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 بةشى يةكةً
 دةزواشةيةك بؤ خويٍَدٌى كازطيَـسِى دازايى

 

 دازايى كازطيَسِى ضةوك و ثيٍَاضةى: يةكةً
 

يـاُ   بيَت ياُ باشزطـاٌى  جا ض ثيشةضاشى ئيٍ لة كاتى كازكسدٌدا كؤوةلَيَك ضاالَكيبة ِةز داوةشزاويَك ِةلَدةضتيَت 
شيَواشةى ئةو ئةً كازاٌةش جياواش دةبيَت بة جياواشى قةبازةى ثسِؤذة و ئاواٌج و بازودؤخى ئابووزى و  ،خصوةتطوشازى

ـ  بةزِةوّيٍَاُ  بةالًَ ضاالَكى ،كة ثةيسِةوى دةكات ضـةزةكى دادةٌـسيََ كـة    كؤلَةطةيـةكى  ى بـة  و باشازِضـاش  و دازاي
 بةوةبةضــتى طةيشــن بــة ئاواكــةكاُ، كــة ئــةً كازاٌــةش دةبةضــنى ثيَثشــتضــاالَكييةكاٌى داوــةشزاوةكاُ 

 .لةً كازو ضاالَكياٌة بؤ ِةزيةك ديازيكساوةكاُلة زِيَطاى كازطيَسِيية  جيَبةجيَدةكسيََ
سِيازةكـاُ و  دادةٌسيَت ضوٌكة شؤزبةى ئاواكةكاُ و ضياضـةتةكاُ و ب ضاالَكياٌة كازطيَسى دازايي بة طسٌطرتيٍى ئةً 

ضةزةزِاى ئةوةى كة كازطيَسى  ،اليةٌة دازاييةكةىبووٌى ضتةً دةبيَت بة بيَ ثسؤضةكاٌى بةزِةوّيٍَاُ و باشازِضاشى ئة
ئـةو   طسٌطـى ثيٍَـةدزا وةك   لة زابـسدوو كةضي  ،ُدازايي زِؤليَكى طسٌط و بةزضاو دةطيَسِيَت لة بةزِيَوةبسدٌى ثسِؤذةكا

 ،و باشازِضاشىبةزِةوّيٍَاُ دزا بة ِةزيةك لة كازةكاٌى دةطسٌطيةى كة 
كـة ثنٌـداٌاٌى    دةبيـٍ   ئـةوة  ،ووياُ دا لة ضاالَكى ئابووزىكة زِ جؤزاوجؤزةكاُبةالًَ لة دةزةكاوى طؤزِاٌكازيية 

ُ  ضةزضاوة دازاييةكاُ ثيَطةيةكى طةوزة و دازايي و ضاوديَسيكسدٌى ِةزبؤيـة   ،داطريكـسد لـة ضـاو زِابـسدوو     طسٌطيـا
لـة ٌيَـواُ كؤوجاٌياكـاُ بةتايبـةتى لـة اليـةٌى دازايـي و لـة زِووى دؤشيٍـةوةى           شياديكسد كابةزيكسدُفاكتةزى زِ

ثازةدازكسدٌى طوكاو و بةزِيَوةبسدٌى ضةزوايةكةى و ثازيَصطازيكسدٌيش لةضةز ضةزضاوة بةزدةضتةكاٌى و ثازاضتٍى 
 كسدُ.طةزيَكى لةدةضت ضووُ و شيادةزِؤيئةلة ِةووو 

ئةو كازطيَسِييةيـة كـة ِةلَدةضـتيَت بـة      بكةيَ بةوةى كةدةضت ٌيشاُ ِةزبؤ ية دةتواٌ  ضةوكى كازطيَسى دازايي   
ئةوةش لة زِيَطاى جيَبةجيَكسدٌى كازة ِوٌةزييـة تايبةتـةكاٌى وةك    ،ئةكاوداٌى ضاالَكية دازايية جؤزاوجؤزةكاُ

ُ   ،دازايـي  شيكسدٌةوةى ُ     ،ِةلَطـةٌطاٌدٌى ثسِؤذةكـا بوودجـةى   ،ئاوـادةكسدُ و ليَكداٌـةوةى زِاثؤزتـة دازاييـةكا
ئةوةش لة زِيَطاى جيَبةجيَكسدٌى  ،ِى تس .... ة زِيَكخطتٍةوةى دازايي ودووبازو  ،(االندماجيةكخطن )و  ،خةومَيٍَساو

لة بةشدازبيَت و لةدوايشدا  بة ئاواكة ديازيكساوةكاُ، بطاتبة تواٌطتيَك كة بتواٌيَت  دةبيَت كازة كازطيَسِييةكاٌى
 دةضتةبةزكسدٌى ئاواكى داوةشزاو. 
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 دةطةيةٌَ: واتاليَسةدا ضةٌديَ ثيٍَاضة ِةية بؤ كازطيَسِى دازايى لةطةهَ بووٌى جياواشياُ بةالًَ لةٌيَوةزِؤكدا يةك 
 

ك بٍةوا كة كازدةكةُ بؤ ديساضةكسدٌى باشرتيَ زيَطةى طوكاو بؤ بةدةضتّيٍَاٌى يَبسيتيية لةكؤوةلَكازطيَسِى دازايى 
كازةكاٌى ٌاو داوةشزاوة، ِةزوةِا ضـاالَكيةكى ِصزيـة   قاشاكى دازايى، و دابيٍكسدٌى تواٌاى ثازةدازكسدٌى ِةووو 

