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ًًَهاسيُنإ يُدادطا طضايًُناْذا  ًَؼ  دَطتخظتُٓ طُس ذاَيُتِ ث
8 

 بُػِ دووَّ
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ًًَهاسيًُناِْ دادطا َُدًَُْنإ )بُسايٌ و باسّ   ًَؼ دَطتخظتُٓ طُس ث

ًًَُتٌ و باسّ ػاسطتاٌْ(  نُط

61 

ًَٓحُّ  بُػِ ث
ًًَهاسيٌ يُفُسَاْطُناٌْ   ًَؼ ًَهشدٕ دَطتخظتُٓ طُس ذاَيُتُناٌْ ث ًَبُج ج

ًَش و دٖىى ًَُاِْ و ُٖوي  طً
 

79 

ًَؼًٓاسَنإ  85 ث
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ًَييذاِْ دميىنشاطييٌ و َييافِ َييشؤظ    ًَىَّ ثييشؤرَّ ثاَيجؼييتِ دادطيياى طييُْتُسّ ثُسَث بييُٖاوناسّ  DHRDيُضىاسضيي

ًٌََُٗ ثشؤرَنُّ بُُٓدماّ طُياْذى يُُٖسَيُِ نىسدطتاْ NEDسَيهخشاوّ طٓذوقِ ثاَيجؼتِ دميىنشاطٌ  ذا طاَيِ ط
ًَتيُ طياَيِ ضيىاسًًََُوَى يُسنواْطيُّ بشن     و بَُُؾ ًَذَْ ُآلتِ وابيىوِْ تيُواوَإ بُطيُسبُىؤيِ دَطي    ثشؤرَنُ ث

إ دادوَسٍ و طُسبُىؤبىوِْ دادطانإ و دَطتُٓىظتُٓ ْاو ناسوباسّ دادطانيإ و طيُسوَسيبىوِْ ياطيا و ُٖوَييذ    
ًَييذاِْ و بييؤ طُسناْذْييُوَّ َتُاْييُّ تييُواوّ ٖاوآلتًييإ بُدَطييُآلتِ دادطانييإ   طييُسوَسّ ياطيياى طييُْتُسّ ثُسَث

ًَُّٗ ساثؤستِ ىؤّ بؤ طاَيِ  DHRDدميىنشاطِ و َافِ َشؤظ  ًَىَّ ثشؤرَنيُدا دَىاتيُ سووى     2009ط يُضىاسضي
ًًَهاسياُّْ نُيُطاَيِ  ًَؼ اوٕ يُدرّ طُسوَسّ ياطا و َافُناِْ َشؤظ دا ُٓدماَذس2009بُدَطتخظتُٓ طُس ُٓو ث

ًَٓاِْ صاًْاسيًيُنإ و نؤنشدْيُوَّ     و تؤَُتباسإى  ًَؼُ و يَُجُس يُبيُسدَّ بُدَطيتٗ ًَو ن طُسَسناّ بىوِْ نؤََُي
ًَشى بُآلّ بُٖؤّ ٖاوناسّ و ثاَيجؼتِ رَاسَيُى يُدادوَسإ و ًَطشاِْ داوانياسّ   داتانإ بُتايبُتِ يُػاسٍ ُٖوي ج

ًًَهاسياُْ تؤَياس بهشَيي        سَيضَسإ و َافٓاطإطؼتِ و ثا ًَؼي ى نُبىوُْ ٖؤّ ٓاطاْهشدٌْ ناسَنامنيإ و تيىاْشا ٓيُو ث
ًَتُ ٖيؤّ يَُجيُس و ٓاطيتُْر دسووطيتهشدٕ يُبيُسدَّ طيُسو       ّ ياطيا و طيُسبُىؤيٌ تيُواوّ دَطيُآلتِ     َسنُدَب

ًَؼُناًْإ.دادوَسّ و طُسناْذُْوَّ َتُاُّْ تُواوّ ٖاوآلتًإ بُدَطُآلتِ دادطانإ   بؤ يُناليًهشدُْوَّ ن
ًًَهاسٍ و دَطيتذسَيزياُّْ نُدَنشَيٓيُ         ًَؼي ٓاَاْخ يُّ ساثؤستُ بشيتًًيُ يُدَطتًٓؼياْهشدٕ و ىظيتُٓسنووّ ٓيُو ث
ًَهؤَيًٓييُوَ و دادطايهشدْييذا و كبشدْييِ يَُجييُسَناِْ بييُسدَّ        طييُس َافييُناِْ َييشؤظ و تؤَييُتباسإ يييُقؤْايٌ ي

ُْٖذَيو نُغ و داَُصساوَ يُطُس و دَطُآلتِ ياطاوَ ىؤيإ ببًُٓٓوَى ٖيُسوَٖا   دَطُآلتِ دادوَسٍ نُ وادَنات
ًَذإ و ثاساطتِٓ َافيُناِْ َيشؤظ و    طُسبُىؤيٌ تُواوّ دَطُآلتِ دادوَسّ و ضُطجاْذِْ ذهىَِ ياطا و ثُسَث

 ُّٓ ساثؤستُيُ.تؤَُتباسإ و طُسناْذُْوَّ َتُاُّْ تُواوّ  ٖاوآلتًإ بُدَطُآلتِ دادطانإ يُٓاَادمُناِْ 
ًًَهاسيًُنإ يييَُاوَّ طيياَيِ   ًَؼيي ًَذاْييُ طييُسَسناّ نييشدَّ ضيياودَيشّ و دَطتخظييتُٓ طييُس ث ًَطييُّ ٓاَارَث ٓييُوَّ ج

ًَُا   ًَش و طيييً ٌ سابيييشدوودا تيييىاْشا ضيييىاس طيييًًُٓاس يُػييياسَناِْ ٖيييُوي  ِْ و دٖيييؤى سَيهبخشَيييي  بُْاوًْؼييياُْناْ
ًَهشدِْ سااقييٌ و ياطيياّ طييُ اْذٕ و ػييهؤَُْذّ دَطييُآلتِ  ًَبييُج )ىىَيٓذُْوَيييُنِ سَىُٓطشاْييُ بييؤ ياطيياّ ج

ًًَييذا ْضيهييُّ  دوو طييُد نييُغ بُػييذاسبىوٕ  200دادوَسّ بُطييُس داَىدَصطييا ذهييىٌَ و ْاذهىًًَُناْييذا(ى نُت
ًَشنيييُنإ و فُسَاْبييُساٌْ    إيييُدادوَسإ و ثيياسَيضَس  ًَشنيًييُ   و و طييُسؤنِ يُنييُ ناسط ياطييايٌ طييُس بُيُنييُ ناسط

 ذهىًًَُنإ.
ًَهِ تش يُضاكنًًُنإ بشيتًبيىو ييُ نؤنشدْيُوَّ ْضيهيُّ      )ييُى ٖيُصاس( بشنيياسّ دادطياّ تيًَُضّ       1000بُػ

ًَُاِْ و دٖييؤى بُطييً ُتِ تييًَُضّ       ًََُٗيطييىُْوَّ طييً ٖييُسَيُِ نىسدطييتإ و ٓييُو بشنياساْييُّ نُيييُدادطاناِْ ت
ًًَييإ يُكيييُٕ دوو تىَيييزَسّ ياطييايًُوَ. نييُ دواتييش        دَسنييشاوَى بَُُبُطيييت َُٖيٗ  ًَٓحاْييذٌْ بٓييَُاّ ياطييايِ ي

ًَهِ طُسبُىؤدا بآلو دَنشَيتُوَ.   يُثُستىون
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ًََُٗيطيىُْوَّ      ًَضآًِْ ىؤَإ ٓاساطتُّ ُٖس يُى يُبُسنَيضإ طيُسؤنِ دادطياّ ت ًَطُّ ىؤيُتِ نُطىثاغ و ث ج
ًَُاِْ )دادوَس ييُتً  سىايإ ػيُسي (    ًََُٗيطيىُْوَّ ْاوضيُّ دٖيؤى )دادوَس       ْاوضُّ طً و طيُسؤنِ دادطياّ ت

ًَؼهُػًإ نشدئ بؤ ْضيهبىوُْوَ و طُيؼنت  حمَُُد َُٓني ػُسَفاٌْ( بهُئ بؤ ُٓو ثاَيجؼتِ و ٖاوناسياُّْ ث
 .بُٓاَادمُناِْ ُّٓ ثشؤرَيُ

 
 
 
 

ًَذاٌْ  طُْتُسّ ثُسَث
 دميىنشاطِ و َافِ َشؤظ

DHRD 
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 دةسثَيك

دواْيضَ  ذُوت طيُد و   712دا يُسنَيطُّ تًُُناِْ ضاودَيشّ يُُٖسَيُِ نىسدطتاْذاى تىاْشا 2009يَُاوَّ طاَيِ 
ًًَهاسّ و كدإ تؤَاسبهُئ يُطُس طُسوَسّ ياطاو َافُناٌْ َشؤظ و تؤَُتباسإ ًَؼ ًَِ   ذاَيُتِ ث ًَىَّ طياَج ى بُػي

بييؤ صييياتش سووْهشدْييُوَ  ى ِ ٖييُسَيُِ نىسدطييتاْذا  ُٖسنََييُنِ وَسطييااوَى يييُدادطا جييؤسا و جؤسَنيياِْ ػيياسَناْ   
ًًَهاسيًُنإ بُساَبييييُس رَيييياسَّ ٓييييُو داواياْييييُّ يُدا  ًَؼيييي طاناْييييذا تؤَيييياسنشاوٕى ديُىظييييتُٓ سووّ سَيييييزَّ ث

بُيُبُسضيياوطشتِٓ نشاْييُوَّ صييياتشّ دادطانييإ و بٓهييُناِْ ثييؤيًع و فُسَاْطييُ تايبُبُْييذَناِْ ٓييُّ بييىاسَى   
ًَ ُاٌْ يييُوَسطشتِٓ داتييا و صاًْاسيًييُنإى ٖييُسوَٖا يُبييُسدَّ نيياس و ضيياكنًًُناِْ يُٖييُسدوو ػيياسّ دٖييؤى و طييً

ًَش و داَىدَصطيا ثُيىَْ      ييذاسَنإ بيُّ   ذسَيهخشاوَناِْ نؤََُيطاّ َُدَِْ و ُْنشاْيُوَّ صيياتشّ دادطانياِْ ٖيُوي
ًَؼييُ و  ثشؤرَييُ بييُسنووّ تًُيُنإ و نيياس و ضياكنِ سَيهخشاوَناْييذاى ٓيُّ ىؼييتُيُّ ىيىاسَوَ رَيياسَ       و سَييزَّ ن

َِ ػاسَنُ سووٕ دَناتُوَ  ًًَهاسيًُنإ يُُٖس ط ًَؼ ًَِ ُٖسنََُنِ وَسطااوَىنُ ث ًَىَّ طاَج ٍَ  بُػ بُبُساوسد يُطُ
ًَهشدٕ ييييُ    دا تؤَييياسنشاو2009ٕرَييياسَّ ٓيييُو داواياْيييُّ يُطييياَيِ   ًَبيييُج ٌَ ٓاَيييارَدإ بُدَوطيييًُناٌْ ج بيييُب

ٍَ داواناْيذاى وَى     ًَهشدٌْ ُٖسَيِ بَُٖىٍ جًاواصٍ طشوػيت ُٓو دَوطًاُْ بُبُساوسد ييُ طيُ ًَبُج فُسَاْطُناٌْ ج
 - :ُٓو ٓاَاساُّْ كّ ىىاسَوَ ىشاوُْتُ سوو

 

 يُنُّ: دادطا طضايًُنإ )تاوإى نُتٔى ُْوجُواْإ(
 

ّ بُسدَّ رَاسَّ داوا ْاوّ ػاس ر
  دادطانإ  

ّ رَييييييييييييييييييييييياسَّ داوا
 يُنالنشاوَنإ

سَييييزَّ طيييُدّ داوا  
 يُنالنشاوَنإ

ًًَهاسيًُنإ  ًَؼييييييييييييي ث
 ٕ  تؤَاسنشاوَنيييييييييييييييا

 يُُٖسَيُِ نىسدطتإ
ًَش 1   %61.97 3425 5526 ُٖوي

ًَُاٌْ 2 ذاَيُت 223  %74.81 8978 12001 طً
 %98.69 3794 3844 دٖؤى 3
  %75.78 16197 21371 نؤّ طؼتِ 4
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ًَهؤيًُٓوَ:  دووَّ: دادطاناِْ ي
 

ّ رَيييييييييييياسَّ داوا ْاوّ ػاس ر
  بُسدَّ دادطانإ 

ّ رَييييييييييييييييياسَّ داوا
 يُنالنشاوَنإ

سَيييييزَّ طييييُدّ 
داوا 

 يُنالنشاوَنإ

ًًَهاسيًُنإ تؤَاسنشاوَنإ ًَؼ  ث
 يُُٖسَيُِ نىسدطتإ

ًَش 1   ............. دياسيُٓنشاوَ 19961 ُٖوي
ًَُاٌْ 2 ذاَيُت 147  %91.83 28476 31009 طً

 %96.39 13436 13939 دٖؤى 3
ًَش ............. ........... 64909 نؤّ طؼتِ 4  يُبُسُْبىوِْ ٓاَاسّ ُٖوي

 
 

 :ًَُّٗ ًًَُتٌ و باسّ ػاسطتاٌْ(ط  دادطا َُدًَُْنإ )بُسايٌ و باسّ نُط
 

ّ بُسدَّ رَاسَّ داوا ْاوّ ػاس ر
  دادطانإ  

ّ رَييييييييييييييييييييييياسَّ داوا
 يُنالنشاوَنإ

سَييييزَّ طيييُدّ داوا  
 يُنالنشاوَنإ

ًًَهاسيًُنإ  ًَؼييييييييييييي ث
 ٕ  تؤَاسنشاوَنيييييييييييييييا

 يُُٖسَيُِ نىسدطتإ
ًَش 1   %78.16 11488 14698 ُٖوي

ًَُاٌْ 2 ذاَيُت 204  %83.88 13497 16089 طً
 %97.99 5480 5592 دٖؤى 3
 %83.74 30465 36379 نؤّ طؼتِ 4
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 دا 2009 حاَلةتةكانى ثَيشَيلكاريية تؤماركراوةكان لةساَلىزانيارى لةسةر 

 

 
ًًَهاسّ و  دواْييضَذييُوت طييُد و   712دا تييىاْشا يُسنَيطييُّ ضيياودَيشَناُْوَ   2009يُطيياَيِ   ًَؼيي كدإ  ذاَيييُتِ ث

ّ   تؤَاسبهُئ يُطيُس طيُسوَسّ ياطياو َافيُناٌْ َيشؤظ       ًَش و     و تؤَيُتباسإ ييُ دادطيا ًَُاٌْ و ٖيُوي ػياسَناٌْ طيً
ًَىَيُّ ىىاسَوَ:ٕى بؤ ُٓو َُبُطتُ ضُْذَٖا فؤسّ يُكيُٕ ضاودَيشَناُْوَ تؤَاسنشاو ى دٖؤى  بُّ ػ

 
َِ ذاَيُت  (223بُػِ يُنُّ: )  ُْوجُواْإ( )نُتٔ و تاوإ و دادطا طضايًُناْذايُدوو طُد و بًظ  و ط

ًَهؤيًُٓوَ طُد و ضٌ و ذُوت ذاَيُت (147)بُػِ دووَّ:   .دايُ دادطاناٌْ ي
:ًَُّٗ  ذاَيُت يُ دادطاّ تًَُضّ ُٖسَيُِ نىسدطتإ (ضٌ 40) بُػِ ط

ُ   (204)بُػييِ ضييىاسَّ:   ٌ  دوو طييُد و ضييىاس ذاَيييُت ييي ًًَُت و بيياسّ  دادطا َُدًَْييُنإ )بييُسايٌ و بيياسّ نُطيي
 (ػاسطتاٌْ

ًَٓحُّ: ًَهشدُٕي ُْوَد و ُٖػ  ذاَيُت (98) بُػِ ث ًَبُج ًَش و دٖىى. فُسَاْطُناٌْ ج ًَُاِْ و ُٖوي  طً
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 بةشى يةكةم

 -دةضتخطتهة ضةز حالَةتى ثيَشيَمكازيةكان لةدادطا ضصاييةكاندا :

ًًَهاسّ تؤَاسبهُئ يُطُس طُسوَسّ ياطاو َافيُناِْ   223تىاًُْإ دا 2009طاَيٌ يَُاوَّ  ًَؼ ذاَيُتِ كدإ و ث
ًَىَيُيِ       َشؤظ وتؤَُتباسإ يُدادطا طضايًُناِْ )نُتٔ و تاوإ و ُْوجيُواْإ(ى دَتيىاْني ذاَيُتيُناًْؽ بيُّ ػي

ًَٔ بهُئ :  -ىىاسَوَ ثؤي
ًًَهاسّ يُدرّ َافُناِْ تؤَيُتباسإ بيُ بيُسطشيه   -1 ًَؼ و ييُىؤيإ ييُْاو دَصطانياِْ ٓاطيايؽ      شدُٕٓدماّ داِْ ث

 ثؤيًظِ ُٖسَيُذا.
ًَٓاٌْ دادطانإ و دوانُوتين دادطايًهشدُْنإ و َاُْوَّ تؤَُتباساِْ ساطيااو بيؤ َياوَّ دووسو دسَييز      -2 ًَهُٖٓ ث

 .يُضاوَسنواِْ دادطايهشدًْاْذا
ياطييايًُنإ و سنو وػييىَيِٓ ٓييُدماّ داْييِ  نييَُِ ػيياسَصايِ ياطييايِ كّ ُْٖييذَيو يييُدادوَسإ يُطييُس بابُتييُ    -3

 دادطايهشدُْنإ.
ًَُٓدإ و طشْطِ ْيُدإ بيُسو وػيىَيِٓ ياطيايِ يُُٓدماَيذاِْ دادطايهشدْيُنإ و ووسدبًٓيِ ْيُنشدِْ          -4 طىو ث

 دؤطًُنإ .
 جًاواصّ نشدٕ و واطًتُ نشدٕ يُُْٖذَيو يُدؤطًُناْذا يُكيُٕ دادوَساُْوَ. -5
ًَهُسّ ياطا -6 ًَبُج ًَذاٌْ صاًْاسّ ْادسوط  بُ دادطا يُكيُٕ ُْٖذَيو كيٌُْ ج  .ث
ًَُٓثشطييًُٓوَ يُواْييُّ نَُتُسىييٌَُ    -7 ًَٓييُنشدٌْ بشنييياسّ دادوَسإ بُٓاصادْييُنشدِْ تؤَييُتباسإ و ي ًَبُج ج

ًٌَ دَنُٕ.ُٓدماّ دَدَٕ  ًَؼ  و َايف صيٓذاٌْ و تؤَُتباسإ ث
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يانةي كةلةضةز حالَةتةكان تؤمازكساون بةم شيَوةيةى الى خوازةوة * هةنديَك لةو شانياز

 -بوون:
 

 دانى ثيَشيَمكازى لةدذى وافةكانى تؤوةتبازان بة بةزطسيكسدنيةكةم: ئةجناو

 هةزيَىدا. لةخؤيان لةناو دةشطاكانى ئاضايش و ثؤليطى
ًَش نيُدادطايهش 2009/د/75يُدؤطًُّ رَاسَ)  -1 دِْ تًيادا ٓيُدماّ دَدسَيي  ييُدرّ     (يُدادطاّ تاواُْناِْ ُٖوي

ًَِ َيياددَّ   ٓاطايؼييِ ػيياسّ  12622009يُياطيياّ َيياددَ ٖؤػييبُسَنإىتاوَنى   14تؤَييُتباسّ دؤطييًُنُ بييُث
ًَ ىنُيُكّ ٓاطايؽ سناطااوَ. ًَش سنَيطُّ بُثاسَيضَسَنُّ ُْداوَ نُ تؤَُتباسّ دؤطًُنُ ببًٓ  ُٖوي

ًَىَ    -2 ًَِ َياددَّ )   ُٖسوَٖا يُدؤطًُنِ تشدا بَُُٖإ ػي ( يُياطياّ َياددَ   14نُتؤَُتباسَنيُّ دؤطيًُنُبُث
ًَهؤَيًٓييُوَ نؤتيياّ ٖيياتىوَو   ًَش سناطااوَىُٖسضييُْذَ قؤْييايِ ي ٖؤػييبُسَنإ يييُكّ دَصطيياّ ٓاطايؼييِ طؼييتِ ٖييُوي

ًَؼىوّ ُٖيُ بَُكّ دَصطاّ ْاوبشاو سنَيطا ْيادات ثياسَيضَسّ تؤَيُتباس ضياوّ      بيُ  ثاسَيضَسّ تؤَُتباسَنُ وَنايُتِ ث
 بشيطشتُنُّ بهُوَي .

ًَشىتؤَيُتباسّ نُيظيُنُ ييُكّ ٓاطايؼيِ       2009/د/23يُدؤطًُّ رَاسَ   -3 يُبُسدَّ دادطاّ تاواْيُناِْ ُٖوي
ًَ  بييييؤ ٓاطايؼييييِ ْيييياوبشاو بَُُبُطييييتِ بًًٓٓييييِ   ًَييييو ثيييياسَيضَسّ تؤَُتباسَنييييُ دَضيييي ًَشسناطااوَو نات ٖييييُوي

ًَٔ تؤَُتباس َُٓاُْتُيُكّ  ًَِ دََي ًَ !!بشيطشتُنُّىث ًَ  ثاسَيضَس بًبٓ ًَُُ ْاب ٓ . 
 

