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 سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان  
 1812/ 11/11لة  (088 -د)ذمارة : 

 فةرمانى هةريَمى
 1812(ى سالَى 161ذمارة )

 
عيَراق    –( لة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان   بةثيَى برطةى  ) شازدةم ( لة  ماددةى ) دةيةم

ى ئةجنومةنى دادوةرى هةريَمى (47كراو و لةسةر برِيارى ذمارة )ى هةموار 5002( ساَلى 1ذمارة )
وتنى ئةم ضوار دادوةرة ةنط دةريكردوة , سةبارةت بة ثاآلبة كؤى د 11/11/5012كوردستان , كة لة 

بة دادوةرى دادطاى ثيَداضوونةوة و، دواى  بؤ دامةزراندنيان ، كة لة خوارةوة ناويان ديَت ،بةرِيَزانةى 
تى ةآلبة ثيَى ماددةى سى و حةوتى ياسـاى دةسـ و ثؤستة ،دَلنيابوون لة مةرجةكانى دامةزراندنيان لة

 -برِيارماندا بة: ، 5004( ساَلى 52ذمارة )دادوةرى لة هةريَمى كوردستان 
 :دامةزراندنى دادوةرانى بةريَز  -1

 امحد شرفانى  يعل عبداهلل -

 امحد ابراهيم  علي  -

 عوال امحد  علي -

 رشيد ضرارسةروةر   -

 نةوةى هةريَمى كوردستان . بة دادوةرى دادطاى ثيَداضوو

 ئةم فةرمانة لة رؤذى دةرضوونيةوة جيَبة جيَ دةكريَت .   -5
 
 

 مسـعود بـارزانى                                                                                                        
 عيَراق –ةرؤكى هةريَمى كوردستان ـس                                                                                                         

 
 هةوليَر 

0/11/1812 
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 سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان  
 1812/ 11/11لة ( 081 -د)ذمارة : 

 فةرمانى هةريَمى
 1812(ى سالَى 162ذمارة )

عيَراق  –ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان  ( لة دةيةم لة ماددةى ) بة ثيَى برطةى ) شازدةم (
برِيارى ئةجنومةنى دادوةرى لة كوردستان ذمارة ى هةمواركراو و ثاَلثشت بة5002ى ( ساَل1ذمارة )

يةكةم  -( 22) بة ثيَى حوكمى ماددة وةريطرتووة ، 5012/  11/  11( كة لة دانيشتنى رؤذى 42)
( كةس بؤ 52سةبارةت بة ثاآلوتنى ) 5004ساَلى ( 52ى ذمارة )لة ياساى دةسةآلتى دادوةر

 -دادوةر لة دادطاكانى هةريَمى كوردستان ، برِيارماندا بة :بة   دامةزراندن 
           كة بةناوى بةرِيَزيان لةم ليستةى خوارةوة هاتووة ، ( بةرِيَزانةى ناو 52دامةزراندنى ئةم )  -1

    سف الياس سدن ( كؤتايى   بة ناوى بةرِيَز) يو حممد خالد ( دةست ثىَ دةكات و مصطفىمن ـ) اي
 بة دادوةر لة دادطاكانى هةريَمى كوردستان : ثىَ ديَت،

 

 ناو ذ ناو ذ ناو ذ
 حمسن صاحل حممود 51 سةيوان على توفيق 11 حممد خالد مصطفىايـمن  1
 حسن رحيم ناظم 55 سرهد سليمان امحد 15 اوات عمر قادر 5
 نرمني ابوبكر حممد 52 مسكؤ رستم مسني 12 دامرية سليم خورشي 2
 رؤوفنوزاد معروف  57 سوران عمر عزيز حموى 17 خبتيار غفور محد امني 7
 هاوذين حامد حسني 52 خضر مصطفىسريوان  12 بالل غازى كاكةمني 2
 لطيف طههاورىَ  56 سريوان حممد سعيد على 16 حنان بشري حممد 6
 هةاللة فتاح محة مراد 54 على حةمة سور شريين 14 يوسف عثمانخالد  4
 يوسف الياس سدن 52 صالح حسن قادر 12 توفيق طاهردارا  2
 صالح محة فرج محة نسيم 19 ذظان امحد على 9
 حممدمظفر مازن  50 سةركةوت امساعيل حسني 10
 

 جيَ دةكريَت .  رمانة لة رؤذى دةرضوونيةوة جيَبةئةم فة -
 مسـعود بـارزانى                                                                                                   

 عيَراق –ةرؤكى هةريَمى كوردستان ـس                                                                                                         
 هةوليَر 
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0/11/1812 
 ى دادوةزارةت

 0202(ى سالَى  02بةيانى ذمارة ) 
( ساَلى 22بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى داد  ذمارة )

  -، بريارماندا بة : 2117
 كردنةوةى بةشى تويَذينةوةو رِاهيَنان لة سةرؤكايةتى داواكارى طشتى . -

 شيَروان حةيدةرى                                                                                                                                    
 وةزيرى داد                                                                                                                                   

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

 وةزارةتى ناوخؤ
 0202(ى سالَى  00بةيانى ذمارة ) 

  -( بريارماندا بة : 2122/  22/  21لة  21523ئاماذة بة نووسراوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة ) 
ثةسةندكردنى حةرةمى نوآ ى طوندى ) دةرةى مةر ( سةر بة قةزاى هةَلةجبة و ضةسثاندنى لةسةر نةخشةى   -

دةرةى مةر( بة ثيَـى   64لة كةرتى/  5( دؤمن لةثارضة زةوى ذمارة )  20,22,11كادسرتؤ بة رووبةرى ) 
 ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةَلطرتن .

 . 2122/ 22/ 21انة كارى ثيَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوةئةم بةي -
 كريم سنجارى                                                                                                                                       

 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 توكالَ و سةرضاوةكانى ئاو وةزارةتى كشو
 11/11/1812لة  11111ذمارة : 

 انبةيـ

بةثيَى ئةو دةسةاَلتةى ثيَمان دراوة لة )ماددةى ثيَنجةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و 
  -، بريارماندا بة : 5010(ى ساَلى 6سةرضاوةكانى ئاو ذمارة )

ماف و رِيَكخستنى خاوةنداريـةتى ( لـة) بةرِيَوةبةرايـةتى    جياكردنةوةى ) بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى  -1
 طشتى زةوى وزار ( ثةيوةست كردنى بة) نووسينطةى وةزير (

 بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و رِيَكخستنى خاوةنداريةتى ثيَكديَت لةم دوو بةشة : -5
 أ . بةشى ضةسثاندنى ماف .

 ب . بةشى رِيَكخستنى خاوةنداريةتى .
 . لة رؤذى دةرضوونيةوة جيَبةجآ دةكريَت ئةم بةيانة -2
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 ثرؤفيسؤر سريوان بابان                                                                                                            
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                                                   

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 1812ى سالَ (11بةيانى ذمارة )

ى دووةم لة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى طة( بر14ِتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )بةثيَى ئةو دةسةآل
  -يارماندا بة :برِ (5010ى ساَلى )(2هةريَمى كوردستان ذمارة )

وةبةرايةتى يةكخستنى ذميَركارى (         طؤرينى ناوى ) بةشى يةكخستنى ذميَركارى ( بؤ ناوى ) بةريَ -
 ذميَركارى .بات ( لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ) توحيد حسا

 
 

 1812ى سالَ (11بةيانى ذمارة )
ى دووةم لة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى طة( بر14ِ) تةى ثيَماندراوة لة ماددةىبةثيَى ئةو دةسةآل

  -يارماندا بة :برِ (5010(ى ساَلى )2هةريَمى كوردستان ذمارة )
 . كردنةوةى بةريَوةبةرايةتى خانةنشينى ئاكرآ سةر بةبةريَوةبةرايةتى طشتى خانةنشني  -

 
 1812ى سالَ (16بةيانى ذمارة )

ى دووةم لة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى طة( بر14ِلة ماددةى ) تةى ثيَماندراوةبةثيَى ئةو دةسةآل
  -يارماندا بة :برِ (5010(ى ساَلى )2هةريَمى كوردستان ذمارة )

 . ئةو بةريَوةبةرايةتيانةى خوارةوة سةر بةوةزارةتى دارايى وئابوورىطؤرينى ناوى  -

 

 نوآناوى بةريَوةبةرايةتى  ناوى بةريَوةبةرايةتى كؤن ذ
 بةريَوةبةرايةتى ئةندازيارى و هونةرى هةوليَر بةريَوةبةرايةتى كاروبارى ئةندازةيى وهونةرى هةوليَر 1
 بةريَوةبةرايةتى ئةندازيارى و هونةرى دهؤك بةريَوةبةرايةتى كاروبارى ئةندازةيى وهونةرى دهؤك 5
 تى ئةندازيارى و هونةرى سليَمانىبةريَوةبةراية بةريَوةبةرايةتى كاروبارى ئةندازةيى وهونةرى سليَمانى 2

 
 

 بايز سةعيد حممد                                                                                                                             
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 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                          
 

 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
 1812ى سالَ ( 12بةيانى ذمارة )  

ى دووةم( لة ياساى وةزارةتى كار و كاروبارى طةبةثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى حةوتةم/ بر
  -، بريارماندا بة : 5004اَلى ( س15كؤمةآليةتى ذمارة )

طؤرينى هؤبةى تويَذينةوة لة بةريَوةبةرايةتى طشتى ضاكسازى كؤمةآليةتى بؤ بةشى تويَذينةوة بة  -1
 .مةبةستى ريَكخستنى كارةكان و طرنطى دان بة ثرؤسةى ضاكسازى 

بةريَوةبةرايةتى بةريَوةبةرايةتيةكانى سةر بة كردنى هؤبةى تويَذينةوة لة (  استحداث هيَنانةكايةى ) -5
 طشتى ضاكسازى كؤمةآليةتى . 

 .  59/10/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -

 
 
 

 1812ى سالَ ( 11بةيانى ذمارة ) 
ى دووةم( لة ياساى وةزارةتى كار و كاروبارى طةبةثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى حةوتةم/ بر

  -، بريارماندا بة : 5004ى ( ساَل15كؤمةآليةتى ذمارة )
دهؤك ( بؤ  –سليَمانى  –بةريَوةبةرايةتى مةشق و راهيَنانى ثيشةيى ) هةوليَر طؤرينى  -1

 . دهؤك (  –سليَمانى  –بةريَوةبةرايةتى راهيَنانى ثيشةيى ) هةوليَر 
( بؤ دهؤك  –سليَمانى  –طؤرينى بةريَوةبةرايةتى خانةنشني و دةستةبةرى كؤمةآليةتى ) هةوليَر  -5

 . دهؤك ( –سليَمانى  –بةريَوةبةرايةتى دةستةبةرى كؤمةآليةتى بؤ كريَكاران ) هةوليَر 

  مانةوةى بةريَوةبةرايةتى ) بةكارخسنت و راهيَنانى ثيشةيى ( سةر بةقةزاكان وةك خؤى . -2
 .  7/15/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -

 
 

 ئاسؤس جنيب عبداهلل                                                                                                       
 وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى                                                                                                       
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 وةزارةتى تةندروستى
   0202(ى سالَى 002بةيانى ذمارة )                                          

ى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى طةبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماددةى شةشةم / بر
  -بريارماندا بة : 2117(ى ساَلى 25ذمارة )

 

ةَلبةندى تةندروستى رِاثةرينى نوىَ ( سةر بة طؤرينى ناوى )بنكةى تةندروستى رِاثةرينى نوىَ ( بؤ ) م  -
  بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى  .

 . 2122/ 22/ 21لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 

 0202(ى سالَى 000بةيانى ذمارة ) 

تى بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروس
  -بريارماندا بة : 2117(ى ساَلى 25ذمارة )

كردنةوةى ) بنكةى تةندروستى ( لة طوندى تازةدىَ ى قةزاى شارباذيَر سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى  -
 تةندروستى سليَمانى  . 

 . 2122/ 22/ 21رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت لة  -

 

 

 د. رِيَكةوت محة رشيد                                                                                                          
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                           
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               جملس الوزراء                   رئاسة

 11/11/1812يف  1111رقم : 
 

( لسنة 2رقم )  العراق -( من املادة الثامنة من قانون جملس وزراء اقليم كوردستان 2اىل الفقرة ) استنادًا
( 9/9/5012( واملنعقدة بتاريخ )12املعدل ، قرر جملس الوزراء جبلسته االعتيادية املرقمة ) 1995

 :  اصدار النظام االتي
 

 1812( لسنة 7ام رقم )نظ
 نظام التعديل الرابع

 املعدل 1886( لسنة 1العراق رقم ) -لنظام جملس وزراء اقليم كوردستان 
  

 املادة االوىل : 
املعدل  5006( لسنة 1العراق رقم ) –يضاف ما يلي اىل نظام رئاسة جملس وزراء اقليم كوردستان 

 ويكون املادة ) السادسة والعشرون ( منه : 
 ملادة السادسة والعشرون :)ا

العراق بالربملان فيما  –العراق )ويشار اىل برملان كوردستان  -دائرة التنسيق مع برملان كوردستان 
 بعد (: 

ترتبط بالرئيس ، ويرأسها وزير االقليم لشؤون الربملان وتتكون من عدد من املوظفني ، ويكوون   -1
ولية على االقل وله خربة ال تقل عن عشرة لرئيس الدائرة مستشار حاصل على شهادة جامعية ا

 سنوات . 
 تقوم دائرة التنسيق مع الربملان باملهام االتية :  -5

 ارسال كافة مشاريع القوانني والقرارات املقرتحة من قبل اجمللس اىل الربملان.  - أ

  رأيه .استالم مقرتحات مشاريع القوانني اليت يرسلها الربملان وعرضها على اجمللس بغرض معرفة  -ب
 تنظيم اجتماعات دورية شهرية بني رئاسيت الربملان واجمللس وذلك بالتنسيق مع سكرتري الربملان .  -ج
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استالم االسئلة اليت يوجهها اعضاء الربملان للرئيس ونائبه او اعضاء اجمللوس وارسوال اجووبتهم     -د
 للربملان حسب القانون . 

اعضاء الربملان يف جلساته لعورض موقوف اجمللوس اموام      املساهمة مع الوزير يف الرد على اسئلة -هو
 الربملان 

 متابعة اعمال جلان التحقيق اليت يشكلها الربملان بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة .  -و
 لرئيس دائرة التنسيق مع الربملان حضور اجتماعات الربملان حسب النظام الداخلي للربملان .  -2
 عالقة التعاون مع دائرة التنسيق مع الربملان لغرض تنفيذ مهامها .على مجيع اجلهات ذات ال -7

 املادة الثانية : 
( لسونة  1العوراق رقوم )   –يعاد تسلسل بقية ارقام مواد نظام رئاسة جملس وزراء اقلويم كوردسوتان   

 املعدل يف ضوء هذا التعديل .  5006
 املادة الثالثة : 

 يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان( .ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره وينشر 
 

                                                                    

 

 

 

 
 ان بارزانىضريفني                                                                                   
 وزراءالرئيس جملس                                                                                    
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 وزارة االوقاف و الشؤون الدينية
 17/11/1812يف  7081رقم : 

 
 

و الجل  5004( لسنة 11رقم ) من قانون وزارة االوقاف والشؤون الدينية استنادًا اىل مادة السابعة
ؤون االدارية و البحوث و الدراسات ( داخل مديرية العامة للش ) مديرية االرشادوول امور املتعلقة بيتسه

 التعليمات : رنا هذهاواملاليه اصد
 1812( لسنة 1تعليمات رقم )

 تتكون مديرية االرشاد والبحوث والدراسات من : ( 1املادة ) 
 .قسم االرشاد1
 وث والدراسات.قسم البح5

 (1املادة )
 اساترية االرشاد والبحوث والدرياهداف مد

الدعوة واالرشاد يف اجملتمع الكوردستاني يف جماالت  االسالمي الدين ترسيخ الدور الريادي للعلماء -1
 زيادة ترسيخ مفاهيم َامن اجملتمعمستنريين مبنهج العلماء املشرف يف االقليم مبا خيدم اجملتمع يف والبحوث 

 والقومي ونشر روح التسامح يوهبواملذو التعايش الديين 

يف االقليم وتنظيمها ومراجعة الكتب  -الرشاد والبحوثاالدعوة و –االت ف على كافة اجملاالشرا -5
 نفالت.واملطبوعات ذات الصلة بالدين االسالمي احلنيف قبل صدورها درءا للفنت والفوضى واال

مع ذات الصلة يف الدول االسالمية وغريها واالستفادة مع جتربة مشيخة االزهر  ريتواصل الفك -2
 واحملبة والسالم يف اجملتمع. السالمية مبا حيقق التعايش السلميف و مجيع الدول االشري

 حتتاج اىل الدراسة واحللول. اسات ملعاجلة وتطوير القضايا اليتتقديم البحوث والدر -7

على اخلصوص يف موسم احلج يف بالد احلرمني و الدولية  املؤمترات االقليمية ويف عقد ومشاركة  -2
 هات ذات العالقة يف الوزارة و خارجها.بالتنسيق مع اجل

 هيال علميا مبا يواكب وتطورات العصر .رشدين تأملهيل وتطوير االئمة واخلطباء و الوعاظ واتأ -6

 مسابقات و معارض و سفرات علمية للتحقيق االهداف و ات فتح دورات و ندو -4

 داف.هحقيق االاجملتمع املدني والعمل معها لتبأمورالتنسيق مع املنظمات اليت تعين  -2
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 ترسيخ الثوابت االسالمية والوطنية. -9

 ه الدينيه.يتياجات اخلاصة من الناححاال ذويوة والطفل والعائلة االعتناء بشؤون وحقوق املرأ -10

 رفق باحليوان .لالهتمام بالبيئة والصحة واا -11

 ل االقليم وخارجهاكتب ونشرها داخرفد الثقافة االسالمية والقومية بالكتب واجملالت واملنشورات وطبع ال -15

 اء و الوعاظ و غريهم.بئمة واخلطرة اسالمية وطنية لتكون عونا لألاصدار مفك -12

ل اضل وسريتهم ونشر ذلك لتعريف اجلياحياء الرتاث العلمى والثقايف وعلى اخلصوص لعالمائنا االف -17
 احلاضر بالسابق.

وهم ملا حيقق اخلري موعلمن خرباتهم  التواصل مع العلماء البارزين املشهورين املعتدلني بغية االستفادة -12
 والسعادة يف الدارين , وكذلك مع اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز العلمية.

 وث وتكريم املتفوقني منهم .املبدعني يف جمال الكتابة و البح تقييم نشاط -16

 احياء املناسبات االسالمية و الوطنية وعلى اخلصوص املولد النبوي الشريف . -14

حرتام مجيع طرق التصوف على ان يكون بعيدة وا التصوف االسالمي علمًا و روحًا مام جبانباالهت -12
 . عما ال يوافق مع الشرع

حتذيريهم من  رشادهم اىل اخلري و الفالح وأالتواصل مع االعالم لبث فكر اخلري والتوعية اجملتمع و -19
 . مموباء فنت و داء اال

 سات حول خمتلف املواضيع.  تكليف علماء الدين على نشر حبوث ودرا -50

ة  حصول على موافقو من قبل علماء الدين بعد تقيمه طبع الكتب و املقاالت و البحوث املقدمة -51
 وزارة الثقافةليمات صادرة بهذه اخلصوص من قبل عي تعاان ير ىعل وزير االوقاف والشؤون الدينية

 : ةرية املهام التالييتتوىل املد / مهام املديرية ( 2املادة )
املديرية تقوم باختاذ االجراءت الالزمة  واملناسبة لتحقيق االهداف  املذكورة يف املادة الثانيه بالتنسيق  -1

 مع اجهزة اخرى يف حكومة االقليم كوردستان.

 انشاء مواقع االلكرتونية هلا -5

 . اعداد جلان خاصة الغراض معنية -2

 :  تقرير السنوي ( :1املادة )
 عن اعمال املديرية ونشاطها اىل وزير االوقاف و الشؤون الدينية. ويًاسنيرفع املدير تقريرًا 

  : اهجنتطوير امل ( :6املادة ) 



 

 

( 272ذمارة )                                                                              – 22  –                                                                         2122/  22/ 22
 العدد

جهات ذات الوزير ورية بتطوير مناهجها الداخلي كلما دعت احلاجة اليها ويكون ساريا مبواقفة يتقوم املد
 . عالقة

 
 علي كامل حاجى                                                                                                              

 نيةوزير االوقاف و الشؤون الدي                                                                                                             
 اهليئة العامة للنزاهة

 1/11/1812يف  112رقم : 
 

ستنادًا إىل أحكام البند ) سابعًا ( من املادة اخلامسة و املادة )الرابعة و العشرون( من قانون اهليئة أ
 -، أصدرنا التعليمات األتية :5011( لسنة 2العامة للنزاهة ألقليم كوردستان و العراق رقم )

 
  1812( لسنة 1تعليمات رقم )

 العراقتعليمات الكسب غري املشروع ألقليم كوردستان ـ 

 
 

 ( : 1املادة ) 
 املعاني املبينة ازاءها : -ألغراض تطبيق هذة التعليمات  -يقصد باملصطلحات التالية 

 األقليم : أقليم كوردستان و العراق. أوالً:
  قليم .الربملان : برملان األ ثانياً:
 قليم .اهليئة : اهليئة العامة للنزاهة يف األ ثالثاً:
 قليم . رئيس اهليئة العامة للنزاهة يف األ رئيس اهليئة : رابعاً:

 قليم .جملس القضاء : جملس القضاء يف األ خامسا:
 مكلف : هو امللزم بتقديم كشف مصاحله املالية طبقًا ألحكام هذه التعليمات.وال سادساً:
 مالية.ومصاحل الوالتقرير: تقرير الكشف عن ال سابعاً:
 .5011( لسنة 2كوردستان و العراق رقم ) قليمألالعامة للنزاهة اهليئة قانون اهليئة: قانون  ثامناً:

 ( : 1املادة ) 
 املالية كل شخص يشغل أحد املناصب األتية : و يعّد )مكلفًا( بتقديم كشف مصاحلة

  .رئيس االقليم و نائبه:  أوالً
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 رئيس الربملان و نائبه والسكرتري واالعضاء . ثانياً:
 . ونائبه  األقليم رئيس وزراء ثالثا:
 . يف األقليم وكالء الوزارات و تهممن هم بدرج ويف األقليم الوزراء  رابعاً:

  فيها.ققنيمجيع احمل العامني وئها مدرا نائبه و رئيس اهليئة و خامساً:
 معاونيهم . وكالئهم و أصحاب الدرجات اخلاصة وسادساً: 
 املدراء العامني ومعاونيهم . سابعاً:
 احملققني . املشرفني العدليني و أعضاء االدعاء العام و القضاة و ثامناً:
 . ياألمن الداخل قليم وضباط حرس األ تاسعاً:
رؤساء البلديات  النواحي و األقضية و أعضاء جمالس احملافظات و رؤساء الوحدات االدارية و عاشراً:

 .أعضاء اجملالس البلدية و
    مشوله بتقريركشف  اهليئة ضرورة أي شخص يشغل منصب مدني أوعسكري ترىحادي عشر:

 ةاملاليمصاحل وال
 ( : 2املادة ) 
    مالية خالل ثالثني يومًا من تاريخ توليه أو والوحة مكلف )التقرير األول( عن مصالويقدم ال
          أو تعيينه أو نقله أو أنتدابه أو تنسيبه ألول مرة يف منصب أو وظيفة تقتضي   أنتخابه

 ير. تقديم التقر
 ( : 1املادة ) 

يقدم املكلف )تقريرًا سنويًا( عن مصاحله املالية خالل مدة أقصاها اليوم احلادي و الثالثون من شهر 
 كانون الثاني من كل عام ما دام يشغل منصب أو وظيفة تقتضي تقديم التقرير.

 ( : 1املادة ) 

ني يومًا من تاريخ أنقطاع صلته باملنصب يقدم املكلف )تقريرًا ختاميًا( عن مصاحله املالية خالل ثالث
 أو الوظيفة اليت تتطلب تقديم التقرير.

