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 بةزِيَوةبةزايةتى طشتى ضاوديَسيىء طةشةثيَدانى كؤمةآليةتى هة ثازيَصطاى ضويَنانى
 7102كييةكانى شةش مانطى يةكةمى ئامازو شانيازيى كازو ضاال

 
دةزطاكةانى رِططةياندنةةوةل لةة    وةك بةشيَك لة ثابةندى بة شةفافييةتء بةرضاورِوونى هاووآلتيان لة رِيَطةةى  

)وطتة لةة   7102كىء زطنيارييةكانى شةش مانطى يةكةمى ساَلى ثوختةى كارو ضاالتةوةرى جياوطزدط  يازدة
 دةخةينةرِوو.بؤ رِطيطشتىء هاووآلتيان ( 7102ى 6ى 01تا  0ى 0
 

 :ثيَداويطتيية تايبةتةكاىخاوةى يةكةم/ 
ًَداويطتًًُ تايبُتاىُّ  ثسؤضةى ثياضوونةوة:ء ذمازة .1 ٌ لةُ ةُزماىةةُمناناٌ   ذمازَّ ُٓو خاوٌَ ث )تةا    تؤمةاز

ّ  0101(، لةةُ ثسةضةةُّ اووبةةازَ ثوةةايًيُوَاا منةةُ بةةُ ةةةُزماىِ ذمةةازَ    30,296)( بسيتًًةةُ لةةُ 7100
ًَاةساووَ    7106ّ 4ضُزةمنايُتِ ُٓجنىمُىِ وَشيساٌ لةُ مةاىةِ    بُجمؤزَيةُ، ذمةازَّ   ثسةضةُمنُ  اَضةتِ ث

( ضةةُزااىِ لًرىةةُ 20,230ذمازَيةةُ) ) (، لةةُو24,729ُٓواىةةُّ ةؤزمًةةاٌ ثسومنساووَتةةُوَ بسيتًًةةُ لةةُ ) 
ًَةِ زوَيينايًةُمناٌ  ايطةتُ اَبةً بسيتًًةُ لةُ )           (، 16,717ثصيواًًُمناىًاٌ منةساووَ، ذمةازَّ ُٓواىةُّ بةُ ث

 (.2,619ُٓواىُ ِ زوَيينايًُمنُ ىاياىةسَيتُوَ بسيتني لُ )

ًَىمنساىِ خاوٌَ ذمازَّ ُٓو منُضاىُّ مؤَلُتًاٌ وَزطستىوَ ياٌ ىىَياساووَتُو مؤهَةتى بةخيَوكاز: .2 َ بؤ بُخ
ًَداويطتِ تايبُت بسيتًًُ لُ ) (، 60( مؤَلُت، مؤَلُتُمناىًش شةزتسييًاٌ لُ وَشازَتِ ثُزوَزاٌَ )071ث

ًَِ زوَطُش )( مؤَلُتُ، 7منُمرتييًاٌ لُ وَشازَتِ طىاضتيُوَو طُياىدىُ منُ تُىَا ) ( 60مؤَلُتُمناىًش بُ ث
َِ، 67ياٌ منىزوو ) ًَِ منُضُ (ياٌ م ( 7(بساْ )0( باوكْ )04اايكْ ) (016ىصياُمناىًش بسيتًًُ لُ )بُ ث
 خى ك.

 7102اابُ اساوٌ لُ  ُ) ماىةِ يُمنُمِ ضاَلِ  ذمازَّ ُٓو مىوضاىُّ مووضةو ياوكازى كؤمةآليةتى: .3
 ,410 ,9,627) بسوَمنُّ بسيتًًُ لُ( منُ  7106ّ 01و 9و 8و 2و 6بسيتًًُ لُ مىوضُّ ماىةُمناىِ)

 ضُاو بًطتْ حُوت ممًؤٌْ ضىازضُاو اَ ٍُشاز ايياز. ىؤ ممًازو  ُ) (000
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 زييةكاى هةبوازى ثازاضتهى مهدالَ:دووةم/ شانيا
 :خانةكانى هة خؤطستو .1

ذمازَّ ميداآلىِ ضىامُىدبىوٌ لُ خاىُّ ضالَ(:  4خانةى ضاواياى )خواز  .أ 
ًَطتُاا ( ميداَل، ذمازَّ ميداآلىِ خاىُ لُ 01ضاَل( بسيتًًُ لُ ) 4ضاواياٌ)خىا ز ٓ
منض(، ذمازَّ ُٓو ميداآلىُّ طُزواوىُتُوَ ىاو  4منىزوو  02ميداَل/  70بسيتًًُ لُ )

