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 ئُجنىوٌُِ وَشيساُ ضُزؤكايُتِ 
 5/4/2016لُ  1515 :ذوازَ

 ازبـسِيـ
 زَِٜه١ٚتٞ ٟ(10) ذَاز٠ ئاضاٜٞ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١( 57) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ بسِٜازٟ ب١دٚاٟ دٚا
 ثَٝداٜٚطيت خا٠ٕٚ ٚ ن١َئ١ْداَإ َٛٚض١ٟ ثَٝداض٠ٚ١ْٟٚٛ ٚ زَِٜهدطت٠ٚ١ٓ ب١َ١ب١ضيت ٚ, 21/12/2015

 ضٝطت١َٞ ي١ ْادادث١ز٠ٚزٟ ١َْٖٝػتين ٚ ضانطاشٟ ثسؤض١ٟ ضٛازض٠َٟٛٝ ي١,  ١ٜتٞآلنؤ١َ ٚدَٜسٟضا ٚ تاٜب١ت
 ٚ ٠ٚزبطسٕ ئُٝتٝاشاتا١ْ ي١ّ ضٛٚد غاٜطت١ ن١ضاْٞ ت١ْٗا ب١جؤزَٜو ٚ تَٜٛرا١ْ ئ١ّ ئُٝتٝاشاتٞ داب١غهسدْٞ

 ٚ َاف ٜاضاٟ ٠ضاٚنسدْٞزِ ب١ ْاغاٜطت١ ن١ضاْٞ ْاٟٚ ي١ ئَٝطتا ضٛٚد١َْداْٞ يٝطيت ثانهسد٠ٚ١ْٟ ١ٖز٠ٖٚا
                     ٚ زَُِٜٓا١ٜٝناْٞ ٚ 2011 ضاَيٞ ٟ(22) ذَاز٠ تاٜب١ت ثَٝداٜٚطيت خا٠ٕٚ ٚ ن١َئ١ْداّ ئُٝتٝاشاتٞ

 2016 ئاشازٟ (28٣) زَِٜه١ٚتٞ ي١ دازاٜٞ ق١ٜساْٞ زِٚٚب١زِٚٚب٠ٚ١ْٟٚٛ يٝر١ْٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١بسِٜازٟ ئاَاذ٠
 -:ب١ بسِٜازَاْدا

 خا٠ٕٚ ٚ ن١َئ١ْداَإ ئُٝتٝاشاتٞ ضٛٚد١َْداْٞ ي١ تؤَازنساٚإ ض١زج١ّ زَِٜهدطت٠ٚ١ٟٓ ٚ ثَٝداض٠ٚ١ْٚٛ :يُكًُ
 يٝر١ْٟ ي١ال١ٜٕ ناز زِؤذٟ ٠ٚ١ْد(90) َا٠ٟٚ ي١ ١ٜتٞآلنؤ١َ ضاٚدَٜسٟ تؤزِٟ ٚ تاٜب١ت١نإ ثَٝداٜٚطت١ٝٝ

 بسِٜاز٠ ئ١ّ جَٝب١جَٝهسدْٞ َُٜٓاٜٞزِ د٠زضْٛٚٞ زَِٜه١ٚتٞ ي١ ض١ز٠ٚ٠ ئاَاذ٠ثَٝدزاٟٚ بسِٜازٟ ب١ ثَٝهٗاتٛٚ
 . ثَٝداٜٚطت١ٝٝنإ ٚ ١َزد ض١زج١ّ ١ٖبْٛٚٞ ٚ غاٜطت١بٕٛٚ ب١َٓاٟ ي١ض١ز

 ب١ثَٝػٓٝازٟ ٚ ١َْٜٝٛنإ زَُِٜٓا١ٜٝ ب١ثَٝٞ ئاَاذ٠ثَٝدزاٚ ئُٝتٝاشاتٞ ي١ َْٟٛ ١َْدٟدضٛٚ ْاٟٚ تؤَازنسدْٞ :دووًَ
 ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ز٠ِشا١َْدٟ ٚ ٚئابٛٚزٟ ٜٞدازا ٠ٚشاز٠تٞ الز١ٜٓبْٛٚٞ ٚ تاٜب١مت١ْد ٠ٚشاز٠تٞ
 زَُِٜٓا١ٜٝ ٚ ٜاضا ي١ ٖاتٛٚ ثَٝداٜٚطت١ٝٝناْٞ ٚ ١َزد طػت ١ٖبْٛٚٞ ي١ دَيٓٝابٕٛٚ دٚاٟ ي١ د٠بَٝت ٠ٚشٜسإ

 . ١َْٜٝٛنإ
 ١ٜت١ٞآلنؤَ ٚنازٚبازٟ ناز ٠ٚشاز٠تٞ ٚزَُِٜٓا١ٜٝناْٞ دازا١ٜٝنإ زَُِٜٓا١ٜٝ ب١ض١زج١ّ نازنسدٕ زِاطستين :ضًًًَُ

 . د٠زد٠ضَٝت ١َب١ضت١ ئ١ّ بؤ َْٟٛ زَُِٜٓاٜٞ تا٠ٚنٛ ثَٝدزاٚ ئاَاذ٠ ضٛٚد١َْداْٞ ب١ تاٜب١ت
 ثاشد٠(15) َا٠ٟٚ ي١ ١ٜتٞآلنؤ١َ نازٚبازٟناز ٚ ٠ٚشاز٠تٞ ١َٖا١ْٖطٞ ب١ ئابٛٚزٟ ٚ دازاٜٞ ٠ٚشاز٠تٞ :ضىازًَ

 بسِٜاز٠ ئ١ّ جَٝب١جَٝهسدْٞ ئاضاْهازٟ بؤ تثَٜٝٛط زَُِٜٓاٜٞ,  بسِٜاز٠ ئ١ّ د٠زضْٛٚٞ زَِٜه١ٚتٞ ي١ ناز زِؤذٟ
 . د٠زد٠نات

 جَٝب١جَٞ ي١ زَِٜه١ٚت٢ د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ بسِٜاز٠ ئ١ّ ٠ٚشاز٠ت ب١ ١ْب١ضرتاٚ ال١ْ١ٜناْٞ ٚ ٠ٚشاز٠ت ض١زج١ّ :ثًٍَجًُ
 . ( بآلٚد٠نسَٜت٠ٚ١نٛزدضتإ ٠ٚقاٜعٞ) ؤذْا١َٟزِ ي١ د٠ن١ٕ ٚ

 
 ًٌَضريظاُ بـازشاٌِ                                                                                                      

 ضـُزؤكِ ئُجنىوٌُِ وَشيساُ                                                                                                       
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ
 22/2/2016لُ  9/4/1597ذوازَ : 

 

 د٠ضت١ٟ ١ٜناْٞ ثَٝداٜٚطيت نسدْٞ دابني ب١ تاٜب١ت١ ن١ 2013 ضاَيٞ ٟ(11) ذَاز٠ زَُِٜٓاُٜٝإ دٚاٟ ب١ دٚا
 -:  ب١ بسِٜازدزا نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ي١ داد٠ٚزٟ ث١مياْطاٟ ي١ ٚا١ْٚٚت٠ٚ١ٓ

 

 2016ّ ضالَِ (12) ذوازَ دازايٌ يٍَىايٌزِ
 تٍُوَواٌُوو ثًَداويطيت

 

 ٚ َاَؤضتاٜإ ي١ ١ٖز١ٜى بؤ ٚا١ْٚٚت٠ٚ١ٓ نسَٜٞ ٠ٚى دٜٓاز ١ٖشاز ثاْص٠ ت١ْٗا( 150000) بسِٟ ٞنسدْ خ١زد -1
 .    د٠ٚ١ًََٜٓٝ٠ ث١مياْطا ي١ ن١ ٚا١ٜ١ْى ١ٖز بؤ داد٠ٚزٟ ث١مياْطاٟ ٚا١ْبَٝراْٞ

 ٞتَٜٛر٠ٚ١ٜٓناْ ض١زث١زغتٝازٟ نسَٜٞ ٠ٚى دٜٓاز ١ٖشاز ض١د ضَٞ ت١ْٗا( 3000000) بسِٟ نسدْٞ خ١زد -2
 ْا١َٟ ض١زث١زغيت زَُِٜٓاٜٞ ز٠ِضاٚنسدْٞ ٚ ض١زث١زغتٝاز ١َزج١ناْٞ بْٛٚٞ ب١ داد٠ٚزٟ ث١مياْط١ٟ قٛتابٝاْٞ

 . شاْطيت تَٜٛر٠ٚ١ٜٟٓ ٚ باآل خَٜٛٓدْٞ ٠ٚشاز٠تٞ ي١ ث١ٜس٠ِٚنساٚ شاْطيت
 َٝر١ْٟي ئ١ْداََٝهٞ ١ٖز بؤ ١ٜنحاز بؤدٜٓاز  ١ٖشاز بٝطت ٚ ض١د ت١ْٗا( 1200000) بسِٟ نسدْٞ خ١زد -3

 ث١ٜس٠ِٚنسدْٞ ٚ ١َزج١نإ ١ٖبْٛٚٞ ١َزجٞ ب١ داد٠ٚزٟ ث١مياْطاٟ قٛتابٝاْٞ تَٜٛر٠ٚ١ٜٟٓ ض١ز طفتٛطؤ
 . خ١زج١ٝٝ ئ١ٚ بؤ شاْطيت تَٜٛر٠ٚ١ٜٟٓ ٚ باآل خَٜٛٓدْٞ ٠ٚشاز٠تٞ ي١ ث١ٜس٠ِٚنساٚ َُٜٓاٜٞزِ

 خ١زد زِاطستين 11/2/2014 ي١ (1018) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ف١زَاْٞ ب١ ثاَيجػت -4
 . د٠نات ْاٚبساٚ ث١مياْطاٟ ب١ ثَٝػه١ؽ شاْطيت خص١َتَٝهٞ ن١ ن١ضَٝو ١ٖز بؤ ثاداغتَٝو نسدْٞ

 ١ٖز بؤ دٜٓاز٠ ١ٖشاز ض١د دٚٚ ت١ْٗا( 2000000) بسِٟ ب١ بٕٛٚ ْٝػت١جَٞ د٠زَاَي١ٟ نسدْٞ خ١زد -5
 ب١ّ ثاَيجػت ث١مياْطا ي١ خَٜٛٓدٕ ؤب ٖاتبَٝت ١ٖٚيَٝس٠ٚ٠ غازٟ د٠ز٠ٚ٠ٟ ي١ ن١ ث١مياْطا قٛتاب١ٝٝنٞ

 14/1/2016 ي١ (175) ذَاز٠ ْٛٚضساَٚإ ي١ ثَٝهساٚ ئاَاذ٠ ب١زٚازٟ ب١ ناز ٚ خٛاز٠ٚ٠ ب١َيط١ْاَا١ْٟ
 -:١ْنسَٜت

 . غازضتاْٞ بازٟ ثَٝٓاض١ٟ -أ
 . شاْٝازٟ نازتٞ -ب
 . خؤزاى ثطٛٚي١ٟ -د

 ئ١ٚ ق١د٠ز ب١ ٠ٚزد٠طسَٜت َاْطا١ْ تاٜب١تٞ زَاَي١ٜ١نٞد٠ ٠ٚزد٠طريَٜت ْاٚبساٚ ث١مياْطاٟ ي١ ثازَٜص٠ز٠ٟ ئ١ٚ -6
 بسٚاْا١َ ٚ خص١َت ضاَي١ناْٞ ب١ثَٝٞ , ٠ٚزٜد٠طسٕ ٠ٚشٜف١دا ي١ ٖا٠َٚي١ناْٞ ن١ جَٝطريا١ْٟ د٠زَاَي١ ٚ َٛٚض١

 .  (ف١زَاْب١ز+  زثازَٜص٠) ١ٖٚيَٝس د٠ز٠ٚ٠ٟ قٛتابٝاْٞ بْٛٚٞ ْٝػت١جَٞ د٠زَاَي١ٟ ي١ط١ٍَ يٝطت ١ٜى ب١
 . د٠نسَٜت خ١زد ث١مياْطا ي١ قٛتابٞ د٠ضتب١نازبْٛٚٞ ؤذٟزِ ي١ َُٜٓا١ٜٝزِ ئ١ّ -7

 ق حمىد يُز صدـزِاب                                                                                                      
 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                                        
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ
 25/2/2016لُ  9/4/1817ذوازَ : 

بؤ ١َب١ضت٢ زَٜهدطت٢ٓ  2010(٣ ضاَي٢ 5( ي١ ٜاضا٣ ٠ٚشاز٠ت٢ دازا٢ٜ ٚ ئابٛٚز٣ ذَاز٠ )2ب١ث٢َٝ َادد٠ )
 ث١ٜه١زٟ ٖؤب١ناْٞ ٚ ب١ؽ ٚ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ ب١زثسضٞ ٚ ٠ٛب١زب١زَِٜ بؤ ثا١ٜ د٠زَاَي١ٟ نسدْٞ خ١زد ضؤ١ْٝتٞ

ج١ّ ٠ٚشاز٠ت١نإ ٚ ف١زَاْط١نا٢ْ ١ْب١ضرتاٚ ض١ز ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت١ٝناْٞ ٚ طػت١ٝٝنإ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت١ٝ زَٜهدطتين
 -:ب١ ٠ٚشاز٠ت بسِٜازَاْدا ب١ د٠زنسد٢ْ ئ١ّ زَُِٜٓا١ٜٝ

 

 2016ّ ضالَِ (13) ذوازَ دازايٌ يٍَىايٌزِ
  ثايُ دَزوالٍَُ يٍَىايٌزِ

 

 . ثَٝٞ ناز١ْنسدٕ ٚ 2015 ضاَيٞ ٟ(15 ٚ 10) ذَاز٠ طػتاْدمنإ ١ٖزدٚٚ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -1
 2013 ضاَيٞ ٟ(1)ٚ 2012ضاَيٞ ٟ(11ٚ 6) ذَاز٠ طػتاْد١ْنامنإ ب١ ناز ثا١ٜ  د٠زَاَي١ٟ نسدْٞ خ١زد بؤ -2

 د٠نسَٜت 27/6/2010 ي١ (10159)ٚ 18/11/2008 ي١(  25631 ) ذَاز٠ ْٛٚضسا٠ٚنامنإ ٚ
 . ١َزج١ناْٞ ٚ خاٍَ ض١زج١ّ ب١ز٠ِضاٚنسدْٞ

 .  د٠نسَٜت ب١جَٞ جَٞ ٠ٚ٠ 1/3/2016 ب١زٚازٟ ي١ زَُِٜٓا١ٜٝ ئ١ّ -3
 
 
 
 
 

 ق حمىد يُز صدـزِاب                                                                                              
 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                              
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ
 

 3/3/2016لُ  9/4/2110ذوازَ : 
 

 

 ئ١جن١َْٛٞ بسِٜازٟ ب١ ئاَاذ٠ٚ 2010(٣ ضاَي٢ 5ئابٛٚز٣ ذَاز٠ )( ي١ ٜاضا٣ ٠ٚشاز٠ت٢ دازا٢ٜ 2ٚ) ب١ث٢َٝ َادد٠
 ئ١جن١َٕٛ ضهستاز١ٜتٞ/  ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ْٛٚضساٟٚ ب١ ن١ 3/2/2016 ي١ (81) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ
 -:زَُِٜٓاميإ د٠زنسد ئ١ّ ئؤتؤَبٌَٝ خ١زجٞ ب١ تاٜب١ت١ ٚ نسا٠ٚ ثَٞ طػتاْدْٞ 16/2/2016 ي١ (835) ذَاز٠

 
 

 2016الَِ ّ ض(14) ذوازَ دازايٌ يٍَىايٌزِ
 

 ئؤتؤوبًَن خُزجٌ يٍَىايٌزِ
 

  يُكًُ:
 -( :غخصي) ن١ضٞ خص١َتطٛشازٟ ١َب١ضيت بؤ نساٚ دابني َريٟ ئؤتؤَبًَٝٞ

 ناز١َْداْٞ ٚ غازضتاْٞ زِاذ٠ٟ ف١زَاْب١زاْٞ ) ٠ٚشٜف١ طػت١ٝناْٞ ث١ً ناز١َْداْٞ ٚ ف١زَاْب١ز ض١زج١ّ -1
 ٖؤناز٠ناْٞ ٚ َٞ ذهٛ طػيت ئؤتؤَبًَٝٞ ن١ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ دا١َشزا٠ٚناْٞ طػت ي١(  ض١زباشٟ

 ئ١ضتؤٟ ي١ ئؤتؤَبٝال١ْ ئ١ّ خ١زج١ٝٝناْٞ ض١زج١ّ , د٠َََٝٓٝت٠ٚ١ الٜإ ي١ ٚ ت١زخاْهسا٠ٚ بؤ  طٛاضت٠ٚ١ٜٓإ
 . د٠بَٝت خؤٜإ

( غخصي) ن١ضٞ خص١َتطٛشازٟ ١َب١ضيت بؤ ن١ د٠طسَٜت٠ٚ١ ئؤتؤَبٝال١ْ ئ١ٚ ض١زج١ّ ض١ز٠ٚ٠ ٟ(1) خاَيٞ -2
 طػت بؤ ْني طػيت خص١َتطٛشازٟ ١َب١ضيت بؤ ٚ( غازضتاْٞ ٜإ بَٝت ذهَٛٞ) ذَاز٠ٜإ ض جا ٔب١نازدَٜ

 .  ١ٜى ٠ٚى دا١َشزا٠ٚن١
 ث٠ٜٛ١ْدٜدازٟ ال١ْٜٞ زاد٠ضيت ٚ بط١ز٠ٚ١َٜٓٓ ئؤتؤَب١ًَٝناْٝإ د٠تٛأْ ض١ز٠ٚ٠ ٟ(1) خاَيٞ ثَٝض١ٚا١ْٟ ب١ -3 

 تسٟ ٖؤناز٠ناْٞ ١ٖبْٛٚٞ ذاَي١تٞ ي١ ٚ ُا١ٜٝزَٜٓ ئ١ّ د٠زضْٛٚٞ ثاؽ زؤذ( 15) َا٠ٟٚ تا به٠ٚ١ْ١
 ٚ ناز غَٜٛين ط١ٜػنت بؤ ب١نازبَٗٝٓٔ تسٜإ ٖاَٚي١ناْٞ ٠ٚى ذهَٛٞ طػيت خص١َتطٛشازٟ طٛاضت٠ٚ١ٟٓ

 .٠ٚشٜف١ٝٝناْٝإ ن١ٝٝضاآل ٚ ئ١زى زِاث١زاْدْٞ
 , ف١زَاْط١ن١ بؤ ٠د٠ط١زَٜٓسَٜت١ٚ ٚ نسإٚ دابني ن١ضٞ خص١َتطٛشازٟ ١َب١ضيت بؤ ن١ ئؤتؤَبَٝال١ْٟ ئ١ٚ -4

 . ب١نازبَٗٝٓسَٜت خص١َتطٛشازٟ ١َب١ضيت بؤ ْابَٝت
 ٚ ضصانإ ٚ خ١زج١ٝٝنإ ض١زج١ّ ي١ ب١زثسضٝاز٠ الد٠َََٝٓٝت٠ٚ١ ئؤتؤَب١ًَٝناْٝإ ن١ ف١زَاْب١زا١ْٟ ئ١ٚ -5

 ئ١ضتؤٟ خسا٠ٚت١   ئؤتؤَب١ًَٝن١ٟ ضؤٕ ض١ز٠ٚ٠ ٟ(3) خاَيٞ  ي١ ٖاتٛٚ َا٠ٟٚ ثاؽ ٚ ئؤتؤَب١ًَٝن١ تْٛدٚتَٛيٞ
 . ف١زَاْط١ن١ بؤ ط١زِاْد٠ٚ١ْ ناتٞ ي١ بَٝت غ٠َٛٝ ١َٖإ ب١ د٠بَٝت

 

  ً:دووَ
 . طػيت خص١َتطٛشازٟ ١َب١ضيت بؤ نساٚ دابني ًٞئؤتؤَبَٝ
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 ناز١َْداْٞ ٚ غازضتاْٞ زِاذ٠ٟ ف١زَاْب١زاْٞ)  ٠ٚشٜف١ طػت١ٝٝناْٞ ث١ً ناز١َْداْٞ ٚ ف١زَاْب١ز ض١زج١ّ -1
 ١َب١ضيت ب١  ال١ٜ ذه١َٛتٝإ طػيت ئٛتؤَبًَٝٞ ن١ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ناْٞدا١َشزا٠ٚ طػت ي١(  ض١زباشٟ

 ئ١ضتؤ د٠خسَٜت١ ئؤتؤَب١ًَٝ ئ١ّ ئ١ٚا , طػيت خص١َتطٛشازٟ ٚ ف١زَاْط١نإ نازٚبازٟ زِاث١زاْدْٞ
 . غٛفَٝس ف١زَاْب١زٟ

 . ١ٖبَٝت ناْٞغٛفَٝس١ٜٝ ْاْٚٝػا١ْ ثَٜٝٛطت١ ئ١ضتؤٟ د٠خسَٜت١ ئؤتؤَب١ًَٝن١ ن١ ف١زَاْب١ز٠ٟ ئ١ٚ -2
/  ثاع َٝين/  ثاع/  ثٝهب/  اضعاف) ٠ٚنٛ ئؤتؤَب١ًَٝناْٞ طػيت خص١َتطٛشازٟ ئؤتؤَبًَٝٞ ي١ ١َب١ضت -3

 ٖاٚغ٠َٛٝناْٞ ٚ(  غازؤضه١نإ ٚ غاز ثانهسد٠ٚ١ْٟ ئؤتؤَبًَٝٞ( / جند٠) خَٝسا فسٜان١ٚتين ئؤتؤَبًَٝٞ
 . بَٝت( ذهَٛٞ) ئؤتؤَب١ًَٝنإ ذَاز٠ٟ ن١ د٠طسَٜت٠ٚ١

 د٠بَٝت ب١ض١ز٠ٚ٠ ٚ نًٝؤ١َتس ١ٖشاز دٚٚ( 2000) ي١ طػيت غ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ئؤتؤَبَٝال١ْ ئ١ّ زؤْٞ ؤزٜينط -4
 .  طؤزٜين زؤٕ دٚاٜني ثاؽ ٚات١