ثيَكهةهيَهاني دادطاكان و دواكةوتين دادطاييكسدنةكان و وانةوةى دووةم: 

 تؤوةتبازانى زاطرياو بؤ واوةى دووزو دزيَر لةضاوةزِوانى دادطايكسدنياندا 

ًَش دَطتخشاوَتُ طُس ُٓوَّ -1 ُتُ بُ دادطايًهشدٌْ تايب نُُّٓ دادطايُ يُطُس دادطاّ تاواُْناٌْ دووٌََ ُٖوي
ًَييشؤس   ًَٓييُسَوَنإ( ٖؤػييبُسَنإو َادَ ٓييُو تؤَُتباساْييُّ نييُ بييُ تؤَييُتٌ )نىػيينت و ت تؤَييُتباس  و َييادَ تُق
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 ٔ ًَىَيُى بيُ باسَتييُّ        ىدَنيشَي ًَيي  بيًُٖ  ػيي ًٌَ ياطيياؾ ٖيُس تؤَييُتباسَيو بيُّ تؤَُتاْييُّ طيُسَوَ ساطااب بيُث
 ًَ ناسَناٌْ و يُناليًهشدُْوَّ دؤطيًُناٌْ بيُسدٌََ بيُ صووتيشئ      ياطايٌ ٓاصاد ْانشَي ىواتُ ُّٓ دادطايًُ دَب

ًَي        ًَو بُّ َاددَ ياطايًاُّْ نُ ٓاَارََيإ بيؤ نيشدى تؤَيُتباسبهشَي  دَب ًَ  ضىْهُ ُٖس نُط ًَبطُيُْ نات بُج
ًَطبسا ًَتُوَ(بييَُكّ ٓييُّ دادطايييُ يييُ    اَييي  و )تؤَييُتباسيؽ ب تاواْييُ تييا ٓييُو ناتييُّ تؤَُتُنييُّ يُطييُس طيياال دَب

ًَىَيُى يييُى دؤطييًُّ يييُو دؤطييًاُّْ نييُ بييؤّ ُٖواَيييُنشاوَ ْييُبًًٓىَو دادطانييُؾ   221122009 بييًُٖ  ػيي
ًَهُٖٓاتىَىبييُٖؤّ طىاطييتُٓوَّ طييُسؤنٌ دادطانييُ بييؤ دادطيياّ تييًًَُضّ ٖييُسَيٌُ نىسدطييتإ و ٖييُسوَٖا دوو      ث

ُ ُْٓذاَُنُّ تشّ دادطانُؾ َؤَيُتٌ ياطايًإ وَسطشتىَ بُ ٖؤنياسّ جًاج  ( 110َُػيُوَ ْضيهيُّ)  ًاىبيُٖؤّ ٓ
(طيٌ دؤطيًُّ تيش نيُ ُٖواَييُنشاوَ بيؤ ٓيُّ دادطاييُ         30و ْضيهيُّ)  2010و دَ دؤطًُ َاوَتُوَ بؤ طياَيٌ   طُد

ًَؼتا تؤَاسُْنشاوَىُّٓ ذاَيُتُػٌ تانى نؤتايٌ َاْطٌ دواْضَّ  ٌَ ٖيً  ضاسَطيُسَيو     2009ٖ ُٖس َاوَتُوَ بيُب
ًََُٗيطىُْوَّ ْاو ًَشَوَ.يُكيُٕ طُسؤنايُتٌ دادطاّ ت  ضُّ ُٖوي

 
ًَشىدَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ نشاوَىنُ طُسؤنٌ ُّٓ دادطاييُ ييُ    -2 يُطُس طُسؤنايُتٌ دادطاّ ُْوجُواْاٌْ ُٖوي

ىاُْْؼني نشاوَ و طُسؤنٌ ُّٓ دادطايُ بُ ػايشّ َاوَتيُوَ تيانى تؤَياسنشدٌْ ٓيُّ ذاَيُتيُ ييُ        72522009
ًَطش ُٖفتُّ دوو سؤر دادطايًهشدٕ يُ ى 1222009نؤتايٌ َاْطٌ  ذَدات ُٓدماَ دؤطًُناْذاوتُْٗا دادوَسَيهٌ ج

ًَؼييُنإ و يُناليًُٓنشدْييُوَيإ و ُْدؤصيٓييُوَّ ضاسَطييُسّ ٓييُّ     َُٓييُؾ بؤتييُ ٖييؤّ َاْييُوَّ صؤسَيييو يييُ ن
ًَش ىُٖسضيُْذَ دادطياّ ُْوجيُو     ًََُٗيطىُْوَّ ْاوضُّ ٖيُوي اْإ و ٓيُو  ذاَيُتُؾ يُكيُٕ طُسؤنايُتٌ دادطاّ ت

    ٌ ًَ  بيُ صووتيشئ نيات ييُنالي ًٌَ ياطا دَب ًَ  بُث ًَؼيتُٓوَّ ُْوجيُوإ     دؤطًاُّْ نُ دٍَ بًٓ بهشَيتيُوَو ُْٖ
( يُياطياّ ضياودَيشّ ُْوجيُواْإ    52بُسناطااوّ بؤ َاوَيُنِ صؤس و ثابُْذبىوٕ بُْاوَسنؤنِ بشنطُناِْ َادَّ )

ًًَهاسّ ياطيياّ ْيياوبشاوى ناسيطييُسّ ىشاثًؼييِ  ى ضييىْهُ 1983( طيياَيِ 76و ٖييَُىاسَناِْ بييُرَاسَ ) ًَؼيي وَيييشناّ ث
ًَبًٓييِ نييشاوَ طييُسؤنايُتِ داوانيياسّ طؼييتِ دسنييِ بييُو  ًَيي ى ٓييُوَّ ت يُطييُس سَوػيي  و سَفتيياسّ ُْوجييُوإ دَب
ًَشى بُآلّ  َُتشطًُ نشدووَى ُٖوَيًذاوَ كيُُْ بُسثشطُنإ يُو سَوػُوَ ٓاطاداس بهاتُوَ بُتايبُتِ يُػاسّ ُٖوي

ًَش بُْىوطيييشاوّ رَييياسَ     ٓيييُوَّ  ًََُٗيطيييىوُْوَّ ْاوضيييُّ ٖيييُوي ًَطيييُّ طيييُسدمُ نُطيييُسؤنايُتِ دادطييياّ ت ج
ًَييشنإ  621022009( يييُ 22282357) نييُبؤ ُٓدمىَييُِْ دادوَسّ /بُسنَيىَبُسايييُتِ ثُيىَْذيًييُنإ و وَسط

ًَبًٓييِ ساثييؤستِ طييُسؤنايُتِ داوانيياسّ طؼييتِ بييُرَاسَ )     ( يييُ 1047/ 5ْيياسدووَ طييُباسَت بُوَآلَذاْييُوَّ ت
ًَىَيُ وَآلًَيإ داوَتيُوَ           22922009) ًَش بيُّ ػي (ى يُطُس ٓيُو سَوػيُ تشطيٓانُّ ُْوجيُواْإ يُػياسّ ٖيُوي

ًَىَسداُْ بيُناسو         ًَؼيًٓاسَنإ دَطيتت ًَي  نُث )بؤضىوِْ ُّٓ طُسؤنايُتًًُ دَسبياسَّ ْياوَسنؤنِ ساثؤستُنيُ وادَب
ُُٖس دادطايُى بؤّ ُٖيُ تُْٗا تاُْ يُبشنياسَناِْ دادوَس باسّ دادطاى بؤيُ و يُبُسٓاَادَبىوِْ داواناسّ طؼتِ ي

 بطشَي  بؤ دياسيهشدِْ ثُيشنَونشدِْ ياطا... ُٖتادوايِ ْىوطشاوَنُ(
    ٍَ ًَااطااوٕ يُطيُ ٍَ َادَّ ياطيايٌ نيُث وا يُىىاسَوَ ىؼتُيُى بُ ْاوّ تؤَُتباساِْ ُْوجُواِْ ساطااو و يُطُ

ًَؼيُناًْإ يُطيُسؤنايُتِ دادطياّ     1222009ى نُتانى نؤتايِ َاْطِ بُسواسّ دَطتطانشدًْإ دَىُيُٓ سوو ن
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ًَش طيُس بُسبُسنَيىَبُساييُتِ ضانظياصّ رْيإ و َٓيذاآلٕ       ًَبًِٓ ُٖوي ًَش َاوَتُوَ و يُىاُّْ ت ُْوجُواْاِْ ُٖوي
 َاوُْتُوَ بُسناطااويِ.

 
 دَطتطانشدٕ سؤرّ ياطايِ َادَّ ساطااو ْاوّ ر
 282822008 ّ.غ.ع 440 ه.ف.ا 1
 72922008 ّ. د. ٕ 24  غ.ع.س 2
 1521022008 / ّ.غ.ع442 ه. ف. ا 3
 221222008 ّ.غ.ع 405 غ. ا. ع 4
 22821222008 ّ.غ.ع 406 ه. ى. ح 5
 72422009 ّ.غ.ع 443 ا. ح.ى 6
 62522009 ّ.غ.ع 240 ا. ٍ. ّ.غ 7
 62522009 ّ.غ.ع 406 د. ٍ. ا 8
 112522009 ّ.غ.ع 443 غ. ّ. ث  9
 182522009 ّ.غ.ع 443 ف. غ. ع 10
 252522009 ّ.غ.ع 443 غ. ع. ص 11
 22622009 ّ.غ.ع 406 ف. ع. ّ 12
 292622009 ّ.غ.ع 393 غ. س.ؾ 13
 292622009 ّ.غ.ع 393 د. ى. ح 14
 32722009 ّ.غ.ع 393 ه. م. س 15
 202722009 ّ.غ.ع 422 ه. س. ّ 16
 142922009 ّ.غ.ع 444 ه.ف.ا 17
 621022009 ّ.غ.ع 396 ه. ّ. ع 18
 721022009 ّ.غ.ع 444 ط. خ. ح 19
 721022009 ّ.غ.ع 444 ص. س. و 20
 2021022009 ّ.غ.ع 393 ه. ؾ. ع 21
 2021022009 ّ.غ.ع 393 د. ا. ت 22
 2621022009 ع.غ.ّ 393 ع.ا. ع 23

  
ًَُاٌْ ُيُطُس دادطاّ تاواُْناٌْ ن -3 ُٖواَييُدَنشَي    بيؤ  دَطتًٓؼاٌْ ُٓوَ نشاوَ نُ ُٓو دؤطًاُّْسنىى يُ طً

 ّ ًَهؤَيًٓيُوَ َّ و ساًْيُ و نؤييُ و تيُم تيُم و ْاوضيُّ طيُسًَإ و ٓاطايؼيٌ          نُ تايبُتٔ بُ دادطاناٌْ ي )قيَُكدص
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ًَؼييُيُنٌ يييُو  2009-10-12طؼيييت(ىبَُكّ ٓييُّ دادطايييُ يُبييُسواسّ )  (َوَوىبييُبشنياسّ طييُسؤنٌ دادطانييُىًٖ  ن
ًَؼ ًَؼيببؤّ ُٖواَييُنشاوَ وتُْاْيُت دادطيايًهشدٌْ تًاييذا ٓيُدماّ داوَ و تايبيُت بيىَ بيُ دادطانياٌْ           ن اُّْ نُ ث

َّ و ساًْيُو نؤييُو تيُم تيُم و ٓاطايؼيٌ طؼي       ًَهؤَيًُٓوَّ )قَُكدص ًَُاٌْ(ُْبًًٓىَو ًُٓتٓياس   ي نيشدوَ  ٌ يت ييُ طيً
ٌَ ْىوطًين نؤْىوغ بؤيإ  ُتُذاٌْ دادطايًهشدٕ يُو دؤطًاُْدا و دؤطًُناًْإ ىشاوْيُُٓدماَ )طىَيًُٓوَ(و بُب

(طييُدوثُدما دؤطييًُ دَبىوٕىبييُبًاْىوّ صؤسّ دؤطييًُنإ و   150ٖييَُيطااوٕ و رَيياسَّ دؤطييًُناًْإ ْضيهييُّ)  
(طيٌ و ذيُوت تؤَيُتباس ساطاابيىوٕ و ييُ      37ُْبىوٌْ تايبُبُْذّ ػىَيين بؤ ُٓو دادطايُ وىيُْاو دؤطيًُناْذا) 

ًَشاوّ    ضيياوَسنواٌْ دادطايًهشد ٌَ َيياْر دادطايهشدْييُناًْإ بييُ َُٖيجُطيي ًْييإ و بييُو ٖؤيييُّ طييُسَوَ ْضيهييُّ طيي
    ًَ ًَهٌ سنووٕ و ٓاػيهشاّ ٖيُب ٌَ ُٓوَّ نُ دَطَُكتٌ دادوَسّ و دَصطاّ داواناسّ طؼيت ًٖ  َُٖيىَيظت َايُوَىبُب

ًًَهاسيُ ًَؼ  ىُٓدماَذسا يُ درّ َافُناٌْ َشؤظ و تؤَُتباسإ ّبؤ ُٓو ث
 

تؤوةتبازةو واددة ياضاييةكانيان و بهكةى ليَجسضساو لة ليَكؤلَهةوةو بةزوازى  (37ناوى ئةو ) لة خوازةوة
 -ضميَىاني دةخةيهةزِوو: هةوالَةكسدنيان بؤ دادطاى تاوانةكاني كسكوك لة

 
 ْييييييييييييييييياوّ ر

 بُْذنشاو
 َييييييييييادَّ

 ياطايِ
ًَجشطشاو بٓهُّ  ُٖواَيُنشدٕ بُسواسّ بُسثشغ دادطاّ ي

( 406) ّ. ع. س 1
 ّ.غ.ع

 1121222008 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ى. ع. س 2
 ّ.غ.ع

 1121222008 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ٓا. س. ع 3
 ّ.غ.ع

 1121222008 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) س. ّ. ع 4
 ّ.غ.ع

 1121222008 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 403) ع. ص. ح 5
 ّ.غ.ع

 102222009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ؾ. س. ا 6
 ّ.غ.ع

 252222009 تاواِْ نُسنىى نؤيُ

( 403) خ. خ. ؾ 7
 ّ.غ.ع

 262322009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ّ. ع. ع 8
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ
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( 406) ّ. ا ع 9
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ا. عّ.  10
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ح. ع. ا 11
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ح. ع. ا 12
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ا. ع. ا 13
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) غ. ا. ّ 14
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ع. س. ح 15
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ّ. ا ّ 16
 ّ.غ.ع

 192422009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

/ 405) ع. ع. ت 17
31 )

 ّ.غ.ع

 32522009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

/ 405) د. خ. م 18
31 )

 ّ.غ.ع

 32522009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 444) ص ط.ف.  19
 ّ.غ.ع

 102522009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ّ. ح.ح 20
 ّ.غ.ع

 102522009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. نؤيُ

( 406) ٓا.ح.ح 21
 ّ.غ.ع

 102522009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. نؤيُ

( 444) ب. ّ. ى 22
 ّ.غ.ع

 312522009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ثؼذَس

 232622009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ساًُْ( 443) خ س. ح. 23
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 ّ.غ.ع
ٍ اذيييىاٍ 9 س. س. غ  24

 ػخـٌ
 282622009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ساًُْ

( 443) ٍ. ع. ح 25
 ّ.غ.ع

 202722009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ذاجٌ ٓاوا

( 443) ؾ. ب. ؾ 26
 ّ.غ.ع

 202722009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ذاجٌ ٓاوا

( 443) م. ك. ح 27
 ّ.غ.ع

 202722009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ذاجٌ ٓاوا

( 443)  طى. ص.  28
 ّ.غ.ع

 202722009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ذاجٌ ٓاوا

( 443) غ. ب. ح 29
 ّ.غ.ع

 202722009 تاواِْ نُسنىى دادطاٍ ذاجٌ ٓاوا

30 (406 )
 ّ.غ.ع

 62822009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ّ. ع. ّ 31
 ّ.غ.ع

 62822009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ّ. ع. ّ 32
 ّ.غ.ع

 62822009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) غ. ع. ّ 33
 ّ.غ.ع

 62822009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 421) ٍ. ص. ع  34
 ّ.غ.ع

 302822009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 443) ه. س. ح 35
 ّ.غ.ع

 272922009 تاواِْ نُسنىى ط.ط. ساًُْ

( 406) ا. ا 0خ. 36
 ّ.غ.ع

 282922009 تاواِْ نُسنىى نؤيُ

 721022009 نُسنىى تاواِْ ساًُْ/دادطاٍ بغاء 3 ح. ع. س 37
 
ًَُاٌْ          30ٖييُسوَٖا يييُ طييٌ)   -4 ًَُاٌْ و نشنييىى يييُ طييً (دؤطييًُّ تييشدا نييُ ُٖواَيييُّ دادطانيياٌْ تيياواٌْ طييً

ًَطىَ نيُ ييُ قؤْيايٌ دادطايًهشدْيذا َاوُْتيُوَو       نشابىوٕىدَطتًٓؼاٌْ ُٓو نشاوَ نُُّٓ دؤطًاُْ َاوَّ صؤسّ ث
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ًَؼاُْ وا يُ ىىاسَوَ ىؼتُيُى بُو دؤطًاُْ دَىُُْسنوو نيُ تيا    تؤَُتباسإ يُ صؤسبُياْذا ساطااوٕ يُطُس ُّٓ ن
ًَىَيُّ ىىاس 121122009ناتٌ دَطتًٓؼإ نشدٌْ ذاَيُتُنإ يُ   -َوَ:َاوُْتُوَ بُّ ػ

 
 

 بُسواسّ ُٖواَيُنشدٕ دادطاّ بُسثشغ َادَّ ياطايٌ ْاوّ ساطااو ر
ًَُاٌْ ٍ.غ.ع406 ٍ.ع.ّ 1  272122008 تاواٌْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ ٍ.غ.ع406 ّ.ح.ّ 2  182622008 تاواٌْ نُنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع315 ص.ح.ع 3  62822008 تاواٌْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْتاواٌْ  ّ.غ.ع406 د.ّ.و 4  1821222008 نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 غ.ع.و 5  1821222008 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 ّط.غ. 6  182322009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 ٕ.ٕ.أ 7  292322009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع405 ب.ّ.ّ 8  52522009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ  ّ.غ.ع405 ؾ.ّ.ّ 9  52522009 تاواٌْ نشنىى يُ طً

ًَُاٌْ ّ.غ.ع405 د.ع.و 10  52522009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 أ.ف.م 11  132522009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 ع.ف.م 12  132522009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 ح.ف.م 13  132522009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 ؾ.ال.ّ 14  312522009 تاواٌْ نشنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 .أ.عط 15  112822008 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 خ.غ.خ 16  2321122008 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 سن.ّ.ع 17  312322009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 .سطؾ. 18  312322009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 ى.ص.ّ 19  312322009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 أ.ّ.أ 20  312322009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 سن.ّ.ّ 21  62522009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 ه.ّ.أ 22  62522009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ .ّ.غ.ع443 ص.ّ.ؾ 23  72522009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ جىاصات8 ال.غ.ّ 24  72522009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع443 س.ّ.ع 25  312322009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 ع.ح.أ 26  192522009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 سن.ٕ.ّ 27  262522009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 غ.ّ.أ 28  262522009 تاواٌْ طً
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ًَُاٌْ ّ.غ.ع406 ب.ف.ى 29  262522009 تاواٌْ طً
ًَُاٌْتاواٌْ  ّ.غ.ع444 ٍ.ّ.ّ 30  262522009 طً

 
ًَش دادطييايًهشدٕ تًايييذا  2009/د/158يُطييُس دؤطييًُّ رَيياسَ -5  يُبييُسدَّ دادطيياّ تاواْييُناٌْ دووََييٌ ٖييُوي

ًٌَ َاددَّ  ِ يُ ياطاّ َياددَ ٖؤػيبُسَنإى دَطتًٓؼياْ   14ُٓدماّ دَدسَي  يُ درّ تؤَُتباسّ ساطااو )ح.غ(بُث
ً    2نشاوَ نُ ْضيهيُّ   ُُٓو ذاَيُت ٌَ ٓيُوَّ        َياْر ٓيُّ دؤطي ُيُ ييُ ْىوطيًٓطُّ دادطياّ ْياوبشاو َاوَتيُوَ بيُب

ٌ    سؤرَي ًَهٌ         ىو ديياسّ بهشَيي  بيؤ دادطيايًهشدْ ًَٔ تيا نيات ًَٓاٌْ دادطانيُ و دََيي ًَهٓيُٖ بيُٖؤّ ْيُبىوٌْ دادوَس و ث
ًَ  ىُّٓ ذاَيُتُ يُ  ًَىَيُ دَب  دَطتًٓؼإ نشاوَ. 1521122009ْادياس بُّ ػ

ًَش بُ رَاسَ يُطُس دؤطًُيُنٌ تشّ دادطاّ  -6 نُ دادطايًهشدٕ تًايذا  2009/د/139تاواُْناٌْ دووٌََ ُٖوي
ًٌَ َادَّ) )ّ.أ(و ُٓدماّ دَدسَي  يُ درّ تؤَُتباسّ سناطاا يُ ّ.غ.ع(دَطتًٓؼاٌْ ُٓوَ نيشاوَ نيُ ييُ     406بُث

دادطايُ ُٓو (و فُسَاْبُسَناٌْ 721222009سنؤرّ دادطايًهشدٌْ بىوَ بَُكّ دواىشاوَ بؤ ) (921122009)
َّ  و نشدٓاَارَيإ بؤ ُٓوَ  ًَهٌ تيش بيُٖؤّ ْيُبىوٌْ دادوَس و       دادطايهشدُْنيُّ  نُطُسيُْى دوادَىشَيي  بيؤ نيات

ًَٓاٌْ دادطانُ. ًَهُٖٓ  ث
ٌ  يُبييُ 2009/د/346يُطييُس دؤطييًُّ رَيياسَ   -7 ًَُاْ نييُ دادطييايًهشدٕ تًايييذا    ىسدَّ دادطيياّ تاواْييُناٌْ طييً

ًٌَ اوَ يُ درّ تؤَُتباس )ع.ه.ّ(سذُٓدماَ  (2003سيَُاٌْ نىسدطتإ طياَيٌ ) (ّ ث1ُبشنطُّ  2ياطاّ رَاسَ )بُث
تؤَُتباسّ  3121022006دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُنشاوَ نُ يُ  ىتايبُت بُٓاطايؼِ ْاوىؤ و دَسَوَّ ُٖسَيِ

ٍَ و يييييُ            ٌَ طييييا ًَجييييُسنبىوٌْ ْضيهييييُّ طيييي ْيييياوبشاو دَطييييتطانشاوَ يُطييييُس ٓييييُّ تؤَُتييييُ بييييَُكّ ثيييياؾ ت
 شنياسّ دادطاّ ْاوبشاو دَسضىَ بُ ٓاصادنشدٌْ!!(ب302822009)
( يُنُستِ ثؤيًظِ ٓاصادّ ثاؾ ُٖواَيُنشدِْ دؤطًُنُ بؤ دادطياّ تاواْيُناِْ   3921998يُدؤطًُّ رَاسَ ) -8

ٌَ ّ َييادَّ ) ًَُاِْ بييؤ دادطييايًهشدِْ تؤَييُتباس بييُ ثيي ىدؤطييًُنُ يييُكّ 1621121998يييُّ.غ.ع( ييي393ُطييً
ًَتييييُوَ بييييُ َُبُطييييتِ تييييًَُض نشدْييييُوَّ بييييُ رَيييياسَ     داوانيييياسّ طؼييييتِ ٓييييُو ناتُدًَََ   1998/ت/31ٓ

ًَؼهُؾ ْانشَي  تانى 2621221998يُ)  242322009( بَُكّ دؤطًُنُ ث
َِ َاْر ًٓٓحا بشنياسّ يُناليًهُسَوَ يُبشني 10واتُ ثاؾ  ٍَ و ط  اسّ ُٖوايُنشدُْنُ دَسدَنشَي !!!طا

ى ٓيُوَّ ييُ ياطياّ    وَى تايٌ ييُ َياوَّ ياطيايًذا دَسْيُنشاوَ    نُ بشنِِياسّ نؤى يُ بًظ  و ضىاس فؤسَذا ٖاتىوَ -9
ًَ  سنَواْيُّ دادطيا           ى ٍ طيضايًذا ٖياتىوَ  بَُٓاناٌْ دادطيُس  ًَو ٓيُب ًَؼيُنإ صيياتش ييُ طياَي ٍَ ٓيُوَّ ٖيَُىو ن يُطيُ

ى  ساطااوٕ و ضاوَسنَيٌ بشنيياسّ نؤتيايٌ دادطيا دَنيُٕ تيا ضاسَْىوطيًإ دَطتًٓؼيإ بهشَيي          ى  تؤَُتباسَنإنشاوٕ
ًًَهاسياُْيُ       ًَؼي ًَُاٌْ تؤَياسنشاوَ َُٓاْيُ دَسىظيتين ٓيُو ث صؤسبُّ ذاَيُتُنإ يُ دادطاّ طضايٌ نُسنىنذا يُ طً

 -تؤَاسنشاوٕ: 302322009نُ تانى 
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ْاوّ تؤَُتباسّ  ر

 ساطااو
بييُسواسّ ُٖواَيييُ   َاددَ ْاوّ دادطا

 نشدٕ
ًَُاٌْ ف. ا. ّ 1  3121222007 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ ص. ّ. أ 2  3121222007 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ ّ. خ. ّ 3  152822007 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ ٍ. ع. ّ. 4  272122007 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْدادطاّ تاواُْناِْ  ا. ع. ّ 5  152622008 ّ.غ.ع406 نُسنىى يُ طً
 ص. ع. د 6

 س. غ. ت
 ا. ا. ّ 

ًَُاٌْ  152622008 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
152622008 
152622008 

ًَُاٌْ م. ح.م ح 7  182622005 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْدادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ  ا. ع 0غ 8  52822008 ّ.غ.ع406 طً
ًَُاٌْ  ّ. أ. ّ. ا 9  242822008 يُ ياطاّ يُؾ فشؤػ3ٌ دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً

ًَُاٌْ  ب. س. ح. أ 10 ييييييُ ياطييييياّ ييييييُؾ   3 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
 فشؤػٌ

242822008 

ًَُاٌْ س. ع 0ب 11  142922008 ّ.غ.ع421 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ ا. خ. ّ 12  142922008 ّ.غ.ع421 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ غ. س.ح 13  152922008 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْ و. ح. ص. ا 14  282922008 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ طً
ًَُاٌْدادطاّ تاواُْناِْ نُسنىى يُ  ا. ع. ا 15  302822008 ّ.غ.ع405 طً
ًَُاٌْ  ع. ع. ف 16  272322007 ّ.غ.ع444 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ ب. د. ؾ  17  212422008 ّ.غ.ع443 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ د. ع. ب 18  132522008 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ غ. ا. ع 19  12722008 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ ا. ح.ع. ى 20  122822008 ّ.غ.ع 406 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ  ا. ع ط. 21  112822008 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ ه. ع. ح. ؾ 22  282822008 ّ.غ.ع405 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ ّ. ّ. ّ. 23  312822008 ّ.غ.ع406 دادطاّ تاواُْناِْ طً
ًَُاٌْ ٍ. عّ.  24  172922008 ّ.غ.ع 444 دادطاّ تاواُْناِْ طً
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دةضت خساوةتة ضةز دزيَر و ناياضايي، دووزوبؤ ماوةى  ةكانكسدنضةبازةت بة دواخطتين دادطايي -10

 -زِؤذى خاياندووة: 80زِؤذ تا  43دواخطتين دادطاييةكان لة  ئةوةى

ًَؼُ ر  َاوَّ دواىظنت َاددَ ْاوّ دادطا رَاسَّ ن
ًَُاٌْ 2008/د/183 1  سنؤر 80 ّ.غ.ع444 ُْوجُواْاٌْ طً
دادطيييياّ تاواْييييُناِْ نييييُسنىى يييييُ  2008/د/323 2

ًَُاٌْ   طً
 سنؤر55 ّ.غ.ع405230

دادطيييياّ تاواْييييُناِْ نييييُسنىى يييييُ  2008/د/243 3
ًَُاٌْ  طً

 سنؤر 68 /ّ.غ.ع430

دادطيييياّ تاواْييييُناِْ نييييُسنىى يييييُ  2008/د/130 4
ًَُاٌْ  طً

 سنؤر 58 /ّ.غ.ع405

دادطيييياّ تاواْييييُناِْ نييييُسنىى يييييُ  2008/د/544 5
ًَُاٌْ  طً

 سنؤر 58 /ياطاّ يُػ شؤػ3ٌ

دادطيييياّ تاواْييييُناِْ نييييُسنىى يييييُ  2008/د/200 6
ًَُاٌْ  طً

 سنؤر 60 ّ.غ.ع 406

دادطيييياّ تاواْييييُناِْ نييييُسنىى يييييُ  2008/د/415 7
ًَُاٌْ  طً

 سنؤر 64 /ّ.غ.ع443

دادطيييياّ تاواْييييُناِْ نييييُسنىى يييييُ  2008/د/537 8
ًَُاٌْ   طً

 سنؤر 69 /ّ.غ.ع421

ًَُاٌْ 2008/د/282 9  سنؤر 64 ّ.غ.ع 405231 ُْوجُواْاٌْ طً
ًَُاٌْ 2008/د/205 10  سنؤر 64 ّ ياطاّ ثاطجؤست8 ُْوجُواْاٌْ طً
ًَُاٌْ  2008/د/392 11  سنؤر  43 ّ ياطاّ ٖاتىضؤ  24 ُْوجُواْاٌْ طً
ًَُاٌْ 2008/د/318 12  سنؤر 50 ّ.غ.ع 443 ُْوجُواْاٌْ طً
ًَُاٌْ 2008/د/14 13  سنؤر 80 ّ.غ.ع 443 ُْوجُواْاٌْ طً
ًَُاٌْ 2008/د/4 14  سنؤر 62 ّ.غ.ع 394 ُْوجُواْاٌْ طً
ًَُاٌْ 2008/د/317 15 ييييييُ ياطييييياّ ضيييييُى    21 ُْوجُواْاٌْ طً

 َُٖيطشتٔ
 سنؤر 71
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دةضتهيشاني ئةوة كساوة كةدواخطتهى دادطاييةكان بؤؤ وؤاوةى دوزودزيَؤر و    هةزوةها لةم شانصة حالَةتةى خوازةوةدا 
 ثيَضةوانةى ياضا بووة، لةطةهَ ئاواذةدان بةبةزوازى دادطايكسدن و دواخطتهيان كساوة.

