثَيويػتة َضةناو بلطَيت، خاَهَيلى تط، ًّ ئةًةَ بؤ تةوظحياتة بةَضاغتى بؤ بةَضَيوةبةضايةتيةكاْ، يةعِى 
ئَيٌة هة غِووضةكة كؤًةَهَيم ئيدتيػاغاشياْ ثَيويػتة هة زةضنوواُى كؤهيصةكاْ، كيٌياية، فيعياية، 

لى غِووضةكةى خؤًاْ زاًةظضاوة هةو ئيدتيػاغاتاُة، بةاَلَ بؤ غِووضى تط َضةواُة كطاوة، ئةسياية، خةَه
هةكاتَيلا هة غِووضةكاُى خؤًاْ ئةو ئيدتيػاغاتةًاْ ُية، بةَضاغتى زةبَى ئةًة ًوعاهةدة بلطَى، خاَهَيلى 

، ئةًةف ٓةية بةثَيى تطَ هةغةض طةَضاُةوةية، ًةغةهةى طةَضاُةوة، هَيطةو هةوَى خةَهم زةطةَضَيتةوة
ثَيوةضَيم بَى، هةُاو ئةًةيا دَيطةى بؤ بلطَيتةوة ئاهيةتَيلى بؤ زابِسضَيت، ُةوةن ئيرت ٓةض وةظاضةتَيم و 
ٓةض ٓيَِيم، ًّ هةطةَي ئةوةزاَ َضةناوى كؤًةَهَيم ًةضدى تةًةْ و ٓري بلطَى، ض ئةواُةى هة ُاوةوةْ 

خاْ زةكةَ زيجؤضت كطاوةتةوة، هةواُةية  عظُٝ٘هة يػةكةى  كؤًةَهَيم خةَهليـ طةَضاوةتةوة، ًّ ثؿتطريى
كةفائاتى ًوئةٓى بّ هةوةى هةبةض ٓةض ٓؤيةن زابَطابَيت، ئَيػتاكة بياُةوَى بطةَضَيِةوةو َضةناو بلطَى، ظؤض 

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ز.دٔاْ فةضًوو.
 

 بةَضَيع دٔاْ الاعيى:
 ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤكى 
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نوُلو طةهةن ش ئاخافتَِيت ًّ ٓاتِة كطْ، ئةظ بةؽ تةئيسا ئاخافتَِى ٓاوَضاظ خاَُى زكةَ، بؤ ظياز كطُا 
ًي كا وةظاضةتا تةُسضوغتى، ٓةضوةغا ثؿتطريى ئاخافتَِى بةياْ خاْ زكةَ، بؤ ظَيسة كطُا سػا زٓؤكَى ش 

 ًي كاتَى طؿتى، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْؤكي غةضز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان سةًة غعيس فةضًوو.
 بةَضَيع سةًة غعيس سةًة عوى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هة تةوظيع كطزُى ًي كةكاْ ٓةغت زةكةيّ ُآاوغةُطيةن ٓةية، بؤ ُانةو ثاضَيعطاكاْ، ٓةضوةٓا بةثَيى 

ة كةًى بؤ زاُطاوة، بؤية زاواكاضى وةظاضةتةكاْ زاُةُطاوة، ظؤض وةظاضةت غةيط زةكةى زاواكاضيةكةى ظؤضتط
َيصةى زاُيؿتواْ تةوظيع بلطَى بؤ ثَيويػتة ئةوهةويةت بسضَى بةو وةظاضةتاُةى كة ططُطّ، كاتَى بةثَيى َض

ستافةظةكاْ، زوايي هةوَى بة ثَيى زاواكاضى زائريةكاْ، بؤ ئةوةى ٓاوغةُطى زضوغت بَى، خاَهَيلى تط ًِيـ 
وغت كطزووة، زواى ئةو ًوسافةظاتة ئيساضةى غةضبةخؤؾى تَى هةطةَي ئةوةزاَ ئيساضةى غةضبةخؤًاْ زض

بلطَى، خاَهَيلى تط بةَضاغتى، ٓةض ئةوة دَيطةى طوةيية، ظؤضداض سلوًةت هةُاو ًيعاُيةكةف نةُس بةَهطة 
ى تاظة زةَهَى) ذتري ٓةية كة بَى ئاطاية هةٓةُسَى ؾت، بؤ صيووُة، ياُوُى خسًةي عاًة زةضنووة، كةن

سًة اهعاًة( خاَهَيلى تط، بةَضاغتى خاوةْ ثَيساويػتية تايبةتيةكاْ، ًِيـ هةطةَي ئةوةزاَ ارت قسوض ياُوْ
%ياْ بؤ زابِسضَيت، ٓةضوةٓا ططُطى بسضَى بة ًةغةهةى 5سيػابَيلياْ بؤ بلطَى، بةاليةُى كةًةوة 

ِطةى يووغكة ٓاتّ بؤ ُ 2888و غاَهى  2887خةضجيةكاْ بؤ غااَلُى ثَيـ، ٓةُسَى خةضير ٓةية غاَهى 
ثةضهةًاْ هة غوَيٌاُى، هة غااَلَُيلى كؤُةوة تةخةضودياْ كطزووةو زاُةًةظضاوْ، خاَهَيلى تط، ثَيِذةَ، ًّ 
ثَيٌواية ياْ هَيطة ُةًَيَِى ياْ ئةوةى ًاززةى بيػت ُةًَيَِى، نوُلة ٓةضزووكياْ هة ًاززةى بيػتيـ ٓةض 

( هَيطةف ٓةض زةَهَى..، كةواتة بيػت و ئةًة زةًر بلطَى، ١علّ تعني ايعكٛد اال بٛافك١ ٚسار٠ املايٝ زةَهَى )
ياْ بيػت ُةًَيَِى بَيتة ئَيطة، خاَهَيلى تط، ئةوةى ؾةؾةَ، كة زةَهَى ًوزيط عاَ و فٌا فوق تةعري ُةكطَيت 
ئةطةض هة ٓةيلةزي وةظاضةتةكة ياْ زائريةكة ُةبَى، ظةظيةت ُةبَى ئةوةى كة ئَيػتا ٓةية ظياتطة هة ٓةيلةزي 
زائريةكة نى بلطَى، ًّ ثَيٌواية ئةو فائيع و ٓةيلةهة البَِى ُةًَيَِى، بة عيباضةتَيم، هيصُةى ياُوُى 
عيباضةتَيم ظياز بلات، ئةوةى كة ظيازة هة ًي كى ياْ هة ٓةيلةزي تةُعضيى..، خاَهَيلى تط بةَضاغتى سيػاب 

ةَضَيِةوة، كاتَيم كة زةطةَضَيِةوة بة ظؤض كطزْ بؤ خةضجيى ئيعسازياتي ًئةُى، ئةواُةى كة هة زةضةوة زةط
زةياْ َُيطُةوة، بَى ئيـ ئةبّ، بةتاَي ئةبّ، سيػابَيلياْ بؤ بلطَى، خةَهلاَُيلى ظؤض هةزةضنووى ُاوةُسى 
باظضطاُى و غِاعة و ئةواُة ٓاتّ بؤ ُووغيِطةى ثةضهةًاْ زاواياْ كطز كة ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَيت كة 

 وْ و تاوةكو ئَيػتا تةعري ُةبووْ، غوثاؽ.غااَلَُيلى ظووة زةضنو
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان سادى بي ي فةضًوو.
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 بةَضَيع اظيس غويٌاْ )بي ي(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ ٓيوازاضَ غاَهَيلى تط ئةًَطؤ زاُةُيؿري باغى ًي كات بلةيِةوة، داضَيلى تط بةو َضَيصةيةى كة ٓاتؤتة 
بةضزةغتٌاْ، ٓيوازاضَ غاَهَيلى تط زواى ئةوةى كة ياُوُةكةًاْ زةضكطزووة، ياُوُى َضاشة بؤ غاَهَيلى تطيـ 
زووباضة يػةى هةغةض ُةكةيِةوة، ٓيوازاضَ غاَهَيلى تط دَيبةدَى بلطَى، زاًةظضاُسُى ظياتط، ثَيٌواية ططُطى 

ا بلةيّ، وةظاضةتى ؾاضةواُى ظياتط هة زة ٓةظاض ظياتط بسضَى بة ططَيبةغتةكاْ، نوُلة بةَضاغتى ئةطةض تةًاؾ
ططَيبةغتى ٓةية، بةاَلَ ٓةؾت غةزو ثةصتا ُةفةضى ًي كات بؤ زاُطاوة، ًّ ثَيٌواية ئةطةض سياُةوَى ئَيٌة 
ئةو ططَيبةغتاُة كةَ بلةيِةوة، ئةبواية َضَيصةيةكى ظياتطياْ بؤ زياضى كطاباية، خةَهلاَُيم ٓةية هة 

ثاُعة غاَهة ططَيبةغتة، بةَضاغتى ئيِػاْ بةظةيى ثَيياُسا زَيتةوة، ٓةق واية سيػابَيلى  وةظاضةتى ؾاضةواُى
تايبةتياْ بؤ بلطَى، بةتايبةتى وةظاضةتى ؾاضةواُى، هة ٓةًاْ كاتيؿسا وةظاضةتى ئةوياف ًّ هة 

ٓةية، ًعطةوت هةغِووضى ًوسافةظةى زٓؤن ُة ئيٌاَ و خةتيبى 388بةزوازانووَُيلى خؤًسا، ظياتط هة 
ُة ٓيض خعًةتطوظاضيةكى ٓةية، كةواتة ئةَ كةَ و و كوضتية كةَ و كوضتيةكى ظؤض طةوضةية، ثَيويػتة 
هةزاًةظضاُسيؿسا زيػاْ سػياب بؤ َضَيصةى زاُيؿتواْ بلطَى، َضَيصةى زاُيؿتواْ ططُطة بةو ؾَيوةية 

تى يةظاو ُاسيةكاْ، هةزاًةظضاُسُسا، زاسيةظضَى، بةاَلَ ئيٌتياظَيلى ظياتط بسضَى بة ؾاضة بهووكةكاْ بةتايبة
 نوُلة بةَضاغتى ًةغسوضْ، بةؾَيوةيةكى طؿتى ؾاضة بهووكةكاْ، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ز.اظيس فةضًوو.

 بةَضَيع ز.اظيس ابطآيٍ وةضتى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةباضةت بة زاًةظضاُسْ، زياضة ٓةُسَيم ُاَضَيلى ٓةية، ياْ هة ئةغَوى ًةؾطوعةكة، غ 11غةباضةت بة ًاززةى 
تةداوظ ٓةية هة غااَلُى َضابطزووزا هةو َضَيصةيةى كة بؤ زاًةظضاُسْ زائةُسضَيت هة ٓةضَيٌى كوضغتاْ، وةكو 
 كان طؤضاُيـ ئاًاشةى ثَيسا، ثَيويػتة ٓاوغةُطى و عةزاهةت بجاضَيعضَيت، بةَضاغتى هةو زووغاَهةى ئةخري ئةو

ئاهيةتةى ٓةبووة بؤ زاًةظضاُسْ باؾرت بووة هة غااَلُى َضابطزوو، بةاَلَ َٓيؿتا ثَيويػتى بة تةُعضيى ظياتط 
ع٢ً إ تهٕٛ اي١ٝ ايتعني ٓةية، وةكو ئةو َضايةى هيصُةى ياغايى تةئليس زةكةًةوة هة فةيةضةى غَى زةَهآ)

اًةظضاُسْ ٓةَ َضاطةياُسُةكةى هة ( يةعِى ٓةَ ًيلاُيعًى ز١ً َٚع١ًًٓ يف إ ٚاسلثٚعزٚطٗا ستل
َضؤشُاًةكاْ هة يةن كاتسا زةبَى، بؤ ئةوةى ئةو بَى غةضو بةضية ُةبَى، ياْ ٓةض يةكة هة فةتطةيةكى ظةًةُى 
َضازةطةيةُسضَى، ياْ وةظاضةتى زياضى كطاو، ًّ ثَيؿرتيـ باغٍ كطز ًي كى وةظاضةتى ئةوياف بةَضاغتى ظؤض 

ةاضةتَيلى ظؤض بةضفطاواُة، بةغةزاْ ًعطةوت تاوةكو ئَيػتا بَى ئيٌاَ و كةًة، نوُلة ئةو وةظاضةتة و
خةتيبة، بؤية ًّ زاوا زةكةَ ئةو ًي كةى هة ؾةف غةز كةؽ زاُطاوة، بلطَى بة ٓةؾت غةز كةؽ، هةطةَي 
ئةوةؾٍ كة هة ع وزةكاْ بةَضاغتى ئةوهةويةت بسضَى بةططَيبةغتةكاْ، غةباضةت بةوةى هة ئةغوى ياُوُةكة 
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( ئَيٌة هة َضاثؤضتى عا١َ يالقًِٝ ْٚفاذٙايؽلٚر قإْٛ زتًط ارتل١َ  اتووة هة فةيةضةى غَييةَ )ذتريٓ
خؤًاْ هة هيصُةى ياغايى ٓةًووًاْ ناضةغةض كطزووة، وتوًاُة تا ئةو كاتةى  ياغاى ئةصتوًةُى َضاشة 

 ، ظؤض غوثاؽ.ئةنَيتة بواضى دَيبةدَى كطزُةوة، ُةوةن زةضئةنَى، ئةوةًاْ َضاغت كطزؤتةوة
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ٓاشة خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ٓاشة غويٌاْ:

 بةَضَيعغةضؤكى ثةضهةًاْ.
، بيػت و ثَيِر ٓةظاض ثوةى 2811ئَيٌة ئةطةض باؽ هة ًي كات بلةيّ، تةبيعى ئَيٌة ثاض غاَي هة 

ٓةظاض ثوةى وةظيفى ٓةية،  17ن، ئةًػاَهةكة وةظيفيٌاْ ٓةبوو، هةُاو بوزدةكة ثةغةُس كطا بة ًاززةية
بةاَلَ ئةوةى تَيبيِى زةكطَى هة َضاغتيسا ثاض هةبةض ئةوةى ًاُطى ؾةف بوزدة ثةغةُس كطا، زواى ئةوةى 
ئةو غيػتةًة ُوَييةى كة ثاض ئيؿى ثَى كطا، خةَهلَيلى ظؤض هةغةض ئةو غيػتةًة فؤضًى ثَط كطزةوة، ُاوياْ 

ى 11اُطاكاْ، بةاَلَ ئةوةى تَيبيِى زةكطَى تاوةكو ئَيػتا خةَهلَيم ٓةية هةًاُطى زةضنووة هة ظؤض هة فةضً
ُاوياْ زةضنووة تاوةكو ئَيػتا ًوباؾةضةياْ ثَى ُةكطاوة، بؤية ئةوة كَيؿةيةكى طةوضةى زضوغت  2811

َيتة غةضى، ٓةظاض ثوةى وةظيفى تط هةُاو ًاززةكةزا زازةُسضَيت، ئةواُةف ز 17كطزووة، ئيػتا ئَيٌة هَيطة 
ٓةظاض ثوة وةظيفيةى ثاض  25بةَضاغتى ئةوة كَيؿةى زضوغت كطزووة، هةبةض ئةوة ئَيٌة ُاتواُري ئايا 

تةغبيت كطابوو هة بوزدة، تاوةكو ئَيػتا ًوباؾةضةياْ ُةكطزووة، ياْ ًوونةياْ وةضُةططتووة، ئةوة هة 
بةَضاغتى ئةو  اْ غةضف زةكطَى؟بؤي 2812ة بوزدةى بؤياْ غةضف زةكطَى ياْ ئَيػتا ه 2811بوزدةى 

كَيؿةية زةبَى ناضةغةضَيلى بؤ بسؤظضَيتةوة هة اليةْ وةظاضةتى زاضايى كة ئةو كَيؿةية ُةَٓيَوَيت، بؤ ئةوةى 
بتواُري ئةو ٓاوغةُطية ٓةبَى هة ًابةيِى ئةو ثوة وةظيفيةى كة ثاض زاُطابوو، هةطةَي ئةوةى ئةًػاَي 

 زازةُسضَيت، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان الاعيى فةضًوو.
 بةَضَيع الاعيى ستٌوز: 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ظؤض غوثاؽ، ٓةًوو يػةكامن كطاْ، ثَيٌواية ٓةضنى زةَهَيٍ زووباضةية، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 غؤظاْ خاْ فةضًوو.

 
 

 ُوضى:بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب 
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًِيـ بةٓةًاْ ؾَيوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ز.عٌط فةضًوو.

 بةَضَيع ز.عٌط ظيساًري ُوضةزيِى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

تى غةباضةت بة ئةوبةؾةى كة بؤ وةظاضةتى ثةضوةضزة زاُطاوة، خوؾم و بطايامن ثَيؿرت باغياْ كطز، بةتايبة
هيصُةى ثةضوةضزة، ًّ ثَيؿِياض زةكةَ ئاوا بَططةيةن ظياز بلطَى، كة هيصُةى بااَلى زاًةظضاُسْ كة هة اليةْ 
سلوًةتةوة ثَيم َٓيِطاوة، ياْ سلوًةت ثَيسانووُةوة بلات، داضَيلى تط بةو ؾَيوة زابةف كطزُة 

ََِيصَيتةوة، هة  بةضشةوةُسى وةظاضةتى ثةضوةضزة ئيعازة ثَيسانووُةوة بلات، زووباضة زابةف كطزْ بلات، زاي
 ُةظةضةكة بلات، بةًةبةغتى ئةوةى كة ظياز بلطَى، بريو بؤنووُةكاُى تطيؿٍ باؽ كطاْ، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان كاضزؤ فةضًوو.

