
 بنك اسئلة احملاسبة احلكومية

)ذميَريارى -ثيَناسةى  أاالساس النقدي.-احلكومة االلكرتونية ، ج-احملاسبةاحلكومية  ،ب-عرف :أس /
 )بنةماى كاش (بكة.-)حكومةتى ئةليكرتوني(،ج-مريى(،ب

.جؤرةكانى بةلَطةنامةكان كة لة اشرح وعدد انواع املستندات املستخدمة يف الوحدات احلكوميةس/
 بةكارديَت بيانذميَرة و باسيان بكة.يةحكوميةكان 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                  

فيما يلي املبالغ املخططة و املتحققة واملبالغ املنفذة فعال عن  االيرادات و املصروفات الحد املؤسسات   /س
  -م : 2019احلكومية لسنة 

  التفاصيل  املبالغ املخططة  املبالغ املتحققة  الغ املنفذةاملب

  االيرادات العامة  دينار 1000000  دينار 800000  دينار600000

4650000  
  دينار

4850000 
  دينار

 املصروفات العامة   دينار 5000000

  -املطلوب:         

  واملصروفات يف سجالت اليومية وفق) االساس النقدي( .تسجيل االيرادات  .1

  الرتحيل اىل سجالت االستاذ العام. .2

  غلق احلسابات يف ح/ االيرادات واملصروفات )ح/ النتيجة(. .3

 

 

 

 



فيما يلي املبالغ املخططة و املتحققة واملبالغ املنفذة فعال عن  االيرادات و املصروفات الحد املؤسسات  /س
  -م : 2015احلكومية لسنة 

املبالغ   املبالغ املنفذة
  املتحققة

  التفاصيل  املبالغ املخططة

410000 
  دينار

475000 
  دينار

500000 
  دينار

  االيرادات العامة

150000 
  دينار

220000 
  دينار

300000 
  دينار

 املصروفات العامة 

 

  -املطلوب:

  تسجيل االيرادات واملصروفات يف سجالت اليومية وفق) االساس االلتزام( . .4

  الرتحيل اىل سجالت االستاذ العام. .5

  غلق احلسابات يف ح/ االيرادات واملصروفات)ح/ النتيجة(. .6

  العمومية.اعداد امليزانية .4

                                                              -::فيما يلي تفاصيل  املعامالت املالية الحد املؤسسات احلكومية س/

 دينار .1200000.مولت وزارة املاليةحساب اجلارى  احد املؤسسات احلكومية  مببلغ 1 

 -دات املستلمة فعال من قبل املؤسسة  كما ياتي:. كانت املبالغ املصروفة وااليرا2

 املصروفات الفعلية                               االيرادات الفعلية 

 ضرائب كمركية  1000000رواتب واالجور                      500000

 ايراد تاجري املبانى  200000صيانة املبنى                            400000

 ايرادات االخرى  150000القرطاسية                               300000



تؤمار كردنى كردارى دارايي لة تؤمارى (.لنقدي.تسجيل القيوداليومية الالزمة وفق )االساس ا1 املطلوب :
 .كاش  ار هيَنانى بنةماى بة بةكطشتى رؤذانة

 داراييةكان بؤ تؤمارى ئوستاز..طواستنةوةى كردارة  االستاذترحيل القيود اىل سجل .2

رة تيؤرةكان بذميَبالتفصيل . (نظرية الشخصية املعنوية)عدد النظريات ،ومن ثم اشرح س/
 .بة تةواوةتى ثاشان باسي تيؤرى كةسى سةربةخؤ بكةو،

وان جياوازى نيَ -:احلكومية واحملاسبة املالية من حيثوجه االختالف بني احملاسبة أبني /س
 -ريارى دارايي ضية لة رووى :ريارى مريى وذميَذميَ

 ئامانج  اهلدف . -

 كان.ةوانى دةرةجنامبنةماى ثيَ .اسس قياس النتائج  -

 .ريارىيةكةى ذميَالوحدة احملاسبية .  -

بذميَرة   تؤمارةكان.جؤرةكانى يةالوحدات احلكومعدد واشرح انواع السجالت املستخدمة يف س/     
 . وباسيان بكة كة لةيةكةى مريى  بةكار ديت 

 

اليةنى ليَك ضوون لة نيَوان ذميَريارى دارايي أوجه التشابه بني احملاسبة احلكومية واحملاسبة املالية.  /س
 و ذميَريارى مريى.

