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سورەتا

٪ بەهبکبی لەدەضتذا، بەجۆرێک ٠٢کردًەوەی ببزارەکبًی چیٌذا ًرخی ًەوت  ئبزار لەگەڵ ٨ڕۆژی 
لەضەرەتبی هبًگی ئبزاردا ًرخی هەر دۆالر، لەکبتێکذا  ٥٣ًرخی بەرهیلێک ًەوتی خبوی برێٌت بىو بە 

دۆخەکە هەر لەو ئبضتەدا ًەوەضتب ئەوەبىو هەهبى رۆژ،  .دۆالر بىو ٥٣بەرهیلێک ًەوتی خبوی برێٌت 
% ٠٣ًرخی ًەوتی برێٌت زیبتر دابەزیٌی بەخۆیەوە بیٌی و ضەرئەًجبم ًەوت لەو رۆژەدا ًسیکەی 

دۆالر بۆ  ٥٢.٥٠ًیطبًذا ًەوتی غێڵی ئەهریکی دابەزی بۆ خىار  ٠٢بەهبکەی لەدەضتذا. لە ڕۆژی 
 ،بۆ هبًگی هبیص ئیکطپبیەر بىو FUTUREر ئەوەی کۆًتراکتیلەبە یەکەهجبر لە هێژوی هرۆڤبیەتیذا

ئەوەی ئەوەظ لەبەر ،دەبىو ًەوتەکەیبى وەربگرى لەو ڕۆژەدا ئەو کەضبًەی کە ًەوتیبى کڕیبىو
ێگە بۆ خەزًکردًی ًەهبًی ج ، لەگەڵهبتىچۆکردى رێٌوبیەکبًی یبضبکبًی کەرەًتیي ڕیگبی ًەدەدا بە

بۆ هەڵگرتٌی ًەوتەکە زۆر گراى  دڵٌیبیی هەروەهب، ًەوت هەڵگرتٌیی ىًی خەزاًەکبًیبى گراًب ،ًەوت
و بە پبرەیبى دەداو  تەوەێبرەکبى دەیبًىیطت ًەوتەکەیبى لە کۆڵبیکڕ بەم هۆکبرە زۆرێک لە .دەکەوت

 . کەضبًەی کە ًەوتەکەیبى لێىەردەگرى

رابردو، کە بەکۆی گػتی هبًگی  ٠لە  ئەم دابەزیٌەی ًرخی ًەوت، لەضەرەتبی ئەهطبڵەوە دەضتی پێکرد،
 .وە% بەهبکەی لەچبو ضبڵی رابردودا لەدەضتذا3٥ًرخی ًەوت ًسیکەی 

لە  بەاڵم لەدوای رێککەوتٌەکبًی ئەم دواییەی ئۆپیک پڵەش وردە وردە ًرخی ًەوت بەرزبىیەوە.
ە، . ئەگەر ئەو پربىًەی کەلەببزاری ًەوتذا هەیە کەم ببێتەورەدۆال ٥٠ًرخی ًەوت ًسیکەی  غذاطتبێئ

 .ئەوکبت ًرخی ًەوت زیبتر بەرز دەبێتەوە

ئەوەی ئێوەظ لەهیبًەی ئەم راپۆرتەدا تیػکی دەخەیٌە ضەر، بریتییە لەدابەزیٌی ًرخی ًەوت و  
 کبریگەرییەکبًی لەضەر دۆخی ئببىری هەرێوی کىردضتبى و عێراق.
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 ىۆکارەکانیدابوزینینرخینوًت

خێرایی ًرخی  ٌیدو هۆکبری ضەرەکی رۆڵی بەرچبویبًگێرا لەدابەزی لە چەًذ هبًگی رابردودا
 لە: ی بىىًەوتذا، ئەواًیع بریت

: تەغەًەضەًذًی خێرای ڤبیرۆضی کۆرۆًبوە لەجیهبًذا، کبریگەری کردە ضەر ۆًبرکۆڤبیرۆضی  -1
گػتی لە جیهبًذا بەتبیبەت کە لەئێطتبدا کۆرۆًب بەًرخی ًەوت لەببزارەکبًی جیهبًذا، 

تەوە، بەم هۆکبرەظ جۆرێک لە غڵەژاى و ًبضەقبهگیری بۆ دۆخی ًبوخۆی ئببىری باڵوبۆ
کۆرۆًب لەالیەک جىڵەو گىاضتٌەوەو گەیبًذى و  بەهەظواڵتبى و ببزاری جیهبًی دروضتکردوە، 

خىاضتی بۆ بەکبربردًی ضىتەهەًی و ًەوتی خبو هبوکبت  ببزرگبًی و پیػەضبزی پەکخطتىە،
. ئەهەظ بىەتە هۆکبری یبرهەتیذەر بۆ دابەزیٌی ًرخی ًەوت .کەهکردوەتەوەبە ڕادەیەکی زۆر 
بۆ چبرەضەری  ێکٌیڤبکط و کەرەًتیي لە جیهبًذا بەردەوام بێتدۆخی هەتب  بەواتبیەکی دیکە

پێذەچێت  ،ىًەوەی ًرخی ًەوتهیىایەک ًیە بۆ بەرزب هیچ ، ئەوا بێگىهبىۆًب ًەدۆزریتەوەرکۆ
  .کۆتبیی ئەهطبڵ بوەکىت کێػیتبدرێژە ئەم دۆخەظ 

 ،رێکٌەکەوتٌی واڵتبًی ئەًذاهی ئۆپێک پڵەش: ڕێکٌەکەوتٌی واڵتبًی ئەًذاهی ئۆپێک پاڵش -٠
بەتبیبەت ضعىدییەو  .لەضەر کەهکردًەوەی ئبضتی بەرهەههێٌبًی رۆژاًەی ًەوت لەًبو خۆیبًذا،

ڕوضیب، وەک دوو گەورە بەرهەههێٌەری ًبو ئەو ڕێکخراوە، کبتێک لەضەر کەهکردًەوەی ئبضتی 
 هەردوکیبى غەڕی ًرخیبى دەضتپێکرد. ڕێکٌەکەوتي، راضتەوخۆ بەرهەههێٌبى

 ٥٢ئەوەبىو ضعىدییە بۆیەکەهجبر هێٌذە ًرخی ًەوتی بۆ کڕیبرەکبًی خۆی دابەزاًذ، کەلە هبوەی  
بەهەهىو تىاًی خۆی ًەوت  ذاضعىدییە بڕیبری .ًەکردبى ێکی لەوجۆرەیردودا، هەرگیس کبرڵی رابضب