جولَـةى دازايـى   داوةشزاوة، كة  ولَةى دازايى ٌاوكة تايبةتة بة ثسِوضةكاٌى ثنٌداٌاُ و زيَكخطن و ضاوديَسيكسٌى ج
، ِةٌديك كازطيَسِى دازايى وادةبيٍَ كـة  دةطسيَتةوة ِاتوو و دةزضووى ئيَطتا و ئةوةى ضاوةزِواٌدةكسيَت لة داِاتوودا

بسيتية لة ثنٌداٌاُ بؤ دةضتخطتٍى دازايى و خطتٍةطةزِى و زيَكخطتٍى ثسِؤضةكاٌى و ضاوديَسيكسدٌى ضاالَكى دازايى 
 .داوةشزاوةكة

 

ؤ وةبةزِيٍَاٌى دازايى بة كاُ بةكازيدةِيٍََ بكازطيَسِى دازايى بسيتية لة كؤوةلَيَك ضةوك و ئاوساش كة داوةشزاوة        
كة ببيَتةِؤى ِاتٍةدى ئاواكةكاٌى واٌةوة و طةشةكسدُ و بـةزدةواوبووُ   ةكازاوةيى بؤ شيادكسدٌى بةِاى داوةشزاو

ِةزوةِا ِاتٍةدى شؤزتسيَ قاشاٌج كة لـةتواٌابيَت بـة كـةورتيَ تيَ ـوو ئيٍجـا لـةكاتى ديـازيكسدٌى ضةزضـاوة         
 .دازاييةكاُ بيَت ياُ وةبةزِيٍَاُ بيَت لةً ضةزضاواٌة

 

 بسيتية لة:لةضةز بٍيات دةٌسيت كازطيَسِى دازايى كة ى طةفةى ضةزةكةللة ثيٍَاضةكاُ ئةوةواُ بؤ دةزدةكةويَت ف
 دازايى دةزضوو بؤ دةزةوةى داوةشزاوة.لة شيادكسدٌى دازايى ِاتوو بؤ ٌاو داوةشزاوة، بةشيَوةيةك كة شياتس بيَت  -1

 .(املوجودات) شاٌيٍى قةبازةى دازايى وةبةزِيٍَساو لة ِةبووةكاُ -2

 (.املطلوباتثةيكةزى )شاٌيٍى  -3

 شاٌيٍى ثةيكةزى دازايى ثسِؤذة. -4
 

 كازطيَسى دازايي  بةزةوثيش ضووٌى ضةزِةلَداُ ودووةً: 

 

         ضاالٌَى بيطتةكاُ بة ضةزةتا  طسٌطيداُ دادةٌسيَت بة ضاالَكى دازايي بة جؤزيَـك كـة بـةز لـةً وادةيـة كـازى
ثسِؤضةى داوةشزاٌدٌى داوةشزاوة ٌويَيةكاُ و طستٍة بةزى زِيَوشويٍَى  ،كازطيَسى دازايي بةشيَك بوو لة شاٌطتى ئابووزى

 ىوة بـة فساواٌبـووٌ  ئـةً واوةيـةش ٌاضـسا    ،وةٌداُ بـوو دابيٍكسدٌى دازايي بؤ ثسِؤذةكاُ جيَطاى طسٌطى ثيَداٌى بري
ئـةً  ة بـؤ  خـةزجكسدٌى ثـاز   ة طـةوزةكاُ كـة ثيَويطـتى   ضاالَكية ئابووزيةكاُ و طؤزِاُ بةزةو ثيشةضـاشيية قـةباز  

  ُ ِةزبؤيـة ثيَويطـتى كـسد كـة بـةدواى       ،فساواٌبووٌاٌة شياديكسد بة وةبةضتى كسِيٍى ئاويَس و ِـةبووة جياواشةكـا
ضةزضاوةيةكى ثازةدازكسدٌى دةزةكيدا بطةزِيََ كة لةً واوةيةشدا كازطيَسى دازايي ٌاوخؤيي تـةٌّا طسٌطييـةكى شؤز   

 كةوى ثيَدزا.
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 ـ كؤوةلَيَك ( 9133 – 9121ئابووزى ضاالٌَى ) داتةثيٍى لةضةزوبةٌدى ضييةكاُ لة واوةى ى دازايـى ضـةزياُ   طسفت
لةضـةزياٌة لـة دةزةكـاوى ضطـتى ئـابووزى و       كاُ بة داٌةوةى ئةو ثابةٌدياٌةىٌةتواٌيٍى داوةشزاوة ِةلَدا وةك

ئةً واوةيةش ٌاضساوة  ،وايةثوضبووُطسٌطييةكى شؤزيش بة ضيولة دزا بؤ دةزباشبووُ لة  ،دابةشيٍى قةبازةى فسؤشن
حكووةت بؤ ضاالَكى ئابووزى و طةليَك ياضا و زِيَطا دةزضووُ كة داوـةشزاوةكاٌى ثابةٌـد دةكـسد بـة      بة دةضتخطتٍى

بنَوكسدٌةوةى داتاى دازايي ضاالٌَةياُ بؤ ئاطادازبووٌى وةبةزِيٍَةزاُ لة ضةز زِاضتى بازودؤخيـاُ كـة بـوو بـةِؤى     
ازى تس وةك ثازةدازكسدٌى كازطيَسى لة شيكسدٌةوةى دازايي و ِةلَطةٌطاٌدٌى تواٌطتى ضةزِةلَداٌى طسٌطيداُ بة بو

 ئةداياُ.