                نًٝؤ١َتسٟ ب١َٓاٟ ي١ض١ز ئؤتؤَبَٝال١ْ ئ١ّ ٚخص١َتطٛشاز١ٜٝناْٞ ضٛٚت١َ١ْٞ دابٝٓهسدْٞ -5
 . ٠ٚ٠خٛاز غَٝٛاش٠ٟ ب١ّ د٠بَٝت ب١نازٖاتٛٚ

 . د٠نسَٜت دابني ضٛت١َ١ْٞ يٝرت( 1) نًٝؤ١َتسَٜو( 9) ١ٖز بؤ( ثٝطتؤْٔ 4) ن١ ئؤتؤَبَٝال١ْٟ ئ١ٚ بؤ -أ
 . د٠نسَٜت دابني ضٛت١َ١ْٞ يٝرت( 1) ن١ًَٛٝتسَٜو( 7) ١ٖز بؤ( ثٝطتؤْٔ 6) ن١ ال١ْٟئؤتؤَبَٝ ئ١ٚ بؤ -ب
 . د٠نسَٜت دابني ضٛت١َ١ْٞ يٝرت( 1) َٜون١ًَٛٝتس( 6) ١ٖز بؤ( ثٝطتؤْٔ 8) ن١ ال١ْٟئؤتؤَبَٝ ئ١ٚ بؤ -د
 , ئؤتؤَبٌَٝ ثَٜٝٛطيت تسٟ خ١زج١ٝٝنٞ ١ٖز ٚ ض١ز٠ٚ٠ ٟ( 5 ٚ 4) خاَيٞ ي١ ٖاتٛٚ خ١زج١ٝٝناْٞ بؤ -6

                     نسدٕ ض١زث١زغيت ب١َ١ب١ضيت ثَٝهبَٗٝٓسَٜت ٚد٠شطانإ داّ ٚ ف١زَاْط١ ي١ يَٝر١ٜ١ْى ثَٜٝٛطت١
                   نؤطا ي١ تؤَازبهسَٜت ٚخ١زج١ٝٝنإ ضٛت١َ١ْٞ ٚٚزد٠ناز١ٜٝناْٞ طتَٝوب١يٝ ٚ ب١دٚاداضْٛٚٞ ٚ

 . ذََٝسٜازٟ ٜإ
 

 .ْاطسَٜت٠ٚ١ تاٜب١ت ث١ً ف١زَاْب١زاْٞ زَُٜٓا١ٜٝ ئ١ّ يًُ: ضٌَ
  . د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ زؤذٟ ي١ زَُٜٓا١ٜٝ ئ١ّ  :ضىازًَ

 
 
 

 ق حمىد يُز صدـزِاب                                                                                                                   
 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                                                     
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 دازايِ و ئابىوزّ وَشازَتِ
 10/3/2016لُ  9/4/2455ذوازَ : 

 

 بسِٜازٟ ب١ ئاَاذ٠ٚ  2010(٣ ضاَي٢ 5( ي١ ٜاضا٣ ٠ٚشاز٠ت٢ دازا٢ٜ ٚ ئابٛٚز٣ ذَاز٠ )٢2 َادد٠ )َٝب١ث
/  ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ْٛٚضساٟٚ ب١ ن١ 3/2/2016 ي١ (64) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ

 -:زَُِٜٓاميإ د٠زنسد  ئ١ّ نسا٠ٚ بؤ طػتاْدْٞ 16/2/2016 ي١ (824) ذَاز٠ ئ١جن١َٕٛ ضهستاز١ٜتٞ
 2016ّ ضالَِ (15) ذوازَ دازايٌ يٍَىايٌزِ

 ُـىوضـو
 ١ٖزَُٜٞ خؤزاْٞ َٛٚض١ دازا١ٜٝناْٞ غاٜطت١ ي١ زَِٜر١ٜ٠ى ثاغ١ن١ٚتهسدْٞ ضٝطت١َٞ ث١ٜس٠ِٚنسدْٞ  -1

 ب١َٓاٟ ض١ز ي١ ثاغ١ن١ٚت زَِٜر٠ناْٞ ب١ ٜب١تتا ئابٛٚزٟ ٚ دازاٜٞ ٠ٚشاز٠تٞ خػت١ناْٞ ب١ث٢َٝ نٛزدضتإ
 . د٠زَاَي٠ٚ١ ٚ َٛٚض١ ب١ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ي١ خؤزإ َٛٚض١ دازاٜٞ غاٜطت١ٟ طػيت نؤٟ

(  َطتركة زواتب اَاْات ) ْاٟٚ ب١ د٠نسَٜت ثاغ١ن١ٚت ن١ , َٛٚض١خؤز دازاٜٞ غاٜطت١ٟ زَِٜر١ٜ٠ٟ ئ١ٚ -2
 ض١ز ي١ ثَٜٝٛطت١ ٚ , ث١ٜس٠ِٚنسا٠ٚ ذََٝسنازٜٞ زَِٜهاز٠ناْٞ ٢َٝب١ث تاٜب١مت١ْد ذََٝس٠ٟ ي١ د٠نسَٜت تؤَاز

 ن١ دازاٜٝا١ْٟ غاٜطت١ ئ١ٚ ض١زج١ّ ثَٜٝٛطت داٖاتٞ ب١زد٠ضتبْٛٚٞ ناتٞ ي١ ئابٛٚزٟ ٚ دازاٜٞ ٠ٚشاز٠تٞ
 . ن١َٛنٛزِٟ ب١بَٞ خؤزإ َٛٚض١ بؤ بهات٠ٚ١ خ١زد نسإٚ ثاغ١ن١ٚت

 ب١ثَٝٞ 2015/ ضاَيٞ ي١ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ َٛٚض١خؤزاْٞ ١ْٞنسا٠ٚناْ خ١زد دازا١ٜٝ غاٜطت١ ض١زج١ّ -3
 . د٠نسَٜٔ  ي١ط١َيدا َا١ََي١ٜإ ض١ز٠ٚ٠ ٟ( 2) بسِط١ٟ

 الٟ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ذه١َٛتٞ طػت١ٝٝناْٞ ق١زش٠ ٚ ثَٝػ١ٓٝ ب١ تاٜب١ت يَٝرب١ِٜٓناْٞ طػت دٚاخطتين -4
(  بٕٛٚ ْٝػت١جَٞ ضٓدٚقٞ ثَٝػ١ٟٓٝ , ٟٖاٚض١زطري ثَٝػ١ٟٓٝ , خاْٛٚب١ز٠ ثَٝػ١ٟٓٝ ) ٠ٚى خؤزإ َٛٚض١

 زَِٜر٠ٟ ز٠ِضاٟٚ ١َزجَٝو ب١(  ايػسعية ايٓفكة ) برَٜٟٛ خ١زجٞ ٚ باد ٚ خا١ْْػٝين) يَٝربِٜين ي١ جط١
 ب١ نازنسد٠ٚ١ْ تا٠ٚنٛ د٠بَٝت ب١زد٠ٚاّ دٚاخطت١ٓؽ ئ١ّ ,( ايػسعية ايٓفكة) يٝرَبِٜين ي١ بهسَٜت ثاغ١ن١ٚت
 . ثاغ١ن١ٚت بَٞ ب١ خؤزإ َٛٚض١ دازاٜٞ غاٜطت١ٟ ١ٚاٟٚت خ١زجهسدْٞ ئاضاٜٞ ضٝطتُٞ

 غ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ خؤزاْٞ َٛٚض١ دازا١ٜٝناْٞ غاٜطت١ ي١ زَِٜر١ٜ٠ى ثاغ١ن١ٚتهسدْٞ خػت١ٟ -5
 ن١ جؤزَٜو ب١ ٠ٚشاز٠متإ َاْطا١ْٟ داٖاتٞ ز٠ِضاٚنسدْٞ ب١ د٠نسَٜت ض١ز ي١ ضاٚخػاْد٠ٚ١ْٟ َاْطا١ْ
 . ن١َ١ َٛٚض١ناْٝإ بسِٟ ن١ خؤزا١ْٟ َٛٚض١ ئ١ٚ ض١ز ي١ بهسَٜت جَٝب١جَٞ ثاغ١ن١ٚت زَِٜر٠ٟ ن١َرتٜٔ

 . ْانسَٜت خ١زد َٛٚض١ٜ١ َٝهاْٝصَٞ ئ١ّ ي١ط١ٍَ زِابسدٚٚ َاْط١ناْٞ جٝاٚاش١ٜنٞ ٖٝض -6
 ئ١ّ ٚ د٠ن١ٜٔ ئازِاضت١ َاْطا١ْتإ َٛٚض١ٟ نسدْٞ داب١ؽ ضؤ١ْٝتٞ  زَِٜر٠ٟ َاْطا١ْ خػت١ٜ١نٞ ب١ -7

 . د٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ئاطادازتإ طؤزاْهاز١ٜٝناْٞ ي١ ٚ نات١ٝ ٝص١ََٝهاْ
 ق حمىديُز صدـزِاب                                                                                                

 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                                   
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ
 10/3/2016لُ  9/4/2456ذوازَ : 

 

  دٜٛإ ض١زؤنا١ٜتٞ/  ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ْٛٚضساٟٚ ب١ ثاَيجػتب١ث٢َٝ ئ١ٚ د٠ض١آلت٣١ ثَُٝإ دزا٠ٚ ٚ 
 نازطَٝسٟ ث١ٜه١زٟ ٚ َٝالنات ب١ ٠ٚ١ْٚٛثَٝداض ٚ زَٜهدطنت ١َب١ضيت ب١ ٚ 22/2/2016 ي١ (910) ذَاز٠

 -د٠زنسد٢ْ ئ١ّ زَُٜٓا١ٜٝ :ب١ بسِٜازدزا ن١ٚا زِاد٠ط١ٜ١ْني ثَٝتإ , نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ د٠شطاناْٞ ٚ داّ ٚ ٠ٚشاز٠ت
 

 
 2016ّ ضالَِ (16) ذوازَ دازايٌ يٍَىايٌزِ

   زِاذٍَ طىاضتٍُوٍَ زِاطستين
 
 ب١ ١ٖزَِٜ د٠شطاناْٞ ٚ داّ ٚ ٠ٚشاز٠ت١نإ َْٝٛإ ي١ ناز١َْدإ ٚ إف١زَاْب١ز زِاذ٠ٟ طٛاضت٠ٚ١ٟٓ زِاطستين -1

 . ٠ٚشٜسا٠ٚ١ْ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ب١زَِٜص ال١ٜٕ ي١ ٟ َْٟٛ زَُٜٓاٜٞ ٚ بسِٜاز د٠زضْٛٚٞ تا غ١ٜ٠َٛٝى ١َٖٛٚ
 ذََٝسٜازٜإ ١ٜن١ٟ ن١ ف١زَاْطا١ْٟ ئ١ٚ َْٝٛإ ي١ ناز١َْدإ ٚ ف١زَاْب١زإ زِاذ٠ٟ طٛاضت٠ٚ١ٟٓ زِاطستين -2

 .  جٝاٚاش٠
 ذه١َٛتٞ د٠شطاناْٞ ٚ داّ َٝالنٞ بؤ ١ٖزَِٜ د٠ز٠ٚ٠ٟ ي١ ف١زَاْب١زإ طٛاضت٠ٚ١ٟٓ ٚ ت١ْطٝب زِاطستين -3

 . ١ٖزَِٜ
 . ب١ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ٚ غازضتاْٞ زِاذ٠ٟ بؤ ض١زباشٟ زِاذ٠ٟ ي١ ف١زَاْب١زإ طٛاضت٠ٚ١ٟٓ زِاطستين -4
 . ْانات جَٞ ب١ جَٞ ض١ز٠ٚ٠ خاَي١ناْٞ ب١ اٜب١تت ٠ٚشازٟ ف١زَاَْٝهٞ ٖٝض ٠ٚشاز٠متإ -5
 . د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ ٠ٚ٠ 22/2/2016 ب١زٚازٟ ي١ زَُٜٓا١ٜٝ ئ١ّ -6
 
 
 
 

 ق حمىد يُز صدـزِاب                                                                                              
 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                                
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ 
 3/4/2016لُ  9/4/2962ذوازَ: 

 
 ْٛٚضساٟٚ ب١ ثاَيجػتٚ 2010(٣ ضاَي٢ 5ذَاز٠ ) ( ي١ٜاضا٣ ٠ٚشاز٠ت٢ دازا٢ٜ ٚئابٛٚز2٣ب١ث٢َٝ َادد٣٠ )

 ١ٖزدٚٚ ب١ ئاَاذ٠ ٚ  17/3/2016 ي١ (1300) ذَاز٠ ئ١جن١َٕٛ ضهستاز١ٜتٞ/  ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ
 -: بسِٜازدزا 2015 ضاَيٞ ٟ(4ٚ14) ذَاز٠ زَُٜٓاُٜٝإ

 
 2016(ّ ضالَِ 17) ذوازَ زيٍَىايٌ

 وىوضُ بٌَ وؤلَُتٌ
 
 بْٛٚٞ ت١ٚاٚ تا ١ْن١ٕ َٛٚض١ بَٞ َؤَي١تٞ داٚاٟ دا٠ٚ ا١َٜإٓب١َيَٝٓ دا١َشزاْدْٝاْدا ناتٞ ي١ ف١زَاْب١زا١ْٟ ئ١ٚ 

 ئ١شَْٛٚٞ َا٠ٟٚ ز٠ِضاٚنسدْٞ  ب١ بدزَٜت ثَٞ َٛٚض١ٜإ بَٞ َؤَي١تٞ د٠نسَٜت ئَٝطتا , ا١َناْٝإٓب١َيَٝٓ َا٠ٟٚ
 . ١َٖٛازنساٚ ٟ 1960 ضاَيٞ ٟ(24) ذَاز٠ غازضتاْٞ اذ٠ٟزِ ٜاضاٟ ي١ ٖاتٛٚ ف١زَاْب١زَٜيت

 
 
 
 
 
 
 
 

 ق حمىديُز صدـزِاب                                                                                                
 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                                   
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ 
 13/4/2016لُ  9/4/3318ذوازَ: 

 
 اْطباط قاْوٕ) د٠َٚي١ت ف١زَاْب١زاْٞ ش٠فتهسدْٞزب١ ٜاضاٜٞ ٟ( 21) َادد٠ٟ ي١( 1) بسِط١ٟ ب١ جػتثاَي

 -:د٠ن١ٜٔ ئازاضت١ زْٚٚهسد٠ٚ١ْتإ ئ١ّ ثَٝصاْني ٚ ضٛثاع ب١ تاٜب١ت١ ن١( ايدوية َوظفي
 

 2016(ّ ضالَِ 18) ذوازَ زيٍَىايٌ
 ثًَصاٌني و ضىثاس

 
 ن١ ئ١ٚا١ْٟ ٜإ ٠ٚشٜس٠نإ ٜإ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ال١ٜٕ ي١ ن١ ثَٝصاَْٝٓٝو ٚ عضٛثا ١ٖز -1

 .  َاْط( 1) َا٠ٟٚ بـؤ ٠ٚزد٠طسَٜت ثَٞ ثَٝػدطتين د٠نسَٜت ف١زَاْب١زإ ئازاضت١ٟ ثَٝدزا٠ٚ تٝإآلد٠ض١
 ب١ زؤذا١ٜ١ْ نازٚبازٟ ط١ٜاْدْٞ ئ١جناّ ب١ ٖؤٟ ب١ ف١زَاْب١زإ بؤ ثَٝصاْني ٚ ضٛثاع نسدْٞ ئازاضت١ -2

 . طػيت ب١زذ٠ٚ٠ْدٟ ب١ ط١ٜاْد١ْ ضٛٚد ٚ ْاٜاب غ١ٜ٠َٛٝنٞ
 ض١ز ْٞضاآل َْٝٛإ ي١ ٚات١ بهسَٜت ئازاضت١ شٜاتسٟ ثَٝصاْني ٚ ضٛثاع( 3) ي١ ف١زَاْب١ز ْابَٝت ١ْآلضا -3

 . د٠خسَٜت طَٟٛ ثػت شٜاتس ي١َ١ ٚ ف١زَاْب١زإ َٛٚض١ٟ
( ايٓعس يفت)زانَٝػإ ض١زْخ ضصاٟ ثَٝصاْني ٚ ضٛثاع( 1) ١ٚائ ضصادزابَٝت ف١زَاْب١ز ئ١ط١ز -4

 ١َٖيد٠ٚ٠غَٝٓٝت٠ٚ١( االْراز) ئاطادازنسد٠ٚ١ْ   ضصاٟ ١ٖبَٝت ثَٝصاْٝين ٚ ضٛثاع( 2) ئ١ط١ز ٚ ١َٖيد٠ٚ٠غَٝٓٝت٠ٚ١
 ضٛثاع ز١ٖ بؤ ئ١ٚا بَٝت تْٛدتس ئاطادازنسد٠ٚ١ْ ي١ ضصان١ٟ ٚ ١ٖبَٝت شٜاتسٟ ٚ نيثَٝصاْ ٚ ضٛثاع( 3) ئ١ط١ز -5

 ٚ ضٛثاع( 3) ي١ ْابَٝت ١َزجَٝو ب١ د٠بَٝت٠ٚ١ ن١َرت نسد٠ٚ١ْٟ ب١زش ث١ً دٚاخطتين َاْط( 1) ثَٝصاَْٝٓٝو ٚ
 . ١ْضاآل بَٝت شٜاتس ثَٝصاْني

 خؤٟ ٠ٚشاز٠تٞ َٝالنٞ د٠ز٠ٚ٠ٟ ف١زَاْب١زٟ ئازاضت١ٟ ثَٝصاْني ٚ ضٛثاع( خمتص غري ٚشٜس) ٠ٚشٜسَٜو ئ١ط١ز -6
 . د٠نات ث١ض١ْدٟ( املدتص ٚشٜس) ث٠ٜٛ١ْدٜداز ٠ٚشٜس تانٛ ٠ٚزْاطريَٜت ٟ يَٞ ٚدضٛ ثَٝػدطنت بؤ , بهات
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ 
 18/4/2016لُ  9/2/3542ذوازَ: 

 
 

 ض١زؤى ف١زَاْٞ ب١ ثاَيجػتٚ  2010(٣ ضاَي٢ 5( ي١ٜاضا٣ ٠ٚشاز٠ت٢ دازا٢ٜ ٚئابٛٚز٣ ذَاز٠ )2ب١ث٢َٝ َادد٠ )
 ١َب١ضيت ب١ ٚ 2015ضاَيٞ ٟ( 3) ذَاز٠ زَُِٜٓاُٜٝإ ب١ ئاَاذ٠ ٚ 23/2/2016 ي١( 939)ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ

 َٖٝص٠ناْٞ  ناز١َْداْٞ ٚ ئ١فط١ز ٚ ْاٚخؤ ئاضاٜػٞ َٖٝص٠ناْٞ غ١ٖٝداْٞ نازٟ ٚ ن١ع ب١زذ٠ٚ٠ْدٟ ز٠ِضاٚنسدْٞ
 -:د٠زنسد٢ْ ب١ بسِٜازدزا د٠بٔ ئ١ْداّ ن١ّ ف١زَٝدا ئ١زنٞ ناتٞ ي١ ٚ ج١ْط ب١ز٠ناْٞ ي١ ن١ ثؤيٝظ ٚ ئاضاٜؼ

 
 2016(ّ ضالَِ 19) ذوازَ زيٍَىايٌ

 ٌاوخؤ ئاضايصٌ ًَِصَكاٌٌ كُوئٌُداواٌٌ و شًُِداُ وىوضٍُ
 

 ي١ ٚ ج١ْط ب١ز٠ناْٞ ي١ ن١ ْاٚخؤ ئاضاٜػٞ َٖٝص٠ناْٞ ن١َئ١ْداَاْٞ ٚ غ١ٖٝدإ َٛٚض١ٟ بْٛٚٞ ب١زد٠ٚاّ
 ٚ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ َٝالنٞ ض١ز ي١ , د٠بٔ ئ١ْداّ ن١ّ ٚ غ١ٖٝد تريؤزٜطت١ٝنإ نسد٠ٚ٠ ي١ ف١زَٞ ئ١زنٞ ناتٞ

 ن١ َٛٚض١ٜإ ن١َٞ نَٝػ١ٟ نات١ٟ ئ١ٚ تا , ١ٖزَِٜ ئاضاٜػٞ د٠شطاٟ ٚ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ئاضاٜػٞ ئ١جن١َْٛٞ
 . د٠نسَٜت ضاز٠ض١ز ٜاضاٜٞ غ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ثَٝؼ دَٜت١ نسدْٝإ خا١ْْػني دٚاٟ

 
 
 
 
 

 ق حمىديُز صدـزِاب                                                                                                 
 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                                   
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 وَشازَتِ دازايِ و ئابىوزّ 
 26/4/2016لُ  9/4/3803ذوازَ : 

     
        تاٜب١ت ثَٝداٜٚطيت خا٠ٕٚ ٚ ئ١ْداَإ ن١ّ ئُٝتٝاشاتٞ ٚ َاف ٜاضاٟ ي١ ١ٖغت١ّ َادد٠ٟ ب١ َيجػتثا

             21/12/2015 ي١( 57) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ بسِٜازٟ ب١ ئاَاذ٠ ٚ 2011 ضاَيٞ ٟ(22) ذَاز٠
 ز٠ِضاٚنسدْٞ ١َب١ضيت ب١ ٚ 2016/ 5/4 ي١(  1515) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ بسِٜازٟ ٚ

 ثَٝداٜٚطيت خا٠ٕٚ ٚ ئ١ْداَإ ن١ّ ب١ خص١َتهسدٕ شٜاتس ٚ طػيت ضاَاْٞ فريِؤداْٞ ب١ ي١ ب١زطستٔ ٚ دادث١ز٠ٚزٟ
 -:د٠زنسد٢ْ  ب١ بسِٜازدزا تاٜب١ت

 2016(ّ ضالَِ 20) ذوازَ يٍَىايٌزِ
 ُخًَىكُزب و تايبُت ثًَداويطيت خاوٌٌَ و كُوئٌُداواُ شايطتُكاٌٌ و كؤوُك

  