هەروەهب عێراق و کىێت و ئیوبرات و  هلیۆى بەرهیل ًەوت، 1٠.٥کە رۆژاًە دەگبتە  بەرهەهبهێٌیت،
ى دەکرا بەم جۆرەظ چبوەروا ًەیجیریبظ، بڕیبریبى دا لە هبًگی ًیطبًذا، بری بەرهەهیبى زیبد بکەى،

 ە بەرهەهی واڵتبًی بەرهەههێٌی ًەوتەوە. ڕب ەیىًبزیبدئەو دابەزێت، بەهۆی  یعًرخی ًەوت زیبتر

هەزار بەرهیل بۆ ببزاڕەکبًی جیهبى زیبد  ٥٣٢بۆ ًوىًە عێراق بڕیبری دا لە هبًگی ًیطبًذا ڕۆژاًە بڕی 
ئەوروپب، هەرچەًذە ئەم  کبت بۆ واڵتبًی ئبضیبوبدۆالر کەهتر داغکبًذى  ٣بکبت. هبوکبت بە بڕی 

 کەهترە.داغکبًذًەی عێراق بەراورد بەداغکبًذًەکەی ضعىدییە بۆ کڕیبرەکبًی 

یبرهەتیذەر بىى بۆ دابەزیٌی بەرچبوی ًرخی ًەوت لە ببزاڕەکبًی  لەهبوەی رابردودائەم دوو هۆکبرە 
ًی ئەًذاهی ئۆپیک پڵەش هەرچەًذە تب ئێطتب جیهبى بەدەضت کۆرۆًبوە دەًبڵێٌێت، بەاڵم  واڵتب ،ذاجیهبً

لەکۆتبیی هبًگی ًیطبًذا رێکەوتي، لەضەر کەهکردًەوەی بەرهەهی رۆژاًەی ًەوت، ئەهەظ وایکرد وردە 
 وردە ًرخی ًەوت بەرز ببێتەوە لەهبًگی هبیطذا.
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بۆبورزکردنوًەینرخینوًتەمیئۆپێكپاڵشًڕێکوًتنید

 7.9 بڕی ،وە 1.٣.٠٢٠٢ کە لە ەکەێتیهبوپەیوبًی ًبوی دیکەکەوتي لەگەڵ ئەًذاهبًی ێضیب ڕضعىدیەو ڕو 
 تەوە.ێبڕەکەی کەهتر دەب ظ هبوەهبوەئەهە. جیهبى بکەى کەهتر هەًبردەی ببزاڕەکبًی ،هلیۆى بەرهیل

بەتەواوی لە  ی ًەوتی جیهبًیگو زۆر درەًگ دەضتیبى پێکرد. چىًکە یەدەزۆر کەهە ئەم بڕە هەرچەًذە
بىو، هەروەهب کەغتیەکبًی ًبو ئبوەکبى هەهىیبى پڕ بىوى . هبوکبت لەم چىارچێىەیەغذا، پڕ بىوًذا
بەاڵم تب ئێطتب  .لەرۆژێکذا بەرهیل هەزار 3٢هلیۆى و  1پببەًذ بێت بەکەهکردًەوەی  یعراقێعپێىضیتە 

  عێراق پببەًذ ًەبىە بەکەهکردًەوەی ئەو برەی کە بۆی داًراوە.



 تٌئایو قویرکٌردستان نرخیشی بودابوزینی دەبێت ئابٌری ً دارایی انی

؟نوًت

گرێذراوى. بە گػتی قەیراًی دارایی پۆڵیي دەکرێت بۆ  پێکەوە ئببىری و دارایی دوو کێػەی قەیراًی
 :جۆری ضەرەکی٠

 ەضتبًی لەًبکبو.وو   کێػەی دراو  
 و کێػەی ببًکی. قەرز 

 
 واتە. هبًذایلە ببزاڕەکبًی ج بًەواڵتهەبەضت بەهبی دراوی  :وەضتبًی لە ًبکبوو  کێػەی دراو -1

، ٠٢1٨وەک دابەزیٌی بە هبی لیرەی تىرکی لە ضبڵی  ،دراوی وواڵتێک دابەزی هەرکبتێک
ئەم . لە یەکێتی ئەوروپبدادەرەوەی بەریتبًیب  هبتٌەدابەزًیٌی بەهبی پبوەًذ، دوای و  یبخىد

 ئەو واڵتەزیبى بەئببىری  و ببزرگبًی الواز دەکبت و غتىهەک تىاًبی هبوردەکردًی دابەزیٌە
 دەگەیەًێت.

کە  پڕۆژەی ًىێ بەگەڕخطتٌی ەرهبیەوىڵەی ضج اتەو ،ًبکبووەضتبًی لەە بەیػئەوەی پەیىەضت
هۆکبری دەرەکی  بەرهەم و بەکبربردًیع. ئەم جۆرە قەیراًە زیبتر دەبیتە هۆی کەهبىًەوەی

 . اراًذئێئەهریکب بەضەر  دروضتی دەکبت وەک ضسای
واڵت کە هەًذێ  ،کی ترە لە قەیراىێئەهەظ جۆرو کێػەی ببًکی:  قەرزی ًبوخۆ و دەرەکی  -٠

 قەرزداری وقەرزداری ًبوخۆ رێوی کىردضتبى. هەدەرەکی وێتە ژێر قەرزی ًبوخۆ ودەکە
 .کۆهپبًیبکبًی دەرەوەیە

کەوتٌی تە هۆی ێببلەواڵتێکذا، دەکرێت کەوتٌی یەک ببًکی گەورە  کیعقەیراًی ببًدەرببرەی 
 هەرچەًذە هەرێوی .٠٢٢٨ویذا لە ضبڵی وەک ئەوەی لە ئەهریکبدا ڕ دیکە.بًی کببًکە
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زیبًە کەرتی تبیبەت ئەو  لە بەرئەوە کەوتٌی ببًکێکی ،کىردضتبى ضیطتەهی ببًکی زۆر الوازە
 یەًێت. بە ئببىری هەرێن ًبگب

 
  

قویرانیداراییٌنیستبًىۆکارەکانیدر

 اًیع؛ئەو هۆکبرێکی هەیەیراًی دارایی چەًذ قە

 ئەهە دۆالر 1٥٢بۆ ًوىًە کە ًەوت دەگبتە ًسیکەی  ،ًەوەی بەهبی غتىهەک لە ببزاڕدابەرزبى -1
   .ی داراییقەیراًدروضتبىًی دەبێتە هۆی و دەکبت  هەڵئبوضبى دروضت