 بةَضَيع كاضزؤ ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هةو ثطغة ططُطاُةى هة كؤًةَهطاى ئَيٌة، زةتوامن بَوَيٍ ثَيوةضَيلة بؤ زياضى  زاًةظضاُسْ ثَيٌواية يةكَيلة
كطزُى ئةضكى سلوًةت كة نةُس زةضفةتى يةكػاْ زةضةخػَيَِى بؤ ٓاوواَلتياُى كوضزغتاْ، بةيةكػاُى 

دَى بةبَى ئيِتيٌاى ديا ديا، هةبةض ئةوة ئةٌٓيةتَيلى طةوضةى ٓةية، يةكَيم هة ئةضكةكاُى سلوًةت دَيبة
كطزُى ياغاية، ُابَى ئَيٌة بة ئاغاُى ئةًة تَيبجةَضَيِري، ياغا زةضزةنَى هة ثةضهةًاْ، سلوًةت ئاطازاض ُية 
كة ياغا زةضنووة، ئَيػتاف هيصُةيةكى زضوغت كطزووة، ئةو ئةصتوًةُى َضاشةى زاُةًةظضاُسووة، ُةوةن 

هة كاتَيم ئَيٌة يػة هةغةض غةضوةضى  ٓةض ئاطاى هة ياغاكة ُية، ٓةض ئةصتوًةُةكةؾى زاُةًةظضاُسووة،
ياغا، هةغةض دَيبةدَى كطزُى ياغا زةكةيّ، ئةًة ئةضكى ثةضهةًاْ هة َضووى ضةيابيةوة ظؤض ظؤض زةضخةضى 
ئةوةية كة الواظة، زةُا هةبةضاًبةض ثَيؿَيولاضى ياغايى نؤْ زةبَى بَوَيري ظؤض باؾة، كةى ٓةيئةتةكةتاْ زاُا 

ْ، ئةًة خاَهَيلة ًّ ثَيٌواية ئةٌٓيةتَيلى طةوضةى ٓةية هة ثَيساططى ئَيٌة، هةوةى ئيِذا ياغا دَيبةدَى بلة
كة هة كوضزغتاُسا ئايا هةغةض بِةًاى ٓاوواَلتى بووْ خةَهم زازةًةظضَى، ياْ ٓؤكاضى تط زةوضى ٓةية، ئَيٌة 

ى و زازى كؤًةاَليةتى، هة َضابطزوو ئةو ٓؤكاضاُةًاْ زةظاُي نية، كاضيطةضيؿى ٓةية هةغةض شياُى كؤًةاَليةت
وةبةؾَيم هة كؤًةَهطاى ئَيٌة كة خوَيِسْ و شياْ و ناوةَضَيى ئةوةية كة زاًةظضاُسَُيم بلطَى، كة بةضٓةًى 
ًاُسووبوُى خؤى ببيَِى، ئةوةف تةُٔا بة يةكػاُى زةكطَيت، كة سلوًةت زةتواَُى ظةًاُةتى ئةوة بلات، 

ًيلاُيعًَيلٌاْ ٓةبَى، ًّ هةطةَي ئةوةًة ئَيٌة زةبَى تةسسيسى  ئةًة خاَهَيلياْ، ئةًة نؤْ زةكطَى؟، زةبَى
وةيت بلةيّ بؤ زاُاُى ئةو ًيلاُيعًةى كة باوةَضًاْ ثَيية بؤ ٓةيئةتةكة، كة ًيلاُيعًَيم بَى ًةضدةكاُى 
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م وةكو يةن بَى، هةيةن كاتيؿسابَى، ثاض غوَيٌاُى بةدؤضَيم زةيلطز، ٓةوهَيط بة دؤضَيم زةيلطز، ئةوة يةكَي
بوو هة كَيؿة طةوضةكاْ، كة زةضخةضى زوو ئيساضةيى زةغةغيَيَِى، غةباضةت بة خةَهم، ئةو خةَهلاُةى كة 
ئةٌٓيةتياْ ٓةية هة زاًةظضاُسْ، ًّ ثَيٌواية غةضةَضاى ئةواُة، غاَهى ثاض تةيسضيياْ كطز ُةياْ تواُى 

غتةكاْ، ٓةضوةٓا خاوةْ ثَيساويػتة زةضفةتياْ بؤ ُةضةخػا، ئةًػاَي  طَيِة ئةوهةويةت، ٓةضوةٓا ططَيبة
تايبةتيةكاْ، وة َضةوةُسى كوضزيـ ئةواُةى كة زةطةَضَيِةوة، خاوةْ تواُا و خيِةْ، زةتواُّ خعًةتى 

 كؤًةَهطا بلةْ، ئاضاغتةيةكى ئاواف ٓةية بؤ طةَضاُةوةياْ، ثَيٌواية كاضَيلى باف زةبَى، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ز.بؿري فةضًوو.
 بةَضَيع ز.بؿري خويى سساز:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

زياضة ًةغةهةى ًي كات يػةيةكى ظؤضى هةغةض كطا، بةؽ ًّ ئةوةُسة زةَهَيٍ زواى ثةغةُس كطزُى بوزدة، 
ة بؤ ئةًػاَي و بؤ غااَلُى َضابطزوو، بة ًي كات و بةٓةًوو ئةضياًةكاُةوة، ًةفطوظة هة اليةْ سلوًةتةو

دَيبةدَى بلطَى، بةاَلَ زيتٌاْ غاَهى ثاض هة ًةغةهةى ًي كات، هة ثاف ئةوةى كة هة ثةضهةًاُى كوضزغتاْ 
ثةغةُس كطا، زةغت كاضى كطا هة ئةصتوًةُى وةظيطاْ، ُووغطاويؿٌاْ كطز بؤ غةضؤكايةتى ثةضهةًاُيـ 

اض زةضةدةية ُةوةغتا كة بةُاوى هيصُةوة، بةظياز كطزْ و بة كةَ كطزُةوة، هةو بيػت و ثَيِر ٓةظ
زاُطابوو، بةَهلو ظياتطيـ تةعري كطاوة هة اليةن، هة اليةكى تطيؿةوة هة سػةى وةظاضةتةكاُيـ هةوةُسةى 
كة هة ثةضهةًاْ يػةى هةغةض كطابوو كةَ كطابؤوة، يةن هةواُة وةظاضةتى ئةوياف بوو، كة هة ٓةؾت 

َضؤيؿت، بؤية ًّ هَيطة زاوا زةكةَ كة ئةًػاَي  غةتةوة كطا بة ثَيِر غةز، غَى غةز زةضةدة بةيةكذاض
يةضةبووى ثاض بؤ وةظاضةتى ئةوياف بلةيِةوة كةوا ؾةف غةتى بؤ زاُطاوة، بةالى ًّ ثَيويػتة بةالى 

هة ًي كى وةظاضةتى  188زةضةدةى بؤ ظياز بلطَى، ئةطةض بَوَيّ هةكوَى بَيِري، ًّ زةَهَيٍ  158كةًةوة 
زيلةف هة زةغتةى ًافى ًطؤظ و زةغتةى شيِطة و زةظطاى ًري وةضبططيّ، زاضايى وةضبططيّ، ثةصتاى 

ئيعافةى غةض وةظاضةتى ئةويافى بلةيّ، هة خاَهَيلى تطيؿسا ثَيويػتة ًّ ثؿتطريى َضاى ئةو  158بيلةيِة 
بةَضَيعاُة زةكةَ كة زةَهَيّ ئةوهةويةت بسضَى بةواُةى كة عةيسْ، ططَيبةغذي ئَيػتا هة فةضًاُطةكاُّ، 
ٓةضوةٓا هة وةظاضةتى ثةضوةضزة ئةواُةى كة بة واُة بَيص زاًةظضاوْ، يةعِى ًوساظضْ، ًاًؤغتاى وا ٓةية 
كة نةُس غاَهة ًوساظيطة، بةاَلَ زاُاًةظضَى، ٓةضوةٓا ئةواُةى كة ثاض زاًةظضاوْ، بةاَلَ بةُاوى فائيع و 

ةتياْ بسضَيتَى، خاَهَيلى ئةخريَ ئةوةية كة ظيازةوة َضةواُى ًاَهةوة كطاوُةتةوة، ثَيٍ باؾة ئةًػاَي ئةوهةوي
زياضة بةَضَيوةبةضايةتى بةَضَيوةبةضى ياغايى هة ئةصتوًةُى وةظيطاْ، ٓةض ٓةًاْ كؤثى ياغاى بوزدةى 

( ئةًػاَي ذتني ؽلٚر قإْٛ زتًط ارتل١َثاضةكةى كطزووة بؤ ئَيٌةى ُاضزووة، بؤية ُووغيويةتى هرية )
وة زةضنووة، بؤية ثَيويػتة ئةًة  15/6/2811هة  2811( غاَهى 7اضة )ئةوةتا ياُوُى ًةدوػى خسًة شً
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َضةف بلطَيتةوة هَيطة، ُةًَيَِيت نوُلة ئةوة زةضنووة، ٓةضوةٓا كاضيؿى ثَى بلطَيت، بؤ غاَهى زآاتوو، ظؤض 
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان بطٓاْ فةضًوو.

 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس:
 غةضؤكى ثةضهةًاْ. بةَضَيع

ظؤض هة يػةكاُى ًّ كطا، بةاَلَ ئةوةى ًةبةغتة هَيطة زووخاَهة، زضوغت كطزُى ًةدوػى خسًة كة ياغاى 
( ٓةية، كة ئةو ًاززةية يةكَيم هة بَططةكاُى 56ًاززةى ) 1992ٓةية، بةَضاغتى هة ياغاى غاَهى 

ة، كة ثَيويػت بوو ثةضهةًاْ غةالسيةتى ثةضهةًاْ، ًوضايةبة كطزُى ئةعٌازي غوهتةى تةُفيعي
بةزوازانووْ بلات هةغةض غوهتةى تةُفيعى كة سلوًةت بؤ تةؾليى كطزُى ًةدوػى خسًةي تاوةكو 

 ئَيػتا ُةكطزووة؟، ئةًة يةكةَ، زووةَ.......
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 َهَي فةضًووهيذاُي ثةضهةًاْ زةيلةْ ،بة ؟ئةو ًوضايةبةية زةكاتكَي كان بطٓاْ 
 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زووةَ ؾت، بطازةضاْ باغياْ هةوة كطز، ظؤضبةياْ هةطةَي ضَيعَ بؤياْ نةُي بؤ فَ ُة وةظاضةت بَى و نةُى  

بؤ كوَى بَى، عةزاهةت ًّ ثؿتطريى زةكةَ، بةاَلَ ئةوةى هةالى ًّ ًوٓيٌة ًةدوػى خسًة زضوغت بَى 
ة بلات هةوةى كة ئايا ئَيٌة نةُس خةَهلٌاْ ثَيويػتة تا ئَيػتا تةعيِى بلةيّ، ُةوةن ٓةًوو غاَي هَيلؤَهِةو

ٓةظاض كةؽ تةعري بلةيّ، ئةًة خاَهى يةكةَ، خاَهى زووةَ، ًّ  38ٓةظاض و  25ٓةظاض و  17
يطَ طوَى هَي هةكؤبووُةوةى هيصُةكاْ كة بةؾساضيٍ كطزو ُوَيِةضى وةظاضةتى زاضايٍ بيِى، ؾتَيلى ظؤض غة

ٓةظاض كةغى كطزووة، ئةبَى ئةًة بة هيػت  17بوو، كة باؽ هةوة ئةكات ئةًػاَي بةغسا زاواى تةعيِى 
%كة ثاضة ئةَُيطْ، ئةطةض بةٓةَهة ُةنوبَيتٍ بة زاواي 17بهَيت و هةغةض ئةغاغى ئةوة بوزدةى هة 

اضيى عرياق ٓاتووة، غياغةتى ًازي ي زةغتووضى ز118هَيبوضزُةوة، ًّ بري دةُابتاْ زةخةًةوة هة ًاززةى 
ٓاتووة، غياغةتى تةختيتى عاَ  114عاَ ًوؾتةضةكة، غياغةتى ُةيسى عاَ ًوؾتةضةكة، بةاَلَ هة ًاززةى 

و غياغةتى تةصيية، غياغةتى ًوؾتةضةكة هة َُيواْ ٓةضَيٍ و هةَُيواْ بةغساز، ئةواْ بؤياْ ُية فةضظ بلةْ 
لةى ياْ تةعري ُةكةى ئةًػاَي، ئَيٌة ثَيويػتة بةثَيى ثَيساويػتيةكاُى بةغةض ئَيٌة، زةبَى ئةًةُة تةعري ب

خؤًاْ بري هة تةعري كطزْ بلةيِةوة، ًّ َضاَ واية هةدياتى ئةو خةَهلة ظؤضةى كة تةعري ئةبَى، ئةو 
فائيعة ظؤضة زةكةى، ُيوةى ًةعاؾةكة بسةى بةو خةَهلة بةُاوى بَيلاض بيِووغى، تاوةكو ئةنَيت ئيؿَيم 

ؤى ئةزؤظَيتةو، ُيوةكةى تطى هة ًةؾاضيعى غِاعى و ظضاعى غةضف بلةى، خةَهم ئيؿى بؤ بسؤظيتةوة، بؤخ
ُةوةن ٓةًووى ئةوة بَى، ًّ طوًامن ٓةية هةوةى كة سلوًةتى بةغسا بةؾَيلة هة غياغةتى ًةُٔةز 
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ض غبةى بري هة كَيؿطاو، ئةيةوَى شًاضةى ًوةظةف هة ٓةضَيٍ ظؤضبَى، هةبةض ئةوةى ييازاتى ٓةضَيٍ ئةطة
غةضبةخؤيي بلةُةوة، يةكَيم هةو كَيؿاُةى َضووبةَضووياْ ئةبَى ُاتواُّ هة ًاوةي زووًاُطيـ ًوونةى 
ًوونة خؤضاُى ٓةضَيٍ بسةْ، بؤية ًّ زاوا هة بةَضَيعتاْ و وةظاضةتى زاضايى ٓةضَيٍ زةكةَ، ثابةُس بّ بة 

ية ئةكات، ُةوةن بةغسا فةضظى بلات غااَلُة ى زةغتووضةوة كة باؽ هة تةختيتى عاًي تةصي 114ًاززةى 
هةغةض ئَيٌة ئةبَى ئةوةُسة كةؽ تةعري بلةيّ، هةبةض ئةوةى ئةًة ئةبَيتة باضططاُيةن، ثَيويػتة بةثَيي 

 ثَيساويػتى خةَهم تةعري بلات، ُةوةن بةثَيى ئةوةى ٓةًووغاَهَيم ئةوةُسة....
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 اْ فةضًوو.طةؾة خ
 بةَضَيع طةؾة زاضا د ي:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زياضة غةباضةت بة ئةوهةويةت زاْ بة نةغجاُسُى ططَيبةغتةكاْ ًّ هةطةَهى زاَ، بةاَلَ ثَيويػتة سلوًةت 
ئةو ًةضز و َضَيٌِايياُةى ططَيبةغتةكاْ ئاغاْ بلات، ياخوز بَوَيري س وق و ئيٌتياظاتياْ هة زاًةظضاوةكاْ 
ُعيم بلاتةوة، بؤ ئةوةى خةَهلةكاْ ظؤض ٓةوَي ُةزةْ هة ططَيبةغتةوة ٓةوَهى زاًةظضاُسْ بسةْ، بؤ صيووُة، 
شْ هةكاتى ًِاَي بووْ يةن َضؤش ًؤَهةتى ئةزضَيتَى، كةواتة ئةبَى ياْ واظ بَيَِى هة كاضةكةى، ياْ ًِاَهى ُةبَى، 

تاُة، ئةو كةغاُةى كةزاًةظضاوْ هةغاَهى ثاض، يةعِى بةَضاغتى ئةوة ٓيض ٓةق ُية بةٓةيى ئةو ططَيبةغ
ثؿتطريى كان طؤضاْ زةكةَ كة خةَهلاَُيم ٓةْ زاًةظضاوْ ثاض، بةاَلَ هة ًي ن تةداوظياْ كطزووة، ًّ خؤَ 
هيػتَيلٍ الية، هيػتى خةَهلاَُيلّ هة طةضًياْ، كة ظؤضيِةى كوَضو كهى ؾةٓيسى ئةُفاهّ، زاوا ئةكةَ كة 

َى هة زاًةظضاُسْ، زاًةظضاُسُةكاُيـ ٓيوازاضَ يةكػاُى َضَيصةيى هةَُيواْ كوَضو كها ئةوهةويةتياْ بسضَيت
ى ياغاكة كة ئةَهَيت ٓيض  6َضةناو بلطَيت، ثؿتيواُى يػةكةى ؾوَيط خاْ و ز.غةضوةض زةكةَ، كة هة بَططةى 

ئةصتوًةُى  دؤضة زاًةظضاُسَُيم ئةصتاَ ُةزضَيت بؤ وةظيفة ييازيةكاْ، هةٓةضغَى غةضؤكايةتيةكةى
 وةظيطاْ و ثةضهةًاْ و غةضؤكايةتى ٓةضَيٌيـ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ؾةومن خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع ؾةومن ستٌس:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هةبةض ئةوةى ًّ كةوشية ئةخري كةؽ يػة بلةَ، ظؤضبةى يػةكامن كطاوة، بةاَلَ ًةدبوضَ تَيبيِيةكامن 
بلةًةوة، بةَضاغتى ئةًةوَى تةئليس هةغةض يػةكاُى ٓاوَضَييامن كان طؤضاْ و كان كاضزؤ بلةًةوة، زووباضة 

كة تةفعيى كطزُى ئةصتوًةُى َضاشة ططُطيةكى ظؤض تةواوى ٓةية، نوُلة ئةو ساَهةتاُةى كة هة ئَيػتا 
ُةكطزُى ئةو زضوغت بووة، ض هة تةعري كطزْ بةو شًاضةية، ياخوز تةعري ُةكطزْ، ياخوز تةغبيت 

ً كاتاُةى كةباؽ زةكطَيت، ٓةًووى هةوةوة ٓاتووة، ئةطةض ئةصتوًةُى َضاشة ُةبَى ئَيٌة ُاتواُري زةغت 
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 ةيِة غةض ئةو خااَلُة، نى بلةيّ؟، نؤْ ئةو بةضُاًةية بهَيت بةَضَيوة، هةبةض ئةوة بةَ ؾَيوة عةؾوائية 
( ًّ ثؿتططى لّ تعني اٟ ٚظٝف١ قٝاد١ٜ فُا فٛمعتةعيِات زةًَيَِيتةوة، بةُيػبةتى بَططةى ؾةؾةوة ) 

( ى بؤ ئيعافة بلطَى، بةثَيى ئةو ايز٥اصات ايجالث١ٓاوَضَيلامن ئةكةَ هةو خاَهة، زووباضة ٓةضغَى ضيئاغةكةى )
ًةضز و َضَيٌِايياُةى تايبةتة بة تةعري كطزُى ًوزيط عاَ و غةضووى ًوزيط عاًيؿةوة، هة ٓةًاْ كاتسا 

َيلامن زووباضة ئةكةًةوة، هةبابةت ئةوةى زاُاُى َضَيصةيةكى تايبةت هةو تةعيِاتة بؤ شُاْ، ثؿتطريى بؤ ٓاوَض
ٓةضوةٓا كةَ ئةُساًاْ، ٓةضوةٓا بؤ شيِطة، نوُلة بةَضاغتى شيِطة يةكَيلة هةو زائرياُةى كة ئَيػتا 

ةكياْ بؤ تةعري بلطَى، بةزةغت ئةوةوة ئةُاَهَيِّ كة كازيطياْ ظؤض ظؤض كةًة، ثَيويػتياْ ثَيية كة شًاضةي
ٓةضوةٓا ططَيبةغتةكاْ وةكو ٓاوَضَيلاُيؿٍ باغياْ كطز، ًةفطوظة ئةو َضَيٌِايياُةى كة بؤ تةعيِات 

 زائةُسضَيت بياْ ططَيتةوة، هةطةَي غوثاغسا.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان عبساهلل فةضًوو.
 بةَضَيع عبساهلل ستٌساًري:

 ثةضهةًاْ. بةَضَيع غةضؤكى
ًّ زاوا زةكةَ وةكو نؤْ ًي كى ئيعافى زياضى كطاوة، ًي كة ؾاغريةكاُيـ هة سلوًةت كة غااَلُة 
زضوغت زةبآ، ثةضهةًاُى زَي ئاطازاض بلطَيتةوة بة فةضًى، بؤ ئةوةى وةاَلًى ئةو ثطغياضة اْ زةغت بلةوَى 