 ( : 6املادة ) 
 منقوالت و من عقارات و مبا ميلكه هو و أوالده القاصرين ًاكشفالتقرير  نيتضميلزم املكلف ب  أوالً:

  .رجهقليم وخاسندات وحقوق معنوية داخل األ أسهم و أرصدة يف املصارف و دخل مالي و
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 .حيدد رئيس اهليئة منوذج و شكل التقرير و تفاصيل املعلومات املطلوبة فيه:  ثانياً
    متضمنًا  -معّد من رئيس اهليئة ووفقًا للنموذج ال -مكلف( التقرير ومأل )الوي( : 7املادة ) 

 البيانات األتية: و
 وزارة او اجلهة اليت يعمل فيها.أمسه الرباعي ولقبه وتولده وعنوانه ومنصبه او وظيفته وال أوالً:

 أمساء زوجه و أوالده و اخوته و تولداتهم و عناوينهم و مهنهم أو وظائفهم و أماكن عملهم. ثانياً:
أرقام و مساحات و صنف و جنس و موقع العقارات اليت ميلكها املكلف أو زوجه أو أحد  ثالثاً:

 عة، و مقدار ملكيته فيها.أوالده القاصرين ، سواء أكانت ملكية مستقلة أو مشا
أرقام و أوصاف املركبات و األليات و املكائن اليت ميلكها املكلف أو زوجه أو أحد أوالده  رابعاً:

 القاصرين سواء أكانت ملكية مستقلة أو مشاعة، و مقدار ملكيته فيها.
 األسهم و السندات اليت ميلكها املكلف أو زوجه أو أحد أوالده القاصرين. خامساً:

       مكلف أو زوجه أو أحد أوالده القاصرين وملكها الومنقوالت األخرى اليت يوأوصاف ال :سادساً
       جوهرات أو حيوانات واذا زادت قيمة كل منها عن الف دوالر سواء أكانت ذهب أو م

 أو غريها.
 خرتاع.األموال املعنوية و تشمل حقوق امللكية الفكرية كحق املؤلف و براءة األ سابعاً:

 عقود التأمني بأنواعها. :ثامناً
 املبالغ النقدية سواء أكانت يف حيازته أو مودعة يف املصارف. تاسعاً:
       املناقصات و العقود اليت أحيلت و خالل السنة املنقضية و بعهدة املكلف أو زوجه أو  :عاشرا

    أو شراكة ، أو كان أحد أوالده القاصرين أو بعهدة شركة هلم أو ألحدهم فيها مساهمة
      أو رئيس جملس أدارتها أو أحد أعضاء جملس األدارة فيها أو  أحدهم مديرها املفوض

 وكيل عنها .
أي دخل يزيد على مليون دينار عراقي تسلمه أو قبضه امللكلف أو زوجه أو أحد أوالده  :حادي عشر

 ضية.القاصرين من غري القطاع العام العراقي خالل السنة املنق
مقدار امجالي الرواتب و املخصصات اليت يقبضها املكلف أو زوجه أو أحد أوالده  :ثاني عشر

 القاصرين من القطاع العام.
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اهلدايا أو اهلبات سواء أكانت نقدية أو عينية اليت قدمت و خالل السنة املنقضية و  :عشر ثالث
سة أو شركة أو منظمة للمكلف أو زوجه أو أحد أوالده القاصرين من أي شخص أو مؤس

( ثالمثائة الف دينار عراقي، عدا هدايا األقارب من 200أخرى اذا جتاوزت قيمتها )
 الدرجتني األوىل و الثانية فقط.

 أي دين على املكلف أو زوجه أو أحد أوالده القاصرين يزيد عن مليون دينار عراقي. رابع عشر:
ملكها ويشاريع التجارية اليت و املعامل و املأمساء و أوصاف الشركات و املؤسسات  خامس عشر:

 كل منها .ين ، و مقدار مساهمته أو حصته يف املكلف أو زوجه أو أحد أوالده القاصر
أمساء و أوصاف الشركات و املؤسسات و املعامل و املشاريع التجارية اليت يكون املكلف  سادس عشر:

ا أو رئيسًا جمللس أدارتها او عضوا يف أو زوجه أو أحد أوالده القاصرين مديرًا مفوضًا هل
 جملس ادارتها أو وكيل عنها.

 ( : 0املادة ) 
، خبط واضح أو باأللة الطابعة. و  مكلف التقرير جبميع املعلومات املطلوبة بثالث نسخومأل الوي أوالً:

 جيوز أستخدام صفحات أضافية عند احلاجة.
 خًا، و ختتم خبتم دائرته.يوقع املكلف مجيع صفحات التقرير مؤر ثانياً:
تسلم النسخة األوىل من التقرير للهيئة لقاء وصل، و تودع الثانية إىل مرجع املكلف، و  ثالثاً:

 حيتفظ املكلف بالثالثة .
 

 ( : 8املادة ) 
 تعيد اهليئة التقارير اليت تردها غري موقعة كليًا أو جزئيًا لتوقيعها و أعادتها. أوالً:

مطلوبة فللهيئة طلبها بكتاب يوجه إليه ومعلومات الومكلف عن تدوين بعض الوال اذا سهى   ثانياً:
 .خالل مدة حتددها 

معلومات أو ومكلف اذا أمتنع عن تزويد اهليئة بالوجزائية ضد الوحرك اهليئة الدعوى الوت ثالثاً:
، بعد  تها اهليئةمدة اليت حددومادة خالل الومطلوبة وفقًا للبند )ثانيًا( من هذه الوالبيانات ال

مها خالل مدة اخرى بكتاب يبلغ إليه وفقًا ألحكام التبليغات يف قانون وانذاره بتقدي
 مدنية.ومرافعات الوال
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 :( 18املادة ) 
حترك اهليئة الدعوى اجلزائية ضد املكلف وفقًا ألحكام املادة التاسعة عشرة من قانون اهليئة اذا  أوالً:

 احله املالية ملدة تزيد على ثالثة أشهر.ختلف عن تقديم تقرير كشف مص
من  مالية وفقًا للبند )أواًل(ومصاحل الوال جيوز حتريك الشكوى ضد املتخلف عن تقديم كشف ال ثانياً:

مكلف بكتاب رمسي تصدره اهليئة، تدعوه فيه إىل تقديم التقرير خالل وهذه املادة اال بعد انذاره ال
 مدنية.ومرافعات الوالقواعد التبليغات يف قانون و، يبلغ إليه وفقًا ل حددهاومدة ت

 ( : 11املادة ) 
حترك اهليئة الدعوى اجلزائية وفقًا ألحكام املادة التاسعة عشرة من قانون اهليئة على كل مكلف تعمد 

 ذكر بيانات جوهرية غري صحيحة يف تقارير كشف املصاحل املالية.
 (: 11املادة ) 

ية وفقًا للقواعد العامة ضد املكلف الذي يتعمد أغفال ذكر بيانات الزامية حترك اهليئة الدعوى اجلزائ
 يف تقرير كشف مصاحله املالية.

 (: 12املادة ) 
تتحرى اهليئة  مدى دقة املعلومات و البيانات اليت يقدمها املكلفون يف تقارير كشوفات مصاحلهم 

خارجه للتحقق من عدم أغفال ذكر بيانات املالية و جتمع املعلومات عن أمواهلم يف داخل العراق و 
 معينة، و تتحرى عن حاالت تعارض املصاحل فيها.

 (: 11املادة )
تشعر اهليئة املكلف بكتاب رمسي يوجه إليه بأكتشاف اي أموال أو مصاحل مل يذكرها يف كشف املصاحل 

 املالية و تطلب بيان رأيه فيها.
 (: 11املادة ) 

فافية يف اهليئة بتدقيق و مقارنة التغيريات و التطورات يف ثروة املكلف أو تقوم دائرة الوقاية و الش
ثروة زوجه أو ثروة أيا من أوالده القاصرين، و مالحظة مدى وجود أي زيادة فيها طرأت يعد توليه 
الوظيفة العامة أو التكليف العام أو قيام الصفة، ال تتناسب مع مواردهم املشروعة، و هلا األستعانة 

 ذلك باخلرباء من القطاعني العام و اخلاص.  يف
 

 (: 16املادة ) 
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تتوىل اهليئة التحقق من مصادر أموال املشمولني بأحكام قانون اهليئة سواء أكانت مسجلة بأمسائهم 
 أو بأمساء غريهم و سواء أكانت يف حيازتهم أو حيازة الغري ما دامت ملكيتها تعود إليهم.

 

 (: 17املادة ) 
ذا ظهر لدائرة الوقاية و الشفافية وجود زيادة يف ثروة املكلف أو ثروة زوجه أو أحد أوالده ا أوالً:

القاصرين ال تتناسب مع مواردهم املشروعة، أو نسبت ألحد املشمولني بأحكام القانون كسبًا غري 
ات يف اهليئة، مشروع، فعليها إيداع مجيع األوليات و الوثائق و األدلة و البيانات إىل مديرية التحقيق

 املشروع أمام قاضي التحقيق ريالكسب غري املشروع ضد من تنسب إليه كسبًا غ لتحريك دعوى
 املختص مباشرة، وفقًا ألحكام املادة )اخلامسة عشرة / ثانيًا( من قانون اهليئة .

قليم أو اذا كان من تنسب إليه دائرة الوقاية و الشفافية الكسب غري املشروع هو رئيس األ ثانياً:
نائبه أو رئيس الربملان أو نائبه أو أحد أعضاء الربملان أو رئيس جملس الوزراء أو نائبه أو أحد 
الوزراء أو أحد وكالء الوزارات أو أحد رؤوساء اهليئات املستقلة أو أحد نوابهم، فيتوىل رئيس 

القانون، طبقًا ألحكام اهليئة أخبار جملس القضاء للتحقيق يف التهمة و أحالتها إىل احملاكم وفق 
 املادة )اخلامسة عشرة / ثانيًا( من قانون اهليئة .

 ( : 10املادة ) 
تتعاون دائرة الوقاية و الشفافية مع مديرية التحقيقات يف حتري أموال املتهم بالكسب غري املشروع و 

لكسب غري املشروع أموال زوجه و أوالده القاصرين أليقاع احلجز األحتياطي عليها أو ألجل أسرتداد ا
 منها مبقدار أستفادة كل منهم.

 ( : 18املادة ) 
جتمع دائرة الوقاية و الشفافية مجيع املعلومات و البيانات و األرقام و احلقائق عن أجراءات الكسب 
غري املشروع ، و تعارض املصاحل و حتللها و تصدر تقريرًا نصف سنوي باملؤشرات و احلقائق املستقاة 

 حه لالعالم و اجلمهور.منها، تتي
 ( : 18املادة ) 

 ال يضفي االلزام املنصوص عليه يف هذه التعليمات شرعية على املخالفات املطلوب االقرار بها .
 ( :  11املادة ) 
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نفاذ قانون اهليئة يف  و تعّد نافذة من تاريخريدة الرمسية )وقائع كوردستان(تنشر هذه التعليمات يف اجل
20/6/5011. 

 
 
 

 
 د.امحد أنور حممد                                                                                

 رئيس اهليئة العامة للنزاهة                                                                                                                        

 

 

 

 رةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاووةزا
 0/00/0202لة  00222ذمارة : 

 
 
 
 
 

 / هةوليَر ثاريَزطا  
 

 قةزا/ شةقآلوة
 ناحية / هريان

 ناوضة / خؤشناو

 برِيارى ضةسثاندنى مافى زةوى و باخضةكانى
 0222(ى سالَى 20بة ثيَى ياساى ذمارة )

 72ذمارةى كةرت  / 
  02ذمارةى ثارضة / 

 ناوى كةرت / فريز
 0/7222بةثيَوانةى 

ذمارةى ثارضة 
 ناوبانطى

ئةوانى زةوى يان بؤ  ثؤلني
 ريَتةوةدةطة

  سيفةتةكانى

 مةتر

 
 دؤمن ئؤلك

 مافى ديارةكان و هى ديكة

خاوةنداريةتى  / مال حسني20
 دةولةت

زةوى ثشتاوة دةضيَنريَت  رشيد حاجى عبدالقادر
 بة طةمن و جؤ

لةسةريةتى مافى هاتووضؤ بؤ  5 21 -
 ( 45و  52و  27ثارضةكانى ) 
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 ثرؤفيسؤر سريوان بابان                                                                                                            
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                             

 
 
 
 
 

 رةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاووةزا
 02/00/0202لة  00220ذمارة : 

 ثاريَزطا  / هةوليَر 
 

 قةزا/ شةقآلوة
 ناحية / هريان

 ناوضة / خؤشناو

 برِيارى ضةسثاندنى مافى زةوى و باخضةكانى
 0222(ى سالَى 20بة ثيَى ياساى ذمارة )

 72ذمارةى كةرت  / 
  202ذمارةى ثارضة / 

 ناوى كةرت / فريز
 0/7222بةثيَوانةى 

ذمارةى ثارضة 
 انطىناوب

ئةوانى زةوى يان بؤ  ثؤلني
 دةطةريَتةوة

  سيفةتةكانى

 مةتر

 
 دؤمن ئؤلك

 مافى ديارةكان و هى ديكة

حاجى /623
 حسني

خاوةنداريةتى 
 دةولةت

وةزارةتى دارايى ومافى 
رةفتاركردن بؤ ئةم 

رشيد حاجى عيَراقية )
 ( سةربةخؤعبدالقادر

زةوى بةراوة دةضيَندريَت 
 بة بةروو بوومى هاوينة

مافى ئاو خواردنةوةى هةية  - 7 51
( وة 21لةسةر ثارضةى )

تيَثةربوونى جؤطة لةسةر ثارضةى 
( وة هاتووضؤ لةسةر 622)

 ( 24ثارضةى )

 

  سليَمانىثاريَزطا  / 
 

 ناوةند/ قةزا
 اغقةرةدناحية / 

(ى سالَى 20) ذمارة ضةكانى بة ثيَى ياساىرِيارى ضةسثاندنى مافى زةوى و باخب
 هةروةك لة نةخشة ديارى كراوة 0222

 

 02ذمارةى كةرت  / 
 

 دةرةويانى سةرووناوى كةرت / 

 سيفةتةكانى ريَتةوةطهئةوانى زةوى يان بؤ دة ثؤلني ذمارةى ثارضة ناوبانطى ذ
 

 مةتر

 

 ةكان و هى ديكةمافى ديار دؤمن ئؤلك

 /هؤمةرة سوور2 2
مملوكة 
 للدولة

 ثشك (4( ثشك )0بة شيوةى )

 ( ثشك2بؤ شريكؤ حممد شريف و ) 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 21 26 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )
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 ( ثشك 2بؤ عزت شريف و ) 

 كاوان فرج على

 /هؤمةرة سور2 2
مملوكة 
 للدولة

 عزت شريف امحد
كشتوكاىل 

 وثشتا
- 5 7 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

 /هؤمةرة سور2 2
مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 5 22 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

6 
/بةررىَ و ثشت 6
 رىَ

مملوكة 
 للدولة

 فريد كاكى امحد
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 26 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (22ثارضةى )

 /تووى ثريؤت5 5
مملوكة 
 للدولة

 شريف اهللجبار عبد
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- - 21 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (34ثارضةى )

 /تالواوى4 4
مملوكة 
 للدولة

انور و ئازاد مناالنى ناصر محة 
 على/بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى 26 - -

 رةطة/ هةوارة 7 7
مملوكة 
 للدولة

 ن امساعيلخدجية سليما
باخى 
 ثشتاو

- 27 2 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (35ثارضةى )

 /هؤمةرة سور0 0
مملوكة 
 للدولة

 محة على محة رةش عثمان
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 27 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32و  65هةردوو ثارضةى )

 /كةلةكاوى3 3
مملوكة 
 للدولة

شريكؤ حممد شريف و جنم الدين حممد 
مود و ثشتيوان توفيق امني حم

 وهاب/بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 20 3 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

 رةطة/هةوارة 21 21
مملوكة 
 للدولة

 انور ناصر محة على
باخى 
 ثشتاو

- - 2 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

22 
/بةررىَ و ثشت 22
 رِىَ

مملوكة 
 للدولة

 فريد كاكى امحد
توكاىل كش

 ثشتاو
- 27 3 

( لة 6مافى هاتووضؤى ثارضةى )
( ثيدا 220سةرة و مةتروكةى )

 (م0دةرواتبة ثانى )

22 
مامـة   ثـةىل  /22
 قادر

مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 2 26 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

22 
/ثةىل 22

 قةدةغةكة

مملوكة 
 للدولة

 اعيلخدجية سليمان امس
 

باخى 
 ثشتاو

- 0 - 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

26 
/ثةىل نةنكة 26

 ئامة 

مملوكة 
 للدولة

 عبدالرمحن رفيق وهاب
باخى 
 ثشتاو

- 23 2 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

25 
/ثةىل مامة 25

 قادر 

مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 25 4 

تووضؤى هةية لةسةر مافى ها
 (32ثارضةى )
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24 
/ ثشت رِىَ ى 24

 ةقولط

مملوكة 
 للدولة

 خدجية سليمان امساعيل
كشتوكاىل 

 بةراو
- - 0 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( مافى ريرةوى 02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر  ثارضةكانى 
و  205و  232و  02و  02)

و  27و  232و  32و  204
ى ئاوديرى ( مافى ريرةو200

و  252و  221ثارضةكانى )
و  257و  254و  256و  252
و  24و  242و  253و  250
 ( لة سةرة 22و  22

27 
/ثشت رةزى 27

  قولطة

مملوكة 
 للدولة

سوارة و رفعت مناالنى ناصر محة 
 بة يةكسانى على/

باخى 
 بةراو

- 21 - 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( مافى ريرةوى 02ثارضةى )

وديرى هةية لةسةر  ثارضةكانى ئا
و  205و  232و  02و  02)

مافى  3 232و  32و  204
 252ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )

و  256و  252و 24و  200و 
و  253و  250و  257و  254
 ( لة سةرة 22و  24و  242

20 
/سةرثةىل 20

 كةلةكاوى 

مملوكة 
 للدولة

حممد امني حممود و شريكؤ  جنم الدين
ف و ثشتيوان توفيق حممد حممد شري

 بة يةكسانى امني/

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 27 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

 /كانى ضنار 23 23
مملوكة 
 للدولة

 حممد سليمان امساعيل
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 2 - -

 /بةر سنط ثان 21 21
مملوكة 
 للدولة

 محة على عثمانناهدة 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 0 - 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32و  200ثارضةى )

 / كانى ضنار 22 22
مملوكة 
 للدولة

 زينب امساعيل عزيز
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 2 26 -

22 
مبةر / 22 

 خةرمان 

مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 22 21 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

22 
ت و ثش/بةر رِىَ 22

 رِىَ

مملوكة 
 للدولة

 كاكى امحد محة رةش عثمان
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 6 4 -

26 
/ثةىل مامة 26

 قادر 

مملوكة 
 للدولة

 شريفشريكؤ حممد 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 7 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

 / زةوى امساعيل 25 25
مملوكة 
 للدولة

 عزت شريف امحد
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 21 - -

 شريكؤ حممد شريف  24
مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف 
كشتوكاىل 

 ثشتاو 
- 22 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )
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 /ثةىل حممود27 27
مملوكة 
 للدولة

 كؤ حممد شريف شيَر
كشتوكاىل 

 ثشتاو 
- 22 22 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

 /ضاىل نيسكةكة 20 20
وكة ممل

 للدولة
 جبار محة سعيد حممود  

كشتوكاىل 
 ثشتاو 

  نى يةتى 21 22 -

 ملةكة  /23 23
مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف  

 عاصى غفور محة 

كشتوكاىل 
 بةراو 

- 25 - 

مافى ئاوخواردنةى هةية لةسةر 
و  قولطة( كانى 276ثارضةى )

مافى ريرةوى ئاوديرى و هاتووضؤى 
(و 265هةية لةسةرثارضةى )

مافى ريرةوى ئاوديرى 
( لةسةرة و مافى 22و266)

( لة 251هاتووضؤى ثارضةى )
 سةرة

 /ثةىل هةرميكة 21 21
مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف  
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 21 - -

 مارانطاز  /22  22
مملوكة 
 للدولة

ناهدة و سعاد و مشسة مناالنى  
 محة على  عثمان

 / بة ية كسانى 

كاىل كشتو
 بةراو 

- 22 2 

مافى ئاوخواردنةى هةية لةسةر 
( و مافى ريرةوى 276ثارضةى )

      ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةكانى
و  252و  222و 23و  265) 

و مافى هاتووضؤى هةية  ( 266
 ( 236و  266لةسةر ثارضةى ) 

 رةزى ليذةكة  /22 22
مملوكة 
 للدولة

 كاكى امحد  عثمان 
باخى  

 بةراو 
- 25 - 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
ــةى ) ــرةوى  02ثارض ــافى ري ( م

ئاوديرى هةية لةسةر  ثارضـةكانى  
و  205و  232و  02و  02)

و  27و  232و  32و 204
 206و  24و  200

( و 20 3و 220و  242و241و
ــاوديرى    ــرةوى ئــ ــافى ريــ مــ

ــةكانى) ( 24و232و 22ثارضـــ
ــؤى  لة ــافى هاتووضـ ــةرة ومـ سـ

 (203ثارضةى )هةيةلةسةر

 /سوركة قوض22 22
مملوكة 
 للدولة

 رحيم سليمان امساعيل  

 
كشتوكاىل 

 بةراو 

- 21 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( مافى ريرةوى 02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةكانى 
و  205و  232و  02و  02)

و  24و  232و  32و  204
و  242و  241و  206و  200
(و مافى 22و  203و  220
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ةوى ئاوديرى هةردوو ثارضةى رير
 ( لة سةرة  24و  232)

26 
 /سنط ثان 26

مملوكة 
 للدولة

محة  عثمانناهدة و سعاد مناالنى 
 بة يةكسانى  على محة رةش/

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 7 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32) ثارضةى

25 
 /ثةىل سةعون25

مملوكة 
 للدولة

 ثشتيوان توفيق وهاب 
كشتوكاىل 

 اوثشت
- 21 2 

هاتووضؤى هةية لةسةر  مافى
 (32ثارضةى )

24 
 /سوركة قوض24

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 حممد سليمان امساعيل 
كشتوكاىل 

 بةراو
- 5 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
ريرةوى  مافى( 02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةكانى 
و  205و  232و  02و  02)

و  27و  232و  32و  204
و  241و  206و  24و  200
و  232و  22و  203و  242
22   ) 

27 

/ثشت 20
 سةرضاوةكة 

مملوكة 
 للدولة

رحيم سليمان امساعيل و ناسكة 
 بة يةكسانى  شريف امحد/

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- - 21 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

20 

/بةررِىَ و ثشت 23
 رِيَى طؤمة قوول

 
مملوكة 
 للدولة

 م حمى الدينسلمى كري
كشتوكاىل 

 بةراو
- - 2 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( مافى ريرةوى 02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةكانى 
و  205و  232و  02و  02)

و  200و  232و  32و  204
و  232و  231و  241و   24

( و مافى هاتووضؤى  221
 ( لةسةرة251و  224)

23 

/ ضاىل 61
 هةرميكة 

مملوكة 
 للدولة

 عزت شريف امحد
باخى 
 ثشتاو

 نى يةتى - 20 -

61 

/ثةىل مامة 62
 قالة 

مملوكة 
 شريكؤ حممد شريف للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

62 

/دامينى ثةىل 62
 مامة قالة 

مملوكة 
 للدولة

 عزت شريف امحد
باخى 
 ثشتاو

 نى يةتى 2 22 -

62 
ىَ و بةر رِ /62

 ثشت رِىَ 

مملوكة 
 للدولة

 محة على  عثمانناهدة 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى  2 23 -

62 
 /تالواوى 66

مملوكة 
 للدولة

 محة على محة رةش عثمان
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 2 2 -

66 
 /تالواوى 65

مملوكة 
 خدجية سليمان امساعيل للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 5 5 

سةر  مافى هاتووضؤى هةية لة
( و مافى هاتووضؤى ثارضةى 32)
 ( لة سةرة 0)
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65 
 /ثةىل ميشةكة 64

مملوكة 
 للدولة

 عبدالرمحن وهاب محة امني 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- - 7 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

64 
 /هؤمةرة سوور 67

مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 26 2 

ةسةر مافى هاتووضؤى هةية ل
 (32ثارضةى )

67 
/زةوى ثةىل 60

 جادةكة 

 
مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد امحد و 
 طهعمرمحة على كاكة محة رشيد و 

محة كريم كاكة محة و كاوة  قادر 
كاكة محة و يونس محة كاكة كاكة 

 محة رشيد/ بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 6 24 
( ثيا دةروارت  257مرتوكةى  )