بەهۆی کێػەی وەک چۆى ئەهریکب  ،دەبێت ضتبە هۆی کێػەی ضیبضیەوە درو قەیراًی دارایی -٠
، ضەرئەًجبم بەئێطتبغەوە ئەو دو واڵتە راًذاێبەضەر فەًسوێالو ئ ضەپبًذ ضسایضیبضییەوە 

  .بىًەتەوەدارایی و ئببىری  دوچبری قەیراًی هبوەی چەًذ ضبڵێکە
تىغی بەردەوام  ی واڵتبەهەظ بىدجە ،لە داهبتی حکىهەت خەرجکردًی زیبتری حکىهەت  -٥

 دەبێت.  ی داراییقەیراً دوچبریک ێدوای چەًذ ضبڵ دەبێت، ضەرئەًجبمکىرتهێٌبى 
راق و ێع و کە هەرێوی کىردضتبى وەک ًەوت ،واڵت ًرخی دابەزیٌی هەًبردەی ضەرەکی -٥

ەکبًی یێت پێىیطتە دارایچىًکە ًبتىاً ،دروضتذەبێت . بەهەظ قەیراًیواڵتبًی تریەو یضعىد
 .دابیٌبکبت

  وتبًی ئەوروپبغی گرتەوەاڵهۆی جیهبًگیریەوە وبە کە ،لە ئەهریکبىبەرە خبًًرخی  خبًیداڕو  -٣
  . کرد ی دارییقەیراً دوچبری غیئەهریکب

قویرانیئابٌریچۆندرًستدەبێت

  .دەکبت ىًەوەب واڵت ڕوو لە کەمەببرەی ئببىری کە کۆی ق ببىری کبتێک دروضتذەبێتقەیراًی ئ -1
 ػتیگ ئەوەی بەلە بەر بەراورد بەضباڵًی ڕابردوو، ،ًبوخۆ کەهذەبێتەوەکۆی گػتی بەرهەهی  -٠

ىى ەببرەی ئببىری واڵت بەرەو زیبدببۆیە پێىیطتە ق گەغەکردًذایە،لە ی واڵتبىداًیػتىاًی ًبوخۆ
  یبى تىوغی وەضتبى ًەبێت.  بڕوات

 ىًیدروضتب ی دەبێتە هۆیقەیراًی دارای چىًکە ،بەیەکەوە پەیىەًذیذارى قەیراًەکە لە راضتیذا هەردو
 کبریگەری هەیە لەضەر ًرخی غتىهەک وخۆ ی ڕاضتەودارای قەیراًی ، بەوپێیەیقەیراًی ئببىری

 ٌبى کە ضەرئەًجبم دەبێتە هۆیێىڵەی ببزرگبًی و ببزاڕو بەرهەههضەر ج ئەهەظ کبردەکبتە ،ببًکەکبى
  دروضتبىوًی قەیراًی ئببىری. 
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ًکٌردستانزیاترەعێراقکاریگوریوکانینوًتلوسوردابوزینینرخیبۆچی

 بەوپێیەی عێراق لەئێطتبدا پببەًذە بەم ضێ بببەتەوە:

 1- ًرخی ًەوت دابەزیىەو ًسهە. 
 اق دەبێت پببەًذ بێت بەکەهکردًەوەی بەرهەهی ًەوت بەراهبەر بە ئۆپیکرعێ-٠. 
 خۆپبراضتي لە پەتبی -٥COVID-19  کەرتی جىڵەوبەهەظ ببزاڕو ببزرگبًی و

 گەغتیبری پەکخطتىە. 

کبریگەرییەکی ًەرێٌی و راضتەخۆی دەبێت لەضەر  ،دابەزیٌی ًرخی ًەوتلەبەرئەم ضێ الیەًەظ، 
اًی و ژیبًی رۆژاًەی هبوًیػتیوبًیبًی عێراق و هەرێوی کىردضتبى. ڕضیطتەهی ئببىری و حکىه

 چىًکە عێراق و هەرێن وەک یەک ئببىری و داهبتیبى وابەضتەیە بەهەًبردەو فرۆغتٌی ًەوتەوە. لەبەر
، زیبًی گەورەی ئببىری لەهەردوال دەگەیەًێت و ًرخی ًەوت و کەهکردًەوەی بەرهەم ئەوەظ دابەزیٌی

٪ 3٥ دا ًسیکەیطتبێلە ئ ئبضتی قەیراًەکبًیبى قىڵتر دەکبتەوە. پێػتر ئبهبژەی بۆکرا، ًرخی ًەوت
٪ ٨٢ە ًسیکەی و هەرێوی کىردضتبى گبریگەرە، ک ئەم دابەزیٌە زۆرەظ بۆ عێراق بەهبکەی لەدەضتذاوە.

 ،% کەهیکردوە٥٢٢ی ًسیکەی عێراق هبًگبًە داهبتەکە٪ی داهبتیبى پػت بە ًەوت دەبەضتێت، 7٢بۆ 
 ببێتەوە،کىرتهیٌبًی گەوروەتر  تىغیی عێراق بىدجە هۆکبر دەبێت بۆ ئەوەی ی ًەوتًرخەی ئێطتب ئەم

بەرچبو دابەزیي  ەیەکیهۆکبر دەبێت بۆ ئەوەی کە داهبتی عێراق و هەرێوی کىردضتبى تب ڕاد ئەهەظ
 .بەخۆیەوە ببیٌێت

. % گەغەیکردوە ٥.٥بە رێژەی  داضبڵێ پبرلە عێراقبەپێی راپۆرتەکبًی ببًکی ًیىدەوڵەتی ئببىری  
طتب زیبتر ێئەگەر ئەم ًرخەی ئ ، وەدەکبت % پبغەکػە7.9ئەهطبڵ بە رێژەی بەاڵم ئەگەر وابروات 

ئەهەظ راضتەوخۆ کبریگەری لەضەر دۆخی  .دادەبەزێت زیبتر بێگىهبى داهبتی عێراقیع ائەو ،دابەزێت
  .ئببىری و دارایی عێراق و کىردضتبى بەجێذەهێڵێت

بەرێىەبردًی هلیبر دۆالر هەیە بۆ  39ىیطتی بە ێپبۆ بىدجەی تەغغیلی، ضباڵًە عێراق حکىهەتی 
دۆالر  ٥٢بە  ًەوت ئەگەر . بەاڵمكرای بەرهەهی ًبوخۆێ% ت ٥7 ضەروواتە لە ضەرجەم کبروببرەکبًی،