 ( ِةواُ ئةو بريؤكة كؤٌة بةزبنَوبوو كة لة ضاالٌَى بيطتةكاُ و ضـييةكاُ  9151 – 9141لة واوةى ٌيَواُ ضاالٌَى )
ضتخطتٍى دازايي لة زِواٌطةى دةزةكى بةواتاى ثةةزيجيَدزا كة ئةويش ضةوكى كازطيَسى دازايي بوو بة ضةزكداُ لة دة

( بة بيَ طسٌطيداُ بة ثسِؤضةى بسِيازداٌى ٌاوخؤيي داوـةشزاو لـة طـةهَ طسٌطيـداُ بـة      مقرضني و مساهمنيزِواٌطةى )
 ضةزضاوة دازاييةكاُ. بؤ منوٌةيى ٌى ثنٌداٌاٌى دازايي و ضاوديَسى و بةكازِيٍَاٌيتدفكات ٌكدى و شيَواشةكا

   ُلة ٌاوةزِاضتى ثةكاكاُ كازطيَسى دازايي ئازاضتةيةكى ٌويَي وةزطست بة ضةزكداُ لة بابةتةكاٌى وةبةزِيٍَا
شيَواشةكاٌى بريكازى ضةزدةوياٌة كازيطةزييةكى طـةوزةى ِـةبوو بـؤ     و ،و بوودجةى خةومَيٍَساو و ثنٌداٌاٌى دازايي

منووٌةيي لة ضـةزواية دةضـتةبةز دةكـات ئةوـة و ضـةزةزِاى       كة ئاواكى وةبةزِيٍَاٌى ،طةيشن بة بسِيازى دزوضت
 تيشك خطتٍةضةز خودى كازطيَسى ِةبووةكاُ.

   لة واوةى ضاالٌَى شةضتةكاُ و لةطةهَ كساٌةوةى ئابووزى كازطيَسى دازايي ثيَشكةوت و بة تةٌّا ٌةوايةوة لةضـةز
وة بؤ بـةزِيَوةبسدٌى ِـةبووةكاُ و دؤشيٍـةوةى    ضؤٌيةتى دةضتخطتٍى دازايي بةلَكو ثمة بة ثمة طسٌطييةكةى طواشزاية

فاكتةزى بةيةكبةضن لة ٌيَواُ ِةبوويَكى ديازيكساو و كـؤى ِـةبووةكاُ بـؤ طةيشـن بـة زِيَرةيـةكى منووٌـةيي و        
 بةكازِيٍَاٌى بة تواٌطرت بؤ ِةبووةكاٌى داوةشزاو.

  كـة   ،بـةكازِيٍَاٌى كؤوجيوتـةز   لـة وُ وة بة فساواٌبوتاكاٌيش و ِةتا ئيَطتاش كة ٌاضسالة واوةى ضاالٌَى حةف
ئةوةش بوو بة ِؤى طؤزِاٌكازى بٍةزِةتى لة اليةٌةكاٌى زِيَكخطن و كازطيَسى و ِةيكةىل بسِيازداُ لة زِيَكخساوةكـاٌى  

لة شيكسدٌةوةى طسفتة دازاييةكاُ و بسِيـازداُ بـوو بـة     (مناذجي رياضي) منوٌة بريكازيةكاُ كاز و ثشت بةضن بة
 ضيىايةكى ديازى ئةً قؤٌاغة.

 بطوكيَت لـة   تاكة زِؤلَى كازطيَسى دازايي لة داوةشزاوةكاُ ثةزةيجيَدةدزيَت  لة داِاتووش ثيَشبيٍى ئةوة دةكسيَت
ة لةً بـوازةدا بـؤ ِاوشـاُ بـووُ     ةيثيَويطتى بة كازوةٌداٌيَك ِ ئةوةش ،طةهَ شيَواشة ضةزدةويية ثيَشكةوتووةكاُ

 ثةيوةضت بة اليةٌة دازاييةكاُ.باشرتيَ زِيَطاى  ئةً ثيَشكةوتٍة و ِاتٍةدىطةهَ لة
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 دابةشكسدٌى ضاالَكيةكاٌى كازطيَسِى دازايى :ضيَيةً
    ً شـيَوةى   دةتواٌسيَت ضاالَكيةكاٌى كازطيَسِى دازايى دابةش بكةيَ بةثيَى ئةو اليةٌاٌةى كـة ضـساكتيكى دةكـةُ بـة

 خوازةوة:
 و داِـات  ووالَت، لـة  طشـتى  دازايـي  بـةزِيَوةبسدٌى  بـة  تايبةتة كة ية كازطيَسيية ئةو :حكووى دازايي كازطيَسى -9

ُ  شيـادبووٌى  تيَبيٍـى  و ديازيـدةكات،  والَت طشـتى  بودجـةى  تيايدا كة دازايي واوةيةكى لة خةزجيةكاُ  طسٌطيـدا
 كمتـوزى  بـوازى  لـة  زِوويـداوة  كـة  طؤزِاٌكازياٌـةى  ئةو بةدواى دوا دةولَةت دازايي كازطيَسى ثةزةثيَداٌى بة دةكسيَت

ُ  ضـؤٌيةتى  و دةولَـةت  دازايي خطتٍةزِووى لة شةفاف بووُ و زِووٌى لةضةز جةختكسدٌةوة و كؤوةالَيةتى  زِةفتـازكسد
 ِـاٌى  كـة  دةولَـةت  دازايـي  و خـسا  بـةكازِيٍَاٌى   دازايي كازطيَسى طةٌدةلَى ديازدةى بنَوبوٌةوةى ضةزبازى ثيَي،

ً  زيَكسدٌـى لةطـةهَ   بـؤ  دةولَةت دازايي كازطيَسى ثةزةثيَداٌى ضؤٌيةتى بؤ ديساضةتكسدٌى دةدات دازايي كازطيَسى  ئـة
 و داِـات  بـؤ  دادوةزاٌـة  دابةشـٍةكسدٌى  و حكووةت دازايي ضةزضاوةى كةوى ِؤى بة زِوودةدةُ، و كة طؤزِاٌكازياٌةى