 (مةتر0) بة ثانى

 /سةرخانةكة63 60
مملوكة 
 للدولة

 جزا غريب على 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- - 22 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

63 
/ثشت كانى 51

 سارد

مملوكة 
 للدولة

 عمر اورمحان شريف 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى  6 20 -

 /ثشت كانى سار 52 51

مملوكة 
 حامد حممد امني امحد للدولة

كاىل كشتو
 ثشتاو

- 22 2 

( 264مافى هاتووضؤى ثارضةى )
( ثيدا 50لةسةرة و مةتروكةى )

 م0دةروات بة ثانى 

 /ثشت باخ52 52
مملوكة 
 للدولة

 اهللصبيحة على فتح 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 5 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

52 
/ثشت كاريزى 52

 زؤراب

 
 

مملوكة 
 للدولة

 اهللصبيحة على فتح 
كشتوكاىل 

 بةراو
- 21 3 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريرةوى 207ثارضةى)

ئاوديرى هةية  لةسةر ثارضةكانى 
 256و  255و  250و  253)

( و مافى  هاتووضؤى  06و 
 ( لةسةرة 262ثارضةى  )

 /ثةلة دريذة 56 52
مملوكة 
 للدولة

حممد كريم صابر وهاب و ثشتيوان 
 يةكسانى بة  توفيق وهاب/

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 21 22 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 ( 32ثارضةى )

 /دؤىل بريةكان55 56
مملوكة 
 للدولة

 صبيحة على فتح اهلل
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 يةتى ى ن 22 4 -

55 
/كةلةكاوى و 54

 ثةىل بريةكان

مملوكة 
 للدولة

ثشك بؤ  (2) ( ثشك6بة شيوةى )
 ( ثشك2حممد كريم صابر وهاب و )

 بؤ ئازاد حممد جزا حممد صادق

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى  64 3 -

 /ثةلة دريذ57 54
مملوكة 
 للدولة

 ئازاد حممد جزا صادق 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 24 25 -

 /كونةمار50 57
مملوكة 
 للدولة

 سعيد  عثمان عبداهلل
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 21 32 

( ثيدا دةروات 257مةتروكةى )
 م0بة ثانى 

50 
/ثةىل كانى 53

 بضوك

مملوكة 
 للدولة

  قاضىجزا مجال  
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 27 23 -
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53 
/زةوى محة صاحل 41

 كاكة محة رشيد

 
مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد امحد و 
 طهعمرمحة على كاكة محة رشيد و 

محة كريم كاكة محة و كاوة  قادر 
كاكة محة و يونس محة كاكة كاكة 

 شيد/ بة يةكسانىمحة ر

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى  20 22 -

 /زةوى كؤلة 42 41

مملوكة 
 للدولة

ناسكة شريف امحد و كمال عزيز 
محة على  و زبيدة  قادر مراد / بة 

 يةكسانى 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى  23 - -

42 
/زةوى ثةىل  42

 مام عزيز

مملوكة 
 للدولة

حممد  بهاءالديننوزاد صاحل عزيز و 
 زيز و شكرية  قادر عزيز/ع

 بة يةكسانى 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى  21 5 -

42 
/زةوى ثةىل 42

 ميوةكة 

 
 

مملوكة 
 للدولة

      محة صاحل كاكة محة رشيد امحد
     و عمرمحة على كاكة محة رشيد

           محة كريم كاكة محة  طهو 

            و كاوة  قادر كاكة محة  

كاكة محة رشيد  و يونس محة كاكة
 بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى  24 26 -

42 
/تةختى كانى 46

 ورة طة

 
 

مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد امحد و 
 طهعمرمحة على كاكة محة رشيد و 

محة كريم كاكة محة و كاوة  قادر 
كاكة محة و يونس محة كاكة كاكة 

 محة رشيد/ بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى  24 25 -

46 
/زةوى بةركانى 45

 ورة طة

 
مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد امحد و 
 طهعمرمحة على كاكة محة رشيد و 

محة كريم كاكة محة و كاوة  قادر 
كاكة محة و يونس محة كاكة كاكة 

 محة رشيد/ بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- - 22 
( 40مافى هاتووضؤى ثارضةى )

 لةسةرة 

45 
/تةختى كانى 44

 بضووك

مملوكة 
 للدولة

 نوزاد صاحل عزيز 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 21 0 

( 32مافى هاتووضؤى ثارضةى )
 ةلةسةر

 /زةوى محة صاحل47 44

 
 

مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد امحد و 
 طهعمرمحة على كاكة محة رشيد و 

محة كريم كاكة محة و كاوة  قادر 
ة كاكة كاكة كاكة محة و يونس مح

 محة رشيد/ بة يةكسانى
 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 5 2 
( 32مافى هاتووضؤى ثارضةى )

 لةسةرة 

47 
/زةوى بةركانى 40

 ورةطة

 
مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد امحد و 
 طهعمرمحة على كاكة محة رشيد و 

محة كريم كاكة محة و كاوة قادر 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 25 2 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (45ثارضةى )
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كاكة محة و يونس محة كاكة كاكة 
 شيد/ بة يةكسانىمحة ر

40 
/كاريزى كانى 43

 ورة طة

 
ملك 
 صرف

محة صاحل كاكة محة رشيد و عمرمحة 
محة  طهعلى كاكة محة رشيد و 

كريم كاكة محة و كاوة  قادر كاكة 
محة و يونس محة كاكة كاكة محة 

 رشيد/ بة يةكسانى

و كاريزى ئا
( بريى 2)

 هةية

- 21 2 
مافى ئـاو خواردنـةوةى ثارضـةى    

 ( لةسةرة 212)

 /كانى بضووك71 43

 
ية ريأم

 صرف
 - - 03 كانى وةزارةتى دارايى  و ئابورى 

ــةى ) ــاودانى  ثارض ( 72مــافى ئ
لةسةرة و مافى  هاتووضؤى  هةية 

 (32لةسةر  ثارضةى )
 

71 
/بةراوى 72

 بةركانى بضووك

 
مملوكة 
  قاضىمجال جزا  للدولة

كشتوكاىل 
 بةراو

- 22 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
ــافى 32ثارضــــــةى ) ( و مــــ

ئاوخواردنـــةوةى هةيـــة لةســـةر 
 (71ثارضةى)

 

72 
رانى طة/دوو 72

 كانى بضووك

مملوكة 
 للدولة

  قاضىجزا مجال 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 0 21 -

72 

/ زةوى محة 72
صاحل كاكة محة 

 رشيد

مملوكة 
 للدولة

صاحل كاكة محة رشيد امحد و محة 
 طهعمرمحة على كاكة محة رشيد و 

محة كريم كاكة محة و كاوة  قادر 
كاكة محة و يونس محة كاكة كاكة 

 محة رشيد/ بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى 22 0 -

72 
/زةوى كانى 76

 ورة طة

مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد امحد و 
 طهرشيد و عمرمحة على كاكة محة 

محة كريم كاكة محة و كاوة قادر 
كاكة محة و يونس محة كاكة كاكة 

 محة رشيد/ بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى 27 3 -

76 
/زةوى شيوى 75

 شيخان

مملوكة 
 للدولة

ابراهيم و يونس و طؤنا و سعدى 
 مناالنى غريب سعيد/بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- - 266 
ة لةســةر مــافى هاتووضــؤى هةيــ

 (32ثارضةى )

 /ثةىل مانطاكة74 75
مملوكة 
 للدولة

 ابراهيم صوفى على 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 5 7 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

 /عوزيرة77 74
مملوكة 
 للدولة

  اهللصبيحة على فتح 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 22 63 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

 يرة/عوز70 77
كة مملو

 للدولة
  اهللصبيحة على فتح 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 21 0 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

 /عوزيرة73 70
مملوكة 
 للدولة

  صبيحة على فتح اهلل
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 24 5 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )
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 / ثاوةكة01 73
مملوكة 
 للدولة

 فاطمهسلمى كريم حمى الدين و 
 ب محة خان / بة يةكسانى غري

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 5 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

01 
/ كاريزى  02

 باخةكان

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى

كاريزى ئاو 
( بريى 2)

 هةية

- - 2 

مافى ئاو خواردنةوةى  ثارضةكانى 
و  205و  206و 02و  02)

 و 203و  200و  207و 204
و  221و  232و  232و  231
و  254و  256و  252و  252
و  242و  253و  250و  257
و  225و  232و  232و  203
و  221و  220و  227و  224
 22و22و  24و  23و  222

 ( لةسةرة24و 27و

02 
/ثشت كاريزى 06

 زؤراب

 
 

مملوكة 
 للدولة

 سامى غريب سعيد
كشتوكاىل 

 بةراو
- - 2 

ةية لةسةر مافى ئاو خواردنةوةى ه
( و مافى ريـرةوى  207ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
( 256و  255و  250و  253)

مافى ريـرةوى ئـاوديرى ثارضـةى    
ــةرة و 52و  262) ( لةســـــــ

( ثيـدا دةروات   256مةتروكةى )
 م0بة ثانى 

 ورةطة/طردى 05 02
مملوكة 
 للدولة

 حممد شريف شريكؤ
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 20 6 

ضــؤى هةيــة لةســةر مــافى هاتوو
 (32ثارضةى )

 ورةطة/طردى 04 02
مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 20 - 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

 /قادر ئةفةندى07 06

 
مملوكة 
 للدولة

 مصطفىهيوا فريق 
كشتوكاىل 

 بةراو
- - 21 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( 273و  204هةردوو ثارضةى )

و مافى ريـرةوى ئـاوديرى هةيـة    
 262و  201لةسةر ثارضةكانى )

و  222و  223و  220و 
226) 

 /زةوى صوف00 05

مملوكة 
 شريفريبوار حسني  للدولة

باخى 
 ثشتاو

- 23 5 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
( و مافى هاتووضؤى 32ثارضةى )
 ( لةسةرة 212ثارضةى )

 /حسني جامكة 03 04
ية ريأم

 صرفة
 - 22 - بةردةالنى  وةزارةتى دارايى و ئابورى 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32و  212ثارضةى )

 /دارة مؤلةكان31 07
مملوكة 
 للدولة

 وضان غريب سعيد
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى  - 0 -

ى هةية لةسةر مافى هاتووضؤ 23 7 -كشتوكاىل  حمى الدين مصطفى اهللعبدمملوكة  /ملةى كوثان32 00
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 (32ثارضةى ) ثشتاو للدولة

 /ثشت كاريز32 03
مملوكة 
 للدولة

 سامى غريب سعيد
باخى 
 ثشتاو

 نى يةتى  - 20 -

 كةطة/ثةىل مري32 31
امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

بةردةالن و  
لةوةرطاو 
دارستانى 
 سروشتى

- - 
662
4 

 - 2مافى هاتووضؤى ثارضةكانى )
2  ,0 – 21  ,22 – 25  ,

20  ,21  ,22  ,26  ,24  ,
27  ,26  ,25  ,27  ,20  ,
62  ,66 - 67  ,63  ,56  ,
44  ,47  ,71  ,72  ,75 – 
01  ,05  ,04  ,00  ,03  ,
32  ,30 – 211  ,212 ,

212  ,216  ,210 – 222 
 ,226  ,222  ,226  ,224 
– 220  .261  .245  ,

244  ,243  ,272  ,272  ,
274  ,277  ,202  ,235  ,
233  ,211  ,212 – 220 

 ,224  ,227 ,262  ,265 
 ,252  ,207  ,200  ,233 

( لةسةرة و مافى  ريرةوى ئاوديرى  
ــةكانى ) ,  22,  27,  24ثارض

22  ,24  ,23  ,241  ,
207 – 231  ,232  ,232 

 ,221  ,252 – 256  ,
254 –253  ,242  ,232 )

,  26لـة سـةرة و مرتوكـةكانى )   
54  ,50  ,220  ,261  ,

265  ,256 , 257  ,250  ,
( ثيدا دةروات بـة   241,  253
 م0ثانى 

 /تووى ثريؤت36 32
مملوكة 
 للدولة

 كامل توفيق سعيد
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- - 21 

(ثيدا دةروات 54مةتروكةى )
 م0بةثانى 

 /تووى ثريؤت35 32

 
مملوكة 
 للدولة

( ثشك 26( ثشك )22بة شيوةى )
(ثشك بؤ 3) رمضانبؤ بكر قادر 

 طالبمجال حممد 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى  2 3 -

 /تووى ثريؤت34 32
مملوكة 
 للدولة

 شريف جبار عبداهلل
باخى 
 ثشتاو

- 20 4 
( 5مافى هاتووضؤى ثارضةى )

 لةسةرة 

(ثيدا 54و 55مةتروكةى ) 2 7 -كشتوكاىل  كامل توفيق سعيدمملوكة  /تووى ثريؤت37 36
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 م0دةروات  بة ثانى  ثشتاو للدولة

35 
 /زةوى ياىل30

 ثردةكة 

مملوكة 
 طالبمجال حممد   للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 6 6 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

 

 /حسني جامكة 33 34
مملوكة 
 للدولة

  طالبمجال حممد 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 22 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

37 
/حسني 211

 جامكة 

مملوكة 
 للدولة

 طالبمجال حممد  
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- - 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

30 
/ حسني 212

 جامكة 

 
مملوكة 
 للدولة

و حممد امني  عطيةدلشاد و على 
مناالنى جالل اسعدو فريا حممد 
جالل و رعنا و توفيق سعيد/بة 

 يةكسانى 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 26 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
هاتووضؤى  ( و مافى32ثارضةى )
 ( لة سةرة 277و  03ثارضةى )

33 
/زةوى مةردان 212

 ئةىل وةمسان

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2(ثشك )2بة شيوةى )
( ثشك بؤ 2عرفان  حسني حممود و )

 كريم شريف حممود

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى 7 22 -

21
1 

/زةوى صوفى 212
 حممد

مملوكة 
 للدولة

 ئازاد حممد جزا  حممد صادق 
كاىل كشتو

 ثشتاو
- 22 2 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32و 00ثارضةى )

21
2 

/بةرى قةتارة 216
 مامر

مملوكة 
 للدولة

 صاحل قادر  عطية
باخى 
 ثشتاو

- 2 2 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

21
2 

/زةوى ال ى 215
 باخةكة 

 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك 5( ثشك )21بة شيوةى )
( ثشك 5زيز و)بؤ زينب امساعيل  ع

( ثشك 3بؤ ريبوار حسن شريف و )
( ثشك 2بؤ عرفان حسني حممود و )

 بؤ على جالل اسعد

كشتوكاىل 
 بةراو

- 4 4 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريرةوى 243ثارضةى )

لةسةر ثارضةكانى  ئاوديرى هةية
(272  ,210  ,275  ,274 

(  و مافى ريرةوى 270,  277, 
و  221ةردوو ثارضةى )ئاوديرى ه

 ( لةسةرة 262

21
2 

/زةوى مامة 214
 سةعة

 
مملوكة 
 للدولة

قادر و انور حممد  مصطفىنايلة 
 على/ بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 بةراو

- 22 2 

مافى ئاوخواردنةوةى هةيةلةسةر 
( و مافى ريرةوى 242ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةى 
 246و  224و  227و  213)

 (220و  261و  222و 

21
6 

/زةوى سعيد 217
 اغا

 
مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2( ثشك )4بة شيوةى )
( ثشك بؤ 2غريب سعيد و) رضية

( 2ئازاد حممد جزا حممد صادق و)
( 2ثشك بؤ انور حممد على و )
 ثشك بؤ رزطارحسني وةىل

كشتوكاَلى 
 بةراو

- 22 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
ةوى ( و مافى رير242ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةكانى 
 246و  224و  227و  213)

 (220و  261و  222و 
21
5 

/زةوى 210
 شيَردةرة

مملوكة 
 للدولة

محة  كاظمعلى محة صاحل معروف و 
 امني محة قوربانى / بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- - 60 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )
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21
4 

/زةوى 213
 شيَردةرة

لوكة مم
 للدولة

محة  كاظمعلى محة صاحل معروف و 
 امني محة قوربانى / بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 3 25 - ثشتاو

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

21
7 

 / شيَردةرة221

مملوكة 
 على حممد كريم للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- - 0 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

 

21
0 

 / شيَردةرة222
مملوكة 
 للدولة

 على محة صاحل معروف
كشتوكاىل 

 20 21 - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

21
3 

 / شيَردةرة222
مملوكة 
 للدولة

 محة قادر امحد اغا
كشتوكاىل 

 6 - - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

22
1 

 / شيَردةرة222
مملوكة 
 للدولة

 محة قادر امحد اغا
وكاىل كشت

 4 22 - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

22
2 

 / شيَردةرة226
مملوكة 
 للدولة

 على حممد كريم
كشتوكاىل 

 24 21 - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

22
2 

/ زةوى كانى 225
 زؤراب

مملوكة 
 للدولة

و  عثمانو  فاضلوادى و هادى و 
نى رعدة و سعدة و بةهية مناال

 كريم كاكة مةد/ بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 2 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32و  224ثارضةى )

22
2 

/ زةوى كانى 224
 زؤراب

 
مملوكة 
 للدولة

( ثشك 7( ثشك )26بةشيوةى )
( 2بؤ محة غريب حممد كاكة مةد )

ثشك بؤ هةريةك لة وادى و هادى و 
و رعدة و سعدة و  عثمانو  فاضل
 مناالنى كريم كاكة مةد بهية

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- - 3 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
( و مافى هاتووضؤى 32ثارضةى )
 ( لة سةرة225ثارضةى )

22
6 

/ زةوى كانى 227
 زؤراب

 
 

مملوكة 
 للدولة

 سعيد حممد كاكة مةد
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 25 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
ةوى ( و مافى رير266ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر هةردوو 
( و مافى 220و  265ثارضةى )

هاتووضؤى هةية لة سةر هةردوو 
 (32و  223ثارضةى )

22
5 

/ بةراوى كانى  220
 زؤراب 

 
 

مملوكة 
 للدولة

و  عثمانو  فاضلهادى و وادى و 
رعدة و سعدة و بةهية مناالنى 
 كريم كاكة مةد/بة يةكسانى 

كشتوكاىل 
 بةراو

- 25 5 

فى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ما
( و مافى ريـرةوى  266ثارضةى )

ئاوديرى و هاتووضؤى هةية لةسةر 
( مــافى ريــرةوى 265ثارضــةى )

( لةسةرة و 227ئاوديرى ثارضةى )
مافى هاتووضؤى هةيـة لـة سـةر    

 (262و  32ثارضةى )

22
4 

/ زةوى كانى 223
 زؤراب

 
مملوكة 
 للدولة

 سعيد حممد كاكة مةد
كشتوكاَلى 

 شتاوث
- 25 6 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
( و مافى هاتووضؤى 32ثارضةى )
 ( لة سةرة227ثارضةى )

22
7 

/ بةرى 221
 قةتارةى مامر

مملوكة 
 للدولة

 صاحل قادر عطية
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
- - 6 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )
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22
0 

/ بةرى 222
 قةتارةى مامر

مملوكة 
 للدولة

 درصاحل قا عطية
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
- 4 7 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

22
3 

/بةرى  222
 قةتارةى مامر

مملوكة 
 للدولة

 صاحل قادر عطية
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
- 24 4 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

22
1 

/دارة 222
 مؤلةكان

مملوكة 
 للدولة

 وضان غريب سعيد
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
 ةتى نى ي 7 7 -

22
2 

/دارة 226
 مؤلةكان

مملوكة 
 للدولة

 سامى غريب سعيد قادر
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
- - 5 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

22
2 

/بةراوى ثشت 225
 كاريز

مملوكة 
 سامى غريب سعيد قادر للدولة

كشتوكاىل 
 بةراو

- 22 2 
مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 

ى ( مافى ريرةو242ثارضةى )
 ( لةسةرة251ئاوديرى ثارضةى )

22
2 

/بةردةم طردة 224
 سثى

 
 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

(ثشك بؤ 2( ثشك )6بة شيوةى )
( ثشك 2ثشتيوان توفيق وهاب و )

( 2بؤ رفيق وهاب محة امني  و )
 ثشك بؤ حممد كريم صابر وهاب

كشتوكاىل 
 بةراو

- - 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
ى ريرةوى ( و ماف242ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةى 
( مافى هاتووضؤى هةية 227)

( مافى 23لةسةر ثارضةى )
 222ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )

 224و  221و  225و  226و 
 217و  220و  214و  227و 
 272و  272و  247و  246و 

و  205و  274و  275و 
( لة سةرة و مافى 277

( 251هاتووضؤى ثارضةى )
 لةسةرة

22
6 

 /طؤمة قوول 227

     
 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

رحيم حممود و بدرية حممود  عثمان
 شريف/بة يةكسانى

باخى 
 بةراو

- 5 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريرةوى 242ثارضةى )

و  224ئاوديرى ثارضةكانى ) 
و  225و  226و  222و  246
و  224و  227و  220و  221
و  272و  272و  217و  214
( 277و  205و  274و  275

لةسةرة و مافى هاتووضؤى ثارضةى 
( لةسةرة و مافى 220)

هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى 
( وة مافى ريرةوى ئاوديرى 23)

 ( 213هةية لةسةر ثارضةى )

22
5 

/ ئةشكةوتى 223
 ران

مملوكة 
 للدولة

 رحيم حممود عثمان
باخى 
 نى يةتى  2 - - ثشتاو

 نى يةتى  2 3 -باخى  جبار محة سعيد حممودمملوكة  / دووشيوان22222
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 ثشتاو للدولة 4
22
7 

مملوكة  / دووشيوان222
 للدولة

 جبار محة سعيد حممود
كشتوكاىل 

 ثشتاو 
 نى يةتى  2 7 -

22
0 

 رةطه/ هةوارة 222

 
مملوكة 
 للدولة

 خدجية سليمان امساعيل
كشتوكاىل 

 بةراو
- 21 6 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريـرةوى  242ثارضةى )

ئاوديرى و هاتووضؤى هةية لةسةر 
 ( 32ثارضةى )

22
3 

 رةطة/ هةوارة 226

مملوكة 
 خدجية سليمان امساعيل للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو 

- 7 22 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
( و مافى هاتووضؤى 32ثارضةى )
 ( لةسةرة272ثارضةى )

22
1 

 / ثشت كاريز225
مملوكة 
 للدولة

 سامى غريب سعيد
كشتوكاىل 

 ثشتاو 
 نى يةتى  2 0 -

22
2 

مملوكة  / رةشة خانى224
 للدولة

كشتوكاىل  اهللروناك مولود فتح 
 2 22 - ثشتاو 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
 (32ثارضةى )

22
2 

/ زةوى رةشة 227
 خانى

مملوكة 
 للدولة

كشتوكاىل  روناك مولود فتح اهلل
 22 22 - ثشتاو 

ضؤى هةية لةسةر مافى هاتوو
 (32ثارضةى )

22
2 

/ بةر 220
 سةرخانةكة

مملوكة 
 للدولة

 سعيد حممد كاكة مةد
كشتوكاىل 

 7 22 - ثشتاو 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 

 (32ثارضةى )

22
6 

/زةوى محة 223
 رةش

مملوكة 
 للدولة

 روناك مولود فتح اهلل
كشتوكاىل 

 نى يةتى 4 - - ثشتاو

22
5 

/ياىل 261
 نةورؤزةكة

لوكة مم
 للدولة

كشتوكاىل  صبيحة على فتح اهلل
 2 3- - ثشتاو

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

22
4 

/ياىل 262
 نةورؤزةكة

مملوكة 
 للدولة

كشتوكاىل  صبيحة على فتح اهلل
 نى يةتى 7 4 - ثشتاو

22
7 

/ثشت كاريزى 262
 زؤراب

 
 

مملوكة 
 للدولة

سعيد و شريكؤ حممد  عثمان عبداهلل
 محد / بة يةكسانىشريف ا

كشتوكاىل 
 25 - - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريـرةوى  207ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
(253  ,250  ,255  ,256 
( و مافى هاتووضؤى ثارضةى 06, 
 ( لة سةرة265و  266)

22
0 

/ثشت كاريزى 262
 زؤراب

مملوكة 
 للدولة

 صبيحة على فتح اهلل
كشتوكاىل 

 4 21 - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (52ثارضةى )

22
3 

/كاريزى 266
 زؤراب

ملك 
 صرف

و  عثمانو  فاضلهادى و وادى و 
رعدة و سعدة و بهية مناالنى كريم 

 كاكة مةد / بة يةكسانى

كاريزى ئاو 
( بريى 2)