 
بييييييييييييييُسواسّ  دادطاّ بُسثشغ َادَّ ياطايٌ رَاسَّ داوا ر

 دادطايًهشدٕ
بُسواسّ دواىظيتين  

 دادطايًهشدٕ
ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.عيُ 444 2009/د/71 1

ًَش  ُٖوي
132822009 121022009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.ٖاتىوضؤ23 2009/د/70 2
ًَش  ُٖوي

102822009 121022009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع444 2009/د/91 3
ًَش  ُٖوي

202822009 2621022009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ ٖاتىوضؤ23 2009/د/60 4
ًَش  ُٖوي

272822009 821022009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع446 2009/د/92 5
ًَش  ُٖوي

202822009 2621022009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع443231 2009/د/79 6
ًَش  ُٖوي

202822009 2421022009 

ًَش ّ.غ.ع406231 2009/د/287 7  1321022009 22922009 تاواُْناٌْ ُٖوي
ًَش ّ.غ.ع393 2009/د/102 8  1121022009 12922009 تاواُْناٌْ ُٖوي
ًَش ّ.غ.ع393 2009/د/241 9  1321022009 12922009 تاواُْناٌْ ُٖوي

ًَش ّ.غ.ع405231 2009/د/297 10  1321022009 12922009 تاواُْناٌْ ُٖوي

ًَش ّ.ٖاتىوضؤ24 2009/د/322 11  521022009 12922009 تاواُْناٌْ ُٖوي

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع 443 2009/د/189 12
ًَش  ُٖوي

182822009 282922009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع405231 2009/د/90 13
ًَش  ُٖوي

172822009 121022009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع446 2009/د/61 14
ًَش  ُٖوي

302722009 72922009 

ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع260 2009/د/86 15
ًَش  ُٖوي

32822009 212922009 
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ُْوجيييييييييييييييُواْاٌْ  ّ.غ.ع456 2009/د/80 16
ًَش  ُٖوي

102822009 121022009 

 
ًَش بيييييييُ رَاسَنييييييياٌْ     -11 ٌَ دؤطيييييييًُّ طيييييييُسؤنايُتٌ دادطييييييياّ ُْوجيييييييُواْاٌْ ٖيييييييُوي يُطيييييييُس طييييييي

ًٌَ َادَنيييييييييييييييييييييييييياٌْ 2005/د/94(و)2008/د/97(و)2006/د/75) (نييييييييييييييييييييييييييُ بييييييييييييييييييييييييييُث
(ييييُ)ّ.غ.ع(دادطايًهشدٕ تًاييييذا ٓيييُدماّ دسابيييىو ييييُ درّ تؤَيييُتباساٌْ ُْوجيييُوإ ييييُ       397و406و393)

ًَؼُناْذاىدَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ نشابىو نُ َاُْ وَّ تؤَُتباساٌْ ساطااوّ ُْوجيُوإ يُطيُس ٓيُو تؤَُتيُّ     ن
  ٕ ًَيىا  نُ ىشاوَتُ ثاَيًإ تانى ناتٌ دَسضىوٌْ بشنياسّ نؤتايٌ يُ دؤطًُناًْذا َاوَيُنٌ دووسو دسَيز بىَنُ ييُ ْ

ًًَهاسي      )يُى ًَؼي ٍَ و ييُى َياْر(بىوَ َُٓيُؾ ث ٍَ بؤ دوو طيا ًُ بيؤ ياطياّ ُْوجيُواْإ نيُ ٓاَيارَ دَنيات بيؤ        طا
ًَشدسَي .ُٓ ًَشا دَرَ  وَّ نُ دادطايًهشدٌْ ُْوجُواْإ بُ دادطايٌ ى
ًَُاِْ دادطيايهشدٕ تًاييذا ٓيُدماّ دساوَ    2009/د/222يُدؤطًُّ رَاسَ )  -12 ( يُبُسدَّ دادطاّ تاواُْناّ طً

ُ    408بُثآ ّ َاددَّ  يُكييُٕ دادطياّ ْياوبشاوَوَ وَسطيااوَ بيُآلّ       182222009يُّ.غ.عىٓيُّ دؤطيًُيُ يي
 واسّ بُس
ُ   2009/د/1153يُدؤطييًُّ رَيياسَ    -13 ًَُّٗ ييي ًَُاِْ طيي ىسنؤرّ 2009-4-28( يُبييُسدَّ دادطيياّ نييُتِٓ طييً

ٌَ ّ َاددَّ)   ٍ ّ.غ.ع( دادطايًهشدِْ دواىشا بؤ  457دادطايًهشدِْ تؤَُتباسّ نُيظُنُ بىو بُ ث
29-6-2009 . 
ًَُا  2008/د/2491يُدؤطييًُّ رَيياسَ )  -14 ُ (يُبييُسدَّ دادطيياّ نييُتِٓ طييً سنؤرّ  2009-5-13ِْ يُنييُّ ييي

ًَِ َاددَّ   .2009-7-16يُياطاّ ٖاتىضؤىدادطايهشدُْنُّ دواىشا بؤ  21دادطايهشدِْ تؤَُتباس بىو بُث
ًَُاِْ يُنُّ ييُسنؤرّ  2008/د/35ُٖسوَٖا يُدؤطًُّ رَاسَ ) -15  2009-5-13(يُبُسدَّ دادطايِ نُتِٓ طً

يُّ.غ.ع(بُآلّ دادطايهشدُْنُّ دواىشا بيؤ  459ثآ ّ َاددَّ )سنؤرّ دادطايهشدِْ تؤَُتباسّ نُيظُنُ بىو بُ
72722009. 

ًَُاِْ    2009/د/1027( و ) 2009/د/1011يُدؤطييًُناِْ رَيياسَ )   -16 (نييُ يُبييُسدَّ دادطيياّ نييُتِٓ طييً
 ُ يُياطياّ  21بيُسواسّ دادطيايهشدِْ تؤَيُتباسَناِْ نُيظيُنإ بيىو بيُثآّ َاددَنياِْ )        2009-5-13يُنُّ يي

 .82722009يُّ.غ.ع(ىدادطايهشدُْنُيإ دواىشا بؤ 229ٖاتىوضؤ(و )
ًَىَ يُ -17 ًَُاِْ ذاَييُتِ      18بَُُٖإ ػ ًَُّٗ يُطيً ُٖردَ دؤطًُّ تشدا يُبُسدَّ دادطاناِْ نيُتِٓ دووَّ و طي

ًَىإ )دادطايهشدٕ بؤَاوَّ دووس و دسَيز دواىظتِٓ  ًَيىإ دوو بيُسواسّ    64بيؤ  43تؤَاسنشاوٕ يُْ ( سنؤر َياوَّ ْ
 وَ.ىدادطايهشدٕ ب

( طييُدو ػُطيي  وػييُؾ سنؤر يييُوَسطشتِٓ  166يُنييُّ سنؤرّ دادطييايهشدٕ بييىَ واتييُ ثيياؾ )  42822009 -18
  دؤطًُنُ بُسواسّ دادطايهشدِْ بؤ دياسّ نشاوَ!!
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ًَُاِْ دووَّ ييييي2008ُ/د/1932يُدؤطييييًُّ رَيييياسَ ) ىسنؤرّ 2009-4-28( يُبييييُسدَّ دادطيييياّ نييييُتِٓ طييييً
ٌَ ّ َادَّ )دادطايهشدِْ تؤَُتباسّ  -6يُياطياّ ٖاتىضيؤ(ىدادطايًهشدُْنُّ دواىيشا بيؤ      21نُيظُنُ بىو بُ ث

 س ِِؤر . 68واتُ بؤ َاوَّ  7-2009
ًَُاِْىنُ   2008/د/ 537ٖيييُسوَٖا يُدؤطيييًُّ رَييياسَ )  -19 ( يُبيييُسدَّ دادطييياّ تاواْيييُناِْ نشنيييىى يُطيييً

َِ ّ َييياددَّ ) دادطيييايهشدٕ تًاييييذا ٓيييُدماّ دَدسَيييي  ييييُدرّ تؤَيييُتباساِْ سناطيييااو ي     421ُدؤطيييًُنُدا بيييُث
 .2009-8-30تُْٗا بؤ ووسدبًِٓ دؤطًُنُ دادطايهشدُْنُيإ دواىشاوَ بؤ  2009-7-29يُّ.غ.ع(ىيُبُسواسّ 

 
ًًَهاسّ َيايف تؤَيُتباس ٓيُرَاس      نشدْٕثُيُُْنشدٕ يُ دادطايٌ  ًَؼي ًَؼُناْذا بُ ث دَسُْنشدٌْ بشنياسّ نؤتايٌ يُ ن

ًَىَيى  دَنشَييي  تٌ دادوَسّ دَنييات نييُ دَنشَييي  آلتٌ بُدَطييُآلُنٌ طييًك نيياس يييُ َتُاْييُّ ٖيياووَُٓييُؾ بييُ ػيي
ُ  ى  تٌ دادوَسّ يُطييُس ٓييُّ كيُْييُ َُٖيىَيظييتُ بهييات  آلدَطييُ ًَٓيياو ٓييُوَّ ٓييُّ دَطيي ًَيي  آلٓييُويؽ يييُ ث تُ بتىاْ

    ًَ ًَشا بهشَيي  نيُ َُٓيُؾ بُػي ًَؼاُْ دَسبهات و دادطايًُنٌ دادثُسوَساُْ و ى ًَشايٌ بشنياس يُو ن هُ ييُ َيايف   بُى
ًٌَ بهشَي . ًَؼ  تؤَُتباس و ْانشَي  ث

 

 

ن لةضةز بابةتة ضيَوةم: كةوى شازةشايى ياضايى الى هةنديَك لةدادوةزا

 دانى دادطايكسدنةكان.ياضاييةكان و زِيَوشويَهى ئةجناو
ًَؼُّ رَياسَ    -1 ًَش(دا ٖياتىوَ نيُ ٓيُّ         2005/ى/42يُ ن ًًَهاسيًُ  يُبيُسدَّ دادطياّ نُتين)دَػييت ٖيُوي ًَؼي ث

 دا سنووّ داوَ. 262222009ياطايًاُْ يُ سنؤرّ 
ًَش وارؤّ ٓاساطتُنشدٌْ تؤَُتٌ ُْنشدووَ  - أ ُٖس  ُوَى ُٓوَّ َُٓى  دادوَسّ دادطاّ نُتين دَػيت ُٖوي

.ٌَ  ُْبىوب
ًَؼًُٓ  ّ ُٖواَيُنشدِْ تؤَُتباسوبشنياس - ب  ُْىىَيٓشاوَتُوَ ٓاَارَّ يُطُس ُْنشاوَ.كثُسَّ ث

 يُكيُٕ دادوَسّ دادطاوَ وارؤ ُْنشاوَ. نٌَُ بشنياسّ تاواْباسنشدٕسَّ يُكثُ - ت

ًٌَ َاددَّ  - ث ًَشاقٌ تاواْباس نشاو456َدَسنُوت تؤَُتباس بُث ّ بشنياسّ طضانُ آلبُى ّ ياطاّ طضاداٌْ س
ًٌَ َاددَّ   ّ.غ.ع دَسضىوَ. 457بُث

 ُٓىشاوَ.نؤْىوطُنُ يُ سنؤرّ دادطايهشدْذا سَيه - د
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ًََُٗيطىُْوَ - ح ًَؼُنُّ نشدووَ ُٓويؽ يُ سنؤرّ دادطاّ ت ًًَُّ ن ًَش داواّ دؤط ّ ْاوضُّ ُٖوي
 ّ صؤس دسَْر طُيؼتىوَ.آلبُ 162522005

ًَطُواُّْ سَيظاناِْ ياطاّ  دادطايًهشدٌْ طضايٌ َُٖىو َُٓاُْؾ ًًَهاسٍ ث ًَؼ  .دآُْشَئ بُ ث
ًًَهاسيًُنٌ ياطا 12322009بُسواسّ ُٖسوَٖا يُ -2 ًَؼ ًَؼيُّ   يث  ى تؤَياسنشاوَ  2008/ى/25رَياسَ  ِ تش ييُ ن

ًٌَ َاددَّ ) ًَش و   22نُ تؤَُتباس بُث (ّ ياطاّ ٖاتىوضؤ دادطايٌ دَنشَي  يُبُسدَّ دادطاّ نُتين دَػييت ٖيُوي
ًَىَيُ:  -بُّ ػ

ًَؼيهُؾ نيشاوَ    - أ ُ  ى داوانُ وَى داوايُنٌ نىست ىاييُٕ ث ًَيشنواًْين دادطيا واييُ وَى داواييُنٌ     آلبي ّ ت
 وو.نشاوَ تَُاػاّ نشد ْانىست

 ُْبىوَ. يهشدُْنُتؤَُتباس ٓاَادَّ داًْؼتين دادطا - ب

ًَؼييهُؾ نييشدووَ  3021222008ْىَيٓييُسّ داوانيياسّ طؼيييت ىىَيٓذْييُوَّ ىييؤّ يييُ      - ت آلّ بييُى  ث
 .ُٓدماَذساوَ 3121222008دادطايًُنُ بُُٖقٌ تؤَُتباس يُسنؤرّ 

ًَٓاٌْ منىوُّْ ٓاَادَنشاوّ ْىوطًين بشنياسّ طضا و ثشننشدُْوَّ  - ث  بؤػايًُنإ.بُناسٖ

ًَ  دَطُ ضايٌ دادَْشَي ى ط َُٓاُْ بُكدإ يُياطاّ بَُٓاناِْ دادطُسَُّٖىو  تٌ دادوَسّ َُٖيىَطتُّ آلنُ ُٓب
ًَٓاو ى  يُطُس بهات ًَؼتين ُٓو َُٖيُ صَقاُْ نُ يُسنيىػىَيِٓ دادطايهشدُْناْذا سوودَدَُٕٓويؽ يُ ث ُْٖ. 

 
ًًَهاسيُنٌ تييشّ ياطييايٌ يييُسن      -3 ًَؼيي ًَؼييُّ رَيياسَ    282222009ؤرّ ٖييُسوَٖا ث  2006/ى/118يُطييُس ن

ًَش تؤَاسنشاوَ ًَيٌ َياددَّ         ى يُبُسدَّ دادطاّ نُتين دَػيت ُٖوي ًَؼيُيُنذا بيُ ث ّ 400نيُ دوو تؤَيُتباس ييُ ن
ًَشاقٌ دادطايٌ دَنشَئ ًٌَ داوانُّ نشدووَ ييُ   ى ياطاّ طضاداٌْ س ًَش داواّ دؤط ًََُٗيطىُْوَّ ُٖوي بُآلّ دادطاّ ت

ًََُٗيطىُْوَّ ْاوضيُّ   112122009بُآلّ ُٓو داوايُ يُ  2221022006 ًَشدساوَ بؤ طُسؤنايُتٌ دادطاّ ت ْ
     َ ًَتُوَ و  ٍَ صياتش َُٖىو َُٓاْيُؾ بُطيًك بُطيُس دادطيادا دَػيه ًَجُسنبىوٌْ دووطا ًَش واتُ دواّ ت ّ ُٖوي  تُاْيُ

ًَي  ييُ ٓايًٓيذَدا      ى دَطُآلتٌ دادوَسّ و طُسوَسّ ياطيا كواص دَنيات   ٖاووآلتًإ بُ دادثُسوَسّ دادطاد و نيُ دَب
ًَشَي  و قُدَيُ بهشَي . ًَ ًَؼاُْ ُْٖ  ُّٓ جؤسَ ن

 
ًَؼُّ رَاسَ  -4 ًًَهاسيُنٌ تش يُطُس ن ًَؼ تؤَاسنشاوَ نُ تؤَُتباس يُبُسدَّ دادطاّ  2008/د/1558ُٖسوَٖا ث

ًَُاٌْ/ ًٌَ َاددَّ  4نُتين طً ًَو   142122009ييُ سنؤرّ  ى ّ ياطاّ ٖاتىوضؤ دادطايٌ دَنشَيي  21دا بُ ث ييُن
ٌَ ٓاَييادَّ دادوَس يييُنإ دادطييايًهشدِْ ُٓدماَييذَداتىيييُ ياسيييذَدَسّ دادوَس ًَطييُواُّْى  بييُب ياطيياّ  َُٓييُؾ ث

 طضايٌ و طُسوَسّ ياطايُ. بَُٓاناٌْ دادطُسّ
ًٌَ َييياددَّ ) ٖيييُسوَٖا دَسبييياسَّ  -5 ًَُاٌْ بيييُث ًَؼيييُيُنٌ تيييش يُبيييُسدَّ دادطييياّ نيييُتين طيييً (ّ ياطييياّ 50ن

ًَُاٌْ يُدادوَسَيو يُ داى  دَسَاخناُْنإ ُٖطيتا   312322009سنؤرّ ُناتٌ داًْؼيتين دادطيادا يي   دطاّ بُسايٌ طً



D.R.H.D ًَ  َُِ ثاَيجؼيت دادطا ٗساثؤستِ ط

 

23 

ًَش )يُبُ تُيُفؤْهشدٕ  ًَىَيُنٌ ٓاػهشا و ييُْاو ٖيؤَيٌ دادطيادا واطيت    9440ناتزَ ُّ بيؤ نيشاوَ و   (ّ بُياٌْ بُػ
ًٌَ ووتىَ  )دواتش ىؤّ دَيُُ كت(. ث

ًَؼييُّ رَيياسَ  -6 ًٌَ َيياددَّى  دا يُبييُسدَّ دادطيياّ تاواْييُناٌْ دٖؤنييذا 2005/د/175يييُ ن  نييُ تؤَييُتباس بييُث
(1422)  ٕ ٌَ ٓييُوَّ وَصيييشّ داد ٓاطيياداس  تؤَيي آلدَسنييُوت نييُ طييها ى  يييُ ياطيياّ َيياددَ ٖؤػييبُسَنا اسنشاوَ بييُب

ًَطييُواُّْى  وَّ تاواُْنييُ يييُ ْيياو ىييانٌ تىسنًييادا سنوويييذاوَ يُبُسٓييُبهشَيتييُوَى   ياطيياّ بٓييَُاناٌْ  َُٓييُؾ ث
 طضايًُ. دادطُسّ

ًَؼيُّ رَياسَ    -7 ّ    2009/د/28دَسباسَّ ن ًًَيذا دادطيايٌ       نيُ تؤَيُتباس يُبيُسدَ ًَُاٌْ ت دادطياّ تاواْيُناٌْ طيً
ًٌَ َاددَّ  ًَشاقيٌى     315دَنشَي  بُ ث ٌ  172222009 ييُ داًْؼيتين  يُياطياّ طيضاداٌْ س دواىيشاوَ بيؤ    دادطياي

ًَشناطُياْيذٌْ ْى  152322009 ُ      بؤ ٓاَادَبىوٕ و ث  152322009َيٓيُسّ ياطيايٌ دَصطياّ ػيًُٖذإى  بيُآلّ يي
ًَؼُنُوَ وآلبُى  ٓاَادَبىو ُٓو ْىَيُٓسَ ُٓطُس ضٌ يُ ناتٌ ىؤيذا ًَتُ ْاو ن دواتش جاسَيهٌ تيش   ّ باْر ُْنشا تا ب

ًَؼُيُدا ساطااو بىوَ (بُ َُٖإ ٖؤ بؤ صاًْاس12422009ّ)دادطايًُنُ دواىشا بؤ   .صياتش تؤَُتباس يُّ ن
يُبُسدَّ دادطا نُتِٓ ػُقالوَ نُ دادطايهشدٕ تًاييذا ٓيُدماّ دساوَ ييُدرّ     2008/ى/44يُدؤطًُّ رَاسَ  -8

َِ ّ َاددَّ )  -شاوٕ:يُّ.غ.ع (ُّٓ ذاَيُتاُّْ ىىاسَوَ دَطتًٓؼإ ن 248تؤَُتباساِْ دؤطًُنُ بُث
ًَىيظتُ ييُدادطايهشدِْ   -ا ًَهِ طشْطِ و ث دادطاّ ْاوبشاو  )تىجًُ ايتُُٗ( بؤ تؤَُتباسإ ُْنشدوَ نُ سنو و ػىَيٓ

 تؤَُتباسإ .
ًَٓاِْ فيىسَِ) طيَُُسّ(    -ب ًَهُأل نشدِْ دادطايهشدُْنُيإ نُٓايا )َىجضَ يإ يا َىجضَ( ُٓويؽ بُبُناسٖ ت

 (.شاوَ) َىجضَنُتايبُتُ بُ دادطايهشدِْ نىست ن
ُ مناار  ( يُوَيٓيُّ ) ادانة العقوبةْىوطًِٓ نؤ ْىوطِٓ داًْؼتُٓناِْ دادطايهشدُْنإ و ) -د بيؤ وَصاسَتيِ داد    (ني

ًَىيظ  بىو بؤ ُٓدمىَُِْ دادوَسّ يُُٖسَيُِ نىسدطتإ بطُسنَيتُوَ.  دَطُسنَيتُوَ نُث
 
ػيُقاَلوَ نيُ دادطيايهشدٕ تًاييذا ٓيُدماّ       يُبُسدَّ دادطايِ نُتِٓ 2008/يا َىجضَ /8يُدؤطًُّ رَاسَ  - 9

َِ ّ َاددَّ  ًَؼُنُ بُث  يُّ.غ.عىُّٓ ذاَيُتاُّْ ىىاسَوَ دَطتًٓؼا453ٕدساوَ يُدرّ تؤَُتباسّ ن
 -: نشاوٕ 
ًَىَّ نؤتيايِ ثاَيجؼي  بيُ َاددَنياِْ)     -ا ًَؼُنُّ داوَ بُػي /د( 182( و )130دادطاّ ْاوبشاو بشنياسّ داىظتِٓ ن

ًَهذا َاددَّ )يُياطاٍ بَُٓاناِْ دا ًَهؤَيًُٓوَ 130دطايهشدِْ طضايِىيُنات (يُياطاٍ ْاوبشاو تايبُتُ بُدادوَسّ ي
/د(يُياطاٍ ْاوبشاو ثؼتِ ثآ دَبُطبَي  ييُناتِ ْيُبىوِْ بَُيطيُّ    182ُْى دادوَسّ نُتٔىُٖسوَٖا َاددَّ )

ًَىَّ ناتِ دؤطًُنُ داد  َىشَي  ُْى نؤتايِ!تُواو يُدرّ تؤَُتباس ُْى ُْبىوِْ سنَطُصّ طضايِ وبُػ
ُْبىوِْ ووسدَناسّ يُناتِ )تىجًُ ايتُُٗ(بؤ تؤَُتباس طُباسَت بُو تؤَُتيُّ دساوَتيُ ثياَيِ و بيُسواسّ      –ب 

 ُٓدماّ داِْ.
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(يُبُسدَّ دادطاّ نُتِٓ ػُقاَلوَىنُ دادطايهشدٕ 2008/يا َىجضَ /20ُٖسوَٖا يُطُس دؤطًُّ رَاسَ ) -10
(يُّ.غ.عىٓييُّ ذاَيُتاْييُّ ىييىاسَوَ دَطتًٓؼييإ 377ُتباس بييُثآ ّ َيياددَّ )تًايييذا ٓييُدماّ دساوَ يييُدرّ تؤَيي

