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مٌؼدعةا

ؼعدمػذاماظؿؼرؼرمػقماظـاظثمعـمبنيماظؿؼارؼرماظشاعؾةمواظـفائقةماظيتمارؾؼفاماٌرصدماظـقابلماظعراضلمسيمعؤدلةمعداركمسـمأداءم

جاغبماديمم2021م-م2018وظغاؼةمػذهماظدورةمم2014م-م2010ابؿداءمعـماظدورةماالغؿكابقةماألوديممذبؾسماظـقابماظعراضلم

م.اظعدؼدمعـماظؿؼارؼرماظشفرؼةمواظػصؾقةمواظلـقؼة

واربعقنمجؾلةمطاغتمػلممةٌائةموتلعم7/10/2021اديمم3/9/2018ؿدةماحملصقرةمظؾؼغطلمتؼرؼرماظدورةماالغؿكابقةماظرابعةم

م.حصقؾةمسؿؾمذبؾسماظـقابمسيمدورتفماياظقة

عـارؼماظقدطممععظؿذفدماظعراقمذعؾاموحؽقعةموبرٌاغاماحداثامطؾريةممتـؾتمحبرطةماحؿفاجقةمسؿتمخاللماٌدةماٌذطقرةم

ورباربةماظػلادم،راظبمصقفاماحملؿفقنمبؿغقريماظقاضعماًدعلمم2019سيماألولمعـمتشرؼـماالولمعـمسامممبدأتواىـقبم

م مذباظسماحملاصظات، مسؿؾ مواغفاء ماظددؿقرؼة ماظؿعدؼالت ماجراء مسـ ممإلصالحصضال ماظلقادل ماالغؿكاباتماظـظام واجراء

وضائلممطإجراءصقفامايظرماظؽؾلمواىزئلمسيماظعراقممطؿامذفدتماٌدةمغػلفامتداسقاتمجائقةمطقروغاماظيتمصرضاٌؾؽرة،م

م.ظؾقدمعـماغؿشارماىائقة

مظؾؿقثقؼ،م ماظـاظـةانموعامجيبمذطره ماالغؿكابقة دقطرةممطانمابرزػااظعدؼدمعـماالحداثممذفدتم2018م–م2014ماظدورة

طؿؿطقسنيمظؾؼؿالمسيممقاقماظعدؼدمعـمأسضاءمذبؾسماظـقاباظؿـظقؿماإلرػابلمداسشمسؾكمعدنموعـارؼمسدؼدةمسيماظعراقمواظؿ

عشابفةممعـماحداثاظلـةماظؿشرؼعقةماظـاغقةمعـماظدورةماالغؿكابقةماظـاظـةمعدنماظعراقماٌكؿؾػةمصضالمسـمذظؽمطؾفمعامراصؼم

صضتموادؿؿرتمظشفقرمسدؼدةمدبؾؾؿفاماحداثامطؾريةموضعتمهتمضؾةماظربٌانمام2015سيممتقزمعـمسامممبدأتم2019ظلـةم

م ماظرئاداتماظـالثمادي مبإضاظة ماجملؾسمواٌطاظؾة ماظـقابمداخؾ مااسؿصام ماحملؽؿة متدخؾ مثؿ موعـ سيمماظيتمبؿتالهادؼة

تؾؽماالحداثمأدتمم،واغؿكابمبدؼالمسـفمعقضؿارئقسماجملؾسمماىؾلاتمواظؿصقؼتمصقفامسؾكماضاظةعالبلاتماغعؼادمبعضم

غقلانمم30عـمعرةمصضالمسـماضؿقامماجملؾسمعـمضؾؾماٌؿظاػرؼـموعغادرتفؿمظؾـاؼؿفمسيممألطـراديمتعطقؾمجؾلاتماجملؾسم

م.2016

برتذيةماٌطاظبمماألوديماىفةماٌعـقةانمصرؼؼماٌرصدموػقمؼؼدممظؿؼرؼرهمبؿؾؽماالحداثمؼعؿؼدمددؿقرؼامبانمذبؾسماظـقابمػقم

صضالمسـمطقغفماىفةماألسؾكماظيتمجيبمانمتؼدممامنقذجاممعـمخاللمعصػقصةمعـماظؿشرؼعاتمواظرضابةمسؾكمعؤدلاتماظدوظة

م.دؿقرمواألغظؿةماٌرسقةٌؤدلاتماظدوظةمسيمتطؾقؼماظؼاغقنمواظد

م مذبؾسماظـقابماٌذطقرة مأداء مأؼضًا ماظؿؼرؼر مسؾقف61)مسيماٌادةؼؿضؿـ ماظيتمؼقجؾفا ماٌفام مصضالمسـ ماظددؿقر معـ ضاغقنمم(

غظاعفماظداخؾل،موطذظؽمسؿؾماظؾفانماٌكؿؾػةمودورػامسيمأنازمعؼرتحاتموعشارؼعماظؼقاغنيممذبؾسماظـقابموتشؽقالتفمو

ماظرئادة.مموأحاظؿفامإديمػقؽة
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مجؾلاتم مسي ماٌـفزة مخاصمٌعطقاتماظعؿؾ مإدخال مبرغاعج متصؿقؿ مسؾك ماسؿؿاده مخالل معـ مؼؤطد، ماٌرصد مسؿؾ مصرؼؼ إن

اجملؾس،مسؾكمدضةموحقادؼةماٌكرجاتمرباواًلمتالسيمغلؾةماألخطاءماظيتمتؼعمسيمحالماإلدخالماظقدويمأومسيمحالمتػرؼغم

مة.موضدماغشأماٌرصدمضاسدةمبقاغاتفماًاصةمبـاءمسؾكماٌعطقاتماظيتمؼؼدعفا:ماظؾقاغاتموطذظؽمباظـلؾةمظؾؿكططاتماظؾقاغق

 راصدواماٌرصدماظـقابلماظعراضلماٌكقظقنمبدخقلمجؾلاتماجملؾسمممـممتمتدرؼؾفؿمسيمعؤدلةمعدارك.م

ماظدائرةماظربٌاغقةمسيمذبؾسماظـقاب.م

 اظدائرةماإلسالعقةمسيمذبؾسماظـقاب.م

 اٌقضعماالظؽرتوغلمظؾؿفؾس.م

 االتصالماٌؾاذرمععمىانماجملؾس.م

 ودائؾماإلسالم.م

اسؿؿدماظؿؼرؼرمسيمبعضمبقاغاتفمسؾكماظرتاطؿمسيمأداءماجملؾسمبـاءمسؾكمضاسدةماظؾقاغاتماظيتممتمإغشائفامخصقصامظؾؿرصدمبغقةم

محدة.اظؿشرؼعقةمطؾمسؾكمماىؾلاتمواظشفقرمواظلـقاتاظؼقاسماظدضقؼموإزفارماظػروقمسيماألداءمبنيم

م3/9/2018ابؿداءمعـماىؾلةماألوديماٌـعؼدةمبؿارؼخمم،جؾلةمائةموتلعةمواربعقنٌؼؿضؿـمػذاماظؿؼرؼرمعؿابعةمأداءمذبؾسماظـقابم

م.7/10/2021اٌـعؼدةمبؿارؼخماظرابعةموظغاؼةماىؾلةم

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماظعؿؾقةماالغؿكابقةمظؾدورةماظؿشرؼعقةماظرابعة

مجمؾسماظـوابمأواًل:ماغؿكابات

م) مدورتفم12/5/2018سي مسي ماىدؼد مذبؾسماظـقابماظعراضل مالغؿكابمأسضاء ماظعراق مسي مأجرؼتماالغؿكاباتماظؿشرؼعقة )

(محزبام143(محزبامعـمبقـفام)204(معرذقامعـماظـلاءمواظرجالمعقزسنيمسؾكم)7014اظؿشرؼعقةماظرابعةموضدمذاركمصقفام)

م(محزباماالغؿكاباتمبشؽؾمعـػرد.61دخؾم)مبقـؿاطاغتمعـضقؼةمسيمهاظػات،م

(مسـمحصقلمهاظػمدائرونم19/5/2018وضدمأصرزتماظـؿائجماظيتمأسؾـؿفاماٌػقضقةماظعؾقاماٌلؿؼؾةمظالغؿكاباتممبؿارؼخم)

طؿامعؾنيمم(معؼعدا.42(معؼعدا،مصقؿامحصؾمهاظػماظـصرمسؾكم)48(معؼعداموؼؾقفمهاظػماظػؿحماظذيمحصؾمسؾكم)54سؾكم)

م(:1سيمزبططمرضؿم)

م

م

م

م

م

أعامسؾكمعلؿقىماألحزابماظيتمحصؾتمسؾكمأطـرمسددمعـماٌؼاسدمصؼدمجاءمايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغلمأوالمإذمحصؾم

م(:2طؿامعؾنيمسيمزبططمرضؿم)م(معؼعدا.19(معؼعدا،مثؿمتقارمايؽؿةمثاغقامإذمحصؾمسؾكم)25سؾكم)

م

م

م

م

م

م

54 

42 

48 
 سائرون

 تحالف النصر

 تحالف الفتح

25 

 الحزب الدٌمقراطً الكردستانً 19

 تٌار الحكمة
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مثاغقًا:مخماضمعامبعدماسالنماظـؿائج

مواظطعقنماالسرتاضاتم .１

مغؿائجم محقل ماظطعقن ماالسرتاضاتمو معـ مظالغؿكاباتمحصؾتمعقجة ماٌلؿؼؾة ماظعؾقا ماٌػقضقة مضؾؾ معـ ماظـؿائج مإسالن بعد

معؼارعم معـ مواغؿشرتمذبؿقسة مطؿا ماالغؿكاباتمعزورة، مغؿائج مإن ماظؽؿؾماظلقادقة مضادة ماظؽـريمعـ مصرح مإذ االغؿكابات،

سـمسؿؾقاتمتالسبمسيمبعضماظـؿائجمسربمادؿؿاراتماٌػقضقة،ماألعرماظذيمماظػقدؼقمسؾكمعقاضعماظؿقاصؾماالجؿؿاسلمتؽشػ

أثارماظرأيماظعامموتلؾبممبقجةمعـماظؿظاػراتماجؿاحتمبعضمعـارؼمرباصظةمطرطقكمتـددمبـؿائجماالغؿكاباتموتطاظبم

مبإسادةماظعدمواظػرزمؼدوؼا.

ماالضرتاعمحمطاتمإظغاءم .２

ماٌلؿؾؼخةمظالغؿكاباتمسيمإثرمعقجةماظشؽاوىمواالسرتاضاتمأطدتماٌػقض مأظغتم)م31/5/2018قةماظعؾقا (مربطةم1021إغفا

(مربطةماضرتاعمعـمذبؿقعمربطاتمزبقؿاتماظـازحنيماظؾاظغم411اضرتاعمبعدمثؾقتمارتؽابفامزباظػات.مإضاصةمإديمإظغاءػام)

م) م)490سددػا مإظغاء مطرطقكمإدي مأدتماالحؿفاجاتماظيتمحدثتمسيمرباصظة مطؿا ماغ493(. مربطة معـمربطاتم( ؿكابقة

م(.500اظؿصقؼتماٌشروطماظؾاظغمسددػام)

ماظـقابمجملؾسماالدؿــائقةماىؾلةم .３

 ،مجؾلةمادؿــائقةمصقتمصقفامسؾكمتعدؼؾ1سؼدمذبؾسماظـقابماظعراضل،ماٌـؿفقةموالؼؿفم2018سيماظلادسمعـمحزؼرانم

م) مسؾكمضاغقنماغؿكاباتمذبؾسماظـقابمرضؿ مظلـةم45ثاظثمطانمضدمأجراه ماظعدمم2013( مسؿؾقة وضدمتضؿـماظؿعدؼؾمإجراء

واظػرزماظقدويمسؾكمغلؾةمعـمذبؿقعمربطاتماالضرتاعموأنمؼؿؿماظعدمبإذرافمذبؿقسةمعـماظؼضاةمؼعقـقنمعـمذبؾسماظؼضاءم

ماألسؾك.م

مإجراءاتماظؼضاةماٌـؿدبنيمم .４

م مسؿؾقة مأجرؼت ممتقز معـ ماألول مسي ماظقدوي مواظػرز معؽاتبم2018اظعد معدراء مبعزل ماٌـؿدبقن ماظؼضاة مبعدػا مأوصك موضد ،

اغؿكابات:م)صالحماظدؼـ،ماألردن،مترطقا،مطرطقك،ماالغؾار(مبدسقىمارتؽابفؿمزباظػاتموتالسبموصلادمعاظل،موضدمصادضتم

مسددًامعـفؿمإديماظؼضاء.موإحاظةاظعؾاديمسؾكمتقصقاتفؿم حؽقعة

                                                           

 اثارتمسؿؾقةمضقاممذبؾسماظـقابماٌـؿفقةموالؼؿفمبعؿؾقةمتشرؼعمظغطًامضاغقؼامؼؿعؾؼمجبقازمػذهماظعؿؾقةمعـمسدعفا.(م1
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ماظقدويمىؿقعماٌراطزمواحملطاتماالغؿكابقةمم2018اظلادسمعـمآبممسي مواظػرز أغفتمعػقضقةماالغؿكاباتمسؿؾقاتماظعد

مواظػرزم مسؿؾقاتماظعد ماجراءػا مسدم معؤطدة مواغؿكاباتماًارج، مذؽاوىمورعقنمسيمسؿقممرباصظاتماظعراق مبشأغفا اظقاردة

ما مايرؼؼ مبلؾب مبغداد/اظرصاصة ماغؿكابات مٌؽؿب مٌػقضقةماظقدوي ماظؿابع ماظرصاصة معؽؿب مزبازن مظف متعرضت ظذي

االغؿكابات،مواظيتمهؿقيمسؾكمأجفزةماظؿلفقؾمواظؿقؼؼماظؾاؼقعرتي،موأجفزةمتلرؼعماظـؿائجمصضالمسـمصـادؼؼماالضرتاعم

ـاظثمظؼاغقنم(مصـدوضًا.مممامؼؿعذرمععفمإجراءمسؿؾقةمإسادةماظعدمواظػرزماظقدويموصؼامإلحؽاممضاغقنماظؿعدؼؾماظ882اظؾاظغةم)

اٌعدلمسيماظػؼرةمثاغقامعـفمواظيتمأوجؾتمعطابؼةماظؾارطقدمععمأوراقمم2013(مظلـةم45اغؿكاباتمذبؾسماظـقابماظعراضلمرضؿم)

وظذظؽممتمإصدارمضرارمبعدممإجراءمم21/6/2018/اهادؼة/إسالممسيم99/104/102االضرتاعموضرارماحملؽؿةماالهادؼةمباظعددم

مويمٌراطزموربطاتمبغداد/اظرصاصة.سؿؾقاتماظعدمواظػرزماظقد

مغؿائجماظعدمواظػرزماظقدويم .５

(معرذقامصؼطمعـمذبؿقعماٌرذقنيماظذؼـممشؾؿفؿمسؿؾقاتماظعدمواظػرزم24أدػرتمغؿائجماالغؿكاباتمسـمتطابؼمأصقاتم)

سيمجدولمم(معرذقاموطؿامعقضح11(،مأعامسؿؾقاتمادؿؾدالماٌرذقنيمصؼدممشؾتم)1م-م1اظقدويموطؿامعقضحمسيمجدولمرضؿم)

مصعقدماٌرذحم1م-م2رضؿم) ماالئؿالف،موأؼضا مواظؽقانمأو مععمعرذقنيمآخرؼـمعـماحملاصظةمغػلفا (محقثممتمادؿؾداهلؿ

)ربؿدمصاحبماظدراجل(ماٌرذحمسـماظػؿحمبدالمسـماٌرذحم)ربؿقدمحلنيمعطؾؽ(ماٌرذحمسـمهاظػمبغدادمبلؾبمعؤذرم

عؼعد،موخلارةمهاظػمبغدادمعؼعدامم(48مظقصؾحمذبؿقعمعؼاسدهم)داغتمظقغق،مأيمحصقلمهاظػماظػؿحمسؾكمعؼعدمإضاسي

مظقصؾحمثالثمعؼاسدمصؼط.م

م(م)أمساءماظػائزؼـماظذؼـمتطابؼتمأصقاتفؿمبنيماظعدمواظػرزماظقدويمواالظؽرتوغل(1-م1جدولمرضؿم)

 احملاصظة األصقات ادؿماظـائب ادؿماالئؿالف/اظؽقان ت

 دػقك 917 سؿاغقئقؾمخقذابفمؼقخـام ائؿالفماظراصدؼـ 1

 اظؾصرة 2889 ثقرةمجقادمطازؿمريادي ائؿالفماظـصر 2

 بغداد 7389 زؼادمرارقمسؾداهللمريد ائؿالفماظقرـقة 3

 ذيمضار 7585 زؼـبموحقدمدؾؿانمسؾل ائؿالفمدوظةماظؼاغقن 4

 اظؾصرة 1750 صػاءممعلؾؿممبـدرممدؾؿان ائؿالفمدوظةماظؼاغقن 5

 اظؾصرة 8726 سؾدماظلالممسؾدماحمللـمسرعش دوظةماظؼاغقنائؿالفم 6

 بغداد 3467 سؾلمجؾارمعؤغسمجابر ائؿالفمدوظةماظؼاغقن 7

 وادط 7693 سؾاسمؼابرمسقؼدمداؼح ظؾؿغقريمائؿالفمطػاءات 8
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 اظؾصرة 1646 اغؿصارمحلـمؼقدػمحلـ هاظػماظػؿح 9

 وادط 11372 دعدمحلنيمػاذؿمحلـ هاظػماظػؿح 10

 ذيمضار 12152 سؾدماالعريمحلـمسؾلمتعؾان هاظػماظػؿح 11

 اظؾصرة 10153 ربؿدمطاعؾمحـقنمأبقماهلقؾ هاظػماظػؿح 12

 اظؾصرة 1586 عقـاقمابراػقؿمصقصؾمعشؿت هاظػماظػؿح 13

 اظؾصرة 1545 زػرةممريزةممسؾلممحلـ تقارمايؽؿةماظقرين 14

 وادط 1544 حلنيدعدؼةمسؾداهللمسقسيم تقارمايؽؿةماظقرين 15

 غقـقى 4698 حلـمخؾػمسؾقمريقد حزبماىؿاػريماظقرـقة 16

 اظؾصرة 5425 ادعدممسؾدماظلادةمجادؿممسؾقد دائرون 17

 وادط 2353 اؼـاسمغاجلمطازؿمابراػقؿ دائرون 18

 بغداد 18386 جقادمسؾدماظؽازؿمربؿدمسؾاس دائرون 19

 بغداد 3716 ذقؿاءمسؾلمحلنيمحلـ دائرون 20

 اظؾصرة 2738 ناحممربقلـمذقاعممربؿد دائرون 21

 اظـفػ 3891 والءمرحقؿمحلنيممدؾقعل دائرون 22

 غقـقى 7668 ربؿدماضؾالمسؿرمربؿقدمسؾداهلل غقـقىمػقؼؿـا 23

مذيمضار 5126مادعدمؼادنيمصؾاحمبارحمتقارمايؽؿةماظقرين 24

م

مبعدمإجراءماظعدمواظػرزماظقدوي((م)أمساءماظػائزؼـماظذؼـممتمادؿؾداهلؿم1م-م2جدولمرضؿم)

اظؽقانممت

م/االئؿالف

ادمماظـائبم

ماظؾدؼل

ادمماظـائبمماحملاصظةماألصوات

ماٌلؿؾدل

ماألصوات

أجقالمطرؼؿم تقارمايؽؿةمم1

 دؾؿانم

دؿارمجؾارم ذيمضار 3415

 سؾاسم

4414 

غلرؼـمصاضؾم دائرونم2

 رحؿم

ازادمريقدم بغداد 3181

 ذػلمروسم

6629 

ريدماهللمعزػرم دائرونم3

 جقلم

ودـمسؾدم ذيمضار 7410

 ايلنيم

4491 
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ائؿالفمم4

 اظـصر

صاروقمػاللم اظؾصرة 13207 عزاحؿمعصطػكم

 ذيعةم

3926 

زؼـبمسؾدم االغؾار 6416 صاحلمؼقغسمحلـم االغؾارمػقؼؿـام5

 ايؿقدم

1971 

ابؿلاممربؿدم سابرونم6

 دربم

غقريممشاصؾم االغؾار 2173

 رياديم

3704 

ايزبمم7

اظدميؼرارلم

 اظؽرددؿاغل

داغامربؿدمجزاءم

 سؾلم

اظلؾقؿاغق 5181

 ة

سؿرمخدرم

 ربؿد

 مم4378

ايزبمم8

اظدميؼرارلم

 اظؽرددؿاغل

صػقانمبشريم

 ؼقغسمربؿد

خاظدةمخؾقؾمم غقـقى 5663

 رذقممسق

2276 

ائؿالفمم9

 اظقرـقة

مسقعةمربؿدم

 خؾقػةماظغالب

شادةمربؿدم االغؾار 1255

غقريم

 سؾداظرزاق

1729 

ائؿالفمم10

 اظقرـقة

حلـمخضريم بغداد 5588 حيقكماريدمصرجم

 سؾاسم

5339 

حزبمم11

اىؿاػريم

 اظقرـقة

دفاممسؾاسمسؾلم

 ريادة

ربؿدمصرعانم غقـقى 2252

 ذاػرمدؾؿان

3975 

ربؿدمصاحبم هاظػماظػؿحم12

 خؾػ

ربؿقدمحلنيم بغداد 6439

 عطؾؽم

5269 

م

وػذامؼعينمأنمذيقعماظؽقاغاتمواألحزابماظيتماذرتطتمسيماالغؿكاباتمضدمراهلاماظؿغقريمسيمذبؿقعماألصقاتمعامبنيماظـؿائجم

ماٌؾقؼمالدقؿااالظؽرتوغقةماظيتمأسؾـؿفاماٌػقضقةموبنيمغؿائجماظعدمواظػرزماظقدويمظؾؼضاةماٌـؿدبنيموطؿامعؾنيمسيماٌؾقؼات،م

م(ماظذيمؼؾنيماظػروضاتمظألحزاب.م2رضؿم)مواٌؾقؼسيماألصقاتمظؾؿقاظػاتمم(مواظذيمؼؾنيماظػروضات1رضؿم)



 01 

مخرؼطةمتوزعماألصواتموبعضمتػاصقلماظؿؿـقلم .６

(مغائؾامسـمتػاوتاتمطؾريةمصقؿامؼؿعؾؼمبعددماألصقاتموغلبممتـقؾماظشرائحم329أصرزتمغؿائجماالغؿكاباتماظيتمصازمصقفام)

اٌرصدمسؾكموضعفامسيمجداولمتؽشػمظؾؿفؿؿمبعضمعالعحمخرؼطةمتقزؼعمذرائحموشريمذظؽمعـماظؾقاغاتماظيتمحرصمصرؼؼم

ماظـاخؾنيموعدىماالخؿالفماظذيمحؼؼفمبعضماٌرذقنيمحبلبماٌـارؼماظيتمعَّؾقػا.

(مغائؾامأيمعامؼلاويمثؾـلماجملؾسمبـلؾةم219صؼدموجدماٌرصدمأنمغلؾةماألسضاءماىددمسيماظؿشؽقؾةماىدؼدةموصؾتمإديم)

مظدورتنيماغؿكابقؿنيمصؼدمطانمسددػؿم)65)متصؾمادي مأيمبـلؾةم)70%(،مأعاماألسضاءماظذؼـمصازوا مبؾغم21(مغائؾًا %(،مصقؿا

م) مظـالثمدوراتماغؿكابقة ماظذؼـمصازوا م)28سدد مأيمبـلؾة ماظـ)10( مغلؾة ماظذؼـم4%(،مأعا معَـّؾتماألسضاء مصؼد ماٌؿؾؼقة )%

م(:3طؿامعؾنيمسيماٌكططمرضؿم)م(مسضقا.12)اغؿصيكؾقامألربعمدوراتماغؿكابقةمعؿؿاظقةموسددػؿم

م

م

م

م

م

م

م

مسـم) ماظـقابماظذؼـمتؼؾمأسؿارػؿ مانمسدد مصؼدمتؾنيمظػرؼؼماٌرصد ماظـاظـة ماظؿشرؼعقة مععماظدورة مأصؾحم40وباٌؼارغة مدـة )

سـمتـاضصمسيمم(مسضقامصضال47(مسضقامسيماظدورةماظـاظـةمأعامسيماظدورةماظرابعةمصؼدمصارمسددػؿم)20اظضعػمتؼرؼؾامإذمطاغقام)

(مسضقامأعامسيماظدورةماظرابعةم70أسؿارماظـقابماظذؼـمؼؾؾغقنماظلؿنيمساعامصؿامصققمإذمطانمسددػؿمسيماظدورةماظـاظـةمأطـرمعـم)

م:م(4رضؿم)(مسضقامطؿامسيماٌكططم34صؼدمأصؾحمسددػؿم)

219 

70 

28 12 

 عضو جدٌد

 دورتٌن 

 ثالث دورات

 اربع دورات
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م

تماظيتمحصؾمسؾقفاماظػائزونموؼقضحمطؿامتؾنيمظػرؼؼماٌرصدمأنمغؿائجماالغؿكاباتمأدػرتمسـمتػاوتمطؾريمسيمسددماألصقا

ماظيتمم(1م-م3)اىدولمرضؿم مسؾكمأسؾكمسددمعـماألصقاتمطؾمسيماحملاصظة ماظـقابمعـماظرجالمممـمحصؾقا مسشرة أطـر

معَـّؾفا:

م(1م-م3جدولمرضؿم)

 رباصظة ذبؿقعمأصقاتماٌرذح ادؿماٌرذح ادؿماالئؿالف/مايزب ت

 بغداد 102128 حلـغقريممطاعؾمربؿدم ائؿالفمدوظةماظؼاغقن 1

 غقـقى 72690 خاظدمعؿعبمؼادنيمحلـ ائؿالفماظـصر 2

 اظلؾقؿاغقة 70933 ؼقدػمربؿدمصادقم طقرانم)اظؿغقري( 3

 طرطقك 63721 رؼؾقارمرفمعصطػكماريد اظؽرددؿاغلاالهادماظقرينم 4

 بغداد 63568 ػاديمصرحانمسؾدماهللمريد هاظػماظػؿح 5

 بغداد 59710 طازؿماظعؾاديحقدرمجقادم ائؿالفماظـصر 6

 اظلؾقؿاغقة 55985 عريانمربؿدمسؾاسمحلـ اظؽرددؿاغلاالهادماظقرينم 7

 اربقؾ 44470 رابقنمتقصقؼمععروفمخضر حراكماىقؾماىدؼد 8

 االغؾار 41432 ربؿدممرؼؽانمحدؼدمسؾل االغؾارمػقؼؿـا 9

 طرطقك 38899 ارذدمرذادمصؿحماهللم جؾفةمترطؿانمطرطقك 10

م

47 
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34 
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 فما فوق 60من  59إلى  50من  49إلى  40من  40اقل من 
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أعامصقؿامؼؿعؾؼمباظـلاءماظؾقاتلمحصؾـمسؾكمأطـرمسددمعـماألصقاتمصؼدممتمترتقؾفـمتـازظقاموحبلبماحملاصظاتماظيتمرذقـم

م:(1م-م4ؿم)صقفاموطؿامعؾنيمسيماىدولمرض

م(1م-م4ؿم)جدولمرض

 رباصظة ذبؿقعماألصقاتم ادؿماٌرذح ادؿماالئؿالف/مايزب ت

 بغداد 55184 عاجدةممسؾداظؾطقػمربؿدم دائرون 1

 اظلؾقؿاغقة 28157 جقانماحلانمصقزيمرذقد اظؽرددؿاغلاالهادماظقرينم 2

 اظلؾقؿاغقة 26941 بؾقلفمسؾداىؾارمصرعانمسؾل اظؽرددؿاغلاالهادماظقرينم 3

 دؼادي 25474 غاػدةمزؼدمعـفؾمعاغع هاظػماظؼرارماظعراضل 4

 اربقؾ 22261 دؾقؿػدارمزبريمسؾداهللم اظؽرددؿاغلايزبماظدميؼرارلم 5

 دػقك 21479 صقانمصربيمسؾدماًاظؼ اظؽرددؿاغلايزبماظدميؼرارلم 6

 اظلؾقؿاغقة 18608 ارهمزومربؿقدمخدرمربؿقد اظؽرددؿاغلاالهادماظقرينم 7

 دػقك 18101 وصػقةمربؿدمذقكقمعراد اظؽرددؿاغلايزبماظدميؼرارلم 8

 دػقك 15203 حاجلمربؿدداظقامصرػادم اظؽرددؿاغلايزبماظدميؼرارلم 9

 اربقؾ 14979 عقادةمربؿدمامساسقؾمصاحل اظؽرددؿاغلايزبماظدميؼرارلم 10

م

ـمواظػائزاتمممـمحصؾقامسؾكماضؾماألصقاتمحبلبماحملاصظاتمزؼوعؼارغةمباظؾقاغاتماظلابؼةمصؼدمرتبمصرؼؼماٌرصدماظػائ

ممادغاه:وطؿامعؾنيمسيماىدوظني

 ؼؾنيماضؾماألصقاتماظيتمحصؾتمسؾقفاماظػائزاتمحبلبماحملاصظاتم(1م-م5ؿم)جدولمرض

 حماصظة جمؿوعماألصواتم ادمماٌرذح ادمماالئؿالف/مايزب ت

 بغداد 1533 جقادمسؾلمةاغلفاممسؾدماظزػر تقارمايؽؿةماظقرين 1

 صالحماظدؼـ 1320 طػاءمصرحانمحلنيمسؾل ائؿالفماظـصر 2

 غقـقى 1178 ػدىمجاراهللمداؤدمحلـ هاظػماظؼرارماظعراضل 3

 بغداد 943 سؾقةمصاحلممسقؼدمرذقد بقارقماًري 4

 صالحماظدؼـ 621 خاظدةمابراػقؿمخؾقؾم هاظػماظؼرارماظعراضل 5
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م

م(مؼقضحماضؾماالصقاتماظيتمحصؾمسؾقفاماظػائزونمسيماالغؿكاباتمعـماظرجال1م-م6جدولمرضؿم)

 رباصظة ذبؿقعماألصقاتم ادؿماٌرذح ادؿماالئؿالف/مايزب ت

 غقـقى 2819 حلنيمحلـمغرعقمدروؼش اظؽرددؿاغلاالهادماظقرينم 1

 بغداد 941 برػانماظدؼـمادقؼمابراػقؿم حرطةمبابؾققن 2

 غقـقى 933 ضصلمسؾاسمربؿدمحلني علؿؼؾ(م-ضصلمسؾاسم)ذؾؽلم 3

 دػقك 917 سؿاغقئقؾمخقذابفمؼقخـام ائؿالفماظراصدؼـ 4

 وادط 430 عازنمسؾداٌـعؿمذيعفمرجب سؾداٌـعؿم)ابقمحقدر(عازنم 5

م

متابعفامصرؼؼماٌرصدمووضعفامسيماىدولمادغاهم:مذؿك،مألدؾابمظألسضاءذفدتمػذهماظدورةماالغؿكابقةماظعدؼدمعـماالدؿؾداالتم

مادؿؾدالماالسضاءم .７

 :االتلاىدولمذفدمذبؾسماظـقابمادؿؾدالمبعضماألسضاءمألدؾابمزبؿؾػةمطؿامعقضحمسيم

م(1م-م7جدولمرضؿم)

مدؾبماالدؿؾدالمماىؾلةموتارخيفاماظـائبماظؾدؼؾماظـائبماٌلؿؾدلمت

مادؿؼاظةماظـائبمم(24/12/2019(م)24)مربؿقدماظزجراويمحلـماظعاضقظلمم1

مادؿؼاظةماظـائبمم(24/12/2019(م)24)ممذػلممازادمريقدممرائدمصفؿلم2

مادؿؼاظةماظـائبمم(24/12/2019(م)24)ممودـماظلعقديمػقػاءماالعنيمم3

مادؿؼاظةماظـائبمم(11/1/2020)(م27)مرذامحيقكمسؾقسممسؾلماظشؽريمم4

مادؿؼاظةماظـائبمم(م7/5/2020(م)1)محلـمخضريمذقؼردمماؼادمػاذؿمسالويمم5

مادؿؼاظةماظـائبمم(م7/5/2020(م)1)مرؼزانماظشقخمدظريممعريانمربؿدمسؾاسمم6

ممادؿؼاظةماظـائبمم(م7/5/2020(م)1)مشرطانمحلنيمسؾلممربؿقدمعالمراللمم7

ممادؿؼاظةماظـائبمم(م8/6/2020(م)4)مسؾداظؽرؼؿمؼقغسممػاديماظعاعريمم8

ممضرارماحملؽؿةماالهادؼةمم(13/6/2019(م)23)مؼقغادممطـامممبرػانماظدؼـمادقاقمم9

ممضرارماحملؽؿةماالهادؼةمم(13/6/2019(م)23)مربؿدمصرعانممدفاممسؾاسمسؾلمريادةمم10

ممضرارماحملؽؿةماالهادؼةمم(13/6/2019(م)23)م خاظدةمخؾقؾمرذقمصػقانمبشريمؼقغسم11
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ماذغالمعـصبماخرم(10/9/2020)م(4)موصاءمحلنيممضادؿماالسرجلمم12

موصاةماظـائبمم(10/9/2020)م(4)ماضؾالمسدغانممشقداءمطؿؾشم13

موصاةماظـائبمم(15/12/2020)م(28)مربؿدمحلنيمذذرممسؾلماظعؾقديمم14

موصاةماظـائبمم(15/12/2020(م)28)ماؼقبمؼقدػماظربقعلممحلنيماظزػرييمم15

ماذغالمعـصبماخرمم(15/12/2020(م)28)مغعقؿمسؾدماحمللـمسؿرممصاحلمؼقغسماظعقلاويمم16

موصاةماظـائبمم(13/1/2021(م)35)مربؿدمابراػقؿمسؾلمسقلكمحـنيماظؼدومم17

موصاةماظـائبمم(16/3/2021(م)34)مذؾالمحلـمرعضانمصػرمربؿدأراممغاجلمم18

ماذغالمعـصبماخرمم(31/3/2021(م)46)مضقكمرضامػاذؿ سؾدماالظفماظـائؾلم19

ماذغالمعـصبماخرمم(26/4/2021اظؿشاورؼةمم)مصقصؾمحلانمدؽر م.ػدىمدفادم20

موصاةماظـائبمم(29/5/2021(م)1)مردقلمراضلمابقمحلـةممسدغانماالدديمم21

م

مأسضاءمملمؼؤدواماظقؿنيماظددؿورؼةم .８

أربعةمعـماألسضاءماظقؿنيماظددؿقرؼةموملمؼؿكذمأيماجراءممتأدؼةذفدتمػذهماظدورةمدابؼةمأخرىمتضافماديمسؿؾفموؾتمبعدمم

مىدولماالتل:حبؼفؿموطؿامعؾنيمسيما

م(1م-م8جدولمرضؿم)م

 اظؾفـة ادمماظـائب ت

 المؼقجد حقدرمجوادمطازمماظعؾادي 1

 عراضؾةمتـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدرتاتقفل غوريمطاعلمحمؿدمحلنماٌاظؽي 2

 اظـؼاصةمواالسالممواظلقاحةمواالثار راطانمدعقدمسؾيمرضوانماظعؾقدي 3

مالمؼقجدمادعدمسؾدماالعريماظعقداغيم4

م

م

م

م
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م

مثاظـًا:ماغؿكابمرئقسماجملؾسموغائؾقهم

،مواظؿزاعًامباٌادةم2018آبمم19سيمؼقمممم2022م-م2018عصادضؿفامسؾكمغؿائجماغؿكاباتمبعدمإسالنماحملؽؿةماالهادؼةمسـم

معـماظددؿقر73) مإديمسؼدماىؾلةماألودي،محقثمسؼدتمبؿارؼخم2/رابعا( مرئقسماىؿفقرؼةمصؤادمععصقم م3/9/2018،مدسا

ظرئقسماجملؾسموغائؾقف.ماالعرماظذيممبرئادةماظـائبم)ربؿدمسؾلماظزؼين(ماطربماألسضاءمدـامواظذيمصؿحمبدورهمبابماظرتذقح

ماىؾقري،م معـماظـقابمإديماظرتذحمٌـصبمرئقسماظربٌانموػؿ:م)ربؿدممتقؿ،مراللماظزوبعل،ماريد مسدد مسـمتؼدم ادػر

ربؿدمايؾؾقدل،مربؿدماًاظدي،مخاظدماظعؾقدي،مأداعةماظـفقػل،مرسدماظدػؾؽل(.موبعدمإجراءمسؿؾقةماالضرتاعماظلريم

مرئقس مسؾكم)مأسؾـماظلقد مظؾؿفؾسمبعدمحصقظف معـمأصؾم169اظلـمسـماغؿكابماظـائبمربؿدمايؾؾقدلمرئقلا مصقتا )

(مصقتًامواظـائبمربؿدم19(مصقتامصقؿامحصؾمأداعةماظـفقػلمسؾكم)89(مصقتاموحصقلماظـائبمخاظدماظعؾقديمسؾكم)298)

بطاضةمم(12)اظدػؾؽل،مصضالمسـمتلفقؾم(مأصقاتموصقتمواحدمظؽؾمعـماظـائؾنيمراللماظزوبعلمورسدم4اًاظديمسؾكم)

م(:5طؿامعؾنيمسيماٌكططمرضؿم)م.بطاضاتمبارؾةم(3)صارشةمو

م

م

طؿرذقنيمٌـصبماظـائبماألولم سقؼد بعدػامضدمماظلقدمرئقسماظلـمطؾمعـماظـائبمحلـمطرؼؿماظؽعيبمواظـائؾةمسؾقةمصاحل

ماظـائبمحلـمطرؼؿمسؾكمثؼةماجملؾسمحبصقظف مغائؾام281(مصقتمعـمأصؾم)210سؾكم)مظرئقسمذبؾسماظـقاب،موحاز )

مأولمظرئقسمذبؾسماظـقابمعؼابؾم) مظؾـائؾةمسؾقةمصاحل،مصضالمسـم)33عصقتامظقصؾحمغائؾا (م5(مبطاضةمصارشةمو)35(مصقتا

م(:6طؿامعؾنيمسيماٌكططمرضؿم)مبارؾة.

