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 ثَيصةكى 

 هة دة طاَهى سِابشدوو دواى ئةو طةشة ئابووسيةى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةخؤيةوة بيِيوة شيَواصى رياْ و خةسجيةكاُى خةَهلى ئةو ٓةسيٌَة بة 
ثيَويظتى بة هوثةىل ُوىَ صيادى كشدووة هة ُيَواُياُذا يَذاويظتى بؤ جؤسةٓا بةسٓةَ و كة. بة شيَوةيةن ثتةواوةتى طؤساُلاسى بةطةس ٓاتووة

 .صيادى كشدووة بةسابةسضةُذ  ة بؤ طوتةًةُيٓةسيٌَئةو و طوتةًةُى صؤس ٓاتؤتة ثيَصةوة بة جؤسيَم خواطتى  طةسضاوةكاُى ووصة

اط ئةو صيادةية هة بشِى خواطت هةطةس طووتةًةُى دةطةسِيَتةوة بؤ ضةُذيّ فاكتةس هة ُيَواُياُذا صيادبووُى رًاسةى داُيصتواْ و ٓةسوةٓا ب 
 .و صؤسبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَىووُى بزيَوى خةَهم و صيادبووُى دآاتى ًاُطاُةياْ ب

ٓةًوو جؤسةكاُى طووتةًةُى و ووصة صيادى كشدووة بةالَ بؤ بةسٓةًى خؤًاَهى و بشِى خظتِةسِووى  ،بشِى خواطتبةساًبةس بةو صيادبووُة هة
 .ٓةية داخواطت و خظتِةسِووٓيَصتا ُاتواُيَت ئةو كةهيَِة ثشِبلاتةوة كة هة ُيَواْ 

وةيةكى صؤس خيَشا صيادى شيَ بةكة  طةس ُشخى طووتةًةُى ؤتةكاسى كشد ة بة دسيَزايى دة طاَهى سِابشدووبيَطوًاْ فشاواْ بووُى ئةو كةهيَِ
بة تايبةتى  خةَهميَوي بزٓةوَهى داوة ثاَهجصتى ُشخ بلات تا ُةبيَتة باسيَلى طشاْ بةطةس بةُاضاسى حلووًةتى ٓةسيٍَ  ٓؤيةوة بة كشدووة،

ٓةسبؤية طشيِطى بابةتى ئةو تويَزيِةوة سؤر بة سؤر صياتش دةبيَت كة ٓةًوو  .ْ دياسى كشاوةضيِى كةَ دةساًةت و ًووضة خؤس كة دآاتيا
 . بؤ دياسى كشدُى ُشخبذؤصُةوة ثيَويظتياْ بةوة ٓةية بتواُّ ًيلاُيضًيَم  ٓاوَهاتياُيضاليةن هة حلوًةت و ثةسهةًاْ و 

ئاًاُج هةَ تويزيِةوةية ئةوةية كة ٓةًوو ئةو ئاًشاصو ًيلاُيضًاُة دةطتِيصاْ بلشيَت بؤ ضؤُيةتى دياسى كشدُى ُشخيَلى طوجناو بؤ 
 ٓةًوو جؤسةكاُى طوتةًةُى بةتايبةتى بةُضيّ و طاصوايى و ُةوتى طجى.

 . ضوُلةي ٓةسيٍَيَلى طشاْ بةطةس خةَهم ياْ بودجةى حلوًةتُشخيَم دياسى دةكشيَت دةبيَتة باس صةكة خؤى هةوة دةدؤصيَتةوة كاتيَكيَ
كة ئةويض  ،بيَتتشدةبيَت ثاَهجصتى هةاليةْ حلوًةتى ٓةسيٍ صؤس طةوسة بؤ طوتةًةُيةكاْ، ئةوة ئةطةس ُشخيَلى ٓةسصاْ دياسى بلةيّ

كاسداُةوةي خشاثي ُشخةكة صياد بلشيَت ئةو  ئةطةسهةاليةكي تش . وةتؤى بودجة حلوًةتةقوسطة خباتة ئةطٓةًوو كات ُاتواُيَت ئةو باسة 
 .و طوتةًةُي دابني بلةْ بةو ُشخة ثيَذاويظتةكاُياْ هة وصة ُاتواُنيكة طة طةس ئاطتى بزيَوى خةَهم ٓةًوو ضيِةكاُى كؤًةَهَ دةبيَت

ظتِةسِوو دياسى بلشيَت ٓةسوةٓا ثيَويظتة طةسةتا بشِى خواطت و خ، واُيَت ئةو كيَصةية ضاسةطةس بلاتتببؤ طةيصنت بةو ًيلاُيضًة كة 
ئةو جؤساُةى ٓةًوو تيَضوى ساطتةقيِةى  خةًاَلُذُيَلي دسوطت بؤوةط ثيَويظتة جطة هة ٓةسدووكياْ.كاسداُةوةى طؤسِاْ هةُشخذا بةطةس 

بؤ ُشخةكاْ تا ضةُذ  لاتييةي حلوًةتي ٓةسيٍَ دةي ئةو ثاَهجصتشيَت، تا بضاُني بشِبل ٌذايَطوتةًةُى هةكاتى بةسٓةَ ٓيَِاُى هةُاو ٓةس
 . ة هة طةس بودجةي ٓةسميي كوسدطتاْكاسيطةس
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 بةسٓةَ َٓيِاُى طوتةًةُى و جؤسةكاُى
كاسبيَت بؤ ةرت بئاطاُ شيَت بةتا بتواُرت سيَت بؤ ضةُذ بةسٓةًيَلى طوكاُذسيَت طودى ٓةبيَت ًةطةس بجاَهيَوُةوت وةكو ًادةيةكى خاو ُاتو

 :1ئةًاُةْ كوسدطتاْ بةسٓةَ ديَّ و بةكاسديَّ كة هةُطرتيّ جؤسةكاُى ئةو بةسٓةًاُةى شط .بةدةطت ٓيَِاُى ووصة
ًبيى، ؤتؤصؤسى بؤ ئ هني( ًادةيةكى شوى بىَ سِةُطة و طوكة بةخيَشايى بةٓةَهٍ دةبيَت و ئاطش دةطشيَت. بةكاسديَت بةبةُضيّ )طاصؤ -1

كتاُى ةس بةئؤياْ بةُضيِى طوث 98كتاْ ياْ ئؤ 88اُة بةُضيِى ئؤكتاْ ايذا، هةوكاُى دةطؤسيَت بةطويَشةى ئاطتى ئؤكتاْ تيجؤسة
  -88و بةثوةى طةسًى هةُيَواْ بةُضيّ هةئةجناًى كواَلُذُى ُةوتى خا ذا.يكةًة تيَ صؤس ى. كة سيَزةى بووُى ًادةى سةظاظ95

 .بةدةطت ديَت ئاطايى ٓةوادا ثوةى طةسًى هةريَش ثاَهةثةطتؤى 158

ؤس ية وةكو بةُضيّ بةالَ صئةوةط بةسٓةًيَلى شوة سِةُطى ُ هةٓةُذىَ شويَّ بةُاوى طوالس دةُاطشيَت.طاصوايى )ديضي( ياْ  -2
ٓةُذىَ جؤسى  ئاًيَشيَم كة بةديضي ئيض دةكات وبةكاسديَت بؤ ضةُذ جؤسة ًةكيِةيةن ياْ  بةئاطاُى ئاطش ُاطشيَت. صياتش

 بةدةطت ديَت. (358 -258ثوةى طةسًى ) ى. ديضي بةكواَلُى ُةوتى خاو هةًبيَؤتؤئ

طةسَ بؤ كوسدطتاْ صياتش  هة ًبيى دسوطت بيَت صؤس بةكاسدةٓات.ؤتؤريؤطني( ئةَ جؤسة بةسٓةًة ثيَض ئةوةى ئ)ك ُةوتى طجى -3
ئةجناًى كواَلُذُى ُةوتى خاو  ُةوتى طجى هةدةتواُني  واخاُةكاُيض صؤس بةكاسى دةٓيَِّ.ضيَصت هيَِاْ، ُاُة كشدُةوةى ًايَ و

 .بةدةطت بيَِني 258 -158طةسًى هةُيَواْ بةثوةى 

ى دةتواُني بةكواَلُى ُةوت ية ًادةيةكى سِةشى قوسطة صياتش بؤ كاسطةكاْ بةكاسديَت كةى سِةط )ًاصؤت( ئةو جؤسة طوتةًةُُةوت -4
 بةدةطيت بيَِني. 358خاو بةثوةى طةسًى صياتش هة 

ٔا ئةو ضواس جؤسةى طةسةوة ُاطشاوْ و صؤس كوسدطتاْ تةُ هة ُةوتى خاو دسوطت دةكشيَت بةالَ ضةُذيّ جؤسى تشى بةسٓةَ هة -5
 كة........ٓتذ               بةكاسديَّ ٓةسوةن بةُضيِى فشؤ

هرت بةالَ ئةو  168( هرت ياْ دةتواُني بَويَني 159.8) هة ٓاتوة يةن بةسًيى ُةوتى خاو ثيَمبة طويَشةى ثيَوةسة جئاُيةكاْ 
ة دةكشيَت هيَ ىئةًشيلا بةشيَلى صؤس  يةطشتوةكاُى . هةوالتةبةدةطت ديَّ هةٓةس بةسًيويَمجياواص  سِيَزةى بةسٓةًاُةى طةسةو بة

سِيَزةى جياواص دسوطت دةكشيَت  ديضي و ضةُذيّ جؤسى تشيض بة %( دةكشيَت بة23)، ُةوتي خاوة %(46صياتش هة ) كةبةُضيّ 
 ُةخصةيةى خواسةوة دياسة:و وةكو هة

   : 

Source: United States Government Accountability Office, understanding the factors that influence the 

retail price of gasoline, may 2005 P 1   
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ةسًيى ب ئةو سِيَزة بةسصة هة بةُضيّ و ديضيَ هة يةنصلةوتوةكاُى ئةًشيلا و ئةوسوثا ثاَهاوطةكاُى كوسدطتاْ ُاتواُّ وةكو ثاَهاوطة ثيَ هة بةَهاَ
طون بيَت ئةوُذة  ، تا ضةُذ ُةوتي خاوي ُةوتي خاوطي و ضشِطةس سادةي قوسِطتيَتة ةسيَزةكة دةووبشِضوُلة  ُةوتى خاو بةدةطت بيَِيَت،

