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 وةشازةتى ٌاوخؤ
  13/1/2016لة  915:ذوازة
                غاَهي (ي6) شًاضة ُاوخؤ وةظاضةتي ياغاي هة (1) بطِطة (3ًاززة) هة زضاوة ثيٌَاْ زةغةآلتةي ئةو بةثيَي
                           جئَيََوسضاو و بةغةضزاطرياو زةغت طواغتِةوةي ٓؤكاُي هةطةيَ كطزْ ًاًةَهة ياغاي هة (4) ًاززة و 2009

 بطِياضًاُسا طؿيت بةضشةوةُسي هةبةض و 1987 غاَهي (ي8شًاضة)(  ٚاملرتٚن١ احملذٛش٠ املسنبات يف ايتصسف قإْٛ )
 :خواضةوة ضيٌَِاييةي ئةَ زةضضوواُسُي بة

 2016 ضالَي ي(1) ذوازة زيٍَىايي
 جيَويَمَدزاو و داطرياو بةضةز دةضت طواضتٍةوةي هؤكاٌي بة واوةلَةكسدن زيٍَىايي

 ثيٍَاضةكان
 :(1) واددةي

 ْ.كوضزغتا ٓةضيٌَي ذلوًةتي ُاوخؤي وةظاضةتي: وةظاضةت -1
 .كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي ُاوخؤي وةظيطي: وةظيط -2
 .كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ٓاتووضؤي ثؤهيػي طؿيت بةضيَوةبةضي: طؿيت بةضيَوةبةضي -3
 .غةضبةخؤكاْ ئيساضة و يَعطاكاْثاض ٓاتووضؤي بةضيَوةبةضايةتي: ٓاتووضؤ بةضيَوةبةضايةتي -4
 ، طؿيت ، تايبةت ئؤتؤًبيَوي ) ئؤتؤًاتيلي بعويَِةضي بة تايةزاض طواغتِةوةي ٓؤيةكاُي طؿت: ئؤتؤًبيَى -5

 .(  بيِاغاظي ، كؿتوكاَهي ، كطيَ ، باضٓةَهطط
 ةكةيكة ُةخؿةغاظي ثاَهِةضة بعويَِةضي كةخاوةُي تاية غيَ ياْ زوو خاوةْ ًاتؤضغليوي : ًاتؤضغليى -6

 .غي غي 125 هة كةًرتُةبيَت بعويَِةضةكةي ٓيَعي بةًةضجيَم ئؤتؤًبيَى غةض ُاضيَتةوة
 :(2) واددةي

 كة ًاتؤضغليالُةي و ئؤتؤًبيَى ظؤضةي شًاضة ئةو كطزُةوةي يةكاليي ضيٌَِايياُة ئةَ زةضكطزُي هة ًةبةغت
 بةبيَ و ضاطرياوْ ٓاتووضؤ ةضيَوةبةضايةتيةكاُيب هة ئؤتؤًبيَى وةغتاُي طؤضةثاُةكاُي هة و زاطرياوة بةغةض زةغتياْ

 .ٓاتووضؤ بةضيَوةبةضايةتيةكاُي كاضوباضكاُي ئاَهؤظكطزُي بؤتةٓؤكاضي كة بةضاييةكاُّ و خاوةْ
 :(3) واددةي
 بةثيَي زةفطؤؾيَت ئاؾلطا ظيازكطزُي ؾيَوةي بة زاطرياوةكاْ بةغةض زةغت ًاتؤضغليوة و  ئؤتؤًبيَى ئةو طؿت
 .ٓةًواضكطاو ى(1980) غاَهي ي(40) شًاضة( ايتٓفٝر قاُوْ) كطزْ يَجيَبةج ياغاي

 :(4) واددةي
 :بسضيَت ئةجناَ خواضةوة ياغايياُةي ضيَللاضة ئةَ ئاؾلطا ظيازكطزُي بة فطؤؾنت بطياضي ثيَـ زةبيَت :يةكةً

 .ُةبيَت زياضيلطاوي خاوةُي زاطرياوةكة بةغةض زةغت ًاتؤضغليوة ياْ ئؤتؤًبيَى -1
 . ضووبيَت بةغةض بةغةضزاططتين زةغت اييياغ ًاوةي -2
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 فةضًي بة ٓةبيَت زياضيلطاوي ُاوُيؿاُي و كاضكطزْ و ُيؿتةجيَبووْ ؾويَين خاوةُةكةي ئةطةض -3
 بطةضيَِسضيَتةوة ثيَطاطةياُسُةكة زووةًي ويَِةي و ُاوضةكةي ثؤهيػي بِلةي هةاليةْ ئاطازاضبلطيَتةوة

 .ٓاتووضؤ بةضيَوةبةضايةتيةكاُي
 و ًؤزيَى و جؤض و ؾاُػي شًاضةي) ًؤتؤضغليوةكة ياْ ئؤتؤًبيَى خةغَوةتةكاُي طؿت ةوةيبآلوكطزُ -4

 و ُيؿتةجيَبووْ ؾويَين ئةطةض خاوةُةكةي ئاطازاضكطزُةوةي بةًةبةغيت فةضًي ضؤشُاًةي زوو هة( ضةُط
 . ُةبيَت زياضيلطاوي ُاوُيؿاُي و كاضكطزْ

 : دووةً
 تيَجةضُةكات ًاُط (6) هةًاوةي ةبيَتز غةضةوة يةكةًي بططةي ئةوضيَللاضاُةي

 ئاشلسا شيادكسدٌي زيَللازةكاٌي
 :(5) واددةي
 بةَ زةفطؤؾطيَّ ئاؾلطا ظيازكطزُي ضيَطاي هة زاطرياوةكاْ بةغةض زةغت ًاتؤضغليوة و ئؤتؤًبيَى طؿت

 :خواضةوة ُةياضيَللاض
 بةكاهؤضيؤؽ بطواُاًةي ٓةَهططي كةيةكيَلياْ ٓاتووضؤ ئةفػةضي( 3) كة كةؽ (5) هة صُةيةنهي ثيَلٔيَِاُي -1

 ئةو خةغَوةتةكاُي ضةغجاُسُي كةئةضكياْ ٓاتووضؤ طؿيت.ب و ُاوخؤ وةظاضةتي ُويَِةضي ياغا هة بيَ
 ٓةضيةكيَلياْ بؤ فطؤؾنت ُطخي وةٓاخةًآلُسُيضٓة و زةبيَت بةغةضزاطرياواُة زةغت وًاتؤضغليوة ئؤتؤًبيَى

 طؿت كة بآلوزةكطيَتةوة فةضًي ضؤشُاًةي زوو هة ئاؾلطا ظيازكطزُي بةؾيَوةي فطؤؾنت بطياضي -2
 ًاتؤضغليوةكاْ ياْ ئؤتؤًبيَى خةغَوةتةكاُي طؿت بة ٓاتبيَت تيَسا ووضزةكاضيةكاُي

 و ثاضيَعطاكاْ ٓاتووضؤي بةضيَوةبةضايةتي هة زاططتّ بةغةض زةغت طؤضةثاُي هة ئاؾلطا ظيازكطزُي ثطؤغةي -3
 هةضؤشُاًة فطؤؾنت ئاطازاضي بةغةضبآلوبوُةوةي ضؤش(15) يَجةضبووُيت ثاف زةزضيَت ئةجناَ غةضبةخؤكاْ ئيساضة

 فطؤؾطاو ُطخي و زةبيَت ٓةًوضاكطاو ي(1980) غاَهي(ى 40)شًاضة كطزْ جيَبةجيَ ياغاي بةثيَي فطؤؾتِةكة -4
 زياضي ًاتؤضغليويَم و ئؤتؤًبيَى ٓةض بؤ ، ٓاتووضؤ بةضيَوةبةضايةتيةكاُي بة تايبةت ذػابيَلي زةخطيَتة

 هةكاتي زازةُطيَت ذػاب هة ئةًاُةت بة ٓاتووضؤ ضايةتيةكاُيبةضيَوةبة هة هيػتيَم بةثيَي و كطيَتزة
 بػةمليَِيَت خاوةُساضيةتيةكةي بةًةضجيَم زةزضيَتةوة ثيَي ياغا ثيَي بة خاوةُةكةي زاواكطزُي

 كة زةبيَت ةكةغ ئةو بؤ و سضاوِيَخةًو ُطخي%( 60) بة زةكات ثيَ زةغت ئاؾلطا ظيازكطزُي ثطؤغةي -5
 . بسات ثيَ ُطر بةضظتطيّ

 صُةهي هةاليةْ زةخةًويَِسضيَتةوة زووباضة خةًويَِطاو ُطخي ي%(70) ُةطةيؿتة فطؤؾنت ُطخي ئةطةض -6
 .غةضةوة ضيَللاضةكاُي بةثيَي زةكطيَتةوة زووباضة ئاؾلطا ظيازكطزُي

 :(6) واددةي
 جيَبةجيَلطزُي ياغاي هة ٓاتوو ياغاييةكاُي يَللاضةض ٓةًوو و ُةبوو كطياضيَم ٓيض ئاؾلطا ظيازكطزُي هة ئةطةض
 زووباضة بةضزةواًي بة ئاؾلطا ظيازكطزُي ئةوا بةغةضضوو ٓةًواضكطاو ي1980 غاَهي ي(40) شًاضةي ياغاي

 . زةفطؤؾطيَت تا زةكطيَتةوة
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 :(7) واددةي
 زةفةوتيَت ئاؾلطا ؤؾتينبةفط بةغةضزاطرياو زةغت ًاتؤضغليوي و ئؤتؤًبيَى فطؤؾطاوي ُطخي زاواكطزُي ًايف
 ذلوًةت طةجنيِةي بؤ كؤتايي بةزآاتي فطؤؾطاو ُطخي و فطؤؾتين هةغةض غايَ (5) تيَجةضبووُي ثاف

 .ئةشًاضزةكطيَت
 :(8) واددةي

 ئةواُةي ، تؤًاضبووْ بيَ ئةطةض ُاكطيَّ تؤًاض ئاؾلطا ظيازكطزُي بة فطؤؾطاواُةي ئؤتؤًبيَوة ًاتؤضغليى ئةو -1
 بؤ كطزُي ضازةغت ثيَـ و زةفطؤؾطيَت ٓةَهوةؾاوة ئؤتؤًبيَوي وةن ٓةَهسةوؾيَتةوة ةكاُياْتؤًاض تؤًاضكطاوْ

 ُةؾياو ئةطةض كطياض ئةضكي هةغةض ثاضضة زوو بؤ زةبطِزضيَِةوة ٓاتووضؤ بةضيَوةبةضايةتيةكاُي هةاليةْ كطياض
  بةكاضٓيَِاْ بؤ بيَت

 ئةوا ثؿلِني هيصُةي ضِاثؤضتي بةثيَي ةكاضٓيَِاْب بؤ ؾياوبيَت فطؤؾطاو ًاتؤضغليوي ياْ ئوتؤًبيى ئةطةض -2
 تؤًاضةكاُياْ كطابّ تؤًاض ئةطةض بةآلَ ُةكطابّ تؤًاض ئةطةض ٓاتووضؤ ضيٌَِاييةكاُي ثيَي بة زةكطيَت تؤًاض

 .ُويَ كطِياضي بؤ زةطواظضيَتةوة

 :(9) واددةي
 .كطياض ئةغتؤي زةكةويَتة ضؤشُاًة هة ئاؾلطا ظيازكطزُي بآلوكطزُةوةي خةضجيةكاُي طؿت -1
 وةن خةًَويَِطاو ُطخي%( 10) بطي زةبيَت ٓةبيَت ئاؾلطا ظيازكطزُي هة بةؾساضبووُي ئاضةظووي ٓةضكةغيَم -2

 .بلات هيَصُة ثيَؿلةؾي ثةغِسكطاو ضةكي بة باضًتة
 :(10) واددةي

 شًاضةكاْ تابوؤي ْتؤًاضةكاُيا ٓةَهوةؾاُسُةوةي و فطؤؾتِياْ هةثاف تؤًاضكطاوةكاْ ئؤتؤًبيَوة و ًاتؤضغليى ئةو
 .تابوؤ شًاضةي ثيَساُي ئةهيلرتؤُي غيػتةًي ُاو زةخطيَِة ٓاتووضؤ بةضيَوةبةضايةتيةكاُي زةطةضيَِسضيَتةوة

 :(11) واددةي
 كطياضي و فطؤؾتين ثيَـ ئؤتؤًبيَى ياْ ًاتؤضغليى خاوةْ ئةغتؤي زةكةويَتة ٓاتووضؤ غةضثيَطيةكاُي غعاي طؿت
 ضؤ.وٓاتو تؤًاضةكاُي هة كطابيَت تؤًاض ئةطةض ئةغتؤي ُاكةويَتة زاضايي و ياغايي بةضثطغياضيةتيةكي ٓيض ُويَ

 :(12) واددةي
 بلةْ. جيَبةجيَ ضيٌَِايياُة ئةَ غةضبةخؤكاْ ئيساضة و ثاضيَعطاكاْ ٓاتووضؤي بةضيَوةبةضايةتيةكاُي طؿت هةغةض

 :(13) واددةي
 .ضيٌَِايية ئةَ ُيزةضضوو ثاف ُاكطيَت ُوغطاويَم و ضيٌَِايي ٓيض بة كاض

 :(14) واددةي
 .    (كوضزغتاْ وةقايعي) ضؤشُاًةي هة بآلوكطزُةوةي زواي زةكطيَت  ثيَ كاضي ضيٌَِايياُة ئةَ 
 

 ازيضٍج كسيي                                                                                                                               
 ٌاوخؤ وةشيسي                                                                                                                               
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 وةشازةتى ٌاوخؤ
 14/1/2016لة  1021:ذوازة
 2009 غاَهي (ي6) شًاضة ُاوخؤ يوةظاضةت ياغاي ( هة1)بطِطة( 3 ) ًاززة هة زضاوة ثيٌَاْ زةغةآلتةي ئةو بةثيَي

 -:خواضةوة ضيٌَِاييةي ئةَ بةزةضضوواُسُي بطِياضًاُسا طؿيت بةضشةوةُسي هةبةض و
 

 2016 ضالَي ي(2) ذوازة يٍَىاييزِ
 زاذة طواضتٍةوةي ٍىايييَزِ

 

 يةكةً بةشي
 ثيٍَاضةكان

 بةجيَ جيَ كطاوةبةًةبةغيت ياضيز هةبةضاًبةضياْ ئةوًاُاياُةي خواضةوة ظاضاواُةي هةَ ًةبةغت :(1) واددةي
 . ضِيٌَِايياُة ئةَ كطزُي

 .كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي ُاوخؤي وةظاضةتي: وةظاضةت -1
 .كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي ُاوخؤي وةظيطي: وةظيط -2
 .غةضبةخؤ شًيَطياضي يةكةي خاوةْ غةضبةخؤ ةيطفةضًاُ: فةضًاُطة -3
 بؤ غةضبةخؤ شًيَطياضي يةكةي خاوةْ فةضًاُطةيةكي هة فةضًاُبةض يضاشة طواغتِةوةي: ضاشة طواغتِةوةي -4

 .وةظاضةت زةضةوةي ُاوةوةو هة غةضبةخؤ شًيَطياضي يةكةي خاوةْ تطي فةضًاُطةيةكي
 ثؤهيػي و و ٓاتووضؤ ثؤهيػي و ؾاضغتاُي بةضططي و هؤكاَهي ثؤهيػي هة بطيتني: ُاوخؤ ئاغايؿي ٓيَعةكاُي -5

 .بيَتةوة بةغرتا وة ُاوخؤ وةظاضةتي بة كة تط تةيةكيثيَلٔا ٓةض و ثاغةواُي
 .غةضوو بةضةو ًالظَ ثوةي هة ثؤهيؼ ثياوي: ئةفػةض -6
 . (4)ثوة ثيازة ثؤهيػي تاكو ثيازة ثؤهيػي ضيَجيَسضاوو هة بطيتية:  كاضًةُس -7
 بة تايبةت ةييٓةًيؿ ًيالكي هة غجيَطزضابيَت ثيَ ٓةًيؿةيي وةظيفي كاضيَلي كةغيَم ٓةض: فةضًاُبةض -8

 .ٓةًواضكطاو (ى1960) غاَهي (ي24) شًاضة ؾاضغتاُي ضاشةي ياغاي بةثيَي فةضًاُبةضاْ
 :(2) واددةي

 كاضًةُساُي ئةفػةضو و فةضًاُبةضاْ ضاشةي طواغتِةوةي ضيَلدػتين ضيٌَِايياُة ئةَ زةضكطزُي هة ًةبةغت
 ٓةضوةٓا و فةضًاُطةكاْ ثيَويػيت يالكيً هةغةض ُةبيَت كاضيطةضي ئةوةي بؤ  ُاوخؤ ئاغايؿي ٓيَعةكاُي
 .وثػجؤضييةكاْ ؾاضةظايي هةطةيَ بطوجنيَت

 :(3) واددةي
 غةضباظي ًيالكي بؤ ؾاضغتاُي ًيالكي و ؾاضغتاُي ًيالكي بؤ غةضباظي ًيالكي هة ضِاشة طواغتِةوةي :يةكةً

 .ُاكطيَت
 .اكطيَتُ ترازيئي غةضبةذلوًةتي فةضًاُطةكاُي بؤ ضِاشة طواغتِةوةي :دووةً



 

 

 ( العدد194ذوازة )                                                                           –5 –                                                                        2016/ 31/1

 ٌاوخؤ وةشازةتي فةزواٌطةكاٌي لةٌيَوان زِاذة طواضتٍةوةي وةزجةكاٌي
 :(4) واددةي

 . غووزًةُس كةغي هةاليةْ ُوغطاو زاواكاضيةكي كطزُي ثيَؿلةف -1
 ُعيم ثػجؤضِيةكي ياْ ثػجؤضِي ٓةًاْ هة زةكات ىضِاشة طواغتِةوةي زاواي بؤئةوكةغةي جيَططةوة ٓةبووُي -2

 .زةكةْ هيَ ًةتيخع ؾويَِةي هةو
 هة( بسيى) بلات جيَططةوة زاواي ٓةية بؤي كطزووة هيَ ضِاشةي طواغتِةوةي زاواي غووزًةُس فةضًاُطةي -3

 .زةطواظيَتةوة بؤ غوووزًةُسي فةضًاُطةي
 . فةضًي ُوغطاوي بة زةطواظضيَتةوة بؤ غوزًةُسي فةضًاُطةي ضِةظاًةُسي -4
 زابةف فةضًاُطةكاُسا بةغةض و زةخطيَت ضيَم وةظاضةت هةاليةْ كة ضِاشة طواغتِةوةي فؤضًي ثطكطزُةوةي -5

 .ضيٌَِايية ئةَ زةضضووُي ثاف زةكطيَت
 ٓةًوو ٓةبووُي زواي و طواغتِةوة زةغةآلتي خاوةْ بؤ زةكطيَتةوة بةضظ( ًطجع) بةضِيَطاي زاواكاضيةكة -6

 .زةضزةضيَت ثيَ فةضًاُي ًةضجةكاُي
 .ُايططيَتةوة( 3،2) بططةكاُي ُاضاضي طواغتِةوةي -7