                                                           

مغؿائجمسؾكماٌصادضةمتارؼخمعـمؼقعًامسشرشيمزيلةمخاللمذيفقري،ممبردقٍممظالغعؼادماظـقابمذبؾسماىؿفقرؼةمرئقسمؼدسق:م)رابعًام٣٧ماٌادةمغص(م2

 (آغػًاماٌذطقرةماٌدةمعـمألطـرماظؿؿدؼدمجيقزموالموغائؾقف،ماجملؾسمرئقسمالغؿكابمدـًاماألسضاءمأطربمبرئادةماىؾلةموتعؼدماظعاعة،ماالغؿكابات
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م

ظغرضماغؿكابماظـائبماظـاغلمم(ماذماظؿأمممشؾمأسضاءماظربٌان16/9/2018ادؿؿرتمجؾلةمذبؾسماظـقابمعػؿقحةمظغاؼةمؼقمم)

ظرئقسماجملؾسموأسؾـماظلقدمرئقسماظلـمسـمترذحماظـائؾنيمبشريمخؾقؾمتقصقؼمواريدمريفمرذقدمظؾؿـصبمبعدمحصقهلؿام

مبـؼةم مايداد ماظـائبمبشريمخؾقؾ مصقز مسـ ماظـاغقة ممتكضتماىقظة مثؿ مظؾؿصقؼت. ماألودي ماىقظة ماألصقاتمسي مأسؾك سؾك

مسؾكم) معـمأصؾم)185اجملؾسمبعدمحصقظف مصقتا مظرئقسمذبؾسماظـقابمعؼابؾم)282( مصقتا،مظقصؾحمغائؾا مصقتام53( )

مورضةمبارؾة.م(28)ورضةمصارشةموم(16)ظؾـائبماريدمريفمرذقد،مصضالمسـمتلفقؾم

مرابعًا:ماغؿكابمرئقسماىؿفورؼةم

(مأسؾـمرئقسمذبؾسماظـقابمربؿدم16/9/2018بعدماطؿؿالمسؿؾقةماغؿكابماظـائبماظـاغلمظرئقسماجملؾسمسيمجؾلةمؼقمم)

م) مظؾؿادة متطؾقؼًا م، ماظددؿقر/70ايؾؾقدلمسـمصؿحمبابماظرتذحمٌـصبمرئقسماىؿفقرؼة معـ مادؿؽـافم3أواًل( مأن موبعد .

ٌػؿقحةمأوضحمايؾؾقدلمبأنمسؾكمذبؾسماظـقابماغؿكابم(مضؿـماىؾلةما27/9/2018ذبؾسماظـقابمجؾلؿفمبؿارؼخم)

(مؼقعامعـمتأرؼخمسؼدماىؾلةماألودي،مععؾـامسيماظقضتمذاتفمسـمإنماظعددماظؽؾلم30رئقسماىؿفقرؼةمسيمعدةمالمتؿفاوزماظـ)

مإديمأنم)31ظؾؿؿؼدعنيمظشغؾمعـصبمرئقسماىؿفقرؼةمبؾغم) معؿؼدعا،معشريا معرذقنيمعـماٌؿؼدعنيمادؿقصقا7( اظشروطمم(

م(معؿؼدعنيمواغلقابمعؿؼدممواحد.9(معـفؿمعامؼـؾتماًربةماظلقادقة،مصضالمسـمادؿؾعادم)14اظالزعةمصقؿامملمؼصيؼدمم)

(،مسؾكمإثرمذظؽمتؼدممعـفؿماظلادة:م)سؾدماظؽرؼؿم30(معؿؼدعامٌـصبمرئقسماىؿفقرؼةمعـمأصؾم)23وعـمثؿمضؾقلمترذقحم)

(م19رذقد،مدؾقؿمػؿزة(مبطؾؾاتماالغلقابمعـماظرتذحمممامخيػضماظعددمإديم)سؾطان،مسؿرماظربزنل،مسؾدماظؾطقػمربؿدم

معرذقا.

م) مبؿارؼخ ماٌـعؼدة ماظرابعة ماىؾلة مسي ماىؿفقرؼة مرئقس ماغؿكاب مسؿؾقة ماظـقابم2/10/2018أجرؼت مسدد مطان محقث )

ماظقدويمظصـدوق302اٌشارطنيمسيماظؿصقؼتماظلريم) مواظػرز ماظعد مسؿؾقة ماغؿفاء موبعد مغائؾا. مبرػؿمم( االضرتاعمحصؾماظلقد

مواظلقدمصؤادمحلنيمسؾكم)165صاحلمسؾكم) مواظلقدةمدروةمسؾدماظقاحدمسؾكم)89(مصقتا مواظلقدمسؾاسم18(مصقتا (مصقتا

                                                           

 (.أسضائفمسددمثؾـلمبأشؾؾقةمظؾفؿفقرؼة،مرئقلًاماٌرذقنيمبنيمعـماظـقابمذبؾسمؼـؿكب(:م)اواًلم70)ماٌادة(م3
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(مأصقات.مصقؿامحصؾمطؾمعـماظلقدؼـ;مغقارمدعدماٌالموعـؼذمسؾدماظؾطقػماظصػارمسؾكمصقتنيمظؽؾم4ربؿدمغقريمسؾكم)

طؿامعؾنيمسيماٌكططمرضؿم(مأوراقمصارشة.م8(مورضةمبارؾةمو)13صقتمواحدمصؼطمصقؿاممتمتلفقؾم)عـفؿامواظلقدمثائرمشاٍمسؾكم

م(:7)

م

وألنمأؼامعـماٌرذقنيمملمحيصؾمسؾكمثؾـلماصقاتماجملؾسماظيتمتؤػؾفماظػقزمبرئادةماىؿفقرؼةمأسؾـمايؾؾقدلمحصرم

،موبعدمإمتاممسؿؾقةم4ثاغقا(معـماظددؿقر/70قؼًامظؾؿادةم)االغؿكابمباٌرذقنيمبرػؿمصاحلمموصؤادمحلنيمسيماىقظةماظـاغقةمتطؾ

(مصقتامظصاحلماٌرذحمصؤادم22(مصقتامعؼابؾم)219اظؿصقؼتمأسؾـماظلقدمبرػؿمصاحلمرئقلامىؿفقرؼةماظعراقميصقظفمسؾكم)

طؿامم(ممغائؾا.272(مصارشةم،مبعدمأنمبؾغمسددماٌصقتنيمسيماىقظةماظـاغقةم)7(مبطاضةمبارؾةمو)24حلني،مصضالمسـمتلفقؾم)

م(:8عؾنيمسيماٌكططمرضؿم)

م

                                                           

مرئقلًاموؼعؾـماالصقاتماسؾكمسؾكماياصؾنيماٌرذقنيمبنيماظؿـاصسمؼؿؿماٌطؾقبةماالشؾؾقةمسؾكماٌرذقنيمعـمايمحيصؾمملماذا:م(ثاغقًا/٣٧)ماٌادة(م4

 .اظـاغلماالضرتاعمسيماالصقاتماطـرؼةمسؾكمحيصؾمعـ
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مخاعلًا:متؽؾقفمرئقسمجمؾسماظوزراءم

طؾػماظلقدمبرػؿمصاحلماظلقدمسادلمسؾدماٌفديم،م5/مأوال(76بعدمإمتاممسؿؾقةماغؿكابمرئقسماىؿفقرؼةموسؿاًلمباٌادةم)

م معـمضؾؾماظؽؿؾماظؽؾرية مسؾقف ماظذيممتماالتػاق ماٌرذح مطقغف مطابقـؿفمبؿشؽقؾمايؽقعة مؼصيؼدم مسؾكمأن مسيماجملؾس، اٌؿـؾة

ماظددؿقرماظعراضلم.معـم6/ثاغقا(76اظقزارؼةمخاللمعدةمأضصاػامثالثقنمؼقعامحبلبمغصماٌادةم)

ممسادلمسؾدماٌفدياظؿصوؼتمسؾىمايؽوعةم

ظلقدمسادلمسؾدم(مسؾكماٌـفاجماظقزاريماظذيمأسدهما24/10/2018صقتمذبؾسماظـقابمسيماىؾلةماظؿادعةماٌـعؼدةمبؿارؼخم)

(موزارةمعـماظؽابقـةماظقزارؼةماظيتمأسدػاماظلقدمرئقسماظقزراء،موملمؼصقتم14اٌفدي،موطذظؽمصقتمذبؾسماظـقابمسؾكم)

مسؾكمباضلماظقزاراتمومتمإسالنمتأجقؾماظؿصقؼتمسؾقفامسيموضتمالحؼ،مطؿامعؾنيمسيماىدولمأدغاه:

م(1م-م9جدولمرضؿم)

ماظؿصوؼتمادمماظوزارةمادمماٌرذحمت

ممتماظؿصقؼتموزارةماظشؾابموماظرؼاضةماريدمرؼاضماظعؾقديم1

ممتماظؿصقؼتموزراةماظزراسةمصاحلمحلنيمجربمايلينم2

ممتماظؿصقؼتموزارةماٌقاردماٌائقةمذيالمسؾاسماظعادظلم3

ممتماظؿصقؼتموزارةماظـؼؾمسؾدماهللمظعقيبمباػضم4

ممتماظؿصقؼتماالجؿؿاسقةوزارةماظعؿؾمواظشؤونممبادؿمسؾدماظزعانماظربقعلم5

ممتماظؿصقؼتموزارةماظؽفرباءمظؤيماًطقبم6

ممتماظؿصقؼتموزارةماظصـاسةمواٌعادنمصاحلمسؾدماهللماىؾقريم7

ممتماظؿصقؼتموزارةماظـػطم+مغائبمرئقسماظقزراءمثاعرمسؾاسماظغضؾانم8

ممتماظؿصقؼتموزارةماٌاظقةم+مغائبمرئقسماظقزراءمصؤادمربؿدمحلنيم9

ممتماظؿصقؼتموزارةماالتصاالتمغعقؿمثفقؾماظربقعلم10

ممتماظؿصقؼتموزارةماالسؿارمواإلدؽانمغؾؽنيمرطاغلم11

                                                           

متارؼخمعـمؼقعًامسشرشيمزيلةمخاللماظقزراء،مذبؾسمبؿشؽقؾمسددًا،ماألطـرماظـقابقةماظؽؿؾةمعرذحماىؿفقرؼة،مرئقسمؼؽؾػ(:مأواًلم٣٧)ماٌادة(م5

 .اىؿفقرؼةمرئقسماغؿكاب

 .اظؿؽؾقػمتارؼخمعـمؼقعًامثالثقنمأضصاػامعدٍةمخاللموزارتف،مأسضاءمتلؿقةماٌؽؾػ،ماظقزراءمذبؾسمرئقسمؼؿقدي(مثاغقا/م76)(م6
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ممتماظؿصقؼتموزارةماظؿفارةمربؿدمػاذؿمسؾدماجملقدم12

ممتماظؿصقؼتموزارةماًارجقةمربؿدمسؾلمايؽقؿم13

ممتماظؿصقؼتموزارةماظصقةمسالءماظعؾقانم14

م

مثالثموزراءمجدد

(مسؾكمثالثموزراءم)اظؿكطقط،ماظؿعؾقؿماظعاظل،ماظـؼاصة(موملم18/12/2018اظـقابمسيمجؾلؿفماظؿادعةمسشرم)مصقتمذبؾس

م.ميـحماظـؼةمٌرذقلموزارتلماظرتبقةمواهلفرةمسيمغػسماىؾلةموتأجقؾماظؿصقؼتمسؾكموزارةماظدصاعمواظداخؾقةمواظعدل

مادؿؽؿالماظؽابقـةماظوزارؼةم

سؾكموزؼرؼـمػؿام)اظرتبقة،ممتاظؿصقؼ(م24/12/2018بؿارؼخم)مواظعشرؼـماٌـعؼدةذبؾسماظـقابمسيماىؾلةماظـاظـةممادؿؽؿؾ

ماظداخؾقة،م)اظدصاع،اهلفرة(موملمميـحماظـؼةمظقزؼرماظدصاع،موملمتؽؿؿؾماظؽابقـةماظقزارؼةمظعدممرصعمأمساءماظقزاراتماظشاشرةم

ماظعدل(مطؿامسيماىدولمأدغاه:

م(1م-م10جدولمرضؿم)

متارؼخماظؿصوؼتماظؿصوؼتمادمماظوزارةمادمماٌرذحمت

م(18/12/2018)م19جممتماظؿصقؼتموزارةماظؿكطقطمغقريمغارؼماظدظقؿلم1

م(18/12/2018)م19جممتماظؿصقؼتموزارةماظؿعؾقؿماظعاظلمضصلماظلفقؾم2

م(18/12/2018)م19جممتماظؿصقؼتموزارةماظـؼاصةمؿداغلسؾدماالعريمايم3

م(18/12/2018)م19جمملمؼؿؿماظؿصقؼتموزارةماظرتبقةمصؾامخريماهللماظطائلمم4

م(18/12/2018)م19جمملمؼؿؿماظؿصقؼتموزارةماهلفرةمػـاءمسؿاغقؼؾمم5

م(24/12/2018)م23جممتماظؿصقؼتموزارةماهلفرةمغقصؾمبفاءمعقدكم6

م(24/12/2018)م23جممتماظؿصقؼتموزارةماظرتبقةمذقؿاءمخؾقؾمسؾدماهللمم7

م(24/12/2018)م23جمملمؼؿؿماظؿصقؼتموزارةماظدصاعمصقصؾماىربام8

م

م
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م)ادؿؼاظةمحؽوعةمسادلمسؾدماٌفدي(م2019تشرؼنمجمؾسماظـوابموتظاػراتم

،ماذمشطتماٌظاػراتمواالحؿفاجاتماظشعؾقةمععظؿم2019ذفدماظعراقمحراطامذياػريؼامطؾريامسيمبداؼةمذفرمتشرؼـماألولمعـمسامم

ترطزتمصقفاماٌطاظبمسؾكماإلصالحماظددؿقريمواضاظةمايؽقعةمصضالمسـمعطاظبمسدؼدةمأخرىموسؾكماثرػاممعدنماظقدطمواىـقبم،

م.29/11/2019ضدممرئقسماظقزراءمسادلمسؾدماٌفديمادؿؼاظؿفماديمذبؾسماظـقابماظعراضلمسيممم

ماٌوضفماظددؿوريمعنماالدؿؼاظةم

ؼؿعاعؾمصقفاممذبؾسماظـقابمععمادؿؼاظةمرئقسماظقزراءماذمتضؿـتماظػؼرةمماديماظؽقػقةماظيتم61ملمؼشرماظددؿقرماظعراضلمسيمعادتفم

ثاعـاماظؽقػقةماظيتمؼؿؿمعـمخالهلامدقبماظـؼةمعـمرئقسماظقزراءموايؽقعةمبشؽؾمساممموسؾكماظرشؿمعـمذظؽمومتاذقامععمعطاظبم

م1/12/2019اٌـعؼدةمبؿارؼخمماظـاغقةمعـماظػصؾماالولمعـماظلـةماظؿشرؼعقةاٌؿظاػرؼـمصقتمذبؾسماظـقابمسيمجؾلؿفماظعشرؼـم

مجدؼد، موزراء مرئقس ماخؿقار ميني ماالسؿال مظؿصرؼػ مايؽقعة موإبؼاء ماالدؿؼاظة مضؾقل مرئقسممسؾك مادؿعؿؾ معاتؼدم موصؼ وسؾك

م(:76عـماظددؿقرماظعراضلممماظيتمتـصمسؾكماالتل:م)اٌادةم)م76اىؿفقرؼةمصالحقاتفماٌـصقصمسؾقفامسيماٌادةم

رئقسماىؿفقرؼة،معرذحماظؽؿؾةماظـقابقةماألطـرمسددًا،مبؿشؽقؾمذبؾسماظقزراء،مخاللمزيلةمسشرشيمؼقعًامعـمتارؼخمؼؽؾػمم-أواًل:

ماغؿكابمرئقسماىؿفقرؼة.

مؼؿقديمرئقسمذبؾسماظقزراءماٌؽؾػ،متلؿقةمأسضاءموزارتف،مخاللمعدٍةمأضصاػامثالثقنمؼقعًامعـمتارؼخماظؿؽؾقػ.م-ثاغقًا:

مؼقعًا،مسـدمإخػاقمرئقسمذبؾسمؼصيؽؾػمرئقسماىم-ثاظـًا: مظرئادةمذبؾسماظقزراء،مخاللمزيلةمسشر مجدؼدًا ؿفقرؼة،معرذقًا

معـمػذهماٌادة.”مثاغقًام”ماظقزراءماٌؽؾػمسيمتشؽقؾماظقزارة،مخاللماٌدةماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم

سؾكمذبؾسماظـقاب،موؼعدمحائزًامثؼؿفا،مؼعرضمرئقسمذبؾسماظقزراءماٌؽؾػ،مأمساءمأسضاءموزارتف،مواٌـفاجماظقزاري،مم-رابعًا:

مسـدماٌقاصؼةمسؾكماظقزراءمعـػردؼـ،مواٌـفاجماظقزاري،مباألشؾؾقةماٌطؾؼة.

مؼؿقديمرئقسماىؿفقرؼةمتؽؾقػمعرذٍحمآخرمبؿشؽقؾماظقزارة،مخاللمزيلةمسشرمؼقعًا،مسيمحاظةمسدممغقؾماظقزارةماظـؼة.(م-خاعلًا:

متؽؾقفمعرذقنيمظرئادةمجمؾسماظوزراءم

متقصقؼمسالويمبؿشؽقؾمماألولمعـمذفرسيم ماٌفديممتمتؽؾقػماظلقدمربؿد مسادلمسؾد ماظلقد ذؾاطمأيمبعدمذفرؼـمعـمادؿؼاظة

(مثاغقام76ايؽقعةماىدؼدةموبدورهمادؿطاعماٌؽؾػمانمؼؼدممطابقـؿفماظقزارؼةمضؾؾماغؿفاءماٌدةماظددؿقرؼةماٌـصقصمسؾقفامسيماٌادةم)

ئادةماجملؾسمملمتدسقاماظـقابمظعؼدمجؾلةمعـحماظـؼةمظؾقؽقعةمممامأدىماديماسؿذارماظلقدماٌؽؾػماديمذبؾسماظـقابم،مشريمانمر

مسربمبقانممتمغشرهمسربمودائؾماالسالمم.
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بؿشؽقؾمايؽقعةمم17/3/2020بعدماسؿذارماظلقدمربؿدمتقصقؼمسالويمبؿارؼخماألولمعـماذارممتمتؽؾقػماظلقدمسدغانماظزرسيمسيم

ما موضؾؾمإمتام ماظقزارة،اىدؼدة ممترؼر مبعدم مواظؿؾقؼح ماظلقادقة مظؾضغقط موغؿقفة مباظشفر ماٌـصقصمسؾقفا ماظزرسيممٌدة اسؾـمسدغان

،موسيماظققممغػلفمضاممرئقسماىؿفقرؼةمبؿؽؾقػماظلقدمعصطػكماظؽازؿلم2020االغلقابمعـماظؿؽؾقػمبؿارؼخماظؿادعمعـمغقلانم

م.بؿشؽقؾمايؽقعة

مجؾلةمعـحماظـؼةمظؾقؽوعةم

وخصصتمظؾؿصقؼتمسؾكماٌـفاجماظقزاريموسؾكم7/5/2020ظـقابمجؾلؿفماألوديمعـماظػصؾماظؿشرؼعلماظـاغلمبؿارؼخمسؼدمذبؾسما

م.عـحماظـؼةميؽقعةماظلقدمعصطػكماظؽازؿل

ماظؿصوؼتمسؾىمايؽوعةماىدؼدة

مايؼائب ماٌرذقنيمظشغؾ مأمساء ماظقزراء مرئقس مسرضماظلقد مسؾقف، مواٌقاصؼة ماظقزاري ماٌـفاج ماسالن مصقتممبعد موضد اظقزارؼة

حؼائبممؿلةوملمؼصقتممبـحماظـؼةمًم(11)(موزؼرامطؿامعؾنيمسيماىدولمرضؿم15اجملؾسمسيماىؾلةمذاتفامسؾكممعـحماظـؼةملم)

م.صقؿاماجؾمرئقسماظقزراءمتؼدؼؿمعرذقلمحؼقؾيتموزارةماظـػطمواًارجقةماديموضتماخر(م12)وزارؼةمطؿامعؾنيمسيمجدولمرضؿم

مؼؾنيمسؾكمأمساءماظلادةماٌرذقنيمظؾؽابقـةماظقزارؼة:(م1م-م11ؿم)دولمرضج

ماظؿصوؼتماظوزارةمادمماٌرذح

ممتماظؿصقؼتماظدصاعمذيعةمسـادمدعدون

ممتماظؿصقؼتماظداخؾقةماظػرؼؼمسـؿانماظغامنل

ممتماظؿصقؼتماٌاظقةمسؾلمسؾدماالعريمسالوي

ممتماظؿصقؼتماظؿكطقطمخاظدمنؿمبؿال

ممتماظؿصقؼتمواظؾؾدؼاتاألسؿارممغازغنيمذقخمربؿد

ممتماظؿصقؼتماظصقةمواظؾقؽةمحلـمربؿدمسؾاس

ممتماظؿصقؼتماظؿعؾقؿماظعاظلمغؾقؾمطازؿمسؾدماظصاحب

ممتماظؿصقؼتماظؽفرباءمعاجدمعفديمسؾل

ممتماظؿصقؼتماظـؼؾمغاصرمحلنيمبـدر

ممتماظؿصقؼتماظصـاسةمعـفؾمسزؼز

ممتماظؿصقؼتماظشؾابمواظرؼاضةمسدغانمدرجال
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ممتماظؿصقؼتماالتصاالتمذفابماريدارطانم

ممتماظؿصقؼتماظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةمسادلمحاذقش

ممتماظؿصقؼتماٌقاردماٌائقةمعفديمرذقدمعفديمجادؿ

ممتماظؿصقؼتماظرتبقةمسؾلمريقدمزبؾػ

م

مأمساءماظذؼـمملمحيصؾقامسؾكمثؼةماجملؾسمواظؿصقؼتمسؾقفؿمظشغؾمايؼائبماظقزارؼة:مؼؾنيم(1م-م12جدولمرضؿم)

ماظؿصوؼتماظوزارةمادمماٌرذح

مملمؼؿؿماظؿصقؼتماهلفرةمواٌففرؼـمثـاءمحؽؿتمغاصرمجرجقس

مملمؼؿؿماظؿصقؼتماظؿفارةمغوارمغصقفمجادممريود

مملمؼؿؿماظؿصقؼتماظزراسةمإمساسقلمسؾدماظرضاماظالعي

مملمؼؿؿماظؿصقؼتماظعدلماظررينمعصطػىمصؿاحماريدسؾدم

مملمؼؿؿماظؿصقؼتماظـؼاصةمواآلثارمػشاممصاحلمداود

م

مادؿؽؿالماظؽابقـةماظوزارؼة

مبؿارؼخم) مسؾكمطؾمعـماظقزاراتم6/6/2020ادؿؽؿؾمذبؾسماظـقابماظؽابقـةماظقزارؼةمسيمجؾلؿفماظـاظـةماٌـعؼدة (مصقتمخالهلا

ماظـؼاصةمواالثار(مطؿامسيماىدولمادغاه.م،اظعدل،ماظؿفارة،ماظزراسة،ماهلفرةمواٌففرؼـم،اظؿاظقة)ماظـػط،ماًارجقة

مؼؾنيمسؾكمأمساءماظلادةماٌرذقنيمظؾؽابقـةماظقزارؼة:م(1م-م13جدولمرضؿم)

ماظؿصوؼتماظوزارةمادمماٌرذح

ممتماظؿصقؼتماظـػطماحلانمسؾدماىؾار

ممتماظؿصقؼتماًارجقةمصؤادمربؿدمحلني

ممتماظؿصقؼتماهلفرةمواٌففرؼـمصائؼمؼعؼقباؼػانم

ممتماظؿصقؼتماظؿفارةمسالءماريدمحلـ

ممتماظؿصقؼتماظزراسةمربؿدمطرؼؿمجادؿ

ممتماظؿصقؼتماظعدلمداالرمسؾدماظلؿارمربؿد

ممتماظؿصقؼتماظـؼاصةمواآلثارمحلـمغازؿمسؾدمريادي
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ماجملؾسداءممأ

اياظقةمؼضعمصرؼؼماٌرصدماظـقابلمجدولماٌؼارغاتماالتلمظققضحمعاممتفذبؾسماظـقابمسيمدورمأداءضؾؾماظدخقلمبؿػاصقؾم

سؾكماظـققمواظرابعةمععمعالحظةمانماظدورةماظرابعةمملمتؽؿؾمعدتفاماظددؿقرؼةمماظدوراتماالغؿكابقةماظـاغقةمواظـاظـةسيمانزم

م:االتل

م(1م-م14ؿم)جدولمرض

م

م

م

م

م

م

م

م

وبؽونمػذهماظدورةمملمتؽؿلمعدتفاماظددؿورؼةموأغفتماسؿاهلامسيماظلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةمحرصمصرؼقماٌرصدمانمجيريم

 : وسؾىماظـقوماالتيصؼطماٌؼارغاتمبقـفاموبنيماظدورةماالغؿكابقةماظـاظـةمٌدةمثالثمدـواتمتشرؼعقةم

م(1م-م15دولمرضؿم)ج

ماظدورةماظرابعةماظدورةماظـاظـةماظدورةماظـاغقةمماٌوضوع

م149م272م252مسددماىؾلات

م174م326م323مضراءةماودي

م129م242م267مضراءةمثاغقة

م92م164م216مضواغنيمعصوتمسؾقفا

م12م54م0مادؿضاصة

م203م212م232مععدلمايضورماظعام

م428.46م3ح819م85ح993مداساتماظعؿل

م5م16م0ماالدؽؾةماظشػفقة

م1م10م3ماالدؿفوابات

ماظدورةماظرابعةماظدورةماظـاظـةماٌوضوع

م149م225مسددماىؾلات

م174م250مضراءةماودي

م129م195مضراءةمثاغقة
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م

م

م

م

مصاسؾقةماجملؾس

عامجاءمعـمصؼراتمعدرجةمسيمجدولماالسؿالموسؿؾماظؾفانموغعينمباظػاسؾقةماغؿظاممجؾلاتماجملؾسموحضقرماألسضاءموتـػقذم

موعؿغرياتفامصضالمسـمأداءمػقؽةماظرئادة.

ماوال:محضورماألسضاء:م

معـموضقحماٌادة ماٌرضؿم7(11)مسؾكماظرشؿ مم13عـمضاغقنمذبؾسماظـقابموتشؽقالتف م)م2018ظلـة ماٌادة ماظـظامم18و معـ )

األسضاءمسؾكمعقضعماجملؾسموسيماحدىماظصقػ،مإالمأنمرئادةماجملؾس،موسيماظداخؾل،ماظيتمتقجبمغشرمشقاباتموحضقرم

ماذمحفؾتمشقاباتم م. مأساله ماٌقاد مغصتمسؾقف معا ماٌـصرعة،ماعؿـعتمسـمتـػقذ دابؼةمملمهصؾمسيماظدوراتماالغؿكابقة

اظؿشرؼعلماألولمعـماظلـةمماألسضاءمعـمبداؼةمػذهماظدورةماظؿشرؼعقةموظغاؼةمإسدادمػذاماظؿؼرؼر.مدقىماربعمجؾلاتمسيماظػصؾ

ماألودي، مععرصةمماظؿشرؼعقة مدون معـ مظؾقضقر ماإلذياظل ماظعدد محيصل مان مادؿطاع ماٌرصد مصرؼؼ مصإن مذظؽ معـ ماظرشؿ وسؾك

مبدورهمؼضعمأسضاءماجملؾسمذيقعفؿمسيمدؾةمواحدةمعـماالتفاممدونممتققزم اٌؿغقؾنيموطؿؾفؿمواحزابفؿمورباصظاتفؿ.موػذا

ماألسضاءمماٌـضؾطموبنيماظعضقبنيم مٌعدلمحضقر ماظصققحم.وطاغتمايصقؾة مسؾكماظـقق ماظذيمملمميـؾمعـماغؿكؾف اظعضق

مظؾدورةماالغؿكابقةماظرابعةمطؿامعؤذرمسيماىدولمادغاه:

م

م

                                                           

 غقنمذبؾسماظـقابموتشؽقالتفماعـمضم11اٌادةم(م7

مأوال:سؾكماظـائبماظؿزاممحضقرمجؾلاتماجملؾسموىاغفم،موسيمحالمتؽرارمشقابماظـائبمعـمدونمسذرمعشروعمزيسمعراتمعؿؿاظقةماومسشرمعراتمشري

 .عؿؿاظقةمخاللماظػصؾماظؿشرؼعلمؼقجفماظرئقسمظفمتـؾقفامخطقامؼدسقهمصقفماديماالظؿزاممبايضقر

 .ثاغقا:مؼـشرماظغقابمبدونمسذرمعشروعمبطرقمهددمبؿعؾقؿات

 ثاظـا:مظؾؿفؾسمإضاظةماظـائبمإذامواوزتمشقاباتفمبدونمسذرمعشروعمأطـرمعـمثؾثمجؾلاتماجملؾسمسيماظػصؾماظؿشرؼعلماظقاحدم

 .رابعا:مؼعدمدبؾػماظـائبمسـمأداءماظقؿنيماظددؿقرؼةمبدونمسذرمعشروعمشقابامسـمحضقرماىؾلات

م92م137مضواغنيمعصوتمسؾقفا

م12م46مادؿضاصة

م203م221مععدلمايضورماظعام

م428.46م690.25مداساتماظعؿل

م5م3ماالدؽؾةماظشػفقةم
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م:دـةؼؾنيمععدلمحضقرماسضاءماجملؾسمظؽؾمم(1م-م16جدولمرضؿم)

م

ماظدورةماظرابعةمماظدورةماظـاظـةمماظلـواتمم

م218م231ماظلـةماالوديم

م209م231ماظلـةماظـاغقةم

م184م203ماظلـةماظـاظـةم

م203م221ماٌعدلماظعامم

م

وػذامم(مغائؾًا،م203،مػقم)اظرابعةاظؿشرؼعقةممظؾدورةمععدلمايضقرماظعاممىؾلاتممان،موؼؿؾنيمممامذطرمسيماىدولمأساله

م.غائؾامسـماىؾلاتمطؿعدلمسامم(126)ؼعينمشقابم

م(مغائؾًا.166اذماضؿصرمايضقرمصقفامسؾكم)ماالولعـماظػصؾم(مم31اىؾلةم)طاغتمأضؾماىؾلاتمحضقرامػلم

(معـماظػصؾماالولمظؾلـةماالوديمماظيتمصقتمصقفاماظربٌانمسؾكمبرػؿمصاحلمرئقلام4اعامأطـرماىؾلاتمحضقرامصفلماىؾلةم)

ماصؿؿاحماىؾلة.م(مغائؾًامسـد302صقتامسيماىقظةماظـاغقةمحقثمحضرمصقفام)م(219)ظؾفؿفقرؼةمحبصقظفمسؾكم

عـمماؼارمذفرمواضؾفامػقمما(مغائؾ266مبعدلم)ماؼارمعـماظلـةماظـاغقةذفرماظشفقرمحضقرامػقممأطـروصقؿامؼؿعؾؼمباظشفقرمصؽانم

ما(مغائؾ171عدلمحضقرم)مباظلـةماظـاظـةم

مثاغقا:مجؾلاتماجملؾس

معؿابعةمأداءمذبؾسماظـقا ماظؿؼرؼر معـماىؾلةمم.اظؿشرؼعقةماظرابعةاظدورةمخاللمجؾلةمسؼدتم(م149بم)ؼؿضؿـمػذا ابؿداء

اىؾلةماظرابعةمعـماظػصؾماظؿشرؼعلماظـاغلمعـماظلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةماٌـعؼدةمموظغاؼةم3/9/2018بؿارؼخماألوديماٌـعؼدةم

بقاضعممثانمجؾلاتم(مجؾلةم192)وطانمعـماٌػروضمحبلبماظـظامماظداخؾلمظؾؿفؾسمانمؼؿؿمسؼدممم13/7/2021مبؿارؼخم

مؼؿضحمانماجملؾسمملمؼعؼدظؽؾم موعـمػذا ماالغؿكابقةم(43)مذفر ماظدوره مسددماغعؼادممجؾلةمخاللمػذه وسيماىدولمادغاه

ماىؾلاتمحبلبماظشفقرمواظلـنيم.