بلةيّ  ٓةرًاسخواسةوة  ىوةيةخةًَواُذُيَم دةتواُني سيَزةكاْ بةَ شيَ يَشةىوبةَهلو بة ط، بةسٓةَ ديَتهيَ ُةوتي سةشي كةًرت  بةُضيّ صياتش و
 :دةكاتةوة ًاْ بؤ سووْةكو بريؤكة

  بة هرت جؤاوجؤس هة بةسًيويَم ُةوتي خاو يسيَزة و بشي بةسٓةً خةًَواُذُي (1خصتةي )

 ُاوى بةسٓةَ
هة بةسًيوَيم ُةوتى طةدى ي سَيزة
 خاو

بة هيرت هة بةسًيوَيم  ي بةسٓةَبِش
 ُاوتى خاو

 هيرت 35 %22 بةُضيّ
 هيرت 35 %22 ُةوتى طجى

 هيرت 35 %22 وايىطاص
 هيرت 55 %34 ُةوتى ِسةط

 2014. ثاَهاوطةكاُي كوسدطتاْ وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ :وةطةسضا

 و ُاتواُني طودى هيَ دةبيَت بة ثامشاوةتي خاو وٓةس بةسًيويَم ُةهة% 5 يسيَزة خصتةية ٓاتووة دةكشيَت بويَني كةجطة هةو سيَزاُةي هةو 
 .زةكة بةَ شيَوةية ٓةرًاس دةكشيَتسيَا بة شيَوةيةكي تيَلشِ وةسبطشيّ بةَهاَ

 148 تةُٔا دةتواُّبة يةكةوة لياْ طيَُةوتى خاو دةكات كة ٓةسفةسًى كاسى ثاَهاوتِى  بةثاَهاوطةى طةسةكى  طيَْ ٓةسيٌَى كوسدطتاهة 
 .ثةطةُذ دةكشيَتةكاُى كوسدطتاْ هة باصاسِ تاسِادةيةنةوة تيَاَههة سووي كو . بةسٓةًةكاُيآْةصاس بةسًيى سؤراُة بجاَهيَوْ

 بشي خواطت و ثَيذاويظيت ٓةسيٍ هة طوتةًةُي 
. ثيَويظيت بةكاسبةسي ُةوةي بشي خواطت هة طةس طوتةًةُية طةس بةسصبوطةسةوة بامساْ كشد ضةُذيّ ٓؤكاس ٓةْ كة كاسدةكةُوةن هة ٓةس

يَتةوة بؤ ئةَ ضةُذ دةطةسِبة طصيت صيادي كشدوة كة ٓؤكاسةكةي  بةسابةسطوتةًةُي هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ هة دة طاَهي سابشدوو ضةُذ 
 فاكتةسة: 

شدوو صؤس بة ي سابصتواْ هة دة طاَهيي كوسدطتاْ رًاسةي داٌُي ئاًاسةكاُي دةطتةي ئاًاسي ٓةسيَ: بة طويَشةيصتواْرًاسةي داُ -1
صتواْ يٌاُي و دٓؤن رًاسةي داُضطاكاُي ٓةوهيَش و طوئَا هة ثاسيَتةُ%.  2.6 دةطاتة طاَهاُةسيَزةي ، كة خيَشايي صيادي كشدووة

بيَطوًاْ خواطيت صتواْ بةو سيَزةية صياد دةكات يرًاسةي داُ . كاتى2َشاوةخةًويَِ( كةس 5,332,600بة ) 2814هة طاَهي 
تةًةُي كة كاَهايةكي طةس طو، هة ُيَوياُذا خواطت هةصياد دةكاتطةس ٓةًوو كةهوثةهةكاْ ٓةًاْ سيَزة هةبةكاسبةساُيض بة

 . نيب ُاتواُذسيَت دةطتبةسداسيو ُطي سؤراُةية طش

طةس طوتةًةُي هةبوُي بشي خواطت هة فاكتةسة ٓةسة طشيِطةكاُي صياديةن : صيادبووُي دآات و باط بووُي بزيَوي خةَهم -2
بةسصبوُةوةيةكي بةسضاوي  داي سابشدوودةطةسيَتةوة بؤ بةسصبوُةوةي ئاطيت دآاتي خةهم و بةكاسبةساُي طوتةًةُي كة هة دة طاَه

طةسةساي ِّ يَطوتةًةُي بةكاسبهة صياتش  طاَهاُة بشيَلي واي كشدوة، وي خةَهميةوة بيِيوة. ئةو باشبووُة هة ئاطيت بزيَبةخؤ
  ة.صياتشي هيَبلشْ، بة ٓؤي صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَوةو بشي ئاًادةبووْبةكاسبةساْ ٓيَصتا خةكةشي ُشبةسصبووُةوةى 

بةي خيَضاُةكاْ وة كة صؤسوٓات ُلاسي صؤسي بةطةسداطؤساشيَواصي رياْ  :اسبشدْ و ثيَصوةضووُي ئاطيت رياْطؤساُي شيَواصي بةك  -3
ي ٌ، كة بة ٓؤيةوة ثيَويظيت ٓةسيَِةوةي طصيت بيَِّواص هة شيَواصي طواطت و تٓةوَهياْ داوة ئؤتوًبيَويَم ياْ صياتشياْ ٓةبيَ

                                                           
2

 2014( ئابي  2020- 2009)   كوسدطتاْ ٓةسَيٌى داُيصتواُى حلوًةتي ٓةسميي كوسدطتاْ . وةصاسةتي ثالْ داُاْ. دةطتةي ئاًاسي ٓةسَيٍ.  ساثوستي ًةصةُذةى 
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 طوصاس بةتايبةتي هةوذةبووُي سيَزةي طةشتجطة هة صيَئةوة . كشدوة يدصيا بةسابةسطوتةًةُيةكاُي تش ضةُذ كوسدطتاْ بة بةُضيّ و 
 . وةسصي بةٓاس و ٓاويِذا

و  ٓاتين ئاًيَش ووةن ثيَصوةضوُي تةكِةهؤري ي خواطت، ة كاسي كشدؤتة طةس بشِ: ضةُذيّ فاكتةسي تش ٓةية كتش فاكتةسي -4
 اواسةئرًاسةيةكى صؤسى جطة هة ٓاتين  وُي رًاسةي باَهةخاُةكاْ. ئةوةبوباسةي خاُوةكاْ و صيادسةبووُي قة، طةوةطتةي ُويَكةس

ُاساطتةوخؤ كاسياْ كشدؤتة ياْ شيَوةيةكي ساطتةوخؤ  بة ٓةًوو ئةو فاكتةساُة كة. وضةكة...ٓتذائاساًي ُُا ثيَلذاداْ ووو شةسِ
  .كوسدطتاْبشدُى طوتةًةُي هة ٓةسميي طةس صيادبووُي ئاطيت بةكاس

شيَت ئاطيت كاسيطةسي ٓةسيةن هةو فاكتةساُة بة دسوطيت ي داتا و ئاًاسي دسوطت و ثيَويظت، ُاتواُُةبووُبة ٓؤي هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ 
 . وُي بشي خواطت هة طةس طوتةًةُيصيادبوضاُني كاًة فاكتةس صياتش كاسيطةسى ٓةبووة هةطةس شيبلشيَتةوة تا ب

ةسٓةًةكاُي ُةوت يةن هة بي خواطيت ٓةسبشِو ٌي كوسدطتاْ يَٓةرًاسكشدُي ئاطيت ثيَويظيت ٓةس بذةيّ هةطةس بؤ ئةوةي صياتش سؤشِايي
 : ووسِة داتا و صاُياسيةكاْ خبةيِةٓةوَهذةدةيّ بةو شيَوةي خواسةو ،جياياْ طوتةًةُي بة

 :بةُضيّ -1

. كةواتة ةكاُي ٓةسميي كوسدطتاْ بةكاسديَتاسبةُضيّ وةكو بةسٓةًيَلي طوتةًةُي صياتش بؤ ئؤتؤًبيَى و طواطتِةوةي ُاو ش
وةبةسايةتي طصيت يَةكاُي بةسِبة طويَشةي ئاًاس. ي بةُضيين ثيَويظت صياد دةكاتت بشِبلا ى صيادًبيَؤرًاسةي ئؤت ذٓةسضةُ
ُذ بةسابةس ضة طاَهي سابشدوو ، بة تايبةتي هة دةبة سيَزةيةكي بةسضاو صيادي كشدوةكشاو وي تؤًاسًبيَؤٍ رًاسةي ئؤتي ٓةسيَؤٓاتوض

 .وةية بووةشيَ بةَ 2814. 8. 31–2812كة هة تةوة دةبيَ خواسةوة سووْ ةىوةن هةو خصتةيرًاسةكةي صياتش بووة. ٓةس
 

 2014. 8. 31 – 2012(  تؤًاسي ٓةًوو جؤسةكةُي ئؤتؤًبيى هة ٓةسميي كوسدطتاْ هة 2خصتةي  )
 2014 2013 2012 جؤسةكاُي ئؤتوًبيى 

 635365 588092 507361 ئؤتؤًبَيوي تايبةت 
 85093 76456 62914 ئؤتؤًبَيوي كشي ) تاكظي( 

 315412 287733 247011 ئؤتؤًبَيوي باسٓةَهطش
 23200 21174 14892 ئاًَيشي كصتوكاهَي
 17317 14721 10458 ئاًَيشي بيِاطاصي 

 135072 135226 135225 ئؤتؤًبيوي كاتي ) دةسةوةي ٓةسيٍ ( 
 24686 22940 20452 ئؤتؤًبيوي ًريي 

 1236105 1146342 998313 كؤي طصيت 
 %7.8 % 14.8 - سَيزةي  صيادةي طاَهاُة 

 2014. بةسَيوةبةسايةتي طصيت ٓاتوضؤي ٓةسيٍ، بةشي ئاًاس ٌي كوسدطتاْ، وةصاسةتي ُاوخؤ: حلوًةتي ٓةسَيطةسضاوة
 

صيادي كشدوة بة  2813 % هة طاَهي14.8صيت بة سيَزةي طى بةطةسةوة دةسدةكةويَت كة رًاسةي ئؤتؤًبيَ ةىوةن هةو خصتةيٓةس
ضةُذة بةشيَم (. ٓةس1236185) طةيصتؤتة 2814كؤتايي ًاُطي ئاب  . رًاسةي ئؤتؤًبيَى هة2812طاَهي  هةطةيَ وسدبةسا