 منض(. 4منىزوو  1ميداَل/  9خاىُوااَمناىًاٌ )

(ياٌ 9( ميداَل، لُواىُ )70ذمازَّ ضىامُىداىِ خاىُّ منىزواٌ )خانةى كوزِاى:  .ب 
ًَطتُاا لُ خاىُّ منىزواٌ ) ( ميداَل ذياىِ ٓاضايِ 00طُزواوىُتُوَ ىاو خاىُوااَو لُ ٓ

   بُزوَيدَمنٌُ.

( ميداَلْ لُواىُ 01ذمازَّ ضىامُىداىِ خاىُّ منضاٌ بسيتًًُ لُ )خانةى كضاى:  .ج 
ًَطتُاا )1) ًَصاٌْ لُ ٓ  ( ميداَل لُ خاىُمنٌُ.01( ميداَلًاٌ طُزواوىُتُوَ ىاو خ

 67)ذمازَّ ميداآلىِ اَزَوَّ خاىُ  ناوخيَصاى:مهدالَ بؤ ثسِؤذةى طةزِاندنةوةى  .د 
 منض(. 74منىزوو  08ميداَل/ 

ًَةسَوَ: )خيَصانى جيَطسةوة: ثسؤذةى  .ه  ًَصاىِ ج  منىزو(ميداَل/  0لُ ثسوةذَّ خ
ًَةسَوَمناٌ ًَصاىِ ج ًَسازاوىُتُ ىاو خ ًَصاى 1، ى ْ ٓامااٌَ بؤ ثُضُىدمنساوٌ ًشخ

 .وَزطستيِ ميداَل

 

 ى فسياكةوتهى مهداآلى:006ييَوَى  .2

ًََمُمنُوَ،   (30,790ماىةِ زوابساوواا ) 6لُ ماوَّ  .أ  ثُيىَىدّ لُ  ُوو زوةذاا منساوَ بُ ٍ
 . بؤ ّ ثا يًىَزوة  8.30( ياٌ لُ مناتِ اَوامدا بىوَ لُ ضُعات 8,765لُواىُ )

ًَوُمناىِ لُ ثُيىَىديًُمناىُوَ وَآلمدزاوىُتُوَ بسيتني لُ ) .ب  ًَوُ، لُواىُ 918منؤّ من ( من
(462 ( ْ )َّ ًَوُّ ميداَلِ ٓاوا 440ميداَلِ خاىُخى ًَوُمناىًش بُجمؤزَ من زَ(، جؤزّ من

ًَصاىِ،  081اابُ بىوٌ )  01ياضايِ،  77ضؤشاازّ،  78تُىدزوضتِ،  412خ
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ًَواىُ) ) 04منؤمَُلةا،  2ثُزوَزاَيِ،  (ياٌ ٓازاضتُّ اامُشزاوَّ 072ٍِ تس(، لُو من
 تس منساوٌ بؤ ضازَضُز.

 

 ونطيَف(:ثسِؤذةى ثاهَجشتى دةزوونى مهدالَء خيَصاى بةياوكازى زِيَلخساوى )ي .3

ذمةةةازَّ ٓةةةُو ميداآلىةةةُّ ضةةةىامُىدبىوٌ لةةةُ ضةةةُىتُزَمناىِ ثسوةذَمنةةةُ لةةةُ  ةةةازَمناىِ  .أ 
ًَناىِْ ضُمضةةُماَلْ اَزبُىةةدياٌ بسيتًًُلةةُ )  3,203( ميةةداَل، لُواىةةُ )6,541ضةةم

 .(منض 4,048منىزو ، 

ًَىَّ تًنةِ        .ب  ذمازَّ ُٓو ميداآلىُّ ضىامُىدبىوٌ لةُ ثةسوةذَّ ثاَلجوةتِ اَزووىةِ بُ ة
ميةداَل( منةُ بةُجمؤزَ اابُ ةبىوٌ بُضةُز ٍةُزاوو زوَطةُش         0012بسيتًًُ لُ )طُزةك 

 منىزو(. 544منضْ  2,565)