زةكطَى، ُاضزووياُة، ببووضة ُةًعاُى ًّ كة كة غااَلُة ظياتط هةو َضَيصة ًي كةى كة هةبةغساوة تةغسيق 
ُاضزضاوة، خاَهى زووةَ ئةوةية كة ئةوهةويةت بسضَى وةكو ٓاوَضَيياْ باغياْ كطز، زةضنوواُى غااَلُى ثَيؿوو 
هةطةَي عةيسةكاْ، بةاَلَ بؤ عةيسةكاْ ئةغبةييةت هةبةضناو بطريَى، ُةوةكو يةكَيم هةيةن ٓةفتةزا 

ِيـ ببَى، ئةو كةغاُةؾى كة هة ٓةُسةضاُةوة طةَضاوُةتةوة، خةَهم ٓةية عةيسيؿى بؤ بلطَى و تةعي
تواُايةكى باؾى ٓةية، ًةٓاضاتى ٓةية هة ًةداهَيلسا، هةدياتى ئةوةى ئَيٌة خةَهم بَِيطيّ بؤ زةضةوة بؤ 

بسضَيت ئةوةى ًةٓاضاتَيم ثةيسا بلات، ئيػتيفازة هةو تواُاياُة بلطَيت و ناُػياْ ثَى بسضَيت، ثؿلى ظياتط 
بة ثةضوةضزةوةو تةُسضوغتى و ؾاضةواُى، هة بةضاًبةضازا هة ئةصتوًةُى وةظيطاْ ًةدازي َٓيعة نةكساضةكاْ 
كةَ بلطَيتةوة، ًّ يةن صيووُة ئةزةَ، ئةصتوًةُى وةظياْ زوو ٓةظاضو ُؤغةزو غى و سةوت ًي كى ٓةية، 

، دَيطةياْ ُةبَى، خاَهى ثَيِذةَ، غةزو غى كةؾى بؤ ظياز زةكطَى، يةعِى ًّ خةًى ئةوةًة ؾوَيِياْ
ئةوةية بةؾى طةوضةى زآاتى ئَيٌة ئةوةية تةعويعى ًوةظةفيِة، بةاَلَ تةعويعى ًوةظةفيِة هة زيسى 
ًِةوة ظؤض َضووْ ُية، زاوا زةكةَ هةوةظاضةتى زاضايى زاتايةكٌاْ بة غؤفت وَيط بساتَى، بؤ بةضناو َضووُى 

ضةى َضاوَيصكاضةكاُة، َضاوَيصكاضةكاْ بةثَيى ئةو ًةعووًاتة فةضًيةى الًاُة، ثةضهةًاُتاضاْ، خاَهى ئةخريَ هة با
ئةوةُسة ظؤض بووْ، واى هَيسَيت زةبيِة سلوًةتى َضاوَيصكاضةكاْ، بؤية ئةطةض تةوظيعَيم بلطَى بةثَيى 

 ثَيويػت ئيػتيفازةى زَي زةكةيّ، ظؤض غوثاؽ.
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
اْ زوو تَيبيِى بؤ دةُابتاْ بَوَيري، كة تةوييتٌاْ زاُابوو بؤ يػة كطزْ، بةؾة ظؤضةكةى هة ٓةيى ويػتٌ

خؤى ظياتط يػةى كطز، زووةَ، بةؾَيلى ظؤض باف ئةطةض ُةَهَيٍ ُيوةى ظياتط بةؾَيم هة يػةكاُياْ زووباضة 
 بوو، فةضًوو دةُابى وةظيط.

 بووضى:بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى و ئا
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ٓةُسَيم ثطغياض كطا ئةواُةى كة ًّ تةغذيوٍ كطزووة هة الى خؤَ وةاَلًياْ ئةزةًةوة، ئايا تةداوظى 
هةكاتى خؤى باؽ كطا، هة ًوُايةؾةى ًيعاُيةى غاَهى  2818، بةَضاغتى تةداوظى 2811و  2818

ئةًػاَهةكة ٓةض تةداوظَيم ٓةبَى،  2811وة ًيعاُيةى  2811َضابطزوو، بةُيػبةتى ئةوةى غاَهى 
ئةًطةكةؾى زةضكطابَى هة ئةصتوًةُى وةظيطاْ، ئَيٌة هة وةظاضةتى ًاهية َضاًاُططتووة، ُةًاْ َٓيؿتووة ئةو 
تةداوظة ببَى، ٓةض يةكَيم هةواُةى كة ئَيػتاكة بووةتة كَيؿة، ئةو ًةوظوعةى تةعيِاتى طةضًياُة، ئةواُة 

زةظامن عي ز بلطَى، بةُيػبةى ئةواُةى كة ًوةيةتّ، ئةواُة عةيسْ، بةَهَى، ًّ ٓةض خؤؾٍ بة ظةضوضى 
ئَيػتا ئَيٌة غَى ُةو  ًوُتةغبيِى تطًاْ ٓةية، بَيذطة هة فةضاُبةضاْ، ٓةًاُة بة عةيس، ئةوة بةعةيسَيم 
هة بةيِى تةضةفةيّ ئةكطَيت، ٓةًاُة بة ًوةيةت ئةواُة ظياتط  وي ئةكات كة هةغةض ًةؾطوعَيم 
زائةُسضَيّ، ٓةتا ئيِتئاى ًةؾطوعةكة ياْ بؤ غَى ًاُط زائةُسضَيّ، بة ًوةيةت، وة ئةواُةى كة بة 
ئةواًطى ئيساضى تةعري ئةكطَيّ، ٓة اُة ًوغتةخسةًيٌِاْ ٓةية ظياتط ئةواُةى كة هة زةضةوة ٓاتووْ، 

اوةكو ئَيػتاكة ئيػتيدساَ كطاوْ بؤ فةتطةيةكى ًوةيةت، بةُيػبةتى ئةواُةى كة زائةًةظضَيّ ت
ًوباؾةضةياْ ُةكطزووة، ًوباؾةضةياْ ثَى ُاكةْ، بةَضاغتى ئةوة َضاغتة عي يةى بة وةظاضةتةكاُةوة ٓةية، 
بةاَلَ بةثَيى ياُوْ ئةواُة ئةطةض ًةؾاكيوى ظةوابتى تةعيِياْ ُةبَى، ًةفطوظة ًوباؾةضةتياْ ثَى بلةْ، 

ُةوة ئةواُة ثاضةى خؤياْ وةضئةططْ بةثَيى ياُوْ، ٓةضوةختَيليـ ًوباؾةضة بلةْ هة َضؤشى ًوباؾةضةيا
بةُيػبةتى ئةوةى كة ًي ن ؾةف غةزو ؾةغت و زووة، ئَيػتا ؾةف غةزو ؾةغت و سةوتة، هة 
ًوُايةؾةى ثَيؿوو تط باغٍ كطز، و  ؾةف غةزو ؾةغت و زوو ئةوةية كة هة بةغساوة ٓاتووة، ؾةف 

ظيطاْ بة ئةًطى ئةواْ كطاوة، هَيطةيا ٓةضنيةن كة زاوا غةزو ؾةغت و سةوتةكة ئةوةية كة ئةصتوًةُى وة
ئةكطَيت بؤ ظيازةى ًي ن، كة زاوا ئةكطَيت ظياز بلطَى، فَ ْ ًي ن واى زَي بلطَى، كةَ بلطَى، ئَيٌة ئةًةى 
 َٓيِاوًاُة ئَيػتاكة بةَ ؾَيوةية، ثَيٌاْ باؾة بةَ ؾَيوةية بَى، ئَيوةى ثةضهةًاُى بةَضَيع بؤى ٓةية هةكوَى

ٓةَهى ئةططَيت، هةوَى زايئةَُيت، ئةطةض هة ؾوَيَِيم ظيازى ئةكات و كةًى ئةكات، ئةوةى كة هة سلوًةت 
ٓاتووة َضةُطة هةزواى ئةو ٓةًوو ًوُايةؾةيا ثَيى باف بَى هةوَى ظياز بلطَى و كةَ بلطَى، بةُيػبةتى 

طا؟، بةَضاغتى ئةًاُة تةَهةباتة، تةًاؾا ئةوةى كة ئةَهَيّ تةعري ئَيػتا هَيطة بؤ ئةوةُسةيةو بؤ ئةوةُسة زاُ
ئةكةى يةكذاض ظؤضة، زَيتة غةض ئةوةى كة زائةُسضَيت، بة ئيتيفاق زائةُسضَيت هةزواى ًوُايةؾة كطزْ و 
سيػاب كطزَُيلى ئةوة ئيِذا تةيسيطةكة بةو ؾَيوةيةي هَي زَيت، ئةوة َضاغتة خؤ ئةطةض ئَيٌة ئةوةى كة هة 
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ظؤض ظياتطة هةوةى كة ئَيػتاكة ئَيٌة تةيسيطى زةكةيّ و زايئةَُيري، نوُلة ئَيٌة وةظاضةتةكاُةوة زَيّ ظؤض 
كةتةيسيط ئةكةيّ يةكةَ بةُيػبةتى ًوونةوة، ًوونة ًويةُةُة ئةبَى بسضَيت ئةوة، بة تةئليس ئةبَى 
بسضَيت، هةبةض ئةوة ئَيٌة سيػاباتى خؤًاْ هة وةظاضةتى ًاهية زةييق تطة هةو سيػابةى كة هةكؤى 
وةظاضةتةكاُةوة زَيت، بؤية تةًاؾا ئةكةيّ فةضيةكة هةوَى زضوغت زةبَى، ئةو تةوغياُةى كة كطاوة 
ٓةتاوةكو ئَيػتاكة بةَضاغتى هةطةَي ٓةُسَيم تةعسي ت كة ئيعافات بلطَيتة غةض ئةوةكاْ، هةالى هيصُةى 

غيةى باؾّ كة يػةى ياغايى ئةوة بةَضاغتى ئَيٌة بةباؾى ئةظاُري ئةو تةوغياُةف ٓةض ٓةًووى تةو
هةغةض كطا هَيطة، بةالًَََ ٓةضوةكو باغٍ كطز ًةوظوعى ٓةَهططتّ و زاُاْ هَيطة ظؤض ظياز كطزْ هةوَى، ئةبَى 
خؤتاْ َضَي و ؾوَيِى بؤ زابَِيّ، ٓةضنةَُى تةئليس زةكةًةوة ئَيٌة هةطةَي زةيى ئةوةيّ كة ئَيػتاكة ٓاتؤتة 

 ثةضهةًاْ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي يع/ز. اضغ ْ بابةَضَيع 

 هيصُةى زاضايى فةضًووْ.
 بةَضَيع ز.ئاضاؽ سػري: 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هة َضاغتيسا نةُسيّ ثَيؿِياضو َضووْ كطزُةوة ٓاتة بةضزةغتى هيصُةكةًاْ، ظؤض هةو بابةتاُةى كة باؽ كطا 

ياْ، كؤى بؤنووُةكاْ هةنةُس نةُس داضَيم تلطاض بؤتةوة، بةاَلَ ٓةُسَيلى ئةتواُري كؤى ثَيؿِياضةكاُ
خاَهَيم َضووْ بلةيِةوة، بةؽ بةَضَيعتاْ ئةطةض َضَيٌاْ ثَى بسةْ ٓةُسَى ئةُساَ ثةضهةًاْ طوةيى زَي كطزيّ 
كةوا تؤًاضًاْ ُةكطزووة بابةتةكاْ، ظؤض هةو بابةتاُةى كة ُاًاُةوَى تؤًاضى بلةيّ، تةئليسى زةكةيِةوة، 

ةيّ هة بةيِى تةؾطيع و تةُفيع، هةبةيِى تةؾطيع و زةضكطزُى ضَيٌِايى، ئَيٌة زائيٌةْ ئةبَى دياواظى بل
ٓةُسَيلى ثةيوةُسى بة ياغاكةوة ُية، ًةغةهةْ بؤ صيووُة، كة ٓةًاُة، با يةن زوو صيووُة بَٔيِيِةوة كة 

كياْ تةغيبتٌاْ كطزووة، ًةغةهةْ بؤ صيووُة بةَضَيع كان زَهؿاز زاواى كطز، زةوائرية ًوغتةسسةغةكاْ ًي 
ُية، هةؾوَيَِيلي كة ًي كياْ ظؤضة، ًاُاى ئةوةية ئةو تَيبيِيةًاْ تؤًاض كطزووة، بةَضَيع ؾوَيطخاْ زاواى 
كطز كة ئئتيٌاَ بسةيّ بة شًاضةى تةعيِات هة يةظاو ُاسيةكاْ، بةَضَيع ز.قباح ًةغةهةْ بؤ صيووُة، وتى 

كى غيازى ُية، ٓةضَيٌى كوضزغتاْ خؤى ئةو شًاضةيةى كة بؤًاْ زائةَُيّ بؤ زاًةظضاُسْ ًةغةهةية
ئةتواَُى هةطةَهيسا ًاًةَهة بلات، ًاًؤغتا فةضًاْ بؤنووَُيلى ٓةبوو كة ططُطى بسةيّ بة عةيسةكاْ، زواتط 
ٓةتا زاواى غعازاُي كطزبوو بؤ غةض ئةو كةغاُةى كة عةيسةكاْ زاُاًةظضَيَِى، زاواى غعاى كطز بؤياْ، 

ة ئةو بةَضَيعاُةى كاتى خؤى هة طةضًياْ زةضنووْ و ًوعاًةهةياْ بؤ نةُسيّ كةؽ زاواى ئةوةى كطز ك
كطاوة، ئيِذاظ ُةكطاوة، يةكَى هةواُة ًاًؤغتا فةضًاْ بوو، نةُس كةغَيلى تطيـ زاوا كطا، بؤ صيووُة، 
زاًةظضاُسُى زةضنوواُى بةؾى فةهػةفةو كؤًةاَليةتى و خةضجيى ًةكتةبات، ئةًاُة ٓةًووى نةُس 

بووْ، بةاَلَ هَيطة ثَيؿِياضةكاْ كؤى ثَيؿِياضةكاْ كة ٓةًاْ كؤًاْ كطزؤتةوة هة نةُس خاَهَيم، ثَيؿِياضَيم 
خاَهى يةكةَ ظياتط هةنةُس ئةُساَ ثةضهةًاْ زاواى كطز كة ًوتةعايسيّ، ئةواُةى كة عةيسياْ ٓةية، 
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شًاضةيةكى تط زاواى كطز ططُطى بسضَيت بةواْ، بَططةيةكيـ ٓاتووة هة ًاززة ياغاييةكة ئاًاشة بةوة ئةزات 
ططُطى بسةْ بة تةعيِى غةُةواتى غابي ة، ئايا خاَهَيم ئا هةَ ؾَيوةية زاوا هة هيصُةى ياغايى زةكةَ نؤْ 
دَيطاى ئةكطَيتةوة هة ًاززة ياغاييةكة، ياْ نؤْ ئةنَيتة بابى تةوغياتةوة، ياْ ٓةًووى بة داضَيم 

ى زاْ بة زاًةظضاُسْ، َضَيصةيةن بؤ كةَ ئةُساًاْ، َضَيصةيةن بةنةُس بَططةيةن زايئةَُيري؟، زواى ئةوة ططُط
%كطا، ظياتط شًاضةى ٓةُسَى ئةُساَ ثةضهةًاُى كة زاواى كطز، 5بَى، َضَيصةكة وا تَي ئةطةَ ئاًاشة بة هة 

شًاضةى زاًةظضاُسْ هة يةظاو ُاسيةكاْ ظياز بلةْ، هةبةض ئةوةى كة َضَيصةى بَيلاضى هةوَى بةضظة، ٓةُسَى 
َضَيعى تط زاواى كطز كة ططُطى بسضَيت بة زةضنوواُى يوتا اُة ثيؿةييةكاْ، ثَيؿِياضى ئةوةف كطا كة بة

ئةو بةَضَيعاُةى ئةطةَضَيِةوة، زيجؤضت زةكطَيِةوة، شًاضةيةكياْ زَي زاسيةظضَى، ظياتط هةنةُس ئةُساَ 
َى، ٓةُسَيلى تط زاواى كطز كة ثةضهةًاُى بةَضَيع زاواى كطز با ًي ن بةثَيى ثَيويػتى وةظاضةتةكاْ ب

وةظاضةتى ئةوياف وةكو زاَ و زةظطاكاْ ًي كى ظؤضى ئةوَى، بةتايبةتى ًعطةوتةكاْ، ئةو ًي كةى كة 
ثَيويػتة زابِسضَيت، ٓةُسَيلى تط زاواى كطز كة ططُطى بسضَيت بة كةؽ و كاضى ؾةٓيساْ بؤ زاًةظضاُسْ، 

ةغةض تةعري، ٓةُسَيلى تط زاواى كطز كة ئيوتيعاَ بلطَى بةو ٓةُسَيلى تط زاواى كطز كة تةداوظ ُةكطَى ه
شًاضةيةى كة تةضخاْ كطاوة بؤ تةعري بووْ، وا تَيئةطةَ ؾةومن خاْ بوو زاواى كطز كة كؤتايةن زابَِيِّ 
بؤ زاًةظضاُسُى َٓيعى كاض هة شُاْ، ئةًة بةؾَيوةيةكى طؿتى ثاُعة، ؾاُعة خاَهة كؤ بؤتةوة هة 

ةى بةَضَيع، ئةوةى بلطَى ئايا نةُى ئةتواَُى زاخوى ًاززة ياغاييةكة بَى، وةكو بابةتَيلى بؤنووُةكاُى ئَيو
ياغايى، نةُى بلطَى بة تةؾطيع؟، ئةوكاتة ئَيٌة بعاُري هةَضَيطةى بةَضَيع غةضؤكايةتى ثةضهةًاُةوة، ئةطةض 

 بلطَى ئةُساًَيلى هيصُةى ياغايي ئةواُةًاْ بؤ َضووْ بلاتةوة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/ع بةَضَي

 فةضًوو كان عٌط.
 بةَضَيع عٌط قسيق ٓةوضاًى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ديا هةواُةى هة ٓؤَي كة ئَيػتا هةغةض ئةَ ًاززةية وتطا، هةُاو هيصُةكاُيـ ثَيؿِياض كطاوة، زاوا كطاوة بؤ 

ةو كةغاُةى كة هة طةضًياْ ثاض ُاوياْ ٓاتبوو، نةُس بابةتَيلى زياضى كطاو، ٓةض هةوةوة زةغت ثَى بلةْ ئ
ئَيٌة وةكو هيصُةى زاضايى بةتايبةت ُاًةًاْ بؤ ُووغيوْ بؤ غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ، ئةو ُاًةية ئاضاغتةى 
ئةصتوًةُى وةظيطاْ بلات، بةٓةًاْ ؾَيوة هة تةوغياتيـ ٓاتووة، ئَيٌة ٓةًوو تةوغيةكاْ ئةوةى كة 