 -نشاوٕ :
ًَٓاطِ تؤَُتباس و داواناس بَُافِ نُغ ثشننشاوَتُوَ.-ا  دووجاس ث

 ُْْىوطًِٓ دوا وتُّ تؤَُتباس يُثُسناوَيهِ طُسبُىؤدا.–ب 
 .ًٓذاُّْ تؤَُتباس (ٖاتىوَ) دووجاس يُبشنياسّ ًٓذاُْنشدْذا ووػُّ-د
ًَىيظتِ بُ َُٖيىَيظتُ يُطُس نشدٕ ُٖيُ يُكيُٕ دَطُآلتِ دادوَسّ يُُٖسَيُِ نىسدطتإ    .َُٓاُْ َُٖىوّ ث

ًٌَ َيياددَّ      -11 ًَش نيُ دادطييايًهشدٌْ تًايييذا ٓيُدماّ دساوَ بييُث يُطيُس دؤطييًُيُنٌ دادطياّ ُْوجييُواْاٌْ ٖييُوي
ًَؼييُنُدايييُ ّ.غ.ع(يييُ درّ تؤَيي281) تًٓؼيياٌْ ٓييُو ذاَيُتييُنشاوَ نييُ دادطيياّ دَط ىُتباسّ ُْوجييُواْاٌْ يييُ ن

ُ   ْيياوبشاو بشن ًَؼييُنُييياسّ داوَ بييُ طييضاداٌْ تؤَييُتباس ي بُبُْييذنشدٌْ بييَُكّ بشنياسَنييُ ٖييً  ٓاَارَيييُنٌ      دان
ًَو دابٓشَي  و )إيذاع(بهشَي .  تًاداُْبىوَ نُ يُ ض ػىَيٓ

ًَشىنيُ دا     2007/ى/589يُطُس دؤطيًُّ رَياسَ    -12 دطيايًهشدٕ تًاييذا ٓيُدماّ    يُبيُسدَّ دادطياّ نيُتين ُٖوي
ًٌَ َيياددَّ)  (سؤرّ 22722007يييُ ّ.ٖاتىوضؤ(دَطتًٓؼيياٌْ ٓييُو ذاَيُتييُنشاوَ نييُ بييُسواسّ )    24دساوَ بييُث

ًَهيياسّ ػييىَيين سنووداوَنييُ ٓييُدماّ     22822008سووداوَنييُ بىوَىبييَُكّ يييُ   ًَ دادطيياّ ْيياوبشاو بشييياسّ داوَنييُ ٖ
ٍَ و ي ًَجُسنبىوٌْ يُى طا  ُى َاْر ثاؾ سنووداوَنُ.بذسَيتُوَ واتا ثاؾ ت

ًَش دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتيُنشاوَ نيُ   2009/ى/561يُطُس دؤطًُّ رَاسَ) -13 (يُبُسدَّ دادطاّ نُتين ُٖوي
ثاسَيضَسَيييييو بُبُسضيييياوّ ٓاَييييادَبىواٌْ دادطايًهشدُْنييييُوَ نييييُ ثاسَيضَسَيييييو بُبُسضيييياوّ ٓاَييييادَبىواٌْ        

ًَو يييُ    بييُ دادوَسّ دادطانييُّ 22722009دادطايهشدُْنييُوَ يييُ  ساطُياْييذوَ نييُ ٓييُو تؤَييُتباسَ ىضَييٌ يييُن
ًَ  بُطيييُس ضاو(ىثاػيييإ بُبُسضييياوّ      دادوَسَناْيييُ و ييييُ وََكَيييذا دادوَسّ ْييياوبشاو ووتىييييُتٌ )ىيييٌَُ ْيييُب

ًَؼُنُدا!!.  ٓاَادَبىواُْوَ بشنياسدَسضىوَ بُ )بُسآُتٌ(يُ ن

 

ودانى ضوازةم: طوآ ثيَهةدان و طسنطى نةدان بةزآ وشويَهى ياضايى لةئةجنا

 دادطايكسدنةكان و ووزدبيهى نةكسدنى دؤضيةكان
ًَُاِْ نيُ دادطييايهشدٕ تًاييذا ٓييُدماّ     2009/د/ 222يُدؤطيًُّ رَياسَ )   -1 ( يُبييُسدَّ دادطياّ تاواْييُناِْ طيً

َِ ّ َييياددَّ  يُّ.غ.عىدَطتًٓؼييياِْ ٓيييُوَ نيييشاوَ نيييُدادوَسّ دادطييياّ  408دَدسَيييي  ييييُدرّ تؤَيييُتباس بيييُث
ًَهؤَيًُٓوَ يُبشنياسّ بشنياسّ ُٖواَيُنشدِْ دوو تؤَُتباسّ داوَىبيُآلّ ثياؾ سَيهخظيتِٓ     2921222008سنؤرّ  ي

ًَهِ ياطياٍىُّٓ    172222009بشنياسّ ُٖواَيُنشدُْنُيإ يُ تُْٗا ْاوّ يُى تؤَُتباس ٖاتىَ بُبآ ًٖ  ثاَيجؼيت
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ًَُاْ   ًَهؤَيًُٓوَ و داواناسّ طؼتِ و دادطياّ تاواْيُناِْ طً ًَجيُسنيىَو يُبيُسواسّ    ذاَيُتُػِ بُطُس دادطاّ ي ًؼيذا ت
ًَىَيُ ُٓدماّ دساوَ 42822009  دادطايهشدٕ بُو ػ

ًَؼييُدا ٓييُدماّ داوَ بييُبِ  222822009يييُ  -2 ًَُاِْ ضىاسَّىضييىاس دادطييايهشدِْ يُضييىاس ن دادطيياّ نييُتِٓ طييً
. ًَ ًَطشّ داواناسّ طؼتِ ٓاَادَب  ُٓوَّ ج

ًَشّ يُنيُّ نيُ دادطيايهشدٕ تًاييذا ٓيُدماّ دساوَ       يُبُسدَّ دادطياّ نيُتِٓ    2009/ى/343يُدؤطًُّ  -3 ٖيُوي
َِ ّ َاددَّ ) 192522009يُ يُياطياٍ ٖاتىضؤ(ىدَطتًٓؼياِْ ٓيُو ذاَيُتيُ نيشاوَ نيُ       21يُدرّ تؤَُتباس بُث

ًَؽ ٓييُدماّ داْييِ دادطييايهشدٕ صؤس بييُسنووِْ و ٓاػييهشا بييُياِْ سنَٓييِ ىييؤّ نييشدووَ بييؤ            دادوَسّ دادطييا نييُث
ًَىَيُى سنَيطيُ           تؤَُتباسَنُ وثًِ ووتيى  َ َئ ياسَيُتً  دَدَّ ٓيُّ ذاَيُتُػيِ ييُسووّ ياطيايِ ييُوَ بيًُٖ  ػي

ًَُٓدساوَ.  ث
ًَُاِْ نيُداْشابىو بيؤ ٓيُدماّ داْيِ دادطيايهشدٕىدادوَسّ دادطانيُ          – 4 يُدؤطًُيُى يُبُسدَّ دادطاّ نيُتِٓ طيً

 ُ ًَهؤَيًٓيييييييُوَ نُيييييييي رَييييييياسَ بيييييييُبشنياسّ  252222009تُييييييييُفىِْ نيييييييشدوَ بيييييييؤ دادوَسّ دادطييييييياّ ي
ًَُاِْ نشدبىوىثآ ووتىَ )ُّٓ قُصيُييُ بيؤ بيُ دوو َياددَ     2009/ه/738 دؤطًُنُّ ُٖواَيُّ دادطاّ نُتِٓ طً

ًَشَُوَ بؤ ُٓوَّ  (ىَُُٓؾ يُسنووّ ياطايًُوَ سنو و ػيىَيِٓ  ضاى بهشَي  ْاتىاْني دادطاّ بهُئْاسدووتاُْ ُٓيٓ
ًَىَيُّ دادوَسّ دا ًَُاِْ َُٓارَّ ثآ داوَ.ىؤّ ُٖيُ بؤ ضاسَطُسنشدِْ ُْى بُو ػ  دطاّ نُتِٓ طً

ًَو نيشاوَ نيُ دادطيايهشدٕ ٓيُدماّ            182522009يُ -5 ًَُاِْ ضيىاسَّ دَطتًٓؼياِْ ذاَييُت ييُدادطاّ نيُتِٓ طيً
ييُّ.غ.عىثاسَيضَسّ تؤَيُتباس ييُكّ سناطيتِ دادوَس     456دساوَ يُدؤطًُيُنذا يُدرّ تؤَُتباس بُثآ ّ َياددَّ  

دطانييُ بييىَ و كٓرييُّ دفيياع يُكيييُٕ ثاسَيضَسَنييُّ تؤَييُتباس بُداًْؼييتُٓوَ       بييىَو طييهاآلناس يييُكّ ضييُثِ دا   
 ىىَيٓذساوَتُوَ!

ًَو نيشاوَ نيُ دادطيايهشدٕ ٓيُدماّ            292422009يُ -6 ًَُاِْ ضيىاسَّ دَطتًٓؼياِْ ذاَييُت ييُدادطاّ نيُتِٓ طيً
ِ   (7ف 23دساوَ يُدؤطًُيُنذا يُدرّ تؤَُتباسإ بُثآ ّ.غ.ع َياددَّ )  ىاْىوبُسَىووتيُّ   ياطيايِ بُنشَييذاْ

ًَؼييُنُ بُيُنييُوَ وَسطييااوَ و طيي   دادطايهشدُْنييُّ آ جيياس تُيييُفىٕ بييؤ دادوَس ٖيياتىَ و  ٖييُسدوو تؤَييُتباسّ ن
 ساطشتىوَ  و دادوَسيؽ وتُّ ُْػًاوّ بُ تؤَُتباسَيهًإ وتىَ.

َِ ( دادطايهشدٕ ُٓدماّ دساوَ يُدرّ تؤَُتباس ب2009/د/1198و يُدؤطًُّ رَاسَ ) 192422009يُ – 7 ُث
ًَُاِْ ضىاسَّ بُآلّ ياسيذَدَسّ 5ف10ّ َاددَّ ) ًَتِ َُٖىاسنشاوىيُبُسدَّ دادطاّ نُتِٓ طً (ياطاٍ باسّ نُط

 وَس دادطايهشدُْنُّ ُٓدماّ داوَ!!!دادوَسّ دادطانُ بُبِ ٓاَادَبىوِْ داد
ًَُاِْ نُ 2008/د/1098و يُدؤطًُّ رَاسَ )  82422009يُ – 8 دادطيايهشدٕ  ( يُبُسدَّ دادطاّ نُتِٓ طً
ًَيُ توجياة  ( ياطاٍ ٖاتىوضؤىدَطتًٓؼإ ٓيُوَ نشاوَ.ييُناتِ )  1ف23ِ َاددَّ )درّ تؤَُتباس ُٓدماّ دساوَ بُث

ًًَييذاوَو صؤس ٓاطييايِ دادوَسيييؽ وَآلَييِ َؤبايًُنييُّ     التًىااة (بييؤ تؤَييُتباس صَْطييِ َؤبييايًِ دادوَسّ دادطانييُ ي
 داوَتُوَ.
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نديَك لةدؤضيةكاندا لةاليةن ثيَهجةم: جياواشى كسدن و واضيتة كسدن لةهة

 دادوةزانةوة.
ًَؼُّ رَاسَ  -1 ًٌَ ياطياٍ رَياسَ        2005/د/14يُن ًَيٓخ طياأل بيُث دوو تؤَُتباس تًايذا ذىنِ دساوٕ بؤ َياوَّ ث
يُياطاٍ ُٓدمىَُِْ ًْؼتُاِْ نىسدطتإىتايبُت )بُٓاطايؼِ ْياوىؤ و دَسَوَّ ٖيُسَيِ( يُكييُٕ     1بشنطُّ  21

( بيؤ ذيىنِ دساوَيهًيإ نيشاوَ     افشا  شاشى  ( )2008/افشاد/50ًَُاًُْوَىثاػإ بُبشنياسّ )دادطاّ تاواُْناِْ طً
  ُ ًَُاِْ دووَّ يي افاشا   )ىبيُآلّ بيُ ذيىنِ دساوّ دووَّ ووتيشاوَ     112822008يُكّ دادوَسّ دادطاّ نُتِٓ طيً

ًَهِ ًَُُٓٓ!.ششى   ( مشىي  ْانات ضىْهُ تاواُْنُت تاواْ
ًَُاِْ ضيىاسَّ نيشدوَ   دادوَسّ دادطاّ نُتِٓ  - 2 ًَهؤَيًُٓوَّ طً ًَُاِْ ضىاسَّ تُيُفىِْ بؤ دادوَسّ دادطاّ ي طً
ًَش  182522009يُ ًَتِ     5/ف10نُ تؤَُتباس )ىىصىع( بُبشنطيُّ ياطيايِ )   11.5ناتزَ ( ياطياٍ بياسّ نُطي

 كّ بُسنَيضتُ ياسَُتِ بذَ ُٓوَ ىضَِ ىؤَُ .

 

ديَك اليةني يةن هةنشةشةم: ثيَداني شانيازى نادزوضت بة دادطا لةال

 زى ياضا.جيَبةجيَكا
ًَؼييُّ رَيياسَ   ًًَهاسٍ تؤَيياسنشاوَ نييُ تؤَييُتباس يُبييُسدَّ دادطيياّ ُْوجُواْاْييذا    2008/د/317يُطييُس ن ًَؼيي ث

ًٌَ ى دادطايٌ دَنشَي  ّ بُث ّ   21َياددَ طيُس بيُ فُسَاْيذَيٌ    (ّ نيُسنىى  10َُيطشتٔ نيُ يًيىاّ )  ٗضيُن  ييُ ياطيا
ًَؼُُسطُيُ ًَضّ ث ًَؼيُيُدا بيؤ ٓيُوإ دَطُسَيتيُوَى       يُوَ دَنُْيُوَ ٓيُو ضيُنُّ طيااوَ ييُو      جُي  ى طؼيت ٖ ن

ًَؼُُسطُيُى كّ ُٓو إ ناسّ نشدوَى  بُآلّ تؤَُتباس َُُّٓ يُبُسدَّ نُكّ تؤَُتباسّ ُْوجُوإ بىوَ وَى ث
ًَهٌ ٓؤتؤَب وَى ُٓو وَداٌْ بُوَدا ْادادطادا سَتهشدووَتُوَى   يُو ْاوضُيُى ُّٓ  ًٌَ ناس دَناتثاطُواٌْ طُساج

ًَؼُُسطُ يُنُسنىى10ناسَّ يًىاّ  ًَضّ ث ًَشاقًُ. ّ ٖ ًَطُواُّْ ياطاّ طضاداٌْ س  ث
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كسدنى تؤوةتبازان و كسدني بسِيازى دادوةزان بةئاشادحةوتةم: جيَبةجيَهة

و وايف شيهداني و  ئةجنام دةدةنليَهةثسضيهةوة لةوانةى كةوتةزخةوي 

 تؤوةتبازان ثيَشيَن دةكةن.
ًَؼُّ رَاسَ  -1 ًَُاٌْ 2008/د/646يُطُس ن ًَيٌ َياددَّ      ى يُبُسدَّ دادطاّ طضاداٌْ طً نيُ تؤَيُتباساٌْ بيُ ث
ًَؼيُيُ        621122008(يُ ياطاّ تاؤس بُبُسواسّ 2) ٕ دادطايٌ نيشإ و ضيىاس ييُ تؤَيُتباسإ ييُو ن و  ٓياصادنشا

ًَٓييُنشاّ يُكيييُٕ بُسَيىَبُسايييُتٌ ٓاطايؼييٌ طؼييآلبييُى تؤَُتُنييُيإ يُطييُس كبييشا ًَبُج نييُ ى  تًُوَ بشنياسَنييُ ج
ًَهًإ يييُ  ٕ ٓيياصاد نييشإى  62222009و دووَّ يييُ  192122009يييُن نييُ َُٓييُ ى ٓييُواٌْ تييش دواتييش ٓيياصادنشا

ًَجشطيًُٓوَو دادطيايًهشدٌْ     ًَىيظيت بيُ ي ٕ  ث ًًَهاسا ًَؼي ُ  نَُتُسىيَُإ و ث وَى ٓيُوَّ ييُ ذيىنٌُ ياطياّ     ى  ُٖيي
ًَشاقٌ دا ٖاتىوَ ًَؼيُنُ        312322009نُ تا ى  طضاداٌْ س ًَهٌ ياطياّ ييُ درّ نَُتُسىيَُاٌْ ن ٖيً  سَيىػيىَيٓ

ًَطُواُّْ طُسوَسّ ياطايُو ناس يُطُسبُىؤيٌ دَطُ  تٌ دادوَسّ دَنات.آلُْطااوَتُبُس َُُٓؾ ث
ًَييٌ   2007/د/297يُطييُس دؤطييًُيُّ رَيياسَ) -2 ًَُاٌْ نييُ بييُ ث (يُبييُسدَّ دادطيياّ تاواْييُناٌْ نشنييىى يييُ طييً

دادطايًهشدٕ تًايذا ٓيُدماّ دسابىووىدَطتًٓؼياٌْ ٓيُو ذاَيُتيُنشابىو نيُ تؤَيُتباس ييُّ         ع(يُ ّ.غ.281َادَّ)
ًَُاٌْ   ًَؼييُيُنٌ تييشدا بُبُْييذنشدٌْ و يييُ ضانظيياصّ نؤََُكيييُتٌ طييُوسإ يييُ طييً ًَؼييُيُدا ذييىنِ دسابييىو يييُ ن ن

سَسنايٌ (طييي421022009ُو8-24ذىنُُنيييُّ بُطيييُس دَباتىبيييَُكّ ييييُ دوو داًْؼيييتين دادطيييايًهشدٌْ ييييُ )   
ًَُاٌْ ٓاَادَْييُنشابىو  ٓاطيياداسنشدٌْ دادطيياّ ْيياوبشاو بييؤ بُسَيىَبُسايييُتٌ ضانظيياصّ نؤََُكيييُتٌ طييُوسإ يييُ طييً

 يُكيُٕ بُسنَيىَبُسايُتٌ ْاوبشاوَوَ.
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 بةشى دووةم

 -: لةدادطاكانى ليَكؤلَيهةوةدةضتخطتهة ضةز حالَةتى ثيَشيَمكازيةكان 
يييُدرّ طييُسوَسّ ياطييا و َافييُناِْ تؤَييُتباسإ  ذاَيييُت تؤَيياس بهييُئ 147تىاًُْييإ دا 2009يييَُاوَّ طيياَيِ 

ًَىَيُّ كّ ىيىاسَوَ       ًَُاِْ و دٖيىىى وَ ذاَيُتُنيًُْؽ بيُّ ػي ًَش و طً ًَهؤَيًُٓوَّ ػاسَناِْ ُٖوي يُدادطاناِْ ي
ًَٔ دَنُئ:  -ثؤي

ًَٓاِْ تىْذوتًزّ وُٓػهُدمُدإ يُدرّ تؤَُتباسإ يُناتِ د -1 ّ  بُناسٖ ًَهؤَيًٓيُوَّ طيُسَتا و  َطتطانشدٕ و ي
 .و ٓاطايؼُوَ يُكيُٕ ناسَُْذاِْ ثؤيًظُ ىدَطتطانشدِْ ْاػُسسِ

ًَهؤَيًُٓوَوبَُيطُّ تاوإ يُػيىَيِٓ سنوداوو بيىوِْ نيُّ و نيىسنّ     -2 ًَٓاِْ تُنُٓيؤرياّ طُسدَّ يُناسّ ي بُناسُْٖ
 يُو ناساُْدا.

ًَبييُجًَ  -3 ًَٓييُدإ يُج ًَهؤَيًٓييُوَ    نَُتُسىييَُِ و طىَيج هشدِْ سَيييى ػييىَيِٓ ياطييايِ و بشنياسَنيياِْ دادوَساْييِ ي
 يُكيُٕ بُسثشطاِْ ثؤيًع و ٓاطايؼُوَ

ًًَهشدِْ َافِ تؤَُتباسإ بؤ بُسطشيهشدٕ يُىؤيإ يُسنَيطُّ ثاسَيضَساُْوَ -4  ًَؼ  ث
ًَهؤَيًُٓوَ. -5 ًًَهشدِْ طُسوَسّ ياطا يُكيُٕ ُْٖذَيو يُدادوَساِْ ي ًَؼ  ث
 
ًَهؤَيًُٓوَ. -6 ًَهؤَيًُٓوَ يُكيُٕ ُْٖذو يُدادوَسإ و ُٓفظُساِْ ي  دَطتخظتُٓ ْاوناسوباسّ ي
ًَهؤَيًٓييُوَ يُكيييُٕ دَطييُآلتُ جًاجًانييإ و داَييُصساوَ و نؤَجاًْييا       -7 ًَٓييُنشدٌْ بشنييياسّ دادطانيياِْ ي ًَبُج ج

ًَهشدًْذآًًُُٖنإ و ٓاَادَُْبىوِْ ْىَيُٓساِْ ياطايٌ و بُسثشطاِْ ذىنُِ و نَُتُس ًَبُج  ىٌَُ يُج
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يةكةم: بةكازهيَهانى توندوتيرى وئةشكةجنةدان لةدذى تؤوةتبازان لةكاتى 

دةضتطريكسدن و ليَكؤلَيهةوةى ضةزةتاى و دةضتطريكسدنى ناشةزعى، لةاليةن 

 كازوةندانى ثؤليطة و ئاضايشةوة.

ًَىَيُّ كّ ىىاسَوَ بىوٕ:  ذاَيُتُ تؤَاسنشاوَنإ بُّ ػ

ًَش يُطُس ٓ -1 ًًَهاسٍ   اطايؼٌ ُٖوي ًَؼي ًَهِ ث يُبيُسواسّ   تٌ )ع.ّ.أ(آلنيُ دَسنيُوتىوَ ٖياوو   ى  تؤَياس نيشاوَ  ذاَييُت

ًَؼيُيُنٌ ياطيايٌ بيُسَو سنووّ بهشَيتيُوَ    ى بُْذنشاوَ 92322008 ٌَ ُٓوَّ ًٖ  ن ييإ تؤَيُتٌ ٓاساطيتُ    ى  بُب
ًَبهاتبهشَي  يإ بُنُغ و ناسّ بىتشَي  يإ ثاسَيضَسّ بؤ بطاَي  و بُسطشّ  ٍَ ُٓوَّ ى  ي و  داواناسّ طؼيتيُطُ

ًَهؤَيًٓيُوَ صاًْاسييإ ٖييُبىوَ   ًَهًإ ُْْىاْييذوَ ييُ ػييىَيين    312322009تيانى سنؤرّ  ى دادوَسّ ي ٖييً  َُٖيىَيظيت
ًًَهاسيُنٌ تشطيٓاى و ساػيهاو بيُ َيايف َيشؤظ و ياطيا          بيؤ ٓيُو َُبُطيتُى     وٕآلىؤيإ ْيُجى  ًَؼي ًَتيُ ث َُٓيُؾ دَب

ًَىدَوَيُتًُنإ بؤ قُدَيُنشدٌْ طشتين ْاياطايًٌْؼتُاًُْنإ و سيههُو ًَو بؤ ُّٓ  ى تٓاَُ ْ ًَ  بُ بُسبُطت ُٓب
ًًَهاسإ و بذسَيٓيُ دادطيا تيانى نُطيٌ تيش             ًَؼي َّ و ػيىَيين ياطيايٌ بطاَيتُبيُس ييُ درّ ث ًًَهاسياُْ دابٓشَيي  وسن ًَؼ ث

 .ناسّ يُو جؤسَ ُٓدماّ بذات ُْتىاَي 

ًَوذاَيي بٓهُّ ثؤيًظيٌ بيُىتًاسّ   يُ -2 ّ    ُت ُ  تؤَياسنشاوَ ييُ ػياس ًَُاٌْ ي ًَؼيُّ رَياسَ)  طيً ثياؾ   (5222009ن

ًَؼييهيُبييُ ٓييُوَّ تؤَييُتباس )ب.ّ.ٕ( ًَهؤَيًٓييُوَّ ٓ ًٌَ َيياددَّ  142122009طش يييُ سدَّ دادوَسّ ي  432بييُث
ًَشاقٌ ٓاَادَبىويُ ًَش نُثاؾ ُٓوَّ ياطايٌ ٓاصادبهشَي ى  دادوَس بشنياسّ دا بُ نُفايُتٌ يى  ياطاّ طضاداٌْ س اتزَ
ٌَ           ّ ػُو ٓياصادنشاى  11 دواتيش بُفيُسَاٌْ فُسَاْيذَّ نيُستٌ ثؤيًظيٌ ْياوبشاو دووبياسَ دَطيتطانشاوَتُوَ بيُب

ثيياؾ دَطيي   ٓيياصادنشاى  ٓييُويؽ ثاػييإ سنؤر دَطيي  بُطييُس نييشا 9بييىوٌْ ٖييً  بُٖاُْيييُنٌ ياطييايٌ بييؤ َيياوَّ 
    ٌ ًَُاْ ًََُٗيطيييىُْوَّ ْاوضيييُّ طيييً ًَيييىَسداٌْ طيييُسؤنايُتٌ دادطييياّ ت ًَهِ دانيييؤنًهشدٕ يُكييييُٕ    ت و َُٖيُيييُت

ًَِى  ًَهٌ ياطيايٌ بيُ ذيُقٌ       312322009تيا سنؤرّ  بيُآلّ   سَيهخشاوَنَُاُْوَ بؤ بُسطشيهشدٕ ي ٖيً  سَيىػيىَيٓ
ًَىَيُنٌ ْاياطايٌ دَط  بُطُس آلٖاووى  نُفُسَاْذَّ نُستٌ ثؤيًع ْاوبشاو ُْطااوَتُ بُس تٌ )ب.ّ.ٕ(ّ بُ ػ

 نشدووَ.

