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ئتوجُمتوي كؤمسيازان بِسيازيدا بت ثتسىدكسدوي ٌتَلبرازدوي كؤمثاوياي ثشكىتز 

ئتوجُمتوي كؤمسيازان بِسيازيدا بً ثتسىدكسدوي ِزَيكازةكاوي دةوطداوي حايبتث بت بتكازٌَيىاوي ئامَيسي خَيساكسدوي 

ئتوجامتكان  

ي بسيىاوي ثشكىتز بؤ ئامَيسةكاوي  (pwc)ئتوجُمتوي كؤمسيازان بتكؤي دةوط بِسيازيدا لتستز ٌتَلبرازدوي كؤمثاوياي 

دةوطدان َ ئامَيسة ثاشكؤكاوي َ ئتَ بتزواماوتي كت بتكازدةٌَيصَيه َة واَةودي طُاسخىتَةَ ئامَيسي وازدن َ 

سًيسفتزاحي ِزاطتياودوي ئتوجامتكاوي ، َة ئتمت دَاي ضتوديه قؤواغ كت جتخخكساَةوت َة لتستز ِزةستوي كؤمثاويا كُ 

ثَيُيسخي بَُوي ئتَ متزجت ٌُوتزياوتي كتدةبًيج ٌتبَيج َ ٌتلستوكاودوي بت باشرتيه كؤمثاويا لت وَيُان ئتَ 

كاوديدي كسدبُن َة كؤمثاوياي  (UNAMI)كؤمثاوياياوتي كت ئؤفيسي وتحتَة يتكطسحُةكان بؤ ٌازيكازي ٌتَلبرازدن 

ئاماذةَثكساَ لت ضُازضَيُةي ٌُوتزي َ حتكىُلُجي كازدةكاث َ دةطُوجي لتطتَل ستزةحا بىتِزةحيتكاوي كازي كؤمسيؤن 

. بتجؤزَيك كت ثاكي َ بَيكتزدي ثِسؤستي ٌتَلبرازدن دةسختبتز دةكاث 

ي ساَلي  (9)َة ٌتلبرازدوي كؤمثاوياي ثشكىتز لتاليتن كؤمسيؤوتَة ثشخي بتسخُة بتياساي ٌتلبرازدوي عَيساقي ذمازة 

ثَيُيسخت ) لت ياساي ئامَيري ثَيكساَ كتدةَلَي (سَىيتم/38) ، َةزشي حتَحتم َ حُكمت طشخيتكان َ بتودي 2020

لتستز كؤمسيؤن طسَيبتسج بكاث لتطتَل يتكَيك لت كؤمثاويا جيٍاويت زةستوتكان كت خاَةوي شازةشايي َ ثسثؤزي 

حتكىؤلؤجي بَيج َة كازي ٌاَشَيُةي لت ثشكىيىي بتزوامتي ئامَيسةكاوي دةوطدان َ ئامَيسي خَيساكسدوي ئتوجامتكان 

. (ٌتبَيج 

َة ئتوجُمتوي كؤمسيازان ليروتيتك ثَيك دةٌَيىَيج لت كازمتودي ثسثؤز َ شازةشا لتدامتشزاَةكاوي دةََلتث بؤ ضاَدَيسي 

كسدن َ ٌتَلستحطاودوي كؤمثاوياي ئاماذة ثَيكساَ ، كت ِزاثؤزحي خؤي ثَيشكتشي ئتوجُمتوي وَُيىتزان دةكاث ، 

َة ٌتزَةٌا كؤمسيؤن لت ٌتَلبرازدوي كؤمثاوياي ثشكىتز ثشخي بتسخُة بت بِسيازي ئتوجُمتوي َةشيسان بتذمازة 

كؤمسيؤوي بااَلي ستزبتخؤي ٌتَلبرازدوتكان باوطٍَيشخىامتي ِزاسختَخؤ ئازاسختي )كتدةَلَيج  (27بسطتي /276)

كؤمثاويا ثشكىتزة جيٍاويت ِزةستوتكان دةكاث كت ئؤفيسي وتحتَة يتكطسحُةكان كاوديديان دةكاث ، َةثَيُيسخً 

. ََزدبيىي ئتمىي بكسَيه 

َة لتٌتز لتَ ضُازضَيُةيتدا ثَيشرت ليروتيتك ثَيكٍَيصا بَُ بؤ متبتسخي ستزةَة بتطَُيسةي فتزماوَيكي ديُاوي ذمازة 



 بت ستزؤكايتحي ئتودامَيكي ئتوجُمتوي كؤمسيازان َئتوداميتحي بتِزثؤةبتزي بتشي طتياودن 2020ي ساَلي  (3)

َطُاسخىتَة َ بتزيؤةبتزي بتشي بتزوامتساشي لت َةشازةحي طتياودن َ  طُاسخىتَة َئتودامَيكي اليتوت 