 بةدواداضـووُ و  بـؤ  شـيَواشيَك  و دةشطايـةك  ٌـةبووٌى  و دةولَةت طشتى بودجةى لة بةزدةواً كوزتّيٍَاٌى و ضةزواية
 .دةولَةت دازايي كازطيَسى بة كازيطةز طسٌطى دةدزيَت ضاوديَسى

ً  ديساضـةتكسدٌى  بـة  ِةلَدةضتيَت كة كازطيَسييةية ئةو :تايبةت كةزتى ثسؤذةكاٌى بؤ دازايي كازطيَسى -2  ضـةزجة
 لـة  دازايـي  زِيَكخطـتٍى  و دزيَرخايةٌةكاٌى و كوزختايةُ خةزجكسدٌة و ثسِؤذةكاُ داِاتى بة ثةيوةٌدازة كة ئةوةى

 ذيَـس  لـة  فـساواُ بـوو   كـازطيَسى، و ئـةً كازطيَسِييـة    لةطـةهَ  خاوةٌدازيةتى جيابووٌةوةى لة فساواٌبووُ ئةكاوى
 ِـؤى  بـة  بـوو  كـة  ئـابووزى،  كساٌـةوةى  و جيّاٌطةزايي ديازدةى بنَوبوٌةوةى و تةكٍةلؤذى ثيَشكةوتٍى كازيطةزى

 لـة  دةزةوة زِووى بـة  كساٌةوةشـي  و دازايـي  باشازِى بنَوبوٌةوةى و ثسِؤذةكاُ ٌيَواُ لة زِكابةزى ئاضتى بةزشبووٌةوةى
 ٌاوخؤييةكاُ. باشازِى ٌيَو لة بياٌى دزاوى بة ضةزبةضت واوةلَةى شيادبووٌى ئةكاوى

 

 دةضكةوت لة ية بسييت كة تاكة كةضي دازايي بة تايبةتة كة كازطيَسِييةية ئةو ئةوةش :كةضي دازايي كازطيَسى  -3
ُ  كـةً ٌيـة لـةالى    كة ئةوةش طسٌطيةكةى وةبةزِيٍَاٌةكاٌى، تاك و خةزجيةكاٌى و  جؤزاوجـؤزى  لةبـةز  كةضـةكا

 بة كةً ىطوذوة بة وةبةزِيٍَاٌكسدُ دةزفةتى بووٌى و قةبازةكةى بةزشبوٌةوةى و كةضي ثازةدازكسدٌى ضةزضاوةكاٌى
 .دازايي باشازِى لة تايبةتى
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  دازايى طشتى و دازايى تايبةتى لةيةك ووةكاٌ جياواش واليةٌة 
 

 اليةٌة لةيةك ووةكاٌى دازايى طشتى و دازايى تايبةت -أ 
 .ُكازيطةزى دوواليةٌة ِةية لة ٌيَواٌيا 
            دةيكـات لـة ثسِؤذةكـاُ و    دازايى طشـتى ثالَجشـتى دازايـى تايبـةت دةكـات لـة زيَطـةى ئـةو خةزجياٌـةى كـة

 خصوةتطوشازييةكاُ.
 .دازايى تايبةت ثالَجشتى دازايى طشتى دةكات لة زيَطةى ئةو باجاٌةى كة دةيدات بة دازايى طشتى 
 .ُِةزدوو دازايى لة ِةواُ باشازِى دازايى كازدةكة 

 

 جياواشيةكاٌى دازايى طشتى و دازايى تايبةت -ب 
بوازةكاٌى 
 جياواشبووُ

 دازايى تايبةت دازايى طشتى

 خاوةُ ثسِؤذةكاُ ِيٍَاٌةدى ئاواكةكاٌى ييةكاُِيٍَاٌةدى ئاواكة كؤوةالَيةت ئاواٌج

بوازى 
 ثازةدازكسدُ

 زِيَطاى لة خؤى دازاييةكاٌى ثيَويطتية دةولَةت
، ٌازِاضتةوخؤ ثسِدةكاتـةوة  و زِاضتةوخؤ باجى

 و داِـاتى  داِاتاٌةى كة بـا  ٌييـة،   لةو  و
 لــة بةشــدازيَكسدٌى دةولَــةت، و وولَكــةكاٌى
 .قةزشوةزطستَ و ثسِؤذةكاُ

ــةزتى ــةت ك ــتيَت تايب ــة ِةلَدةض ــةوةى ب  ثسِكسدٌ
 بةشـدازيكسدٌى  زِيَطـاى  لـة  دازاييةكاٌى ثيَويطتية
 قاشاكى و قةزشوةزطستَ زِيَطاى لة و ثسِؤذة خاوةٌى

 .دابةشٍةكساو

بوازى 
 وةبةزِيٍَاُ

ــةزتى ــك  ك ــتى كاتيَ ــازدةدات طش ــة بسِي  ب
 يةكةً جاز ئةوا وةبةزِيٍَاُ، ياُ خةزجكسدُ

 و كؤوةالَيةتى خؤشطوشةزاٌى بة دةدات طسٌطى
 .ديَت قاشاككسدُ لةدوايدا

 زِؤشٍايي ذيَس لة دةدات خؤى بسِيازى تايبةت كةزتى
 طوكاو بؤ بةدةضتّيٍَاٌى داِاتيَكى ثيَشبيٍيكسدٌى

طسٌطيـداٌييَكى   ثـاهَ  لة وةبةزِيٍَساو ضةزوايةى بؤ
 .كؤوةالَيةتيةكاُ ئاواكة بة كةورت

 

 
  



ـ وةبسدن و ئابووزى شانكؤى سةالحةددين  َي رى بةِز س/ كؤلَي سيازى/  هةولَي  بةشى ذمَي