 لەبەر ئەوەی. بەرهەهی ًبوخۆ دەبێت بەتێکرای %٠7ٌبًی بىدجەکەی بەڕێژەی ێکىرته ئەوا تەوەێٌێبو
 :کۆهەڵێک بڕیبریذا وەک عێڕاق لەضەرەتبی ضبڵذا

  بەهۆی خۆپیػبًذاًەکبًەوە. ژهبرەی هىو چەخۆراًی عیراق زیبدیکردوە -1
  . ڕیژەی ضباڵکبًی خبًەًػیٌی کەهیکردوە  -٠

 FININCIAL ی دراوە بیبًیەکەی کە بەپێی راپۆرتیگبۆ یەدە راق دەضتبببتێئەگەر ع  
TIMES  هۆی دەبێتە ، ئەهەظهلیبر دۆالرە 3٨ی دراوەکەی گیەدە:  
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 دابەزیٌی ًرخی دراوی عێراقی.  
  لەًرخی غتىهەکذا هەڵئبوضبى  . 

  ؛ڕێکبراًە بگرێتە بەرئەم  دەتىاًێت عێراق ، حکىهەتیٌبًی بىدجەێبۆ پڕکردًەوەی کىرته 

 چبپکردًی پبرە -1
 . قەرزکردى لە ببًکەکبًی ًبوخۆ -٠
طتبدا ڕێژەی ضىودی ببًکی زۆر ێبەتبیبەتی کە لە ئ ،قەرزکردى لە ببًکەکبًی دەرەوە  -٥

  . ًسهە لە جیهبًذا
 . کە زۆربەی وواڵتبى پەًبی بۆدەبەى ،بفرۆغێتضەًەد(  - بۆًذ)قەواڵە  دەتىاًێت  -٥

 
 ؛بۆ چبرەضەر بکبتاق دەبێت چی رعێ 

  .کتەرەکبًذاێچبکطبزی ڕیػيەی بکبت لە هەهىو ض -1
 .جۆر بکبتئببىریەکەی هەهە -٠
 . کەرتی تبیبەت ضەرپەرغتی بىژاًەوەی ئببىری عێراق بکبت گە بذاتێڕ  -٥
وەزیری دارایی عێراق یەکێکە  چبکطبزی بکبت لە کەرتی دارایی عێراقذا، هەرچەًذە  -٥
  . بىاری دارایی و ئببىری لە جیهبًذاضەرکەوتىەکبى لە  غبرەزا کەضە لە
  .بکبت سێەکبى بەهیضەرچبوە هرۆی  -٣
 یکەرتبەتی لەیبەتب .ضەرپەرغتی بىژاًەوەی ئببىری بکبت ،کەرتی تبیبەت  -3

 . Agri-food industrialػەضبزی خىاردى یگەغە بذات بە پ، ذاڵکػتىکب
 واتە ،ئیکۆًۆهی دەداتتبڵ یبەهەظ یبرهەتی دیج ،دروضتبکبت حكىهەتی ئەلیکترۆًی  -9

 ٌبًی پبرە لەالیەى بەکبربەراًەوە. هێبەکبرًە

بەهەظ  .کردوە هلیۆى بەرهیل ًەوت هەًبردەی دەرەوە ٥.٥٥ە ڕۆژاً، لە هبًگی ًیطبًی ئەهطبڵذاعێراق 
بەراورد بکرێت ئەم ژهبرەیە ئەگەر   .هلیبر دۆالر بىە1.٥راق لە هبًگی ًیطبًذا تەًهبێع داهبتی

 .هلیبر دۆالرەوە بىە 3، کە ئەوکبت داهبتی هبًگبًە لەضەرو ضبڵی پبربەهبًگەکبًی 

ٌبضبى بۆ هەر یدروضت دەکبت. بەپێی قطەی ئببىر کێػەی زۆر بۆ عێراق ،ئەم دابەزیٌە بەردەواهە
٪ لەضەر کەهبىًەوەی ٣٪ بۆ ٥دۆالر دادەبەزێت، ئەوا کبریگەری  1٢ک ًەوت کە ًرخەکەی ێبەرهیل

بۆیە لەگەڵ بەردەواهی دابەزیٌی  . ٌەری ًەوتێه وەبەر بًیبۆ واڵت ،دروضت دەکبتتێکرای داهبتی ًبوخۆ 
ًرخی ًەوت، ئەوا پبغەکػەی گەورە لە ئببىری عێراقێذا چبوەرواًکراو دەبێت. ئەوە جگە لەپێذاًی 

 هەقذەضتی کۆهپبًیبکبى و بەردەواهبىًی گەًذەڵییەکی زۆر لەم کەرتەدا. 
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؟دەکرێتداىاتینوًتیىورێمچۆندابوش

بەاڵم هەزار بەرهیل ًەوتی هەًبردەکردوە،  ٥7٢ە رۆژاً حکىهەتی هەرێوی کىردضتبى، لە هبًگی ًیطبًذا
تێکڕایی ًرخی کبریگەری بۆ ببزارەکبى و ًرخی ًەوت دروضتکرد. بەهەظ ڤبیرۆضی کۆرۆًب  بەردەواهی

کە زۆریٌەی  یطبًذاهبًگی ًلە ، بەاڵم بەرهیلێک ىە( دۆالر ب٥٠)کە ًەوتی برێٌیت لە هبًگی ئبزاردا 
  .دۆالر 17 گەیػتە تێكڕای ًرخی ًەوتی برێٌت واڵتبى لەدۆخی کەرەًتیٌذا بىى،

لەگەڵ  ی لێکەوەتەوە،فرۆغتٌی ًەوتی داغکبًی زیبتر، کە بەهۆی غەڕی ًرخ لەببزاڕدالەالیەکی دیکەوە 
لەالیەى  ی کۆهپبًیبکبىکۆهپبًیبکبًی ضیکىیریتی و هەقی گىاضتٌەوەو پػک ەپێذاًی پبرەیەکی زۆر ب

وەزارەتی  ضەرئەًجبم، وەزارەتی ضبهبًە ضروغتییەکبًەوە کەبەرێىبەری خەرجییەکبًی کەرتی ًەوتە
حەتویەتی روداًی قەیراًی دارایی بۆ  هێٌێتەوە، ئەهەظدەبۆ لەبەرهیلێکذا دارایی تەًهب چەًذ دۆالرێکی 