هةُاو ًواظةُةف ئةوةى ثةيوةُسيساضة بة ًي كةوة، كؤًاْ كطزؤتةوة، ٓاوثَيض ثةيوةُسيساضة بة ًواظةُة، 
هةطةَي ياغاكة َضةواُةى سلوًةتى زةكةيّ، هةطةَي ئةوةف ئةوةُسةى كة ئاطازاضيّ سلوًةتى ٓةضَيٌى 
كوضزغتاْ ئَيػتا هيصُةيةكى بؤ زاًةظضاُسْ زضوغت كطزووة، هةطةَي دةُابى كان ؾَيذ ئةوةى كة بةٓةَهة 

ةنوومب َضةئيػى هيصُةكةية، ئَيٌة ئةو زاواكاضياُةى كة ٓاتووْ ٓةًووى هةطةَي بةَضَيعياْ يػةًاْ كطزووة، ُ
 ظؤض غوثاؽ.
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو الُة خاْ.
 بةَضَيع الُة اظيس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةوةى ئةُساًاُى بةَضَيع كة ئيؿاضةتياْ ثَييسا، بةُيػبةت  ئيؿاضةت بة ٓةُسَيم ُويات بسةَ و تَيبيِيةكاُى

ثاًْٝا: ع٢ً ايٛسارات ٚادتٗات رد املزتلط١ فةيةضةى زوو ) 12ًاززةى  2811زاًةظضاُسْ، ئةطةض بعاُري هة 
بعلاي١ ع٢ً احملافظات  2811اقًِٝ يض١ٓ  ٚاملؤصضات َالىبٛسار٠ تٛسٜع علد ايلردات ايٛظٝف١ٝ املضتشلث١ 

( يةعِى ظؤض هة بةَضَيعاُى ئةُساَ ثةضهةًاْ، ئيؿاضةتياْ زا كة طوتياْ ات االدار١ٜ ٚفل علد صهاْٗاٚايٛسل
بةُيػبةتى زاًةظضاُسْ با هةغةض ًوسافةظات و ئةيعيةكاْ وةضبطريَيت سةغةبى عةززى غوكاُةكاْ، ئةوة 

ٛابط ٚايتعًُٝات ايؾادر٠ سضب ايقئيؿاضةتى ثَيسضاوة، بة ُةظةضى ئيعتيباض وةضطرياوة، ) 2811هة ياغاى 
ٛسرا٤ ذتني ؽلٚر قإْٛ زتًط ارتل١َ ايعا١َ يالقًِٝ ْٚفاذٙ َع اعطا٤ االٚي١ٜٛ الٚالد ايغٗلا٤ ائَ زتًط 
ططُطى ثَى زضاوة كة بةُيػبةت ًِسااَلُى ؾةٓيساْ و  2811( يةعِى ئةوةف عةيِةْ هة غاَهى ٚ املؤْفًني

، 2812ُةو  زةبَى ططُطى ثَى بسضَى بةُيػبةتى هة ًواظةُةى  ئةوةى ئةُفاي كطاوةكاْ، ئةوغاَهيـ عةيِةْ
( يةعِى ئةوةى بعامن بةُيػبةتى كة ختؾاؽاتالسضب ابةُيػبةت ئةوةى ٓةُسَيم ئيؿاضةتياْ ثَييسا )

زاًةظضاُسْ زةبَى، بةثَيى وةظاضةتةكاْ كة َضاشةكةى و عةزةزةكةياْ تةسسيس كطاوة هة ًواظةُةكة، 
ـ ئةوة ٓةضوةٓا هة وةظاضةتى ًةعِى ئةو ئيدتيػاغةكةى زازةَُى، ئةو بةُيػبةتى ئيدتيػاغاتي

ئيشتياداتى بةض ئيدتيػاغةكى ثَيويػتة هة وةظاضةتةكةى خؤى، كة زاًةظضاُسْ بَيت، هةغةض ئةغاغى 
ئيدتيػاغةكةى، ض ئيشتيادةكى ثى ٓةية بةُيػبةت ئةو ئيدتيػاغاتاُةى هةالى ُازضة و ثَيويػتيؿى ٓةية 

سْ، ٓةضوةٓا بةُيػبةتى ئَيٌة ٓةًوو هةطةَي ئةوةيّ هة هيصُةى زاضايـ ئيؿاضةشياْ ثَيى زاوة، بؤ زاًةظضاُ
بةُيػبةتى ئةواُةى كة بة عةيس زاًةظضاوْ، ئةوهةويةتياْ ثَى بسضَيت، ئةواْ كة ئةوةزي زاسيةظضَيّ، ئةودا 

ةويةت بسضَيت بةُيػبةتى زاواى زاًةظضاُسُى ُوَى بلةْ، كة عةيسةكاْ ببِة زاًةظضاُسُى زائيٌى، ئةوه
ئةواُةى كة خةضجيى غااَلُى ثَيؿرتْ، ئةفعةَهيةت هؤ ئةواْ بسضَيت، فطغةتى زاًةظضاُسُياْ ظياتط هةثَيـ 

فوضغةتياْ ظياتط ثَى بسضَيت ٓى غةُةواتى غابي ة، ظؤض  2818، غاَهى 2812بَى، ُةوةن خةضجيى غاَهى 
 غوثاؽ.

 :ْثةضهةًاغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو ثةضويّ خاْ.
 بةَضَيع ثةضويّ عبساهطظيّ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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زياضة ًّ يةن هةواُةى كة ئيؿاضة  ثَييسا، خةَهلاَُيلى خؤًاُّ كة كوضزْ، بةاَلَ هةُاوةَضاغت و باؾووضى 
ةوَى تةعري عرياق ُيؿتةدَى بووْ، ئَيػتا طةَضاوُةتةوة ٓةضَيٍ زاواى زاًةظضاُسْ زةكةْ ياخوز خؤياْ ه

بووْ ئَيػتا زاوا زةكةْ، بة ُةيى تةعيِياْ زةكةُةوة، ياخوز غةضهةُوَى تةعيِياْ زةكةُةوة، بؤية زاوا 
 زةكةَ َضَى و ؾوَيَِيم بؤ ئةواُة زابِسضَيت.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو ز.َضؤشاْ.

 بةَضَيع ز.َضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤكى 

ظؤض غوثاؽ، ثَيؿِياضى ظؤض و ثَيؿِياضى باؾيـ كطا، ئةوةى هة ياغاكة دَيطةى زةبَيتةوة، ٓةوَي زةزةيّ 
زةكةيّ، هةبةض ئةوةى ظؤض  يدَيطةى بؤ بلةيِةوة، ئةوةى دَيطةى ُابَيتةوة بة َضاغجاضزة َضةواُةى سلوًةت

% 5بؤ صيووُة ثَيؿِياضثي ئةوةتاْ كطز كة هة وضزةكاضى ٓةية، ُاكطَى ٓةًووى زاخوى ياغاى بوزدة بلةيّ، 
( ى 22بؤ كةًئةُساًاْ زابِسضَيت، وةكو َضَيصةيةن هةو َضَيصةيةى تط ُةبَى، بةَضَيعاْ ئَيٌة ياغاي شًاضة )

% كةًرت ُةبَى، تةغبيت 5(َ َضَيصةى 3( بَططةى )18ًاْ ثةغِس كطز، هةو ياغاية هة ًاززةى )2811غاَهى 
غايةكى تايبةتة بة كةًئةُساًاْ، ثَيويػت ُاكات هة ياغاى بوزدة كة بؤ يةن غاَي كطاوة، ئةو ياغاية يا

زةضزةنَى ٓةًاْ زةق بَيِري زايبَِييِةوة، بؤية ئةو ثَيؿِياضةى كة كطا هةو ياغاية ناضةغةض كطاوة، 
صتوًةُى غةباضةت بة ئةصتوًةُى َضاشة، ظؤض هةو وضزةكاضياُةو، ئةو ثَيؿِياضاُةى كة كطاْ، ئةطةض ئةو ئة

ًِيـ ثؿتطريى هة ثَيؿِياضةكةى كان كاضزؤ زةكةَ، ، َضاشة زاسيةظضاباية ئةو كَيؿاُة ٓةًووى ناضةغةض زةكطا
بة زاًةظضاُسُى ئةو ئةصتوًةُة، بةاَلَ ُاكطَيت بة ياغا زاوا بلةى، بؤية وةكو َضاغجاضزة ئاضاغتةى سلوًةتى 

ت، غةباضةت بة زةضنوواُى غااَلُى ثَيؿوو، ئَيٌة هة كة بةظووتطيّ كات ئةو ئةصتوًةُة زاسيةظضَي زةكةيّ،
رتزٜر ايضٓٛات ايضابك١  يف ايتعٝٓاتَضاغجاضزةكاْ كة هةبةضزةغتى بةَضَيعتاُة هة خاَهى زووةَ بالاْ كطزية )

( ئةُساَ ثةضهةًاْ هة كؤى 22( ئةوة اْ َضةناو كطزية بة َضاغجاضزة، غةباضةت بة ططَيبةغت )ٚاملتعاقلٜٔ
ًاُةى كة يػةياْ كطز، هةواُةية ٓةُسَيلى ظياتطيـ بَيت ثَي َضاُةطةيؿتبٍ شًاضةكة بِووغٍ ئةوئةُسا

بةتةواوى، ثَيؿِياضى ئةوةياْ كطز كَيؿةى ططَيبةغت ناضةغةض بلطَيت، هة بَططةى ثَيِذةَ زاًاَُطؾتةوة 
ًةتةكةياْ بؤ ئةوة اْ َضةناو كطزية، كة ٓةتا ئةو ًاوةيةى كة بة ططَيبةغت خعًةتياْ ٓةبووة، خع

سيػاب بلطَيت وةكو خعًةت هة بؤ خاُةُؿري، ئةوة اْ هةبةض ناو ططتية، كَيؿةى ُايةكػاُى و 
ًةضدةكاْ وةكو يةن ُية ئةوة اْ هة بَططةى غَييةَ دَي كطزيتةوة، ئةطةض غةضؤكى ثةضهةًاْ زةضفة  

و بيدوَيٌِةوة، بؤئةوةى بسضَيتة بساتَى زواى َضةناو كطزُى ئةو ثَيؿِياضاُة ًاززةكةًاْ غياغة كطزيتةوة
 زةُطساْ، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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يةكتاْ، تؤ زائيٍ يػة زةكةى، كان غةضٓةُط كةًرت يػة زةكات، با كان غةضٓةُط يػة بلات، فةضًوو 
 كان غةضٓةُط.

 
 بةَضَيع غةضٓةُط فطز ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
غَي كةؽ ثَيؿِياظى كطز بوو، بؤئةوةى ئةو تةعيِاتاُة هة ًوسافةظات هةشَيط ئيؿطافى ظؤض غوثاؽ، 

كةؽ  3ئةصتوًةُى ًوسافةظةكاْ بّ ئةوة يةكةَ، زووةَ: ًةغةهةى كةَ كطزُةوةى ًي كاتةكاْ ئةوةف 
ة ثَيويػذي، ئي رتاسى كطز، كة ًي كات هة ؾوَيَِيم كةَ بلطَيتةوة هة وةظاضةتَيم بسضَيت بةو وةظاضةتاُةى ك

هة كوَى باؽ كطاوة؟ ئَيٌة ًي كةتةكاْ نةُسَيم  2818غةباضةت بة وةاَلًى بةَضَيع وةظيطى زاضاييـ غاَهى 
ف تةداوظ كطاوة 2811( ًةبةغتٍ غاَهى 2818تةداوظى كطزية هة ٓيض ؾوَيَِيم باؽ ُةكطاوة، غاَهى )

 ًّ يائيٌةَ الية، ئةطةض بيةوَيت بؤى زةَُيطَ، غوثاؽ.
 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/ع بةَضَي
 هيصُةى زاضايى فةضًوو.

 بةَضَيع عٌط قسيق ستٌس)ٓةوضاًى(:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئةوةى ثةيوةُسيساضة بة ًي كى سلوًةتى ٓةضَيٌى كوضزغتاْ، غااَلُة كة ًواظُةى زَيت كة ُووغطاوة 
زةضةداُةى، كؤى ئةو وةظيفاُةى هة وةظاضةتةكاْ،  (، هة كؤتاييةوة كؤى ئةوَٛاس١ْ سه١َٛ اقًِٝ نٛردصتإ)

( َضؤشة 48هة فةضًاُطةكاْ تةيػيٍ كطاوة، ض ثوةيةكياْ ٓةية، ض ثوةيةكياْ ُية ئةوة تةيطيبةْ ُعيلةى )
هةبةض زةغتى ئَيٌةية، ثاض غاَهيـ ئةًاُة ٓاتووْ، هةبةضئةوة ٓةض تةداوظَيم ئةطةض ٓةبووبَيت ياْ 

اوة، تةيػيٌةكةؾى ٓةية بؤ ض فةضًاُطةيةن َضؤيؿتووْ، بؤ ض وةظاضةتَيم ُةبووبَيت ئاًاشةؾى ثَيسض
 َضؤيؿتووْ؟ ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 دةُابى وةظيط فةضًوو.

 وئابووضى: بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ة تةئليس باؽ كطاو وةاَلَ زضايةوةو ظؤض كَيؿةؾى هةغةض زضوغت كطا، زياضة كان عٌط تةوظحيى زا، بةاَلَ ب
 تةداوظ كطايةو وابعامن ثةضهةًاُتاضاْ هةبريياُة ئَيػتاكة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان غاالض فةضًوو.
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 بةَضَيع غاالض ستٌوز ًطاز:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ٓةية، ئةوةى ثةيوةُسى بةو شًاضاُةوة ٓةية كة باغلطاْ، زةضنووةكاُى  ًّ تةُٔا َضووُلطزُةوةيةكٍ
طةضًياْ، هة َضاغتيسا ئةوة ططفتَيلة كاتى خؤى هة ئةصتوًةُى وةظيطاُةوة زضوغت بووةو، ئةوة زةبَيـت 
ئَيػتاكة ًوعاهةدة بلطَيت و، ُةخطَيتة نواضنَيوةى َضاغجاضزةكاُةوةو، زواداضيـ ئةو ساَهةتة سةي كطزُى 

( كةغةى كة كاتى خؤى تةضظياْ كطزو، كؤًةَهَيم ئةُساَ ثةضهةًاُى بةَضَيعى تط 239ثَيويػتة ئةو )
( كةغة، نوُلة ططفتَيلة سلوًةت كاتى 239بووُى ئةو ) ثلٝتداضَيلى تط تةئليسياْ هَي كطزةوةو، تة

تط نؤْ ئَيػتا  خؤي زضوغتى كطزووة، ئةواْ هةغةض ئةغاغى ثااَلوتّ و ًويابةهةو وةكو ٓاوؾَيوةكاُى
ًؤظةفّ بةو بواضاُة تَيجةَضى، بةاَلَ زواتط هة ئيذطائاتى ئيساضية زاُةًةظضاوْ ئةوة ئةو ططفتة زةبَيت 

بووُى ئةوة ُابَيت تةئػري بلاتة غةض ئيػتش ايى طةضًياْ،  ثلٝتسلوًةت ناضةغةضى بلات، زوو تة
 .ُيػبةتى طةضًياْ بؤ زاًةظضاُسْ هةَ غاَهةوة، غوثاغتاْ زةكةَ

 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

( كةؽ ثَيؿِياضى كطزووة، نؤْ ًوعاهةدةى 3هيصُةى ياغايى ئةو ثَيؿِياضةى كان غةضٓةُط وتى )
 زةكةْ؟ فةضًوو هيصُةى ياغايى، فةضًوو زكتؤضة ضؤشاْ.

 بةَضَيع ز. ضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
( بَططةى يةكةَ زةَهَيت 7واُةى ياغاى ئةصتوًةُى َضاشةيةو، ٓةض هة ياغاكة هة ًاززةى )ئةو ثَيؿِياضة ثَيهة

صةى زاُيؿتواْ زةكطَيت بة ثَيى ثاضَيعطاكاْ، بةاَلَ َي(، واتة َضةناوى َضحتكٝل ايتٛاسٕ بني احملافظات تَٛراعا)
َضاغجاضزة زاوا هة سلوًةت زةغةاَلتةكة بة ياغايةن زايتة ئةصتوًةَُيم، ئةصتوًةُةكة زاواياْ كطز بة 

بلةيّ بة ظووتطيّ كات هة ًاوةيةكى زياضيلطاو ئةو ئةصتوًةُة تةؾليى بلطَيت، ئةو زةغةاَلتةى بةو 
 ئةصتوًةُة زضاية هَيي بػتَيِيةوة، بيسةى بة زةغةاَلتى ئةصتوًةَُيلى تط، ُاظامن ثَيهةواُةى ياغاية.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
ض ئَيٌة ئةصتوًةُى َضاشة تةفعيى بلةيّ و زاضيةظضَيِري، ئةصتوًةُى َضاشة غ سيةتى ئةوةى زةبَيت ئةطة 

 خةَهم تةعري بلات، كةؽ غةالسيةتى ئةوةى ُابَيت خةَهم تةعري بلات، فةضًوو كان بطٓاْ.
 بةَضَيع بطٓاْ ضؾيس سػّ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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هيصُةى بةَضَيع زةَهَيت بة تةوغية تةُعيٍ بلطَيت، ئةو ؾتاُة بة  تةُٔا ًّ يةن يػةَ ٓةية، هةغةض ئةوةى
تةوغية تةُعيٍ بلطَيت كة هةزواى بوزدة ئةَُيطَيت، تةوغية هة ياُوْ سوكٌى ئيوعاًى ُية، سلوًةت 
زةتواَُيت ًوهعةَ ُةبَيت ثَيوةى، زةتواَُيت ًوهعةَ بَيت ثَيوةى بة ئاضةظووى خؤيةتى، هةبةضئةوة ئَيٌة 

ةًاُةوَيت ؾتَيم ُةتيذةى ٓةبَيت با هة ياُوُةكة دَيي بلةيِةوة ُةن بة تةوغية تاوةكو سوكٌى ئةطةض ز
 ئيوعاًى ٓةبَيت بةغةض سلوًةت زا، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كةؽ يػةى كطز، ٓا ئةًة يةن، ئةًة زوو، ئةًة غَي، ئةًةنواض، ئاخةض  38ئاخةض ُاكطَيت بةَضاغتى 

 اكطَيت بةَضاغتى ُاكطَى، فةضًوو هيصُةى ياُوُى زوا غياغةتاْ تاوةكو بيدةيِة زةُطةوة.ُ
 بةَضَيع ز. ضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًي كات 
 :11ًاززةى 

قًِٝ اٚاَل: تتٛىل ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد بايتٓضٝل َع ايٛسارات االخز٣ اعلاد َفزدات َالنات َؤصضات اال
  درد١ 17888ٚاملؾادق١ عًٝٗا يف ف٤ٛ نًف ايزٚاتب املؾلق١ يالقًِٝ ٚايلاي  ) 2812يًض١ٓ املاي١ٝ 

 .2812ٚظٝف١ٝ َضتشلث١ يض١ٓ
ثاَْٝا: ع٢ً املؤصضات ٚايٛسارات ٚادتٗات رد املزتلط١ بٛسار٠ تٛسٜع علد ايلردات ايٛظٝف١ٝ املضتشلث١ فُٔ املالى 

قًِٝ ٚاحملافظات سضب ايتعًُٝات ايؾادر٠ َٔ زتًط ايٛسرا٤ ذتني تطلٝل قإْٛ ع٢ً َالى َؤصضات اال 2812يض١ٓ
 .2811يض١ٓ  7زتًط ارتل١َ ايعا١َ يالقًِٝ رقِ 

 2812ثايجَا: قٝاّ ايٛسارات ٚادتٗات رد املزتلط١ بٛسار٠ باالعالٕ عٔ ايلردات ايٛظٝف١ٝ املضتشلث١ فُٔ َالى ص١ٓ 
 ايتعني ٚعزٚطٗا َٛسل٠ َٚع١ًٓ يف ٚقت ٚاسل.يف ايؾشف احمل١ًٝ ع٢ً إ تهٕٛ ايٝ٘ 

رابعَا: تًتشّ ايٛسارات ٚادتٗات رد املزتلط١ بٛسار٠ تشٜٚل ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد جبلاٍٚ تتقُٔ علد املٛظفني 
ٚامسا٥ِٗ ٚ عٓاِٜٚٓٗ ٚ درداتِٗ ايٛظف١ٝ ايذٜٔ مت تعِٝٓٗ سضب ايٓضب املغار ايٝٗا اعالٙ َع االٚاَز ارتاؽ١ 

. ٚاذا ٚدلت ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد جتاٚسا يف تًو ايٓضب املغار ايٝٗا اعالٙ ٜتِ ايغا٤ االٚاَز ايؾادر٠ بايتعٝني
 بايتعٝني خالفَا يذيو ٚاععار زتًط ايٛسرا٤ ٚاختاذ االدزا٤ات ايكا١ْْٝٛ حبل املدايفني.

