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 المنددددددبحث مع ادددددداممددددددعمال ددددددنعامالارددددددعثمماي عدددددد مالايدددددد ث مالا دددددد ا مثاح ددددددا م ا مثاننعدددددد ماحان  عدددددد  م

 (مث عمم لسمالنثاب(..)7ص.)مالمرااثة

 اااع  ددددددد  م ث مالرددددددد با مثا ددددددداا    ا  م دددددددممالمندددددددبحث مع اددددددداممدددددددعما دددددددعسمم   دددددددةمالرددددددد با م

 (مث عمم لسمالنثاب(..)7ص.)مالمثا نةمالي مة

 دددددددد ماث ع عمدددددددد ..مالمنددددددددبحث :ماحنان لددددددددةمالرددددددددي  نعةم ث دددددددد م ددددددددث ماليدددددددداا عع م خددددددددحهما اا اددددددددامميالم

 (مث عمم لسمالنثاب(..)8ص.)مثاث ان  مثإاابا  م ممالاخلصمم مالظل مثالن  ب

 ال لددددددددددد ع مالنن عدددددددددددةما دددددددددددم ممدددددددددددعماح لدددددددددددع مثنناظددددددددددداممال  دددددددددددثا :م معدددددددددددعالن  دددددددددددبم ددددددددددد  ام

 (ثث لةمالميلثمةماإلخ  اعة(..)8ص.)الا  عق

 المددددددددددددد نممح دددددددددددددا ثابمث عدددددددددددددام دددددددددددددمماثثمدددددددددددددةممالن  دددددددددددددبمامعدددددددددددددامالميمدددددددددددددثا م:ماددددددددددددداا م 

 (رنقمنعث م(..)9ص.)ال ثبانم

 ا ددددددددببماا  م دددددددد مللثدددددددد ظممم  ددددددددلبماا مالما ددددددددح مثمنا دددددددد ملم ددددددددا ماممن  ددددددددبم ددددددددي بمالمدددددددد لثمال

 (ثث لةمالميلثمةماإلخ  اعة(..)9ص.) يثب 

 ملنددددددد مث ندددددددةمثا   دددددددةممردددددددبب م لددددددد ماخ ع ددددددد  م لدددددددثمااث ددددددد يمثاليرددددددد  امالنع  عدددددددةم م دددددددع ثب:

 (الناا منعث (..)10ص.)0202احث  يم مممثا نةم

 ردددددددددبابمع  لددددددددبم نن دددددددد يمالدددددددددبا   مالددددددددبنع مثالما   ددددددددبع م دددددددددمم ددددددددل مالاثاادددددددددبمالن  ددددددددبم لددددددددمم

 (الناا منعث (..)10ص.)ال بعب

  مم يملعددددد  ما اعدددددبمالمردددددا   مالدددددنن مثاللددددد  مالنع  عدددددةم لدددددمم ددددديبث م:مملدددددث اليددددداالمع ددددد همانخن لددددد 

 (ممثا ع منعث (..)11ص.)النن عة

 ثث لددددددددةم(..)11ص.)ااث ددددددددبم املددددددددةما ددددددددا ثا   م بعددددددددب م عدددددددد  مبخعددددددددهمالنع  عددددددددةم لددددددددثمالن ا ددددددددة

 (الميلثمةماإلخ  اعة

 امم75الن ددددددا م:مايددددددبعهماعمدددددد  م  ددددددبالا المالنع  عددددددةمال  نثنعددددددة لددددددثم )حمعن دددددديماام دددددد  (مثلدددددد مع مددددددا 

 (مثا ع منعث (..)12ص.) ممالبثا مالا لعة

 ممب دددددددث مللم دددددددا لع ..م عثرددددددديمرخددددددداما دددددددثاا ماناخ  ددددددد  مم ددددددد لسممالن  دددددددبم لدددددددممال ندددددددباث مث  ددددددد 

 (ثث لةمالميلثمةماإلخ  اعة(..)12ص.)الما  ظ  

  اادددددددد اممدددددددد ما مددددددددةممعدددددددد امخ ن ددددددددةم دددددددداا ما ددددددددامااام ع  دددددددد  مااثعدددددددد ممالن   ددددددددةم  ددددددددا مال  دددددددد ا

 (ثث لةمالميلثمةماإلخ  اعة(..)13ص.)الم  عة
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   نع  عدددددددددةما دددددددددايبملث دددددددددثهمالمثا ندددددددددةمثا ددددددددداا مالايدددددددددبعح ممالن  دددددددددبما عدددددددددقمال ددددددددد لامم:مل ددددددددد

 (ثث لةمالميلثمةماإلخ  اعة(..)13ص.)اللاثاعة

 نع  عددددددددةمح الدددددددد  ةمث عددددددددا مالخ ا عددددددددةمثالمددددددددثاابملمن  رددددددددةممالن  ددددددددبماامددددددددبمالرددددددددام نم:ماثا عددددددددع

 (ثث لةمالميلثمةماإلخ  اعة(..)14ص.)ابا ع  مال ن ي

 ثث لددددددةم(..)14ص.)م عدددددداملل لددددددقم0202:مالي دددددد م ددددددمممثا نددددددةمملددددددامالثدددددداث ممالنع  عددددددةم لددددددثالم لعة

 (الميلثمةماإلخ  اعة

 اليدددددداالم ددددددث م المددددددثح  م:محما ددددددا م اا م ددددددممن  ددددددبما ددددددعسماح ددددددا م امالنع  عددددددةم ددددددث ا ممن ددددددثام

 (ثث لةمالميلثمةماحخ  اعةم(..)15ص.)ثايبعهمال  نث م   مثا   

 ممرددددددد اععماحمددددددد ماللددددددد ا مم  لددددددد  عة م لدددددددثماا ددددددد لع مثالما  ظددددددد  مالنع  عدددددددةمردددددددعاثا مالدددددددبث اانمم:

 (ثث لةمالميلثمةماإلخ  اعة(..)15ص.)ثحمث ثبمل  م ل ماا مالثا ع

  نعدددددد  ممث ع  ددددددممإل ددددددااام دددددد نث مالددددددنن ممالال ث ددددددمم:مادددددداا ما ددددددعسمالددددددنن مثاللدددددد  مالنع  عددددددةم ع دددددد

 (رنقمنعث (..)16ص.)ممع ا مللمراثعمأ ا   مإن   مخح   م لبابمثأا عهم2ثالل  ..م

م

م
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م
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 ممال انددددددددد م مالاثدددددددددثمم احن ددددددددد  ممثث لدددددددددة(..)17ص.)ا دددددددددعسمالدددددددددث اا :مالمثا ندددددددددةم دددددددددااا  م ملعددددددددد 

 (الياا عة

 ثث لدددددددةم(..)18ص.) ح دددددددخ ا :ماثثمدددددددةمال دددددددثبانمم ددددددد با م لددددددد مإ ددددددد ب مالددددددد حبملم ددددددد اماح دددددددا ااا

 (احن   مالياا عة

 ا   دددددددددةمأ دددددددددثمال عددددددددده..مالمثادددددددددبمالاننعددددددددد  ملدددددددددث اا ماح دددددددددح ماليدددددددددابمعي دددددددددبما ام  دددددددددام دددددددددمم 

 (ال ثماعةمنعث (..)19ص.)الثثع 

  ال دددددددثماعةم(..)20ص.)اليددددددداالمثإعددددددداا معاث دددددددح محانددددددد لم لددددددد مإ ددددددد ب م  ددددددد امثدددددددا ح م  ددددددداا

 (نعث 

 ثث لددددددددةماحن دددددددد  م(..)20ص.)ا ددددددددعسمم لددددددددسمال لدددددددد  ماا لدددددددد معردددددددد ا م ددددددددممملا دددددددد مال ددددددددلعم نعة

 الياا عة(

 ثث لددددددةم(..)21ص.)الاظددددددامااثاث ددددددمم دددددد مال دددددد  امااخلدددددداادددددداا م اا ددددددمم بعددددددبم ددددددممإ دددددد اما ددددددعم

 (ن سماإلخ  اعةم

 نع عا ددددد  م ددددد ا انممعاددددد اممددددد مادددددل عامالالعدددددامالمنددددد خمم لددددد ماليددددداالمثعدددددب ثمإل ددددداا مما ب ددددد  ممدددددعم

 (رنقمنعث (..)21ص.)ااثع مثإعاا 

 (رنقمنعث (..)22ص.) حث ممان  هم اثثمةمال ثبانم:مأغلبمالمر ثهم مم اع   مللاه 

 (ثث لةمن سماإلخ  اعة(..)22ص.)ايلعقمم مااثع م يبم  ث مماثاعةم ممب ث أثهم 

 ممللايدددددددددد  مممددددددددددعمالا بعددددددددددبا مالمن خعددددددددددةم اليددددددددددثاب معثردددددددددديم دددددددددد مثلددددددددددعمالاثثمددددددددددةم ان م دددددددددد 

 (ثث لةماحن   مالياا عة(..)23ص.)ثال ع عة

 ثث لدددددددددةماحن ددددددددد  م(..)23ص.)غدددددددددبام..مان دددددددددحلم ي لعددددددددد  مم ا ددددددددد  ماليددددددددداالمالم دددددددددااممال ددددددددد بس

 (الياا عة

م

م

م

م

https://www.ina.iq/180604--.html
https://www.ina.iq/180604--.html
https://www.ina.iq/180638--.html
https://www.ina.iq/180638--.html
https://www.ina.iq/180621--.html
https://www.ina.iq/180621--.html
https://www.ina.iq/180646--.html
https://www.ina.iq/180646--.html
https://www.ina.iq/180679--.html
https://www.ina.iq/180679--.html
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  (ال ثماعةمنعث (..)24ص.)ل  م  ثاع من  ناع مثا لاةمث  ح ممخ لنةم ممبع ل 

 (مثا ع منعث (..)24ص.)مخبا أليما ةمم022را ةماان  امال  مأث امم مملعثنممث 

 

 

 

 

 

 (ثث لةماحن   مالياا عة(..)25ص.)%4أ ي امالنن ماااا عم ناثم 

 انخندددددددددددد  مأ ددددددددددددي امالددددددددددددبثحام ددددددددددددمم لددددددددددددبابمثااان   دددددددددددد م ددددددددددددممإ لددددددددددددع مثثاب ددددددددددددا  ممددددددددددددعم

 (رنقمنعث (..)25ص.)اإلغحل

م

م

م

م

م

م

 

https://www.ina.iq/180650--4.html
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  ( ث  منعث م ا عة(..)26ص.)منبث ممالر  بمالبثلممللمن خمال   امع لقم ان م 

 ملنددددددددددد  ما ا ددددددددددد بعةمثإ لعمعدددددددددددةما لددددددددددد م لددددددددددد مل ددددددددددد  م دددددددددددثاع م ددددددددددد لا عسمال دددددددددددثا م دددددددددددمم

 (04 اانسم(..)27ص.)مث ثث

م

م

م

م

 

    ددددددث  منعددددددث م(..)28ص.)إعدددددداا ..ما ا دددددد هماليردددددداا ملحرددددددا  ام  ددددددلا  م  لددددددعةم ا ددددددم مال  ل دددددد 

 ( ا عة

  ااثثاانعددددددددددددةممدددددددددددد مأااعثمث  دددددددددددد ملدددددددددددد معينددددددددددددمم  عمددددددددددددةممال نادددددددددددد غث :مان ددددددددددددا بمال ددددددددددددثا

 (اث ع مالعث (..)28ص.)ثععي
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المنبحث مع ااممعمال نعامالارعثمماي ع مالاي ث مالا  ا مثاح ا م ا مثاننع ماحان  ع  م

 مالمرااثة

ب دددددد مال دددددددعبم)ما دددددد مالمنددددددبحث (امالن  دددددددبمااثهملددددددا عسمم لدددددددسمالنددددددثابامإلددددددد مم/مث ددددددعمم لددددددسمالندددددددثابم

م عدددددددددبممددددددددد مالايددددددددد ث م دددددددددع ماليددددددددداالمث م ثاعدددددددددةمالاردددددددددع امثح دددددددددعم م دددددددددممالم ددددددددد ح م)اح ا ددددددددد بعةام

م ددددددد ل مثاح ددددددا م اعةامثالا  اعدددددددةامثال   دددددددة(يمثاننعدددددد م ندددددددثبماحان  عددددددد  مالمردددددددااثةم ددددددع مال لدددددددبع ملاا عدددددددقم

 الري ع مال بع ع .

(ام دددددددنعام م ثاعدددددددةمالاردددددددع م2023ر اامم-15ث ادددددددامالمندددددددبحث مخدددددددحهما دددددددا   لام مثا دددددددامالعدددددددث ماحا يددددددد  م)

 دددددمماليددددداالمال دددددعبم) عادددددامرددددداع  ن (امثالث دددددبمالماا دددددقملدددددايماي عددددد ما ددددد لمالايددددد ث مالمرددددداا م دددددع مال لدددددبع ام

ث نعددددددةمبخددددددثهمالردددددداث  مالارددددددعثعةمللم دددددد  مةمثا دددددد بهمال عدددددد اا م لدددددد مالم دددددداثعع مالاردددددداعيممثالاننعدددددد  يمثام

 دددددددممالمرددددددد اععمالانمثعة.ثاثدددددددبمالن  دددددددبمااثهملددددددداثا ما دددددددا ن يما ام  ددددددد  مالل ندددددددةمالمردددددددااثةامثما  يدددددددةم

اننعدددددددد م نددددددددثبممالددددددددامأ مدددددددد همالددددددددبثا مال  ل ددددددددةمح ام   ا دددددددد امثالمايل ددددددددةم  لايدددددددد ث ماح ا دددددددد ب مثاليلمددددددددمم

يدددددداا عع م  ددددددبيماإل دددددد   م ددددددمم عدددددد ب ما دددددد مالا دددددد بهمثال  دددددد  ميمثا دددددد عهمإ دددددداا ا مبخددددددثهما دددددد هماا مدددددد همال

 الا  ا م م معان  بممعماإلمث نع  ماح ا  بعةم ع مال لبع .

م 

المنبحث مع ااممعما عسمم   ةمالر با ماااع    م ث مالر با مثا اا    ا  م مم

 مالمثا نةمالي مة

الن  دددددددبمااثهملدددددددا عسمم لدددددددسمالندددددددثابيما دددددددا  همال دددددددعبم)ما ددددددد مالمندددددددبحث (امم/مث دددددددعمم لدددددددسمالندددددددثابم

 (يما عسمم   ةمالر با مال عبم)  بماإللامالن  لم(.2023ر اامم-15 مثا امالعث مااا ي  م)

م ث  ددددددةماااع  دددددد  مم   ددددددةمالردددددد با م ددددددمم لددددددبابمثالما  ظدددددد  م ممن ددددددهل ثب دددددد مالمنددددددبحث مإلدددددد ما ددددددبع م ددددددبثهل

عم ددددددممإن ددددددد  م ل دددددد  م ث مالرددددددد با ملالددددددمعن  م دددددددممالمثا نددددددةامثاث عددددددديم مددددددهمبثا دددددددامالم   ددددددةمل  ددددددداا

ثلدددددم  ما ددددددث   يمثخ  دددددةممدددددد معايلدددددقم اث عددددددعماااالدددددممال ددددددثنعةمأثمايثعلددددد  م  ل ددددددبهمالن دددددب امثالان ددددددعقم
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احنان لةمالري  نعةم ث  م ث مالياا عع مخحهما اا اامميالم ماث ع عم ..مالمنبحث :م

 مثاث ان  مثإاابا  م ممالاخلصمم مالظل مثالن  ب

ا اددددددا مال ددددددعبمما دددددد مالمنددددددبحث امالن  ددددددبمااثهملددددددا عسمم لددددددسمالنددددددثابامالعددددددث مم/مث ددددددعمم لددددددسمالنددددددثابم

مم من  ددددددد ةمالددددددد ثا مال  نعدددددددة2023ر اامم-15ااا يددددددد  م) مماث ع عددددددد  ثال ح دددددددع مم(م دددددددممم نددددددد مالم لدددددددسامميالددددددد 

حن ددددددحلماحنان لددددددةمالرددددددي  نعةمالم  اثددددددةامثالدددددد  مأ  ماددددددامثالددددددةمبثلددددددةمال دددددد نث مالنع  عددددددةمثم   ددددددةمالردددددد با ام

 اا مري ام)احنان لةمالري  نعةم ناةمم ب مإل    مالبثا اثاعة(.