اًيَشةكاُي ئياْ كاْ بةشيَم هة ئؤتؤًبيَوة باسٓةَهطشة اصاؤيى بةكاسديَِّ ٓةسوةنكاسُآيَِّ صياتش طًبيَالُة بةُضيّ بةؤهةو ئؤت
 . ٓةس ٓةًووياْ بة بةُضيّ كاسدةكةْ، بةالَ ئةواُي تش كصتوكاَهي و بيِاطاصي...ٓتذ

طةس بةُضيّ دةتواُني طشمياُةي ئةوة دابِيَني كة ئةطةس ٓةس ئؤتؤًبيَويَم ي خواطيت ٓةسيٌَي كوسدطتاْ هةُذُي بشِبؤ خةًاَل
 ةكشيَت، دهرتة 128ُة ثيَويظتياْ بة صياتش ( كة ٓةفتاًبيوةكاُي كشيَ )تاكظيؤئؤتهرت بةُضيّ بةكاس بيَِيَت جطة هة  58ٓةفتاُة

 :بلشيَتبةو خصتةية ٓةرًاس
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 2014 – 2012شاو بؤ ٓةفتةيةن هة ٓةسميي كوسدطتاْ هة (  بشي خواطيت بةُضيين خةًوَي3ِ)خصتةي 
 2012 ئؤتوًبيةكاُي بة بةُضيّ كاسدةكةْ 

 هرت / ٓةفتة 
2013 

 ةهرت / ٓةفت
2014 

 هرت / ٓةفتة
 31,768,250 29,404,600 25,368,050 ئؤتؤًبيوي تايبةت 

 10,211,160 9,174,720 7,549,680 ( ئؤتوًبيوي كشَى )تاكظي
 9,462,360 8,631,990 7,410,330 % (  60ٓةَهطش ) ئؤتؤًبيوي باس

 6,751,600 6,761,300 6,761,250 (ئؤتوًبيوي كاتي )دةسةوةي ٓةسيٍ
 1,234,300 1,147,000 1,022,600 بيوي ًريي ئؤتؤً

 59,427,670 55,119,610 48,111,910 كؤي طصيت 
 ٓةسيٍ.سايةتي طصيت ٓاتوضوي ة: هة اليةْ توَيزةسةوة بة ثاَهجصيت داتاكاُي بةسَيوبطةسضاوة 
 

ةًاْ سيَزةي صيادبووُي رًاسةي ٓ ٓةفتاُةي بةُضيّ صيادي كشدوة بة بةكاسٓيَِاُيهةو خصتةيةي طةسةوة دةسدةكةويَت وةن ٓةس
كة طويََشةي ضةُذ ٓؤكاسيَم ٓةسوةن طؤساُي ُشخي بةُضيّ ياْ رًاسةي ئؤتؤًبيَى  اُة دةكشيت بطؤسيَت بةاَ ئةو بشِ. بةَهيىئؤتؤًبَ

بةُضيّ ِّ ياْ ٓةًاْ بشي بيَضاْ بة ٓةًاْ سيَزة بةكاسيةن خيَ ج ُية بؤ ٓةًوو ئؤتؤًبيوةكاُيسضوُلة ًة، يم ٓةيةتٓةس خيَضاُيَ
كاسبلةْ  ًيَش هة ٓةفتةيةكذاوي كشيَض ًةسج ُية ٓةًوو ئؤتؤًبيوةكاْ ٓةًاْ رًاسةي كاتزجطة هةوة ئؤتؤًبيَ بةكاسبيَِّ.

  تش ياْ كةًرت بةُضيّ بةكاسبيَِّ.ُية صيادووس
 

 ُةوتي طجي: -2

ٓةسيٌَي  ىبؤية خواطيت بةكاسبةساُ .بة تايبةتي هة وةسصي صطتاُذائاشلشاية ُةوتي طجي صياتش بؤ طةسَ كشدُةوة بةكاسديَت  وةن
 :ُطرتيِياْ ئةًاُةْ، طشكوسدطتاْ دةوطتيَتة طةس ضةُذ فاكتةسيَم

    .ٓتذ....ًِذايَرًاسةي ئةُذاًاُي خيَضاْ، رًاسةي قوتابي و  -

 .بةكاسٓاتوو هة دسوطتلشدُي يطتةةو جؤسي كةس و سووبةس طةوسةيي خاُوو -

 .دةبيَت بؤ طةسًلشدُةوة بة ُةوت اخاوي بيَت ثيَويظيت صياتشىِةكة شٓةسضةُذ شوي ُاوضة و شويين خاُوو، -

ًيَى ُةوتي طجي بةس 3خيَضاُيَم ٓةس بؤ طاَهاُة  .دابةشلشدُي طوتةًةُي ثاسيَضطاكاْبة طويَشةي داتاكاُي فةسًاُطةي 
ى ُةوت يةسًب 4ْ هة ُاوضة شاخاويةكاَ بةال. هرت، بةطويَشةي فؤسًي خؤسان 588ة صياتش هة دةكات دابةط دةكشيَت كة

 .طاسدتشة ُياْ هة صطتاُذاوةسدةطشْ ضوُلة ُاوضةكا
% خيَضاُةكاْ بةو بشة 58دةسكةوت صياتش هة  ئةجناًى داوةبة تايبةت ويم كة تويَزةس بؤ ئةو تويَزيِةوةية وةن هة سوثيَٓةس

 . تش دةكشيتصياوي بةسًي 2خيَضاُيم  ةسٓكة بة تيَلشا ، بةشياْ ُاكات ُاضاسدةبّ بشى صياتش بلشْ طاَهاُة ي وةسيذةطشُْةوتة
كة ئةويض بةكاس ديَت  يضبؤ طةسَ كشدُةوةي قوتاخباُةكاْ و ًضطةوتةكاُسَ كشدُةوةي ًاَهاْ ُةوتي طجي جطة هة طة
ْ هرت ًويؤ 4-3.5ٓةس ثاسيَضطايةن هة ُيَواْ ةسًاُطةي دابةشلشدُي طوتةًةُي هة. فذيَِيَتُط هة خواطت ثيَلبةشيَلي طش

  .اتدابةط دةكبة طةسياْ ُة طاال
ظايَ رًاسةي ئاواسة هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ صؤس صيادي بةطةس ئاواسةكاْ دابةط دةكشيَت، كة ئةً يضٓةسوةٓا بةشيَلي تش

بةشيلي تش  شخةكةي هة باصاسي سةط صؤس بةسصبيَتةوة.لةويَت و ُيض قةيشاُي تيبَظايَ ُةوتي طجبةوةى دووسُية ئةًة ووكشد
ٓةصاس هرت هة ٓةس  788-688ُة هة ُيَواْ طاالتي بؤ ُاُةواخاُةكاْ كة ةةوتي طجي بةكاسٓيَِاُيهة خواطيت طةس ُ

بؤًاْ سووْ كاسٓيَِاُي سؤراُةي ُةوتي طجي هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ سيَزةى بة وةخصتةيةي خواسة ئةَ .وةسدةطشْثاسيَضطايةن 
 .دةكاتةوة
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  2014ي طجي هة طاَهبؤ ُةوتي  و ًاُطاُة ( دابةشلشدُي سؤراُة4خصتةي )

 لرت مانطانة / كةي ةبر برةكةى/ ليرت رؤذانة جؤرى بةريةم 
 7,088,888 260,000           نةوت بؤ نانةواخانةكاى 

 08,888,888 2,000,000       ىنةوت بؤ ماال

 0,788,888 90,000              نةوت بؤ حكومةت، قوتاخبانة و مسطةوت 

 78,288,888 28,888,,0 كؤي طشيت 
 2014، ي دابةشلشدُي طوتةًةُي ثاسَيضطاي/ٓةوهري، طوَيٌاُي، دٓؤن. فةسًاُطةاوة: وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْطةسض        

ى تؤًبيَؤيى جطة هةوةي بؤ ئوالة طاصضوُصياتشة، ي طجي يى صؤس هة بةُضيّ و ُةوتوا: خواطيت ٓةسيٌَي كوسدطتاْ بؤ طاصطاصاؤيى -3
طةوسةي  بةشي ٓةسة ئةوا ى.( ئؤتؤًبي166682َطةيصتة ) 2814ي و بيِاطاصي بةكاسديَت كة رًاسةياْ هة كاَهشي كصتوو ئاًيَ

سدة دةكات كة سؤراُة وة ٓاوشاُةيَبشيَلي صؤس هة طاصاويى هة ئبؤ ويظتطةكاُي كاسةباية كة حلوًةتي ٓةسيٍَ اصاويى طخواطيت 
طةس بةًويوْ هرت  25ًاُطاُة ٓةس هرتيَم تةسخاْ دةكات. جطة هةوةط  ديِاس بؤ 1188ة ُشخي ًويوْ هرت طاصاويى ب 9ُضيلةي 

 . اويى سووُذةكاتةوةي بةكاسٓيَِاُي سؤراُةي ٓةسيٍَ هة طاصخواسةوة بشِ ةىةو خصتةيئ. دابةط دةكشيَتهيذة ئةٓويةكاُي كاسةبا ةًو
 

  2014ي بؤ طاصاويى هة طاَهو ًاُطاُة ( دابةشلشدُي سؤراُة 5خصتةي )

 برةكةي/ لرت مانطانة برةكةى/ ليرت رؤذانة يةمجؤرى بةر 
 16,500,000 550,000 طازاويل بؤ حكومةت

 25,500,000 850,000 طازاويل بؤ موةليدة ئةيليةكاى
طازاويل بؤ ئؤتؤمبيل و ئامَيري 

 كشتوكالي و بيهاشازي
1,400,000 

42,000,000 

 84,000,000 0,088,888 كؤي طشيت 
 2014، ي دابةشلشدُي طوتةًةُي ثاسَيضطاي/ٓةوهري، طوَيٌاُي، دٓؤن. فةسًاُطةًاُة طشوشتيةكاْاوة: وةصاسةتي طاطةسض

 ياسيلشدُي ُشخي طوتةًةُي :د
 2814. هة طةسةتاي طاَهي يىاوة تايبةتي ُشخي بةُضيّ و طاصب ،هة ضةُذ طاَهي سابشدوو ُشخي طوتةًةُي طؤساُلاسي صؤسي بةطةس ٓاتووة