 ب١ث٢َٝ بٔ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ داْٝػتٟٛٚ ٚ ْاضٓا١َ ثَٜٝٛطت١ , َُٜٓا١ٜٝزِ ي١ّ د٠بٔ ضٛٚد١َْد ئ١ٚا١ْٟ يُكًُ:
 د٠َٚي١تٞ د٠ضتٛٚزٟ ٟ(140) َاد٠ٟ ضٓٛٚزٟ د٠ن١ْٚ١ ي١ٚا١ْٟ جط١ , شاْٝازٟ نازتٞ ٚ خؤزاى فؤزَٞ
 .ض١ملاْدٕ ب١ ئ١ٜٚؼ فٝدزاٍَ عَٝساقٞ

 ي١ (159) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ْٛٚضسا٠ٚناْٞ ب١ ئاَاذ٠ تآلذ١ٖزؤ ئاٚاز٠ناْٞ :دووًَ
(  22/7/2012 ي١ 1803 , 1/7/2012 ي١( 1583) , 22/2/2012 ي١(  545) , 19/10/2011

 ي١ (8534) ذَاز٠  بٛٚدج١ٟ طػيت ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ/ ٠ٚشاز٠ت٢ دازا٢ٜ ٚئابٛٚز٣ ْٛٚضساٟٚ ٚ
 جط١ د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ ض١ز ي١ خَٝصاْٝإ ضاٚدَٜسٟ زَُٜٓا١ٜٝناْٞ زج١نا١َْٞ ض١زج١ّ , 17/12/2012
 .    ْاضٓا١َناْٝإ ي١

 خ١زد  ب١خَٝٛن١ز ٚ تاٜب١ت ثَٝداٜٚطيت خا٠ٕٚ ٚ ئ١ْداَإ ن١ّ ضٛٚد١َْداْٞ دازا١ٜٝناْٞ غاٜطت١ :ضًًًَُ
 طػت١ٝٝناْٞ ٠ٛب١زا١ٜت١ٝٝب١زَِٜ ي١ رْا١ْٟيٝ ئ١ٚ ١ْٟآلضا ١َٖيط١ْطاْدْٞ زِاثؤزتٞ ب١ث٢َٝ   د٠نسَٜت

 ضٛٚد١َْداْٞ دزٚضيت ٚ اضيتزِ ١َٖيط١ْطاْدْٞ ٚ ب١دٚاداضٕٛٚ بؤ ١ٜتٞآلنؤ١َ نازٚبازٟ ٚ ناز ٠ٚشاز٠تٞ
 . ثَٝهد٠َٖٝٓسَٜت

 ٖاٚغ٠َٛٝنإ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت١ٝٝ ي١ َٛٚض١ٜإ د٠زن١ٚت ئ١ط١ز , زَُِٜٓا١ٜٝ ي١ّ د٠بٔ ضٛٚد١َْد ئ١ٚا١ْٟ :ضىازًَ
 ي١ بهات٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْداز ال١ْٜٞ ئاطادازٟ زؤذدا( 30) َا٠ٟٚ ي١ ثَٜٝٛطت١ ١ٜ١ٖ ٍَفٝدزا ذه١َٛتٞ ي١

 ي١ َٛٚض١ناْٝإ ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ب١ , زَُٜٓا١ٜٝ ئ١ّ د٠زضْٛٚٞ زَِٜه١ٚتٞ ي١ ٖاٚغ٠َٛٝ َٛٚض١ٟ ١ٖبْٛٚٞ
 . ٠ٚزد٠طريَٜت٠ٚ١ يَٝٝإ دزا٠ٚ ثَٝٝإ شٜاد٠ ب١ ئ٠ٚ١ٜػٞ ٚ د٠بسِدزَٜت ١ٖزَِٜ ذه١َٛتٞ

 َٛٚض١ٟ ت١ْٗا بٕٛٚ خا١ْْػني ناتٞ ي١ , ئ١ْداَٞ ن١ّ نؤ١َنٞ ي١ ضٛٚد١َْدٕ ٚ ف١زَاْب١زٕ ئ١ٚا١ْٟ :ثًٍَجًُ
 . د٠بٔ خا١ْْػني خؤٜإ ٜاضاٜٞ ت١َ١ْٞ ب١ ي١ٚا١ْ جط١ , د٠دزَٜت ثَٞ خا١ْْػٝٓٝإ
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 وجازَٜ َاْط( 3) ثَٜٝٛطت١ , َاف١ناْٝإ ٠ٚزطستين بؤ دا٠ٚ بسٜهازْا١َٜإ ض١َْٚٛدا١ْٟ ئ١ٚ :شُشًُ
 ٚ ٠%(100) زَِٜر٠ٟ ث١نه١ٚت١ٜٝإ ئاضيت ي١ٚا١ْٟ جط١ , غاٜطت١ناْٝإ ٠ٚزطستين بؤ ١ٖبَٝت ئاَاد٠ٜٝإ

 . ثَٝد٠نسَٜت نازٟ َاْط( 3) َا٠ٟٚ بؤ ت١ْٗا بسٜهازْا١َناْٝإ ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ب١
 ئ١ط١زٖاتٛٚ ثَٝد٠دزَٜت دٜٓازٜإ ١ٖشاز( 150) بسِٟ َاْطا١ْ غ١نس٠ ١ْخؤغٞ ب١ تٛغبٛٚ َْٞٓداآل :حُفتًُ

 ١ٖبَٝت ئ١ْطؤيني ب١ ثَٜٝٛطيت ض١ملَٝٓدزاٚ ثصٜػهٞ زِاثؤزتٞ ب١ث٢َٝ ٚ بَٝت د٠ّٚٚ جؤزٟ ي١ ١ْخؤغ١ٝٝن١ٟ
  ـ:  ب١خَٝٛن١ز غاٜطت١ناْٞ ٚ ١َزد :ُِشتًُ

 ١َزجا١ْٜإ ئ١ّ د٠بَٝت ث١نه١ٚت١ ٜإ ن١َئ١ْداّ ضاٚدَٜسٜهسدْٞ بؤ د٠ن١ٕ ت١زخإ خؤٜإ ن١ضا١ْٟ ئ١ٚ -1
 -: تَٝدابَٝت

 .  ١ٖبَٝت ت١ٚاٟٚ ضاٚدَٜسٜهسدْٞ ٚ نازنسدٕ تٛاْاٟ -أ
 . بَٝت نازا ج١ضت٠ٚ١ٜٝ١ ٚ د٠زْٚٚٞ زٟٚٚ ي١ -ب
 . بَٝت ضاٍَ( 63 بؤ 18) َْٝٛإ ي١ ت١َ١ْٞ -د
 شاْٝازٟ نازتٞ ٚ خؤزاى فؤزَٞ ب١ث٢َٝ بٔ ث١نه١ٚت١ن١ ٜإ ئ١ْداّ ن١ّ جٛطسايف غَٜٛين ١َٖإ ي١ ثَٜٝٛطت١ -د
 -د٠بَٝت: جؤز٠ ب١ّ غاٜطت١ناْٝإ , نٛزدضتأْ ١ٖزَُٜٞ ذه١َٛتٞ ف١زَاْب١زٟ ٚ خاْه١زٕخؤت١ز ئ١ٚا١ْٟ  -2
 ب١زشنسد٠ٚ١ْٟ ث١ً ٚ َٛٚض١ ض١ز َايف ٚ د٠دزَٜت ثَٞ جَٝطري٠ناْٞ د٠زَاَي١ ٚ ب١ٓز٠ِتٞ َٛٚض١ٟ ب١ َؤَي١تٞ -أ

 . ئ١ْداّ ن١ّ ١ٜى ضاٚدَٜسٜهسدْٞ بؤ ١ٜ١ٖ
 ئ٠ٚ١ٟ ض١زبازٟ , بـٔ خَٝصإ ١ٜى ي١ ئ١ْدا١َنإ ن١ّ ١َزجَٝو ب١ َٝتب ئ١ْداّ ن١ّ دٚٚ ب١خَٝٛن١زٟ ئ١ط١ز -ب

 ن١َرتٜٔ ي١ط١ٍَ بَٝت ١ٜنطإ ن١ د٠نسَٜت خـ١زد بـؤ َٛٚض١ٜ١نٝػٞ , ٖـات٠ٚٛ ض١ز٠ٚ٠دا ٟ( أ) خـاَيٞ يـ١
 .دٜٓاز٠ ١ٖشاز ضٌ ٚ ض١د( 140) بسِٟ ن١ ١ٖزَِٜ ف١زَاْب١زٟ َٛٚض١ٟ زِاد٠ٟ

 ٟ(أ) خاَيٞ ي١ ن١ د٠دزَٜت ثَٞ َافا١ْٟ ئ١ٚ ت١ْٗا , ١ٖبٛٚ دازاٜٝإ نؤ١َنٞ ١ن١َئ١ْدا١َن ١ٖزدٚٚ ئ١ط١ز -د
 .  ٖات٠ٚٛ ض١ز٠ٚ٠

 ز٠شا١َْدٟ ب١ ثَٜٝٛطت١ ذه١َٛت دا١َشزا٠ٚناْٞ ض١زج١ّ ي١ ف١زَاْب١زإ ب١ َؤَي١ت١ ئ١ّ ثَٝداْٞ ناتٞ ي١ -د
 بهسَٜت٠ٚ١. َْٟٛ ضاآل١ْ ٚ بَٝت ١ٜتٞنؤ١َآل نازٚبازٟ ٚ ناز ٠ٚشاز٠تٞ

 . بهات ت١زخإ ن١َئ١ْداّ ٚ دٚ ي١ شٜاتس ضاٚدَٜسٜهسدْٞ بؤ خؤٟ ناتدا ١ٜى ي١ ن١ضَٝو ٖٝض ْابَٝت -3
 ب١خَٝٛن١زٟ ١َزج١ناْٞ ن١ بهات ثَٝػه١ؽ دادٟ ب١َيَٝٓا١َٟ ض١ز٠ٚ٠ بسِط١ناْٞ ي١ ب١خَٝٛن١ز ثَٜٝٛطت١ -4

 .ن١َئ١ْدا١َن١ سٜهسدْٞضاٚدَٜ بؤ خؤت١زخاْهسدْٞ ثَٝٓاٚ ي١ , ْادات ئ١جناّ نازَٜو ٖٝض ٚ تَٝدا١ٜ
   ـ:  ١َزجا١ْ ب١ّ بَٝت%( 100) د٠بَٝت ضاٚدَٜسنسدٕ ١َب١ضيت بؤ ث١نه١ٚتٔ زَٜر٠ٟ -5
 دٜازٟ ثصٜػه٠ٚ١ٝ يَٝر١ْٟ ال١ٜٕ ي١ ٚ بَٝت%( 100) ث١نه١ٚتين زَٜر٠ٟ ثَٜٝٛطت١ ج١ضت١ٜٞ ن١َئ١ْداَٞ -أ

 زِاثؤزتٞ ي١ ١ٖز٠ٖٚا , ْا ٜإ ١ٜ١ٖ ١خَٝٛن١زب ب١ ثَٜٝٛطيت ن١ بسِٜازبدات ثصٜػه١ٝن١ يَٝر١ْ د٠بَٝت ٚ بهسَٜت
 . ثَٝبدزَٜت ئاَاذ٠ٟ ثصٜػهٞ
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 . بَٝت%( 100) ١ٜنَٝهٝإ ١ٖز ث١نه١ٚت١ٜٞ زَٜر٠ٟ ض١ثٞ ٚ زاضيت ضاٟٚ ثَٜٝٛطت١ ْابٝٓا ئ١ْداَٞ ن١ّ  -ب
 ال١ٜٕ ي١ ٚ تبَٝ شٜاتس ٚ%( 80) ث١نه١ٚت١ٓن١ زَٜر٠ٟ د٠بَٝت( برينؤٍَ ٚ ١َْطؤٍ ٚ ئؤتٝصّ) ١ْخؤغ١ٝٝناْٞ بؤ -6

 ١ٜ١ٖ ب١خَٝٛن١ز ب١ ثَٜٝٛطيت ن١ بٓٛضسَٜت يَٝر١ٜ١ْ ئ١ٚ زاثؤزتٞ ي١ د٠بَٝت , نسابَٝت دٜازٟ ثصٜػه٠ٚ١ٝ ر١ْٟيٝ
 . بهسَٜت٠ٚ١ َْٟٛ ١ْضاآل ٚ

 , ب١خَٝٛن١زٟ ١َزج١ناْٞ ١ْبْٛٚٞ ٜإ خؤٟ ئ١زن١ناْٞ ٚ ناز ب١ ب١خَٝٛن١زَٜو ١َٖي١ٓضاْٞ ناتٞ ي١ -7
 َٛٚض١ناْٞ ٚ ١َٖيد٠ٚغَٝٓسَٜت٠ٚ١ َؤَي١ت١ن١ٟ بَٝت ذه١َٛت خؤزٟ َٛٚض١ ئ١ط١ز ٚ د٠بسِدزَٜت َٛٚض١ن١ٟ

 د٠دزَٜت ضصا ٚ د٠نسَٜت ١ٖذَاز بؤ َٛٚض١ بَٞ َؤَي١تٞ بـ١ َا١ٜ٠ٟٚ ئـ١ٚ ي٠َٛٝزد٠طريَٜت٠ٚ١ َؤَي١ت١ن١ٟ َا٠ٟٚ
 ١ٜى( 100000000) بـسِٟ يـ١ ٚ ْـ١بَٝت نـ١َرت دٜٓاز ١ٖشاز ض١د ثَٝٓخ( 5000 000) ١ي ١ن سَِٜوب ب١

 . ١ْبَٝت شٜاتس دٜٓاز ًَٝؤٕ
 ناتٞ ي١ , ٠ٚزطست٠ٚٛ ن١َئ١ْداّ ضاٚدَٜسٜهسدْٞ بؤ َؤَي١تٝإ ٚ ف١زَاْب١زٕ ئ١ٚا١ْٟ خؤت١زخاْه١ز ن١ضٞ -8

 ض١ز بط١زَِٜت٠ٚ١ ١ٖفت١ ١ٜى َا٠ٟٚ ي١ ثَٜٝٛطت١ , د٠نات ضاٚدَٜسٟ ن١َئ١ْدا١َٟ ئ١ٚ نسدْٞ دٚاٜٞ نؤضٞ
 .  ٠ٛغََٝٓٝت١ٖ٠ٚ١َيب َؤَي١ت١ن١ٟ ٚ ناز٠ن١ٜٞ

 .   ْانسَٜت تس ْٛٚضساَٜٚهٞ ٚ َُٜٓاٜٞزِ ٚ بسِٜاز ٖٝض ب١ ناز: ٌؤيًُ
 . ثَٝد٠نسَٜت نازٟ د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ َٜه١ٚتٞزِ ي١ َُٜٓا١ٜٝزِ ئ١ّ :دَيًُ

 
 
 
 
 

 ق حمىديصد ُزـزِاب                                                                                                 
 بسيكازّ وَشازَت بُوَكالُت                                                                                                   
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 وَشازَتِ ٌاوخؤ 
  12/4/2016لُ  6369ذوازَ: 

 

 بسط١ٟ ١ّٜ ضَٞ د٠ٟدَا( 2009) ضاَيٞ ٟ(6) ذَاز٠ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ دزا٠ٚ ن١ثَُٝإ ت١ٟآلد٠ض١ ب١ٚ ثاَيجػت
 (70) ذَاز٠ ب١َيط١ْا١َنإ ي١ نسدٕ ثازَٜصطازٟ ٜاضاٟ ي١ 19/د٠دَا ٚ ض١َّٝٝ/ ط١بسِ( 14) َاد٠ ب١َٓاٟ ي١ض١ز ٚ ١ٜن١ّ
 ٚ نٛزدضتا١ْٝٝ نؤ١ََيط١ٟ ٚ ١ٖزَِٜ َاف١ناْٞ ن١يتٛٚزٚ ب١ٖاٚ د٠زبسِٟ ن١ ب١َيط١ْا١َنإ طسْطٞ ي١ب١زٚ  1983 ضاَيٞ

 -:زَُٜٓاٜٝا١ْ ئ١ّ د٠زضٛاْدْٞ ب١ بسِٜازَاْدا ي١ْاٚبسدْٝإ زَٜهدطتين ٚ يَٝٝإ ٠ٚزطستٔ ضٛٚد ٚ نسدٕ ثازَٜصطازٟ َٜٝٛطيتث
 2016 ضالٌَ( 6) ذوازَ زيٍَىايٌ

 ٌاوخؤ وَشازَتٌ بُلَطٌُاوُكاٌٌ لُ كسدُ ثازيَصطازٍ زيٍَىايٌ
 
 ثًٍَاضُكاُ -(:1) دٍَدوا
 1983 ضاَيٞ ٟ(70) ذَاز٠ ب١َيط١ْا١َنإ ي١ دٕنس ثازَٜصطازٟ ٜاضاٟ: ٜاضا -1
  نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ذه١َٛتٞ ْاٚخؤٟ ٠ٚشاز٠تٞ:  ٠ٚشاز٠ت -2
 نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ذه١َٛتٞ ْاٚخؤٟ ٠ٚشٜسٟ:  ٠ٚشٜس -3
 ذََٝسٜازٟ ١ٜن١ٟ خا٠ٕٚ ١ٜٝناْٞنازطَٝس ثَٝهٗات١ ٚ طػت١ٝٝنإ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت١ٝٝ: ف١زَاْط١ -3
 دٜطو , َؤز , ١َٜٓٚ , خػت١ , ١ْخػ١ تؤَاز٠نإ, ٚ ف١ز١َٝنإ ٚدٜهؤََٝٓت١ ب١َيط١ْا١َ ٚ ضساْٚٛ: ْا١َ ب١َيط١ -4

 .  شاْٝازٟ ١َٖيطستين تسٟ ٖؤنازَٜهٞ ١ٖز
 ٠ٚى ي١ْاٚبسدٕ ٖؤنازَٜهٞ ١ٖز ب١  نسا٠ٚ ثَٞ ئاَاذ٠ٟ( 4) بسط١ ي١ ب١َيط١ْاَا١ْٟ ئ١ٚ بسدْٞ ي١ْاٚ: ي١ْاٚبسدٕ -5

 . دٜهؤََٝٓت ٠ٚى ٠ٚز١ْطريَٜت يَٞ ضٛدٟ غ١ٜ٠َٛٝى ب١ ٕنسد ثازض١ ثازض١ ضٛتاْدٕ,
 .ب١َيط١ْا١َنإ ي١ْاٚبسدْٞ ٚ نسدٕ ثازَٜصطازٟ ب١ تاٜب١ت يٝر١ْناْٞ: يٝر١ْ -6
 -(:2) دٍَدوا

 ب١َيط١ْا١َنإ جؤزٟ
  د٠نسَٜٔ ثؤيَٝٔ جؤزا١ْ ئ١ّ بؤ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ب١َيط١ْا١َناْٞ: يُكًُ

  نازطَٝسٟ ب١َيط١ْا١َٟ - أ
  دازاٜٞ  ٟب١َيط١ْا١َ - ب
  ١ْٖٛزٟ  ب١َيط١ْا١َٟ-ج
 غازضتاْٞ بازٟ ز٠ط١شْا١َٚ نازٚبازٟ ب١َيط١ْا١َٟ -د
 ٖاتٛٚضؤ نازٚبازٟ ب١َيط١ْا١َٟ -ه
 خٛي١نإ ث١مياْط١ٚ ٚ نؤيٝر ب١َيط١ْا١َٟ -و
 نؤَجاْٝانإ تؤَازنسدْٞ ب١َيط١ْا١َٟ -ح

 .  نسإٚ دٜازٟ ٚٚزدٟ ب١ َُٜٓاٜٝا١ْز ئ١ّ ٟ(3) ذَاز٠ ثاغهؤٟ ي١  ض١ز٠ٚ٠ ي١ ب١َيط١ْاَا١ْٟ ئ١ٚ: دووًَ
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 لًرٌُ ًٍَِاٌٌ ثًَك -(:3) دٍَدوا
 ئ١ْدا١َٝتٞ ٚ دٜٛإ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زٟ ب١ض١زؤنا١ٜتٞ دَٜت ثَٝو ٠ٚشاز٠ت دٜٛاْٞ ي١ ب١زد٠ٚاّ ٟباآل يٝر١ٜ١ْنٞ -1

 ١َْٜٓٛزٟ ٚ ْاٚخؤ ئاضاٜػٞ َٖٝص٠ناْٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ١َْٜٓٛزٟ ٚ ثالْداْإ ب١ز٠َٜٛب١زٟ ٚ نازطَٝسٟ ب١ز٠َِٜٛب١زٟ
 ٜاضاٜٞ َا٠ٟٚ ب١َيط١ْاَا١ْٟ ئ١ٚ ي١ْاٚبسدْٞ ي١ض١ز بسِٜازدإ ٚ نسدٕ ثؤيَٝٔ ب١َ١ب١ضيت ْاٚخؤ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ

 .٠ٚشٜس ي١ال١ٜٕ ث١ض١ْدنسدْٞ ثاؽ ض٠ٚٛ ب١ض١ز
 ثَٝهٗات١ ئ١ٚ ٚ ٠ٚشاز٠ت ْٞف١زَاْط١نا ٚ ض١زب١خؤنإ ئٝداز٠ ٚ ثازَٜصطانإ طػت ي١ ال٠ٚنٞ يٝر١ْٟ ثَٝهَٗٝٓاْٞ -2

 زاٜد٠ضجَٝسَٜت ئ٠ٚ١ٟ ٜإ ف١زَاْطا١ْ ئ١ٚ ١ٜن١َٞ ب١زثسضٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ب١ ذََٝسٜازٜٔ ١ٜن١ٟ خا٠ْٚٞ ن١ نازطَٝسِٜٝا١ْٟ
 ٚ ثؤيَٝٓهسدٕ ب١َ١ب١ضيت بَٝت ٜاضاٜٞ د٠بَٝت ن١ٜ١نَٝهٝإ ف١زَاْب١ز( 2) ٚ نازطَٝسٟ ب١زثسضٞ ئ١ْدا١َٝتٞ ب١ ٚ

 . ف١زَاْط١ٜ١ ب١ٚ تاٜب١ت ب١َيط١ْا١َناْٞ ١ْاٚبسدْٞي ي١ض١ز بسِٜازدإ
 يٝر١ْنإ يَٝجسضسا١ٜٚتٞ