 . دەبێتهەرێن لەداهبتىدا زیبتر 

دابەزیي بەخۆیەوە ببیٌێت، ئەوا کۆهپبًیبکبًی وەبەرهێٌەری ًەوت لە  ئەگەر ًرخی ًەوت زیبتر
کىردضتبًذا دەتىاًي بەردەواهبي لەکبرکردى، چىًکە تێچىی دەرهێٌبًی یەک بەرهیل ًەوت لە زۆریٌەی 

ببغە، ئەهەظ بەپێی ئەو  ىیەکیدۆالرە ئەهەظ تێچ ٥ضتبًذا تەًهب کێڵگەکبًی هەرێوی کىرد
هەرێن، کە بەوجۆرە لەگەڵ کۆهپبًیبکبًذا ئەًجبهیذاوە. لەئێطتبغذا ئەو کۆًتراکتەکبًی حکىهەتی 

کۆهپبًیبیبًە بەغێکی بەرچبویبى هەیە لە پػکی ًەوتذا، بۆیە ضەرەرای دابەزیٌی ًرخی ًەوت، ئەواى 
 ییدارا یحکىهەتی هەرێن بەردەوام بێت لە پێذاًی غبیطتە ئەگەربەاڵم  .هەربەردەوام دەبي لە کبرکردى

، کەم دەبێتەوەلەکێڵگەکبًذا بەاڵم وەبەرهێٌبى  ،، ئەوا بەرهەههێٌبًی ًەوت هەر بەردەوام دەبێتکۆهپبًیبکبى
 ًسهی ًرخی ًەوتەوە.بە هۆی ئەوەظ 



ىورێمـیکٌردستانلودەرىێنانینوًتداخورجیوکانی

 ٠٢17ضبڵی  بۆ  هەرێن،ًەوتی  داهبتی بە پێی دوایي ڕاپۆرتی کۆهپبًیبی دیلۆیت، کە وردبیٌی دەکبت بۆ
 ٠٢17کە ئەو کبت ًەوت لەچبو ئێطتبدا ًرخەکەی زۆر بەرزبىو تێکڕایی ًرخی ًەوتی برێٌت بۆ ضبڵێ 

دۆالر فرۆغتىە بۆ  ٣٠.93بە تێکڕایی بە  ًەوتەکەی وی کىردضتبىێهەر ،دۆالر بىە 3٥.٠٨ًرخەکەی 
تێکڕایی ًرخی ًەوتی برێٌت لە  لە تىەدۆالر کەهتر فرۆغ11،٣٢ەتەکەی بًەو واتە هەرێن  ،ئەو ضبڵە

ڕاضت ًیە، چىًکە حکىهەتی هەرێن ًەوتەکەی بەو بڕە کەهە ًەفرۆغتىە،  ببزارەکبًی جیهبًذا. بەاڵم ئەهە
دا ًەوتەکەی زۆر بەگراًتر لە ًرخی ٠٢17ضبڵی  11بەپێی زاًیبرییەکبى، هەرێوی کىردضتبى لە هبًگی 

 هۆکبرەکەظ بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە ًەوتی هەًذێک لەًەوتی برێٌت لە ببزاڕەکبًی جیهبًذا فرۆغتىە، 
کێڵگەی ًەوتییەکبًی کىردضتبى ًەوتەکەی قىرضە، هەرچەًذە کە ًەوتی ئێراى و فەًسوێالظ قىرضە 
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ضسایبى خراوەتە ضەر، ئەهەظ هۆکبر بىە بۆ زیبدبىًی خىاضت لەضەر ًەوتی  بەاڵم لەالیەى ئەهریکبوە
ًەوتی خبوی،  بلىهبێرگ، چیٌیەکبى زۆر بەگراًتر ییەکبًی راپۆرتیپێی زاًیبرهەر بە کىردضتبى، قىرضی

 .زیبتر فرۆغتىە دۆالریبى ٥-٠کىردضتبًیبى کڕیىە بۆ هەر بەرهیلێک بە 

 ىی ًەوتی کىردضتبى لەم خباڵًەی خىارەوە دا کۆدەبێتەوە؛تێچ

 .ًەوتەکەی بە بڕێکی زۆر کەهتر دەفرۆغێت لە ببزارەکبًی جیهبًذا کىردضتبى -1
 بۆ هەر بەرهیلێک، تێچىی گىاضتٌەوەی ًەوتە بە بۆری بۆ ًبو تىرکیب.  دۆالر ٥.٥٢ بڕی  -٠
 بەکبًی ضیکىیرتیە، کە دیبرە ضەر  بۆ هەر بەرهیلێک، ئەهەظ بۆ کۆهپبًیب چەًذ دۆالرێک  -٥

 پبرتی و یەکێتیي.  ضەکبًیبەرپر
 ەوە پبرە دەدەى. بۆ هەربەرهیلیک، داغکبًذى بۆ کڕیبراًی ًەوتی هەرێن کە لە پێػ دۆالر ٢.٠٣  -٥
الیەى ڕۆزًەفتی ٌەوەی بۆری ًەوتی کىردضتبى کە لەۆالر بۆ هەر بەرهیلێک، تێچىی گىاضتد ٥.٥٢ -٣

  .گبر گەورەیەجکەئەم بڕە هێ ڕووضی و کۆهپبًیبی کبر گروپ خبوەًیي،
ًرخی ًەوتەوە دەگۆڕێت، واتە هەتب ًرخی ًەوت بەرز بێتەوە  هۆیپػکی کۆهپبًیبکبى، ئەهە بە  -3

لەبەرزتریي ًرخی ًەوتیػذا پػکی  واتە رز دەبێتەوە، بەپێچەواًەغەوەکۆهپبًیبکبًیع بەپػکی 
 تەوە.ێکۆهپبًیبکیبى بەرزدەب

ًرخەکەی  ٠/٥ًرخەکەی دەگەڕێتەوە بۆ گەًجیٌٌەی وەزارەتی دارایی، وە  1/٥کەواتە بەتێکڕای ًسیکەی 
 .   دەڕوات بۆ خەرجیەکبى



ىاتینوًتداچۆنڕێگولوبوىوداردانبگیرێتلودا

ًەوتی کىردضتبى بە هەرزاى ًەفرۆغرێت، چىًکە هیچ واڵتێک ًەوتەکەی ئەوەًذە داغکبى ًبکبت  -1
بۆ کڕیبراًی، بەاڵم لەڕاضتیذا ئەوە غبردًەوەی داهبتە، بەًبوی هەرزاى فرۆغتٌەوە، وەک چۆى 