ًَوةةُ( وَزطةةذاوٌ لةةُ ثسوةذَمنةةُاا بسيتًًةةُ لةةُ     .ج  ذمةةازَّ ٓةةُو ميداآلىةةُّ وَك حاَلةةُت )من
 ميداَل. (086)

ًَصىاىُّ لُ ثسوةذَمنُاا ٍاومنازّ اازايِ منساوٌ بُ بسوّ ذمازَّ  .ا   اةالز بؤ ٍةُز  11ُٓو خ
ًَك بسيتًًُ لُ ) ًَصاى ًَصاٌ.21خ  -( خ

 
 هة بوازى ئافسةتاىء داهَدةدانى ئافسةتانى يةزِةشةهيَلساو:ضيَيةم/ 

ذمةةازَّ ٓةةُو ٓاةسَتاىةةُّ منةةُ ضةةىامُىدبىوٌ لةةُ خصمُتةىشازيًةةُ جةةؤزاو جؤزَمنةةاىِ مةةاَلِ ااَلةةدَااىِ    
ًَاساوو ثةةازَيصزاوٌ بسيتًًةةُ لةةُ )   ، لةةُ  ةةُ) ماىةةةدا  ميةةداَل( 01ٓةةاةسَتْ  009ٓاةسَتةةاىِ ٍُزوَ ةةُل

ًَطةةتُاا لةةُ ماَلُمنةةُ ااَلةةدَازاوٌ بسيتًًةةُ لةةُ )          04ٓةةاةسَتْ  79ذمةةازَّ ٓةةُو ٓاةسَتاىةةُّ منةةُ لةةُ ٓ
 ميداَلًاٌ(.
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 ضوازةم/ هة بوازى ثازاضتهى بةضاآلضوواىء هة خؤطستهياى:
بُضاآلضةىو،  ( 19ذمازَّ ُٓو بُضاآلضىواىُّ ضىاياٌ لُ خاىُّ بُضاآلضىواٌ وَزطستىوَ بستًًةُ لةُ )  

ًَطتُ ةدا )  ٓةاةسَت(، ذمةازَّ    01ثًةاوو   01( بُضاآلضةىو لةُ خاىُمنةُاا ذيةاٌ بُضةُز اَبةٌُ )      41لُ ٓ
 ثُمناُوتُيُ(. 01بُضاآلضىوَ ثُمناُوتُمناٌ تًايدا )

 
 ثيَهجةم/ هةبوازى زِاييَهاىء ثةزوةزدةى تايبةتدا:

طةجنى خاوةى ثيَداويطتى ( مهدالَء 091ذمازةى ضودمةندانى ضةنتةزو ثةميانطاكانى بسيتية هة )
 تايبةت، كة بةجمؤزة دابةشبووى: 

 منض(. 01منىزوو  71ميداَل ) 01ثةميانطاى ئاوات بؤ ثةزوةزدةى ميَشم:  .1
 منض(. 49منىزوو  06خىَييدمناز ) 61ثةميانطاى ييواى نابيطتاى:  .2
 منض(. 07منىزوو  00خىَييدمناز ) 41 ثةميانطاى زِووناكى: .3
 منض(. 78منىزوو  06ضىامُىد ) 44ثةميانطاى يانا:  .4
 منض(. 7منىزوو  9ميداَل ) 00ضةنتةزى ئؤتيصم:  .5
 

 شةشةم/ دايةنطةكاى :
( 709( اايُىةةُ منةُ )  00ذمةازَّ اايُىةةُ حاىمًًةُمناٌ بسيتًًةُ لةُ )      ذمازةى دايةنطةو مهداهَى ضودمةند: .1

ًاٌ لةُ  ( ميةدالَ 0062( اايُىةُيةُ منةُ )  49ميداَلًاٌ لُ خؤطستةىوَ، اايُىةةُ ىاحاىمًًةُمناىًش ذمازَيةاٌ )    
 ( ميداَلًاٌ لُ خؤطستىوَ.010( اايُىةُ منُ )9خؤطستىوَ، ذمازَّ اايُىةُّ ةُزماىةُمناىًش بسيتًًُ لُ )

اايُىةةُ بةٍُؤّ    8مةاىةِ زوابةساوواا    6لةُ   ذمازةى دايةنطةى نوىَ دايةنطةى داخرساو و دايةنطرةى ضرصادزاو:    .2
َّ منساوىُتةُوَ،    0قُيساىِ اازايِْ منُمبىوىُوَّ ميداَل ااخساوٌ، لُ بُزاىبُزاا  اايُىةةُّ   1اايُىةُّ ىةى