م

م
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م(:1م-م17اىدولم)

ماظلـةماظـاظـةماظلـةماظـاغقةماظلـةماالوديماظشفر

م2+معؽؿؿؾم7م3ماؼؾول

ممعؽؿؿؾم4م6متشرؼنماالول

م5معؽؿؿؾم6متشرؼنماظـاغي

م1+معؽؿؿؾم7معؽؿؿؾمطاغونماالول

م5م3م5مطاغونماظـاغي

م0مسطؾةمتشرؼعقةمسطؾةمتشرؼعقةمذؾاط

م1+معؽؿؿؾم0م7ماذار

م0م0م7مغقلان

م1م1م7ماؼار

م1م5معؽؿؿؾمحزبران

م2مسطؾةمتشرؼعقةم7ممتوز

م0مسطؾةمتشرؼعقةمسطؾةمتشرؼعقةماب

م0م-مم-م2021اؼؾولم

 

ماألوديم ماظؿشرؼعقة ماظلـة مان مؼؿضح موعنماىدولمأساله ماىؾلاتمظشفرضد مسدد ممنؼاطؿؿلمصقفا ماظؿشرؼعقةمواطؿؿل سيماظلـة

مذفورماربعةاعاماظلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةمصؼدماطؿؿؾتمصقفاماىؾلاتمٌدةممظشفرمواحدمصؼطمماظـاغقة

م

مذبؿقعماىؾلاتمظؽؾمدـةمتشرؼعقة:ؼؾنيماعاماىدولماظؿاظلم

 (1م-م18جدولمرضؿم)

مسددماىؾلاتماظلـةم

م64ماظلـةماالوديم

م35ماظلـةماظـاغقةم

م50ماظلـةماظـاظـةم

م149ماجملؿوعم

م
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ماظـا:ممسددمداساتمسؿلماظربٌانث

ماظؿؼرؼرموطانماجملؿقعمصرؼؼماٌرصدمضلؿم سددمداساتمسؿؾماظربٌانمطؿامعقضحمباىدولماالتلمسؾكماظشفقرماًاصةمبفذا

عـممظؽؾمجؾلةمداسةم(م2.8أيمعامؼعادلم)مػذهماظدورةماالغؿكابقةمداسةمجملؿقعماىؾلاتمخاللمم(428.46)ماظـفائلمػق

م(مؼقممسؿؾممبعدلمدؾعمداساتمسؿؾمؼقعقا.م61اومعامؼعادلم)اىؾلاتم

مدـةؼؾنيمسددمداساتمسؿؾماجملؾسمظؽؾمم(1م-م19ؿم)جدولمرض

مسددمداساتماظلـةم

م8ح216ماظلـةماالوديم

م10ح85ماظلـةماظـاغقةم

م56ح126ماظلـةماظـاظـةم

م428.46ماجملؿوعم

م

مابعام:مجدولماسؿالماجملؾسر

مسددماظػؼراتماٌـػذةموشريماٌـػذة .1

أسؾـماجملؾسمسيمجدولمأسؿاظفمسـمصؼراتماىؾلاتموعامتؿضؿـمطؾمجؾلةمعـمجدولمأسؿالمإذمبؾغمذبؿقعماظػؼراتماٌعؾـةم

م)819) معـفا مغػذ مصؼرة م515( مرحؾتم)( مصقؿا مغػلف مسيماظققم ماظػؼراتم304صؼرة معؿابعة موملمؼؿلـكمظـا مآخر مإديمؼقم مصؼرة )

اٌرحؾةمظعدممتؿابعفامسيماىؾلاتماظالحؼةمعامؼعينمإنماجملؾسمؼضعمسيمأجـدةماىؾلةماظقاحدةمعامالمتلؿقسؾفماىؾلةموعام

م(:9طؿامعؾنيمسيماٌكططمرضؿم)المؼلؿطقعمتـػقذه.م
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 ؿالمهلاجؾلاتمالمجدولماس .2

خالصامطؿامعؾنيمسيماىدولمادغاهم،مماىؾلاتجؾلةمعـمجؾلاتماظدورةماالغؿكابقةماظرابعةمعـمجدولماسؿالمم(14)خؾتم

ظؾـظامماظداخؾلممظؾؿفؾسممسيمعادتفماظؿادعةماظػؼرةمأوالماظيتمتـصمسؾكم)متارسمػقأةماظرئادةماٌفامماآلتقة:مأواًل:متـظقؿم

ماٌعـقةمأومممـؾقفؿمعـماظؾفانمىؾلاتمذبؾسماظـقابموتقزؼعفمسؾكماألسضاءمجدولماألسؿالمباظؿـلقؼمععمرئقسم اظؾفـة

وأسضاءمذبؾسماظرئادةموأسضاءمذبؾسماظقزراءمعرصؼًامبفمعشارؼعموعؼرتحاتماظؼقاغنيمواظؿؼارؼرماٌقضقسةمظؾؿـاضشةمععمعراساةم

ماٌ ماظيتمأغفتماظؾفان مايؽقعة معـ معشروساتماظؼقاغنيماٌؼدعة مإدراج ماٌقضقساتماٌفؿةمأوظقؼة موطذظؽ مدرادؿفا، كؿصة

م.اىارؼةموذظؽمضؾؾمؼقعنيمسيماألضؾمعـمسؼدماىؾلةمعامملمؼـصماظددؿقرمسؾكمعصيدشيدمأخر(

مأوالماظيتمتـصمسؾكم)تعدمػقؽةماظرئادةمجدولمأسؿالمذبؾسماظـقابماألدؾقسلم ماظلابعةمواظـالثقنماظػؼرة صضالمسـماٌادة

ماظؾفانماٌكؿ مضؾؾماغعؼادماىؾلةماألوديماألدؾقسقةمبققعنيمسؾكمباظؿـلقؼمععمرؤداء متؾؾقغفمظألسضاء مبؿقزؼعفماو صةموتؼقم

م:اىؾلاتماظيتمخؾتمعـمجقلماسؿال.مواىدولماظؿاظلمؼؾنيماألضؾ(

م(1م-م20جدولمرضؿم)

متارخيفامماىؾلةم

م15/10/2018مدـةماوديمم/اظػصلماالولم(م8اىؾلةم)

م24/10/2018مدـةماوديم/اظػصلماالولمم(م9اىؾلةم)

م29/10/2019 دـةمثاغقةم/اظػصلماالولم(م11اىؾلةم)

م13/11/2019مدـةمثاغقةم/اظػصلماالولم(م14اىؾلةم)

م20/11/2019مدـةمثاغقةم/اظػصلماالولم(م17اىؾلةم)

م18/12/2019 دـةمثاغقةم/اظػصلماالولم(م23اىؾلةم)

م24/12/2019 دـةمثاغقةم/اظػصلماالولم(م24اىؾلةم)

م24/12/2019 دـةمثاغقةمم/اظػصلماالولم(م25اىؾلةم)

م10/10/2020مدـةمثاظـةم/اظػصلماالولم(م11اىؾلةم)

م27/10/2020مدـةمثاظـةم/اظػصلماالولم(م16اىؾلةم)
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م29/10/2020مدـةمثاظـةم/اظػصلماالولم(م18اىؾلةم)

م12/11/2020 دـةمثاظـةم/اظػصلماالولم(م22اىؾلةم)

م16/3/2021مدـةمثاظـةمم/اظػصلماالولمم(م44اىؾلةم)

م18/3/2021مدـةمثاظـةمم/اظػصلماالولمم(م45اىؾلةم)

م

ماظؿصوؼؿات .3

اثـاءماغعؼادماىؾلاتمشريماظؿصقؼؿاتماظيتموريمسـدمضراءةماظؼقاغنيماومصقتمذبؾسماظـقابمسؾكمعقضقساتمعؿػرضةم

م(6اٌؾقؼمرضؿم)طؿامعؾنيمسيماظؿصقؼتمسؾقفامتابعفامصرؼؼماٌرصدم

مخاعلا:مأداءمػقؽةماظرئادةم

تـاوبمذيقعمأسضاءمػقؽةماظرئادةمسؾكمإدارةماىؾلاتموالحظمصرؼؼممهلذهماظدورةماالغؿكابقةذفدتمجؾلاتمذبؾسماظـقابم

اٌرصدمانمبعضماىؾلاتمتعاضبمسؾكمادارتفامأسضاءمػقؽةماظرئادةمذيقعفؿماذماصؿؿقتمبعضقمواخؿؿؿتمبعضقماخرموخاللم

منمترأسماىؾلاتمسؾكماظـققماالتل:اظيتمؼغطقفاماظؿؼرؼرمطاماظػرتة

مػقؽةماظرئادةمسيمادارةماىؾلات:ماداءمظؾقان(م1م-م21ضؿم)جدولمر

مسددماٌراتماشالقماىؾلةماصؿؿاحماىؾلة

م61مربؿدمايؾؾقدلمحمؿدمايؾؾودي

م19محلـماظؽعيبمحلنماظؽعيب

م5مبشريمايدادمبشريمايداد

م16ماظؽعيبمحلـمحمؿدمايؾؾودي

م25مبشريمايدادمحمؿدمايؾؾودي

م13مبشريمايدادمحلنماظؽعيب

م2محلـماظؽعيبممبشريمحدادم

م3مربؿدمايؾؾقدلمحلنماظؽعيبم

م1مربؿدمايؾؾقدلممظلن(ماحمؿدمسؾيمزؼينم)رئقسم
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معراتماٌلؿائـػةماالوديمم3مظلـ(ماربؿدمسؾلمزؼينم)رئقسممظلن(ماحمؿدمسؾيمزؼينم)رئقسم

م

ماالداءماظؿشرؼعي

(مضاغقغاممتمتقزؼعفامحبلبماظلـقاتماظؿشرؼعقةمطؿامعؾنيمسيمادغاهم92سؾكم)مصقتمذبؾسماظـقابمخاللمدورتفماظؿشرؼعقة

مبقاضعم وغالحظمسؾكموصؼمذظؽماظؿػاوتماظؽؾريمبنيماظلـقاتمعـمحقثماظؿشرؼعماذمطاغتماظلـةماظـاظـةمػلماألطـرمتشرؼعا

ماظؿاظل:.مطؿامسيماىدولمضاغقغام(51)

م(1م-م22جدولمرضؿم)

مسددماظؿشرؼعاتمظؽلمدـةمماظلـواتم

م20ماظلـةماالوديم

م21ماظلـةماظـاغقةم

م51ماظلـةماظـاظـةم

م

عـماىؾلةمم3/9/2018ايرطاتماظؿشرؼعقةماظرتاطؿقةماظيتمسؿؾمسؾقفاماجملؾسمعـذماغطالقمأسؿاظفمسيمممؿضؿـمػذاماظؿؼرؼرؼ

.مطؿامعؾنيمسيماٌكططمواظيتمتؿضؿـماظؼراءتنيماألوديمواظـاغقةمواظؿصقؼؿاتمم7/10/2021األوديمظؾلـةماظؿشرؼعقةماألوديموظغاؼةم

م(:10رضؿم)

م

174 

129 

92 

 القوانٌن المصوت علٌها  القراءة الثانٌة  القراءة االولى 
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(مضاغقغًامملمتزلمسـدماظؼراءةماالوديموملمتعرضمإديماظؼراءةم45االوديمواظـاغقةمانمػـاظؽم)وغالحظمعـماٌؼارغةمبنيمسددماظؼراءاتم

م.ااءةمثاغقةموملمؼؿؿماظؿصقؼتمسؾقف(مضاغقغًامضرأتمضر37اظـاغقة،موأؼضام)

مدغاه:طؿامسيماىدولما(معؼرتحام15)ودرماإلذارةمإديمأنماظؼقاغنيماٌصقتمسؾقفامطاغتمطؾفامعشارؼعمضقاغني،مبادؿــاءم

م(مؼؾنيمعؼرتحاتماظؼقاغنيماظيتمصدرتمخاللمػذهماظلـة:1م-م23)مجدولمرضؿ

 عؼرتحاتماظؼواغنيم

2015(مظلـةم22عؼرتحمضاغقنمتعدؼؾمضاغقنماجملؿعماظعؾؿلمرضؿم)  

2019عؼرتحمضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماٌقازغةممظعامم  

(مظلـةمم19رضؿم)مملواألعرماظؿشرؼعم2004(مظلـةمم57عؼرتحمضاغقنمإظغاءمأعرمدؾطةماالئؿالفماٌؤضتماٌـقؾةمرضؿم)م

2005 

 عؼرتحمضاغقنمإظغاءماالعؿقازاتماٌاظقةمظؾؿلؤوظنيمسيماظدوظةماظعراضقة

 عؼرتحمضاغقنماظؾفـةماالوٌؾقةماظقرـقةماظعراضقة

2018ظلـةمم12ظؼاغقنماغؿكاباتمذباظسماحملاصظاتمواالضضقةمرضؿمعؼرتحمضاغقنماظؿعدؼؾماظـاغلم  

2000ظلـةمم6عؼرتحمضاغقنماظؿعدؼؾماظـاظثمظؼاغقنمتدرجمذويماٌفـماظطؾقةمواظصققةمرضؿم  

عؼرتحمضاغقنماظؿعدؼؾماظـاغلمظؼاغقنمتعقؼضماٌؿضررؼـمعـمجراءماظعؿؾقاتمايربقةمواالخطاءماظعلؽرؼةمواظعؿؾقاتم

اٌعدلمم2009ظلـةمم20ماالرػابقةمرضؿ  

م2019(مظلـةمم6عؼرتحمضاغقنماظؿعدؼؾماألولمظؼاغقنماإلدارةماٌاظقةماالهادؼةمرضؿم)م

2017(مظلـةم78عؼرتحمضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماهلقأةماظعراضقةمظالسؿؿادمرضؿم)  

م.2000(مظلـةم37عؼرتحمضاغقنمتعدؼؾمطؾقةماظشررةمرضؿم)  

 عؼرتحمضاغقنماظضؿانماظصقلم

 عؼرتحمضاغقنمععادظةماظشفاداتمواظدرجاتماظعؾؿقةماظعربقةمواالجـؾقة

 عؼرتحمضاغقنماالهاداتماظرؼاضقةماظقرـقة

1969(مظلـةم185عؼرتحمضاغقنماظؿعدؼؾماظـاظثمظؼاغقنمغؼابةماحملادؾنيمواٌدضؼنيمرضؿم)  

م
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 اظؿشرؼعقةمسؾىماظـقوماالتي:جاءتمايرطاتماظؿشرؼعقةمحبلبمذفورمػذهماظلـةم

 (مضاغقغام16ػقماألطـرمصاسؾقةمعـمحقثماظؼقاغنيماٌصقتمسؾقفامصؼدمبؾغتم)مظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةممطانمذفرماذار

م(مضقاغنيمصؼط.1األضؾمصاسؾقةمصؼدمبؾغتمسددماظؼقاغنيماٌصقتمسؾقفام)معـمذاتماظلـةممحزؼرانمسيمحنيمطانمذفرم

 ظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةمموذفرمحزؼرانممواالضؾمصاسؾقةمعـمحقثماظؼراءاتماألوديمطانمذفرماؼؾقلاعاماظشفقرماألطـرم

(مضاغقنمسيمحنيمطانماألضؾمػقمذفرمتشرؼـماظـاغلمصؼدمضرأمصقفم25صؼدمبؾغمسددمضراءاتفم)مظؾلـةماظؿشرؼعقةماالوديم

مضاغقغامواحدامصؼط.

 صؼدمبؾغمظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةمماتماظـاغقةمطانمذفرماؼؾقلمطاغتماظشفقرماألطـرمواالضؾمصاسؾقةمعـمحقثماظؼراء

م.(مضراءاتمصؼط3بؾغم)عـمذاتماظلـةمم(مضاغقنمسيمحنيمطانماألضؾمػقمذفرمطاغقنماظـاغلم18سددمضراءاتفم)

 (5متقزتماىؾلةمم)ثؿمتؾقفامم(معشارؼعمضقاغنيمضراءةمأودي8بؼراءةم)معـماظػصؾماالولمظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةمم

،م(معشارؼعمضقاغنيمضراءةمأوديمظؽؾمعـفؿا7(معـماظػصؾماظـاغلمظؾلـةماظؿشرؼعقةماالوديمبؼراءةم)24،م23اىؾلاتم)

مممامجيعؾفؿامباٌرتؾةماألوديمعـمبنيماىؾلات.

 اغقةمبؿقؼقؼفاماسؾكمسددمعراتمانازمظؾؼراءةماظـعـماظػصؾماالولمظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةمم(م17اىؾلةم)ممتقزتم

م) (معـماظػصؾماالولممظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاغقةمإذمضرأتم1ثؿمتؾقفاماىؾلةم)م(مضقاغني6ظؾؼقاغنيمإذامضرأتمصقفا

 .(معشارؼعمضقاغني5صقفام)

 ماسؾكمسددماٌراتماظؿصقؼتمسؾكماظؼقاغنيمحقثعـماظػصؾماالولمظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاظـةمم(م41حؼؼتماىؾلةم)م

(معـماظػصؾماالولمظؾلـةماظؿشرؼعقةماظـاغقةمحقثممتمصقفام4ضقاغنيمثؿمتؾقفاماىؾلةم)(م5متمصقفاماظؿصقؼتمسؾكم)

 (مضقاغني.4اظؿصقؼتمسؾكم)

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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متصـقفماظؼواغني

ظؾدورتنيماظلـقاتماظؿشرؼعقةماسؿؿدمصرؼؼماٌرصدماظـقابلمسيمتصـقػماظؼقاغنيماظيتمؼصقتمسؾقفاماجملؾسمسيمجؾلاتةمخاللمم

م:ادغاهاالغؿكابقؿنيماظـاظـةمواظرابعةمحبلبموزقػؿفامواظغرضمعـماظؿشرؼعمومتمتؾقؼؾفامسيمزبططم

م(11زبططمرضؿم)

م

م

م

م

م

م

ؿمـــرضمصقؿؽـمعراجعؿفامسيماٌالحؼؾسممخاللماظدورةماالغؿكابقةماظرابعةمــقتمسؾقفاماجملــنيماظيتمصــؼقاغاعامتػصقؾماظ

م(.7،م5،م4،م3)

م

م

م

م

م

م

م

م
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 اظرضابلماالداء

وادؿفقابمموادؿضاصؿنيمدؾطؿفماظرضابقةمعـمخاللمتقجقفمزيلةمادؽؾةماظدورةماالغؿكابقةماظرابعةمعارسمذبؾسماظـقابمخاللم

مواحدمصؼط.

 األدؽؾةماظشػفقة 

ماىدولماظؿاظلمؼقضحماألدؽؾةماٌقجفةمعـمراظبماظلؤالمواٌلائؾ:

م(1م-م24جدولمرضؿم)

ماظـصمماٌلائؾماظلؤالممرضؿموتارؼخماىؾلة

وزؼرموزؼرماٌاظقةم+ممربؿدماظدراجلمم8/9/2020(م3)

ماظؿكطقط

حقلمسدمماظؿزاممايؽقعةمبؿؼدؼؿمورضةماالصالحاتماالضؿصادؼةم

مضاغقنماالضرتاضماحملؾلمم60خاللمعدةم ماظيتمغصمسؾقفا ؼقعا

م مأنمذبؾسمم2020واًارجلمظعام مسؾؿا معـف ماظلابعة سيماٌادة

م.24/6/2020بؿارؼخمماظـقابمصقتمسؾكماظؼاغقن

وزؼرماظعؿؾمواظشؤونممػدىمدفادمم12/10/2020(م11)

ماالجؿؿاسقة

ماظقرـقةم ماظشرطة ماعقال مسؾك مظؾؿقاصظة ماظقزارة ماجراءات حقل

مصـدوقم ماظيتمؼلفؿ مواٌشارؼعماظعؼارؼة ظالدؿـؿاراتماظلقاحقة

 .باٌؽةم66تؼاسدموضؿانماظعؿالمصقفامبـلؾةم

م

ممرباصظماظؾـؽماٌرطزيممصاحلمداريم22/11/2020(م23)

رئقسمذبؾسماًدعةممطازؿمسطقةمم23/11/2020(م23)

ماالهاديم

ماالهاديم مذبؾسماًدعة ماظيتمؼؿؾعفا مصقفمسـماالظقة ادؿػلر

سيمتعقنيماٌدراءماظعاعقنيموتـلقبماٌقزػنيماىددمعـموزاراتم

مذيقعم ممتـقؾ مظضؿان موضعت ماظيت مواظضقابط مواظشروط اخرى

م.اظعراضلعؽقغاتماظشعبم

رئقسمعؤدلةماظلفـاءممعــكماعنيم26/1/2021(م37)

ماظلقادقني

حقلمادؾابمسدمممشقلماػاظلمضقاؼامحؾؾفةمبؼاغقنماظلفـاءم

ماظلقادقنيمادقةمبؾاضلمدفـاءماظـظامماظلابؼموربؿفزيمرصقاء.

م

م

م
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 ماالدؿضاصة

مانمغعدمجؾلاتماالدؿضاصةمضؿـماىفدماظرضابلمجملؾسماظـقابماذمملمتذطرماؼةمعادةمعـمعقادماظددؿقرمصضالمسـم مجازمظـا إذا

سؾؿامانمصرؼؼماٌرصدمؼؿابعماالدؿضاصةمسيماىؾلاتماظعاعةمظؾؿفؾسممصؼدمطاغتمسؾكماظـققماالتلمةظؽؾؿةماالدؿضاصاظـظامماظداخؾلم

مـماالدؿضاصاتم.دونمعامحيدثمسيمجؾلاتماظؾفانمع

م(1م-م25)جدولمرضؿم

ماظؿارؼخمواىؾلةمماٌقضقعمماالدؿضاصةم

 سدؼؾةمريقدم)وزؼرةماظصقة(م-

 انمغاصعم)وزؼرةماالدؽانمواالسؿار(م-

 (حلـماىـابلم)وزؼرماٌقاردماٌائقةم-

م25/9/2019(م2)معـاضشةماالوضاعمسيماظؾصرةم-

مسؾدماظرزاقماظعقلكم-

م)وزؼرماظؿعؾقؿ(

معـاضشةمخطةماظؼؾقلماٌرطزيمم-

متقدقعمخطةمضؾقلماظدراداتم-

م15/10/2019(م8)

مسالءماظدؼـماظعؾقانم-

م)وزؼرماظصقة(

مصاحلمايلينم)وزؼرماظزراسة(م-

)رئقسمذبؾسمرباصظةمماىؾقريمرسدم-

مبابؾ(

 سيماظقزاراتماظـالثةماٌلؤوظنيسددمعـمم-

م8/11/2019(م11)معـاضشةمضضقةمغػققماالمساكم-

ماظعالقم)رباصظماظؾـؽماٌرطزي(مسؾل-

مصقصؾماهلؿقص)عدؼرماٌصرفماظعراضل(م-

مم12/11/2019(م13)معـاضشةماظلقادةماظـؼدؼةم-

معـاضشةماٌقازغةماظعاعةم-محلنيم)اٌاظقة(مصؤادم-

م

مم12/11/2019(م13)
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م20/12/2019(م20)م2019عـاضشةمبرغاعجماظقزارةمظعاممم-م(اظؽفرباءظؤيماًطقبم)وزؼرمم-

م)مرئقسماىؿفقرؼة(مبرػؿمصاحلم-

مسادلمسؾدماٌفدي)مرئقسماظقزراء(م-

صائؼمزؼدان)مرئقسمذبؾسماظؼضاءمم-

ماألسؾك(

مسزتمتقصقؼ)مرئقسمػقؽةماظـزاػة(م-

صالحمغقريم)رئقسمدؼقانماظرضابةمم-

 اٌاظقة(

مبـادؾةماصؿؿاحماظػصؾماظؿشرؼعلمم-

ماظـاغل

م3/9/2019(م1)

مربؿدماظعاغلموزؼرماظؿفارةم-

مبادؿماظربقعلموزؼرماظعؿؾ

حبثمعطاظبماٌؿظاػرؼـمواإلجراءاتمم-

ماٌؿكذةمبشأغفا

م8/10/2019(م8ج)

ظؾؿؾاحثمحقلمخروجماظؼقاتماالجـؾقةمم-مسادلمسؾدماٌفديمرئقسماظقزراءم-

ماظعراقمعـ

ج)ادؿــائقة(م

م15/1/2020

اظدرادقةمظؾدراداتمٌـاضشةمتقدقعماٌؼاسدمم-موزؼرماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلمم-

ماظعؾقا

م22/11/2020(م23)

ماظلقدماحلانمسؾدماىؾارموزؼرماظـػطم-

م

وجقدمتصرؼحمظفمبقجقدمتدخؾمظؾعضمم-

اظـقابمسيمسؿؾماظقزارةمخارجماألررماظؼاغقغقة،م

وسدمموفقزمربطاتمتابعةمظقزارةماظؽفرباءم

مباظقضقدمممامأدىماديمتقضػفامسـماالغؿاج

م29/6/2021(م2)

م

م

م

م

م

م
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 دؿفوابمالا 

مقضحمسيماىدولماظؿاظل:عصؼطمطؿامامواحدمماظؿشرؼعقةمادؿفقابااظدورةمدبؾؾتمػذهم

م

م(1م-م26)جدولمرضؿم

ماظؿارؼخمواىؾلةمماٌوضوعمماالدؿفوابم

رئقسمػقؽةماالسالمم

مواالتصاالت

مخبصقصمودؼدم ماالتصاالتمجملؾسماظقزراء مػقؽة متضؾقؾ بشأن

مبؾـقدمرياؼةماٌلؿفؾؽ.سؼقدماهلاتػماظـؼالموسدمماالظؿزامم

م(3/3/2021(م)39)

 

وؼذطرمانماجملؾسمضدمصوتمبعدمماظؼـاسةمسؾىمأجوبةمرئقسمػقؽةماالسالممواالتصاالتمومتتماٌواصؼةمسؾىمدقبماظـؼةم

مواألربعني.معـهمسيماىؾلةماًاعلة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماظؾفانماظـقابقة

مسؿلماظؾفانأوال:م

جملؾسماظـقابمسؾكمأنمؼؽقنم)تشؽؾماظؾفانماظدائؿةمسيمأولمجؾلةمؼعؼدػاماجملؾسمبعدمإضرارمعـماظـظامماظداخؾلمم69غصتماٌادةم

اظـظامماظداخؾلموؼراسكمسيمتشؽقؾفامرشؾةماظعضقمواخؿصاصفموخربتف(موسؾكماظرشؿمعـمإضرارماظـظامماظداخؾلمظؾؿفؾسمسيماىؾلةم

ؾف،مشريمانماظعدؼدمعـماظؾفانمملمتؽؿؿؾمبشؽؾفاماظـفائلمصضالم،مبعدمتشؽقؾفمىـةمتؿقديمتعدؼ25/9/2018اظـاغقةماٌـعؼدةمبؿارؼخم

م:سـموجقدماياالتماالتقة

 

ماظؿؽرارم .１

مسيمأطـرمعـمىـةمطؿامعؾنيمسيماىدولماظؿاظل:(م9أمساءماظـقابماذمبؾغمسددػؿم)متؽرارمظؾعضموجقد

م(1م-م27)جدولمرضؿم

ماظؾفـةماٌؽررةمماظؾفـةماياظقةممادؿماظـائبممت

 اظشفداءمواظضقاؼا اظؼاغقغقة صائبمخدرمغاؼػمم1

 اظشفداءمواظضقاؼا حؼققماالغلانممم ضصلمسؾاسمربؿدمحلنيمم2

 االوضافمواظشؤونماظدؼـقةم اظرتبقة دعادمجؾارمربؿدم3

 االوضافمواظشؤونماظدؼـقةم االضؿصادمواالدؿـؿارم عازنمسؾدماٌـعؿمذيعفم4

 االوضافمواظشؤونماظدؼـقةم االضؿصادمواالدؿـؿارم غقصؾمذرؼػمجقدهمم5

 االوضافمواظشؤونماظدؼـقةم اظرتبقة ػقذقارمضرداغمؼؾدامم6

 االوضافمواظشؤونماظدؼـقةم االضؿصادمواالدؿـؿارم عقـاقمابراػقؿمصقصؾمم7

 االوضافمواظشؤونماظدؼـقةم ماًدعاتمواالسؿارم ادقانمداملمصادقمم8

 االوضافمواظشؤونماظدؼـقةمماظعالضاتماًارجقةممرحيانمحـفماؼقبمم9

 
م

م

م

م

م
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مغوابمبالمىانمم .２

م(مطؿامعقضحمسيماىدولماظؿاظل:13بؾغمسددػؿم)

م(1م-م28)جدولمرضؿم

مادؿماظـائبمتمادؿماظـائبمت

مغعقؿمسؾدماحمللـم6مصقصؾمحلانمدؽرم1

مربؿدمابراػقؿمسؾلم7مسدغانمصققانم2

مذذرربؿدمحلنيمم8ماؼقبمؼقدػمامساسقؾم3

مادعدمسؾدماالعريم9محلنيمخضريمسؾاسم4

مسؾدماظؽرؼؿمؼقغسم10مخاظدمعؿعبمؼادنيم5

مردقلمراضلمابقمحلـة 12مذؾالمحلـممم11

مممضقكمرضامػاذؿممم13

م

مرئادةماظؾفانم .３

(معـماظـظاممظداخؾلمجملؾسماظـقابمسؾكمأنم)تـؿكبمطؾمىـةمخاللمثالثةمأؼاممتاظقةمظؾداؼةمتشؽقؾفامعـمبنيم74غصتماٌادة:م)

ماجملؾسماظػصؾماالولمعـماظلـةم معـماغفاء موسؾكماظرشؿ مأسضائفا( مظعدد مظؾرئقسموعؼررًا،موذظؽمباألشؾؾقة موغائؾا مرئقلا أسضائفا

ماظع مان مشري ماظـاظـة، مؼقمماظؿشرؼعقة مهدؼثمسي ماخر موصؼ مظؾرئقسمسؾك مغائب ماو معؼرر مأو مرئقس مدون معاتزال ماظؾفان معـ دؼد

م(:12اٌكططمرضؿم)(موطؿامعؾنيمسيم26/4/2021)
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مواىدولماالتلمؼقضحماظؾفانمشريماٌؽؿؿؾة:

م(1م-م29)جدولمرضؿم

ماظـؼصممسددماظـقابماظؾفانمشريمماٌؽؿؿؾة

مبالمغائبمم17ماظرتبقةم

مبالمغائبموعؼررمم7معؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغلم

مبالمغائبموعؼررمم10ماجؿـاثماظؾعثم

مبالمعؼررمم5ماظـؼاصةمواظلقاحةمواالثارم

م

مجدولمؼؾنيمسددماظؾفانماظيتمؼؽقنمصقفاماألسضاءمبعددمزوجلمخالصامظؾـظامماظداخؾلمم .４

 (1م-م30جدولمرضؿم)

مسددمماألسضاءماظؾفـة

م24مواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقةماظـػط

م14ماظزراسةمواٌقاهمواالػقار

م8ماالضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمبإضؾقؿ

م18ماظؼاغقغقة

م10ماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل

م20ماظعالضاتماًارجقة

م10ماظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةمواهلفرةمواٌففرؼـ

م12ماالتصاالتمواالسالم

م14مواظطػقظةماٌرأةمواالدرة

م14معراضؾةمتـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدرتاتقفل

م10ماجؿـاثماظؾعثم

م

م

م

م

م
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م

مثاغقا:مسؿلماظؾفانمعنمحقثمايرطاتماظؿشرؼعقة

سؾكمصعقدماظػعاظقاتماظؿشرؼعقةماصردماظؿؼرؼرمرمسامبقاغقامباٌشارؼعمواٌؼرتحاتماظيتمأنزتمصقفاماظؼراءاتماألوديمواظـاغقةم

معصـػةمحبلبماظؾفانماظيتمضدعتمعلقدتفا،موضدمتؾنيماالتل:

 (مضاغقغامضراءةمثاغقةمواٌؼدعةمعـمىـةماظعالضاتم46(مضاغقغامضراءةمأوديموم)58ضراءةم)اظدورةماالغؿكابقةممتمخاللمػذام

 اًارجقة.

 (مض28اعاماظؾفـةماٌاظقةمصؼدمضدعتم)ضراءةمثاغقة.مضاغقغام(م26ضراءةمأوديموم)ماغقغا 

 مواالدرةم ماٌرأة ماظدؼـقة، مواظشؤون ماألوضاف مواالسالم، م)االتصاالت مظؾؼقاغني ماظؼراءات محقث معـ ماألضؾ اظؾفان

مواظضقاؼا، األضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمم،اظشؾابمواظرؼاضةمواظطػقظة،معؤدلاتمذبؿؿعمعدغل،ماظشفداء

 (.ةاظـػطمواظطاضم،عراضؾةمتـػقذماظربغاعجمايؽقعلم،اظرتبقةم،بإضؾقؿ

 م معـ ماجؿـاثماظؾعثماظيتمادؿقدثتمبؼرار مىـة ماعا مملمم2/5/2021غائبمرئقسماجملؾسمبؿارؼخ مىـة صفل

م.ؼصقتمسؾقفامداخؾماجملؾسموملمؼؿؿمتغقريمادؿمأيمىـةمعؼاربفمظعؿؾفا

م(مادغاه:13طؿامعؾنيمسيماٌكططمرضؿم)
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ماعامسؾىمصعقدماظؼواغنيماظصادرةمصؼدمتضؿنماالتي:

 ضقاغني.م(7اظؼاغقغقةم)(مضاغقغامثؿمتؾقفام9)ماٌاظقةمضدعت(مضاغقغاموتؾقفامىـةم21ىـةماظعالضاتماًارجقةم)مضدعت

 (مضقاغنيمصؼط.4(مصؼدمضدعت)،ماظصقةمواظؾقؽةماعاماظؾفانم)االعـمواظدصاع 

 (م ماظؾفان مواالسؿارضدعت ماٌدغلمعؤدلاتم،اًدعات ماجملؿؿع ماٌـؿظؿةمم،اظرتبقة، مشري مواحملاصظات االضاظقؿ

 (.6اٌكططمرضؿم)م(مضاغقغامواحدامصؼط.موطؿامعؾنيمسياظـؼاصةمواالسالم،ماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلم،بإضؾقؿ

 مأيمضاغقنم)االتصاالتمملمتؼدم مواظعشائر،معراضؾةمماظؾفانماالتقة واالسالم،ماألوضافمواظشؤونماظدؼـقة،ماٌصاية

اظزراسةماظـزاػة،ماظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةمم،حؼققماالغلانم،واالدرةمواظطػقظةماٌرأةتـػقذماظربغاعجمايؽقعل،م

م(:14طؿامسيماٌكططمرضؿم)م(.اظـػطمواظطاضةم،واٌقاهمواالػقار
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م(15زبططمرضؿم)
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مثاظـا:ماجؿؿاساتماظؾفان

مسؾكمصعقدمسددماالجؿؿاساتماٌعؼقدةمعـمضؾؾمطؾمىـة،مالحظمصرؼؼماٌرصدماالتل:

 (ماجؿؿاساتفؿمتؾقفامىـةم93طاغتماظؾفـةماٌاظقةماألطـرماغعؼادامعـمحقثماالجؿؿاساتمصؼدمسؼدتم)عـمحقثماظؼاغقغقةم

 (ماجؿؿاسا.72االجؿؿاساتمصؼدمسؼدتم)

 (.االعـمواظدصاع،محؼققماالغلانم،صؼطم)عراضؾةموتـػقذماظربغاعجمايؽقعل(ماجؿؿاعم27)سؼدتماظؾفانماالتقةم 

 (.بإضؾقؿاالضاظقؿمواحملاصظاتمشريمعـؿظؿةمم،اظـؼاصةمواالسالمصؼطم)م(ماجؿؿاعم10)صقؿامسؼدتماظؾفانماالتقةم 

 م(:16اٌكططمرضؿم).مطؿامسيماعامبؼقةماظؾفانمصؼدمتػاوتمسؿؾفامسيمسؼدماالجؿؿاسات
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مصاسؾقةمأسضاءمجمؾسماظـوابمخاللماظدورةماالغؿكابقةماظرابعةم:

معشارطاتماالسضاءم)عداخالتموغؼاطمغظام(ماوال:

اظرابعةمابؿداءمعـممةاظؿشرؼعقتابعمصرؼؼماٌرصدماظـقابلماظعراضلمعداخالتموغؼاطماظـظاممألسضاءمذبؾسماظـقابممخاللماظدورةم

م)3/9/2018) مظغاؼة م29/5/2021( ماىؾلاتماٌؿؾؼقة ماطؿؿالمرباضر موذظؽمبلؾبمسدم مبؾغتمغل( ماظؽؾقةمؾاذ ماٌشارطة ة

ماالتل:(مسضقا،مطؿامميؽــامتػصقؾماٌشارطاتمط329سددماسضاءمذبؾسماظـقابم)ماغف%(مسؾؿام82)مسضاءظأل

 (معداخؾة،موؼؾقفماظـائبم160بؾغتم)اذمطانماظـائبمسؿارمرعؿةماالطـرمعشارطةمعـمحقثماٌداخالتموغؼاطماظـظام

اظـائؾةمساظقةمم(مثؿمؼؾقفم112اظـائبمصؾاحمجؾقبماظلاسديم)م(معشارطةموبعده130)مصاحلمحلـمجادؿماًزسؾل

 (معشارطة.112غصقػمبم)

 (مغائؾا31واالضؾمعشارطةمعـماظـقابمصؼدمبؾغمسددػؿمعامؼؼاربم)مبشارطةمواحدةمصؼطمم 

 (م57سيمحنيمبؾغمسددماظذؼـمملمتؽـمهلؿمأيمعشارطةمعـمحقثماٌداخالتموغؼاطماظـظاممعامؼؼاربم)ماغائؾا.مطؿ

 :عؾنيمادغاه

م(1م-م31جدولمرضؿم)

 اظؾفـة احملاصظة اظؽقانماالدؿمت

 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار نػ اظـصر احلانمثعؾانمسؾدمسؾلم م1

 اظشؾابمواظرؼاضة اظؼاددقة االدؿؼاعة اريدمريزةمطارعمجرب م2

 حؼققماالغلان بغداد حرطةماظصادضقن اريدمسؾلمحلنيمجقاد م3

 عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل غقـقى 1ظؾعراقمعؿقدونم اداعةمسؾداظعزؼزمربؿدم م4

 المؼقجد اظؾصرة اظـصر ادعدمسؾداالعريمسؾداظغػار م5

 المؼقجد دؼادي هاظػماظػؿح إمساسقؾاؼقبمؼقدػم م6

االهادماالدالعلم ذيالماريدمربؿدمدقدو م7

 اظؽرددؿاغل

 اٌاظقة دػقك

االهادماظقرينم حلـمآظلماريدمآظل م8

 اظؽرددؿاغل

 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ اظلؾقؿاغقة

 اٌصايةمواظعشائر بغداد حزبماظقصاقماظقرين حلـمخضريمسؾاسمذقؼرد م9

 المؼقجد بغداد اظـصر حقدرمجقادمطازؿماظعؾادي م10

 االتصاالتمواالسالم أربقؾ حراكماىقؾماىدؼد رابقنمتقصقؼمععروفمخضر م11

حزبماٌشروعماظعربلم رضقانمراطانمدعقدمسؾل م12

 2سيماظعراقم

 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار طرطقك

 المؼقجد اٌــك طؿؾةمععامظؾؼاغقنردقلمراضلمابقمحلـةم م13
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 ساصل

 اظرتبقة بغداد االدؿؼاعة رسدمحلنيمذؿقي م14

 االضؿصادمواالدؿـؿار دؼادي اظـصر رؼاضمسؾاسمسؾدماهللمخؾػ م15

 اظـزاػة اظلؾقؿاغقة علؿؼؾ حلنيرؼؾقارمطرؼؿمربؿقدم م16

 االدرتاتقفلتـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطم اظلؾقؿاغقة حراكماىقؾماىدؼد درطقتمظطقػممشسماظدؼـم م17

 اظصقةمواظؾقؽة االغؾار وؿعماظؿعاون دعدونمجقؼرمصرحانم م18

 اٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغلعؤدلاتماجملؿؿعم بغداد حزبماجملدماظعراضل راللمخضريمسؾاسمطعقد م19

رفمريدماعنيمخضرم م20

 اشاردقل

االهادماظقرينم

 اظؽرددؿاغل

 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل اظلؾقؿاغقة

 المؼقجد بغداد عـظؿةمبدر سؾداظؽرؼؿمؼقغسمسقالن م21

 اٌاظقة ذيمضار طؿؾةمععامظؾؼاغقن سؾداهلاديمعقحانمسؾدماهللم م22

 اًدعاتمواالسؿار اٌــك عـظؿةمبدر ذعالنمسديمحامتمراجقج م23

 االضؿصادمواالدؿـؿار بابؾ االدؿؼاعة سؾلمشاويمحلـمجادؿ م24

 اظرتبقة وادط تقارمايؽؿةماظقرين سؾلمشرطانمساعرمحلني م25

 المؼقجد اظؼاددقة اظـصر صقصؾمحلانمدؽر م26

 المؼقجد غقـقى علؿؼؾ ربؿدمابراػقؿمسؾلمسقلك م27

 المؼقجد بغداد تقارمايؽؿةماظقرين حلنيمذذرربؿدم م28

 اظرتبقة غقـقى حزبماىؿاػريماظقرـقةم ربؿدمصرعانمذاػرمدؾؿان م29

 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ غقـقى اظـصر ربؿدمربؿقدمزاػرمربؿقد م30

 اظعالضاتماًارجقة اظؼاددقة حرطةمارادة عؾقانمسؿرانمعقدكمدؾؿان م31

 اٌصايةمواظعشائر غقـقى اظـفجماظدميؼرارل عقزرمرياديمدؾطانمؼقدػ م32

 المؼقجد االغؾار ائؿالفماالغؾارمػقؼؿـا غعقؿمسؾدماحمللـمسؿر م33

 اٌصايةمواظعشائر غقـقى اظـصر غقافمدعقدمزؼدمصرحان م34

 االدرتاتقفلتـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطم بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن غقريمطاعؾمربؿدمحلـ م35

 االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد غقصؾماظـاذل غقصؾمذرؼػمجقدهمدفر م36

اجملؾسماظؼقعلم ػقذقارمضرداغمؼؾدامبطرس م37

 اظؽؾداغل

 اظرتبقة أربقؾ

 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل طربالء حرطةماظؾشائر ؼادرمسؾدمصكقؾمربؿدم م38

 اظؼاغقغقة بغداد 2ايؾم ؼقغسمضادؿمذغاتلمسؾد م39

االهادماظقرينم ارهمزومربؿقدمخدرمربؿقد م40

 اظؽرددؿاغل

 اظشؾابمواظرؼاضة اظلؾقؿاغقة
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 االضؿصادمواالدؿـؿار اظؾصرة اظؿفؿعماظشعيبماٌلؿؼؾ اغؿصارمحلـمؼقدػمحلـ م41

بؾقلفمسؾداىؾارمصرعانم م42

 سؾل

االهادماظقرينم

 اظؽرددؿاغل

 االدرتاتقفلتـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطم اظلؾقؿاغقة

ايزبماظدميؼرارلم داظقامصرػادمحاجلمربؿد م43

 اظؽرددؿاغل

 اظصقةمواظؾقؽة دػقك

 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل نػ هاظػماظػؿح رذامحيقكمسؾقسمػاغل م44

دساةماالدالمم/تـظقؿم زؼـبموحقدمدؾؿانمسؾل م45

 اظعراق

 اظصقةمواظؾقؽة ذيمضار

 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة وادط تقارمايؽؿةماظقرين دعدؼةمسؾداهللمسقسيمحلني م46

االهادماظقرينم دؾؿكمسؿرمسـؿانمومسان م47

 اظؽرددؿاغل

 اظشفداءمواظضقاؼا أربقؾ

ايزبماظدميؼرارلم ذؾالمحلـمرعضانمصػر م49

 اظؽرددؿاغل

 المؼقجد دػقك

 االتصاالتمواالسالم بغداد االدؿؼاعة حلنيمحلـذقؿاءمسؾلم م50

 المؼقجد بغداد ٌقاءمذاويماهلالظل ٌقاءمذاويمصـفانمعفـا م51

 اظصقةمواظؾقؽة بابؾ عـظؿةمبدر عـالموػابمربؿدمصاضؾم م52

 اًدعاتمواالسؿار بابؾ اظـصر عفامصاضؾمطازؿمخضري م53

 واظشؤونماظدؼـقةاألوضافم بغداد اظـصر ػـاءمترطلمسؾدمحلـ م54

 واالدرةمواظطػقظةماٌرأة ذيمضار االدؿؼاعة ودـمسؾدمايلنيمصؾقحم م55

ايزبماظدميؼرارلم وصػقةمربؿدمذقكقمعراد م56

 اظؽرددؿاغل

 واالدرةمواظطػقظةماٌرأة دػقك

 االتصاالتمواالسالم وادط عـظؿةمبدر وصاءمحلنيمدؾؿانمصارس م57



مغلؾةمعشارطاتماظذطورمم .１

 (%83)سضقامػلمم238أسضاءمذبؾسماظـقابمعـماظذطقرماديمذبؿقعماظذطقرمغلؾةمعشارطاتممطاغت. 