  و وةشازةت فةزواٌطةكاٌي و ٌاوخؤ وةشازةتي فةزواٌطةكاٌي لةٌيوان زِاذة طواضتٍةوةي
 بةوةشازةت ٌةبةضرتاو فةزواٌطة و دةضتة

 :(5) واددةي
 :وةظاضةت زةضةوةي فةضًاُطةكاُي بؤ ُاوخؤ وةظاضةتي فةضًاُطةكاُي هة ضِاشة طواغتِةوةي :يةكةً

 ضِاشةي هة غووز وةظاضةت واتا ُاوخؤ وةظاضةتي ثػجؤضِي هةطةيَ طوجناوُةبيَت ُسًة غوز ثػجؤضِي زةبيَت -1
 .ُةبيِيَت

 . خؤي غةضووي بؤ غووزًةُس هةاليةْ زاواكاضيةن كطزُي ثيَؿلةف -2
 . زةطواظضيَتةوة هيَ غووزًةُسي ضِاشةي فةضًاُطةي ضِةظاًةُسي -3
 وةظاضةتي بؤ زةطواظضيَتةوة هيَ غوزًةُسي ةيفةضًاُط ضِةظاًةُسي هةكاتي زاواكاضي بةضظكطزُةوةي -4

 (.ًطجع) هةضِيَطةي زيواْ طؿيت بةضِيَوةبةضايةتي/ُاوخؤ
 ئةو ضِةواُةي وةظاضةت هةاليةْ ُووغطاو ضِةظاًةُسي هةكاتي و وةظاضةت هةاليةْ زاواكاضي ٓةَهػةُطاُسُي -5

 .فةضًاُطةية ئةو ي(ًطجع)ضِيَطاي هة كطزووة بؤ ضِاشةي طواغتِةوةي زاواي كةغوزًةُس زةكطيَت فةضًاُطةية
 .وةظيط ٌعايئي بة ضِةظاًةُسي  هةكاتي طواغتِةوة وةظاضي فةضًاُي زةضضووُي -6

 فةضًاُطةكاُي بؤ بةوةظاضةت ُةبةغرتاو فةضًاُطةي ياْ غتةةز ياْ وةظاضةت هة ضِاشة طواغتِةوةي :دووةً
 :ُاوخؤ وةظاضةتي

 . زيواْ طؿيت بةضيَوةبةضايةتي/  ُاوخؤ وةظاضةتي بؤ ضِاشة طواغتِةوةي ُوغطاوي ئاضاغتةكطزُي -1
 .كطابيَت ٓاوثيَض ضِاشة طواغتِةوةي زاواكاضي و فةضًاُبةض ضِاشةي خؿتةي ُوغطاوةكة هةطةيَ زةبيَت -2
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 زاواي فةضًاُطةي ضِةواُةي وةظاضةت هة تايبةمتةُس فةضًاُطةي اليةْ هة ٓةَهػةُطاُسْ زواي زاواكاضيةكة -3
 . ضِةظاًةُسي وةضططتين بؤ(  ًطجع) ضِيَطاي هة كطاوة بؤ يضِاشة طواغتِةوةي

 تايبةت اليةُي ضِةواُةي ضِاشة بةطواغتِةوةي ضِةظاًةُسي ُوغطاوي( 3) بطِطة هة ضِةظاًةُسي وةضططتين هةكاتي -4
 ( .ًطجع) بةضيَطاي كطزووة فةضًاُبةضي ضِاشةي طواغتِةوةي زاواي ًةُسي

 ٌاضازي طواضتٍةوةي
 :(6) واددةي

  -:خواضةوة ًةضجاُةي بةَ زةكطيَت ُاوخؤ وةظاضةتي فةضًاُطةكاُي هةُيَو ُاضاضي ضِاشةي طواغتِةوةي :ةكةًي
 هةُيَو خيَعاْ طةياُسُي بةيةن بةًةضجيَم ًيَطز و شْ بؤ( اهؿٌى مل) خيَعاْ طةياُسُي بةيةن ذاَهةتي هة. 1

 .غةضبةخؤبيَت ئيساضةي ياْ ثاضيَعطا زوو فةضًاُطةي
 كاضةي ئةو ُةطوجناُي و فةضًاُبةض تةُسضوغيت باضي خطاثي هةذاَهةتي زةكطيَت ُاضاضي ضِاشةي ةيطواغتِةو.2

 .ثعيؿلي ضِاثؤضتي بةثيَي تةُسضوغيت هةطةيَ زةزات ئةجناًي
 . زةكطيَت بؤ كاضًةُسي ياْ ئةفػةض ياْ فةضًاُبةض ضِاشةي طواغتِةوةي فةضًاُطةي ضِةظاًةُسي. 3

 :(7) واددةي
 خعًةتلطزُياْ بةَهيَِِاًةي فةضًاُبةضاُةي ئةو بؤ ُاوخؤ وةظاضةتي زةضةوةي بؤ ُاكطيَت ضِاشة يطواغتِةوة -1

 .بةَهيَِِاًة ًاوةي تيَجةضبووُي تا خويَِسْ بةٓؤكاضي ةتةوةوثطِكطزو
 .بةكاضُةبووُةتةوة زةغت و ٓةية زضيَصخايةُياْ ًؤَهةتي كة ُاكطيَت كةغاُة ئةو بؤ ضِاشة طواغتِةوةي -2
 ي(24) شًاضة ؾاضغتاُي خعًةتي ياغاي هة( 36) ةزًاز كةبةثيَي ئةواُةي بؤ ُاكطيَت ضاشة اغتِةوةيطو -3

 كة 2011 غاَهي (18) شًاضة ُاوخؤ ئاغايؿي ٓيَعةكاُي ضِاشةي ياغاي و ٓةًواضكطاو 1960 غاَهي
 . بةَهيَِِاًة ًاوةي تاتيَجةضبووُي ةتةوةوثطِكطزو بةَهيَِِاًةياْ

 بةثيَي ُاوخؤ وةظاضةتي ُاو فةضًاُطةكاُي بؤ بلطيَت بؤ ضِاشةياْ طواغتِةوةي زةكطيَت( 3،1) بطِطةكاُي -4
 .ضِيٌَِايية ئةَ ًةضجةكاُي

 فةزواٌطةكةي لة دةضتمةكازهةلَطستين ثاش طواضرتاوة زاذة فةزواٌبةزي دةضتبةكازبووٌي
 :(8) واددةي
 ثيَويػتة:  ٓةًواضكطاو 1960 غاَهي ي(24) ةشًاض ؾاضغتاُي ضاشةي ياغاي هة 1/بطِطة: ( 37) ةيزًاز بةثيَي

 غةفةض ضؤشاُي هة جطة ضؤش( 5) ًاوةي هة ، ضازةطةيةُسضيَت ثيَ خعًةتةكةي طواغتِةوةي كة فةضًاُبةضةي ئةو
 ًاوةية هةَ ظياتط ًاوةيةكي طواغتِةوةكةي فةضًاُي هة ئةطةض تةُيا ُويَيةكةي فةضًاُطة بة بلات ثةيوةُسي

 غةضووي غةض هة ُةكطز، ثيَؿلةف ضةواي ثاغاويَلي ٓيض و  كطزْ ثةيوةُسي هة زواكةوت ةضئةط و كطابيَت زياضي
 ئاطازاض هة ضؤش (7) ثاف بةوةظيفةكةي كطزْ ثةيوةُسي بة بلاتةوة ئاطازاض فةضًاُبةضةكة كة تايبةمتةُسة،
 ئةشًاضزةكطيَت ؿاوةكيَ كاض هة بةزةغت ئةوا ياغايي ٓؤيةكي ٓيض بةبيَ ُةكطزةوة ثةيوةُسي ئةطةض كطزُةوةكة
 .2012 غاَهي ي(26) شًاضة زاضايي ضيٌَِايي هة ٓاتووة بةؾيَوةي
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 و ثاضيَعطا غةُتةضي ُاو هة تط فةضًاُطةيةكي بؤ فةضًاُطةيةن هة فةضًاُبةض خعًةتي طواغتِةوةي كاتي هة -1
 و ٓةَهبططيَت كاض ةه زةغت فةضًاُطةكةي هة ُيوةضِؤ ثاف زةبيَت ثاضيَعطاكاْ غِووضي هة ُاذيةكاْ و قةظا
 .بيَت بةكاض زةغت طواغرتاوةتةوة بؤي فةضًاُطةيةي هةو ثاؾرت ضؤشي

 ثاضيَعطاكاْ غِووضي هة تط فةضًاُطةيةكي بؤ فةضًاُطةيةن هة فةضًاُبةض خعًةتي طواغتِةوةي كاتي هة -2
 كاضٓةَهططتين هة زةغت ضيَلةوتي هة ضؤش (3) هةزواي ةكةيُويَي فةضًاُطة هة ٓةية بووُي بةكاض زةغت ًايف

 .غةفةضيؿةوة ضؤشةكاُي بة و
 ٓةية بةكاضبووُي زةغت ًايف تط ثاضيَعطايةكي بؤ ثاضيَعطايةن هة فةضًاُبةض خعًةتي طواغتِةوةي كاتي هة -3

 .غةفةضيؿةوة ضؤشةكاُي بة ٓةَهططتين هةكاض زةغت ضيَلةوتي هة ضؤش (5) زواي هة ُويَيةكةي فةضًاُطة هة
(  3 ، 2 ، 1) بطِطةكاُي ًاوةي زةضةوةي هة زةغتبةكاضبووْ و ٓةَهططتّ هةكاض زةغت ُيَواْ هة زابطِاْ ًاوةي -4

 .زةكطيَت ئةشًاض ًووضة بيَ وضاُيوبة ضؤش (29) ًاوةي تا زضاوة ثيَ ئاًاشةي
 غووزًةُس فةضًاُطةي ضةواُةي ضؤش ثيَِخ ًاوةي هة ًووضةي زوايني بةَهطةُاًةي و فةضًاُبةض زؤغيةي  -5

 . طواظضاوةتةوة هيَ غووزًةُسةكةي فةضًاُبةضة كة فةضًاُطةيةي ئةو هةاليةْ بلطيَت
 :(9) واددةي

 .زةكطيَت جيَبةجيَ غةضباظي ضاشةي كاضًةُساُي ئةفػةضو و ؾاضغتاُي فةضًاُبةضي هةغةض ضيٌَِايياُة ئةَ
 :(10) واددةي

 .ةضيٌَِايي ئةَ زةضضووُي ثاف ُاكطيَت ُوغطاويَم و ضيٌَِايي ٓيض بة كاض
 :(11) واددةي

 .(  كوضزغتاْ عيقايةو ) ضؤشُاًةي هة بآلوكطزُةوةي زواي زةكطيَت  ثيَ كاضي ضيٌَِايياُة ئةَ
 
   

 ضٍجازي كسيي                                                                                                                                          
 ٌاوخؤ وةشيسي                                                                                                                                          
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 وةشازةتى دازايى و ئابووزى 
 2016 /4/1لة  9/4/9ذوازة : 

 
(ى غاَهى 5) ( هة ياغايى وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى شًاضة ) ىبةثيَى ئةو زةغةآلتةى ثيٌَاُسضاوة هة ًاززة

 بة ئاًاشة و 17/12/2015 هة 9462/ شًاضة وةظيطاْ ئةجنوًةُي غةضؤكايةتي ُووغطاوي بة ثاَهجؿتو  2010
 -:زةضكطزُى ئةَ ضِيٌَِاييةى خواضةوة بة بطِياضزضا 2015/ غاَهي ي( 15) شًاضة ضِيٌَِاييٌاْ

 
 2016ى ضالَى (1) ذوازة يٍَىاييزِ

 

 بؤ ؾاضغتاُي باضي بةَهطةُاًةي هة ُووغطاو ثييت و ؾيَوة ٓةًاْ بة فةضًاُبةضاْ ُاوي ُووغيين ظيازكطزُي -1
 . 26/11/2015 هة 8997/  شًاضة فةضًاُياْ هة ٓاتوو ًةبةغتةكاُي

 بِةًا بلطيَتة ةكطاو ووضزبيين طةجنيِةكاُةوة اليةْ هة كة 2015/ غاَهي ي(10) ًاُطي ًووضةي هيػيت -2
 هيػتة ئةَ ضيَلدػتين بـؤ و غةضةوةًاْ ضيٌَِايي ٓاوثيَطي ي(CD)  تؤًاضكطزُي و هيػت ثطِكطزُةوةي بؤ
 ؾيَواظ بةٓةًاْ و زةبيَت 2015/ غاَهي ي(11) ًاُطي ًووضةي هيػيت بِةًاي غةض هة زووةَ ًاُطي بؤ

 . يَتةوةثطِبلط طةجنيِةكاُةوة اليةْ هة كطزُي ووضزبيين ثاف ًاُطاُة
 
 
 
 

 زِابـةز صـديـق وـحىد                                                                                            
 بسيلازى وةشازةت بةوةكالةت                                                                                              
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 وةشازةتى دازايى و ئابووزى 
 2016 7/1لة  45/ 9/4ذوازة : 

 ُووغطاوي بة ثاَهجؿتو  2010(ى غاَهى 5( هة ياغايى وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى شًاضة ) 2ًاززةى )  بةثيَى
 و ٓاوغةضطريي ثيَؿيِةي بة تايبةتة كة 25/11/2015 هة (8970) شًاضة وةظيطاْ ئةجنوًةُي غةضؤكايةتي

  -: ضِيٌَِاييةى خواضةوةًاْ زةضكطز ئةَ ةخاُووبةض
 2016ى ضالَى (2) ذوازة يٍَىاييزِ

 -: هاوضةزطريي ثيَشيٍةي:  يةكةً
 ًووضة وةكو زاواكاضْ و وةضططتووة ٓاوغةضطريياْ ثيَؿيِةي تيآلٓاوو وةكو كة غةضباظي ضِاشةي كاضًةُساُي -1

 بؤ بلطيَّ ثؿتطريي تايبةمتةُسةوة وةظاضةتي اليةْ هة ثيَويػتة وةضبطرييَتةوة هيَ ثيَؿيِةكةياْ بطِي خؤضاْ
 . ثةيوةُسيساض طةجنيِةي

 وةظاضةتي) تايبةمتةُس اليةُي ئاضِاغتةي ُووغطاويَم ثةيوةُسيساضةوة طةجنيِةي اليةْ هة غةضةوة ضيَلاضي زواي -2
 بطِيين ًةبةغيت بة زةكطيَت( ئاغايـ زةظطاي/  ئاغايـ ئةجنوًةُي/  ُاوخؤ وةظاضةتي/  ثيَؿٌةضطة
 .    ثاكتاوكطزُي ًةبةغيت بة طةجنيِةكاْ بؤ كطزُي ضِةواُة و ًووضة هيػيت هة ؾايػتة ثؿلةكاُي

 ثؿلةكاُياْ ؾايػتةزا كاتي هة و وةضططتووة ثيَؿيِةياْ تيآلٓاوو وةكو كة غةضباظي ضِاشةي كاضًةُساُي -3
 ئةغتؤي هة كة بطِةي ئةو ثيَؿرتياْ ُيثؿلةكا وةضططتِةوةي بيَ بة زةكطيَت ، طةجنيِة بؤ ُةطةضاُسوةتةوة

 . بلطيَت هةطةَهسا ًاًةَهةياْ غةضةوة ي(2و 1) خاَهي بةثيَي ًاوةتةوة
 تايبةمتةُس وةظاضةتي اليةْ هة ثيَؿيِةكة ثؿلي وةضططتِةوةي غةضةوة قؤُاغةكاُي كطزُي بةجيَ جيَ زواي -4

 . زةبيَت( 2014) غاَهي ي(6) شًاضة ضيٌَِاييٌاْ ي(1) خاَهي هة ٓاتوو ًيلاُيعًي و بطِ بةٓةًاْ
 -:  خاٌووبةزة ثيَشيٍةي:  دووةً

 ضيٌَِايية بةثيَي زاواكاضْ و تيآلٓاوو وةكو وةضططتووة خاُووبةضةياْ ثيَؿيِةي كة غةضباظي ضِاشةي كاضًةُساُي -1
 وةظاضةتي /ةضطةثيَؿٌ وةظاضةتي ) تايبةمتةُس اليةُي هة ثيَويػتة بربِزضيَت ًووضةكاُياْ هة كاضثيَلطاوةكاْ

 باُلةكاُي هقي بةضِيَوةبةضايةتي بؤ بلطيَّ ثؿتطريي(  ئاغايـ زةظطاي/  ئاغايـ ئةجنوًةُي/ ُاوخؤ
 .كطزْ ُيؿتةجيَ و خاُووبةضة

 فةضًي ُووغطاويَلي بة كطزْ ُيؿتةجيَ وخاُووبةضة  باُلةكاُي هقي بةضِيَوةبةضايةتي غةضةوة ضيَلاضي زواي -2
 زياضي   ًاُـطاُـة بطِيين ثؿلي بطِي زةكات غةضةوةي زووةًي خاَهي ي(1) بطِطةي ياليةُةكاُ ئاضِاغتةي كة

 ضِةواُةي ، ثؿلةكاْ بطِيين ثاف و بربِزضيَت ًووضةي هة ثيَويػتة كة هيَربِيِةكة بةضواضي هةطةيَ زةكات
 .  بلطيَت كطزْ ُيؿتةجيَ وخاُووبةضة  باُلةكاُي هقي بةضِيَوةبةضايةتيةكاُي

 بة ثيَؿلةف زاواكاضي زةتواُّ وةضططتووة خاُووبةضةياْ ثيَؿيِةي كة خاُةُؿيِاُةي ثيَؿٌةضطة وئة : ضيَيةً
 هة خاُووبةضة ثيَؿيِةي ؾايػتةي ثؿلي هيرَبيين ًةبةغيت بة بلةْ ثيَؿٌةضطة خاُةُؿيين بةضِيَوةبةضايةتي

 بةضِيَوةبةضايةتي ضِةواُةي ضةكيَم بة بطِيين ثاف ثيَؿٌةضطة خاُةُؿيين بةضِيَوةبةضايةتي و ، ُةياْ ًاُطا ًووضةي
 .زةكات كطزْ ُيؿتةجيَ و خاُووبةضة باُلةكاُي هقي

 زِابـةز صـديـق وـحىد                                                                                                           
 بسيلازى وةشازةت بةوةكالةت                                                                                                              
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 وةشازةتى دازايى و ئابووزى 
 2016/ 4/1لة  9/4/46ذوازة : 

 2016ى ضالَى (3) ذوازة يٍَىاييزِ 
 

 ٓةضزوو زواي بة زوا 2010(ى غاَهى 5( هة ياغايى وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى شًاضة ) 2بةثيَى ًاززةى ) 
 و زاَ بؤ ئؤتؤًبيَى ططتين بةكطيَ بؤ كةوا 2013/ غاَهي ي( 21) و 2012/ غاَهي ي( 49) شًاضة ضِيٌَِاييٌاْ
 -:ئةَ ضِيٌَِاييةًاْ زةضكطز  كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي زةظطاكاُي