ًَؼُيُنِ تؤَاسنشاو يُ -3 ًَُاِْ نُتًاييذا طيآ تؤَيُتباس       2009-4-3يُن يُبٓهُّ ثؤيًظِ بُىتًاسّ ػياسّ طيً

َِ ّ َييياددَّ ) ًَيييذإ و  415بيييُث ًَؼيييُنُدا ي ًَهؤَيًٓيييُوَ يُن ييييُّ.غ.ع ( دَطيييتطانشابىوٕىيُكيُٕ بُسثشطيييِ ي
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ّ ثؤيًظييِ ْاوػيياس و ُٓفظييُسّ ُٓػييهُدمُ دَدسَييئ بُ)َاطييًرُّ ٓاطيئ( و تؤَييُتباساًْؽ يُبييُسدَّ بُسنَيىَبييُس
ًَذساوٕىبُآلّ تؤَُتباسَنإ طهاآل تؤَاس ْانُٕ.  بٓهُّ ثؤيًع بُىتًاسّ دووثاتِ دَنُُْوَ نُي

ًَِ َييياددَّ )  162422009ييييُ -4 ًَيييو تؤَيييُتباسَيو بيييُث ييييُّ.غ.ع( دَطيييتطا دَنشَيييي  يُكييييُٕ   413نات

ًَتُو ًَذإ دَب ًَُاِْ سنووبُسنوّ ي  َ بُآلّ تؤَُتباسَنُ طهاآل تؤَاس ْانات.ثؤيًظُناِْ فشيانُوتِٓ طً

ٌَ بشنياسٍ دادوَسآليُ طُس دَطتطانشدٌْ ٖاو -5 ًَهؤَيًُٓوَ و َاُْوٍَ ٖاو ٍتًإ بُب تًيإ ييُ طشتىىاْيُناٌْ    آلي

ًَُاٌْى دَطيتخشاوَتُ طيُس ذاَييُتٌ دَطيتطانشدٌْ دوو ٖياو      تٌ بيُ ْاوَنياٌْ )ّ.خ.ح( و )ؾ.غ.و(   آلٓاطايؼٌ طً
دَط  بُ طُس نشدًْإ بؤ َاوٍَ ثاْضَ سؤريؽ يُ بُسنيىَبُساييُتٌ ٓاطايؼيٌ   و ٍَ ُٖػ  سؤر َاُْوَيإ بؤ َاو

ًًَهاسيًُنٌ صَقيٌ َيايف ٖاو     ًَؼي ٌَ ًٖ  بشنياسَيهٌ ياطايٌ بؤ ساطشتًٓإ َُٓيُؾ ث تًيإ وياطيا و   آلدَسبُْذخيإ بُ ب
ًَشاقًًُ.  دَطتىسٍ س

ًَهٌ تش نُ ٖاو -6 ًَُاًُْوَ    آلُٖسوَٖا دَطتخشاوَتُ طُس ذاَيُت تًًُى بُ ْاوٍ )ّ.ص.ى( يُ كييُٕ ٓاطايؼيٌ طيً

ٓاصاد دَنشَي  و ٓاصاسٍ دَدَٕ و ًٖ  بشنياسَيهٌ ياطايؼٌ ًُْ  92822009تانى  52822009ذحضدَنشَي  يُ 
 بؤ دَطتطانشدٌْ.

ًَش بُ رَياسَ )  -7 ٍ    2009د/121يُ طُس دؤطًُنٌ طُسؤنايُتٌ دادطاٍ ُْوجُواْاٌْ ُٖوي ًَيٌ َيادَ  ( نيُ بيُ ث

ًَؤَيًٓييُوٍَ تًييادَ ُٓدماَييذساوَى دَطييتخشاوَتُ طييُس ٓييُوٍَ نييُ تؤَييُتباسَ ُْوجُواُْنييٍُ      422 يييُ ٍ.غ.ع ي
ًَٓشاوَ و دواتيش بشد  ًَذإ بؤتُوَ يُ كيُٕ ثؤيًظُوَ و قاضٌ ػه بيؤ ُْىؤػيخاٍُْ    ُياْي وودؤطًُنُ سووبُسنووٍ ي

ًَ ًَؼ ًَهؤَيًُٓوَيُى يُّ ث ًَُٔوٍَ ًٖ  ي ًَش و ب  بهشَي . داهاسيًُ تشطٓانُفشيانُوتٔ يُ ُٖوي

ًَش تشٍ طُسؤنايُتٌ دادطاٍ ُْوجُواْاْ ُٖسوَٖا يُ طُس دؤطًُيُنٌ -8 ًَؼيُيُى     ِ ٖيُوي دَطيتخشاوَتُ طيُس ن

ًٌَ َيادٍَ )  ًَهؤَيًُٓوَ تًادا ُٓدماَذساوَ بُ ث ( ييُ ٍ.غ.ع ييُ درٍ تؤَيُتباسَ ُْوجُواُْنيُ ييُ نياتٌ       393نُ ي
ًَهؤَيًُٓوَ يُ كيُٕ بٓهٍُ ثؤيًظٌ ) ًَ  يُ ي ًٌَ دساوَ بؤ ُٓوٍَ دإ بُ تاواُْنُدا بٓ ًَالٕ(بُ )داسٍ َاطًرُ( ي ا

ًًَهاسيًُنٌ تشطٓانُ يُ طُس َايف ُٓو تؤَُتباسَ ُْوجُواُْ. ًَؼ ًَهُوَ بُ ْاوٍ )أىع( َُُٓؾ ث  كيُٕ ثؤيًظ

دَطيتطانشاوَ و  ( ع.ط.ميُ طُس دؤطًُنٌ ٓاطايؼٌ ن شٍ دَطتًٓؼاٌْ ُٓوَ نشاوَ نُ تؤَُتباسَيو بُ ْاوٍ) -9

ًَهؤَيًٓييُوَ يييُ يييُ طَُيًييذا ُٓػييهُدمٍُ صؤس دساوَ يييُ كيييُٕ )َييالصّ .ى( و)  ( تييانى دإ بييُو وفااوك.كيييُ نيياتٌ ي
ًَ  نُ دساوَتُ ثاَيٌ.  تؤَُتُدا بٓ
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ًَو تؤَيياسنشاوَ يُطييُس دَطييتطانشدٕ و دواتييش ذحييض نشدْييِ طييآ بييشا بييُْاوَناِْ )أىّىأ( و)حىّىأ( و  -10 ذاَيييُت

ًَهِ ْادييياس يُػاسؤضييهُّ      2009َتاّ طيياَيٌ )خىّىأ( يُطييُس ًَٓييشَئ بييؤ ػييىَيٓ ًَضَيهييِ تايبُتييُوَ دَسنف يُكيييُٕ ٖ
        ّ َِ ًَٔىبييُث ًَ ىاْييُقني بييُبآ ٓييُوَّ نييُغ و ناسيييإ ٓاطيياداس بهييشَئ و ٖؤنيياسّ دَطتًطشنشدُْنُػييًإ ثييآ ب

        ٕ بيُٕ بيؤ ػاسؤضييهُّ    صاًْاسييُنإ ٓيُو نُطيياُْ بيُ تؤَيُتِ  )اسٖيياب( طيااوٕ بؤَياوَّ طييآ َياْر دواتيش دَيييا
ًَ  وَى تؤَُتباس ًَهًإ بؤ دَطتُ بُسنشاب  دَسبُْذخيإ و ٓاصاديإ دَنُٕىبُبآ ُٓوَّ ًٖ  َاف

ُٖس يُ)ٖؤناسّ دَطتطانشدٕ وٓاطاداس نشدًْإ بُو تؤَُتُّ ىشاوَتُ ثاَيًإ و ٓاطاداس نشدِْ نُغ و ناسييإ و  
 ذ يَُافُناِْ تؤَُتباسإ.دابني نشدِْ ثاسَيضَس بؤ بُسطشّ نشدٕ يُىؤيإ ....ٖت

 

ًَشىيُٓييُدماَِ      -11 ًَؼييتِٓ تيياواِْ سنؤرٖييَُكت يُُٖوي ًَهِ تشنييشاوَ يُبٓهييُّ ثؤيًظييِ ُْٖ دَطتًٓؼيياِْ ذاَيييُت

ًَ  و بؤ ثاساطتِٓ طًياِْ تؤَيُتباس يُكييُٕ     ًَؼُنُ طُوسَ ُْب ًَؼُيُنِ نؤََُكيُتِ و بُ بًاْىوّ ُٓوَّ نُ ن ن
ًَش بييؤ َيياوَّ  بُسثشطييِ بٓهييُّ ثؤيًظييِ ْيياوبشاوَوَ ذييُوت سنؤر تؤَُتباسَنييُ يُكيييُٕ دَطيي   7يُػيياسّ ٖييُوي

ًَهؤَيًُٓوَّ بؤ ْانُُْوَ يُ ًَ  و ثُسناوّ ي  دواتش ٓاصاد دَنشَي !!!. 112422009بؤ  42422009بُطُس دَب
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دووةم: بةكازنةهيَهانى تةكهةلؤذياى ضةزدةم لةكازى ليَكؤلَيهةوة و بةلَطةى تاوان 

 كوزِى لةو كازانةدا.و  بوونى كةوواوولةشويَهى زِود
ًَُاِْ/بُػِ بَُيطُّ تاوإ ُّٓ ذاَيُتاُْ تؤَاس نشاوٕ   -:يُطُس بُسنَيىبُسايُتِ ثؤيًظِ طً

 / نَُِ ُٓفظُس و ناسَُْذ:1

ًَطايُدا تُْٗا ضيىاس ُٓفظيُس ُٖييُ نيُ َُٖيذَطينت بُطيُسدإ نشدْيِ ْاوضيُّ تياوإ وَ تؤَياسنشدِْ                 يُّ ج
ًَهياسّ ػيىَيِٓ سنِِووداوَنيُ نيُ سنؤراْيُ تيُْٗا ييُى ُٓفظيُس           بَُيطُنإ و ًَ َُٖيطشتُٓوَيإ و وَيُٓطشتٔ و نشدْيِ ٖ

ًَ  بُّ ناساُْ يَُاوَّ  ًَشدا ُٓطيُس ٖيُس سنوداوَيوىسنووبيذات ييُو َاوَييُدا نيُ َُٓيُؾ بؤتيُ          24َُٖيذَطت ناتزَ
ًَتُ ٖؤّ ًٖالنِ ٖؤّ ُٓوَّ فؼاسَيهِ صؤس دسوط  بهات يَُاوَّ ُٓو ناسَ يُطُس ُٓو ٓ ُفظُسَىنُ صؤس جاس دَب

ًَهييذا دَبييىو يييَُاوَّ ٖييُس        َِ ُٓفظييُس بؤٖييُس     24و ْييُتىآًِْ سناثُسناْييذِْ ناسَنيياِْ يُنات ًَشَيهييذا طيي ناتزَ
ًَيي ىوَ ٓييُويبيإ نيياسّ            ًَهًإ تييُْٗا نيياسّ ثُدمييُ َييؤس و َُٖيطشتٓييُوَّ ب ْاوضييُيُنِ تيياوإ بطيئ نييُ يييُن

ًَؼي  ًَي  بيُآلّ          َُٖيطشتُٓوَّ بَُيطُو ُْىؼُن ًَي  وَ ٓيُويبيإ تيُْٗا نياسّ وَيٓيُطشتٔ و تؤَياسّ وَيٓيُنإ ب إ ب
ًَىيظ  بؤيُ يُُٖس سنووداوَيهِ تاوإ تُْٗا يُى ُٓفظُس طُسجُّ ُّٓ ناساُْ دَنات  بُٖؤّ ُْبىوِْ ُٓفظُسّ ث

ًَهييذا نييُ يُدَسضييىاِْ طيياَيِ  ًَييزّ ثييؤيًع نُبُدَسضييىواِْ )بَُيطييُّ تيياوإ(  2008-2007يُنات ْيياوْشإ و نؤي
ًَهيذا ًٓؼيُنإ ٖيُس ييُّ ػيىَيُٓدا نؤتيايِ          ًَشدساوٕ بؤ ٓيُو بُسنَيىبُسايُتًيُ يُنات ْاطشإى ًٖ  ُٓفظُسيََهًإ ُْْ
ًَظيتا    ًَِ ُٖطتاوَ نُيَُُػيذا ٓ ًَ  تايبُت بُو ناسَّ ث ًَ  سناثؤستِ ىؤّ بٓىط ْايُت بَُيهى ُٖس ُٓفظُسَيو دَب

ًَ  طُسجُّ سناثؤس ًَ .تُْٗا ُٖس ُٓو نُطُ دَب  تُناًْؽ بٓىط
 

ًَذاويظتِ:2  / نُيىثٍُ و ث

ًَٓاِْ ثُدميَُؤس             ًَطيُّ بيُناسٖ ًَىيظي  ًًْيُ وَى ف ًَٓشَيي  ُْٖيذَيهحاس وَى ث ُٓو نُيى ثُكُّْ بيُناسّ دَٖ
ًَطُّ اؿًِ َىوَناِْ صؤس صؤس ُْسّ  ًَىاْذِْ ػىَئ ثُدمُنُ ضىْهُ ف ًَتُ ٖؤّ ػ يُجؤسّ باؾ ًًُْ صؤسجاس دَب

ًَهِّ تاي ًَج ًَجُّ ) صََكُّ( نُ بُناسدَي  نُ ت  بُتُ بؤ َُٖيطشتُٓوَّ ثُدمَُؤس نُثاسضُوػًُيإ ُٓو ت
ًَجِ ٓاويًُّ  ًَتُ ٖؤّ دسوط  بىوِْ ُٖوا بَُكّ صؤس جاس ُّٓ ت ثاسضُيُيُناتِ َُٖيطشتُٓوَّ ػىَئ ثُدمُنُ ْاب
ًَشّ     ًَيي ى ٖييُسوَٖا ْييُبىوِْ ٓيياَ ًَجُنييُ ٖييُوا دسوطيي  دَب ًَٓشَي  يُبييُيِٓ نيياستِ ثُدمييَُؤس و ت نييُ بييُناسدَٖ

ًَىإ دوو  بييُساوسدّ ثُدمييُ َييؤس ي ًَُاِْ بييَُيهى تييُْٗا بُضيياو وَ صَسَبييني بييُساوسد دَنشَييي  يييُْ ُْىطييًٓطُّ طييً
ًَش ُٖيُى ُٖسوَٖا بُساوسدنشدِْ طىيًُو قُواُْنيُّ ضيُْذئ    ًَشَ يُْىطًٓطُّ ُٖوي ثُدمَُؤسداى بَُكّ ُٓو ٓاَ

ًَشّ تايبُتى َُٓاْيُؾ تيُْٗ   ًَُاِْ ْانشَي  بُٖؤّ ُْبىوِْ ٓاَ ًَشَييو    ناسّ تشيُْىطًٓطُّ طً ا بيُآلّ ضيُْذ ٓاَ
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ًَؼُيُنِ تشيؽ ُٓوَيُ نُْاتىأْ وَيُّٓ ْاوضُّ تياوإ بُضيشنوثشنّ بطيشٕ     ًَؼُيُ دَي ىُٖسوَٖا ن نؤتايِ بُّ ن
ًَ  ضياث ْانشَيي  نيُ دَىشَيٓيُ بيُسدَّ دادوَس ٓيُويؽ          وَ يإ ُٓطُس طااؾ تُْٗا يُضُْذ وَيُٓيُنِ نيُّ ْيُب

 2007بِ )ذرب( نؤَبًىتُسَنُيإ ُٓتشطئ ضيىْهُ ييُنؤتاّ طياَيِ     بُٖؤّ ُٓوَّ يُتشطِ تُواو بىوِْ َشَنُ
ْضيهييُّ ضييىاس َيياْر ْييُتىاْشا ٖييً  وَيُٓيييُى ضيياث بهشَييي  بييُٖؤّ تييُواو بييىوِْ َشَنييُبِ نؤَجًىتُسَنييُ و 
ًَي    ُْنشنيُٓوَّ يُكيُٕ طُسووّ ىؤياُْوَ وَ ُٖسوَٖا يُطشتِٓ وَيُٓنإ نَُتُسىَُِ دَبًٓشَي  ضىْهُ دَب

ًَطايييُنِ   وَيٓييُّ بَُي ًَيي  ٓييُّ بَُيطُيييُ يييُض ج طييُنإ يييُدووسو ْضيييو بطاَييي  تييانى نُضييىَ بييُسدَّ دادوَس بضاْ
روسَنُدا بىوَ بُآلّ صؤسبُّ جاس وَيُٓ ضاثهشاوَنإ يإ طااوَنإ تُْٗا سناطتُوىؤ يُطيُس بَُيطيُ نيُ دَطاَيي      

 نُ دواتش ُٖس ْاصاْشَي  يُنىَيذا بىوَ.
 

 / فشاواِْ طٓىسّ ناسنشدٕ:3

ًَُاًْذايُ ْاوضُيُنِ صؤس دَنُوَيتيُ طيٓىسّ ناسنشدًْاْيُوَ نيُ      ُّٓ بُػِ بَُيطُّ تاواُْ نُ يُطٓىسّ ػاسّ طً
ًَىجُ        ًَُاِْ تييانى تاطيي بييؤ ُْٖييذَيو تيياوإ يُطييٓىسّ ػاسؤضييهُّ سُسبييُت وَطًذؿييادم وَ قييُسَداال وَْيياو طييً

وَ دَسدَضئ نَُُٓيُؾ ْاوضيُيُنِ     وَُْٖذَيو جاس بؤ ُْٖيذَيو سنووداو تيانى ػاسؤضيهُّ دوونيإ دَطشَيتيُوَ     
ًَو نُ صؤسجاس يُيُى ناتذا طآ بؤ ضىاس تاواِْ دصّ سنوودَدات يإ دصّ نىػينت نُتيُْٗا ٓيُو     صؤسَ بؤ تُْٗا تًُ
         ًَ ًَيذَس واتيُ طيُسؤى تيًِ يُطَُيًاْذاييُ نيُدَب ًَهؤَيُسَوَّ دادّ نُ وَى تيًِ ي ًَؼهطشَ يُطُأل يُى ي تًُُؾ ٓ

ًَهِ تيش نيُصؤس جياس ييُّ ناتاْيُدا            ْاوضُيُى ضاوَسنو بهات تا ًَي  ًٓٓحيا بطئ بيؤ ػيىَيٓ نى ناسَيهِ تش تيُواو دَب
ًَتيُ ٖيؤّ نيُّ بىوْيُوَّ تيُسنًض يًُٓؼيهشدٕ          ًَي  وَدَب ًَيىَ دَب ًٓؼهشدٕ صؤس ْاىؤؾ و ًٖالى بىوِْ صؤسّ ث

 يُْاوضُناِْ تاوإ.
ًَي  ٖيَُإ تيًِ و نياسن          ًَي  دَب ًَىيظي  ب شدٕ يُطيُسجُّ ػاسؤضيهُناِْ   ُٓطُس ضىُْ طيُس ْاوضيُيُنِ تياوإ ث

 تشيؽ بهشَيتُوَ ضىْهُ يُو ػىَيٓاُّْ تشيؽ تاواِْ دصّ وَنىػنت وَ تضويش سنودَدات.
 

 / ًٓؼهشدِْ بآ بُساَبُس:4

سناطتُ ُٓدماَذاِْ ُّٓ ناسَ ُْٖذَيو جاس دَنُوَيتُ ناتِ دَواَِ سنَاِ بُآلّ صؤسبيُّ نياتًؽ ييُدواّ دَواَيِ     
ًَيو     سنَاِ دَسضىوٕ ُٖيُ بيؤ   ًَؼيو دَطشَيي  يُبُساَبُسيؼيذا ٖيً        24ْاوضيُّ تياوإ وَ ٖيُس تًُ ًَش ٓ ناتيزَ

ًَهِ تايبُت ِْ يُ بؤ ُٓفظُساِْ بَُيطيُّ   ًَو يإ خمــات ًَو بؤ ُٓو ًٓؽ نشدْاُْ ْانشَي  وًَٖ  ثاداػت ذظاب
ًَهؤَيُساِْ ْاو ضُّ تاواًْؽ بُتايبُت يُطاَيِ   دا.2009تاوإ وَُٖسوَٖا بؤ ي

 

 تِٓ ْاوضُّ تاوإ:/ ُْثاساط5
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ًَؼُنإ بشيتًُ يُُْثاساطتِٓ ْاوضُّ تياوإ وَدَطيتهاسّ نشدْيِ يُكييُٕ ىياوَٕ َاَيُنيُوَ        ًَهِ تش يُُٖسن يُن
ًَؽ طُيؼيتِٓ تًُيِ بَُيطيُّ تياوإ نُصؤسبيُّ نيات دَبٓيُ ٖيؤّ           يإ يُكيُٕ ٓاطايؽ و ثؤيًظِ فشيانُوتٔ ييُث

ًَآلوّ تؤَُتباس  ًَهذاِْ ثُدمَُؤس و ػىَئ ث طُسضٌ ضيُْذئ جياس ٓاطياداسّ ٖيَُىو كييُى نشاوَتيُوَ يُطيُس        ت
ًَتُوَ. ًَظتا دووباسَ دَب  ُٓو سنوداوَ بُآلّ ُٖتانى ٓ

 
 /نَُِ ػاسَصايُ بُناسّ بَُيطُّ تاوإ :ي6
 

ًَهؤَيييُسَوَّ داد وَى طييُسؤنِ تييًِ يُْاوضييُّ تيياوإ بييؤ طُسثُسيؼييتِ نشدْييِ تًُُنييُو وَ           ٓاَييادَبىوِْ ي
ًَىيظنت بيؤ دادطانيإ ضيىْهُ ُٓفظيُساِْ بَُيطيُّ تياوإ       دَطتًٓؼإ نشدِْ ُٓ ًَِ وايُ بَُيطُٕ وَث و ػتاُّْ نُث

ًَ  ناسبهُٕ  ًَتِ دَب ًَىيظت ًَهؤسَناًْؽ يُسنووّ ُٓو ػتاُّْ بَُيطُٕ و دادطا ث يُسنووّ ُٓنادًَُوَ ناسدَنُٕ وَ ي
     ُ ًَهؤَيييُسَوَ دادي نييُوَ يييإ طييىو ْييُطشتٔ يُقظييُّ     بييُآلّ صؤس جيياس بييُٖؤّ سناُْثُسناْييذِْ ناسَنييُ يُكيييُٕ ي

ًَٔ نيُصَسوسَ وَُْٖيذو جياس ُْٖيذَيو ػي         ًَ ًَهؤَيُسَوَنُ يُكيُٕ ُٓفظُسَنُوَ ُْٖذو جاس بَُيطُ بُجآ دَٖي ي
ًَهؤَييُسَوَّ داد يُْاوضيُّ تياوإ تيا       ًَىيظتًُناِْ بيىوِْ ي ًَهِ تش يُث ًَىيظ  ًًُْىيإ يُن دَنشَئ بُبَُيطُ نُث

ًَ  يُطُ ًَيذا بهيات بيُآلّ      صاًْاسّ صياتشّ كب ًَؼُنُ ٖاتُ بُسدََِ بتىاِْ ضيانب نياسّ ت س سنوداوَنُ و دواتش نُن
ًَتُوَ بيُسدََِ ْياوبشاو ضيىْهُ       ًَؼيُيُ ْاضي ًَؼهطشَ دواتش ُٓو ن ًَهؤَيُسَوَّ ٓ بُٖؤّ ُٓوَّ صؤسبُّ جاس ُٓو ي

       ً ًَيذا دَنيات ييإ تايبيُت بيُو دادطاييُ ْ ًَيذا      تايبُت بُو بٓهُّ ثؤيًظُ ًًُْ نُ ُٓو نياسّ ت ًيُ نيُ ٓيُو نياسّ ت
 دَنات.