6 
سى دازايى  بابةت/ يةم        قؤناغى         كازطَي  اخلياطمامؤستاى بايةت/ خلـيل حممد كـسيم          2022 – 2021 كؤزسى يةكةم        سَي

 متةٌدييةكاٌى كازطيَسى دازاييتايبة: ضوازةً
 

 ِةووو ضاالَكيةكاٌى داوةشزاوةكاُ و ِيض ضاالَكيةك لة اليةٌة دازاييةكةى جياٌاكسيَتةوة . ٌيَو دةكةويَتة .9

 كاتى بسِيازداٌى .بسِيازةكاٌى دازايي ثيَويطن بؤ داوةشزاو ِةزبؤية وزدبيٍيةكى شؤز ضةثيٍَساوة لة  .2

ِةٌديَك لة بسِيازة دازاييةكاُ ضازةٌوضطاشُ بؤ داوةشزاو ضوٌكة ضـةزكةوتَ و ضـةزكةوتٍى داوـةشزاوى لةضـةز      .3
 بةٌدة .

دةزكاوى بسِيازة دازاييةكاُ بة شويي دةزٌاكةوُ ئةوةش دةبيَتة دزةٌط ضاككسدٌةوةى ِةلَـةكاُ ئةطـةز ِـاتوو     .4
 بسِيازةكاُ ِةلَة بووُ . 

 
 كازطيَسِ  دازاييكاز و ضاالَكيةكاٌى  :ثيٍَجةً

بةزيَوةبسدٌى طشتى داوةشزاوة، و بةزثسضيازيةتى كازة دازاييةكاُ دةطسيَتـة ئةضـتؤ بـة    بةشيَكة لة كازطيَسِى دازايي 
ِةواِةٌطى لةطةهَ ضاالَكية كازطيَسِيةكاٌى تس، و طسٌطرتيَ كازى كازطيَسِى دازايى بسيتية لـة ثنٌـداٌاُ بـؤ دةضـت     

وةبةضتى وةبةزِيٍَاٌيك كة بتواٌيَت خطتٍى دازايى بة بسِى ثيَويطت و لةكاتى طوكاو و بة تيَ ووى ثةضٍدكساو، بة
داِاتيَكى طوكاو بةدةضت بيٍَيَت، ضةزةزِاى ضاوديَسيكسدٌى ضؤٌيةتى بةكازِيٍَاٌى دازايى و ضةزضاوةكاٌى، لة ذيَـس  

 ضوازضيَوةى كازى كازطيَسِى دازايى بةً شيَوةية ديازيبكسيَت:زؤشٍايى ئةوةى بامساٌكسد دةتواٌسيَت 
 

ونٌَدٌى ثيَداويطتية دازاييةكاُ(: ئةً ضاالَكية بسيتيـة لـة ديـازيكسدٌى ثيَداويطـتية     ثنٌداٌاٌى دازايى )خة .9
دازاييةكاُ، ثيَداويطتية دزيَرخايةُ و كوزت خايةٌةكاُ، ئةوةش لةذيَس زؤشٍايى ثنٌةكاُ دةبيَت بؤ داِاتوو، بـة  

 طشتى خةومٍَساو دةبيَت. بودجةىٍساو و يَثشت بةضن بة بووجةى ٌةقدى خةومَ

ليَسةدا ٌابيَت حالَةتى ٌادلٍَيايى فةزاوؤش بكسيَت، ضةبازةت بة ثيَشبيٍيةكاُ بؤ داِاتوو، وة ثيَويطتة بةزِيَوبـةزى  
دازايى ثشت بةو ئاوساشاٌةى ثنٌداٌاُ ببةضتيَت بة زةضـاوكسدٌى الداٌـةكاُ، بةشـيَوةيةك كـة ثنٌـةكاٌى جـؤزة       

وكيَت، ئةً ضاالَكيةش بة طسٌطرتيَ كازةكـاٌى كـازطيَسِى دازايـى    ٌةزويةكى تيَدابيَت بؤ ئةوةى لةطةهَ الداٌةكاُ بط
 .ئةكاوى بدات دادةٌسيَت، كة ثيَويطتة كازطيَسِى دازايى بة ِةواِةٌطى لةطةهَ كازطيَسِييةكاٌى تس

 

 لـة  يـة  بـسييت  كة دةكسيَت ثيٍَاضة بةوة ثازةدازكسدُ : بسِيازى (التمويلية   القرارات)  ثازةدازكسدُبسِيازةكاٌى  .2
ُ  لـة  طوكـاو  تيَكةلَةيـةكى  ديـازيكسدٌى  واتا  بة، منوٌةيى شيَوةيةكى بة دازايي خطتٍى دةضت  كـة  ثـازةدازكسد
ُ  كـوزت  ثازةدازكسدٌى لة يَتثيَكب ُ  و خايـة  وابكـات  كـة ،قةزش بـة  و خاوةٌدازيـةتى  ثـازةدازكسدٌى  و دزيَرخايـة

 ِـاى  بـة  واتـاى  بـة ) كـات ب شيـاد  ثشكدازةكاُ ضاواٌى كةبةشيَوةيةك  ِةبيَت، تيَ ووى كةورتيَ ثازةدازكسدٌةكة
 لـة  و، دازايـي  كـازطيَسِ   بسِيازةكـاٌى  لة بسِيازيَكة ِةز ضةزةكى ئاواكى ِةويشةئةوةش  كة(، داوةشزاو شيادبكات