 (%60)سددمأسضاءماجملؾسمصؼدمبؾغتمغلؾةمعشارطاتماظذطقرماديمماعا. 

 ا.مطؿامعؾنيمسيماٌؾقؼمغائؾم(89)سؾؿامانمسددماالغاثمداخؾماجملؾسمم(%74)اعامغلؾةمعشارطةماظذطقرماديماالغاثم

م(.9رضؿم)

مغلؾةمعشارطةماالغاثم .２

 معشارطاتممطاغت ممغلؾة مذبؾسماظـقابمعـ ماالغاثمأسضاء مماالغاثماديمذبؿقع مسددػؿ م89اظؾاظغ مػلمم سضقا

(80%.) 

 (.%21)غلؾةمعشارطاتماالغاثماديماجملؾسماعام 

 طؿامعؾنيمسيممم.غائبم(238)داخؾماجملؾسمماظذطقرسؾؿامانمسددمم(%30)اظذطقرماديمماالغاثغلؾةمعشارطةمموبؾغت

م.(10اٌؾقؼمرضؿم)

مغلؾةمعشارطةماحملاصظاتمم .３

 عقلانم(مماسؾكمغلؾةمم،غلؾةمعشارطةمماسضاءماحملاصظةماديماحملاصظةمغػلفاماذامبؾغتمرباصظيتم)مصالحماظدؼـ

ماظؾصرة100عشارطةم) %(ممعـماحملاصظاتم92بؾغتمغلؾؿفؿ)مطرطقكم(ماذم،%(ممثؿمتؾقفامطؾمعـمرباصظيتم)

م%(58طؽؾماعاماالضؾمعشارطةمعـماحملاصظاتمػلمرباصظةمدػقكمبـلؾةم)

 ثؿمتؾقفاممعـماجملؾسم(%17)غلؾةمعشارطةمماسضاءماحملاصظةماديماجملؾسمطؽؾماذامبؾغتمرباصظةمبغدادمغلؾةم

 :عـماجملؾسممطؿامعؾنيمادغاهم(%1)اعاماالضؾمعشارطةممتـؾتمسيمرباصظةماٌــكمبـلؾةمم(%8)غقـقىمبـلؾةم

م

م

م

م

م

م
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 (1م-م32جدولمرضؿم)

 غلؾةماحملاصظةماديماجملؾس غلؾةماحملاصظةمظـػلفا سددماٌؿداخؾني احملاصظة

 17.93 %83 59 بغداد

 8.51 %82 28مغقـوى

 6.99 %92 23 اظؾصرة

 4.86 %84 16 ضارذيم

 4.26 %82 14 بابل

 3.65 %100 12 صالحماظدؼن

 3.65 %92 12 طرطوك

 3.65 %85 12 دؼادي

 3.65 %80 12 االغؾار

 3.65 %75 12 أربقل

 3.65 %66 12 اظلؾقؿاغقة

 3.04 %100 10 عقلان

 3.04 %90 10 طربالء

 3.04 %83 10 نف

 2.74 %75 9 وادط

 2.43 %63 8 اظؼاددقة

 2.13 %58 7 دػوك

 1.52 %71 5 اٌــى

م

مغلؾةمعشارطةماظؾفانمم .４

 مواظدصاع مىـيتم)االعـ م معشارطة مبؾغتماالسؾك ماذا مغػلفا ماظؾفان مادي ماظؾفان معشارطة مواظشؤونمم،غلؾة اظعؿؾ

م مغلؾة مواٌففرؼـ( متؾقفامىـيتم)اظـػطمواظطاضةم(%100)االجؿؿاسقةمواهلفرة مبـلؾةمم،ثؿ اظعالضاتماًارجقة(

 م(.%57)عـماظؾفانماعاماالضؾمعشارطةممتـؾتمبؾفـةم)اٌصايةمواظعشائر(مبـلؾةمم(95%)

م

م

م
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 اظـػطمواظطاضة(مغلؾةمم،غلؾةمعشارطةماظؾفانماديماجملؾسمطؽؾماذامطاغتماالسؾكمعشارطةمىـيتم)االعـمواظدصاع

مواظلقاحم(8%) م)اظـؼاصة معشارطة ماالضؾ مواظضقاؼامة،اعا ماالغلانم،اظشفداء مواظطػقظةمأةاٌرم،حؼقق م،واالدرة

اظشؾابمواظرؼاضة(مم،االوضافمواظشؤونماظدؼـقةم،اٌصايةمواظعشائرم،اجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغلمعؤدلات

 :طؿامعؾنيمادغاهم(%1)بـلؾةم

م(1م-م33جدولمرضؿم)

 اديماجملؾسغلؾةماظؾفـةم غلؾةماظؾفـةمظـػلفا داخؾنيؿسددماٌ اظؾفـة

 8.61 %100 23 االعنمواظدصاع

 8.24 %95 22 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة

 7.87 %91 21 اظـزاػة

 7.49 %90 20 اًدعاتمواالسؿار

 7.49 %90 20 اٌاظقة

 7.12 %95 19 اظعالضاتماًارجقة

 6.74 %81 18 االضؿصادمواالدؿـؿار

 5.99 %94 16 اظؼاغوغقة

 4.87 %76 13 اظرتبقة

 4.87 %92 13 اظزراسةمواٌقاهمواالػوار

 4.87 %76 13 اظصقةمواظؾقؽة

تـػقذماظربغاعجمايؽوعيمواظؿكطقطم

 االدرتاتقفي

10 76% 3.75 

مواهلفرةاظعؿلمواظشؤونماالجؿؿاسقةم

 وٌففرؼن

9 100% 3.37 

 2.62 %70 7 االتصاالتمواالسالم

 2.62 %70 7 اظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿي

 2.25 %75 6 سيماضؾقمماالضاظقممواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿة

 1.50 %80 4 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار

 1.50 %80 4 اظشفداءمواظضقاؼا

 1.50 %66 4 اٌرأةمواالدرةمواظطػوظة

 1.50 %57 4 اٌصايةمواظعشائر
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 1.50 %80 4 حؼوقماالغلان

 1.50 %66 4 عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغيمواظؿطوؼرماظربٌاغي

 1.12 %60 3 اظشؾابمواظرؼاضة

 1.12 %75 3 ىـةماالوضافمواظشؤونماظدؼـقة

م

ماظؿشرؼعاتمغلبمعشارطاتماألسضاءمسيمثاغقا:م

(م3/9/2018اظرابعةمابؿداءمعـم)مةاظؿشرؼعقتابعمصرؼؼماٌرصدماظـقابلماظعراضلمغلؾةمعشارطةماالسضاءمباظؿشرؼعاتمخاللماظدورةم

(متشرؼعا،م92سؾؿامانمذبؿقعماظؿشرؼعاتماظؽؾقةمظؾؿفؾسم)م%(75)مظألسضاءةماٌشارطةماظؽؾقةمؾ(ماذمبؾغتمغل29/5/2021ظغاؼةم)

مطؿامميؽــامتػصقؾماٌشارطاتمطاالتل:

 (12وتؾقفامىـةماٌاظقةم)،متشرؼعا(م39)مسددمتشرؼعاتفامبؾغتماذمتشرؼعااالطـرممىـةماظعالضاتماًارجقةمتطاغ 

 ماظرتبقة،ماظزراسةمواٌقاهمواالػقار،ماظعؿؾمواظشؤونمبإضؾقؿمةاٌـؿظؿوطاغتماظؾفانم)االضاظقؿمواحملاصظاتمشريم،

 .صؼطممتشرؼعامبقاضعمتشرؼعمواحداالضؾمواالدرةمواظطػقظة(مماالعرأةاالجؿؿاسقة،ماًدعاتمواالسؿار،م

 ىـةمتـػقذماظربغاعجمايؽقعل،ماالوضافمشرعمايمضاغقنم)اظـػطمواظطاضة،ماالتصاالتمواالسالم،مملمتماظؾفانماظيتسيمحنيم

 (11سيمعؾقؼمرضؿم)طؿامعؾنيممواظشؤونماظدؼـقة،محؼققماالغلان،ماٌصايةمواظعشائر(

مغلؾةمعشارطةماالغاثمم .１

 اجملؾسمعـماالغاثماديمذبؿقعماسضاءماجملؾسمعـماالغاثمماظذؼـممألسضاءاظؿشرؼعقةممبؾغتمغلؾةمعشارطات

 %(م76ػلم)مما(مغائؾ89)مبؾغمسددػؿم

 م.%(20غائؾامػلم)م(329)طاغتمغلؾةمعشارطاتماالغاثماديمذبؿقعماسضاءماجملؾسم

 مظؾؿفؾسمصفلم ماالغاثماديماظؿشرؼعاتماظعاعة معشارطة مغلؾة ماظؿشرؼعاتماظؽؾقةمم(%74)اعا مانمذبؿقع سؾؿا

 .تشرؼعامم(92)

م

م

م
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 غلؾةمعشارطاتماظذطورم .２

 م ماظذطقر ماديمذبؿقع ماجملؾسمعـماظذطقر ماسضاء م معشارطاتم مداخؾم%(76)بؾغتمغلؾة ماظذطقر مانمسدد سؾؿا

 غائؾامم(238)اجملؾسم

 م(%55)وطاغتمغلؾةمعشارطاتماظذطقرماديمذبؿقعماسضاءماجملؾسم 

 شرؼعامتم(92سؾؿامانمذبؿقعماظؿشرؼعاتماظؽؾقةم)م(%50)اعامغلؾةمعشارطةماظذطقرمباظؿشرؼعاتماظعاعةمظؾؿفؾسم

م.

مغلؾةمعشارطةماحملاصظاتمم .３

 (مماسؾكمغلؾةمعشارطةم)(ممثؿم93غلؾةمعشارطةمماسضاءماحملاصظةماديماحملاصظةمغػلفاماذامبؾغتمرباصظةم)اربقؾ%

م) مغلؾؿفا مبؾغت ماذا م)اظـفػ( مرباصظة معـ مطؾ معـم91تؾقفا معشارطة ماالضؾ ماعا مطؽؾ ماحملاصظات معـ )%

م%(م56(ممبـلؾةم)ةاحملاصظاتمػلمرباصظةم)اظؾصر

 عـماجملؾسمثؿمتؾقفامم(%14)غلؾةمعشارطةمماسضاءماحملاصظةماديماجملؾسمطؽؾماذامبؾغتمرباصظةمبغدادمغلؾةم

مه:عـماجملؾسممطؿامعؾنيمادغام(%1)لؾةماعاماالضؾمعشارطةممتـؾتمسيمرباصظةماٌــكمبـم(%8)غقـقىمبـلؾةم

م(1م-م34جدولمرضؿم)

 اظـلبماالسضاءماحملاصظة

 %4مسيماظؿشرؼعاتمحملاصظةاماغاثغلؾةمعشارطةمماربقلم

 %11 احملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمذطقرغلؾةمعشارطةم

 %15ماظـلؾةماظؽؾقةم

ذبؿقعماديممباظؿشرؼعاتمغلؾةماٌشارطني

 احملاصظةاسضاءم

93% 

اديمماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماحملاصظةاسضاءم

ماجملؾسذبؿقعماسضاءم

4% 

 %3 اظؿشرؼعاتغلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيمماالغؾارم

 %6 غلؾةمعشارطةمذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعات

 %9  اظـلؾةماظؽؾقة

 %64غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم
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 اسضاءماحملاصظة

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

2% 

 %2 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتماظؾصرةم

 %13 عشارطةمذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتغلؾةم

 %15  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

56% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

4% 

 %4 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتماظلؾقؿاغقةم

 %10 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %14  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

72% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

3% 

 %2 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتماظؼاددقةم

 %7 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %9  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

81% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

2% 

 %2 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتماٌــىم

 %4 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %6  اظـلؾةماظؽؾقة
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غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

85% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

1% 

 %3 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمبابلم

 %13 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %42  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

88% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

4% 

 %12 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمبغداد

 %41 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %53  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

68% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

مذبؿقعماسضاءماجملؾس

14% 

 %4 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمدػوك

 %5 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %9  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

81% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

2% 

 %3 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمدؼاديم

 %8 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة
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 %11  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

78% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

3% 

 %4 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمذيمضار

 %11 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %15  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

73% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

4% 

 %2 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمصالحماظدؼنم

 %8 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %10  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

83% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

3% 

 %3 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمطربالء

 %6 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %9  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

81% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

2% 

 %4 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمطرطوكم
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 %7 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %11  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

84% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

3% 

 %3 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمعقلانم

 %6 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %9  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

90% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

2% 

 %4 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمنفم

 %7 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %11  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

91% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

3% 

 %8 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغقـوىم

 %21 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %29  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

79% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

8% 



 58 

 %2 غلؾةمعشارطةماغاثماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتموادط

 %8 ذطقرماحملاصظةمسيماظؿشرؼعاتمغلؾةمعشارطة

 %10  اظـلؾةماظؽؾقة

غلؾةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديمذبؿقعم

 اسضاءماحملاصظة

83% 

اسضاءماحملاصظةماٌشارطنيمباظؿشرؼعاتماديم

 ذبؿقعماسضاءماجملؾس

3% 

م
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ماظرصدماًاصموخماظػاتماجملؾس

مرصدمخاصمأوال:م

سيموضؿفاماحملددمواٌعؾـمسيمجدولماالسؿالمعـمبداؼةمسؿؾماجملؾسماديمملمتـعؼدمأيمجؾلةمعـمجؾلاتماجملؾسم .１

(.ماذماغعؼدتمبعدم15ح12ح10ح7ح6ح4ح3ح2ح1شاؼةماسدادماظؿؼرؼرمحقثمطاغتماىؾلاتماالضربماديمعقسدػامػلم)

 اظقضتماحملددمهلامبلاسة.

ةموػؿمطؾمعـم)غقريمطاعؾمغائؾامظعدممتأدؼةمأربعمغقابماظقؿنيماظددؿقرؼم325عامؼزالمذبؾسماظـقابمؼعؿؾمبم .２

 حقدرماظعؾادي،مراطانمدعقد(.ماٌاظؽل،مادعدماظعقداغل،

 ملمؼؽؿؿؾمسددمأسضاءماجملؾسماظؽؾلمسيمحضقرػؿمألؼةمجؾلةمعـمبداؼةمسؿؾماجملؾسماديماالن. .３

،م14،م11(معـماظػصؾماالولمظؾلـةمماالوديموماىؾلةم)9،م8)ممجؾلةمعـمجدولماالسؿالموػلمطاالتلم14خؾتم .４

عـماظػصؾمم(45،م44،م22،م18،م16،م11ظؾلـةماظـاغقةموماىؾلةمممم)(ممعـماظػصؾماالولم25،م24،م23،م17

 عـمجدولماالسؿالماظذيمؼعدمعـمضؾؾمػقؽةماظرئادة.مماالولممظؾلـةماظـاظـة

 .ادؿؿرارمخؾقمبعضماظؾفانمعـموجقدماظرجالمطؿامسيمىـةماٌرأةمواألدرةمواظطػقظة .５

 (مجؾلةمحؿكمعقسدماسدادماظؿؼرؼرمزباظػامبذظؽمغظاعفماظداخؾل.6رباضرم)مملمؼـشرمذبؾسماظـقابماظعراضل .６

مبؿارؼخم .７ مظؾؿفؾسممسيم27/10/2020سؼدمذبؾسماظـقابمثالثمجؾلاتممسيمذاتماظققم ماظداخؾلم مظؾـظام .خالصا

ماألسؿا مجدول متـظقؿ م مأواًل: ماآلتقة: ماٌفام ماظرئادة م)متارسمػقأة ماظيتمتـصمسؾك م معـفا مأوال ماظؿادعة لمعادتف

باظؿـلقؼمععمرئقسماظؾفـةماٌعـقةمأومممـؾقفؿمعـماظؾفانمىؾلاتمذبؾسماظـقابموتقزؼعفمسؾكماألسضاءموأسضاءم

مععم مظؾؿـاضشة ماٌقضقسة موعؼرتحاتماظؼقاغنيمواظؿؼارؼر معشارؼع مبف معرصؼًا مذبؾسماظقزراء موأسضاء ذبؾسماظرئادة

م مايؽقعة معـ ماٌؼدعة ماظؼقاغني معشروسات مإدراج مأوظقؼة موطذظؽمعراساة مدرادؿفا، ماٌكؿصة ماظؾفان اظيتمأغفت

مأخر.(مم مسؾكمعصيدشيد مملمؼـصماظددؿقر معا ماىؾلة مسؼد ماألضؾمعـ مؼقعنيمسي موذظؽمضؾؾ ماىارؼة اٌقضقساتماٌفؿة

م)تعد مسؾك متـص ماظيت مأوال مواظـالثقن ماظلابعة ماألدؾقسلمموعادتف ماظـقاب مذبؾس مأسؿال مجدول ماظرئادة ػقؽة

اٌكؿصةموتؼقممبؿقزؼعفماومتؾؾقغفمظألسضاءمضؾؾماغعؼادماىؾلةماألوديماألدؾقسقةمبققعنيمباظؿـلقؼمععمرؤداءماظؾفانم

 سؾكماألضؾ(.

مصرضام26/4/2021حبلبماخرمهدؼثمسيماظؾفانم .８ ماظؾفانماٌعؿؿدةمحبلبماظؿقدؼثممرصدغا مأسضاء بنيمأمساء

 وبنيمأمساءمأسضاءماظؾفانماٌـشقرةمسيمعقضعمذبؾسماظـقاب.

(مبقـؿاماظعددماظؽؾلمظألسضاءم345ؼؽقنمصقفامسددماألسضاءم)م26/4/2021لبماخرمهدؼثماظؾفانماٌـشقرةمحب .９

 .2018(محبلبماغؿكاباتمذبؾسماظـقابمدـفم329)
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اظػؼرةمثاظـامعـفاماظيتمتـصمسؾكم)ثاظـًا:متـعؼدمجؾلاتمم22خاظػماجملؾسمغظاعفماظداخؾلمسيمعادتفمم .１０

اظرئادةممتدؼدػامأومهدؼدػامحلبماظضرورة.(ماظيتمسدظتمبؼرارماجملؾسمسؾكماألضؾمؼقعنيمسيماألدؾقعموهلقأةم

مبؿارؼخمماجملؾسمسيمجؾلؿف ؼدمخاللمطؾمذفرماٌؿضؿـةمسددماىؾلاتماظيتمتعم2019/م13/4اظؿادعةماٌـعؼدة

 .بـؿانمجؾلاتموسؾك

م .１１ مبؿارؼخ ماٌـعؼدة ماألودي مجؾلؿف مبؿا3/9/2018اسؿربمذبؾسماظـقابمأن ماٌـعؼدة ماظـاغقة موجؾلؿف رؼخم،

جؾلةمم16/9/2018،موجؾلؿفماظرابعةماٌـعؼدةمبؿارؼخم15/9/2018،موجؾلؿفماظـاظـةماٌـعؼدةمبؿارؼخم4/9/2018

(معـماظددؿقرماظيتمتؾزمماظربٌانمباخؿقارمرئقسم55واحدة،مومساػامبـم)اىؾلةماألودي(موذظؽمتػادؼامٌكاظػةماٌادةم)

 .ظفموغائؾنيمسيمجؾلؿفماألودي

م

مثاغقا:مخماظػاتمعلؿؿرةم

مدفؾمصرؼؼماٌقصدمسدممععاىةمذبؾسماظـقابمظؾؿكاظػاتماآلتقةمسؾكماظرشؿمعـماظؿـؾقفمإظقفامسيمتؼارؼرماٌرصدماظلابؼة.

(معـم73اواًل:مادؿؿرارمسؿؾقةمتقزؼعماألسضاءمسؾكماظؾفانماظربٌاغقةمعـمدونمربدداتمواضقةمصعؾكماظرشؿمعـمأنماٌادةمممم)

ؾلمتـصمسؾك:)تؿؽقنمطؾممىـةمعـماظؾفانماظدائؿةمعـمسددمعـماألسضاءمالمؼؼؾمسددػؿمسـمدؾعةمأسضاءموالماظـظامماظداخ

(معـماظػصؾماألولمظؾلـةم12ؼزؼدمسـمواحدموسشرونمسضقا(مودبقؼؾمرئقسماجملؾسمبإضاصةمسضقؼـمطؿاموردمسيماىؾلةم)

م) مصقفا مبأنمبعضماظؾفان مند ماألوديمشريماغـا مغائؾًا25اظؿشرؼعقة ماألدغكمعـمسددمم( مملمؼؽؿؿؾمايد ماظؾعضماآلخر بقـؿا

م(اسضاءمصؼط.5واالسالممواظلقاحةمواالثارم)م(ماسضاءمصؼطمواظـؼاصة5األسضاءمطؿامسيمىانماظشؾابمواظرؼاضةم)

م(مغائبمسؾكماظؾفانماظدائؿةمسيماجملؾس.14ثاغقا:مادؿؿرارمزباظػةماجملؾسمغظاعفماظداخؾلمبعدممتقزؼعفم)

ؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل(معـموجقدمغائؾامظؾرئقسمصضالمسـمعمرمخؾقمىانم)اجؿـاثماظؾعث،ثاظـًا:مادؿؿرا

معؼررماظؾفـة.

رابعا:مادؿؿرارماجملؾسمبعدممتضؿنيمغظاعفماظداخؾلماٌـشقرمسؾكمعقضعفماظرمسل،مظؾؿغقرياتماظيتممتماظؿصقؼتمسؾقفامعـم

 ضؾؾف.

(معـماظـظامماظداخؾلمظؾؿفؾسماظيتمتـص:)أواًل:مؼـشرمايضقرمواظغقابم18دةمظؾؿادةم)خاعلا:مادؿؿرارمزباظػةمػقؽةماظرئا

 سيمغشرةماجملؾسماالسؿقادؼةموإحدىماظصقػ(.مإذمملمؼـشرمأمساءماألسضاءماٌؿغقؾنيمسيمغشرةماجملؾسماوماحدىماظصقػ.

ماظداخؾلماظيتم143ظؾؿادةم)م:مادؿؿرارماجملؾسمبعدمماظؿصقؼتمسؾكمحلاباتفماًؿاعقةمسيمزباظػةم"علؿؿرة"داددا (معـماظـظام

تـصمسؾكم)ؼؼقمماظؼلؿماٌاظلمسيماجملؾسمبإسدادمايلاباتماًؿاعقةمظؾؿفؾس،موؼعرضمسؾكمػقؽةماظرئادةمظؾؿقاصؼةمسؾقفموإحاظؿفم

مإديمىـةماظشؤونماٌاظقة،موترصعماظؾفـةمتؼرؼرًامبذظؽمظؾؿفؾسمظؾؿصادضةمسؾقف(.

م
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 اٌؾقؼات

م

 األصقاتمظؾؿقاظػاتموماالئؿالصاتمبم(مماظػرق1عؾقؼمرضؿم)

 غؿائجماظعدماظقدويم)ضضاة( غؿائجماظعدماالظؽرتوغل

 األصقات هاظػمبغداد
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 16032 3 80252 15575 3 79795 ايؾ

 - 0 8418 5269 1 8418 وحدةمأبـاءماظعراق

 - 0 5729 - 0 5729 اظقصاء

 - 0 1051 - 0 1051 ايرؼةمواظؿؼدم

 - 0 198 - 0 198 دقرماظعراق

ماٌدغلم اظؿقاظػ

 اظدميؼرارل
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

ماالجؿؿاسلم اظؿقار

 اظدميؼرارل
21812 1 7351 21817 1 7356 

 - 0 35576 - 0 35576 اٌؾادرةماظقرـقة

ماجؾم معـ اظؿفؿع

 اظدميؼرارقة
2223 0 - 2223 0 - 

 - 0 880 - 0 880 اظؾصؿةماظقرـقة

 - 0 650 - 0 650 اظؽػاءاتماٌدغقة
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 - - 90 - - 90 الؼقجدمعرذح

 األصقات سابرون
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 10160 2 46931 11697 2 48468 حزبماظقصاء

 - 0 461 - 0 461 حزبمايرطةماظقرـقة

 - 0 191 - 0 191 حزبمدقرماظعراق

ماظدؼـم مصالح هاظػ

 ػقؼؿـا
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 4865 1 20173 9757 1 25065 اهادماظؼقىماظقرـقة

 - 0 3518 - 0 3518 حزبمايؾ

 - 0 1856 - 0 1856 حزبماظقصاء

 - 0 1547 - 0 1547 حزبمايرؼةمواظؿؼدم

 األصقات االغؾارمػقؼؿـا
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 59267 4 117949 59112 4 117639 ايؾ

 17377 2 17377 19112 2 19112 وؿعماظؿعاون

 - 0 3998 - 0 3998 وحدةمأبـاءماظعراق

 - 0 550 - 0 550 وحدةماظعراقحزبم

 األصقات جؾفةمترطؿانمطرطقك
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد



 63 

 41319 2 52564 41060 2 52305 اىؾفةماظرتطؿاغقةماظعراضقة

 9605 1 11300 9580 1 11275 حزبماظؼرارماظرتطؿاغل

 - 0 6146 - 0 6146 حرطةماظؼقعقةماظرتطؿاغقة

 - 0 3645 - 0 3645 حزبماظعداظةماظرتطؿاغل

 - 0 3448 - 0 3448 حزبمتقرطؿـماؼؾل

 األصقات ائؿالفماظراصدؼـ
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

ماٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 917 1 1054 917 1 1054 ايزبماظقرينماآلذقري

ماظدميؼرارقةم ايرطة

 اآلذقرؼةم/مزوسا
13953 0 - 13953 0 - 

 األصقات ائؿالفماظؽؾدان
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 5221 1 5889 5152 1 5820 اجملؾسماظؼقعلماظؽؾداغل

ماظدميؼرارلم حزبماالهاد

 اظؽؾداغل
6011 0 - 6011 0 - 

ماىؿاػريم مضؾعة ائؿالف

 اظقرـقة
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 30309 3 73468 32372 3 75531 حزبماىؿاػريماظقرـقة

 األصقات هاظػماظؼرارماظعراضل
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 50738 5 125334 50798 5 125394 اٌشروعماظعربلمسيماظعراق
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 30210 5 117476 32387 5 119653 ظؾعراقمعؿقدون

 10171 1 33534 10116 1 33479 حزبماجملدماظعراضل

 625 1 31089 621 1 31085 حزبمايؼماظقرين

 5940 1 10949 6908 1 11917 عشروعماالرادةماظشعؾقة

 6437 1 29351 6414 1 29328 اهادمصالحماظدؼـ

 - 0 13286 - 0 13286 حزبماظغدماظعراضل

 - 0 3994 - 0 3994 اظـداءماظقرينحزبم

 - 0 3918 - 0 3918 اٌشروعماظقرين

 - 0 1736 - 0 1736 حزبماهلقؾةماظقرـقة

 - 0 661 - 0 661 حرطةماظـفضةماظشؾابقةمسز

 األصقات ائؿالفماظؽػاءاتمظؾؿغقري
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 6849 1 69943 6849 1 69943 واىؿاػريوؿعماظؽػاءاتم

 6889 1 39643 7693 1 40447 وؿقعماظؽػاءاتمظؾؿغقري

 - 0 12220 - 0 12220 دساةماظعراقمظدسؿماظدوظة

مسيم هاظػمضقىماالغؿػاضة

 اظعراق
4137 0 - 4137 0 - 

 - 0 3705 - 0 3705 جؾفةماالسؿدالماظقرين

 - 0 1755 - 0 1755 طؿؾةمدسؿماظدوظة

ماظقرينم ماظقصاء  - 0 1296 - 0 1296حزب
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 اظعراضل

 - 0 83 - 0 83 االغؿػاضةماظشعؾاغقة

 - - 60 - - 60 المؼقجدمعرذح

 األصقات دائرون
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 595335 52 1211264 588712 51 1204641 االدؿؼاعةماظقرين

 31910 2 89532 31888 2 89510 اظعراضلايزبماظشققسلم

 - 0 11732 6629 1 11732 حزبماظرتضلمواالصالح

ماىؿفقريم ماظؿفؿع حزب

 اظعراضل
41762 0 - 41762 0 - 

 - 0 32880 - 0 32880 حزبماظدوظةماظعادظة

 - 0 13499 - 0 13499 حرطةماظشؾابمظؾؿغقري

 - 0 144 - 0 144 المؼقجدمعرذح

م ماظعربل سيماظؿقاظػ

 طرطقك
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 21660 1 33935 21593 1 33868 اهادماظؼقىماظقرـقة

 10702 1 14370 10433 1 14101 اٌشروعماظعربل

 11689 1 14033 11020 1 13364 ظؾعراقمعؿقدون

 - 0 10311 - 0 10311 حزبمايؼ

 - 0 9870 - 0 9870 حزبمايؾ
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 األصقات غقـقىمػقؼؿـا
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 3543 1 63943 3542 1 63942 ايؾ

 7668 1 20050 7668 1 20050 وحدةمابـاءماظعراق

 8212 1 9344 8289 1 9421 جؾفةماغؼاذمترطؿانماظعراق

 - 0 4979 - 0 4979 حزبماظقصاء

 - 0 55 - 0 55 اهادماظؼقى

 األصقات متدن
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 13781 2 52812 13773 2 52804 حزبماظشعبمظالصالح

 - 0 49499 - 0 49499 حرطةماظعراقماظقرـقة

 - 0 10333 - 0 10333 حزبماالتػاق

 - 0 5910 - 0 5910 ايرطةماٌدغقةماظقرـقة

 األصقات هاظػماظػؿح
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 260259 22 488192 259997 22 487930 عـظؿةمبدر

 178297 15 238080 177991 15 237774 حرطةماظصادضقن

ماالدالعلم ماالسؾك اجملؾس

 اظعراضل
114998 2 8743 115005 2 8750 

 18584 2 48199 18572 2 48187 االدالعقةايرطةم
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 11729 2 36789 11711 2 36771 حرطةماظصدقمواظعطاء

 11853 1 57603 11850 1 57600 طؿؾةمعـؿصرون

 11043 1 48788 11050 1 48795 وؿعمسراقماٌلؿؼؾؾ

 18867 1 39007 18865 1 39005 وؿعماظعداظةمواظقحدة

 1646 1 22498 1646 1 22498 اظؿفؿعماظشعيبماٌلؿؼؾ

 6439 1 46151 - 0 45474 حزبماٌفـقنيمظالسؿار

 - 0 27181 - 0 27181 حرطةماىفادمواظؾـاء

 - 0 23907 - 0 23907 حزبماظطؾقعة

ماالدالعلم ماظعؿؾ عـظؿة

 اظعراضل
20150 0 - 20150 0 - 

 - 0 10256 - 0 10256 طؿؾةماظقصاءمواظؿغقري

 - 0 6831 - 0 6831 وؿعماظشؾؽماظدميؼرارل

 - 0 6552 - 0 6552 وؿعمطػكمصرخةماظؿغقري

 - 0 6194 - 0 6194 وؿعماظشعبماٌلؿؼؾ

م ذعؾانمم15حرطة

 االدالعقة
3293 0 - 3293 0 - 

 األصقات اظقرـقة
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

مظالصالحم ماٌدغل اظؿفؿع

 )سؿؾ(
117153 6 28891 115901 6 27639 
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ماظقرينم ماظقصاق حزب

 اظعراضل
178525 5 53808 179112 4 49056 

مظؾققارم ماظعراضقة اىؾفة

 اظقرين
77172 3 27164 77148 3 27140 

 25196 3 38823 25178 3 38805 اظؿؼدمماٌدغلماير

 6920 1 27515 6846 1 27441 وؿعماظقحدةماظعراضقة

 11654 1 21404 11644 1 21394 حزبماٌلارماٌدغل

 5584 1 15864 5580 1 15860 حزبماظعراقمظإلصالح

 9881 1 11606 9963 1 11688 حرطةماظعؿؾمواظقصاء

 5588 1 7158 - 0 20876 وؿعمغفضةمجقؾ

 - 0 20876 - 0 17178 حزبماًقارماظعربل

 - 0 17178 - 0 14835 جؾفةماظقحدةماظقرـقة

م ماظـفضة واإلصالحمجؾفة

 اظعراضقة
14264 0 - 14835 0 - 

 - 0 14264 - 0 9537 اٌشروعماظقرينماظعراضل

 - 0 9537 - 0 8721 حزبمايقارمواظؿغقري

 - 0 8721 - 0 6887 ورينمأوال

 - 0 4905 - 0 4905 ائؿالفماظقرـقة

ماظقرينم ماظؿصققح حزب

 )تصققح(
3875 0 - 3875 0 - 
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 - 0 2807 - 0 2807 حزبماظعروبققن

 - 0 1596 - 0 1596 حزبماظقصاءماظقرين

 - 0 609 - 0 609 ععاػدون

 - 0 134 - 0 134 تقارماظلؾؿماٌدغل

 األصقات دوظةماظؼاغقن
سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد
 األصقات

سددم

 اٌؼاسد

أصقاتم

 اٌؼاسد

 190571 14 455152 190161 14 454742 طؿؾةمععامظؾؼاغقن

 43842 6 83911 43703 6 83772 حرطةماظؾشائر

 22007 3 49775 21936 3 49704 دساةماإلدالم

متـظقؿم م/ ماإلدالم دساة

 اظعراق
42924 2 16339 42944 2 16359 

 - 0 74629 - 0 74629 حزبماىؿاػريماظقرـقة

 - 0 16735 - 0 16735 حرطةماظـقر

 - 0 7316 - 0 7316 اظؿقارماظـؼاسي

 - 0 5334 - 0 5334 اعـاءمبؾدغا

 - 0 2245 - 0 2245 تقارماظقدط

 - 0 1736 - 0 1736 تقارموالئققن

 - 0 83 - 0 83 االغؿػاضةماظشعؾاغقة
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(م2عؾقؼمرضؿم) اظػرقمباألصقاتمظألحزابم  

 

مغؿائجماظعدموصرزماظقدويمغؿائجماظعدمواظػرزماالظؽرتوغلم

 ادؿمايزب
ذبؿقعم

 األصقات
 اٌؼاسد

ذبؿقعم

أصقاتم

 اٌؼاسد

ذبؿقعم

 األصقات
 اٌؼاسد

ذبؿقعم

أصقاتم

 اٌؼاسد

ماظدميؼرارلم ايزب

 اظؽقرددؿاغل
873645 25 407150 874147 25 411676 

 128469 19 577602 129318 19 576806 تقارمايؽؿةماظقرين

 345138 18 606287 357133 18 619694 االهادماظقرينماظؽقرددؿاغل

 119289 5 199611 120655 5 201684 طقرانم)اظؿغقري(

 75945 4 185208 76176 4 185260 حراكماىقؾماىدؼد

 17912 3 138446 17892 3 138335 حرطةمإرادة

ماجؾم معـ اظؿقاظػ

 اظدميؼرارقةمواظعداظة
123184 2 26274 122753 2 26143 

ماإلدالعقةم اىؿاسة

 اظؽقرددؿاغقةم/اظعراق
92245 2 44013 91975 2 51668 

 6950 2 54111 8673 2 54135 اظقرـقةحزبماىؿاػريم

ماإلدالعلم االهاد

 اظؽقرددؿاغل
104257 2 40533 104147 2 40478 

 18697 2 67179 18672 2 67094 بقارقماًري

 20890 2 33119 20896 2 33177 حرطةمبابؾققن
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 431 1 5078 430 1 5078 عازنمسؾدماٌـعؿم)أبقمحقدر(

م م)ذؾؽل مسؾاس م-ضصل

 علؿؼؾ(
14824 1 933 14820 1 1266 

 8708 1 32584 8684 1 32496 ايزبماٌدغل

 4205 1 37083 4206 1 37857 اظـفجماظدميؼرارل

 6597 1 25835 6596 1 25837 وؿعمرجالماظعراق

ماظؽؾداغلم ماظشعيب اجملؾس

 اظلرؼاغلماآلذقري
20197 1 5458 20434 1 5695 

 3126 1 6298 3124 1 6294 حزبماظؿؼدمماالؼزؼدي

 