ماحنان لددددددةمالرددددددي  نعةمالم  اثددددددةمث ندددددد مال باعددددددةمالا ع عددددددةمإل دددددد   مالنظدددددد  م ال   ددددددباماعددددددامثأثددددددبمالمنددددددبحث مأ  

ث دددددا ماددددد   مالخدددددثيملدددددب مالرددددديبمثثا ددددد ما ددددد مااادددددااامللظلددددد مثالن ددددد بامث ث ددددد ماثددددد ايماليددددداا عع م

ممإلددددد ما دددددا م ام ددددد امالمن  ددددد ةماليظعمدددددةممددددد مخددددددحهم ث دددددثا  مثااابا ددددد م دددددممالددددداخلصممددددد ماح دددددا بابامبا عددددد 

ال دددددداا  م اددددددقمنرددددددامالث دددددد لمثال ددددددثامالاددددددمما ددددددع مالث ددددددامال  ددددددع مللنظدددددد  مالددددددبثا اثا مالدددددد  ماااثددددددبما رددددددعم

  مععما ن  مالريب.

م

م

 ال  ثا :م مععمال ل ع مالنن عةما م ممعماح لع مثنناظامالا  عقالن  بم   ام

الن  ددددددبم دددددد ماح دددددد امالان ددددددع مم دددددد  امال  ددددددثا اما ماا دددددداايمال ع  ددددددعةمماثددددددبممثث لددددددةمالميلثمددددددةماإلخ  اعددددددة/

امثنددددد ممددددد ما ددددد ما دددددةماإل لدددددع م دددددممالمثا ندددددةمثملددددديماإلعددددداابا مالنن عدددددةمثرلعدددددةمث دددددثل  مالددددد م لدددددبابممددددد م

 بث مإ  ب ماثااامالمر ثهمال    ة.

لمثا نددددددةمث دددددد همال  ددددددثا ملددددددام/الميلثمددددددة/اما م اا دددددداايمال ع  ددددددعةما ددددددم ممثلددددددثعما ددددددةماإل لددددددع م ددددددمما

 ثم م   م ممم ثب مالمثا نةمالاممأ با  مالاثثمة .م12.6ثا مالان   م ل من  ةم

ثألددددد يما م احانددددد لممدددددعماإل لدددددع ماددددد م لددددد مإعدددددباعماإلعددددداابا مللدددددنن مالم دددددبام  دددددامثاب دددددا  م دددددممالم ددددد ايم

 الياا عةمث  راايمالاثثمةماحاا بعةامم ما هملم  مث ثهماإلعاابا مال م لباب .

 اا ددددداايمال ع  دددددعةمم  الددددد ماثا دددددهمالان  مددددد  ممدددددعماإل لدددددع مادددددثهمالدددددنن مثاللددددد  امخ ث ددددد م يدددددبمث دددددع ما م

ا ماددددددد ما ددددددد ما دددددددةماإل لدددددددع مثالدددددددثاابا مالنن عدددددددةمثلددددددد معا دددددددقمغعدددددددام يددددددد مالان  مددددددد  اماعددددددداما م عددددددد ا م

ممال ثبانممال ماإل لع م    ملالثعبم  اماامثامثلم  ماماعامالمثا نةمم مبث ما ااا  .

م

م

م

م
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https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/15/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/15/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/15/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/15/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/15/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/15/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7/


 

 0203-3-61/ الخميس

 691العدد / 

9 
 

  الم نممح ا ثابمث عام مماثثمةمال ثبانممعامالميمثا م:مااا مالن  بمام

ثردددددديمالن  ددددددبمالم ددددددا همأمعددددددامالميمددددددثا امالعددددددث مااا يدددددد  ام دددددد مث ددددددثبمادددددداا م المدددددد نمممرددددددنقمنعددددددث م/

 ع بيمال ما ا ثابمث عا ماحا  ح م ع  مالع  ا ام   بم ث مالخبم  مالم بمةمللمثا نع .

إ م  دددددد بم ددددددث مالخددددددبم  مالم بمددددددةمللمددددددثا نع م ددددددثا م  حا دددددد هممث دددددد همالميمددددددثا املثث لددددددةمرددددددنقمنعددددددث ا

ثاحناانعددددد مثغعا ددددد م دددددثمالن ددددد بمث دددددث ماإلباا امث دددددب مث دددددثبماغ دددددةما ع عدددددةم دددددمماإل دددددح مالا ع دددددمم دددددمم

مم دددددددممالخدددددددبم  مالم بمدددددددةملليددددددداا عع م لددددددد مم ددددددداث ماحا ددددددد هم م   ددددددد  مالبثلدددددددةامثل ددددددد امندددددددا مااا يددددددد 

 ثاحناانع  .

 ث مث عددددددا م لدددددد م ددددددث مخبمددددددةماحا دددددد همثاحناانعدددددد ام ددددددنيمهم لدددددد مثألدددددد يماندددددداام   دددددد بمث ددددددثبمرددددددث

ا ددددددا ثابمث عدددددداماحا دددددد ح م عدددددد  مالع  ددددددا م ددددددممم لددددددسمالنددددددثابمخددددددحهمالماالددددددةمالم  لددددددةاملميا ددددددةم دددددد بم

  ث مال مالخبمةماغ مث ثب  مالث عام مماا ع م  امال   ع .

الخ  دددددددددةم ردددددددددل ماما مدددددددددةممددددددددد مال ددددددددداااا م2023رددددددددد   مم22ثث نددددددددد مث اا ماحا ددددددددد ح مأ لنددددددددد ام دددددددددمم

اإلرددددددااا مالمددددددب ث ملخبمددددددةماحنااندددددد امث لدددددد مابامم لدددددد م ددددددب مايدددددد ث م يدددددد مالردددددداث  مالمدددددد ثب مللخبمددددددةمأثم

مالثثح مأثماامعل  مأ ثامإل  عةماثم ا مارااا   مغعامم لث ةمم   همانيعهماحرااا .

 

 ثب ا ببماا  م  مللث ظممم  لبماا مالما ح مثمنا  ملم ا مام يمن  بم ي بمالم لثمال

 ددددددبب مالن   ددددددةم دددددد ما دددددداحيمبثلددددددةمال دددددد نث م ددددددي بمالمدددددد لثمامالعددددددث مااا يدددددد  اممثث لددددددةمالميلثمددددددةماإلخ  اعددددددة/

اا  م ا دددددد مللاثثمددددددةمال دددددد   ةم ا   ددددددةمالثدددددد ظممم ددددددمم ددددددباام دددددداااما دددددد عهممددددددن ماا مالما ددددددح ملم ددددددا مام

 م دددددددددديثب ام عمدددددددددد مأردددددددددد ا مإلدددددددددد مأ مل نا دددددددددد ملدددددددددد ماددددددددددبخام  ددددددددددبام ددددددددددمما دددددددددداي ب ماا مالما ددددددددددح .م

ث  لدددددد مالمدددددد لثمم ددددددمماددددددبعاملثث لددددددةم/مالميلثمددددددة/امأ م اا مالما ددددددح مادددددد م ا  دددددد م لعددددددةماث عي دددددد م ددددددع م

مددددددثظنممردددددد ثةماإل ددددددح مالياا ددددددمماحمانندددددد مان   ندددددد م  ددددددااامالاثثمددددددةمال دددددد   ةم ا   ددددددةمالثدددددد ظممم مددددددن ماحا م

ملم ا مام يثب م .

لما دددددددح م  لان دددددددعقممدددددددعمثألددددددد   مأ م ل ندددددددةمالاخ دددددددع ماح دددددددااااع ممااددددددد  عم ددددددد مث دددددددبما ددددددداي ب ماا ما

ا ددددددعسمالددددددث اا  اممرددددددعا مإلدددددد مأ م ل نا دددددد محمايلدددددد م رددددددل ماخ ددددددعصماا م بعلددددددةممنادددددد ملمددددددثظنممردددددد ثةم

مماإل ح مالياا مم .

ثثددددد  م دددددبمثردددددن مالمددددد لثمم دددددممادددددبعام ددددد  قملثث لدددددةم/مالميلثمدددددة/ام ددددد ما الددددد  ةم ع دددددةماح دددددا م اممددددد مأ دددددهم

م م خحيمالراث مثال ثانع م .اح اعل  م رل ممن ماا مالما ح مإل مم ا مام يثب

م

م
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:ملن مث نةمثا   ةممربب م ل ماخ ع   م لثمااث  يمثالير  امالنع  عةم م ع ثب

 0202احث  يم مممثا نةم

ثرددددددديم لدددددددثمل ندددددددةماحث ددددددد يمثاليرددددددد  امالنع  عدددددددةام مال دددددددع ثبام ددددددد مبثامالل ندددددددةم دددددددممم/النددددددداا منعدددددددث 

م.2023اخ ع   ماحث  يمالبعنعةم مممثا نةم

ث دددددد همال ددددددع ثبم{للندددددداا منعددددددث ةمانددددددام:  ددددددعثث م ن لدددددد ما   ددددددةممرددددددبب ممدددددد مالل نددددددةم لدددددد مالاخ ع دددددد  م

 امم ثدددددددبامما م الا   دددددددةم ددددددداثث م لددددددد ماحمدددددددثاهمثاح دددددددثابم2023الم لعدددددددةملحث ددددددد يمالبعنعدددددددةم دددددددمممثا ندددددددةم

مالامم ا  م لع   .

ث نعددددددةمثا ددددددب مثالدددددد يما م  دددددد امالماالددددددةمم مددددددةم ددددددبامثاثمدددددد ما معا دددددد م ددددددمما مالاثثمددددددةماثثمددددددةمخبمددددددةم

 مددددددددد مخدددددددددحهمما ا دددددددددةمالن ددددددددد بمالمددددددددد لممثاحباا مثالددددددددد  معدددددددددلامملدددددددددم م ندددددددددثبمال انددددددددد م مالاثدددددددددثمم .

ثاددددددد  عمال دددددددع ثبم  ندددددددب  معمثددددددد ما دددددددبع مخدددددددبم  م دددددددممم ددددددد همما ا دددددددةمالن ددددددد بمالمددددددد لممثاحباا مثاا دددددددع م

مالثا عمالمي رم .

نمما ددددددعسمالم لددددددسمث ددددددث مم لددددددسمالنددددددثابم ددددددمم ل دددددداامالمني ددددددب ماح نددددددع ام ا   ددددددةم مرددددددع عمال ددددددثبا

ام2025ام2024امث2023  لمثا  ددددددددددةم لدددددددددد ممردددددددددداثعم دددددددددد نث مالمثا نددددددددددةماحاا بعددددددددددةمالي مددددددددددةمل  ددددددددددثا  م

اب. مثإا لاامال مم لسمالنث 

ثا دددددد مالم اردددددد اماح ا دددددد ب مثالمدددددد لمملددددددا عسمالددددددث اا اممظ ددددددام م دددددد ل امبخددددددثهمالنثا نددددددةماحاا بعددددددةمم

ماع مالاننع م ممر امنع   مالم  ه.م2023للي  م

م

 ربابمع  لبم نن  يمالبا   مالبنع مثالما   بع م مم ل مالاثاابمال بعب لممالن  بم

 لددددددممرددددددباباالعث ماحا يدددددد  ام نن دددددد يمالددددددبا   مالددددددبنع مم  لددددددبمالن  ددددددبم دددددد م ددددددث مالبثلددددددةمم/الندددددداا منعددددددث 

ممثالما   بع م مم  نث م ل مالاثاابمال بعب

 مثلدددددثعم دددددل  مالاثااددددددبمح اهم عدددددبمالباا ددددددةممث ثددددداممثا ددددداماإل حمددددددمم دددددمم عددددد  مال اددددددام{النددددداا منعددددددث ةما 

مدددددد م  ددددددهمالل نددددددةمالمخا ددددددة مح ادددددد مالدددددد مانندددددد م   ل ندددددد مثمندددددد مال باعددددددةم ل معددددددةمان دددددد يمالردددددداا  مالددددددبنع م

 ثالما   بع م ممال ل  مال بعب م.

ثلنددددد م ردددددباب مالددددد ماندددددامث دددددام دددددممث ددددد م ددددد  قمثا  ددددد ما دددددمع مالددددد مم لدددددسمالدددددث اا ملح ان ددددد ام ددددد ماخدددددام

  ددددددل  مالاثااددددددبم عمدددددد ماثددددددبم لدددددد ملدددددداثا مان دددددد يمالددددددبا   مالددددددبنع مثخ ث دددددد مردددددداعاةممالايددددددبعح مالخ  ددددددة

مالما   بع  م.
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مم يملع  ما اعبمالمرا   مالنع  عةم لمم يبث م:م  امالنن مثالل  م الياالمع  همانخن ل 

 النن عة

 ملعددددددد  مأثدددددددب مل ندددددددةمالدددددددنن مثاللددددددد  مثال ددددددداثا مال  عيعدددددددةامالعدددددددث مااا يددددددد  امانخنددددددد  مم/ممدددددددثا ع منعدددددددث 

ما اعبمالنن مالخ  مثالمرا   .

ث دددددد هم لددددددثمالل نددددددةمالن  ددددددبم لددددددمم دددددديبث مالحمددددددممللثث لددددددةمالا ددددددمعةاما  ياددددددام/مددددددثا ع منعددددددث /امإ م ل نددددددةم

الددددددنن مثاللدددددد  مثال دددددداثا مال  عيعددددددةم دددددد ل ام يددددددبم ع اا دددددد مإلدددددد مما  ظددددددةمال  ددددددا مثل دددددد  مالردددددداث  مالنن عددددددةم

مم ددددددمم ملعدددددد  مالا اعددددددبمثاح ددددددحعم لدددددد مالاددددددااخعصمثالم دددددد  ممثغعا دددددد ممدددددد مال ردددددداث  ام دددددد ل مانخن لدددددد 

خ  ددددددةمالددددددنن مالخدددددد  مثالمرددددددا   مالنن عددددددة امح ادددددد مإلدددددد مأ م  ندددددد  م ملعدددددد  ما اعددددددبم ددددددمممندددددد  قمأخددددددا م

 ثع دددددبمأ معدددددا ممحا ا ددددد ممددددد مالبثلدددددةمثال دددددع ا م لددددد مالمن  ددددد مالادددددممعدددددا ممددددد مخحل ددددد م ملعددددد  مالا اعدددددب .

م70ندددددةمأرددددد امإلددددد مأ مااا ددددد بم ددددديامال امعددددددهمبمث عمددددد معايلدددددقم  ددددديام امعدددددهمالدددددنن مالما دددددثبم ددددددممالمثا 

مبثحااممأماممن  بامخ  ةمأ مأ ي امالنن مالعث ما عبم  م ل  .

م

 ااث بم املةما ا ثا   م بعب م ع  مبخعهمالنع  عةم لثمالن ا ة

ل ندددددةمالن ا دددددةمالنع  عدددددةماماحا يددددد  ام ددددد ماث دددددامال المددددد  منادددددثما ددددداا مثردددددن ممثث لدددددةمالميلثمدددددةماإلخ  اعدددددة/

 م ماح ا ثا   م اقمالبا   مالخ  ةممم ماثا م  بامالم همالي  . ملةم

ث  لددددددد م لدددددددثمالل ندددددددةمالن ا دددددددةم عددددددد  مبخعدددددددهم دددددددمما ددددددداع مأثابادددددددام ددددددداعنةم ال ددددددد    ما ليددددددد م لعدددددددامم

/الميلثمدددددددة/مإ م اثثمدددددددةما دددددددعسمالدددددددث اا م مردددددددع عمال دددددددثبانمما  ددددددد م ثا ددددددد م دددددددممالاي مدددددددهممدددددددعمملنددددددد  م

ا دددددعسمالدددددث اا مأثدددددبم عدددددامأ مأ ددددد مأثلثعددددد  ماليمدددددهامال ادددددام ددددد مالن ددددد بم ا دددددبمرخدددددامل ددددد  م دددددع مالل ندددددةمث

الن  دددددبع مثا ددددداابابماامدددددثاهممدددددعمال  ددددد  مالمخا دددددةم ددددداغ مأ م نددددد  مم  عددددد مث عدددددا ملل دددددا   مااثددددد ممددددد م  دددددهم

 أ اايمث عا م .