 ئؤتؤًبيَى ططتين بةكطيَ ُطخي و جؤض كطزُي زياضي -1
 
بة ُطخى كؤْ  جؤضى ئؤتوًبيَى ش

 زيِاض 

 ُطخى ُوىَ بة زيِاض

ثيلاب زةبى بؤ ُاو ؾاضةكاْ )ٓةوهيَط/ غويٌَاُى /  1
 زٓؤن(

750000 650000 

 550000 650000 ثيلاب زةبى بؤ ُاو قةظا و ُاذيةكاْ  2

قةظا و ُاذيةكاْ كة  و ثيلاب زةبى هةُيَواْ ؾاض 3
 كٍ( كةًرت بيَت  50ًاوةى ُيَواُياْ هة)

1100000 950000 

يلاب زةبى هة ُيَواْ ؾاض و قةظا و ُاذيةكاْ كة ث 4
 كٍ( كةًرت بيَت 50ًاوةى ُيَواُياْ هة )

1000000 800000 

 800000 950000 ثاص بؤ ُاوؾاضةكاْ)ٓةوهيَط / غويٌَاُى / زٓؤن( 5

 600000 800000 ثاص هة ُاو قةظا و ُاذيةكاْ 6

ثاص هة ؾاضةكاُةوة بؤ قةظا و ُاذيةكاْ كة ًاوةى  7
 كٍ( ظياتط بيَت 50واُياْ هة )ُيَ

1800000 1300000 

ثاص هة ؾاضةكاُةوة بؤ قةظا و ُاذيةكاْ كة ًاوةى  8
 كٍ( كةًرت بيَت 50ُيَواُياْ هة )

1600000 1150000 

ًيِى ثاص بؤ ُاو ؾاضةكاْ) ٓةوهيَط / غويٌَاُى /  9
 زٓؤن (

650000 600000 

 500000 600000 ًيِى ثاص بؤ ُاو قةظا و ُاذيةكاْ 10

11 
ًيِى ثاص بؤ ُيَواْ ؾاض و قةظا و ُاذيةكاْ كة 

 975000 1200000 كٍ(كةًرت بيَت50ًاوةى ُيَواُياْ هة )

12 
ًيِى ثاص بؤ ُيَواْ ؾاض و قةظا و ُاذيةكاْ كة 

 1100000 1400000 كٍ( ظياتط بيَت50ًاوةى ُيَواُياْ هة )

13 
 ن (قاهؤْ بؤ ُاو ؾاضةكاْ )ٓةوهيَط / غويٌَاُى / زٓؤ

 400000 300000 
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 225000 300000 قاهؤْ بؤ ُاو قةظا و ُاذيةكاْ 14

 500000 650000 الُسكطؤظ بؤ ُاو ؾاضةكاْ )ٓةوهيَط / غويٌَاُى / زٓؤن( 15

 400000 600000 الُسكطؤظ بؤ ُاو قةظا و ُاذيةكاْ 16

 600000 750000 تطاكتؤض 17

18 

(ضِؤش 15و)بةكطىَ ططتِى ٓةًوو جؤضة ئؤتؤًبيَويَم تاك
بة ُطخى ضِؤشاُة بة كطىَ زةطرييَت بةبىَ ططيَبةغت و هة 

 ضواضضيَوةى ثيَؿيِةى ًاُطاُة
  

 

 فةضًاُبةضاُي شًاضةي ثيَويػتة ئؤتؤًبيَى ططتين بةكطيَ ططيَبةغيت كطزُةوةي ُويَ بؤ زاواكاضي كاتي هة -2
 ًيالكي هة كة ذلوًياُةي ةئؤتؤًبيَو ئةو شًاضةي و( ططيَبةغت/  ٓةًيؿةيي) فةضًاُطةكة ًيالكي

 ٓؤبة و بةف بةضثطغي اليةْ هة بةكؤُوغيَم بةًةضجيَم بلطيَت ضِةواُة بؤًاْ ٓةية فةضًاُطةكة
 . كطابيَت واشوو فةضًاُطةكة بةضِيَوةبةضي و ثةيوةُسيساضةكاْ

 ًةضجي هة ضيٍَٓة ُاذيةكاُي و قةظا و ثاضيَعطا غِووضي هة طواغتِةوة ٓؤيةكاُي ططتين بةكطيَ زةضكطزُي بة -3
 غةضةوةزا يةكةًي خاَهي هة كة بطِاُةي ئةَ بةثيَي زةبيَت ضاغتةوخؤ ططتِياْ بةكطيَ و ُٔيَين كطزُةوةي كةَ

 . ٓاتووة
 بةكطيَ ُطخاُة هةَ كةًرت ثيَويػت بةطويَطةي زةكطيَت و( االعوي ذس) ضِازةْ بةضظتطيّ غةضةوة بطِاُةي ئةَ -4

 ئةَ ُطخي هة كةًرتْ ُطخةكاُياْ و طرياوْ كطيَ بة ثيَؿوو ُيغاآل كة غتاُةيططيَبة ئةو بؤ بةتايبةتي بطرييَت
 .    ئيػتا ضِيٌَِاييةي

/  وةظاضةمتاْ تيآلزةغة هة تةُٔا طواغتِةوة ٓؤيةكاُي و ئؤتؤًبيَى ططتين بةكطيَ ططيَبةغيت كطزُةوةي ُويَ -5
 . خةضجييةكاُساية/  شًيَطكاضي طؿيت بةضِيَوةبةضايةتي

        ئؤتؤًبيَويَم ٓةًوو ططيَبةغيت ُية ًةضد ئؤتؤًبيَى ططتين بةكطيَ كطزُةوةي ُويَ بؤ زاواكاضي يكات هة -6
                         .                                                                  اضزيَتـةكـب اُبةضاْـةضًـف طواغتِةوةي بؤ كة ثاص ينـًي و ثاص هة جطة لطيَتةوةـب ويَـُ

 . ُويَ ئؤتؤًبيَوي ططتين بةكطيَ ًةبةغيت بة ُةكطيَت ئاضِاغتة زاواكاضييةكٌاْ ٓيض -7
 . ُاكطيَت ئؤتؤًبيَى ططتين بةكطيَ بؤ تط ضِيٌَِاييةكي ٓيض بة كاض -8
 وباآل ُيخويَِس و ثةضوةضزة وةظاضةتةكاُي هة جطة بلطيَت جيَبةجيَ ةوة 1/1/2016 بةضواضي هة ضِيٌَِايية ئةَ -9

 .  (زةكطيَت ٓةشًاض) (2016- 2015)( خويَِسُي غاَهي زةغتجيَلي هة كة ظاُػيت تويَصيِةوةي
 

 

 زِابـةز صـديـق وـحىد                                                                                                            
 بسيلازى وةشازةت بةوةكالةت                                                                                                              
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 وةشازةتى دازايى و ئابووزى 
 2016 7/1لة  47/ 9/4ذوازة : 

 
 زواي بة زوا و 2010(ى غاَهى 5( هة ياغايى وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى شًاضة ) 2بةثيَى ًاززةى ) 

 ذلوًةتي زةظطاكاُي و زاَ بؤ باَهةخاُة و خاُووبةضة ططتين بةكطيَ بؤ 2015غاَهى  ي(3) شًاضة ُسمناْطؿتا
 -: بلطيَت ئةَ ضِيٌَِايةى خواضةوة ُةيآلخا ئةَ ضِةضاوي كوضزغتاْ ٓةضيٌَي

 
 2016ى ضالَى (4) ذوازة يٍَىاييزِ 

 

 و زاَ و فةضًاُطة بؤ كة باَهةخاُة و بةضةخاُوو ططتين كطيَ بة ططيَبةغيت كطزُةوةي ُويَ بة غةباضةت -1
 كةَ كطيَيةكاُياْ و بلطيَت ُطخةكاُياْ بة ثيَساضووُةوة زةبيَت ، طرياوْ بةكطيَ ٓةضيٍَ ذلوًةتي كاُي زةظطا

 . كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي زاضايي باضوزؤخي ضِةضاوكطزُي بة 2016/ زاضايي غاَهي بؤ بلطيَتةوة
 .   وةظاضةمتاْ بؤ ُةكطيَتةوة بةضظ باَهةخاُة و خاُووبةضة ططتين بةكطيَ بؤ ُويَ زاواكاضييةكي ٓيض -2
 خويَِسُي و ثةضوةضزة وةظاضةتةكاُي هة جطة زةكطيَت بةجيَ جيَ ةوة 1/1/2016 بةضواضي هة ضِيٌَِايية ئةَ -3

 . زةكطيَت ٓةشًاض( 2016-2015) خويَِسُي غاَهي زةغتجيَلي هة كة ظاُػيت تويَصيِةوةي و آلبا
 
 
 

 
 
 

 
 زِابـةز صـديـق وـحىد                                                                                            

 بسيلازى وةشازةت بةوةكالةت                                                                                              
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 ةتى دازايى و ئابووزى وةشاز
 2016 7/1لة  48/ 9/4ذوازة : 

 ٓةضزوو زواي بة زوا 2010(ى غاَهى 5( هة ياغايى وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى شًاضة ) 2بةثيَى ًاززةى ) 
 و ؾاُس كاتي هة فةضًاُبةضاْ زاضاييةكاُي ؾايػتة كطزُي خةضد بؤ 2007 غاَهي ي(45 و 30) شًاضة اْضيٌَِامي

 غةضباظيـ و ؾاضغتاُي ضِاشةي فةضًاُبةضاُي غةضجةَ كة زةكطيَت ضيٌَِايية ئةَ ثةيطِةوي ةوةُاو غةفةضي
 -:زةططيَتةوة

 
 2016ى ضالَى (5) ذوازة يٍَىاييزِ 

 
 

 -: ثؤليٍةكان:  يةكةً
 ( .A) ططوثي ثوةيةزاْ هةو ئةواُةي و وةظيط : يةكةً ثؤليين
 ( .B) ططوثي يةكاْ يبةتيتا ثوة خاوةْ و وةظاضةت بطيلاضي:  دووةً ثؤليين
 بةثيَي زةططيَتةوة( غيَيةَ و زووةَ و يةكةَ) ثوةي ُاوخؤ ئاغايؿي ٓيَعي و فةضًاُبةضاْ : ضيَيةً ثؤليين
 . ًووضة ُويَي غيػتةًي ثوةكاُي
 ثوةكاُي بةثيَي زةططيَتةوة( بةضةوخواضةوة و ضواضةَ) ثوةي ُاوخؤ ئاغايؿي ٓيَعي و فةضًاُبةضاْ:  ضوازةً ثؤليين

 . ًووضة ُويَي غيػتةًي
 -: طواضتٍةوة كسيَي:  دووةً

 .زةكطيَّ ثيَؿلةف كـة بةَهطةُاًاُةي بةو ثؿت ئةغتؤ زةططيَتة خةضجييةكاُي ٓةًوو طةجنيِة:  يةكةً ثؤليين
 . طةضاُةوة و ْوضو بؤ تةواو ئؤتؤًبيَويَلي كطيَي:  دووةً ثؤليين
  . طةضاُةوة و وْوض بؤ ئؤتؤًبيَى كوضغي غيَ كطيَي: ضيَيةً ثؤليين
 هةطةيَ ؾةؾةَ و ثيَِحةَ و ضواضةَ ثوةي بؤ طةضِاُةوة و ضووْ بؤ ئؤتؤًبيَى كوضغي زوو كطيَي :ضوازةً ثؤليين
 .     خواضتط ثوةكاُي بؤ كوضغي يةن و ئةفػةضةكاْ و ُةقيب
 : ضيَيةً

 -:   بوون ٌيشتةجيَ دةزوالَةي -1 
 زةكطيَّ ثيَؿلةف كة بةَهطةُاًاُةي بةو ثؿت ئةغتؤ زةططيَتة ُيخةضجييةكا ٓةًوو طةجنيِة: يةكةً ثؤليين بؤ
 . ثػووهة بةثيَي  زةكطيَت خةضد بؤياْ  زيِاض ٓةظاض بيػت و غةز( 120 000) بطِي تا :دووةً ثؤليين بؤ
 . ثػووهة بةثيَي زةكطيَت خةضد بؤياْ زيِاض ٓةظاض ثةجنا( 50 000) بطِي تا :ضيَيةً ثؤليين بؤ
 . ثػووهة بةثيَي زةكطيَت خةضد بؤياْ زيِاض ٓةظاض ثيَِخ و غي( 35 000) بطِي تا: ةًضواز ثؤليين بؤ
 -:   طريفان و خوازدن دةزوالَةي -2

 زةكطيَّ ثيَؿلةف كة بةَهطةُاًاُةي بةو ثؿت ئةغتؤ زةططيَتة خةضجييةكاُي ٓةًوو طةجنيِة :يةكةً ثؤليين بؤ
 .  طريفاْ زيِاض ٓةظاض غي( 30 000+ ) ثػووهة ثيَي بة خواضزْ: دووةً ثؤليين بؤ
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 بيػت( 20 000) بطِي+  زيِاض ٓةظاض زة( 10 000) بطِي تاكو و ثػووهة بةثيَي خواضزْ : ضيَيةً ثؤليين بؤ
 . طريفاْ زيِاض ٓةظاض

 ثاُعة( 15 000) بطِي+  زيِاض ٓةظاض ٓةؾت( 8 000) بطِي تاكو و ثػووهة بةثيَي خواضزْ :ضوازةً ثؤليين بؤ
 . طريفاْ اضزيِ ٓةظاض

 -: يةكان طشيت طايَزِ :ضوازةً
 زياضي تيَسا كاضةكةي جؤضي و ئيفازكطزُة ئةو بؤ زةضبطيَ وةخت ثيَـ كاضطيَطي ياْ وةظاضي فةضًاُي زةبيَ -1

 . زةبيَت زضوغت ُاكاو هة ذاَهةتاُةي هةو جطة بلطيَ
 ُاكطيَت ذاَهةتاُةي هةو جطة ئيفازكطاوة ضؤش ضةُس بؤ كة بلطيَ زياضي وةخت ثيَـ ئيفازكطزُةكة ضؤشاُي زةبيَ -2

 . بلطيَت زياضي
 زةضًاَهةي تةُٔا زةبيَ زةطةضيَتةوة ضؤشيـ ٓةًاْ ٓةض ثيَويػت كاضيَلي بؤ ئيفاززةكطيَ كة فةضًاُبةضةي ئةو -3

 ضزووغة بؤ ئؤتؤًبيَى كطيَي هةطةيَ ٓاتووة غيَيةَ بطِطةي ي(2) خاَهي هة كة بلطيَ خةضد بؤ خواضزُي و طريفاْ
 . ُاكطيَ خةضد بؤ ئؤتؤًبيَوي كطيَي ئةوا ٓيَِا بةكاض ًريي ئؤتؤًبيَوي ئةطةض َآلبة ،

 ياْ بطةضيَتةوة ضؤش ٓةًاْ هة) خؤياْ كاضكطزُي غِووضي هة كٍ( 60) زووضي تاكو يَّ زةكط ئيفاز كة ئةواُةي -4
 .زةكطيَت خةضد بؤ طريفاُياْ و خواضزْ زةضًاَهةي ُيوةي تةُٔا( ُةطةضيَتةوة

 هة كة كطيَي ٓةًاْ و بةكاضبٔيَينَ خؤي تايبةتي ئؤتؤًبيَوي ٓةية بؤي زةكطيَ ئيفاز كة فةضًاُبةضةي ئةو -5
 .  بلطيَت خةضد بؤي ٓاتووة غةضةوة

 ُابيَت ، ئةغتؤزاية هة ًرييياْ ئؤتؤًبيَوي كة غةضةوة ي(يةكةَ) خاَهي ثؤهيِةكاُي فةضًاُبةضاُي بؤ -6
 . ُاكطيَت خةضد بؤ طواغتِةوةياْ كطيَي ثيَطةواُةوة بة و يَِّبٔ بةكاض تايبةتي ئؤتؤًبيَوي

 بؤ طواغتِةوةياْ كطيَي غةفةضياْ و ؾاُس كاتي هة زيَِني بةكاض ًريي ئؤتؤًبيَوي كة فةضاًاُبةضاُةي ئةو -7
 . ُاكطيَت خةضد

 طواغتِةوةي ثاضةي ةبطواظيَتةو ًرييي ؾيت و ثيَساويػيت خويَسا هةطةيَ زةكطيَ ئيفاز كة كةغةي ئةو ئةطةض -8
 . زةكطيَت خةضد بؤ

 ًاوةي هة بلات ثيَؿلةف زةضًاَهة كطزُي خةضد بة تايبةت هيػتةكاُي طؿت( املوفس) ُيَطزضاو هةغةض زةبيَ -9
 ئةطةض زةكطيَتةوة كةَ كطيَياُة هةو%( 25) ضِيَصةي و كاضةكةي هة بةكاضبووُي زةغت بةضواضي هة ضؤش( 15)

 هيػت بطِي هة%( 50) ضِيَصةي كةًلطزُةوةي ٓةضوةٓا و ضؤش( 30) ًاوةي تا ياْكطزُ ثيَؿلةف هة زواكةوت
 ضةواي ٓؤي و كطا ثيَؿلةف ًاُط زوو زواي هة ئةطةض ، ضؤش( 30) ًاوةي زواي زةكات ثيَؿلةؾي كة

 خةضد غةض هة بسات ضةظاًةُسي ٓةية بؤي ئابووضي و زاضايي وةظيطي َبةآل ُاكطيَت خةضد ُةبيَت هةطةَهسا
 . ٓةبيَت ياغايي ثاغاوي ئةطةض ُيكطز
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 زضيَص ًاوةيةكي بؤ مبيَِيَتةوة زةخواظيَت كةوا تط كاضيَلي ٓةض ياْ خوي هة زةكةْ بةؾساضي كة ئةواُةف بؤ -10
 ًاوةية هةَ ظياتط بؤ و بلطيَت ٓةشًاض بؤ زاضاييةكاُياْ ؾايػتة ضيٌَِايية ئةَ بةثيَي ضؤش( 10) ًاوةي تاكو

 . ًةبةغتة ئةَ بؤ وةضبطرييَت ئابووضي و زاضايي ةظاضةتيو ضةظاًةُسي ثيَويػتة
 و كاضطيَطي و ياغايي ثابةُسبووُي كة كاضاُةي ئةو بؤ بلطيَت ئيفاز ططيَبةغت فةضًاُبةضيَلي ٓيض ُابيَت -11

        . ُايططيَتةوة خةضجييةن ٓيض ثيَطةواُةوة بة و زةكةويَتةوة هيَ زاضايي
 ؾايػتة ، ُية تيسا ئوتيَوي و(  ايٓا١ٝ٥ ) زووضْ كة ؾويَِاُةي ئةو بؤ بووْ ةجيَُيؿت كطيَي كطزُي خةضد بؤ -12

 يةكة غةضؤكي اليةْ هة ثةغةُسكطاو ثؿتطريي بةثيَي ياْ ثػووهة بةثيَي زةكطيَت خةضد بؤ زاضاييةكاُياْ
 . زةكطيَت خةضد بؤ بووُياْ ُيؿتةجيَ زةضًاَهةي%( 50) ضِيَصةي بة و ثوةكاُياْ بةثيَي و كاضطيَطييةوة