ًَدزاو بٍُؤّ ثابُىد ىُبىوٌ بُ زوَيينايٌْ ضًطتنِ اايُىةُمناٌ.  ضصاّ )ٓاطااازمنساىُوَ(ياٌ ث
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 حةوتةم/ خولء زِاييَهاىء ؤزن شؤثةكاى: 
ًَةصاٌ بسيتًًةُ لةُ )        .1 ًَياىِ تايبُت بُ ثسوةذَّ ثاَلجوةتِ اَزووىةِْ منؤمُآليةُتِ ميةداَلْ خ ( 074خىلْ زاٍ

ًَناىِْ ضُمضُماَلْ اَزبُىدياٌ.  ضىامُىدّ خىل لُ  ازَمناىِ ضم
ًَىَّ طوتِ: ضىاز خةى  جؤزاوجةؤز منةُ )    .2 ةزك  7( منةُ  تًايةدا بُ ةدازبىوٌ،    071خىلْ ةزك  ؤث بُ  

 منُ  تًايدا بُ دازبىوٌ. 011منُ  تًايدا بُ دازبىوٌ، يُك طفتىطؤّ منساوَ منُ  11 ؤث منُ 
 
 

ًَةصاٌ تؤمةازٌ بسيتًًةُ لةُ            تةم/ ضاوديَسى خيَصاى:يةش ذمةازَّ ٓةُو منُضةاىُّ لةُ لًطةتِ ضةاواَيسيِ خ
 َوَ ًٍض بسوَ ثازَيُمنًاٌ وَز ىُطستىوَ لُ مىوضُمناىًاٌ. 7101ّ ضاَلِ 8( منُ لُ ماىةِ 24,661)
 

ييةكاى بة برة  بؤ بيها حلومىء باشزطانىء طةشتياز/ ثشلهيهى هيرنةى تايبةتى بةشى ئةنداشيازى نؤيةم
 خاوةى ثيَداويطتى تايبةت:ذيانى ثيَى شياوىء تايبةمتةنديياى بؤ 

ّ  شاىًيةِ  بةؤ  و ضةُزااىًاساو  يساو ( بًياّ ثوةا 74لُ منؤّ ) ًَةِ خىاضةتِ     تايبُمتُىةدّ ُٓىةداشياز بةُ ث
ًَداويطتِ تايبةُت  ٌ 06) اَزمنةُوت  ،ٍاووآلتًاىِ خاوٌَ ث ٌ   ةًاوو  67%بةُ زوَيةرَّ    (يةا بةؤ   طىجنةاوبىو

 ْ جًَاىًةةةُ بةةؤ ضةةةتاىدازاَ   بةةةىوٌ يةةاٌ ىُ ةةةًاو  33%زوَيةةةرَّ بةةةُ واتةةُ   يةةةاٌ (8) تايبُمتُىديًةةُمناٌ
ًَداويطتِ تايبُت.  ُٓىداشيازيًُمناىِ تايبُت بُ ٍاووآلتًاىِ خاوٌَ ث

 بُجمؤزَبىوٌ: ًشزوَيرَّ تايبُمتُىديًُ ُٓىداشيازيًُمناى
يةاٌ   8ٍةُيبىوَ،  زوَمجايةاٌ   67%( لُ بًيامناٌ بُ زوَيةرَّ  06)بىوىِ زوَمجاّ ضىوىُ ذووزَوَ:  .1

 لُضُز ىُبىوَ. زوَمجاياٌ 33%بُ زوَيرَّ 

بةُ مةاااَّ ضةا ْ     35%بةُ زوَيةرَّ   يةاٌ  9اَزَوَّ بًيامنُ )حُو ُ، باخضُ،  ةىَييِ يةازّ(:    .2
 بُ ماااَّ طىجناو زوووثؤ اساوَ. 65%بُزوَيرَّ  ياٌ 01خمًطك زوووثؤ اساوَ، 