 شاٌ  بة ثيَويطتى ةشئةو و، بجازيَصيَت داوةشزاة ئيَطتاى بةِاى كةً يةٌىبةال ثيَويطتة دازايي بسِيازيَكى ِةز دوايدا
 . دةخسيَت دةضت دازايي زِيَطايةوة لة كة ِةية دازايي باشازِى ٌاضيٍى و
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 دازايـي  دابةشـكسدٌى  يـا  كسدُيديـاز  لـة  ية بسييت وةبةزِيٍَاُ ( :االسةتجمار  قرارات) وةبةزِيٍَاُبسِيازةكاٌى  .3
 دابةشـكسدٌى  ضـؤٌيةتى  و كؤوجاٌيـا  وةبةزِيٍَاٌى ِةزِةوى ِةلَبرازدٌى واتاى بة، وةبةزِيٍَاُ ِةزِةوى لة كؤوجاٌيا

ُ  وةبـةزِيٍَاٌى  و( متداولة   موجةودات ) خايةُ كوزت وةبةزِيٍَاٌى ٌيَواُ لة ٌةوةبةزِيٍَا ئةً  موجةودات ) دزيَرخايـة

ً  و.  ثابتة   ووجـودات  بـؤ  متداولة   موجةودات  زِيَـرةى  بـة  كسيَتب ثيَواٌةدةتواٌسيَت  كة(، ثابت   ِةلَبرازدٌـةش  ئـة
 وتداولـة  ووجوداتى ِاتوو ئةطةز و، داوةشزاوة ِةية قاشاكدازى و ضيولة لةضةز ِةية شؤزى طسٌطيةكى كازيطةزى و

ً  ،بـةزشة  ضـيولةى  كؤوجاٌيـا  واية واٌاى ئةوا ِيٍَا ثيَك ىكؤوجاٌيا وةبةزِيٍَاٌى ِةزِةوى لة طةوزةى شيَكى بة  بـةالَ
 ِـةبووةكاٌى  ىطـةوزة  بةشـيَكى  ثابتة   ووجـوداتى  ِاتوو ئةطةز زِوودةدات ثيَ ةواٌةش و، ديازيكساوة قاشاكةكةى

 . دةبيَت كةً ضيولةكةى بةالًَ دةكات شياد قاشاكةكةى كاتةدا لةًووجودات  طشتى كؤى لة ٍيَتبيَ ثيَك كؤوجاٌيا
 
 ديـازى  داِـاتوو  ٌةقـدى  تـدفكى  يةكةوة بة ثازةدازكسدُ و وةبةزِيٍَاُ بسِيازى دوو ِةز:  قاشاٌج دابةشكسدٌى .4

 لـة ، كؤوجاٌيـا  ئاضايي ضةِىى لة وةبةزِيٍَاُ دةزةكاوى لة دةكةُ خطتٍى دةضت ثيَشبيٍى ثشكدازةكاُ كة دةكةُ
 كـة  دخـن  صـافى  لـة  يـة  بسييت ٌةقديش تدفكى و، ٌةقديية تدفكة ئةً ِاوشاٌة لةطةهَ ئةو تسضٍاكيةى كة طةهَ

 ثيَـدةكات  دةضت دواتس دازايي كازى ليَسةداية و، ثشكدازةكاُ بؤ دةطةزِيَتةوة طشتى بة و كسدووة دةضتةبةزى كؤوجاٌيا
 كسدووة دةضتةبةزى كؤوجاٌيا كة دخن صافى دابةشكسدٌى لة ةبسيتي كة، قاشاٌج دابةشكسدٌى بسِيازى لة ية بسييت كة
 بسِيـازة  طسٌطرتيٍـى  لـة  يـةكيَك  بـة  قـاشاكيش  دابةشـكسدٌى  بسِيازى و، ثشكدازةكاُ بةشيَكى ياُ ِةووو ضةز لة

 لـة  ضـةِي  ٌسخـى  ضـةز  لـة  كازيطةزى و ثشكدازةكاُ بة زِاضتةوخؤى ثةيوةٌدى لة تدادةٌسيَ كؤوجاٌيا دازاييةكاٌى
ُ  اليـةٌى  لة ،دازايي باشازِ  ُ  ضـةقاوطريى  و ،طمَداٌـةوة  و دابةشـكسد ُ  دابةشـكسد  بـة  ض جـا ، كسدٌىثيَطةشـة  يـا

 .   ضةِي بة ياُ بيَت ٌةقدى دابةشكسدٌى
 

ثيَويطتة لةطةهَ داٌاٌى ثنٌى دازايى ضيطتةويَكى ضاوديَسى باش ِةبيَت بؤ ( : املالية   الرقاب ضاوديَسى دازايي ) .5
بةزاوزدكسدٌى ئةداى زاضتةقيٍة بة ئةداى ثيَشبيٍيكساو، بؤ شاٌيٍى الداٌةكاُ و طسٌطياُ ِةزوةِا بةدواداضـووُ بـؤ   

 ِؤكازى زووداٌياُ و ثاشاُ دؤشيٍةوةى ضازةضةزى ثيَويطت بؤ ئةو الداٌاٌة.

 
ى ِةٌديَك كيَشةى تايبةت: ضسوشتى ئةو ضاالَكيةى كة كازطيَسِى دازايى ئةكاوى دةدات ئةوةية كة ضازةضةزكسدٌ .6

ٌابٍةوة، لةو كيَشاٌةى كة زةٌطـة زووبـةزِووى    زووبةزِووى ضةٌد كيَشةى تايبةت دةبيَتةوة كة زووداٌياُ شؤز دووبازة
اٌى ثاكتـاوكسدُ و ثسِؤضـةى يـةكطستَ و يـةكبووُ،     سِؤضـةك ثداوةشزاوة ببيَتةوة كة لة ثطجؤزِى كازطيَسِى دازايية، 