 بە گراًتر فرۆغراوە، ًەک بە هەرزاًتر.  پێػتر ببضوبًکرد، ًەوت
هەر بەرهیلێک، بەًبوی کۆهپبًیبی ضیکىیریتییەوە دەدرێت. ئەهە پێىیطتە کە بۆ  ەیئەو بڕ -٠

یبى ئەو هەهىو یەکەی پبضەواًەًە کە  لیىاکبًی ًەوت و گبزی پێػوەرگە لەو غىێٌبًە دابٌرێي،
ژهبرەی کێڵگە ًەوتییە  چىًکە، بًە بکەىڵگە ًەوتیێک ئەوبڕۆى پبضەواًی  ،ًیىەیبى بٌذیىارى

هبوکبت بىدجەی ئەو لیىایبًە  .و لیىاکبًی ًەوت گبز دەتىاًي بیپبرێسىبەرهەههێٌەرەکبى کەهي 
لەضەر حکىهەتی هەرێوی کىردضتبًە، بەهەظ ئەو پبرەیەی کە دەدرێتە کۆهپبًیبکبًی ضیکیىریتی 

 دەتىاًذرێت لەم رێگەیەوە بگەرێٌذرێتەوە بۆ گەًجیٌەی وەزارەتی دارایی.
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وەبەرهێٌەراًی ًەوت و کۆهپبًیب خسهەتگىزاریەکبًی بىاری  ەکببج بخرێتە ضەر کۆهپبًیبکبى و -٥
غىێٌێکی دوًیبدا ًیە کۆهپبًیب پػکی ئەوەًذە زۆر بێت و ببج ًەدات،  لە هیچ لە هەرێوذا، ًەوت

رۆژاًە  چىًکە ،یع هەروەهبکۆهپبًیبکبً پێىیطتە ببج بخرێتە ضەر داهبتی فەرهبًبەرە ییبًیەکبًی
 تە کۆهپبًٌیبکبى ببج لە قبزاًجیع بذەى. هبوکبت پێىیط، کرێکەیبى زۆرە

حکٌموتیىورێمکاریلوپێشینوی

لەئێطتبدا پێىیطتە حکىهەتی هەرێن لەگەڵ تەغکیلکردًی حکىهەتی تبزەی عێراقذا، ڕێکەوتٌیبى 
لەگەڵ ئەًجبم بذات، بۆ ئەوەی بەغی کىردضتبى لە پػکی بىدجەی عێراق دیبری بکرێت، بۆ ئەوەی 

 ػکەکەی لە بىدجەی عێڕاقذا هطۆگەر بکبت. هەرێن لەداهبتىدا پ

کبرێکی دیکەی حکىهەتی هەرێن، پێىیطتە بەهەهەجۆر کردًی ئببىریەکەی و پەرەداى بەکەرت و 
ضێکتەرەکبًی دیکە، بۆ ئەوەی جگە لەداهبتی ًەوت بتىاًێت، داهبتی دیکەظ بۆ خۆی دەضتبەر 

باڵًی رابردو روبەروی قەیراًی قىڵی بکبت، بۆ ئەوەی چیتر لەگەڵ دابەزیٌی ًرخی ًەوتذا، وەک ض
 دارایی ًەبێتەوە. 

جگە لەو دوو خبڵەی کە ببضکراى، پێىیطتە حکىهەتی هەرێن، هەرچی زووە ئەم رێکبراًەی خىارەوە 
 ئەًجبم بذات:

کەهکردًەوەی خەرجیەکبًی حكىهەتی هەرێن، واتە ڕێگە بگیرێت لە بەهەدەرداًی ضبهبى و بە  -1
 ەڕۆیی ًەکرێت. هەهىو غێىەیەک خەرجی زیبد

هێٌەراى لەم   ىەیەک و لەضەرهیچ کباڵیەک ًەهێٌێت، چىًکە وەبەرێبەخػیٌی گىهرگی بە هیچ غ -٠
ڕێگبیەوە کباڵیەکی زۆر دەهێٌٌە کىردضتبًەوە، جگە لەوەی گىهرک ًبدەى، هبوکبت زیبى بە 

 ببزرگبًبًی ًبوخۆظ دەگەیەًي. 
 کباڵیەک دەهێٌي کبتێک دەضەاڵتذاراى بۆًوىًە هیچ غیىەیەک ًەهێٌێت، بەخػیٌی تراًسێت بە  -٥

 ٌبًەوە.ێبەًبوی تراًسێتەوە وە گىهرک ًبدەى یبى بەًبوی وەبەره
بەخػیٌێک  جۆرە کە هیچ ٠٢٠٢- ٥-٠٥ڕۆژی  طتب ئەم بڕیبرە دەرچىە لەێهەرچەًذە ئ

بە هەظ خەڵک زیبًی گەورەی  ،خەڵک لە داهبت غبردًەوەی  دوای چەًذیي ضبڵ ،ًەهێٌیت
بەًبوی جیبجیبوە  ،کۆهپبًیبکبًی دەضتڕۆیػتىی حیسة خبڵە ضٌىریەکبًی هەرێوذاکەوتىە. لەبەر

پبرەیەکی زۆر پەیذا دەکەى  ڕیکخطتٌی کبرو ببرەکبى و وەک هبًیفێطت و دڵٌیبی. کبردەکەى
بە  هبًگبًە. حکىهەت خۆی دەتىاًێت ئەم کبراًە بکبتی هلیۆى دۆالر ٣٢کە هەزًذە دەکرێت بە 

ًکە زۆر ىچ ،گەڕیتەوە بۆ حکىهەتدەئەو داهبتبًە  ، بەهەظبًیبًەوەهۆی زۆری فەرهبًبەرەک
  .ی کبرکردًی فەرهبًبەراى بە بەرهەم بێتهێرگرًگە بەرهەهی کبری کبتژ
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تىًذتر بکرێتەوە، بەتبیبەت کبتێک هەًذێک لە دەضەاڵتذاراى، رۆژاًە بە  رێکبری هەرزەکبى  -٥
بە بێ ئەوەی رێگرییبى لێ بکرێت،  هەرێوەوە،زەبری هێس، کباڵی جۆراوجۆر دەهێٌٌە ًبو خبکی 