 هةية
- 22 2 

, 265مافى ئاودانى ثارضةكانى )
ــافى 220,227 ــةرة ومـ ( لةسـ

هاتووضؤى هةية لةسـةر ثارضـةى   
262 

26
1 

/كاريزى 265
 زؤراب

 
 

مملوكة 

( ثشك بؤ 4( ثشك )7بة شيوةى )
( ثشك بؤ 2سعيد حممد كاكة مةد )

 شومن حممد كاكة مةد

كشتوكاىل 
 بةراو

- 25 5 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى هاتووضؤى 266ثارضةى )

ى (و ماف262هةية لةسةر ثارضةى )
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ــةى   للدولة ــاوديرى ثارضــ ــرةوى ئــ ريــ
ــةرةمافى 220و227) (لةســــــ

 ( لة سةرة220هاتووضؤى ثارضةى )

26
2 

/بةر كانى 264
 سارد

 
مملوكة 
 حامد حممد امني امحد للدولة

كشتوكاىل 
 بةراو

- 7 7 

ردنةوةى هةية لةسةر مافى ئاو خوا
مــافى ريــرةوى (و252ثارضــةى )

ــة لةســةر ثارضــةى  ئــاوديرى هةي
ية لة ( مافى هاتوضؤى هة263)

 (52)سةرثارضةى

26
2 

/ثةىل 267
 قةرةداغ

مملوكة 
 للدولة

 حممود عبداهلل رضاجزا 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 22 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (260ثارضةى )

26
2 

/قةدةغةكة و 260
 ثةىل قةرةداغ

مملوكة 
 حممود عبداهلل رضاجزا  للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 2 22 
( 267مافى هاتووضؤى ثارضةى )

( ثيــدا 50لةسـةرة و مرتوكــةى ) 
 (م0دةروات بة ثانى )

26
6 

 /كانى سارد263

مملوكة 
 حامد حممد امني امحد للدولة

كشتوكاىل 
 بةراو

- 27 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريـرةوى  252ثارضةى )

 ( لة سةرة264ئاوديرى ثارضةى )

26
5 

 /ثشت كاريز251

 
مملوكة 
 للدولة

 دسامى غريب سعي
باخى 
 - 20 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( ومـافى ريـرةوى   242ثارضةى )

ــة لةســةر ثارضــةى  ئــاوديرى هةي
(225) 

26
4 

/كاريزى كانى 252
 سارد

ملك 
 صرف

 حامد حممد امني امحد

كاريزى ئاو 
( بريى  2)

 هةية

- 

27 2 
مافى ئـاودانى هـةردوو ثارضـةى    

 ( لةسةرة264,  263)

26
7 

بةر /بةرام252
 كانى سارد

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2( ثشك )6بة شيوةى )
( ثشك 2سامى  غريب سعيد  و )

 اهللبؤ صبيحة على فتح 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 

 نى يةتى 7 22

26
0 

/زةوى كاكة 252
 محة

 
مملوكة 
 للدولة

 اهللصبيحة على فتح 
كشتوكاىل 

 بةراو

- 

22 0 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريـرةوى  207ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
(253  ,250  ,255 ) 

26
3 

 /بةرضنارةكان256

 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2( ثشك )6بة شيوةى )
( ثشك 2سامى غريب سعيد  و )

 بؤ شريكؤ  حممد شريف امحد

كشتوكاىل 
 بةراو

- 

5 0 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
وى ( و مافى ريـرة 207ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
( و مافى 255,  250,  253)

,  06ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )
 ( لةسةرة262,  52

25
1 

  /الباخ255
 

( ثشك بؤ 4( ثشك )0بة شيوةى )
( ثشك بؤ 2) اهللروناك مولود فتح 

كشتوكاىل 
 بةراو

 
 22 0 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريـرةوى  207ثارضةى )
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مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2رعنا توفيق سعيد و )
 شريكؤ حممد شريف

 
- 

ــة لةســةر هــةردوو  ــاوديرى هةي ئ
( مــافى 250,  253ثارضــةى )

 262ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )
( لة 52و  06و  256و  252و 

 سةرة

25
2 

ثشت  /254
 جؤطاى  مري غوزار 

مملوكة 
 للدولة

 روناك مولود فتح اهلل
كشتوكاىل 

 تاوثش
 نى يةتى  24 22 -

25
2 

مملوكة  ثشت باخ /257
 للدولة

كشتوكاىل  سعيد عثمان عبداهلل
 ثشتاو

 نى يةتى  22 - -

25
2 

/باخى مري 250
 غوزار

 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 صبيحة على فتح اهلل
كشتوكاىل 

 7 7 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريـرةوى  207ثارضةى )

ــة ل ةســةر ثارضــةى ئــاوديرى هةي
( مـافى ريـرةوى ئـاوديرى    253)

ــةكانى ) و  256و  252ثارضـــ
ــة 262و  52و  06و  255 ( ل

سةرة و مافى هاتووضؤى ثارضـةى  
 ( لة سةرة 52)

25
6 

/بةر كاريَزى 253
 مري غوزار

مملوكة 
 للدولة

كشتوكاىل  سعيد عثمان اهللعبد
 بةراو

- 22 5 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
مــافى ريــرةوى  (207ثارضــةى )

ــةكانى ) ــاوديرى ثارضـ و  252ئـ
و  06و  256و  255و  250
 ( لة سةرة  262و  52

25
5 

 بةرماالن /241

 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك 4( ثشك )22بةشيوةى )
( 5د و)بؤ شريكؤ حممد شريف امح

و  ثشك بؤ صبيحة على فتح اهلل
 ( ثشك بؤ سامى غريب سعيد و2)
 ( ثشك بؤ روناك مولود فتح اهلل2)
 ( ثشك بؤ كامل توفيق سعيد6)

كشتوكاىل 
 22 6 - بةراو

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مافى ريـرةوى  207ثارضةى )

ــة لةســةر هــةردوو  ــاوديرى هةي ئ
( و مرتوكةى 242,  32ثارضةى )

 م0( ثيدا دةروات بة ثانى 256)

25
4 

/شوين خانوى 242
 طوند

امريية 
 صرفة 

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 
وين ش

خانوى 
 طوند

- 26 6 
مافى ريـرةوى ئـاوديرى ثارضـةى    

 ( لةسةرة241)

25
7 

 ثشت ماالن /242
مملوكة 
 حامد حممد امني امحد للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (242ثارضةى )

 

25
0 

ثةىل مرية  /242
 وىل

مملوكة 
 حامد حممد امني امحد للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 23 

( 246و  242مافى هاتووضؤى )
 لة سةرة

 
25
3 

مافى هاتووضـؤى هةيـة  لةسـةر     6 21 -كشتوكاىل  حامد حممد امني امحدمملوكة ثةىل /246
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 (242ثارضةى ) ثشتاو للدولة مريةوىل

24
1 

/ثةىل 245
 قةدةغةكة

مملوكة 
 حممود عبداهلل رضاجزا  للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 5 5 
ةر مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســ

 (32ثارضةى )

24
2 

 /عوزيرة 244

 
مملوكة 
 للدولة

( ثشك 6( ثشك )22بة شيوةى )
( 6يارامحد شاويس و ) فاطمهبؤ 

( 2ثشك بؤ دارا وادى حممود و )
ثشك بؤ هةريةك لة على و امينة و 

 و نهية مناالنى )حممود امحد( عطية

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 7 22 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

24
2 

 /تووى ثريؤت247
مملوكة 
 للدولة

 كامل توفيق سعيد
كشتوكاىل 

 نى يةتى 5 2 - ثشتاو

24
2 

 / تووى ثريؤت240
مملوكة 
 للدولة

 كامل توفيق سعيد
كشتوكاىل 

 نى يةتى 2 - - ثشتاو

24
6 

طة /ثةىل مري243
 كة 

مملوكة 
 للدولة

 حسني حممود عثمان
كشتوكاىل 

 2 22 - ثشتاو
ةر مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســ

 (32ثارضةى )

24
5 

 / تووى ثريؤت271
مملوكة 
 للدولة

 رمضانبكر قادر 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- - 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (212ثارضةى )

24
4 

امريية  / كانى272
 صرفة

 - 2 - كانى وةزارةتى دارايى و ئابوورى

ى ئاو خواردنةوةى هةردوو ماف
( لةسةرة 251و  247)ثارضةى 

هةية لةسةر    و مافى هاتووضؤى
 (220ثارضةى )

24
7 

/ثةىل 272
 كةطةمري

مملوكة 
 للدولة

 حسني حممود عثمان
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 7 4 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

24
0 

 رةطة/هةوارة 272
مملوكة 
 للدولة

 فائق عزيز محة على
باخى 
 ثشتاو 

- 4 6 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32و  226ثارضةى )

24
3 

 /زالواو 276
مملوكة 
 للدولة

 غالب على توفيق
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 5 5 -

27
1 

 /طؤمة قوول275
مملوكة 
 للدولة

 جزا غريب على
باخى 
 ثشتاو 

 نى يةتى 2 - -

27
2 

مملوكة  /ئلو طؤسكة 274
 للدولة

 نوزاد حممد على
باخى 
 ثشتاو 

- - 2 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

27
2 

رةزى حسني /277
 جامكة 

مملوكة 
 للدولة

 دلشاد حممد امني جالل
باخى 
 ثشتاو 

- - 6 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32و  212هةردوو ثارضةى )

27
2 

/طولنكة  270
 زةرداوى 

مملوكة 
 للدولة

 رزطار حسني وةىل
كشتوكاىل 

 نى يةتى 6 4 - ثشتاو

27
6 

 /طردة رةش 273
مملوكة 
 للدولة

 قادر  مصطفىنايلة 
باخى 
 - 20 - ثشتاو 

( 225مافى هاتووضؤى ثارضةى )
 لةسةرة 

27
5 

 نى يةتى  2 22 -باخى  عرفان حسني حممود مملوكة  /طردة رةش 201
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 ثشتاو  للدولة
27
4 

/دارة بةنة 202
 سثى 

مملوكة 
 للدولة

باخى  ناسكة شريف  امحد
 ثشتاو 

- 20 2 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

27
7 

ة بةنة /دار202
 سثى 

مملوكة 
 للدولة

 حممد سليمان  امساعيل  
باخى 
 ثشتاو 

 نى يةتى 3 2 -

27
0 

 /بةركاريز202

مملوكة 
 للدولة

 عرفان حسني حممود 
كشتوكاىل 

 بةراو
- 25 - 

مافى ئاو خواردنـةوةى هةيـة لـة    
ــةى )  ــةر ثارض ــةمى 236س ( ض

 طةخور
 

27
3 

/ناو 206
 هةجنريةكان 

 
مملوكة 
 للدولة

كشتوكاىل  مود عرفان حسني حم
 بةراو

- 21 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( مــافى هاتوضــؤى 02ثارضــةى )

 (02هةية لةسةر ثارضةى )
 

20
1 

/باريكايى 205
 ترشةكان 

 
 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 5( ثشك )4بة شيوةى )
( ثشك بؤ 2شريكؤ حممد شريف و )

 عزت شريف امحد

كشتوكاىل 
 بةراو

- 25 6 

ردنةوةى هةية لةسةر مافى ئاوخوا
ــةى ) ــرةوى  02ثارض ــافى ري ( م

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
ــافى 232و  02و  02) ( وة مـ

هاتووضـــؤ و ريـــرةوى ئـــاوديرى 
ــةكانى ) و  207و  204ثارضـــ

و  232و  231و  203و 200
 22و  24و  23و  221و 232

 ( لة سةرة24و  27و  22و 

20
2 

 /قرسيلةوار 204
 

 
 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 6( ثشك )4ةشيوةى )ب
( 2شريكؤ حممد شريف امحد و )

 ثشك بؤ عزت شريف امحد 

كشتوكاىل 
 7 5 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مــافى ريــرةوى 02ثارضــةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
(و  205و  232و  02و  02)

ــةر   ــة لةس ــؤى هةي ــافى هاتوض م
 ( و مافى ريـرةوى 205ثارضةى )

ــةكانى ) ــاوديرى ثارضـ و  207ئـ
و  232و  231و  203و  200
و  252و  252و  221و  232
و  250و  257و  254و  256
و  23و  232و  242و  253
(لة 24و  27و  22و  22و  24

 سةرة

20
2 

  طة/قول207
 
 

مملوكة 
كشتوكاىل  مجال حممد صاحل 

 بةراو
- - 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مــافى ريــرةوى 02ةى )ثارضــ

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
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و (205و  232و  02و 02) للدولة
( و مـــافى 232و  32و  204

( 200ريرةوى ئاوديرى ثارضـةى ) 
 لة سةرة

20
2 

ثشت ريى  /200
 ةقولط

 
 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 محة على محة رةش عثمان
كشتوكاىل 

 بةراو
- 21 2 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مــافى ريــرةوى 02)ثارضــةى 

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  204و  205و  02و  02)

و  207و 232و  200و 32
ــاوديرى 27 ــرةوى ئ ( و مــافى ري

 252و  252و  221ثارضــةى )
 250و  257و  254و  256و 
و  24و  23و  242و  253و 
و  203و  24و  22و  22

 ( لةسةرة232و  232و  231
 

20
6 

 /سةرتةخت203

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك 3( ثشك )22بة شيوةى )
( ثشك 2بؤ سرةوت حممد شريف و )

( 2محة على و ) عثمانبؤ ناهدة 
 كاكى امحد عثمانثشك  بؤ 

كشتوكاىل 
 بةراو

- 22 5 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مــافى ريــرةوى 02ثارضــةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  204و  205و  02و  02)

و  206و  200و  232و  32
( و مافى  220و  242و  241

و  22ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )
ــة 222و  221و  24و  22 ( ل

سةرة ومافى هاتووضـؤى هـةردوو   
 ( لة سةرة222و  22ثارضةى )

20
5 

/ثشت شةخس 231
 و خر

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك 6( ثشك )27بة شيوةى )
( 6غريب محة خان ) فاطمةبؤ 

( 2سليمان امساعيل )ثشك حممد 
( ثشك 2ثشك بؤ مجال حممد صاحل )

( 2بؤ رحيم سليمان امساعيل و )
( ثشك بؤ 2شريكؤ حممد شريف )
( ثشك بؤ 2سلمى كريم امساعيل )

 ناسكة شريف امحد

كشتوكاىل 
 بةراو

- 22 3 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مــافى ريــرةوى 02ثارضــةى )

ى ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكان 
و  204و  205و  02و  02)

 206و  200و  232و  32
( و مافى ريرةوى ئاوديرى  241و

 23و  221و  232ثارضةكانى )
( لةسةرة و مافى 227و  224و 

ــة 227هاتووضــؤى ثارضــةى ) ( ل
 سةرة

20
4 

/قةبرستانى  232
 ثريخدر

مملوكة 
 للدولة

 نى يةتى 6 22 - قربستان وةزارةتى ئةوقاف
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20
7 

و  /ناو بريان232
 بةرشةخس

 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك 3( ثشك )20بة شيوةى )
( ثشك بؤ 4بؤ حممد شريف حممد و )
( ثشك بؤ 2سردار كريم حممد و )
( ثشك بؤ 2مجال حممد صاحل و )

 حممد غريب محة خان

كشتوكاىل 
 بةراو

- 22 3 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( و مــافى ريــرةوى 02ثارضــةى )

ثارضـةكانى   ئاوديرى هةية لةسةر
و  204و  205و  02و  02)

و  206و  200 232و  32
( و مافى ريرةوى ئـاوديرى   231

 ( لةسةرة23و  221ثارضةكانى )

20
0 

 /سوركة قووض232

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك 25( ثشك )42بة شيوةى )
( 27بؤ جبار محة سعيد حممود )

 ثشك بؤ مجال حممد صاحل

كشتوكاىل 
 6 17 61 بةراو

وخواردنةوةى هةية لةسةر مافى ئا
( و مــافى ريــرةوى 02ثارضــةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  204و  205و  02و  02)

و  206و  200و  232و  32
 22و  203و  242و  241

(  و مافى ريرةوى ئـاوديرى  22و
ــةى ) ــةرة 24ثارضـــ و ( لةســـ

ثيدا تيثـةر   – 256 –مةتروكةى
 م0دةبيت بة ثانى 

20
3 

/مارانطاز 236
 شت جؤطا 

مملوكة 
 للدولة

 محة على محة رةش عثمان
باخى 
 ثشتاو 

- 22 6 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (263و 266ثارضةى )

23
1 

 رة طة/هةوارة 235

 
أمرية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى

لةوةرطا و 
دارستانى 
 سروشتى

- 22 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
( 32و  20و  233ثارضةكانى )

( 7ى هاتووضـؤى ثارضـةى )  و ماف
 لةسةرة

23
2 

/رةزى تاويرة 234
 قووىل 

مملوكة 
 للدولة

 قادر مصطفىنايلة 
باخى 
 ثشتاو 

- 4 4 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (237ثارضةى )

23
2 

/رةزى تاويرة 237
 قووىل

 
مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2ك )( ثش6بة شيوةى )
( ثشك 2و ) رمحة مولود فتح اهلل

حممد و سريوان  بؤ هةريةك لة
 مناالنى محة رشيد محة امني

باخى 
 0 22 - ثشتاو 

( 234مافى هاتووضؤى ثارضةى )
 لة سةرة 

23
2 

/رةزى تاويرة 230
 قووىل

مملوكة 
 للدولة

 جزا غريب على 
باخى 
 ثشتاو 

 نى يةتى 5 22 -

23
 /سنط ثان 233 6

 
مملوكة 
 للدولة

ناهدة و سعاد و مشسة مناالنى 
رةش/بة  محة على محة عثمان

 يةكسانى 

كشتوكاىل 
 2 - - ثشتاو

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر  
( و مــافى 32و  200ثارضــةى )

ــة 235هاتووضــؤى ثارضــةى ) ( ل
 سةرة 

23
مملوكة  /زالواو 211 5

 للدولة
كشتوكاىل  عرفان حسني حممود

 ثشتاو
- 22 21 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

23
 نى يةتى 3 5 -كشتوكاىل  ئازاد حممد جزا حممد صادقة مملوك/زةوى كاكة 212 4
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 ثشتاو للدولة جزا

23
7 

/زةوى  212
 ورةطةبةركانى 

 
مملوكة 
 للدولة

محة صاحل كاكة محة رشيد و عمر 
محة  هطمحة على كاكة محة رشيد و 

كريم كاكة محة و كاوة  قادر كاكة 
محة و يونس محة كاكة كاكة محة 

 رشيد / بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 2 22 - ةراوب

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
 (43ثارضةى )

23
 /تووى ثريؤت212 0

 
مملوكة 
 للدولة

و بكر قادر  طالبمجال حممد 
 /بة يةكسانىرمضان

كشوكاىل 
 2 23 - ثشتاو

( 271مافى هاتووضؤى ثارضةى )
 – 255 –لة سةرةو مةتروكـةى  
 م0ثيدا دةروات بة ثانى 

23
ة مملوك / تووى ثريؤت216 3

 للدولة
 فتاح طاهر مصطفى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 22 2 
 ني يةتى

21
مملوكة  /زالواو 215 1

 للدولة
كشتوكاىل  على جالل اسعد 

 ثشتاو
- 21 20 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

21
 /زالواو 214 2

مملوكة 
 للدولة

 رمحة حممود صاحل  
كشتوكاىل 

 2 21 - ثشتاو
 مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر

 (32ثارضةى )

21
 /زالواو 217 2

مملوكة 
 للدولة

 رمحة حممود صاحل  
كشتوكاىل 

 22 7 - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

21
 /زالواو 210 2

مملوكة 
 عرفان حسني حممود للدولة

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 2 0 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

 

21
6 

/زالواو و ياىل 213
 ةنؤكةك

مملوكة 
 للدولة

 نوزاد حممد على 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 2 6 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

21
 /زالواو 221 5

مملوكة 
 للدولة

 على فتح اهلل ظاهر
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- - 6 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

21
 / ناوبريان 222 4

مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 2 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

21
 /زالواو 222 7

مملوكة 
 للدولة

 نوزاد حممد على 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 7 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

21
مملوكة  / ناوبريان 222 0

 للدولة
كشتوكاىل  شريكؤ حممد شريف

 ثشتاو
- 20 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ى )ثارضة

21
مملوكة  /زالواو 226 3

 للدولة
كشتوكاىل  نوزاد حممد على 

 ثشتاو
- 22 4 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

22
مملوكة  /زالواو 225 1

 للدولة
كشتوكاىل  نوزاد حممد على 

 ثشتاو
- 2 6 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (32ثارضةى )

22
2 

/دةشتى قةرة 224
 ئةسحاب

مملوكة 
 لةللدو

 در قا مصطفىنايلة 
كشتوكاىل 

 27 22 - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

22
2 

/دةشتى قةرة 227
 ئةسحاب

مملوكة 
 للدولة

 نوزاد حممد على فتح اهلل
كشتوكاىل 

 25 - - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )
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22
2 

/زةوى تاويرة 220
 قوىل 

مملوكة 
 للدولة

 سعيد قادر   ووريا غريب
كشتوكاىل 

 2 6 - ثشتاو
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

22
 / ناوبريان 223 6

مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
كشتوكاىل 

 ثشتاو
 نى يةتى 23 27 -

22
 /طؤمة قوول221 5

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 شريكؤ حممد شريف
باخى 
 6 22 - ثشتاو

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( مـــافى 276و  02ضـــةى )ثار

ــة   ــاوديريى هةيــ ــرةوى ئــ                  ريــ
,  02,  02لةسةر ثارضـةكانى ) 

205  ,204  ,32  ,232  ,
200  ,203  ,232  ,206  ,
( و مـــافى 231,  24,  241

( 23ريرةوى ئـاوديرى ثارضـةى )  
 لةسةرة

 
22
4 

/ثشت رى و 222
 بةررى

مملوكة 
 للدولة

 يونس غريب سعيد
كشتوكاىل 

 نى يةتى 2 2 - وثشتا

22
7 

/شوين 222
 خانووى طوند

 
ية ريأم

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى صرفة

شوين 
خانووى 

 طوند
- 2 2 

مافى ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى 
 221و  225و  226و  222)

                و  214و  227و  224و 
 ( لة سةرة220و  217

 

22
 سى تةثان /222 0

 
 

مملوكة 
 للدولة

 مد علىنوزاد حم
كشتوكاىل 

 بةراو
- 4 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( كانى طؤمة قوول 242ثارضةى )

و مافى ريـرةوى ئـاوديرى هةيـة    
ــةكانى )   ــةر ثارضـ و  213لةسـ

و  244و  246و  224و  227
 (261و  222

22
 / زةوى فامت226 3

 
 

مملوكة 
باخى  عزيز رؤوفكريم  للدولة

 بةراو
- 6 2 

ةوةى هةية لةسةر مافى ئاو خواردن
( مــافى ريــرةوى 242ثارضــةى )

ــاوديريى هةيــــة لةســــةر    ئــ
ــةكانى) و  227و  213ثارضــــ

و  222و  244و  246و  224
( و مافى ريـرةوى ئـاوديرى   261

 ( لةسةرة221و  225ثارضةى )

22
 /الباريكة225 1

 
 

مملوكة 
 للدولة

 عزيز رؤوفكريم 
باخى 
 2 22 - بةراو

ر مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسة
( مــافى ريــرةوى 242ثارضــةى )

ئاوديريى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
 246و  224و  227و  213)
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و  261و  222و  244و 
( و مافى ريـرةوى ئـاوديرى   226

 ( لةسةرة221ثارضةى ) 

22
2 

/دةشتى قةرة 224
 ئةسحاب

مملوكة 
 للدولة

كشتوكاىل  نوزاد حممد على فتح اهلل
 ثشتاو

- 22 6 
ســةر مــافى هاتووضــؤى هةيــة لة

 (32ثارضةى )

22
2 

/ضااليى قةرة 227
 ئةسحاب

مملوكة 
 للدولة

كشتوكاىل  انور حممد على فتح اهلل
 ثشتاو

- 23 4 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

 (32ثارضةى )

22
2 

قربستانى  /220
 قةرة ئةسحاب

مملوكة 
 6 22 - قربستان وزارةتى ئةوقاف للدولة

مافى ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى 
( لة 07و226و222و  223)

 سةرة

22
6 

/ قةرة 223
 ئةسحاب

 
 
 