 آلبا لًرٌٍُ: يُكًُ -(:4) دٍَدوا
 .ب١َيط١ْا١َنإ ١َٖيط١ْطاْدْٞ ٚ نسدٕ ثؤيني د٠زباز٠ٟ ال٠ٚن١ٝٝنإ يٝر١ْ بؤ ثَٜٝٛطت زَُٜٓاٜٞ ثَٝداْٞ -1
 .د٠ب١ضرتَٜت جازَٜو َاْط 6 ١ٖز ن١ ب٠ٚ١ْٚٛنإنؤ ي١ناتٞ ال٠ٚن١ٝٝنإ يٝر١ْ ناز٠ناْٞ ب١دٚاداضْٛٚٞ -2
 .ال٠ٚن١ٝٝنإ يٝر١ْ ي١ال١ٜٕ آلبا يٝر١ْٟ ب١زد٠ّ د٠خس١َٜٓ ن١ زاضجازد٠نإ دٜساض١نسدْٞ -3
 .ي١ض١زداْٞ بسٜاز بؤ بد٠ٕ ي١ض١ز بسٜازٟ ١ْٜاْتٛا٠ْٛٝ يٝر١ْال٠ٚنٝٝإ ن١ باب١تا١ْٟ ئ١ٚ ض١ٜسنسدْٞ -4
 .ب١َيط١ْا١َنإ جؤزٟ ثاغهؤٟ بؤ د٠شاَْٝت ب١باغٞ ن١ ب١َيط١ْا١ٜ١َى ١ٖز شٜادنسدْٞ -5
 .د٠نسَٜت٠ٚ١ زٕٚٚ تَٝدا ضاالن١ٝٝنإ طػت ن١ ٠ٚشٜس بؤ ١ْضاآل زاثؤزتٞ ب١زشنسد٠ٚ١ْٟ  -6

 :الوَكًًُكاُ لًرٌُ:  دووًَ
             غ١ؽ ١ٖز ي١ْاٚبسدْٞ ب١َ١ب١ضيت تَٝج١زب٠ٚٛ ي١ْاٚبسدْٞ َا٠ٟٚ ب١َيط١ْا١َناْٞ يٝطيت ئاَاد٠نسدْٞ -1

 .جازَٜو َاْط
 .باآل يٝر١ْٟ بؤ ثَٝػٓٝاز٠نإ نسدْٞ ثَٝػه١ؽ -2
 .طٛجناٚ غََٜٛٓٝهٞ ي١ دٜهؤََٝٓت١نإ ثازاضتين -3
 -(:5) دٍَدوا
 ٖؤب١ٜ١ى  ض١زب١خؤٕ ذََٝسٜازٟ ١ٜن١ٟ خا٠ٕٚ ن١ ي١ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ب١ ض١ز ف١زَاْط١ناْٞ  ٚ ٠ٚشاز٠ت دٜٛاْٞ ي١ -1

 (.٠ٚزطست١ د٠زنسد٠ٚ) ب١ د٠ب١ضرتَٜت٠ٚ١( ئ١زغٝف) ب١ْاٟٚ ٠ٚ١ناٜ د٠َٖٝٓدزَٜت١ ب١غَٝو ٜإ
 بؤ بهسَٜت دابني غاٜطت١ ٚ ٚثَٝو زَِٜو غََٜٛٓٝهٞ د٠بَٝت دزا٠ٚ ثَٞ ئاَاذ٠ٜإ( 1) بسِط١ٟ ي١ ف١زَاْطا١ْٟ ي١ٚ -2

 . د٠نسَٜت٠ٚ١ جٝا ١ٜى ي١  ب١َيط١ْا١َ جؤزٟ ٚ ضاٍَ طَٜٛس٠ٟ ب١ د٠نسَٜت ثؤيَٝٔ ٚ ب١َيط١ْا١َنإ ي١ نسدٕ ثازَٜصطازٟ
 . ئاَاد٠نسا٠ٚ ٠ٚشاز٠ت ن١ي١ال١ٜٕ ئ١يٝهرتؤْٞ ب١زْا١ٜ١َنٞ ب١ث٢َٝ نؤَجٝٛت١ز ضٝطت١َٞ د٠خسَٜت١ ب١زا١ٜٝنإ طػت  -3
 ٚ ئ١يٝهرتؤْٞ ضٝطت١َٞ ْاٚ خطت١ٓ ثَٝؼ ب١َيط١ْا١َنإ طػت ي١ض١ز به١ٕ ٚاذٚٚ ئ١زغٝف ف١زَاْب١زٟ (3) د٠بَٝت -4

 . بدزَٜت ب١َيط١ْا١َنإ طػت ي١( االصٌ طبل) َؤزٟ
 .ئ١زغٝف ئ١يٝهرتؤْٞ ضٝطت١َٞ خبسَٜت١ ب١َيط١ْاَا١ْ ئ١ٚ ي١طػت ١ٜ١َٜٓٚى ْا١َنإ ب١َيط١ بسدْٞ ي١ْاٚ ثَٝؼ د٠بَٝت -5
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 ب١ثَٝٞ ب١َيط١ْا١َنإ ١َٖيطستين ٚ ي١ْاٚبسدٕ بؤ ئاَاد٠ٕ ْاَا١ْٟ ب١َيط١ ب١ٚ د٠نات ئاَاد٠ يٝطتَٝو ئ١زغٝف يٝر١ْٟ -6
 ي١ٚ ثَٝهَٗٝٓساٚ  يٝر١ْٟ بؤ د٠نسَٜت٠ٚ١ ب١زش ٚ زَُٜٓا١ٜٝ ئ١ّ ٟ(2 ٚ 1) هؤٟثاغ ١ٖزدٚٚ ٚ( 2 ٚ 1) ذَاز٠ فؤزَٞ

 .١َٖيطستين ٚ ي١ْاٚبسدٕ ب١َ١ب١ضيت ف١زَاْط١ٜ١
 .ف١زَاْط١ يٝر١ْٟ ي١ال١ٜٕ ث١ض١ْدنسدْٝإ ثاؽ ي١ْاٚبسدٕ نازٟ ب١ ١َٖيد٠ضنت ئ١زغٝف يٝر١ْٟ  -7
 تَٝدا ْٛٚضٝين غ١َٜٓٛٚازَٜهٞ ٖٝض ١ٖز٠ٖٚا ٚ ذٜٓط١ طبْٛٚٞثٝ ٖؤٟ ١ْبَٝت١ ن١ٚا بَٝت ب١جؤزَٜو د٠بَٝت ي١ْاٚبسد١ْن١  -8

 .١ْخَٜٛٓدزَٜت٠ٚ١ ٚ ١َََْٝٓٝت
 ب١ بَٝت, غ١ٜ٠َٛٝى ب١ٖ١ز د٠طسَٜت ١َٜٟٓٚ تاٜب١مت١ْد ف١زَاْط١ٟ ن١ ب١َيط١ْا١َٟ ئ١ٚ ١َٜٟٓٚ -(:6) واددٍَ

 .دٜهؤََٝٓتهسدْٞ ب١ ثاؽ داد٠ْدزَٜت ز٠ض١ٕ ب١َيط١ْا١َٟ
 .زَُٜٓا١ٜٝ ئ١ّ د٠زضْٛٚٞ ثاؽ ْانسَٜت ْٛضساَٜٚو ٚ زَُٜٓاٜٞ ٝضٖ ب١ ناز -(:7) واددٍَ
 .    ( نٛزدضتإ عٜٞقا٠ٚ) زؤذْا١َٟ ي١ ٚنسد٠ٚ١ْٟبآل دٚاٟ د٠نسَٜت  ثَٞ نازٟ َُٜٓاٜٝا١ْزِ ئ١ّ :(8) وادٍَ

   
 

 ضٍجازٍ سييـك                                                                                                                   
 خؤٌاو سٍـوَشي                                                                                                                    

 
 ( 1ثاشكؤّ ذوازَ )

 بُلَطٌُاوُكاُ ئاوادَكساو بؤ لٌُاوبسدُ    (1فؤزوِ ذوازَ )
 

   ذوازَ:                                                         وَشازَت:
 يَكُوت:زِ                                                      زواٌطُ:فُ
 تێبینی ماوەى یاسایی رێکەوتی لەناوبردنی رێکەوتی دەرچوونی بابەتی بەڵگەنامە ژمارەى بەڵگەنامە ز

       
       
       
       
 

 ضُزؤكِ لًرٌُّ الوَكِ          ئٌُداً                        ئٌُداً                                زيَكُزّ فؤزً:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ( 2ذوازَ ) ثاشكؤّ

 بُلَطٌُاوُكاُ ئاوادَكساو بؤ ُِلَطستَ (2فؤزوِ ذوازَ )
 

 وَشازَت:                                                         ذوازَ:  
 فُزواٌطُ:                                                      زِيَكُوت:

 تێبینی ماوەى یاسایی رێکەوتی لەناوبردنی دەرچوونی رێکەوتی بابەتی بەڵگەنامە ژمارەى بەڵگەنامە ز
       
       
       
       

 

 زيَكُزّ فؤزً:                                ئٌُداً                        ئٌُداً          ضُزؤكِ لًرٌُّ الوَكِ
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 (3ثاشكؤّ ذوازَ )
 

 تتلف بعد تتلف او ال تتلف نوع الوثيقة ت
 والقانونية ئق الشؤون اإلداريةوثا

 ال تتًف ال تتًف واألْعُة وايتعًيُات ايكواْني، ايكسازات، املساضيِ، ايبياْات 1
 ال تتًف ال تتًف جسيدة ايوقائع 2
 ال تتًف ال تتًف األومسة واذتسَإ َٔ اإلَتياشات وايتهسيِ 3
 ال تتًف ال تتًف نتب ديوإ زئاضة االقًيِ 4
 ال تتًف ال تتًف زئاضة ادتُٗوزيةنتب ديوإ  5
 ال تتًف ال تتًف املعاٖدات، اإلتفاقيات 6
 ال تتًف ال تتًف ايعكود 7
 ال تتًف ال تتًف املؤمتسات 8
 ال تتًف ال تتًف دَةاملًفات ايػخصية وضحالت ارت 9
 ال تتًف ال تتًف املٓح وايصَاالت وايبعجات واالجاشات ايدزاضية 10
 ال تتًف ال تتًف إ ذات االُٖية وًَركاتٗاقسازات ايًح 11
 ضٓوات 8 تتًف املخاطبات ايعاَة يًُٓتطبني 12
 ضٓوات 8 تتًف ستاضس ادتوالت ايتفتيػية 13
 ضٓوات 8 تتًف ايصيازات وااليفادات 14
 ضٓوات 8 تتًف ايدعوات وايوفود 15
 ضٓوات 7 تتًف تكازيس زؤضاء ايوذدات االدازية 16
 ضٓوات 7 تتًف افعات وايبًدياتتكازيس احمل 17
 ضٓوات 10 تتًف ايطًبات، ايعسائض، ايػهاوى اييت اضتٓفرت االجساءات 18
 ضٓة 15 تتًف املٓاقصات واملصايدات 19
 ال تتًف ال تتًف وثائل املٓعُات ايدويية 20
 ضٓتني ال تصوز -تتًف ضحالت ايدواّ ايسمسي وارتفازات 21
 ضٓة 20 ال تصوز -تتًف ةضحالت ايصازة وايوازد 22
 ضٓة 15 تتًف ستاضس وتكازيس ايًحإ 23
 ضٓوات 7 تتًف ستاضس ايتطًيِ وايتطًِ 24
 ضٓني 10 تتًف ضحالت ايرَة 25
 ضٓة واذدة ال تصوز -تتًف ايصرف واجملالت واملطبوعات 26
 ضٓوات 5 تتًف نتب ايطًطات وايصالذيات ايكاْوْية 27
 ضٓوات 5 تتًف تخاباتوثائل املتعًكة باالْ 28
 ال تتًف ال تتًف ضحالت ايٓاخبني 29
 ضٓة 15 تتًف ايوثائل ارتاصة باالختالع وايتصويس 30
 ضٓة 15 تتًف وثائل ابداء ايسأي واملػوزة يف االَوز ايكاْوْية وايوثائل 31
 ضٓوات 4 تتًف َػازيع ايكواْني 32
 ال تتًف ال تتًف ارتاصة باملوظفنيايوثائل ارتاصة بايدعاوى وايتركيل واالذاية  33
 ال تتًف ال تتًف وثائل ايتعويض 34
 ال تتًف ال تتًف ضحالت االَالى 35
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 ال تتًف ال تتًف وثائل بيع واجياز اَواٍ ايدوية 36
 ضٓوات 4 تتًف ايوثائل املتعًكة بٗويات املوظفني 37
 ضٓتني تتًف ايوثائل املتعًكة بايكسطاضية 38
 ال تتًف ال تتًف ترداث ايوذدات االدازيةوثائل اض 39
 ال تتًف ال تتًف وثائل طبعات االصابع يًُرهوَني 40
 ال تتًف ال تتًف وثائل قسازات ايعفو ايعاّ 41
 ضٓة 15 تتًف وثائل زأي خرباء االدية ادتٓائية 42
 ضٓة 15 تتًف املربشات ادتسَية وضحالتٗا 43
 ال تتًف ال تتًف احملهوَية(اضتُازات طبعات االصابع )عدّ  44
 ال تتًف ال تتًف اوييات بطاقات ايطهٔ 45
 ضٓة 12 تتًف ايواقعة عًى األغخاص واألَواٍ ايوثائل املتعًكة ظسائِ األداب وادتسائِ 46
 ضٓة 15 تتًف وثائل محاية املٓػآت واألٖداف اذتيوية 47
 ال تتًف ًفال تت وثائل اذتوادث ادتٓائية ذات ايطابع ايطياضي 48
 ضٓة 15 تتًف َع األضًرة وثائل اإلْفحازات وَعادتة ايكٓابٌ وايتعاٌَ 49
 ال تتًف ال تتًف َصادزة وذحص األَواٍ 50
 ال تتًف ال تتًف املختازئ وايعػائس 51
 ال تتًف ال تتًف وثائل ايٓوادي وادتُعيات وايٓكابات واألذصاب 52
 ضٓوات 7 تتًف وْكٌ األثاث يٓيةتأييد ايطهٔ وْكٌ ايبطاقة ايتُو 53
 ال تتًف ال تتًف وايتحاوش عًى احملسَات ايٓفطية وثائل األزاضي ايصزاعية واملٓػآت ايٓفطية 54
 ضٓوات 10 تتًف االقًيَِواقف ايػاذٓات ايداخًة وارتازجة َٔ  55
 ال تتًف ال تتًف ايتٗسيب واذتوادث اذتدودية 56
 ضٓة 15 تتًف ائٗافتح املسانص ايهُسنية وإيغ 57
 ضٓوات 10 تتًف وثائل َتابعة تػييد املالجيء 58
 ضٓوات 10 تتًف األجٗصة ايالضًهية وَٓعوَات اإلْراز 59
 ضٓوات 10 تتًف وثائل َػازيع املايهسويف واملهٓٓة اإلدازية 60

 الوثائق املتعلقة بالشؤون اجلنسية واالحوال املدنية
 ال تتًف ال تتًف ضابري غٗادات ادتٓطية ايعساقية وايتحٓظايٓطخ األوىل وايجاْية َٔ أ 1
 ال تتًف ال تتًف أضابري تكسيس َوقف ادتٓطية احملفوظة يف َديسية ادتٓطية 2
 ضٓة 12 تتًف ايكسازات اإلدازية بايتصريح واذترف واإلضافة َٔ ادتٓطية ايعساقية 3
 ضٓوات 9 تتًف  املدْيةايوثائل املتعًكة بايتطحيٌ اجملدد ارتاصة باألذواٍ  4

5 
ايوثائل املتعًكة برتذيٌ ايكيود َٔ ضحالت األجاْب إىل ايطحٌ املدْي بعد إنتطاب 

 . أصرابٗا ادتٓطية ايعساقية أو املتعًكة بتطحيًِٗ زتدًدا
 ضٓة 12 تتًف

 ضٓوات 10 تتًف  . قسازات ايتصريح ايكطائية وايعطهسية وشتابساتٗا 6
 ضٓوات 9 تتًف . ايتطحيٌ املهسز بعد اإلْتٗاء َٔ اإلجساءات املتخرة بػأْٗاوثائل تسقني ايكيود و 7
 ضٓة 15 تتًف إضتُازات ايتعداد ايعاّ وايتطحيٌ ايفسعي بعد اإلْتٗاء َٔ اإلجساءات املتخرة بػأْٗا 8
 ضٓوات 4 تتًف وثائل جتٗيص ايبطاقات ايػخصية 9

 ال تتًف صواد وايتوذيد َع األضسةايوثائل املتعًكة برتذيٌ ايكيود يًٗحسة واي 10
 

 ال تتًف
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 ال تتًف ايوثائل املتعًكة برتذيٌ ايكيود ارتاصة بادتاييات ايعساقية بارتازد 11
 ال تتًف
 

ايوثائل املتعًكة بإضكاط ادتٓطية ارتاصة باألذواٍ املدْية بعد اإلْتٗاء َٔ اإلجساءات املتخرة  12
 . بػأْٗا

 ال تتًف
 ال تتًف

 ال تتًف ال تتًف تدقيل ايطحٌ املدْي بعد اإلْتٗاء َٔ اإلجساءات املتخرة بػأْٗا أضابري 13

14 
ايٓطخة األوىل َٔ ايطحالت املدْية بعد تطًيُٗا ايٓطخة ايجاْية املطتٓطخ عٓٗا 

 وإعتبازٖا ْطخة أوىل
 ال تتًف

 ال تتًف

15 
َٔ إعادة طبعٗا أو  أجصاء ايطحٌ املدْي ايتايفة وايصرائف املُصقة عٓٗا بعد اإلْتٗاء

 . إضتٓطاخٗا بطحالت أو صرائف جديدة
 ال تتًف

 ال تتًف

 ضٓوات 3 تتًف إضتُازات طًب ايبطاقات ايػخصية وشتابساتٗا 16

17 
 1947و 1934صوز ايكيود املطًوبة َٔ ايدوائس املختًفة يًتطحيالت ايكدمية يًطٓوات 

 . وشتابساتٗا
 ضٓوات 3 تتًف

 ضٓة 15 تتًف . وشتابساتٗا 1957و 1947ملطًوبة يف ايدوائس يًطٓوات صوز قيود األجاْب ا 18
 ضٓوات 3 تتًف . املطًوبة َٔ ايدوائس وذوي ايعالقة وشتابساتٗا 1957صوز قيود  19
 ضٓة واذدة تتًف ايطًبات ذات ايعالقات بٗوية األذواٍ املدْية 20
 ة واذدةضٓ تتًف ايوثائل ارتاصة بتصديل صوز ايبطاقات ايػخصية 21
 ضٓة واذدة تتًف ايبطاقات ايػخصية املبدية واملًغاة وشتابساتٗا 22
 ضٓة واذدة تتًف ايوثائل ارتاصة بتدقيل إضتُازات ايتعداد ايعاّ وايتطحيٌ ايفسعي 23
 ضٓة واذدة تتًف وثائل دعاوى األذواٍ املدْية ايػٗسية وشتابساتٗا بعد اإلْتٗاء َٔ تدقيكٗا 24
 ال تتًف ال تتًف تعًكة عكوم ادتٓطيةايوثائل امل 25

 ال تتًف ال تتًف ضحالت دييٌ ادتٓطية 26

 ال تتًف ال تتًف (31ضحالت حتكيل ادتٓطية ) 27

 ال تتًف ال تتًف ضحالت إصداز غٗادة ادتٓطية ايعساقية 28

 ال تتًف ال تتًف ضحالت ايعُوَي يًُخابسات ايسمسية يف َديسية ادتٓطية 29

30 
املدْي وايطحالت املًركة واألجصاء املطتٓطخة عٓ٘ يف َديسية األذواٍ املدْية وضحٌ ايطحٌ 

 ادتاييات ايعساقية وضحٌ األجاْب
 ال تتًف ال تتًف

31 
ايطحالت واألضابري ارتاصة باألغخاص املطكطة عِٓٗ ادتٓطية ايعساقية وضحالت أمساء 

 األغخاص املتحٓطني بٗا
 ال تتًف ال تتًف

 ال تتًف ال تتًف ارتاصة بايًكطاء وزتٗويي ايٓطبايطحالت  32

 ال تتًف ال تتًف ايطحالت ارتاصة بكسازات ايتطحيٌ اجملدد 33

 ال تتًف ال تتًف . ايطحالت ارتاصة بايكسازات اإلدازية يف َديسية ادتٓطية واألذواٍ املدْية 34

  تتًفال ال تتًف 1947و 34و 27ضحالت ايٓفوع يًتطحيٌ ايعاّ يًطٓوات  35

 ال تتًف ال تتًف 1957ضحالت ايوقوعات يتطحيٌ عاّ  36

 وثائق املرور
 ال تتًف ال تتًف وثائل وضحالت فٗسع إجاشات ايطوم وتطحيٌ املسنبات وأواَس ايكبض 1

 ضٓوات 7 تتًف وثائل اذتحص عًى األغخاص واملسنبات املٓتٗية واملغًوقة 2
 ال تتًف ال تتًف ايرتضيِايوثائل ارتاصة باملسنبات وَٓػسات  3

 ضٓوات 4 تتًف وثائل ايترسي عًى املسنبات وايدزاجات وأواَس إيكاء ايكبض عًيٗا واألغخاص 4
 ضٓوات 4 تتًف  وثائل دعاوى ايطيازات وايتطُني َٔ تازيخ إْتٗاء ايدعوى أو صدوز قساز ايتطُني 5
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 ضٓوات 4 تتًف طًبات فكدإ إجاشات ايطوم وإجاشة ايتطحيٌ 6
  تتًف وثائل عائدية املسنبات وايدزاجات َٔ احملانِ وايدوائس األخسى 7

 كلية ومعهد الشرطة و الدورات
 ال تتًف ال تتًف ضحالت دزجات ايطالب 1

 ضٓني 7 تتًف وثائل ستاضس ايسَي ايطٓوي وستاضس ايعتاد 2
 ضٓني 6 تتًف ضحٌ املسنص اييوَي 3
 ضٓوات 4 تتًف يٓتائخايدوزات واألضئًة اإلَتراْية وا 4
 اغٗس 4 تتًف ايسضائٌ ايعابسة 5

 الوثائق الفنية

 ضٓة 12 تتًف عكود املكاوالت وارتدَات اإلضتػازية بعد اإلضتالّ ارتسائط وايتصاَيِ 1
 ضٓة 15 تتًف ايتعٗدات واملٓاقصات واملصايدات 2
 ضٓة 15 تتًف ضحالت اإلذصاء وتكازيس اإلصتاشات 3
 ضٓة 12 تتًف عيُية وخطط ايعٌُ ايطٓويةاهليانٌ ايتٓ 4
 ضٓة 6 تتًف إدخاٍ املكاويني وايػسنات يف ايكائُة ايطوداء وزفع اذتطس عِٓٗ 5
 ضٓوات 4 تتًف تكازيس َتابعة املػازيع 6
 ال تتًف ال تتًف ايدزاضات وايبروث 7

 ضٓوات 6 تتًف إضتُسات َتابعة املٓٗاد اإلضتجُازي 8
 ضٓوات 3 تتًف ايػسنات واملؤضطات دوٕ توجي٘ طًب بريو ايعسوض املكدَة َٔ 9
 ضٓتني تتًف ايعسوض ايفاغًة 10
 ال تتًف ال تتًف ايوثائل وايتصاَيِ ارتاصة باذتدود اإلدازية 11

 ضٓوات 4 تتًف صسفيات ايطاقة واحملسوقات 12
 ضٓوات 6 تتًف ايوثائل املتعًكة باملػازيع 13
 ضٓوات 6 تتًف ذتصاد وايتطويلوثائل محًة اإلضتصزاع وا 14
 ضٓة 30 تتًف فسش وختصيص وتوشيع األزاضي 15
 ضٓة 20 تتًف ايوثائل ارتاصة بادتواَع وايعالوي وايطاذات وايهساجات وَدٕ األيعاب واجملاشز 16
 ضٓة 20 تتًف اإلْػاءات وايتبًيط وايرتَيِ 17
 ضٓة 20 تتًف إجاشات ايبٓاء 18
 ضٓة 20 تتًف إلذتياطيةاآلييات واألدوات ا 19
 ضٓة 20 تتًف ايوثائل املتعًكة باملعاٌَ 20

  الوثائق املالية
 ضٓوات 10 تتًف وَا يف ذهُٗا يف ايدوائس االخسى. 38وصوالت ادتباية ستاضبة  1
 ضٓوات 10 تتًف أ وَا يف ذهُٗا يف ايدوائس االخسى. 37وصوالت ايكبض ستاضبة / 2
 ضٓوات 10 تتًف وَا يف ذهُٗا يف ايدوائس االخسى.  34ة /َرنسات اذٕ ايكبض ستاضب 3
 ضٓة 15 تتًف أ وَا يف ذهُٗا يف ايدوائس االخسى. 35،35َرنسات اذٕ ايكبض ستاضبة / 4
 ضٓة 15 تتًف قطائِ ايػيهات 5
 ضٓوات 10 تتًف اغعازات ايبٓو / ايدائٓة واملديٓة  6
 ضٓة واذدة تتًف 64بطاقات ايعيادات ارتازجية ستاضبة / 7

 تتًف 67وصوالت جباية زضوّ وضائط ايٓكٌ /ستاضبة  8
 

 ضٓوات 10
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9 
ايٓطخ االوٍ َٔ َرنسات اذٕ ايدفع و َطتٓداتٗا ايفسعية املعصشة يًصسف وَا يف ذهُٗا يف 

 ضٓة 15 تتًف ايدوائس االخسى. 