 یبخىد گىهرگ بکرێي. 
زیبترکردًی ببجی ضەر کۆهپبًیب گەورەکبى، بەتبیبەت ئەو کۆهپبًیبیبًەی کە ضەرهبیەیەکی   -٣

زۆریبى لەژێر ضبیەی حکىهەتی هەرێوذا کۆکردۆتەوە. بۆیە لەئێطتبغذا پێىیطتە پػکی 
دەبێت  لە هەرێوذا ڕوو دەدەى. ەیراًبًەی کەو قگەورەیبى بەرکەوێت، بەتبیبەت لە کبتی ئ

بۆ ئەوەی  .دابەظ بکەرێت بەضەر خەڵکذا ببج زیبدبکرێت لەضەریبى ویبى رتر ببجێکی زۆ
گەوراًە هەر پبرە دەخەًە هپبًیب چىًکە ئەو کۆ ،تەوە ًبو ببزاڕێبکەو ڵەخەرجیبکەى تب جى

ی ئببىری بەرەو هەڵطبًەوە تب دۆخ ئەهەظ بە کەڵک ًبیەت لە ضىڕی ئببىریذا ،ضەرپبرە
 .بڕوات

بەغێکی بەرچبوی کۆهپبًیبکبى.  ڕێکخطتٌەوەی ببجی کۆهپبًیبکبى، بەتبیبەت لەئێطتبدا -3
 ٥٢ ًسیکەی کە ئبهبری کۆهپبًیبکبى لە هەرێوذا دارایی هەرێوذا تۆهبر ًەکراوى. وەزارەتیلە

  . بیبًیە هەزار کۆهپبًیبی ٥٢٢٢هەزار کۆهپبًیبیە لەهبًە 
رێكخطٌەوەی ببج لەضەر  و ەوەی کبرەکبًی ڕضىهبت و کبری فەرهبًگبکبًی حکىهەتڕێکخطتٌ  -9

 فػبری زۆر ًەخبتە ضەر خەڵک.  دەبێت حکىهەت، رتە خسهەتگىزارەیەکبى و تببلۆکبىکە
تەرخبًکردًی بىدجەیەکی تبیبەت لەالیەک بۆ ئیذارەداًی ضبهبًی ضروغتی و لەالیەکیع بۆ  -٨

ػتىکبڵ و پیػەضبزی و گەغتىگىزار(، بۆ ئەوەی هەرێن تەًهب بىژاًذًەوەی ژێرخبًی ئببىری )ک
پػت بەیەک جۆرە چەغٌی داهبت )داهبتی ًەوت( ًەبەضتێت و خۆی بەدور بگرێت لەوەی 

 بەیەکجبری ببێتە دەوڵەتێکی کرێخۆر.
هەرێوی کىردضتبى زیبتر گرًگی بذاتە پیػەضبزییەکبًی ًەوت و گبز، وەک پیػەضبزی  -7

پباڵوگە، واتە تەًهب گرًگی بەدەرهێٌبى و هەًبردەکردًی ًەوت ًەدات.  پترۆکیویبوی و داًبًی
ظ لە رێگبی ەئەو ،بەًبوخۆ بفرۆغێت ئەگەر ًەوت دابەزێت دەتىاًێت ًەوتەکەلەوکبتەغذا 
لە رێگبی پباڵوگەکبًی  کىردضتبىًەوتی  ، لێرەغذاراىێٌبًی بەًسیي لە تىرکیبو ئێوەضتبًی ه

بەهەظ داهبتێکی ببظ بۆ حکىهەت دروضت  .ًبوخۆ ًەوتی ضپی و بەًسیٌی لێذروضتبکرێت
 ئەو کبرە بەکبربهێٌیت.  بۆ دەتىاًێت بەغێکی ببظ لە ًەوتەکەتی هەرێن یعحكىهەت ،دەبێت

ە لەضەر کۆهپبًیبکبى و ببزرگبًبى هەرچەًذە ئەهە ل کبًی حکىهەتەقەرز وەرگرتٌەوەی -1٢
هلیبر  9٣٢کەی رەتەوە کە بیوەربگیر ىیطتە ئەو قەرزاًەێپ بۆیە ،راوەذٌێضەپ یبضبی چبکطبزیذا

  .دیٌبرە
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و  کەهکردًەوەی  پلە بباڵکبى و ًەضریەیىچەڕێکخطتٌەوەی ه ببش لەیبضبی چبکطبزی  -1٢
کبت  وتریيبەز پێىیطتە  ،دەکبت خەرجیەکبًیبى و ًە هێػتٌی خەرجیە ًبپێىیطتەکبى

 ٌەکرێت. ێدەضتی دەضتی پو  جێبەجێبکرێت
 

حکٌموتلومقۆناغودابۆکۆکردنوًەیداىات؟ئورکوکانی

 ، وەکبکرێت ببغتریي بەرێىبردى بۆ ئەوەی بەکەهتریي تێچى بە ئەلیکرتۆًیکردًی حکىهەتی هەرێن،
 حکىهەتە ضەرکەوتىەکبًی ئێطتب لە جیهبًذا. هبوکبت بەئەلیکترۆًیکردى لەالیەک پڕۆضەی کۆکردًەوەی
داهبت خێرادەکبت، هەر لەکۆکردًەوەی ببج و رضىهبت و گىهرک و داهبتی ئبو کبرەبب، لەالیەکی دیکە 

 رێگری دەکبت لەگەًذەڵی و رۆتیٌبتی بەهەدەرداًی داهبت.

 رێکبرو هەًگبوەکبًی بەئەلیکترۆًیکردًی حکىهەت:

 هبواڵتی.  پەیىەًذی ًێىاى حکىهەت و بە ئەلیکترۆًیکردًی -1
 حکىهەت و داهى دەزگبکبًی حکىهەت.  پەیىەًذی ًێىاى ردًیبە ئەلیکترۆًیک  -٠
 کبری وەزارەتی دارایی لەگەڵ کۆهپبًیبو ببزرگبًەکبى.  بەئەلیکترۆًیکردًی  -٥
کردى لە هەرێوی کىردضتبى، بۆ کبر ئبضبًی هبواڵتیەکی کردًەوەی هەژهبری ببًکی بۆهەهى  -٥

  دەبێت بۆ کۆکردًەوەی پبرەیپێذاًی هىچە بەهبواڵتیبًی فەرهبًبەر، هبکبت یبرهەتیذەر 
کبرتی ببًکیەوە، بەهجۆرەظ  ئبو کبرەببو ببج و گىهرک و ڕضىهبت لە رێگبی پطىڵەی

 گەًذەڵی کەهذەبێتەوەو داهبتەکبًیع خێراتر بۆ حکىهەت کۆدەکرێتەوە. 
 