مملوكة 
 للدولة

زيرةك و شريين مناالنى غريب 
 سعيد قادر/بة

 يةكسانى

كشتوكاىل 
 بةراو

- 24 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لة 
( مافى 273و  204ثارضةى )

ريرةوى ئاوديرى هةية لةسةر ثارضة 
( 220و  262و  201كانى ) 

ةروات ( ثيدا د250وة مرتوكةى )
م و مافى ريرةوى 0بة ثانى 

و  222ئاوديرى ثارضةكانى )
 ( لة سةرة07و  226

22
 /كانى ئةمكة221 5

 
 

مملوكة 
 للدولة

على فتح  ظاهرنوزاد حممد على و 
 /بة يةكسانىاهلل

كشتوكاىل 
 بةراو

- 22 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( وة مافى ريرةوى 242ثارضةى )

ثارضةكانى ئاوديرى هةية لةسةر 
 246و  224و  227و  213)

و  226و  261و222و244و 
225) 

22
4 

/كاريزى 222
 الماالن

ملك 
 صرف

 زيرةك غريب قادر سعيد
كاريزى  

( 2ئاو )
 بريى هةية

( 222مافى ئـاودانى ثارضـةى )   - 20 -
 لةسةرة

22
 ملةكة /222 7

 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 زيرةك غريب قادر سعيد
كشتوكاىل 

 بةراو
- 25 5 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( 222و  273هةردوو ثارضةى )

وة مافى ريرةوى ئـاوديرى هةيـة   
 223و  220لةسةر ثارضةكانى )

( و مافى ريرةوى ئاوديرى 262و 
( لة سـةرة  07و  226ثارضةى )

( ثيدا دةروات 250وة مرتوكةى )
 م0بة ثانى 

22
0 

/طردة رةشى 222
 خواروو

مملوكة 
 للدولة

كشتوكاىل  سعيد قادر وريا غريب
 نى يةتى 4 22 - ثشتاو

22
3 

/قادر 226
 ئةفةندى

( ثشك 2( ثشك )6بة شيوةى ) 
( ثشك بؤ 2خدجية غريب على و )

كشتوكاىل 
 23 22 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( 273و  204هةردوو ثارضةى )



 

 

( 272ذمارة )                                                                              – 62  –                                                                         2122/  22/ 22
 العدد

 
مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2رابعة غريب سعيد و )
 خسرو غريب سعيد

وة مافى ريرةوى ئـاوديرى هةيـة   
 262و  201لةسةر ثارضةكانى )

( مــافى 222و  223و  220و 
( 07ريرةوى ئـاوديرى ثارضـةى )  

 لةسةرة

22
 /طردة رةش225 1

 
مملوكة 
 للدولة

ئازاد حممد جزا حممد صادق و كاوان 
 فرج على كريم /بة يةكسانى

كشتوكاىل 
 ثشتاو

- 24 22 

لةسـةر ثارضـةى   هاتووضؤى مافى 
( و مايف هاتووضؤى ثارضةى 273)
 ( لةسةر222)

22
2 

 
 

 /ثشت رِى224َ

 
 

مملوكة 
 للدولة

 
 

 ئازاد حممد جزا حممد صادق 

 
كشتوكاىل 

 بةراو
- 

 
 
22 
 

 
 
6 

 

ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر مافى 
( وة مايف ريـرةوى  242ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
222و246و224و227و213)

 (227و220و261و

22
 /كانى ئةمكة 227 2

مملوكة 
 للدولة

 قادر  مصطفىنايلة  

 
 
 

كشتوكاىل 
 بةراو 

- 4 2 

ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر مافى 
( وة مايف ريرةوى 242ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةكانى 
 246و  224و  227و  213)

و  220و  224و  222و 
( مافى ريرةوى ئاوديرى 261

 ( لةسةرة224ثارضةى )

22
 باخة كؤرثة  /220 2

 
مملوكة 
 للدولة

 كاوان فرج على 

 
كشتوكاىل 

 بةراو 

- 26 2 

ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر مافى 
( وة مايف ريرةوى 242ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةكانى 
 246و  224و  227و  213)

و  220و  224و  222و 
( مافى ريرةوى ئاوديرى 261

 224و214و217ثارضةى )
 ةسةرة( ل227و

22
6 

/شوين ئاشى 223
 ويرانة 

امريية 
 صرفة 

 وةزارةتى دارايى و ئابورى  

شوين  
ئاشى 
 ويران

 نى يةتى - 2 71

22
5 

/خانووى  261
 طوند 

ية ريأم
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى  

شوين  
خانووى  

 طوندة 

- - 5 

مافى ريرةوى ئاوديرى ثارضةى 
224و221و225و226و222)

( 217و214و220و227و
 لةسةرة

22
4 

/ ثشتى قةرة 262
 ئةسحاب 

 
مملوكة 
 للدولة

 شريين غريب سعيد  

 
 

كشتوكاىل 
 بةراو 

- - 2 

مافى ئاو خواردنـةوةى هةيـة لـة    
ــةى ) ــةر ثارض ــافى 204س ( و م

ــاوديرى ــرةوى ئ ــةر ري ــة لةس  هةي
مــافى ريــرةوى ( 201ثارضــةى )
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ئـــــــاوديرى ثارضـــــــةكانى  
 ( لةسةرة07و226و222و223)

22
7 

/ كونة 262
 شكان م

مملوكة 
 للدولة

 على فتح اهلل ظاهر 
كشتوكاىل 

 ثشتاو
- 22 6 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 ( 32ثارضةى )

22
0 

 
 

 /مارانطاز 266

 
 
 

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 خدجية شريف حممد 
كشتوكاىل  

 بةراو
- - 21 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( وة مافى ريرةوى 276ثارضةى )

ر ثارضـةكانى  ئاوديرى هةية لةسة
ــافى 23و  252و  265) ( مــ

ــةكانى ) ــؤى ثارض و  236هاتووض
ــةرة و مــافى  22و  226 ( لةس

و  22ريرةوى ئـاوديرى ثارضـةى)  
( لةسةرة و مافى هاتووضؤى 226

 (236هةية لةسةر ثارضةى )

22
3 

 
 

 /كانى ضنار265

 
مملوكة 
 للدولة

 
( ثشك بؤ 2( ثشك )2بةشيوةى )

 ( ثشك بؤ2حممد سليمان و ) رؤوف
 زينب امساعيل عزيز

باخى 
 ثشتاو

- - 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
( و مافى هاتوو ضؤى 32ثارضةى )
( لة سـةرة و مـافى   23ثارضةى )

 266ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )
 ( لة سةرة23و  22و 

26
1 

/ طردة رةشى 264
 خواروو

مملوكة 
 للدولة

 وريا غريب سعيد قادر
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
 ىنى يةت 21 - -

26
 / كانى ضنار267 2

مملوكة 
 للدولة

 حممد سليمان امساعيل
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
 نى يةتى 2 27 -

26
 /كانى ضنار260 2

 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2( ثشك )3بةشيوةى )
( ثشك 2حممد سليمان امساعيل و )
( ثشك 2بؤ كاوة حممد سليمان و )
( ثشك 2بؤ ئاوات حممد سليمان و )

 ريفبؤ ريبوار حسني ش

كشتوكاَلى 
 نى يةتى 20 0 - ثشتاو

26
 / سةر تةخت 263 2

امريية 
 صرفة

 
 وةزارةتى دارايى و ئابورى

شوين 
قوتاخبانةى 

 طوند

 نى يةتى - 5 -

26
6 

/ضةمى مامة 251
 غفور

 
مملوكة 
 للدولة

حممد كريم صابر و وهاب و طؤنا 
مناالنى حممد سعدى غريب و 

عبدالرمحن رفيق وهاب و ثشتيوان 
 وهاب/بة يةكسانى توفيق

كشتوكاَلى 
 بةراو 

- - 2 

مافى ئاو خواردنـةوةى هةيـة لـة    
ــةى ) ــةر ثارض ــافى 272س ( و م

( 247ريرةوى ئاوديرى ثارضـةى ) 
لة سةرة و مافى هاتووضؤى هةية 

و  224لة سةر هةردوو ثارضةى )
23) 

26
5 

/ ثةىل 252
 قةدةغةكة

 
مملوكة 
 للدولة

 خدجية سليمان امساعيل
باخى 
 ثشتاو

- 20 2 
مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 

( و مــافى ريــرةوى 32ثارضــةى )
 22و  266ئاوديرى ثارضةكانى ) 
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ــافى  226و  ــةرة و مـ ــة سـ ( لـ
( 222هاتووضــــؤى ثارضــــةى )

 لةسةرة

26
 / كاوجار252 4

 
 

مملوكة 
 للدولة

 فاطمهسلمى كريم حمى الدين و 
 غريب محة خان /بة يةكسانى

كشتوكاَلى 
 بةراو

- - 4 

نةوةى هةية لةسةر مافى ئاو خوارد
( وة مـافى ريـرةوى   02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  32و  204و  02و  02)

و  200و  27و  232و  252
24) 

26
 لةخان طة/ بةر252 7

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2( ثشك )2بة شيوةى )
( ثشك بؤ 2حممد شريف حممد و ) 

 كاكى امحد عثمان

باخى 
 بةراو

- 22 2 

ى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر ماف
( كاريزى باخةكان و 02ثارضةى )

مافى ريرةوى ئاوديرى هةية لةسةر 
,  204,  02,  02ثارضةكانى )

و  200و  27,  232,  32
ــاوديرى 24 ــرةوى ئ ( و مــافى ري

ــةكانى ) و  256و  252ثارضـــ
( لةسةرة و مـافى  254و  225

هاتووضؤى هةية لة سةر ثارضـةى  
 (255و  256)

26
0 

 
 
 
 
 /كاوجار256

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 
 
 

 
ناسكة شريف امحد و سلمى كريم 

 حمى الدين/ بة يةكسانى  
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 

 
 
 
 
27 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
(  كـاريزى باخـةكان   02ثارضةى)

مافى ريرةوى ئاوديرى هةية لةسةر 
و  204و  02و  02ثارضةكانى )

و  200و  27و  232و  32
ــافى 241و  252و  24 ( ومــ

ــة 252هاتووضــؤى ثارضــةى ) ( ل
سةرة و مـافى هاتووضـؤى هةيـة    

 (255لةسةر ثارضةى )

26
 لة خانطة/بةر255 3

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
شوين 

خانووى 
 طوند

- 2 2 

و  252مافى هاتووضؤى ثارضةى )
( لةسةرة و مـافى ريـرةوى    256

( 225 و 254ئاوديرى ثارضةى )
 لةسةرة 

 

25
 /بةر باخضة 254 1

 
 

مملوكة 
 للدولة

 ئازاد ناصر محة على 
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 7 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( وة مـافى ريـرةوى   02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  32و  204و  02و  02)

و  24و  200و  27و  232
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( مـــافى  225و  255و  252
ةية لةسـةر ثارضـةى   هاتووضؤى ه

(225) 

25
2 

زةوى   /257
 فةتاحة 

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 ئازاد ناصر محة على 
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 27 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( وة مـافى ريـرةوى   02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  32و  204و  02و  02)

و 24و  200و 27و  232
اوديرى ( مــافى ريــرةوى ئــ 241

( لةسةرة و مـافى  203ثارضةى )
هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةكانى 

 (241و  203)

25
 بةرماالن  /250 2

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 حممد غريب محة خان
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 7 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( وة مـافى ريـرةوى   02ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  32و  204و  02و  02)

و  24و  200و  27و  232
( مافى هاتووضؤى 253و  241

ــة لةســةر ثارضــةى ) و  253هةي
( و مافى هاتووضؤى ثارضةى 241

 ( لةسةرة242)

25
 /بةرماالن253 2

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 بهزاد عزت شريف
كشتوكاىل 

 بةراو
- 5 2 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية لةسةر 
( وة مـافى ريـرةوى   02ثارضةى )

 02ى هةية لةسةر ثارضةى )ئاودير
و  232و  32و  204و  02و 
(  241و  24و  200و  27

مافى ريرةوى ئاوديرى و هاتووضؤى 
( لةسةرة و مـافى  250ثارضةى )

( 242هاتووضــــؤى ثارضــــةى )
لةسةرة و مافى هاتووضؤى هةية لة 

 (241سةر ثارضةى )

25
 /شوين طوند241 6

 
 

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 
شويَن 

خانووى 
 طوند

- 27 5 

مافى ريـرةوى ئـاوديرى ثارضـةى    
و  203و  22و  242و221)

(  22و  24و  232و  231
لةسةرة و مافى هاتووضؤى ثارضةى 

و  242و   253 – 257)
 ( لةسةرة223

25
مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر  2 21 -كشتوكاَلى ( ثشك بؤ 2( ثشك )6بة شيوةى )  /بةرماالن242 5
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ملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2خدجية شريف حممد و )
ك لة ناهدة وسعاد مناالنى هةرية

 محة على   عثمان

( وة مـافى ريـرةوى   02ثارضةى ) بةراو
 02ئاوديرى هةية لةسةر ثارضةى )

 232و  32و  204و  02و 
و  206و  24و  200و   27و

( و مافى ريـرةوى ئـاوديرى   241
 22و  203و  220ثارضةكانى )

( 221و  24و  232و  22و 
لةسةرة و مافى هاتووضؤى ثارضةى 

 ( لةسةرة 221)

25
4 

/كانى طؤمة 242
 قوول

 
 

امريية 
 - 2 - كانى وةزارةتى دارايى و ئابورى  صرفة

ــةى   ــةوةى ثارض ــافى ئاوخواردن م
و  217و  214و 213و  210)

و  222و 227و 224و  225
 221و  251و  225و  226

و  246و  220و  227و 224و
و  275و  272و  272و  271
 ( لةسةرة 205و  277و 274

25
7 

/ كانى 242
 لوغمةكة

 
 

امريية 
 صرفة

 - 2 - كانى وةزارةتى دارايى و ئابورى 

مافى ئاوخواردنةوةى ثارضـةكانى  
( 222و  222و  223و  231)

لة سةرة و مافى هاتووضؤى هةية 
 253و 250لةســةر ثارضــةى ) 

( و مــــافى هاتووضــــؤى 241و
 ( لةسةرة223ثارضةى )

25
0 

/طردة رةشى 245
 سةروو

 
مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2( ثشك )2بة شيوةى )
( ثشك بؤ 2خدجية غريب على  و )

 يونس غريب سعيد  

باخى 
 ثشتاو

- 5 5 
مــافى هاتووضــؤى ثارضــةكانى   

 ( لةسةرة 247و  244و  246)

25
3 

/طردة رةشى 244
 سةروو

 
مملوكة 
 للدولة

 كريم شريف حممود  
باخى 
 ثشتاو

- - 2 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
( مــافى ريــرةوى 245ثارضــةى )

ــةكانى ) ــاوديرى ثارضـ و  221ئـ
( لة سةرة 225و  222و  226

ــةى  ــؤى ثارضـ ــافى هاتووضـ و مـ
 ( لةسةرة 247)

24
 /باخى كريم 247 1

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 يونس غريب سعيد 
باخى 
 بةراو

- 0 - 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( وة مافى ريرةوى 272ى )ثارضة

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
ــافى (و251و246و224) مــــ

هاتووضؤى هةية لةسةر  ثارضـةى  
( و  مافى ريـرةوى  244و 245)

ــةكانى ) ــاوديرى ثارضـ و  271ئـ
 275و272و272و277و 274
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 ( لة سةرة205و 

24
2 

/كاريزى كانى 243
 ورة طة

ملك 
 صرف

نوزاد حممد على و ريبوار حسن 
 عرفان حسني حممود   شريف و

 كاريزى ئاو
بريى  6)

 هةية(
- 22 21 

مافى ئاو خواردنةوةى ثارضةكانى 
( و بةشـــيك لـــة 275و  272)

ــةكانى ) و  270و  274ثارضـــ
 (  لةسةرة262و  221و  215

24
 زةوى مسايل  /272 2

 
 

مملوكة 
 كاوان فرج على  للدولة

كشتوكاَلى 
 بةراو

- 5 - 

 مافى ئاو خواردنـةوةى هةيـة لـة   
( مــافى ريــرةوى 242ثارضــةى )

ئاوديرى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  246و224و 227و213)

ــاوديرى  247 ــرةوى ئ ــافى ري ( م
( 275و  272و 205ثارضةى ) 

 لة سةرة

24
 زةوى مسايل  /272 2

 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 كاوان فرج على 
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 4 - 

مافى ئاوخواردنةوةى هةية  لةسةر 
افى ريـرةوى  ( و م242ثارضةى )

ئاوديرى هةية لةسةر  ثارضـةكانى  
 246و  224و  227و  213)

( و 205و  272و  247و 
نى كامافى ريرةوى ئاوديرى ثارضة

 ( لةسةرة277و  274و  275)

24
  طة/كانى قةل276 6

 
مملوكة 
 للدولة

 - 2 - كانى وةزارةتى دارايى و ئابورى  

مافى ئاو خواردنةوةى ثارضةكانى 
( 221و  22و 266و 23)

 لةسةرة
 

24
 /بةرماالن 275 5

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 كامل توفيق  سعيد قادر 
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 21 - 

ــة    ــةوةى هةي ــاو خواردن ــافى ئ م
و  243لةسةر هةردوو ثارضـةى ) 

( و مافى ريـرةوى ئـاوديرى   242
و  213هةية  لةسةر  ثارضةكانى )

و  247و  246و  224و  227
 ( و مــافى272و  205و  272

 215ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )
( لةسةرة 210و  277و  274و 

و مافى هاتووضؤى هةيـة لةسـةر   
 (210ثارضةى )

24
 /زةوى مسايل272 4

 
 
 
 

مملوكة 

 كاوان فرج على
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 22 - 

مافى ئاو خواردنـةوةى هةيـة لـة    
( و 243و  242سةر ثارضـةى ) 

ــة    ــاوديرى هةي ــرةوى ئ ــافى ري م
ــةر ــةكانى )  لةسـ و  213ثارضـ
و  247و  246و  224و  227
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( و مــافى 272و  275و  205 للدولة
 215ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )

 ( لةسةرة 270و  277و 
 

24
 / بةرماالن 277 7

 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 رابعة غريب  سعيد قادر 
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 22 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةيـة  لـة   
ــةى ) ــةر ثارض ــافى 242س ( و م

ــةر    ــة لةس ــاوديرى هةي ــرةوى ئ ري
ــةكانى ) و  227و  213ثارضـــ

و  205و  247و  246و  224
            ( و مــافى274و  275و  272

( 270هاتووضــــؤى ثارضــــةى )
لةسةرة و مافى ريرةوى ئـاوديرى  

 ( لةسةرة 215و  270ثارضةى )

24
0 

/كاريزى 273
 ديوانة 

امريية 
 صرفة

 - 2 - كانى وةزارةتى درايى و ئابورى 
مـــــــافى ئاوخواردنـــــــةوةى 

و  226و  222و  223ثارضةى)
 ( لة سةرة07

24
 /تاويرة قوىل 201 3

 
 

مملوكة 
 للدولة

( ثشك بؤ 2( ثشك )5بةشيوةى )
( ثشك بؤ 2ريب على و )خدجية غ

وريا غريب سعيد و هةريةك لة 
                 شريين غريب سعيد و
 رابعة غريب سعيد

كشتوكاَلى 
 20 22 - ثشتاو

ى ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى ماف
( 262و 07و226و223)

ــةرة و مة ــةى )لةسـ ( 250تروكـ
ــةثانى   ــت ب ــةر دةبي م و              0ثيداتيث

مـــافى هاتووضـــؤى ثارضـــةى             
 لة سةرة (204)

27
 /تاويرة قوىل 202 1

مملوكة 
 للدولة

 وادى محة سعيد محة كؤل 
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
- 21 20 

( 202ةى )مافى هاتووضؤى ثارض
 لةسةرة

27
 /تاويرة قوىل 202 2

مملوكة 
 للدولة

 وادى محة سعيد محة كؤل 
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
- 0 21 

مــافى هاتووضــؤى هةيــة لةســةر 
 (202ثارضةى )

27
 /تاويرة قوىل 202 2

مملوكة 
 للدولة

 وادى محة سعيد محة كؤل 
كشتوكاَلى 

 ثشتاو
 نى يةتى 22 7 -

27
 /ثشت كاريز206 2

مملوكة 
 لةللدو

 سامى غريب سعيد
باخى 
 ثشتاو

 نى يةتى 5 5 -

27
 /باخضان 205 6

 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 على فتح اهلل ظاهر
باخى 
 بةراو

- 6 - 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
( مــافى ريــرةوى 242ثارضــةى )

ــاوديريى هةيــــة لةســــةر               ئــ
ــةكانى  ثارضــــــــــــــــــــ

 246و  224و  227و  213)
وديرى ( و مافى ريرةوى ئا 247و 

ــةكانى )          و 272و  272ثارضــ
 ( لةسةرة 277و  274و  275

مافى ئاو خواردنةوةى  ثارضةكانى  2 26 -كاريزى   شريف غريب سعيدملك /كاريزى بةردة  27204
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( 2ئاو ) صرف  قوىل 5
 بريى هةية

( 07و  262و  226و  223)
             لةســـةرة  و مـــافى هاتووضـــؤى

           هةيـــة لـــة ســـةر ثارضـــةى    
 ( لةسةرة201)
 

27
4 

/كاريزى مري 207
 غوزار 

ملك 
 صرف 

( ثشك 4( ثشك )26بة شيوةى ) 
( 4و ) اهللبؤ صبيحة على فتح 

و  اهللثشك بؤ رووناك مولود فتح 
( ثشك بؤ سامى غر يب سعيد 4)

 عثمان اهلل( ثشك بؤ عبد2و )
( ثشك بؤ شريكؤ حممد 2سعيد و )

( ثشك بؤ كامل 2شريف امحد )
( ثشك بؤ رعنا 2توفيق سعيد و )

 توفيق سعيد

كاريزى  
( 2ئاو )

 بريى هةية
- 26 2 

مافى ئاو خواردنةوةى ثارضةكانى 
 255و  256و  252و  262)
و  06و  241و  253و  250و 

( لةسةرة و مافى هاتووضـؤى  52
 (32هةية لةسةر ثارضةى )

27
 /سنط ثان 200 7

 
مملوكة 
 للدولة

االنى سعاد و ناهدة و مشسة من
 محة على محة رةش   عثمان

كشتوكاَلى 
 ثشتاو

- 21 2 

مافى هاتووضؤى هةيـة لـة سـةر    
( و مافى هاتووضؤى 32ثارضةى )

ــةكانى ) و  21و  233ثارضـــــ
 ( لة سةرة 235

27
0 

/باريكايى 232
 ترشةكان 

 
مملوكة 
( ثشك بؤ 5( ثشك )4بة شيوةى ) للدولة

( ثشك بؤ 2شريكؤ حممد شريف و )
 عزت شريف امحد

كشتوكاَلى 
 بةراو

- 22 2 

مافى ئاو خواردنـةوةى هةيـة لـة    
( و مــافى  02ســةر ثارضــةى ) 

ــةر    ــة لةس ــاوديرى هةي ــرةوى ئ ري
( و مـــافى 02و  02ثارضـــةى )

 205ريرةوى ئاوديرى ثارضةكانى )
و  23و  232و  207و  204و 

( 24و  27و  22و  22و  24
 لةسةرة

27
 /ووشكة شيو 232 3

مملوكة 
 للدولة

 فاطمهى الدين و سلمى كريم حم
 غريب محة خان/ بة يةكسانى  

كشتوكاَلى 
 ثشتاو

 نى يةتى 2 23 -

20
1 

/قةدى 232
 راخةكة 

 
 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

باخى  بهزاد عزت شريف  
 بةراو

- 5 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر 
ــةى ) ــرةوى  02ثارض ــافى ري ( م

ئاوديريى هةية لةسةر ثارضـةكانى  
و  232و  204و  02و  02)

( و مافى ريـرةوى ئـاوديرى    32
ــةكانى )  و  207و  200ثارضــ

و  232و  232و  231و  203
و  256و  252و  252و  221
و  253و  250و  257و  254
 22و  22و  24و  23و  242
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 ( لةسةرة24و  27و 

20
2 

/ضةمى ئاوة 236
 و ئاشةكة  طةخور

امريية 
 صرفة

 
 

 
 21 - - ضةمى ئاو  وةزارةتى دارايى و ئابورى

ــةى   ــةوةى ثارض ــافى ئاوخواردن م
( لة سةرة و مافى ريرةوى 202)