 . بابةتة بةَ تايبةت ُاكطيَت تط ُووغطاويَلي و ضيٌَِايي ٓيض بة كاض -13
 .1/1/2016 بةضواضي هة زةكطيَت ضيٌَِايية بةَ كاض -14
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 وةشازةتى دازايى و ئابووزى 
 2016 /4/1لة  9/4/49ذوازة : 

 ٓةضزوو بةزواي زوا و 2010(ى غاَهى 5( هة ياغايى وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى شًاضة ) 2بةثيَى ًاززةى ) 
 تويَصيِةوةي خةضجييةكاُي كطزُي خةضد ضؤُيةتي ًةبةغيت بة و 2015/ غاَهي ي( 11 و 7 ) شًاضة ضِيٌَِاييٌاْ
ئةَ ضِيٌَِاييةًاْ  خواضةوة ؾيَوةي بةَ(  ًطؤظايةتيةكاْ و ظاُػتييةكاْ كؤهيصة ) بؤ باآل خويَِسُي قوتابياُي
 -زةضكطز:

 
 2016ى ضالَى (6) ذوازة يٍَىاييزِ 

 
 :يةكةً

 دكتؤزا / ديٍاز واضتةز / ديٍاز دبمؤوى باآل/ ديٍاز جؤزى خةزجى ذ

 500000 375000 250000 ىى غةضثةضؾتياضثازاؾت 1

2 
ثازاؾتى هيَصُةى تاوتويَلطزْ بؤ ئةُساًاُى 

 ُاوةوةى ؾاض
100000 150000 200000 

3 
صُةى تاوتويَلطزْ بؤ ئةُساًاُى ثازاؾتى هي

 ؾاضزةضةوةى 
125000 200000 250000 

 600000 400000 300000 ضاثلطزُى بطِواُاًة 4

5 
خةضجى تيَطوُى تويَصيِةوة بؤ كوهيَصة 

 ظاُػتيةكاْ
400000 600000 800000 

6 
خةضجى تيَطوُى تويَصيِةوة بؤ كوهيَصة 

 ًطؤظايةتيةكاْ
200000 300000 400000 

 
 

 ذلوًيةكاُي ظاُلؤ قوتابياُي بؤ تةُٔا و ُاكطيَت خةضد ٓوييةكاْئة ظاُلؤ قوتابياُي بؤ خةضجيية ئةَ :دووةً
 .زةكطيَت خةضد ٓةضيٍَ ُاو

 بؤباآل خويَِسُي قوتابياُي ٓةضخةضجييةكي و زةكطيَت جيَبةجيَ ةوة 1/1/2016 بةضواضي هة ضِيٌَِايية ئةَ: ضيَيةً
 . زةكطيَت خةضد غةضةوة بطِاُةي بةَ ُةكطابيَت خةضد ئيَػتا تاوةكو ٓةضٓؤيةن بة ثيَؿوو ُيغاآل

 
 

 زِابـةز صـديـق وـحىد                                                                                                              
 بسيلازى وةشازةت بةوةكالةت                                                                                                                 



 

 

 ( العدد194ذوازة )                                                                           –17 –                                                                        2016/ 31/1

 وةشازةتى دازايى و ئابووزى 
 2016 12/1لة  125/ 9/7ذوازة : 

 ضؤُيةتي بة غةباضةت  2010(ى غاَهى 5( هة ياغايى وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى شًاضة ) 2بةثيَى ًاززةى ) 
 خاآلُةى ضِيٌَِايى ئةَ ضِةضاوي تلاية ضزةى ثةضوةوةظاضةت ًيالكي غةضثةضؾتياضاُي ٓاتووضؤي كطيَي كطزُي خةضد

 -:بلطيَت خواضةوة
 2016ى ضالَى (7) ذوازة يٍَىاييزِ 

 زيِاض ٓةظاض ذةفت( 7000) بطِي غةضزاُيَم ٓةض بؤ ؾاضةكاْ ُاو هة غةضثةضؾتياضاْ ٓاتووضؤي خةضجي يةكةً:
 . زةكطيَت خةضد

 :زةكطيَت خةضد خواضةوة ؾيَـوةيةي بةَ ؾاضةكاْ يزةضةوة (بِةضِةتي) غةضثةضؾتياضاُي ٓاتووضؤي خةضجي دووةً:
 زيِاض ٓةظاض بيػت( 200000) بطِي غةضزاُيَم ٓةض بؤ كةًرتة( كٍ 30) هة زووضياْ غةضزاُاُةي ئةو بؤ -1

 . زةكطيَت خةضد
 ةكطيَتز خةضد زيِاض ٓةظاض غي( 300000) بطِي غةضزاُيَم ٓةض بؤ ظياتطة و( ك30ٍ) هة زووضياْ غةضزاُاُةي ئةو بؤ -2

 :تزةكطيَ خةضد خواضةوة وةيةيؾيَ بةَ ؾاضةكاْ زةضةوةي( ئاًازةيي) غةضثةضؾتياضاُي ٓاتووضؤي خةضجي:ضيَيةً
 زيِاض ٓةظاض بيػت( 200000) بطِي غةضزاُيَم ٓةض بؤ كةًرتة( كٍ 30) هة زووضياْ غةضزاُاُةي ئةو بؤ -1

 .زةكطيَت خةضد
 زيِاض ٓةظاض غي( 300000)  بطِي غةضزاُيَم ٓةض بؤ ة( كٍ 50 تاكو 30) هة زووضياْ غةضزاُاُةي ئةو بؤ -2

 . زةكطيَت خةضد
 زةكطيَت زيِاضخةضد ٓةظاض ضى( 400000) بطِي غةضزاُيَم بؤٓةض ظياتطة( ك50ٍ)هة زووضياْ ئةوغةضزاُاُةي بؤ -3

 . بلطيَت ٓةشًاض ظياتط غةضزاْ يةن( 1) هة ضؤشيَلسا هة ُابيَت :ضوازةً
 كة قوتاخباُاُةي ئةو ثؿتطريي و كاضطيَطي فةضًاُي بِةًاي غةض هة زةكطيَت خةضد اْغةضز كطيَي : ثيٍَجةً
 .   بلطيَت ثةغةُس ثةيوةُسيساضةوة ثةضوةضزةي بةضِيَوةبةضايةتي اليةْ هة ثيَويػتة و ًاُطةكةزا هة كطزووْ غةضزاُي
( فعوي) كطزةيي بة كة زةكطيَت خةضد غةضثةضؾتياضاُة ئةَ بؤ غةضةوة ي( زووةَ و يةكةَ) خاَهي ٓةضزوو :شةشةً

 . ُاكطيَت خةضد بؤياْ ُاكةْ قوتاخباُةكاْ غةضزاُي كة ئةواُةي و زةكةْ قوتاخباُةكاْ غةضزاُي
 كة ًاُطاُةي هةو جطة ُاكطيَت خةضد غةضثةضؾتياضاْ ٓاتووضؤي زةضًاَهةي ٓاويِة ثؿووي كاتي هة: حةفتةً

 .ُاكاو هة و تايبةمتةُس باضوزؤخي يَمٓةُس ياْ و زةزضيَت ئةجناَ تيَيسا تاقيلطزُةوة
 فةضًاُي هة كة بيَت ظياتط  غةضزاْ زواُعة( 12) هة غةضزاُةكاْ شًاضةي ذاَهةتيَلسا ٓيض هة ُابيَت :هةشتةً
 .ٓاتووة 27/1/2013 هة 1742/  شًاضة وةظاضيتاْ

 . بابةتة بةَ تايبةت ُاكطيَت تط ُووغطاويَلي و ضيٌَِايي ٓيض بة كاض: ٌؤيةً
 . زةكطيَت جيَبةجيَ ةوة 1/1/2016 بةضواضي هة ضيٌَِايية ئةَ ً:دةية
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  ثالٌداٌانوةشازةتى 
 7/1/2016لة  2ذوازة : 

 
 

 2016(ى ضالَى 1)ذوازة زِيٍَىايي
 

                         بةضواضي هة( 9051) شًاضة وةظيطاْ ئةجنوًةُي غةضؤكايةتي فةضًاُي جيَبةجيَلطزُي بةًةبةغيت
 ٓةضيٌَي ذلوًةتي زةظطاكاُي و زاَ و وةظاضةت طؿت هةغةض ثيَويػتة غيَيةَ طةيبطِ( 29/11/2015) 

 ئابووضي و زاضايي وةظاضةتي و ثالُساُاْ وةظاضةتي هةاليةْ كة بلةْ خواضةوة ضِيٌَِايياُةي ئةَ ثةيطِةوي كوضزغتاْ
 -:ئاًازةكطاوة

 : ثسِؤذة ثيَويٍَاٌي يةكةً: كؤتايي
 بةضواضي هة( 9051) شًاضة وةظيطاْ ئةجنوًةُي غةضؤكايةتي فةضًاُي يةكةًي بطِطةي هة كة ُةيثطِؤشا ئةو

 بةَهيَِسةض و( كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي زةظطاكاُي و زاَ و وةظاضةت) كاض خاوةْ كة( 29-11-2015)
 :خواضةوةزةبيَت ؾيَوةي بةَ بٔيَِّ ططيَبةغتةكةياْ بة كؤتايي زةياُةويَت

 ٓةَهوةؾاُسُةوةي بؤ بلات(  خاوةُلاض) ثةيوةُسيساض وةظاضةتي هة زاوا فةضًي ُوغطاوي بة بةَهيَِسةض ةثيَويػت -1
 .ثطؤشةكة ططيَبةغيت

 ظاُياضي فؤضًي زةبيَت ططيَبةغتةكة ٓةَهوةؾاُسُةوةي بة( خاوةُلاض)ثةيوةُسيساض وةظاضةتي ةظاًةُسيضِ ثاف -2
 زاواكاضي هةطةيَ بلاتةوة ثط ئاًازةكطاوة ثالُساُاْ وةظاضةتي يةْهةال كة ططيَبةغت بة ٓيَِاْ كؤتايي بؤ ثطؤشة

 . ضةظاًةُسي وةضططتين بؤ بلات ةواُةيضِ فةضًي ُوغطاوي بة ثالُساُاْ وةظاضةتي بؤ بةهيَِسةض
 هيصُةيةن خاوةُلاض ثيَويػتة ططيَبةغتةكة بة كؤتايئيَِاْ بة ثالُساُاْ وةظاضةتي ثةغِسكطزُي ثاف -3

 بة ُةبةغرتاو فةضًاُطةي غةضؤكي ياخوز ئيساضة غةضؤكي ، ثاضيَعطاض ، وةظيط فةضًاُي بة تثيَلبٔيَِيَ
 زاضايي ثاكتاوي ئاًازةكطزُي و( احلاي واقع تجبٝت) ثطِؤشةكة باضي جيَططكطزُي ًةبةغيت بة وةظاضةت
 .بيَت بةؾساض هيصُةكةزا هة بةَهيَِسةض ُويَِةضي

 : ئةشًاضبلطيَت خةضجياُة ئةَ تةُٔا يزاضاي ثاكتاوي ئاًازةكطزُي هةكاتي -4
 يةتيةابةَهيَِسةض هة ُطخاُةي و كطيَ ئةو بةثيَي ئةجناًسضاوْ ػتاتائيَ كة كاضاُةي ئةو ئةشًاضكطزُي - أ

 .كةٓاتووْ
 كؤتايي ثيَواُةي هة ُابيَت و زةبيَت بةَهيَِسةض ئةغتؤي هة كطيَلاضاْ و ئاًيَطةكاْ كيَؿاُةوةي تيَطووي -ب

 .ئةشًاضبلطيَت
 و بطةضيَِسضيَتةوة بؤخاوةُلاض ضاغجيَطزضاوْ ثطؤشةكة هة بةكاضٓيَِاْ بؤ كة وكةضغتاُةي وثةي كةي ئةو -د

 .بلطيَت ئةشًاض كاضةكاْ ثاكتاوي هة تيَطووةكاُياْ
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 ضِةظاًةُسي بة زاضاييةكاُي ؾايػتة و ئاًازةبلات ثطؤشةكة ٓيَِاُي كؤتايي يةثيَواُ ثةيوةُسيساض وةظاضةتي -5
 هة تةضخاْ ٓةبووُي بة ئاطازاضبلاتةوة هيَ ثالُساُاْ وةظاضةتي و بلطيَت خةضد بؤ ئابووضي و زاضايي وةظاضةتي

 . ثالُساُاْ وةظاضةتي ثطؤشةكاُي هيػيت
( 50000000000) هة بيَت ظياتط خاوةُلاض الي كة بةَهيَِسةض ييكؤتا ؾايػتةي بطِي كة ثطؤشةيةن ٓةض بؤ -6

 . وةضبططيَت ئابووضي و زاضايي وةظاضةتي ضِةظاًةُسي زةبيَت زيِاض ًويؤْ غةز ثيَِخ
 . ضةن ؾيَوةي بة ثيَسةٓيَِطيَت كؤتايياْ كة ثطِؤشاُةي ئةو ي(ئةًاُةت)طةضِاُةوةي-7
 بؤ كة وكةضغتاُةي وثةي كةي ئةو و ثطِؤشةكة ثاضاغتين بؤ زةزات ئةجناَ ثيَويػت كاضي ُلاضخاوة -8

 . بيَت تط ؾويَِيَلي هةٓةض ياخوز ؤشةكةْثط ؾويَين هة كة ثطِؤشةكة بةكاضٓيَِاُي
 . ُةكات قةضةبوو زاواي كة ذلوًةت بة بسات بةَهيَّ زازُووغةوة اليةْ هة ٓيَِاْ كؤتايي زواي بةَهيَِسةض-9

 : شيَدةكي واوةي: دووةً
 زةبةخؿيَتة ؾايػتة ًاوةي(  كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي زةظطاكاُي و زاَ و وةظاضةت ) كاض خاوةْ - أ

 .ئةشًاضكطاوة 2014 غاَهي هة قةضةبووكة ضِؤش ضى و غةز زوو( 240) بطِي هيَسةضكطزُى زواي ِسةضبةَهيَ
 ( خاوةُلاض ) بة بسات زازُوغةوة هةاليةْ بةَهيَِِاًةيةن ًةبةغتة ئةَ بؤ و ُةكات قةضةبوو واياز بةَهيِسةض  - ب

 فةضًاُي هةغةض تط ضِيٌَِايي تساثيَويػ كاتي هة ثالُساُاْ وةظاضةتي هةطةيَ ئابوضي و زاضايي وةظاضةتي
 . زةضزةكات( 9051)

 -زووٌلسدٌةوة:
و ضِيٌَِايى وةظاضةتى  29/11/2015هة  (9051ئاًاشة بة فةضًاُى غةضؤكايةتى ئةجنوًةُى وةظيطاْ شًاضة )

بطِطةى زووةَ ، بة ثيَويػتٌاْ ظاُى كة ئةَ ضووُلطزُةوةى  7/1/2016( هة ضيَلةوتى 1ثالُساُاْ شًاضة )
 -ضةوة بسةيّ هةغةض ظيَسةكى ثطِؤشةكاْ:خوا
ٓؤيةوة هة اُياْ وةضُةططتووة هة خاوةُلاضو بةئةو بةَهيَِسةضاُةى كة بةٓؤى قةيطاُى زاضاييةوة ثيَؿيِةك -1

 ى زواكةوتّ زةبةخؿطيَّ.كاضةكاُياْ زواكةوتووْ ، هة غعا ئةجناًساُى

كةوتِياْ ىلَ وةضطرياوة ، بؤياْ و غعاى زوا( زواكةوتووْ 1ئةو بةَهيَِسةضاُةى كة بةٓةًاْ ٓؤكاضى خاَهى ) -2
 بطةضِيَِسضيَتةوة.

 

 

 ضٍدي عمي.د                                                                                                                  
 ثالٌداٌان وةشيسي                                                                                                                    
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 وةشازةتى خويٍَدٌى باآل و تويَريٍةوةى شاٌطتى 
 30/12/2015لة  28929ذوازة : 

 

 
(ى غاَهى 10شًاضة )وةظاضةتى خويَِسُى باآل و خويَِسُى تويَصيِةوةى ظاُػتى ( هة ياغاى 50زة )زًا ثاَهجؿت بة

يَصيِةوةى ظاُػتى بطِياضًاُسا آلو و توغتى زابيِلطزُى زآاتى زاضايى بؤ وةظاضةتى خويَِسُى بابة ًةبة (2008)
 -:زةضكطزُى ئةَ ضِيٌَِايياُةى خواضةوةبة
 

 2015 ضالَي ي(8) ذوازة زِيٍَىايي
 زيَلخطتٍى ثسؤضةى يةكطاٌلسدٌى بسِواٌاوةكان زيٍَىايي

 
ت بة وةظاضةت / فةضًاُطةى ُيَطزضاواْ و ثةيوةُسيية ( زؤالض هة غةضةتاوة بسضيَ$50ثيَويػتة بطِى ) -1

ضؤؾِبرييةكاْ هة اليةْ ٓةض ثيَؿلةف كاضيَلى زاُيؿتوى ٓةضيٍَ بؤ يةكػاْ كطزُى بطِواُاًةكةى كة هة 
 زةضةوةى ووآلت وةضيططتووة.

سيية ( زؤالض هة غةضةتاوة بسضيَت بة وةظاضةت / فةضًاُطةى ُيَطزضاواْ و ثةيوةُ$100ثيَويػتة بطِى ) -2
ة ًافى ًاُةوةياْ هة ضؤؾِبرييةكاْ هة اليةْ ٓةض ثيَؿلةف كاضيَلى زاُيؿتوى زةضةوةى ٓةضيٍَ و ئةواُةف ك

 غتاْ ٓةية بؤ يةكػاُلطزُى بطِواُاًةكةى كة هة زةضةوةى ووآلت وةضيططتووة.ٓةضيٌَى كوضز

طزضاواْ و ثةيوةُسيية ( زؤالض هة غةضةتاوة بسضيَت بة وةظاضةت / فةضًاُطةى ُيَ$200ثيَويػتة بطِى ) -3
ة ًافى ًاُةوةياْ هة ( و ئةواُةف ك طاقىغري ع لى بياُى )ضؤؾِبرييةكاْ هة اليةْ ٓةض ثيَؿلةف كاضيَ

 كطزُى بطِواُاًةكةى كة هة زةضةوةى ووآلت وةضيططتووة. غتاْ ٓةية بؤ يةكػآْةضيٌَى كوضز

( زؤالض بؤ جاضى يةكةَ $25يَويػتة بطِى )ث ظاُػتى تاقيلطزُةوةى تواُػتى ؤٓةض ٓاووآلتيةكى ُاو ٓةضيٍَ ب -4
( زؤالض بة $75( زؤالض بؤ جاضى زووةَ ٓةضوةٓا بؤ جاضى غيَيةَ بطِى )$50و هة كاتى زةضُةضووْ بطِى )

 ضِةظاًةُسى وةظيط.