ًَهؤَيُسَوَّ داديُنإ ُّٓ دَوساتاُْيإ ببًٓايُ تا َُٖىويإ بُرداس بىوْاييُ   ًَىيظ  بىو طُسجُّ ي ُٖسوَٖا نُث
ًَهؤَيُسَوَّ تايبُت بُْاوضُّ تاواًْإ ُٖبىويايُ.. ًَو ي  يُّ ناسَدا بؤُٓوَّ ُٖسبٓهُّ ثؤيًظ
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زيَؤو شؤويَهى ياضؤايى و     لةجيَبؤةجيَكسدنى  انو طويَجيَهؤةد  كةوتةزخؤةوى ضيَوةم: 

 دادوةزانى ليَكؤلَيهةوة لةاليةن بةزثسضانى ثؤليظ و ئاضايشةوة بسِيازةكانى

ًَُاِْ   7922007يُطييُس دؤطييًُّ رَيياسَ   -1 َِ ّ َيياددَّ    –يُٓاطايؼييِ طييً  406ٖؤبييُّ سناًَيياسّ نييُ بييُث

ًَهؤَيًُٓوَّ تًادا ُٓدماّ داوَ يُدرّ تؤَُتباساْ ِ ْاو دؤطًُنُىدَطتًٓؼاِْ ُٓو ذاَيُتيُ نيشاوَ   يُّ.غ.ع ناسّ ي
ًَهؤَيًٓييُوَّ ٓاطييايؽ يُبييُسواسّ )    (بشنييياسّ داوَ نييُ ْىطييشاو بهشَييي  بييؤ دادطيياّ      2007-4-18نييُ دادوَسّ ي

ًَؼُ تؤَاس ِْ يُ يُنُستِ ثؤيًظِ بُىتًاسّىبيُآلّ ٓيُّ    ًَُاِْ تانى بضاْشَي  َُٖإ ن ًَهؤَيًُٓوَّ ضىاسَّ يُطً ي
واتييُ ثيياؾ ْضيهييُّ دوو طيياأل ًٓٓحييا   2009-3-25ْييُنشاوَ و ثُسناوَنييُ ىييُوَيٓشاوَ تييانى  بشنييياسَ جييآ بييُجآ 

ًَهؤَيًٓيُوَّ ٓاطييايؽ ثاػيإ دادوَسيييؽ داواّ سنووْهشدْيُوَّ نييشدووَ يييُٖؤناسّ      ىشاوَتيُوَ بييُسدَّ دادوَسّ ي
ًَؼييىوىبُآلّ دووبيياسَ بييُبآ ٖييً  سنووْهشدُْوَيييُى   ًَٓييُنشدِْ بشنياسَنيياِْ ث ًَبُج -4-1يُبييُسواسّ دواىظيينت ج

ًَُاِْ   2009 ًَهؤَيًٓييُوَّ طييً ىشاوَتييُ بييُسدَّ دادوَس و ثاػييإ بشنييياس دساوَ بييؤ ْيياسدِْ ثُسناوَنييُ بييؤ دادطيياّ ي
ًَهؤَيًٓيُو         2009-4-7ضىاسَّ و يُ ًَؼيُ ييُكّ ٓيُواًْؽ نياسّ ي َّ بشنياسَنُ جآ بُجآ نيشاوَ ضيىْهُ ٖيَُإ ن

 .تًادا ُٓدماّ دسابىو!!!

ًًَُنِ  -2 ًَييزَاسَّ طيياَيِ يُطييُس دؤطيي َِ ّ َيياددَّ    2004ب ًَُاِْ نييُ بييُث يُبٓهييُّ ثييؤيًع طُسضييٓاس يُطييً

(444   ُ ًَهؤَيًُٓوَّ تًادا ُٓدماّ دَدسَي ىدَطتًٓؼاِْ ٓيُوَ نيشاوَ نُيي دادوَسّ  2009-1-15يُّ.غ.ع ( ناسّ ي
ًَو يُتؤَييُتباسَنإ بييُآلّ تييانى )    ًَؼييًُّٓ يييُن ًَهؤَيًٓييُوَ بشنييياسّ داوَ بييُوَسطشتِٓ ث (ؾ ٓييُّ 2009-8-18ي

 ( دووطُد و طًاْضَ سؤر يُبشنياسَنُ.213بشنياسَ جآبُجآ ُْنشاوَىواتُ ثاؾ )

ًَش دَطيي  ًْؼياِْ ٓييُو ذاَيُتيُ نييشاوَ نييُناسّ         -3 يُطيُس دؤطييًُيُنِ بٓهيُّ ثييؤيًع تيُيشاوَّ ػيياسّ ٖيُوي

َِ ّ َاددَّ ) ًَهؤَيًُٓوَ بُث ًَهؤَيًُٓوَ ييُ)  456ي ( 2009َاْطِ دووّ يُّ.غ.ع( (تًادا ُٓدماّ دساوَىدادوَسّ ي
(ؾىٓييييُّ بشنييييياسَ 2009-6-20وَىداواّ دوو ػيييياًٖذّ نييييشدووَ بييييؤ وَسطشتٓييييِ ووتييييُناًْإ بييييُآلّ تييييانى ) 

ًَُٓنشاوَ . ًَبُج  ج

4-  ُ ًَُاِْ يي ًََهؤَيًُٓوَّ طً ًَؼهطشتٓذا تؤَاسنشاوَ يُدادطاّ ي -9-27ُٖسوَٖا يُطُس دؤطًُيُنِ تش نُيُناتِ ٓ

ًَؼهطش ووتُّ طهاآلناس 2008 و تؤَُتباسّ ثُطُْذ ُْنشدووَ بُآلّ بشنياسّ داوَ نُثُسناوَنُ خبشَيتُ ىدادوَسّ ٓ
ًََهؤَيًُٓوَ ٓيُدماّ ْيُدساوَ تيانى     ًَُٓنشاوَو ًٖ  ناسَيهِ ي ًَبُج -5-28بُسدَّ دادوَسّ تايبُبُْذىُّٓ بشنياسَ ج

 دووطُدوضٌ سنؤر صياتشيؽ بُطُس بشنياسَنُدا تآ ثُسنيىَ. 240واتُ دواّ  2009
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ًَيٌ )َيادٍَ     ُ( يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ ط71322008ٍُ رَاسَ )يُ طُس دؤطً -5 ًَُاٌْ نيُ بيُ ث ييُ   21يىإ يُ طً

ًَهؤَيًٓييُوٍَ      ًَهؤَيًٓييُوٍَ تًييادا ُٓدماَييذساوَى دَطييتخشاوَتُ طييُس ٓييُو ذاَيُتييٍُ نييُ دادوَسٍ ي ٍ. ٖاتىوضييؤ( ي
ًَُاٌْ بشنياسٍ داوَ يُ  ُ  نُ ثُسناوَنٍُ ُٖواَيٍُ دادطاٍ ُْوجُواْإ به 212922008طً ّ ٓيُّ بشنيياسَ   آلشَيي  بي

ًَ ًَبُج واتيا دواٍ   312822009تانى جاسَيهٌ تش َُٖإ دادوَس بشنيياسٍ ُٖواَييُنشدٌْ داوَتيُوَ ييُ      اوَىنشُٓج
ٌَ ُٓوٍَ نُغ بيُس ثيشغ بهشَيي  ييُّ نيُّ       ٍَ  ُّٓ ثُسناوَ ًٖ  ناسَيهٌ ياطايٌ تًا ُْنشاوَ بُ ب ْضيهٍُ يُى طا

 تُسىًَُُدا.

ًَيٌ َيادٍَ )      ُ( يُبٓهٍُ ثؤيًظٌ طي 59722008يُطُس دؤطًٍُ رَاسَ ) -6 ًَُاٌْ نيُ بيُ ث ييُ   23يىإ ييُ طيً

ًَهؤَيًٓييُوٍَ تًييادا ٓييُدماّ دساوَى دَطييتخشاوَتُ طييُس ٓييُو ذاَيُتييٍُ نييُ دادوَسٍ دادطيياٍ      ياطيياّ  .ٖاتىوضييؤ( ي
ًَُاٌْ بشنياسٍ داوَ يُ ) ًَهؤَيًُٓوٍَ طً قًذ( ( بُ ثُيىَطتهشدٌْ ْاطٓاٍَُ تؤَُتباس )ؿىسَت 2221022008ي

( واتيا دواٍ ْضيهيٍُ   62922009ّ ييُ بيُسواسٍ )  آلبُ ثُسناوَنُوَ بُ َُبُطيت صاًْين طاَيٌ يُ دايو بىوٌْى بُ
ًَهشاوَ. ًَبُج ًَُاٌْ ج ًَهؤَيًُٓوٍَ طً ًَو ُٓو بشنياسٍَ دادوَسٍ دادطاٍ ي  طاَي

ًَهٌ تشدا دَطتخشاوَتُ طُس دؤطًٍُ رَاسَ  -7 ٍ    11322004يُ فؤسنَ ًَُاٌْ    يُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ سصطياس ييُ طيً

ًٌَ َادٍَ ) ًَهؤَيًُٓوٍَ تًيادا ٓيُدماّ دساوَى دَطتًٓؼياٌْ ٓيُو ذاَيُتيُ نيشاوَ       453نُ بُ ث ُ ييُ  ني  يُ ٍ.غ.ع( ي
ًَُاٌْ بشنياسٍ داوَ  721022007 ًَهؤَيًُٓوٍَ طً بُ ثُيىَطيتهشدٌْ ْاطيٓاٍَُ تؤَيُتباس ييُ     دادوَسٍ دادطاٍ ي

ًَؼُنُدا بُ ًَهشاوَ.ؾ دوو طواتا ثا 1121122009آلّ يُ ن ًَبُج ًَو ُّٓ بشنياسَ ج ٍَ و َاْط  ا

ًَيٌ َيادٍَ )         51722004يُطُس دؤطًٍُ رَياسَ )  -8 ًَُاٌْ نيُ بيُ ث ييُ   393( ييُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ ٓياصادٍ طيً

ًَهؤَيًٓيُوٍَ         ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا ُٓدماّ دساوَى دَطيتخشاوَتُ طيُس ٓيُو ذاَيُتيٍُ نيُ بشنيياسٍ دادوَسٍ ي ٍ.غ.ع( ي
ًَُاٌْ بييُ ْيياسدٌْ   ًَهشاو بييؤ يًزْييٍُ ثضيؼييهٌ يييُ بييُسواسٍ   طييً و فييُسَاٌْ دَطييتطانشدٌْ  92622004تيياواًْ

         ٍَ ًَيييٓخ طيييا ًَجيييُسنبىوٌْ صيييياتش ييييُ ث ًًٌَ تؤَيييُتباس ثييياؾ ت تؤَيييُتباسإ و دَطييي  بيييُ طيييُسداطشتين ٓؤتيييىَب
ًَُٓنشاوَ ًَبُج  .!!!!!ج

ًَؼييُيُى يُبُسَيىَبييُسَييت ٓاطايؼييٌ ػيياسّ دٖييؤ -9 ًَو يُطييُس ن ًَهؤَيًٓييُوَتؤَيياسنشدٌْ ذاَيييُت يييُدرّ  ىى  نييُ ي

ًٌَ َاددَّ ) ًَؼُنُ بؤ َاوَّ صيياتش ييُدوو   2تؤَُتباس بُث ًَذانشاوَى  ُٓوَ دَطتًٓؼإ نشاوَ ن ًَشؤس ت (يُ ياطاّ ت
ًَؼُيُ ُٖواَيُّ دادطاّ تايبُت ُْنشاوَ. ٍَ يُو دادطايُيُو تا ثشننشدُْوَّ فشؤَِ ضاودَيشّ ُّٓ ن  طا
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ييُّ.غ.ع   432( يُبٓهيُّ ثيؤيًع بيُىتًاسّ نُبيُثآ َياددَّ )     111822007يُطُس دؤطًُّ رَياسَ )  -10

         ُ ًَهؤَيًٓيُوَّ تًيادا ٓيُدماّ دساوَ دَطتًٓؼيإ ٓيُو ذاَيُتيُ نيشاوَ نيُ يي طيهاآل تؤَياسنشاوَ    2007-12-3(ناسّ ي
ًَهِ ياطايِ تًذا ُٓدماّ ُْدساوَ تيانى   ُ  2008-12-21يُكيُٕ طهاآلناسَوَ بُآلّ ثُسناوَنُ ًٖ  سنو و ػىَيٓ  واتي

ًَؼىو ٖيً  نياسَيهِ ياطياّ تًيا ٓيُدماّ ْيُدساوَ طيُس         2009-4-21ثاؾ يُى طاأل ًٓٓحا تانى  ًَىَّ ث بَُُٖإ ػ
ًَخؤػبىوٕ )تٓاصٍ( ّ نشدوَ يُطهاآلنُّ!.  ُٓدماّ طهاآلناس ٓاَادَ بىوَو داواّ ي

 

ًَؼُيُنذا ٖاتىوَ بُ رَاسَّ  -11  ًَُاٌْ نيُ       5722009يُ ن ًَهؤَيًٓيُوَّ  يُبٓهيُّ ثؤيًظيٌ بيُىتًاسّ يُطيً ي

ًٌَ َاددَّ ) ًَذا دَنشَي ى  بُث ًَٓاِْ َؤباييٌ    6ياطاّ رَاسَ )يُ (3يُدرّ تؤَُتباس ت (ّ تايبُت بيُىشاث بيُناسٖ
ًٌَ ْىوطييشاوّ دادطيييا و ييييُسنؤرّ      2008طيياَيٌ   ًٌَ بيييؤ دادطييا ٖييياتىوَ و بيييُث نيييُ وَآلَييٌ نؤَجاًْييياّ ٓاطيييًا طيي

ًَ  بهشَي   262122009 ًٌَ طيهاآلوَى  بيُآلّ ييُسنؤرّ     دادوَس يُطُسّ ْىوطًىوَ ٖاوث  182322009بُ دؤطي
ًَهشاوَ. ًَبُج  ُّٓ بشنياسَ ج

ًَؼيُّ رَياسَ     -12 ًَُاٌْ و ييُ ن ًَهؤَيًُٓوَ يُ طً ًَؼُيُنٌ تشدا يُبُسدَّ دادطاّ ي ييُ بٓهيُّ    18622006يُ ن

ًٌَ َاددَّ  ًَذانشاوَى24ثؤيًظٌ بُىتًاسّ داْشاوَى  بُث ًَهؤَيًُٓوَّ ت دَطتًٓؼياِْ ٓيُوَ     يُ ياطاّ ٖاتىوضؤى  ي
ًَُاًْؽ بُ ْىطيشاوّ رَياسَ)    92222009(ييُ سنؤرّ  1914نشاوَ نُوَآلٌَ بُسَيىَبُسَييت ٖاتىوضؤّ ػاسّ طً

ًَهؤَيًٓيُوَى  تيا سنؤرّ     152222009دَسضىوَ يُبُسواسّ  ًًَُّ    182322009طُيؼتىوَتُ دادطياّ ي بيُ دؤطي
ًَ  ُْنشاوَ. ًَهؤَيًُٓوَوَ ٖاوث  ي

ًَيذا       ٌ( يُبٓهُّ ثؤيًظي 10122006سَ )يُطُس دؤطًُّ رَا -13 ًَهؤَيًٓيُوَّ ت ًَُاِْ نُي بيُىتًاسّ ػياسّ طيً

ًَِ َاددَّ ) ُ  430ُٓدماَذساوَ بُث ًَهؤَيًُٓوَ يي  2008-5-14يٍُ.غ.ع( دَطتًٓؼاِْ ُٓوَ نشاوَ نُ دادوَسّ ي
شاوَو طيُسيُْىو  ثُسناوَنيُ نياسّ تًيادا ْيُن     2121222008بيُآلّ تيانى    ىبشنياسّ داوَ نُطهاآلناس ٓاَادَبهشَي 

ًَهؤَيًٓيُوَ ٓيُدماّ ْيُدساوَو بشنياسَنيُ        دادوَس جُىتِ يُطُس بشنياسَنُ نشدؤتُوَى بُآلّ دووباسَ ٖيً  نياسَيهِ ي
ًَبُ جآ ُْنشاوَ تانى )  ًٓؼعاس بؤ طهاآلناس نشاوَ نُ ػىَيِٓ ْادياسَ!. (ى2009-4-21ج

 

ِ 20622009يُطييُس دؤطييًُّ رَيياسَ )  -14 ًَؼييتٓ ًَُاِْ نييُسنو و ػييىَيِٓ   (يُبٓهييُّ ثييؤيًع ُْٖ تيياوإ يُطييً

َِ ّ َادَّ ) ًَهؤَيًُٓوَّ تًادا ُٓدماّ دَدسَي  بُث يُّ.غ.ع(ىدَط  ًْؼاِْ ُٓو ذاَيُتُنشاوَ نُ دادوَسّ  444ي
ًَهؤَيًُٓوَ بشنياسّ داوَ يُ ًَطاّ ثُدميُ وَسطيااو يُػيىَيِٓ سنوداوَنيُ يُطيُأل       2009-3-31ي بُ بُساوسد نشدِْ ج
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ًَطا ثُدمُّ تؤَُ ُ  ج ( وَآلَيِ دادطياّ ْياوبشاو    2009-6-1تباسإ نُدوواًْإ ساطاابىوٕ )َىقىف( بىوٕىبيُآلّ يي
ُ 192771دساوَتيييُوَ بُْىطيييشاوّ رَييياسَ )    يُكييييُٕ بُسنَيىبُساييييُتِ ثؤيًظيييِ ثاسَيضطييياّ      2009-5-28(يييي

ًَُاِْىواتُ ثاؾ ػُط  سنؤر يُدَسضىوِْ بشنياسَنُ.  طً

ًَيذا ٓيُدماّ     –ُّ ثؤيًع بيُىتًاسّ  يُبٓه 23622008يُطُس دؤطًُّ رَاسَ  -15 ًَهؤَيًٓيُوَّ ت ًَُاِْ نُي طيً

َِ ّ َيادَّ   ُ       432دساوَ بُث ًََهؤَيًٓيُوَ يي  2008-5-29يُّ.غ.عىدَطتًٓؼياِْ ٓيُو ذاَيُتيُنشاوَ نيُ دادوَسّ ي
ًَؼ  نشدِْ تؤَُتباسّ داوَ بُآلّ جآ بُجآ ُْنشاوَو ٓاطاداسّ تؤَُتباس ُْنشاوَىيُ  2009-4-2فُسَاِْ باْطٗ

ًَٓخ سنؤر تؤَُتباسَنُ دَط  طا دَنشَي  !!!!!!!!!فُس  َاُْنُ نشاوَ بُ )دَط  طانشدِْ( ثاؾ ث

ًًَُنِ بآ رَاسَ نُ يُ -16 ًَُاِْ تؤَياسنشاوَ و   2008-8-13يُطُس دؤط يُبٓهُّ ثؤيًظِ طُسضٓاسّ ػاسٍ طً

َِ ّ َيادَّ )     ًَهؤَيًُٓوَ تًاييذا ٓيُدماّ دساوَ بيُث ُ  434ي دساو بؤبٓهيُّ ثؤيًظيِ   ْيا  2008-9-28ييُّ.غ.ع ( يي
ًَهؤَيًُٓوَ نؤتاّ ٖاتىوَ و بشنياسّ ُٖواَيُنشدِْ دساوَبيؤ دادطياّ    2009-4-5بُىتًاسّىيُ َُٖىو ُْٖطاوَناِْ ي

ًَبُجآ ُْنشاوَ.2009-4-23تايبُبُْذ بُآلّ تانى )  (ؾىج

ًَُاِْ     -17 تؤَاسنشاوَىنيُ  ُٖسوَٖا يُطُس دؤطًُيُنِ تشّ بآ رَاسَ نُ يُبٓهُّ ثؤيًع بيُىتًاسّ ػياسّ طيً

َِ ّ َادَّ ) ُ     23بُث ًَهؤَيًُٓوَّ تًادا ُٓدماّ دساوَىدَطيتخشاوَتُ طيُس ٓيُوَّ نيُ يي -1-11( يُياطاّ ٖاتىضؤ ي
ًَشدساوَ بيييؤكّ دادوَس تيييانى بشنيييياسّ      2009 ًَهؤَيًٓيييُوَ نؤتييياّ ٖييياتىوَ بيييُآلّ ْيييُْ طيييُسجُّ قؤْاييييُناِْ ي

 ّ دَطتًٓؼإ نشدِْ ذاَيُتُنُ بىو. نُبُسواس 2009-4-23جًانشدُْوَّ ثُسناوَنُ بذات تانى 

18-   ُ طييهاآل تؤَيياسنشاوَ تًايييذا يييُدرّ طييآ    2008-2-19ٖييُسوَٖا يُطييُس دؤطييًُيُنِ تييشّ بييآ رَيياسَ نُييي

َِ ّ َياددَّ )   ًَُّٗ بيُث ًَُاِْ /ط ُ  413تؤَُتباس يُدادطاّ يًهؤَيًُٓوَّ طً دادوَسّ  2008-4-23ييُّ.غ.ع (ىيي
ًَهؤَيًُٓوَ بشنيياسّ داوَ بيُوَسطشتِٓ    ًَو يُتؤَيُتباسَنإ بيُآلّ تيانى      ي ٓيُّ بشنيياسَ    2009-5-19ثًؼيًُّٓ ييُن

ًَُٓنشاوَ. ًَبُج  ج

ًَُاُِْٖسوَٖا يُطُس دؤطًُيُنِ تش يُبُسدَ -19 ًَهؤَيًُٓوَّ طً طيهاآل   2008-2-10يُبُسواسّ  3/ّ دادطاّ ي

َِ ّ َييادَّ )    ًَه 446تؤَيياسنشاوَ و تؤَييُتباس تًايييذا ْادييياسَ بييُث ؤَيًٓييُوَ بشنييياسّ داوَ  يييُّ.غ.ع (ىدادوَسّ ي
ًَش بييُآلّ يييُ)     -5-28(تييانى )2008-2-10بييُوَسطشتِٓ ووتييُّ ػيياًٖذَيو ْيياسدِْ ْىوطييشاو بييؤ ثؤيًظييِ ٖييُوي

ًَُٓنشاوَ.2009 ًَبُج  (ؾ ُّٓ بشنياسَ ج
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ًَؼييُيُنٌ تييشداى -20 ًَُاٌْ  2521222008نييُ طييهاآليُى يييُ سنؤرّ  يييُ ن ًَهؤَيًٓييُوَّ طييً يُبييُسدَّ دادطيياّ ي

 ُ ًَهٌ ياطييايٌ ُْطااوَتُبييُس و دادوَسّ     252322009آلّ يييُو سؤرَوَ تييانى  تؤَيياسنشاوَى  بيي ٖييً  سَيىػييىَيٓ
ًًَُّ ُْديىوَ. ًَهؤَيًُٓوَ ُٓو دؤط  تايبُبُْذ يُ دادطاّ ي

ًَهؤَي -21 ًَؼهطشتٓذا تؤَاسنشاوَ يُدادطاّ ي ُ   يُطُس دؤطًُيُنِ تش نُيُناتِ ٓ ًَُاِْ يي  2009-5-18ًٓيُوَّ طيً

ًَ ًَهؤَيًُٓوَ تؤَُتباسَنُّ سناطشتىَو يُبشنطيُّ ) بًِٓ ُٓوَ نشاوَ نُ ت ( ٖيَُإ سنؤردا تؤَُتباسَنيُّ   4دادوَسّ ي
ًَىَ يُ ًَهِ دياسّ نشاوىبُآلّ دادوَسّ تايبُبُْذ بَُُٖإ ػ بيؤ جياسَيهِ تيش     2009-5-20ٓاصادنشدوَ بُنُفايُت

ًَهِ جًاواصتش ٓاصاد دَنات!   تؤَُتباسَنُ بُنُفايُت

ًًَُنِ بآ  -22 –( طهاآلّ تًادا تؤَاسنشاوَ يُبٓهيُّ ثيؤيًع بيُىتًاسّ    2007-3-12يُ) رَاسَ نُيُطُس دؤط

ًَُاِْىدَطتخشاوَتُ طُس ذاَيُتِ ُٓوَّ نُ تانى  ًٖ   بشنياسَيو يُدرّ تؤَُتباس دَسُْنشاوَو  2008-12-16طً
 ّ ًَشاوَتُوَ يُكّ ثؤيًظِ بُىتًاسّىطُسَسناّ ُٓوَّ طهاآلناس ووتىيُتِ ػياًٖذ ًَ ًُْىبيُآلّ دووبياسَ    ثُسناوَنُ ٖ

 ُٖس وَنى ىؤّ َاوَتُوَ. 2009-5-19دادوَس بشنياسّ داوَنُ طهاآلناس ػاًٖذ ٓاَادَ بهاتىثُسناوَنُ تانى 

َِ ّ َيياددَّ      -( يُبٓهييُّ ثؤيًظييِ طُسضييٓاس  53822007يُطييُس دؤطييًُّ رَيياسَ )   -23 ًَُاِْ نييُ بييُث طييً

ًََهؤَيًُٓوَّ تًادا ُٓدماّ دساوَىدَطت229ًٓ) َِ ّ بشنياسّ 2007-8-30ؼاِْ ُٓوَنشاوَ نُيُ)يُّ.غ.ع ( ي (و بُث
ًَٓياوَ ييُناتِ سنووداوَنيُدا )دَطيتِ        ًَهؤَيًُٓوَ ٓؤتؤَبًًِ جؤسّ )كْذنشوصَس(نُ تؤَيُتباس بيُناسّ ٖ دادوَسّ ي

ًَشدسَيي  بيؤ بٓهيُّ ثؤيًظيِ بيُىتًاسّ          ضبط  -بُطُسداطااوَ نيشاوَ( و دادوَس بشنيياسّ داوَنيُ ٓؤتؤَبًًُنيُ بٓ
-2-3(و)2009-1-28(و)2007-11-20(و )2007-10-18ْيياسدِْ ػييُؾ ْىطييشاو يُبييُسواسَناِْ )   طييُسَسناّ
ًَ  بآ بشنياسّ 2009-6-7(و)2009-3-19(و)2009 (ىبُآلّ بٓهُّ ثؤيًظِ طشضٓاس وَآلًَإ ُْبىََ و ثآ دَض

ًَتُوَ بؤ ىاوَُْنُّ!!!!!!!!!!!  ًَشناب  دادوَس ٓؤتؤَبًًُنُيإ ط

ًَُاِْ نييُ تؤَيُتباس تًاييذا دَطييتطا    –يُبٓهيُّ ثؤيًظييِ بيُىتًاسّ    (322/2009يُدؤطيًُّ رَياسَ )   -24 طيً

َِ ّ َادَّ ) ًَٓاِْ ٖؤناسَنياِْ ثُيىَْذّىدَطتًٓؼياِْ   6(يُياطاّ رَاسَ )2نشاوَ بُث ( تايبُت بُ ىشاث بُناسٖ
ًَشاوَتي  2009-5-31( تانى )2009-5-21ُٓوَ نشاوَ نُ تؤَُتباسَنُ يُ) ًَ ُوَ واتيُ  (يُبٓهُّ ثؤيًظِ ْياوبشاو ٖ

 َاوَّ ساطشتُٓنُّ يُوو بُطُس بشدوَ!!