ــةكانى) ــاوديريى ثارضـ و  240ئـ
( لةسةرة و مـافى  213و  272

 266و  22هاتووضؤى ثارضةى )
 ( لة سةرة226و  236و 

20
2 

/رارةوى 235
 ضةمى ديوانة 

امريية 
 صرفة

 

 نى يةتى 27 - - ضةمى ئاو  وةزارةتى دارايى و ئابورى

20
2 

 -طاى تافان /ري26
امريية  سةنطاو

 صرفة
 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
 –تافان 

سةنطاو بة 
 م0ثانى 

- 22 5 
( دةروات بة ثانى 32بة ثارضةى ) 
 م0

20
6 

/ ريطاى 54
 -تافان  -قةرةداغ  

 جافةران
امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
 -قةرةداغ  
 -تافان 

جافةران بة 
 م0ثانى 

01 20 2 
( 32و  37و  36بة ثارضةكانى )

 م0دةروات بة ثانى 

20
5 

/ريطاى قةرةداغ 50
امريية  مري غوزار  –

 صرفة
 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
 –قةرةداغ 

مري غوزار 
 م0بة ثانى 

- 23 2 
ــةكانى )  ــة ثارض و  260و  52ب

( دا دةروات 263و  252و  32
 م0بة ثانى 

20
4 

/ريطاى 220
 -اشا ميكائيل ث

امريية  دةرةوةيانى سةروو
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
ميكائيل 

-ثاشا 
دةرةوةيانى 
سةروو بة 

 م0ثانى 

- 20 7 
ــةكانى )  ــة ثارضـ و  22و  32بـ

( دةروات بة ثانى  255و  252
 م0

20
7 

/ ريطاى 261
 –دؤالنى خواروو 
 قةرةداغ 

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
دؤالنى 
 –خواروو 

قةرةداغ بة 
 م0ثانى 

- 22 6 

ــةكانى )  ــة ثارض و  24و  206ب
 م0( دةروات بة ثانى  32و 27

 
 

20
0 

ريطاى  /265
امريية  دةرةويان  –دؤالن 

 صرفة
 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
 –دؤالن 

دةرةويان بة 
 م0ثانى 

- 7 5 
( 32و  260بــــة ثارضــــةى ) 

 م0دةروات بة ثانى 

20
3 

 
/ريطاى 201

 -دةرةويانى خواروو 

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
دةرةويانى 

 -خواروو 
 نى يةتى 2 2 -
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جافةران  جافةران
بة ثانى 

 م0

23
1 

/ريطاى 256
 -مريغوزار 

دةرةويانى سةروو 
 خواروو 

امريية 
 صرفة

ريطاى  وةزارةتى دارايى و ئابورى
 -مريغوزار 

دةرةويانى 
سةروو 

وو بة خوار
 م0ثانى 

- 20 4 
ــةكانى )  ــة ثارضـ و  06و  32بـ

( دةروات بة ثـانى  232و  241
 م0

23
2 

/ ريطاى 255
 –قةرةداغ 

 دةرةويانى سةروو

امريية 
 صرفة

ريطاى  وةزارةتى دارايى و ئابورى
 –قةرةداغ 

دةرةويانى 
سةروو بة 

 م0ثانى 

- 22 6 
ــة ثارضــةكانى )  و  212و  37ب

 م0( دةروات بة ثانى 07

23
2 

/ ريطاى 254
 –قةرةداغ 

 دةرةويانى سةروو

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
دةرةويانى 

 –سةروو 
خواروو بة 

 م0ثانى 

- 27 5 
ــة ثارضــةكانى )  و  23و  222ب

 ( دةروات 206
 م0بة ثانى 

23
2 

 
/ ريطاى 257

 -سليمانى  
 مريغوزار 

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
يمانى  سل

-  
مريغوزار 

 م0بة ثانى 

- 7 24 
ــة ثارضــةكانى )  و  32و  242ب

 م0( دةروات بة ثانى 50

23
6 

 
/ ريطاى 250
 سةنطاو  –قةرةداغ 

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

ريطاى 
 –قةرةداغ 

سةنطاو بة 
 م0ثانى 

01 22 7 
و  220و  222) بة ثارضةكانى  

 م0بة ثانى  ( دةروات223و  32
 

23
5 

 
 –/ريطاى 253

 –تافان  -قةةداغ  
 جافةران 

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابورى 

 –ريطاى 
 -قةةداغ  
 –تافان 

جافةران بة 
 م0ثانى 

- 21 2 
( دا دةروات بـة  32بة ثارضةى ) 

 م0ثانى 

23
4 

/ريطاى 241
دةرويانى  خواروو 

 مري غوزار  –
امريية 
 صرفة

  ئابورىوةزارةتى دارايى و 

يطاى ر
دةرويانى  

 –خواروو 
مري غوزار 

 م0ثانى 

- 2 2 
( دا دةروات بـة  32بة ثارضةى ) 

 م0ثانى 
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 د. عصمت حممد خالد                                                                                   
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو بةوةكالةت                                                                                

 
 

 وزارة الزراعة و املوارد املائية 
 00/0202/ 02يف  00227رقم : 

 

 القطعةم رق
 وشهرتها

 الصنف
جنس 
 القطعة

 العائدية
 املساحة

 احلقوق اجملردة
 دومن اولك مرت

 
 

 /بةرىَ ريظي1
 

 
مملوكة 
 للدولة

 
زراعية 
تسقى 
 سيحًا

 
 ة تعود اىل وزارة املالي

وحق التصرف اىل ورثة سعيد حممد 
 عبدالقادر

- 22 - 

هلا حق الشرب من ماء الوادي القطعة 
الساقية املارة  طه( بواس 22املرقمة ) 

منها وعليها حق اجملرى للساقية 
( وهلا حق املرور على 22املرقمة) 

 (22القطعة املرقمة ) 
 
 

 جنارهريكا/2

 
 

مملوكة 
 للدولة

بناية 
مدرسة 
كابنريك 
للمرحلة 

 طهاملتوس

 
 

 - 21 - تعود اىل وزارة املالية

 
 

 التوجد

/عةبىَ  2
 خامنىَ
 

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحًا

 ة تعود اىل وزارة املالي
وحق التصرف اىل ورثة رشيد سعيد 

 حممد

- 5 1 
لقطعة هلا حق الشرب من ماء الوادي ا

( املارة  جبانبها ومتر منها  22املرقمة ) 
 وو 222املرتوكة   وو 

 
/ كانى 11

 كيلويىَ

 
مملوكة 
 للدولة

بستان 
فاكهة 
تسقى 
 سيحًا

 
 تعود اىل وزارة املالية 

اىل ورثة حممد سعيد وحق التصرف 
 حممد

- 22 - 

هلا حق الشرب من ماء العني القطعة 
رور على ( وهلا حق اجملرى وامل9املرقمة )

 (22القطعة املرقمة )

 

  دهوك/   احملافظة
 

مركز دهوك / القضاء
0/022222 

 

 الناحية / املزوري / زاويته

مبوجب قرار تثبيت احلقوق التصرفية لالراضي الزراعية 
ان مبوجبه  والتعليمات الصادرة 0222لسنة  20رقم  قانون

 الكادسرتوةطحدود القطع هي كما مبينة يف خار

 

 20رقم املقاطعة  / 
 

 أسم املقاطعة / كابنريك
 0/02222مبقياس  
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 /بةر روَذ12

 
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية 
وحق التصرف اىل ورثة سعيد حممد 

 عبدالقادر
- 12 11 

  

 التوجد

/بةر 11
طوندى زةظيا 

 هاجةرىَ

 
مملوكة 
 للدولة

بستان 
فاكهة 
تسقى 
 سيحًا

 
 تعود اىل وزارة املالية 

 التصرف اىل موسى يونس حسني وحق
- 21 - 

هلا حق الشرب من ماء العني القطعة 
( وهلا حق اجملرى واملرور 22املرقمة ) 

 (5على القطعة املرقمة )

مملوكة  / قةسيل21
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
 اىل ورثة حممد سعيد حممد

 التوجد  2 5 -
 

 /مال21
 كةرماظوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرًا

ة وحق التصرف تعود اىل وزارة املالي
 اىل موسى يونس حسني

- 11 1 

 

 (22هلا حق املرور على القطعة املرقمة ) 

 

/ كانى 25
 مةهمةتكا

 

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرًا

 

ة وحق التصرف تعود اىل وزارة املالي
 1 22 - د حممد عبدالقادراىل ورثة سعي

 

 (22هلا حق املرور على القطعة املرقمة ) 

/خوارىَ 21
 باهيظ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرًا

ة وحق التصرف تعود اىل وزارة املالي
 اىل ورثة سعيد حممد عبدالقادر

- 2 2 

 

 (22هلا حق املرور على القطعة املرقمة ) 

/خوارىَ 21
 ئاظا سويركىَ

كة مملو
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرًا

ة وحق التصرف تعود اىل وزارة املالي
 اىل ورثة سعيد حممد عبدالقادر

- 22 2 

 

 (22هلا حق املرور على القطعة املرقمة ) 

 
 
 
 
 

 سريوان بابان روفيسورب                                                                                                          
 ةالزراعة و املوارد املائيوزير                                                                                                             
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 وزارة الزراعة و املوارد املائية 
 00/0202/ 02يف  00207رقم : 

 

 قطعةالم رق
 وشهرتها

 العائدية جنس القطعة الصنف
 املساحة

 احلقوق اجملردة
 دومن اولك مرت

 
 

/ زةظيا 122
 بن طلى
 

 
 

مملوكة 
 للدولة

 
 
 

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

ة وحق تعود اىل وزارة املالي
( حصة 2التصرف باعتبارها )

 حصة اىل ورثة 1منها 
 حصة  1حسني امحد حسن و 
 رجب اىل ورثة عبداهلل
 عبدالرمحن

11 11 12 

 
 
 طهعلى اخلار كما هو مؤشر

 
 
 
 
 

 زةظيا/ 122
 بن طلى

 
 
 
 
 
 

مملوكة 
 للدولة

 
 
 

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وحق  تعود اىل وزارة املالية
( حصة 5ها )رالتصرف باعتبا

 حصة اىل ورثة 1منها 
 ابابكر ابراهيم ملحم  

 حصة اىل ورثة  1و 
حصة  1شعبان ابراهيم ملحم و 

اىل ورثة ملحم ابراهيم ملحم و 
حصة اىل ورثة يونس رسول 1

حصة اىل ورثة حبيب  1درباز و 

51 12 12 

 
 
 

  -12-كة ومتر منها املرت

 

 / دهوك   احملافظة
 

 العمادية/ ءالقضا
 

 الناحية / سرسنك

لسنة  20 رقم قانونمبوجب قرار تثبيت احلقوق التصرفية لالراضي الزراعية 
ة طان حدود القطع هي كما مبينة يف خاروالتعليمات الصادرة مبوجبه  0222

 الكادسرتو

 

 02رقم املقاطعة  / 
 

 أسم املقاطعة / بوطيا
 0722/ 0و  0/0222و  0/722 مبقياس
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 رسول درباز

 

بن / 212
 طلى

 

مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

ة وحق التصرف اىل وزارة املالي
 ورثة

 امحد سليمان مريخان

59 11 11 

العني املرتوكة  من ماء هلا حق الشرب
الساقية املارة منها  طهبواس 291املرقمة 

وعليها  291وعليها حق اجملرى للساقية 
  215و  211و  212حق اجملرى للقطع 

 
بن / 212

 طلى

 
مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

ة وحق التصرف اىل وزارة املالي
 ورثة

 امحد سليمان مريخان
19 11 11 

ماء العني املرتوكة  هلا حق الشرب من
القطعة على وهلا حق اجملرى  291املرقمة 

و  211وعليها حق اجملرى للقطعتني  212
215 

بن / 215
 طلى

 

مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

 

ة وحق التصرف اىل وزارة املالي
 ورثة

 سليمان مريخان امحد
 

12 11 11 

هلا حق الشرب من ماء العني املرتوكة 
القطع  على وهلا حق اجملرى 291املرقمة 

  212و  212و  211

 
بن / 211

 طلى

 
مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

 
ة وحق التصرف اىل وزارة املالي

 ورثة
 امحد سليمان مريخان

21 11 11 

هلا حق الشرب من ماء العني املرتوكة 
الساقية املارة منها  طهبواس 292املرقمة 

 292و عليها حق اجملرى للساقية 

 
 بن طلى/ 211

 

مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

 

 ة وحق التصرف اىل ورثةوزارة املالي
 امحد سليمان مريخان

19 11 11 
العني املرتوكة املرقمة  هلا حق الشرب من ماء

 212و212 تنيالقطع على اجملرى حقوهلا  291
 215وعليها حق اجملرى للقطعة 

 

 

 بن طلى/ 212
مملوكة 
 للدولة

ية تسقى زراع
 سيحًا

 ة وحق التصرف اىل ورثةوزارة املالي
 امحد سليمان مريخان

 

11 11 11 
العني املرتوكة املرقمة  هلا حق الشرب من ماء

 221و219 تنيعلى القطعحق اجملرى وهلا  291

 
 بن طلى/219

 

 

مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

 
 ة وحق التصرف اىل ورثةوزارة املالي

 ريخانامحد سليمان م
 

12 11 11 

العني املرتوكة املرقمة  هلا حق الشرب من ماء
وعليها  221 على القطعةحق اجملرى وهلا  291

وهلا حق املرور على  212حق اجملرى للقطعة 
 111القطعة 

 
 بن طلى/221

 
مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

 
 ة وحق التصرف اىل ورثةوزارة املالي

 امحد سليمان مريخان
59 11 11 

العني املرتوكة املرقمة  هلا حق الشرب من ماء
الساقية املارة جبانبها و عليها  طهبواس 291

حق و هلا  212و  219حق اجملرى للقطعتني 
 111املرور على القطعة 

 
 

 بن طلى/221

 
 

مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

 

ة وحق التصرف اىل وزارة املالي
 ورثةامحد سليمان مريخان

21 11 11 

هلا حق الشرب من ماء العينني املرتوكتني 
الساقية املارة منها  طهبواس 292و  291املرقمتني 

وهلا حق  292و  291وعليها حق اجملرى للساقيتني 
 222و  222و  222اجملرى على القطع 

 
 

 بن طلى/ 222

 

مملوكة 

 

زراعية تسقى 
 

 ة وحق التصرف اىل ورثةوزارة املالي
تني املرتوك نيالعين هلا حق الشرب من ماء 11 11 21

و هلا حق اجملرى على  292و  291املرقمتني 
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و عليها حق اجملرى للقطعتني  221القطعة  د سليمان مريخانامح سيحًا للدولة
  222و  222

 
 بن طلى/ 222

 

مملوكة 
 للدولة

 

زراعية تسقى 
 سيحًا

 
 ة وحق التصرف اىل ورثةوزارة املالي

 امحد سليمان مريخان
51 11 11 

تني املرتوك نيالعين هلا حق الشرب من ماء
و هلا حق اجملرى على  292و  291املرقمتني 

و عليها حق اجملرى   221و 222القطعتني 
 222للقطعة 

 

 بن طلى/222

 

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 ة وحق التصرف اىل ورثةوزارة املالي
 امحد سليمان مريخان

12 11 11 
تني املرتوك نيالعين من ماءهلا حق الشرب 

و هلا حق اجملرى على  292و  291املرقمتني 
 221و 222و 222القطع 

 

 بن طلى/ 225
مملوكة 
 للدولة

 

زراعية تسقى 
 سيحًا

 ة وحق التصرفوزارة املالي
( 1( حصة منها )2باعتبارها )

( 1حصة اىل مرعان عثمان حسني )
حصة اىل ورثة حسني امحد حسن و 

رثة رجب عبداهلل ( حصة اىل و1)
 رجب

21 11 11 

العني املرتوكة املرقمة  هلا حق الشرب من ماء
الساقية املارة منها و عليها  طهبواس 292

 292 حق اجملرى للساقية

 
 

بن / 221
 طلى

 

مملوكة 
 للدولة

 

زراعية تسقى 
 سيحًا

ة وحق وزارة املاليتعود اىل 
( حصة 2التصرف باعتبارها )

علي ( حصة اىل ورثة 1منها )
( حصة اىل ورثة 1امحد حسن و )

 حممد امني حسن

1 1 11 

هلا حق الشرب من ماء العني املرتوكة 
 جبانبهاالساقية املارة  طهبواس 292املرقمة 

و عليها حق اجملرى للقطع 
 291و229و222و221

 
 

بن / 221
 طلى

 

مملوكة 
 للدولة

 

زراعية تسقى 
 سيحًا

ة وحق وزارة املاليتعود اىل 
ة ( حص2تبارها )التصرف باع

( حصة اىل ورثة سعيد 1منها )
(حصة اىل 1د شهاب الدين و )عاب

 ورثة حييى سعيد عبدالرمحن

22 11 11 

 
هلا حق الشرب من ماء العني املرتوكة 

 221على القطعة وهلا حق اجملرى 292املرقمة 

 
 

بن / 222
 طلى

 

مملوكة 
 للدولة

 

زراعية تسقى 
 سيحًا

ق ة وحوزارة املاليتعود اىل 
( حصة 2التصرف باعتبارها )

( حصة اىل ورثة رجب 1منها )
(حصة اىل ورثة 1رجب و) هللعبدا

(حصة 1حييى سعيد عبدالرمحن و)
 اىل ورثة امني اسعد سليمان

29 11 11 

هلا حق الشرب من ماء العني املرتوكة 
 221 لقطعةعلى اهلا حق اجملرى  292املرقمة 

 291و229 حق اجملرى للقطعتنيوعليها 

 
بن / 229

 طلى

 
مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 سيحًا

 
تعود اىل وزارة املالية للمنفعة 

 العامة
2 1 11 

 رتوكة العني م هلا حق الشرب من ماء
 اجملرى على  وهلا حق292املرقمة 

 وعليها حق 221و222القطعتني 
هلا حق املرور على و291للقطعة  اجملرى 

 212القطعة 
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بن / 291
 طلى

 
مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

مغروسة سيحًا
 باشجاراالسبيندار

اىل  ة وحق التصرفوزارة املالي
امحد سليمان مريخان واشجار ورثة 

اىل املغارس مجال  االسبيندار تعود
 شعبان ابراهيم

52 11 11 

هلا حق الشرب من ماء العني املرتوكة 
وهلا حق اجملرى على القطع 292املرقمة 

املرور على القطعة وهلا حق  221و222و229
212 

 
 

عني / 291
بن  ماء

 طلى

 

 املرتوكة

 

 عني ماء

تعود اىل وزارة املالية نيابة عن 
اصحاب القطع املدرجة ارقامها 

 فى حقل احلقوق اجملردة اعاله
21 11 11 

 عليها حق الشرب للقطع املرقمة

 211و215و212و212و121 
 و222و222و221و221و219و212و

 و291و295و292و122و292و222

 عليهاحق الشرب للقطع املرقمة

 15و12و12و12و11و59و52

 12و12و11و11و19و12 و11و11و

 /12من املقاطعة املرقمة21و15و12و

الساقيةاملرقمة طههمزيك اجملاورة بواس
 حسب التعامل احمللى 19

 

عني / 292
 بن طلى ماء

 

 املرتوكة

 

 عني ماء

تعود اىل وزارة املالية نيابة عن 
املدرجة ارقامها فى اصحاب القطع 

 حقل احلقوق اجملردة اعاله
9 11 11 

 عليها حق الشرب للقطع املرقمة

 و229و222و221و221و225و211و121 
 و222292و222و222و221و291

 و291و122و295و292
عليها حق الشرب للقطع املرقمة 

 و11و15و12و12و12و11و59و52
من 21و15و12و12و12و11و11و19و12و11

/همزيك اجملاورة بواسطة 12املقاطعة املرقمة 
 حسب التعامل احمللى  19الساقية املرقمة 

 
 

 بن طلى/292

 

مملوكة 
 للدولة

 

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
 اىل ورثة درويش عبداهلل درويش

11 11 11 

ني املرتوكتني العين هلا حق الشرب من ماء
ة ملارالساقية ا طهبواس  292و291املرقمتني

منها و عليها حق اجملرى 
وهلا حق املرورعلى 292و291للساقيتني

 112القطعة

 بن طلى/292
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 امحد سليمان مريخان

52 11 11 

 ني املرتوكتنيالعين هلا حق الشرب من ماء
ة الساقية املار طهبواس  292و291املرقمتني

منها و عليها حق اجملرى 
وهلا حق املرورعلى 292و291للساقيتني

 112القطعة

 بن طلى /295

وقف 
غري 

صحيح 

زراعية تسقى 
 11 11 22 وقف  جامع قرية بوطيا سيحًا

العينني املرتوكتني  هلا حق الشرب من ماء
الساقية املارة  طهبواس  292و291املرقمتني

منها و عليها حق اجملرى 
وهلا حق املرورعلى 292و291تنيللساقي
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 112القطعة خريي

 بن طلى/291

وقف 
غري 

صحيح 
 خريي

زراعية تسقى 
 11 11 25 وقف  جامع قرية بوطيا سيحًا

العينني املرتوكتني  هلا حق الشرب من ماء
الساقية املارة  طهبواس  292و291املرقمتني

منها و عليها حق اجملرى 
وهلا حق املرورعلى 292و291للساقيتني

 112عةالقط

 
 
 

 روفيسور سريوان بابانب                                                                                                          
           ةاملوارد املائي الزراعة ووزير                                                                                                         

 
 
 

 وزارة الزراعة و املوارد املائية 
 00/0202/ 02يف  00722رقم : 

 
رقم القطعة 

 وشهرتها
 

 
 الصنف

 العائدية  جنس القطعة 

 املساحة 
 احلقوق اجملردة 

 دومن اولك مرت

/ جنيكا بة ر 2
 قوقلكي

مملوكة 
 للدولة

 

سقى زراعية ت
 سيحًا
 

 11 21 11 سني حممدورثة حيي ح

العني  القطعة ءحق الشرب من ماهلا
ة املارة جبانبها يقالسا طهبواس 221

 225وهلا حق اجملرى على القطعة 

 آجنيكا ئاظ/ 2
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

حصة ( منها احصة اىل انس  2) باعتبارها
حصة اىل ورثة حممد 2مصطفى سعيد و 
 ميعبدالرحسعيد 

25 12 11 

العني  القطعة الشرب من ماء هلاحق
 وهلا حق اجملرى على القطعتني 221

وعليها حق املرور للقطع  22,22
وهلا حق املرور  22,3,5ة املرقم

, 225,22املرقمة  علي القطع
22 

/ جنيكا 6
 ضةمىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 11 27 75 عبدالقادر سفر درباز

شرب من ماء العني  هلا حق ال
وهلا حق اجملرى على  221عة القط

و 21و  22و  2القطع املرقمة 

 

 / دهوك   احملافظة
 

 مركز دهوك/ القضاء
 

 مانكيش / الدوسكىالناحية / 

 رقم قانون مبوجب قرار تثبيت احلقوق التصرفية لالراضي الزراعية
ن حدود القطع هي اوالتعليمات الصادرة مبوجبه  0222لسنة  20

 الكادسرتوةطكما مبينة يف خار

 

 72رقم املقاطعة  / 
 

 كلنازكيأسم املقاطعة / 
  0/0722و  0/7222 قياساملب
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وهلا حق املرور على القطع  225
 21و  22و 2املرقمة 

 / جنيكا زراظ5
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

حصة ( منها احصة اىل سهمى  2) باعتبارها
حصة اىل ورثة حممد سعيد 2حممد عبدهلل و  

 يمالرحعبد

11 12 11 

 2املرقمة   هلا حق املرور علي القطع
وعليها حق  225و  22و  22و 

 22و 3ني تاملرور للقطع

 / ناظرة سك0
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

 12 12 51 ورثة سعيد درباز حسن
املرقمة  هلا حق املرور علي القطع

 20و  24

جنيكا  \21
 ربركىَبة

مملوكة 
 للدولة

عية تسقى زرا
 سيحا

 11 12 75 نظري حسني صادق

هلا حق الشرب من ماء العني  
وهلا حق اجملرى على  221القطعة 

وهلا حق   225و 22و 22و القطع
 22املرور على القطع املرقمة  

 225و  26 و25و

جنيكا / 22
 عبىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

حصة ( منها احصة اىل  2) باعتبارها
حصة اىل 2 عبدالرحيم و نيحس عبدالرحيم

 حممد صديق طابور عصمت
11 12 11 

هلا حق الشرب من ماء العني  
 وهلا حق اجملرى على 221القطعة 

وعليها   225و  26و  22 القطع
و  3لقطع املرقمة  لعلى  ىرحق اجمل
وهلا حق املرور على القطع  25