 زةخطيَتة غةض غِسوق وةظاضةت. زآاتةئةَ  -5
 
 
 

 ؤزانـط فـوضـي. د                                                                                       
 شاٌطيت تويَريٍةوةي و باآل خويٍَدٌي وةشيسي                                                                                         
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 وةشازةتى ٌاوخؤ 
 5/1/2016لة  575:ذوازة
 2009 غاَهي (ي6شًاضة) ُاوخؤ وةظاضةتي ياغاي ( هة1بطِطة/3) ًاززة هة زضاوة ثيٌَاْ زةغةآلتةي ئةو بةثيَي
 غاَهي (ى86) شًاضة ٓاتووضؤ هةياغاي( ٓاتووضؤ ياغاي ذوكٌةكاُي ثيازةكطزُي -34) بةؾي هة 1/و)بطِطة
 غاختة ئؤتؤًبيَوي شًاضةي تابوؤي بةكاضٓيَِاُي و ئؤتؤًبيَى ضةؾلطزُي جاَ زياضزةي بووُي ظؤض هةبةض و 2004
 زاًوزةظطاكاُي طؿت هة ُاوخؤ ئاغايؿي ٓيَعةكاُي كاضًةُساُي ئةفػةضو فةضًاُبةضو و ٓاووآلتياْ هةاليةْ

 بطِياضًاُسا طؿيت بةضشةوةُسي هةبةض و ئةًِييةكاْ زةظطا بةتايبةتي كوضزغتاْ ٓةضيٌَي ذلوًةتي
 :خواضةوة بةياُةي ئةَ بةزةضضوواُسُي

 2016 ضالَي( 1) ذوازة بةياٌي
 نئؤتؤوبيَ تابمؤي ضةزثيَضييةكاٌي و نئؤتؤوبيَ زةشي جاً ديازدةي ٌةهيَشتين

  :يةكةً
 ضيٌَِاييةكاْ ياغاو ضةضاوكطزُي بةبيَ كطاوْ ضةف جاَ كة الُةيئؤتؤًبيَ ئةو طؿت زةغتبةغةضزاططتين

 .تايبةمتةُس زازطاي بؤ ُاضزُياْ ًةبةغتةو ئةَ بؤ هيَلؤَهيِةوة ثةضِاوي وكطزُةوةي
 شًاضةي زةغتلاضي ئةواُةي ياْ غاختةْ تابوؤي ٓةَهططي كة الُةيئؤتؤًبيَ ئةو طؿت زةغتبةغةضزاططتين

 بةتؤًةتي تايبةمتةُس زازطاي بؤ ُاضزُياْ ًةبةغتةو ئةَ بؤ هيَلؤَهيِةوة ثةضِاوي كطزُةوةي و كطزووة تابوؤكاُياْ
 (.اهتعويط) غاختةكاضي ئةجناًساُي

 تؤًاضكطزُياْ ًاوةي و كاتني تابوؤي ٓةَهططي كة  ًاتؤضغليالُةي و ىئؤتؤًبيَ ئةو طؿت زةغتبةغةضزاططتين
 ضيٌَِاييةكاُي ياغاو بةثيي ئؤتؤًبيى تؤًاضكطزُي بة تايبةت ضيَللاضةكاُي ئةجناًساُي تاكو  بةغةضضووة

 .ٓاتووضؤ
 غيَ هة جطة عيَطاقّ تطي ثاضيَعطاكاُي تابوؤي ٓةَهططي كة الُةيئؤتؤًبيَ ئةو طؿت زةغتبةغةضزاططتين

 تاكو ٓاتووضؤ بةضِيَوةبةضايةتييةكاُي هة ضيَلِةخػتووة ٓةضيٍَ هةُاو ٓاتووضؤياْ باجي و  ٓةضيٍَ ثاضيَعطاكةي
 .ضيَلسةخةْ ٓاتووضؤ باجي

 بؤ هيَلؤَهيِةوة ثةضِاوي كطزُةوةي و تابوؤْ بيَ كة  ًاتؤضغليالُةي و ىئؤتؤًبيَ ئةو طؿت زةغتبةغةضزاططتين
 .ضيٌَِاييةكاْ ياغاو كطزُي غةضثيَطي تؤًةتي بة ةُستايبةمت زازطاي بؤ ُاضزُياْ ًةبةغتةو ئةَ

 و بةغةضضووة ٓاتِةشووضةوةياْ كةًاوةي بياُني تابوؤي ٓةَهططي كة الُةيئؤتؤًبيَ ئةو بةغةضزاططتين زةغت
 بيطةضِيَِيتةوة بةغةضزاططتين زةغت ضيَلةوتي هة ضؤشزا (10) هةًاوةي كة وةضبطرييَت خاوةُةكةي هة بةَهيَِِاًة

 زةغت الُةيئؤتؤًبيَ هةطةيَ ًاًةَهةكطزْ) ياغاي بةثيَي ثيَطةواُةوة بة ٓاتووة هيَي ؾويَِةي ئةو بؤ
 (1987) غاَهي ي(8) شًاضة( املرتٚن١ ٚ احملذٛش٠ املسنبات يف ايتصسف قإْٛ – جئَيَؿتوو و بةغةضزاططتوو

 .وةضزةطرييَت بةضاًبةض ياغايي ضيَوؾويَين
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 :دووةً
 هة غةضثيَطيياُةي ئةو ئاغايـ ثيَؿٌةضطةو وةظاضةتي و ُاوخؤ وةظاضةتي كاضًةُسيَلي ئةفػةضو فةضًاُبةضو ٓةض
 شًاضة طؿيت كةضتي و زةوَهةت فةضًاُبةضاُي ضيَللاضي ياغاي بةثيَي ئةجناًبسات ٓاتووة غةضةوة ي(يةكةَ)بطِطة

 هة زةزضيَّ غعا ْكوضزغتا ٓةضيٌَي هة غةضباظي كاضثيَلطاوةكاُي ياغا و ٓةًواضكطاو ي1991 غاَهي ى(14)
 .غةضةوة ي(يةكةَ) بطِطةي هة ٓاتوو ضيَللاضةكاُي غةضةضِاي هيَلؤَهيِةوة ئةجنووًةُي و هيصُة ثيَلٔيَِاُي ضيَطاي
 :ضيَيةً

 وةن تايبةت ظؤض ذاَهةتي بؤ زةضزةضيَت ُاوخؤ وةظاضةتي هة تةُٔا ضةف جاَ ويئؤتؤًبيَ ضيَطةثيَساُي ضةظاًةُسي
 هة جطة تط زةظطايةكي ٓيض ُاكطيَت و تط تايبةتي ذاَهةتيَلي ضةُس و قوُػَوطةضي و زبوؤًاغي وةكاُيئؤتؤًبيَ
 .زةضبلات ضيَطةثيَساُة ئةَ ُاوخؤ وةظاضةتي

 :ضوازةً
 و فطياكةوتّ ثؤهيػي خاَهةكاُي و ئاغايـ ثؿلِيين خاَهةكاُي و ٓاتووضؤ ًةفطةظةكاُي هةغةض ثيَويػتة
 بةبيَ بلةْ جيَبةجيَ بةياُة ئةَ كاتييةكاْ ثؿلِيِة خاَهة و طريكطاوْجيَ ؾاضةكاُسا ُاو هة كة ئاًازة ثؤهيػي

 .غةضثيَطيلاض ثايةيةكي ثوةو ٓيض ضةضاوكطزُي
 :ثيٍَجةً
 ضيَم( املهاْٞ االختصاص) ؾويَِةكة تايبةمتةُسي بةثيَي ثؤهيػةوة بِلةكاُي هةاليةْ هيَلؤَهيِةوة ثةضِاوي

 .زةخطيَت
 :شةشةً

 .زةكطيَت ثيَ كاضي ( كوضزغتاْ وةقايعي ) ضؤشُاًةي هة ووُةوةيبآلوب ضؤشي هة بةياُة ئةَ
 
 
 

 ضٍجازي كسيي                                                                                                                    
 ٌاوخؤ وةشيسي                                                                                                                     
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 وةشازةتى دازايى و ئابووزى
 2016(ى ضالَى 1) ذوازة بةياٌي

 شًاضة ئابووضي و زاضايي وةظاضةتي ياغاي هة (17) ًاززةي ي(2) بطِطة هة زضاوة ثيٌَاْ تةيزةغةآل ئةو بةثيَي
  -: بة ساياضًاُبطِ (2010) غاَهي ي(5)
 ًريي خاُووبةضةي بةضِيَوةبةضايةتيةكاُي بةغتِةوةي و 31/5/2015 هة( 5) شًاضة بةيامناْ وةؾاُسُةوةيٓةَه -1
  .باجةكاْ طؿيت يَوةبةضايةتيبةضِ بة
 هة ًريي خاُووبةضةي و باجةكاْ طؿيت بةضِيَوةبةضايةتي بؤ باجةكاْ طؿيت بةضيَوةبةضايةتي ُاوي طؤضِيين -3

 .1/1/2016ضيَلةوتى 
 2016(ى ضالَى 2) ذوازة بةياٌي

 شًاضة ئابووضي و زاضايي وةظاضةتي ياغاي هة (17)ًاززةي ي(2) بطِطة هة زضاوة ثيٌَاْ تةيزةغةآل ئةو بةثيَي
  -: بة ياضًاُسابطِ (2010) غاَهي ي(5)

 يَوةبةضايةتيضِبة بة بةغتِةوةي و زيواْ طؿيت بةضيَوةبةضايةتي هة ممتولات يَوةبةضايةتيضِ بة جياكطزُةوةي -
 .شًيَطكاضي طؿيت

 2016(ى ضالَى 4) ذوازة بةياٌي
 شًاضة ئابووضي و زاضايي وةظاضةتي ياغاي هة (17)ًاززةي ي(2) بطِطة هة زضاوة ثيٌَاْ تةيزةغةآل ئةو بةثيَي

  -: بة ياضًاُسابطِ (2010) غاَهي ي(5)
سى وةهيس( غةض بةبةضيَوةبةضايةتى كطزُةوى زوو خاَهى طوًططى ) خاَهى طوُسى ُعيٌة( و ) خاَهى طوُ -

 كؤًةَهطاى زةضواظةى ُيَوزةوَهةتى ابطآيٍ خويى.
 زِابـةز صـديـق وـحىد                                                                                                            

 بسيلازى وةشازةت بةوةكالةت                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 وةشازةتى ثةزوةزدة  
 2016(ى ضالَى 1بةياٌى ذوازة )

شًاضة َ ( هة ياغاى وةظاضةتى ثةضوةضزة / بطِطةى غيَية 22ى )ًاززةهة بةثيَى ئةو زةغةآلتاُةى ثيٌَاْ زضاوة  
    -بطياضًاُسابة : ى ٓةًواضكطاو1992(ى غاَهى 4)

ضووْ ( هة زيواُى وةظاضةت غةض كطزُةوةى بةضيَوةبةضايةتيةن بةُاوى ) بةضيَوةبةضايةتى ٓةَهػةُطاُسْ و بةزوازا
  .  تى طؿتى غةضثةؾتيلطزُى ثةضوةضزةيىبةضيَوةبةضايةبة

 . 17/1/2016ئةَ بةياُة جيَبةجآ زةكطيَت هة ضؤشى زةضضووُى ضيَلةوتى 
 

 د. ثشتيوان صادق عبداهلل                                                                                                                    
 ةزوةزدةـسى ثـوةشي                                                                                                                  
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 وةشازةتى شازةواٌى و طةشت و طوشاز
 2016(ى ضالَى 1بةياٌى ذوازة )

( هـة ياغـاى   10ةى )( هـة ًـازز  1(ى بطِطـة ) 2ثيَى ئةو زةغةآلتةى كة ثيٌَاُسضاوة هةغةض ضؤؾِايى خاَهى )بة
عطاض بـووُى ٓةَهةةـة   (ى ٓةًواضكطاو كة تايبةتة بةثاضي1993َ(ى غاَهى )6ضةواُيةكاْ شًاضة )ؾا بةضيَوةبطزُى
 -بة :بطِياضًاُسا

 ( بؤ ثوة )ُاياب(.1) طؤضِيِى ثوةى ؾاضةواُى ٓةَهةةة هة ثوة -1

 هة ضؤشُاًةى ضةمسيسا جآ بةجآ زةكطيَت . بآلوكطزُةوةى ئةَ بطِياضة هة ضؤشى -2
 2016(ى ضالَى 2بةياٌى ذوازة )

 

يَوةبطزُى ؾاضةواُيةكاْ شًاضة ضِهة ًاززةى ؾةؾةَ و ذةوتةَ هة ياغاى بة ثيَى ئةو زةغةآلتةى كة ثيٌَاُسضاوةبة
 -(ى ٓةًواضكطاو بطِياضًاُسابة:1993ى غاَهى 6)

 كطزُةوةى ؾاضةواُى هة طوُسى ظضطويَع هة قةظاى قةضةزاغ غةض بة ثاضيَعطاى غويٌَاُى . -1

 ت هة ضؤشى بآلوكطزُةوةى هة ضؤشُاًةى )وةقايعى كوضزغتاْ(.ئةَ بةياُة جيَبةجآ زةكطيَ -2

 ٌةوزؤش وةولوود حمىد ئةوني                                                                                              

 وةشيسى شازةواٌى و طةشت و طوشاز                                                                                               
--------------------------------------------------------------------- 

 وةشازةتى تةٌدزوضتى
بةثيَى  ئةو زةغةآلتةى ثيٌَاُسضاوة هة )ًاززةى ؾةؾةَ/ بطِطةى زووةَ ( هة ياغاى وةظاضةتى تةُسضوغتى شًاضة 

  -ياضًاُسابة :، بط2007ِ(ى غاَهى 15)
 2016ضالَى ى (1) ذوازة بةياٌى

ايةتى كطزُةوةى ) ٓؤبةى باُلى خويَّ ( هة ُةخؤؾداُةى ئافطةتاْ و هةزايم بووُى فيَطكاضى غةض بةبةضيَوةبةض -
 طؿتى تةُسضوغتى ٓةوهيَط .

 .5/1/2016 يَلةوتىضِ هة زةضضووُيةوة ؤشىضِ هة زةكطيَت ثآ كاضى بةياُة ئةَ -
 2016(ى ضالَى 2بةياٌى ذوازة )

ايةتى طؿتى تةُسضوغـتى  غةض بةبةضيَوةبةضُةخؤؾداُةى ضاثةضِيِى فيَطكاضى  هة ( ٓؤبةى ياغايى كطزُةوةى) -
 .ٓةوهيَط

 .5/1/2016 يَلةوتىضِ هة زةضضووُيةوة ؤشىضِ هة زةكطيَت ثآ كاضى بةياُة ئةَ -
 2016(ى ضالَى 3بةياٌى ذوازة )

غةُتةضى ثعيؿلى ززاُى فايةقى ذاجى عـةىل (   عةىل ( بؤ )بِلةى تةُسضوغتى فايةقى ذاجى  طؤضِيِى ) -
 غةض بة بةضيَوةبةضايةتى طؿتى تةُسضوغتى غويٌَاُى . 

 .5/1/2016 يَلةوتىضِ هة زةضضووُيةوة ؤشىضِ هة زةكطيَت ثآ كاضى بةياُة ئةَ -
 د.زِيَلةوت محة زشيد كسيي                                                                                                              

 وةشازةتى تةٌدزوضتى                                                                                                            
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 كسدن وةشازةتى ئاوةدان كسدٌةوة و ٌيشتةجآ
 21/1/2016لة  404ذوازة: 

 2016(ى ضالَى 1)بةياٌى ذوازة 
ياغـاى ضِيَطـا    2012(ى غـاَهى  3(ى ياغاي شًـاضة ) 25تةى كة ثيٌَاْ زضاوة هة ًاززةى )بة ثيَي ئةو زةغةآل

ً    َ(عيَطاق ، ئاًاشة بة بةُسى )ضواضة -طؿتييةكاُى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ  ى ى ًاززةى يةكـةَ هـة بةؾـي يةكـة
ئاوةزاْ كطزُةوة و ُيؿتةجىَ كطزْ و وةظاضةتى ُاوخؤ و ياغاكة ، ثاَهجؿت بة كؤُووغى ٓاوبةؾى ُيَواْ وةظاضةتى 

ةضيٌَي كوضزغتاْ بطِياضًاُسا وةظاضةتى زاضايى و ئابووضى وة زواي ثةغِس كطزُي ًاغتةض ثالُى ضِيَطاوباُةكاُي ٓ
 زياضى كطزُى ثطزةكاْ هة ٓةضيٌَى كوضزغتاْ بةَ ؾيَوةيةى خواضةوة :.بة 

 ثاضيَعطاي ٓةوهيَط:  يةكةً
 جؤزي ثسد شويٍَى ثسد سدٌاوي ث ش

بازى 
 ثسد/تؤن

 60 ئاغِني -ضيلى  ثريًاَ -ٓةوهيَط  1بةغتؤضة /  1

 100 كؤُلطيتى بةغتؤضة -ٓةوهيَط 2بةغتؤضة /  2

 100 لطيتىُكؤ كؤضيَ -ثريًاَ  كؤضىَ )زوو غايس( 3

 60 ئاغِني -كؤُلطييت  ٓةضيط -ؾقالوة  زةضبةُس 4

 60 ئاغِني -ضيلى  ٓةضيط -ؾقالوة  ًرياوة 5

 80 ئاغِني -ضيلى  غؤضاْ -خةهيفاْ  1طةىل عةىل بةط/ 6

 80 كؤُلطيت / كؤًجؤظيت غؤضاْ -خةهيفاْ  2طةىل عةىل بةط/ 7

 70 كؤُلطيت / كؤًجؤظيت غؤضاْ -خةهيفاْ  3طةىل عةىل بةط/ 8

 80 كؤُلطيتى غؤضاْ -خةهيفاْ  4طةىل عةىل بةط/ 9

 80 ئاغّ كطوث ئةملاُى ضاْغؤ -خةهيفاْ  5طةىل عةىل بةط/ 10

 80 ئاغّ كطوث ئةملاُى غؤضاْ  -خةهيفاْ  6طةىل عةىل بةط/ 11

 60 ئاغِني -ضيلى  غؤضاْ  -خةهيفاْ  7طةىل عةىل بةط/ 12

 100 كؤُلطيتى غؤضاْ  -خةهيفاْ  ظاضطةىل 13

 50 بيَوى / ئاغِني قةهةُسةض -غاضزاو  -ٓاوزياْ  غاضزاو 14

 80 كؤُلطيتى كةضكون -ٓةوهيَط  ( زووغايس قةتةوى ) 15

 100 كؤُلطيتى ئاكطىَ -قةُسيى  -ٓةضيط  –هيَط وٓة قةُسيى ) زووغايس ( 16

 50 كؤُلطيت/ كؤًجؤظيت ؾيَطواْ ًةظْ -ًيَططةغووض  ضا ًة 17

 80 كؤُلطيت كةضكون(كوَْ -ٓةوهيَط  ًوضتلة  18

 80 كؤُلطيتى كةضكوكى كؤْ -ٓةوهيَط  قوؾتةثة 19

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني زةضطةَهة -بةضظيَوة  ضظيَوةبة 20

 40 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني جِسياْ -ضِةواُسوظ  1كاوهؤن/ 21

 80 ئاغّ كطوث ئةملاُى جِسياْ -ضِةواُسوظ  2كاوهؤن/ 22

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني جوُسياْ -غوضاْ  جِسياْ 23

 80 ّكؤُلطيت +ئاغ غيسةكاْ -غؤضاْ  1غيسةكاْ/ 24

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني غيسةكاْ -غؤضاْ  قةهيتاْ 2غيسةكاْ/ 25
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 50 بيَوى / ئاغِني زةؾتى ٓيَطتىَ –غيسةكاْ  ظةُاْ 26