١ ٚاالقتؾاد ٚتعط٢ االٚي١ٜٛ يف ايتعٝني يًعكٛد خاَضَا: ال جيٛس ايتعاقل يًعٌُ يف دٚا٥ز االقًِٝ إال بٛافك١ ٚسار٠ املايٝ
 ايٓافذ٠ ٚحتتضب فرت٠ تعاقل ارتل١َ الرزا  ايتكاعل.

صادصَا: علّ ايتعٝني يف ا١ٜ ٚظٝف١ٝ قٝاد١ٜ َٔ )َلٜز عاّ فُا فٛم  َامل تٛدل هلا درد١ ٚظٝف١ٝ يف قإْٛ ايٛسار٠ 
 اٚ ادت١ٗ رد املزتلط١ بايٛسار٠ ٚ يف ٖٝهًٗا ايتٓظُٝٞ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/َيع بةَض
كةؽ هةطةَي زاُية بة ظؤضيِةى زةُط ثةغةُس كطا، فةضًووْ بؤ  8كَي هةطةَهسا ُييةكَى هةطةَي زاية؟ 

 ًاززةيةكى تط.
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 بةَضَيع ز. ضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 َٔ دا٥ز٠ َٔ دٚا٥ز االقًِٝ اىل ايكطاع ارتاـ: املاد٠ ايجا١ْٝ عغز:عٓل املٛافك١ ع٢ً ْكٌ املٛظف رتلَات٘
  ثالخ صٓٛات 3املٓكٍٛ َٓٗا ملل٠ ) ٠تتشٌُ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ْؾف راتل٘ ايذ٣ ٜتكافاٙ َٔ ايلا٥ز -1

 اعتلارا َٔ تارٜذ ْكً٘، ع٢ً إ تكطع عالقت٘ َع دا٥زت٘ ْٗا٥َٝا.
  اعالٙ َٔ ٖذٙ املاد٠ اىل د١ٗ 1ٓؾٛـ عًٝ٘ يف )تكّٛ ايلا٥ز٠ املٓكٍٛ َٓٗا املٛظف بؾزف ايزاتب امل -2

 ايكطاع ارتاـ املٓكٍٛ ايٝٗا املٛظف.
ع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد اؽلار ايتعًُٝات ايالس١َ يتضٌٗٝ تٓفٝذ اسهاّ ٖذٙ ايفكز٠ ٚحتلٜل فٛابطٗا  -3

 ٚعزٚطٗا.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بة كوضزيةكةى  وَيِة.
 َيع الُا اظيس نةهةبى:بةَض

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ئةوكاتةى كة ضةظاًةُسى زضا بؤ طواغتِةوةى خعًةتةكاُى فةضًاُبةض هة فةضًاُطةيةكى  ًاززةى زواظزةَ:

 فةضًاُطةكاُى ٓةضَيٌةوة بؤ كةضتى تايبةت:
ةو فةضًاُطةيةى كة وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى ُيوةى ئةو ًوونةية زةططَيتة ئةغتؤ كة وةضيسةططْ ه -1

( غاَي هة ضؤشى طواغتِةوةيةوة، بةًةضدَيم بة يةكذاضى ثةيوةُسى 3طواغرتاوةتةوة تَييسا و بؤًاوةى )
 هةطةَي فةضًاُطةكةى زا بجهطَيَِى.

(ى 1ئةو فةضًاُطةيةى كة فةضًاُبةضةكةى هَي طواغرتاوةتةوة ًوونةى ئاًاشة بؤكطاو هة بَططةى ) -2
 ؤ ئةو اليةُةى كةضتى تايبةت غةضف زةكات كة فةضًاُبةضةكةى بؤ طواغرتاوةتةوة.غةضةوةى ئةو ًاززةية، ب

هةغةض وةظاضةتى زاضايى و ئابووضييةوة ضَيٌِايى ثَيويػت بؤ ئاغاُلاضيى دَيبةدَي كطزُى سوكٌةكاُى  -3
 ئةَ بَططةية زةضبلات و غةضوكاض و ًةضدةكاُى زياضى بلات.

 :ةًاْثةضهغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ياغايى فةضًوو.

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 هيصُةى ياغايى ثؿتطريى ًاززةكة زةكات، وةكو ئةوةى كة ٓاتووة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو كان عبساهػ َ ُويتةى ُيعاًيت ٓةية؟
 قسيق: َؾطف٢بةَضَيع عبساهػ َ 
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 َضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.بة
َضةدا زةكةَ تؤظَيم بة غِطَيلى فطاواْ وةضيططْ، ئَيٌة غةعاتَيم و ُيو يػةًاْ كطز، يةن طؤَضاُلاضى ُةكطا 
هةغةض ًاززةكة، زةهيوي ئةوةية يػةكاْ ئةوةُسة باف بووْ تةئييسى غَي ناضَيطيؿياْ زةكةَ عي يةتياْ 

( زةَهَيت: ُابَيت يػةكاُى خؤي 56ُويتة ُيعاًيةكةَ ًاززةى ) بة ًاززة ُةبوو، بؤية َضةداتاْ هَي زةكةَ
ياْ ٓى ئةُساًاُى خؤى زووباضة بلاتةوة، كة ثَيـ ئةو يػةياْ كطزووة، ُابَيت هة بابةتةكة زةضنَيت و، هة 
 ئاخريةوة ثاؾاْ ُابَيت بطةَضَيتةوة بؤ طفتوطؤ كطزْ هةغةض بابةتى ئةو، َضةدا زةكةَ توَضة ُةبّ هة ًّ ئةًة

باؾرتيّ صيووُة بوو، غةعات و ُيوَيم ًّ طوَيٍ زَي ططت ، يػةى دواْ كطا، ثَيؿِياضى ظؤض ظؤض دواْ كطا، 
بةاَلَ ئَيٌة ئيوتعاَ بلةيّ زةيَيلٌاْ ٓةية، زةًاُةوَيت ئةو زةية نؤْ بَيتة طؤَضيّ؟ ئةًاُةوَيت نؤْ 

ُةبري، كة زةضنوويّ كة يػةيةكٌاْ ثةغةُس بلطَيت؟ َضةدا هة غةضؤكى ثةضهةًاْ زةكةَ با ئَيٌةف توَضة 
كطز نةُس باف بَيت، غووزى ُةبَيت بؤ طؤَضيِى زةيةكة، ثَيـ ئةو بَوَيت زةضنوويّ هة بابةتةكة، نوُلة 

 ( وا زةَهَيت، غوثاؽ.56ًاززةى )
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 -كان ئاضاَ -وى خؤياْ ُووغي بوو) بةياْ خاْكَى زةيةوَيت هةغةض ئةو ًاززةية يػة بلات؟ ئةو بةَضَيعاُة ُا
 -ًاًؤغتا فةضًاْ -ئآةُط خاْ -كان زَهؿاز -كان ئاغؤ -فكان ؾؤَض -ؾوَيط خاْ -كان ؾعاْ -ظكية خاْ

 تاضا خاْ( ئَيػتا بةياْ خاْ فةضًوو. -ثةضياْ خاْ
 بةَضَيع بةياْ اظيس كؤنةضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًاززةية زكةَ، بةؽ زاخواظ زكةَ بةَضَيع وةظيطى زاضايى بؤًة َضووْ ئةظ ب خؤ ثؿتةظاَُى هعى 

كطزُةوةيةكى بساتّ، ئايا ز ظَي ًاوةيى زا نةْ كةؽ ز كةضتَى طؿتى، ز كةضتى سلوًةتَى نووية بؤ كةضتَي 
 تايبةت ئيـ بلاتّ؟ ئةطةض ظةظيةت ُةبَيت، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ةضًوو.كان ئاضاَ ف

 بةَضَيع ايوب ُعٌت يازض)ئاضاَ(: 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ زاوا زةكةَ ئةو ًاززةية ئيويا بلطَيتةوة، نوُلة ئةطةض بَيت و غةيطى ًواظُةى 
(ف بلةيّ يةن ًؤظةف هة كةضتى طؿتيةوة ُةنووةتة كةضتى تايبةت، نوُلة بة 2812و2811و2818)

 ةكةًاْ ثَي بَوَيت وةظيطى زاضايى؟، ظؤض غوثاؽ.ثَيى عةزةزةكةية، ئةطةض ٓةية عةزةز
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ظكية خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ظكية غيس قاحل:
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
َضاغتى ثطغياضة ًّ بةياْ خاَُى بةضى ُوكة كط، ًةز ظَيذي دةُابى وةظيطى بؤًة زياضكةتّ ئايا نةُس كةؽ 

ثاض زةضخػذي، ئةظ ًة ثةغةُس كطى ًوغتةفيس بووُة بؤ ٓةُسَيم و بعاُري ئايا بؤ  ًة ش ظى ًاززة
سافةظةن، بؤ ٓةُسَيم و خةَهلةن ش كةضتى طؿتى بهَيتة كةضتى تايبةت؟، كو بؤنووُة ًِة ؾةخػى ئةوة ُةبووية 

ثَيت ظى ية كو هعَي زةضكَى سافعةن بؤ ٓةُسَيم و خةَهلَيم ش كةضتى طؿتى بهَيتة كةضتَى تايبةت، ش بةض ٓةُسَى ش 
سلوًةت ٓةُسةن ضَيلاضَى زى بططيتة بةض، بؤ صيووُة ئةو ئيٌتياظاتةى زةزاتة كةضتى طؿتى ئةواْ ئيٌتياظات كةًرت 
هَيلةتّ ئو زيػا شى َضَيدؤف كطُة، ظةًيِة خؤف كطُة بؤ كةضتَى تايبةت، ٓةًى ييتاعَيت ش كةضتَى تايبةت ٓةبَيذي 

وى بلةتة كةضتَى تايبةت، ئةطةض ُا ب َضاية ًّ ٓيض َضةُطَيلى ُابَيتة سافع بؤ ٓةُسةن بؤ ٓةُسةن خةَهلةن َضو
 خةَهلةن ش كةضتَى طؿتى بهيتة كةضتَى تايبةت و، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ؾعاْ، تلاية ئيوتعاَ بة وةيت بلةْ هةكاتى يػة كطزْ، فةضًوو.

 :بةَضَيع ؾعاْ اظيس
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ ثَيٍ واية ئةوة ًاززةيةكى ًطزية، يةعِى ٓيض ئةغةضَيلى ُية، ئَيٌة زةتواُري ئيػتفازة زَي بلةيّ كة 
ظيِسوو بلةيِةوة، تةُيا ًوختةؽ بلةيّ بة ئةواُةى كة زةضنووْ ًوغتةفيسْ هةو ًاززةية، كة تةُيا 

ؾوَيط خاُة ئةو ظياتط ؾةضح زةكاتّ كة ئةٌٓيةتةكةى ؾةضحيةى ًوٓةُسغري بططَيتةوةو، ؾةضسةكة الى 
نية؟ تةُيا ئةو ًاززةية بؤ ًوٓةُسغري ئيػتفازةية ٓيض ساَهةتَيلى تط َضووى ُةزاوة، بؤية ًاززةيةكى 

 ًطزووة، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ؾوَيط خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ؾوَيط ستٌس صتيب:

 كى ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةضؤ
ًّ تةئيسى ئةو ًاززةية زةكةَ، هةبةضئةوةى شًاضةيةكى ظؤض ًوٓةُسغري ئيتكاَهٌاْ ثَيوة زةكةْ، ئةو 
ًاززةية ُاظامن بؤنى  وزي ئةواْ ُاكات؟ هةبةضئةوة ًوٓةُسغري واياْ هَي ٓاتووة هةطةَي ًةياوهيـ ئيـ 

سلوًةتى ٓةضَيٍ، ئةوةُسة ؾطوتةكةى ياغية زةكات و هة زائريةية، ُيعاًى ًةكاتبى ٓةُسةغى زةضنووة هة 
( 15( غاَي ظياتط خعًةتى ٓةبَيت، )28زةَهَيت ئةو ًوٓةُسيػة ئةو ًةياوهة زةبَيت ًوٓةُسيػَيم بَيَِيت )

غاَي ظياتط خعًةتى ٓةبَيت، غةيط زةكةى ئةواُة ظؤضبةى هة زةوائريْ، هةبةضئةوة ُاتواُري ئَيػتا ئةوة 
بابةتة ٓاتووة، بة َضةئى ًّ ًوٓةُسيؼ نوُلة يةواُيِى ظؤض ٓةية، ئةطةض  ؾلػتى ًةياوالتيـ ظؤضى هةو

بَيت و ؾطوتى بة دواُى تةتبيق ُةكات، ياْ غةضثَيهى بلات ٓةتا ئةطةض هة كةضتى تايبةتيـ بَيت 
ؾةٓازةكةى زَي غةسب زةكطَيتةوة، هة ُةيابةى ًوٓةُسغري، يةكيةتى ئةُساظياضاْ زةضزةكطَيت، هةبةضئةوة 

با ًوٓةُسغري َضةدائةْ بططَيتةوة، نوُلة ئيتكاَهَيلى ظؤضًاْ ثَيوة زةكةْ و، تلا زةكةَ هة وةظيى ئةوة 



 348 

ًويؤُى غااَلُةى ُاوَيت،  2( ًويؤُةكة ًوٓةُسيؼ، توخوا ًوٓةُسيؼ يةت 2ًاهية ثَيـ ئةوة وتى )
ظاض زؤالض زةكات ٓة 18غاَي خعًةتى ٓةبَيت زاواى  28نوُلة ئةو باوةَض بلةْ ًوٓةُسيػى وا ٓةية كة 

ئَيػتا هة ًةياوي، بةاَلَ ئةطةض تؤ ًةداهَيلت بؤ كطزةوة با ئةو ُيو ًةعاؾة وةضططَيت خؤ ٓةض هةبةض 
غاَي ئةوكاتة خؤى خيِة ثةيا زةكات، هة كؤُفطاغَيم زا كة  5تةياعوزيةكةيةتى و، ًوزةكةف بلطَيت بة 

يس كطايةوة غةض ئةَ خاَهة، بةاَلَ بةزاخةوة هة كابيِةى ثَيِذةَ بة غةضؤكايةتى كان َُيهري ظؤض تةئل
ُةنووة بواضى دَيبةدَي كطزُةوة، كة ًّ خؤَ هةو كؤُفطاغة بووَ، زةغت خؤؾيؿٍ هةو كةغاُة كطز كة 

 ئةو ؾتةياْ كطز، بةاَلَ ُاظامن بؤنى ُةكطا؟ كة ئةوة خعًةتَيلى ظؤضى ًةؾاضيع زةكات، ظؤض غوثاؽ.
 :هةًاْثةضغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ؾؤَضف فةضًوو.
 بةَضَيع ؾؤَضف غيس زتيس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ ثؿتطريى ئةو ًاززةية زةكةَ، ٓةضوةكو نؤْ غاَهى ثاضيـ سلوًةت هة ثطؤشة ياغاي بوزدة زا ُاضز 

م بووى، وةكو ٓةُطاوَيلى غةضةتايى بؤ كةَ كطزُةوةى تةظةخوًى ًؤظةفري بوو، ئةطةض نى َضةُطة كؤًةَهَي
ٓةُطاوى تط ثَيويػت بَيت بؤ كةَ كطزُةوةى تةظةخوًى ًؤظةفري، بةاَلَ ئةوة يةكَيلة هةو ٓةُطاواُةوة، 
ٓةُطاوَيلى غةضةتاييـ بَيت، بةاَلَ ئةوةى ئةًّ يػةى بطازةضاْ زووباضة ُاكةًةوة، نوُلة تا ئَيػتاكة 

طؿتيةوة خعًةتةكةى طواغتةوة بؤ ئاًاضَيلٌاْ هةبةض زةغت ُية نةُس كةؽ هة غاَهى َضابطزوو هة كةضتى 
كةضتى تايبةت، ئةوةى ئةًّ طوَى بيػتى بةَضَيع وةظيطى ث ُساُاْ بووَ ئةو ضؤشة وتى ئيؿلاهةكة هة 
تةعويٌاتةكاْ و ئيذطائةتةكاُةوةية، بؤية ئةطةض َضووُلطزُةوةيةن هةاليةْ بةَضَيع وةظيطى زاضاييةوة 

ةى ئةطةض ثَيويػت بلات ئيذطائات و ئاهيةتةكاْ و ًيلاُيعًةكاْ بسضَيت هةغةض ئةو بابةتة، وا باؾرتة بؤئةو
طؤَضاُى بةغةض زابَيت، بؤئةوةى بتواُطَيت كاضيطةضى خؤى ٓةبَيت هةغةض كةًلطزُةوةى تةظةخوًى 

 ًؤظةفري ُةيى بووُياْ هة كةضتي طؿتيةوة بؤ كةضتى تايبةت، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ئاغؤ فةضًوو.كان 
 بةَضَيع بلط كطيٍ )ئاغؤ(:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 هةطةَي َضايةكةى كان ؾؤَضؾى غيس زتيسَ، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان زَهؿاز فةضًوو.
 بةَضَيع زَهؿاز سػري يازض:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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ثَيٌاْ بَوَيت نةُس كةؽ تواُيويةتى غووز هةو ًاززةية ببيَِيت؟  ئةو ًاززةية كة زاُطاوة، سلوًةتى ٓةضَيٍ
ئةطةض ُةيبيِيوة كةواتة زةبَيت ئي طاض بلات بةوةى كة سلوًةتى ٓةضَيٍ هةَ تةختيتةى فةؾةزي َٓيِاوة، 
هةوةى بتواَُيت تةظةخوَ هة كةضتى طؿتى بلات بؤ كةضتى خام، ياْ ئةطةض ًاززةكة ُةبووةتة ٓؤى ئةوةى 

م بَطوات بؤ كةضتى تايبةت  هةبةض زوو ٓؤ، هةبةض ئةو ئيٌتياظاتاُةى هة كةضتى طؿتى زا ٓةية وةن خةَهلَي
ظةوى وةضططتّ، وةن تةياعوزى، وةن كؤًةَهَيم ؾت ٓةية، هةبةضئةوة ثَيٍ واية خةَهم ُاَضواتة ئةوَى، زوو: 

ض واظ هة زةوائريى زةوَهةت هةبةضئةوةى ئةوة تةُٔا بؤ ييتاعى خاقة، يةعِى كةغَيم بؤ كاضى )سط( ئةطة
بَيَِيت ئةوة  وزي ُاكات بةثَيى ئةو ياغاية تةُٔا ييتاعى خام و خاوةْ كاض زةبَيت، يةعِى يةكَيم 

% هة َضاتبى 58كطَيلاضى غةضبةخؤ بَيت  وزي ُاكات بَطواتة ئةوة، غَي: ئةو ُيػبةتةى بؤ زاُطاوة هة 
و، ًوزةكةؾى غَي غاَهة، ثَي زةنَيت كةَ بَيت، بؤية ئةقَويةكةى، ثَي زةنَيت ُيػبةتةكةى كةَ بَيت 

خةَهلَيم ُاتواَُيت غووز هةو ًاززةية ببيَِيت، ئةطةض وابَيت ًاززةكة تةُٔا باض يوَضغيةكة بة بَطواى ًّ ياْ 
 ئةوةتا زةبَيت تةعسيى بلطَيت ئةو ًاززةية، وا بلطَيت خةَهم غووزى هَي ببيَِيت، ظؤض غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي بايع/ ز. اضغ ْبةَضَيع 
 ئآةُط خاْ فةضًوو.

