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9/7/4102دةزضوو لة زَيكةوتى                                                            دةضتةى ئامازى ٍةزَينى كوزدضتاٌ  

 

 (11/7/4112َاىي  داىيصتواٌ زؤذي جَي)

   :شياد بووىى بة خؤيةوة  بيييوة ذمازةى داىيصتواٌ لة ٍةزَينى كوزدضتاٌ
     وة  433663632 ييةذمازةى ىَيس كة كةس، 43311,,03 طةيصتوةتة  4102 ذمازةى داىيصتواىى ٍةزَينى كوزدضتاٌ بؤ ضاَلى   

 ذمازةى ىَيسيية وة كةس 233343433 ذمازةي داىيصتواٌكة   4110 بة بةزاووزد بة ضاَلى كةضةية 4330236,3 ذمازةى مَيييةى
 .كةس بووة 43,403032ذمازةى مَيييةى   كةس و 43,203014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :كؤمةَلطةيةكى طةجنةٍةزَينى كوزدضتاٌ 

 4102 اوة لة ٍةزَينى كوزدضتاٌ لة ضاَليكة جَي بةجَي كس( االسقاطاتداىيصتواٌ ) كسدىى ثَيصبييى اىيدةزةئةجنامةكبةثَيي 
 طسوثى تةمةىى بؤ زَيرةى داىيصتواٌ وة %31 دةطاتة ىصيكةى ضاَلي32-00 كة زَيرةى داىيصتواٌ لة طسوثى تةمةىى دةزيدةخات

 .ة %3, ىصيكةىزَيرةكةي ضاَل  00 لة ي بضووكرتطسوثى تةمةى لة وة ميداَلاٌ %2و طةوزةتس دةطاتة  ضاَل30
 .% 41ىصيكةي  دةطاتة ضاَلي زَيرةكةي42-00بةَلاو طسوثى تةمةىى طةجناٌ 
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 (:العمرية االعالة نسبة)تةمةٌبةخَيوكةزى ىصو بووىةوةى زَيرةى  
كةس بؤ  33دابةشيوة بؤ  4102ي ضاَلبؤ ضالني 32-00 كازداٌ تةمةىي ئةواىةي لة ىاو طسوثيزَيرةي بةخَيوكةزي تةمةٌ لة اليةٌ 

لةطةل  بة بةزاوةزديً ضاَلي ثَيك دَي 30و ضةزةوةي  ضال 00طسوثي تةمةىي ذَيس  كة ٍَيصي كاز دةزةوةيداىيصتواىي  كةس لة011ٍةز 
 . كةس 011ٍةز بةخَيوكةز بووة بؤ  ,0 ئةو زَيرةية 0066ضةزذمَيسي ضاَلي 

 :ئافسةتة خَيصاىي ضةزؤك كة خَيصاىاىةى ئةو زَيرةى بووىةوةى ىصو

لة ضاَلي  0110ىصو بووةتةوة بؤ  0013لة  4104لة ٍةزَينى كوزدضتاٌ بؤ ضاَلى  زَيرةى ئةو خَيصاىاىةى كة ئافسةت بةزَيوةى دةبات  
 ئامازي ٍةزَيه جَيبةجَيكساوة.بة طوَيسةي  ئةجنامي ئةو  زووثَيواىةي كة لة دةضتةي  4102

 :خطتيةوةي طصيت لة ضاآلىي دواييدابةشيين ِزادةي وةضة
 ة،طصتي تَيكِساي وةضةخطتيةوةي دابةشيينثيصاىداىي   جَيبةجَيكساوٌووثَيوةكاٌ كة لة دةضتةي ئامازي ٍةزَيه بة طوَيسةي دةزةجنامي ز

 بة دزَيرايي ذياىي ٍاوضةزطريي .ئافسةت  ي شييدووة كة لةاليةٌلة دايك بووى كة تَيكساي 16,تَيكِساي وةضة خطتيةوة  4113لة ضاَلي 
ادةية ٍةز بةبةزشي مايةوة بة بةزاوزد بة ووآلتاىي دزاوضَي وةكو ئةو ز 12,طةيصتة  تَيكساي وةضةخطتيةوة 4104بةآلو لة ضاَلي 
 .ضوزيا و ئوزدٌ و ئَيساٌ و توزكيا

 

 :ميداَلاىى شريةخؤزىصو بووىةوةى تَيكِساى مسدىى 
حالةتي مسدىي ميداالىي ثَيض ضاَلي يةكةو بؤ ٍةموو ٍةشازَيكي لة  2,طةيصتة  4113تَيكساي مسدىي ميدااَلىي شريةخؤز لة ضاَلي 

    .4104حالةت لة ضاَلي  46وة ئةو تَيكسايةط ىصو بووةوة بؤ دايك بووي شييدوو 
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