ضةه منةُمرتبىوَ،    061لةُ  ثاىِ زوازوَوَمناىًاٌ   13%بُ زوَيرَّ  ياىًاٌ 0ىاو بًيا:  ثاىِ زوازوَوّ .3
 ضه شياتس بىوَ. 061ثاىًاٌ لُ  87%بُزوَيرَّ  يا70ٌ
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ًَك:  .4 ًَك     07تةا   01) ياٌ 6قاازمُّ ىاو بًيامنُ بؤ ٍُز ضُزمنُوتي  1، (ثمةُ بةؤ ٍةُز ضةُزمنُوتي
 ياٌ لُو زوَيرَيُ منُمرت. 6شياتسو  لُو ذمازَيُ ياٌ

بةةةُ مةةةاااَّ  13%يةةةاٌ بُزوَيةةةرَّ  0: (و مناةرتيةةةا w.cمُتبةةةُحْ حةةةُماوْ )ٓةةةُزشّ)شَوّ(  .5
بةةةةُ مةةةةاااَّ شبةةةةسو طىجنةةةةاو    87%بُزَيةةةةرَّ  يةةةةاٌ 70خمًطةةةةكْ ضةةةةا  زوووثؤ ةةةةاساوَ،  

 زوووثؤ اسابىوٌ.

ًَتِ   w.cحُماوْ  .6 ًَداويطتًًُمناىًاىُوَ )مُغطُل، قاعًدَّ تةُوال تايبُتِ بًيامنُ بُ ٍُمىو ث
ٓةةةُو تايبُمتُىديًةةةُياٌ  67%بُزوَيةةةرَّ  يةةةاٌ 06ًمِ اَضةةةتةستً، ...(: غةةةُزبِ، بةةةؤزّ ضةةةت

 ُٓو تايبُمتُىديًُياٌ ىُبىوَ. 33%بُزوَيرَّ ياٌ  8ٍُياىبىوَ، 

ضةه و شيةاتس   91ثةاىِ اَزطامناىًةاٌ لةُ    بُزوَيةرَّ لةُ ضةُاا ضةُا     ثاىِ اَزطا: ضةُزجُو بًيامنةاٌ    .7
 بىوَ.

ًَةدابىوَ بةؤ منُمُٔىةداو،     مُصةةُاّ    63%بُزوَيةرَّ  يةاٌ   01مُصةةُاّ طىجنةاو:    .8 طىجنةاوّ ت
ًَدا ىُبىوَ. 37%بُزوَيرَّ ياٌ 9  مُصةُاّ طىجناوّ ت

ًَوةةةتةاىُو مناةرتيةةةاّ بًيةةةا:   .9 ًَاةةةُوٌَ،  88%بُزوَيةةةرَّ يةةةاٌ  70ض  12%بُزوَيةةةرَّ يةةةاٌ  0ث
 لُ يُك. اووزبىوٌ

طىجنةاو بةىوٌ    70%يةاٌ بُزوَيةرَّ    02( ضةه:  15*31قًاضاتِ ثمةُّ قاازمةُمناٌ لةُ زوَيةرَّ )     .11
ىةةةةُطىجناو بةةةةىوٌ لُطةةةةَُل ٓةةةةُو    30%يةةةةاٌ بُزوَيةةةةرَّ   2 لُطةةةةَُل ٓةةةةُو تايبُمتُىديًةةةةُ،  

 .تايبُمتُىديًُّ قاازمُ

، ( بةىوَ ضةه  42بةؤ   06)بةُزشزّ لةُ    79%بُزوَيرَّ ياٌ  09غُزبِ ىاو بًيامنُ:  w.cبُزشّ  .11
 .بىوَ ضه بُزشتس 42لُ بُزشيًاٌ  21%بُزوَيرَّ ياٌ  0
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 خةزجييةكاى:م/ بودجةو يةدة
ضةُزجُو ٓةُو بةسوَ ثازاىةُّ وَك ىُضةسيُ        :بؤ خةزجييرةكانى بةكازخطر    نةضسيةى مانطانة .1

( منُ بُجمؤزَ اابُ ةبىٌ،  269,000,000وَزطذاوٌ لُاليٌُ ةُزماىةُمناناىُوَ بسيتًًُ لُ )
مةاىةِ زوابةساوواا بسيتًًةُ لةُ      6بسوّ ىُضسيُّ ماىةاىةُّ ايةىاىِ بُزوَيىَبُزايةُتِ طوةتِ لةُ      

ًَناىِ بسيتًًُ لُ )17,841,050)  ,226( ايياز، بُزوَيىَبُزايُتِ ضاواَيسيِ منؤمُآليُتِ ضم