ثألددددد   مبخعدددددهامأ م   عيدددددةمالاثثمددددد  مالادددددمما دددددلم مالاثددددد م دددددممال باعدددددةممددددد مال دددددنام يدددددبمإللددددد  م ددددداااا مم

 ددددد  ا  امث ددددد اممدددددن م ا دددددةمث عدددددا ملم  عددددد  مالن ددددد بم  لالللدددددهم  ددددد امال اع دددددةمالادددددمماا ي ددددد ممالاثثمددددد  مالادددددم

ث دددددددا م دددددددع اا  مثمددددددد مالممثددددددد مأ من دددددددمع  مبثلدددددددةمباخدددددددهمالبثلدددددددة امملدددددددعنةمأ م مدددددددهم ع دددددددةمالن ا دددددددةم

 عثمددددددهم مددددددهمل نددددددةمالن ا ددددددةمالنع  عددددددةمثنادددددد منيمددددددهم لدددددد ما  ددددددممالا دددددد  قامثلددددددب م ع ددددددةمالن ا ددددددةمم مدددددد  م

  ليمهممراا مثع بم ممم لاةمال لب .أخا مث  لا لمم 

ثلناددددد مإلددددد مأ م أثامددددداماح دددددا با مالادددددممايمدددددهم لع ددددد م ع دددددةمالن ا دددددةملم ددددد ثلع م ددددد   ع ام دددددمم اا ددددد مث نددددد مم

مث دددددثب م ندددددبم مثددددد  م ددددد ح م دددددمممث دددددعمالم ددددد ثلعةمثلددددد معادددددبامردددددم مااددددد مالعدددددا مالاثثمدددددة امم عندددددةمأ م

لا ع ددددددممأمدددددد  م ع ددددددةمالن ا ددددددةم ددددددثما ددددددا با مأثم اإل دددددداا ا مث ندددددد مماث نددددددةم ا  دددددد امثل دددددد ام ددددددن مالااددددددب ما

ممأننددددد م  للدددددبممددددد مرلعددددد  مالمخ دددددامال دددددا م إل ددددد  مال ددددد  م لددددد مم ددددد ثلع ماددددد لعع ملدددددبع  مملنددددد  م  ددددد بام لمددددد 

مثالا  مالثعبعة .
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امم75:مايبعهمالن ا ماعم  م  بالا المالنع  عةمال  نثنعة لثم )حمعن يماام   (مثل مع ما 

  ممالبثا مالا لعة

  لدددددد م لددددددثمالل نددددددةمال  نثنعددددددةمالنع  عددددددةمإعمدددددد  م  ددددددبمالددددددا الامااا يدددددد  امإ مالايددددددبعهم لدددددد مم/ث مددددددثا ع منعدددددد

دددددابممددددد مال المددددد  مثلددددد مم57الن دددددا م مددددد م ددددد نث مااادددددثاهمالرخ دددددعةمالياا دددددممالخ  دددددةم الددددد نةمال ندددددهام  

 عمدددددداام ددددددمم دددددد امالددددددبثا ام لثثنددددددامحمعن دددددديماام دددددد  مثعاددددددام  ممدددددد ما  دددددد م ددددددممالدددددد نةمأثحب دددددد  .

أم دددداا  مأثلددددد مثلددددد مع دددددا ملل  نعدددددةملثثنددددام ا  دددددةمإلددددد ممن  رددددد  ممددددد مثألدددد   م  دددددبم الدددددا الامأ م الايدددددبعهم  دددددال

ممأ ددددددا مإرددددددث لع  مثأ دددددد املدددددد ةم ددددددممالردددددد اعمثثا ددددددام   ددددددهمالل دددددد  مالمخا ددددددةاما مالايددددددبعهمالم اددددددا م دددددد    

ممل دددددداعنةم ال دددددد    مالا ددددددمعة.  ا ااالدددددد  مثا دددددديةممدددددد م  ددددددهمالن دددددد  ملثثنددددددامايددددددبعحممغعددددددام دددددد به امث  دددددد 

لددددددا امأ م ال دددددد نث مالن  دددددد مع عدددددد مأ ماثددددددث مالالدددددد نةملدددددد  مإ امث ندددددد مالا لددددددنةم  للددددددةم   لددددددةام عددددددبمأ مثأث

ممإ مادددددببم مدددددامالالددددد نةملددددد  مااددددد م ددددد مال ددددد  يةمث يدددددب  مانا دددددهمإلددددد ماابام الايدددددبعهمالم ادددددا ملددددد معثددددد ممن دددددن 

ةملددددد  ملادددددع م دددددممادددددع مأ مال ددددد نث مالن  ددددد مادددددببم ددددد مالالددددد نةمإلددددد مالي ردددددا مثعادددددقمللماثمدددددةمامبعدددددبمالالددددد ن

إثمدددددد همال نددددددهم دددددد مالخ م ددددددةم رددددددا  .ثا  ي امأ م ال دددددد نث مالن  دددددد م دددددد بهمثلدددددد معمنددددددعما  دددددد  ممدددددد ما عددددددةم

أ نددددد    م دددددمم ادددددا مالددددد نةماا ام  إللددددد  ةمإلددددد مماا ددددد  ما  دددددةمال ندددددهمإلددددد مانددددد  ماا مثا  عا ددددد ملدددددااملددددد ل م

 اةمالا ددددددهم  دددددد  . ددددددن مالايددددددبعهمالم اددددددا ملدددددد معثدددددد م دددددد بحمملدددددد  مثلل نددددددهم لدددددد ماددددددبم ددددددثا امثاا دددددد مم ددددددل

ث رددددددل ما  ددددددةم ددددددثانع ماااددددددثاهمالرخ ددددددعةمإلدددددد مالايددددددبعهام عندددددد مأ م  ندددددد  م ددددددثانع م ا  ددددددةمإلدددددد مايددددددبعهم

 ا دددددددبمما ل ددددددد  مالم امدددددددعما مال دددددددثانع ماالعدددددددام ا دددددددبمثلدددددددعمال لدددددددبمثاليددددددد ل م مثمددددددد م امح ادددددددةمإلددددددد مأ م

ممةماحاا بعة . إ لع مثاب ا  م ب همالث عامم مال ثانع مثلثن  م  ع م  مب م مممن  قمالاثثم

ممب ث مللم ا لع ..م عثريمرخاما ثاا ماناخ    مم  لسممالن  بم لممال نباث مث   

 الما  ظ  

 لدددددددثمم لدددددددسمالندددددددثابام لدددددددممال ندددددددباث امالعدددددددث ماحا يددددددد  امرخدددددددامثرددددددديممثث لدددددددةمالميلثمدددددددةماإلخ  اعدددددددة/

 دددددد مالمثا نددددددةاما دددددثاا مايددددددبعهم دددددد نث ماناخ  ددددد  مم دددددد لسمالما  ظدددددد  امث عمددددد م ددددددبما معددددددةمال ددددد نث محما ددددددهم

ث دددددداما دددددد لةمللنددددددثابمالم ددددددا لع .ث  همال نددددددباث م ددددددمماددددددبعاملثث لددددددةم/مالميلثمددددددةم/امإ م  دددددد نث ماحناخ  دددددد  م

م ددددد م دددددباممثحمع دددددهمأ معدددددةم ددددد م ددددد نث مالمثا ندددددة امم عنددددد مأ م ال ددددد نث مامددددد م اا اددددداممدددددااع امث دددددثم  ناظددددد ام

ب م ددددددد  ممددددددد مالم دددددددا لع مالمااادددددددهماحخعدددددددا مللا دددددددثع م لعا .ثألددددددد يمال ندددددددباث امأ م  نددددددد  ماغ دددددددةملددددددد

 دددددددد ليثب مالدددددددد منظدددددددد  م دددددددد ن ملعلددددددددث امم عندددددددد مأ م ا اا ممدددددددد مادددددددد اهممالدددددددد ا ةما دددددددد ام ددددددددعلةمال دددددددد نث م

الن   عة .ثرددددددببم لددددددثمم لددددددسمالنددددددثابام لدددددد م لدددددداثا مانظددددددع مال ددددددنثيممدددددد م  ددددددهمالم ددددددا لع مثال ددددددث م

ايددددددبعهم دددددد نث مالن ردددددد ةامإل ددددددبا ماأ ممثاددددددبم دددددد معمل   .ثأردددددد امال نددددددباث مالدددددد امأ م  ندددددد  مم دددددد عمللملددددددمم 

احناخ  دددددد  امثا دددددداا ماناخ  دددددد  مم دددددد لسمالما  ظدددددد  من  عددددددةماليدددددد  مالادددددد لمماثم ددددددممردددددد امنع دددددد  ممدددددد ماليدددددد  م

الم  ه .ثأثلددددد :م ا امثددددد  م مدددددهمالاثثمدددددةمع دددددعام ردددددثهم  عيدددددممثم لدددددسمالندددددثابمبا ددددد ملدددددام دددددممخ ثاادددددام

 لدددددثمم لدددددسمثعدددددا مان ددددد ماملدددددمم ردددددثهماع ددددد  مامحمبا دددددمممددددد ما ددددداا ماناخ  ددددد  مم لدددددسمالنثاب .ثث نددددد م

الندددددثاباملدددددا مال ع ددددداام دددددبمأثدددددب ام دددددممث ددددد م ددددد  قامأ م نددددد  ممدددددب مب ددددداثاعةمم ددددداا ملحناخ  ددددد  مم ددددد لسم

الما  ظدددددد  مأثحم يددددددبمإامدددددد  مالايددددددبعح مالح مددددددةم عمدددددد معايلددددددقم  دددددد نث ماحناخ  دددددد  مالدددددد  ماا  اددددددامالث عدددددداممدددددد م

النددددددددثابمالم ددددددددا لع مال لدددددددداا م ددددددددممالنادددددددداا مال    ة .ثا ددددددددامامالخح دددددددد  مثالا    دددددددد  مال ع  ددددددددعةم ددددددددع م

ثال دددددث مال ع  دددددعةمالث عدددددا مباخدددددهم  دددددةمال المددددد  م لدددددد م دددددعلةم ددددد نث ماناخ  ددددد  مم ددددد لسمالما  ظددددد  مث دددددد م

 م ب ماث همال ا ع مال ماان لممثاب.
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 اا امم ما مةممع امخ ن ةم اا ما امااام ع    مااثع مالم  عةمالن   ةم  ا مال   ا 

ما  ظددددددةمال  ددددددا م  ددددددا مال  دددددد ا امالعددددددث مااا يدددددد  اممدددددد ممادددددد ا مالن  ددددددبم دددددد مثث لددددددةمالميلثمددددددةماإلخ  اعددددددة/

ا مددددددةمخ ن ددددددةما ددددددببماليدددددداالم دددددداا مااا ددددددعممن  ددددددعبمالمعدددددد امثاااندددددد عمالل دددددد  مالملاددددددمامم  ل ددددددةمالاثثمددددددةم

م ثلعمالثهم   لةمحااثا ماح مة.

ث  لدددددد مال  ددددددد ا م ا ددددددبم عددددددد  مال  /الميلثمددددددة/من دددددددخةممندددددددااما م لدددددد ماثثمدددددددةمال ددددددثبانممثلدددددددعمخ ددددددد م

لمي ل ددددددةمردددددداةمالمعدددددد امثاح ايدددددد بم دددددد ماحاددددددح مثالخ دددددد مالث معددددددةمم عنددددددةما ممردددددداثعم ددددددبمأثمندددددد ظ مثا يعددددددةم

ردددد ماليددددابمبخددددهمللباا دددد  م ددددممالددددث اا ممندددد م ددددب م ددددنثا مثلدددد منددددا ما مان دددد  ملددددام ددددمماددددع مع ددددامامالمدددد  م

المددددد ل م  ادددددهمأاالعن .ثردددددبب مال  ددددد ا م  لددددد ما معدددددةماحلانددددد  مالددددد مأ مدددددةمث عدددددا م اي ددددديم ددددد لياالمث لددددد م

  ددددد مللا ددددد اعامالا دددددمعةم ث دددددثبمخ دددددامث عدددددامع دددددببم ل مدددددةممعددددد امخ ن دددددةم دددددممال دددددعيمالم  دددددهمثااانددددد عماددددد بمث

 ملمعدددددددددددددددددددددد امال اددددددددددددددددددددددامممدددددددددددددددددددددد مع دددددددددددددددددددددد بمخ دددددددددددددددددددددد  امم بعددددددددددددددددددددددةمث ردددددددددددددددددددددداعةمث عددددددددددددددددددددددا 

ثمب ددددددد مال  ددددددد ا م ث اا مالمدددددددثاابمالم  عدددددددةمالددددددد مالثرددددددديم ددددددد مخ   ددددددد ملمي ل دددددددةمالددددددد ماا مدددددددةمال دددددددنثعةم

م ددددددهماا   دددددد مث عددددددام يددددددبما حندددددداما ماليدددددداالملدددددد معيددددددبم لددددددبمالماثدددددداا مميا ددددددا ما ما دددددداع مالددددددث عامالادددددد لممع

الن ددددداع مب لدددددةمثالنددددداا ملثدددددث مأن ددددداامأم ددددد م ندددددثا م  دددددع ةمادددددااث مال دددددبثبمالااثعدددددةم مددددد مع لدددددقمل ددددد ممددددد م

ثمالدددددد   ما م ا دددددداماااما مددددددةمالمعدددددد امع دددددداب مممدددددد مالاثثمددددددةمإ ددددددح ما لددددددةمال ددددددثاا مما ددددددصمم  عددددددة .

الالدددددثهمالمن  ددددد ةمل ددددد امالث ا دددددةمحم دددددعم م دددددممظدددددهمث دددددثبمملمي ل ا ددددد مثالاثا دددددهممدددددعمال  ددددد  مالبثلعدددددةملثلدددددع

 دددددبامما ع ددددد مم20 دددددبم  لنيدددددهم لددددد مادددددث من دددددا مب لدددددةمثالنددددداا م دددددممااثعددددد مثال دددددب م  نرددددد  مم104أث ددددداممددددد م

 لدددددد من ددددددا مب لددددددةمثالندددددداا مباخددددددهمأاالددددددع   .ثما  يدددددد اما م الاثثمددددددةممل مددددددةم ددددددن ح مخ ددددددثا ما ع عددددددةم

ا دددددد بم ن ا دددددد  م ردددددد  اعةمغ ل دددددد م  دددددد بم لددددددةمالا ددددددصمملام عددددددةمالردددددديبمالياا ددددددمممدددددد م دددددد اماا مددددددةمالاددددددم

الم  عددددددةمإلدددددد  ةمإلدددددد مخ دددددد  ام ددددددنثعةماا دددددد ث مملعدددددد اا مالددددددبثحاا  مامح اددددددةما م ث اا مالخ ا عددددددةمم  ل ددددددةم

م ابثعهم  اماا مةملام عةمالريبمالياا م .

 نع  عةما ايبملث ثهمالمثا نةمثا اا مالايبعح ماللاثاعةمالن  بما عقمال  لامم:مل   

الن  دددددددبمااددددددد ليمالندددددددا ما عدددددددقمال ددددددد لامامااا يددددددد  اما دددددددايبابمالل ددددددد  ماثدددددددبممثث لدددددددةمالميلثمدددددددةماإلخ  اعدددددددة/

النع  عدددددددةملث دددددددثهممرددددددداثعم ددددددد نث مالمثا ندددددددةامم عنددددددد ما مالمرددددددداثعم عخلدددددددعملمن  ردددددددةمب ع دددددددةممددددددد م  دددددددهم

 أ ل  مالم لسم  همالا ثع م لعا.

انظددددددامالدددددد مم لددددددسمالنددددددثابما ددددددهمث دددددد همال دددددد لامم ددددددمما دددددداع ملددددددا/مالميلثمددددددة/اا م مث  ددددددةمالما  ظدددددد  م

اإل ددددددااعم ددددددممإ ددددددااامالمثا نددددددةملثثن دددددد مايدددددد نمممدددددد ممرددددددثح م بعددددددب م لدددددد مث  ددددددةمالم دددددداثع  مث م ددددددبما  م

الخددددددبم  م م.ثألدددددد يما م مردددددداثعم دددددد نث مالمثا نددددددةم عخلددددددعملمن  رددددددةمب ع ددددددةممدددددد م  ددددددهمأ لدددددد  مالم لددددددسم

   همالا ثع م لعام .

 اا  دددددد مباخددددددهمثددددددهمل نددددددةممددددددعمالمينعددددددع مح ددددددهمثأردددددد امال دددددد لاممالدددددد ما م ل دددددد  ا مثثاىم مددددددهم ددددددعا ما

ا ددددداا ممن  لدددددةما اماث دددددبم لددددد  امم عنددددد ما م ما دددددبع ممرددددداثعم ددددد نث مالمثا ندددددةملددددد حام دددددنثا مامدددددامإع ددددد  م م

. 