 .ي لة يةكة مريييةكانجؤرةكانى ريَنمايي دارايالتعليمات املالية يف الوحدات احلكومية .س/

 . ئاماجنةكانى  ذميَريارى مريى .أهداف احملاسبة احلكوميةس/

ثيَناسةى ( فوائد احلكومة االلكرتونية . 3أهداف و) (3) االلكرتونية،ومن ثم عددعرف احلكومة  /س
( لةسوودةكانى حكومةتى 3( لة ئاماجنةكانى و)3حكومةتى ئةليكرتونى بكة،ثاشان تةنها )

 ئةليكرتونى بذميَرة.



 

                   

فيما يلي املبالغ املخططة و املتحققة واملبالغ املنفذة فعال عن  االيرادات و املصروفات الحد املؤسسات   /س 
  -م : 2015احلكومية لسنة 

  التفاصيل  املبالغ املخططة  املبالغ املتحققة  املبالغ املنفذة

5300000 
  دينار

5500000 
  دينار

  االيرادات العامة  دينار 6000000

3500000  
  دينار

3600000 
  دينار

 املصروفات العامة   دينار 4000000

  -املطلوب:         

  تسجيل االيرادات واملصروفات يف سجالت اليومية وفق) االساس االلتزام( .

  الرتحيل اىل سجالت االستاذ العام.

 االيرادات واملصروفات )ح/ النتيجة(.غلق احلسابات يف ح/ 

                         -م وكانت كما يأتي:2010متت العمليات املالية االتية يف كلية االدارة واالقتصاد خالل عام س /

 م.2010دينارأيرادات لسنة  50000قبض أمني الصندوق مبلغ قدره  .1

 م2010دينار فعال عن مصروفات عامة 400000مت صرف مبلغ  .2

دينار ختص سنة  250000دينار مصروفات عامة من ضمن مبلغ  150000مت صرف مبلغ  .3
 م .2009

دينار ختص  35000بضمنها مبلغ  2010دينار خالل عام  200000مت استالم ايرادات العامة  .4
 م.2009عام 

 . 2010دينار رواتب املوظفني لشهر كانون الثاني  4000000مت صرف مبلغ  .5



تؤمار كردنى كردارة داراييةكان لة تسجيل القيود اليومية الالزمة وفق ) اساس النقدي( .   -املطلوب:
 ى طشتى رؤذانةبة بةكارهيَناني )بنةماى كاش(.تؤمار

                                                               -:فيما يلي تفاصيل  املعامالت املالية الحد املؤسسات احلكومية: 2س/

 دينار .1200000.مولت وزارة املاليةحساب اجلارى  احد املؤسسات احلكومية  مببلغ 1 

 -. كانت املبالغ املصروفة وااليرادات املستلمة فعال من قبل املؤسسة  كما ياتي:2

 املصروفات الفعلية                               االيرادات الفعلية 

 ضرائب كمركية  1000000رواتب واالجور                      500000

 ايراد تاجري املبانى  200000صيانة املبنى                            400000

 ايرادات االخرى  150000القرطاسية                               300000

(.تؤمار كردنى كردارى دارايي لة .تسجيل القيوداليومية الالزمة وفق )االساس االلتزام 1 املطلوب :
 تؤمارى طشتى رؤذانةبة بةكار هيَنانى بنةماى التزام .

 .طواستنةوةى كردارة داراييةكان بؤ تؤمارى ئوستاز. تاذ.تصوير حسابات االس2

__________________________________________ 

                                                            -:2014حدثت  املعامالت االتية يف احدى الوحدات احلكومية لسنة  /س

 ار.دين 600000املوازنة املخططة للمصروفات العامة  .1
 دينار . 550000مولت الوزارة املالية حساب جارى الوحدة مببلغ  .2

 دينار . 525000صرفت الوحدة احلكومية مبلغ  .3

 املطلوب : 

 تسجيل القيود اليومية الالزمة يف سجل اليومية العامة.وفق اساس االلتزام . .1
 تصوير حساب االستاذ. .2



 قفل احلسابات يف ح/ النتيجة. .3

 اعداد امليزانية العمومية. .4

 ------------------------------------------------------------------ 

 .                         تةنها) دوو( لق لةمانةى خوارةوة  بذميَرةو باسيان بكة  -عدد واشرح  )فرعني( فقط  مما ياتي :  /س

ثيَناسةى ( فوائد احلكومة االلكرتونية . 3( أهداف و)3عرف احلكومة االلكرتونية،ومن ثم عدد ) •
( لةسوودةكانى حكومةتى 3( لة ئاماجنةكانى و)3حكومةتى ئةليكرتونى بكة،ثاشان تةنها )

 ئةليكرتونى بذميَرة.