شخي تيَضوي بةسٓةًٔيَِاُي ُشخة صؤس جياواصة هة ُضةُذة ئةو ٓةس ديِاس دياسي كشد. 588بةُضيين بة  يَمحلوًةتي ٓةسيٍَ ُشخي هرت
 ديِاسي عرياقي.  588بةَهاَ وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ دواي ثاَهجصيت كشدُي ُشخ تواُي ُشخةكة دابةصيَِيت بؤ  ،بةُضيّ

. دةبيَتط ٓاوطةُصؤس جياواص هة ئاطتيَلي  ُشخةكة  ، ئةوانيبيَو ةسووي باصاس بةجيَُشخي طوتةًةُي بؤ ٓيَضي خواطت و خظتِ وئةطةس بيَت
 .دياسيبلشيَتثيَويظتة ئاطيت خواطيت بةكاسبةساْ بةساًبةس ٓةس ُشخيَم هة باصاس  ساطتةقيِة، يبؤ دياسيلشدُي ُشخ

بة  ،خيَضاْ هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ 288س بة طةس صياتش هة ٓةَهظاوة بة ئةجناًذاُي سوثيَويَم هة سيَطاي دابةشلشدُي فؤسًي ثشطياتويَزةس 
 اُلاسيةن سووبذات هة ُشخذا. طؤسِ خةَهم و خاوةْ ئؤتؤًبيوةكاْ بةساًبةس ٓةس ىصؤسي هة شاسي ٓةوهيَش بؤ دياسي كشدُي كاسداُةوة

 :ات ٓةسوةن هةو خصتةيةي خواسةوة ٓاتووةواطيت بةكاسبةساْ دياسي بلئاطيت كاسداُةوةي خ ويَتىبة طويَشةي ئةو سوثيَوة تويَزةس تواُي
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 تَيلشاي ئاًادةيي بةكاسبةس بؤ كشيين بةُضيّ هة ٓةفتةيةكذا( 6خصتةي )

 ئاًادةيي بةكاسبةس بؤ كشيين بةُضيّ تَيلشاي  ُشخ بة ديِاس
 هرت/ هة ٓةفتةيةكذا

500 50.2 
700 33.1 
900 24.5 
1100 23.6 
1250 16.3 

 . ةت بةو توَيزيِةوةية ئةجناًذساوةة ثصت بةطنت بة ئةجناًي سوثَيوي تايبطةسضاوة: كاسي توَيزةسة ب

ٓةسضةُذ ُشخ  ي خواطيت بةكاسبةس.طةيَ بشِي ٓةية هةيُةاُشخي طوتةًةُي ثةيوةُذيةكي ثيَضةوٓةسوةن هةو خصتةيةي طةسةوة دياسة، 
ًاُاي واية  كة، يةكذةطشيَتةوةبووسي سي ئاتيؤ طةيَهة وثةيوةُذيةكي ثيَصبيِيلشاوة ي خواطت كةَ دةكات، ئةوةط ئةوة بشِبيَتةوة بةسص

بةسداسي تس ُية بة تةواوي دةطسصبيَتةوة خةَهم دووئةطةس ُشخةكة صؤس صياتش بةكة  نبؤ ُشخةكاْ صؤس بةسصة بة شيَوةيةُةسًي ُواُذُي بةُضيّ 
 . تش طواطتِةوة دةكةْلي يَواصبة شيَ وة سادةطشْةهة ًاَه ْوةكاُيابةكاسٓيَِاُي بةُضيّ بنب ياْ ئؤتؤًبيَ

طاَهي سابشدوو بةو  3ي خواطيت ٓةسيٍَ هة تواُني بشِدةطةسةوة بيَت ئةوة  ةىشيَوةي ئةو خصتةي ئةطةس ئاطيت كاسداُةوةي بةكاسبةس بة
 شيَوةيةي خواسةوة خةًَواُذُي بؤ بلةيّ: 

 ٓةرًاسكشدُي بشي خواطيت ٓةفتاُةي بةُضيّ هة ٓةسميي كوسدطتاْ بة هرت( 7خصتةي )

تَيلشاي ئاًادةيي  شخُ
 بةكاسبةس

رًاسةي 
ئؤتؤًبيوي 

 بةُضيّ

خواطيت 
ٓةًوةكي 

 بةُضيّ

خواطيت ئؤتؤًبيى 
 كشي

 تاكظي

كؤي طصيت 
 خواطت

كؤي طصيت 
 خظتِةسوو

500 50.2 984330 49413366 6807440 56220608 35000000 
700 33.1 984330 32581323 6807440 39388763 35000000 
900 24.5 984330 24116085 6807440 30921525 35000000 
1100 23.6 984330 23230188 6807440 30037628 35000000 
1250 16.3 984330 16044579 6807440 22852019 35000000 

 2014كاسي توَيزةسة بة ثصت بةطنت بة ئةجناًي سوثَيوي و داتاكاُي بةسَيوةبةسايةتي طصيت ٓةتوضوي ٓةسيٍ  : طةسضاوة

 56,228,886ديِاس بيَت ئةوة بشي خواطيت ٓةفتاُة  588دةسدةكةويَت ئةطةس ُشخي هرتيَم بةُضيّ  ،طةسةوة ةىشةي ئةو خصتةيبة طويَ
بةسٓةًي سؤراُةي  كة، ووي بةُضيّ هة ٓةفتةيةكذاخظتِةسِ هةطةيَدسوطت دةكات  كة بيَطوًاْ كةهيَِيَلي صؤس ة خواطتة صؤسة.. ئةو بشِهرتة

هرت هة  1,888,888سؤراُة ُة طشوشتيةكاْ اشةي صاُياسيةكاُي وةصاسةتي طآًةسوةٓا بةطويَ، وْ هرت هة سؤريَلذاًوي 3.2 ٓةسيٍَ تةُٔا
بشي  ئةوةية كةئةوةط ًاُاي  .هة سؤريَلذا بةُضيّ ًويوْ هرت 5 ةبشةكةي دةكات بة كؤي ٓةسدووكياْ كةواتةٓاوسدة دةكشيَت توسكيا 
ًويوْ هرت هة ٓةفتةيةكذا  21صياتشة هة ووي بةُضيّ يَواْ خواطت و خظتِةسِ، كةواتة كةهيَين ُةًويوْ هرت 35 كذاةهة ٓةفتةي ووخظتِةسِ

 .ديِاسدا 588هة ُشخي ت ةن ُابيَيبؤية ٓيض ٓاوطةُطي
 كة ٓيَصتا كةهيَِةكةي ُيَواْ ( هرتة39,388,763ديِاس ئةوة بشي خواطت ٓيصتا صؤس صياتشة كة ) 788خةكة بةسص بيَتةوة بؤ شةطةس ُئ

. بةَهاَ ئةطةس ُشخةكة بةسص بيَتةوة بؤ شخةط ُاكشيت ٓاوطةُطي دسوطت بلات، كةواتة ئةو ًُويوْ هرت 4وو صياتشة هة خظتِةسِ خواطت و
كة  هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ي بةُضيّ دسوطت دةبيَتوو صياتش دةبيت هة خواطت بة ثيَضةواُةوة صيادةيةن هة باصاسِديِاس ئةوة خظتِةسِ 988

 . ُاوضةكاُي دةسةوةي ٓةسيٍَبة بفشؤشيَتةوة  ُاضاس دةكات باصاسي دةسةكي بؤ بذؤصيَتةوة ياْحلوًةت  ئةوةطًويوْ هرت  4صياتشة هة 
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، ياْ دةتواُني ديِاس بؤ ٓةس هرتيَم 988 – 788بةو ثيَية دةطةيّ بة ئةجاًيَم كة ُشخ تةُٔا ٓاوطةُطي دسوطت دةكات هة ُيَواْ ُشخي 
ٓاوطةُطي دسوطت  ٓةس هرتيَمديِاس بؤ  888صاس بةجيَبيَوني دةتواُيَت هة ُشخيَلي ُضيم اخواطت و خظتِةسوو هة ب بَويني ئةطةس ُشخ بؤ ٓيَضي

هة  سؤراُةاُةي طؤساُلاسيئةو ، ئةوةط دةطةسيَتةوة بؤ ظاْ و دابةصيّ بةخؤوة دةبيَِيتُابيَت سؤراُة ٓةَه . بةَهاَ ئةو ُشخة طةقاًطريبلات
 هة ئةجناًي كاسيطةسي فاكتةسةكاُي كة ثيَصرت بامساْ كشدوة.  وودةداتسوو بشي خواطت و خظتِةسِ

 

 طوتةًةُى سٓةًَٔيِاُيبة يتَيضو
حلوًةتي ةسي ئةو ثاَهجصتية هة طةس بودجةي و كاسيط ؤسةكاُى طوتةًةُىجُشخى ٓةًوو ئاطيت ثاَهجصيت حلوًةت بؤ بؤ دياسى كشدُى 

 يكشدُى تيَضوسيةن هةو بةسٓةًاُة دياسى بلشيَت. دووسُيية ٓةرًاسةًٔيَِاُى ٓةبةسٓ يطةسةتا ثيَويظتة تيَضو ،ٓةسيٌَي كودطتاْ
ٓةسوةٓا  ُيةتى بةدةطت ٓيَِاُى ُةوتى خاوو،. ئةوةط دةوةطتيَتة طةس ضؤبيَتبةسٓةًةكاُى ُةوتى خاو هةوَهاتيَم بؤ وَهاتيَلى تش جياواص

 كاسبةس.تا دةطاتة دةطت بة ٔيَِاْبشطةكاُى ٓةرًاسكشدُى تيَضوى بةسٓةً
وةاصة هةو ُةوة جياهة باصاسة جئاُيةكاْ دةيلشِصياتش بةسٓةَ ُآيَِّ ياْ خاكي خؤياْ هةوَهاتاُةى ُةوتى خاو هةو تيَضوي ُةوتي خاو 

 كوسدطتاْ ياْ عيَشاق. خاوةُى ُةوتى خاوْ وةنوَهاتاُةى كة بؤخؤياْ 
 82بؤ  دؤالسى ئةًشيلية 188 دابةصيوة هةكة ئيَظتا ُشخى باصاسِ  وة بةهة صؤسيَم هة وَهاتاُى دوُيا كة ُةوتى خاو هة باصاسةكاْ دةكشُة