عددددد ثامأ م ددددد ام دددددممالمدددددا مااثلددددد مالادددددممااعدددددهم ع ددددد مالاثثمدددددةممرددددداثعممثا ندددددةمم لعدددددةملددددد حام دددددنثا اماعدددددام

م ن  مل نةمثااب م   . ا مالي ب م ل مإا لةممر اععم ثانع مالمثا
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نع  عةمح ال  ةمث عا مالخ ا عةمثالمثاابملمن  رةمابا ع  مماثا ععالن  بماامبمالرام نم:م

 ال ن ي

 لددددددثمم لددددددسمالنددددددثابماامددددددبمم عددددددبمالرددددددام نمامااا يدددددد  ام دددددد م مددددددعمثردددددديممثث لددددددةمالميلثمددددددةماإلخ  اعددددددة/

 مااع  مالم  لة.ماثا ععمنع  عةمح ال  ةمث عا مالمثاابمالم  عةمثالخ ا عةمخحهم

ث ددددد همالردددددام نمم دددددممادددددبعاملثث لدددددةم/مالميلثمدددددة/امأ م ال المددددد  مالياا دددددمم دددددبأماااثددددد م بعدددددباما ددددد املمن  ردددددةم

ادددددددبا ع  مرددددددد مالمعددددددد ا امثأثلددددددد مأ م ا الددددددد  ةمث عدددددددا مالخ ا عدددددددةمثالمدددددددثاابمالم  عدددددددةمادددددددلامملميا دددددددةم

 الا ةمالم  عةمللياالمخحهممث  مال عيم .

المعدددددد امعندددددد ام ل مددددددةمث عددددددا مح ددددددعم م ددددددممما  ظدددددد  مالث دددددد مثال نددددددثب امثالدددددد يما م انخندددددد  ممن  ددددددعبم

م ثددددددبامأ م ااعدددددد  مال  بمددددددةم اردددددد بما الدددددد  ةمث عددددددا مالخ ا عددددددةمثالمددددددثاابمباخددددددهم  ددددددةمال المدددددد  ملمن  رددددددةم

 ابا ع  مال ن يم .

ثثددددد  م دددددبمثرددددديم لدددددثمم لدددددسمالندددددثابماامدددددبم دددددحهمال دددددبا م دددددممادددددبعام ددددد  قملثث لدددددةم/مالميلثمدددددة/امأ م

   منع  عةملا   ةمم لسمالنثابم ي بم ل ةما ا ن  عةملمن  رةمأ مةمالمع ام . ن  مم  ل 

 م عاملل لقم0202:مالي  م مممثا نةمملامالثاث ممالنع  عةم لثالم لعة

 لددددددثمالل نددددددةمالم لعددددددةمالنع  عددددددةمالن  ددددددبمملددددددامالثدددددداث اماحا يدددددد  ام دددددد  ماثددددددبممثث لددددددةمالميلثمددددددةماإلخ  اعددددددة/

  لق.م عامللم2023الي  م مممثا نةم

 ا دددددددهمالددددددد مم لدددددددسمالندددددددثابمخدددددددحهمم2023ث ددددددد همالثددددددداث م دددددددممادددددددبعاملدددددددا/مالميلثمدددددددة/اا  ممثا ندددددددةم

ال  بمدددددددةمثمن دددددد م دددددددع ا ممن  رددددددا  م دددددددممالل نددددددةمالم لعدددددددةم رددددددثهمم دددددددانع ممددددددعما الددددددد  ةمم48ال دددددد    م

 ث اا مثم     ماثثمعةمم ما همخلقمااا ما   م ممالث ثهمال من   ممانقم لع   .

 دددددثمالا ددددد مالث عدددددامللي ددددد مالمددددد لممثالددددد  مع دددددبمال ددددديممم2023 ل نددددد م دددددمممثا ندددددةمثالددددد ياا  ممددددد مع عدددددام

الدددددد مخنلددددددامثاليمددددددهم لدددددد ما ددددددثعاممددددددثاابمم لعددددددةماخددددددا ما دددددد  م ددددددمممثا  ددددددةما مانخندددددد  ممندددددد   م ددددددمم

 %مم ماحعاابا مال نثعةملل حب .90ا ي ام ععمالنن مال  معرثهما لع من  ةم بما همال م

 دددددمم ل ددددداامعدددددث مال ح ددددد  مالم لدددددمم  عمدددددةما دددددهمالددددد مم2023ندددددةمثثددددد  مم لدددددسمالدددددث اا م ددددد بلم لددددد ممثا 

ماالعث مبعن امث مماح ل م مما اعخمال حبم ل ماح حل .م200ناثم

م

م

م
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:محما ا م اا م ممالياالم ث م المثح  م ث ا ممن ثامن  بما عسماح ا م امالنع  عةم

 ثايبعهمال  نث م   مثا   

ن  دددددددبما دددددددعسمل ندددددددةماح دددددددا م امثالانمعدددددددةمالنع  عدددددددةم دددددددث ا ممن دددددددثاامأثدددددددبممثث لدددددددةمالميلثمدددددددةماحخ  اعدددددددةم/

ااا يددددددد  امأ م ددددددد نث ماح دددددددا م املددددددد معدددددددل م ناددددددد   ماع   عدددددددةم لددددددد مأا مالثا دددددددعما محمعددددددد اهماح دددددددا م امبث م

 م اث مال مث .

ث  لدددددد ممن ددددددثام ددددددمماددددددبعاملثث لددددددةم/مالميلثمددددددة/امأ م  ندددددد  م دددددديمم ددددددب مإل دددددداا مايددددددبعهم لدددددد م دددددد نث م

ثددددددب ما م ماح ددددددا م ام ددددددمماليدددددداالما ا ددددددام ددددددممميظمددددددام لدددددد مإنردددددد  مالمددددددثح مثالم ميدددددد  ماح ددددددا م ام امم 

 ال ثنعةم   ظةمال م  .

ثألدددددددد   مأ م اليرددددددددثا عةمث ددددددددب مالاخ ددددددددع م ددددددددممال ددددددددمةماا دددددددد سمحناردددددددد اممااثدددددددد مالا ددددددددثلمالمددددددددثح م

 دددددد ةمثالم ميددددد  مال دددددثنعة امثأردددددد ا مإلددددد مأ ماح دددددا م ام ددددددمماليددددداالم ا  ددددددةمالددددد م ع دددددةمامنددددددةمث  دددددثبممن 

ثباا دددددددد  ما ددددددددااااع عةمل ندددددددد  ممردددددددد اععما ددددددددا م اعةماردددددددد عمالم ددددددددا مامالخدددددددد ا ممللم دددددددد مالدددددددد ماليدددددددداالم

 ثا ا م امأمثال  .

ثا  يددددد مأ م أغلدددددبمالم ميددددد  مال دددددثنعةماح دددددا م اعةم دددددمماليددددداالمخ ث ددددد م لدددددبابم   ظدددددةمالددددد م ملددددد مع دددددانبم

ايلددددددقم ا دددددد عهم ملعددددددةممن دددددد مالمددددددثا  مال  ددددددع مإ ممدددددد مالم دددددد مأاددددددباامالععدددددداا م ث اعددددددةم ددددددممال دددددد نث ما

 مار ععمالم ا مامالخ ا مم .

:ممر اععماحم مالل ا مم  ل  عة مثحمث اانممالنع  عةمرعاثا مالبمثالما  ظ  م لثماا  لع 

 ث ثبمل  م ل ماا مالثا ع

 لددددددددثمل نددددددددةماا دددددددد لع مثالما  ظدددددددد  مالنع  عددددددددةمرددددددددعاثا مالددددددددبث اانمماماثددددددددبممثث لددددددددةمالميلثمددددددددةماإلخ  اعددددددددة/

الاثثمدددددددةمال ددددددد   ةم دددددددمماننعددددددد مالمرددددددد اععماح دددددددااااع عةماممردددددددعاامإلددددددد مأ مالمدددددددثا  ملددددددد مم ردددددددهمااا يددددددد  ام

 معلمسمرع  مم م  نث ماام مالل ا م.م

ث دددددد همالددددددبث اانمم ددددددمماددددددبعاملثث لددددددة/مالميلثمددددددة/امأ م مال ددددددبيماا دددددد سممدددددد ماردددددداععمال دددددد نث م ددددددثم ندددددد  م

 م   عة.م المابع ةمث  ثامثمبااسمثم ارنع  م  إلل  ةمإل ماث عامال لعماا

ثالددددد يما م مالمدددددثا  ملددددد مع دددددبمأ مردددددم مملمدددددثسم لددددد مأا مالثا دددددعم دددددهمالناددددد   مث نددددد م دددددل عةمثرددددد بن م

 ااان عمأ ي ام مم مععمالمثابمالل ا عةم .

ثأرددددددد امإلددددددد مأ م مالاثثمددددددد  مال ددددددد   ةم ردددددددل م دددددددممإباا مم   ددددددد  مالبثلدددددددةمثاننعددددددد م ان م  ددددددد مالاثدددددددثممم

 يماننع م  نث ماام مالل ا مم ل ماا مالثا عم .منث  مال ما ماللمث معثانم  لرثهمال اع ام

ا ددددددعسمم لددددددسمالددددددث اا م مرددددددع عممثاثددددددبمالن  ددددددبم دددددد ماح دددددد امالان ددددددع مم ال لددددددباث امن م دددددد ب ماح دددددد امم

اادددددد ليمإباا ممال ددددددثبانمماخددددددثعحم رددددددل ما ددددددا باهمالددددددث اا مالمالث ددددددع م دددددد ماليمددددددهم ا ددددددبمااعادددددداامم عندددددد ما م

 ملل ثبانم .مالبثلةم ثمأعل ممن م ا مالاخثعه

م
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نع  ممث ع  ممإل ااام  نث مالنن ممااا ا عسمالنن مثالل  مالنع  عةم ع  مالال ث مم:م

 ممع ا مللمراثعمأ ا   مإن   مخح   م لبابمثأا عهم2ثالل  ..م

ثردددددديما ددددددعسمل نددددددةمالددددددنن مثاللدددددد  مالنع  عددددددةم ع دددددد مالال ث ددددددمامعددددددث مااا يدددددد  ام دددددد مادددددداا ممرددددددنقمنعددددددث /

م.م18نع  ممث ع  ممإل ااام  نث مالنن مثالل  مالمي هممن م    م 

مملا اعددددددبمث  دددددد  مالنظددددددام ممنع  عدددددد ممث ع  ددددددع  ث دددددد همالال ث ددددددمملثث لددددددةمرددددددنقمنعددددددث منعددددددث امإ م  ندددددد  ماااثدددددد 

 دددددعةمالياا عدددددةممددددد مأ دددددهمإ دددددااام ددددد نث مالدددددنن مثاللددددد  مالمي دددددهم دددددممثاثاعدددددبمالدددددا  معدددددع ممخالددددديمال دددددث مال ع 

  .2005ال الم  مالياا مممن م   م

ثأثلدددددد ما م ا ددددددااامال ددددددد نث م عنلدددددد م اع ددددددةما ددددددداخاايمالددددددنن مثالميدددددد ب مال  عيعدددددددةام لددددددحمم دددددد مانظدددددددع م

ااا ددددد مماحعددددداابا مالنن عدددددةامثمددددد مأندددددامعمثددددد مأ مع ن دددددممالخح ددددد  م دددددع ماثثمدددددةم لدددددبابمثإ لدددددع مثاب دددددا  مالادددددم

  ل ماث ععمإعاابا ماح اخاا   مالنن عة .

ثاردددددد امالال ث ددددددممالدددددد ما م ل نددددددةمالددددددنن مالنع  عددددددةمثم لددددددسمالنددددددثابمعيمددددددح م لدددددد ما ددددددااام دددددد نث مالددددددنن م

 ثالل  م   ابمث  مثاابعبام يبما ااام  نث مالمثا نةمالي مة .

(مأ م ندددددد  مم ددددددثب مل دددددد نث مر اامال دددددد ا م7ثثردددددديما ددددددعسمالددددددث اا م مرددددددع عمال ددددددثبانمامعددددددث مال ح دددددد  م)

 النن مثالل  مع ا مماا يا  م ع م لبابمثأا عهمإلنل    مثم م  مإ ااا  .

ث دددددد همال ددددددثبانمامإ م  دددددد نث مالددددددنن مثاللدددددد  معيددددددبمأاددددددبمالا امدددددد  مالاثثمددددددةامث ندددددد  مم ددددددثب ملل دددددد نث معددددددا م

 .اباثل  م ع مث اا مالنن ماحاا بعةمثث اا مال اثا مال  عيعةم مما لع مثثاب ا   

 ثأر امإل مأنام  يبما ااام  نث مالمثا نةم اا ممن  رةمم ثب م  نث مالنن مثالل   .

/مم3/مم12المااددددددددبامالا ددددددددممم   دددددددد ماثثمددددددددةمإ لددددددددع مثثاب ددددددددا  ام ثاعدددددددد ام دددددددد بهامعددددددددث ماحاددددددددبم)مثأ لدددددددد م

 (ما مث باممم ماثثمةماإل لع م ع ثام لبابملمن  رةممراثعم  نث مالنن مثالل  ماحاا ب .2023

 ددددد امال ددددد نث م دددددعاهماليبعدددددبممددددد مالمرددددد ثهم ردددددثهم ددددد  مالمرددددد ثهم دددددمم  ددددد عمالدددددنن م ددددد لياالمم بهمإ م ث ددددد هم ددددد

إلدددددد  ةمإلدددددد ماليح دددددد  م ددددددع مأا عددددددهمث لددددددبابمثلثددددددممعثددددددث مإ لددددددع مثثاب ددددددا  مردددددداعث مأ   ددددددع م ددددددممال دددددداااا م

 المايل ةم  ن  ةمالنن م رثهم ي ه .

  مأا عددددددهمث لددددددبابم رددددددل ممردددددداثعمثث ندددددد ماثثمددددددةمإ لددددددع مثثاب ددددددا  ماثددددددب م ددددددممث دددددد م دددددد  قامأ ممن  ردددددد

   نث مالنن مثالل  مار بما بم م عبا.

 

 



 

 0203-3-61/ الخميس

 691العدد / 

17 
 

م

ممال ان م مالاثثمم  ا عسمالث اا :مالمثا نةم ااا  م ملع 

 ددددددممملا دددددد مما ددددددعسمم لددددددسمالددددددث اا م مرددددددع عمال ددددددثبانممثخددددددحهمثلماددددددامأثددددددبمثث لددددددةماحن دددددد  مالياا عددددددة/

ممال ان م مالاثثمم.  ال لعم نعةمامالعث ماحا ي  امأ مالمثا نةم ااا  م ملع 

ث دددددد هما ددددددعسمم لددددددسمالددددددث اا م مرددددددع عمال ددددددثبانمامأ ندددددد  ما اادددددد  مملا دددددد مال ددددددلعم نعةمال دددددد  عام ددددددبام ددددددمم

 عدددددد  م دددددد ممثا دددددداامال اددددددامثث لددددددةماان دددددد  مالياا عددددددةم)ثاع(:مإ م اني دددددد بمم ددددددهم دددددد امالمدددددد اماا م الددددددثام دددددد ام

ددددددع م  لرددددددل مالياا ددددددمامبلعددددددهم لدددددد مااعددددددةمالاي عددددددامثمم ا ددددددةمالاعدددددد  ممال مددددددع الث عدددددداممدددددد مال دددددد ا ع مثالم ام 

البعم اا عدددددددةم دددددددمم ددددددداالمالعث  .ثألددددددد ي:م اي دددددددبن م دددددددمم ان م نددددددد مالاثدددددددثممم ا دددددددبع مالخدددددددبم  ملردددددددي ن م

 ث ندددددددددد  ما ا دددددددددد بم ددددددددددث ممام  دددددددددد  امم ثددددددددددبامم اا عددددددددددقمن ددددددددددبمث عددددددددددا ممدددددددددد مال اندددددددددد م مالددددددددددث اا  .