 ضٓوات 10 تتًف قوائِ ايسواتب  10
 ضٓة 15 تتًف ايػيهات ايصزقاء 11
 ضٓة 15 تتًف ايٓطخ االوىل َٔ َرنسات اذٕ ايتطوية واملطتٓدات املسفكة بٗا . 12
 ضٓوات 10 تتًف ايٓطخ ايجاْية َٔ َرنسات اذٕ ايدفع  13
 ضٓوات 3 تتًف ضفاالت ايػيهات  14
 ضٓوات 5 تتًف بأْواعٗا  x 24جداوٍ ستاضبة  15
 ضٓوات 3 تتًف 78اضتُازة حتًيٌ ايطًف / 16
 ضٓوات 5 تتًف بعداالْتٗاء َٔ ايتدقيل واجساء املطابكة بعد ادتسد  70االدخاٍ املخصْي /َطتٓدات  17
 ضٓوات 5 تتًف بعداالْتٗاء َٔ ايتدقيل واجساء املطابكة بعد ادتسد 71َطتٓدات االدخاٍ املخصْي / 18
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 وَشازَتِ كازو كازوبازّ كؤوُآليُتِ
 4/4/2016لُ  1173ذوازَ : 

 

 ٠ٚ ١َٖٛازنساٚ ٟ(1981) ضاَيٞ( 104) ذَاز٠( واملودعني ؤايٓصال) ضانطاشٟ ٜاضاٟ ي١( 50) َادد٠ٟ ب١ ئاَاذ٠
 نؤ١َال١ٜتٞ ضانطاشٟ ف١زَاْط١ٟ ضٝطت١َٞ ي١( 46) َادد٠ٟ ي١ دزا٠ٚ ثَُٝإ ت١ٟد٠ضت١آل ئ١ٚ ثَٝٞ ب١

 :د٠زنسد زَُٜٓا١َٜٝإ ئ١ّ( 2008) ضاَيٞ( 1) ذَاز٠ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ
    2016 ضالٌَ( 1) ذوازَ زِيٍَىايٌ

                بُزيَىَبُزايُتٌ بُ  كسدُ ضُز بُجٌَ جٌَ ًَِصٍ كازوٌُداٌٌ ًَِىاكاٌٌ  و بُزط و جن و ثمُ بُ تايبُت
  كىزدضتاُ ُِزيَىٌ كؤوُالَيُتٌ ضاكطاشٍ  طصيت

 : (1) واددٍَ
 ي١ دَٜت ثَٝو نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ١ٜتٞنؤ١َآل ضانطاشٟ طػيت ٠ٛب١زا١ٜتٞب١زَٜ ي١ نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ

 .ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ ٚ ٚضاٚدَٜس ٜازٜد٠د٠ز٠ناْٝإ ٚ ١َئُٛز ٚ ضانطاش١ٜنإ ب١ز٠َٜٛب١زٟ ٚ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زٟ
 : (2) واددٍَ

 بَٝت با٠ٚزثَٝهساٚ ْدٜداز٠نإث٠ٜٛ١ ال١ْ١ٜ ي١ نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْداْٞ ثؤغانٞ ٚ َُٖٚٝانإ  ٚ ث١ً د٠بَٞ
 .دا ف١زَٞ ٚئ١زنٞ د٠ٚاّ ناتٞ ي١

 : (3) واددٍَ
 زِا١َٜيٞ طَٟٛ ي١ض١زٜا١ْ ٠ٚ د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ , نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْداْٞ ي١ض١ز ض١زباشٟ زَِٜههازٟ
 .  داف١زَٝ ئ١زنٞ ٚ د٠ٚاّ ناتٞ ي١ ْا٠ٚخؤ ئاضاٜػٞ ٚ ضٛثا َٖٝص٠ناْٞ ١ٖز٠ٚى بٔ خؤٜإ ض١زٟٚٚ
 : (4) واددٍَ

 د٠ضتٓٝػإ ن١ ب١زطا١ْٟ ٚ جٌ ب١ٚ ثؤغٞ زَِٜو ب١ بٔ ثاب١ْد نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْداْٞ ي١ض١ز ثَٜٝٛطت١
 .  ف١زَٝدا د٠ٚاَٞ ٚ ئ١زى ناتٞ ي١ نازنسدْٝإ ثَٝط١ٟ ي١ط١ٍَ بطٛجنَٝت ن١ غ١ٜ٠َٛٝى ب١ بؤٜإ نسا٠ٚ

 : (5) واددٍَ
 -:ٖات٠ٚٛ دا( 1) ذَاز٠ خػت١ٟ ي١ ن١ د٠بَٝت خٛاز٠ٚ٠ غ٠َٟٛٝ ب١ّ نسدٕ جَٞجَٝب١ َٖٝصٟ ث١ًٟ ثَٝداْٞ  - أ
 . ٠ٚشازٟ ف١زَاْٞ ب١ ثَٝد٠دزَٜت( ضانطاشٟ يٝٛاٟ) ث١ًٟ نؤ١َال١ٜتٞ ضانطاشٟ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زٟ -1
 . ٠ٚشازٟ ف١زَاْٞ ب١ ثَٝد٠دزَٜت( ضانطاشٟ ع١َٝدٟ) ث١ًٟ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زٟ ٜازٜد٠د٠زٟ -2
 . ٠ٚشازٟ ف١زَاْٞ ب١ ثَٝد٠دزَٜت  ٜإ( ضانطاشٟ َٛق١د٠َٞ) ث١ًٟ ضانطاشٟ ١ز٠ناْٞب١ز٠َٜٛب -3
 :خٛاز٠ٚ٠ غ٠َٟٛٝ ب١ّ د٠ب١خػسَٜت نازطَٝسٟ ف١زَاْٞ ب١ ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ ث١ًٟ -4
 . د٠ ث١ً ناز١َْدٟ ب١ د٠دزَٜت ثَٝٓح١ّ ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ ث١ًٟ - أ

 . ْؤ ث١ً ١ْدٟنازَ ب١ د٠دزَٜت ضٛاز٠ّ ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ ث١ًٟ  - ب

 . ١ٖغت ث١ً ناز١َْدٟ ب١ د٠دزَٜت ض١َّٝٝ ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ ث١ًٟ - د

 . جَٝب١جٝهسدٕ َٖٝصٟ ي١ ٖاٚتاناْٝإ ٚ ذ١ٚت ث١ً ناز١َْدٟ ب١ د٠دزَٜت( ضانطاشٟ َٛالشَٞ) ث١ًٟ - د
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 َٖٝصٟ ي١ ٖاٚتاناْٝإ ٚ غ١ؽ ث١ً ناز١َْداْٞ ب١ د٠دزَٜت( ضانطاشٟ ١ٜن١َٞ َٛالشَٞ) ث١ًٟ -ٙ 
 . ٝهسدٕجَٝب١ج

 . نسدٕ ب١جَٞ جَٞ َٖٝصٟ ي١ ٖٚاٚتاناْٝإ  ثَٝٓخ ث١ً ناز١َْداْٞ ب١ د٠دزَٜت( ضانطاشٟ  ١ْقٝيب) ث١ًٟ -ٚ
  .نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ي١ ٖٚاٚتاناْٝإ ثَٝػه١ٚتٛٚ ب١غٞ ١َئُٛزٟ ب١ د٠دزَٜت( ضانطاشٟ زائٝدٟ) ث١ًٟ -ش
 . نسدٕ ج١َٝجَٞ َٖٝصٟ ي١ ٖٚاٚتاناْٝإ  نا١َٕئُٛز٠ ض١زؤنٞ ب١ د٠دزَٜت( ضانطاشٟ َٛق١د٠َٞ) ث١ًٟ -ح
 غازضتاْٞ زِاذ٠ٟ ٜاضاٟ د٠ق١ناْٞ ي١ ن١ طػتٝا١ْٟ ١َزج١ ي١ٚ جط١ نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْداْٞ - ب

 : ١َشزاْدٕدا بؤ بَٝت تَٝدا خٛاز٠ٚ٠ٜإ ١َزجا١ْٟ ئ١ّ ثَٜٝٛطت١ ٖات٠ٚٛ
 .١ْبَٝت شٜاتس اٍَض 35 ي١ ٚ ١ْبَٝت ن١َرت ضاأل 22 ي١ ت١َ١ْٞ ثَٜٝٛطت١ -1
 .١ْبَٝت ئابسِٚب١زٟ تاٚاْٞ ثَٝػ١ٟٓٝ -2
 .١ْبَٝت ن١َرت( َاْط دٚٚ) ي١ َا٠ٚن١ٟ ن١ بهات خٛيَٝو ي١ ب١غدازٟ -3
 ١َد٠ْٞ بؤ زِاذ٠ طٛاضت٠ٚ١ٟٓ ٚ ْاْٚٝػإ طؤزِٜين)  داٚاٟ ضاٍَ( 5) َا٠ٟٚ ن١ ١ٖبَٝت ٜاضاٜٞ ب١َيَٝٓٓا١َٟ  -4

 .١ْنات(  ضانطاشٟ د٠ز٠ٚ٠ٟ ٚ
 ن١ٍ ئ١ٚ بسٟ ي١ بهات ثَٝػه١ؽ دٜٓاز ًَٝؤٕ ٓخثَٝ(  500000000)  بسِٟ ب١ ١ْخت١ٜٓٝٞ ن١فاي١ٟ ٜٛطت١ثَٝ -5

 . شٜاتس ٚث١يٞ ن١ٍ ثَٝداْٞ ي١ناتٞ شٜادبهسَٜت د٠نسَٜت ٠ٚ د٠طسَٜت ٠ٚزٟ دا١َشزاْدٕ ثاؽ ث١ال١ْٟ ٚ
 .د٠زبضَٝت تاٜب١مت١ْد يٝر١ْٟ ضاٚثَٝه١ٚتين ي١ ثَٜٝٛطت١ -6
 .بَٝت تَٝدا ت١ْدزٚضيت ٚ ج١ضت١ ٚ باآل زج١نا١َْٞ ثَٜٝٛطت١ -7
 َٖٝص٠ناْٞ زَُِٜٓا١ٜٝناْٞ ٚ ٜاضا ١َٖٛٚ نسدْٞ جَٝب١جَٞ ب١ ثاب١ْدبْٛٚٞ ب١ بَٝت تَٝدا ئاَاد٠ٜٞ ثَٜٝٛطت١ -8

 .َٞف١ز د٠ٚاَٞ ناتٞ ي١ ْاٚخؤ ئاضاٜػٞ
 : (6) واددٍَ

( 1) ذَاز٠ خػت١ٟ ي١ ن١ د٠بَٝت خٛاز٠ٚ٠ ٠ٟٛغَٝ ب١ّ نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْداْٞ بسِٚاْا١َٟ ٚ ْاْٚٝػإ
 :ٖات٠ٚٛ

 ناتٞ ي١ دبًؤّ+  َسؤظا١ٜت١ٝنإ شاْطت١ ي١ ب١نايؤزٜؤع)  بسِٚاْا١َٟ ١َٖيطساْٞ: ضانطاشٟ ١َئُٛزٟ -1
 ئ١ّ ١َٖيطساْٞ ن١ َٛٚض١ٜ١ٟ ٚ ث١ً ب١ٚ داد١َ٠شزَٜٔ ْاْٚٝػا١ْ ب١ّ(  ب١نايؤزٜؤع ١ْبْٛٚٞ ٚ ثَٜٝٛطت

 :د٠بَٝت غ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ب١نايؤزٜؤع بسِٚاْا١َٟ ب١ ب١زشنسد٠ٚ١ْغٞ ث١ً, د١َ٠شزَٜٔدا ثَٝٞ بسِٚاْاَا١ْ
  :3/ضانطاشٟ ١َئُٛزٟ -أ
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 7) ث١ًٟ ي١: ب١نايؤزٜؤع بسِٚاْا١َٟ ١َٖيطسٟ -
 ٚ فٝعًٞ ضاَيٞ( 1) ت١نٓٝهٞ ث١مياْطاٟ د٠زضٟٛٚ ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 8) ث١ًٟ ي١: دبًؤّ بسِٚاْا١َٟ ١َٖيطسٟ -

 خَٜٛٓدْٞ َا٠ٟٚ ن١ ث١مياْطا د٠زضٟٛٚ ٚ فٝعًٞ ضاَيٞ( 2) ئاَاد٠ٜٞ ثاؽ ضاَيٞ دٚٚ ث١مياْطاٟ د٠زضٟٛٚ
 (7)ث١ً ي١ مب٠ٚ١َٓٓٝ فٝعًٞ ضاَيٞ(4) ث١ٜ١ًثاغإ ي١ٚ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ(4) ْا٠ْٚدٟ ضَٝٞ دٚاٟ ضاَي١ ثَٝٓخ

 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 6) ث١ًٟ ي١: 2/ضانطاشٟ ١َئُٛزٟ -ب
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 5) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 5) ث١ًٟ ي١: 1/ضانطاشٟ ١َئُٛزٟ -ج
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 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 5) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 4) ث١ًٟ ي١: ثَٝػه١ٚتٛٚ ١َئُٛزٟ -د
 ب١ ت١ْٗا دٚاتس ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 5) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 3) ث١ًٟ ي١: ١َئُٛز٠نإ ض١زؤنٞ -ه

 .ْاْٚٝػا١ْن١ٟ طؤزِٜين بَٞ ب١( 2) ث١ً د٠ضَٝت١ َٛٚض١ ٚ ث١ً
 ْٚٝػا١ْْا ب١ّ(  ض١ز٠ٚ٠ ب١ز٠ٚ ٖاٚتاناْٞ ٚ ئاَاد٠ٜٞ)  بسِٚاْا١َٟ ١َٖيطساْٞ: ضانطاشٟ ضاٚدَٜسٟ -2

 ب١ّ ب١زشنسد٠ٚ١ْغٞ ث١ً, داد١َ٠شزَٜٔ ثَٝٞ بسِٚاْاَا١ْ ئ١ّ ١َٖيطساْٞ ن١ َٛٚض١ٜ١ٟ ٚ ث١ً ب١ٚ داد١َ٠شزَٜٔ
 :د٠بَٝت غ١ٜ٠َٛٝ

 ٚ فٝعًٞ ضاَيٞ( 1) ت١نٓٝهٞ ث١مياْطاٟ د٠زضٟٛٚ ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 8) ث١ًٟ ي١: 4/ضانطاشٟ ضاٚدَٜسٟ -أ
 خَٜٛٓدْٞ َا٠ٟٚ ن١ ث١مياْطا د٠زضٟٛٚ ٚ فٝعًٞ ضاَيٞ( 2) اد٠ٜٞئاَ ثاؽ ضاَيٞ دٚٚ ث١مياْطاٟ د٠زضٟٛٚ

 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ئاَاد٠ٜٞ د٠زضٟٛٚ ١ٖز٠ٖٚا ٚ ْا٠ْٚدٟ ضَٝٞ دٚاٟ ضاَي١ ثَٝٓخ
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 7) ث١ًٟ ي١: 3/ضانطاشٟ ضاٚدَٜسٟ -ب
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 6) ث١ًٟ ي١: 2/ضانطاشٟ سٟضاٚدَٜ -ج
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 5) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 5) ث١ًٟ ي١: 1/ضانطاشٟ ضاٚدَٜسٟ -د
 .ث١ًن١ٟ ي١ َٓٝت٠ٚ١مبَٝ فٝعًٞ ضاَيٞ( 5) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 4) ث١ًٟ ي١: ثَٝػه١ٚتٛٚ ضانطاشٟ ضاٚدَٜسٟ -ه
 دٚاتس ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 5) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 3) ث١ًٟ ي١: ضانطاشٟ ضاٚدَٜساْٞ ض١زؤنٞ -و

 .ْاْٚٝػا١ْن١ٟ طؤزِٜين بَٞ ب١( 2) ث١ً د٠ضَٝت١ َٛٚض١ ٚ ث١ً ب١ ت١ْٗا
 ب١ّ(  ض١ز٠ٚ٠ ب١ز٠ٚ اٚتاناْٖٞ ٚ ْا٠ْٚدٟ+  ض١ز٠تاٜٞ)  بسِٚاْا١َٟ ١َٖيطساْٞ: ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ -3

 ث١ً, داد١َ٠شزَٜٔ ثَٝٞ بسِٚاْاَا١ْ ئ١ّ ١َٖيطساْٞ ن١ َٚٛٚض١ٜ١ٟ ث١ً ب١ٚ داد١َ٠شزَٜٔ ْاْٚٝػا١ْ
 :د٠بَٝت غ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ب١زشنسد٠ٚ١ْغٞ

 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 2) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 10) ث١ًٟ ي١:  5/ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ -أ
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 9) ث١ًٟ ي١: 4/ضانطاشٟ ْٞثاض١ٚا -ب
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 8) ث١ًٟ ي١: 3/ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ -ج
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 7) ث١ًٟ ي١: 2/ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ -د
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 6) ث١ًٟ ي١: 1/ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ -ه
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 5) ثَٜٝٛطت١ ٚ د٠بَٝت( 5) ث١ًٟ ي١: ثَٝػه١ٚتٛٚ ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ -و
 .ث١ًن١ٟ ي١ مبََٝٓٝت٠ٚ١ فٝعًٞ ضاَيٞ( 4) ٜطت١ثَٝٛ ٚ د٠بَٝت( 4) ث١ًٟ ي١: ضانطاشٟ ثاض١ٚاْاْٞ.ع.ٟ -ش

 .د٠بَٝت( 3) ث١ًٟ ي١: ضانطاشٟ ثاض١ٚاْاْٞ.ع -ح
 : (7) واددٍَ

 ي١ب١ز خ١التهسدٕ ٠ٚى ض١زث١زغتٝاز٠ناْٝإ ٜإ ضانطاشٟ ناز١َْداْٞ ب١ بدات ث١ٜ١ًى ١ٖز د٠تٛاَْٝت ٠ٚشٜس
 . ضانطاشٟ نازٟ ط١غ١ثَٝداْٞ ثَٝٓاٟٚ ي١ ١َٖٚيداْٝإ ٚ َاْدٚبْٛٚٝإ ٚ ئ١زى
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 : (8) واددٍَ
 ثَٜٝٛطت١ زِٚتب١ن١ٟ ب١زشنسد٠ٚ١ْٟ ٚ ب١زشتس ْاْٚٝػاْٞ بؤ نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْداْٞ ْاْٚٝػاْٞ طؤزِٜين

 :جَٞ بَٝت١ يَٞ خٛاز٠ٚ٠ٟ ١َزجا١ْٟ ئ١ّ
 .بهسَٜت بؤ ١َٖيط١ْطاْدْٞ ثسِانتٝهٞ ٚ تٝؤزٟ غ٠َٟٛٝ ب١ تاٜب١مت١ْد يٝر١ْٟ ي١ال١ٜٕ ثَٜٝٛطت١ -1
 ١َئُٛزٟ بؤ ضانطاشٟ ضاٚدَٜسٟ)  ٠ٚ(  ضانطاشٟ ضاٚدَٜسٟ بؤ ضانطاشٟ ثاض١ٚاْٞ)   ْاْٚٝػاْٞ طؤزِٜين بؤ -2