كة ٓةًووياْ  .ي دةخشيَتة طةسثاشاْ ئةو ُشخة كؤدةكشيَتةوة هةطةيَ ُشخى ثاَهاوتّ و طواطتِةوة و فشؤشنت و ٓةسوةٓا باجدوالس، 
سيَزةي ٓةس يةن هة ةى هةو ُةخصةيةى خواسةوة دياسة كة ئةو ن هةو بةسٓةًاُة ثيَم ديَِِّ وةنتيَضوى يةن هيرت هة ٓةسيةكؤدةكشيَتةوة 

 ُذةكاتةوة:وٓةًة ُةوتيةكاْ هة ئةًشيلا سوسبشِطةكاُى تيَضوى بة

 
Source: United States Government Accountability Office, understanding the factors that influence the retail price 

of gasoline , may 2005 P 5   

. ضوُلة يَواصيَلى جياواص ٓةرًاس دةكشيَتهة كوسدطتاْ ياْ عيَشاق  تيَضوةكة بةش بؤ ٓةرًاسكشدُي تيَضوي بةسٓةًٔيَِاُي طوتةًةُي بةَهاَ 
ي بؤية بشطةكاُى تيَضوُيية  ىهةطةس بةسٓةَ ٓيَِاُى و ثاَهاوتِِشيَت و ٓةسوةٓا ٓيَض باجيَم ُةوتى خاو هة ُاو خاكى وَهات بةسٓةَ دةٓيَ

 .ةوَهاتاُى تشهة جياواصة هةوةى صؤسهرتيَم 
ْ و ثاَهاوتّ و دةسٓيَِا تةُٔا تيَضوىخؤسِايي دادةُشيَت ُشخةكةى بة كاَهايةكى طشوشتى ٓةرًاس دةكشيَتهة عيَشاق ُةوتى خاو وةن 

خاكى ووَهات بةسٓةَ ديَت بةَهاَ تيَضوى ٓةسضةُذ هةُاو ة ضوُلة ُةوتى خاو دةكشى. بةَهاَ هة كوسدطتاْ تؤصيَم جياواصطواطتِةوة ٓةرًاس
طةيَ وةصاسةتى طاًاُة ٓةياُة هة اُةيطشيَبةطتئةو بةطويَشةى ي بةسٓةًٔيَِاُي ُةوت ضوُلة كؤًجاُياكاُ ٓةًٔيَِاُى جياواصةسبة

%  كةواتا ُاتواُني  38 – 28هة ُيَواْ لشيَت بة تيَلشا دةتواُني ًةصةُذة ب كة دةطةسيَتةوةسِيَزةيةن هة بةسٓةًةكة بؤ ئةواْ  طشوشتيةكاْ

 ُةوتي خاو 

 دابةط كشدْ و فشؤشنت

 باج 

 اوتّ تيضوي ثاَه
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يَلى دياسى كشاو ٓةرًاس . ٓةسوةٓا تيَضوى طواطتِةوة و ثاَهاوتّ بة طويَشةى ُشخي ٓةرًاس بلةيّ وةكو عيَشاقُةوتى خاو بة خؤسِاي
 دةكشيَت.

دؤالس  38ٓةس تةُيَم ُةوتي خاو و بؤ طواطتِةوةى دةدسيَت بة ثاَهاوطةكاْ دؤالس 17بةسًيويَم ُةوتى خاو  ثاَهاوتِى ٓةس بؤ
ئةوة  دؤالس تيَضوى طواطتِةوةيةتى. 4.28بةسًيويَم ُضيلةى  تةُيَم حةوت بةسًيى هة خؤدةطشيَت كةواتا ٓةس كة ٓةسٓةرًاسدةكشيَت، 
  .ٓةرًاس بلشيَت وىدةبيَت ٓةًو كةقاصاجنى ئةو شويَِةى دةيفشؤشيَتةوة ة هة بشِ وٓةسوةٓا ئةكشدْ و بةباصاسِ كاسطيَشي وجطة هة تيَضوى 

ٓةًة سبةو طةس تيَضوي بةسٓةًٔيَِاُي ُةوتي خاو اخواصيَت داتاو صاُياسي دسوطت هةبةس ئةوةي وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ تا ئيَظتا ُهة
 تيَضوةكاْ دةكةيّ: . ٓةس بؤية بة شيَواصي خةًَواُذْ بؤ تيَضوةكاْ ٓةرًاسي ة ياْ بيخاتة بةسدةطيت تويَزةساْاوبلاتةوجؤساوجؤسةكاُي بَو

طشيَبةطتةكاْ ٓةرًاس  اليةْ كؤًجاُياكاْ ئةويض بة طويَشةي سيَطاي تيَضوي بةسٓةًٔيَِاُي هة : دةكشيَت ُةوتي خاو بةةوتي خاوُ -1
ياْ دةتواُني  اوي بةسٓةَ ٓاتوو ٓةرًاسدةكشيَت.الس بو ٓةس بةسًيويَلي ُةوتي خدؤ 35يَي صؤسبةي ئةو طشيَبةطتاُة ثبلشيَت. بة

هة ًاُطي  كة ، ئةوةط دواي ئةو دابةصيِةيدوالسة بؤ ٓةس بةسًيويَم 82يلةي ة ُشخي باصاسةكاُي جئاُي كة ئيَظتا ُضب
 .هة باصاسةكاُي جئاُذآاتوة  ُشخي ُةوتي خاوبة طةس  سابشدوو

بؤ ٓةس كشاوة،  كوسدطتاْ طةيَ ثاَهاوطةكاُيْ هةي وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكا: بة طويَشةي ئةو طشيَبةطتةتيَضوي ثاَهاوتّ -2
 .ُاطؤسدسيَت و دياسي كشاوةئةوةط ُشخيَلي  الس دةدسيَت بة ثاَهاوطةكة.ؤد17وكشاو ابةسًيويَم ُةوتي ثاَه

كة ٓةستةُيَم  دؤالسة. 38ُةوت بؤ ثاَهاوطةكاْ  ي: تيَضوي طواطتِةوةي يةن تةْ ُةوتي خاو هة كيََوطةكاُتيَضوي طواطتِةوة -3
 دؤالس تيَضوى طواطتِةوةيةتى. 4.28ٓةسبةسًيويَم ُضيلةى  ت كةواتةحةوت بةسًيى هةخؤدةطشيَ

دةطشيَتةوة كة دةكشيَت بة كؤي  .....ٓتذظتطةكاُي فشؤشنتو قاصاجني ويَ : ئةوط تيَضوي طواطتِةوةتيَضوي فشؤشنت و كاسطيَشي -4
 دوالس ٓةرًاس بلشيَت بؤ ٓةس بةسًيويَم. 5ٓةًووي 

  يَشةي ئةو خصتةيةي خواسةوةٓةًيَلي تش بة تيَلشايي ٓةرًاسبلشيَت بة طوسُضيّ ياْ ٓةس بةهيَشةوة دةتواُني تيَضوي هرتيَم بة
 

 ُةوتيةكاْ بة ديِاس و بة دؤالس ٓةرًاسكشدُي تَيضوي يةن هرت هة بةسٓةًة ( 8خصتةي ) 

 بشي تَيضوو بة ديِاس بشي تَيضوو بة دؤالس  جؤسي تَيضووي بةسٓةَ 

 42,000 35 ُةوتي خاو 
 20,400 17 ثاَهاوتّ  تَيضوي

 5,136 4.28 تَيضوي طواطتِةوة 
 6,000 5 تَيضوي فشؤشنت و كاسطَيشي 
 73,536 61.28 كؤي طصيت تيضوي بةسًيوَيم

 483.8 0.40 تَيلشاي تَيضوي هرتَيم 
 اْكاسي توَيزةسة بة ثصت بةطنت بة صاُياسيةكاُي بالوكشاوة هة اليةْ وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةك :طةسضاوة

 ثاَهجصيت حلوًةت بؤ ُشخةكاْ 
، طواية ٓاوكاسي خةَهلي كةَ دةساًةت دةكةْ تا يةناتاُي دوُيا بةسدةواَ ثاَهجصيت ُشخي طوتةًةُي دةكةْ ٓةس يةكةو بة بياُويصؤس هة وَه

صتية دةكةْ. بة طويَشةي َ ثاَهجت ئةبة بياُوي ٓاُذاُي طةشةي ئابووسي و ثةسةثيَذاُي ووال ْلةويَت ياُياْ بة ٓةسصاُرت دةطةطوتةً
ئةو ًوياس دوالس كة دوو بةشي  312جئاْ طةيصتؤتة هة ٓةًوو طةسجةَ ثاَهجصيت ُشخي طوتةًةُي  2889طاَهي هيَلؤهيِةوةكاْ هة 

طويَشةي  ةب َابةَه .تةسخاُلشاوة ِةسةكاْبةسٓةًٔيَثاَهجصيت ئةويرت بؤ ، دؤالس بؤ ثاَهجصيت بةكاسبةس بووةًوياس  (211ثاسةية )
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ي ثاَهجصيت بؤ طوتةًةُي طةيصتؤتة صياتش ئاًارة بةوة دةكات كة بشِ 2813هة طاَهي  IMFيِةوةيةكي طِذوقي دساوي ُيَودةوالتي لؤَهيَه
 . 3ًوياس دؤالس 488هة 

ُية كة بشةكةي  تا صؤس سووْبؤ ُشخةكاْ بةالَ تا ئيظ بيَتُية بة ٓةًاْ بياُووي وَهاتاُي تش ئةو ثاَهجصتية كشاوهة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ دووس
 . طوتةًةُي ًزيةكي صؤس ٓةية هة ٓةرًاس كشدُي تيَضوي بةسٓةًٔيَِاُيو، ضوُلة تةًضةُذة

دةطةسيَتةوة  ُياْ. ئةو جياواصيةسٓةًٔيَِاجؤسةكاُي طوتةًةُي ثيَذةفشؤششيت جياواصة هة تيَضوي بةٓةًوو ُشخاُةي كة  هةودياسة  ٓةسوةن
بة  ةكاْ تا بةكاسبةساُي ٓةسميى كوسدطتاْ بة تايبةتي كةَ دةساًةتةكاْ بتواُّ ئةو طوتةًةُياُةبؤ ثاَهجصيت حلوًةتي ٓةسيٍَ بؤ ُشخ