احانددددددد لم لددددددد ممرددددددداثعم ددددددد نث مالمثا ندددددددةامعم دددددددهمخ دددددددث م اع دددددددةاماانددددددد ب ماإلخن  ددددددد  مثأرددددددد امإلددددددد امأ م م

يلنددددددددةم ددددددددممخبمددددددددةمالمددددددددثا   .  ال دددددددد   ةامثاي  ددددددددام دددددددد مالثلددددددددث م ددددددددممالا عددددددددةمالما ددددددددثمةما ددددددددبا ن مالم 

ث دددددع امأ م المثا نددددددةممنادددددد  مم دددددد ملنددددددا مأ ددددددثابمالادددددهملمردددددد ثهم ددددددب امثاا عددددددقمأثلثعدددددد  ممي ل ددددددةمال   لددددددةام

 ددددددددد بامثالرددددددددداثعم  إل دددددددددح ماح ا ددددددددد ب  .ثلن مإلددددددددد امأ م ماح دددددددددا ااامالمددددددددد لممثمث  ادددددددددةمالن ددددددددداامثالن

ثال ع  ددددددمامعي  لددددددبمال اعددددددقمأمدددددد  ما ددددددا م امأم ددددددهمل دددددداث م لددددددبن مااثلدددددد امثماردددددداععم دددددد نث مالددددددنن مثاللدددددد  ام

ثالاندددددد   ممددددددعمإ لددددددع مثاب ددددددا  ماليدددددداالم  دددددد امال ددددددبب اممرددددددببم لدددددد م لدددددداثا مملدددددد با مم دددددد ل م)المردددددد ثهم

  م ي ددددددد اا مالمرددددددد اععمالم دددددددابامةامثالنددددددداصماح ا ددددددد بعةمالمردددددددااثةاممددددددد مأ دددددددهما ددددددد امالي ل دددددددة(امثن دددددددا بل

م دددددددابا مث ددددددد بهملثدددددددهمالياا عع  .ثأرددددددد امإلددددددد امأ م الددددددد ثا مالم لمدددددددةملل اعمدددددددةمالنثددددددداا مالادددددددمماااث  ددددددد م

ان م ددددددممم لددددددسم النظدددددد  مالددددددبثا اثا ملددددددبمرددددددي ن مالثدددددداب م ددددددمممبعنددددددةمال  ددددددةم ددددددمممن  دددددد ةما عنددددددةامث ددددددث 

 م لدددددد ممردددددداثعمااثعل دددددد مإلددددددد مما  ظددددددةامث ددددددثمأ ددددددهممدددددد معمثدددددد مأ من بمددددددامم   دددددددهمالددددددث اا م  ددددددهمعددددددثمع

الدددددددداع ا  مال  دددددددد   .ثأثبامأ م ل   ااندددددددد م ددددددددممأا عددددددددهمث ندددددددد مم مددددددددا امثالا عدددددددد مم مث ددددددددةممدددددددد ما  دددددددد  م

نددددددد  امثاا ثانددددددد م دددددددحم عدددددددثباماننددددددد م أ نددددددد  مث ددددددد مثاادددددددبامثم دددددددعامم- دددددددثحممث يدددددددحمم-اااددددددد ابمثمم لدددددددممالمثث 

ثبمالم  ثلددددددةمللاث عددددددقم ددددددع مال عدددددد با مال ع  ددددددعةمالثاب ددددددا نعةملاثاعددددددبمال دددددديامثااددددددب. امم نعدددددد مم  لدددددد مال  دددددد

ثنادددددد مبا مددددددث مل دددددد امال  ثب .ثأثمددددددهم دددددد  حم:مإ م النيدددددداا مالمرددددددث ةملثاددددددب ماليدددددداالامالاددددددمماددددددا مأ م ددددددث م

 دددددد  ممدددددد مأ  ا ددددددام ددددددمم نلددددددي يمالاثثمددددددةماحاا بعددددددةمأثم نلددددددي يمالمثثندددددد  مااخددددددا م ددددددممالدددددد حبامث ندددددد م

ا دددددددىماإلا   عدددددددةملحن لددددددد  م لددددددد م لدددددددبمالبثلدددددددةامم دددددددببامم معدددددددعمالمثثنددددددد  ممددددددد مبث ممدددددددبخحمملي ددددددد    مب

ا ا ن   .ثأثلددددددد :م منا لدددددددعمإلددددددد مردددددددااث  ما ا ددددددد بعةم مع دددددددةمثم دددددددابامةاما مينددددددد م  لرددددددديثبمالرددددددد ع ةم

ثال دددددددبع ةامثنا ددددددد بهمالاددددددداصم لددددددد ماامددددددد ممي ددددددد ام  لايددددددد ث ماح ا ددددددد ب مالني ددددددد همثالم مددددددداامعمثددددددد م  ددددددد م

ممالال ددددددعسمامدددددد مم ددددددابا  . ثأثبما ددددددعسمم لددددددسمالددددددث اا :م ملدددددد من  ددددددهمأ ددددددباممأ ماثددددددث مأا ماليدددددداالممن ل دددددد 

لا بعددددددبمأمدددددد مال ددددددثااامثب دددددداثان مع ل مندددددد م يددددددب مالاددددددبخهم ددددددممردددددد ث ما خدددددداع امم لمدددددد محمن  ددددددهم ددددددل مامددددددسم

مممددددددددددددددددددددد مال دددددددددددددددددددددثاامأثممددددددددددددددددددددد مغعددددددددددددددددددددداا .  ثاامدددددددددددددددددددددةمأالدددددددددددددددددددددن مث دددددددددددددددددددددع بان مان ح ددددددددددددددددددددد 

عدددددددةمخ  دددددددةم لادددددددب ع م دددددددثا ماددددددداسمالادددددددبثبامث اب ممددددددد مثلنددددددد مإلددددددد امأ م ماثثمانددددددد مأثلددددددد امم ثددددددداامامأ م 

  ددددددثبملدددددد    مثمنددددددعمالا ددددددلهامثال لدددددد  م لدددددد مأ م ددددددث  ما ددددددي مل    ددددددةماح ددددددا اااام ددددددثا م ددددددممإ لددددددع م

ثاب ددددددددا  مأ م ددددددددممأ ممثدددددددد  مرخدددددددداممدددددددد مأا مالياال .ث ثدددددددداامأ م مادددددددد اعخماليدددددددداالمثمث يددددددددامال لاا ددددددددمم

https://www.ina.iq/180604--.html
https://www.ina.iq/180604--.html
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لددددداملليدددددبمبثاممادددددثا م دددددمممن  دددددةمثإمث نع ادددددامث باااددددداماح ا ددددد بعةمثمددددد مثعمالثددددداممددددد ممدددددثاابم رددددداعةاما  

 الرددددددددددددددددددددددددددالمااث دددددددددددددددددددددددددد مثاليدددددددددددددددددددددددددد ل  مثددددددددددددددددددددددددددممع دددددددددددددددددددددددددد  ممااثدددددددددددددددددددددددددد اممإ لعمعدددددددددددددددددددددددددد  .

ثأ دددددد بم دددددد ل ثه:مإ م م دددددد اماا دددددد ثعمثدددددد  مادددددد  حمم  لن  ادددددد  مثا ددددددلع ماللددددددث م لدددددد م لددددددعةمإن دددددد نعةماددددددا  م

اليددددداالم ماع ددددداماإل لعمدددددممثالدددددبثلمم  دددددام  دددددبن ممددددد امامالمنددددد خم دددددممال  دددددا اماعدددددام ددددديعن ملدددددم م ان م نددددد م

الاثددددددثممملمددددددن مااثلثعددددددةملمثا  ددددددةمر دددددد امالالعدددددداا مالمن خعددددددةم  ددددددام ددددددببممدددددد مالمردددددد اععمالاددددددمما دددددد  م ددددددمم

ممالملل دددددددةام ا لعدددددددهماحن ي  ددددددد  ممن ددددددد مإنرددددددد  مما ددددددد  مال   دددددددةمالما دددددددبب امثال عدددددددهممثا دددددددعمال مدددددددامال دددددددا 

 ثمردددددددددد اععممث  اددددددددددةمالا ددددددددددااامثا نعدددددددددد  مالددددددددددا  مالم ن لنددددددددددةمللمعدددددددددد اامثمي ل دددددددددد  مالمعدددددددددد امال  علددددددددددة. 

امثنددددددم ثام مث  يندددددد ممددددددد خاامم  ددددددثبم ثلدددددددةمالاددددددااخعصمالخ م ددددددةمح دددددددا م اماللدددددد  مالم ددددددد ابمثث دددددديماا دددددددال

هماللددددددد  م لخنددددددد ماحن ي  ددددددد  مالثا ثنعدددددددةم ن دددددددبمث عدددددددا امث نملدددددددمم دددددددمما دددددددثعامالمرددددددد اععمالادددددددمماادددددددث 

مالم  ابمال مم باملل   ةمالث ا   عة .

مدددددددث مما  ظددددددد  ماليددددددداالاممحعدددددددع مرددددددد ا مثنخلدددددددةم دددددددمم م5ثألددددددد ي:م أ ل نددددددد مم ددددددد با مث دددددددا مل اا دددددددةم

هممدددددددددددددددا  م دددددددددددددددمماليددددددددددددددداال .  عاا   ددددددددددددددد مإ دددددددددددددددحلمبلعدددددددددددددددهمث ندددددددددددددددممللارددددددددددددددد عامالالدددددددددددددددا مثاث 

ثاخادددددا م ددددد ل ثه:م عمثددددد ملليددددد ل مأ معدددددايل مالدددددباثسمالث عدددددا ممددددد ممياثدددددةمالرددددديبمالياا دددددمام مخالددددديمأ اا دددددام

 ثأبع ناام مماا املبماإلا  ب .

 

  خ ا :ماثثمةمال ثبانمم  با م ل مإ  ب مال حبملم  اماح ا ااا ح

أثدددددب ممم دددددهماامدددددع ماليددددد  مل مددددد مالماادددددب م دددددمماليددددداالم عندددددع م ح دددددخ ا ام دددددبا ممثث لدددددةماحن ددددد  مالياا عدددددة/

 الاثثمةم  ع ب ما عسمالث اا م مرع عمال ثبانمم ل مإ  ب مال حبمإل مم  اماح ا ااا.

 

خددددددحهمثلمددددددةم ددددددممملا دددددد مال ددددددلعم نعةمالددددددا  مماا ددددددهمثث لددددددةماان دددددد  مالياا عددددددة)ثاع(امإ مث  لدددددد م ح ددددددخ ا م

ممدددددد خاامم  عدددددد ب ما ددددددعسمالددددددث اا م مرددددددع عمال ددددددثبانمامعددددددث ام إ دددددداااماثثمددددددةماليدددددداالمال بعددددددب مالدددددد  مادددددد  

م ا ةم  للةماا معةمإل  ب مال حبمإل مم  اماح ا ااا .

لدددددسماامددددد مالاددددد  عمل مددددد مالماادددددب مأثا دددددهمرددددد   ام ثدددددا مثألددددد   م م ندددددممأادددددبامإا  دددددةملدددددمم دددددبما  مإلددددد مم 

 أ مالاثثمدددددددددددددةمالياا عدددددددددددددةمأ دددددددددددددب م  م ددددددددددددد م لددددددددددددد ممي ل دددددددددددددةم دددددددددددددببممددددددددددددد مال لددددددددددددد ع مالملادددددددددددددة .

ثا  يددددد م محمع دددددينممإحمالالثعدددددبممدددددا مأخدددددا م لددددد مأ مأ ماثثمدددددةماااددددد يمإلددددد م يددددد مالث ددددد مإلن ددددد  ماامدددددثام

مام دددددن مالدددددب  مثا ددددد ممملمث ددددد  عمالن ددددد لم دددددثا مثددددد  م لددددد ممددددد مباخدددددهمثثددددد ل املثدددددمماا دددددقمأ ماثثمدددددةما دددددبم 

ممأ   ع م .ممالاا ليمأثمخ ا ا معيب مما ل   

ثنث ددددد م دددددل م مخلدددددقمالثظددددد  يم ردددددثهمم دددددابا محمعمثددددد ماا ع ددددداممددددد مخدددددحهم عددددد ب مالدددددخ مال  ددددد عماليددددد  م دددددهم

  ن  ما  ةمم  ةمإل مإ حا  ما ا  بعةمثم لعة .

 

 

https://www.ina.iq/180638--.html
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ماليابمعي بما ام  ام ممالثثع  ا   ةمأ ثمال عه..مالمثابمالاننع  ملث اا ماح ح م

ان ل دددددد امالعددددددث مااا يدددددد  اما مدددددد همالددددددبثا مال  ب ددددددةم رددددددامللمثاددددددبمالاننعدددددد  ملم لددددددسممال ددددددثماعةمنعددددددث /

ث اا ماإل ددددددح ماليددددددابم ددددددممالثثعدددددد م ا   ددددددةمالددددددبثاثامم   ددددددبما ثال عددددددهما ددددددعسمالم لددددددسامث الددددددثامث عددددددام

الم عدددددددا مثاحمدددددددع ماليددددددد  مالم ددددددد  بمماح دددددددح مثال    دددددددةمثث عدددددددامالبثلدددددددةمللاع لدددددددةمثالرددددددد  بم  دددددددبمالددددددداام 

ل  ميدددددةمالدددددبثهماليا عدددددةمأامدددددبماردددددعبمخ ددددد  ممث دددددببممددددد مث اا ماإل دددددح م دددددممالدددددبثهماح لددددد  مثمددددد مع دددددث م

ث دددددد همالمثاددددددبم ددددددمم عدددددد  مثابممم دددددد م  امثا  دددددد  ماحاادددددد با مثال ع دددددد  مالماا  ددددددةم   ميددددددةمالددددددبثهماليا عددددددة.

اما ما ثال عدددددهمأثددددبم ددددممثلمددددةملدددددام ددددمم دددد اماح امدددد عاما م الثثعددددد مامالدددد مم ثمدددد  مم مدددددةمال ددددثماعةمنعددددث ملددددا

ممان ح ددددد م مم دددددمما ددددد ب م دددددن  ةماح دددددح ماليا دددددمماع   عددددد  مددددد ماثمدددددةماثثما ددددد مامثن ددددد ممددددد ما مايلدددددبمبثااممم مددددد 

ث ددددددخ  ما ل دددددد امثثدددددد ل مح مر ردددددد ا  ملدددددد ماا ددددددخم دددددد  ح مالنانددددددةام ددددددثاهماا  ب دددددد م ددددددع مالددددددبثهمثالم اميدددددد  م

ثا ماثاالم ددددددان  امظلدددددد من  دددددديةمال عدددددد  ماغدددددد مالي  ددددددنةمال ددددددناا مالاددددددمم دددددد ل م يدددددد مث دددددد  هما حمندددددد م

امل دددددد امالنا ددددددةمالاددددددمما الدددددد لثن دددددد ماا نا . عيم ع دددددد مالثثعدددددد مثألدددددد ي:م مدددددد م دددددد امالمن لددددددقمثا ددددددا م ام

 دددددد اماح ام  دددددد  مالم مددددددةماامندددددد م لدددددد مث اا ماح ددددددح مالثثعاعددددددةما ما دددددد بامل ددددددن  ةممن ددددددةما حمعددددددةم ا عددددددةم

مم يعدددددبام ددددد مللدددددةم ممث    عددددد  مردددددااثةماردددددالهم لددددد ما ددددداي ب مال ثعدددددةمال    عدددددةماليا عدددددةمالمردددددااثةم نعددددد ممثا حمعددددد 

ا ددددددممالمردددددداا ممدددددد مبثلددددددةمالثثعدددددد ملعثددددددث مال ع  ددددددةمثخح  ا دددددد امثمدددددد ماامندددددد ما معن  ددددددقماادددددد ليماح ددددددح مالي

ث دددددد  ملثددددددهم لدددددد ع ن مالمرددددددااثةمث ل لددددددعةمالل ن نعددددددةمالاددددددمم ندددددد  ملثا  ددددددةم دددددد امال لدددددد ع مث لددددددعان مالث ددددددا م

 ل دددددددد ع مث ثا ددددددددمن مالمنثث ددددددددةمثبمرددددددددقمث ددددددددني  مث دددددددداا لسمثغعا دددددددد ممدددددددد ماليثا دددددددد مثالمددددددددب مالاددددددددمم

 ثالنانددددددةمثخ دددددداامماثحمملحاددددددباا .ما ددددددااقمالددددددب  ماح حمددددددممال دددددد بيمثال دددددد ب م ددددددبهما ماثددددددث ممدددددد ب مللانددددددبا

ثامنددددد ما ثال عدددددهم ا دددددبمال عددددد  ممددددد م  ميدددددةمالدددددبثهماليا عدددددةمثم لدددددسمث اا ماح دددددح ماليددددداب:م مدددددن مالدددددبثهم

الادددددممايددددد نمممددددد ممرددددد ثهما ا ددددد بعةماثم ع  دددددعةامالنا دددددةمالث  عدددددةمللاي عدددددام ددددد مامث ن ا ددددد مال م لعدددددةمث دددددباا  م

ردددددددااثةمث الدددددددثان م مع ددددددد مثا محمن خدددددددهم لع ددددددد م  ددددددد ام لددددددد مانظدددددددع مالني لعددددددد  مثاحاانددددددد ح ماليا عدددددددةمالم

ث ددددددداا لسم   ددددددددمةم  لدددددددبابمثمالالدددددددثام .ثارددددددد بما ثال عدددددددهم  ن ددددددد  م ي لعددددددد  م يددددددد ماليثا ددددددد ماليا عدددددددة

:م ل ددددددبمن ادددددد م دددددداا لسم ددددددم انظددددددع م ي لعدددددد  ما حمعددددددةمث نعددددددةماا يددددددةم ددددددثاهم اددددددا مماح ددددددح ماليا ددددددمم دددددد  حم

 ددددددمما الدددددد  ةما ام  دددددد  مالل نددددددةمالبا مددددددةم  لددددددبابمإخاع ا دددددد م   ددددددمةمل  ددددددح ماليا ددددددممثمدددددد من ادددددد م  ل دددددد 

لم لسمث اا ماح ددددددح ماليددددددابمثن ادددددد مم ل دددددد مال  ددددددا م انظددددددع ما مددددددهمخلع ددددددممث ددددددان  مالمثاددددددبمالاننعدددددد عث

ع دددددددبم لعنددددددد مميا دددددددةما ددددددد مث بعدددددددةم عددددددداث مثي  دددددددمةمل  دددددددح مثال مددددددد همثالننث  .ثالددددددد يما ثال عدددددددهم: 

الااددددددددبع  مالاددددددددمماثا ددددددددامم امي اندددددددد مثا حمندددددددد مالا لعددددددددب مث ددددددددب ماح ددددددددالاالم ددددددددممالرددددددددي اا ماح حمعددددددددةم

ث عاث اا عددددددةماح دددددداا ا مالاددددددمما ددددددان يم  ثبندددددد مثث اندددددد م ددددددممالث دددددد مالدددددد  منردددددد  بم عدددددداممددددددب م ددددددا ةم

ل  ددددددح مالا مددددددممث ددددددثا ممال ددددددثا مالا معددددددةامع ددددددبم لعندددددد مثلددددددعمخ ددددددةم ملعددددددةملمثا  ددددددةمالااددددددبع  مال ددددددل عة

الاثنلث عدددددد م  ددددددهما مالددددددا  م ثعاندددددد مثا ع لندددددد مح مالااددددددثح مالما دددددد ا ةملل ددددددثا مالاثنلث عددددددةملدددددد ماناظددددددامااددددددبامم

 مندددددددد مثلدددددددد ما ددددددددم ملددددددددث ااا ما حمندددددددد مث ع  اندددددددد مالمنظمددددددددةمل  ددددددددح م  للادددددددد لم ثاعاا دددددددد مالما دددددددد ا ة .