 رؤٚف:بةَضَيع ئآةُط عاضف 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

%ى كان زَهؿاز زةكةَ، ئةطةض بَيت و ئةوة بة ئيعتي ازى ًّ ًاززةكى ظؤض ظؤض ًوٓيٌة، 188ثؿتطري تةواوى 
وسيِط(، ئةو ًؤظةفاُةى كة ئَيٌة ًوٓيٌةكةى هةوةية ئةوة ًوؾليوةكى سةي زةكات ثَيى زةوتطَيت )كةثةغتى بي

كة هة زةوائريى زةوَهةتّ، كة ئَيػتا خؤًاْ زةَهَيّ َضَيصةياْ ظيازةو تةعري زةكطَيّ يةُيعة ًوثَيى زةَهَيري ئَيػتا بةتاَي 
و تةعري ُاكطَيّ، هة ٓةًوو واَلتاُى زوُيا ظؤض ظؤض ئيٌتياظات ٓةية زةزضَيتةوة، تةؾذيع زةكطَيت، كة ًؤظةف هة 

بلطَيت، بؤئةوةى غيػتةًى واَلت  ثلٝتى سلوًى بهَيتة كةضتى تايبةت، بؤئةوةى ُيعاًى ًوئةغةغاتى تةكةضت
( غاَهة ظؤض ظؤض كةًة، نوُلة وا 3بةثَيـ بلةوَيت، ئَيٌة كة زَيري فعوةْ ئةوةى كان زَهؿاز باغى كطز ئةو )

ى َضاظى بَيت، ئةوة الى كةًى زةبَيت ببَيتة ثَيسةنَيت ئةًة ًطزُى بة ًؤظةفى ثيؿاْ بسةيّ، وة بلةيّ بة هةضظو تا
ٓةبَيـت كة هةاليةكى ًةعاؾى ُابَطَيت ياْ بة ُيوة  ( غاَي؟ ٓةتا غي ةى5( غاَي بة َضاتبى تاًيـ، بؤنى ببَيتة )5)

( غاَهى نى ثَي زةكطَيت؟ ُيوة 3ًةعاف كة زةيسضَيَن، هةاليةكى بتواَُيت خؤى بهةغجَيَِيت هةو دَيطايةى، ئةو بة )
زةنَيت ُيوة ُانَيت هةو زَهة َضاوكَيية كة ئايا ئةًّ تةياعوزى وةضزةططَ ياْ وةضُاططَ؟، ئةو ساَهة وةظعى سةي 
كطزُى زةبَيت ظؤض تةعويٌاتى ناكى هؤ زابِطَيت، بة ثَيى ثَيوةضى عوًطى ئةو ًؤظةفةى زةنى، بةثَيى ثَيوةضى ئةو 

بووة؟، نةُس غاَهة تةعري ُية؟ بة ئيعتي ازى ًّ ئةطةض ئةو  خيِةى كة زةَضوات، بةثَيى طةصتة نةُس غاَهة تةعري
( غاَهة َضةناوى ظياتطى هؤ بلطَيت، ثاضةكةى 3ًاززةية زابَطَيصضَيتةوة، يةعِى غياغةكى ُوَيى هؤ بلطَيتةوة ئةو )

، ظؤض ظياتط بلطَيت، تةؾذيع بلطَيت، باوةَضتاْ ثَي بَيت ًوؾليوةكى ظؤض ظؤض طةوضة هةغةض بوزدةى سةي زةكات
 غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 ًاًؤغتا فةضًاْ فةضًوو.
 بةَضَيع فةضًاْ ععاهسيّ ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
زياضة تةئيسى كان زَهؿاز زةكةَ بةَضاغتى هة َضةئيةكةى، بةاَلَ زياضة ئةو ٓاُساُةى كة زضاية هة بؤئةوةى كة 

بؤ كةضتى تايبةتى، ثَيٍ واية كةًوكوَضى تَيسا ٓةية، زةبَيت ظياتط ٓاُساُى تَيسا هة كةضتى طؿتيةوة بهَيت 
ٓةبَيت، زةغت خؤؾاُةى تَيسا ٓةبَيت، تاكو ًؤظةفةكة بهَيت ئةوة خاَهى يةكةَ، خاَهى زووةَ ٓةض كاتَيم 

وة، َضةُطة ئةو كةغة هة كةضتى طؿتيةوة زةنَيت بؤ كةضتى تايبةتى ًةدازي ئةوةى ثَي بسضَيت بطةَضَيتة
ئةوةياْ يةن هة غوبياتةكاْ بَيت كة كةؽ دوضئةتى ئةوة ُةكاتّ بهَيتة كةضتى تايبةتى، هةبةضئةوةى ئَيٌة 
ٓةًووًاْ زةظاُري كةضتى طؿتى ًةظًووُرتة هة بؤ ًوغتةيبةزي ئيِػاْ هةكةضتى تايبةتى، بةتايبةتى كة 

 هةبةض خاُةُؿيِةكةى، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْةضؤكي غز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ثةضياْ خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ عبساهطظيّ:

 .بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ
 ًّ تةئيسى يػةكاُى ؾوَيط خاْ و كان زَهؿاز زةكةَ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 تاضا خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع تاضا حتػري ئةغعةزى.
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

اغتى ئةوةى هة ئاخري زةًَيَِيتةوة يػةكاُى زةكطَيت، بةؽ ئةوةُسةية وةكو ثطةُػيح ؾتَيلى ظؤض باؾة، ئةو بةَض
تةؾذيع كطزْ و ٓاُساُةكةى ظياتط بَيت، كة ئةطةض بَيت و ٓةًوو َضاتبةكةى بَيت وةضى بططَيت ُةن ُيوةى ئةو 

بةتايبةتى هة ثةضهةًاُى كوضغتاْ زا ئَيٌة ئَيػتا ًةعاؾةى، بة تةقةوضى ًّ ئةو تةئيسكطزُة بؤ ئةو اليةُة باؾة، 
تةئيسى ئةوة زةكةيّ، كة ياغاي خاُةُؿيِى و زةغتةبةضى كؤًةاَليةتى، كة يةكةَ ؾت بؤ كطَيلاضاصياْ زةغت ثَي 
كطز بة ٓيواى هة كةضتى تايبةت زا ض وةختَيم خاُةُؿري بة تةواوى زاُطاو، تةؾذيعى تةواوى بؤى ٓةبوو، 

خةَهم هة كةضتى طؿتى زةنَيت بؤ تايبةت، هةبةضئةوة َضةناوكطزُى ئةو بابةتة ُةن ئَيٌة اليببةيّ ئؤتؤًاتيليةْ 
( 13ياْ بَوَيري غووزى ُةبوو، نوُلة ئَيٌة زةظاُري زواى بةزوانوومن هةطةَي وةظاضةت و ئةواُة هةوة زةنَيت بةؽ )

ة ُوَى زةبَيت زةضزةكةوَيت خةهةهةكاْ نية؟ با كةؽ نووةتة ئةو كةضتة هة غاَهى َضابطزوو، بةاَلَ ٓةًوو ؾتَيم ك
ئَيٌة ٓةوَي بسةيّ ظياتطى بلةيّ، بؤئةوةى خةَهم ظياتط تةؾذيع بلةيّ بهَيت بؤ كةضتى تايبةت و، هة كةضتى 

 طؿتى ظؤض ظؤض فائيع ُةبَيت ًةدبوض ببري تةياعوزياْ بلةيّ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ايى فةضًوو، زوا غياغةتاْ.هيصُةى ياغ
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 بةَضَيع ز. ضؤشاْ عبساه ازض زظةيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ثَيؿِياض كطا، يةن هةو ثَيؿِياضاُة ثَيويػت بةو ًاززة ُاكات، هةبةضئةوةى ئةواُةى  48غةباضةت بة ًاززة 

، بؤية ثَيويػت 2811اَهى كة غووزًةُس بوويِة هةو ًاززة، غووزياْ هَي وةضططتية شًاضةياْ كةَ بووة هة غ
ُاكات ئةو ًاززة ٓةبَيت ئةوة يةن هة ثَيؿِياضةكاْ، ثَيؿِياضى زووةَ ًاوةكة كةًة هة غَي غاَي بلطَيتة 
ثَيِر غاَي، ثَيؿِياضَيم كطا ُيوةى ًوونة ُةبَيت سلوًةت تةسةًوزي ٓةًوو ًوونةى بلاتّ، 

اْ، بةاَلَ ًوٓةُسيؼ كة وؾةى فةضًاُبةض ٓاتية ثَيؿِياضةكيـ كطا كةوا ئةُساظياض ظياز بلطَيت، بةَضَيع
ٓةًوو ئةواُة زةططَيتةوة كة هةغةض كةضتى طؿتيِة، ئةطةض خةهةهةن هة َضَيٌِايى ٓةية ثَيويػتة 
َضَيٌِاييةكاْ ٓةًواض بلطَيت ثَيهةواُةى ياغاكة ُةبَيت، ُاكطَيت ئَيٌة ٓةُسَيم توَيص باؽ بلةيّ، ٓةُسَيم 

 وؾةى فةضًاُبةضت بةكاضَٓيِا، بةَضَيعاْ ٓةًوو ئةواُة زةططَيتةوة، ظؤض غوثاؽ. بَطواُاًة باؽ بلةيّ، كة
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دةُابى وةظيط يػةت ٓةية؟ فةضًوو.
 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى وئابووضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
وةتة ثةضهةًاْ، ثَيـ ئةوة ٓةضوةكو باغٍ كطز هةاليةْ زوو زياضة ئةو ثَطؤشة ياغاي بوزدة كة ٓاتو

سلوًةتةوة ئةوة ًوُايةؾة كطاوةو، تةئليسيـ هةغةض ئةًة كطاوة كة ئةَ خاَهة كة ئَيػتاكة ئةَ ًاززةية 
كة ٓاتووةتة ئَيطة ظؤض باغى هةغةضكطا، بة ُيػبةتى ًوٓةُسغيِةوة كة ؾةضحيةيةكى ثَيويػذي هةُاو 

ى وةيت ئةًاُة عةزةزيؿياْ ئةوةُسة ظؤض ُية، زياضة وةظيطة تايبةشيةُسةكاْ سلوًةت و، هة عةيِ
بةتايبةتى ئةواُةى كة ظياتط ًوٓةُسغياْ هةالية ئةواْ ئي رتاسياْ ئةوة بوو، كة ئَيٌة ُاتواُري ئةو 

ُية،  ًوٓةُسيػاُة ئيػتيِاياْ هَي بلةيّ و، هة ٓيض ئةوةيةكة ُةٓاتووة ًاززةيةكة بَوَيٍ ًوٓةُسغي تَيسا
ًوٓةُسيؼ فعوةْ ًؤظةفة و ياُوُى خسًةى ًةزةُى هةغةض تةتبيق زةبَيت، بةاَلَ ئةوةف ؾةضتى َضؤيؿذي 
بؤ كةضتى تايبةتى ئةوةية وةظيطةكةى ًوافةيةت ُاكات، زةبَي وةظيطةكة ًوافةيةت بلات ئةو بَطوات ، ئةو 

ُابتاْ ئةو ًةعووًاتةتاْ ٓةبَيت و، ُةَضوات، يةعِى ًةوظوعةكة هة وةظاضةتةكاُة، بؤية ًّ سةظ زةكةَ دة
بةُيػبةتى ئةوةى كةوا ًوزةكة كةًة غَي غاَي ئَيٌة الضضياْ ُية ئةطةض وةكو سلوًةت بلطَيتة ثَيِر 
غاَهيـ ٓيض ًوؾليوةيةكٌاْ ُية، ئةطةض زةظاُّ ئةوة كَيؿةكة سةي زةكات، بةاَلَ بؤ ًةعووًاتى دةُابتاْ 

ُةتة كةضتى تايبةت ئةوةُسة كةًّ، َضةُطة ًّ ئيشكايةكةؾٍ هة ٓةتاكو ئَيػتاكة ئةو عةزةزةى كة نوو
 الُةبَيت، غوثاغتاْ زةكةَ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى زاضايى تَيبيِيةكتاْ ٓةية؟ فةضًوو.

 بةَضَيع ز. ئاضاؽ سػري ستٌوز:
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًاززةكة سيَيَِيتةوة، وةكو بِةًايةن ثؿتى ثَيببةغرتَيت ُةن بةَضاغتى بؤنووُى ئَيٌة واية كة ئةقَوى 

ًةضز ُية هةَ غاَي و غاَهى زآاتوو، ئةوة ًةغةهةيةكى ًوغتةيبةهية هةغةض ئةو ًةبسةئةى بةضزةواَ بَيت 
هة ياغاى بوزدةزا، نوُلة ًةغةهةيةكى ًةبسةئية، كة بؤنووَُيم ٓةية كة شًاضةى فةضًاُبةضاْ ئةطةض 

ضتى طؿتى كةَ بلطَيتةوة بهَيتة كةضتى تايبةت، هةواُةية غاَهى يةكةَ، غاَهى زووةَ، شًاضةكة بلطَيت هة كة
كةَ بَيت هة زآاتووزا ظياتط بَيت، بةؽ تةُٔا بؤنووَُيلٌاْ ٓةية ئةطةض بلطَيت هة بَططةى غَي ئةقَوى 

ايفكزٙ ٚحتلٜل  اسهاّ ٖذٙ ع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد اؽلار ايتعًُٝات ايالس١َ يتضٌٗٝ تٓفٝذًاززةكة )
(، ئةطةض بلطَيت ئةو تةعويٌاتاُة ئةوة وا تَيسةطةَ طةَضاُةوةؾى ُاوَيت بؤ ثةضهةًاْ، بة فٛابطٗا ٚعزٚطٗا

ؾَيوةيةن بَيت هة بةضشةوةُسى ئةو فةضًاُبةضاُة بَيت كة زةياُةوَيت بهِة كةضتى طؿتى و، ئةطةض بلطَيت 
هةو بَطوايةزاَ ًةفعوزي ياْ زةضئةصتاًى تةُفيعى بَططةكة هة ئةو غَي غاَهة بلطَيت بة ثَيِر غاَي، 

 بةضشةوةُسى ٓةضزوو كةضتى تايبةت و طؿتى زةبَيت، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو غؤظاْ خاْ تَيبيِيةكت ٓةبوو؟
 بةَضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُوضى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةوة كطز وتى كَيؿةى ًوٓةُسيؼ، بةتايبةتى ٓى ًوٓةُسيؼ بة ناكلطزُى ئةو كةؽ باغى ه 3ظياتط هة 
بَططةية نان زةبَيت، ًةوظوعى كاضكطزْ هة كةضتى تايبةت كوتوضة ئةوة وضزة وضزة خةَهم ثَيويػتة َضابَيت 

ُسا ئةو هةطةَهى، بةاَلَ هةطةَي َضآاتِةكة زةبَيت وةظاضةت سلوًةت تةغٔي تياْ بؤ بلات، هة َضَيٌِاييةكا
َضَيططييةى زةَٓيِطَيتة بةضزةًى ًوٓةُسيػةكاْ، بَيطوًاْ واياْ هَيسَيت ُانِة ُاو كةضتى تايبةت، بؤية ًّ 
ثَيساطريى هةغةضئةوة زةكةَ، ئةو غَيية بلطَيتةوة بة ثَيِر و، كة زةَهَيي فةضًاُبةض َضاغتة ًوٓةُسيػيـ 

ى ئةواُة َضَيطا ُازةْ ًوٓةُسيػةكاْ بَطؤْ، بؤية ئَيٌة زةنَيتة خاُةى فةضًاُبةضاْ، بةاَلَ هة َضَيٌِاييةكاُ
ُةن بة تةوغية بلطَيتة ُاو زةيى ياغاكةوة، ٓةًوو نري و توَيصى فةضًاُبةضاْ ئةطةض واُةبيََت ُابَيت ئةو 

 ًاززةيةو غووزى ُابَيت، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ئآةُط خاْ فةضًوو.
 رؤٚف:ةُط عاضف بةَضَيع ئآ

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ًّ بؤية و  ًطزُياْ ثَي ثيؿاْ زةزةْ بة هةضظو تاى َضاظى بّ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ؾوَيط خاْ فةضًوو.
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 بةَضَيع ؾوَيط ستٌس صتيب:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةْ ئةو َضَيٌِاييةى كة زةضى كطزووة بؤ ًةكاتيبى ئةطةض ئَيٌة بؤ ًوٓةُسيؼ ئةو ئيؿة ُةكةيّ، باوةَضبل
ٓةُسةغى ُانَيتة بواضى دَيبةدَي كطزُةوة، نوُلة ٓيض ئةو ٓةًوو ؾطوتةى بؤ زاُاوة زةبَيت وابَيت بؤ 
ًةياوي، ئيرت بؤية ئَيٌة كةضتى ًةياوالشياْ ثةكى كةوتووة، ئةطةض ًّ ًوٓةُسيػَيلى بة تواُا هةطةَي 

ًةعاؾى بسةًَي ًوتةئليس بة ًةياوالتةكة واى هَيسَيت، ئةقَوةْ ثَيويػتى بة ًةياوي بَيت و، ًّ ُيو 
ئيؿطافى زةوَهةت ُابَيت، نوُلة ًوٓةُسيػةكة هةوَى فَيطى ئيبسا  زةبَيت ظياتط ٓي ن زةبَيت، باوةَض بلةْ 

كة نةُس ُيوةى ًوٓةُسيؼ بةياُياْ كة زةنَيتة غةض ًةؾطو  بةزةَ ًؤبايوةوة، ئةو ئػووبة تاظاُةؾةوة 
ظةضةضى زاوة، غَي نواض ئيؿى ًةياوالت بةخؤى زةكات، ئَي باؾة ًّ بؤ ُةخيةًة غييةيةكى ياُووُيةوة، با 

 ٓةض بؤخؤى هةطةَي ًةياوي ئيـ بلات.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 دةُابى وةظيط فةضًوو.
 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى ئابووضى:

 ضؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَيع غة
ئَيٌة هة وةظاضةتى زاضايى ٓيض تةعويٌاتَيلٌاْ زةضُةكطزووة، كة بَوَيري ُابَيت ًوٓةُسيؼ بَطوات بؤ كةضتى تايبةت، 

 غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

زةَهَي ٓةض  هيصُةى ياغايى بة َضةناوكطزُى َضاى ثةضهةًاُتاضةكاْ، نوُلة زوو غَي َضةئي ٓةية، يةكَيلياْ
ًاززةكة هةغو بلطَيت، يةكَيلى تطيـ زةَهَى ًوٓةُسغري بهَيتة ُاو ٓيِةكة، بعاُري نؤْ غياغةى 

 زةكةُةوة؟، تلاية فةضًووْ.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ةى  اتة زةُطساُةوة.يةكةَ: ثَيؿِياضى ئيويا كطزُى ًاززةكة، زاوا هة غةضؤكايةتى ثةضهةًاْ زةكةَ ئةو

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ئَيػتا بةَضَيع غلطتَيطى ثةضهةًاْ ٓةُسَيم تَيبيِى ٓةية، با بفةضًوَيت.