 و (107922008) و (126822008) و  (128122008ُٖػي  دؤطيًُّ تيشدا نُبيُرَاسَناِْ )     8يُ -25

و دواًْييإ بييآ رَيياسَ يُبٓهييُّ ثؤيًظييِ بييُىتًاسّ ػيياسّ    (43022009) و (7422009) و (14122009)
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َِ ّ َاددَنيياِْ )   ًَُاِْ نييُ بييُث يُياطيياٍ  9يييُّ.غ.ع و  435و   (ّ.غ.ع)ييي431ُضييؤو يُياطيياّ ٖاتى21طييً
يُياطيياّ ٖاتىضييؤ (نيياسّ    21و  (ّ.غ.ع)يييُ 431يييٍُ ٖاتىضييؤ  و   21يييُّ.غ.ع  و  467سنؤرْاَُطييُسّ و 

ًَٓيييُدإ و نَُتُسىيييَُِ نيييشاوَ   ًَهؤَيًٓيييُوَّ تًيييادا ٓيييُدماّ دساوَىيَُُٖىوياْيييذا دَطتًٓؼييياِْ ذاَييييُتِ طىَيج ي
ًَهشدِْ بشنياسّ دادو ًَبُج ًَؼًُّٓ تؤَُتباس و دَطتطا نشدِْ تؤَُتباس و يُج ًَهؤَيًُٓوَدا بُ )وَسطشتِٓ ث َسّ ي

ًَؼ  نشدِْ تؤَُتباس ًَٓياِْ تيانى    و ُٓدماَ ٓاَادَنشدِْ ػاًٖذوباْطٗ ًَٗ ًَهؤَيًُٓوَ و صوو نؤتيايِ ث ُٓداِْ ناسّ ي
 إ.ُٖواَيُّ دادطاّ تايبُبُْذ بهشَي  بؤ ُٓدماّ داِْ دادطايهشدٕ يُدرّ تؤَُتباس

ًَؼيُّ رَياسَ     - 26 ًًَهاسيُى يُطيُس ن ًَؼ ًَُاًْذا      116622008ُٖسوَٖا ث ًَهؤَيًٓيُوَّ طيً يُبيُسدَّ دادطياّ ي

ًٌَ َيياددَّ  ًَهؤَيًٓييُوَّ  456تؤَيياسنشاوَى  يييُ بٓهييُّ ثؤيًظييٌ بييُىتًاسّى  بييُث ًَشاقييٌ ي يييُ ياطيياّ طييضاداٌْ س
ًَذا نُ ًَؼىوَاْذا ٓاَارََإ ث ًَذانشاوَى  وَى يُ ساثؤستٌ ث بُ تؤَُتباس ْيُوتشاوَ تيؤ بيُ نُفاييُت ٓياصادنشاوّى        ت

ًَهؤَيًٓيُوَ بشيياسّ       ًَهؤَيًُٓوَّ يُطَُيذا دَنُٕ ٓيُّ َُطيُيُيُيإ ك ُْدسناْيذووَى  دادوَسّ ي يُكيُٕ ُٓواُّْ ي
دَسنشد و )داواناسّ طؼيت( يُ دادطا ٓاطاداسنشدوَتُوَ نُ داوا يُ درّ نَُتُسىيَُإ ييُ ثيؤيًع بُسصبهاتيُوَ و     

ًَُنُ  22222009تا سؤرّ  2921022008ُٓويؽ يُ سنؤرّ  نُ سؤرّ ثشننشدُْوَّ فؤسٌَ ضاودَيشيًُى  دؤط
ًَتُوَ. ًَؼهُؾ داواناسّ طؼيت ُْنشاوَ تانى بُطُسيذا بط  ث

ًَُاٌْ يُ بٓهُّ ثؤيًظٌ بيُىتًاسّ بيُرَاسَ    -27  ًَهؤَيًُٓوَ يُ ػاسّ طً ًَؼُيُنٌ تشدا يُبُسدَّ دادطاّ ي يُ ن

ًًَُنُ يُدرّ تؤَُتباس يُ سؤرّ  79622008 ًٌَ َاددَّ  292622008نُ دؤط ّ ياطاّ طيضاداٌْ  413بُ ث
ًَيييذا ُْطااوَتُبيييُسى  تيييانى سؤرّ      ًَهٌ ياطيييايٌ ت َّ و ػيييىَيٓ ًَشاقيييٌ نشاوَتيييُوَى بيييُآلّ ييييُو سؤرَوَ ٖيييً  س س

ًَخؤػيييبىوُْ يُكييييُٕ طيييهاآلناسَوَ ييييُ درّ تؤَيييُتباس   152222009 ًَؼهُػيييهشدٌْ ي ييييُو  ٓيييُويؽ سؤرّ ث
ًَؼُيُدا.  ن

 

ًٌَ َياددَّ       -28 ًَُاٌْ نُبيُث ًَهؤيًٓيُوَ ييُ طيً ًَؼُيُنٌ تشداى  يُبُسدَّ دادطاّ ي ييُ ياطياّ ٖاتىوضيؤ     23يُ ن

ًَذا نشاوَ و يُ سؤرّ  ًَهؤَيًُٓوَّ ت ًَؼيًُّٓ     242122009يُدرّ تؤَُتباس ي ًَهؤَيًٓيُوَ بشياسييذاوَ ث دادوَسّ ي
ًَهُوَى بييُآلّ تييانى سؤرّ  تاواْهيياسّ تؤَييُتباس ثُيىَطيي  بهشَييي  بُد  ٓييُّ بشييياسَ يُكيييُٕ   182222009ؤطيي

ًَُٓنشاوَ. ًَبُج ًًَُدا دَنُٕ ج ًَهؤَيًُٓوَ يُو دؤط  ُٓواُّْ ي

ًَهؤَيًٓيُوَّ ييُدرّ تؤَيُتباس ييُ بٓهيُّ         -29 ًَُاٌْ نيُ ي ًَهؤَيًُٓوَ يُ طيً ًَؼُيُنٌ تشدا يُبُسدَّ دادطاّ ي يُن

ًٌَ َاددَّ ) ًَهؤَيًٓيُوَ ييُ سؤرّ    342ثؤيًظٌ بُىتًاسٍ بُ ث ًَذا نيشاوَى دادوَسّ ي ًَشاقٌ ت (يُ ياطاّ طضاداٌْ س
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بُآلّ تا سؤرّ ثشننشدُْوَّ فؤسَُنيَُإ ييُ    بشياسّ ىؤّ دَسنشد نُ تؤَُتباس بذؤصسَيتُوَى  2021122008
ٌَ ُْنشاوَ. 122322009سؤرّ  ًَبُج  ُّٓ بشنياسَ ج

ًَيٌ َيادٍَ )       ( 25722005) يُطُس دؤطًٍُ رَاسَ -30 ييُ ٍ.غ.ع(   406يُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ ٓياصادٍ نيُ بيُ ث

   ٍ ًَٓيُنشدٌْ بشنيياس ًَبُج ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا ُٓدماّ دساوَى دَطتخشاوَتُ طُس ذاَييُتٌ ج ًَهؤَيًٓيُوَ ييُ    ي دادوَسٍ ي
ًَؼُنُديُ درٍ دَطتطانشد 252622005  ا.ٌْ تؤَُتباس )بىّ.س( يُ ن

يُطُس دؤطًُيُنٌ تشٍ بٓهٍُ ثؤيًظٌ ٓاصادٍ نُ رَاسَنٍُ ُْصاْشاوَ و بُسواسٍ سووداوَنيُ دَطُسنَيتيُوَ    -31

ًَيٌ َيادٍَ )       1221022002بؤ  ًَهؤَيًُٓوٍَ تًيادا ٓيُدماّ دساوَ بيُ ث ٍ  405ي .غ.ع(ى دَطيتخشاوَتُ طيُس   ييُ 
ًَهؤَيًُٓوَ بؤ دَطتطانشدٌْ تؤَيُتباسإ )د.ا.ه( و )ب.ا.و(ى   ًَُٓنشدٌْ بشنياسٍ دادوَسٍ دادطاٍ ي ًَبُج ذاَيُتٌ ج

 .421022009يُ دؤطًُنُدا تانى بُسواسٍ سَؿذنشدٌْ ذاَيُتُنُ يُ 

ًَُاٌْ بُرَاسَ  -32 ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا  2009/ى866يُطُس دؤطًُيُنٌ بٓهٍُ ثؤيًظٌ بُىتًاسٍ ػاسٍ طً نُ ي

ًٌَ َيادٍَ )      ًَؼيُنُدا بيُث ييُ ٍ.غ.ع(ى دَطيتخشاوَتُ طيُس     23ُٓدماّ دساوَ يُ درٍ تؤَُتباسٍ ُْوجيُوإ ييُ ن
ًَُاٌْ يُ ) ًَهؤيًُٓوٍَ طً ًَُٓنشدٌْ بشنياسٍ دادوَسٍ دادطاٍ ي ًَبُج ( بيُ ُٖواَييُ نشدْيٌ    92822009ذاَيُتٌ ج

ًَهؤَيًُٓو ًَُاٌْى طُسَسناٍ جُىتهشدُْوٍَ بؤ ْاسدٌْ دؤطيًُنٍُ بيؤ   دؤطًُنٍُ بؤ دادطاٍ ي ٍَ ُْوجُواْاٌْ طً
ُ 192822009) ( و17/8/2009)( و 162822009دادطاٍ ْاوبشاو يُ ) ّ تيانى بيُسواسٍ سَؿيذنشدٌْ    آل( بي

ًَُٓنشاوَ.!!. 192822009ذاَيُتُنُ يُ  ًَبُج  ُّٓ بشنياسَ ُٖس ج

33-     ٍ ًَهؤَيًٓيُوٍَ تًيادا          يُطُس دؤطيًُيُنٌ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ بيُىتًاس ٌَ رَياسَ بيىوَ و ي ًَُاٌْ نيُ بي ػياسٍ طيً

ًَييٌ َييادٍَ )    سناوَ يييُ ُيييُ ٍ.غ.ع(ى دَطييتخشاوَتُ طييُس ذاَيييُتٌ ٓييُوٍَ نييُ ٓييُّ ثيي       446ٓييُدماّ دساوَ بييُ ث
ًَهٌ ياطايٌ  22822009تانى  242422008 ًَهؤَيًُٓوَ ُْيذيىَ و ًٖ  ًٓحشآات ًَىَيُى دادوَسٍ ي بُ ًٖ  ػ
 دساوَ.تًادا ُٓدماّ ُْ

ًَهؤَيًٓيُوَ تًيادا ٓيُدماّ            -34 ًَُاٌْ نيُ ي ٌَ رَاسَ ييُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ بيُىتًاسٍ ػياسٍ طيً يُطُس دؤطًُيُنٌ ب

ًٌَ َادٍَ  ًَٓاٌْ ٖؤناسَناٌْ 2008-6يُ ياطاٍ رَاسَ ) 2دساوَ بُ ث ( تايبُت بُ ) قُدَيُنشدٌْ ىشاث بُ ناسٖ
َيٌ  آلوَ 232622009ذاَيُتيٍُ نيُ ييُ بيُسواسٍ      ثُيىَْذٍ ( يُ ُٖسَيٌُ نىسدطتإى دَطيتخشاوَتُ طيُس ٓيُو   

ًَهؤَيًُٓوَ ودادوَسيؽ يُ طُسٍ ْىوطًىَ نُ ثُيىَطييت ثُسنا  ٌَ طُسناوَتُوَ بؤ دادطاٍ ي ًَ َنيُ  ونؤَجاًْاٍ ٓاطًا ط
ًَهؤَيًُٓوَ!! 192822009ّ بُسواسٍ آلبهشَي  بُ  ثُيىَطيت ثُسناوَنُ نشاوَ و ىشاوَتُ بُسدَّ دادوَسٍ ي
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ًَهؤَيًٓيُوٍَ تًيادا         27222009ًٍُ رَياسَ ) يُ طيُس دؤطي   -35 ًَُاٌْ نيُ ي ( ييُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ بيُىتًاسٍ طيً

ًَييٓخ   252822009تييانى  162322009ٓيُدماّ دساوَى دَطييتخشاوَتُ طيُس ٓييُو ذاَيُتيٍُ نييُ ييُ      واتيا دواٍ ث
ًَهٌ ياطايٌ تًادا ُٓدماّ ُْدساو ٍَ و ػىَيٓ ًَهؤيًُٓوَ و ًٖ  س  َ.َاْر ىشاوَتُ بُسدَّ دادوَسٍ ي

ًَهؤَيًٓيُوٍَ تًيادا ٓيُدماّ دساوَى دَطي           -36 ٌَ رَاسَ يُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ بيُىتًاسٍ نيُ ي يُ طُس دؤطًُيُنٌ ب

واتيا دواٍ صيياتش ييُ ػيُؾ َياْر ٓيُّ        192722009تيانى   52122009ىشاوَتُ طُس ُٓو ذاَيُتيٍُ نيُ ييُ    
ًَهٌ يا ٍَ و ػىَيٓ ًَهؤَيًُٓوَ و ًٖ  س  طايٌ تًادا ُٓدماّ ُْدساوَ.ثُسناوَ ىشاوَتُ بُسدَّ دادوَسٍ ي

ًٌَ َادٍَ  -37 ًَهؤَيًٓيُوٍَ   26يُطُس دؤطًُيُنٌ تشٍ بٓهٍُ ثؤيًظٌ بُىتًاسٍ نُ بُ ث يُ ياطاٍ ٖاتىوضؤ ي

ًَؼُنُى دَطتخشاوَتُ طُس ُٓو ذاَيُتٍُ نُ ييُ   دادوَسٍ  182922008تًادا ُٓدماّ دساوَ يُ درٍ تؤَُتباسٍ ن
 ٍ ًَُاٌْ بشنييياس ًَهؤَيًٓييُوٍَ طييً دَطييتطانشدٌْ تؤَييُتباس و ذحييضٍ طييُياسَنٍُ و وَسطييشتين ووتييٍُ    داوَ بييُ ي

ًَهؤَيًٓيُوَ        212722009ّ تانى آلى بَُنُػايُتٌ سووداو واتيا دواٍ دَ َياْر ييُ دَسضيىوٌْ بشنيياسٍ دادوَسٍ ي
ًَهؤيًٓييُوَ و يييُو بييُسواسٍَ   ٌَ ْييُنشاوَ و ثُسناوَنييُ ُْىشاوَتييُ بييُسدَّ دادوَسٍ ي ًَبييُج نؤتايييذا ٓييُّ بشنييياسَ ج

ًَؼُنُ!! آلطها  ناس ٖاتىَ تٓاصيٌ نشدوَ يُ ن

ًَيٌ َيادٍَ          -38 ( 2008-6ييُ ياطياٍ رَياسَ )     2يُطُس دؤطًُيُنٌ تيشٍ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ بيُىتًاسٍ نيُ بيُ ث

ًَٓاٌْ ٖؤناسَنياٌْ ثُيىَْيذٍ( ييُ ٖيُسَيٌُ نىسدطيتإى دَطيتخشاوَتُ        تايبُتُ بُ ) قُدَيُنشدٌْ ىشاث بُناسٖ
   ُ ًَهؤَيًٓيُوَ بيشناسٍ داوَ بيُ ٓاَيادَنشدٌْ ىياوٌَْ رَياسَ       102222009ييُ )  طُس ٓيُو ذاَيُتيٍُ ني ( دادوَسٍ ي

ًَهؤَيًُٓوَنيُداى نيُ بُْيذ نيشاوَ ييُ بُسنَيىَبُساييُتٌ ضانظياصٍ طيُوسإ ييُ             َؤبايًٌ و دياسٍ نشاوَ ييُ ثيُسناوٍ ي
ًَُاٌْى بُ ًَهشاوَ.  132922009ّ تانى آلطً ًَبُج  ًٓٓحا ُّٓ بشنياسَ ج

ًَهٌ ياطايُو َُٖىو ٓ ٍَ وػىَيٓ نىسنياُْ يٌ يُدرٍ نَُتُسىُّ و بُثشغ يُو نَُىُّ ذاَيُتاٍُْ طُسَوَ ًٖ  س
ًٌَ ياطاٍ طضاداٌْ  ًَهؤَيًُٓوَ ُْطااوَتُ بُس بُث ًَُٓنشدٌْ بشنياسٍ دادوَساٌْ دادطاناٌْ ي ًَبُج و ٖؤناس بؤ ج

 سااقٌ.
ًَُٓداْيييُ ييييُ جًَ   ًًَهاسّ و نَُتُسىييٌَُ و طىَيج ًَؼييي ًَٓييُنشدٌْ بشيييياسّ دادوَساْيييٌ دادطييياّ  ٖييَُىو ٓيييُّ ث بُج

ًَىَيُنٌ طييًك ناسيطييُسّ يييُ       ًَٓييُنشاوَى  بُػيي ًَبُج ًَهؤَيًٓييُوَو دَسضييىوٕ و يُكيييُٕ نييادَيشاٌْ ثؤيًظييُوَ ج ي
ًَٓاٌْ             ًَو يُيَُجيُسَناٌْ بيُسدَّ بُدَطيتٗ ًَي ى  نيُ بيُ ييُن َتُاُّْ ٖاووآلتٌ بيُ دادطياو طيُسوَسّ ياطيا دادَْ

ٌَ سنصطياس    طُسبُىؤيٌ تُواوّ دَطُ ًَهٌ ثتُو دابشَيزسَي  تانى ىؤَياٌْ يي ًَىيظتُ ثالْ آلتٌ دادوَسّ دادَْشَي ى  ث
ًَتُوَ.  بهُئ و يُ ٓايٓذَػذا دووباسَ ُْب
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 طسيكسدن ضوازةم: ثيَشيَمكسدنى وافى تؤوةتبازان بؤ بةز

ًَُاِْ       .1 ًَش و طيً ًَهؤَيًُٓوَ ييُْاو دَصطياّ ٓاطًؼيٌ ٖيُوي ًَتيُ ٖؤنياسّ   ُٖبىوِْ دادطا و دادوَسّ ي دَب

ًَِ ٓييُو        ًًَهاسّ و ٓاطييتُْر دسووطيي  نييشدٕ بييؤ َييايف تؤَييُتباسإ يُبييُسطشيهشدٕ يييُىؤيإى ضييىْهُ بييُث ًَؼيي ث
ٍَ صؤسَيو يُو بُْذنشاواُْ ُٓدماَذساوَى ُٓوَ دَسَنُوَي  تُْٗا ضيُْذ بُْيذنشاوَيهِ نيُّ     ًَهُوتٓاُّْ يُطُ ضاوث

ًَ ى صؤسبييُّ بُْييذنشاوإ ٖييً  جًاواصيًييُى ْييابني  ًَىَيُى   ْييُب ًَىإ دادطييا و دَصطيياّ ٓاطييايؽ و بييًُٖ  ػيي يييُْ
ًَهؤَيًٓييُوَ جًيياواصٕ يييُدَصطاناِْ ٓاطييايؽى ٓييُويؽ بييُٖؤّ بييىوِْ ٓييُو  َتُاْييُيإ ًًْييُ نييُدادوَس و دادطييايِ ي
ًَىيظيتُ دَطيُآلتِ داوَسّ بَُُبُطيتِ طُسناْيُوَّ َتُاْيُّ           دادطاياُْ ييُْاو دَصطانياِْ ٓاطايؼيذاى يُبُسٓيُوَ ث

تًييإ بُدَطييُآلتِ دادوَسّ بييُصووتشئ نييات ٓييُّ ذاَيُتييُ ضاسَطييُس بهيياتى ٓييُويؽ بُطُسناْذْييُوَّ صييياتش ٖاوآل
ًَُاِْ بؤ ْاو دادطا ٓاطًًُنإ. ًَش و طً ًَهؤَيًُٓوَّ ٓاطايؽ يُُٖوي  دادطاناِْ ي

ًَش تؤَياسنشاوَ نيُ سَيىػيىَيين ياطيايٌ ييُدرّ           .2 ًًَهاسيُى يُبُسَيىَبيُسَييت طؼييت ٓاطايؼيٌ ٖيُوي ًَؼ ث

ًٌَ َييياددَّ) ًَؼيييُيُنذا بيييُث (ييييُ ياطييياّ َييياددَ ٖؤػيييبُسَنإ طااوَتيييُ بيييُسى  نُييييُسؤرّ  14تؤَيييُتباس ييييُ ن
ًَٓييُدساوَ   42522008 تؤَييُتباس ساطييااوَى سَيطُْييُدساوَ بُنييُغ و نيياسّ طييُسداٌْ بهييُٕى  ٖييُسوَٖا سَيطييُّ ث

ًَهؤَيًُٓوَدا بُسطشّ يُ ىؤّ بهاتى  بُ ًَش    ثاسَيضَس بطشَي ى  تانى يُ قؤْايٌ ي آلّ دواتش بؤ دادطاّ تياوإ ييُ ٖيُوي
ًَيييذساوَ ثيياسَيضَس بطشَيييي ى  واتيييُ ثييياؾ    32322009ُٖواَيييُ نيييشاوَى  ييييُ سؤرّ   سؤرّ دادطييايهشدٌْ سَيطيييُّ ث

ًَ  بُسطشّ يُ ىؤّ بهات. ًَجُسبىوٌْ ُٖردَ َاْر يُ ساطشتين سَيطُدساوَ نُ ثاسَيضَس بطشَي  و تىاْاّ ُٖب  ت

ًًَه  .3 ًَؼيي ًَؼييُيُنٌ تييشدا ث اسيُى تؤَيياسنشاوَ يييُ درّ تؤَييُتباس تييانى بييُسطشّ يييُ ىييؤّ بهيياتى    يييُ ن

َّىػيىَيين ياطييايٌ يييُ درّ       ًَشى  س ًَهؤَيًٓيُوَ يُبُسَيىَبُسايييُتٌ طؼيييت ٓاطايؼيٌ ٖييُوي ًَيشدساوَ بييؤ ي ٓيُويؽ نييُ ْ
ًٌَ َيياددَّ )     ًَؼييُنُدا طااوَتُبييُسى بييُث (يييُ ياطيياّ َيياددَ ٖؤػييبُسَنإى  ٖييُس يييُ سؤرّ     14تؤَييُتباس يييُ ن

ًَٓيُدساوَ ثياسَيضَس بطشَيي  و بيُسطشّ            927/2008 ًَش سَيطيُّ ث ًَؼيُنُ بيُدادطاّ تياواٌْ ٖيُوي تانى طُيؼيتين ن
ًَبهات.  ي

ًَهؤَيًٓييُوَ بهييُٕ نُيييُ دادطيياّ   .4 ًٌَ ي ًَهٌ تييشدا ٖيياتىوَ بييؤ ثيياسَيضَسإ ًًْييُ تَُاػيياّ دؤطيي يييُ فييؤسَ