  ددددددددددهماح امدددددددددد  مم  ثلددددددددددااثادددددددددد اما ثال عددددددددددهم ددددددددددممثلمادددددددددداممدددددددددد ماح دددددددددداخبا مال ددددددددددل مملث دددددددددد  همالاثا

ا م ث دددددد  همالاثا ددددددهماح امدددددد  مم ددددددبم ما ددددددثاامال عددددددث مثا الدددددد مال ددددددا ام ندددددد مثثرددددددن ما ع لندددددد ملليدددددداا ام

   دددددباممددددد ما بمدددددام ددددد امالا دددددثاا ممددددد مميددددد ايمث لدددددث مثا نعددددد  م نن ددددد م ددددد  م م انثعددددد مال ثعددددد  مثن ددددديم

 نددددد امل ددددد ملدددددبما معثدددددث مال دددددع مالم اميعدددددةمثا دددددح مردددددل منمددددد  يمغعدددددام ددددد لاةملحااددددد ا م  ددددد ممددددد م  دددددهمأ ن 

اإلن ددددد  ممرددددد ثاامماثم لدددددثناامملثددددد م لعددددداما معيدددددممخ دددددثا مثأ معدددددةممددددد مع دددددث م دددددامثعنردددددااممددددد مماادددددث مثمددددد م

 لعددددداما مع ددددديبممددددد مماادددددثاامثا معيدددددممخ دددددثا ممددددد مع دددددث م دددددامامانددددد م نددددد محمااددددد ابم ددددد امال دددددثا مانمددددد مأب دددددثم

مم م .ح ا م ا  م مم ن  ةممااث م  بيمع   م مماثاعسمال ع م بهماا عم 

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3682284101/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A/ar/
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ما عسمم لسمال ل  ماا ل معر ا م ممملا  مال لعم نعة

 دددددد  قم عددددددبا امالعددددددث ماحا يدددددد  اممما ددددددعسمم لددددددسمال لدددددد  ماا لدددددد مال  لددددددمث ددددددهممثث لددددددةماحن دددددد  مالياا عددددددة/

 إل مال لعم نعة.

الياا عدددددددة)ثاع(اأ  ا عسمم لدددددددسمال لددددددد  ممث ثدددددددامم لدددددددسمال لددددددد  م دددددددمم عددددددد  ملدددددددامال ادددددددامثث لدددددددةماان ددددددد  

العدددددث مالددددد مال دددددلعم نعةماثثددددد  م دددددمما دددددا   لاما دددددعسماددددد بماحااددددد بممماا لددددد مال  لدددددمم ددددد  قم عدددددبا امث ددددده

 ث ددددددد بم  ل ددددددد نممثث عدددددددامممالدددددددث نممالثاب دددددددا نمم   دددددددهم  ل ددددددد نممثن  دددددددبما دددددددعسماثثمدددددددةمإ لدددددددع مثثاب دددددددا  

سمماثمددددددةماح ددددددا ن يم   دددددد م دددددد ا م دددددد  امندددددد اام م دددددديعبمثا ددددددعممخ لددددددبمرددددددثا مثث عددددددامال ع ددددددةمماليددددددبه

 ثما  ظمال لعم نعةم    هما ثم ثا .ثال يما  ال ع ا ما بيملالثامملا  مال لعم نعةمال   ع .

م

م

مالياالمثإعاا معاث ح محان لم ل مإ  ب م   امثا ح م  اا 

 

مدددددعماليددددداالمادددددثهمأ لنددددد م دددددل   مالن دددددهم دددددممإعددددداا امالعدددددث مااا يددددد  امالاث دددددهمإلددددد مانددددد   ممال دددددثماعةمنعدددددث /

 إ  ب مان حلمااح مال   امالماثبم ع م  اا مثثا ح .

ثن لدددد مثث لددددةمم دددداماإلعاانعددددةمل ن دددد  م دددد ممددددبعامردددداثةمالن ددددهمال ددددثثمم ددددممإعدددداا ممعيدددد بم دددد لامم ثلدددداامإنددددام

ادددددثهم لدددددعةما ددددد م دددددث مالابعدددددبم دددددع مردددددلم ةم ندددددثبمغا دددددممإعددددداا م اليددددداالم اددددد مالاث دددددهمإلددددد مانددددد   ممدددددع

 ."ثا ح ث   اا مالياا عةامثث ل مالان   ماثهمإ  ب مان حلمااح مال   امالماثبم ع  ال  ا ث

اددددد مالاث دددددهمإلددددد م  لدددددبابم دددددممثلنددددد م ددددد لاممإلددددد مأندددددام خدددددحهما امددددد عمالل ندددددةمالمردددددااثةماإلعاانعدددددةمالياا عدددددة

ان  مددددددد  م عدددددددب ممدددددددعمم ددددددد ثلممالاثثمدددددددةمالياا عدددددددةمادددددددثهم  ددددددد عم دددددددث مالابعدددددددبمثخ  دددددددةما ددددددداععمالدددددددا  م

ثثددددد ل مإ دددددح م  ث عدددددةمال دددددا ع مللدددددا  مال دددددثثمم دددددع مال لدددددبع م  ددددداممننددددد م ال  دددددا ال دددددثثمم دددددع مردددددلم ةمث

مخ اث مالابثب مأعل  .

ثألدددددد يم دددددد لام:م نظدددددداامللا ا ددددددةمالن  اددددددةمثاإل  دددددد همالمن  ددددددبمأعلدددددد مادددددد مالاندددددد   ماددددددثهمإ دددددد ب مان ددددددحلم

م."ثا ح  –   اا م   ا

اللدددددددابامم–ا ددددددداثم حملمرددددددداثعمممدددددددامالااان عددددددد مالدددددددبثلممالردددددددالم ال  دددددددا ثعيا ددددددامالدددددددا  م دددددددع مردددددددلم ةمث

ث دددددددع ب مإن ددددددد  م ددددددد امالمرددددددداثعمإلددددددد ماا عدددددددقممث  دددددددبما ا ددددددد بعةمثا ام  عدددددددةمث ع  دددددددعةمث عدددددددا مإلعددددددداا م

  ممالمن  ة . الياالث
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 ااا م اا مم بعبم ممإ  اما عمالاظامااثاث مم  مال   امااخلا

الخ دددددث مال ثعدددددةمالياا عدددددةامالعدددددث مااا يددددد  اممدددددعمثث لدددددةم دددددحمةمال عددددداا ممن  رددددد ممثث لدددددةمنددددد سماإلخ  اعدددددةم/

   ااثاث مما عمالاظام  مال   امااخلا.

م15ث ثددددددامالمثاددددددبماإل حمددددددمملردددددداثةمالخ ددددددث مال ثعددددددةمالياا عددددددةم ددددددمم عدددددد  مال دددددد م ندددددد س من ددددددخةممندددددداام)

(امأ  ممدددددبعام ددددد  مالرددددداثةمثددددداع مثددددد ظ ما دددددع ماددددداأسمث دددددبمالرددددداثةم   امددددد عممث دددددعم  دددددبم دددددمم2023ر اام

ثث ددددددبممدددددد م (EASAمبعنددددددةمب ددددددمماإلم اااعددددددةام مردددددد اثةمث ددددددبممدددددد مثث لددددددةم ددددددحمةمال عدددددداا مااثاث ددددددمم)

ثألددددددد ي ماددددددد مخدددددددحهماح امددددددد عممن  ردددددددةماإل ددددددداا ا مالادددددددمماا يا ددددددد مممعددددددداا مالمدددددددبنممالياا عدددددددة . دددددددل ةمال 

الخ ددددددث مال ثعددددددةمالياا عددددددةملا ددددددعمالاظددددددامااثاث ددددددمم دددددد مال دددددد  امااخلا .ثأردددددد امال عدددددد  مأ  ممددددددبعام دددددد  م

ردددددداثةمالخ ددددددث مال ثعددددددةمالياا عددددددةمأثددددددبمأ مإباا مالخ ددددددث مال ثعددددددةمالياا عددددددةمثمدددددد مخددددددحهمالما  يددددددةمالم دددددداما م

لدددددددث عامالن دددددددهما المماعددددددد سمال ددددددديباث م  يددددددد مأردددددددثا  ممم مدددددددةم دددددددمما ددددددداثم همإ اا اا ددددددد مثالمالدددددددمنةم

ثدددددددمم (EASAاحما ددددددد همل معدددددددعمما ل ددددددد  م دددددددل   مال عددددددداا مالمالعدددددددةمثالبثلعدددددددةمث ددددددد اخصمما ل ددددددد  م)

عنلددددددمم لدددددد ملا ددددددعمالاظددددددام دددددد مااحا دددددد م ددددددمم دددددد ا مأثاث دددددد امثادددددد م الدددددد  م رددددددثهممن ددددددهمخددددددحهم دددددد ام

 عددددد  مإلددددد امأ   ددددد اماح امددددد عمعيدددددبمثاادددددباممددددد م ل دددددلةما ام  ددددد  مرددددد اث م  ددددد مإباا مثلنددددد مالمماح امددددد ع .

الن  ددددددهمالددددددث نممإلعلدددددد  ممددددددب ما اع   دددددد مللما ل دددددد  مالاددددددممع ددددددبما ددددددم  ملعا ددددددن ملثث لددددددةم ددددددحمةمال عدددددداا م

إ ددددددد ب مالنظدددددددام دددددددمماظدددددددامال عددددددداا مالمنددددددداث م لددددددد مرددددددداثةمالخ دددددددث مال ثعدددددددةم (EASAااثاث دددددددمم)

ر اامم6اح حمدددددددمملدددددددث عامالن دددددددهم دددددددمم عددددددد  مال ددددددد م نددددددد س من دددددددخةممنددددددداام)مثأثلددددددد مالمثادددددددب ممالياا عدددددددة .

مالايدددددد ث مثالان ددددددعقمثم دددددد ح مالرددددددااثةمالبثلعددددددةم ددددددع ماليدددددداالم2023 مر دددددد لل (امأنددددددام ادددددد مخددددددحهمالل دددددد  م اددددددا 

ثبثهماحااددددددددد بمااثاث دددددددددمم دددددددددمممعددددددددد بع مالن دددددددددهمث  دددددددددةمثم ددددددددد ا  ماليمدددددددددهمالمرددددددددداا ملدددددددددم مالانمعدددددددددةم

أ م الل ددددددد  ما دددددددالمإلددددددد مأ معدددددددةما دددددددعمالاظدددددددامااثاث دددددددمم ددددددد مالن  دددددددهمثألددددددد يمال عددددددد  اممممماح ا ددددددد بعة .

الدددددث نممثلددددداثا ما  عدددددقمرددددداث مال دددددحمةم دددددممال عددددداا مثالالدددددةمث  دددددةمالمرددددد ثهمأمددددد  م ددددد امالملددددديمالم ددددد م

ح دددددددددداي ب مال  ددددددددددةمأمدددددددددد  مالددددددددددبثهمااثاث عددددددددددةمثاليدددددددددد ل ما مددددددددددعم ا نعددددددددددةمثا ددددددددددثعامالخ ددددددددددث مال ثعددددددددددةم

مثاددددد  عمال عددددد  ام مددددد م  ن دددددامأممممالياا عدددددة . رددددد بم دددددنعاماحااددددد بماحثاث دددددمم  لدددددبثامالث عدددددامالددددد  معلددددد لعم دددددال

الددددددث عامثاا ددددددام لدددددد ما ددددددثعاممن  ددددددهمث    دددددد  مالن ددددددهمثالن ددددددث م انيعددددددهمثإن دددددد  مالمردددددد اععمالماث نددددددةم

 ممممثالراثعم خ  مثمر اععمأخا م بعب  .

منع عا   م  ا انممعا امم مال عامالالعامالمن خمم ل مالياالمثعب ثمإل اا مما ب   ممع

 ااثع مثإعاا 

رددددد ا ما دددددعسمإ لدددددع مثثاب دددددا  منع عا ددددد  م ددددد ا انمامالعدددددث مااا يددددد  ام دددددممملا ددددد مال دددددلعم نعةممردددددنقمنعدددددث /

ممال  ميةمااماعثعةم ممالياالم  ال لعم نعة.م–ال  مانظمام نثع 

ثخددددددحهمالملا دددددد مالدددددد  مالدددددداامبثلددددددةما ددددددعسمث اا ماليدددددداالماحاادددددد ب م مرددددددع عمال ددددددثبانمامث ددددددببممدددددد م

الم ددددددد ثلع مثالرخ دددددددع  مال ع  دددددددعةمثااث بعمعدددددددةمثال ددددددد ا ع مثال دددددددانعع امأل ددددددد مالدددددددا عسمنع عا ددددددد  مث ددددددد ام

 ددددد ا انممثلمدددددةمانددددد ثهم ع ددددد مأثلددددد عماليددددداالمثإ لدددددع مثثاب دددددا  مثالاادددددبع  مثالنددددداصمالادددددممأم م مددددد مم ثدددددبامم

 أ معةماليمهمالمراا مثثاب مال يمثالث   مثا  عقمالب اثا.

عامالالعدددددامالمنددددد خمم لددددد ماليددددداالامبا عددددد مإلددددد مإ ددددداا مما ب ددددد  ممدددددعمااثعددددد مثاددددد امنع عا ددددد  م ددددد ا انمممددددد مادددددل 

 ثإعاا مللاخنعيمم مألااام  امالالعامثراةمالمع ام ل مال حب.
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  حث ممان  هم اثثمةمال ثبانم:مأغلبمالمر ثهم مم اع   مللاه

أ ددددددابما ددددددعسما دددددداحيمالث نعددددددةمأعدددددد بم ددددددحث امعددددددث مااا يدددددد  ام دددددد مان  لددددددام ددددددا عسمم لددددددسممرددددددنقمنعددددددث /

 الث اا م مرع عمال ثبانممثالاثثمةماحاا بعةمالاممعاأ   .

ث ددددد هم دددددحث م دددددمما ددددداع مأبلددددد م ددددداملل دددددانعع مالعدددددث م لددددد م ددددد مىمملا ددددد مال دددددلعم نعةمالدددددبثلممال ددددد  عمام

رددددددع عمال ددددددثبانممامم ثددددددبما ماغلددددددبمالمردددددد ثهم ددددددمم اع  دددددد ممإنددددددامثمالث عدددددداع مميددددددامماندددددد  لث م اثثمددددددةم 

 للاهم.

ثالددددد يما ماددددددهمالمرددددددثح مثن دددددد  مالاثثمدددددةمعا لددددددبماي ثندددددد مث مددددددحممردددددااث مثب مدددددد ممندددددد م معيدددددد مللملددددددمم

    ا اااماحثل عمال ع  عةم ممالياالم.

م

م

 أثهمايلعقمم مااثع م يبم  ث مماثاعةم ممب ث 

اان لدددددددثهمالااثعدددددددةامااا يددددددد  مأ مالماثاعدددددددةمالادددددددمماا مددددددد م دددددددممثث لدددددددةمأن ددددددد  م /ثث لدددددددةمنددددددد سماإلخ  اعدددددددة

     ما  ظةمب ث مم   مااا ي  ملع  مااثعة.

