 ‐ 207225ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼر
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻم ﺑﺎر ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ،ﺋﺎﭘﺎم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ،داداﻣﻨﯩﯔ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤ ﻳﻮق ،ﻣن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺟﺎۋاپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤن-1 :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى )ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﯩﺪا  1500دﯨﻨﺎر ﭘﯘﻟﯘم ﺑﺎر(-2 .ﻣن ﺋزۈم ﻣﯧﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺳﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ۋە
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﯧﺮﯨﻤﻧﻤﯘ؟ .دادام ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ دەپ ،ﺋﻳﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨ
ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﮬﻗﻘﯩﻨ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻤﻐﺎ ﻳﺎزدۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳزﻟﯩﺪى-3 .ﻣن ﻛﯩﻤﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﻤن؟ دادام ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤﻧﻤﯘ؟-4 .ﻛﯩﻤﻠردﯨﻦ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻣن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘرﺗﺘﺎ
ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﮬﯟاﻟ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑرﺳم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟-5 .زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﭘﯘل ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎل ﺑﻮﻏﯘزﻻپ ﮔﺷﯩﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﺳك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ -6 .ﻣن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﮬﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩ ﮬﭘﺘ ﺑﯘرۇن ﻳﺗﯜزۈپ ﺑرﺳم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ -7 .ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤن؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎۋۋاﻟﺪا ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯘ ﻳردە راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﯩﻠن
ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﺑﺎر ،ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزى ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎ )ﻳﻧ ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮام( ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳدﯨﻘﯩﺪۇر.
ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪار ﻣﺎل ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﯘش ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷرﺗﻠر ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻐﺎ ،زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﻳﻮق ،ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزى ۋە ﺋزى ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐49632-12459ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰﮔ‐ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﯩﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽ :ﺋزﯨﯩﺰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ،ﺑﺎﻟﯩﯩﺰ ۋە دادﯨﯩﺰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﺑﯩﻠن ،ﻗﻮرﺳﺎﻗﺘﯩ ﺗرەﻟﻤﯩ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯧﺮﯨﯟەﺗﺴﯩﯩﺰ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻳﻧﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﯩﻠﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ‐124965 -146240ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ :ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻮرﻣﺎل ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺑﯘ ﺳﺋﯩﺪﯨﻞ ﺧﯘدەرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﻳﯧﻤﻛﺘﯩﻦ ،ﺧﻮرﻣﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎرﭘﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻛ ﺋﯜزۈﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎدﯨﻦ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘق] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﯩﻨ ﺑﯘﻏﺪاي دەپ ﭼﯜﺷﻧﺪۈردى ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻳﯧﻤﻛﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﻗﺴت :ﺑﯘﻏﺪاي ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﻮﻧﺎق ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺗﯧﺮﯨﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت دەﻳﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﯘر .ﭼﯜﻧ زاﻛﺎت دﯦن ﺑﺎﻳﻼردﯨﻦ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻳﺎردەم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺪۇر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻛرە ،ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﻧخ ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎدەت ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳدﯨﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳدﯨﻘﯩﺴ زاﻛﺎت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧ ﺋز ﮬﺎﻟﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ،ﮔش ﻳﺎﻛ ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ) .ﺋﯧﺰاﮬﺎت :ﺑﯘ ﭘﺗﯩﯟا ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩ ﻛرە ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪۇر(] .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ‐66293-22888
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﻣﯧﻠ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧ ﻳﺗپ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﯩﺰدﯨ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر
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ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋۋەﺗﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠپ ﺋﺗﯜش ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻧﯘرﻏﯘن
ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﯘرﻣﯘﺷ ﻳﺎﺧﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮى ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯘرﺗﺘﯩ ﻛﻣﺒﻏﻟردﯨﻦ ﻛرە ،ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪﯨ زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻛﻣﺒﻏﻟرﻧ ﺑﻛﺮەك ﺗﻮﻧﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ زاﻛﺎت ﻳﺎﻛ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋزى ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯘرﺗﺘﯩﻦ ﺋﺳﻠ ﻳﯘرﺗﯩﺪﯨ
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋۋەﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐43146-81122ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﮬﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩ‐ﺋﯜچ ﻛﯜن ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﮬﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ‐ﺋﯩ ﮬﭘﺘ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋۋەﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ،ﮔرﭼ راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋۋەﺗﺴ ،ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺳﯩﺰﮔ ۋەﻛﺎﻟﯩﺘن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐7175-27016-81164ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻛرە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ راﻣﯩﺰان ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﻳﻮق ،ﺑﻟ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ
ﻣﯩﻘﺪارى ﻗﺎﭼﺎن ﺋﻟﭽﻣ ﻳﺗﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﺴﺎ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ،ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎي ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزراق ۋاﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،زاﻛﺎﺗﻨ ﺑﯘرۇﻧﺮاق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ۋە ﺷﯘﻧ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ زاﻛﺎﺗﻨ ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐98528ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﻠﯩﺮى  ‐145558ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
ﭘرق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ﻧخ ﭘﯘﻟﻐﺎ زاﻛﺎت ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷرت ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻟﭽﻣ ﻳﺗن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﻟﭽﻣ ﻳﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.

4/3

ﺋﮔر ﻣﺎل زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨن ﺋﯘﻧﯩﺪا زاﻛﺎت ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻣﺎل زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﺴ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﺴﺎ ،ﻳﻧ ﺋﻟﭽﻣ ﻳﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﮬﯧﺴﺎﺑ
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣزﻛﯘر ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺎل ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ  85ﮔﯩﺮاﻣﻐﺎ ،ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ 595ﮔﯩﺮاﻣﻐﺎ ﻳﺗﺴ ﺋﯘﻧﯩﺪا زاﻛﺎت ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ  %2.5ﻣﯩﻘﺪاردا
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻛﭘﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐93251-50801ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘراق ﺋﻳﯩﯩﺰﮔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﻣﯘش ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
زاﻛﺎت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐146692ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﺗﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋز ﻣﯜﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪارﻧ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﯩﺰﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪە ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭘرزەﻧﺘﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰﮔ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﭘرزەﻧﺘﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ
ﺑرﮔﻧﺪە ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺋﺎﺗﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻳﺎزﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯕﻠ ﻗﺎﻧﺎﺋت ﺗﺎﭘﺴﺎ ۋە
ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺗﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻳﺎزﻣﺎ
ۋەﺳﯩﻴﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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