 22و  2و  5و 3املرقمة 
 225و22و

جنيكا  /22
 بةربركىَ

كة مملو
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 11 12 75 ورثة سعيد امحد حممد

العني   هلا حق الشرب من ماء
ة املارة يقالسا طهبواس221القطعة 

 على القطعة جبانبها وهلا حق  املرور
لقطع اجملرى لوعليها  حق  225
وعليها  حق  21و 2و22املرقمة 
 و5و 2و22لقطع املرقمة املرور ل

 22و3

جنيكا  /21
 كيَبةبر

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
سيحا )بستان 

 فاكهة(

حصة ( منها احصة اىل نظري 2) باعتبارها
مصطفى امحد اىل حصة 2حسني صادق  و 

صادق و احصة اىل ورثة نصرالدين صادق 
 سليمان

25 22 12 

العني   هلا حق الشرب من ماء
ة يقالسا طهبواس  221القطعة 

 حق  اجملرى عليهااملارة جبانبها و
 7و  4و  6و  2و  22لقطع ل

وعليها حق املرور للقطع املرقمة 
وهلا حق اجملرى على  6و 2و  22

 225القطعة 

/ جنيكا 22
 دريذ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 12 15 25 عبداهلل موسى عمر

العني   هلا حق الشرب من ماء
وهلا حق اجملرى على  221القطعة 

وعليها حق  225و21القطعتني 
 6و7و  4و  2رى للقطع املرقمة اجمل

وهلا حق املرور على القطعتني 
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وعليها حق املرور للقطع  225و21
 6و2املرقمة 

جنيكا / 22
 ىلطة

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 11 12 25 ورثة بديع درباز حسن

الشرب من ماء العني   هلا حق
ة املارة الساقي طهبواس 221القطعة 

ى اللساقية راجملمنها وعليها حق 
على القطعة املرور وهلاحق221

225 

جنيكا  /26
 ىلةط

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 11 12 11 جعفر حممد امحد

الشرب من ماءالعني  القطعة حق هلا
منها الساقية املارة  طهبواس 221

 221رى للساقية اجملوعليها حق 
 225على القطعة وهلا حق املرور

جنيكا  /25
 ىلةط

 مملوكة
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 11 22 11 ورثة حممد صالع طه

هلا حق الشرب من ماء العني  
وهلا حق اجملرى على  221القطعة 

املرقمة  القطع
وهلا حق  225و26و22و22و3

 27 ةاملرور على القطع

زظيا  /27
 بةرطوندى

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 حصة اىل2حصص(  منها و 2) باعتبارها
حصة اىل حممد عبدهلل  2وامحد حممد درباز  

 حصة اىل سهمي حممد عبدهلل 2عثمان و 
 25عليها حق املرور للقطعة  12 22 25

زظيا  /20
 بستىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 12 11 11 ورثة حممد صالع طه
 24عليها حق املرور للقطع املرقمة 

 4و  7و  23و  0و 

زظيا / 23
 بستىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

حصة اىل 2(  منها و   حصة2) باعتبارها
 محدي اسعدحصة اىل 2حسني صادق و نظري

 دامح
11 12 13 

 20على القطعة املرور هلا حق 
 7رور للقطع املرقمة املوعليها حق 

 -و متر منها املرتوكة    4و 
211- 

زظيا / 21
 بستىَ

مملوكة 
 للدولة

ية زراعية دمي
 اليوجد 12 22 25 ورثة هادى حسني حممد تسقى مطرا

خرابة / 27
 بانىَ

مملوكة 
 للدولة

ة تسقى يزراع
 سيحا

اىل حصة 2حصة  (  منها و  2عتبارها )با
حصة اىل عيسى  2حممد عبدهلل  عثمان و 

 حممد عبداهلل صاحل
75 10 11 

هلا حق الشرب من ماء روبال 
وهلا حق املرور  – 211-مرتوكة 

 225القطعة  على
رةزىَ / 61

 باهيظ
 

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 21 16 75 ورثة شكر جاسم عثمان تسقى مطرا

 62القطعة   هلا حق املرور على
 23قطعة لوعليها حق املرور ل

خرابة  /62
 شخصي

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 62هلا حق املرور على القطعة  16 25 75 نظري حسني صادق
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خرابة تة  /62
 حتىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 12 3 75 سهمى حممد عبداهلل
 – 240 –كة متر منها املرتو

 62وعليها حق املرور للقطعة  

خرابة /66
 ثشت زيارتا

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

اىل حصة 2حصة(  منها و  2) باعتبارها
 اليوجد 12 20 75 توفيق امني نوححصة اىل  2و ححممد  امني نو

زةظيا  /64
 باهيظا

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 اليوجد 12 22 51 صاحل امحد حممد

خرابىَ  67
 قوقلكى

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 اليوجد 12 12 75 ورثة مهدى سليمان صادق

زةظيا  /60
 باهيظا

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 سقى مطرات

 63عليها حق املرور للقطعة  12 15 51 سهمي حممد عبداهلل

زةظيا  /63
 باهيظا

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 60هلا حق املرور على القطعة  12 22 51 ستى حممد خالد تسقى مطرا

زةظيا   /56
 بةر طوندىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 نظرياىل ة حص2وحصة  (منها  2عتبارها )با
حصة اىل ورثة عبدالرمحن  2صادق و حسني
حصة اىل ورثة ابراهيم  امحد 2وصادق سليمان 

 علي

 225هلا حق املرور على القطعة  12 22 25

ىلَ طة/ 41
 هشك

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

  اىل حصة 2منها و(حصص 2)عتبارها با
حصة اىل ورثة  2امحد و ابراهيمعبدالرمحن  

احصة اىل ورثة صاحل  2وامحد ابراهيم  امحد 
 ابراهيم  امحد

 اليوجد 17 16 25

َلى طة/ 42
 هشك

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 اليوجد 16 12 11 ورثة حجي خالد عبدالكريم

خرابة  /42
 شينى

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 اليوجد 16 17 25 ورثة امحد حسني فرخو تسقى مطرا

 بان زراظك/43
مملوكة 
 225على القطعة  رهلا حق املرو 17 26 25 حممد عبدهلل عثمان بستان كروم ديم للدولة

 بان زراظك /71
مملوكة 
 225على القطعة  رهلا حق املرو 15 22 51 حممد عبدهلل عثمان بستان كروم ديم للدولة

 بان زراظك /72
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

اىل  حصة2منها و ( حصة 2) عتبارهابا
 2حيم  و  رورثة   عبدالرمحن  حسني عبدال

 يمحرني عبدالفرهاد عبدالصمد حس حصة اىل
 

 225هلا حق  املرور على القطعة  16 22 25

مملوكة  اخروك /72
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

   اىل حصة2حصص( منها و 6عتبارها )با
صاحل امحد حصة اىل 2عبدالرمحن  امحد حممد و

 2حصة اىل اسالم سليم امحد و  2حممد و 
 حصة اىل طاهر سعيد امحد

 

 225هلا حق  املرور على القطعة  12 16 51
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ريَ /دة77
 ىلطة

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 اليوجد 12 16 75 د نعمتوورثة جنم حمم تسقى مطرا

جنيكا /01
 َلىطة

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

  اىلحصة 2منها وحصص(2باعتبارها )
حصة اىل ورثة  2عبدالرمحن  ابراهيم  امحد و

           حصة اىل ورثة 2د وامحد ابراهيم امح
 ابراهيم امحد صاحل

11 22 12 

من ماء العني  هلا حق الشرب
ة املارة يقالسا  طهبواس  223

جبانبها وعليهاحق اجملرى للقطعة 
73 

زةظيا  /02
 هنارىَ

مملوكة 
 للدولة

عية تسقى زرا
 سيحا

 11 25 11 ورثة حسن درباز حسن

 قطعة هلا حق الشرب من ماء العني
املارة ة يقالسا  طهبواس  223

لقطعة على اا حق اجملرى جبانبها وهل
74 

 دارا مازي/ 02
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

اىل حصة 2حصة(  منها و 2عتبارها )با
حصة اىل  2ورثة حجي خالد عبدالكريم و

 ة عبدالكريم صويف حممدورث
51 23 12 

هلا حق الشرب من ماء العني قطعة  
املارة  الساقية  طهبواس 223

للقطعة  وررجبانبها وعليها حق امل
 حق اجملرى علىوهلا           75

 06القطعة 

مملوكة  عمروك /05
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 22 14 25 ورثة حجي خالد عبدالكريم
 – 235 –رتوكة متر منها امل

 04 طهاملرور للق حق وعليها

 عمروك/ 04
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

صة    ح2حصص( منها و 2) باعتبارها
اىل ورثة  حصة2عبدرمحن  ابراهيم امحد و 

اىل ورثة صاحل حصة 2امحد ابراهيم امحد و 
 ابراهيم  امحد

 05هلا حق املرور علي القطعة  12 13 75

كا   جني/ 00
 ليطةدةريَ 

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 11 15 25 ورثة جنم حممود نعمت

هلا حق الشرب من ماء العني قطعة  
بواسطة الساقية املارة   223

جبانبها وعليها حق اجملرى للقطع 
 03املرقمة 

36و34و37و32و31و32و32و

و متر منها املرتوكة 35و33و30و
235 
 

 ليطةاخا  /32
مملوكة 

 ولةللد
زراعية تسقى 

 سيحا
 11 25 11 ورثة جنم حممود نعمت

هلا حق الشرب من ماء العني قطعة  
وهلا حق اجملرى القطع املرقمة   223
وعليها حق  00و03و32و31

و 30و 37املرقمة  اجملرى للقطع
وعليها حق   36و35و34و 33

ها يلعو  74 ةعطلقاملرور على ا
 31للقطعة  ر حق املرو
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جنيكا / 211
 طىَمري

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

حصة اىل  2حصة ( منها و 2) باعتبارها
 11 22 25 نوح أمني حصة اىل توفيق 2حممد امني نوح و 

 47و 44 هلا حق املرور على القطع
املرور للقطع  حق وعليها 225و 

 36و  35و  34
زةظيا  /212

 ايضيب
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 225هلا حق املرور علي القطعة  12 20 51 طفى امحد صادقمص

خرابة  /212
 ايضيب

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 225هلا حق املرور علي القطعة  12 21 11 اسالم متر امحد

زظيا  /215
 ايضب

مملوكة 
 للدولة

 بستان كروم ديم
اىل  حصة 2حصة ( منها و2) باعتبارها

 أمني نوح حصة اىل توفيق2حممد امني نوح و 
 نوح

 225هلا حق املرور علي القطعة  12 21 25

زظيا / 214
 ايضب

مملوكة 
 بستان كروم ديم للدولة

اىل حصة 2حصة ( منها و 2) باعتبارها
 225هلا حق املرور علي القطعة  12 21 51 نوحأمني  حصة اىل توفيق 2حممد امني نوح و 

 سيَ طرطا217
مملوكة 
 للدولة

دميية  زراعية
 تسقى مطرا

 225هلا حق املرور علي القطعة  16 24 11 سهمى حممد عبدهلل عثمان

زظيا / 210
 بيايض

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

  اىلحصة 2حصص( منها و  2) باعتبارها
حصة اىل   2عبدالرمحن ابراهيم امحد و و 

حصة اىل ورثة 2امحد وورثة امحد ابراهيم و 
 م  امحدصاحل ابراهي

 225القطعة  هلا حق املرور على 12 20 51

خرابة / 213
 نزارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 27 15 11 ورثة حسني مراد يوسف
وعليها  -233-متر منها املرتوكة 
 220و 221ني تحق املرور للقطع

خرابة / 221
 باجويَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 213هلا حق املرور علي القطعة  15 25 11 عبدهللسهمى حممد 

خرابة / 222
 باجويَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 اليوجد 17 23 51 رمضان تاجر رشيد

خرابة /222
 نزارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 اليوجد 17 15 51 ورثة حسني مراد يوسف تسقى مطرا

خرابة /222
 نزارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 -233-متر منها املرتوكة  12 23 75 ورثة جميدرشيد يوسف

خرابة  /226
 نزارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 -233-متر منها املرتوكة  14 22 51 فرست امساعيل رشيد

خرابة  /225
 نزارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 224هلا حق املرور على القطعة  15 21 11 صديق امساعيل رشيد تسقى مطرا

خرابة  /224
 نزارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 اىلحصة 2حصص( منها و  2) باعتبارها
حصة اىل  ورثة  2و  عبدالرمحن ابراهيم امحد

حصة اىل ورثة صاحل 2و  امحد امحد ابراهيم
 ابراهيم  امحد

51 14 17 
 عليهاو -233-متر منها املرتوكة 

 225املرور للقطعة  حق
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خرابة  /220
 نزارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 22 23 51 عبداهلل امساعيل حممد تسقى مطرا

 
 -245-متر منها الرتوكة 

زةظيا  /223
 قابو

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

  حصة اىل2حصص( منها و  2) باعتبارها
صة اىل  ح 2عبدالرمحن ابراهيم امحد و و 

حصة اىل ورثة 2و امحد ورثة امحد ابراهيم 
 صاحل ابراهيم  امحد

25 22 14 

 
-و  -245-متر منها املرتوكة 

وعليها حق املرور للقطعة  233
224 

خرابة  /221
 بريينَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 اليوجد 15 13 51 جعفر حممد امحد

خرابة  /222
 برينىَ

مملوكة 
 للدولة

راعية دميية ز
 تسقى مطرا

حصة اىل 2حصة( منها و 2) باعتبارها
ىل ورثة سعيد حصة ا2اسالم سليم امحد و 

 امحد حممد
51 27 16 

 
 اليوجد

زظيا / 222
 بةربنىَ

مملوكة 
 للدولة

 بستان كروم ديم
اىل اسالم  حصة 2حصة( منها 2) باعتبارها

حصة اىل ورثة سعيد امحد  2سليم امحد و
 حممد

 يوجدال 15 27 51

زظيا  /223
 بريينَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 22 21 11 عبدالرحيمعبدالرحيم حسني 
عليها حق املرور للقطع املرقمة 

 227و224و225
زظيا  /221

 بريينَ
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

مد اىل حمحصة 2حصة( منها  2) باعتبارها
 16 25 11 مني نوححصة اىل توفيق ا 2امني نوح و

 
 اليوجد

خرابة  /222
 بريينَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 اليوجد 16 22 51 ورثة عبداجلبار سليمان صادق

زظيا  /222
 بريينَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 يوجدال 17 15 51 ورثة عبداجلبار سليمان صادق

زظيا / 222
 بريينَ

مملوكة 
 للدولة

اعية دميية زر
 تسقى مطرا

حصة اىل  2حصص( منها و  2) باعتبارها
يونس حصة اىل ورثة  2 صادق امحد صادق و

حصة اىل ورثة نصرالدين 2امحد صادق و
 صادق سليمان

51 13 12 
 

 ال يوجد

 بن جويَ/ 225
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 11 23 51 نظري حسني صادق سيحا

-رتوكةاملهلا حق الشرب من ماء 
 على القطعة وهلا حق اجملرى -236

 للقطع وعليها حق اجملرى 226
 و223 و227و  224املرقمة 
و  264و262و261و 220
وهلا حق  263و 260و 267

وعليها  223املرور على القطعة 
و  227و224حق املرور للقطح 

 225و 262و 223
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 بن جويَ /224
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 12 22 11 رحيمعبدالرحيم حسني عبدال

-رتوكةاملهلا حق الشرب من ماء 
على القطعة  وهلا حق اجملرى -236

 وعليها حق اجملرى 226و225
 و223 و227و  املرقمة للقطع
و  264و262و261و 220
وهلا حق  263و 260و 267

 223و225 املرور على القطعة
 . 227عة وعليها حق املرور للقط

 خلخلة /220
مملوكة 
 للدولة

سقى زراعية ت
 سيحا

 12 14 25 ورثة ابابكر موسى عمر

-رتوكةامل هلاحق الشرب من ماء
على  حق اجملرىوهلا -236

و225و224و227و223القطع
 وعليها حق اجملرى للقطع 226

و  264و262و261املرقمة 
وهلا حق  263و 260و 267

 225و262 املرور على القطعتني

مملوكة  دوريكا /223
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 12 11 11 ثة عمر امحد حممدور

-رتوكةامل هلاحق الشرب من ماء
على  حق اجملرىوهلا -236

 226و225و224و227القطع
املرقمة  وعليها حق اجملرى للقطع

و  264و262و261و220
وهلا حق  263و 260و 267

 225و262املرور على القطعة 

مملوكة  خلخلة /261
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 12 12 11 مرورثة ابابكر موسى ع

-املرتوكة هلاحق الشرب من ماء
على القطع  حق اجملرىوهلا -236
و225و224و227و223و220

 وعليها حق اجملرى للقطع226
 267و  264و262 املرقمة

وهلا حق املرور على  263و 260و
 225و262و262القطعة 

 خلخلة/262
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 12 12 51 ورثة حييى حسني حممد سيحا

-املرتوكة هلاحق الشرب من ماء
على القطع  حق اجملرىوهلا -236
و224و227و223و220و261

وعليها حق اجملرى 226و225
 267و  264 املرقمة للقطع

وهلا حق املرور على  263و 260و
و عليها حق 225و262القطعتني 

 261املرور للقطعة 
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زةظيا  /262
 بريينَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

حصة  اىل  2حصة( منها و  2) اعتبارهاب
 حصة اىل2حمسن عبدهلل  طابور و

 طهورثة حممد صاحل 
11 21 22 

 225هلا حق املرور علي القطعة 
و  220ني تللقطع روعليها حق املرو

223 

ضةمكيَ  /264
 تيىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 17 25 11 طهورثة حممد صاحل  سيحا

 وكة   املرتهلا حق الشرب من ماء 
 لقطعا على وهلا حق اجملرى236
 223و 220و  261و 262

 226و  225و  224و  227و
املرور للقطع حق اجملرى و وعليها
وهلا  263و260و  267املرقمة 

 265حق املرور على القطعة 
 225و 266و

ضةمكىَ  /267
 نيظىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 حصة اىل 2نها و حصة( م 2) باعتبارها
حصة اىل ورثة 2 نظري حسني صادق و

 نصرالدين صادق سليمان
11 21 11 

 املرتوكة   هلا حق الشرب من ماء 
لقطع ى العوهلا حق اجملرى 236
و 220و  261و 262 و264

و  224و  227و 223
هلا حق املرور على  و 226و225

 265و264القطعة 
عليها حق اجملرى 225و266و

 263و260واملرور للقطع املرقمة 

 بن تييَ/ 260
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 12 15 11 ياسني طهورثة طابور  سيحا

 املرتوكة   هلا حق الشرب من ماء 
لقطع ى العوهلا حق اجملرى 236
و 261و262و264و267املرقمة 
و  224و227و223و 220
هلا حق املرور على  و 226و225

و 267القطع 
وعليها 225و266و265و264

املرقمة  ةر للقطعحق اجملرى واملرو
263 

 بن تييَ/ 263
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 12 23 75 مجيل  سعيد عبدالرحيم

حق الشرب من ماء املرتوكة    هلا
 لقطععلى احق اجملرى وهلا236
و261و262و264و267و260
 و225و224و227و223و220

على القطع هلاحق املرور و226
و225و266و265و267و260

264 

مملوكة  ويَبن ج/ 251
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

حصة    2حصص ( منها و  2) باعتبارها
حصة 2عبداجلبار سليمان صادق و  ورثة اىل
حصة  2ورثة  عبداحلليم سليمان صادق و اىل 

 اىل ورثة مهدى سليمان صادق

11 15 16 
هلا حق الشرب من ماء العني قطعة 

بواسطة الساقية املارة منها  225
 225رى للساقية وعليها حق اجمل
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 بن جويَ /252
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحا

 11 21 51 عبدالرحيم حسني عبدالرحيم
 –هلا حق الشرب من ماء  املرتوكة 

وهلا حق اجملرى على القطعة  -236
226 

كا يجين/ 252
 طليَ هسناظا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 12 22 75 ورثة عبداجلبار سليمان صادق سيحا

العني قطعة  ا حق الشرب من ماءهل
 املارة جبانبها الساقية طهبواس 256

خرابة / 242
 قاسو

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 ورثة اىلحصة 2 حصة ( منها 2) باعتبارها
حصة اىل ورثة حممد  2صاحل  فارس و  فارس

 صاحل فارس
11 22 12 

 246 رور على القطعتنيهلا حق امل
 240و 

خرابة / 247
 قاسو

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

حصة اىل  خالد 2( منها حصة 2) باعتبارها
حصة اىل  مصطفى امحد صادق 2صادق امحد و

 سليمانحصة اىل ورثة نصرالدين صادق 2و
 225هلا حق املرور على القطعة  12 22 11

بانكا / 240
 هريكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
و  246ني تلقطععليها حق املرور ل 12 15 11 م متر امحداسال تسقى مطرا

242 

 باسكي /243
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

اىل حممد حصة 2حصة ( منها  2) باعتبارها
 14 12 51 توفيق أمني نوححصة اىل  2أمني نوح و

 

 اليوجد

زةظيا  /204
 ثشت ريَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 21 12 11 شكر جاسم عثمانورثة  تسقى مطرا

 225هلا حق املرور على القطعة
وعليها حق املرور 

 206و205للقطع
زةظيا / 207

 بيبانك
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 225هلا حق املرور على القطعة  10 14 75 حممد عبدهلل عثمان

زةظيا  /200
 مبباك

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 225هلا حق املرور على القطعة  20 12 51 موسى عمرعبدهلل  تسقى مطرا

زةظيا / 203
 بيا حبن

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 225هلا حق املرور على القطعة  10 27 51 اسالم حممد درباز تسقى مطرا

 جومك/ 231
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 16 22 11 ورثة عبدالكريم صويف عبدالكريم تسقى مطرا

 232ني ترور على القطعهلا حق امل
 225و 

مشارا / 232
 دريذ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 21 20 51 اسالم حممد درباز
 232القطعتني هلا حق املرور على 

 225و 

 جومك/ 232
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

حصة اىل  2حصة ( منها  2) باعتبارها
ثة حصة اىل ور 2ورثة عمر على عمر و

 سعدى علي عمر
11 26 21 

 225هلا حق املرور على القطعة
و 231ني توعليها حق املرور للقطع
232 

 جومك/ 236
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

 12 21 11 ورثة متر حسني حممد
ني  تهلا حق املرور على القطع

 225و  234

 جومك /235
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

اىل حصة 2حصة ( منها  2) رهاباعتبا
حصة اىل درباس 2عبدالقادر سفر درباز و 

 سفر درباس
 225هلا حق املرور على القطعة  15 11 11
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خرابة / 234
 مرجان

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

حصة اىل 2حصة ( منها  2) باعتبارها
حصة اىل درباس  2عبدالقادر سفر درباز و 

 سفر درباس
51 27 12 

 225هلا حق املرور على القطعة 
 236وعليها حق املرور للقطعة 

طلي / 216
 طليَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحا

 كلل(  حصة2) حصة( منها 20) باعتبارها
اسالم حممد درباز و يونس حسن درباز و  من

صاحل حممد عبدهلل و مصطفى شكر جاسم و 
امني توفيق  عبدالباسط عبدالكريم صوفى و

ح و بهجت عبداجلبار سليمان و صادق امحد نو
صادق و مصطفى حممد صاحل و علي حممد 

عبدهلل موسى سعدى هادى حسني و سعيد و 
اسالم متر امحد و سعدى  امحد حسني و و عمر  

حممد حسني ايوب و عبدالرمحن امحد حممد و 
 سعيد شاهني خلف و ورثة عمر على عمر

51 27 11 

 
ني قطعة هلا حق الشرب من ماء الع

املارة جبانبها  الساقية طهبواس 222
 225القطعة  منوهلا حق املرور 

طلى  /215
 طليَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحا

كل ل(  حصة2) حصة( منها 20) باعتبارها
اسالم حممد درباز و يونس حسن درباز و  من 

صاحل حممد عبدهلل و مصطفى شكر جاسم و 
امني توفيق  عبدالباسط عبدالكريم صوفى و

نوح و بهجت عبداجلبار سليمان و صادق امحد 
صادق و مصطفى حممد صاحل و علي حممد 

عبدهلل موسى سعدى هادى حسني و سعيد و 
اسالم متر امحد و سعدى  امحد حسني و و عمر  

حممد حسني ايوب و عبدالرمحن امحد حممد و 
 سعيد شاهني خلف و ورثة عمر على عمر

11 24 11 

 
 