(ام  ددددددددبمنندددددددد مث اا مالدددددددب  عمالااثعددددددددةاما م ماثاعددددددددةم  ددددددددثاعةمااثعددددددددةم2023ر اامم15ث ا دددددددبمالثث لددددددددةام)

   مماا م مرم همالياال .

ا  يددددددددةمل ثااندددددددد مالم ددددددددلاةم ددددددددمممث دددددددد همم دددددددد ثلث م ددددددددممالددددددددث اا م لدددددددد ماثدددددددد م ندددددددد  م دددددددد  اا م لعثددددددددث اا

   ممالمن  ة .

ثأ دددددد ب مث دددددد  همإ ددددددح مثابعددددددةامااا يدددددد  ام  دددددد ث م دددددد  ا م لعثددددددث اااملددددددم ماددددددبثبمما  ظددددددةمب ددددددث اممدددددد م

     أ اابم مما علةمأثلعة.م7أب مإل مم اهم

(امإ م  دددددد  ا م لعثددددددث اماا مدددددد م ددددددمم2023ر اامم15ث  لدددددد مث دددددد  هماإل ددددددح ام ددددددممأن دددددد  ما  ي دددددد م ندددددد س م)

   ممممأرخ ص .م7 م ننثمملم مابثبمما  ظةمب ث امم مأ نام  مم اهمن اعةم

ثألددددد   مأ م  ثعدددددةمالماثاعدددددةممدددددد ماددددد اهمم  دددددثهمإ مث ندددددد م اا عدددددةمأ مأ ن عدددددة اممرددددددعا مإلددددد مأندددددام اادددددد م

 مممماللاظةمل معا مالالثبمم ما مال   ا م    م   بمخلهم نممأثما ا باي .

م

م

م

م
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ممللاي  مممعمالا بعبا مالمن خعةمثال ع عة  اليثاب معثريم  مثلعمالاثثمةم ان م  

المااددددددبام   دددددد مالاثثمددددددةم   دددددد ماليددددددثاب امالعددددددث مااا يدددددد  ام دددددد مثلددددددعمثردددددديممثث لددددددةماحن دددددد  مالياا عددددددة/

م عندددددددد مأ مال اندددددددد م مالاثددددددددثمممعالددددددددم م ح ددددددددةم اندددددددد م مللايدددددددد  مممددددددددعمالا بعددددددددبا مالمن خعددددددددةمثال ع عددددددددةام

إ ددددددداا ا م عن ددددددد ماخ دددددددعصماامثاه.ث ددددددد هماليدددددددثاب ملثث لدددددددةماان ددددددد  مالياا عدددددددةم)ثاع(اما م مثلدددددددثعمالمنددددددد خم

 ددددددبأمع خدددددد مأ يدددددد بام  لمعددددددةم  دددددد بمال عاااددددددامالخ عددددددا م لدددددد مم مددددددهمبثهماليدددددد ل امثبلعددددددهم لدددددد م لدددددد ماح امدددددد  م

ثالاددددددمما مدددددد معااددددددثهمالث عدددددداممن دددددد مإلدددددد م دددددداااا ممل مددددددةمااممددددددممثالددددددبثلممثثلددددددعمالخ دددددد مثال ددددددااااع ع  م

لددددددبثهماا لدددددد  م ددددددمماامدددددد مالمااددددددب ملام عددددددةمالمندددددد خمثال ع ددددددة امم عندددددد مأ م منظمددددددةماامدددددد مالمااددددددب مل غ عددددددةم

ام2022ثال اا ددددددةم) دددددد ث(مث اندددددد م مااغ عددددددةماليدددددد لممم ثدددددداام ددددددمما اعا مدددددد مال دددددد بام ردددددد اماردددددداع مااثهم

اام العدددددددامالمنددددددد خاممددددددد مع ددددددداب ممالا  دددددددةمإلددددددد ممثا  دددددددةما يددددددد  مأ ماليددددددداالممددددددد مأث دددددددامبثهماليددددددد ل مادددددددل 

اا مة .ثالدددددد يمأ م اليدددددداالمايددددددا ملالعدددددداا ممن خعددددددةم ددددددممال ددددددنثا مااخعددددددا مام لدددددد م  لددددددةماددددددب قمالمعدددددد ام

م100ثاااندددددد عمبا دددددد  مالاددددددااا مثث ددددددا ماحن ي  دددددد  مثاليثا دددددديمالااا عددددددةم ددددددممال ددددددعيمالدددددد  مردددددد بمناددددددثم

 لدددددةما ددددد   ماام ددددد امثالا ددددداامثالادددددممأ دددددا م لددددد مال اا دددددةم دددددممعدددددث ممددددد ماليددددد  مالم لدددددمم   ددددد ممل ددددداامممدددددعم

المالعددددددددددةمم مددددددددددث مال لددددددددددب اممرددددددددددعاامالدددددددددد مأ م الاثثمددددددددددةمالياا عددددددددددةمايددددددددددممخ ددددددددددثا مأ مددددددددددةمالمندددددددددد خم

ثالخ ا عة .ثاثددددددبمأ م الاثثمددددددةمثلددددددي م ان م دددددد مللايدددددد  مممددددددعم دددددد امالا بعددددددبا مالمن خعددددددةمثال ع عددددددةم يددددددب م

 ملثلدددددعمرلعددددد  مللايددددد  مممدددددعماا مدددددةامثاخ دددددعصمأمدددددثاهمخ دددددثا ما دددددبأم مددددد اماماليددددداالمللمنددددد خم دددددممال  دددددا

مددددد مخدددددحهم دددددنبثلمالانمعدددددةمل ددددداام مال ع دددددةمثالمنددددد خمخدددددحهماليددددد  مالاددددد لمامثا دددددعمم ددددداث مابا مالم   ددددد  م

الياا عدددددةمالمينعدددددةم ما  يددددددةمرددددد ث مالمنددددد خمثال ع ددددددةمثالمعددددد امثغعا دددددد مان ددددد  م ممدددددعمالم دددددد امااممدددددممث دددددديع م

 ما م مالاثثمدددددةمأ ل دددددد ما مدددددةممدددددد مالمرددددد اععممن دددددد مانرددددد  مما دددددد  ملا لعدددددهمر ددددد امأ مددددددةمالمنددددد خ .ثنثامإلدددددد

لل   ددددددةمالما ددددددبب مثال عددددددهممثا ددددددعمال مددددددامال دددددداممالملل ددددددةمثمردددددد اععملمث  اددددددةمالا دددددداامثا نعدددددد  مالددددددا م

محعدددددع مرددددد ا مامث نددددد  م ددددداام ماخدددددا م دددددا لقملدددددم مم5الم نندددددةمللمعددددد  مثمي ل دددددةمالمعددددد  مال  علدددددةمث اا دددددةم

م نبث مالانمعةم اع   .

 غبام..مان حلم ي لع  مم ا   مالياالمالم ااممال  بس

ان لدددددقم ي لعددددد  مم ا ددددد  ماليددددداالمالم ددددداامام بثاادددددامال  ب دددددةامخدددددحهمالمدددددب ممددددد ممثث لدددددةماحن ددددد  مالياا عدددددة/

 مثالم ا .ر اامالا لممال  مانظمامبا ا مال عنم مم21م–م16الخمعسملل عةمال ح   م

ث دددددد هما ددددددعسمالم ا دددددد  مأامددددددبما دددددد ممث دددددد ملثث لددددددةماان دددددد  مالياا عددددددةم)ثاع(امأنددددددام  يددددددبمإ دددددد ب مالاعدددددد  م

لم ا  ندددددد  مث ندددددد مماث نددددددةمنيعددددددبمالاعدددددد  ممددددددا مأخددددددا مالدددددد مم ا دددددد  مالم ددددددا مالياا ددددددممالددددددث نمم بثااددددددام

 مدددددددامال  ب دددددددةمث مرددددددد اثةمأ ددددددد مالندددددددالمالمالعدددددددةممددددددد م معدددددددعممدددددددب ماليددددددداالمالا عدددددددب امم ثدددددددبامم لعث دددددددام

الم ا دددددد  مبثا ماخددددددا مثنث ددددددامميددددددام دددددد لنا مثاح ددددددباعمثالما ة .ثألدددددد يممددددددبعامالم ا دددددد  ممنعدددددداماالددددددمام

مماادددددد مخعمادددددداام ددددددنثمهماالددددددةمال ددددددنب  بمالم ددددددااممثنالددددددقم   دددددد  م إنددددددام  مدددددد مالم ددددددا املناارددددددبمبثمدددددد 

مام لددددد مم ددددد ا مالدددددث نمم اعادددددام دددددممثدددددهم م  .ثعدددددلامم ددددد امالم ا ددددد  م يدددددبمإن  ددددد عمإ ندددددع مث رددددداع م  مددددد 

مممدددددد م لددددددبابمثال ممثإ نددددددمم رددددددا م الدددددد  اا ددددددبع مثررددددددثامثالارددددددعباممالددددددمن مم ل دددددد  من بعددددددةمثملا دددددد م ثاعدددددد 

 م12ثالما  ظددددددد  ..م الاابعدددددددث مث ثا دددددددعمخاا دددددددم مث ا دددددددمملعددددددده مث  دددددددممإناظددددددد امثثا عمدددددددثبث مث ملدددددددي

ث الملدددددددد ملعددددددددامث دددددددد ااا مم ث ددددددددا مث رددددددددم  عة مث لددددددددع  مث المخددددددددب  مث   ددددددددثسمالا ددددددددب مث  ددددددددمم

مم مثإ باام ح ةمثابامثاثاع منخ ةمم ااعع مم مأ ع همماحا ة.أ  لممال اا مث الثاا 

https://www.ina.iq/180646--.html
https://www.ina.iq/180646--.html
https://www.ina.iq/180679--.html
https://www.ina.iq/180679--.html
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 ل  م  ثاع من  ناع مثا لاةمث  ح ممخ لنةم ممبع ل 

ا لنددددددد مخلعدددددددةماإل دددددددح ماامندددددددمامالعدددددددث ماحا يددددددد  املددددددد  م  دددددددثاع من  دددددددناع مثا دددددددلاةمال دددددددثماعةمنعدددددددث /م

امأندددددام  ا دددددبماث ع ددددد  مال دددددثماعةمنعدددددث مالخلعدددددةم دددددمم عددددد  مثابملدددددا ثدددددا مثمث  دددددح ممخ لندددددةم دددددممبعددددد ل 

ث  ددددددبيماي عدددددد ماامدددددد مثاح ددددددا ااام  عدددددد ب ماليملعدددددد  مالمرددددددااثةمال   ددددددبماليدددددد  ملل ددددددثا مالم ددددددلاةامث نرددددددااي

احمنعدددددددددةملدددددددددم م ددددددددد  عم عددددددددد ب مث دددددددددا م ع دددددددددةمال ددددددددد نث مثام عدددددددددةمالمدددددددددثا نع امثا دددددددددل مال  يددددددددد  م

ثالدددددددددابمال ددددددددداععمثممن  ددددددددددهم ال دددددددددثا مالخ  دددددددددةمددددددددد م عن ددددددددد مال  يددددددددد  مالمخالندددددددددةمث بعددددددددد ل م ملعددددددددد  

ثمنددددددد ا ممددددددد مالثثددددددد ح مثالدددددددبثا اماح ددددددداخ  اعةمبع لىمعددددددد  ثثادددددددبا م مل  عددددددد ب مردددددددا ةمبعددددددد ل مثاردددددددثعح 

ثارددددد ا مالددددد ما م ماليملعددددد  ما دددددنا م ددددد ملددددد  م."بعددددد ل مثاحمنعدددددةام ملع ا ددددد ملدددددم م ددددد  عم عددددد ب م ملعددددد  

(مم دددددددددبسم دددددددددثامم٠١(ممخددددددددد  م اددددددددد بمث)٠٠١(م نب عدددددددددةمث)١٠(مم ب ددددددددد  مث)٠١  دددددددددثاع من  دددددددددناع مث)

(م٨(م  ددددددددح ممخ لنددددددددةمث)م٠١(ما  دددددددد  ممندددددددد با امث)١(منددددددددثاظعام نب عددددددددةمث)١(ما اددددددددب ممخالنددددددددةمث)٠٦١١ث)

لدددددد   ما م  ددددددا م ع ددددددةمالبثلددددددةم ددددددثمثا ددددددبمث نددددددممثام(ممخدددددد  م ادددددد بمم ددددددبس م.٠٨باا دددددد  من اعددددددةمث)

ثا مال  يدددددد  ماحمنعددددددةمماثا ددددددلةم ددددددمم ملع ا دددددد ملل دددددد  م لدددددد مالخدددددد ا ع م دددددد مال دددددد نث مثالين  دددددداماإلا   عددددددةم

  ثا عماليملع   .مثغعا  مم  بع ل مالمن  مةم مم   عم ملع  

 أليما ةممخبا م022را ةماان  امال  مأث امم مملعثنممث

ملعددددددث ما ددددددةممخددددددبا منددددددثعمم2.6أ لندددددد م عدددددد ب مرددددددا ةماحن دددددد اامالعددددددث مااا يدددددد  املدددددد  مم/مددددددثا ع منعددددددث 

 ث ا  ث مباخهم  لةمثال   م ل ما   ع  م ممالما  ظة.

  يددددددبمثاثبمميلثمددددد  ممددددد ماادددددبمالم دددددد بامث ثدددددا مال عددددد ب م دددددمم عددددد  مال دددددد م/مدددددثا ع منعدددددث /من دددددخةممنددددداام

لمبعاعدددددددةمرددددددد ث مالمخدددددددباا مثالمددددددد  اا مالي لعدددددددةم ث دددددددثبما دددددددثبممخدددددددبا مباخدددددددهم  لدددددددةم ددددددداابم دددددددمماادددددددبم

الثاا ددددد  م دددددابمال  دددددامالع  ددددد نمامث يدددددبما اا ددددد همالمثا  ددددد  مال  نثنعدددددةمال لددددد  عةماددددد ماردددددثعهممندددددا  ممددددد م

لادددددد ب م رددددددامثالاث ددددددامالدددددد مالمثدددددد  مالمبعاعددددددةما ددددددحامثماثدددددد مرددددددا ةمالخ لبعددددددةمث ددددددثيم ددددددثاا ماحن دددددد اما

الم  ثب .ثألددددددددد يمال عددددددددد  امأ م المنددددددددد ا مأل ددددددددد مال ددددددددد  م لددددددددد م ددددددددد ابمالثددددددددداايم)إ. .ع.خ(مثالاددددددددد اسم

(مملعددددددث ما ددددددةممخددددددبا منددددددثعم2)أ.ع. (مثالمددددددا  م) . .ع(مثلدددددد  مال دددددداابمالم  ددددددثبمثالي ددددددثام باخلددددددام لدددددد م)

لدددددد م لدددددد  مالخ لبعددددددةماعددددددامث ا  ث  .ثاثلدددددد امأ م ال ددددددث م يددددددب  م  رددددددا م لدددددد ملددددددث مميلثمدددددد  ماخددددددا ما

(م000ا600ادددددد مال دددددد  م لدددددد م) .ع.ي(م دددددد  قم  لددددددةمنددددددثعمااعلددددددةمثلدددددد  م اث ادددددداما ددددددثبممخددددددبا م ددددددببم)

ا دددددةممخدددددبا مندددددثعمث ا  ث  .ثاددددد  عامأ م الم مدددددثعمالثلدددددممل ددددد اماليملعدددددةم دددددثمملعدددددثنع مث دددددام  ةمالددددديما دددددةم

 مددددددع مث ددددددقممخددددددبا منددددددثعمث ادددددد  ث  .ث ع مانددددددام ادددددد ممالدددددداملدددددد  ما ددددددثلمم  لملدددددد ث   مثاث عدددددديمالما

مخدددددددباا ما دددددددبم دددددددااام  لدددددددممالاا عدددددددقمالمخددددددداصمثاعدددددددبا   مالاث عددددددديم دددددددمممبعاعدددددددةمرددددددد ث مم28المددددددد ب م

 المخباا مثالم  اا مالي لعةمحاخ  ماح اا ا مال  نثنعةم ا    .

