ثاشكوَى ( ) 1

فوَرَمى ثيَشكةشكردنى ثروَذة
( دةبيَت هةموو بةشةكان ثرِبكريَتةوة )
ناوى ريَكخراو :

ناوى ثروَذة :

كةسي بةرثرس لة ثروَذة

تيَضووى ثروَذةكة

ناوى سيانى :
ناونيشان :
موَبايل :

بةخشني (المنحة)

ئيمةيلَ:

ناوضةى جيَبةجيَكردنى ثروَذة:

ماوةى ثروَذة:
كاتى دةسثيَكردن:
كاتى كوَتايهاتن:

دوَالرى ئةمريكى

سودمةندانى راستةوخؤ:
سودمةندى راستةوخؤ لة ثروَذةكة كيَن ؟
وردةكارى دةربارةى ذمارة يان و تويَذ ةكةيان بدة  ,ئةطةر كرا

سودمةندانى نارِاستةوخؤ
سودمةندى نا راستةوخؤ لة ثروَذةكة كيَن ؟
وردةكارى دةربارةى ذمارة يان و تويَذ ةكةيان بدة  ,ئةطةر كرا
وةالَمى هةموو ثرسيارةكان بدةرةوة لة شويَنى دياريكراو ,تكاية ئاطادارى ذمارةى وشةكان بة بوَ هةر ثرسياريَك .

 .1باكطراوندى ثروَذة (نابيَت لة  055وشة زياتر بيَت)
باسى ذينطةى كوَمةالَيةتى و سياسى ثةيوةست بة ناوضةى جيَبةجيَكردنى ثروَذة بكة  ,ثيَناسةى ثيَداويستيةكان و كيَشةكان بكة
 ,روونى بكةرةوة ضوضن ثروَذة ثيَشنياركراوةكةت ثيَداويستيةكان بةرضةستة دةكات يان ضوَن يارمةتيدةر دةبيَت بوض ضارةسةرى
كيَشةكان .

 .2بريؤكةى سةرةكى ثرِؤذة (نابيَت زياتر بيَت لة  1555وشة )
باس لة بريؤكةى سةرةكى ثرِؤذةكةت بكة ،روونى بكةرةوة تويَذى مةبةستدار كيَن؟ ضاالكيَكان ضيية ؟ روونى بكة ضوَن ثروَذةكةت
ضارةسةرى ئةو طرفت و كيَشةكان دةكات كة لة ثرسيارى يةكةم دياريكراوة .

 .3جةندةر (نابيَت لة  052وشة زياتر بيَت )
بة شيَوةيةكى دياريكراو  ,ئايا ثروَذةكة بابةتى جةندةر لةبةر ضاو دةطريَت ؟ ئةطةر وابوو  ,بةكورتى روونيبكةرةوة.

 .4ئاماجنى سةرةكة ثروَذةكة ( نابيَت زياتر بيَت لة يةك رستة )
بةيةك رستة  ,ئةو مةبةستة طشتى ضيية كة ثروَذةكة بةشدار دةبيَت لة بةديهيَنانى .

 .5ئاماجنة الوةكى دياريكراوةكان  :ضاالكيَكان  ( ,دةكريت ستونى زياتر زيادبكريَت بوَ ئاماجنة الوةكيَكان و ضاالكى ئةطةر ثيَويست بوو )
ئاماجنى الوةكى

ضاالكيَكان

ئاماجنى الوةكى 1

ضاالكي 1
ضاالكي 2
ضاالكي 3
ضاالكي 4
ضاالكي 5

ئاماجنى الوةكى 2

ضاالكي 1
ضاالكي 2
ضاالكي 3
ضاالكي 4
ضاالكي 5

-6خالَى وةضةرخان كوَتاى قوَناغيَكة لة قوَناغةكانى ثروَذةكة  ,زوَر جار بة ضاالكييةك ئاماذةى ثيَدةكريَت  ,تةئكيد لة واقعيبوونى خاالكانى وةضةرخان بكةرةوة كة رنطدانةوةى ثةيوةستة
داراييةكانى ريَكخراوةكةية  ,لةبةر ئةوةى خشتةى ثيَدانى ثارة بنيات دةنريَت لةسةر خالةكانى وةضةرخان كة ريَكةوتنى لةسةر دةكريَت لة نيَوان اليةنى جيَبةجيَكار و ئيدارة ثروَطرامةكة .

خالَى وةضةرخانى ذمارة :1
خالَى وةضةرخانى ذمارة :2
خالَى وةضةرخانى ذمارة :3
( دةكريَت خالَى وةضةرخانى تر زيادبكريَت )

.7ثالنى كارى ثروذة – تكاية بطةرِيَوة بوَ ريَنماييةكان بةمةستى روونكردنةوة و بوَ منوونة
وةسفكردنى ضاالكي

ثالنى كارى مانطانة
مانطى 1
W1

مانطى 2
W2

W3

W4

W1

مانطى 3
W2

W3

W4

W1

مانطى 4
W2

W3

W4

W1

مانطى 5
W2

W3

W4

W1

مانطى 6
W2

W3

W4

W1

W2

W3

W4

.8ثيَكهاتةى ستافى ثروَذة (نابيَت لة  250وشة زياتر بيَت)
وةسفي هةيكةلي ئيدارى ثرؤذة بكة لةطةلَ ليَثرسراويَيت سةرةكي بؤ هةر ثؤستيَك كة لة اليةن ثرؤذةوة ثارةى ثيَ دةدريَت ,

 .9اليةنى كارطيَرِى ثرِؤذة (نابيَت لة  052وشة زياتر بيَت)
ضؤن لةرِووى كارطيَرِييةوة ثرِؤذةكة جيَبةجيَدةكريَت لةاليةن هاوبةشةكان  ,بةتايبةتى ض جوَرة
ميكانيزميَك بوَ ريَكخسنت و هةماهةنطى لة نيَوان هاوبةشةكان دةبيَت  ,وةسفى ضوَنييةتى كاركردن بكة
لةطةلَ كوَمةلَطةى لوَكةلَى و خاوةن بةرذةوةندييةكان و ضوَن دةبيَت هاوكار بيت لةطةلَ ئةواندا ,
ميكانيزمى هةماهةنطى ضى دةبيَت ؟

لةطةلَ ئةم ثاشكوَية  ,دةبيَت ئةمانةى خوارةوة هاوثيَض بكريَت :
يةكةم  :منوونةى بودجة ( ميزانية ) واتا هاوثيَضى ذمارة ()2
سوود لة فايلى ئةكسل هاوثيَض ببينة.دةبيَت منوونةى بودجة بةشيَوةيةك ثرِبكةيتةوة كة بطوجنيَت لةطةلَ ناوةروَكى فوَرَمى ثيَشكةشكردنىثروَذة

دووةم  :برِوانامةى توَمارى ريَكخراوةكة.
دةبيَت ريَكخراوةكة مولَةتى توَمارى خوَى هاوثيَض بكات  ,بةمةرجيَك مولَةتةكة بةسةر نةضووبيَت.