 :/غلطتَيطي ثةضهةًاْبةَضَيع فطغت اظيس عبساهوة
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًةطيوعةيةن ًؤظةفري كة ئيؿياْ ثَي ُية، ئةقَوى ئةو ًاززةية بؤئةوة زاُطاوة، سلوًةت ُةدات بَيت هة 
كو ظةختة هةغةض زةوائري، فائيعْ هة سادةت، ٓةكا ئَيٌة بَيري واى هَيبلةيّ ؾةهةي  ةيِة ُاو زةوائريى 
سلوًى ًةداي بةواُةف بسةيّ، ئةواُةى كة زةوائريى سلوًى ئيؿياْ ثَي بيذي و، ظةضوضى بَيت بؤ ئيؿى 

 ةيةكى غوبية يةت ٓةزةفى ئةو ُةقة بةدَي ُآَيَِيت و، ظؤض غوثاؽ.سلوًى، بة َضةئى ًّ ئةوة ُةتيذ
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 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ياغايى فةضًووْ.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ئيوياكة بسضَيتة تةقويت، ظؤض غوثاؽ. 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كةؽ زاوا زةكا، كَي  3ئَيػتا َضةئيةن ٓةية زةَهَيت ئةقَوى ًاززةكة بةكاًوى ئيويا بلطَيت، كَي هةطةَي زاية؟ 

 زةَهَيت سيَيَِيتةوة؟ ئةوةياْ ًوافةيةت ُةكطا، فةضًووْ ٓى زووةَ.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
تتشٌُ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ْؾف راتل٘ ايذ٣ ٜتكافاٙ َٔ َي غاَي )هةدياتى غ ًاوةكة بلطَيتة ثَيِر غاَي
   مخط صٓٛات اعتلارا َٔ تارٜذ ْكً٘، ع٢ً إ تكطع عالقت٘ َع دا٥زت٘ ْٗا٥َٝا .2ايلٚا٥ز املٓكٍٛ َٓٗا ملل٠ )

 بةَضَيع ز.ئةضغ ْ بايع/ غةضؤكى ثةضهةًاْ:
كةؽ هةطةَي زاُية، بة  3هةطةَي زاُية؟ تةُيا  ئةوةى كة كان عوُى خوَيِسيةوة كَي هةطةَي زاية؟ كَى

 ظؤضيِةى زةُط ئةوة تةغبيت بوو، فةضًوو ئةوى تط.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
فةى ًوٓةُسيؼ، غةباضةت بة تةفػريةكةى كان فطغةت ظؤض هة دَيى خؤيتى فعوةْ ئةو ٥ٝقاثَيؿِياضى زوايى 

تةفػريةكةي كان فطغةت زاى ظؤض  ئةوةهةْ ًؤظةف، ًوٓةُسيػيـ ٓةض ًؤظةفةو، ُاكطَيت ئةوتةغريةؾى كة زا، 
تةواوة، بةتايبةتى زائريةكاْ نؤي زةبِةوة، ًوٓةُسيؼ ؾةضحيةكى ططُطة، ًةبةغتى ًاززةكةف هَيطةزا ئةوةية كة 

كات، زةضفةت بسضَيتة ئةواْ تةُٔا ئةو ًؤظةفة فائيعاُةية سلوًةت غووزياْ زَي وةضُاططى و ئيػتفازةياْ هَيِا
هةكةضتى تايبةت ئيـ بلةْ، بةتايبةتى ٓةتا ئَيػتاف غَى كةؽ غووزى هةو ًاززةية وةضططتية، كة هة غاَهى 

 َضابطزوو زةُطى هةغةض زضا.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ئاخري غياغةتاْ، ئاخري َضةئيتاْ، بؤئةوةى  ةيِة زةُطةوة.
 كٌاي غعيس بةظاظ: بةَضَيع عوُى

 عٓل املٛافك١ ع٢ً ْكٌ املٛظف رتلَات٘ َٔ دا٥ز٠ َٔ دٚا٥ز االقًِٝ اىل ايكطاع ارتاـ: املاد٠ ايجا١ْٝ عغز:
  مخط صٓٛات 5تتشٌُ ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد ْؾف راتل٘ ايذ٣ ٜتكافاٙ َٔ ايلا٥ز٠ املٓكٍٛ َٓٗا ملل٠ ) -1

 ت٘ َع دا٥زت٘ ْٗا٥ٝا.اعتلارا َٔ تارٜذ ْكً٘، ع٢ً إ تكطع عالق
  اعالٙ َٔ ٖذٙ املاد٠ اىل د١ٗ 1تكّٛ ايلا٥ز٠ املٓكٍٛ َٓٗا املٛظف بؾزف ايزاتب املٓؾٛـ عًٝ٘ يف ) -2

 ايكطاع ارتاـ املٓكٍٛ ايٝٗا املٛظف.
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ع٢ً ٚسار٠ املاي١ٝ ٚاالقتؾاد اؽلار ايتعًُٝات ايالس١َ يتضٌٗٝ تٓفٝذ اسهاّ ٖذٙ ايفكز٠ ٚحتلٜل فٛابطٗا  -3
 طٗا.ٚعزٚ

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
زةُط ًوعاضةظةية، بة ظؤضيِةى زةُط ثةغةُس كطا، فةضًووْ بؤ  2كَي هةطةَي زاية؟ كَي هةطةَي زاُية؟ 

 ًاززةيةكى تط.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
يغد َزتلط١ بٛسار٠ اساي١ املٛظفني ايفا٥قني عٔ اذتاد١ يًٛسٜز املدتؿ اٚ ر٥ٝط ادت١ٗ ا املاد٠ ايجايج١ عغز:

 ص١ٓ ٚال تكٌ اعُارِٖ عٔ ارتُضني ص١ٓ اىل ايتكاعل. 15ممٔ يلِٜٗ خل١َ تكاعل١ٜ ال تكٌ عٔ 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بةكوضزيةكةى فةضًوو.
 بةَضَيع الُا اظيس نةهةبي:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ةيوةُسيساض ياْ غةضؤكى ئةو اليةُةى كة ططَى ُةزضاوة بة وةظاضةتَيلةوة بؤي ٓةية ئةو وةظيطى ث
فةضًاُبةضاُة ئيشاهةى خاُةُؿيِى بلات كة ظَيسةْ هة ثَيويػتى، ئةواُةى كة خعًةتى خاُةُؿيِياْ كةًرت 

 ( غاَي و تةًةُيؿياْ هةخواض ثةصتا غاَهييةوة ُيية.15ُية هة )
 :ثةضهةًاْغةضؤكي /ز. اضغ ْ بايعبةَضَيع 

 كان عوُى فةضًوو.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هيصُةى ياغايى ثَيؿِياضى كطزية ئةو ًاززةية ئيويا بلطَيت، هةبةضئةوةى ثَيهةواُةى ياغاكاُى بةضكاضة، هة 

 ٓةضَيٌى كوضزغتاْ غةباضةت بة خسًةو.......
 :ثةضهةًاْؤكي غةضز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 -بةياْ خاْ -ُاغم خاْ -ئآةُط خاْ -كَي زةيةوَيت يػة بلات؟ ئةو بةَضَيعاُة ُاوياْ ُووغطاوة) كان زهَيط
 -بَيطيعاْ خاْ -ثةضياْ خاْ -خاْ عظ١ُٝ -غيوةيى خاْ -ؾوَيط خاْ -كان غةضزاض -ؾةومن خاْ -لرية خاْ

 ، كان زهَيط فةضًوو.سادى ب ي(، تلاية ئيوتيعاَ بة وةيت بلةْ -تاضا خاْ
 بةَضَيع ستٌس زهَيط ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ هةطةَي َضايةكةى هيصُةى ياغاييٍ، ياخوز البَِيت، ياخوز ئةطةض الف ُةبطزضَيت، ئةو فةضًاُبةضاُةى كة 

ى ُةبَيت، ( غاَه58( غاَي خعًةتى ٓةبَيت و، تةًةُيؿياْ هةخواض )15ظيازةْ هة ثَيويػتى كة زةَهَيت بؤ )
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( غاَي خعًةتى ٓةبوو هةغةض زاواكاضى خؤى بوو، ٓةض 15ًةغةهةى تةًةْ سيػاب ُةكطَيت، ئةطةض )
( غاَي خعًةتى 15( غاَي بوو، تةًةُى )58كةغَيم هةغةض زاواكاضى خؤى ياخوز ظيازة بوو كة تةًةُى )

( 35ٓةبَيت، هةواُةية بة )( غاَي خعًةتى 15ٓةبوو، بؤئةوةى بتواَُيت زاواى تةياعوزى بلات، نوُلة )
غاَهى زةضنَيت، زةنَيتة زةضةوة زةتواَُيت ٓةزي كاض بؤخؤى بسؤظَيتةوةو، ناالكيةكاُى خؤى  اتة طةَض، 

( غاَهيةوة وةختَيم كة تةياعوز زةبَيت بة ثاضةيةكى كةَ، ٓةَ زيػاْ زةبَيت بة باض 58بةاَلَ هةزواى )
اعوزيةكةى بةؾى شياْ وطوظةضاْ و ًةعيؿةتى بلات، بةغةض سلوًةتةوة، زاواى ئةوة زةكات كة تةي

( غاَي ئةوةى كة ظيازةْ هة ثَيويػت، ياخوز 15هةبةضئةوة هةطةَي ئةوةَ ًةغةهةى تةًةْ البَِيت، تةُٔا )
 ( غاَي ظياتطى ٓةبَيت بةؽ.15ئةوةى كة خؤى هةغةض زاواى تةياعوزى زةكات )

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ُط خاْ فةضًوو.ئآة

 :عارف رؤٚفبةَضَيع ئآةُط 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًّ هةطةَي ئةو ًاززةيةَ كة هةغو ببَيتةوة، بؤ هةغو ببَيتةوة؟ نوُلة ئةوة زةبَيتة ًةظادى وةظيطى، ئةو 
ايي ( غاَهة ئيؿى كطزية، َضاغتة ئيشتيٌازي ٓةية ئَيػتا ئيؿةكياْ ثَيِةبى، بةؽ ًوستةًةهة زو15ًؤظةفة )

ئيؿةكياْ ثَي بَيت، ًةًوةكةت زائريةى، يةعِى ُيعاًى بطؤَضَيت ئةو زائريةية، بؤية ئةوة ًةظادى وةظيطية، 
( غاَهى، زةبَيت هةغو ببَيتةوة 15ًازةَ ًةظادى وةظيطى تةسةكوَ بة ًةغريى ًؤظةفةكى بلات بؤ )

 ئةغاغةْ، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو.ُاغم خاْ 
 بةَضَيع ُاغم توفيق عبساهلطيٍ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
بةزةض هةوةى كة هيصُةى ياغايى زةَهَيت ثَيهةواُةى ياغاية، بةؽ ُةوةن بوتطَيت هةبةضئةوةى ئَيٌة 
دئةيةكى تةؾطيعري زةتواُري ؾتَيلى وا بَوَيري، بةَضاغتى ئةوة كة زةَهَيت ئيشاهةى ًؤظةفى فائيع زةكات 

َِيتة غةض ًةظادى ئةو بةضثطغة، كَى بة فائيع زازةَُيى؟ كَيّ ئةواُةى هةالى ئةو وةظيطة، ياخوز ئةو زةًَي
( غاَي بة تةًةَُيم زازةَُيى 58بةَضَيوةبةضة عاًة بة فائيع زازةُطَيت ئةوة يةن؟ زوو: بة ض ثَيوةضَيم تؤ )

ة بواضة هة بواضةكاُة، هةبةضئةوة ( تاظة زةغت زةكات بة ئيـ ه67بؤ خاُةُؿيِى كة خؤى هة واَلتاْ )
بةَضاغتى ئةوة ثَيهةواُةى ياغاية هةغو بلطَيت، ًّ ثؿتطريى هةغوةكة زةكةَ، بةاَلَ ئةطةض زاُطا زةبَيت 

 تةعسيوى تيا بلطَيـت بطوتطَيت بةثَيى تةَهةبى كةغةكة خؤى.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 بةياْ خاْ فةضًوو.
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 اظيس كؤنةضى: بةَضَيع بةياْ
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

تةبعةْ كَيؿةى فائيعى، يةعِى ًي كات فائيع طةهةكّ واييعةكة، وةكو هيصُةى تايبةشيةُس ًةغةهة زاُاْ 
غةضاُػةضية كطى بؤ زاًوزةظطايَى، يةعِى ططَى زاية هيصُةيا ئةًة ظة، َضاغتى طةهةن ُاظَي سيعبية 

ُة، ٓةتا دَييةكيـ ُةبووُة هؤًة، ئةظ بَيصَ ظَيذي ئةظ بابةتة بابةتةكى يتةبعةْ ٓاتيِة فةضظ كطْ هػةض وا
طةهةكى ئاهؤظة، ظَي ناضةغةضى بؤ بَيتة كطَُى بةَضاغتى، ئةظيـ زطةي ٓةُسَى زاًة ئةظ ًاززة بَيت هةغو 

ية ظى كطْ، بةؽ كَيؿة ئةظة فائيعة ئةظ كَيؿاُة ُايَيتة سةي كطْ، هبةض ٓةُسَى ثطغياضزكةَ ظَيذي ناضةغةض
 كَيؿة شى بَيتة كطَُى، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 لرية خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع لرية عبساهوة الاعيى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ًِيـ ٓةض ثؿتطريى هيصُةى ياغايى زةكةَ، هةطةَي هةغو كطزْ زاًة، بةاَلَ ئةطةض هةغو ُةكطا ثَيويػتة ئةو 
بهَيت تةًةَُيلى غطوؾتى زابِطَيت، هةطةَي ًةضدى ئةو تةًةُةى ُيٌة زاُسضاية، بةاَلَ خةباتى تةًةُة ال

فة بلطَيتة غةضى، وةكو ٥ٝقاؿٌةضطةو ؾار و ظيِساُياُى غياغى ئةواُةف ئةوةف هةبريُةكةيّ ثَي
 َضَيعهَيِاَُيم هَيياْ بِطَيت،غوثاغت زةكةَ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ؾةومن خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ؾةومن ستٌس غطيب:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
َضووُلطزُةوة هةغةض ئةو بابةتة هةاليةْ ٓاوَضَيلاصيةوة كطا، ًِيـ هةطةَي ئيويا كطزُةوةى ئةو ًاززةيةَ، 

 بؤئةوةى ظياتط بةكاضُةَٓيِّ بؤ ًةظادى ؾةخػى، ظؤض غوثاؽ.
 :ةًاْثةضهغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان غةضزاض فةضًوو.
 بةَضَيع غةضزاض ضؾيس ستٌس:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
بةَضاغتى ًّ ثَيهةواُةى ٓاوكاضاصيٍ، نوُلة ئةو ًةبسةئة كة زاُطاوة، بؤئةوة بووة بةَضاغتى بااَلُػَيم َضاطري 

ئَيٌة ٓةًووًاْ هةَ بلات هة زاًةظضاُسُى ئةو ٓةًوو ًوُتةغيبةى كة ئَيػتا هة زاًوزةظطاكاْ زا ٓةية، 
ٓؤَهة زاصياْ بةوةُا كة ٓةَهئاوغاَُيم ٓةية هة زاًوزةظطاكاُى سلوًةت زا، باؾة كة تؤ تةؾذيعى ئةوةى 
ُةكةى خةَهلَيم ئيشاهةى تةياعوز بلةى، ئةو ساَهةتة كةَ بلةيتةوة ئةى ض َضَيطايةن زةبيِيتةوة؟ 



 358 

)عوى اهوظيط( با ئاهيةتةكة  دى خؤى بيلات، باؾةًةغةهةْ ثطؽ هةوة ٓةية زةَهَيت وةظيط هةواُةية بة ًيعا
( غاَي ظؤض ظؤض ؾتَيلى باؾةو، ؾطوتى تةًةُى زَي زةضبَٔيِطَيت، 02بطؤَضَيت، بةَضاغتى كاضَيم بلطَيت )

 غوثاغتاْ زةكةَ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 ؾوَيط خاْ فةضًوو.
 بةَضَيع ؾوَيط ستي اهسيّ قاحل:

 ؤكى ثةضهةًاْ:بةَضَيع غةض
ًّ هةطةَي ئةو َضايةَ كة ئةو ًاززةية هةغو بلطَيتةوة، بةاَلَ هة ساَهةتى هةغو ُةكطُةوةى، ثَيٍ باؾة كة 

 ئةوة هةغةض زاواى خؤى بَيت فةضًاُبةضةكة ُةن بة ئيذباضى هة وةظاضةتةكة تةياعوز بلطَيـت، ظؤض غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 خاْ فةضًوو.غيوةيى 
 اظيس: عجُإبةَضَيع غيوةيى 

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 يػةكامن كطاو، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 خاْ فةضًوو. عظ١ُٝ