 .دةطت بيَِّ
تي طاًاُة طشوشتيةكاْ ةوةن ئةوةي وةصاسني ٓةسيُذة صؤس بةسصضوةكاْ ٓيَِة خةًَواُذُي تيضوي بةسٓةًٔيَِاْ، تيَبةَهاَ وةكو دةسكةوت ه

ي طشوشيت طاًاُيَلو و هة خاكي كوسدطتاْ بةسٓةَ ديَت طةس ئةو بِةًايةي كة ُةوتي خاس بلةيّ هة. ئةطةس تيَضوةكة ٓةرًاباطي دةكات
ديِاسة بؤ  483.8خصتةي طةسةوة دةسكةوت تيَضوةكة بة تيلشايي ةًٔيَِاُي ٓةرًاسدةكشيَت وةكو هةتةُٔا تيَضوي بةسٓ صتيٌاُية، ئةوايُ

ت قاصاجنيض دةكات تةُٔا هة ُةوتي طجى ةلو هة ٓةُذي بةسٓةَ وةكو بةُضيّ حلوًبةَه ي ثاَهجصيت ٓيَِذة صؤس ُيةٓةس هرتيَم كةواتة بشِ
 . ن دةسدةكةويَت هةو خصتةي خواسةوةوةٓةس. اَهجصتيةكة صؤسةث

 

 (9خصتةي )

 ( ةًاي تَيضوي خةًَويِذساو ) ديِاسٓةرًاسكشدُي بشي ثاَهجصيت سؤراُةي حلوًةت بؤ ُشخي طوتةًةُي هة طةس بِ

بشي  ةسٓةَجؤسي ب
ي دابةشلشاو

 سؤراُة

تَيضوي 
ٓةًَٔيِاْ / سبة
 هرت

ُشخي 
 / هرت ثاَهجصتلشاو

 سؤراُة  ُشخ/  ثاَهجصيت جياواصي ُشخ 

 12,960,000  16.2 500 483.8 800,000     تاكصي)كري ( بةنسيهى 
 35,640,000   16.2 500 483.8  2,200,000 تايبةتئؤتؤمبيلي بةنسيهى 

 3,240,000   16.2 500 483.8  200,000    بةنسيو بؤ حكومةت
  - 37,840,000  - 68.8 415 483.8  550,000    بؤ حكومةت اويلطاز
  - 58,480,000  - 68.8 415 483.8  850,000    بؤ موةليدة اويلطاز
 23,520,000   16.2 500 483.8  1,400,000 ؤ ئؤتؤمبيلب اويلطاز

 - 29,142,000 -  323.8 160 483.8  90,000      نةوت بؤ حكومةت
  - 84,188,000 -  323.8 160 483.8  260,000   نةوت بؤ فرنةكاى

 - 647,600,000 -  323.8 160 483.8  2,000,000 نةوت بؤ ماالى
 نةوتى رةش بؤ كارطةكاى 

 /مانطانةتةى

 

120,000  
 

492,000  350,000  
 

    142,000 
-   
 

568,000,000 -  

   - 1,943,038,888     صيت كؤي ط
فةسًاُطةي دابةشلشدُي  و داتاي كاسي توَيزةسة بة ثصت بةطنت بة صاُياسيةكاُي بالوكشاوة هة اليةْ وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ طةسضاوة:
 .2014 طوتةًةُي

                                                           
3
 Cees van Beers, Jon Strand,  Political Determinants of Fossil Fuel Pricing,  Policy Research 

Working Paper, The World Bank, May 2013 . P 2 
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تي خاوي وةكو طاًاُيَلي ُصتيٌاُي ي يةكةَ بؤ تيضوةكاْ كة ُةوة، بة طويَشةي ئةو خةًَواُذُكو دةسكةوتوة هةو خصتةيةي طةسةوةوة
كاُي طوتةًةُي هة سؤرريلذا ئةو تيَضوة ثاَهجصيت حلوًةت بؤ ُشخة بة طويَشةيديِاسة.  483.8 كة تيَضوةكة بؤ هرتيمٓةرًاس كشاوة 

يَصتا صؤس دياسة بةَهاَ ٓطةوسة ؤس ص( ئةو بشة ٓةسضةُذة 48,496,788,888ياْ هة ًاُطيلذا )، ( ديِاسة1,349,898,888) دةكات
 .تي ٓةسيٍ بَواوي كشدؤتةوةةكةًرتة هةوةي حلوً

كة  اوي دةكاتةوة.ًاُة طشوشتيةكاْ بَوُشخي باصاسة جئاُيةكاْ ٓةرًاس دةكشيَت ياْ وةكو وةصاسةتي طا بةَهاَ كاتي تيَضوي ُةوتي خاو بة
بؤ ٓةس دؤالس  8.83ضوةكة دةكات بة ئةو كاتة تيَدؤالس هة بودجةي ٓةسيٍ دةبشيَت  188سًيويَم ُةوتي خاو ةحلوًةتي ُاوةُذي بؤ ٓةس ب

ضوة بةساوسد بلةي بة . ئةطةس ئةو تيَُشخي ئيَظتاي باصاسة دساويةكاُي ديِاس بؤ ٓةس هرتيَم بة 997رتيَم ياْ بة ديِاسي عرياقي دةكات يه
 .اسةوة دياسةٓةسوةن هةو خصتةيةي خو. ةويَت كة ثاَهجصتيةكة صؤس صياتشةخةكاُي طوتةًةُي بؤًاْ دياسدةكسُة

 ( 10خصتةي )  

 ( )ديِاس ٓةرًاسكشدُي بشي ثاَهجصيت سؤراُةي حلوًةت بؤ ُشخي طوتةًةُي هة طةس بِةًاي تَيضوي خةًَويِذساوي دووةَ 

بشي دابةشلشاوي  جؤسي بةسٓةَ
 سؤراُة

تَيضوي 
بةسٓةًَٔيِاْ 

 / هرت

ُشخي 
ثاَهجصتلشاو/ 

 هرت

 ثاَهجصيت ُشخ/  سؤراُة  جياواصي ُشخ 

  - 397,600,000 - 497 500 997  800,000 (تةكصىكري )سيهى بةن
 - 1,093,400,000 - 497 500 997  2,200,000 تايبةت ئؤتؤمبيلي بةنسيهى

  - 99,400,000 - 497 500 997  200,000 بةنسيو بؤ حكومةت
  - 320,100,000 - 582 415 997  550,000 بؤ حكومةت اويلطاز
  - 494,700,000 - 582 415 997  850,000 بؤ موةليدة اويلطاز
  - 695,800,000 - 497 500 997  1,400,000 بؤ ئؤتؤمبيل اويلطاز

  - 75,330,000 -  837 160 997  90,000   نةوت بؤ حكومةت
  - 217,620,000 -  837 160 997  260,000 نانةواخانةكاىنةوت بؤ 

  - 1,674,000,000 -  837 160 997  2,000,000 نةوت بؤ ماالى

نةوتى رةش بؤ  
  120,000          كارطةكاى/مانطانة

492,000 
 

 350,000  
 

    142,000 - 
  

 

568,000,000 -  

  - 5,635,950,000     كؤي طصيت 

دابةشلشدُي  فةسًاُطةي و داتاي كاسي توَيزةسة بة ثصت بةطنت بة صاُياسيةكاُي بالوكشاوة هة اليةْ وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ: طةسضاوة
 .2014طوتةًةُي 

ًةُي هة ةبؤ ُشخي طوتخةًَواُذُي تيَضوةكة بطؤسيّ بةطويَشةي ُشخي ُةوتي خاو ئةوة ثاَهجصيت  سطةسةوة دةسدةكةويَت ئةطة ةىهةو خصتةي
ئةو بشة ثاسةية بؤ  ديِاس.169,878,588,888ُة دةكاتكة ًاُطا( ديِاس 5,635,958,888) بةسابةس صياد دةكات 5بة ٍ ٓةسيَ

 . سةيةٓةسيٌَيَلي وةكو كوسدطتاْ صؤس طةو
ٓؤي ئةوةي ُاتواُذسيَت طةسجةَ خواطيت ٓةسميي كوسدطتاْ هة ٓةًوو جؤسةكاُي طوتةًةُي تةُٔا بة بةسٓةًي خؤًاَهي دابني بةاَ بةَه

رياْ و طاصاويى هة دةسةوةي كوسدطتاْ ) ئيَ ّ وتي وةكو بةُضيوبلشيَت بؤية وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ ٓةُذي هة جؤسةكاُي بةسٓةًي ُة
ةو وَهاتاُة ٓاوسدةي . ٓةس بؤية حلوًةتي ٓةسيٍَ تيَضوي بةسٓةًةكاُي ُةوت هةطةس ئةو ُشخاُة بِيات دةُيَت كة هاتتوسكيا( ٓاوسدة دةك

بؤ  ويَظتطةكاُي كاسةباهرتة هة سؤريلذا بؤ  ًويوْ 9رياُةوة سؤراُة بشيَلي صؤسي هي ٓاوسدة دةكشيَت كة ُضيلةي ايى هة ئيَوثيَذةكشيَت. طاص
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ديَِيَت بؤ ٓةرًاس اًاُة طشوشتيةكاْ ئةو ُشخة بةكاسبؤية وةصاسةتي ط رتيم.ييِاس بؤ ٓةس هد 1188ة ُشخي وي كاسةبا بؤيَِاُي تةصبةدةط
 .دةكةويَتوة دةسخواسةو خصتةي هة دةكةويَت وةن ٓيصتا صياتش دةسبةو ثيَية بشي ثاَهجصيت. كشدُي تيَضوي ٓةًوو طوتةًةُيةكاْ

 

 ( 11خصتةي )  
 ( ُة طشوشتيةكاْ )ديِاساي ثاَهجصيت سؤراُةي حلوًةت بؤ ُشخي طوتةًةُي هة طةس بِةًاي تَيضوي وةصاسةتي طآًةرًاسكشدُي بِش

ي دابةشلشاوي بِش جؤسي بةسٓةَ
 سؤراُة

تَيضوي 
 هرت/بةسٓةًَٔيِاْ

ُشخي 
 هرت/ثاَهجصتلشاو

 ثاَهجصيت ُشخ/  سؤراُة  جياواصي ُشخ 

   - 480,000,000  - 600 500 1100  800,000     (تةكصىكري )بةنسيهى 
ئوتؤمبَيلي  بةنسيهى 