 .١ْبَٝت ن١َرت زِؤذ( 30) ي١ ن١ بهات خٛيَٝو ب١غدازٟ ثاَيَٝٛزاٚ ن١ضٞ ثَٜٝٛطت١(  ضانطاشٟ
 طؤزِٜين ي١ط١ٍَ ١ْٝ ١َزد ١ٜإزِٚتب١ن ب١زشنسد٠ٚ١ْٟ ٚ نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ف١زَاْب١زاْٞ ْاْٚٝػاْٞ طؤزِٜين -3

 ١َٖٛازنسدْٞ ٜاخٛد خص١َت ئ١ذَازنسدْٞ ٖؤٟ ب١ َٛٚض١ ٚ ث١ً ئ١ط١ز ٚات١, بَٝت ث١ًن١ٟ ٚ َٛٚض١
 ب١زش ضااَل١ْ ئ١ٚ ثَٝٞ ب١ ْاْٚٝػا١ْن١ٟ بَٝت ب١ض١ز طؤزِاْهازٟ تس ٖؤنازَٜهٞ ١ٖز ٜإ بسِٚاْا١َ ٚ َٛٚض١

 .نسابٛٚ بؤ ئاَاذ٠ٟ(  غ١غ١ّ َادد٠ٟ)  ي١ ن١ د٠نسَٜت٠ٚ١
 ث١ًن١ٟ ب١ثَٝٞ ٠ٚ١ْنٛ بهات ثَٞ د٠ضت بضٛٚن٠ٚ١ ْاْٚٝػاْٞ ي١ َْٟٛ ْاْٚٝػاْٞ ثَٜٝٛطت١ ْاْٚٝػإ طؤزِٜين ناتٞ ي١ -4
 .  ١َْٜٝٛن١ ْاْٚٝػا١ْ بؤ ١ٖبَٝت ب١تاٍَ َٝالنٞ ثَٜٝٛطت١ -5
  ي١ ١ْضاال ثَٜٝٛطت١ نسدٕ جَٝب١جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْداْٞ زِٚتب١ٟ ب١زشنسد٠ٚ١ْٟ ٚ ْاْٚٝػإ طؤزِٜين -6

 ئ١ّ ََٝر٠ٚٚ  ئ١ّ د٠ز٠ٚ٠ٟ ي١ ٠ٚ, ضاَيَٝو ١َٖٛٚ ئاشازٟ َاْطٞ(  21)  ئ١ٜٚؼ بَٝت دٜازٜهساٚ ََٝر١ٜٚٚنٞ
 .بَٝت ٖؤ١ٜى ١ٖز ي١ب١ز ْانسَٜت ناز٠

 (: 9) واددٍَ
  دابطسَٜت ضانطاشٟ ٚضاٚدَٜساْٞ ١َئُٛز٠نإ ٚ ثاض١ٚإ ث١ًٟ د٠تٛاَْٝت ١ٜتٞنؤ١َآل ضانطاشٟ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زٟ

 زِاضجازد٠ناْٞ ثَٝٞ ب١ , زَُٜٓا١ٜٝنإ نسدْٞ ض١زثَٝضٞ ٜإ خؤٜإ ف١زَٞ ئ١زنٞ ب١ ١ْبْٛٚٝإ ثاب١ْد ي١ناتٞ
 . يَٝهؤي٠ٚ١ٓٝ يٝر١ْٟ
 : (10) واددٍَ

 ٚثؤغانٞ ْٝطإ َاْطٞ ض١ز٠تاٟ ي١ ٖا١ٜٓٚ ثؤغانٞ دابٝٓهسدْٞ ب١ َٝتت١َٖيد٠ض ضانطاشٟ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜت١ٝناْٞ
 ٠ٚزطستين ثاؽ ضانطاشٟ ناز١َْداْٞ ض١زج١ّ بؤ ضاَيَٝو ١َٖٛٚ د٠ّٚٚ تػسٜين اْطَٞ ض١ز٠تاٟ ي١ شضتا١ْ

 ( .3) ٚ( 2) ذَاز٠ ٖاٚثَٝض خػت١ناْٞ ب١ثَٝٞ ٠شا١َْدٟزِ
 : (11) واددٍَ

 ئ١زنَٝو ١ٖز ئ١جناَداْٞ بؤ زِاضجَٝسٟ نسدٕ ب١جَٞ جَٞ َٖٝصٟ ناز١َْدَٜهٞ ١ٖز د٠تٛاَْٝت ضانطاشٟ ب١ز٠َٜٛب١زٟ
 . ضانطاشٟ هٞب١غَٝ ١ٖز ي١

 : (12) واددٍَ
 .  زَُٜٓا١ٜٝ ي١ٚ جط١ ثَٝٓانسَٜت نازٟ ٚ ١َٖيد٠ٚ٠غَٝت ث٠ٜٛ١ْد ثَٝػٟٛٚ زَُٜٓا١ٜٝناْٞ طػت

 : (13) واددٍَ
 . (نٛزدضتإ ٠ٚقاٜعٞ) زؤذْا١َٟ ي١ بآلٚنسد٠ٚ١ْٟ ب١زٚازٟ ي١ د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ زَُِٜٓا١ٜٝ ئ١ٚ

 

 حمىد قادز حمىد                                                                                              
 وَشيسّ كازو كازوبازّ كؤوُآليُتِ                                                                                                 
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 2016(ّ ضالَِ  1(ّ لُ زِيٍَىايِ ) 1خصتُّ ذوازَ )

 2016( ضالَِ 1ٍىايِ )( لُ زِي2َخصتُّ ذوازَ )
 / ذٌاُ شضتاٌُ ًَِصّ جَِ بُجًَكازجن و بُزطِ 

 / ذٌاُ ًَِصّ جَِ بُجًَكاز ِاويٍُُّزطِ جن و ب

 ثمُ ثؤضت ذ
  بةرِيَوةبةرى طشتى ضاكسازى كؤمةالَيةتى  1
  ياريذةدةرى بةرِيَوةبةرى طشتى ضاكسازى كؤمةالَيةتى  2
  يَوةبةرى بةرِيَوةبةرايةتى ضاكسازى بةرِ 3
 دووةم سةرؤكى مةئنورةكان  -سةرؤكى ضاوديَرانى ضاكسازى  4
 سيَيةم سةرؤكى مةئنورةكان -سةرؤكى ضاوديَرانى ضاكسازى  -سةرؤكى ثاسةوانانى ضاكسازى  5
مةئنورى  -ضاوديَرى ضاكسازى ثيَشلةوتوو  -ثاسةوانانى ضاكسازى ياريذةدةرى سةرؤكى  6

 ثيَشلةوتوو 
 ضوارةم

 ثيَهحةم مةئنورى يةكةم _ضاوديَرى ضاكسازى يةكةم  _ثاسةوانى ضاكسازى ثيَشلةوتوو  7
 شةشةم مةئنورى دووةم _ضاوديَرى ضاكسازى دووةم _ثاسةوانى ضاكسازى يةكةم  8
 حةوتةم مةئنورى سيَيةم  _ضاوديَرى ضاكسازى سيَيةم  _ثاسةوانى ضاكسازى دووةم  9
 هةشتةم ضاوديَرى ضاكسازى ضوارةم  _ثاسةوانى ضاكسازى سيَيةم  10
 نؤيةم ثاسةوانى ضاكسازى ضوارةم  11
 دةيةم ثاسةوانى ضاكسازى ثيَهحةم  12

 واوَّ بُكازًٍَِاٌِ بُ ضاهَ ذوازَ جؤزّ كُه و ثُه ذ
 1 1 كراسى شني بة كةتافى 1
 1 1 تةنورة يان ثانتؤلَ نيمى تؤخ 2
 1 1 ثيَالوى رةشى كورت 3
 1 1 جووتةك طؤرةوى نيمى 4
 1 1 ضاكيَتى نيمى بة كةتافى 5
 1 1 ثالَتؤى نيمى تؤخ 6
 1 2 كار بؤ سةر قؤىل راست و ضةثئارمى وةزارةتى  7
 1 1 بارانطيَر بة رةنطى نيمى تؤخ 8

 واوَّ بُكازًٍَِاٌِ بُ ضاهَ ذوازَ جؤزّ كُه و ثُه  ذ
 1 1 كراسى شني بة كةتافى   1
 1 1 تةنورة يان ثانتؤلَ نيمى تؤخ  2
 1 1 ثيَالوى رةشى كورت  3
 1 1 جووتةك طؤرةوى نيمى 4
 1 1 قةيتانى سةر شان بة رةنطى نيمى و سجى   5
 1 1 كاسليَت بة رةنطى نيمى تؤخ  6
 3 1 ئارمى هةريَنى كوردستانى)معذنى( بؤ ثيَشةوةى كاسليَت  7
 1 2 ئارمى وةزارةتى كار بؤ سةر قؤىل راست و ضةث  8
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 2016( ضالَِ 1( لُ زِيٍَىايِ )3خصتُّ ذوازَ )
 / ثًاواُ ُزطِ ِاويٍُّ ًَِصّ جَِ بُجًَكازجن و ب

 

 
 / ثًاواُزطِ شضتاٌُّ ًَِصّ جَِ بُجًَكاز جن و بُ

 

 

 

 

 
 

 واوَّ بُكازًٍَِاٌِ بُ ضاهَ ذوازَ جؤزّ كُه و ثُه  ذ
 1 1 كراسى شني بة كةتافى 1
 1 1 ثانتؤلَ نيمى تؤخ 2
 1 1 ةشى كورتثيَالوى ر 3
 1 1 جووتةك طؤرةوى نيمى 4
 1 1 ضاكيَتى نيمى بة كةتافى 5
 1 1 قةمصةلة يان ثالَتؤى نيمى تؤخ 6
 1 2 ئارمى وةزارةتى كار بؤ سةر قؤىل راست و ضةث 7
 1 1 مشنع مطرى بةرةنطى نيمى تؤخ 8
 1 1 بةدلةى كاركردن رةنطى خاكى 9

 1 1 نيتاق بة رةنطى خاكى 11
 1 1 ليَتى سةر بة رةنطى نيمىكاس 11

 واوَّ بُكازًٍَِاٌِ بُ ضاهَ ذوازَ جؤزّ كُه و ثُه  ذ
 1 1 كراسى شني بة كةتافى 1
 1 1 ثانتؤلَ نيمى تؤخ 2
 1 1 ثيَالوى رةشى كورت 3
 1 1 جووتةك طؤرةوى نيمى 4
 1 1 قةيتانى سةر شان بة رةنطى نيمى و سجى 5
 1 1 كاسليَت بة رةنطى نيمى تؤخ 6
 3 1 ئارمى هةريَنى كوردستانى)معذنى( بؤ ثيَشةوةى كاسليَت 7
 1 2 ئارمى وةزارةتى كار بؤ سةر قؤىل راست و ضةث 8
 1 1 قايشى نيمى تؤخ 9
 1 2 هةطبةى فيشةك )جعبة عتاد( بة رةنطى نيمى 10
 1 1 بةدلةى كاركردن رةنطى خاكى 11
 1 1 كاسليَتى سةر بة رةنطى نيمى 12
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 خؤٌاو ٌَتزشاوَ
 17/2/2016لُ  3477ذوازَ: 

 
(٣ ضاَي٢ 6ذَاز٠ ) خؤْاٚ ٠ٚشاز٠تٞ ي١ٜاضاٟ( 1) بسِط١ٟ ٣(3) َادد٠ ي١ دزا٠ٚ ثَُٝإ ت١ٟد٠ض١آل ئ١ٚ ب١ثَٝٞ

( ي١ 8221ساَٚإ ذَاز٠ )ض( ي١ب١ز ب١زذ٠ٚ٠ْد٣ طػت٢ ٚ دٚاب١دٚا٣ زَُِٜٓاُٜٝإ ب١ 1ْٚٛٚبسِط١ ) 2019
( بآلٚ بؤت٠ٚ١ ي١ زؤذْا٣١َ ٠ٚقاٜع٢ نٛزدضتإ ٚ ئاَاذ٠ 30/4/2013ي١  161ن١ ي١ ذَاز٠ ) 21/8/2013

ي١  168ن١ ي١ ذَاز٠ ) 7/7/2013ي١  (14923ب١ٖ١َٛاز٣ ١ٜن٢َ١ ئ١ّ زَُِٜٓا١ٜٝ ب١ْٛضساَٚإ ذَاز٠ )
 -:( بآلٚ بؤت٠ٚ١ ي١ب١ز ب١زذ٠ٚ٠ْد٣ طػت٢ بسِٜازَاْدا ب١ د٠زضٛاْد٢ْ ئ١ّ ١َٖٛاز6/8/2013٠
 

 2016 ضالٌَ( 3) ذوازَ بُياٌٌ
 وىختازَكاُ كازٍ بُ تايبُت يٍَىايٌزِ دووَوٌ ُِوىازٍ  

 
1- 
 : د٠بَٝت خٛاز٠ٚ٠ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ّ ٚ ض١ز٠ٚ٠ زَُٜٓاٜٞ ي١ ١ّٜ ضَٞ ي١ 7/ بسط١ ١َٖٛازنسدْٞ - أ

 :ضًًًَُ
 .َٛختاز داٚانازٟ نسدْٞ ثَٝػه١ؽ ناتٞ ي١ بَٝت ( ٜٚهتب أٜكس ( ) َٜٓد٠ٚ١ْخٛ ْٛضني ) خَٜٛٓد٠ٚازٟ ئاضيت -7
 .ض١ز٠ٚ٠ زَُٜٓاٜٞ ي١ ض١َّٝٝ( 5) ط١ٟبسِ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -ب
 

 . د٠نسَٜت ثآ ناز٣ي١ زَِٜه١ٚت٢ بآلٚب٣٠ٚ١ْٛ ي١ زؤذْا٣١َ )٠ٚقاٜع٢ نٛزدضتإ( ب١ٜا١ْ ئ١ّ -2

 
 
 
 

 ضٍجازٍ سييـك                                                                                                                   
 خؤٌاو سٍـوَشي                                                                                                                    
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 خؤٌاو ٌَتزوَشا
 7/4/2016لُ  6182ذوازَ: 

 
 

 

 ٚ 2009 ضاَيٞ 6ٟ ذَاز٠ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ 1 بسط١ 3 َاد٠ ي١ دزا٠ٚ ثَُٝإ ت١ٟآلد٠ض١ ئ١ٚ ب١ث٢َٝ
 ٠ٚقاٜعٞ زؤذْا١َٟ ي١ ن١ 2015 ضاَيٞ ٟ(5) ذَاز٠ زَُٜٓاُٜٝإ دٚاب١دٚاٟ ٚ طػيت ب١زذ٠ٚ٠ْدٟ ي١ب١ز

 :خٛاز٠ٚ٠ ١َٖٛازا١ْٟ ئ١ّ د٠زضٛٚاْدْٞ ب١ بسِٜازَاْدا ٚنسا٠ٚت٠ٚ١,آلب( 5/11/2015 ي١ 192) ذَاز٠ نٛزدضتإ
 

 2016 الٌَض( 5) ذوازَ بُياٌٌ
 

  2015 ضالٌَ ٍ( 5)  ذوازَ زيٍَىايٌ يُكُوٌ ُِوىازٍ
 كىزدضتاُ ُِزيَىٌ لُ ئُوًًٍُكاُ كؤوجاًٌا كازٍ زيَكدطتين زيٍَىايٌ

 
 :د٠خَٜٛٓدزَٜت٠ٚ١ خٛاز٠ٚ٠ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ّ ض١ز٠ٚ٠ٚ زَُٜٓاٜٞ ي١ ض١َّٝٝ َاد٠ ي١ 4/بسِط١ ١َٖٛازنسدْٞ : يُكًُ

 بهسَٜت تؤَاز نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ٖاْٚٝػتُٝا١ْٝٝنٞ ْاٟٚ ي١ض١ز د٠بَٝت ْٝان١نؤَجا: 4/بسِط١ :ض١َّٝٝ )َادد٠ٟ
 (.١ٖبَٝت بٝاْٞ ٖاٚب١غٞ ٜإ تؤَازبهسَٜت بٝاْٞ ن١ضٞ ْاٟٚ ي١ض١ز د٠نسَٜت ٚ

 :د٠خَٜٛٓدزَٜت٠ٚ١ خٛاز٠ٚ٠ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ّ ض١ز٠ٚ٠ زَُٜٓاٜٞ ي١ ضٛاز٠ّ َاد٠ٟ ي١ 1/بسِط١ ١َٖٛازنسدْٞ :دووًَ
 ب١َ١زجَٝو بهات٠ٚ١ نٛزدضتإ ١ٖزَُٜٞ ي١ يل ١ٜ١ٖ بؤٟ بٝاْٞ ئ١َين نؤَجاْٝاٟ: 1/بسِط١ :ضٛاز٠ّ َاد٠ٟ)

 (.بهات جَٝب١جَٞ ض١ز٠ٚ٠ زَُٜٓاٜٞ زَٜههاز٠ناْٞ طػت
 :خٛاز٠ٚ٠ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ّ غ١غ١ّ َاد٠ٟ ي١( 9) بسِط١ٟ شٜادنسدْٞ :ضًًًَُ

 ض١باز٠ت جازَٜو َاْط( 1) ١ٖز زاثؤزتَٝو ١زٖ ئ١َٝٝٓ١نإ نؤَجاْٝا ي١ض١ز ثَٜٝٛطت١: 9/بسِط١: غ١غ١ّ َاد٠ٟ)
 (.به١ٕ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ب١ ثَٝػه١ؽ د٠ن٠ٚ١ْ١ ٟٚبآل ن١ ئ١َين زاثؤزتَٝهٞ ١ٖز ٚ نازٚضاالن١ٝٝناْٝإ ب١

     .(نٛزدضتإ ع٠ٞقاٜٚ) زؤذْا١َٟ ي١ ٚب٠ٚ١ْٟٚٛآلب ي١زؤذٟ د٠نسَٜت  ثَٞ نازٟ ١َٖٛازا١ْ ئ١ّ :ضىازًَ
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 خؤٌاو ٌَتزوَشا
 7/4/2016لُ  6183ذوازَ: 

 

  2009 ضاَيٞ ٟ(6) ذَاز٠ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ (1) بسط١ (3) ٠دَاد ي١ دزا٠ٚ ثَُٝإ ت١ٟآلد٠ض١ ئ١ٚ ب١ث٢َٝ
 ضاَيٞ ٟ(86) ذَاز٠ ٖاتٛٚضؤ ي١ٜاضاٟ( ٖاتٛٚضؤ ٜاضاٟ ذٛن١ُناْٞ ثٝاد٠نسدْٞ -34) ب١غٞ ي١ 1/بسط١ ٚ

 د٠ضتٓٝػاْهسدْٞ ب١ تاٜب١ت ئاََٝسٟ ب١ضتاْٞ ٚ فسؤغنت ٚ ٠ٚزد٠نسدٕٖا دٜازد٠ٟ ئازاٟ ٖات١ٓ ي١ب١ز ٚ 2004
 بؤ ١َٖٚيدا١ْ غ١قا١َنإ ي١ض١ز داْاْٞ ي١ ئاَاْخ ن١ ئؤتؤَبٌٝ خَٝساٜٞ ضاٚدَٜسٟ ناَرياناْٞ داْاْٞ غَٜٛين

 زَاْدابسِٜا طػيت ب١زذ٠ٚ٠ْدٟ ي١ب١ز ٚ تٝإآلٖاٚٚ ض١زَٚاَيٞ ثازاضتين بؤ ٖاتٛٚضؤ زٚٚدا٠ٚناْٞ ن١َهسد٠ٚ١ْٟ
 -:خٛاز٠ٚ٠ ب١ٜا١ْٟ ئ١ّ د٠زضٛٚاْدْٞ ب١

 2016 ضالٌَ( 6) ذوازَ بُياٌٌ
 

 شىيَين دَضتًٍصاٌكسدٌٌ بُ تايبُت ئاوًَسَكاٌٌ  بُضتاٌٌ و فسؤشتين و ِاوزدَكسدُ قُدَغُكسدٌٌ
  ئؤتؤوبًن خًَسايٌ ضاوديَسٍ كاورياكاٌٌ

 :  يُكًُ
 د٠ضتٓٝػاْهسدْٞ ب١ تاٜب١ت ئاََٝساناْٞ جؤز٠ تطػ ب١ضتاْٞ ٚ فسؤغنت ٚ ٖا٠ٚزد٠نسدٕ ق١د٠غ١نسدْٞ -1

 .ٖاتٛٚضؤ خَٝساٜٞ ضاٚدَٜسٟ ناََٝساناْٞ غَٜٛين
 ض١د ثَٝٓخ( 500000) بسِٟ ب١ د٠دزَٜت ضصا بب١ضتَٝت ئؤتؤَب١ًٝن١ٟ ي١ ئاََٝسا١ْ جؤز٠ ئ١ّ غٛفَٝسَٜو ١ٖز -2

 .دٜٓاز ١ٖشاز
 ٜاضاٜٞ زَٜههازٟ ثؤيٝط٠ٚ١ ي١ال١ٜٕ بدات ئ١جناّ سا١ْئاََٝ جؤز٠ ئ١ّ داْاْٞ ٚ فسؤغنت ٚ نسِٜٔ غََٜٛٓٝهٞ ١ٖز -3

 .د٠نسَٜت دادطا ز٠ٚا١ْٟ ٚ ٠ٚزد٠طريَٜت ب١زاَب١ز
 .ٖاتٛٚضؤ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت١ٝٝناْٞ بؤ داد٠ْدزَٜت نؤتاٜٞ داٖاتٞ ب١( 2) بسِط١ٟ ي١ ٖاتٛٚ ثَٝبرازد١ْناْٞ بسِٟ -4

 :دووًَ
 ٚ فسؤغنت غ١َٜٓٛناْٞ ئاطادازٟ طػيت ٖاتٛٚضؤٟ ٚ ػيتط ثؤيٝطٞ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت١ٝٝناْٞ ي١ض١ز ثَٜٝٛطت١

 يَٞ ب١َيَٝٓٓا١َٜإ ٚ ١ْن١ٕ ئاََٝسا١ْ جؤز٠ ب١ّ فسؤغنت ٚ نسِٜٔ َا١ََي١ٟ ن١ بهات٠ٚ١ ئاََٝسا١ْ ئ١ّ ٖاٚزد٠نسدْٞ
 .١َب١ضت١ ئ١ّ بؤ ٠ٚزبطريَٜت