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ٓاوزياْ -خةهيفاْ  خةالْ 27

 50 بيَوى / ئاغِني ًريؤظ -غيَولىَ  -ؾيَطواْ ًةظْ  ًريؤظ 28

 80 ئةكطؤ ثةُةيَ ئؤًةضاْ ذاجى -غؤضاْ  بةضغوني 29

 80 بيَوى / ئاغِني ذاجى ئؤًةضاْ -غؤضاْ  ذافيع 30

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني قةغطىَ -ضؤًاْ  قةغطىَ 31

 80 كؤُلطيتى ذاجى ئؤًةضاْ -غؤضاْ  طةالَهة 32

 80 كؤُلطيتى ذاجى ئؤًةضاْ -غؤضاْ  زاض اهػالَ 33

 60 طغايَ / ئاغِنييوُيفيَ ُاوثطزاْ -ضؤًاْ  ُاوثطزاْ 34

 60 ئاغِني -ضيلى  ذاجى ئؤًةضاْ -غؤضاْ  ضؤًاْ 35

 60 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني خاُةقا -ذافيع  خاُةقا 36

 80 كؤُلطيتى كؤية -ٓةوهيَط  كةغِةظاْ )زووغايس( 37

 100 فةضِةُػى كؤًجؤغيت كؤية -ط يَٓةوه زيَطةَهة 38

 80 كؤُلطيت ٓةيبةت غوَهتاْ -كؤية  كؤية 39

 80 كؤُلطيت طؤًةغجاْ -بةغتؤضِة  طؤًةغجاْ 40

 100 كؤُلطيت / كؤًجؤظيت بيَدايَ -خةهيفاْ  بيَدايَ 41

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني يَططةغووضً -غؤضاْ  باهلياْ 42

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ًيَططةغووض -غؤضاْ  ًةظُىَ 43

 60 كؤُلطيتى ًيَططةغووض -ضاْ غؤ هةيوون 44

 60 ئاغِني -ضيلى  ًيَططةغووض -ضاْ غؤ ًةظُىَ )كؤْ ( 45

 80 بيَوى / ئاغِني مجباضؤن -ضِيَعاُؤن   مجباضؤن 46

 60 بيَوى / ئاغِني ثريئؤًةض -مجباضؤن  جاوكة 47

 40 بيَوى / ئاغِني كيَوى غويٍ خاْ -غيسةكاْ  زؤَهة ًةضط 48

 60 بيَوى / ئاغِني ٓاوزياْ -ْغؤضا ؾاوضاوة 49

 35 بيَوى / ئاغِني هؤالْ كؤْ-بريكٌاْ-غيسكاْ  بريكٌاْ 50

 70 كؤُلطيت خةهيفاْ -وة ؾقآل غوضغوضة ) زووغايس ( 51

 40 كوُلطيت + ئاغّ ًوقى -ٓةوهيَط  كةَهةن 52

 100 كؤُلطيتى ًوقى -ٓةهيَط  كةَهةن) زووغايس ( 53

 75 كؤُلطيتى / كؤًجؤظيت ئاغحةهةض -طؤثتةثة  -ئاؾتى  طؤثتةثة 54

 60 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني تةق تةق -كؤية  ضِووباضى كؤية 55

 60 كؤُلطيتى كةضكون -ؾواْ  -تةق تةق  تةق تةق 56

 80 كؤُلطيتى طويَطِ -ط ٓةوهيَ 1طويَطِ/ 57

 80 كؤُلطيتى طويَطِ -ط ٓةوهيَ 2طويَطِ/ 58

 80 كؤُلطيتى طويَطِ -ط ٓةوهيَ 3طويَطِ/ 59

 40 بيَوى / ئاغِني هؤالْ -يتاْ ه -غيسةكاْ  هيتاْ 60

 40 بيَوى / ئاغِني كيَوة غويٍ خاْ -ؾيَذ عيػا  -غاضزاو  بؤطةْ 61

 40 بيَوى / ئاغِني ضِايات –ذاجى ئؤًةضاْ(-ضِيَطاى)غؤضاْ ضِايات 62
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 40 بيَوى / ئاغِني ذاجى ئؤًةضاْ -غؤضاْ  زةضبةُس 63

 35 بيَوى / ئاغِني ئاكطىَ -ٓةضيط  قةُسيى)كؤْ( 64

 50 كؤُلطييت +ئاغّ بةُساوى بيَدٌة بيَدٌة 65

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني كاُى بؤت -ًيَططةغووض  كاُى بؤت 66

 50 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني بةضى ُعاض -ؾاُةزةض  تةُطةتووض 67

 60 كؤُلطيتى قةتةوى / زوظتةثة زوظتةثة 68

 60 كؤُلطيتى زةهوطويَ -عةويَِة/عةويَِة  كؤزةضة 69

 50 بيَوى / ئاغِني بةضًيعة -ثرياْ  بةضًيعة 70

 100 كؤُلطيتى بةغتؤضِة -كوضوطؤغم   -خةبات  ئاؾي غجى 71

 100 كؤُلطيتى باضظاْ -بوىَ  –ضِيَعاْ  –غجيوم  ضِيَعاْ 72

 60 كؤُلطيتى ؾيَطواْ ًةظْ -طؤضِةتو  كوضِكىَ 73

 80 كؤُلطيتى غوالون -طؤًةغجاْ  زةضبةُسى طؤًةغجاْ 74

 40 كؤُلطيتى بيَؿوْ -كةكوىَ  -ثرياْ  كةكويَ 75

 45 بيَوى / ئاغِني ُاوةُسة -ضؤًاْ  ُاوةُسة 76

 40 بيَوى / ئاغِني قةُسيى -ثريوةضًاْ  -بةضبياْ  1ثريوةضًاْ / 77

 40 بيَوى / ئاغِني قةُسيى -ثريوةضًاْ -بةضبياْ 2ثريوةضًاْ/ 78

 80 ئاغِني -ةَهٌاُى ئ ثطزىَ -زيَطةهة  ضؤًة ظةضزةَهة 79

 80 كطوث ئةملاُى / ئاغِني  ثطزىَ -زيَطةهة  ؾاقاظى 80

 80 كؤُلطيت -ئاغِىط ثطزىَ -زيَطةهة  ئاظياُة 81

 40 كؤُلطيتى بوىَ -ضِيَعاْ  ضِيَعاْ 82

 50 كؤُلطيتى خريةظؤن -ثرياْ  خيَطةظؤن 83

 50 كؤُلطيتى خةهيفاْ ؾةضكاْ ؾةضكاْ 84

   كؤُلطيتى ًؤُؤًيَِتى ؾةٓيساْ –كةغِةظاْ  ٓيساًْؤُيؤًيَِتى ؾة 85

 100 بيَوى / ئاغِني ضِواُسظ / طوُسى ٓةواضةكؤْ ٓةواضةكؤْ 86

 40 بيَوى / ئاغِني ضِواُسظ / طوُسى بةضغطيّ بةضغطيّ 87

 40 كؤًجؤظت فةضِةُػى ؾاُةزةض -طؤضِةتو  1طةىل ئةؾلةفتة 88

 90 ًجؤظت فةضِةُػىكؤ ؾاُةزةض -طؤضِةتو  2طةىل ئةؾلةفتة 89

 90 كؤًجؤظت فةضِةُػى ؾاُةزةض -طؤضِةتو  3طةىل ئةؾلةفتة 90

 90 كؤًجؤظت فةضِةُػى ؾاُةزةض -طؤضِةتو  4طةىل ئةؾلةفتة 91

 50 كؤُلطيتى ٓاوزياْ كةوُة طوُس كوُة طوُس 92

 60 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني غةُطةغةض -خاُةقا  ثطزةؾاض 93

 40 بيَوى / ئاغِني ةيياْزؤَهى باَه ثطزى قةالت 94

 40 بيَوى / ئاغِني زؤَهى باَهةيياْ ثطزى باَهةيياْ 95

 40 بيَوى / ئاغِني ثاؾلؤظ -ضؤًاْ   ثاؾلؤظ 96

 40 بيَوى / ئاغِني ضؤًةضخني -خاُةقا  -ذافيع  ضؤًةضخني 97

 80 كؤُلطيتى ٓيعؤث  -ٓرياْ  1غلتاْ / 98

 80 كؤُلطيتى ٓيعؤث  -ٓرياْ  2غلتاْ / 99
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 40 جؤضي ثطز مسيَالْ -بةضغوني  ضؤًربؽ  100

 40 ئاغِني -ضيلى  ئاؾي خسض ئاغا -طةضوي بيَؿيَ  بيَؿيَ 101

 50 كؤُلطيتى ضؤغيتَ -مسيَالْ  زؤَهي ضؤغتىَ 102

 ثازيَصطاي  ضميَىاٌي   دووةً:

 جؤزى ثسد شويٍَى ثسد ٌاوي ثسد ش
بازى 

 ثسد/تؤن

 30 كؤُلطييت بةؾري  -بيَػتاُة  -قاظياوا  -غويٌَاُى  بةؾري 1

 30 كؤُلطييت + ئاغِني خسض وةىل -قازضكةضةَ  خسض وةىل 2

 30 ئاغِني بةًؤ -ًةيساْ  -غويٌَاُى  كاُى كطًاُخ 3

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  عيػايى 4

 30 كؤُلطييت زياهة  -غويٌَاُى تاظةزىَ 5

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  1بةضزةغوض  6

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  2بةضزةغوض  7

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  ذةًةى كةضيٍ 8

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  ططزة طؤظيِة 9

 30 ئاغِني -كؤُلطيت  خسض بةزض -زياهة  -غويٌَاُى  ططزة طؤظيِة ئاغِية 10

 40 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  2كيصةكاْ  11

 40 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  الققةضة بو 12

 40 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  ؾيَذ الُطةضى كؤْ 13

 40 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  1كيصةكاْ  14

 30 ُةظاُطاو ظةضزة حمةممةز -غويٌَاُى  ظةضزة حمةممةز 15

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  الفاوطة 16

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  قةاَل تؤثعاْ 17

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  ئاوةخويَطِى 18

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  ثاضيؤَهة 19

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  2غةيس ًةمحوز  20

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  1قوهة بةضظى  21

 30 ئاغِني ًةيساْ -ظةضِايةْ  -غويٌَاُى  ًةيساْ 22

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  2 قوهة بةضظى 23

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  1غةيس ًةمحوز  24

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  ثيَباظ 25

 30 كؤُلطييت ًوتويحة -ضةًطةًايَ  ًوتويحة 26

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  زةضةزؤيّ 27

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  قةتطة 28

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  ةباوةئةًط 29
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 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  باُةبؤض 30

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  Aذاجى ذةغةْ  31

 30 كؤُلطييت زياهة -غويٌَاُى  Bذاجى ذةغةْ  32

 25 ئاغِني زياهة -غويٌَاُى  شاَهةُاو 33

 30 ئاغِني -كؤُلطيت  زياهة -غويٌَاُى  زيَواُة 34

 30 ئاغِني -كؤُلطيت  زةضبةُسخياْ -غويٌَاُى  بةُساوى زةضبةُسخياْ 35

 40 كؤُلطييت ًاهواْ -عةضبةت  -غويٌَاُى  ًاهواْ 36

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  زيَواُة -قةؾتى  -عةضبةت  -غويٌَاُى  زيَواُة 37

 30 ئاغِني طيؿاْ -ؾيَذ وةغاْ  -غويٌَاُى  طؤؾاْ 38

 30 كؤُلطييت زاهوجة -ُاوططزاْ  -غويٌَاُى  Aباهوجة  39

 30 كؤُلطييت زاهوجة -غويٌَاُى  Bباهوجة  40

 40 كؤُلطييت ضاَهطة -غةهيٍ ثريةن  -ظةضِايةْ  -غويٌَاُى  ضاَهطة 41

 40 كؤُلطييت ذةًة كةضيٍ -قةؾتى  -غويٌَاُى  Bئاوايى ؾيَذ ًػتةفا  42

 30 كؤُلطييت كةضكون -غويٌَاُى  Aتةيِايَ  43

 30 كؤُلطييت كةضكون -غويٌَاُى  Bيِايَ تة 44

 30 ئاغِني -كؤُلطيت  زياهة -غويٌَاُى  قةضةطؤي 45

 30 كؤُلطييت طةزاْ -غويٌَاُى  ثطزى طةزاْ 46

 50 كؤُلطييت تاغَووجة -غويٌَاُى  تاغَووجة 47

 35 كؤُلطييت وَهوبة -غويٌَاُى  Aوَهوبة  48

 35 كؤُلطييت غويٌَاُى Bوَهوبة  49

 35 كؤُلطييت غويٌَاُى Aقاالوا  50

 35 كؤُلطييت قاالوا -غويٌَاُى  Bقاالوا  51

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  باوةًطزة -غويٌَاُى  1Aغةضضِاض  52

 40 كؤُلطييت باوةًطزة -غويٌَاُى  1Bغةضضِاض  53

 40 كؤُلطييت باوةًطزة -غويٌَاُى  1Cغةضضِاض  54

 40 ؤُلطييتك كةضكون -غويٌَاُى  Aقوياغاْ  55

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  كةضكون -غويٌَاُى  Bقوياغاْ  56

 40 كؤُلطييت كةضكون -غويٌَاُى  Cقوياغاْ  57

 40 كؤُلطييت كةضكون -غويٌَاُى  Dقوياغاْ  58

 40 كؤُلطييت كؤية -غويٌَاُى  Aكةُةكةوة  59

 40 كؤُلطييت كؤية -غويٌَاُى  Bكةُةكةوة  60

 40 كؤُلطييت غةضضِاض -غويٌَاُى  غةُا()ئةبو 2غةضضِاض  61

 40 كؤُلطييت ًةتطى باظُةيى غويٌَاُى 60هةغةض جازةى  توُيَى )ئةُسةضثاؽ( 62

 ًةهيم ًةمحوز 63
ًةتطى  60ئةظًةضِ )هةغةض جازةى -غويٌَاُى

 باظُةيى غويٌَاُى(
 كؤُلطييت

40 

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  ضةقطةق -غويٌَاُى  ضةقطةق 64

 35 كؤُلطييت تابني -قاظياوا  -غويٌَاُى  Aتابني  65
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 35 ئاغِني -كؤُلطيت  تابني -قاظياوا  -غويٌَاُى  Bتابني  66

 35 كؤُلطييت قاظياوا -غويٌَاُى  Aقاظياوا  67

 35 كؤُلطييت قاظياوا -غويٌَاُى  Bقاظياوا  68

 35 كؤُلطييت ظةضظى -قاظياوا  -غويٌَاُى  ظةضظى 69

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  كؤية -اُى غويٌَ قةؾقؤَهى 70

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  زوكاْ -غويٌَاُى  زوكاْ 71

 30 كؤُلطييت كاُى غاضز -قاظياوا  -غويٌَاُى  (A) 1كاُى غاضز  72

 30 كؤُلطييت كاُى غاضز -قاظياوا  -غويٌَاُى  (B) 1كاُى غاضز  73

 30 ؤُلطييتك كاُى غاضز -قاظياوا  -غويٌَاُى  (A) 2كاُى غاضز  74

 30 كؤُلطييت كاُى غاضز -قاظياوا  -غويٌَاُى  (B) 2كاُى غاضز  75

 30 كؤُلطييت قةالت -زوكاْ  -غويٌَاُى  قةالت 76

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  بازاواْ -قاظياوا  -غويٌَاُى  بازاواْ 77

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  كاُى ًاضاْ -قاظياوا  -غويٌَاُى  2كاُى ًاضاْ  78

 30 كؤُلطييت كاوبني ثَوِطاْ -كؤية  -غويٌَاُى  كاوبني ثَوِطاْ 79

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  بيَػتاُة -زوكاْ  -غويٌَاُى  بيَػتاُة 80

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  كاُى ًاضاْ -قاظياوا  -غويٌَاُى  1كاُى ًاضاْ  81

 25 ئاغِني -كؤُلطيت  ٓيعؤث -زوكاْ  -غويٌَاُى  ٓيعؤث 82

 25 ئاغِني -كؤُلطيت  ضواضقوضُِة -قاظياوا  -غويٌَاُى  Aضُِة ضواضقو 83

 25 كؤُلطييت ضواضقوضُِة -قاظياوا  -غويٌَاُى  Bضواضقوضُِة  84

 25 ئاغِني -كؤُلطيت  قةضةُى ئاغا -قاظياوا  -غويٌَاُى  قةضةُى ئاغا 85

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  ططزجاْ -قاظياوا  -غويٌَاُى  ططزجاْ 86

 35 كؤُلطييت وةغتا غَويٌَاْ -بيَػتاُة -قاظياوا -غويٌَاُى  ا غَويٌَاْوةغت 87

 40 كؤُلطييت بيٌؤف -بيَػتاُة  -قاظياوا  -غويٌَاُى  بيٌؤف 88

 40 ئاغِني بةضغويَ -ٓةجنرية  -زوكاْ  -غويٌَاُى  بةضغويَ 89

 40 كؤُلطييت قةالزظة -ضِاُية  2قةالزظة  90

 40 كؤُلطييت قةالزظة -ٓيعؤث  -زوكاْ  -غويٌَاُى  قةالزظة 91

 40 كؤُلطييت شاضاوة -بيَػتاُة  -قاظياوا  -غويٌَاُى  شاضاوة 92

 40 كؤُلطييت خةُسكة -ٓيعؤث  -زوكاْ  -غويٌَاُى  زؤَهةبةفطة 93

 30 ئاغِني زةضبةُسى ضِاُية -كؤية  -غويٌَاُى  زةضبةُسى ضِاُية 94

 35 كؤُلطييت باُةخايَ -ٓيعؤث  -زوكاْ  -غويٌَاُى  توةغوضاْ 95

 45 كؤُلطييت غةُطةغةض -قةضةتةثة  -زوكاْ  -غويٌَاُى  غةُطةغةض 96

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  زةضكؤتط -بيَػتاُة  -قاظياوا  -غويٌَاُى  زةضكؤتط 97

 35 كؤُلطييت باُةخايَ -قةضةتةثة  -زوكاْ  -غويٌَاُى  بةغتةغيَّ 98

 35 كؤُلطييت ُةًاغىكؤ -غويٌَاُى  كوُةًاغى 99

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  خيَوةتة -غويٌَاُى  خيَوةتة 100

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  بةضزبةضز -ًاوةت  -ؾةًػاوا  -غويٌَاُى  (2ؾةٓيس قةالح )بةضزبةضز 101
 30 ئاغِني ياالُقؤظ -بةضزةظةضز  -غويٌَاُى  ياالُقؤظ 102
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 35 ئاغِني -كؤُلطيت  ًاوةت -ئةظًةضِ  - غويٌَاُى (1Aؾةٓيس قةالح )بةضزبةضز 103

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  ًاوةت -ئةظًةضِ  -غويٌَاُى  (1Bؾةٓيس قةالح )بةضزبةضز 104

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  غِحةَهة -غويٌَاُى  غِحةَهة 105