( اييةةةةاز، 5,900,500( اييةةةةاز، بُزوَيىَبةةةةُزَيتِ ضةةةةاواَيسيِ منُمُٔىةةةةداماٌ ) 525 ,153
ًَناىِ )  ( اييةةةةةاز، 500 ,1,530بُزوَيىَبُزايةةةةةُتِ تةةةةةؤزّ ثازاضةةةةةتيِ منؤمُآليةةةةةُتِ ضةةةةةم

( اييةاز، بُزوَيىَبُزايةُتِ   7,282,500ؤمُآليةُتِ اَزبُىةدياٌ )  بُزوَيىَبُزايُتِ ضاواَيسٍ من
(، بُزوَيىَبُزايةُتِ ضةاواَيسٍ منؤمُآليةُتِ    7,912,000ضاواَيسٍ منؤمُآليُتِ بتىَيً/ زواىًُ )

 ايياز. (993,000ضُمضُماَل )

( منازمُىةدّ  0041بسوّ ُٓو ثازاىُّ وَك مىوضةُ وَزطةذاوٌ لةُ اليةٌُ )     مووضةى كازمةنداى: .2
بُزوَيىَبةةةُزَيتِ  6لةةةُ ايةةةىاىِ بُزوَيىََبسايةةةُتِ طوةةةتِْ ضةةةيىزّ بُزوَيىَبُزايةةةُتِ طوةةةتًناٌ 

َِ ضُاو بًطتْ ٍُ ت ممًؤٌ ( 5,328,000,000بسيتًًُ لُ بسوّ ) ًَيج ممًازو ض ايياز بُ ث
 . 7102ماىةِ ضاَلِ  4ىصياُيِ بؤ 

لةُ ضةيىزّ بُزوَيىَبسايةُتِ    اوواا بسوّ ٓةُو ثازَيةُّ منةُ لةُ مةاوَّ  ةُ) مةاىةِ زوابةس         دايات: .3
ًَىَّ ااٍةات بسيتًًةُ لةُ بةسوّ )        طوتًناٌ   ,66,526طُزواوَتُوَ بؤ خُشَييةُّ اَوَلةُت بةُ  ة

000.) 
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 يةم/ صهدوقى ياوكازى كؤمةآليةتى )داياتء خةزجى(:ياشدة
ًَسخىاشاىُوَ  دايات : .1 ًَناىِ منُ لُاليٌُ خ ااٍاتِ صيدوقِ ضاواَيسيِ منؤمُآليُتِ ضم

( اييازْ بُ اةالزيش بسيتًًُ لُ بسوّ 18,772,000بُخوساوَتُ صيدوقُمنُ بسيتًًُ لُ )
($5000. ) 

ًَىَّ ثااا تِ اَوامِ شيااَّ خاىُمناٌ، طسَيبُضت لُطَُل  خةزجى صهدوق: .2 ُٓو ثازاىُّ بُ 
ُمناُوتُمناٌ لُ خاىُّ منازمُىد بؤ خصمُتاساىِ ميداآلىِ خاىُّ ضاواياٌْ بُضاآلضىواٌْ ث

ىواٌ، خُزجِ ىُ تُزطُزّْ تُىدزوضتِ، زواضتُوخؤ بُخوني بُ بُضاآلضىواٌ، بُضاآلض
  (.31,440,000بسوَمنُّ بسيتًًُ لُ )

 
 

 ـ كؤتايى ـ
 
 

ًَناىِ اامُشزاوَيُمنةُ ضةُز بةُ        ًَداىِ منؤمُآليُتِ لةُ ثازَيصطةاّ ضةم بُزَيىَبُزايُتِ طوتِ ضاواَيسيِْ طُ ُث
ًَك    اامُشزاوَو لُ زوَيةُّ  ةُ)  7118 وَشازَتِ منازو منازوبازّ منؤمُآليُتِْ ضاَلِ بُزوَيىَبُزايةُتِْ منؤمةَُل

ًَواُ) اَمنات. ًَناىِ ث  اامُشزاوَوَ خصمُتةىشازّ ضاواَيسٍ منؤمُآليُتِ لُ ضيىزّ ثازَيصطاّ ضم
 

 
 

  ئامادةكسدنى:
 هة ديوانى بةزِيَوةبةزايةتى طشتى يؤبةى زِاطةياندى بةشى ثالىء بةدواداضووى،

 7102ى 2ى 74