 :ضًًًَُ
 ٚ فسٜان١ٚتٔ ثؤيٝطٞ خاَي١ناْٞ ٚ زاٍَفٝد ذه١َٛتٞ ٚ ١ٖزَِٜ َْٝٛإ باشط١ناْٞ ٚ ئاضاٜؼ ثػهٓٝين خاَي١ناْٞ 

 . به١ٕ جَٝب١جَٞ ب١ٜا١ْ ئ١ّ ضٓٛٚز١ٜٝنإ خاَي١ ٚ نات١ٝٝنإ ثػه١ٓٝٓ خاَي١ ٚ ئاَاد٠ ثؤيٝطٞ
 :ضىازًَ

 .د٠نسَٜت ثَٞ نازٟ (نٛزدضتإ ٠ٚقاٜعٞ) زؤذْا١َٟ ي١ ٚب٠ٚ١ْٟٚٛبآل زؤذٟ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ
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 خؤٌاو ٌَتزوَشا
 7/4/2016لُ  6184ذوازَ: 

 
 

 
 

 ٚ 2009 ضاَيٞ ٟ(6) ذَاز٠ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ (1 بسط١ 3) ٠دَاد ي١ دزا٠ٚ ثَُٝإ ت١ٟد٠ض١آل ئ١ٚ ٞب١ثَٝ
 نٛزدضتإ ٠ٚقاٜعٞ زؤذْا١َٟ ي١ ن١ 2016 ضاَيٞ ٟ(1) ذَاز٠ ب١ٜامنإ دٚاب١دٚاٟ ٚ طػيت ب١زذ٠ٚ٠ْدٟ ي١ب١ز
 -:خٛاز٠ٚ٠ ١َٖٛازا١ْٟ ئ١ّ ب١د٠زضٛٚاْدْٞ بسِٜازَاْدا ٚنسا٠ٚت٠ٚ١,بآل( 31/1/2016 ي١ 194) ذَاز٠

 

 2016 ضالٌَ( 7) ذوازَ بُياٌٌ
 2016 ضالٌَ ٍ(1) ذوازَ بُياٌٌ يُكُوٌ ُِوىازٍ

 ئؤتؤوبًن تابمؤٍ ضُزثًَضًًُكاٌٌ و ئؤتؤوبًن زَشٌ جاً ديازدٍَ ًٌَُِصتين
 

 

 ب١ّ ض١ز٠ٚ٠ٚ ب١ٜاْٞ ي٘( 7) خاَيٞ نسدْٞ شٜاد ٚ( 5 ,2 ,1) خاَي١ناْٞ – ١ّٜ١ن بسِط١ٟ ١َٖٛازنسدْٞ :يُكًُ
 -:د٠خَٜٛٓدزَٜت٠ٚ١ خٛاز٠ٚ٠ غ١ٜ٠َٟٛٝ

 -:(١ٜن١ّ)
 .زَُٜٓا١ٜٝنإ ٜاضاٚ ز٠ضاٚنسدْٞ ب١بَٞ نسإٚ ز٠ؽ جاّ ن١ ئؤتؤَبٝال١ْٟ ئ١ٚ طػت د٠ضتب١ض١زداطستين -1
 ذَاز٠ٟ د٠ضتهازٟ ئ١ٚا١ْٟ ٜإ ضاخت١ٕ تابًؤٟ َيطس١ٖٟ ن١ ئؤتؤَبٝال١ْٟ ئ١ٚ طػت د٠ضتب١ض١زداطستين -2

 .نسد٠ٚٚ تابًؤناْٝإ
 .تابًؤٕ بَٞ ن١  َاتؤزضهٝال١ْٟ ٚ ئؤتؤَبٌٝ ئ١ٚ طػت د٠ضتب١ض١زداطستين -5
 بسِٜازٟ ب١ثَٝٞ ئاَاذ٠ثَٝهساٚ ي١ب١ٜاْٞ( 6 ,5 ,2 ,1) بسِط١ناْٞ ٖاتٛٚضؤ ض١زثَٝض١ٝٝناْٞ ضصاٟ ض١ثاْدْٞ -7

 . (. 3/2/2016 ي١ 79  ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٚٛٞ
 

 :د٠خَٜٛٓدزَٜت٠ٚ١ خٛاز٠ٚ٠ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ّ ٚ ض١ز٠ٚ٠ ب١ٜاْٞ ضٛاز٠َٞ بسِط١ٟ ١َٖٛازنسدْٞ  :دووًَ
 

  -: (د٠ّٚٚ)
 جَٝب١جَٞ ب١ٜا١ْ ئ١ّ ٖاٚغ٠َٛٝناْٝإ ٚ ض١زب١خؤنإ ئٝداز٠ ٚ ثازَٜصطانإ ٖاتٛٚضؤٟ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت١ٝٝناْٞ ي١ض١ز
 (. به١ٕ

 .ض١ز٠ٚ٠ ب١ٜاْٞ ي١( ثَٝٓح١ّ) بسِط١ٟ َي٠ٛغاْد١ٖٟ٠ٚ١ْ :ضًًًَُ
 

   .نٛزدضتإ ٚقائعٞ زؤذْا١َٟ ي١ ٚب٠ٚ١ْٟٚٛبآل ي١زؤذٟ د٠نسَٜت  ثَٞ نازٟ ١َٖٛازا١ْ ئ١ّ  :ضىازًَ
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 خؤٌاو ٌَتزوَشا
 25/4/2016لُ  7023ذوازَ: 

 
 

 
 

ئاَاذ٠ ب١زَُٜٓا٢ٜ ٚ 2009 ضاَيٞ ٟ(6) ذَاز٠ ْاٚخؤ ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ دزا٠ٚ ثَُٝإ ١ٟتد٠ض١آل ئ١ٚ ٞب١ثَٝ
ٚ ئاَاذ٠  2015(٣ ضاَي٢ ٠ٚ1شاز٠متإ زَُٜٓا٢ٜ فساٚإ نسدٕ ٚ طٛاضت٣٠ٚ١ٓ غ٢َٜٓٛ طْٛد٠نإ ذَاز٠ )

زَُٜٓا٢ٜ ي١ب١ز ١ٖب٢ْٚٛ طػت ١َزج١نا٢ْ  3/4/2016( ي١ 3497ب١ْٛٚضسا٣ٚ ثازَٜصطا٣ ضًَُٝا٢ْ ذَاز٠ )
  -بسٜازَاْدا ب١د٠زنسد٢ْ  : طػيت ب١زذ٠ٚ٠ْدٟ ي١ب١ز ض١ز٠ٚ٠ 

 
 

 2016 ضالٌَ( 8) ذوازَ بُياٌٌ
 فساواُ كسدُ و طىاضتٍُوَّ طىٌدّ ضُزضًاُ

 
 

فساٚإ نسدٕ ٚ طٛاضت٠ٚ١ٓ ٚ ث١ض١ْدنسد٢ْ ذ١ز٢َ٠ ٢َْٜٛ طْٛد٣ ) ض١زضٝإ( ض١ز ب١ْاذ٣١ٝ بٓطسد ٚ  -
( ي١ ن١زت٢ 1( دؤمن ي١ض١ز ثازض١ ش٣ٚ٠ ذَاز٠ )30ب١زٚٚب١ز٣ ) ض١ضجاْد٢ْ ي١ض١ز ١ْخػ٣١ نادضرتؤ

ثازَٜصطا٣ ضًَُٝا٢ْ ٖات٠ٚٛ  ض١ز٣٠ٚ٠ ْٛٚضسا٣ٚ ٗاٚثَٝض١٢ ٠ٚى ي١ ١ْخػ٣١ٝ/ض١زضٝإ ن١ ش١ٜٚ٠ن٢ ب١زد٠آل28ْ
 ب١ث٢َٝ ٜاضا٣ ناز٣ نٛذا٠ٚ١ْ ٚ د٠ضت ١َٖيطستٔ .

   .( نٛزدضتإ ع٠ٞقاٜٚ) ا١َٟزؤذْ ي١ بآلٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١زؤذٟ د٠نسَٜت  ثَٞ نازٟ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -
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 ( العدد197ذوازَ )                                                                           –33 –                                                                        2016/ 10/5

 تِ دادَوَشاز
 2016 ضالٌَ (1ّذوازَ ) تايبُت بُياٌٌ

 ٟ(13) ذَاز٠ داد ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ د٠ّٚٚ بسط١ٟ/  ْؤ١ّٜ َادد٠ٟ ب١ثَٝٞ ثَُٝاْدزا٠ٚ د٠ض١آلت١ٟ ب١ٚ ثاَيجػت
 28/2/2016ٟ ي١( 1022) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ف١زَاْٞ جَٝب١جَٝهسدْٞ بؤ ٚ 2007 ضاَيٞ

 -ب١: بسِٜازَاْدا ٠ٚشاز٠ت١نإ, زَٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ت١زغٝكهسدْٞ ب١ تاٜب١ت
 .%35 زَِٜر٠ٟ ب١ داد طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ بضٛٚنهسد٠ٚ١ْٟ -1
 ي١ ن١ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ٚ داد طػيت ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ َْٜٛٞ َٜهدطتينزِ ث١ٜه١زٟ ث١ض١ْدنسدْٞ ٚ ئاَاد٠نسدٕ -2

 .خسا٠ٚت١زِٚٚ خٛاز٠ٚ٠
  ٚ ٠ٚشاز٠ت دٜٛاْٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ب١ تاٜب١ت د٠زضٟٛٚ ب١ٜاْٞ ٚ ف١زَإ ت١ٚاٟٚ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -3

 .داد طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ
 .د٠نسَٜت ب١جَٞجَٝ 27/4/2016زَٜه١ٚت٢  د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ زِؤذٟ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -4

 داد طصيت بُزِيَىَبُزايُتٌ و وَشازَت ديىاٌٌ ٌىيٌَ زِيَكدطتين ثُيكُزٍ
 .(٠ٚزطَٝسإ) ٖؤب١ٟ -:ي١ ثَٝهدَٜت /وَشيس ٌىضًٍطٍُ بُزِيَىَبُزايُتٌ يُكًُ:

 .جؤزٍ دلًٍَايٌ بُزِيَىَبُزايُتٌ :دووًَ
 -:ي١ ثَٝهدَٜت /ياضايٌ كازوبازٍ بُزِيَىَبُزايُتٌ ً:ضًًَُ

 .(ئ١َالى) ٖؤب١ٟ (طسَٜب١ضت١نإ) ب١غٞ( ٜاضاٜٞ ب١دٚاداضْٛٚٞ ٚ داٚانإ) ب١غٞ 
 .(ثسِؤذ٠ ذََٝسٜازٟ) ٖؤب١ٟ (بٛٚدج١) ب١غٞ -:ي١ ثَٝهدَٜت /ذوًَسيازٍ بُزِيَىَبُزايُتٌ :ضىازًَ

  -:ي١ ثَٝهدَٜت /خؤيُتٌ بُزِيَىَبُزايُتٌ: ثًٍَجًُ
 .(زِاذ٠ نازٚبازٟ) ٖؤب١ٟ (طػيت داٚانازٟ ْٞئ١ْداَا خؤ١ٜتٞ) ب١غٞ (ف١زَاْب١زإ َٝالناتٞ) ب١غٞ

  -:ي١ ثَٝهدٜت كازطًَسٍ بُزِيَىَبُزايُتٌ :شُشًُ
 .(د٠زضٛٚ ٚ ٖاتٛٚ) ٖؤب٣١ (خص١َتطٛشازٟ) ب١غٞ (١ْٖٛزٟ) ب١غٞ (نؤطا) ب١غٞ

 .(ثالٕ ٚ ئاَاز) ٖؤب١ٟ (زِاَٖٝٓإ) ٖؤب١ٟ -:ي١ ثَٝهدَٜت /ثُزَثًَداُ بُزِيَىَبُزايُتٌ: حُوتًُ
  -:ي١ ثَٝهدَٜت )وَقايعِ كىزدضتاُ(/ فُزوٌ زِؤذٌاوٍُ بُزِيَىَبُزايُتٌ :ُِشتًُ
 .(ث١زتٛندا١ْ ٚ ئ١زغٝف) ٖؤب١ٟ (ٜاضاٜٞ ٚزدبٝين)ٚ ٖؤب١ٟ (دٜصأٜ) ٖؤب١ٟ
 .(ب١َيط١ْا١َنإ) ٖؤب١ٟ -:ي١ ثَٝهدَٜت /داديًُكاُ ثُيىٌَديًُ و زِاضتاٌدُ بُزِيَىَبُزايُتٌ: ٌؤيًُ
 .(ْاضٓا١َ) ب١غٞ (ٜاضاداْإ بٓه١ٟ ٚ ضاٜت) ب١غٞ -:ي١ ثَٝهدَٜت (/IT)تٌ ئاٍ بُزِيَىَبُزايُتٌ :دَيًُ

 .وزدبًين بُزِيَىَبُزايُتٌ :ياشدَيًُ
                                .(ئ١ْداشٜازٟ) ب١غٞ :دواشدَيًُ
 ِـٍاُ ضمبـض                                                                       .(زِاط١ٜاْدٕ) ب١غٞ: ضًَصدَيًُ

 سّ دادـوَشي                                                                                                                                                  
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 تِ دادَوَشاز
 2016 ضالٌَ (1ّذوازَ ) تايبُت بُياٌٌ ثاشكؤٍ

 ٟ(13) ذَاز٠ داد ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ د٠ّٚٚ بسط١ٟ/  ْؤ١ّٜ َادد٠ٟ ب١ثَٝٞ ثَُٝاْدزا٠ٚ ت١ٟد٠ض١آل ب١ٚ ثاَيجػت
 : ب١ بسِٜازَاْدا 2007 ضاَيٞ

/ ذََٝسٜازٟ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ي١ بٛٚدج١ ب١غٞ ب١ ض١ز  خ١زجٞ ٖؤب١ٟ ٚ داٖات ٖؤب١ٟ نسد٠ٚ١ْٟ -1
 .داد طػيت ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ

 ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ/ ذََٝسٜازٟ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ي١ ثسؤذ٠ ذََٝسٜازٟ ب١غٞ بؤ ثسؤذ٠ ذََٝسٜازٟ ٖؤب١ٟ طؤزٜين -2
 .داد طػيت

  .د٠نسَٜت جَٝب١ج3/5/2016َٞزَٜه١ٚت٢  د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ زِؤذٟ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -3

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

 2016 ضالٌَ (2ّ) تايبُت بُياٌٌ
 ٟ(13) ذَاز٠ داد ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ د٠ّٚٚ بسط١ٟ/  ْؤ١ّٜ َادد٠ٟ ب١ثَٝٞ ثَُٝاْدزا٠ٚ ت١ٟد٠ض١آل ب١ٚ ثاَيجػت

 28/2/2016ٟ ي١( 1022) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ف١زَاْٞ جَٝب١جَٝهسدْٞ بؤ ٚ 2007 ضاَيٞ
 -:ب١ بسِٜازَاْدا ٠ٚشاز٠ت١نإ, زَٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ت١زغٝكهسدْٞ ب١ تاٜب١ت

 .١ٖزَِٜ غٛزاٟ ئ١جن١َْٛٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ٠ٟبضٛٚنهسد١ْٚ -1
 خٛاز٠ٚ٠ ي١ ن١ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ّ غٛزا ئ١جن١َْٛٞ َْٜٛٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ث١ض١ْدنسدْٞ ٚ ئاَاد٠نسدٕ -2

 .خسا٠ٚت١زِٚٚ

 .غٛزا ئ١جن١َْٛٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ب١ تاٜب١ت د٠زضٟٛٚ ب١ٜاْٞ ٚ ف١زَإ ت١ٚاٟٚ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -3
 .د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ 27/4/2016ي١ زَٜه١ٚت٢  د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ زِؤذٟ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -4

 ُِزيَي شىزاٍ ئُجنىوٌٌُ زِيَكدطتين ثُيكُزٍ
 نازطَٝسٟ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ -1
 خؤ١ٜتٞ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ -2
 د٠طسَٜت١خؤ ٚزدبٝين ب١غٞ ذََٝسٜازٟ, ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ -3
 طػيت د٠ضت١ٟ ي١ ثَٝداض٠ٚ١ْٚٛ ٖؤب١ٟ ٚ ضهستاز١ٜت ٖؤب١ٟ -4

 ف١زَاْب١زإ ب١زش٠فتهسدْٞ د٠ضت١ٟ ي١ ب١زش٠فتهسدٕ, ؤب١ٟٖ -5

 .ضًَُٝاْٞ ٚ ١ٖٚيَٝس نازطَٝسٟ دادطاٟ ي١ دادطا ق١َي١َٞ ب١غٞ خؤ١ٜتٞ, ٚ نازطَٝسٟ ٖؤب١ٟ -6
 

 
 ِـٍاُ ضمبـض                                                                                                                                   
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 تِ دادَوَشاز
 

 2016 ضالٌَ (3ّ) تايبُت بُياٌٌ
 

 ٟ(13) ذَاز٠ داد ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ د٠ّٚٚ بسط١ٟ/  ْؤ١ّٜ دد٠َٟا ب١ثَٝٞ ثَُٝاْدزا٠ٚ ت١ٟد٠ض١آل ب١ٚ ثاَيجػت
 28/2/2016ٟ ي١( 1022) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ف١زَاْٞ جَٝب١جَٝهسدْٞ بؤ ٚ 2007 ضاَيٞ

 -:ب١ بسِٜازَاْدا ٠ٚشاز٠ت١نإ, زَٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ت١زغٝكهسدْٞ ب١ تاٜب١ت
 .دادٟ ض١زث١زغتٝازٜٞ د٠ضت١ٟ ض١زؤنا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ بضٛٚنهسد٠ٚ١ْٟ -1
 ب١ّ دادٟ ض١زث١زغتٝازٜٞ د٠ضت١ٟ ض١زؤنا١ٜتٞ َْٜٛٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ث١ض١ْدنسدْٞ ٚ ئاَاد٠نسدٕ -2

 .خسا٠ٚت١زِٚٚ خٛاز٠ٚ٠ ي١ ن١ غ١ٜ٠َٟٛٝ
 .ساْٚاٚب ض١زؤنا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ب١ تاٜب١ت د٠زضٟٛٚ ب١ٜاْٞ ٚ ف١زَإ ت١ٚاٟٚ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -3
 .د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ 27/4/2016زَٜه١ٚت٢  د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ زِؤذٟ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -4

 
 دادٍ ضُزثُزشتًازيٌ دَضتٍُ ضُزؤكايُتٌ زِيَكدطتين ثُيكُزٍ

 
 .ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ تاٜب١ت ْٛٚضٝٓط١ٟ -1
 .ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ د٠طسَٜت١خؤ خؤ١ٜتٞ ب١غٞ خؤ١ٜتٞ, ٚ نازطَٝسٟ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ  -2
 .ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ د٠طسَٜت١خؤ ٚزدبٝين ب١غٞ ٚزدبٝين, ٚ ذََٝسٜازٟ ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞب١  -3
 .ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ د٠طسَٜت١خؤ ٜاضاٜٞ ب١غٞ ب١دٚاداضٕٛٚ, ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ  -4
 .دٖٛى ٚ ضًَُٝاْٞ دادٟ ض١زث١زغتٝازٜٞ ف١زَاْط١ٟ ي١ خؤ١ٜتٞ ٚ نازطَٝسٟ ب١غٞ  -5
 .ضًَُٝاْٞ دادٟ ض١زث١زغتٝازٜٞ ١ٟف١زَاْط ي١ ذََٝسٜازٟ ب١غٞ  -6
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 تِ دادَوَشاز
 2016 ضالٌَ (4ّ) تايبُت بُياٌٌ

 ٟ(13) ذَاز٠ داد ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ د٠ّٚٚ بسط١ٟ/  ْؤ١ّٜ َادد٠ٟ ب١ثَٝٞ ثَُٝاْدزا٠ٚ ت١ٟد٠ض١آل ب١ٚ ثاَيجػت
 28/2/2016ٟ ي١( 1022) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ نا١ٜتٞض١زؤ ف١زَاْٞ جَٝب١جَٝهسدْٞ بؤ ٚ 2007 ضاَيٞ

 -:ب١ بسِٜازَاْدا ٠ٚشاز٠ت١نإ, زَٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ت١زغٝكهسدْٞ ب١ تاٜب١ت
 .طػيت داٚانازٜٞ ض١زؤنا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ بضٛٚنهسد٠ٚ١ْٟ -1
 ي١ ن١ غ١ٜ٠َٟٛٝ ب١ّ طػيت داٚانازٜٞ ض١زؤنا١ٜتٞ َْٜٛٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ث١ض١ْدنسدْٞ ٚ ئاَاد٠نسدٕ -2

 .خسا٠ٚت١زِٚٚ خٛاز٠ٚ٠
 .ْاٚبساٚ ض١زؤنا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ب١ تاٜب١ت د٠زضٟٛٚ ب١ٜاْٞ ٚ ف١زَإ ت١ٚاٟٚ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ  -3
 .د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ 27/4/2016زَٜه١ٚت٢  د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ زِؤذٟ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ  -4

 صيتط داواكازيٌ ضُزؤكايُتٌ ٌىيٌَ زِيَكدطتين ثُيكُزٍ
 .ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ د٠طسَٜت١خؤ نؤطا ب١غٞ نازطَٝسٟ, ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ -1
 ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ خؤ١ٜتٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ -2
 ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ ذََٝسٜازٟ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ -3
 نا١ٜتٞض١زؤ دٜٛاْٞ ي١ د٠طسَٜت١خؤ ثَٝداض٠ٚ١ْٚٛ ٖؤب١ٟ ئاَازٚ ٖؤب١ٟ ٜاضاٜٞ, نازٚبازٟ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ -4
 ض١زؤنا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ ٚزدبٝين ٖؤب١ٟ -5
 (ط١زَٝإ دٖٛى, ضًَُٝاْٞ, ١ٖٚيَٝس,) طػيت داٚانازٜٞ ف١زَاْط١ناْٞ ي١ ٚزدبٝين ٚ ذََٝسٜازٟ ٖؤب١ٟ  -6
 (ط١زَٝإ دٖٛى, ضًَُٝاْٞ, ١ٖٚيَٝس,) طػيت داٚانازٜٞ ف١زَاْط١ناْٞ ي١ خؤ١ٜتٞ ٚ نازطَٝسٟ ٖؤب١ٟ  -7
 (ط١زَٝإ دٖٛى, ضًَُٝاْٞ, ١ٖٚيَٝس,) طػيت داٚانازٜٞ ناْٞف١زَاْط١ ي١ ب١دٚاداضٕٛٚ ٖؤب١ٟ  -8