 صتٍ اهسيّ سػّ: عظ١ُٝبةَضَيع 
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ئيعت ٓةية هةُاو زاًوزةظطاكاُى سلوًةت زا، بؤ ًّ هةطةَي ًاُةوةى ئةوة ًاززةيةَ، هةبةضئةوةى تؤ كؤًةَهَيم فا
ناضةغةضى ئةوةف، بةاَلَ يةن خاَهى تياية وةظيطى ثةيوةُسيساض ياْ غةضؤكى ئةو الياُةى كة ططَى ُةزضاوة بة 
وةظاضةتَيلةوة، يةعِى با بة ضةغبةت بَيـت، با ئةو كةغة بة ئاضةظوًةُساُة خؤى زاواى تةياعوزى بلات، ئةو 

فةضًاُطةى كة فائيعى ٓةية، ُةن تةُيا وةظيطى ثةيوةُسيساض ياْ ئةو الياُة طوَي بصَيطى بلات بة كةغاُةى، ئةو 
ئاضةظووى خؤى ئةو كةغاُة تةياعوز بلات، بؤية ًّ بؤ ناضةغةضى ئةو فائيعاُةى كة ٓةْ هةُاو زاًوزةظطاكاُى 

اُيٍ كة وةظيطى ثةيوةُسيساض تةعاًوي بلات سلوًةت زا، بة ثَيويػتى زةظامن كة سيَيَِيتةوة، بةاَلَ هةطةَي ئةوةف ز
 هةطةَي ئةوةية، با ئةوة ئاضةظووًةُساُة بَيت، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 ثةضياْ خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ عبساهطظيّ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

هة زاُاُى ئةو ًاززةية، تةؾذيع كطزُى فةضًاُبةض بوو بة بَطواى ًّ ئةطةض هة ًاززةى ثَيؿرت، ئاًاصتٌاْ 
بَيت بؤ نووُة ُاو كةضتى تايبةتةوةو، كةًلطزُةوةى تةظةخوَ هةغةض كةضتى طؿتى ئَيٌة هةو ًاززةية و، 
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ًاُةوةى ئةو ًاززةية ظياتط تةس ي ى ئةو ًةوظوعة زةكةيّ، بةاَلَ بة ٓةُسَيم طؤَضاُلاضيةوة يةكةَ: وةكو 
ْ بة َضةظاًةُسى وةظيط ُةبَيت بة َضةظاًةُسى ًؤظةفةكة خؤي بَيت، هةغةض زاواكاضى خؤى ٓاوكاضامن وتيا

( غاَي خعًةتى ٓةية، 02( غاَهةكة و، تةًةُةكة ئةوى  طَيتة بةيّ، نوُلة ٓةية )02بَيت و، ًةغةهةى )
ةتى ُية ( غاَي خع02ً( غاَي تةًةُى ٓةية و، بةاَلَ )21( غاَي تةًةُى ُية و، ٓةؾة )21بةاَلَ )

وئاضةظووًةُسة هةوةى خاُةُؿري بلطَيت، ئةوة َضاغتة وةكو كان عوُى وتى ئةوة ًوخاهفة هةطةَي ياغا 
بةضكاضةكاْ زا، بةاَلَ ئةو ياغاي خاُةُؿيِيةى كة كاضى ثَي زةكطَيت بةيةزةض ئةو ياغاي خاُةُؿيِةى 

ةضَيٌى كوضزغتاْ زا، ئةوةف َٓيعةكاُى ُاوخؤ كة ئيِفاظًاْ كطز، نةُسة ظةضةضى هة خاُةُؿيِاُى ٓ
ئةوةُسة ظةضةض هة ًؤظةف زةزات ًاُةوةى ياغا بةضكاضةكاْ، كة ئةوة فطغةتَيلة ئَيٌة بتواُري ئةو فطغةتة 

( غاَي بَيت و، 21( غاَي بَيت ياْ تةًةُى )02 ةيِة بةضزةًى ًؤظةفةكاْ، كة ئةطةض خعًةتى )
 لات، غوثاؽ.ئاضةظووًةُس بَيت هة خاُةُؿيِى زاواى خاُةُؿيِى ب

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 بَيطيعاْ خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع بَيطيعاْ الاعيى غةضٓةُط:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

تةُٔا ثؿتطريى هيصُةى ياغايى زةكةَ، كة ئةو ًاززةية ُةًَيَِيت، ئيويا بلطَيت، نوُلة ياغايةن ٓةية 
( 21ئةوة كاضى ثَيلطاوة، بةاَلَ ئةطةض ٓاتو ًاوة تةًةُى ) 2111غاَهى  بةُاوى )خسًة اهت اعس اغيوسس(ي

( غاَهى تةواو ُةكطزية، زةتواُى كاض بلاتّ زواييـ ئةطةض ٓاتو 21غاَهى ٓةَهبطريَيت، نوُلة تةًةُى )
خؤؾى ئاضةظووًةُس بَيذي ُابَيت تةياعوزى بلةيت، نوُلة داضى وا ٓةية بةضشةوةُسى كؤًةَهطا ياْ 

ُسى ئةو ؾوَيِةى كة كاضى زَي زةكات ثَيويػتى ثَييةتى بؤ تةياعوزى بلات؟ ٓةتا خؤؾى َضاظى بةضشةوة
 هةغةض ُةبَيذي با سيَيَِيتةوة غووزى هَيوةضزةططْ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 تاضا خاْ فةضًوو.

 بةَضَيع تاضا حتػري ئةغعةزى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ى ئةوةى ئاضةظووًةُسياُةكةى كة بطازةضاْ و ٓاوكاضاْ زةغت ُيؿاُياْ كطز هةطةَهيٍ، بةاَلَ بةَضاغتى خاَه
ةى داًيعة، بَوَيري ًاًؤغتا كة تةعويٌاتى تايبةتياْ َضاغتة ٓةية، ةَي ئةوةُيٍ كة هة ظاُلؤو ئةغاتيعهةط

ةوة ثػجؤضى ًاًؤغتاى ( غاَي ُيؿاُةى وةغتاُسْ هة ئيـ كطزْ ُية، بة ثَيهةوا21ُبةاَلَ ٓيض كاتَيم )
( غاَي كة ظياتط بَيت، هةبةضئةوة َضةناوكطزُى ئاضةظووًةُسيةكة 21ظاُلؤ هةوكاتة زةغت ثَيسةكات هةزواى )

 ظؤض ططيِطة بؤ ئةو تةياعوزية.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
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 سادى ب ي فةضًوو.
 
 
 
 

 بةَضَيع اظيس غويٌاْ عبساهوة )ب ي(:
 ؤكى ثةضهةًاْ.بةَضَيع غةض

وةَه  ًّ هةطةَي هةغو كطزُى ًاززةكةَ، بةاَلَ ًّ ثَيٍ واية ئةوةى بؤ ًّ ثطغياضة ئايا تا ئَيػتا بةو َضَيلاضة 
ياغايية ياْ بةو َضَيلاضة تا ئَيػتا كةؽ تةياعوز كطاوة ياْ ُا؟ نوُلة بةثَيى ئةو ًةعووًاتةى ًّ ثَيٍ 

 ضَ دةُابى وةظيط دواسياْ زاتةوة.طةيؿتووة كةغاَُيم تةياعوز كطاوْ، ٓيوازا
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو دةُابى وةظيط.
 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى وئابووضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
بووة بؤ ساَهةتى تةظةخوَ و، ئةوة ثاضةكةف ٓةض ٓةبووة ئةو  عيبازَيمزياضة ئةوةف ٓةض وةختى خؤى 

ياُوُة، ئةو غاَهيـ كة ئَيػتاكة ٓاتووةتةوة، بةاَلَ ثَيٍ واية ئةًيـ ٓةض ظؤض كةؽ، خةَهم، فةضًاُبةض 
ئيشاهةى تةياعوز كطاوة بةو ؾَيوةية، باوةَضُاكةَ ٓيض وةظيطَيم تةُاُةت يةن فةضًاُبةضيـ ئيشاهةى 

وةكو وةظاضةتى زاضايى، ثَيٌاْ  تةياعوز كطزبَيت و ثَيى وت بَيت تؤ فائيعى، ئَيٌة ًوالسةظةًاْ ُةكطزووة
 باؾيؿة ًاززةكة وةكو خؤى سيَيَِيتةوة، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 هيصُةى ياغايى فةضًوو.

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ية ئيويا بلطَيت و، ئيويا كطزُةكة زوو َضا ٓةية غةباضةت بةو ًاززةية، َضاى يةكةَ زاوا زةكات ئةو ًاززة
 زووضة هة ئةقَوى ًاززةكة، بؤية زةبَيت يةكةزتاض ئةوة  طَيتة زةُطساُةوة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو غةضطوَي خاْ.

 سػّ: رفا بةَضَيع غةضطوَي
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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تٍ ئةو ُويتة ُيعاًية بططيّ، ظؤضبةى ثةضهةًاُتاضاْ هةطةَي ثَيـ ئةوةى  طَيتة زةُطساُةوة، بؤية ًّ ويػ
ئةوةزاْ طؤَضاُلاضى تَيسا بلطَيت، ئةطةض طؤَضاُلاضى بلطَيت هةواُةية زةُط بة ئيوياكة ُةزضَيت، با هةثَيؿسا 

 ئةوةياْ  طَيتة زةُطساُةوة زوايى داضى زووةَ ئيوياكة.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

ض بةاَلَ ٓةضة زووضةكةى ئيويا كطزُة، خوؾلى ًّ زووضةكةى، زووضتطيّ ؾت هة ئةقَوى ًاززةكةى ئاخة
ئيويا كطزُة، ئةطةض ئيويا كطا ئةوة ٓيض، ئيويا ُةكطا ئةوة تةعسي تى بةغةض زازَيت، ئَيػتا َضةئى يةكةَ 

ى ئيويا بلطَيت؟ تلاية زةغتتاْ ئةوةية زةَهَيّ ئةقَوى ًاززةكة ئيويا بلطَيت، كَى هةطةَي ئةوةزاية ًاززةكة
كةؽ زةيةوَيت  11ًةَٓيِِة خواضةوة، ئَيػتا كَى زةيةوَيت ئيويا بلطَيت زةغتى خؤى بةضظكاتةوة تلاية؟ 

ئيويا بلطَيت، كَى هةطةَي ئةوة زاية ًاززةكة سيَيَِيتةوة؟ وةَه  ظؤض ُية زةيةوَيت سيَيَِيتةوة، كةواتة بعاُّ 
 ةْ نؤُة؟ فةضًووْ بؤ تةعسيوةكةى.ئةو تةعسي تةى هةغةضى زةك

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةهةًاْ.

تةعسيوةكةف زوو ئي رتاسى هةغةضة، يةكةًياْ زةَهَيت هةغةض تةَهةبى ئةو كةغةى بَيت، كة زةيةوَيت 
 ة يبوَي كطا، تةياعوز بَيـت، زووةًيـ زةَهَيت تةًةُةكة البهَيت ئَيػتا ٓةضزووكى زةخوَيٌِةوة كاً

املاد٠ ايجايج١ عغز:يًٛسٜز املدتؿ اٚ ر٥ٝط ادت١ٗ ايغد َزتلط١ بٛسار٠ اساي١ املٛظفني ايفا٥قني عٔ اذتاد١ 
ص١ٓ ٚال تكٌ اعُارِٖ عٔ ارتُضني ص١ٓ اىل ايتكاعل بٓا٤ًا ع٢ً  15ممٔ يلِٜٗ خل١َ تكاعل١ٜ ال تكٌ عٔ 

  ، ئةوة يةن.طًل٘ 
دتؿ اٚ ر٥ٝط ادت١ٗ ايغد َزتلط١ بٛسار٠ اساي١ املٛظفني ايفا٥قني عٔ اذتاد١ يًٛسٜز امل املاد٠ ايجايج١ عغز:

 زوو َضا ٓةبوو هةغةض ئةو بابةتة.ص١ٓ بٓا٤ًا ع٢ً طًل٘ ،  15ممٔ يلِٜٗ خل١َ تكاعل١ٜ ال تكٌ عٔ 
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 فةضًوو ثةضياْ خاْ.
 بةَضَيع ثةضياْ ععاهسيّ عبساهطظيّ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
ًّ َضةئى غَييةًٍ ٓةبوو كة ظًِيةْ بةؾَيلى ظؤض زةغت خؤؾياْ هَيلطزَ، يةعِى تةئيسة و كةغى تط 

 ُةبوو بةزاخةوة كةؽ ُةًا بوو ثؿتيواُى بلات، ًةفطوظة ئةوةف  طَيتة زةُطةوة، غوثاؽ.
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 يِة زةُطةوة، كان عٌط يػةت ٓةبوو؟ عٌط ٓةوضاًى زةباؾة، فةضًوو ز. ئاضاؽ.ٓةض غَي َضةئيةكة زةخة
 بةَضَيع ز. ئاضاؽ سػري ستٌوز:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
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(، بةؽ هَيطة خاَهَيم بٓا٤َ ع٢ً طًب املٛظفبيت بووة، كة ًاززةكة سيَيَِيتةوة )ثائَيػتا َضةئيةكة هةغةض ئةوة 
( غاَهةكةوة، يةعِى ئةطةض 15ت ياْ ُةًَيَِيت؟ تةُٔا ئيوتيعاَ بلةى بة )ٓةية ئايا ؾةضتى عوًط سيَيَِي

( غاَهةكة تةس يق بوو بَيت، بة َضةئى ئَيٌة ئةو 15( غاَهةكة بَيت، )15ًةغةهة تةياعوزى بَيت خسًة )
 ؾةضتى عوًطة ططفتَيم زضوغت ُاكات، غوثاؽ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 وةظيط ئاخري َضةئى نية؟ فةضًوو.بعاُري دةُابى 

 
 بةَضَيع بايع تاَهةباُى/ وةظيطى زاضايى وئابووضى:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
 ئَيٌة تةئيسى غةضؤكى هيصُةى زاضايى زةكةيّ.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو الُا خاْ.

 بةَضَيع الُا اظيس نةهةبى:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

(ة كة زةَهَيت تةًةُةكةى، يةعِى بة ُيػبةت 12ةًةوَيت تَيبيِيةكى بسةَ، بة ُيػبةت ئةوةى خاَي )ز
( غاَي 15( غاَي بَيت، هَيطة زةَهَيت كة سةيى ٓةية تةياعوز بَيت خعًةتى )15فةضًاُبةضةكة خعًةتى )

( 15ةهةْ يةكَيم خعًةتى )( غاَهى تَيجةَضاُس بَيت، ئَيٌة ًةبةغتٌاْ ئةوةية ًةغ58بَيت و، عوًطيؿى هة )
( غاَهى سةيى ٓةبَيت تةياعوز بَيذي بة َضةغبةتى خؤى 58غاَي بَيت و، ئةطةض تةًةُةكةؾى ُةطةيؿت بة )

 بَيذي.
 

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 فةضًوو هيصُةى زاضايى.

 بةَضَيع ز. ئاضاؽ سػري ستٌوز:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

( غاَي خعًةتى فيعوى 15طسضا هةغةض ئةوةى كة ئةو كاضًةُسة ت اعوز بَيت و، تةُٔا )ئةطةض ٓاتو زةُ
ٓةبَيت، ئةوكاتة ئةو ًةبسةئةًاْ بةزةغت زَيت كة ئةو ٓةَهئاوغاويةى كاضًةُساْ ٓةية هة زائريةكاُى 

 زةوَهةت كةَ زةبَيتةوة زةنَيت بؤ كةضتى تايبةت، غوثاؽ.
 :هةًاْثةضغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 

 كان ُةضضياْ فةضًوو.
 بةَضَيع ُةضضياْ عبساهوة يازض:
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 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
هة َضاغتيسا ئَيٌة يػة هةغةض ًاززةيةن زةكةيّ، ئةقَوةْ ثةيوةُسى بة بوزدةوة ُية، ئةقَوةْ ئةو ًاززةية 

تةياعوز بَيت؟  ( غاَي35( غاَي ئاخط نؤْ زةكطَيت خةَهم بة )15ٓةض ظيازةية، بةَضَيعاْ ئَيٌة بة )
 ثةيوةُسى بة بوزدةوة ُية ئةًة.

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كان ُةضضياْ طياْ زةُطى بؤ زضا بةيوضباْ، زةُطى بؤ زضا ًاززةكة ًايةوة بطاَ.

 بةَضَيع ُةضضياْ عبساهوة:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

 ئةًة تةعسيى بلةيّ ُةن............
 :ثةضهةًاْغةضؤكي ضغ ْ بايع/ز. ابةَضَيع 

 فةضًوو هيصُةى ياغايى ئاخري غياغة زةخةيِة زةُطةوة، فةضًوو.
 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:

 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.
يًٛسٜز املدتؿ اٚ ر٥ٝط ادت١ٗ ايغد َزتلط١ بٛسار٠ اساي١ املٛظفني ايفا٥قني عٔ اذتاد١  املاد٠ ايجايج١ عغز:
 ص١ٓ اىل ايتكاعل بٓا٤ًا ع٢ً طًل٘. ١15 تكاعل١ٜ ال تكٌ عٔ ممٔ يلِٜٗ خلَ

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
 كَى هةطةَي زاية؟ كاكة بيدوَيِةوة.

 بةَضَيع عوُى كٌاي غعيس بةظاظ:
 بةَضَيع غةضؤكى ثةضهةًاْ.

ة زةًَيَِيتةوة، تةُٔا خسًة تةياعوزيةكةيص١ٓ   15)ال تكٌ عٔ  هَيطة ًودةضةز عوًطةكة ُاًَيَِيتةوة
 عوًطةكة ُاًَيَِيتةوة،

يًٛسٜز املدتؿ اٚ ر٥ٝط ادت١ٗ ايغد َزتلط١ بٛسار٠ اساي١ املٛظفني ايفا٥قني عٔ اذتاد١ ممٔ يلِٜٗ خل١َ 
   ص١ٓ اىل ايتكاعل بٓا٤ًا ع٢ً طًل٘.15تكاعل١ٜ ال تكٌ عٔ )

 :ثةضهةًاْغةضؤكي ز. اضغ ْ بايع/بةَضَيع 
كطا، ثلٝت كةؽ هةطةَي زاُية، كةواتة بة ظؤضيِةى زةُط تة 11هةطةَي زاُية؟  كَى هةطةَي زاية؟ كَى

 (ى ثَيـ ُيوةَضؤ بةخواتاْ زةغجَيطيّ.18زاُيؿتِى ئةًَطؤًاْ ٓةَهسةططيّ تا بةياُى غةعات )
 
 
 
 

 ْ بايع الاعيى       ز. اضغ            ز.سػّ ستٌس غوضة                           غت اظيس عبساهلل                فط  
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 ثةضهةًاُيغةضؤكي                 ةضؤكي ثةضهةًاُي      دَيططي غَيطي ثةضهةًاُي                        غلطت  
  عَيطاق - عَيطاق                           كوضزغتاْ – عَيطاق                              كوضزغتاْ – كوضزغتاْ

 
 

 