 40 كؤُلطييت قةالضواالْ -غويٌَاُى  Bقةالضواالْ  106

 40 كؤُلطييت ضواالْقةال -غويٌَاُى  Dقةالضواالْ  107

 ثطزى ئاغِى كؤُى قةالضواالْ 108
ثطزى ئاغِى كؤُى  -غيتةن  -غويٌَاُى 

 قةالضواالْ
 25 ئاغِني -كؤُلطيت 

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  تةطةضاْ -غيتةن  -غويٌَاُى  Aتةطةضاْ  109

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  تةطةضاْ -غيتةن  -غويٌَاُى  Bتةطةضاْ  110

 35 كؤُلطييت كاُى غاضز -غيتةن  -غويٌَاُى  اضزكاُى غ 111

 40 كؤُلطيت قةالضواالْ -غويٌَاُى  Aقةالضواالْ  112

 30 كؤُلطييت ؾيَدةَهٌاضيَّ -ؾةًػاوا  -غويٌَاُى  ؾيَدةَهٌاضيَّ 113

 30 ئاغِني 2غوضةباْ  -غويٌَاُى  2غوضةباْ  114

 30 ئاغِني غوضةباْ -غويٌَاُى  1غوضةباْ  115

 30 كؤُلطيت ثاضِةظاْ -ضواضتا  -غويٌَاُى  ثاضِةظاْ 116

 30 ئاغِني -كؤُلطيت  غيابوضاْ -ضواضتا  -غويٌَاُى  غيابوضاْ 117

 35 كؤُلطييت ئيَطاْ -ثيَِحويَّ  -غويٌَاُى  ًةضظى بامشار 118

 35 ئاغِني غةضغوضاو -تاتاْ  -ثيَِحويَّ  -غويٌَاُى  غةضغوضاو 119

 30 ئاغِني ضةًى طةوضة -ثيَِحويَّ  -ُى غويٌَا تاتاْ 120

 30 كؤُلطييت ًيؿياو -ثيَِحويَّ  -ُاَهجاضيَع  -غويٌَاُى  ًيؿياو 121

 35 كؤُلطييت باهيلةزةض -تاتاْ  -ثيَِحويَّ  -غويٌَاُى  باهيلة زةض 122

 30 كؤُلطييت طؤىل -ثيَِحويَّ  -غويٌَاُى  Aطؤىل  123

 30 ئاغِني طؤىل -ّ ثيَِحويَ -غويٌَاُى  Bطؤىل  124

 30 كؤُلطييت طؤىل -ثيَِحويَّ  -غويٌَاُى  Cطؤىل  125

 30 ئاغِني طؤىل -ثيَِحويَّ  -غويٌَاُى  Dطؤىل  126

 30 ئاغِني -كؤُلطيت  كاُى ًاُطا -قوطر  -غويٌَاُى  كاُى ًاُطا 127

 35 كؤُلطييت ثيَِحويَّ -ُاَهجاضيَع  -غيسقازق  -غويٌَاُى  ُاَهجاضيَع 128

 25 ُةظاُطاو ٓؤؾياضى -عةضبةت  -غويٌَاُى  ٓؤؾياضى 129

 30 كؤُلطييت باخى -ذاجى ُاًيق  -عةضبةت  -غويٌَاُى  باخى 130

 30 ئاغِني -كؤُلطيت  غيسقازق -عةضبةت  -غويٌَاُى  غيسقازق 131

 50 كؤُلطييت ضةُاخطياْ -عةضبةت  -غويٌَاُى  ضةُاخطياْ 132

 35 كؤُلطييت ظةَهٍ  -عةضبةت  -غويٌَاُى  ظةَهٍ 133
 35 كؤُلطييت بياضة -غيسقازق  -عةضبةت  -غويٌَاُى  Aبياضة  134

 35 ئاغِني بياضة -غيسقازق  -عةضبةت  -غويٌَاُى  Bبياضة  135

 30 كؤُلطييت ذاجى ًاًةُس-جى ُاًيقذا-عةضبةت-غويٌَاُى ذاجى ًاًةُس 136
 35 كؤُلطيت قةضةتاًوض-ى خيََواْباُ-قةؾتى-عةضبةت-غويٌَاُى قةضةتاًوض 137

 35 كؤُلطييت طةضِاوى ذاجى ؾةضيف -تةيِايَ  -غويٌَاُى  طةضِاوى ذاجى ؾةضيف 138
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 35 ئاغِني -كؤُلطيت  قازضكةضةَ -ؾيَذ وةغاْ  -غويٌَاُى  قازضكةضةَ 139

 35 ئاغِني -كؤُلطيت  قازضكةضةَ -غويٌَاُى  2قازضكةضةَ  140

 40 كؤُلطيت غةضقةال -كةالض  غةضقةال 141

 40 كؤُلطيت قوؾلوت  -ضةًطةًايَ  Aيةكرتبطِى ضةًطةًايَ  142

 40 كؤُلطيت قوؾلوت -ضةًطةًايَ  Bيةكرتبطِى ضةًطةًايَ  143

 40 كؤُلطيت كةضكون -غويٌَاُى  Aطوضطةى ؾةًايَ  144

 40 كؤُلطيت كةضكون -غويٌَاُى  Bطوضطةى ؾةًايَ  145

 40 كؤُلطيت كوُةكؤتط -ضةًطةًايَ  -غويٌَاُى  تيوةكؤ )باغةضِة( 146

 40 كؤُلطيت قةالضؤغاْ -باُى خيََواْ  -عةضبةت  -غويٌَاُى  ٓةكيع 147

 40 ُةظاُطاو قةضةتاًوض -ضةًطةًايَ  -غويٌَاُى  ٓةجنرية 148

 40 ئاغِني -كؤُلطيت  ٓيَطؤ -غةفطةظةضوْ  -كوُةًاغى  -غويٌَاُى  وةيػة 149

 40 بؤضي غِسوقي -ئاغِني  طةضًم -ثيَِحويَّ  -ٌاُى غويَ طةضًم 150

 40 كؤُلطييت غويٌَاُى -ضةُاخطياْ  -عةضبةت  ضةُاخطياْ 151

 40 كؤُلطييت ؾؤضِف -ضةًطةًايَ  ؾيوةغوض 152

 45 بؤضي -كؤُلطيت  شاضاوة -غةُطةغةض  -زةضبةُسى ضِاُية  غةُطةغةض 153
 40 غِسووقي اُيةضِ -ضواضقوضُِة  -ٓيعؤث  ضواضقوضُِة 154

 35 كؤُلطييت بةغتةغتيَّ -قةَهازظيَ   بةغتة غتيَّ 155

 ثازيَصطاي دهؤك ضيَيةً: 

 جؤزى ثسد شويٍَى ثسد ٌاوي ثسد ش
بازى 

 ثسد/تؤن

 100 ئاغّ -ًعزود املاُي  ًوغى -زٓون  ئاهوكا )طةظّ( 1

 100 ئاغّ -ًعزود كطوب  ًوغى -زٓون   ئاهوكا )ُوى(  2

 100 كوَُلطيتى  ُاذيا ضةًاُلى -ٓون ز غجيِساض 3

 150 كوَُلطيتى  ًوغى -زٓون  بةقاق  4

 100 ئاغّ -كوَُلطيت  ظاخو -زٓون   باغتلى 5

 150 كوَُلطيتى  تطكيا -ظاخو   ابطآيٍ اخلويى )كةظّ(  6

 200 كوَُلطيتى  تطكيا -ظاخو   ابطآيٍ اخلويى )ُوي(  7

 65 طغايَ / ئاغِنييوُيفيَ باتيفا -ظاخو   ظضيَعة 8

 100 كوَُلطيتى  باتيفا -ظاخو   زيطؾلىَ  9

 85 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني باتيفا -ظاخو   زوكطىَ 10

 85 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ًاُليـ -ظاويتة   غازيا 11

 85 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني باًطُى -ًاُليـ   ظظِلى  12

 85 / ئاغِنييوُيفيَطغايَ  ًاُليـ -ظاويتة   زيويا 13

 60 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ُةٓوة -ُاذية ضةًاُلىَ   ئةؾلةفتى  14

 100 كوَُلطيتى  ئةتطيـ  -زٓون   ئةتطوف  15

 55 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ؾيالزظي -ئاًيَسي   زيطةهون   16
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 55 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ٓاضيلا وٓووضا -زيطةهون    ٓاضيلا  17

 55 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني باضظاْ -ؾيالزظي   (باهِسا )طةظّ  18

 100 كوَُلطيتى  باًطُي -غلطيّ   بةضباُلىَ 19

 100 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ٓةوهري )جووْ( -زٓون   ثريبوب )طةظّ( 20

 200 كوَُلطيتى  ٓةوهري )ٓاتّ( -زٓون   ثريبوب )ُوي(  21

 100 ئاغّ - كطوب ٓةوهري )جووْ( -زٓون   ذػيِية )طةظّ(  22

 150 كوَُلطيتى  ٓةوهري )ٓاتّ( -زٓون  ذػيِية )ُوي(  23

 59 ئاغِني -بيَوي  ئاكطيَ -ئةتطيـ  قةغطون  24

 60 يوُيفيَطغايَ / ئاغِني ًوغى -ئاكطي  ًةُساْ  25

 70 ئاغِني -بيَوي  زيِاضتة -ئاكطي  1 -ظةُتا   26

 70 غِنيئا -بيَوي  زيِاضتة-ضيلا ئاكطي  2 -ظةُتا   27

 70 ئاغِني -بيَوي  زيِاضتة -ئاكطي   3-ظةُتا   28

 100 كوَُلطيتى  قاًيؿون -ظةُتا   قاًيؿون 29

 100 كوَُلطيتى  ُةٓوة  -ؾةضًّ  ُةٓوة  30

 150 كوَُلطيتى  ؾِطاي  -زٓون  غريوة   31

 100 كوَُلطيتى  طابريكي -ظاويتة   طابريكي  32

 100 كوَُلطيتى  طيَبٔيَ -ظاويتة   بٔيَطيَ  33

 100 كوَُلطيتى  قػطون -خِؼ  -ؾيداْ   خِؼ   34

 50 ئاغّ -كوَُلطيت  ظاخو -ئاًيسي   كوضكا  35

 50 ئاغّ -كوَُلطيت  ٓةفِسكا -ئاًيسي   ٓةفِلا  36

 100 كوَُلطيتى  زةظةضا ضيَلاْ -ئاًيسي   ئاظاًاضن   37

 100 كوَُلطيتى  ئاكطي -باضظاْ   بوى  38

 100 كوَُلطيتى  التلا و خاغتو -ؾيالزظي   ؾيالزظىَ 39

 50 ئاغّ -كوَُلطيت  طوُسى ٓطوضىَ   جةُطيع  40

 100 كوَُلطيتى  باضظاْ -ئاًيسي   باهِسا  41

 150 كوَُلطييت  ظوضكعاْ -بوي   ظوضكعاْ  42

 100 كوَُلطيتى  ظاخو -ًاُليـ   طوُس كوغا  43

 100 ُلطيتىكوَ ئوًطغيَِا  ئوًطغيَِا  44

 

هة كاتى ثيَويػت وة بةثيَى قؤُاغ وةظاضةتى ئاوةزاْ كطزُةوة و ُيؿتةجيَ كطزْ ٓةَهسةغتيَت بة  ضوازةً:
ظيازكطزُـى بطِطةى ُوىَ و ٓةًواضكطزُةوةي ئةَ بةياُة هةبةض ضِؤؾِايى بةضشةوةُسى طؿتى و هةضواضضيَوةى ياغاي 

 غةضةوة.
   وزةكطيَتةوة .ضِؤشُاًةى وةقايعى كوضزغتاْ بآل ةوة جيَ بةجيَ زةكطيَت وة هةئةَ بةياُة هة ضِؤشى زةضضوُي:ثيٍَجةً

 

 دةزبـاش عبداهلل زضـوه                                                                                           
 وةشيسى ئاوةدان كسدٌةوة و ٌيشتةجآ كسدن                                                                                          



 

 

 ( العدد194ذوازة )                                                                           –34 –                                                                        2016/ 31/1

 كسدن وةشازةتى ئاوةدان كسدٌةوة و ٌيشتةجآ
 21/1/2016لة  404ذوازة: 

 
 

 2016(ى ضالَى 2بةياٌى ذوازة )
 

 ضِيَطا ياغاى 2012 غاَهى (ى3) شًاضة ياغاي (ى25) ًاززةى هة زضاوة ثيٌَاْ كة تةىآلزةغة ئةو ثيَي بة

 يةكةًـى بةؾي هة يةكةَ ًاززةى ى( ؾةؾةَ بةُسى ) بة ئاًاشة  عيَطاق - كوضزغتاْ ٓةضيٌَى ةكاُىطؿتيي

 و ُاوخؤ وةظاضةتى و كطزْ ُيؿتةجىَ و كطزُةوة ئاوةزاْ وةظاضةتى ُيَواْ ٓاوبةؾى كؤُووغى بة ثاَهجؿت ، ياغاكة
 بة بطِياضًاُسا كوضزغتاْ ٓةضيٌَي اوباُةكاُيضِيَط ثالُى ًاغتةض كطزُي ثةغِس زواي وة ئابووضى و زاضايى وةظاضةتى

 :خواضةوة ؾيَوةيةى بةَ كوضزغتاْ ٓةضيٌَى هة توُيَوةكاْ ضِاطةياُسُى
 

   هةوليَس ثازيَصطاييةكةً : 

 
 

 تيَبيٍى ن / وةتستوٌيَى دزيَر ى توٌيَنشويٍَ ٌاوى توٌيَن ش
 و بووةتةوا مغايسيَض ٓةؤ ب/  385 ئؤًةضاْى اجذ -ط ٓةوهيَى ضِيَطا ًرياوة 1
 ُةكطاوةو تةوا ن غايسية/  1300 يَدٌةى ببةُساو –دٌة ى بيَضِيَطا بيَدٌة 2
 

 

 ضميَىاٌي ثازيَصطايدووةً: 
 

 تيَبيٍى ن / وةتستوٌيَى دزيَر ى توٌيَنشويٍَ ٌاوى توٌيَن ش
 بووةو تةوا / بؤ ٓةض كةغيَم 700 زةضبةُسخياْ -ى غويٌَاُى ضِيَطا زةضبةُسخياْ 1
 بووةو تةوا / بؤ ٓةض غايسيَم 2370 يـتةنغ -ى غويٌَاُى ضِيَطا طِةوثيَؿ 2
 
 
 

 ظيازكطزُى بة ٓةَهسةغتيَت كطزْ ُيؿتةجيَ و كطزُةوة ئاوةزاْ وةظاضةتى قؤُاغ بةثيَى وة ثيَويػت كاتى هة ةً:ضيَي

 غةضةوة. ياغاي ىضواضضيَوة هة و طؿتى بةضشةوةُسى ضِؤؾِايى هةبةض بةياُة ئةَ وٓةًواضكطزُةوة ُوآ بطِطةى
 

 طيَتةوةوزةكبآل كوضزغـتاْ وةقايعـى ضِؤشُاًةى هة وة زةكطيَت بةجيَ جيَ زةضضوُيةوة ضِؤشى هة بةياُة ئةَ ةً:ضواز

 
 

 دةزبـاش عبداهلل زضـوه                                                                                          
 وةشيسى ئاوةدان كسدٌةوة و ٌيشتةجآ كسدن                                                                                          
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 وزارة الداخلية 
 17/1/2016يف  1168:رقم 

 يط١ٓ( 6) زقِ ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ قإْٛ َٔ( 1) ايفكس٠( 3) املاد٠ مبٛدب يٓا املخٛي١ ايصالسٝات اىل اضتٓادًا
 اصدزْا نٛزدضتإ اقًِٝ يف ايٓافر( 2004) يط١ٓ( 86) زقِ املسٚز قإْٛ َٔ( أ) ايفكس٠( 36) املاد٠ ٚ (2009)

 :  االت١ٝ ايتعًُٝات
 2016 لسنة( 3) رقم تعليمات

 السياقة تعليم  مكاتب عمل  تنظيم تعليمات
                                  -:  االوىل املادة
 -: اشا٤ٖا املب١ٓٝ املعاْٞ ايتعًُٝات ٖرٙ تطبٝل غساضال االت١ٝ بايتعابري ٜكصد

 .ايعسام نٛزدضتإ القًِٝ ايداخ١ًٝ ٚشٜس :الوزير -1
 .نٛزدضتإ اقًِٝ يف يًُسٚز ايعا١َ املدٜس١ٜ :العامة املديرية -2
 .ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ يف ادتٛد٠ ضُإ َدٜس١ٜ :اجلودة مديرية -3
 . احملافظ١ َسٚز َدٜس١ٜ – املديرية -4
 .ايطٝازات قٝاد٠ بتعًِٝ ٜكّٛ ايرٟ اجملاش  تبامله – املكتب -5
 .  املهتب اداز٠ عٔ املطؤٍٚ – املدير -6
 .  ايػسض هلرا املعد املٓٗر ٚفل ايٓظسٟ بايتدزٜظ ٜكّٛ َٔ – املعلم -7
 .  ايطٝاز٠ قٝاد٠ نٝف١ٝ ع٢ً ايعًُٞ بايتدزٜب ٜكّٛ َٔ – املدرب -8
 . ١ايطٝاق اصٍٛ تعًِ  يػسض املهتب اىل اْت٢ُ َٔ – املتدرب -9

 . خاص١ َٛاصفات ذات ٚتهٕٛ ايطٝاق١ ع٢ً يًتدزٜب َعد٠ ضٝاز٠ – التعليم سيارة -10
       - : الجانية املادة
                       -: َاًٜٞ املهتب بٓا١ٜ يف ٜشرتط -:اوالً

 عٔ َطاستٗا التكٌ ايٓظس١ٜ احملاضسات تًكٞ يػسض االقٌ ع٢ً ٚاسد٠ قاع١ ع٢ً املهتب حيتٟٛ إ جيب -8
 قاع١ ْظاّ يف َعتُد ٖٛ نُا احملاضسات يتًك٢ ايالش١َ ايتع١ًُٝ ايٛضا٥ٌ بهاف١ زتٗص٠ َسبع َرت (35)

 (.داتاشٛ) ضُٝٓا عسض حتتٟٛ إ جيب سٝح ادتاَعات يف احملاضس٠
 .ٚايتطذٌٝ يالداز٠ ٚغسفتني االداز٠ َطتًصَات مجٝع ع٢ً ايػسف١ حتتٟٛ إ ع٢ً املهتب ملدٜس غسف١ -9

 . نافرتٜا -10
 . املتدزبني كباٍالضت غسف١ -11
 . اذته١َٝٛ املهاتب ْظاّ ٚفل َؤثج١ ٚاملعًُني احملاضسٜٔ الضرتاس١ غسفتني -12
 . يًسداٍ (2)ٚعدد يًٓطا٤ (2) عدد تٛايٝت -13



 

 

 ( العدد194ذوازة )                                                                           –36 –                                                                        2016/ 31/1

 اهلٝهٌ َٓصٚع١ تعًِٝ بطٝاز٠ زتٗص٠  َسبع َرت (35) عٔ َطاستٗا التكٌ املٝهاْٝهٞ يًتعًِٝ قاع١ -14
 . املٝهاْٝه١ٝ ايطٝاز٠ ادصا٤ ع٢ً املتدزب تعًِٝ يػسض تصًٝح َٚعدات