حلكومي ،ومن ثم اشرح أنواع التقارير املالية يف الوحدات احلكومية عدد مقومات النظام احملاسيب ا •

مقةوماتي سيستةمى ذميَريارى مريى بذميَرة ،ثاشان باسي جؤرةكانى راثؤرتى دارايي بكة لة يةكة  .
 حكوميةكان . 

عرف االعتماد املالي،ومن ثم عدد االسس واملقومات اليت تسند اليها نظرية االموال املخصصة   •

ناسةى دابني كردنى ثارة بكةو ،ثاشان بنةماو مقوماتةكان بذميَرة كة تيؤرى دابني كردنى ثارة ثيَ.
 ئيستينادى لةسةر دةكات .

 مثال عام عن السلف واالمانات 

 : 2010تمت المعامالت االتية في احدى الوحدات الخدمية خالل شهر اذار  •

  150000ب الوحدة بمبلغ  تم صرف سلفة مستديمة لسيد عماد ابراهيم محاس   3/1في  -1 •

 دينار. 

تقرر ايفاد الموظف )على محمد امين(الى محافظة سليمانية وصرف له مبلغ   3/2في  -2 •

 دينار .  100000

بتاريخ    5/ 3  -3 • التقاعد  الى    3/12/ 2009تقرر اعادة السيد )محمد قادر ( المحال عن 

 دينار.   2750000وظيفته علما بانه تم صرف المكافئة التقاعدية له والبالغة 

السلفة    15/ 3  -4  • من  صرفها  التي  النقدية  الوصوالت  ابراهيم  عماد  المحاسب  قدم 

 المستديمة وكانت كمايلي: 

 التبويب          نوع المصروف        المبلغ •



   4م4صيانة وسائط النقل    ف    45000 •

   2م2المطبوعات            ف    25000 •

 15م2ف الضيافة                    10000 •

 وتم صرف المبلغ له.  •

دينار للسيد )محمود على(رئيس اللجنة    50000تقرر صرف سلفة بمبلغ    3/20في    -5 •

 الخاصة لصيانة السيارات.  

  95000قدم السيد )على محمد امين( وصوالت الخاصة بايفاده وكانت بمبلغ    3/25  -6 •

 دينار. 

 دينارنقدا.   175000( والبالغ  تم استالم القسط االول من السيد )محمد قادر  3/30في    -7  •

المرقم    3/31  -8 • الشيك  اعتبار  باسم    35000بمبلغ    0795671تقرر  والمحرر  دينار 

 الغير مقدمة الى البنك امانات باسمه.   2/10/ 2009السيد)يونس احمد ( في 

دينار الى بنك عن راتب الغير المستلم لشهر اذار لسيد    250000تم اعادة مبلغ    31/ 3  -9 •

 . على محمود

  .دينار لسيد )ارى طه( بمناسبة زواجه 5000000تم صرف مبلغ  -10 •

 المطلوب: تسجيل القيود اليومية الالزمة.  •

 

 م. صفاء  –قسم المحاسبة   –مرحلة الثانية   –مثال عام عن سلف متنوعة 

حدثت المعامالت االتية في احدى الوحدات الحكومية ،والمطلوب تسجيل القيود  

 اليومية الالزمة:

 دينار .  30000عند جرد الصندوق تبين بان هناك نقص بمقدار  1.1/3

 تم استالم مبلغ النقص نقدا .  2/3. 2

صيانة سيارة  رئيس لجنة دينار 200000تم تسليف السيد )اراز عزيز( بمبلغ   3/3. 3

 الوحدة الحكومية . 