(ماظؼقاغنيماظؿـظقؿقة3ؾقؼمرضؿم)ع  

 

ماظؼاغونماظصادرم رضمماىؾلةم سددماٌوادم

ماٌاظقةم 28 71 مظلـة ماظعراق مىؿفقرؼة ماالهادؼة ماظعاعة ماٌقازغة مضاغقن عشروع

مم2019

معشروعمضاغقنماٌدنماظصـاسقة 15 21

معشروعمضاغقنماٌرور 17 50

ماٌاظقةعشروعمضاغقنماالدارةم 21 56

مضاغقنماظعػقمعـماظعؼقباتماظضرؼؾقة 32 4

مضاغقنمحؼققمذفداءماظؼاسدةماىقؼةم)دؾاؼؽر( 32 14

مضاغقنماهلقأةماظؾقرؼةماظعراضقةماظعؾقام عشروع 35 18
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مضاغقنمردؿمرابعمايؿؾةماظقرـقةمظؾـاءماٌدارسمورؼاضماألرػالم 2 4

مم2014(مظلـةم57ضاغقنماظغاءماعرمدؾطةماالئؿالفماٌؤضؿةماٌـقؾةمرضؿم) 8 6

مضاغقنمإظغاءماالعؿقازاتماٌاظقةمظؾؿلؤوظنيمسيماظدوظةماظعراضقةم 16 12

مضاغقنمػقؽةماظؿصـقعمايربلم 5 16

مضاغقنماظؾفـةماالوٌؾقةماظقرـقةماظعراضقةم 17 19

مضاغقنماٌػقضقةماظعؾقاماٌلؿؼؾةمظالغؿكاباتم 21 28

مم2020ضاغقنماالضرتاضماحملؾلمواًارجلمظؿؿقؼؾماظعفزماٌاظلمظعامم 6 9

معشروعمضاغونمغؼابةماظؿؿرؼض 8 2

م2018(مظلـةم5ضاغونمداعراءمساصؿةماظعراقمظؾقضارةماالدالعقةمرضمم) 15 3

مضاغونماظضؿانماظصقي 17 44

 اظشفاداتمواظدرجاتماظعؾؿقةماظعربقةمواالجـؾقةضاغونمععادظةم 17 16

مباغؿكاباتمجمؾسماظـوا 18 

م35 م21 مضاغونمطؾقةماظؼوةماىوؼة

م12 م22 مضاغونممتوؼلماظعفزماٌاظي

م2 م30 مضاغونمختصقصمومتوؼلمغػؼاتماغؿكاباتمجمؾسماظـواب

م35 م35 مضاغونماالهاداتماظرؼاضقةماظورـقة

م9 م38 مضاغونماظـاجقاتماالؼزؼدؼات

م6 م40 عشروعمضاغونمايؼوقماظؿؼاسدؼةمظؾؿؿوصنيمعنمعـؿليبموزارةماظصقةمعنم

اٌفنماظطؾقةمواظصققةمواالدارؼةمسيموزارةماظصقةمغؿقفةماظؿصديممذويم

مظػاؼروسمطوروغا

م6 م42  ضاغونمتوصريموادؿكداممظؼاحاتمجائقةمطوروغا

م69 م46 ظؾلـةماٌاظقةممعشروعمضاغونماٌوازغةماظعاعةماالهادؼةمىؿفورؼةماظعراق

 .م2021
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م

م(ماظؿعدؼؾمسؾكماظؼقاغني4عؾقؼمرضؿم)

 اظؼاغونماظصادرم رضمماىؾلةم سددماٌوادم

(مظلـةم9عشروعمضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنمصـدوقمادرتدادماعقالماظعراقمرضؿ) 15 11

م2012

ظلـةم(م111عشروعمضاغقنمتعدؼؾمضاغقنماظغراعاتماظقاردةمبؼاغقنماظعؼقباتمرضؿم) 18 2

ماٌعدلم1969

م2015(مظلـةم22عؼرتحمضاغقنمتعدؼؾمضاغقنماجملؿعماظعؾؿلمرضؿم)  20 2

م٩١١١مظلـة(م٥تعدؼؾمعشروعمضاغقنماٌطابعماالػؾقةمرضؿم) 23 9

م1980(مظلـةم45عشروعمضاغقنماظؿعدؼؾماظلادسمظؼاغقنماظؿـػقذمرضؿم) 24 19

م1997ظلـةم(م21عشروعمضاغقنمتعدؼؾمضاغقنماظشرطاتمرضؿم) 28 28

(م٩ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماٌقازغةماظعاعةماالهادؼةمىؿفقرؼةماظعراقمرضؿم) 30 2

م٩٧٩١مظلـة

م1968(مظلـةم197ضاغقنماظؿعدؼؾماظـاغلمظؼاغقنمغؼابةماىققظقجقنيمرضؿم) 33 20

اظؿعدؼؾماالولمٌشروعماغؿكاباتمذباظسماحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيمإضؾقؿم 34 22

مم2018ظلـةمم12واالضضقةاظؿابعةمهلامرضؿم

م

مم2012(مظلـةم76رماظزراسلمرضؿم)ضاغقنماظؿعدؼؾماألولمظؼاغقنمايف 3 6

م 19 6 ماغؿكاباتمذباظسماحملاصظات مظؼاغقن ماظـاغل ماظؿعدؼؾ مضاغقن مرضؿ م12ممواالضضقة

مم2018ظلـةم

ماظطؾق 19 7 ماٌفـ مذوي متدرج مظؼاغقن ماظـاظث ماظؿعدؼؾ مضاغقن مرضؿ مواظصققة ظلـةمم6ة

مم2000مم

م) 16 12 مرضؿ ماظـزاػة مػقأة مظؼاغقن ماالول ماظؿعدؼؾ مظ30ضاغقن م( واظؽلبمشريمم2011لـة

ماٌشروعم
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مايربقةم 22 17 ماظعؿؾقات مجراء معـ ماٌؿضررؼـ متعقؼض مظؼاغقن ماظـاغل ماظؿعدؼؾ ضاغقن

ماٌعدلمم2009ظلـةمم20واالخطاءماظعلؽرؼةمواظعؿؾقاتماالرػابقةمرضؿم

مم2014(مظلـةم9اظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماظؿؼاسدماٌقحدمرضؿم) 16 18

مم2019(مظلـةم6ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماالدارةماٌاظقةماالهادؼةمرضؿم) 27 6

(مظلـةم78عؼرتحمضاغونماظؿعدؼلماالولمظؼاغونماهلقأةماظعراضقةمظالسؿؿادمرضمم) 13 5

م2017

م2 م16 مم2000(مظلـةم37عؼرتحمضاغونمتعدؼلمطؾقةماظشررةمرضمم)

(مظلـةم136عشروعمضاغونماظؿعدؼلماظـاغيمظؼاغونماظؿدرجماظطيبماظؾقطريمرضمم) 37 4

م1980

(م185عؼرتحمضاغونماظؿعدؼلماظـاظثمظؼاغونمغؼابةماحملادؾنيمواٌدضؼنيمرضمم)  41 2

م1969ظلـةم

م1981(مظلـةم89اظعاعةمرضمم)عشروعمضاغونمتعدؼلمضاغونماظصقةم 41 2

عشروعمضاغونماظؿعدؼلماالولمظؼاغونمصـدوقمدسمماالضلامماظداخؾقةمسيموزارةم 42 4

 2012(مظلـةم7اظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيمرضمم)

 عنمضاغونماحملؽؿةماالهادؼةم2005ظلـةمم30ضاغونماظؿعدؼلماالولم)االعرمرضمم 45 8

م

م

متػاضقاتالاٌعاػداتموام(5عؾقؼمرضؿم)

 اظؼاغونماظصادرم رضمماىؾلةم سددماٌوادم

عشروعمضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةموـبماالزدواجماظضرؼيبموعـعماظؿفربممبامخيؿصم 29 2

مدوظةم موحؽقعة ماظعراق مذيفقرؼة مبنيمحؽقعة ماٌال موراس ماظدخؾ مسؾك باظضرؼؾة

ماالعاراتماظعربقةماٌؿقدةم

م

ماالجؿؿاسلم 36 2 مظؾضؿان ماظدغقا ماٌعاؼري ماتػاضقة مادي ماظعراق ماغضؿام مضاغقن عشروع
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م1952مم(مظلـةم102رضؿ)

م1989ظلـةممعشروعمضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمظإلغؼاذم 36 2

م 36 2 ماتػاضقة متصدؼؼ مضاغقن مذيفقرؼةممعشروع مواالعينمبنيمحؽقعة ماظعلؽري اظؿعاون

م.اٌؿؾؽةماالردغقةماهلامشقةموحؽقعةماظعراقم

معـم 4 2 ماظرمسقة مواًدعة ماظدبؾقعادقة محاعؾلمجقازاتماظلػر مإسػاء ماتػاضقة متصدؼؼ ضاغقن

ممسةماظدخقلمبنيمحؽقعةمذيفقرؼةماظعراقموحؽقعةمذيفقرؼةمصربقا

مم1930ظلـةمم29اٌؽؿؾمالتػاضقةماظعؿؾماىربيمرضؿمم2014ضاغقنمتصدؼؼمبرتقطقلمسامم 4 2

مم2000(مظلـةم183ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقمإديماتػاضقةمرياؼةماألعقعةمرضؿم) 4 2

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقمإديماتػاضقةماظققغلؽقمبشأنمرياؼةماظرتاثماظـؼاسيماٌغؿقرم 4 2

مباٌقاهم

مم1995اغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةموارةمايؾقبمظعامم 29 2

مم1975ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةماظـؼؾماظربيماظدوظلمظلـةم 28 2

مضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةمعقـاعاتامبشأنماظزئؾق 6 2

ضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةمبارؼسماٌؾققمباتػاضقةماالعمماٌؿقدةم 7 2

م 1992االرارؼةمظؿغقريماٌـاخمظعامم

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةماظلالعةمواظصقةمسيماظزراسة.مرضمم 8 2

م 2001(مظلـةم184)

م2006عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةماظعؿلماظؾقريمظلـةم 13 2

(م185عشروعماظؼاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةمػوؼةموثائقماظؾقارمرضمم) 13 2

م2003ظلـةم

اظضرؼيبموعـعماظؿفربمعنمدصعممعشروعمضاغونمتصدؼقماتػاضقةموـبماالزدواجم 16 2

اظعاممبنيمحؽوعةمذيفورؼةماظعراقمماظضرائبماٌػروضةمسؾىماظدخلموراسماٌالم

موايؽوعةماهلـغارؼة
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مظألراضيماىاصةممسيمذأنماغشاءماظؿقاظفماظعاٌيمم عشروعمضاغونمتصدؼقماتػاضقة 16 2

وادؿكدامماجملاريماٌائقةممعشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةمرياؼةم 16 2

م1992ممػؾلـؽيمم–اظعابرةمظؾقدودمواظؾقرياتماظدوظقةم

عشروعممضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماظربوتوطولماظـاغيمالتػاضقةمالػايمظعامم 19 2

مظـزاعماٌلؾحاًاصمحبؿاؼةماٌؿؿؾؽاتماظـؼاصقةمسيمحاظةمام1954

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةمبـكماالدؿـؿارماالدقويمظؾؾـىم 19 2

ماظؿقؿقة

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمًطوطماظؿقؿقلمظعامم 20 2

م2003اٌعدلمسيمم1988واظربوتوطولماٌعدلمهلامظعاممم1966

اغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةمحدودماٌلؤوظقةمسنماٌطاظؾاتمعشروعمضاغونم 24 2

مبامسيمذظكمحدودمم1996سيمصقغؿفاماٌعدظةمبربوتوطولمساممم1976اظؾقرؼةمظعامم

ماٌلؤوظقةماٌعدظة

اٌعدلمالتػاضقةمضؿعمم2005عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديمبروتوطولمسامم 24 2

م1988اٌوجفةمضدمدالعةماٌالحةماظؾقرؼةمظعامماالسؿالمشريماٌشروسةم

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمسيمذأنماٌلؤوظقةماٌدغقةم 24 2

م1992سنماضرارماظؿؾوثمباظزؼتمظعامم

م26 2 عشروعممضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمظالدؿعدادمواظؿصديم

م1990(مظلـةممoprc90واظؿعاونمسيمعقدانماظؿؾوثماظزؼيتم)م

ضاغونمتصدؼقماتػاضقةماظعؿلمم1981(مظلـةم127عشروعمضاغونماظغاءماظؼاغونمرضمم) 26 2

صوسةماالجرمواظؿوصقةمبشأنماالجازةماظدرادةمعدم1979(مظلـةم10اظعربقةمرضمم)

ماٌؾقؼةمبفام1979(مظلـةم3اظعربقةمرضمم)

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمظضؾطموادارةمعقاهم 26 2

م2004اظصابورةمواظروادبمسيماظلػنمظعامم

معشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةماٌـظؿةماهلقدروشراصقةماظدوظقة 28  2

مبصقغؿفاماٌعدظة
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سؾىماتػاضقةماغشاءمم2003وم1999عشروعمضاغونمتصدؼقماظؿعدؼالتماظيتماجرؼتمساعيم 29 2

م1967اٌـظؿةماظعاٌقةمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼةماٌوضعةمسيمدؿوطفوملمسامم

بنيممعشروعمضاغونمتصدؼقماتػاضقةماالعمماٌؿقدةمبشأنماظشػاصقةمسيماظؿقؽقمماظؿعاػدي 29 2

ماٌلؿـؿرؼنمواظدولمم.

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديمتعدؼلماتػاضقةمبازلمبشأنماظؿقؽممسيمغؼلم 35 2

ماظـػاؼاتماًطرةمواظؿكؾصمعـفامسربمايدود

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمبشانماٌلؤوظقةماٌدغقةم 36 2

م2001اظلػنماظزؼيتمظعاممسنماضرارماظؿؾوثمبوضودم

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمبشأنمضؾطماظـظمم 36 2

م2001اظلػقـقةماٌؼاوعةمظالظؿصاقموذاتماالثارماٌؤذؼةمظعامم

ضؿعماالسؿالمشريماٌشروسةممعشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديمبروتوطولم 38 2

م1988اظؼائؿةمسيماىرفماظؼاريمظعاممماٌـصاتماظـابؿةماٌوجفةمضدمدالعةم

اظدوظقةمظلالعةماياوؼاتمظعامممعشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماالتػاضقةم 40 2

م(مCSCم)م1972

االسرتافمبؼراراتماظؿقؽقمممعشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةم 40 2

م(م.1958االجـؾقةموتـػقذػام)غقوؼوركم

اديماالتػاضقةماظدوظقةمظؾلريمسؾىممعشروعمضاغونمتعدؼلمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقم 40 3

م2015(مظلـةم30رضمم)م2006اٌؽؿلمهلامظلـةممواالتػاقماالوربيمم1968اظطرقمظعامم

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديمبروتوطولمبشأنماالدؿعدادمواظؿصديم 41 2

م2000عقدانماحداثماظؿؾوثممبوادمخطريةموضارةمظعاممواظؿعاونمسيم

عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديماتػاضقةمغريوبيماظدوظقةمإلزاظةمايطامم 41 2

م2007ظعامم

التػاضقةمعـعماظؿؾوثمم1996عشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديمبروتوطولمسامم 41 2

م1972واٌوادماالخرىمظعامماظؾقريماظـاجممسنمضؾبماظـػاؼاتم

اظؿصوؼتمسؾىمعشروعمضاغونماغضؿاممذيفورؼةماظعراقماديمععاػدةماظؿعاونمبشأنم 43 2
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م1970ظلـةممpctاظرباءاتم

عشروعمضاغونمتصدؼقماتػاضقةماظـؼلماىويمبنيمذيفورؼةماظعراقموحؽوعةماٌؿؾؽةم 2 2

ماظلعودؼةماظعربقةم

 

م(ماظؿصقؼؿات6عؾقؼم)

مرضمماىؾلةموتارخيفامماظؿصوؼؿاتممت

صقتامم169اغؿكابماظـائبمربؿدمايؾؾقدلمرئقلامظؾؿفؾسمبعدمحصقظفمسؾكمم

مصقتم298عـمأصؾم

مم1ج م2اٌلؿؿرة

م(15/9/2018)

غائؾامم281صقتمعـمأصؾمم210حلـمطرؼؿمسؾكمثؼةماجملؾسمحبصقظفمسؾكمم

معصقتامظقصؾحمغائؾامأولمظرئقسمذبؾسماظـقاب

مم1ج م2اٌلؿؿرة

م(15/9/2018)

ماظـائبمبشريمخؾقؾمايدادمبـؼةماجملؾسمسيمجقظةماإلسادةمحبصقظفمسؾكمم صقز

مغائؾامعصقتامظقصؾحمغائؾامظرئقسمذبؾسماظـقابم282صقتامعـمأصؾمم185

مم1ج م3اٌلؿؿرة

م(16/9/2018)

مإجراءمم ماظـقابميني ماياظلمجملؾس ماظداخؾل ماظـظام مسؾك تصقؼتماجملؾس

م(مؼقعا.15اظؿعدؼالتمسؾقفمخاللم)

م م2جؾلة

م(25/9/2018)

اظؿصقؼتمسؾكماٌؼرراتماًاصةمباوضاعمرباصظةماظؾصرةماٌؿضؿـةمتشؽقؾمىـةمم

غقابقةمخبصقصمازعةماظؾصرةموعػاهةمطؾماىفاتماٌعـقةموتؼدؼؿمتؼارؼرمدورؼةم

مبؽؾماسؿاهلا.

م(27/9/2018)م3ج

ؿدماظؿصقؼتمسؾكمتشؽقؾماظؾفـةماظؼاغقغقةم)اٌؤضؿة(،موتضؿمطؾمعـماظـقابمربم

اظغزيمورصاهماظعارضلمواريدمسؾلماظؽـائلمورزاقمربقؾسمواٌاسمصاضؾمطؿالم

ماهلاديم موسؾد ماٌلعقدي موحلـ ماظعقلاوي موصقصؾ مسؾل متعؾان واحلان

اظلعداويموشاغديمربؿدمسؾدماظؽرؼؿمورؼؾقارمػاديموصائؼماظشقخمسؾلموحيقكم

ماحملؿديموؼقغسمضادؿمواريدمعظفرمودؾقؿمػؿزةموصائبمخدر.

م(27/9/2018)م3ج

صقتامم219تصقؼتماجملؾسمسؾكمبرػؿمصاحلمرئقلامظؾفؿفقرؼةمحبصقظفمسؾكمم

مسيماىقظةماظـاغقة

م(2/10/2018)م4ج
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ماظسم مزباظػة مبشأن مظؾؿـاضشة معقضقع مدرج مسؾك مرباصظمدیتصقؼتماجملؾس

مسؾكماظـاصذماظعراضلماٌرطزيماظؾـؽمضاغقنمعـ(م33)مو(م32)مظؾؿقادماٌرطزيماظؾـؽ

م.األسؿالمجدول

م(9/10/2018)م5ج

تصقؼتماجملؾسمسؾكماظؾفـةماظـقابقةماٌؤضؿةمظؿعدؼؾماظـظامماظداخؾلموتضؿمطؾمم

عـماظلقداتمواظلادةماظـقابمذيالماحملؿداويموسؾدماًاظؼماظعزاويموػقذقارم

سؾدماهللمورفماظدصاسلمووحدةماىؿقؾلموخاظدمجقادموارذدمرذادموسؾاسمذعقؾم

معرسقدموساظقةمغصقػمودرطقت ظطقػموعــكماعنيمورؼؾقارمرفموثاعرمموعـصقر

مذؼؾانموصؾاحماظلاسديموراللماظزوبعلموسؾدماظرريـمسؿرمربؿد.

م(9/10/2018)م5ج

مإدقاق،مم ماظدؼـ مواظـائبمبرػان مسؾل مخدجية ماظـائؾة تصقؼتماجملؾسمسؾك،

معؼررؼـمجملؾسماظـقاب

م(9/10/2018)م5ج

سؾكمتعدؼالتماظـظاممتصقؼتماجملؾسمسؾكماٌضلمسيماسؿؿادماظؿصقؼتماٌؾاذرمم

ماظداخؾلمجملؾسماظـقابمعـمدونمسرضفامإديماظؼراءةماألوديمواظـاغقة.

م7ج

م(13/10/2018)

ماظـقاب،مم مجملؾس ماظداخؾل ماظـظام معـ معادتني متعدؼؾ مسؾك ماجملؾس تصقؼت

(موسددم70ىـةمعـماظؾفانماظـقابقةماظدائؿةمظؾؿفؾسم)ممم27واًاصةمبؿشؽقؾم

م(.73سضقا)مم19ضاءموالمؼزؼدمسـمأسم7أسضاءػاماظذيمظقؼؾمسـم

م8ج

م(15/10/2018)

ماٌؽؾػمم ماٌفدي مسؾد مسادل ماظلقد معـ ماٌؼدم ماظقزاري ماٌـفاج مسؾك اظؿصقؼت

بؿشؽقؾمايؽقعةمععماألخذمبـظرماالسؿؾارممبالحظاتماظلقداتمواظلادةمأسضاءم

مذبؾسماظـقاب.

م9ج

م(24/10/2018)

م9جمتأجقؾماىؾلةمٌدةمثالثةمأؼام.متصقؼتمذبؾسماظـقابمبعدمماٌقاصؼةمسؾكمعؼرتحم

م(24/10/2018)

م9جموزؼرامم14اظؿصقؼتمسؾكماظؿشؽقؾةماظقزارؼةمواظيتمتضؿـتمعـحماظـؼةمظـمم

م(24/10/2018)

مؼقغادمم ماظلقد معـ ماٌؼدعة مرؾؾاتماظطعقن مسؾك ماٌقاصؼة متصقؼتماجملؾسمبعدم

ؼقدػمطـامبشأنمصقةمسضقؼةماظـائبمبرػانماظدؼـمادقاقموعـماظلقدةمصؾاحم

م10ج
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سؾدماظردقلمبشأنمصقةمسضقؼةماظـائؾةمزؼؿقنمحلنيمعراد،موعـماظلقدمدؿارم

مخؾقؾم مخاظدة مواظلقدة مدؾؿان، ماجقالمطرؼؿ ماظـائؾة مسضقؼة مبشانمصقة جؾار

ممشقمخبصقصمصقةمسضقؼةماظـائبمصػقانمبشريمؼقغس.

م(6/11/2018)

مومم مخاعلا معـ ماألمساك مغػقق معـاضشة مصؼرة مبؿؼدؼؿ مباٌقاصؼة ماجملؾس تصقؼت

مجعؾفامرابعامسؾكمجدولماألسؿال.

م10ج

م(6/11/2018)

ماظؿعدؼالتمم مبشانمإجراء تصقؼتماجملؾسمسؾكمعؼرتحم)عػاهةمذبؾسماظقزراء

مظؾؿضلم ماٌشرتطة ماظؾفـة مخالل ماٌقازغة مضاغقن معشروع مسؾك مإدراجفا اٌطؾقب

ماٌطؾقبم ماظؿعدؼالت مإدراج مسدم محال موسي ماظؼاغقن(، مٌشروع ماألودي باظؼراءة

إضاصؿفامعـمضؾؾماظلقداتمواظلادةماظـقابمسؾكماٌقازغةمحيؿػظماجملؾسمحبؼم

مإسادةمعشروعمضاغقنماٌقازغةماظعاعةماالهادؼةمإديمايؽقعة.

م10ج

م(6/11/2018)

ؼقؼقةمخبصقصماغؿكابمتصقؼتماجملؾسمبعدمماٌقاصؼةمسؾكمتشؽقؾمىـةمهم

مغائبمسؾكمتشؽقؾفام214غائؾامعـمأصؾمم59رباصظمبابؾمبعدمتأؼقدم

م11ج

م(8/11/2018)

عـمضاغقنمم5تصقؼتماجملؾسمسؾكمضرارمغقابلمغصمسؾكم)ادؿـادًامإلحؽامماٌادةمم

اٌعدلمم2013ظلـةمم45اظؿعدؼؾماظـاظثمالغؿكاباتمذبؾسماظـقابماظعراضلمرضؿم

م مالطؿؿال ماظؼضاةموباظـظر مسؿؾ موالغؿفاء مذبؾسماٌػقضنيماياظل معع اظؿقؼقؼ

اٌـؿدبنيموٌؼؿضقاتماٌصؾقةماظعاعةمضررمذبؾسماظـقابمادؿؽـافمسؿؾمذبؾسم

اٌػقضنيماياظلمواٌدراءماظعاعقنيماٌشؽؾممبقجبمضاغقنماٌػقضقةماظعؾقاماٌلؿؼؾةم

ماٌعدل(.م2007ظلـةمم11ظالغؿكاباتمرضؿم

م12ج

م(10/11/2018)

قؼتماجملؾسمسؾكمتعدؼؾماظـظامماظداخؾلمبدعجمىـةماظـؼاصةمواإلسالممععمتصم

ىـةماظلقاحةمواآلثارمودعجمىـةمذؤونماألسضاءمععمىـةمعـظؿاتماجملؿؿعم

ماظدؼـقةم مواظشؤون مواألوضاف مواٌلاءظة مواٌصاية ماظعشائر مىان مودعج اٌدغل

مى معع ماالجؿؿاسقة مواظشؤون ماظعؿؾ مىـة مودعج مواحدة، ماٌففرؼـمبؾفـة ـة

واٌغرتبني،مودعجمىـةمحؼققماإلغلانمععمىـةماظشفداءمواظلفـاء،مصضالمسـم

ماظـؼؾمواالتصاالتمظؿكػقػماظعؿؾمسؾكمىـةماًدعاتمواالسؿارم إضاصةمىـة

ىـة،موهدؼدمايدماألسؾكمظؽؾمىـةممبمم22ظقصؾحمسددماظؾفانماظـقابقةم

م12ج

م(10/11/2018)
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مغؼؾمسضقؼـمعـمطؾمىـة.سضقا،مإضاصةمإديمدبقؼؾمرئادةماجملؾسمحبؼمم21

م12جمتصقؼتماجملؾسمسؾكمتقزؼعماظلقداتمواظلادةماظـقابمسؾكماظؾفانماظدائؿة.م

م(10/11/2018)

ماظؾكاتلمسؾكمجدولمم ماظقؿنيمظؾـائبمجادؿ مأداء تصقؼتماجملؾسمسؾكمإضاصة

ماألسؿال.

م13ج

م(12/11/2018)

ايؼائؼمبشانماألحداثماألعـقةمسيمتصقؼتماجملؾسمسؾكمتشؽقؾمىـةمتؼصلمم

مرباصظةمغقـقىمتضؿمغقابماحملاصظةموعـمؼرشبمعـماظلقداتمواظلادةماظـقاب.

م13ج

م(12/11/2018)

اظؿصقؼتمسؾكمضرارمخاصمبؼراراتمذبؾسماظقزراءماظلابؼمخاللمصرتةمتصرؼػمم

م مسؾك م ماظؼرار مغص محقث ماظؼاغقغقة ماظؾفـة معـ مواٌؼدم مذبؾسم“االسؿال ضرر

م معـماظـقاب مسددا ماظلابؼة موحؽقعؿف ماظقزراء مذبؾس مرئقس مالدباذ باظـظر

م) مسيمعقاده ماظددؿقر ماغؿفاءم24،61،80اظؼراراتماٌكاظػةمألحؽام (مخاللمصرتة

اظدورةماظربٌاغقةماظـاظـةموشقابماظدورماظؿشرؼعلمواظرضابلمجملؾسماظـقاب،مضررم

ممت معـ ماألول معـذ ماظصادرة مباظؼرارات ماظعؿؾ مإؼؼاف ماظـقاب مذبؾس م2018قز

،موسؾكمرئقسمذبؾسماظقزراءموأسضاءمحؽقعؿفم2018تشرؼـماألولمم24وظغاؼةم

ماظددؿقرم مإلحؽام موصؼا مبشأغفا مؼؾزم معا موادباذ مباظؼراراتماظصادرة ماظـظر إسادة

م”.واظؼقاغنيماظـاصذة

م14ج

م(21/11/2018)

معـمم مواٌقضع مسقاد ماظـائبمسدي معـ ماظطؾبماٌؼدم مإدراج ماجملؾسمسؾك عقاصؼة

ماظطاضةمم100 متقزؼع مضطاع مخصكصة م مبشأن مهؼقؼقة مىـة مبؿشؽقؾ غائب

مسيمذبالماٌصاسيم،م مواظعاعؾة م( موضققان مذرطيتم)طار موعؾػاتمسؼقد اظؽفربائقة

مسؾكمجدولمأسؿالماىؾلةماظؼادعة.

م14ج

م(21/11/2018)

تصقؼتماجملؾسمباألشؾؾقةمسؾكمتقظلماظؾفـةماٌاظقةمعفؿةمىـةمتؼصلمايؼائؼمم

مظؾؾـؽماٌرطزيموعؾػمشرقماظعؿؾةمسيمبـاؼةمعصرفمسيمعشروعم ماىدؼدة اظؾـاؼة

ماظراصدؼـ.

م15ج

م(24/11/2018)

م15جتصقؼتماجملؾسمسؾكمصقغةماظؼرارمتشؽقؾمخؾقةمأزعةموتقصريماىفدمظقزاراتمم
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م(24/11/2018)ماظدوظةماٌعـقةمطاصةمومتـحمصالحقاتمطاعؾةمٌعاىةماألزعة.

مم مصقغة مسؾك ماجملؾس مظؿعقؼضمتصقؼت ماظالزعة ماظؿكصقصات متقصري م اظؼرار

اٌؿضررؼـموإسادةماالدؿؼرارمظؾؿدنماحملررةمظضؿانمسقدةماظـازحنيمعـماحؿقارلم

م مظلـة مظؿقصريمم2018اظطقارئ ماٌـاضؾة مبإجراء ماٌاظقة موزارة مضقام مخالل معـ أو

ماٌؾاظغماظالزعة.

م15ج

م(24/11/2018)

مدبم مزؼادة م ماظؼرار مصقغة مسؾك ماجملؾس ماحملررةمتصقؼت ماٌدن صقصات

م.2019ودبصقصاتماظـازحنيمسيمعقازغةمسامم

م15ج

م(24/11/2018)

موجعؾمم ماظشفداء مىـة مسـ ماإلغلان محؼقق مىـة مذطر تصقؼتماجملؾسمسؾك

ماٌرأةم مىـة معع ماإلغلان محؼقق مىـة مودعج معلؿؼؾة مواظلفـاء ماظشفداء ىـة

مزيلنيمغائؾا.مواألدرةمواظطػقظةم،مبـاءامسؾكماظطؾبماٌؼدممعـمأطـرمعـ

م17ج

م(6/12/2018)

تصقؼتماجملؾسمسؾكمتؼدؼؿماظػؼرةماظـاظـةمعـمجدولماالسؿالماًاصةمبادؿؽؿالمم

ماظؿصقؼتمسؾكماظؿشؽقؾةماظقزارؼة.

م19ج

م(18/12/2018)

موزؼرامم ماظدظقؿل مغارؼ مغقري ماظلقد معـ مظؽؾ ماظـؼة معـح تصقؼتماجملؾسمسؾك

وزؼرامظؾـؼاصةممموماظدطؿقرمضصلماظلفقؾمظؾؿكطقطمواظدطؿقرمسؾدماالعريمايؿداغلم

موزؼرامظؾؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل

م19ج

م(18/12/2018)

تصقؼتمباظرصضمسؾكمعـحماظـؼةمظؽؾمعـمٌرذقةموزارةماظرتبقةماظلقدةمصؾامخريمم

ماظدؼـماظطائلمموعرذقةموزارةماهلفرةمواٌففرؼـماظلقدةمػـاءمسؿاغقئقؾ

م19ج

م(18/12/2018)

ماظـقابمجادؿمتصقؼتمم اجملؾسمسؾكمصقةمسضقؼةمطؾمعـماظلقداتمواظلادة

ماظغالبم مواظلقدةممسقعةمربؿد مسؾدماٌطؾبمػاذؿ معـار مو حلنيمربؿدمجؾارة

مبعدمتؼدؼؿمرعقنمبشانمسضقؼؿفؿ.

م20ج

م(20/12/2018)

تصقؼتماجملؾسمسؾكمتعدؼؾماظـظامماظداخؾلمجملؾسماظـقابموخاصةمعامؼؿعؾؼمم

موعفاعفامواخؿصاصاتفا.باظؾفانماظدائؿةم

م20ج

م(20/12/2018)

مضؾؾمم معـ ماٌرذقني ماالهادؼة ماظؿؿققز مربؽؿة مضضاة مسؾك ماجملؾس م21جتصقؼت
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ذبؾسماظؼضاءماألسؾكموػؿمطؾمعـماظلادة،م)غعؿانمطرؼؿماريدماظؾقاتلموطازؿم

سؾاسمحؾقبماًػاجلموربؿدمضادؿمربؿدماىـابلموربؿدمسؾدمسؾلمذدػانم

مًػاجل(.اظغامنلموحلـمصؤادمعـعؿما

م(22/12/2018)

ماظػؼرةمم مضرار(سؾك مسؾك م)اظؿصقؼت ماظـاغقة ماظػؼرة متؼدؼؿ مسؾك تصقؼتماجملؾس

ماألوديم)عـاضشةمعقضقعمسام(مسؾكمجدولماإلسؿال.

م22ج

م(23/12/2018)

مواظزراسةمم ماظؼاغقغقة ماظؾفـؿني معـ معؼدم مغقابل مضرار مسؾك ماجملؾس تصقؼت

م مباظـروة ميؼ ماظــذي ماظضرر ماظعاعةمخبصقص ماألعاغة ماظؿزام متضؿـ اظلؿؽقة

مأصقابم معـ ماٌؿضررؼـ مبؿعقؼض ماًاصة ماظؿعؾقؿات مبإصدار ماظقزراء جملؾس

اٌزارعماظلؿؽقةماجملازةمأصقظقامسيماحملاصظاتماظيتمحصؾمصقفاماظضرر،مصضالم

سـماظؿزامماىفاتماٌعـقةمباظضقابطمواظؿعؾقؿاتماًاصةمبإغشاءمعزارعماألمساكم

مػني.وربادؾةماٌكاظ

م22ج

م(23/12/2018)

مإضرارمم معـ ماألولمينيماالغؿفاء ماظؿشرؼعل مصصؾف تصقؼتماجملؾسمسؾكممتدؼد

مبـاءامسؾكمرؾبماظلقدمرئقسمذبؾسماظـقاب.م2019اٌقازغةماٌاظقةمظعامم

م23ج

م(24/12/2018)

سيمجدولمم2019تصقؼتماجملؾسممسؾكمتؼدؼؿماظػؼرةماًاعلةمواٌؿعؾؼةممبقازغةمم

مسؾكم ماالتػاق ميني ماجملؾس مرئقس ماظلقد مرؾب مسؾك م مبـاءا ماىؾلة أسؿال

معرذقلماظقزاراتماظشاشرةمسيماظؽابقـةماظقزارؼة.

م23ج

م(24/12/2018)

يقاظلمٌـصبمباٌقاصؼةمسؾكمعـحماظـؼةمظؽؾمعـماظلقدةمذقؿاءمخؾقؾمسؾدماهللمام

موزؼرةماظرتبقةمواظلقدمغقصؾمبفاءمعقدكمٌـصبموزؼرماهلفرةمواٌففرؼـ.

م23ج

م(24/12/2018)

م23جمبعدمماٌقاصؼةمسؾكمعـحماظـؼةمٌرذحمعـصبموزؼرماظدصاعماظلقدمصقصؾماىربا.م

م(24/12/2018)

تصقؼتماجملؾسمسؾكمتشؽقؾمىـةمهؼقؼقةمحقلمايرؼؼماظذيمحصؾمسيمدارمم

مبإذراكمغقابمعـمىانماٌرأةمتأػقؾم األحداثماإلغاثماٌشرداتمسيماالسظؿقة

واألدرةمواظطػقظةموحؼققماإلغلان،مواظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقة،مواألعـمواظدصاعم

مٌؿابعةماٌقضقعمععماىفاتماٌعـقة.

م24ج

م(10/1/2019)
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تصقؼتماجملؾسمسؾكمإضاصةماظؼقاغنيم)عشروعمضاغقنماظطعـمٌصؾقةماظؼاغقنمسيمم

مةیاٌدنماًدعةمضاغقنمعشروعمة،یاظعؼارمةیاألحؽاممواظؼراراتماًاصةمباٌؾؽ

مضاغقنملیتعدمضاغقنمعشروعمة،یاٌالماإلدارةمضاغقنمعشروعماالهادي،

م111)مرضؿماظعؼقباتمضاغقنمسيماظقاردةماظغراعات مضاغقنمم1969مظلـة( ،عشروع

ماظعؾ ماالهادؼة مة،یاظلؽـماظؿفاوزاتمععاىةمضاغقنمعشروعما،یاحملؽؿة

ملیاظؿعدمضاغقنمعشروعماٌرور،مضاغقنمعشروعمة،یاظصـاعماٌدنمضاغقنمعشروع

ماألسؿالمجدولمسؾك(مةیاىـسمظؼاغقنماألول

م26ج

م(16/1/2019)

متصقؼتماجملؾسمبعدمماٌقاصؼةمسؾكمرؾؾاتماظطعقنماٌؼدعةمعـمم

اظلقدةمأعؾمعرسلمحلـماظؾقاتلمبشأنمصقةمسضقؼةماظـائبمجادؿمم•

محلنيمربؿدمجؾاره.

مخضريمم• مرصاه ماظـائؾة مسضقؼة مبشأنمصقة مخزسؾمخشان مبادؿ اظلقد

مجقات.

ماظلقدمربؿدمصرعانمبشانمصقةمسضقؼةماظـائؾةمدفاممسؾاسمسؾل.م•

ماظـائبمم• مسضقؼة مخبصقصمصقة ماظؽرؼؿ ماىؾار مسؾد مذعالن اظلقدة

مسؾلماظصفري.