ِةزوةِا زاضتكسدٌةوة دازايية ثيَويطتةكاُ بؤ ضاككسدٌةوةى بازودؤخى داوةشزاوة دازاييةكاُ و دووزخطتٍةوةياُ لة 
 كةوتَ يةكيَكة لةثطجؤزِى كازطيَسِى دازايى.
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 طسٌطى كازطيَسِى دازايى: شةشةً
 .كاُداوةشزاوة شؤزبةى ىيةكيَكة لة ضاالَكية ضةزةكيةكاٌ -9

 ِةولَدةدات بؤ دابيٍكسدٌى دازايى و بةكازِيٍَاٌى بةشيَوةيةكى منوٌةيى. -2

 زيَكخطتٍى زيَسِةوى دازايى و ثنٌداٌاُ بؤ دازايى. -3

 ضاوديَسيكسدٌى دازايى )تدفكاتى ٌكدى ِاتوو، دةزضوو(. -4

 طوكاو.داٌاٌى برازدة لة بسِيازة كازطيَسِييةكاُ، و ِةلَبرازدٌى بسِيازى  -5

 

 ئةزك و زِؤلَى بةزِيَوةبةزى دازايي و ضاوديَسى دازايي: حةفتةً
 ئةزك و زِؤلَى بةزِيَوةبةزى دازايي - أ

 بتواٌيَت كو بةزِيَوةبةزى دازاييو تابةزِيَوةبةزى دازايي ئةو كةضةية كة بةزثسضة لة جيَبةجيَكسدٌى كازة دازاييةكاُ، 
جيَبةجيَ بكات ِةلَدةضتيَت بة كازى ثنٌداٌاُ و ضاوديَسى دازايي، و ئةً كازاٌةش جيَبةجيَ دةكات  ىكازة دازاييةكاٌ

كة بـسيت  لـة ثنٌـداٌاُ و ثيَشـبيٍيكسدٌى ثيَداويطـتية       ،ى دازايي و ضاوديَسى دازاييثنٌلة زِيَطاى ئاوساشةكاٌى 
و حتمين والي وِى تس، ِةز بةً شيَوةيةى خـوازةوة   دازاييةكاُ، و بوودجة، و حتمين تعاده و حتمين زافعةى تشغيمي
 دةتواٌ  كازةكاٌى بةزِيَوةبةزى دازايي ديازى بكةيَ كة ئةواٌةُ:

 ٌةختيٍة.بةزِيَوةبسدٌى  -9

 بةدةضتّيٍَاٌى دازايى ثيَويطت بؤ داوةشزاوة.زيَكخطتٍى ثةيوةٌدى لةطةهَ باٌك و داوةشزاوة دازاييةكاُ بؤ  -2

 اليةٌةكاٌى تس.قةزشةكاٌى داوةشزاوة لةالى بةزِيَوةبسدٌى  -3

 دابةشكسدٌى قاشاٌج لةضةز ثشكدازةكاُ. -4

   دلٍَيايى لة ِةبووةكاٌى داوةشزاوة. -5

 بةشيَوةيةكى طشتى، بةزِيَوةبةزى دازايي كازة دازاييةكاٌى دةزةوةى داوةشزاوة ئةكاودةدات.
 

 ئةزك و زِؤلَى ضاوديَسى دازايي - ب
 كة بةزثسضى زاضتةوخؤى ئةً كازة دازايياٌةية لة داوةشزاوةية: ضاوديَسى دازايي ئةو كةضةية

 وووضة.خةزجكسدٌى  -9

 تدفكى داخمى )ثازة ِاتٍةٌاو داوةشزاوة(. -2

 ئاوادةكسدٌى ليطتى دازايى ضاالٌَة. -3

 ئاوادةكسدٌى ليطتى دازايى خةومَيٍَساو. -4

 باجداُ. ذويَسيازىئاوادةكسدٌى  -5

 داوةشزاوة ئةكاودةدات.بةطشتى كازة دازايية ٌاوخؤييةكاٌى 
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ةدا جياواشييةكى ضةزةكى ِةية لة ٌيَواُ ِةزدوو ضاالَكيةكاُ، بةزِيَوبةزى دازايى ِةلَدةضتيَت بة زؤلَى ثازيَصطازيكسدُ لـة  سليَ
دةضـتيَت  ِةلَكاٌى داوةشزاوة وةزدةطسيَت و ثازيَصطازى ليَدةكات. بةالًَ ضاوديَسى دازايى دازايية دازايى داوةشزاوة، واتا ضةزضاوة

 بة زؤلَى ضاوديَسى بؤ دلٍَيابووُ لة بةكازِيٍَاٌى ضةزضاوة دازاييةكاٌى داوةشزاوة بةشيَوةيةكى باش.
 

 ثةيوةٌدى كازطيَسِى دازايي لةطةهَ ضاالَكيةكاٌى تس لة داوةشزاوة :ِةشتةً
 :كازطيَسِى دازاييبة  ثةيوةٌدى ذويَسيازى -أ 

تيَكةالَويةك دزوضـتدةكةُ بـةِؤى بـةكازِيٍَاٌى ِـةواُ شازاوة و     ئةً دوو ضاالَكية ِةُ لة كاتى باضكسدٌى شؤزيَك 
ِةواُ ليطتى دازايى، بةالًَ زاضتيةكةى ئةوةية كة ذويَسيـازى لـة بٍةزِةتـدا طسٌطـى دةدات بـة كؤكٍـةوةى داتـا،        

ازداُ، واتا ذويَسياز بوجـة  لةِةواٌكات كازطيَسِى دازايى طسٌطى دةدات بة شيكسدٌةوةى ئةً داتاياٌة بةوةبةضتى بسِي
تدفكاتى ٌكدى و شاٌيازية ويَرووييـة  و ليطتةكاٌى دخن ئاوادة دةكات، بةالًَ بةزِيَوبةزى دازايى جةختدةكاتةوة لة 

 ذويَسيازيةكاُ لة كاتى بسِيازداُ لةبازةى بةزِيَوةبسدٌى ِةبووةكاُ و وةبةزِيٍَاٌدا.
 