قدم السيد )اراز عزيز( وصوالت صيانة السيارة ،وقد كانت مجموع   7/3. 4

 ( دينار. 175000الوصوالت )



ارسال االجهزة الى    )احسان عماد (بسب ظروف استثنائية لم يستطع المجهز3/  8. 5

دينار،علما   600000بمقدار  حدة ،وقد تم الغاء االعتماد المستندى المفتوح باسمه الو

 دينار .  40000ان مصاريف فتح حساب االعتماد المستندى كان بمبلغ 

دينار لتغطية نفقات اقامته في تركيا    5000000تم تسليف )بلين بالل (بمبلغ 9/3. 6

 كملحق ثقافي. 

دينار لعدم وجود السيولة   35000( بمبلغ  1020المرقم ) تم رفض شيك  10/3.  7

 في البنك. 

تم صرف سلفة مستديمة لسيد عماد ابراهيم محاسب الوحدة بمبلغ   11/3. 8

 . دينار  150000

قدم المحاسب عماد ابراهيم الوصوالت النقدية التي صرفها من السلفة المستديمة      15/3.  9

 وكانت كمايلي: 

 التبويب          المصروف نوع        المبلغ

   4م4صيانة وسائط النقل    ف    45000

   2م2المطبوعات            ف    25000

 15م2الضيافة                ف     10000

 وتم صرف المبلغ له. 

اختالس  1000000تم تسجيل مبلغ  16/3.  10 نبيل( بسب  اموال    هدينار كسلفة بذمة )االن 

 الدولة . 

الحكومية من الدعوة المقامة ضد )بناز مولود (فقد تحملت الوحدة    بسب خسارة الوحدة  .  11

دينار، علما ان مجموع    750000كافة مصروفات الطرفين وتم تسوية السلفة التي كانت بمقدار  

 دينار.   800000المصروفات الدعوة المحسومة كانت 

 االمانات المرضى: س/  

دينار الى مستشفى رزكارى في اربيل    20000دفع )ازاد حسين( مبلغ    1/2012/ 15.في  1

 على حساب اجور ونفقات رقودة في المستشفى .



دينار  اجور    18500خرج )ازاد حسين( من المستشفى وترتب بذمته مبلغ    25/1/2012.في  2

 المستشفى،وقد تم اعادة المبلغ المتبقي من االمانة له. 

 

 امانات المزايدات:س/

استوفت مديرية المالية العامة االمانات التالية نقدا من االشخاص المبينة    3/3/2011.في  1

 لهم بدخول المزايدة لشراء سيارات مستعملة.   اسمائهم ادناه مقابل السماح

 المبلغ              االسماء      

 دينار  500000احمد حسين             

 دينار  750000قاسم ياسين             

 دينار  800000محمد جاسم            

مبلغ  دينار ،وتم اعادة    685000رست المزايدة على )قاسم ياسين( بمبلغ    3/2011/ 10. في  2

 االمانات الى االشخاص عدا 

 )قاسم ياسين (حيث تم اعادة مبلغ االمانات له بعد استفاء قيمة السيارة منه. 

 

 ة       م. صفاء نوزاد  بالمحاس : قسم –مرحلة :الثانية   –حكومية المحاسبة  

    

 -:مع اجراء القيود الالزمة املقاولة مع االحتياطي ( للمقاوالت االتية: احسب مبلغ) (1)مثال

 ( دينار . 465000مقاولة مبلغ احلد االعلى للتسليف على املكائن و املعدات كانت ) .1
 دينار. 963000العلى للتأمينات االولية د امقاولة بلغ احل .2

 دينار. 140000 كانت مقاولة مبلغها االحتياطي .3

 دينار. 132400ميناتها النهائية مقاولة بلغت تا .4

 .دينار 290940مقاولة كانت رسم طابعها  .5



  : فيمايلي كشف ذرعات عمل ترميمات بناية كلية االدارة واالقتصاد مقدمة من قبل املقاول )امني صادق(س
 : - 

 الذرعة الثالثة الذرعة الثانية الذرعة االوىل التفاصيل

 ؟ 5000000 3000000 كلفة االعمال املنجزة يف الذرعات

 ؟ ؟ ؟ ل+ صايف املواد املطروحة يف موقع العم

 11000000 ؟ 4000000 اجمالي االعمال المنجزة في الذرعات 

اجمالي االعمال المنجزة في الذرعة   -

 السابقة 
 )؟( (4000000) 0

 ؟ ؟ 4000000 ات االعمال المنجزة في الذرع   صافي 

 ؟ ؟ ؟ ) التأمينات (-

 ؟ ؟ 0 =)السلف الدفعات املقدمة(

 ؟ ؟ ؟ صايف املبلغ املصروف للمقاول

 