م28ج

م(23/1/2019)

مبؿعقؼضمم ماٌؼددة مطربالء مرباصظة مغقاب معـ ماٌؼدعة ماٌطاظب متؾين مسؾك اظؿصقؼت

 ذفداءمحادثماظؿداصعمسيمعرادؿمزؼارةمادؿشفادماالعاممايلنيم)مع(.

م14/9/2019(م1)

مم مىـة متشؽقؾ مسؾك ماظالزعةماظؿصقؼت ماظؿدابري مالدباذ مايؽقعقة ماالجراءات ٌؿابعة

يػظمدقادةماظعراقمتضؿمرؤداءماظؽؿؾموممـؾنيمسـمىانماظعالضاتماًارجقةمواالعـم

ماٌػؼقدؼـم ممبؾػ مايؽقعقة ماالجراءات مٌؿابعة مىـة موتشؽقؾ مواظؼاغقغقة واظدصاع

مسـمىانماالعـمواظدصاعمواٌغقؾنيمواسادةماظـازحنيمتضؿمرؤداءماظؽؿؾماظـقابقةموممـؾني

 واٌففرؼـموحؼققماالغلانمواظؼاغقغقة.

م14/9/2019(م1)

ماظرتبقةمرضؿمم اظؿصقؼتمسؾكمرصضموماسادةمعشروعمضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنموزارة

 اديمايؽقعةمبـاءامسؾكمتقصقاتمىـيتماظرتبقةمواٌاظقةم.م2011(مظلـةم22)

 16/9/2019(م2)
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مم مسؾلمسؾكمجدولمظؿصقؼتمسؾكماضاصة ماظشقخ ماظـائبمصائؼ مسـ مرصعمايصاغة صؼرة

 اسؿالماىؾلة.

 16/9/2019(م2)

 اظؿصقؼتمسؾكمرصعمايصاغةمسـماظـائبمصائؼماظشقخمسؾل.م

 

 17/9/2019(م3)

اظؿصقؼتمسؾكمتشؽقؾمىـةمظؿؼصلمايؼائؼمسـماظضررماظذيمتعرضمظفمأػاظلماظؼرىمم

برئادةمغائبمرئقسماجملؾسماظلقدمبشريماظقاضعةممشالمغاحقةمربقعةمسؾكمإنمتؽقنم

 حدادموسضقؼةمسددمعـمغقابمرباصظةمغقـقى.

م24/9/2019(م6)

اظؿصقؼتمسؾكمتشؽقؾمىـةمهؼقؼقةمبرئادةماظـائبماألولمظرئقسماجملؾسموسضقؼةمم

مذرطيتمم10 مبعؼقد مظؾـظر مواٌاظقة مواظؼاغقغقة مواظطاضة مواظـػط ماظـزاػة غقابمعـمىان

ماظـػطمعـمسامماٌـؿفاتمواٌشارؼعم ماظؿابعةمظقزارة ويدمم2015اظـػطقةموذرطةمدقعر

 غائؾا.م52أالنمبـاءمسؾكماظطؾبماٌؼدممعـم

م24/9/2019(م6)

اظؿصقؼتمبعدمماٌقاصؼةمسؾكمعؼرتحمضاغقنمإسادةمعـؿليبموزارتلماظداخؾقةمواظدصاعمإديمم

مذفاداتمشريم ماومممـمضدعقا ماظذؼـمالمحيؿؾقنمذفاداتمدرادقة م) أصقظقة(ماًدعة

 واٌؼدممعـمىـةماألعـمواظدصاع.

 

م26/9/2019(م7)

تصقؼتماجملؾسمسؾكماٌضلمباإلجراءاتماظؿشرؼعقةماٌؿؿـؾةمبؿعدؼؾماظؼاغقنماظذيماتاحمم

عـمضاغقنمذباظسمم20سؿؾمذباظسماحملاصظاتمظغاؼةماألولمعـمآذارماومتعدؼؾماٌادةم

 احملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمبإضؾقؿ.

م8/10/2019(م8)

مباظـظرمم مسيمذبؾسماظـقابمواًاصة ماٌشؽؾة تصقؼتماجملؾسمسؾكمتقصقاتماظؾفـة

 بطؾؾات.

م8/10/2019(م8)

ماٌقاصؼةمسؾكمرؾبمعؼدممعـمم متضؿـم50اظؿصقؼتمبعدم ماظؿصقؼتمم غائؾا حذفمصؼرة

مبـػلفم موتؼدميفؿ ماظقزراء مرئقسمذبؾس ماظلقد مينيمحضقر ماظقزاري ماظؿعدؼؾ سؾك

 بعضماظقزراء.ظقجقدمعؾػاتمادؿفقابمسؾكم

م10/10/2019(م9)
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مخؾقؾمحلنيمم مدفا مظؾلقدة ماظـؼة ممبـح مايؽقعقة ماظؿشؽقؾة اظؿصقؼتمسؾكمادؿؽؿال

 غقابم.م203صقتمعـمذبؿقعمم114اظعؾلمبؽموزؼرةمظؾرتبقةمبعدمحصقهلامسؾكم

م10/10/2019(م9)

 م

معـماظددؿقرمسؾكمتشؽقؾمىـةمممـؾةمعـم142تصقؼتماجملؾسمادؿـادامإديماٌادةم -

متؼدؼؿمتؼرؼرمإديمذبؾسماظـقابم عؽقغاتفماظرئقلقةمسيماجملؿؿعماظعراضلمتؽقنمعفؿؿفا

 .خاللمعدةمالمتؿفاوزمأربعةمأذفرمظؿؼديمتقصقةمباظؿعدؼالتماظضرورؼةمسؾكماظددؿقر

(م10)

م28/10/2019

اظؿصقؼتمسؾكمحؾمذباظسماحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيمإضؾقؿمبـاءمسؾكمرؾبمعؼدممم

 21عـمضاغقنمذباظسماحملاصظاتماٌعدلمرضؿمم20وادؿـادامإديماٌادةمغائؾامم192عـم

(م10)

م28/10/2019

اظؿصقؼتمسؾكمأسضاءماجملؾسماًدعلماظعاعةماالهاديمبعدمإردالماألمساءمعـمضؾؾمم

 ذبؾسماظقزراء.

(م10)

م28/10/2019

وادؿالمماظؿصقؼتمسؾكمدبقؼؾماحملاصظمألحدمغائؾقفمبإدارةماظشؤونماٌاظقةمواإلدارؼةم م

اظذعؿمعـمذباظسماحملاصظاتماٌـقؾةمسؾكمأنمؼؿقديمذبؾسماظـقابماإلذرافمواٌراضؾةم

 سؾكمأداءمسؿؾماحملاصظنيمينيمإجراءماغؿكاباتمذباظسماحملاصظات،

(م10)

م28/10/2019

اظؿصقؼتمسؾكمأنمؼؾؿزمماحملاصظقنمبؿؼدؼؿماٌقازغةماًاصةممبقاصظاتفؿمإديماظؾفـةم م

 إثـاءمإسدادمضاغقنماٌقازغةماظعاعة.اٌاظقةماظـقابقةم

(م10)

م28/10/2019

مبضؿـفامم ماظـالثة ماظرئادات موزبصصات ماعؿقازات مذيقع مإظغاء مضرار مسؾك اظؿصقؼت

موطؾارماٌلؤوظنيمسيماهلقؽاتماٌلؿؼؾةمواظلؾطةماظؼضائقةم أسضاءمذبؾلاظـقابمواظقزراء

ماظقزاراتموعـممبشؼقفااحملؽؿة موطالء مإدي مإضاصة ماألسؾك، موذبؾسماظؼضاء االهادؼة

مابؿداءم مبدرجؿفؿ مػؿ موعـ مواحملاصظني ماظعاعقني مواٌدراء مواٌلؿشارؼـ ػؿؾدرجؿفؿ

 .عـؿارؼخماظققم

-  

(م10)

م28/10/2019

مبنيمم ماىؿع مإلظغاء ماظػقري مباظؿـػقذ مايؽقعة مإظزام مؼـصمسؾك مضرار مسؾك اظؿصقؼت

 اٌلؿػقدؼـمعـمضقاغنيماظعداظةماالجؿؿاسقةموعـمضؿـفاماعؿقازاتمرصقاء.راتؾنيمعـم

(م10)

م28/10/2019

مبنيمم ماىؿع مإلظغاء ماظػقري مباظؿـػقذ مايؽقعة مإظزام مؼـصمسؾك مضرار مسؾك (م11)اظؿصقؼت
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م29/10/2019 راتؾنيمعـماٌلؿػقدؼـمعـمضقاغنيماظعداظةماالجؿؿاسقةموعـمضؿـفاماعؿقازاتمرصقاء.

اجملؾسمسؾكمادؿضاصةماظلقدمرئقسمذبؾسماظقزراءمبـاءمسؾكمرؾبمظعددمعـمتصقؼتمم

 اظـقاب.

(م11)

م29/10/2019

اظؿصقؼتمسؾكمرصعمايصاغةمسـمأيمغائبمعؿفؿمباظػلادمخاصةمعـموصؾتمعؾػاتفؿم م

 عـماظؼضاءماديمذبؾسماظـقاب.

(م11)

م29/10/2019

ماظعاغلمحلـماظعؾقمم موزاصر ماظـقابمحـنيماظؼدو اظؿصقؼتمسؾكمإضاصةمطؾمعـماظلادة

وسؾدماظؾاريماٌدرسموحقدرماظػقاديموسؾدماإلظفماظـائؾلموثقرةمأيؾػلموذيالمطقجر،م

 اضاصةماديمرئقسموغائبموعؼررماظؾفـةماظؼاغقغقةمإديمىـةماظؿعدؼالتماظددؿقرؼة.

 

م9/11/2019(م12)

 سؾكمضؾقلمادؿؼاظةماظلقدمسادلمسؾدماٌفديمرئقسمذبؾسماظقزراء.عقاصؼةماجملؾسمم

 

م1/12/2019(م20)

ماالحداثمسيمم مبشان ماظقزراء مذبؾس متقصقاتمادي مؼؿضؿـ مغقابل مضرار اظؿصقؼتمسؾك

ماسؿؾارم مبقـفا معـ ماٌؿظاػرؼـ، معطاظب موتؾؾقة موعقلان مواظـفػ مضار مذي رباصظات

 رباصظةمذيمضارمعدؼـةمعـؽقبةم.

(م22)

م18/12/2019

اظؿصقؼتمسؾكمضرارمبؿشؽقؾمىـةمتضؿماربعةمعقزػنيمظؿلقريماالعقرماظققعقةماالدارؼةمم

 وصرفمرواتبماٌقزػنيمسيماٌػقضقةماظعؾقاماٌلؿؼؾةمظالغؿكابات.

(م22)

م18/12/2019

عادةمعـمعشروعمضاغقنماغؿكاباتمذبؾسماظـقابمم50عادةمعـماصؾمم14اظؿصقؼتمسؾكمم

 اظؼاغقغقة.مواٌؼدممعـماظؾفـة

(م22)

م18/12/2019

سؾكمضرارمغقابلمؼؿضؿـماظزاممايؽقعةماظعراضقةمبإظغاءممتصقؼتماجملؾسمباالذياع -م

رؾبماٌلاسدةماٌؼدممعـفاماديماظؿقاظػماظدوظلمحملاربةمتـظقؿمداسشموذظؽمالغؿفاءم

اظعؿؾقاتماظعلؽرؼةموايربقةمسيماظعراقموهؼؼماظـصرمواظؿقرؼرمواظؿزاممايؽقعةم

قةموعـعفامعـمادؿكدامماظعراضقةمبأغفاءمتقاجدمأيمضقاتماجـؾقةمسيماالراضلماظعراض

االراضلمواٌقاهمواالجقاءماظعراضقةمأليمدؾبمطؿامتؾؿزممايؽقعةماظعراضقةمحبصرم

 اظلالحمبقدماظدوظة

مادؿــائقة0

م5/1/2020
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م

 تصقؼتماجملؾسمسؾكماٌـفاجماظقزاريمظؾلقدمعصطػكماظؽازؿلمرئقلامجملؾسماظقزراء.م

 

م7/5/2020(م1)

م -م مضاغقن معشروع مبإردال ماالدراع مايؽقعة مؼطاظب مضرار مسؾك ماجملؾس تصقؼت

2020حزؼزانمم30اديمذبؾسماظـقابممبقسدماضصاهمم2020اٌقازغةاظعاعةمظؾعامم . 

 

م3/6/2020(م2)

 اظؿصقؼتمسؾكمامساءماظؿشؽقؾةماظقزارؼةميؽقعةماظلقدمعصطػكماظؽازؿلمم

 

م6/6/2020(م3)

تصقؼتماجملؾسمسؾكمدبقؼؾماظلقدمرئقسمذبؾسماظقزراءمالدؿقداثموزارةدوظةمم

 ؼؽقنموزؼرػامعـماٌؽقنماظرتطؿاغلمعـمأجؾمدسؿماٌؽقغاتمظؾؿشارطةمسيمبـاءاظدوظة

 

م6/6/2020(م3)

رصضمايمادؿؼطاعمظرواتبماٌقزػنيمواٌؿؼاسدؼـمطاصةم“اظؿصقؼتمسؾكمضرارمؼـصمسؾكمم

وسدممصرضمايمضرائبمسؾكمرواتؾفؿمسؾكمأنمالمؼشؿؾمبشؽؾمعؾاذرماومشريمعؾاذرم

”.اظؼرارماظرئاداتماظـالثةمواظدرجاتماًاصةممبامصقفؿماظـقابمواظقزراءمواظقطالء  

 

م10/6/2020(م5)

اظؿصوؼتمسؾىمصقغةمضرارمغقابيمعؼدممعنمىـيتماالسالممواالتصاالتمواظؼاغوغقةمم

ظؾؿوازغةماظعاعة،متؼررمإظزاممظغرضمتعظقمماالؼراداتماظلـوؼةم“وغصمسؾى.م

ايؽوعةمبؿأدقسمذرطةمعلاػؿةمورـقةمظالتصاالتموعـقفامرخصةمًدعاتم

اهلاتفماًؾويماظـؼالموإظزامموزارةماالتصاالتموػقأةماالسالممبؿوصريماٌؿطؾؾاتم

م.”اٌاظقةمواظؼاغوغقةمواظػـقةماظضرورؼةمظؿأدقلفامطالمحلبماخؿصاصه

م(2020\9\24(م)8)

تصوؼتماجملؾسمسؾىمعؼرتحاتماظقةمتوزؼعماظدوائرماالغؿكابقةمواظيتمغصتمسؾىمم

وجوبماالظؿزاممباظؿفاورماىغراسيموتـوعماٌؽوغاتمداخلمطلمحماصظةمواسؿؿادم“

عؾدأماظشػاصقةمواظعداظةمسـدمتوزؼعماظدوائرماالغؿكابقة،موالمجيوزمتأجقلمايم

ؾبمطان،مواالظؿزاممباسؿؿادمحماصظةمعنماظقةمتوزؼعماظدوائرماالغؿكابقةماليمد

اظصادرةمعنموزارةماظؿكطقطمهؼقؼامألحؽامماٌادةمم2010االحصائقةماظلؽاغقةمظعامم

(معنماظددؿورموهدؼدمععقارمعوحدمظؽاصةمحماصظاتماظعراقموسدممادؿــاءمايم49)

م(م2020\9\26(م)9)
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م."حماصظةمعنماٌعقارماٌذطورمععمحػظمحؼوقممتـقلماٌؽوغات

ؼؽونمتوزؼعمسددم“ىمعؼرتحماظؾفـةماظؼاغوغقةمواظذيمؼـصمسؾىمانماظؿصوؼتمسؾم

طلمحماصظةمعلاويمظعددماٌؼاسدماٌكصصةمظؽوتاماظـلاءمسيمماظدوائرماالغؿكابقةمسيم

مم”.احملاصظة

م(2020\10\10(م)11)

اظؿصوؼتمسؾىمعـحماظـؼةمظؾلقدةمػقاممغعؿةمحمؿودمايقدريمظشغؾفامعـصبموزؼرمم

م.اظوزراءاظدوظةموسضوؼةمجمؾسم

م(2020\12\15(م)28)

اظؿصوؼتمسؾىمتشؽقلمىـةمغقابقةمبرئادةمرئقسمىـةماالعنمواظدصاعموسضوؼةمم

غوابماخرؼنمٌؿابعةمعطاظبماٌزارسنيمبشأنماظعؼودماظزراسقةمواالذؽاالتماالخرىم

م.سؾىمانمتؼدممتؼرؼرػامظؾؿفؾسمخاللمزيلةمسشرمؼوعا

م(2020\12\15(م)28)

اٌؿعؾؼةمم29ىـةمغقابقةمٌؿابعةمتـػقذماالعرماظدؼواغيمرضمماظؿصوؼتمسؾىمتشؽقلمم

م.مبؽاصقةماظػلادمواخؿقارمغوابامهلامعنمىانماظـزاػةمواظؼاغوغقةموحؼوقماالغلان

م(2020\12\15(م)28)

اظؿصوؼتمسؾىمتشؽقلمىـةمغقابقةمبرئادةماظـائبمسؾدماالظهماظـائؾيمظؾؿقؼقمعنمم

م.اتمواظؼواغنيماٌؿعؾؼةمباظعداظةماالغؿؼاظقةعدىمضاغوغقةمتـػقذمايؽوعةمظؾؼرار

م(2020\12\15(م)28)

اضقنيمرطاغونماالولمسطؾةمرمسقةمىؿقعماظعم25اظؿصوؼتمسؾىمضرارمباسؿؾارمؼوممم

ممبـادؾةماسقادمعقالدماظلقدماٌلقحم)ع(

م(م2020\12\16(م)29)

اظعؾؿيمماظؿصوؼتمسؾىمضرارمغقابيمغصمسؾىم)تؾؿزمموزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثم

دطؿوراه(موسؾىماظـقوماالتي:مم-بإجراءمتودعةماٌؼاسدمظؾدراداتماظعؾقام)عاجلؿريم

)ثالثةمعؼاسدمظؼـاةماظؼؾولماظعامموثالثةمعؼاسدمظؼـاةماظؼؾولماًاصموعؼعدمواحدم

ظؽلمعنمصؽةمظؼـاةمذويماظشفداءموضقاؼاماالرػابمبنيماظػؽاتماظـالثةمظؾؼـاة،م

ظطؾقةمواظصققةموتدورماٌؼاسدماظشاشرةمعنمضـاةماظؼؾولموعؼعدمواحدمظؼـاةماٌالطاتما

اظعامماديمضـاةماٌالطاتماظطؾقةمدسؿامظؾفقشماالبقضممبنمصقفمماظطؾؾةماظذؼنمحصؾوام

م()30/9/2020سؾىمسدمممماغعةمظؾدرادةمضؾلمتارؼخم

م(م2021\1\23(م)36)

اظؿصوؼتمسؾىمتشؽقلمىـةمهؼقؼقةمتضممغوابمسنمىـيتماظـزاػةمواالضاظقممم

اظـقابقؿنيماضاصةماديمممـؾنيمعنمػقؽةماظـزاػةمودؼوانماظرضابةماٌاظقةمواالدساءماظعامم

ظؿؼصيمايؼائقممبؾػاتمصلادمسيمخروضاتموخماظػاتمارتؽؾتمسيمحماصظةمصالحم

اماظلقدمحماصظمصالحماظدؼنمبوجودماظدؼنمبعدماظؿصرحياتماظصقػقةماظيتمادديمبف

م(2021\3\1(م)38)
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 تالسبموػدرمسيماٌالماظعام

م(2021\3\3)(م39) صوتمجمؾسماظـوابمبعدمماظؼـاسةمبأجوبةمرئقسمػقؽةماالسالممواالتصاالتم

م(2021\3\4(م)40) اظؿصوؼتمسؾىمعـحماظـؼةمألسضاءمجمؾسماعـاءمذؾؽةماالسالمماظعراضقة.م

سؾىمضرارمؼدسومصقهمايؽوعةمظإلدراعمسيماطؿالماالجراءاتماظؿصوؼتمباإلذياعمم

 اظؼاغوغقةمإلسالنمحماصظةمحؾؾفة.

م(2021\3\16(م)44)

اظؿصوؼتمسؾىمررحماظـؼةمسنمرئقسماىفازماظؿـػقذيمهلقؽةماالسالممواالتصاالتمم

 اظلقدمسؾيماًوؼؾدي.

م(م2021\3\18(م)45)

عـمضؾؾمذبؾسممبعدمترذقحمامساءػؿمسؾكماسضاءمربؽؿةماظؿؿققزماالهادؼةم اظؿصقؼتم

م.اظؼضاءماالسؾك

م(م2021\6\29(م)م2)

م

م(مؼؾنيماظؼواغنيماظػردؼةماٌصوتمسؾقفامظؽلمىـةم7عؾققمرضمم)

مسددمػاماظؼواغنيماظػردؼةماظؾفـة

 اظؾفـةماظؼاغوغقة

 

م

ضاغقنماظؿعدؼؾماالولم)االعرمرضؿم30مظلـةم2005م( ضاغقنماحملؽؿةماالهادؼةم

 اظعؾقا

م

7 

 ضاغقنماغؿكاباتمذبؾسماظـقابماظعراضل 

 

 

 ضاغقنماٌػقضقةماظعؾقاماٌلؿؼؾةمظالغؿكابات 

 

 

ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماغؿكاباتمذباظسماحملاصظاتموماالضاظقؿمرضؿم12م 

 ظلـةم2018

 

 

 ضاغقنماظؿعدؼؾماظلادسمظؼاغقنماظؿـػقذمرضؿم)45(مظلـةم1980 

 

 

 ضاغقنماظؿعدؼؾماألولمظؼاغقنماجملؿعماظعؾؿلمرضؿم)22(مظلـةم2015م 

 

 

https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/12/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2019/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2019/07/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85-2/
https://ar.parliament.iq/2019/07/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85-2/
https://ar.parliament.iq/2019/06/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2019/05/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/
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ضاغقنمتعدؼؾمضاغقنمتعدؼؾماظغراعاتماظقاردةمبؼاغقنماظعؼقباتمرضؿم)111(مظلـةم 

 1969اٌعدلمواظؼقاغنيماًاصةماالخرىمرضؿم)6(مظلـةم2008

 

 

 (PCT) ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديمععاػدةماظؿعاونمبشأنماظرباءات ىـةماظعالضاتماًارجقة

 ظلـةم1970

 

21 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةمغريوبلماظدوظقةمإلزاظةمايطاممظعامم 

2007 

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديمبرتقطقلمسامم1996مالتػاضقةمعـعماظؿؾقثم 

 اظؾقريماظـاجؿمسـمضؾبماظـػاؼاتمواٌقاردماالخرىمظعامم1972

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديمبروتقطقلمبشأنماالدؿعدادمواظؿصديم 

 واظؿعاونمسيمعقدانماحداثماظؿؾقثممبقادمخطريةموضارةمظعامم٩٧٧٧

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمظلالعةماياوؼاتمظعامم 

٩١٣٩ (CSC) 
 

 

ضاغقنمتعدؼؾمضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديمماالتػاضقةماظدوظقةمظؾلريمسؾكم 

اظطرقمظعامم1968مواالتػاقماالوربلماٌؽؿؾمهلاممظلـةم2006مرضؿم)30(مظلـةم

2015 

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديمبروتقطقلمضؿعمماالسؿالمشريماٌشروسةم 

 اٌقجفةمضدمدالعةماٌـصاتماظـابؿةماظؼائؿةمسيمماىرفماظؼاريمظعامم1988

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةممبشأنمضؾطماظـظؿماظلػقـقةم 

 اٌؼاوعةمالظؿصاقماظشقائبموذاتماالثارماٌؤذؼةمظعامم2001

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديمتعدؼؾماتػاضقةمبازلمبشأنماظؿقؽؿمسيمغؼؾم 

 اظـػاؼاتماًطرةمواظؿكؾصمعـفامسربمايدود

 

 

ضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةماالعؿماٌؿقدةمبشانماظشػاصقةمسيماظؿقؽقؿماظؿعاػديمبنيم 

 اٌلؿـؿرؼـمواظدول

 

https://ar.parliament.iq/2019/05/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/05/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://ar.parliament.iq/2021/03/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-10/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-10/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-3/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-3/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2021/03/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88-2/
https://ar.parliament.iq/2021/03/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88-2/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-6/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-6/
https://ar.parliament.iq/2021/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2021/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a7/
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ضاغقنمتصدؼؼماظؿعدؼالتماظيتمُأجرؼتمساعلم٩١١١موم٩٧٧٧مسؾكماتػاضقةم 

اٌقضعةمسيمدؿقطفقملمسامم (WIPO) اغشاءماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼة

٩١٧٣ 
 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةماٌـظؿةماهلقدروشراصقةماظدوظقةم 

 بصقغؿفاماٌعدظة

 

 

ضاغقنماظغاءماظؼاغقنمرضؿم)127(مظلـةم1981مضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةماظعؿؾم 

اظعربقةمرضؿم)10(مظلـةم1979مبشأنماالجازةماظدرادقةمعدصقسةماالجرم

 واظؿقصقةماظعربقةمرضؿم)3(مظلـةم1979ماٌؾقؼةمبفا

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمظالدؿعدادمواظؿصديم 

 ظلـةم1990 (OPRC90 ) واظؿعاونمسيمعقدانماظؿؾقثماظزؼيت

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمسيمذأنماٌلؤوظقةماٌدغقةم 

 سـماضرارماظؿؾقثمباظزؼتمظعامم1992

 

 

ضاغقنمتصدؼؼموـبماالزدواجماظضرؼيبموعـعماظؿفربمعـمدصعماظضرائبم 

اٌػروضةمسؾكماظدخؾموراسماٌالمبنيمحؽقعةمذيفقرؼةماظعراقموايؽقعةم

 اهلـؽارؼة

 

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاقمبارؼسماٌؾقؼمباتػاضقةماالعؿماٌؿقدةم 

 االرارؼةمظؿغريماٌـاخمظعامم1992

 

 

ضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةماسػاءمحاعؾلمجقازاتماظلػرماظدبؾقعادقةمواًدعةم 

اظرمسقةمعـممسةماظدخقلمبنيمحؽقعةمذيفقرؼةماظعراقموحؽقعةمذيفقرؼةم

 صربقا

 

 

ضاغقنمتصدؼؼمبروتقطقلمسامم2014ماٌؽؿؾمالتػاضقةماظعؿؾماىربيمرضؿم)29(م 

 ظعامم1930

 

 

https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%8f%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%8f%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%8f%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-8/
https://ar.parliament.iq/2020/12/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-8/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-127-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-127-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-127-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-4/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-4/
https://ar.parliament.iq/2020/09/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-4/
https://ar.parliament.iq/2020/09/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-4/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2014-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2014-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
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ضاغقنماغضؿاممجؿھوریةماظعراقماديماتػاقیةمبـؽماالدؿـؿارماآلسیويمظؾؾـكم 

 اظؿقتیة

 

 

ضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةماظؿعاونماظعلؽريمواالعينمبنيمحؽقعةماظعراقموحؽقعةم 

 اٌؿؾؽةماالردغقةماهلامشقة

 

 

 ضاغقنمتقصريموادؿكداممظؼاحاتمجائقةمطقروغا ىـةماظصقةمواظؾقؽة

 

4 

 ضاغقنمتعدؼؾمضاغقنماظصقةماظعاعةمرضؿم)89(مظلـةم1981 

 

 

 ضاغقنماظضؿانماظصقل 

 

 

 ضاغقنماظؿعدؼؾماظـاظثمظؼاغقنمتدرجمذويماٌفـماظطؾقةمرضؿم)6(مظلـةم2000 

 

 

ىـةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثم

 اظعؾؿي

ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنمصـدوقمدسؿماالضلامماظداخؾقةمسيموزراةماظؿعؾقؿم

 اظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلمرضؿم)7(مظلـةم2012

 

1 

ضاغقنماظؿعدؼؾماظـاظثمظؼاغقنمغؼابةماحملادؾنيمواٌدضؼنيمرضؿم)185(مظلـةم اظؾفـةماٌاظقة

1969 

 

9 

 ضاغقنمدبصقصمومتقؼؾمغػؼاتماغؿكاباتمذبؾسماظـقاب 

 

 

 ضاغقنممتقؼؾماظعفزماٌاظل 

 

 

 ضاغقنماٌقازغةماظعاعةماالهادؼةمىؿفقرؼةماظعراقمظؾلـةماٌاظقةم2021 

 

 

 ضاغقنماالضرتاضماحملؾلمواًارجلمظؿؿقؼؾماظعفزماٌاظلمظعامم2020 

 

 

 ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماالدارةماٌاظقةماالهادؼةمرضؿم)6(مظلـةم2019 

 

 

ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماٌقازغةماظعاعةماالهادؼةمىؿفقرؼةماظعراقمرضؿم 

 )٩(مظلـةم٩٧٩١

 

 

https://ar.parliament.iq/2020/11/07/50372/
https://ar.parliament.iq/2020/11/07/50372/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2021/03/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-89-%d9%84%d8%b3/
https://ar.parliament.iq/2020/10/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2019/11/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/17/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2020/11/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2021/03/31/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87/
https://ar.parliament.iq/2020/06/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2020/01/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
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 ضاغقنماإلدارةماٌاظقة 

 

 

 ضاغقنماٌقازغةماظعاعةماالهادؼةمىؿفقرؼةماظعراقمظؾلـةماٌاظقةم2019 

 

 

 ضاغقنماالهاداتماظرؼاضقة ىـةماظشؾابمواظرؼاضة

 

2 

 ضاغقنماظؾفـةماالوٌؾقةماظقرـقةماظعراضقة 

 

 

 ضاغقنمطؾقةماظؼقةماىقؼة ىـةماالعنمواظدصاع

 

4 

 ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنمطؾقةماظشررةمرضؿم37مظلـةم2000 

 

 

 ضاغقنماٌرور 

 

 

 ضاغقنمػقأةماظؿصـقعمايربل 

 

 

ىـةماظـؼاصةمواالسالمم

 واظلقاحةمواالثار

 ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنمداعراءمساصؿةماظعراقمظؾقضارةماالدالعقة

 

1 

ىـةماالضاظقممواحملاصظاتمشريم

 اٌـؿظؿةمسيماضؾقم

ضاغقنماظؿعدؼؾماظـاغلمظؼاغقنماغؿكاباتمذباظسماحملاصظاتمواالضضقةمرضؿم

 )12(مظلـةم2018

 

1 

 ضاغقنمردؿمرابعمايؿؾةماظقرـقةمظؾـاءماٌدارسمورؼاضماالرػال ىـةماظرتبقة

 

1 

 ضاغقنمالھیأةماظؾقریةماظعراقیةماظعؾیا ىـةماًدعاتمواالسؿار

 

1 

ىـةمعؤدلاتماجملؿؿعماٌدغيم

 واظؿطوؼرماظربٌاغي

 ضاغقنماظؿعدؼؾماظـاغلمظؼاغقنمغؼابةماىققظقجقنيمرضؿم)197(مظلـةم1968

 

1 

 تعدؼؾمضاغقنماظشرطاتمرضؿم)21(مظلـةم1997 ىـةماالضصادمواالدؿـؿار

 

2 

 ضاغقنماٌدنماظصـاسقة 

 

 

م

https://ar.parliament.iq/2019/05/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2019/01/24/41238/
https://ar.parliament.iq/2021/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2020/11/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a3%d9%a7-%d9%84%d8%b3/
https://ar.parliament.iq/2019/05/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2019/09/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a7%d8%b5/
https://ar.parliament.iq/2019/11/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2019/11/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2019/09/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/07/25/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%be%db%8c%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/07/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://ar.parliament.iq/2019/06/27/42787/
https://ar.parliament.iq/2019/05/02/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
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م(مؼؾنيماظؼواغنيماٌشرتطةمبنيماظؾفانم8رضمم)معؾقق

ماظؼواغنيماٌشرتطةماظؾفـة

ىـةماظعالضاتماًارجقةم،مىـةم

ماًدعاتمواالسؿارم

ضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةماظـؼؾماىقيمبنيمحؽقعةمذيفقرؼةماظعراقموحؽقعةماٌؿؾؽةماظعربقةم

ماظلعقدؼة

م

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمًطقطماظؿقؿقؾمظعاممم

 1966واظربوتقطقلماٌعدلمهلامظعامم1988ماٌعدلمسيمسامم2003

 

 ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةماظـؼؾماظربيماظدوظلمظلـةم1975م

 

ىـةماظعالضاتماًارجقة،ماظؾفـةم

ماظؼاغقغقة

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةماالسرتافمبؼراراتماظؿقؽقؿماالجـؾقةموتـػقذػام

 ()غققؼقركم1958

 

ضاغقنمايؼققماظؿؼاسدؼةمظؾؿؿقصنيمعـمعـؿليبموزارةماظصقةمعـمذويماٌفـماظطؾقةممىـةماظصقةمواظؾقؽةمواظؾفـةماٌاظقة

 واظصققةمواإلدارؼةمغؿقفةماظؿصديمظػاؼروسمطقروغا

 

 

واظضقاؼامواظلفـاءمىـةماظشفداءم

اظلقادقني،مىـةمحؼققماالغلان،م

 ىـةماٌرأةمواالدرةمواظطػقظة

م

 ضاغقنماظـاجقاتماألؼزؼدؼات

 

اظصقةمومىـةماظزراسةموماٌقاةمومىـةم

ماالػقار

 ضاغقنماظؿعدؼؾماظـاغلمظؼاغقنماظؿدرجماظطيبماظؾقطريمرضؿم٩٧٧مظلـةم٩١٩٧

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمبشانماٌلؤوظقةماٌدغقةمسـماضرارمىـةماظعالضاتماًارجقةم،موىـةم

 اظؿؾقثمبقضقدماظلػـماظزؼيتمظعامم2001

https://ar.parliament.iq/2021/06/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2021/06/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2020/11/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-2/
https://ar.parliament.iq/2020/11/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-2/
https://ar.parliament.iq/2020/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-9/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2021/01/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-9/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-9/
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 ماظصقةمواظؾقؽة

 ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمظالغؼاذمظلـةم1989م

 

 ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةمعقـاعاتامبشأنماظزئؾؼم

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماالتػاضقةماظدوظقةمظضؾطموادارةمعقاهماظصابقرةمواظروادبمم

 سيماظلػـمظعامم2004

 

ىـةماظعالضاتماًارجقةم،مىـةماالعـم

 واظدصاعم،مىـةماظزراسةموماٌقاةمواالػقار

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقمإديمبروتقطقلمسامم2005ماٌعدلمإلتػاضقةمضؿعماألسؿالمشريم

 اٌشروسةماٌقجفةمضدمدالعةماٌالحةماظؾقرؼةمظعام1988

 

:مىـةماظعالضاتماًارجقةم،مىـةم

 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماظربوتقطقلماظـاغلمالتػاضقةمالػايمظعامم1954ماًاصم

 حبؿاؼةماٌؿؿؾؽاتماظـؼاصقةمسيمحاظةماظـزاعماٌلؾح

 

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةماظققغلؽقمبشانمرياؼةماظرتاثماظـؼاسيماٌغؿقرمم

 باٌقاه

 

ىـةماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل،م

 اظؾفـةماظؼاغقغقة

 ضاغقنمأدسمتعادلماظشفاداتمواظدرجاتماظعؾؿقةماظعربقةمواالجـؾقة

 

ىـةماظعالضاتماًارجقة،مىـةم

اظزراسةمواٌقاهمواالػقار،مىـةماظصقةم

 واظؾقؽة

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةمرياؼةموادؿكدامماجملاريماٌائقةماظعابرةم

 ظؾقدودمواظؾقرياتماظدوظقةمػؾلـؽلم1992

 

،مىـةممىـةماظعالضاتماًارجقة

 اظزراسةموماٌقاةموماالػقار

 ضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةمسيمذانماغشاءماظؿقاظػماظعاٌلمظالراضلماىاصة

 

ىـةماظعالضاتماًارجقة،مىـةماظعؿؾم

 واظشؤونماالجؿؿاسقةمواهلفرةمواٌففرؼـ

 ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةمػقؼةماظؾقارةمرضؿم)185(مظلـةم2003

 

ىـةماظعالضاتماًارجقة،مىـةماظعؿؾم

 واظشؤونماالجؿؿاسقةمواهلفرةمواٌففرؼـ

 ضاغقنمإغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةماظعؿؾماظؾقريمظلـةم2006

 

https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af/
https://ar.parliament.iq/2020/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-2/
https://ar.parliament.iq/2019/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
https://ar.parliament.iq/2019/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2020/11/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2020/11/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-3/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-3/
https://ar.parliament.iq/2020/10/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-6/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-6/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2020/10/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-10/
https://ar.parliament.iq/2020/10/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-11/
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ىـةمعؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلم

 واظؿطقؼرماظربٌاغلم،ىـةماظصقةمواظؾقؽة

 ضاغقنمغؼابةماظؿؿرؼض

 

ىـةماظعالضاتماًارجقة،مىـةم

اظزراسةمواٌقاهمواالػقار،مىـةماظصقةم

 واظؾقؽة

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةماظلالعةمواظصقةمسيماظزراسةمرضؿم)184(مظلـةم

2001 

 

ىـةماظعالضاتماًارجقةم،ماظؾفـةم

اظؼاغقغقةم،مىـةماالضؿصادمواالدؿـؿارم،م

 اظزراسةمواٌقاهمواالػقارىـةم

 ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةموارةمايؾقبمظعامم1995

 

ىـةماظشفداءمواظضقاؼامواظلفـاءم

اظلقادقني،ماظؾفـةماظؼاغقغقة،مىـةم

 حؼققماالغلان

ضاغقنماظؿعدؼؾماظـاغلمظؼاغقنمتعقؼضماٌؿضررؼـمجراءماظعؿؾقاتمايربقةمواالخطاءم

 اظعلؽرؼةمواظعؿؾقاتماالرػابقةمرضؿم)20(مظلـةم2009ماٌعدل

 