 کوینرخینوًتبورزدەبێتوًە؟

لە الیەى  % ٥٢کە بەرێژەی  براوەهلیۆى بەرهیل ًەوت بەکبر  1٢٢دا رۆژاًە زیبتر لە  ٠٢17لەضبڵی 
بەهۆی زیبدبىًی ژهبرەی داًیػتىاًەوە، ًسیکەی یەک هلیۆى بەرهیل  ظضباڵًە، ئۆپیکەوە بەرهەههبتىە

ًەوت و زیبتر لەرۆژێکذا بەکبردەهێٌرێت. بەم جۆرەظ لەجیهبًذا بری بەکبرهێٌبًی ًەوت بەرز دەبێتەوە، 
و گىاضتٌەوە و داخطتٌی کبرگەکبًی پێػەضبزی، بەاڵم لە ئێطتبدا بەهۆی وەضتبًذًی گەیبًذى 

هلیۆى  ٥٢ٌبًی ًەوت ًسیکەی ێبەکبره ژیبًەوە بەهۆی وەضتبًی بەًسیکەی لە هەهىو جیهبًذا رۆژاًە
بۆیە پێػبیٌی دەکرێت لەگەڵ بەردەواهبىًی ئەم دۆخە  .لە هبًگی ًیطبًذا ،بەرهیل کەهیکردوە

یبضبکبًی کەرەًتیي  کەی بەتەواوی کەش ًبزاًێت چەقبەضتىەی ئێطتب بەهۆی ڤبیرۆضی کۆرۆًبوە کە
کذا ێهلیۆى بەرهیل لە رۆژ 19بەکبربردى بۆ  هبیطذا لە هبًگیبەًوىًە  و کۆتبییبى دێت، دەغكێت

  کذا.ێلە رۆژ هلیۆى بەرهیل ٣ کەهتر لە چبوەڕێذەکرێت دابەزێت بۆ هەغتیعبۆ هبًگی  یکردوە،کەه
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 کبریگەری هەیە بەم فبکتەراًەوە:بەرزبىًەوەی ًرخی ًەوت راضتەوخۆ 

 ،جیهبًذالەکرا کۆًتڕۆڵ ۆًب بەتەواویرڤبیرۆضی کۆ هەرکبتێک کەیبضبکبًی کەرەًتیي خبو بىًەوەو -1
هۆکبرەظ جىڵەو ببزرگبًی و پیػەضبزی لەضەر  بەو (،بذۆزرێتەوە ڤبکطیٌی بۆ کبتێک کە واتە)

 کبتەوە.دە ئبضتی واڵتبًی جیهبى دەضتپێ
ٌەرەکبًی دەرەوەی ێبەرهەهه و ًىێ لە ًێىاى واڵتبًی ئەًذاهی ئۆپێک پاڵشڕێکەوتٌیکی کبتێک  -٠

غبى بخەًە  ٌەری ًەوت بەیەکەوەێدەوڵەتبًی بەرهەههواتە ضەرجەم بێتە ئبراوە،  ەێتیهبوپەیوبً ئەو
 ئەو بەیەکەوە بتىاًي وادەکبتظ ئەهە، کەوە زیبى دەکەىپێىیبى هەه چىًکە .ببرە گراًە ژێر ئەم

ًەوت دەبێتە هۆی  بخەى. هەرچەًذە دابەزیٌی ًرخیڕێک کە لە ببزاڕی ًەوتذایە ًەوت ىًەیبپڕ
لیتەی ئەهریکب بە برێکی  کەرتی ًەوتی داطتبێە ئ، کەلًەوتذا ٌبى لە کەرتیهێ کەهبىوًەوەی وەبەر

تە هۆی ێدەبجبرێکی تر  ئەهەظ ،ىدالەداهبتتەوە ێکەهذەب ولە بەر ئەوەی خطتٌەر ببظ دابەزیىە.
  ًەوت.ًرخی  ىًەوەیبەرزب
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دەرئونجام

دابەزیٌی ًرخی   هبواڵتیەکبى و خراپی گىزەراًی ،بەدۆخێکی هەترضیذاردا دەڕوات هەرێوی کىردضتبى
  ە حکەهەتی هەرێنبۆی کبریگەری گەورە لەضەر هبواڵتیبى دادەًێت هەترضی پەتبی کۆڕۆًب ًەوت و

دەهى دەزگبکبًی حکىهەت و داهبتی  لەوە بکبتەوە کە زۆر بەپەلە چبکطبزی ڕیػەی بکبت لە دەبێت بیر
کە بە هۆی دابەزیٌی ًرخی  دوو هەهیي جبرە ئەهە بۆ وداضبڵی ڕابرد 3لە هبوەی  ، بەتبیبەتحکىهەتذا

هێژوو بۆیە وەرگرتٌی دەرش لە  .بێتىوغی قەیراًی دارایی و ئببىری دەت ًەوتەوە هەرێـوی كىردضتبى
 .کە هەهىو جیهبى چبوی تێبڕیىە ،بەتبیبەتی بۆ کباڵیەکی وەک ًەوت گرًگە

بۆیە حکىهەتی  ،خبوەى ًەوتەکبًذایە حکىهەتە کۆًترۆڵکردًی ًرخی ئەم کباڵیە لە دەرەوەی دەضەاڵتی 
 بببت بۆتدەض یەکبى وییە ڕیػەیدەضتبکبت بەچبکطبز کبت تریيوىیطتە بەزێپ کىردضتبىهەرێوی 

بۆ ئەوەی  و ضەرچبوەکبًی داهبت، گبی هەهە چەغٌەکردًی ئببىریەکەیێضتکەوتٌی داهبتی زیبتر لە ڕدە
کی ێداهبت ، ئبهبًج لەهەظ ئەوەیە کە حکىهەتدەضتیبکەوێتدیکەغەوە  کتەرەکبًیێلە ض داهبتی دیکەی

و ضی ترهە غیهەرێن تى تبلەکبتی دابەزیٌی خێرای ًرخی ًەوت، .هەبێت یو بەردەواهجێگیر ادەیەکرتب
 .هەرەش و قەیراًی دارایی ًەبێتەوە
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گویالنعوباش،جیيانلوبوردەمکاریگوریدابوزینینرخینوًتدا،لێکۆڵینوًەیژًریتٌێژینوًەکانیبسًتنوًەی .１
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