 تايبةت
2,200,000  

1100 500 600 - 1,320,000,000 - 

 - 120,000,000 - 600 500 1100  200,000    بةنسيو بؤ حكومةت
 - 376,750,000 - 685 415 1100  550,000    بؤ حكومةت اويلطاز
 - 582,250,000 - 685 415 1100  850,000      بؤ موةليدة اويلطاز
 - 840,000,000 - 600 500 1100  1,400,000  بؤ ئؤتؤمبَيل اويلطاز

 - 84,600,000 - 940 160 1100  90,000       نةوت بؤ حكومةت
 - 244,400,000 - 940 160 1100  260,000     نانةواخانةكاىنةوت بؤ 

 - 1,880,000,000 - 940 160 1100  2,000,000 نةوت بؤ ماالى
نةوتى رةش بؤ  

 كارطةكاى/مانطانة

 

    120,000  
 

492,000  
 

 350,000  
 

142,000 - 
 

568,000,000 -  

 - 6,496,000,000     كؤي طصيت 
فةسًاُطةي دابةشلشدُي  داتايو  اوة هة اليةْ وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْكاسي توَيزةسة بة ثصت بةطنت بة صاُياسيةكاُي بالوكش طةسضاوة:
 2014 طوتةًةُي

ٓيَصتا ، ئةوة ثاَهجصيت ُشخي طوتةًةُي ثاَهجصيت ُشخةكآْةرًاسي هة بلةيّ  ئةو تيَضوةي وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْسةضاوي ئةطةس 
بة كة ( ديِاس 194,888,888,888، ًاُطاُة دةكات )هة سؤريَلذاديِاسة  (649,6888,888)كة ُضيلة هة دةسدةكةويَت. طةوسةتش صؤس

 . كشدوط بؤ ًاُطيَم صؤس باسيَلي طشاُة بؤ بودجةي حلوًةتةتيَلي طةشةثاسةية ٓةتا بؤ دةوَه ئةو بشة (سالؤد16,248,888)ةدةكات دؤالس
 

 كاسيطةسي و ئاطةواسةكاُي بةسصبوُةوي ُشخي طوتةًةُي 
ٓاتوو دؤخي ئةسيَين و ُةسيَين ٓةبيَت. ئةطةس كاسيطةسي هة يةن كاتذا  ًةُي كاسيطةسي دووطةسةية دةكشيَتةبةسصبووُةوةي ُشخي طوت

هة بةسٓةًةكاُي طوتةًةُي ئاساطتةي  يَبةسصبووُةوةي ُشخي ٓةُذ ا، ئةوت و ئابووسي هة طةشةكشدُذا بيَتات طةقاًطري بيَوَهئابووسي 
كاسدةكاتة طةس وُةوةي ُشخي بةُضيّ ياْ طاصاويى سٓيَِاُي ٓةًوو ئةو طوتةًةُياُة بؤ منوُة بةسص بوبةكاسبةساْ بؤ ريشاُةتش دةبات هة بةكا

 :وة ٓةسوةنوةكاْ بةكاس بيَِّ كة ئةوةط طوودي ٓةية هة ضةُذيّ سووةئةوةي كةًرت ئؤتؤًبيَ
ى ريِطةي رًاسةي ئؤتؤًبيَبووُي طاَهي سابشدوو بةٓؤي صؤس ٓةوا، وةكو دياسة هة دةوبووُي ريِطةةي ثيظبووُةوكةً -

ٓةواي كوسدطتاْ ضةُذ تا ٓةوا ٓةَهذةًزيّ دةصاُني  سووُي دياسة كاتيَثيظبووُي صؤسى بةخؤيةوة بيِيوة، صؤس بةكوسدطتاْ 
 .ُاتةُذسوطتة

يَلرت طوًاْ ٓاتوضوو صؤس ئاطاُرت و س، كة بيَؤي كةًرت بةكاسٓيَِاُي ئؤتؤًبيَىٓغي ُيَو شةقاًةكاْ بةباَهةسكةًبوُةوةي قة -
 دةبيَت.
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 ،بةسصتشحلوًةت بؤ ُشخ بةٓؤي كةَ بةكاسٓيَِاُي طوتةًةُي و فشؤشتين طوتةًةُي بةُشخيَلي ثاَهجصيت  ىةوةُدشلًةك -
 بؤ ضةُذيّ ثشؤرةي خضًةتطوصاسي بةكاسبيَت .دواتش بودجةي حلوًةت دابني دةكات كة دةكشيَت  بؤكة ئةوةط صيادةيةن 

كة تا سادةيةن بة قةيشاُيَلي داسايي دةسوات و ٓيَصتا  و باسودؤخةي ئيظتاي ٓةسميي كوسدطتاْ ي ُشخ هةةبةسصبووُةو ،ةوةهةاليةكي تش
  طةواسي ُةسيَين صؤس خشاثي ٓةبيَت، ضوُلة:دةكشيَت ئا، ية ثصيت ثيَوةببةطيتُي  ىتؤوشخاُيلي ئةريَ

طةسضاوةي  وٍ ةَهلي ٓةسيَبؤ خ بةسٓةًيَلي صؤس طشُطةكة طوتةًةُي بة تايبةتي ُةوتي طجي  بةسصبووُةوةي ُشخي -
طتةيةن دسوطتلشاوة ةهة صطتاُذا بةتايبةتي بؤ خةَهلاُيَم كة خاُوةكاُياْ هةكةسًاَهةكاْ ة بؤ طةسًلشدُةوة يطةسةكي

 ... ٓتذ. ةكاْي ًاَهةكاْ و قوتاخباُةكاْ و ًضطةوتية بؤ طةسًلشدُةوةُياثاسيَضيَت و ٓيض طةسضاوةيةكي تش سًي ُطة
طجي بؤ خةَهلي كةَ دةساًةت كة ُاتواُّ بشي ثيَويظت هةو بةسٓةًة دابني بلةْ بؤ طةسًلشدُةوة ُةوتي  صيادبووُي ُشخي

 صؤس ئةطتةًة خؤساطش بّ هة بةساًبةسي.

كاسيطةسي صؤس خشاثرتي بةطصيت بةسصبوُةوةي ُشخي ُاْ  ية بؤ ُاُةواخاُةكاْ،طتةيةكي طةسةكيةجطة هةوة ُةوتي طجي كةس -
 .دةبيَتبة طةس بةكاسبةسدا 

م ِيَٓتذ كة بؤ ٓةًوو شويَ... ؤوةكو ثاس و ًيرتِةوةي طصيت بة ثيَي ثيَويظت ٓةسوةٓا بة ٓؤي ُةبووُي شيواصي طواطت  -
بؤية  واصي طةسةكي طواطتِةوة هة ٓةسيٍَ.طاُي ُاتواُيَت دةطبةسداسي ئؤتؤًبيوةكاُياْ بّ وةكو شيَابشوات خةَهم بة ئ

اْ ياْ قوتوبياْ بؤ ثي دةبيت بةطةس طواطتِةوةي كاسًةُذاْ بؤ كاسةكاُيبةسصبووُةوي ُشخي بةُضيّ كاسيطةسي صؤس خشا
 . كة رياُي سؤراُةي خةَهم بةسةو ئاَهؤصي صؤس ُاسيَم دةبات.قوتاخباُةكاْ

، كة ئيظتا بةشيم بةسصدةكاتةوة بة تيَلشا ُشخي ئةًجيَشيم كة بيَطوًاْ بةسصبووُةوي ُشخي طاصاويى بؤ ًوةهيذة ئةٓويةكاْ -
 ي ئيظتا هةو باسودؤخة ئةواْ دابيين دةكةْ، خةَهم بة ئاطاُي ُاتواًُّاَهاْ هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ  يكاسةبا هة تةصووي

 بطشْ. يضاى ًوهيذةكاُكاسةبئةًجيَشي بةسطةي ٓيض صيادةيم هة ُشخي 

وكاَهيةكاْ و و طاصاويى كاسدةكاتة طةس صيادبووُي تيَضوي طواطتِةوةي ٓةًوو بةسٓةًة كصتبةسصبووُةوي ُشخي بةُضيّ  -
 .دسوطت دةكاتن هة ٓةَهاوطاُي ئابووسي ةجؤسيم سيَزةية كاَهاكاُي باصاس ب

 ئةوةط كاس دةكاتة طةس ئةوةي  ،ية هة طةيَ خواطت هةطةس ئؤتؤًبيىي ٓةيهة بةس ئةوةي ُشخي بةُضيّ  ثيوةُذي ثيَضةواُة -
ئةوط صياُيلة بؤ ئةو  ةن هة ُشخي بةُضيّ .هة طةيَ ٓةس صيادةي يى و بةٓاكةي بة خيَشايي دادةبةصيَتُشخي ئؤتؤًبَ

 .4ظتا بةٓاكةي صؤس دابةصيوة يَكةطاُةي ئؤتؤًبيى بة ُشخيَلي صؤس كشيوياُة ئ

 :ئةجناَ و ثَيصِياس
ت دةطةيّ بة ضةُذ ئةجناًيَم كة دةكشيَ، و ثيَويظتطت ءسي هة بةدةطتٔيَِاُي داتاي دكوسِوَ تويَزُةوةية طةسباسي بشيَم كةًهة كؤتايي ئة

 ةى خواسةوةدا:وة هةَ ضةُذ خاَهبلشيَِةكوست 
ِيَلي طةوسة هة ُيَواْ يَصؤس الواصة كةه ُاوةخؤ  يتواُاي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ هة بةسٓةًٔيَِاُي بشي ثيَويظت بة خواطيت باصاسةكاُ -1

ٍ بة وسدي وًةتي ٓةسيَثيَويظتة حلتشطِان هة ئيَظتا و دآاتوودا. خواطت و خظتِةسوو ٓةية كة بةسدةواَ دةبيَتة طشفتيَلي 
ُي كاسيطةسي ئةو طشفتة ُةبيَتة كؤطجيَلي تشطِان بؤ طةسٓةَهذا دآةًٔيَِاُي خؤًاَهي صياد بلات تا هة دآاتووسي بةاتواُ

 قةيشاُي ئابووسي و كؤًةاليةتي صياتش.