ىـةماظـزاػة،ماظؾفـةماظؼاغقغقة،مىـةم

عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرم

 اظربٌاغل

 ضاغقنماظؿعدؼؾماألولمظؼاغقنمػقؽةماظـزاػةمرضؿم)30(مظلـةم2011

 

 ضاغقنماظغاءماعرمدؾطةماالئؿالفماٌؤضتماٌـقؾةمرضؿم)57(مظلـةم2004مىـةماظـزاػة،ماظؾفـةماظؼاغقغقة

 

ىـةماظعالضاتماًارجقة،مىـةماٌرأةم

مواالدرةمواظطػقظة

 ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةمرياؼةماالعقعةمرضؿم)182(مظلـةم2000

 

ىـةماظزراسةمواٌقاهمواالػقار،مىـةم

 اظصقةمواظؾقؽة

 ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنمايفرماظزراسلمرضؿم)76(مظلـةم2012

 

ىـةماظعالضاتماًارجقة،مىـةماظعؿؾم

مواظشؤونماالجؿؿاسقةمواهلفرةمواٌففرؼـ

ضاغقنماغضؿاممذيفقرؼةماظعراقماديماتػاضقةمبشأنماٌعاؼريماظدغقامظؾضؿانماالجؿؿاسلمرضؿم

 )102(مظلـةم1952

 

اظؾفـةماٌاظقة،مىـةماالضؿصادم

مواالدؿـؿار

 ضاغقنماظعػقمعـماظعؼقباتماظضرؼؾقة

 

https://ar.parliament.iq/2020/09/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2020/09/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-7/
https://ar.parliament.iq/2020/09/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-7/
https://ar.parliament.iq/2020/01/14/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-5/
https://ar.parliament.iq/2019/12/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2019/12/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/10/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-8/
https://ar.parliament.iq/2019/09/17/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/
https://ar.parliament.iq/2019/07/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
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اظؾفـةماظؼاغقغقة،مىـةماظشفداءم

 واظضقاؼامواظلفـاءماظلقادقني

 ضاغقنمحؼققمذفداءمجرميةمضاسدةماظشفقدماظطقارمعاجدماظؿؿقؿلماىقؼة

 

اظؾفـةمىـةماظعالضاتماًارجقة،م

 اٌاظقة،مىـةماظـزاػة

ضاغقنمتصدؼؼماتػاضقةموـبماالزدواجماظضرؼيبموعـعماظؿفربماٌاظلممبامخيؿصمباظضرؼؾةم

سؾكماظدخؾمورأسماٌالمبنيمحؽقعةمذيفقرؼةماظعراقموحؽقعةمدوظةماالعاراتماظعربقةم

 .اٌؿقدة

 

ىـةماظـؼاصةمواالسالممواظلقاحةمواآلثار،م

 ىـةماالعـمواظدصاع

 ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماٌطابعماالػؾقةمرضؿم)5(مظلـةم1999

 

 اظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنمادرتدادماعقالماظعراقمرضؿم9مظلـةم2012 ىـةماظـزاػة،ماظؾفـةماٌاظقة

 

 ضاغقنماظؿعدؼؾماالولمظؼاغقنماظؿؼاسدماٌقحدمرضؿم)9(مظلـةم2014 اظؾفـةماٌاظقةمواظؼاغقغقة

 

 ضاغقنماظغاءماالعؿقازاتماٌاظقةمظؾؿلؤوظنيمسيماظدوظةماظعراضقةم

 

م

م

م

م

م

م

م

م

https://ar.parliament.iq/2019/07/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2019/06/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2019/06/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2019/06/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2019/06/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/05/02/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4/


م(مؼؾنيمغلؾةمعداخالتموغؼاطماظـظامماظذطور9عؾققمرضمم)

 سددماٌداخالت اىـس اظؾفـة احملاصظة اظؽقان االدؿ

 160 ذطر االعـمواظدصاع ذيمضار اظـصر سؿارمرعؿةمسؾدماظعؾاس

 130 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة طؿؾةمعـؿصرون صاحلمحلـمجادؿماًزسؾل

 112 ذطر اظـزاػة بغداد االدؿؼاعة اظلاسديم صؾاحمجؾقبمصاحل

 70 ذطر حؼققماالغلان طرطقك اىؾفةماظرتطؿاغقةماظعراضقة اهللماظصايلارذدمرذادمصؿحم

 67 ذطر اظـزاػة وادط اظـصر ؼقدػمبعريماظؽالبل

 57 ذطر اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ دؼادي اىؾفةماظعراضقةمظؾققارماظقرين رسدمريقدمطازؿماظدػؾؽل

 52 ذطر اٌصايةمواظعشائر غقـقى 1اظعربلمسيماظعراقمحزبماٌشروعم اريدمعدظقلماىربا

 52 ذطر اظؼاغقغقة بغداد اظـصر حلنيمسؾلمطرؼؿماظعؼابل

 50 ذطر اًدعاتمواالسؿار دؼادي االدؿؼاعة اٌعؿقريم برػانمطازؿمسؾدماهلل

 50 ذطر اظعالضاتماًارجقة اظلؾقؿاغقة االهادماالدالعلماظؽرددؿـاغل عــكماعنيمغادر

 45 ذطر اظصقةمواظؾقؽة اظؾصرة تقارمايؽؿةماظقرين حلـمخالرلمغصقػ

 45 ذطر اظـزاػة نػ تقارمايؽؿةماظقرين خاظدمجقادمطازؿماىشعؿل

 45 ذطر اظعالضاتماًارجقة دؼادي تقارمايؽؿةماظقرين صراتمربؿدمسؾدماظؿؿقؿل

 44 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار بابؾ اظـصر صالحمسؾدماظؽرؼؿمراضل

 43 ذطر تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد 2ايؾم ربؿدمذقاعماظلقداغل

 42 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة ذيمضار عـظؿةمبدر رزاقمربقؾسمسفقؿل

 39 ذطر اظـزاػة غقـقى حزبماىؿاػرييماظقرين اريدمسؾدماهللمربؿدماىؾقري
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 39 ذطر اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل طربالء االدؿؼاعة رؼاضمربؿدمسؾلماٌلعقدي

 38 ذطر اًدعاتمواالسؿار بغداد حرطةمصادضقن حلـمداملمسؾاس

 38 ذطر االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ عقلان االدؿؼاعة ربؿقدمادؼبمزوؼرماظؽعيب

 36 ذطر اٌاظقة االغؾار اظـصر صقصؾمحلنيمجؾارماظعقلاوي

 35 ذطر اظعالضاتماًارجقة بغداد عـظؿةمبدر ربؿدمداملمسؾدمايلنيماظغؾان

 34 ذطر اًدعاتمواالسؿار وادط ائؿالفماظؽػاءاتمظؾؿغقري سؾاسمؼابرمسقؼد

 32 ذطر اٌاظقة اٌــك تقارمايؽؿةماظقرين صاحلمداريمسؾدماذلمسؽاب

 32 ذطر اظـزاػة وادط حرطةماظؾشائر طازؿمحلنيمسؾلماظصقادي

 27 ذطر اظـزاػة بابؾ عـظؿةمبدر حلـمذاطرمسقدة

 27 ذطر االتصاالتمواالسالم بغداد االدؿؼاعة سالءمصؾاحماظربقعل

 26 ذطر اظؼاغقغقة غقـقى حزبماظؿؼدمماالؼزؼدي صائبمخدرمغاؼػ

 25 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار نػ طؿؾةمععامظؾؼاغقن سؾقدموحقدمسؾقد

 25 ذطر اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ أربقؾ اظؿغقري-طقرانم طاوةمربؿدمعقظقد

 24 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة ذيمضار االدؿؼاعة صادقمريقدمحلـماظلؾقطل

 24 ذطر االعـمواظدصاع غقـقى حزبماظقصاءماظقرين غاؼػمعؽقػمذـان

 23 ذطر اظؼاغقغقة بابؾ تقارمايؽؿةماظقرين حلـمصدسؿمسلؾ

 22 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة اظـصر ذيالمسؾدماظزػرةمعزسؾماحملؿداوي

 22 ذطر اٌصايةمواظعشائر بغداد تقارمايؽؿةماظقرين دؿارمجؾارمسؾدماهللماىابري

 22 ذطر اظـزاػة غقـقى اظـصر سؾدماظرحقؿمجادؿماظشؿري

 22 ذطر المؼقجد بابؾ اظصادضقنمحرطة سدغانمصققانمعقدك
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 22 ذطر اظصقةمواظؾقؽة ذيمضار االدؿؼاعة صقصؾمسـقدماظعؿرييم شاؼب

 21 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار وادط االدؿؼاعة حلـمجاللمربؿدماظؽـاغل

 21 ذطر اظعالضاتماًارجقة اظؾصرة االدؿؼاعة راعلمجؾارمربؿدماظلؽقين

 21 ذطر اٌاظقة بغداد حزبماٌفينمظؾؿعؿريم ربؿدمصاحبماظدراجل

 20 ذطر اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل طربالء تقارمايؽؿةماظقرين حلـمربؿدمطازؿماٌلعقدي

 20 ذطر االعـمواظدصاع بغداد حرطةماظؾشائر سؾلمجؾارمعؤغسماظغامنل

 20 ذطر اظـزاػة بغداد حزبماظقصاقماظقرين طازؿمسطقةمطازؿماظشؿري

 20 ذطر اٌاظقة صالحماظدؼـ حزبماٌلارماٌدغل عــكمسؾدماظصؿدمربؿدماظلاعرائل

 20 ذطر تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل صالحماظدؼـ حرطةماظصادضقن ربؿدمطرؼؿمسؾدمايلني

 19 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار بابؾ االدؿؼاعة دالممػاديمطازؿماظشؿري

 19 ذطر اٌاظقة اظلؾقؿاغقة طقرانماظؿغقري اهللمصؿاحػقذقارمسؾدم

 18 ذطر اظـزاػة بغداد االدؿؼاعة صؾاحمحلـمربؿدماظعؽقؾل

 18 ذطر اٌاظقة نػ اظـصر سدغانمسؾدمخضريماظزرسي

 18 ذطر اظصقةمواظؾقؽة غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل صارسمصدؼؼمغقريماظربؼػؽاغل

 18 ذطر اٌاظقة نػ االدؿؼاعة اظقائؾلعاجدمسذابمجابرم

 18 ذطر اٌاظقة طرطقك 2اهادمضقىماظقرـقةم ربؿدمسؾلمربؿدممتقؿ

 18 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة االدؿؼاعة عظػرمامساسقؾمذؿققيماظقائؾل

 18 ذطر اظعالضاتماًارجقة طربالء االدؿؼاعة غؾقؾمريزةمربلقن

 18 ذطر اظـزاػة بغداد دساةماالدالم سؾلماظلفقؾمػشاممسؾدماٌؾؽ

 17 ذطر اظشؾابمواظرؼاضة بغداد االدؿؼاعة سؾاسمسؾققيمطازؿ
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 17 ذطر اظشفداءمواظضقاؼا غقـقى علؿؼؾ ضصلمسؾاسمربؿدماظشؾؽل

 16 ذطر اظؼاغقغقة صالحماظدؼـ 2حزبماىؿاػريماظقرـقةم اريدمسؾدماهللمخؾػماىؾقري

 16 ذطر اظؼاغقغقة بابؾ اظـصر اظعزاويرذقدمسدايمطروم

 16 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار بابؾ تقارمايؽؿةماظقرين داملمرقؿريمسؾلماظطػقؾل

 16 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار ذيمضار حرطةماظصادضقن سؾدماالعريمحلـمسؾلمتعقؾان

 16 ذطر واظـرواتماظطؾقعقةماظـػطمواظطاضة اظؾصرة حرطةماظصادضقن سديمسقادمطازؿ

 16 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار عقلان االدؿؼاعة سؾلمدعدونمشالم

 16 ذطر االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ دؼادي حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراق عضرمععـمصاحلماظؽروي

 15 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة بغداد االدؿؼاعة اذبدمػاذؿماظعؼابل

 15 ذطر تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل طربالء اظـصر حازممذبقدمغاجلماًاظدي

 15 ذطر اظـزاػة اظؾصرة وؿعمرجالماظعراق سؾدماالعريمنؿمسؾدماهلل

 15 ذطر المؼقجد نػ دائرونم ربؿقدمجقادماظزجراوي

 15 ذطر اٌاظقة بابؾ واىؿاػريمموؿعماظؽػائات ػقـؿمرعضانمسؾدماىؾقري

 15 ذطر عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل بغداد ائؿالفماظراصدؼـ ؼقغادممؼقدػمطـا

 14 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن سؾدماظلالممسؾدماحمللـماٌاظؽل

 14 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار االغؾار االرادةماظشعؾقة سؾدماهللمسؾدمايؿقدمذؼابماًربقط

 14 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد دساةماالدالم سطقانمدقدمحلـماظعطقاغل

 14 ذطر اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ نػ حرطةماظصادضقن صاضؾمجابرمسؾد

 14 ذطر االعـمواظدصاع ذيمضار طؿؾةمععامظؾؼاغقن طارعمنؿانماظرطابل

 14 ذطر اًدعاتمواالسؿار اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن طازؿمصـفانمايؿاعل
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 14 ذطر االتصاالتمواالسالم بغداد حرطةماظصادضقن غعقؿمسؾدمؼادرماظعؾقدي

 13 ذطر االعـمواظدصاع بغداد ايرطةماالدالعقةمسيماظعراق اريدمجادؿمصابرماالددي

 13 ذطر واظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقةاظـػطم ذيمضار اظـصر حلنيمعاجدماظػاؼز

 13 ذطر اظشفداءمواظضقاؼا اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن خؾػمسؾدماظصؿدمخؾػ

 13 ذطر اٌاظقة بابؾ دساةماالدالمم/تـظقؿماظعراق صادقمعدظقلمريدماظلؾطاغل

 13 ذطر اظرتبقة اظؼاددقة عـظؿةمبدر سؾاسمذعقؾمسقدة

 13 ذطر اظؼاغقغقة بغداد حزبماظشعب صائؼمدسؾقلمسؾدماهلل

 13 ذطر اًدعاتمواالسؿار ذيمضار عـظؿةمبدر وظقدمسؾدمايلـمسؾقد

 12 ذطر اًدعاتمواالسؿار غقـقى حرطةمبابؾققن ادقانمداملمصادق

 12 ذطر اظعالضاتماًارجقة اظلؾقؿاغقة ايزبماظدميؼرارلماظؽقرددؿاغل داغامربؿدمجزاء

 12 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغلم رؼؾقارمرفمعصطػك

 12 ذطر االعـمواظدصاع عقلان تقارمايؽؿةماظقرينم سؾاسمصروطمربلـ

 12 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار اظؼاددقة تقارمايؽؿةماظقرينم سؾلمعاغعمسطقةماظؾدؼري

 12 ذطر االتصاالتمواالسالم غقـقى اظؿؼدمماٌدغلمايرمحزب صالحمحلـمزؼدان

 12 ذطر اظرتبقة ذيمضار االدؿؼاعة ضصلمربلـماظقادري

 12 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار بابؾ حرطةماظؾشائر عـصقرمحلنيمعدورماظؾعقفل

 11 ذطر واالثاراظـؼاصةمواظلقاحةم غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل بشارمريقدمربؿقدماظؽقؽل

 11 ذطر االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ طرطقك 2ظؾعراقمعؿقدونم خاظدمريدمسالويماٌػرجل

 11 ذطر اظؼاغقغقة أربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل رؼؾقارمػاديمسؾدماظرريـ

 11 ذطر االعـمواظدصاع اٌــك االدؿؼاعة دعرانمسؾقدمذاغلماالساجقيب
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 11 ذطر اظؼاغقغقة بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن طازؿمسؾقدماظشؾؾلسؿارم

 11 ذطر االعـمواظدصاع بابؾ االدؿؼاعة ربؿدمرضامداود

 11 ذطر االعـمواظدصاع االغؾار 1ايؾم ربؿدمغاصرمدظلماظؽربقظل

 11 ذطر اظعالضاتماًارجقة اظؾصرة اظـصر عزاحؿمعصطػكمعـصقر

 11 ذطر اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل صالحماظدؼـ عؿقدونمظؾعراق عؼداممربؿدمسؾقدماىؿقؾل

 10 ذطر ىـةماالوضافمواظشؤونماظدؼـقة طربالء حرطةماظصدقمواظعطاء حلنيمسؾلمربؿدماظقلاري

 10 ذطر اًدعاتمواالسؿار بغداد اظـصر حقدرمسؾدماظؽازؿماظػؤادي

 10 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار غقـقى اظـصر خؾقؾمربؿدمدعقد

 10 ذطر اظشؾابمواظرؼاضة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل دؼارمرقبمربؿدماظربواري

 10 ذطر االعـمواظدصاع دؼادي اىؾفةماظعراضقةمظؾققارماظقرين سؾدماًاظؼمعدحتمعاظؽ

 10 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظلؾقؿاغقة اظؿغقريمم-طقرانم شاظبمربؿدمسؾل

 9 ذطر اًدعاتمواالسؿار بغداد تقارمايؽؿةماظقرين عقحانمسؾدالمزياطجادؿم

 9 ذطر االعـمواظدصاع بغداد ائؿالفماظقرـقة زؼادمرارقماىـابل

 9 ذطر اظؼاغقغقة اظؼاددقة االدؿؼاعة ربؿدمسؾلمحلنيماظغزي

 9 ذطر اٌاظقة ذيمضار االدؿؼاعة غاجلمردؼسمسؾدماظلعقدي

 9 ذطر اظؼاغقغقة بغداد اظصادضقنمحرطة وجقفمسؾاسمػادي

 8 ذطر اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ اظؾصرة االدؿؼاعة ادعدمسؾدماظلادةمجادؿ

 8 ذطر االعـمواظدصاع صالحماظدؼـ اظعراقمظالصالح جادؿمحلنيمربؿدمجؾارة

 8 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار طربالء عـظؿةمبدر حاعدمسؾاسمؼادنيماٌقدقي

 8 ذطر اظعالضاتماًارجقة أربقؾ اظؿقاظػمعـماجؾماظدميؼرارقةموماظعداظة سؾدماظؾاريمذبقدمسؾدماهللماٌدرس
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 8 ذطر اظصقةمواظؾقؽة اظؾصرة حرطةمارادة سؾدمسقنمسالويمراػر

 8 ذطر اظصقةمواظؾقؽة صالحماظدؼـ 2حزبماىؿاػريماظقرـقةم ضؿقؾةمابراػقؿمترطلماىؾقري

 8 ذطر اًدعاتمواالسؿار عقلان االدؿؼاعة اظلؾؿانعضرمخزسؾم

 7 ذطر اٌاظقة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل اريدمدؾقؿانماظصػار

 7 ذطر اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار ذيمضار االدؿؼاعة ريدماهللمعزػرماظرطابل

 7 ذطر اظـزاػة بغداد اظـصر رفمػاتػمربلماظدصاسل

 7 ذطر اظـزاػة بغداد اظقصاقماظقرينمحزب طرؼؿمؼقدػمحلـ

 7 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار أربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل غفرومربؿقدمضادر

 7 ذطر اظؼاغقغقة االغؾار اظؿفؿعماٌدغلمظالصالحم/مسؿؾ حيقكمشازيمسؾدماظؾطقػ

 6 ذطر اظـزاػة بغداد اهادمصالحماظدؼـ اريدمإمساسقؾمإبراػقؿماٌشفداغل

 6 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن اريدمدؾقؿمسؾدماظرريـماظؽـاغل

 6 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة اظـصر جؾارمسؾلمحلنيماظعقيب

 6 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغلم ذيالمربؿدمذؽقر

 6 ذطر اظـزاػة بغداد االدؿؼاعة جقادمريدانمطازؿماظلاسدي

 6 ذطر اٌصايةمواظعشائر غقـقى 1حزبماىؿاػريماظقرـقةم حلـمخؾػمسؾقماىؾقري

 6 ذطر اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ بغداد حرطةمارادة حلنيمدعقدمطازؿمسرب

 6 ذطر اظصقةمواظؾقؽة وادط االدؿؼاعة دؾؿانمحلـمبدؼر

 6 ذطر االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل ذيالمخضرمذريوان

 6 ذطر اظـزاػة بغداد 2ايؾم ظقثمعصطػكمريقدماظدظقؿل

 6 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار وادط عازنمسؾداٌـعؿم)ابقمحقدر( عازنمسؾدماٌـعؿمذيعةماظػقؾل
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 6 ذطر اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل أربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽقرددؿاغل ربؿدمذاطرمربؿد

 6 ذطر اظرتبقة طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل عرؼقانمغادرمغصرماظدؼـ

 6 ذطر تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل ذيمضار ايرطةماالدالعقةمسيماظعراقم غاصرمترطلمؼادر

 5 ذطر االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ ذيمضار تقارمايؽؿةماظقرين صؾاحمادعدمؼادني

 5 ذطر اًدعاتمواالسؿار طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل بقلؿقنمسادلموؼسماريد

 5 ذطر اظصقةمواظؾقؽة اٌــك اظـصر صاحلمسؾدمايلـمدؽر

 5 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة االغؾار حزبماظعؿؾمواظقصاء طرؼؿمسػؿانماريد

 5 ذطر االعـمواظدصاع صالحماظدؼـ عـظؿةمبدر عفديمتؼلمامساسقؾمجؾار

 5 ذطر االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد ورينماوال حيقكماريدمصرجماظعقـاوي

 4 ذطر وٌففرؼـماظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرة غقـقى االهادماظقرينماظؽرددؿاغل حلنيمحلـمغرعق

 4 ذطر اظعالضاتماًارجقة دؼادي االهادماظقرينماظؽرددؿاغلم ذريطقمربؿدمصاحل

 4 ذطر اظعالضاتماًارجقة بغداد 1ظؾعراقمعؿقدونم زاصرمغازؿمدؾؿانماظعاغل

 4 ذطر اظعالضاتماًارجقة اظؾصرة وؿعماظعداظةموماظقحدة ساعرمحلنيمجادؿماظػائز

 4 ذطر اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار بغداد تقارمايؽؿةماظقرين ايؿقداويسؾلمجادؿمربؿدم

 4 ذطر االعـمواظدصاع غقـقى حزبماظؿؼدمماير ظطقػمعصطػكماريد

 4 ذطر اظعالضاتماًارجقة غقـقى 1وحدةمابـاءماظعراقم ربؿدماضؾالمسؿرماظصقدظل

 4 ذطر واٌقاهمواالػقارماظزراسة أربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل ربؿدماعنيمصارس

 4 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة االغؾار 1ظؾعراقمعؿقدونم ػقؾتمريدمسؾاسمايؾؾقدل

 4 ذطر عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل اظلؾقؿاغقة اظؿغقري-طقرانم ؼقدػمربؿدمصادق

 3 ذطر اٌاظقة اظلؾقؿاغقة اظعراقاىؿاسةماالدالعقةماظؽرددؿاغقةم/م اريدمريفمرذقدماريدمربؿد
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 3 ذطر حؼققماالغلان اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل خبؿقارمجؾارمسؾل

 3 ذطر االعـمواظدصاع اظؾصرة االدؿؼاعة بدرمصائغمعؽؾػ

 3 ذطر اظشفداءمواظضقاؼا طربالء طؿؾةمععامظؾؼاغقن حلنيماريدمػاديماٌاظؽل

 3 ذطر االعـمواظدصاع بغداد االدؿؼاعة دعدمعاؼعمصاحل

 3 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار االغؾار حزبماظقصاء ضادؿمربؿدمسؾدماظػفداوي

 3 ذطر اظعالضاتماًارجقة غقـقى عـظؿةمبدر زبؿارمربؿقدمؼقدػ

 2 ذطر اٌاظقة بابؾ حرطةماظصادضقن ثاعرمذؼؾانمحلقنمايؿداغل

 2 ذطر واٌقاهمواالػقارماظزراسة عقلان االدؿؼاعة ذيالمصاخرمسقؼد

 2 ذطر اظصقةمواظؾقؽة بغداد االدؿؼاعة جقادمسؾدماظؽازؿمربؿد

 2 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار نػ االدؿؼاعة حلـمرزاقمداوودماظزبقدي

 2 ذطر المؼقجد غقـقى اظـصر خاظدمعؿعبمؼادنيماظعؾقدي

 2 ذطر واظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقةاظـػطم ذيمضار تقارمايؽؿةماظقرين دؿارمجؾارمسؾاسم

 2 ذطر اظـزاػة وادط حرطةماظصادضقن دعدمحلنيمػاذؿ

 2 ذطر اٌاظقة اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل ذريوانمعريزامضادر

 2 ذطر اظرتبقة اظؾصرة اظؿفؿعماٌدغلمظالصالحم/مسؿؾ صػاءمسدغانمذبقد

 2 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة االغؾار 1ايؾم سادلمزيقسمسؾدماظؾطقػ

 2 ذطر عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل صالحماظدؼـ 1اهادمضقىماظقرـقةم سؾلمسؾدماهللمريقدماظصفري

 2 ذطر االعـمواظدصاع عقلان عـظؿةمبدر طرؼؿمسؾققيمجاػقش

 2 ذطر تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد اظؿقارماالجؿؿاسلماظدميؼرارل ربؿدمسؾلمزؼين

 2 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة عـظؿةمبدر ربؿدمطاعؾمحـقن
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 1 ذطر اظصقةمواظؾقؽة طرطقك حزبماظؼرارماظرتطؿاغل اريدمحقدرمضادؿمسؾداهلل

 1 ذطر اٌاظقة دؼادي 1حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراقم اريدمعظفرمإبراػقؿمربؿد

 1 ذطر تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد اظـصر اراسمحؾقبمربؿدمطرؼؿ

 1 ذطر اًدعاتمواالسؿار بغداد اظرتضلموماالصالح ازادمريقدمذػلمدوسمربؿدماظؼرظقدل

 1 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة عقلان حرطةماظؾشائر بفاءماظدؼـمغقرمربؿدحلني

 1 ذطر اظعالضاتماًارجقة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل بقارمراػرمدعقد

 1 ذطر اظـزاػة غقـقى اغؼاذمترطؿانماظعراقمجؾفة ثابتمربؿدمدعقدمرضا

 1 ذطر اٌصايةمواظعشائر بغداد االدؿؼاعة حلـمطرؼؿماظؽعيب

 1 ذطر اظـزاػة بغداد ايزبماٌدغل ريدمؼادرمربلـماٌقدقي

 1 ذطر االعـمواظدصاع اظؼاددقة حرطةماظصادضقن دعدمذاطرمسزؼزماظالعل

 1 ذطر اظؼاغقغقة أربقؾ اىؿاسةماالدالعقةماظؽرددؿاغقةم/ماظعراق دؾقؿمػؿزهمصاحلمخضر

 1 ذطر اظرتبقة غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغلم رعؿةمسؾدماهللمريادي

 1 ذطر اظصقةمواظؾقؽة اظؼاددقة اظـصر سؾدمايلنيمسزؼزماريدماٌقدقي

 1 ذطر اظؼاغقغقة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل سؾدماظرريـمسؿرمربؿد

 1 ذطر االتصاالتمواالسالم بغداد اظـصر سالءمدؽرمدرحان

 1 ذطر االعـمواظدصاع صالحماظدؼـ اظـصر سؿارمؼقدػمريقدماظلاعرائل

 1 ذطر االتصاالتمواالسالم دػقك اظؽرددؿاغلايزبماظدميؼرارلم سؿرمسؾلمربؿدمرؼؽاغل

 1 ذطر تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد وؿعماظقحدةماظعراضقة شاغديمسؾدماظؽرؼؿ

 1 ذطر اظزراسةمواٌقاهمواالػقار بغداد بقارقماًري ربؿدمسـؿانمامساسقؾماًاظدي

 1 ذطر االعـمواظدصاع أربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل غاصرمؼقدػ
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 1 ذطر اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة دؼادي عـظؿةمبدر ػؿاممسؾلمعفديماظؿؿقؿل

 1 ذطر االعـمواظدصاع أربقؾ االهادماظقرينماظؽقرددؿاغل ػفمرؼؿمطؿالمخقرذقد

م

م(مؼؾنيمغلؾةمعداخالتموغؼاطماظـظاممظالغاث10عؾققمرضمم)

 سددماٌداخالت اىـس اظؾفـة احملاصظة اظؽقان االدم

 112 اغـك اظـزاػة بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن ساظقةمغصقفمجادمماظعؾقدي

 78 اغـك اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل وادط االدؿؼاعة اؼـاسمغاجيمطازم

 58 اغـك حؼققماالغلان بغداد 2ظؾعراقمعؿقدونم وحدةمحمؿودمصفد

 49 اغـك اظعالضاتماًارجقة بغداد بقارقماًري سؾقةمصاحلمسوؼدماالعارة

 44 اغـك اظعالضاتماًارجقة بغداد 2ايؾم االمهلنيمحؾقبماظطاظؾاغي

 41 اغـك اًدعاتمواالسؿار نػ اجملؾسماالسؾكماالدالعلماظعراضل دـاءمحمؿدمريقدماٌودوي

 40 اغـك اًدعاتمواالسؿار دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل صقانمصربيمسؾدماًاظق

 31 اغـك االعـمواظدصاع غقـقى اظـصر بلؿةمحمؿدمبلقم

 30 اغـك تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد االدؿؼاعة اغعاممعزؼدمغزؼل

 29 اغـك اٌاظقة بغداد االدؿؼاعة عاجدةمسؾدماظؾطقفمحمؿدماظؿؿقؿي

 26 اغـك اظؼاغقغقة اظلؾقؿاغقة اظؿغقري-طقرانم بهمػارمحمؿودمصؿاح

 24 اغـك اظصقةمواظؾقؽة بغداد حرطةماظصادضقن اطؿػاءمعزػرمايلـاوي

 22 اغـك اٌاظقة غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل اخالصمصؾاحمخضرماظدظقؿي
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 21 اغـك حؼققماالغلان اظلؾقؿاغقة حراكماىقؾماىدؼد ؼلرىمرجبمطؿر

 20 اغـك واالسؿاراًدعاتم غقـقى اظـصر عـىمحلنيمدؾطان

 18 اغـك االضؿصادمواالدؿـؿار طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل دؼالنمشػورمصاحل

 18 اغـك االعـمواظدصاع دؼادي عـظؿةمبدر عـىمصاحلمعفدي

 17 اغـك اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة اظؼاددقة االدؿؼاعة عقلونمجادممداود

 15 اغـك اظرتبقة نػ اظـصر دعادمجؾارمحمؿد

 15 اغـك اظرتبقة غقـقى 1حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراقم ػدىمجاراهللمداوود

 14 اغـك اظعالضاتماًارجقة وادط اظـصر اضؾالمسؾدمايلنيمابومجري

 14 اغـك اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل طربالء حرطةماظصادضقن ظقؾىمصؾقحمحلن

 13 اغـك عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل جوانماحلانمصوزي

 13 اغـك اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة بغداد اظؿفؿعماظعربلمظالصالح/ماظقرـقة زؼؿونمحلنيمعرادماظدظقؿي

 12 اغـك وٌففرؼـماظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرة بغداد حزبماظؿؼدمماٌدغلماير اغؿصارمسؾيمخضرماىؾوري

 11 اغـك اٌاظقة غقـقى 3ايؾم حمادنمريدونمحاعد

 10 اغـك اًدعاتمواالسؿار صالحماظدؼـ 1ظؾعراقمعؿقدونم مشائلمدقابمعطر

 9 اغـك اًدعاتمواالسؿار بغداد حرطةماظؾشائر ظقؾىمعفديمسؾدمايلني

 8 اغـك اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل رؼزانمدظريمعصطػى

 8 اغـك اظصقةمواظؾقؽة اظؼاددقة عـظؿةمبدر عودىمريودماٌودويم دفام

 8 اغـك اظرتبقة طربالء اظـصر عـالمريقدمػاذمماٌودوي

 8 اغـك اظرتبقة دؼادي االدؿؼاعة ػوازنمحلنمعفدي
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 7 اغـك واظـرواتماظطؾقعقةماظـػطمواظطاضة االغؾار حزبماظقصاء ابؿلاممحمؿدمدربمخؾف

 7 اغـك اًدعاتمواالسؿار بغداد عـظؿةمبدر رذقدمريقدماظعؾقديم اميان

 7 اغـك اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة ذيمضار اجملؾسماالسؾكماالدالعلماظعراضل عـىمضادممباضرم

 7 اغـك اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل بابؾ االدؿؼاعة غورسمطاعلمسطقة

 6 اغـك اًدعاتمواالسؿار صالحماظدؼـ 2حزبماىؿاػريماظقرـقةم سؾدماٌطؾبمػاذممعـار

 6 اغـك اظرتبقة عقلان االدؿؼاعة عـؿفىمجربمصاحل

 5 اغـك اظؼاغقغقة طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل اٌاسمصاضلمطؿال

 5 اغـك اًدعاتمواالسؿار ذيمضار اظـصر سالمسودةمالؼذمذـاوة

 5 اغـك ىـةماالوضافمواظشؤونماظدؼـقة صالحماظدؼـ اظـصر صرحانمحلنيطػاءم

 5 اغـك االضؿصادمواالدؿـؿار أربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل عقادةمحمؿدمامساسقل

 4 اغـك اظرتبقة اٌــك حرطةماظصادضقن اذواقمطرؼممحملن

 4 اغـك اظشؾابمواظرؼاضة دػقك حرطةمبابؾققن بقداءمخضرمبفـام

 4 اغـك االضؿصادمواالدؿـؿار غقـقى عـظؿةمبدر ظؾقالمحمؿدمسؾي

 4 اغـك ىـةماالوضافمواظشؤونماظدؼـقة اظؾصرة عـظؿةمبدر عقـاقمابراػقممصقصل

 4 اغـك اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة االدؿؼاعة ناحمحمقلنمذقاع

 4 اغـك االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد اظـصر غدىمذاطرمجودت

 4 اغـك اظرتبقة نػ االدؿؼاعة والءمرحقممحلني

 3 اغـك االضؿصادمواالدؿـؿار غقـقى تقارمايؽؿةماظقرين اغلفاممسؾدماظزػرةمجوادماظغراوي

 3 اغـك اظؼاغقغقة اٌــك االدؿؼاعة رصاهمخضريمجقاد
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 3 اغـك اٌاظقة عقلان اظـصر دفاممذـونمسؾدماهللماظعؼقؾي

 3 اغـك اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة طربالء االدؿؼاعة اظؿؿقؿيصارؿةمسؾاسمطازمم

 3 اغـك االتصاالتمواالسالم بابؾ تقارمايؽؿةماظقرين ظؾـىمرحقممطرؼم

 3 اغـك اظشفداءمواظضقاؼا أربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل ػدارمزبريمسؾدماهلل

 2 اغـك المؼقجد اظؼاددقة طؿؾةمععامظؾؼاغقن ضقىمرضامػاذم 

 2 اغـك االتصاالتمواالسالم دؼادي ائؿالفماظقرـقة اضؾالمسدغانماظؾفقيب

 2 اغـك تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل اظؾصرة اظـصر ثورةمجوادمطازممايؾػي

 2 اغـك اظرتبقة طرطقك اىؾفةماظرتطؿاغقةماظعراضقة خدجيةمسؾيمسؾاس

 2 اغـك اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار االغؾار اظقرـقةمائؿالف مسقعةمحمؿدمخؾقػةمشالب

 2 اغـك اظصقةمواظؾقؽة اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن صػاءمعلؾممبـدر

 2ماغـكماًدعاتمواالسؿارمبغدادمائؿالفماظقرـقةمسائشةمشزالمعفديماٌلاري

 1 اغـك وااهلفرةموٌففرؼـاظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةم غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل خاظدةمخؾقلمرذو

 1 اغـك اظزراسةمواٌقاهمواالػقار عقلان حرطةماظصدقمواظعطاء داللمحلنمحمؿد

 رحيانمحـامأؼوبمطـه
اجملؾسماظشعيبماظؽؾداغلماظلرؼاغلم

 االذقري
 1 اغـك اظعالضاتماًارجقة طرطقك

 1 اغـك واظـرواتماظطؾقعقةماظـػطمواظطاضة اظؾصرة تقارمايؽؿةماظقرين زػرةماظؾفاري

 1 اغـك االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ أربقؾ حراكماىقؾماىدؼد دروةموغسمسؿرمرذقد

 1 اغـك تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد االدؿؼاعة عـاػلمجؾقلمسؾي

 1 اغـك اظعالضاتماًارجقة دؼادي 1حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراقم غاػدةمزؼدمعـفلماظداؼين
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 1 اغـك االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد االدؿؼاعة غلرؼنمصاضلمرحمماظوائؾي

 1 اغـك اظـزاػة االغؾار 1ايؾم غفؾةمجؾارمخؾقػة

 1 اغـك اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ االغؾار اظـصر غفؾةمريدمسؾدمصاحل

م

موعشارطؿفممسيماظؿشرؼعاتماألسضاء(مؼؾنيم11عؾققمرضمم)

 اىـس سددماظؿشرؼعات اظؾفـة احملاصظة اظؽقان االدؿ

 اغـك 2 االضؿصادمواالدؿـؿار اربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل عقادةمربؿدمامساسقؾ

 اغـك 2 اظشفداءمواظضقاؼا اربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل ػدارمزبريمسؾدماهلل

 اغـك 2 اظشفداءمواظضقاؼا اربقؾ االهادماظقرينماظؽرددؿاغل ومساندؾؿكمسؿرمسـؿانم 

 اغـك 1 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ اربقؾ حراكماىقؾماىدؼد دروةموغسمسؿرمرذقد

 سؾدماظؾاريمذبقدمسؾدماهللماٌدرس

اظؿقاظػمعـماجؾماظدميؼرارقةموم

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة اربقؾ اظعداظة

 ذطر 8 اظؼاغقغقة اربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل رؼؾقارمػاديمسؾدماظرريـ