الشرب من ماء العني  هلا حق  
الساقية  طةبواس 222املرتوكة 

املارة جبانبها وهلا حق املرور من 
 225القطعة 

 بركىَ /213
مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحا

 11 13 11 على صاحل حممد

هلا حق  الشرب من ماء العني 
الساقية  طةبواس 227املرتوكة 

حق املرور على هلا رة جبانبها و اامل
وعليها  226و  221 نيتالقطع

 222و  222حق اجملرى للقطع 
 226وهلا حق اجملرى على القطعة 

جنيكا  /225
 بةربركيَ

مملوكة 
 للدولة

 

زراعية  تسقى 
 سيحا

 11 21 11 درباس سفر درباس

العني املرتوكة هلاحق الشرب من ماء
رة جبانبها االساقية امل طهبواس 227

 225حق املرور على القطعة هلا و
 225حق اجملرى على القطعة وهلا 

جنيكا /  224
 بشت كانى

مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحا

 11 14 11 درباس سفر درباس

 هلا حق  الشرب  من ماء العني
الساقية  طهبواس 227 املرتوكة 

املارة جبانها وهلا وحق املرور على 
وهلا عق اجملرى على  225القطعة 

 225القطعة 
بان  222

 سظوك
 مملوكة
 للدولة

زراعية  تسقى 
 مطرا

 225هلا حق املرور على القطعة  22 25 25 خورشيد محيد كمو



 

 

( 272ذمارة )                                                                              – 40  –                                                                         2122/  22/ 22
 العدد
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 وزارة الزراعة و املوارد املائية 
 00/0202/ 02يف  00202رقم : 

 
 

 

 / دهوك   احملافظة
 

 مركز دهوك/ القضاء
 

 زاويته/  املزورىالناحية / 

لسنة  20 رقم قانونمبوجب قرار تثبيت احلقوق التصرفية لالراضي الزراعية 
ة طان حدود القطع هي كما مبينة يف خاروالتعليمات الصادرة مبوجبه  0222

 الكادسرتو

 

 22رقم املقاطعة  / 
 

 صوريا أسم املقاطعة /
  0/02222 مبقياس

رقم القطعة و 
 شهرتها 

 العائدية  جنس القطعة  الصنف

 املساحة 

 احلقوق اجملردة 

 دومن اولك مرت

 /ضةمىَ ئاغاى2
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا
 

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
واحدة تعود  ثالثة حصص منها حصة

اىل كل واحد من ورثة 
عبدالقهارعبداجلبارو اجلبارعبد

   محد عبدالقهار وعبدالرمحن 
 شريوان حامد عبدي

- 22 6 

هلا حق الشرب من ماء 
من املقاطعة -232-روبار)املرتوكة(

/كاني باسكا املارة جبانبها 66اجملاورة
 (222وهلاحق اجملرى على القطعة )

 212طعة ) القى وهلا حق املرور عل
)  قطعة(  وعليها حق املرور لل

222) 

/ زةظيا 20
 خانكى

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 

كل واحد من ورثة عبداجلبار 
عبدالقهار عبداجلبار و امساعيل حممد 

 عبدالقهار

- 5 7 

 
 

 212هلا حق  املرور علي القطعة ) 
) 

 زيوكا ذيرى /22
مملوكة 
 للدولة

 
زراعية تسقى 

 
وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 

- 22 - 
هلا حق الشرب من ماء 

 طهبواس-221-)املرتوكة(العني
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الساقية املارة منها وهلا حق  اجملرى  صاحل ابابكر صاحل سيحًا
( وهلا حق 22و212على القطعتني )

 ( 212املرور علي القطعة ) 

/ خرابىَ 22
 رىَطة

 مملوكة
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصتان تعود اىل 

ورثة حسني عثمان عيسى وحصة 
واحدة تعود اىل ورثة حممد عبدالقهار 

 عبداجلبار

- 26 3 

 
 

 طةكما ما هو مؤشر على خار
 صوريا /62سرتو دالكا

/ ماال كانيا 20
 كورى

مملوكة 
 للدولة

صخرية غري 
 قابلة للزراعة

 
 21 22 - وزارة املالية

طة كما ما هو مؤشر على خار
 /صوريا62سرتو دالكا

 شيخ /خرابى23
مملوكة 
 للدولة

صخرية غري 
 قابلة للزراعة

 

 22 3 - وزارة املالية
 - 222 –متر منها املرتوكة 

بةر  /65
 كةشكى

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

ية وحق التصرف اىل ورثة وزارة املال
 عمر ابابكر صاحل

- 24 21 
ة طكما ما هو مؤشر على خار

 /صوريا62سرتو دالكا

 /بةر كةشكى64َ
مملوكة 
 للدولة

بستان كروم ولوز 
 دميي

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 

احد من ورثة عبداجلبار كل و
اعيل حممد عبداجلبار و امسعبدالقهار

عبدالقهار واالشجار تعود اىل 
املغارسني حممد علي حممد و عبداهلل 

 سعداهلل خضر مناصفة

- 27 4 

 
 

 طهكما ما هو مؤشر على خار
 /صوريا62سرتو دالكا

/ نةهاال 60
 كةرزىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
تعود اىل  اربعة حصص منها حصتان

ورثة عبداجلبار عبدالقهار عبداجلبار 
من وحصة واحدة تعود اىل كل واحد 

عبداهلل وعبداحلميد ولدي حممد 
 عبدالقهار

2
7 

3 26 

 
 
 
 - 222 –متر منها املرتوكة 

/ نةهاال 63
 كةرزىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 احلصاحل ابابكر ص

- 21 6 
 ةطكما ما هو مؤشر على خار

 /صوريا62سرتو دالكا

 بري ابابكر /52
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 - 22 - صاحل ابابكر صاحل

 هلا حق الشرب من ماء العني
وهلا حق اجملرى  -222-)املرتوكة(

 (52واملرور على القطعة )

 بابكر/بري ا55
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 صاحل ابابكر صاحل

- 27 - 
 )املرتوكة( هلا حق الشرب من ماء العني

 (52وهلا حق اجملرى على القطعة )222

 هلا حق الشرب من ماء روبار 2 6 -وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها بستان كروم مملوكة  /طا فروش71
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واحد تعود اىل  صتان منها حصةح تسقى سيحًا للدولة
صاحل ابابكر من ورثة  ةكل واحد

 صاحل وورثة  عمر ابابكر صاحل

املارة جبانبها وهلا -221-)املرتوكة(
 (212حق املرور على القطعة )

 / طا فروش72
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

ىل ا التصرفوزارة املالية  وحق 
ابراهيم حممد عبدالقهار و االشجار 

 طهتعود اىل املغارس حممد حسني 

- 22 - 

ر هلا حق الشرب من ماء روبا
املارة جبانبها وهلا -221-)املرتوكة(

 (212حق املرور على القطعة )

 
 

 /شيخ سني70

 
 

مملوكة 
 للدولة

 
 

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

 التصرفوزارة املالية  وحق 
منها حصة واحدة  باعتبارها حصتان

تعود اىل كل واحد من ورثة  صاحل 
 ابابكر صاحل وورثة  عمر ابابكر صاحل

- 2 2 

 روبار)املرتوكة(هلا حق الشرب من ماء 
الساقية املارة منها وهلا  طهبواس -221

و  01حق  اجملرى على القطع املرقمة )
( وعليها حق اجملرى للساقية 02و 02

 ( 221املرقمة ) 

 يَم/ضةمىَ د02
مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة  
 عبداجلبار عبدالقهار عبداجلبار

- 0 - 

 هلا حق الشرب من ماء روبار
الساقية  طهبواس-221-)املرتوكة(

املارة منها وهلا حق  اجملرى على 
( وعليها حق اجملرى 06القطعة )

 ( 221للساقية املرقمة ) 

 مىَ ديَم/ ضة05
مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة  
 حممد علي حجي

- 25 - 

هلا حق الشرب من ماء 
 طهبواس-221-روبار)املرتوكة(

عليها حق اجملرى الساقية املارة منها و
( 212و04لقطعتني )واملرور ل

عليها حق اجملرى للساقية و
 (221)املرقمة

 ديَم/ ضةمىَ 04
مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

ف وزارة املالية  وحق التصر
باعتبارها حصتان منها حصة واحدة 
تعود اىل كل واحد من ورثة  صاحل 
 ابابكر صاحل وورثة  عمر ابابكر صاحل

- 21 - 

هلا حق الشرب من ماء 
وهلا حق   -221-روبار)املرتوكة(
( وعليها 05لقطعة )اجملرى واملرور ا

 للقطعة  واملرور جملرىحق ا
 (212 ) 

/  ضةمىَ 07
 ديَم

مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

 
ف اىل ورثة وزارة املالية  وحق التصر

 عبداجلبار عبدالقهار عبداجلبار
- 5 2 

 هلا حق الشرب من ماء روبار
الساقية  طهبواس-221-)املرتوكة(

واملرور املارة منها وعليها حق  اجملرى 
( وعليها حق 31رقمة )لقطعة املل

 221اجملرى للساقية املرقمة 

/  ضةمىَ 00
 ديَم

 
مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

 
ف اىل  وزارة املالية  وحق التصر

 عبدالقادر حممد عبدالقهار

- 2 2 

هلا حق الشرب من ماء 
 طةبواس -221-روبار)املرتوكة(

الساقية املارة منها وهلا حق  اجملرى 
( وعليها 03و212 )على القطعتني
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 حق اجملرى للساقية املرقمة
 (221) 

 / ضةمآ ديَم31
مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

وزارة املالية  وحق التصرف اىل    
 ابراهيم حممد عبدالقهار

- 4 - 
هلا حق الشرب من ماء 

وهلا حق  -221-روبار)املرتوكة(
 07اجملرى واملرور على القطعة 

 /شيظا مزيريا32

 
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية  وحق التصرف 
باعتبارها حصتان منها حصة واحدة 
تعود اىل كل واحد من ورثة  صاحل 
 ابابكر صاحل وورثة  عمر ابابكر صاحل

- 21 - 

 هلا حق الشرب من ماء العني
بواسطه الساقية -226-)املرتوكة(

املارة منها وهلا حق  املرور على 
( وعليها حق اجملرى 212لقطعة )ا

 ( 226للساقية املرقمة ) 

 /شيظا مزيريا36
مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية  وحق التصرف اىل ورثة 
عبداجلبار عبدالقهار عبداجلبار و 
االشجار تعود اىل املغارس حممود 

 سليمان حممود

- 2 2 

 هلا حق الشرب من ماء العني
بواسطه الساقية -226-ة()املرتوك

املارة منها وهلا حق  املرور على 
( وهلا حق اجملرى على 212القطعة )

(و  212و30و215القطع املرقمة )
    عليها حق اجملرى للساقية املرقمة 

 (226 ) 

/  ضةمىَ 212
 ديَم

مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

وزارة املالية  وحق التصرف اىل ورثة 
 بدالقهار عبداجلبارعبداجلبار ع

- 6 - 

هلا حق الشرب من ماء 
وهلا حق   -221-روبار)املرتوكة(

 05على القطعتني )املرور اجملرى 
 (04و

/  ضةمىَ 214
 ديَم

مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

وزارة املالية  وحق التصرف اىل سفر 
 صاحل امحد

- 21 2 

هلا حق الشرب من ماء 
ارة جبانبها امل -221-روبار)املرتوكة(

 (212وهلا حق املرور على القطعة)

/ كوركيَت 224
 بيَدةرا بَلنت

مملوكة 
 للدولة

صخرية غري 
 قابلة للزراعة

 4 22 - وزارة املالية
 (212هلا حق املرور على القطعة )

/  زةظيا 223
 تى شةمبيك

مملوكة 
 للدولة

زراعية  تسقى 
 سيحَا

 
 2 6 - وزارة املالية

اء هلا حق الشرب من م
املارة جبانبها  -221-روبار)املرتوكة(

 (212وهلا حق املرور على القطعة)

نةهاال  /222
 كةرزىَ

مملوكة 
 للدولة

 بستان لوز دميي

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة  تعود اىل 
كل من ورثة عبداجلبار عبدالقهار 
عبداجلبار و امحد حممد عبدالقهار 

تعود اىل يونس امحد  واالشجار
يونس و ناجية امحد يونس ) مناصفة 

2
2 

22 5 

 
 
 

 (60هلا حق املرور على القطعة )
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 روفيسور سريوان بابانب                                                                                                          
 ةالزراعة و املوارد املائيوزير                                                                                                             

 
 
 

 وزارة الزراعة و املوارد املائية 
 00/0202/ 02يف  00200رقم : 

 
 
 
 
 

) 

نةهاال  /222
 كةرزىَ

مملوكة 
 للدولة

 م دمييوبستان كر

باعتبارها حصتان منها حصة واحدة  
تعود اىل كل من ورثة عبداجلبار  

وزارة املالية وحق التصرف اىل 
و امحد حممد  عبدالقهار عبداجلبار

عبدالقهار واالشجار تعود اىل حممود 
 سليمان حممود

4
2 

22 5 

 
 
 
 - 222 –متر منها املرتوكة 

 

 / دهوك   احملافظة
 

 مركز دهوك/ القضاء
 

 املزورى / زاويتهالناحية / 

لسنة  20 رقم قانونمبوجب احلقوق التصرفية لالراضي الزراعية  قرار تثبيت
ة طان حدود القطع هي كما مبينة يف خاروالتعليمات الصادرة مبوجبه  0222

 الكادسرتو

 

 02رقم املقاطعة  / 
 

 خوربينأسم املقاطعة / 
  0/02222 مبقياس

 العائدية  جنس القطعة  الصنف رقم القطعة و شهرتها 
 املساحة 

 قوق اجملردة احل
 دومن اولك مرت

 /كانى زوزانى2َ
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 

    من ورثة معروف حمي الدين معروف و
هوخان حمى الدين معروف و ورثة ورثة 
  وعبدالباقي  حمي الدين معروف  صافية

 الدين معروفحمي 
 

75 2 7 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السوواقية  طهبواسوو-2-العني)املرتوكووة(

املارة منها وعليها حق املرور  للقطعوة  
 (2)اجملرى للساقية املرقمة ( وحق 2)
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 /كانيا ثينطى5
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
صص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد ح

من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 
  هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية 

حمي الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 
معروف ونصف االشجار تعود اىل املغارسني 
كل من حسن وحممد ولدي على ابراهيم وورثة 

 ساوي(تحسني على ابراهيم ) بال
 

25 5 2 

 
 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السوواقية  طهبواسوو -2-العني)املرتوكووة(

لقطعة ارة جبانبها وهلا حق املرور على اامل
 (6 ) 

 / زةظيا طركى22
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

عتبارها ثالثة وزارة املالية وحق التصرف با
تعود اىل كل واحد  حصص منها حصة واحد

 وورثة حممد صاحل عبداهلل طهمن ورثة يونس 
 عبداهلل طهعبداهلل وحسني  طه

 

75 2 2 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السواقية   طهبواس-46-روبار)املرتوكة(

 املارة جبانبها

ليىَ طة/ 24
 عةجوكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

 
وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 

 عبدالرمحن سليم عمر
- 7 2 

 موواء العووني  هلووا حووق الشوورب موون   
املوارة  السواقية   طهبواسو -7-)املرتوكة(

(  6لقطعة ) منها وهلا حق املرور على ا
 ( 7وعليها حق اجملرى للساقية ) 

 
 

 

 / كزانكا ديَرى23َ

 
 

مملوكة 
 للدولة

 
 

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 

ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة  من
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 
معروف وثلثي  االشجار تعود اىل املغارس 

 علي سليمان امحد
 

51 2 2 

 
 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السواقية   طهبواس-46-روبار)املرتوكة(

 املارة جبانبها

/ زةظيا بشت 21
 ندىطو

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 
من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 
املغارس معروف وثلثي  االشجار تعود اىل 

 امحد ابراهيم سليمان

75 21 - 

 
 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السواقية   طهبواس-46-روبار)املرتوكة(

املارة منها وعليها حق اجملرى للسواقية  
 ( 46املرقمة ) 

 /كانيا عمرى22
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 سيحًاتسقى 

 

 وزارة املالية وحق التصرف اىل 
 طهرشيد حسني 

- 2 2 

-ن ماء العني )املرتوكوة( حق الشرب م
الساقية املارة منها وهلوا   طهبواس-22

 ( 6حق املرور على القطعة ) 

/بيستانىَ بةر 22
 مناسبى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

 
 

وزارة املالية وحق التصرف اىل نزار سليمان 
 سعيد

75 4 2 

هلووا حووق الشوورب موون موواء العووني      
املوارة  الساقية  طهبواس-26-)املرتوكة(

منها وهلا حوق اجملورى علوى القطعوة )     
 ( 6( وحق املرور على القطعة ) 57
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 / زةظيا كزانى24َ
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 سيحًاتسقى 

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 
من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 

معروف وورثة صافية حمي  هوخان حمي الدين
الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 

 معروف

75 7 - 

هلووا حووق الشوورب موون موواء روبووار      
الساقية املوارة   طهبواس-46-)املرتوكة(

 (6منها وهلا حق اجملرى على القطعة ) 

/ زةظيا بن 20
 جوىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 سيحًاتسقى 

ها حصتان وزارة املالية وحق التصرف باعتبار
منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد من 

 حمي الدين معروف حمى الدين و
 امحد معروف حمى الدين 

 

25 22 - 

هلووا حووق الشوورب موون موواء العووني      
السواقية املوارة    طهبواسو -7-)املرتوكة(

منها وعليها حق اجملرى للساقية املرقمة 
(7) 

 / زةظيا سوتكى22
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 حًاتسقى سي

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 
من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 
معروف وثلثي االشجار تعود اىل املغارس 

 عزيز حممد ياسني

25 21 2 

 الشوورب موون موواء العووني    هلووا حووق 
 علووىوهلووا حووق اجملوورى -7-)املرتوكووة(
( وحق املرور على القطعة 21القطعة )

(6) 

 / زةظيا سوتكى22
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 

 من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة
 هوخان حمي الدين معروف وورثة 

 صافية حمي الدين معروف و 
 عبدالباقي حمي الدين معروف

 

25 5 2 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السوواقية  طهبواسوو -7-العني)املرتوكووة(

املارة جبانبها وهلا حق اجملرى على القطعة 
 (22) 

/ التكا بةر 22
 طوندى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

 
ملالية وحق التصرف اىل عبدالباقي وزارة ا

 حمي الدين معروف
75 5 - 

 هلووا حووق الشوورب موون موواء العووني     
السواقية املوارة    طهبواس -7-)املرتوكة(

( 22قطعة ) للمنها وعليها حق اجملرى 
 (7وحق اجملرى للساقية املرقمة )

/ التكا بةر 25
 طوندى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

 
وحق التصرف اىل عبدالباقي وزارة املالية 

 حمي الدين معروف
25 2 - 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السوواقية  طهبواسوو -7-العني)املرتوكووة(

املارة منها وعليها حق اجملرى للسواقية  
 (7)  املرقمة

 

 / كانيا تا27
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
ة واحدة تعود اىل كل واحد حصص منها حص

        من ورثة معروف حمي الدين معروف و
ف وورثة   ورثة هوخان حمي الدين معرو

صافية حمي الدين معروف وعبدالباقي    

51 0 2 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السواقية   طهبواس -24-العني)املرتوكة(

املارة منها وهلا حق املرور  على القطعة 
 (6) 
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 الدين معروفحمي 

 /كانيكا طيزى23َ
مملوكة 
 للدولة

زراعية  
دميية تسقى 

 مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 
من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 
 معروف

25 2 - 

( وعليها 6على القطعة ) ا حق املرورهل
 (62للقطعة املرقمة ) حق اجملرى

 

 /كانيكا طيزىَ 61
مملوكة 
 للدولة

زراعية  
دميية تسقى 

 مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 
من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 

ف وورثة صافية حمي هوخان حمي الدين معرو
الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 

 معروف

51 20 - 

 
 

 

 (6هلا حق املرور على القطعة )

 /كانيكا طيزىَ 62
مملوكة 
 للدولة

زراعية  
دميية تسقى 

 مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 

معروف وورثة من ورثة معروف حمي الدين 
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 
 معروف

51 5 - 

 
 

 

 ( 6هلا حق املرور على القطعة ) 

 /كانيكا طيزىَ 62
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
ل واحد حصص منها حصة واحدة تعود اىل ك

من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين 
معروف وثلثي االشجار تعود اىل املغارس 

 شعبان حممد ياسني

- 2 - 

 

 
هلووا حووق الشوورب موون موواء العووني      

 وهلا حق اجملرى علوى  -20 -)املرتوكة(
 و حق املرور على ( 23و 6القطعتني ) 
 ( 6القطعة ) 

زةظيا بن / 62
 طوندى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 
من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

لباقي حمي الدين معروف الدين معروف و عبدا
وثلثي االشجار تعود اىل املغارسني كل من 

 مناصفة ر حممد حممود وكريم حممد ياسني  فاخ

75 5 0 

العووني   هلووا حووق الشوورب موون موواء    
السواقية املوارة    طةبواسو -7-)املرتوكة(

لقطع منها وعليها حق  اجملرى واملرور ل
( وعليهووا حووق 64و65و66)املرقمووة 

 ( 7قمة ) اجملرى للساقية املر

/  زةظيا بن 65
 طوندى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل عبدالباقي 
 حمي الدين معروف

25 22 - 
-هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

 62وهلا حق اجملرى واملرور علي القطعة-7

 /بةر شكةفتوكا52
مملوكة 
 للدولة

زراعية  
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد 
من ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة 
هوخان حمي الدين معروف وورثة صافية حمي 

75 20 - 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
السوواقية  طهبواسوو-7-العني)املرتوكووة(

رة منهووا وهلووا حووق  املوورورى علووى املووا
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 روفيسور سريوان بابانب                                                                                                           

 ةالزراعة و املوارد املائيوزير                                                                                                             

 (57القطعة ) الدين معروف و عبدالباقي حمي الدين معروف

 /  طيظة ضةرى55َ
مملوكة 
 للدولة

زراعية  
دميية تسقى 

 مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها مثانية 
حصص منها اربعة حصة تعود اىل ورثة سليمان 
سعيد عمر وحصة واحدة تعود اىل كل واحد من 

ورثة عبداهلل و طهعبداجمليد سليم عمر وحسني 
 عبداهلل سليم عمر وورثة عبدالرمحن سليم عمر

- 20 22 

 
 

 ( 57هلا حق املرور على القطعة ) 

 /  تى رةشك50
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها اربعة 
حصص منها حصة واحدة تعود اىل كل واحد من 

ان ورثة معروف حمي الدين معروف وورثة هوخ
حمي الدين معروف وورثة صافية حمي الدين 

معروف و عبدالباقي حمي الدين معروف وثلثي 
 االشجار تعود اىل املغارس حممد سليم بهاء الدين

- 21 2 

هلووووا حووووق الشوووورب موووون موووواء    
الساقية  طهبواس -46-روبار)املرتوكة(

 املارة جبانبها

 /  ضةمىَ خانى41َ
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 ًاتسقى سيح

 
وزارة املالية وحق التصرف اىل محيد حممد 

 معروف
25 22 - 

-هلا حق الشرب من ماء روبار)املرتوكة(
نها وهلا حق الساقية املارة م طهبواس-46

( وعليهوا حوق   52املرور على القطعوة ) 
 (46)اجملرى للساقية املرقمة 

 /  ضةمىَ خانى42َ
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

الية وحق التصرف اىل ورثة حممد وزارة امل
امساعيل و ثلثي االشجار تعود  عثمان صاحل

 اىل املغارس حممد سليم بهاء الدين
51 22 - 

-هلا حق الشرب من ماء روبار)املرتوكة(
منهوا وهلوا    املارة الساقية طهبواس -46

( وعليها حق 57حق املرور على القطعة)
 (46)اجملري للساقية املرقمة 

 خانىَ /  ضةمى42َ
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

 

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة عبداهلل 
 2 5 5 سعيد حممد

 )املرتوكة( هلا حق الشرب من ماء روبار
الساقية املارة منها وهلا  طهبواس -46-

( وعليها حق 57حق املرور على القطعة)
 46اجملري للساقية املرقمة  