 حيل ٚ املسٚز َدٜسٜات ضاسات َٛاصفات ْفظ  ٚفل َسبع َرت (600) عٔ َطاستٗا التكٌ يًتدزٜب ضاس١ -15
 . بايتٓاٚب يًتدزٜب شتصص١ ٚاسد٠ ضاس١ هلِ تهٕٛ إٔ املهاتب اصشاب َٔ الزبع١

 تطتعٌُ ضٝاز٠ نٌ ٚ قبًٗا اييت ايطٓتني اٚ ايط١ٓ َٛدٌٜ ضٝازتني عٔ عددٖا الٜكٌ يًتعًِٝ ضٝازات -16
 .ذيو بعد تبدًٜٗا جيب ٚ فكط ضٓٛات ثالخ ملد٠ ايتدزٜب يػسض

 .املشرتنني اْظاز اَاّ االختباز ضاعات ٚ اضعاز ع٢ً حتتٟٛ يٛس١ تعًل -17
 . يًُٛاصفات االد٢ْ اذتد متجٌ( اٚاًل) ايفكس٠ يف ايٛازد٠ ايشسٚط -:ثانياً

             -: الجالجة املادة 
 -: َاًٜٞ ملهتبا َدٜس يف ٜشرتط

 .نٛزدضتإ اقًِٝ يف قا١ْْٝٛ بصٛز٠ َكًُٝا ادٓبًٝا أٚ عساقًٝا ٜهٕٛ إ. 1
 .ض١ٓ عشسٜٔ ٚ مخط١ عٔ عُسٙ ٜكٌ ال إ. 2
 .    بايشسف شت١ً دٓش١ اٚ ظٓا١ٜ ستهّٛ ٚغري ايطًٛى ٚ ايطري٠ سطٔ. 3
 . ايشسط ٖرا َٔ املشسٚع َايو ٜٚطتج٢ٓ ، االعداد١ٜ عٔ التكٌ شٗاد٠ ع٢ً ساصٌ. 4
 طب١ٝ دت١ٓ َٔ بشٗاد٠ بٛادب٘ قٝاَ٘ َٔ متٓع٘ اييت ٚايعاٖات ٚاملعد١ٜ ايطاز١ٜ االَساض َٔ ضاملا ٜهٕٛ إ .5

 .زمس١ٝ
       -: الرابعة املادة

 -:َاًٜٞ ايتعًِٝ ضٝازات يف ٜشرتط
 .ايٓافر املسٚز قإْٛ  يف عًٝٗا املٓصٛص ٚاالَإ املتا١ْ شسٚط فٝٗا تتٛفس إ -1
 .املدزب فٝٗا جيًظ اييت ادت١ٗ يف اضاف١ٝ قدَٞ َٛقف عت١ً -2
 .املدزب فٝٗا جيًظ اييت ادت١ٗ يف اضاف١ٝ قدَٞ فاصٌ عت١ً -3
 .املدزب اَاّ اضاف١ٝ اَا١َٝ َسا٠ -4
 .املدزب ظٛاز اضاف١ٝ داْب١ٝ َسا٠ -5
 ٚزقِ ٚعٓٛاْ٘ املسنص اضِ األَاَٝني ايبابني ع٢ً ٜهتب ٚ ايربتكايٞ بايًٕٛ  ايطٝاق١ تعًِٝ  ضٝازات تصبؼ -6

 (.20×40) َطاست٘  ابٝض َطتطٌٝ االمحسضُٔ بايًٕٛ اهلاتف
 أطاز ذٚ ضِ( 20) قاعدت٘ طٍٛ ايداخٌ َٔ َطا٤ ٖسَٞ َجًح اايتعًِٝ ضٝازات ضكف َٓتصف ع٢ً ٜجبت -7

 (.ضٝاق١ تعًِٝ ضٝاز٠) االمحس بايًٕٛ عًٝ٘ ٜهتب بٝطا٤ ٚاألزض١ٝ امحس خازدٞ
( ايتدزٜب حتت ايطا٥ل اْتب٘) االمحس بايًٕٛ عًٝ٘ ٜهتب ٤َطا  ابٝض َطتطٌٝ ايطٝاز٠ صٓدٚم ع٢ً ٜجبت -8

 (.20×30) َطاست٘
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 :      اخلامسة املادة
 -:َا٢ًٜ ايطٝاق١  َٚدزب َعًِ يف ٜشرتطً: اوال

 . االقٌ ع٢ً املتٛضط١ ايدزاض١ شٗاد٠ ع٢ً ساصٌ -1
  ضٓٛات ثالخ ع٢ً التكٌ َد٠ اصدازٖا ع٢ً َط٢ ع١َُٝٛ ضٛم اداش٠ ع٢ً ساصٌ -2
 ٚ قٛاْني ٚ عالَات ٚ ايطٝاز٠ قٝاد٠ ٚ ايطٝاز٠ باَٛز ناف١ٝ خرب٠ ٚ دزا١ٜ ع٢ً املعًِ اٚ َدزب ٜهٕٛ إ جيب -3

 .املسٚز تعًُٝات
 . ض١ٓ ٚعشسٜٔ مخظ عٔ عُسٙ ٜكٌ ال إ -4
 طب١ٝ دت١ٓ َٔ بشٗاد٠ بٛادب٘ قٝاَ٘ َٔ متٓع٘ اييت ٚايعاٖات ٚاملعد١ٜ ايطاز١ٜ االَساض َٔ ضاملا ٜهٕٛ إ -5

 .زمس١ٝ
 . بايشسف شت١ً دٓش١ اٚ ظٓا١ٜ ستهّٛ ٚغري ايطًٛى ٚ ايطري٠ سطٔ  -6
 خاص١ دٚز٠ ادتٝاشٙ بعد يًُسٚز ايعا١َ املدٜس١ٜ َٔ صادز٠ َدزب اٚ َعًِ شٗاد٠ ع٢ً ساصاًل ٜهٕٛ إ  -7

 .يًُسٚز ايعا١َ املدٜس١ٜ قبٌ َٔ تٓظِ  املدزبني اٚ باملعًُني
 يتشدٜح ٚذيو يًُسٚز ايعا١َ املدٜس١ٜ قبٌ َٔ تٓظِ ضٜٓٛا يًتطٜٛس خاص١ دٚز٠ي ٚاملدزب املعًِ خيطع -:ثانياً

     .ايتعًِٝ َهاتب قبٌ َٔ املكد١َ ارتدَات دٛد٠ ضُإ ٚ َعًَٛاتِٗ
   -: السادسة املادة 

 : االداش٠ َٓح شسٚط -:اوالً
 . ب٘ َسفكا احملافظ١ َسٚز َدٜس١ٜ اىل املهتب فتح اداش٠ طًب تكدّ. 1
 . قا١ْْٝٛ بصٛز٠ اقا١َ تجبت ٚثٝك١ أٚ ايعساق١ٝ دٓط١ٝ شٗاد٠. أ

 . االقا١َ ٚثٝك١ ٚ يالداْب بايٓطب١ ضفس دٛاش أٚ املد١ْٝ اسٛاٍ ١ٜٖٛ. ب
   َؤٖالتِٗ تٛضٝح ٚ شٗاداتِٗ ٚ( املدزبني) املعًُني ٚ االدازٟ ٚ املدٜس َٔ نٌ بامسا٤ قا١ُ٥. ز

 .هلِ د٠ايعا٥ ايطٛم اداشات تكدِٜ نريو ٚ خرباتِٗ ٚ    
  ايطٝاز٠ يهٌ املتٛفس٠ املعدات ٚ االدٗص٠ بٝإ ٚ( ايط١ٜٛٓ) ايتعًِٝ ضٝازات ًَه١ٝ ٚثا٥ل. د

 .ايطٝازات قٝاد٠ تعًِٝ يػسض    
 .االشخاص ع٢ً ٚ ايطٝازات ع٢ً بايتأَني خاص١ ٚثا٥ل. ٖـ
 ٚ ٚاالٚزام املعدات ٚ ايطٝازات ٚ املهتب َكس مبعا١ٜٓ احملافظات َسٚز َدٜس١ٜ َٔ َشه١ً خاص١ دت١ٓ تكّٛ. 2

 فٝ٘ يًبت ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ اىل َٚٓٗا ايعا١َ املسٚز َدٜس١ٜ اىل تسفع ايشسٚط ناف١ تتٛفس ٚ ايتدقٝل ٚبعد ايٛثا٥ل
 َٔ َصدم ايعًُٞ ٚ ايٓظسٟ تدزٜب اَانٔ ٚ املهتب َهْٛات فٝ٘ َٛضشًا املهتب مبٛقع ٖٓدضٞ زضِ ٜكدّ. 3

 .املٓطك١ بًد١ٜ قبٌ
 .ايطًٛى ٚ ايطري٠ طٔس َاٜجبت تكدّ. 4
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 اٚ ايتعًُٝات ٖرٙ يف املٓصٛص ايٛثا٥ل مجٝع ب٘ َسفكًا احملافظ١ َسٚز َدٜس١ٜ اىل االداش٠ َٓح طًب ٜكدّ -:ثانياً
 .املدٜس١ٜ تطًبٗا اخس٣ ٚثا٥ل ا١ٜ

 شسناتاي َدٜس١ٜ/ يًدٜٛإ ايعا١َ املدٜس١ٜ/ ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ اىل ايشسٚط اضتهُاٍ بعد املهتب ًَف ٜسضٌ -:ثالجاً
 .   االداش٠ َٓح ٚ اال١َٝٓ

 ضٜٓٛا االداش٠ ٚجتدد املد٠، تًو باْتٗا٤ ٚتٓتٗٞ اصدازٖا تازٜخ َٔ تبدا ٚاسد٠ ض١ٓ املهتب اداش٠ َد٠ -:رابعاً
 . ايتعًُٝات ٖرٙ يف عًٝٗا املٓصٛص َٓشٗا شسٚط  بعض اٚ اسد فكدإ  تبني اذا اال

  -:خامساً
 .املسٚز تطٜٛس سطاب يف ٜٚٛدع املهتب اداش٠ َٓح دٍنب دٜٓاز( 1,000,000) َبًؼ ٜطتٛف٢.1
 .  االداش٠ جتدٜد نبدٍ دٜٓاز( 500,000) َبًؼ ٜطتٛف٢.2

 -: السابعة املادة
 .  املهاتب تطتٛفٝٗا اييت االدٛز يتشدٜد يًُسٚز ايعا١َ املدٜس١ٜ َٔ دت١ٓ تشهٌ-:اوالً

 اييت املد٠ ٚ اقاَاتِٗ ستاٍ ٚ( املتدزبني) ايطالب امسا٤ فٝٗا ٜدٕٚ ضذالت ٚ دفاتس تعد إ املهتب ع٢ً -:ثانياً
 فٝٗا تسفل خاص١ اضباز٠( املتدزب) طايب يهٌ ٜعد إ جيب نُا االختبازات ْتاٜر ٚ ايتعًِٝ يف قطٖٛا

 بٓتٝذ١ تُٓح اييت ايشٗاد٠ َٔ ْطخ١ ٚ( يًُتدزب) شخص١ٝ صٛز٠ ٚ املطتُطهات ٚ االٚزام مجٝع
 قبٌ َٔ تشهٌ خاص١ دت١ٓ قبٌ َٔ ٚايتدقٝل يًسقاب١ اباتٗاٚسط املهتب ضذالت ختطع االختبازٚ
 . احملافظات َسٚز َدٜسٜات

 -: الجامنة املادة
 تتٛفس ضٝاق١ تعًِٝ ملهتب تابع١ ايطٝاز٠ ناْت اذا اال ايطٝاز٠، قٝاد٠ ع٢ً ايتدزب شخص الٟ جيٛش ال – اوالً

 .ايتعًُٝات ٖرٙ يف احملدد٠ ايشسٚط فٝٗا
 اذا اال ٚخازدٗا املدٕ داخٌ ايعا١َ ايشٛازع يف ايطٝاز٠ قٝاد٠ ع٢ً شخص اٟ تدزٜب زبيًُد جيٛش ال – ثانياً

 .املهتب اىل َٓتُٝا املتدزب نإ
 -:التاسعة املادة
 ٚايتدزٜب ايٓظسٟ يًتعًِٝ اضاضا ٜهٕٛ ايطٝاز٠ قٝاد٠ يتعًِٝ خاص َٓٗاز باعداد يًُسٚز ايعا١َ َدٜس١ٜ تكّٛ

 .املٓٗر ٖرا الصتاش ايالش١َ ٚايٓظس١ٜ ايع١ًُٝ ايطاعات دٜس١ٜامل ٚحتدد املهاتب دتُٝع ايعًُٞ
  -:العاشرة املادة
 -: االت١ٝ اذتاالت اسد٣ يف املهتب اداش٠ تًػ٢
 .ٚاسد شخص باضِ ناْت اذا االداش٠ صاسب ٚفا٠ – اوالً

 . ايتعًُٝات ٖرٙ يف عًٝٗا املٓصٛص مبٓشٗا ارتاص١ ايكا١ْْٝٛ ايشسٚط اسد فكدإ – ثانياً
 .ادً٘ َٔ ٚدد ايرٟ ايػسض يػري املهتب اضتخدّ اذا – جاًثال

 .ايػا٤ٖا االداش٠ صاسب طًب اذا – رابعاً
 .ايتٓاشٍ اٚ االجياز اٚ بايبٝع باملهتب بايتصسف قاّ اذا – خامساً
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 -:عشر احلادية املادة
 سطب نٌ  املهتب يف يًتدزٜظ شتتص١ سه١َٝٛ د١ٗ ا١ٜ َٓتطيب اٚ املدٜس١ٜ َٚٓتطيب بطباط االضتعا١ْ جيٛش

 .ايسمسٞ ايدٚاّ اٚقات بعد  اختصاص٘
 -:عشر الجانية املادة

 ايشسٚط تٓفٝر َٔ يًتاند ايطٝاز٠ ضٝاق١ تعًِٝ َهاتب يتفتٝش دت١ٓ احملافظات يف َسٚز َدٜس١ٜ نٌ يف تشهٌ 
 .ايتعًُٝات ٖرٙ يف ايٛازد٠ ٚاالسهاّ

 -:عشر الجالجة املادة
 .  ايتدزٜب اثٓا٤ تستهب اييت املسٚز١ٜ خايفاتامل َطؤٚي١ٝ املدزب ٜتشٌُ - اوالً

 ٚي٘ ايتدزٜب، باعُاٍ املدزبني قٝاّ اثٓا٤ تكع اييت اذتٛادخ عٔ ايٓامج١ املد١ْٝ املطؤٚي١ٝ املهتب ٜتشٌُ – ثانياً
 .ايكإْٛ السهاّ ٚفكا اذتادخ ٚقٛع يف تعُدُٖا اٚ تكصريُٖا ثبت اذا املتدزب اٚ املدزب ع٢ً ايسدٛع سل

 .ناف١ اذتٛادخ ضد ي٘ ايعا٥د٠ ايتدزٜب ضٝازات ع٢ً ايشاٌَ بايتاَني ايكٝاّ املهتب ع٢ً – ثالجاً
 -: عشر الرابعة املادة
 .اخس٣ َهاتب عٔ ميٝصٙ باملدزبني خاص١ َالبظ َهتب يهٌ ٜهٕٛ
 -:عشر اخلامسة املادة
  احملددٙ ايفرت٠ خالٍ ايتعًُٝات ٖرٙ ٚفل اٚضاعٗا تهٝٝف ايتعًُٝات ٖرٙ صدٚز قبٌ اجملاش٠ املهاتب ع٢ً

 .  يٓفاذٖا
 -:  عشر السادسة املادة

 .ايطٝاق١ تعًِٝ َهاتب شسٚط بٓفظ ايطٝاق١ يتعًِٝ شسنات فتح جيٛش.1
 . ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ سطاب يف نتأَٝٓات ْكدا دٚالز( $50,000) َبًؼ ابداع ٜتِ.2
 .ايشسنات ق١يطٝا تعًِٝ ١َٓٗ ممازض١ اداش٠ َٓح عٔ دٜٓاز(6,000,000) َبًؼ ٜطتٛف٢.3
 . االداش٠ جتدٜد عٔ دٜٓاز(2,000,000) َبًؼ ٜطتٛف٢.4

 -: عشر السابعة املادة
 .ايتعًُٝات ٖرٙ تٓفٝر يتطٌٗٝ ضٛابط اصداز ايعا١َ املسٚز ملدٜس١ٜ
 -:عشر الجامنة املادة

 .ايتعًُٝات ٖرٙ اسهاّ َع تتعازض اٚاَس اٚ تعًُٝات باٟ الٜعٌُ
 -:  عشرة التاسعة املادة
 .(  ٚقا٥ع نٛزدضتإ)  ايسمس١ٝ ادتسٜد٠ يف ْشسٖا تازٜخ َٔ اشٗس ضت١ َسٚز بعد ايتعًُٝات رٖٙ تٓفر

 
 ريم سنجارىـك                                                                                                                                 

 خليةلدار اـوزي                                                                                                                                 
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 وزارة الداخلية 
 25/1/2016يف  1846:رقم 

 (6) زقِ نٛزدضتإ القًِٝ ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ قإْٛ َٔ (1/ايفكس٠ 3) املاد٠ مبٛدب يٓا املخٛي١ ايصالس١ٝاىل  اضتٓادًا
 ٚقا٥ع دسٜد٠ يف املٓشٛز 2015 يط١ٓ( 3) املسقِ ايتعدٌٜ ٝإبب ٚاذتاقا ايعا١َ املصًش١ كتطٝاتٚ مل 2009 يط١ٓ

 : تٞاآل ايتعدٌٜ اصداز ،قسزْا( 2015 ٍٚاأل نا30ْٕٛ) يف ايصادز٠( 193) بعددٖا نٛزدضتإ
 

 2016 لسنة( 2) رقم بيان
 

              املتخصص١ ٚاملعاٌَ ٚاحملاٍ ٚاملهاتب ٚ ايشسنات اداش٠ َٓح اتتعًُٝ 2015 يط١ٓ( 6) زقِ تعًُٝات تعدٌٜ
 -:نٛزدضتإ اقًِٝ يف املدْٞ ٚايدفاع ايعا١َ ايطال١َ زتاٍ يف

 نٛزدضتإ ٚقا٥ع دسٜد٠ يف املٓشٛز٠ 2015 يط١ٓ 6 زقِ تعًُٝات َٔ ايطادض١ املاد٠ اىل( 10) ايفكس٠ اضاف١ -1
 :تٞناآل ٚتهٕٛ( 2015 ايجاْٞ ٔتشس5ٜ) يف ايصادز٠( 192) بعددٖا

 (6)املادة
 . ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ سطاب يف( اَسٜهٞ دٚالز ايف عشسٕٚ) مببًؼ تأَٝٓات داعٜـإ -10
 .(  نٛزدضتإ ٚقا٥ع ) ايسمس١ٝ ادتسٜد٠ يف ْشسٙ  تازٜخ َٔ ايبٝإ ٖرا ٜٓفر -2

  
 
 
 
 
 سنجاري كريم                                                                                                           

 الداخلية وزير                                                                                                           