 2016 ضالٌَ ّ(5) تايبُت بُياٌٌ
 .داد٠ٚزٟ ث١مياْط١ٟ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ بضٛٚنهسد٠ٚ١ْٟ -1
 ب١ّ داد٠ٚزٟ ث١مياْط١ٟ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ َْٜٛٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ث١ض١ْدنسدْٞ ٚ ئاَاد٠نسدٕ -2

 .خسا٠ٚت١زِٚٚ خٛاز٠ٚ٠ ي١ ن١ ١ٜٟغ٠َٛٝ
 طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ب١ تاٜب١ت د٠زضٟٛٚ ب١ٜاْٞ ٚ ف١زَإ ت١ٚاٟٚ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -3

 .ْاٚبساٚ
 .د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ 27/4/2016زَٜه١ٚت٢  د٠زض٠ٚ١ْٝٚٛ زِؤذٟ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -4

 دادوَزٍ ثُمياٌطٍُ طصيت بُزيَىَبُزايُتٌ زِيَكدطتين ثُيكُزٍ
 . د٠طسَٜت١خؤ خؤ١ٜتٞ ب١غٞ خؤ١ٜتٞ, ٚ نازطَٝسٟ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ -1
 .ذََٝسٜازٟ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜتٞ -2
 .د٠طسَٜت١خؤ IT ٖؤب١ٟ , تؤَاز ٚ ئ١نادَٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ -3

 ِـٍاُ ضمبـض

 سّ دادـوَشي
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 تِ دادَوَشاز
 

 2016 ضالٌَ (6ّ) تايبُت بُياٌٌ
 

 

 ٟ(13) ذَاز٠ داد ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ د٠ّٚٚ سط١ٟب/  ْؤ١ّٜ َادد٠ٟ ب١ثَٝٞ ثَُٝاْدزا٠ٚ ت١ٟد٠ض١آل ب١ٚ ثاَيجػت
 28/2/2016ٟ ي١( 1022) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ف١زَاْٞ جَٝب١جَٝهسدْٞ بؤ ٚ 2007 ضاَيٞ

 -:ب١ بسِٜازَاْدا ٠ٚشاز٠ت١نإ, زَٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ت١زغٝكهسدْٞ ب١ تاٜب١ت
 .خاْٛٚب١ز٠ تؤَازنسدْٞ طػيت ٞب١ز٠َٜٛب١زا١ٜت زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ بضٛٚنهسد٠ٚ١ْٟ -1
 .ٖاتٕٛٚ خٛاز٠ٚ٠ ي١ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٝا١ْٟ ٚ ب١ؽ ٖؤب١ٚ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ١ٜندطتين ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٚ -2
 .د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ ٠ٚ 12/5/2016 زَٜه١ٚتٞ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -3

 
 ٌىوبُزَخا تؤوازكسدٌٌ طصيت بُزِيَىَبُزايُتٌ زِيَكدطتين ثُيكُزٍ ثًَكّاتاٌٍُ ئًُ ُِلَىَشاٌدٌُوٍَ

 
 .خاْٛٚب١ز٠ تؤَازنسدْٞ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١  زاط١ٜاْدٕ ٖؤب١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -1
 ي١ ئاَاز ٖؤب١ٟ ب١ بهسَٜت ئاَاز ب١غٞ ٚ ذََٝسٜازٟ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ي١ َٛض١ ٖؤب١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -2

 .خاْٛٚب١ز٠ سدْٞتؤَازن طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١ يَٝٛزدب٠ٚ١ْٚٛ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ
 تؤَازنسدْٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜت١ٝناْٞ ض١زج١ّ ي١( ئاَاز , شَٜد٠طسٟ , ثػهٓني) ٖؤب١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -3

 .خاْٛٚب١ز٠
 ضًَُٝاْٞ ثازَٜصطاٟ ضٓٛزٟ ي١ َا٠ٚت خاْٛٚب١ز٠ٟ تؤَازنسدْٞ تَٝب١ٓٝزا١ٜتٞ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -4
 ي١ 6 ذَاز٠ ب١ٜاْٞ ب١ ضًَُٝاْٞ ثازَٜصطاٟ ٛزٟضٓ ي١( زاث١زٜٔ) خاْٛٚب١ز٠ٟ تؤَازنسدْٞ تَٝب١ٓٝزا١ٜتٞ -5

 .١َٖي٠ٛغا٠ٚت٠ٚ١  23/8/2015
 ي١ 4 ذَاز٠ ب١ٜاْٞ ب١ ١َٖي١ظ١ ثازَٜصطاٟ ضٓٛزٟ ي١( بٝاز٠) خاْٛٚب١ز٠ٟ تؤَازنسدْٞ تَٝب١ٓٝزا١ٜتٞ -6

 .١َٖي٠ٛغا٠ٚت٠ٚ١ 7/6/2015
 ثازَٜصطاٟ ضٓٛزٟ ي١( زَاٍَخٛ ثري١َ٠طسٕٚ, قٛغت١ث١,) تَٝب١ٓٝزا١ٜت١ٝناْٞ ب١نازبْٛٞ د٠ضت اطستينزِ -7

 .ضًَُٝاْٞ ١ٖٚيَٝسٚ
 
 

 
 ِـٍاُ ضمبـض                                                                                                                                   

 سّ دادـوَشي                                                                                                                                   
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 تِ دادَوَشاز
 2016 ضالٌَ (7ّ) تايبُت بُياٌٌ

 
 

 ٟ(13) ذَاز٠ داد ٠ٚشاز٠تٞ ٜاضاٟ ي١ د٠ّٚٚ بسط١ٟ/  ْؤ١ّٜ َادد٠ٟ ب١ثَٝٞ ثَُٝاْدزا٠ٚ ت١ٟد٠ض١آل ب١ٚ ثاَيجػت
 28/2/2016ٟ ي١( 1022) ذَاز٠ ٠ٚشٜسإ ئ١جن١َْٛٞ ض١زؤنا١ٜتٞ ١زَاْٞف جَٝب١جَٝهسدْٞ بؤ ٚ 2007 ضاَيٞ

 -:ب١ بسِٜازَاْدا ٠ٚشاز٠ت١نإ, زَٜهدطتين ث١ٜه١زٟ ت١زغٝكهسدْٞ ب١ تاٜب١ت
 

 .داد١ٜٝنإ ف١زَاْط١ طػيت ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ زَِٜهدطتين ث١ٜه١زٟ بضٛٚنهسد٠ٚ١ْٟ -1
 .ٖاتٕٛٚ خٛاز٠ٚ٠ ي١ ب١زا١ٜتٝا١ْٟب١ز٠َٜٛ ٖؤب١ٚ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ١ٜندطتين ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٚ -2
  .د٠نسَٜت جَٝب١جَٞ ٠ٚ 12/5/2016 زَٜه١ٚتٞ ي١ ب١ٜا١ْ ئ١ّ -3

 داديًُكاُ فُزواٌطُ طصيت بُزِيَىَبُزايُتٌ زِيَكدطتين ثُيكُزٍ ثًَكّاتاٌٍُ ئًُ ُِلَىَشاٌدٌُوٍَ
 .ػيتط ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ دٜٛاْٞ ي١( َٛض١ , ١ْٖٛزٟ , زاط١ٜاْدٕ) ٖؤب١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -1
 ١ٖٚيَٝس ١ٜن١َٞ دادْٛضٞ ف١زَاْط١ٟ ي١( ,قٛغت١ث١ دٜب١ط١,ٖريإ) دادْٛٚضٞ ف١زَاْط١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -2
 ١ٜن١َٞ دادْٛٚضٞ ف١زَاْط١ٟ ي١( ئَٝٛازإ/ ن١الز , ق١ز٠داغ) دادْٛٚضٞ ف١زَاْط١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -3

 ضًَُٝاْٞ
 دادْٛٚضٞ ف١زَاْط١ٟ ي١( ن١ي١ى , ٌٝظ , دٜٓازت١ , باتٌٝ) دادْٛٚضٞ ف١زَاْط١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -4

 دٖٛى ١ٜن١َٞ
 .نؤ١ٜ دادْٛٚضٞ ف١زَاْط١ٟ ي١( ضهتإ , ضَٝطسدنإ , ئاغيت) دادْٛٚضٞ ف١زَاْط١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -5
 ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ي١( زٚاْدٚش خ١يٝفإ, ١ٖزٜس, ت١م, ت١م) نسدْٞ جَٝب١جَٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -6

 .ٚيَٝس١ٖ نسدْٞ جَٝب١جَٞ
 ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ي١( ق١ز١ٖ٠جنري , زشطازٟ غازباذَٜس,) نسدْٞ جَٝب١جَٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -7

 .ضًَُٝاْٞ نسدْٞ جَٝب١جَٞ
 ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ي١( ب١زد٠ز٠ِؽ , ض١زض١ْط , ئاََٝدٟ) نسدْٞ جَٝب١جَٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -8

 .دٖٛى نسدَْٞ جَٝب١جٞ
 ئانسَٟ ْانا١َناْٞ ضاٚدَٜسٜٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ غاْد١ٖٟ٠ٚ١َْي٠ٛ -9

 .دادْٛٚض١ٝنإ ف١زَاْط١ ض١زج١ّ ي١( ٖؤغدازٟ , د٠زضٛٚ ٚ ٖاتٛٚ , َٝالنات) ٖؤب١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -10
 .نسدٕ جَٝب١جَٞ ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜت١ٝناْٞ ض١زج١ّ ي١( ثَٝساط١ٜاْدٕ , IT) ٖؤب١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -11
 ب١ز٠َٜٛب١زا١ٜتٞ طػت ي١( ١ٜتٞآلنؤ١َ تَٜٛرٟ , نؤطا , د٠زضٛٚ ٚ ٖاتٛٚ) ٖؤب١ٟ ١َٖي٠ٛغاْد٠ٚ١ْٟ -12

 .ْانا١َنإ ضاٚدَٜسٜٞ
 ضمبـِ ضـٍاُ                                                                                                                                        

 داد وَشيـسّ                                                                                                                                         
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 وَشازَتِ ئاوَداُ كسدٌُوَ  و ًٌصتُجآ كسدُ
 28/2/2016لُ  931ذوازَ: 

١ ٜاضا٣ زَِٜطاٚباْ 2012(٣ ضاَي٢ 3از٠ )(٣ ٜاضاٟ ذ25َت٣١ ن١ ثَُٝإ دزا٠ٚ ي١ َادد٣٠ )ٞ ئ١ٚ د٠ض١آلثَٝب١
ي١ َادد٣٠ ذ١ٚت١ّ ي١  عَٝسام , ئاَاذ٠ ب١ ب١ْد٣ )١ٜن١ّ ٚ د٠ّٚٚ ٚ ض١َّٝٝ ( -طػت١ٝٝنا٢ْ ١ٖز٢َُٜ نٛزدضتإ 

ب١غ٢ ضٛاز٢َ٠ ٜاضاٟ ض١ز٠ٚ٠ )ق١د٠غ١نسا٠ٚنا٢ْ زَِٜطا طػت١ٝٝنإ ٚ ثسد٠نإ ( , ٠ٚ ثاَيجػت ب١ نؤْٛٚض٢ 
بسِٜازَاْدا  ت١نا٢ْ) ئا٠ٚدإ نسد٠ٚ١ْ ْٝػت١ج٢َ نسدٕ ٚ ْاٚخؤ ٚ دازا٢ٜ ٚ ئابٛٚز٣ (٠ٖاٚب١غ٢ َْٝٛإ ٠ٚشاز

 -: ب١د٠زنسد٢ْ ئ١ّ ب١ٜا١ْٟ خٛاز٠ٚ٠
 2016( ضالٌَ 4بُياٌٌ ذوازَ )

 تايبُت بُ )قُدَغُكساوَكاٌِ زِيَطا طصتًًُكاُ و ثسدَكاُ( 
      ٠ٟ خٛاز٠ٚ٠ د٠بَٝت .دٜاز٣ نسد٢ْ ق١د٠غ١نسا٠ٚنا٢ْ زَِٜطا طػت١ٝنإ ب١ّ غَٝٛيُكًُ :

 (  ض١دٚٚبٝطت ١َتس دٜاز٣ د٠نسَٜت120) زَِٜطا٣ ٖاتٛٚضؤ٣ خَٝسا ب١ 1
 ئ١ٚ زَِٜطاٜا٣١ْ ن١ جٛٚت ضاٜدٕ  ١َتس دٜاز٣ د٠نسَٜت بؤ ( ض١د100) -أ                          ٢ ب١زَِٜطا٣ ض١ز٠ن 2

٣١ ن١ ١ٜى ١َتس دٜاز٣ د٠نسَٜت بؤ ئ١ٚ زَِٜطاٜاْ ( ذ١فتاٚثَٝٓخ75) -ب
 ضاٜدٕ

 (  ث١جنا ١َتس دٜاز٣ د٠نسَٜت50) طا٣ ال٠ٚنٞ ب١                                 زَِٜ 3
 ( ضٞ ١َتس دٜاز٣ د٠نسَٜت30) ئ١ٚا٢ْ تس ب١               زَِٜطا٣ الد١َٜٝنإ ٚ 4
 

ن١ ي١ ١ٖزدٚٚ ال٣ زِاضت ٚ  ١نإ ٚ ئ١ٚ ش١ٜٚ٠ ٖاٚغاْا١ٜ١ْإ , زَِٜطا طػ١َٝٝب١ضت ي١ ق١د٠غ١نسا٠ٚن -دووًَ :
 ض١ث بؤ٣ ت١زخإ نسا٠ٚ .

١ٖذَاز نسد٢ْ ق١د٠غ١نسا٠ٚنإ بؤ ئ١ٚ زَِٜطا ض١ز٠نٝا٣١ْ جٛٚت ضاٜدٕ ي١ ض١ق٢ دٚٚزط١ٟ  -ضًًًَُ :
ْا٠ٚزِاضت٠ٚ١ د٠بَٝت بؤ ١ٖز ال١ٜى , ٠ٚ بؤ ئ١ٚ زَِٜطا ض١ز٠نٝا٣١ْ ١ٜى ضاٜدٕ ي١ ْا٠ٚزِاضيت زَِٜطان٠ٚ١ 

ي١نات٢ شٜاد نسدٕ ٚ دزٚضت نسدْٞ ١ٖز زَِٜطا١ٜن٢ تس بؤ زَِٜطا ١ٜى  ١زال١ٜى . ٠َٚاز د٠نسَٜت بؤ ١ٖٖذ
ضاٜد٠نإ ٚات١ )ب١ جٛٚت ضاٜد نسدْٞ زَِٜطا ١ٜى ضاٜد٠نإ ( بؤ ق١د٠غ١نسا٠ٚنإ ١َٖإ َا١ََي١ٟ 

َٜطاٜا٣١ْ ي١ط١ٍَ د٠نسَٟ ن١ٜ١ى ضاٜدٕ.                                  ئ١ٚزِ
سِٟ سا٠ٚنإ ب١ ثَٝٛا١ٜ١ْى ١ٖذَاز د٠نسَٜٔ ن١ دٚٚز١ٜن٣١ ي١ ْا٠ٚزِاضت٠ٚ١ د٠نات١ بق١د٠غ١ن -ضىازًَ :

 ضت ٚ ض١ث  .زِا ق١د٠غ١نسا٠ٚن١ بؤ ١ٖزال١ٜنٞ
د٠طسَٜت٠ٚ١  ١تٝٝاْطا طػ١ّ د٠بَٝت ٠ٚ ئ١ٚ زَِٜج٢َ ب١ج٢َ نسد٢ْ ق١د٠غ١نسا٠ٚنإ ب١ث٢َٝ بسِط٣١ ١ٜن -ثًٍَجًُ : 

١ْٝنإ , ٠ٚ ئ١ٚ زَِٜطاٜا٣١ْ د٠ن١ْٚ١ ضٓٛٚز٣ غازٚ غازؤضه١نإ ضٓٛٚز٣ غاز٠ٚان١ د٠ن١ْٚ١ د٠ز٣٠ٚ٠ 
 غاز٠ٚا١ْٝنإ .١ْد د٠بٔ ب١ ١ْخػ١ٟ ب١ٓز٠ت٢ ثاب
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 زَِٜطا ْادزَٜت ب١ ٖٝض ال١َْٜٝو ب١ ب١نازَٖٝٓا٢ْ ق١د٠غ١نسا٠ٚنإ ٠ٚ ز٠ِشا١َْد٣ دإ ي١ ض١ز -شُشًُ : 
١ز٠ٖٚا زَِٜهدطنت ٚ ثَٝدا٢ْ َؤَي١ت بؤ ه٢ دٜاز نساٚ ٠ٚ ١َٖب١ضتَٝنإ بؤ ٢ْ ق١د٠غ١نسا٠ٚب١نازٖٝٓا

َؤزنسد٢ْ طسَٜب١ضت ي١ ط١ٍَ نؤَجاْٝا ثطجؤز٠نإ بؤ ّ نسدٕ ٚ زِاط١ٜاْدٕ ٚ داْا٢ْ ٖؤناز٠نا٢ْ زَِٜهال
ي١ َادد٠نا٢ْ ئ١ّ ٜاضا١ٜ  ٠ٚزؤن٢ ٖاتٛٚ ي١ ض١زج١ّ بسِط١ ٚئ١ٚ ١َب١ضت١ ي١ ضٛازض٣٠ٛٝ ْا

 نسد٠ٚ١ْ ٚ ْٝػت١ج٢ نسدٕ د٠بَٝت .              ت٢ ٠ٚشاز٠ت٢ ئا٠ٚدإتاٜب١مت١ْدَٜت٢ ٚ د٠ض١آل
  ب١ طَٜٛس٣٠ ق١د٠غ١نسا٠ٚنا٢ْ ت١ًَْٝٛنإ ت١ْٗا  ض٢ٓٝ ض١ز٣٠ٚ٠ تؤ١ًَْٝنإ د٠طسَٜت٠ٚ١. ٠ٚ ئ١َ١ؽ  -حُوتًُ :

ْٝػت١ج٢َ نسدٕ ب١ث٢َٝ  د٠بَٝت ٚ ي١ال١ٜٕ ٠ٚشاز٠ت٢ ئا٠ٚدإ نسد٠ٚ١ْٚ(  ئ١ضتٛٚز٣ ض١ٓٝن٠ٚ١ )
ت١ ب١ ت١ْٝػت١نا٢ْ ١ٖزدٚٚال د٠د٠زَٜت . ١ٖز٠ٖٚا ئ٣٠ٚ١ ن١ تاٜب١ ز٣ ي١ض١زذاي١ت٢ تؤ١ًَْٝن١ بسِٜا

 ي١ط١ٍَ د٠نسَٜت.      ُٓاٜٞ زَِٜطا طػت١ٝنإ َا١ََي٣١(٣ ت١ًَْٝٛن١ ب١ طَٜٛس٣٠ زَِٜ ) زاِضت ٚ ض١ثٚات١ 
َٜرا٢ٜ دز ( ١َتس دٜاز٣ د٠نسَٜت ب1500١ق١د٠غ١نسا٠ٚنا٢ْ ثسد٠نإ ي١ ١ٖزدٚٚ ال٠ٚ١ٜ ب١ دٚٚز٣ ) -ُِشتًُ :

نازَٜه٢ تَٝدا ئ١جناّ بدزَٜت ن١ ببَٝت١ ٖؤ٣ تَٝو ض٢ْٛ زَِٜس٣ٚ٠ِ زِٚٚباز٠ِن١ زِٚٚباز ن١ ْانسَٜت ٖٝض 
ي١ زَِٜطا طػيت ٚ ثسد ٚ ت١ًَْٝٛنإ د٠بَٝت ز٠ِضا٣ٚ ٣ نسدْٞ دٚٚز٣ نا١ْنإ )َكًع( ١ٖز٠ٖٚا بؤ دٜاز

 بهسَٜت .   1998( ضاَيٞ 91( ذَاز٠ ) قاْوٕ تٓعيِ االضتجُاز املعدْيٜاضاٟ )
( ناز٣ ثَٝد٠نسَٜت ٚ  ٚنسد٠ٚ١ْٟ ي١ زِؤذْا٣١َ ف١ز٢َ ) ٠ٚقاٜع٢ نٛزدضتإئ١ّ زَُِٜٓا١ٜٝ ي١ زِؤذ٣ بآل -ٌؤيًُ :

 . د٠ن١َٜٚت١ بٛاز٣  جَٞ  ب١ جَٝهسدٕ
 

 زَضىه دَزباش عبداهلل                                                 
 وَشيسّ ئاوَداُ كسدٌُوَ و ًٌصتُجَِ كسدُ                                                                                              

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

 كازوبازّ كؤوُآليُتِ وَشازَتِ كازو

 2016ضالَِ ّ (1) ذوازَ بُياٌِ
از٠تـ٢  ( َـادد٣٠ ذ١ٚتـ١ّ بسِطـ٣١ د٠ّٚٚ يـ١ ٜاضـا٣ ٠ٚش     2007(٣ ضـاَي٢ ) 12ثاَيجػت بـ١ ٜاضـا٣ ذَـاز٠ )   

٠َٜٛب١زٜـ١ت٢ طػـت٢ دٜـٛإ        ٚ نازٚباز٣ نؤ١َآل١ٜت٢ نازٚ ذَـاز٠  ئاَـاذ٠ ب١ْٛٚضـسا٣ٚ ٠ٚشاز٠تـ٢ ْـاٚخؤ / ب١ِز
 -:َاْدا ب١ بسِٜاز5/7/2015( ي١ 14171)

دا٢ْ نؤ١َآل١ٜت٢ ١َٖي١ظ١ ضـ١ز  ط١غ١ثَٝٚ (٣ ب١ز٠َِٜٛب١زا١ٜت٢ طػت٢ ضاٚدَٜس٣ أضترداثَٖٝٓا١ْنا٣١ٜ ) -
 َٝالن٢ ٠ٚش٠زامتإ ب١َ١ب١ضت٢ شٜاتس ض١ضجاْد٢ْ ثازَٜصطان١ ب١

 .جَٝب١جآ د٠نسَٜت٠ٚ١ْٝٝٚ15/3/2016 زَٜه١ٚت٢ ي١ زِؤذ٣ د٠زضٛئ١ّ ب١ٜا١ْ  -
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