م

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3370664199/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44312/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2769217787/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
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م%4أ ي امالنن ماااا عم ناثم

%امم دددددد  مالعددددددث مااا يدددددد  امإ ددددددام ع ندددددد  ممخ لنددددددةم4ااا يدددددد مأ ددددددي امالددددددنن مناددددددثممثث لددددددةماحن دددددد  مالياا عددددددة/

   مالمخ ثن  مااماعثعة.مللاث ي  

مبثحاا.م77.45بثحاامملل امعهم يبم مأغلقمأمسم نبمم73.71ث لغم يامخ  م ان م

مم دددددد   حممث  دددددهم دددددد    ام دددددد   م ع نددددد  ممخدددددد ث مالددددددنن مااماعثدددددممالخدددددد  ممخ لنددددددةمللاث يددددد  املا دددددد همااان  دددددد 

ملعددددددث مم1.188ملعددددددث م امعددددددهام عنمدددددد مث ندددددد مالاث يدددددد  مااددددددث ماددددددثهم عدددددد ب م ددددددمماددددددبثبمم1.5 ددددددلث اممدددددد م

مملعث م امعه.م1.694 امعهام عنم م  ل م مماا  ثعم  همالم لممانخن لم م ثا عم

م

 انخن  مأ ي امالبثحام مم لبابمثااان    م ممإ لع مثثاب ا  ممعماإلغحل

انخنلددددد مأ دددددي ام دددددايمالدددددبثحامامددددد  مالدددددبعن امالياا دددددمامالعدددددث ماحا يددددد  اممدددددعمإ نددددد همال ثا دددددةممردددددنقمنعدددددث /

 الا ع عةم مم لبابام عم ماااني م رثهم نعيم مماا عهم   مةما لع مثثاب ا  م.

بعنددددد ااممم156850ث ددددد همماا دددددهمثث لدددددةمردددددنقمنعدددددث اماا م ثا دددددةمالثنددددد  مالماث عدددددةما نلددددد م دددددمم لدددددبابم لددددد م

ممم   ددددددددهم م100بعندددددددد امم   ددددددددهمم157100بثحام.م عمدددددددد مث ندددددددد ماح ددددددددي ام دددددددد   م دددددددد امالعددددددددث مم100 اا عدددددددد 

 بثحا.

ثارددددددد امماا دددددددلن مالددددددد ما ما دددددددي امال عدددددددعمثالرددددددداا م دددددددممماددددددد همال دددددددعا ةم  ا دددددددثالمالمالعدددددددةم دددددددمم لدددددددبابم

بعنددددد اامم155750بعنددددد اام اا عددددد ام عنمددددد م للددددد ما دددددي امالرددددداا مم157750انخنلددددد ماعدددددام لدددددغم ددددديامال عدددددعم

 بثحا.م100لثهم

م100بعنددددد ااملثدددددهمم157150امدددد م دددددمماا عددددهم  دددددبم ددددد همالددددبثحامااان  ددددد م نعندددد م ع ددددد ماعدددددام لددددغم ددددديامال عددددعمم

 بثحا.م100بعن اامم   همم156150بثحامامث يامالراا م
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 ال   امع لقم ان م ممنبث ممالر  بمالبثلممللمن خ

ث عددددددامال ددددددن  ةمثالاثنثلث عدددددد مالما بمددددددةماإلمدددددد اااممالددددددا عسمالميددددددع ملمدددددد اماماثددددددبمم ددددددث  منعددددددث م ا عددددددة/

 دددددددل   مأامدددددددبمال ددددددد  اامأ معددددددةمإ  ددددددد  مبثام   دددددددهمللرددددددد  بم دددددددممالمددددددد امامالددددددد  م COP28اا دددددداايم

ا الددددددعناماإلمدددددد اا م ددددددممنددددددث م امالم  ددددددهامث لدددددد مام رددددددع ممددددددعما عددددددةمال عدددددد ب مالاددددددممالددددددعمامثددددددع مالردددددد  بم

 لم مأ ل مأثلثع ا  .

الاددددمم  ددددب م ددددمممبعنددددةمإث دددد ثمب ددددمام "COP28 ددددمم ي لعددددةم ال اعددددقمإلدددد م ال دددد  امخددددحهمثلمددددة دددد  م لدددد م

 ثر ب مإ ح ام ان م ممنبث ممالر  بمالبثلممللمن خ.

الني لعددددددةم  لايدددددد ث م ددددددع ما   ددددددةمالمدددددد امامثرددددددم م ندددددد م دددددد عهمالم اث ددددددممث عددددددا مانمعددددددةمالم امددددددعمثأ عمدددددد م

ث  لان دددددددعقممدددددددعممدددددددعمثدددددددهممددددددد مث اا مال    دددددددةم اCOP28اا دددددددب مالمنددددددد خمللرددددددد  بملمددددددد اماماا ددددددداايم

 ثالر  بامثالم   ةماحاا بعةمللر  بامثماث مالر  بماليا مامثمبعنةمإث  ثمب م.

ثاثدددددد  مالني لعددددددةم لدددددد مالردددددد  بمثالم امددددددعمإعدددددد ان م  ددددددب مارددددددبم  ددددددثبمالم امددددددعمالمالددددددممثانيعددددددهممردددددد اثةم

اعددددددامعيددددددبمال اندددددد م م اCOP28 معددددددعممثثن ادددددداما ددددددايبابامللددددددم  ما الدددددد  ةمن  اددددددةملمدددددد اماماا دددددداايم

أث ددددددامم دددددد با ممدددددد منث  دددددد ملانيعددددددهممردددددد اثةمالردددددد  بم ددددددممالم اما.ثأ لددددددقمال دددددد  امال اندددددد م م ددددددمم دددددد اةم

رحيممدددددددد مأ دددددددداابمالم امددددددددعامثن ردددددددد ممم3مبعنددددددددةمإث دددددددد ثمب ددددددددماماعددددددددامخ  ددددددددبمأث دددددددداممدددددددد مالث ددددددددهم 

 مالردددددداث  مثالمنظمدددددد  مامثأ ددددددا بمال مدددددد امث ددددددبباممدددددد مث دددددد امالرخ ددددددع  مالي لمعددددددةامث دددددد بالردددددد  بمالمندددددد خ

غعدددددامالاثثمعدددددةمثال  ددددد عمالخ ص.ث ددددد همالدددددث عام دددددممثلمادددددا:م ام ردددددع ممدددددعما عدددددةمال عددددد ب م دددددمماإلمددددد اا م دددددب  م

ثامثددددددع مالردددددد  بمثانيعددددددهمبثا دددددد م ددددددمم ندددددد  مالم ددددددا  هامع ددددددان مإ ددددددحلم اندددددد م ممنددددددبث ممالردددددد  بمالددددددبثلمم

ةممددددد مال لدددددبا ماا دددددهمنمدددددثامرددددد بممددددد ممخالددددديمأناددددد  ماليددددد ل امخ  دددددم100للمنددددد خمالددددد  مع دددددبيمإلددددد مامثدددددع م

.مثمددددددد مخدددددددحهمCOP28مددددددد اماماا ددددددداايممثالدددددددبثهمال   اعدددددددةمال دددددددلعا امللمرددددددد اثةم ني لعدددددددةم دددددددمم ملعدددددددة

الدددددد ااعمالردددددد   عةمحان  عددددددةماامدددددد مالمااددددددب ماإل  اعددددددةم رددددددل مالعددددددامالمندددددد خام اYOUNGOالايدددددد ث ممددددددعم

 دددددددعث ام ددددددد امال انددددددد م مللمرددددددد اثع مالادددددددباعبمثالمدددددددثاابمث ا دددددددةمالاياعددددددديم مثا ددددددديم لدددددددبان  مثم اميددددددد ا  م

الاا دددددددخممنددددددد م  دددددددثبمثمددددددد م دددددددل ماللدددددددث م لددددددد مالاددددددد ا مبثلدددددددةماإلمددددددد اا مثالاددددددداثع ما ث ا ددددددد مثأثلثع ا   .

  لانمعدددددددةمالم دددددددابامةمثاليمدددددددهمالمنددددددد خمام ددددددد  ح:م بثلدددددددةماإلمددددددد اا ماخاددددددد ا مأ ماثا دددددددامالاادددددددبع  مالي لمعدددددددةم

   ددددددد  امثااي مدددددددهممدددددددعمالردددددددبا بم انددددددد  هامثااالددددددد مالم دددددددا  هم   نعدددددددةمإع   عدددددددةامثن ااردددددددبمبا مددددددد م  ددددددد ام

الانمعة .ثألدددددد ي:م  نلددددددهممالا عددددددةماح اردددددداا عةمل ع باندددددد مالاددددددممثلددددددي ماإلن دددددد  مبا مدددددد م ددددددمم ددددددمع م  ددددددثب

ا عدددددةمثاث ع ددددد  مال عددددد ب اما  ددددد مبثلدددددةماإلمددددد اا ما دددددبم مث عدددددااممددددد مخدددددحهممدددددبم  دددددثامالردددددااثةمثالايددددد ث م

مدددددعمالم امدددددعمالدددددبثلم.مث اث عددددداممددددد مالردددددعخم م ددددد مااردددددبمرهممثادددددث من  دددددبما دددددعسمالبثلدددددةما دددددعسمم لدددددسم

 ل ا اع ممدددددد مثددددددهمبثهم لدددددد ماااددددددثا مال معددددددعاماعددددددامااددددددبم ددددددم2020الددددددث اا مادددددد ث مب ددددددماماثدددددد مإث دددددد ثم

الرددددددعخم م دددددد م اعددددددبمماليدددددد ل ما  ددددددعباملرددددددي اام)اثا ددددددهمالي ددددددثهمث ددددددنعمالم ددددددا  ه(امثاادددددد م عدددددد ب مثا  عددددددة

اليددددد ل مم دددددببام دددددمم ددددد امالمث دددددعمنن دددددام دددددمم COP28ا دددددعسمالبثلدددددةم دددددعثابممددددد اماماا ددددداايم رهمن عددددد  

 نث م امالم  هامإلع  بمالثهمانعبمال راعةم لثمل  امم مأ همم ا  همأ لهمل  ع همالم  لة .

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1&contentId=1605415
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&contentId=1605415
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81+COP28&contentId=1605415
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1605415
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1605415
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1605415
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 عةمثإ لعمعةما ل م ل مل   م ثاع م  لا عسمال ثا م مممث ثثملن  ما ا  ب

ا امدددددددعمالدددددددا عسمال دددددددثا م رددددددد اماا دددددددبمااا يددددددد  م نظعددددددداامالاث دددددددمم حبعمعدددددددام دددددددثاع م دددددددممم/٦١ ددددددداانسم

لنظعدددداامالاث ددددممأنددددامممث ددددثثم ددددممأثهم عدددد ا مميلنددددةملدددداملاث ددددع ممندددد م ددددب ماا  دددد م ددددممأثثاانعدددد .مثأثددددبماا ددددب

مددددد مال عددددد ا .مثايدددددبماث دددددع مأادددددبمأ دددددا مالنددددد  مبمردددددقمإلددددد م  ندددددبمإعددددداا اممملمث دددددةعاث دددددعمناددددد   ما ا ددددد بعةم

ث ددددد ن منظددددد  ماا دددددبممددددد ممب مددددد مب لثم  دددددع مثا ا ددددد بع .م2011ث دددددبم مل ددددد ممنددددد م باعدددددةمالنددددد اعم دددددمماليددددد  م

الي لدددددةمال ع  دددددعةممنددددد م دددددب مالاددددداباملثندددددام دددددبأمعال ددددد ماا ددددد ح مثم ددددد  با ممددددد مال ددددد ب ماليدددددابم يدددددبم لددددد اهم

م  مأثب م يراا ما حيم ممااثع مث ثاع .ر   /  ااعامال

 ددددددمممث ددددددثثمااا يدددددد  ام ددددددممم ردددددد اماا ددددددبممنظعدددددداامال ددددددثا ما الدددددد يمالددددددا عسمالاث ددددددمم حبعمعددددددام ددددددثاع 

 أثهم ع ا مل  امااخعامخ ايمالرالمااث  ممن م ل اهمالر امالم لم.

 دددددع ممث دددددثثممث دددددمم باعدددددةم ددددد اماح امددددد عمالددددد  م  دددددامالالن عدددددث مالاث دددددماماادددددبم دددددثاع م دددددا ا ثا ماليح ددددد  

ثبمردددددددقامثأثدددددددبمأ ماث دددددددع ماثا دددددددهما دددددددبع مالم ددددددد  با ماإلن ددددددد نعةمل دددددددثاع م يدددددددبمال لددددددد اهمالددددددد  ملدددددددا   م

 ثااثع مالر امالم لم.

ث دددددد هم ددددددثاع م نادددددد م لدددددد ماا دددددد همبا دددددد مث ح  اندددددد ماا ددددددثا مماا دددددد م ددددددا النا   مالم مددددددة مالاددددددمما  ا دددددد م

 مث ثثمثبمرقم مم مث  اةماإلا  بمالبثلم .

م

م

م

م

م

م

م

م

م

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230210-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7
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 إعاا ..ما ا  هماليراا ملحرا  ام  لا  م  لعةم ا م مال  ل    

أرددددددخ صمعرددددددا امم110  لدددددد مالرددددددا ةماإلعاانعددددددةمااا يدددددد  مإن دددددد مأل دددددد مال دددددد  م لدددددد مم ددددددث  منعددددددث م ا عددددددة/

  ممأن  م ل م لةم ا لةمالا م مالاممأ ع  م   ما حيمم م اع  مالمبااسم ممأنا  مال حب.

اللددددددددثا م دددددددديعبممناظددددددددامالم ددددددددب م دددددددد ماح ا دددددددد ح م ددددددددمما دددددددداعا  م الرددددددددا ةمثأ لدددددددد مالمااددددددددبام   دددددددد 

 .ث   همإ ح مإعاانعةمن لا  

الاا ادددددددةمم ا  االيددددددد بمالمان دددددددا مالنددددددد  قم   ددددددد مالردددددددا ةم ددددددد همأعلددددددد مإ مالردددددددا ةم ددددددد با ما حيممددددددد 

 .للا لعةمام ممإر ا مإل مأ م ي مال  م  مالم  ثمةما م مث ن مم ابمم  لبالثاع ة

ثألددددد يمأ مالردددددا ةم ددددد با مأعلددددد ما حيممددددد مالليدددددبمااخدددددا مالادددددمما دددددبثمأث دددددامخ دددددثا اماعددددداماددددد من دددددهم

 .ث م    ما ث عةمامث   ملا  اعامث   همإ ح ممالعةالم ارنع  مم   مال حبمإل 

ام ددددبم دددد هم ددددممث دددد م دددد  قممدددد مالردددد امالاددددثابامثثدددد  من  ددددبم المدددد نمم لددددثم ددددممل نددددةماثثمعددددةماا ددددقم ددددم

م25مبا ددددددةم ددددددممم230ال دددددد ا مإ م اا ددددددةمالخم ددددددةمرحيم  ل ددددددةماردددددداثع ممدددددد ماإل دددددد  ةم مددددددا ممدددددد ام ددددددمم

 ما  ظة.

 ددددداا مأ خدددددا م ددددد مةام دددددممث ددددد  عمايدددددثبملرددددد امندددددث م امالم لدددددمام   لل عددددد  مثا دددددثهمال  ل ددددد  مإن ددددد مأ ددددد  

 مبااسمالناع  .مثاب  م رثهما ع مم م

مال نا غث :مان ا بمال ثا مااثثاانعةمم مأااعثمث   مل معينمم  عمةمثععي

ا ا ددددددامث عددددددامالددددددب  عمااماعثددددددماملثعددددددبمأث ددددددا امأ ماحن ددددددا بمالماامددددددهملل ددددددثا مااثثاانعددددددةمماث ددددددع مالعددددددث /

معينمم  عمةمثععيم مأااعثمث   م)  خمث (امل م

ث ددددد همأث دددددا :م الدددددا عسم علعن دددددثممعخدددددث م ددددد امالمياثدددددةامثاامدددددامماددددداث ملددددداملا اعددددداممددددد م دددددثمم ددددد مثمددددد م

 دددددثمغعدددددامم ددددد مل ثااددددداام دددددثا مثددددد نثام ا  دددددةمإلددددد من ل ددددد مأثماددددداث  م دددددمم ددددد خمث امثإ ام ددددداام دددددممماالدددددةم

مميعنةمإ  ب منرا  ام   امحمعينممخ  ا مالااب .

 يعبما مععم نث امللان ظم ل مالم اع  .ثأل ي:م  بمعينمم ل مأنام ع

أ لدددددد مالم اردددددد امال ددددددد  قملل نادددددد غث امبثغدددددددحسممدددددد ثلاعلثاامأ ما ثعدددددددقمال ددددددعىمالاث دددددددمم ددددددثا مثععددددددديم

  ممأااعثمث   م)  خمث (ام ع ب مإل مان ع امما ل هملب     مال ثا مااثثاانعة.

مث  همم ثلاعلثا:م اث عةم  خمث ما اابمم من  عا   .
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