 دؾقؿمػؿزهمصاحلمخضر

اىؿاسةماالدالعقةماظؽرددؿاغقةم/م

 ذطر 8 اظؼاغقغقة اربقؾ اظعراق

 ذطر 4 االعـمواظدصاع اربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل غاصرمؼقدػ

 ذطر 4 االعـمواظدصاع اربقؾ اظؽقرددؿاغلاالهادماظقرينم ػفمرؼؿمطؿالمخقرذقد

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار اربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل غفرومربؿقدمضادر
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 ذطر 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل اربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽقرددؿاغل ربؿدمذاطرمربؿد

 ذطر 1 اظرتبقة اربقؾ اجملؾسماظؼقعلماظؽؾداغل ػقذقارمضرداغمؼؾدامبطرس 

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار اربقؾ ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل ربؿدماعنيمصارس

 ذطر 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ اربقؾ اظؿغقري-طقرانم طاوةمربؿدمعقظقد

 ذطر 0 االتصاالتمواالسالم اربقؾ حراكماىقؾماىدؼد رابقنمتقصقؼمععروفمخضر 

 اغـك 3 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار االغؾار ائؿالفماظقرـقة مسقعةمربؿدمخؾقػةمشالب

 اغـك 3 اظـزاػة االغؾار 1ايؾم غفؾةمجؾارمخؾقػة

 اغـك 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ االغؾار اظـصر غفؾةمريدمسؾدمصاحل

 اغـك 0 واظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقةاظـػطم االغؾار حزبماظقصاء ابؿلاممربؿدمدربمخؾػ

 ذطر 12 اٌاظقة االغؾار اظـصر صقصؾمحلنيمجؾارماظعقلاوي

 ذطر 8 اظؼاغقغقة االغؾار اظؿفؿعماٌدغلمظالصالحم/مسؿؾ حيقكمشازيمسؾدماظؾطقػ

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة االغؾار وؿعماظؿعاون دعدونمجقؼرمصرحانماظدظقؿل 

 ذطر 4 االعـمواظدصاع االغؾار 1ايؾم ربؿدمغاصرمدظلماظؽربقظل

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار االغؾار االرادةماظشعؾقة سؾدماهللمسؾدمايؿقدمذؼابماًربقط

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار االغؾار حزبماظقصاء ضادؿمربؿدمسؾدماظػفداوي

 ذطر 0 واظـرواتماظطؾقعقةاظـػطمواظطاضةم االغؾار حزبماظعؿؾمواظقصاء طرؼؿمسػؿانماريد

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة االغؾار 1ظؾعراقمعؿقدونم ػقؾتمريدمسؾاسمايؾؾقدل

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة االغؾار 1ايؾم سادلمزيقسمسؾدماظؾطقػ

 ذطر 0 المؼقجد االغؾار ائؿالفماالغؾارمػقؼؿـا غعقؿمسؾدماحمللـمسؿر 

 اغـك 6 اظصقةمواظؾقؽة اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن علؾؿمبـدرمصػاء
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 اغـك 2 االضؿصادمواالدؿـؿار اظؾصرة اظؿفؿعماظشعيبماٌلؿؼؾ اغؿصارمحلـمؼقدػمحلـ 

 اغـك 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة االدؿؼاعة ناحمربقلـمذقاع

 اغـك 0 واظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقةاظـػطم اظؾصرة تقارمايؽؿةماظقرين زػرةماظؾفاري

 اغـك 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل اظؾصرة اظـصر ثقرةمجقادمطازؿمايؾػل

 اغـك 0 األوضافمواظشؤونماظدؼـقة اظؾصرة عـظؿةمبدر عقـاقمابراػقؿمصقصؾ

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة اظؾصرة االدؿؼاعة راعلمجؾارمربؿدماظلؽقين

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة اظؾصرة اظـصر عزاحؿمعصطػكمعـصقر

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة اظؾصرة وؿعماظعداظةموماظقحدة ساعرمحلنيمجادؿماظػائز

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة اظؾصرة تقارمايؽؿةماظقرين حلـمخالرلمغصقػ

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة اظؾصرة حرطةمارادة سؾدمسقنمسالويمراػر

 ذطر 4 االعـمواظدصاع اظؾصرة االدؿؼاعة بدرمصائغمعؽؾػ

 ذطر 3 اظـزاػة اظؾصرة وؿعمرجالماظعراق سؾدماالعريمنؿمسؾدماهلل

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن سؾدماظلالممسؾدماحمللـماٌاظؽل

 ذطر 2 اظشفداءمواظضقاؼا اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن خؾػمسؾدماظصؿدمخؾػ

 ذطر 1 اظرتبقة اظؾصرة اظؿفؿعماٌدغلمظالصالحم/مسؿؾ صػاءمسدغانمذبقد

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار اظؾصرة طؿؾةمععامظؾؼاغقن طازؿمصـفانمايؿاعل

 ذطر 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ اظؾصرة االدؿؼاعة ادعدمسؾدماظلادةمجادؿ

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة عـؿصرونطؿؾةم صاحلمحلـمجادؿماًزسؾل

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة اظـصر ذيالمسؾدماظزػرةمعزسؾماحملؿداوي

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة االدؿؼاعة عظػرمامساسقؾمذؿققيماظقائؾل



 006 

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة حرطةماظصادضقن سديمسقادمطازؿ

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة اظـصر جؾارمسؾلمحلنيماظعقيب

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظؾصرة عـظؿةمبدر ربؿدمطاعؾمحـقن

 ذطر 0 المؼقجد اظؾصرة اظـصر ادعدمسؾداالعريمسؾداظغػارمرعؿف 

 اغـك 8 اظؼاغقغقة اظلؾقؿاغقة اظؿغقري-طقرانم صؿاحبفمػارمربؿقدم

 اغـك 2 اظشؾابمواظرؼاضة اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل ارهمزومربؿقدمخدرمربؿقد 

 اغـك 2 عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل جقانماحلانمصقزي

 اغـك 1 اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل رؼزانمدظريمعصطػك

 اغـك 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل بؾقلفمسؾداىؾارمصرعانمسؾل 

 اغـك 0 حؼققماالغلان اظلؾقؿاغقة حراكماىقؾماىدؼد ؼلرىمرجبمطؿر

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة اظلؾقؿاغقة االهادماالدالعلماظؽرددؿـاغل اعنيمغادرعــكم

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة اظلؾقؿاغقة ايزبماظدميؼرارلماظؽقرددؿاغل داغامربؿدمجزاء

 ذطر 12 اٌاظقة اظلؾقؿاغقة طقرانماظؿغقري ػقذقارمسؾدماهللمصؿاح

 اريدمريفمرذقدماريدمربؿد

االدالعقةماظؽرددؿاغقةم/ماىؿاسةم

 ذطر 12 اٌاظقة اظلؾقؿاغقة اظعراق

 ذطر 12 اٌاظقة اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل ذريوانمعريزامضادر

 ذطر 3 اظـزاػة اظلؾقؿاغقة علؿؼؾ رؼؾقارمطرؼؿمربؿقدمحلني 

 ذطر 2 اظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلاظؿعؾقؿم اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل رفمريدماعنيمخضرماشاردقل 

 ذطر 2 عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل اظلؾقؿاغقة اظؿغقري-طقرانم ؼقدػمربؿدمصادق

 ذطر 1 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل حلـمآظلماريدمآظل 
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 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة اظلؾقؿاغقة اظؿغقريمم-طقرانم شاظبمربؿدمسؾل

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل اظلؾقؿاغقة حراكماىقؾماىدؼد درطقتمظطقػممشسماظدؼـمربؿد 

 ذطر 0 حؼققماالغلان اظلؾقؿاغقة االهادماظقرينماظؽرددؿاغل خبؿقارمجؾارمسؾل

 اغـك 6 اظصقةمواظؾقؽة اظؼاددقة عـظؿةمبدر عقدكمريقدماٌقدقيم دفام

 اغـك 1 اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة اظؼاددقة االدؿؼاعة عقلقنمجادؿمداود

 اغـك 0 المؼقجد اظؼاددقة طؿؾةمععامظؾؼاغقن ضقكمرضامػاذؿ 

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة اظؼاددقة حرطةمارادة عؾقانمسؿرانمعقدكمدؾؿان 

 ذطر 8 اظؼاغقغقة اظؼاددقة االدؿؼاعة ربؿدمسؾلمحلنيماظغزي

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة اظؼاددقة اظـصر سؾدمايلنيمسزؼزماريدماٌقدقي

 ذطر 4 االعـمواظدصاع اظؼاددقة حرطةماظصادضقن دعدمذاطرمسزؼزماظالعل

 ذطر 2 اظشؾابمواظرؼاضة اظؼاددقة االدؿؼاعة اريدمريزةمطارعمجرب 

 ذطر 1 اظرتبقة اظؼاددقة عـظؿةمبدر سؾاسمذعقؾمسقدة

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار اظؼاددقة تقارمايؽؿةماظقرينم سؾلمعاغعمسطقةماظؾدؼري

 ذطر 0 المؼقجد اظؼاددقة اظـصر صقصؾمحلانمدؽر 

 اغـك 8 اظؼاغقغقة اٌــك االدؿؼاعة رصاهمخضريمجقاد

 اغـك 1 اظرتبقة اٌــك حرطةماظصادضقن اذقاقمطرؼؿمربلـ

 ذطر 12 اٌاظقة اٌــك تقارمايؽؿةماظقرين صاحلمداريمسؾدماذلمسؽاب

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة اٌــك اظـصر صاحلمسؾدمايلـمدؽر

 ذطر 4 االعـمواظدصاع اٌــك االدؿؼاعة دعرانمسؾقدمذاغلماالساجقيب

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار اٌــك عـظؿةمبدر سديمحامتمراجقجمذعالن 
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 ذطر 0 المؼقجد اٌــك طؿؾةمععامظؾؼاغقن ابقمحلـةمساصلردقلمراضلم 

 اغـك 6 اظصقةمواظؾقؽة بابؾ عـظؿةمبدر عـالموػابمربؿدمصاضؾمسؾل 

 اغـك 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل بابؾ االدؿؼاعة غقرسمطاعؾمسطقة

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار بابؾ اظـصر عفامصاضؾمطازؿمخضري 

 اغـك 0 االتصاالتمواالسالم بابؾ تقارمايؽؿةماظقرين ظؾـكمرحقؿمطرؼؿ

 ذطر 12 اٌاظقة بابؾ وؿعماظؽػائاتمواىؿاػريم ػقـؿمرعضانمسؾدماىؾقري

 ذطر 12 اٌاظقة بابؾ دساةماالدالمم/تـظقؿماظعراق صادقمعدظقلمريدماظلؾطاغل

 ذطر 12 اٌاظقة بابؾ حرطةماظصادضقن ثاعرمذؼؾانمحلقنمايؿداغل

 ذطر 8 اظؼاغقغقة بابؾ تقارمايؽؿةماظقرين صدسؿمسلؾحلـم

 ذطر 8 اظؼاغقغقة بابؾ اظـصر رذقدمسدايمطروماظعزاوي

 ذطر 4 االعـمواظدصاع بابؾ االدؿؼاعة ربؿدمرضامداود

 ذطر 3 اظـزاػة بابؾ عـظؿةمبدر حلـمذاطرمسقدة

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بابؾ اظـصر صالحمسؾدماظؽرؼؿمراضل

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بابؾ تقارمايؽؿةماظقرين داملمرقؿريمسؾلماظطػقؾل

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بابؾ االدؿؼاعة سؾلمشاويمحلـمجادؿ 

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار بابؾ االدؿؼاعة دالممػاديمطازؿماظشؿري

 ذطر 1 واٌقاهمواالػقاراظزراسةم بابؾ حرطةماظؾشائر عـصقرمحلنيمعدورماظؾعقفل

 ذطر 0 المؼقجد بابؾ حرطةماظصادضقن سدغانمصققانمعقدك

 اغـك 39 اظعالضاتماًارجقة بغداد بقارقماًري سؾقةمصاحلمسقؼدماالعارة

 اغـك 39 اظعالضاتماًارجقة بغداد 2ايؾم االمهلنيمحؾقبماظطاظؾاغل
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 اغـك 12 اٌاظقة بغداد االدؿؼاعة عاجدةمسؾدماظؾطقػمربؿدماظؿؿقؿل

 اغـك 6 اظصقةمواظؾقؽة بغداد حرطةماظصادضقن اطؿػاءمعزػرمايلـاوي

 اغـك 3 اظـزاػة بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن ساظقةمغصقػمجادؿماظعؾقدي

 اغـك 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد اظـصر غدىمذاطرمجقدت

 اغـك 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد االدؿؼاعة غلرؼـمصاضؾمرحؿماظقائؾل

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار بغداد حرطةماظؾشائر ظقؾكمعفديمسؾدمايلني

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار بغداد عـظؿةمبدر رذقدمريقدماظعؾقديم اميان

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار بغداد ائؿالفماظقرـقة سائشةمشزالمعفديماٌلاري

 اغـك 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ بغداد حزبماظؿؼدمماٌدغلماير اغؿصارمسؾلمخضرماىؾقري

 اغـك 0 االتصاالتمواالسالم بغداد االدؿؼاعة ذقؿاءمسؾلمحلنيمحلـ 

 اغـك 0 األوضافمواظشؤونماظدؼـقة بغداد اظـصر ػـاءمترطلمسؾدمحلـ 

 اغـك 0 واظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقةاظـػطم بغداد اظؿفؿعماظعربلمظالصالح/ماظقرـقة زؼؿقنمحلنيمعرادماظدظقؿل

 اغـك 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد االدؿؼاعة اغعاممعزؼدمغزؼؾ

 اغـك 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد االدؿؼاعة عـاػؾمجؾقؾمسؾل

 اغـك 0 حؼققماالغلان بغداد 2ظؾعراقمعؿقدونم وحدةمربؿقدمصفد

 اغـك 0 المؼقجد بغداد ٌقاءمذاويماهلالظل ٌقاءمذاويمصـفانمعفـا 

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة بغداد عـظؿةمبدر ربؿدمداملمسؾدمايلنيماظغؾان

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة بغداد 1ظؾعراقمعؿقدونم زاصرمغازؿمدؾؿانماظعاغل

 ذطر 12 اٌاظقة بغداد حزبماٌفينمظؾؿعؿريم ربؿدمصاحبماظدراجل

 ذطر 8 اظؼاغقغقة بغداد اظـصر حلنيمسؾلمطرؼؿماظعؼابل
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 ذطر 8 اظؼاغقغقة بغداد حزبماظشعب صائؼمدسؾقلمسؾدماهلل

 ذطر 8 اظؼاغقغقة بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن سؿارمطازؿمسؾقدماظشؾؾل

 ذطر 8 اظؼاغقغقة بغداد حرطةماظصادضقن وجقفمسؾاسمػادي

 ذطر 8 اظؼاغقغقة بغداد 2ايؾم ؼقغسمضادؿمذغاتلمسؾد 

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة بغداد االدؿؼاعة جقادمسؾدماظؽازؿمربؿد

 ذطر 4 االعـمواظدصاع بغداد حرطةماظؾشائر سؾلمجؾارمعؤغسماظغامنل

 ذطر 4 االعـمواظدصاع بغداد ايرطةماالدالعقةمسيماظعراق اريدمجادؿمصابرماالددي

 ذطر 4 االعـمواظدصاع بغداد اظقرـقةائؿالفم زؼادمرارقماىـابل

 ذطر 4 االعـمواظدصاع بغداد االدؿؼاعة دعدمعاؼعمصاحل

 ذطر 3 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار بغداد تقارمايؽؿةماظقرين سؾلمجادؿمربؿدمايؿقداوي

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد االدؿؼاعة اظلاسديم صؾاحمجؾقبمصاحل

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد اظقرينحزبماظقصاقم طازؿمسطقةمطازؿماظشؿري

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد االدؿؼاعة صؾاحمحلـمربؿدماظعؽقؾل

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد دساةماالدالم ػشاممسؾدماٌؾؽمسؾلماظلفقؾ

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد اظـصر رفمػاتػمربلماظدصاسل

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد حزبماظقصاقماظقرين طرؼؿمؼقدػمحلـ

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد اهادمصالحماظدؼـ إبراػقؿماٌشفداغلاريدمإمساسقؾم

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد االدؿؼاعة جقادمريدانمطازؿماظلاسدي

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد 2ايؾم ظقثمعصطػكمريقدماظدظقؿل

 ذطر 3 اظـزاػة بغداد ايزبماٌدغل ريدمؼادرمربلـماٌقدقي
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 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد دساةماالدالم سطقانمدقدمحلـماظعطقاغل

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن اريدمدؾقؿمسؾدماظرريـماظؽـاغل

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد ورينماوال حيقكماريدمصرجماظعقـاوي

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار بغداد غقصؾماظـاذل غقصؾمذرؼػمجقدهمدفر 

 ذطر 2 اظشؾابمواظرؼاضة بغداد االدؿؼاعة طازؿسؾاسمسؾققيم

 ذطر 2 عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل بغداد ائؿالفماظراصدؼـ ؼقغادممؼقدػمطـا

 ذطر 2 عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل بغداد حزبماجملدماظعراضل راللمخضريمسؾاسمطعقد 

 ذطر 1 اظرتبقة بغداد االدؿؼاعة رسدمحلنيمذؿقي 

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار بغداد حرطةمصادضقن حلـمداملمسؾاس

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار بغداد اظـصر حقدرمسؾدماظؽازؿماظػؤادي

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار بغداد تقارمايؽؿةماظقرين جادؿمعقحانمسؾدالمزياط

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار بغداد اظرتضلموماالصالح ازادمريقدمذػلمدوسمربؿدماظؼرظقدل

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار بغداد بقارقماًري ربؿدمسـؿانمامساسقؾماًاظدي

 ذطر 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ بغداد حرطةمارادة حلنيمدعقدمطازؿمسرب

 ذطر 0 االتصاالتمواالسالم بغداد االدؿؼاعة سالءمصؾاحماظربقعل

 ذطر 0 االتصاالتمواالسالم بغداد حرطةماظصادضقن ؼادرماظعؾقديمغعقؿمسؾد

 ذطر 0 االتصاالتمواالسالم بغداد اظـصر سالءمدؽرمدرحان

 ذطر 0 اٌصايةمواظعشائر بغداد تقارمايؽؿةماظقرين دؿارمجؾارمسؾدماهللماىابري

 ذطر 0 اٌصايةمواظعشائر بغداد االدؿؼاعة حلـمطرؼؿماظؽعيب

 ذطر 0 اٌصايةمواظعشائر بغداد حزبماظقصاقماظقرين حلـمخضريمسؾاسمذقؼرد 
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 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة بغداد االدؿؼاعة اذبدمػاذؿماظعؼابل

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد 2ايؾم ربؿدمذقاعماظلقداغل

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد االجؿؿاسلماظدميؼرارلاظؿقارم ربؿدمسؾلمزؼين

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد اظـصر اراسمحؾقبمربؿدمطرؼؿ

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد وؿعماظقحدةماظعراضقة شاغديمسؾدماظؽرؼؿ

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل بغداد طؿؾةمععامظؾؼاغقن غقريمطاعؾمربؿدمحلـ 

 ذطر 0 حؼققماالغلان بغداد حرطةماظصادضقن اريدمسؾلمحلنيمجقاد 

 ذطر 0 المؼقجد بغداد اظـصر حقدرمجقادمطازؿماظعؾادي 

 ذطر 0 المؼقجد بغداد عـظؿةمبدر سؾداظؽرؼؿمؼقغسمسقالن 

 ذطر 0 المؼقجد بغداد تقارمايؽؿةماظقرين ربؿدمحلنيمذذر 

 اغـك 6 اظصقةمواظؾقؽة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل داظقامصرػادمحاجلمربؿد 

 اغـك 2 اظشؾابمواظرؼاضة دػقك حرطةمبابؾققن بقداءمخضرمبفـام

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل صقانمصربيمسؾدماًاظؼ

 اغـك 1 اٌراةمواالدرةمواظطػقظة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل وصػقةمربؿدمذقكقمعراد 

 اغـك 0 المؼقجد دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل ذؾالمحلـمرعضانمصػر 

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل بقارمراػرمدعقد

 ذطر 12 اٌاظقة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل اريدمدؾقؿانماظصػار

 ذطر 12 اٌاظقة دػقك االهادماالدالعلماظؽقرددؿاغل ذيالماريدمربؿدمدقدو 

 ذطر 8 اظؼاغقغقة دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل سؾدماظرريـمسؿرمربؿد

 ذطر 2 اظشؾابمواظرؼاضة دػقك اظؽرددؿاغلايزبماظدميؼرارلم دؼارمرقبمربؿدماظربواري
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 ذطر 0 االتصاالتمواالسالم دػقك ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل سؿرمسؾلمربؿدمرؼؽاغل

 اغـك 39 اظعالضاتماًارجقة دؼادي 1حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراقم غاػدةمزؼدمعـفؾماظداؼين

 اغـك 4 االعـمواظدصاع دؼادي عـظؿةمبدر عـكمصاحلمعفدي

 اغـك 1 اظرتبقة دؼادي االدؿؼاعة ػقازنمحلـمعفدي

 اغـك 0 االتصاالتمواالسالم دؼادي ائؿالفماظقرـقة اضؾالمسدغانماظؾفقيب

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة دؼادي تقارمايؽؿةماظقرين صراتمربؿدمسؾدماظؿؿقؿل

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة دؼادي االهادماظقرينماظؽرددؿاغلم ذريطقمربؿدمصاحل

 ذطر 12 اٌاظقة دؼادي 1حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراقم اريدمعظفرمإبراػقؿمربؿد

 ذطر 4 االعـمواظدصاع دؼادي اىؾفةماظعراضقةمظؾققارماظقرين سؾدماًاظؼمعدحتمعاظؽ

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار دؼادي اظـصر رؼاضمسؾاسمسؾدماهللمخؾػ 

 ذطر 1 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ دؼادي اظعربلمسيماظعراقمحزبماٌشروع عضرمععـمصاحلماظؽروي

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار دؼادي االدؿؼاعة اٌعؿقريم برػانمطازؿمسؾدماهلل

 ذطر 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ دؼادي اىؾفةماظعراضقةمظؾققارماظقرين رسدمريقدمطازؿماظدػؾؽل

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة دؼادي عـظؿةمبدر سؾلمعفديماظؿؿقؿلػؿامم

 ذطر 0 المؼقجد دؼادي هاظػماظػؿح اؼقبمؼقدػمامساسقؾ 

 اغـك 6 اظصقةمواظؾقؽة ذيمضار دساةماالدالمم/تـظقؿماظعراق زؼـبموحقدمدؾؿانمسؾل 

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار ذيمضار اظـصر سالمسقدةمالؼذمذـاوة

 اغـك 1 اٌراةمواالدرةمواظطػقظة ذيمضار االدؿؼاعة ودـمسؾدمايلنيمصؾقحمحلـ 

 اغـك 1 اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة ذيمضار اجملؾسماالسؾكماالدالعلماظعراضل عـكمضادؿمباضرم

 ذطر 12 اٌاظقة ذيمضار االدؿؼاعة غاجلمردؼسمسؾدماظلعقدي
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 ذطر 12 اٌاظقة ذيمضار طؿؾةمععامظؾؼاغقن سؾداهلاديمعقحانمسؾدماهللمامساسقؾ 

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة ذيمضار االدؿؼاعة صقصؾمسـقدماظعؿرييم شاؼب

 ذطر 4 االعـمواظدصاع ذيمضار اظـصر سؿارمرعؿةمسؾدماظعؾاس

 ذطر 4 االعـمواظدصاع ذيمضار طؿؾةمععامظؾؼاغقن طارعمنؿانماظرطابل

 ذطر 3 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار ضارذيم االدؿؼاعة ريدماهللمعزػرماظرطابل

 ذطر 1 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ ذيمضار تقارمايؽؿةماظقرين ادعدمؼادنيمصؾاح

 ذطر 1 اظرتبقة ذيمضار االدؿؼاعة ضصلمربلـماظقادري

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار ذيمضار عـظؿةمبدر وظقدمسؾدمايلـمسؾقد

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار ذيمضار حرطةماظصادضقن تعقؾانسؾدماالعريمحلـمسؾلم

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة ذيمضار عـظؿةمبدر رزاقمربقؾسمسفقؿل

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة ذيمضار االدؿؼاعة صادقمريقدمحلـماظلؾقطل

 ذطر 0 واظـرواتماظطؾقعقةاظـػطمواظطاضةم ذيمضار اظـصر حلنيمعاجدماظػاؼز

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة ذيمضار تقارمايؽؿةماظقرين دؿارمجؾارمسؾاسم

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل ذيمضار ايرطةماالدالعقةمسيماظعراقم غاصرمترطلمؼادر

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار صالحماظدؼـ 1ظؾعراقمعؿقدونم مشائؾمدقابمعطر

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار صالحماظدؼـ 2حزبماىؿاػريماظقرـقةم عـارمسؾدماٌطؾبمػاذؿ

 اغـك 0 األوضافمواظشؤونماظدؼـقة صالحماظدؼـ اظـصر طػاءمصرحانمحلني

 ذطر 12 اٌاظقة صالحماظدؼـ حزبماٌلارماٌدغل عــكمسؾدماظصؿدمربؿدماظلاعرائل

 ذطر 8 اظؼاغقغقة صالحماظدؼـ 2حزبماىؿاػريماظقرـقةم اهللمخؾػماىؾقرياريدمسؾدم

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة صالحماظدؼـ 2حزبماىؿاػريماظقرـقةم ضؿقؾةمابراػقؿمترطلماىؾقري
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 ذطر 4 االعـمواظدصاع صالحماظدؼـ اظعراقمظالصالح جادؿمحلنيمربؿدمجؾارة

 ذطر 4 االعـمواظدصاع اظدؼـصالحم عـظؿةمبدر عفديمتؼلمامساسقؾمجؾار

 ذطر 4 االعـمواظدصاع صالحماظدؼـ اظـصر سؿارمؼقدػمريقدماظلاعرائل

 ذطر 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل صالحماظدؼـ ظؾعراقمعؿقدون عؼداممربؿدمسؾقدماىؿقؾل

 ذطر 2 واظؿطقؼرماظربٌاغلعؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلم صالحماظدؼـ 1اهادمضقىماظقرـقةم سؾلمسؾدماهللمريقدماظصفري

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل صالحماظدؼـ حرطةماظصادضقن ربؿدمطرؼؿمسؾدمايلني

 اغـك 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل طربالء حرطةماظصادضقن ظقؾكمصؾقحمحلـ

 اغـك 1 اظرتبقة طربالء اظـصر عـالمريقدمػاذؿماٌقدقي

 اغـك 1 اٌرأةمواالدرةمواظطػقظة طربالء االدؿؼاعة سؾاسمطازؿماظؿؿقؿلصارؿةم

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة طربالء االدؿؼاعة غؾقؾمريزةمربلقن

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار طربالء عـظؿةمبدر حاعدمسؾاسمؼادنيماٌقدقي

 ذطر 2 اظعؾؿلاظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثم طربالء االدؿؼاعة رؼاضمربؿدمسؾلماٌلعقدي

 ذطر 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل طربالء تقارمايؽؿةماظقرين حلـمربؿدمطازؿماٌلعقدي

 ذطر 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل طربالء حرطةماظؾشائر ؼادرمسؾدمصكقؾمربؿدمحلني 

 ذطر 2 اظشفداءمواظضقاؼا طربالء طؿؾةمععامظؾؼاغقن حلنيماريدمػاديماٌاظؽل

 ذطر 0 تـػقذماظربغاعجمايؽقعلمواظؿكطقطماالدؿرياتقفل طربالء اظـصر ذبقدمغاجلماًاظديحازمم

 ذطر 0 األوضافمواظشؤونماظدؼـقة طربالء حرطةماظصدقمواظعطاء حلنيمسؾلمربؿدماظقلاري

 رحيانمحـامأؼقبمطـف

اجملؾسماظشعيبماظؽؾداغلماظلرؼاغلم

 اغـك 39 اظعالضاتماًارجقة طرطقك االذقري

 اغـك 8 اظؼاغقغقة طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل اٌاسمصاضؾمطؿال



 026 

 اغـك 2 االضؿصادمواالدؿـؿار طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل دؼالنمشػقرمصاحل

 اغـك 1 اظرتبقة طرطقك اىؾفةماظرتطؿاغقةماظعراضقة خدجيةمسؾلمسؾاس

 ذطر 12 اٌاظقة طرطقك 2اهادمضقىماظقرـقةم ربؿدمسؾلمربؿدممتقؿ

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة طرطقك حزبماظؼرارماظرتطؿاغل اريدمحقدرمضادؿمسؾداهلل

 ذطر 3 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار طرطقك 2حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراقم راطانمدعقدمسؾلمرضقان 

 ذطر 1 سيماضؾقؿاالضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةم طرطقك 2ظؾعراقمعؿقدونم خاظدمريدمسالويماٌػرجل

 ذطر 1 اظرتبقة طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل عرؼقانمغادرمغصرماظدؼـ

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغل بقلؿقنمسادلموؼسماريد

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغلم ذيالمربؿدمذؽقر

 ذطر 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة طرطقك االهادماظقرينماظؽرددؿاغلم عصطػكرؼؾقارمرفم

 ذطر 0 حؼققماالغلان طرطقك اىؾفةماظرتطؿاغقةماظعراضقة ارذدمرذادمصؿحماهللماظصايل

 اغـك 12 اٌاظقة عقلان اظـصر دفاممذـقنمسؾدماهللماظعؼقؾل

 اغـك 1 اظرتبقة عقلان االدؿؼاعة عـؿفكمجربمصاحل

 اغـك 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار عقلان حرطةماظصدقمواظعطاء داللمحلـمربؿد

 ذطر 4 االعـمواظدصاع عقلان تقارمايؽؿةماظقرينم سؾاسمصروطمربلـ

 ذطر 4 االعـمواظدصاع عقلان عـظؿةمبدر طرؼؿمسؾققيمجاػقش

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار عقلان االدؿؼاعة سؾلمدعدونمشالم

 ذطر 1 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ عقلان االدؿؼاعة ربؿقدمادؼبمزوؼرماظؽعيب

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار عقلان االدؿؼاعة عضرمخزسؾماظلؾؿان

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار عقلان االدؿؼاعة ذيالمصاخرمسقؼد
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 ذطر 0 واظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقةماظـػط عقلان حرطةماظؾشائر بفاءماظدؼـمغقرمربؿدحلني

 اغـك 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل نػ هاظػماظػؿح رذامحيقكمسؾقسمػاغل 

 اغـك 1 اظرتبقة نػ اظـصر دعادمجؾارمربؿد

 اغـك 1 اظرتبقة نػ االدؿؼاعة والءمرحقؿمحلني

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار نػ اجملؾسماالسؾكماالدالعلماظعراضل دـاءمربؿدمريقدماٌقدقي

 ذطر 12 اٌاظقة نػ اظـصر سدغانمسؾدمخضريماظزرسي

 ذطر 12 اٌاظقة نػ االدؿؼاعة عاجدمسذابمجابرماظقائؾل

 ذطر 3 اظـزاػة نػ تقارمايؽؿةماظقرين خاظدمجقادمطازؿماىشعؿل

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار نػ طؿؾةمععامظؾؼاغقن سؾقدموحقدمسؾقد

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار نػ االدؿؼاعة حلـمرزاقمداوودماظزبقدي

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار نػ اظـصر احلانمثعؾانمسؾدمسؾلمطازؿ 

 ذطر 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ نػ حرطةماظصادضقن صاضؾمجابرمسؾد

 ذطر 0 ؼقجدالم نػ دائرونم ربؿقدمجقادماظزجراوي

 اغـك 12 اٌاظقة غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل اخالصمصؾاحمخضرماظدظقؿل

 اغـك 12 اٌاظقة غقـقى 3ايؾم ربادـمريدونمحاعد

 اغـك 4 االعـمواظدصاع غقـقى اظـصر بلؿةمربؿدمبلقؿ

 اغـك 2 االضؿصادمواالدؿـؿار غقـقى عـظؿةمبدر ظؾقالمربؿدمسؾل

 اغـك 2 االضؿصادمواالدؿـؿار غقـقى تقارمايؽؿةماظقرين اغلفاممسؾدماظزػرةمجقادماظغراوي

 اغـك 1 اظرتبقة غقـقى 1حزبماٌشروعماظعربلمسيماظعراقم ػدىمجاراهللمداوود

 اغـك 1 اًدعاتمواالسؿار غقـقى اظـصر عـكمحلنيمدؾطان
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 اغـك 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل خاظدةمخؾقؾمرذق

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة غقـقى 1وحدةمابـاءماظعراقم ربؿدماضؾالمسؿرماظصقدظل

 ذطر 39 اظعالضاتماًارجقة غقـقى عـظؿةمبدر زبؿارمربؿقدمؼقدػ

 ذطر 8 اظؼاغقغقة غقـقى حزبماظؿؼدمماالؼزؼدي صائبمخدرمغاؼػ

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل صارسمصدؼؼمغقريماظربؼػؽاغل

 ذطر 4 االعـمواظدصاع غقـقى حزبماظقصاءماظقرين غاؼػمعؽقػمذـان

 ذطر 4 االعـمواظدصاع غقـقى حزبماظؿؼدمماير ظطقػمعصطػكماريد

 ذطر 3 اظـؼاصةمواظلقاحةمواالثار غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل بشارمريقدمربؿقدماظؽقؽل

 ذطر 3 اظـزاػة غقـقى حزبماىؿاػرييماظقرين اريدمسؾدماهللمربؿدماىؾقري

 ذطر 3 اظـزاػة غقـقى اظـصر سؾدماظرحقؿمجادؿماظشؿري

 ذطر 3 اظـزاػة غقـقى ةماغؼاذمترطؿانماظعراقھجب ثابتمربؿدمدعقدمرضا

 ذطر 2 اظشفداءمواظضقاؼا غقـقى علؿؼؾ ضصلمسؾاسمربؿدماظشؾؽل

 ذطر 2 عؤدلاتماجملؿؿعماٌدغلمواظؿطقؼرماظربٌاغل غقـقى 1ظؾعراقمعؿقدونم اداعةمسؾداظعزؼزمربؿدمسؾداظعزؼز 

 ذطر 1 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغل ذريوانمذيالمخضر

 ذطر 1 االضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمسيماضؾقؿ غقـقى اظـصر ربؿدمربؿقدمزاػرمربؿقد 

 ذطر 1 اظرتبقة غقـقى ايزبماظدميؼرارلماظؽرددؿاغلم رعؿةمسؾدماهللمريادي

 ذطر 1 اظرتبقة غقـقى 1حزبماىؿاػريماظقرـقةم ربؿدمصرعانمذاػرمدؾؿان 

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار غقـقى حرطةمبابؾققن ادقانمداملمصادق

 ذطر 1 اظزراسةمواٌقاهمواالػقار غقـقى اظـصر ربؿدمدعقدخؾقؾم

 ذطر 1 اظعؿؾمواظشؤونماالجؿؿاسقةموااهلفرةموٌففرؼـ غقـقى االهادماظقرينماظؽرددؿاغل حلنيمحلـمغرعق
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 ذطر 0 االتصاالتمواالسالم غقـقى حزبماظؿؼدمماٌدغلماير صالحمحلـمزؼدان

 ذطر 0 اٌصايةمواظعشائر غقـقى 1سيماظعراقممحزبماٌشروعماظعربل اريدمعدظقلماىربا

 ذطر 0 اٌصايةمواظعشائر غقـقى 1حزبماىؿاػريماظقرـقةم حلـمخؾػمسؾقماىؾقري

 ذطر 0 اٌصايةمواظعشائر غقـقى اظـفجماظدميؼرارل عقزرمرياديمدؾطانمؼقدػ 

 ذطر 0 اٌصايةمواظعشائر غقـقى اظـصر غقافمدعقدمزؼدمصرحان 

 ذطر 0 المؼقجد غقـقى اظـصر ؼادنيماظعؾقديمخاظدمعؿعب

 ذطر 0 المؼقجد غقـقى علؿؼؾ ربؿدمابراػقؿمسؾلمسقلك 

 اغـك 39 اظعالضاتماًارجقة وادط اظـصر اضؾالمسؾدمايلنيمابقمجري

 اغـك 2 اظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل وادط االدؿؼاعة اؼـاسمغاجلمطازؿ

 اغـك 0 االتصاالتمواالسالم وادط عـظؿةمبدر وصاءمحلنيمدؾؿانمصارس 

 اغـك 0 اظـػطمواظطاضةمواظـرواتماظطؾقعقة وادط تقارمايؽؿةماظقرين دعدؼةمسؾداهللمسقسيمحلني 

 ذطر 6 اظصقةمواظؾقؽة وادط االدؿؼاعة دؾؿانمحلـمبدؼر

 ذطر 3 اظـزاػة وادط اظـصر ؼقدػمبعريماظؽالبل

 ذطر 3 اظـزاػة وادط حرطةماظؾشائر طازؿمحلنيمسؾلماظصقادي

 ذطر 3 اظـزاػة وادط حرطةماظصادضقن دعدمحلنيمػاذؿ

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار وادط االدؿؼاعة حلـمجاللمربؿدماظؽـاغل

 ذطر 2 االضؿصادمواالدؿـؿار وادط عازنمسؾداٌـعؿم)ابقمحقدر( عازنمسؾدماٌـعؿمذيعةماظػقؾل

 ذطر 1 اظرتبقة وادط تقارمايؽؿةماظقرين سؾلمشرطانمساعرمحلني 

 ذطر 1 اًدعاتمواالسؿار وادط ائؿالفماظؽػاءاتمظؾؿغقري سؾاسمؼابرمسقؼد

م