 -فاذا علمت مايلي:

 .صايف املواد املطروحة للذرعة الثانية نصف صايف املواد املطروحة للذرعة االوىل.1

 .دينار  9500000  .مبلغ املقاولة2

 .كلفة االعمال املنجزة يف الذرعة الثالثة ضعف كلفة االعمال املنجزة يف الذرعة الثانية.3



على ان يتم  دينار وقد مت صرف املبلغ له 2000000 .طلب املقاول سلف الدفعات املقدمة مببلغ4
 اسرتجاع السلفة بقسطني متساويني من الذرعة الثانية والثالثة.

 .% من صايف االعمال املنجزة يف الذرعات 10. يتم احتساب مبلغ تامينات املناقصات بنسبة 5

 املطلوب : 

بع)؟(، تأمينات االولية)؟( وتـامينات امأل اخلانات الفارغة واحسب املبلغ االحتياطي) ؟(، رسم طا .1
 النهائية)؟(

 . الالزمة تسجيل القيود اليومية  .2

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

  100000000بمبلغ) 77شركة   احيلت مقاولة انشاء مدرسة بعهدة 2009/ 15/7.في -1س/

 (دينار. 

 كانت حسابات المقاولة كما يلي:  31/12/2009.وفي  2

 دينار كلفة العمل المنجز.  40635000 

 دينار رصيد التأمينات .  4063500

والتي تسدد بقسطين   دينار رصيد سلفة الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول  3000000

 متساويين عن كل ذرعة. 

 .  31/12/2010تقدم المقاولة بذرعة العمل المنجز لغاية  2/2010/ 25.في  3

 دينار قيمة العمل المنجز .   49550000

دينار المواد االولية المطروحة في ساحة العمل،وقد صرفت الذرعة الى المقاول   8000000

. 



 م/ تسجيل القيود الالزمة. 

 

 ة بناء االقسام الداخلية للطالبقصقامت جامعة صالح الدين باعالن عن منا  3/1/2000يف :  (4)مثال
 حيث متت العمليات التالية خالل فرتة تنفيذ املشروع .

وبعد االعالن عن املناقصة املذكورة قاموا سادة املقاولني املذكورة امساءهم ادناه  20/1/2000يف  .1
ذلك الواحدة،وكدينار مثن االستمارة  250اصة بهذه املناقصة حيث مت دفع بشراء االستمارات اخل

 دينار تأمينات أولية مستلمة من كل مقاول. 30000مبلغ 
 عمر قادر عمر -:أامساء املقاولني       

 صديق كاكل محد -ب

 حمسن قادر -ج

 ياسني رسول. -د

ياسني  )وبعد انتهاء عملييت فتح وحتليل العطاءات مت احالة املقاولة اىل املقاول 15/2/2000يف  .2
 قاولني بذلك حيث تقرر اعادة التامينات االولية هلم.ومت تبليغ بقية     امل (رسول

دينار ومبلغ احتياطي  9000000مت توقيع العقد مع املقاول ياسني رسول مببلغ  20/2/2000يف  .3
 وتقرر استالم التامينات النهائية منه وكذلك رسوم الطابع املستحق. 500000

دينار على ان  1000000قدمة مببلغ قدم املقاول طلبا مبنحه سلفة الدفعات امل 20/3/2000يف  .4
، ومت املوافقة على ذلك وصرف له ني متساويني من الذرعة الثانية والثالثةيتم اسرتجاع السلفة بقسط

 السلفة.

 قام املقاول بتقديم كشف الذرعة االوىل باالعمال املنجزة وكانت كما يلي: 15/4/2000يف  .5

 التفاصيل                      املبلغ



 كلفة االعمال املنجزة يف الذرعة االوىل. دينار   1300000

 قيمة املواد املطروحة يف موقع العمل. دينار    007000 

 اجملموع  2000000 

 حيث مت صرف املبلغ املستحق للمقاول يف الذرعة االوىل.