ئاسايشيتكان ، َة ئتم ليروتيت ٌتَاَلتكسدوي ثَيداَيسخيتكاوي ثِسؤستي ٌتلبرازدن بؤ كؤمثاوياي ثشكىتز دةطسَيخً 

ئتسَخُ كتثسثؤزَ حايبتحمتودة لت ثشكىيىي بتزوامتي ئامَيسةكاوي ٌتلبرازدن َ واَةودي طُاسخىتَة كت بتكازدة 

.  ٌَيصَيه لت ٌتلبرازدوي داٌاحَُ 

َة لتستز ئتَ بىتمايت كؤمسيؤن ليروتيتكي ثَيكٍَيىاَي لت كازمتودةكاوي كتثسثؤزن لتبُازي ئؤثتزاسيؤوي ٌُوتزي َ 

ياسايي دا بتستزؤكايتحي يازيدةزي ٌُوتزي ستزؤكي كازطًيِسي ٌتلبرازدن ، َة ليروتكت ضتوديه كؤبُوتَةي 

ساشكسدَة َة ميُاودازي ضتوديه  شازةشاي ثسثُزي لت بُازي طُاسخىتَةي داحاكان َ كؤدَ بتشاودوي سيسختمت 

بؤ طفخؤطؤكسدن لتستز ئتَ متزجً ٌُوتزياوتي كت ثتسىدكساَن َ ثَيُيسخً لت كؤدَ داحاكاوي . ثازَيصزاَةكان 

طُاسرتاَةدا ٌتبًيج َ ثازَيصزاَبه ، َة ئتم كؤبُوتَاوت  بتئامادةبُوي حيمي وتحتَة يتكطسحُةكان بؤ ٌازيكازي 

ٌتلبرازدن ئتوجام دةدزَيج ، َة ليروتكت حَُيريىتَة َ خَُيىدوتَةيتكي ئامادةكسدَة دةزيازةي ئتمتي ستزةَة كت 

. ََيىتيتكي دزاَة بت حيمي وتحتَة يتكطسحُةكان حا ئتطتز حَيبيىي ٌُوتزيان ٌتيت ثَيشكتشي بكتن 

َة لتاليتكي حسةَة كؤمسيؤن ليروتيتكي حسي ثَيكٍَيىاَة كت ليروتيتكي ٌُوتزيتَ ثَيكٍاحُة لت كازمتوداوي كؤمسيؤن َ 

َةشازةحتكان َ دامتشزاَة ثتيُةوديدازةكان كت ٌتَلدةسخًيج بت ضاَدَيسي كسدوي كازي كؤمثاويا ثشكىتزةكتَ 

ي بسيخاوي ثشكىتز لتَ كؤمثاوياياوت بَُ كت  (PWC)شاياوي باست كً كؤمثاوياي .ٌتَلستوطاودوي كازةكاوي 

كاوديدي كسدبَُ ، كت ِزاسختَخؤ باوطٍَيشخىامتي  (UNAMI)وُسيىطتي وتحتَة يطكسحُةكان بؤ ٌازيكازي ٌتلبرازدن 

َة . بؤ ئازاسخت كساَة ٌتزَةكُ كؤمثاوياكاوي حس حا بتشدازي بكتن لت كتمكسدوتَةي حايبتث بت كؤمثاويا ثشكىتزةكان 

ئازاسختكسدوي باوطًٍيشخىامتي زاسختَخؤ بؤ كؤمثاوياكان لتستز بىتماي بِسيازي ئتوجُمتوي َةشيسان بتذمازة 

. كت لتستزةَة ئاماذةي ثَيداَة ئتوجام دزاَة (276)

َة ئتوجُمتوي كؤمسيازان بِسيازيدا بت ثتسىدكسدوي ِزَيكازةكاوي دةوطداوي طشخي َ جياكسدوتَةي دةوطتكان بت بتكازٌَيىاوي 

 ، َةٌتزَةٌا 10/10/2021ئامَيسةكاوي خَيساكسدوي ئتوجامتكان بؤ ٌتلبرازدوي ئتوجُمتوي وًُيىتزان لت 

بتسىدكسدوي ِزًيكازةكاوي دةوطداوي حايبتث كت بتَ ثَييت بتشدازي دةوطدةزان لتٌَيصة جتكدازةكان َ دةشطاكاوي 

ساَل  حَيثتِزحاكاث زَيكدةخاث ، َة ياسا ثابتودي  (5)ئاسايش َ ئاَازة َ دةوطدةزاوي دةزةَة َ حُكم دزاَان كت لت 

.   دةوط دةدزَيج8/10/2021ئتم حَُيراوتي كسدَي كت حتوٍا دةبًيج بت كازحي بايؤمرتي دةوط بدةن كت لت 