. ئةوةط واطت كةًذةكاتةوةبةسص بيَتةوة خ ُشخذا ٓةسضةُذ ُشخ ةكي كاسيطةسي ٓةية هةطةيَيطةس طوتةًةُي ثةيوةُذيخواطت هة -2
 بؤ حلوًةت. ضوُلة كاتيَم كة ي صياتشًاُاي ئةوةية كة بةسصكشدُةوةي ُشخ ٓةًوو كات ُابيَتة ٓؤي بةدةطت ٓيَِاُي دآات

ٔات كةَ دةبيَتةوة ُةن صياد بةوةط كؤي دةطتبشى كةًرتي هيَذةكشْ و  اْبةكاسبةس دا،ُشخ بةسصدةبيَتة هة ئاطتيَلي دياسيلشاو

                                                           
4
 Paul krugman, Robin Wells, Microeconomics, second edition , worth publisher ,United States of America 2009. P 

67 
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كشدُي دآات ياْ ثشكشدُةوةي ةذبؤ صيَ بباتكشدُي ُشخي طوتةًةُي صياد ثةُا  بؤ ؤية ُاكشيَت حلوًةت ٓةًوو كات . ببلات
 .ذاهة بودجةكةي يَمكوستٔيَِآُةس

ُاتواُني بة دسوطيت ُشخةكةي دياسي بلةيّ ياْ بشي ثاَهجصيت  تيَضوي بةسٓةًٔيَِاْ صؤس ئاَهؤصة، بةجؤسيَم كةٓةرًاس كشدُي  -3
يَت ثاَهجصيت ُشخ دةَه يَ، بة شيَوةيةكة خةَهم ًتٌاُةي ُةًاوة بة قظةكاُي حلوًةت كاتبؤ ُشخ صؤس تةًوو ًزاوويةحلوًةت 

 ُةدات. طةس ياْ صاُياسي هة كة تيضوةكة هة خةَهلي بصاسيَتةوةة يُذي حلوًةت ُيةبؤية هة بةسرةو دةكةيّ.

ٓةسصاُرتة هةوةي ٓاوسدة  ُةوتيةكاْ هة ُاو ٓةسيٍَ صؤسٓةًة سبة ي هةو تويَزيِةوةية دةسدةكةويَت تيَضوي ٓةًووةوةكو ئةو -4
بة شيَوةيةن بتواُني ٓةُاسدةي دةسةوةي  دةكشيَت. بؤية ٓةوَهذاْ بؤ باشرتكشدُي جؤسي بةسٓةًةكاْ و صيادكشدُي بشةكةي،

صة طياطي و ئابووسيةكاُيصٌاْ صؤسيم هة كيَ و ،هة ٓةُاسدةكشدُي ُةوتي خاو يةوةٓةسيٌَي بلةيّ صؤس باشرتة هة سووي ئابووس
 كةًذةكاتةوة. 

لاسي كشدُي ُشخ هة ئيظتادا كاسيطةسي ُةسيَين صؤس خشاثي دةبيَت ضوُلة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ٓيَصتا ئاًادة ُية هة سووي دةط -5
ُةوةي باشرتي ُشخذا كاسداكشدُة هةدةكشيَت ئةو صياد هة شيَواصي بةكاسبشدُي طوتةًةُي.شخاُي ئابووسي بؤ ٓيض طؤساُيَم ريَ

ي ظتةسُاتيَهئةياْ  شرت و جياواص دابني دةكشيَت.ي باة، ئاًشاصي طةسَ كشدُةوواصي طواطتِةوةي طصيت ثيَصلةوتووٓةبيَت كاتيَ شيَ
  لشيَت.بوصة طواطتِةوة دابني باشرت و ٓةسصاُرت بؤ 

ضوُلة ئةو ُةسخة ( 888 – 758كة هة ُيَواْ )هة ئةجناًذا ئةو تويَزيِةوةية دةتواُيَت طوجناوتشيّ ُشخ بؤ بةُضيّ دياسي بلات  -6
، ثيَذاويظيت خاوةْ ئؤتؤًبيَوةكاْ تا كوسدطتاْ تيايذا ٓاوطةُط دةبيَت وو هة باصاسةكاُي ٓةسيٌَيٓيَضي خواطت و خظتِةسِ

سيَلي صؤس ٓةًاْ كاتذا با، هةودجةي حلوًةت بؤ باَهجصتيلشدُيسادةيةكي باط بةسدةطت دةكات ُاشبيَتة باسيَلي طشاْ بةطةس ب
  ية بؤ خةَهلي كةَ دةساًةت.يطشاُيض ُ
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 : كاْطةسضاوة

           (http://manifest.univالبيئة  على وانعكبسبته البترولي النشبط, شطيبة  زينب وقريشي  السعدية حليمة -

     15.10.2014)  

- United States Government Accountability Office, understanding the factors that 

influence 

 the retail price of gasoline , may 2005 
-  

- Paul krugman, Robin Wells, Microeconomics, second edition , worth publisher 

,United States of America 2009> 

- Cees van Beers, Jon Strand,  Political Determinants of Fossil Fuel Pricing,  Policy 

Research Working Paper, The World Bank, May 2013. 

 .2014وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ . ثاَهاوطةكاُي كوسدطتاْ  -

 2014وةصاسةتي طاًاُة طشوشتيةكاْ . فةسًاُطةي دابةشلشدُي طوتةًةُي ثاسَيضطاي / ٓةوهري ، طوَيٌاُي ، دٓؤن ،   -

 2014ي كوسدطتاْ ، وةصاسةتي ُاوةخؤ . بةسَيوةبةسايةتي طصيت ٓاتوضؤي ٓةسيٍ ، بةشي ئاًاس  حلوًةتي ٓةسمي -

 داُيصتواُى حلوًةتي ٓةسميي كوسدطتاْ . وةصاسةتي ثالْ داُاْ. دةطتةي ئاًاسي ٓةسَيٍ .  ساثوستي ًةصةُذةى -

 2014( ئابي  2020- 2009كوسدطتاْ  )  ٓةسَيٌى

 

  

http://manifest.univ/
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 فؤسًي ثشطياس

سَيض : ئةَ  فؤسًة تةُٔا بؤ ًةبةطيت توَيزيِةوةي صاُظتية دَهِيابة صاُياسيةكاُي ُاوي تةُٔا بؤ ًةبةطت صاُظيت و ئابوسي  ٓاواَلتي بة
 توَيزةس   د. تواُا فاصي طاحل                                      بةكاسدَيت ٓاوكاسيتاْ جَيطاي طوثاس و ثَيضاُيِة .     

 ُةكةت ضةُذة: )         ( كةطةرًاسةي ئةُذاًاُي خَيضا .1
 ئاطيت دآاتي ًاُطاُةي ٓةًوو خَيضاُةكةت ضةُذة؟ .2

 ًويوْ ديِاس 1.5 –ًويوْ 1ًويوْ ديِاس                     1 –ٓةصاس  750ٓةصاس ديِاس                         750 -500

 ًويوْ صياتش 2.5ديِاس                         ًويوْ  2.5 –ًويوْ  2ًويوْ ديِاس                   2 –ًويوْ     1.5

 . ئاية ئوتؤًبيوتاْ ٓةية هة خيضاُةكةتاْ ؟:             بةهي                      ُةخَيش3

 ئةطةس ئوتؤًبيوتاْ ٓةية، بة كؤي خَيضاُةكةت ضةُذتاْ ٓةية : -4

 ئؤتؤًبيى ياْ صياتش 3         ئؤتؤًبيى                      2ئؤتؤًبيى                      1

 ضةُذ ئوتؤًبيى تاْ ٓةية بة كاصوايى ئيض دةكات  -5

 ئؤتؤًبيى 2ئؤتؤًبيى                      1ٓيض ئؤتؤًبيوَيم بة طاصوايى ُية            

ةكذا بؤ ٓةس ئؤتؤًبيَوَيم ئةطةس ئةطةس ُشخي بةُضيّ بة طوَيشةي ئةو خصتةي خواسةوة بَيت ئاًادةي ضةُذ هرت بةُضيّ بلشيت هة ٓةفتةي -6
 ٓةتاُة ) تلاية ُيصاُةيةن دابيَن هة طةس بشي ئةو هيرتاُةي كة ئاًادةي دةيلشيت بة ساًبةس ٓةس ُشخَيم هة ٓةفتةيةكذا(

ُشخي بةُضيّ بة ديِاس بؤ ٓةس  بشي ئةو بةُضيِةي ئاًادةي بيلشَيت  بؤ ٓةس ئوتؤًبَيوَيم هة ٓةفتةيةكذا
 هرتَيم

 80صياتش هة 
 هيرت

 ديِاس بَيت 500ئةطةس  هرت 50 هرت 60 هرت 70 هرت 80

 50صياتش هة 
 هيرت

 ديِاس بَيت 700ئةطةس  هرت 20 هرت 30 هرت 40 هرت 50

 40صياتش هة 
 هيرت

 ديِاس بَيت 900ئةطةس  هرت 10 هرت 20 هرت 30 هرت 40

 40صياتش هة 
 هيرت

 تديِاس بَي 1100ئةطةس  هرت 10 هرت 20 هرت 30 هرت 40

ئؤتوًبيوةكةَ سادةطشَ  هرت 10 هرت 20 هرت 30 هرت  40
 بةكاسيِآَيٍِ

 ديِاس ياْ صياتش بَيت 1250ئةطةس 

 

 هيرتي ُةوتي طجي بة كاسدَيِّ بؤ طةسَ كشدُةوةي ًاَي  هة سؤريلذا 5هة صطتاُذا بؤ طةسَ كشدُةوةي ًاَي ضةُذ هيرت ياْ طاَهوُي  -7

 هيرتي هة سؤريلذا 5طاَهوُي  3هيرتي هة سؤريلذا                  5طاَهوُي  2هيرتي هة سؤريلذا           5اَهوُي ط 1( هيرت             5كةًرت هة )

طاَهاُة جطة هة بشة ُةوتةي كة هة طةي فؤسًي خؤسان بة ُشخي دياسيلشاو وةسي دةطشيت  ضةُذ بةسًيى ُةوتي طجي صياتش دةكشيت  بؤ طةسَ  -8
 كشدُةوةي ًاَي :

 بةسًيى 3              بةسًيى       2             بةسًيى     1          بةمشاْ ُاكات بةالَ ُاتواُني بيلشيّ            اكشيّ و بةمشاْ دةكات     ٓيض ُ