 

 :قام املقاول بتقديم كشف الذرعة الثانية باالعمال املنجزة وكانت كما يلي 25/6/2000يف   .6

 التفاصيل                      املبلغ

 .االعمال املنجزة يف الذرعة الثانيةدينار كلفة    4500000

 دينار قيمة املواد املطروحة يف موقع العمل.    500000 

 اجملموع دينار  5000000 

 وقد مت صرف املبلغ املستحق للمقاول يف الذرعة الثانية .

 

 الذرعة الثالثة باالعمال املنجزة وكانت كما يلي: شفقدم املقاول ك 13/8/2000يف  .7

 التفاصيل                      املبلغ

 .الثالثةاالعمال املنجزة يف الذرعة دينار كلفة    7500000

 دينار قيمة املواد املطروحة يف موقع العمل.    300000 

 اجملموع دينار  7800000 



 لذرعة الثالثة .ا وقد مت صرف املبلغ املستحق للمقاول يف

نظرا النتهاء املشروع واجنازه من قبل املقاول تقرر تشكيل جلنة الستالم هذا  25/11/2000يف  .8
 املشروع استالما اوليا حيث مت اعداد كشف الذرعة النهائية للمشروع وكانت كما يلي:

 التفاصيل                      املبلغ 

 يف الذرعة النهائية. دينار كلفة االعمال املنجزة   8750000

 دينار قيمة املواد املطروحة  املتيقية يف موقع العمل.    250000 

 اجملموع دينار  9000000 

دينار غرامة  32500استحقاق املقاول يف الذرعة النهائية بعد ان مت استقطاع مبلغ وقد مت صرف 
 . تاخريية

البناية استالما نهائيا وتصفية حسابات وبعد انتهاء فرتة الصيانة تقرر استالم   25/5/2001يف  .9
 املقاول مع اجلامعة.

 . اعداد الكشوفات الالزمة هلذا العمل .1املطلوب: 

تسجيل كافة القيود املتعلقة  بالفقرات اعاله علما بان العمل يتم صرفه على ح/ االبنية السكنية  .3
   2م  5ف

                                     -يف كل من الصندوق والبنك: ادناه فيمايلي ارصدة املوجود النقدي لدى اخلزائن/1س

الرصيد يف  الرصيد يف الصندوق التفاصيل
 البنك

 A 400000 6000000خزينة 

 B 20000  (50000)خزينة 



 C 150000 9000000خزينة 

 D 400000 1500000خزينة

بيان الرصيد النقدي املوجود يف -2بيان رصيد النقدي لكل خزينة من اخلزائن اعاله . -1 - املطلوب:و
 اخلزينة العامة.

ثبت القيود احملاسبية ى،بالنسبة للخزائن االخرمتثل وحدة متويل املركزي ( A)اذا علمت ان اخلزينة  -3
 -بتحريك املوجود النقدي بني اخلزائن كافة وفقا ملا يلي:

 دينار. 5000000 واحلد االعلى هلم 1000000ان يكون احلد االدنى للخزائن  -أ

بعد اجراء التعديالت اعاله اليقل عن  ة بغداديكون رصيد وحدة التمويل املركزي خزين -ب 
 نار.دي 100000000

 

تسجيل القيود  واملطلوبيف ما يلي املعامالت احملاسبية اليت حدثت يف الوحدات احلكومية خمتلفة،/ 2
                 احملاسبية.

 دينار اىل البنك عن راتب غري مستلم للموظف )زانا علي (. 2000000ارجاع مبلغ مت -1 

)حممد ستار(يف دائرة كمارك ابراهيم خليل كضمان السرتجاع  دينار من  1300000مت استالم مبلغ  -2
 .سيارته بعد عودته من السفر يف تركيا

مت استالم مبلغ وقبل سفرها للخارج لوظيفتها ،رجعت اكملت )مارين صديق (دراستها يف اخلارج و  -3
  .الدراسةكامانات ضمان اكمال دينار 7000000

 .رزكارى لتلقي العالج ستشفىعند دخوله مل (دارا محيد)دينار من املريض  25000مت استالم مبلغ  -4

اجور رقوده يف كدينار  35000خرج )دارا محيد (من املستشفى بعد تلقي العالج وترتب بذمته  -5
 املستشفى.

 



 

 

 