 :كازطيَسِى دازاييبة  ثةيوةٌدى ئابووزى -ب 

ثةيوةٌدييةكى بةِيَص ِةية لةٌيَواُ ئابووزى و كازطيَسِى دازايي، لةبةز ئةوةى ِةزدووكياُ ئاواكياُ بةكازِيٍَاٌى 
ضةزضــاوة بةزدةضــتةكاٌة بــة شــيَوةيةكى منوٌــةيى، ضــاالَكى ئــابووزى ئاوــاكى بــةكازِيٍَاٌى ئــةو ضةزضــاوة 

باشـرتيَ  كازطيَسِى دازايى بسِيازةكاٌى دةدات بؤ ِيٍَاٌةدى ديازيكساواٌةية بؤ ِيٍَاٌةدى باشرتيَ ذياُ بؤ كؤوةلَطة، و 
داِات بؤ خاوةُ ثسِؤذةكاُ، و ئةداى داوةشزاوةكاُ كازيطـةزدةبَ بـة ئـةداى ئـابووزى ِـةوووةكى، و بةشـيَوةيةكى       

ئـابووزى  شاٌيـازى ِـةبيَت لـةبازةى    بةزضاو كازيطةز دةبيَت بة باشازة دازاييةكاُ، بؤية ثيَويطتة بةزِيَوبةزى دازايى 
ِةوووةكى و ضياضةتة دازايى و ٌةختيٍةييةكاُ و كازيطةزياُ لةضةز بةزدةضت بووٌى ئيئتيىاُ، ِةزوةِا ثيَويطـتة  

 تواٌاى ثيَشبيٍى داِاتووى ِةبيَت بؤ ئةداى ئابووزى.

 :كازطيَسِى دازاييبة  ثةيوةٌدى بةزِةوّيٍَاُ و بة باشازِكسدُ -  

ثةيوةٌدى زؤذاٌةياُ بة بةزِيَوبةزى دازاييةوة  (االساليب الكمي ) ضةٌدييةكاُ بةباشازِكسدُ و بةزِةوّيٍَاُ و شيَواشة
كازيطـةزى بةزةوثيَشـندُ و بـةباشازِكسدٌى كـااَلى ٌـوَى بةِةٌـد ِـةلَطسَى،        ِةية، ثيَويطتة بةزِيَوبـةزى دازايـي   

لةبةزئةوةى ئةً دوو ضاالَكية ثيَويطتياُ بة ثـازةدازكسدُ ِةيـة، و كازيطـةزياُ ِةيـة لةضـةز تـدفكاتى ٌكـدى        
اوةشزاوة، ِةزوةِا طؤزِيٍى شيَواشةكاٌى بةزِةوّيٍَاُ دةبيَتة ِؤى بةكازِيٍَاٌى ئاويَسى ٌوىَ، كة ئةوةش ثيَويطـتى  د

االسةاليب  )بة خةونٌَدٌى ثيَداويطتيةكاُ و ثازةدازكسدٌياُ ِةية، ِـةزوةِا ئاوساشةكـاٌى شـيَواشة ضـةٌدييةكاُ     

 الَؤشةكاُ.ئاوساشى يازوةتيدةزى بةزِيَوبةزى دازاي  بؤ داٌى بسِيازة ئ (الكمي 
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 لة ثةيكةزى زيَكخطن ثيَطةى كازطيَسِى دازاييٌؤيةً: 
 

داوةشزاوة، ِةزوةِا لةضةز ئاضتى دةولَةتيش، ى كازطيَسِى دازايي كازطيَسِيةكى كازيطةزة لةضةز بسِيازة ضرتاتيريةكاٌ
لـة كازوبـازى    ثيَطةكـةى كة لة ِةٌدىَ ووالَت وةشيسى دازايى ٌاودةبسيَت بة جيَطسى ضةزؤك وةشيساُ لةبـةز طسٌطـى   

ثيَطةى كازطيَسِى  دةضةالَتى وةشيس، ِةزوةِادازايى دةولَةت و لةبةز ئةوةى ِةٌديَك دةضةالَتى شياتسى ثيَدةدزيَت لة 
زاوة و داوةش ىزايي بةثيَى جؤزاوجؤزى ضاالَكيةكاٌى كازطيَسِى دازايي، و ضسوشتى كازى داوةشزاوة و شيَوة ياضاييةكةدا

 بةثيَى قةبازةى داوةشزاوةكة كازيطةزى دةبيَت لةضةز ثيَطةى كازطيَسِى دازايي لة ثةيكةزى زيَكخطن.
 

ةزى دازايي ٌصيك بيَت لة لةلوتكةى ثةيكةزى زيَكخطن لةبـةز  ثيَويطتة بةزِيَوب بةثيَى ضةوكى ٌويَى كازطيَسِى دازايي
 ئةً ِؤياٌةى خوازةوة:

 طسٌطى شؤزى ثسِؤضةكاٌى ثنٌداٌاُ و وةبةزِيٍَاُ و ثازةدازكسدُ كة بةزِيَوبةزى دازايي ليَى بةزثسضة. -9

يازداُ لةضةز كازوبـازة  طسٌطى ئةو شاٌيازياٌةى كة بةزدةضتة الى كازطيَسِى دازايي داوةشزاوة لةكاتى ثسِؤضةى بسِ -2
 دازاييةكاُ.

طسٌطى بسِيازة دازاييةكاُ لةضةز ذياُ و داِاتووى داوةشزاوة، كة واثيَويطت دةكات بسِيـازة دازايييـةكاُ بٍيـات     -3
 بٍسيََ لةضةز شاٌيازى ووزد

 

 
 

 

 