ًَهؤ   ًَش داْييشاوَ و ٓييُويؽ وَى ثيياسَيضَسّ بييُسطشّ يييُناتِ ي ًَييذا بهييات و  ٓاطايؼييٌ ٖييُوي َيًٓييُوَدا و ووسدبييًين ت
ًَطُواُْو كداُْ يُ ياطاّ ثاسَيضَساييُتٌ ييُ ٖيُسَيٌُ نىسدطيتإى  وَى ييُ       بُسطشّ يُ تؤَُتباس بهاتى  ًَُٓؽ ث
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ًَهؤَيًٓيُوَ سَيطيُ بيُ ثياسَيضَس بيذات تَُاػياّ          3( بشنطُّ )20َاددَّ ) (دا ٖاتىوَى  )دَبًي  دادطانيإ و كييٌُْ ي
ًَؼُ يإ  ًٌَ ن ًَؼيُيُوَ  دؤط ًَهؤَيًُٓوَ بهاتى  ُٖسوَٖا تَُاػاّ َُٖىو ُٓو ذاَيُتاُّْ ثُيىَطنت بُو ن ًٌَ ي دؤط

ًَبهات....(. ًًَذا بُس يُتَُونًًهشدِْ بًُْاصَ بُسطشٍ ي  بهاتى  نُُّٓ ت

ًَُاٌْ تؤَيياسنشاوَى      .5 ًًَهاسيًُى يييُ بٓهييُّ ثؤيًظييٌ بييُسدَ قاسََييإ يييُ طييً ًَؼيي يييُ دؤَطييًُنٌ تييشدا ث

ًٌَ َاددَّ )نُسَيىػىَيين ي ًَشاقٌ طرباوَتُبُسى  نُ ييُ  405231اطايٌ يُدرّ تؤَُتباس بُث (يُ ياطاّ طضاداٌْ س
ًَش  82322009سؤرّ  ًٌَ   11:25ناتييزَ ًَهؤَيًٓييُوَّ طيي ّ بييُياٌْى  يييُو ناتييُّ وتييُّ تؤَييُتباس يييُ دادطيياّ ي

ًَهؤَيًُٓوَ بؤ  ًَهؤيُسّ داد يُ دادطا وَسدَطاَي ى  رووسّ ي ًَُاٌْ يُكيُٕ ي ُٓو َُبُطتُ ػًاو ُْبىوَى  بُٖؤّ طً
ٍَ يُنبييذا قظيُيإ دَنيشد و ناسيطيُسّ طيًك            ًَهؤَييُسّ دادييِ ييُ رووسَنيُداى  نُيُطيُ بىوٌْ صياتش يُ ذُوت ي
ٍَ تؤَييُتباس دَنييشدى  بييُ ٓاطيياٌْ       ًَهؤَيًٓييُوَّ يُطييُ ًَهؤيييُسَوَّ داديييِ ٖييُبىوى  نييُ ي يُطييُس بيياسّ دَسووْييٌ ي

 يؼ ى  تانى ُٓويؽ يُكّ ىؤيُوَ تؤَاسّ بهات!!!!!!!!.ِ تؤَُتباس ُْدَطُآلَُناْيُوَ

ًَهؤيًٓيُوٍَ ٖيُسَيٌُ         .6 ًَو يُ فؤسَُناْذا دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتيُ نيشاوَ نيُ ييُ دادطانياٌْ ي يُ يُن

ًَش ودٖييؤى بييُ تايبييُتٌى َييايف   ًَهؤَيًٓييُوٍَ ٓاطايؼييٌ ثاسَيضطانيياٌْ ٖييُوي نىسدطييتاْذا بييُ طؼيييت و يييُ دادطانيياٌْ ي
ًَ ًَؼ ًذَنشَي  بُوٍَ نُ بُسطشٍ يُ ىؤيإ بهُٕ يُ سَيطاٍ دابًٓهشدْيٌ ثياسَيضَس بؤييإ ٖيُسوَى ييُ      تؤَُتباسٕ ث

 23( بؤ َُٖىاسنشدٌْ ياطايٌ بَُٓا دادطايًُ طضايًُناٌْ سااقٌ )رَياسَ  2003( طاَيٌ 22ياطاٍ رَاسَ رَاسَ )
ًَؼيٍُ       1971طاَيٌ  ًَؽ ٓاساطيتُ     ( دَسضىو نُ تايبُتُ بُ بُىؼًين َياف بيؤ تؤَيُتباسإ ييُ ن نيُتٔ و تياوإ ثي

ًَيو ٓياسَصووٍ ٖيُبىو ييُبشيهاسنشدٌْ ثياسَيضَس           نشدِْ وتُوَسطشتٔ )إطيتحىاب( بيُدابًٓهشدٌْ ثياسَيضَس بيؤٍ نات
ًَهؤَيًٓيُوَ ثياسَيضَسٍ بيؤ دابيني بهيات ييُ سَيطياٍ طيُْذيهاٍ           ًَي  دادوَسٍ ي بُآلّ تىاْاٍ داسايٌ كواص بىو ُٓوا دَب

ًَش و دٖيؤى و   ثاسَيضَساُْوَى بُآلّ طُسَسن ًَهؤَيًُٓوٍَ ٓاطايؼٌ ٖيُوي ًًَهاسيًٍُ طُسَوَ يُ دادطاناٌْ ي ًَؼ اٍ ُّٓ ث
ًَؼيُناْذا بيُوٍَ نيُ ْاييَُئ و سَيطيا ْادسَيي  ىؤييإ ثياسَيضَس بيؤ           ًًَذَنشَي  يُ صؤسبٍُ ن ًَؼ تؤَُتباسإ َافًإ ث

       ً ًَهؤَي ًَبهيإ !! ض جياٍ ٓيُوٍَ دادطانياٌْ ي ًَش و دٖيؤى     ىؤػًإ دابيني بهيُٕ بيُسطشيًإ ي ٓيُوٍَ ٓاطايؼيٌ ٖيُوي
ًٌَ ياطاٍ رَاسَ )  ( ٓاَارَ بؤ نشاوٍ طُسَوَ.2003طاَيٌ -22ثاسَيضَسيإ بؤ دابني بهات بُث

يُ طُس دادطاٍ ٓاطايؼٌ دٖؤنُى دَطتخشاوَتُ طُس ُٓو ذاَيُتٍُ نُ تؤَُتباسَيو بُ ْاوٍ )ّ/ّ/ع(  .7

ًٌَ َادٍَ ) دٖؤى سَيطا ْادَٕ و ْاساصئ بُ سَيهخظتين بشيهاسْاَيٍُ  يُ ياطاٍ تاؤس( بُآلّ ٓاطايؽ  2ساطااو بُث
ًَبهات ُٖسضُْذَ تؤَُتُنيٍُ نيُ ىشاوَتيُ     ًَ  بُسطشٍ ي ًَو يُ ثاسَيضَسإ تانى بتىاْ تؤَُتباسٍ طُسَوَ بؤ يُن

 ْشَي  و تشطٓانُ و طضايٌ قىسطٌ ُٖيُ يُ سووٍ ياطايًُوَ !.َثاَيٌ بُ )جٓايات( داد
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ًَؼُيُنٌ دادطاٍ ي  .8 ًَهؤَيًُٓوٍَ قُطشؤنٌ طيُس بيُ ثاسَيضطياٍ دٖيؤىى دَطيتخشاوَتُ طيُس       يُ طُس ن

ًَهٌ تش نُ تؤَُتباسَيو بُ ْاوٍ )خ/ا/ع( ساطااوَ يُ كيإ بُ تؤَُتٌ نىػنت ) يُ ٍ.غ.ع( بيُآلّ ييُ    406ذاَيُت
ًَذا ًَهؤَيًُٓوَ ثاسَيضَسٍ بؤ داُْْشاوَ ُٖس ضُْذَ تؤَُتُنٍُ تشطٓاى و طضايٌ دَطاتُ يُ ط  سَدإ!!قؤْايٌ ي

 

 

 

ثيَشيَمكسدنى ضةزوةزى ياضا لةاليةن هةنديَك لةدادوةزانى  -ثيَهجةم:

 ليَكؤلَيهةوة.

ًَُاِْ دَطتًٓؼيياِْ ٓييُوَ  4022009يُدؤطييًُّ رَيياسَ ) -1 ًَهؤَيًٓييُوَّ ُْوجييُواْاِْ طييً (يُبييُسدَّ دادطيياّ ي

َِ ّ َيياددَّ  )        ًَو يُتؤَييُتباساِْ ُْوجييُواِْ نُيظييُنُ بييُْاوّ )اىوىغ( نييُ بييُث ( 406231نييشاوَ نُيييُن
  ُ وَ )بُُٖواَييُنشدِْ دؤطيًُّ   يُبشنطيُّ دووًََيذا بشنيياسّ دا    2009-6-24سناطاابىوىدادوَسّ دادطاّ ْياوبشاو يي

ًَؼييُُسطُ بَُُبُطييتِ    ًَهؤَيًٓييُوَّ ٖاوبييُؾ يييُديىاِْ وَصاسَتييِ ناسوبيياسّ ث تؤَييُتباسّ ْيياوبشاو بييؤ يًزْييُّ ي
ًَهؤَيًٓييُوَ تًايييذا(ى  ًٌَ طييُس  بييُٖؤّ ٓييُوَّ نييُ تؤَيُتباسّ ْيياوبشاو  تيُواونشدِْ ي )د/ط( يُفييُوجِ ثًييادَّ طيي

ّ َِ  ْىوطشاوّ يًىاّ ْاوبشاو نُيُدؤطًُنُيذا ثاسَيضساوَ. بُيًىاّ دووّ طُسؤنايُتِ نؤَاسّىبُث
ًًَهاسيُنِ تشطييٓانُ نييُ دادطيياّ ْيياوبشاو ُٓدماًَييذاوَ بييؤ طييُس ياطيياٍ )   ًَؼيي ( و قااانوى سيا ااة اث ااذا َُٓييُؾ ث

سنَيهُوتٓاَُّ جًٗاِْ تايبُت بَُافُناِْ َٓذاآلٕ و ُْوجُواْإ َُُٓ يُكيُى وَ يُكييُنِ تشَوَىيًيىاّ دووّ   
ًَو و    طُسؤناي ًًَهاسيُنِ تشّ ُٓدماّ داوَ ٓيُويؽ بيُوَسطشتِٓ ُْوجيُواْ ًَؼ ُتِ نؤَاسّ ىفُوجِ ثًادَّ طآ ث

ًَو يُُْٓييذاَاِْ بييُ )د/ط( يُسنيضَناًْييذا نييًُٖ  ياطييايُنِ طييُسباصّ و سنَيهُوتٓاَييُّ   قبييىأل نشدْييِ وَى يييُن
 جًٗاِْ تايبُت بُ ُْوجُواْإ سنَيطا بُّ ناسَ ْادات.

 

ًَيي  -2 ًًَُنِ ب ُ    يُدؤطيي ًَُاِْ ضييىاسَّ نُييي ًَهؤَيًٓييُوَّ طييً يُبٓهييُّ ثؤيًظييِ   312822008زَاسَّ دادطيياّ ي

َِ ّ َيياددَّ  )    ًَُاِْ بييُث يييُّ.غ.ع(ى  432بييُىتًاسّ طييهاآل تؤَيياسنشاوَ يييُدرّ بُسنَيىَبييُسّ ثييُسوَسدَّ طييً
ًَؼ  نشدِْ تؤَُتباسّ داوَى بُآلّ ٓا 1321022008يُبُسواسّ   َادَْيُبىوَى دادوَسّ دادطانُ نُبشنياسّ باْطٗ
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ًَهؤَيييُسّ دادّ يُبٓهييُّ ثؤيً يُطييُس فييُسَاِْ ٖييَُإ دادوَسى 202522009بؤيييُ يييُ ظييِ بييُىتًاسّ يُطييُأل ي
ًَو يَُ ُوص ًَُاِْ و ييُوو ووتيُناِْ وَسطيااوَو دَطيتبُجآ بيُ         يُن ًَشدساوَ بيؤ ثيُسوَسدَّ طيً َناِْ ثؤيًع ْ

ًَٓاَُّ ػخـِ ٓاصادنشاوَ  !.بَُي

ًَؼُيُى يُبُسدَ -3 ُ     يُطُس ن ًَهؤَيًٓيُوَّ يي ًَهؤَيًُٓوٍَ ٓاطايؼيٌ دٖيؤىى  نيُ ي تؤَيُتباس )ؾ.أ(   درٍّ دادطاّ ي

ًٌَ َاددَّ  ًَهؤَيًٓيُوَى  وَطي ٌ ياطيايٌ      3نشدووَ بُ ث ًَجُسنبىوٌْ ضىاس َاْر ييُ ي ًَشؤسى  بُآلّ ثاؾ ت يُياطاّ ت
ًٌَ َاددَّ  ًَشؤسَوَ بؤ دصّ طؤسندساوَ بُ ث ًَيشدساوَ بيؤ دادطياّ      يُ ياطاّ طيضادإ و  446تاواُْنُ يُ ت ًَؼيُنُ ْ ن

ًَهؤَيًُٓوَّ ػُْطاس.  ي

ًٌَ َاددَّ -4 ًَشى  نُ بُ ث ًَهٌ تش تؤَاسنشاوَ يُطُس بٓهُّ ثؤيًظٌ دياْا طُس بُ ثاسَيضطاّ ُٖوي يُ  406ذاَيُت

ًَؼيُيُنذا ييُ سنؤرّ        ًَيذا دَنشَيي  ييُدرّ تؤَيُتباس يُن ًَهؤَيًُٓوَّ ت ًَشاقٌ ي ى  2021222007ياطاّ طضاداٌْ س
ًَؼُنُدا تانى سنؤرّ ب ًَهؤَيًُٓوَ تُواو ُْنشاوَ. 312322009ُآلّ بُ ٖؤّ نَُىنىستٌ و فُساَؤػٌ يُ ن  ي

ًَو يييُ    -5 ًَش تؤَيياسنشاوَ نييُ طييهاآليُنٌ يييُ يييُن ًَهؤَيًٓييُوَ يُٖييُوي ًًَهاسيُنٌ ياطييايٌ يُطييُس دادوَسَيهييٌ ي ًَؼيي ث

ٍَ     ٖاووآلتًإ وَسُْطشتىوَ بُ بُٖاُّْ ُْبىوٌْ تايبُبُْيذّ ػيىَئ    ًَٓتهشدٌْ طيهاآلنُّ و قبيى ٌَ ديهيؤَ و بيُب
ًَؼيُنُ ُٓطيُس      ًَهؤَيًُٓوَ دواتش بؤ ػىَيين تايبيُت بيُ ن ًَؼُنُ و ي ٌَ بؤ ن ُْنشدٌْ طهاآل و ثاػإ نشدُْوَّ دؤط

ًَىَيُنٌ صاسَنٌ. ًًَذاى  ُْى سَتهشدُْوَّ طهاآل بُػ ًَهؤَيًُٓوَ ت ًَ  بؤ ُٓدماَذاٌْ ي  ُٖب

6-  ً ًَهؤَي ًَؼييُيُى نيُ بييؤ ي ًٌَ    ييُ ن ًَهؤَيًٓييُوَّ بييُث ًَيشدساوَ و ي ًَُاٌْ ْ ٓيُوَ يُبٓهييُّ ثؤيًظييٌ بيُىتًاسّ يُطييً

ًَييذانشاوَى  نييُ ػييُوّ سنووداوَنييُ يييُ     408َيياددَّ  ًَشاقييٌ ت ثيياؾ ٓييُوَّ  2921222008ّ ياطيياّ طييضاّ س
ًَهؤَيًُٓوَّ تايبُبُْذ دا ًَؼهطش ٓاَادَبىوى  دادوَسّ ي ًَهؤَيًُٓوَّ ٓ ًَهيشدووَ  تؤَُتباس يُبُسدَّ دادوَسّ ي واّ ي

نيُ   3121222008نُ ووتُّ تؤَُتباس وَسُْطشَي ى  تا بُياٌْ ىؤّ و ووتُناٌْ وَسدَطشَيي  واتيُ ييُ سنؤرّ    
ٍَ و بَُٓاّ دادطايًهشدٌْ طضايًُ. ًَطُواُّْ ٓىطى  َُُٓؾ ث

ًَُاٌْ -7 ًَؼهطش يُطً ًَهؤَيًُٓوَّ ٓ ًَؼُيُى يُبُسدَّ دادوَسّ ي ًَهٌ تش تؤَاسنشاوَ يُطُس ن ًٌَ ذاَيُت نُ بُث

ًَذا نشاوَى  ُٓطُسضٌ طهاآلناس يُبُسدَّ 430َاددَّ  ًَهؤَيًُٓوَّ ت ًَشاقٌ يُدرّ تؤَُتباس ي ّ ياطاّ طضاداٌْ س
ًَُاٌْ يُ  ًَؼهطشّ طً ًَهؤَيًُٓوَّ ٓ ُٓوَّ وتىوَ نُ طىايُ تؤَُتباس بُتُيُفؤٕ   182222009دادوَسّ ي

ًَهشدووَ  .ُٖيُ َُُٓؾ وَط ٌ ياطايٌ طىدماوّ ىؤّ ُٖسنَػُّ ي
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ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا  25422008يُ طُس دؤطًٍُ رَاسَ  -8 ًَش نُ ي يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ تُيشاواٍ ػاسٍ ُٖوي

ًٌَ َادٍَ ) ( يُ ٍ.غ.عى دَطتخشاوَتُ طُس ُٓو ذاَيُتٍُ نُ ثاؾ ُٓدماّ داٌْ 456ُٓدماّ دساوَ بُ ث
ًَهؤَيًُٓوَ يُ دؤطًُنذا بؤ َاوٍَ  ًَهؤَيًُٓوَ بشنياسٍ داوَ دؤطًُنُ داخبشَي  ضىْهُ َاْر ًٓٓحا دادوَسٍ  17ي ي

ًَ  .!!!!!ًُا ًْذتىمخٌ طضايٌ )سٓـش اجلضآٌ(ت

ًَهٌ تشدا دَطتخشاوتُ طُس دؤطًٍُ رَاسَ  -9 ًَُاٌْى  37022009يُ فؤسَ يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ سصطاسٍ ػاسٍ طً

ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا ُٓدماّ دساوَ يُ 252522009نُ ُّٓ دؤطًُيُ يُ ) ّ تانى آلدرٍ تؤَُتباس ى بُ(َوَ ي
ًَؼًٍُٓ  921022009ُّٓ دؤطًُيُ َادٍَ ياطايٌ ًُْ و دادوَس يُ  921122009 داواٍ نشدوَ نُ ث

ًَطٌ دؤطًُنُ بهشَي ى ُٖسوَٖا يُ  ووتٍُ تؤَُتباس وَسطااوَ يُ كيُٕ  262522009تؤَُتباس ٖاوث
ًَهؤَيًُٓوَ ًُٓضاٍ ُْنشدوَ تانىآلدادوَسَوَ بُ (ؾى يُ طُس ثُسناوٍ ووتُ 921122009) ّ دادوَسٍ ي

 وَسطشتُٓنٍُ يُ دؤطًُنُدا.

ًَهؤَيًُٓوٍَ  -10 ًَش نُ تؤَُتباس ساطااوَ تًايذا و ي يُ طُس دؤطًُيُنٌ بٓهٍُ ثؤيًظٌ سًٓهاوٍَ ػاسٍ ُٖوي

ًٌَ َادٍَ ) يُ ٍ.غ.ع(ى دَطتخشاوَتُ طُس ُٓو ذاَيُتٍُ نُ تؤَُتباسَنُ  413يُ درٍ ُٓدماّ دَدسَي  بُث
ًَهؤَيًُٓوَ ًَؼهُؾ بُ دادوَسٍ ي ًَهؤَيًُٓوَنٍُ نشدوَ  ّداوايُنٌ ث ًٓؼهطش نشدوَ و دادوَسيؽ داواٍ ثُسناوٍ ي

سَتهشدؤتُوَ بُ  1721022009ّ بٓهٍُ ثؤيًظٌ سًٓهاوٍَ داواٍ دادوَسٍ يُ آليُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ ْاوبشاوىبُ
ًَهؤَيًُٓوٍَ ُٓؿًٌَ سًٓهاوَ  ٍَ بًاْىٍ ُٓوٍَ نُ دادوَسٍ ي ًَؼطهش ْانات قبى ًَتُ بُسدَّ دادوَسٍ ٓ تؤَُتباس بط

ًَ  ىؤٍ بشنياسٍ يُ طُس بذات.!!  دَب

ًَهٌ تشدا يُ طُس دؤطًٍُ رَاسَ ) -11 ( يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ ُْوسؤصٍ ػاسٍ دٖؤىى دَطتخشاوَتُ 237يُ فؤسَ

ًٌَ َاددَ ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا ُٓدماّ دساوَ يُ درٍ تؤَُتباس بُ ث يُ ٍ.غ.ع(  405ٍ )طُس ذاَيُتٌ ُٓوٍَ نُ ي
ٍَ يُ َُو بُس بُ ًَؽ دوو طا ّ تُدَىىيٌ تًَُضٍ يُ دؤطًُنُدا نشاوَ يُ كيُٕ طُسؤنايُتٌ دادطاٍ آلث

ًَهؤَيًُٓوَدا يُ كيُٕ  ٌَ جاس َُُٓؾ بَُيطٍُ ُْطشتُٓ بُسٍ سَيىػىَيين ياطايٌ يُ ناسٍ ي تاواُْناٌْ دٖؤى بؤ ط
ًَهؤَيًُٓوٍَ ْاوبشاوَوَ.  دادوَسٍ دادطاٍ ي

ًٌَ َادٍَ ) 44722008يُ طُس دؤطًُيُنٌ ٓاطايؼٌ دٖؤى بُرَاسَ   -12 يُ ياطاٍ ضُى (  21نُ يُث

ًَؼُيُنٌ تش يُ درٍ َُٖإ  ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا ُٓدماّ دساوَى تُدَىًٌ تًَُضٍ تًادا نشاوَ بُ ٖؤٍ بىوٌْ ن ي
ًَؼٍُ رَاسَ   ياسٍ تًا دَسضىو.!بشن 62422009نُ يُ  2009/د/216تؤَُتباس و بُ َُٖإ تؤَُت يُ ن
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ًَؼٍُ رَاسَ ) -13 ؤيًظٌ ُْوجُواْاٌْ ( يُ بٓهٍُ ث28222009يُ فؤسًَهٌ تشدا دَطتخشاوَتُ طُس ن

تؤَُتباسإ ٓاَادَ نشاوٕ يُ  252922009يُ ٍ.غ.ع(ى دَطتًٓؼاٌْ ُٓوَ نشاوَ نُ يُ 443ُاٌْى َادٍَ )ًَطً
ًَهؤَيًُٓوٍَ طًذ ؿادم يُ  ّ دادوَسٍ ْاوبشاو وتُياٌْ وَسُْطشتىَ و آلطُسَتاداى بُبُسدَّ دادوَسٍ دادطاٍ ي

ًَُاٌْ و بُ ٖؤيُوَ يُ  ووتُنُيإ  292922009بشنياسٍ ُٖواَيُنشدٌْ داوٕ بؤ دادطاٍ ُْوجُواْاٌْ طً
ًَطُواٍُْ ياطايُ و دَبىو يُ َاوٍَ ) ًَشدا وتُيإ وَسبطاَي .24وَسدَطاَئى َُُٓؾ ث  ( ناتزَ

ًَؼٍُ رَاسَ -14 ًَُاٌْ/ دَطتخشاوَتُ طُس ( ي23722009ُ) يُطُس ن ُٓو بٓهٍُ ثؤيًظٌ ُْوجُواْاٌْ طً

ًَهؤَيًُٓوَ يُثُسناوَنُدا ُٓدماَذساوَ يُ ًٌَ َادٍَ )ذاَيُتٍُ نُ ي آلّ يُ ٍ.غ.ع(ى بُ 446درٍ تؤَُتباسإ بُث
ًَؼُنُ ٓاَادَدَنشَئ يُبُسدَّ تؤَُتباساٌْ 102822009يُ ًَد ُْوجُواْاِْ ن هؤَيًُٓوٍَ ادوَسٍ دادطاٍ ي

وَسُْطشتىوَ و بشنياسٍ ُٖواَيُنشدٌْ  ِّ دادوَسٍ دادطاٍ ْاوبشاو وتُياْآلطُسَتاداى بُطًذؿادم يُ
ًَُاٌْى بُو ٖؤيُوَ تا سؤرٍ   ووتُيإ وَسُْطااوَ. 242822009ثُسناوَنُياٌْ داوَ بؤ دادطاٍ ُْوجُواْاٌْ طً

ًَهؤَيًُٓوَ بؤ َاوٍَ دووسودسَيزٍ ٌَ تشدا دَطتخشاوَتُ طُس ذاَيُتٌ َاُْويُدوو فؤسن -15 ٍَ دؤطًُناٌْ ي

ًَؼُناٌْ رَاْكٍ دادوَسيُ ًَهؤَيًُٓوَى ُٖس وَى يُ طُس ن ًَزَاسَ 53522009اسَ )ٌ ي ( و ُٓوٍ تشيإ ب
ًَُاٌْ تؤَاسنشاوَ نُ يُبٓهٍُ ثؤيًظٌ بُىيُ ًَهؤَيًُٓوَ بىَ  22622009تًاسٍ طً يُنًَُإ كٍ دادوَسٍ ي

ًٌَ َادَناٌْ ) 7210/2009ٍ تشيإ تانى و ُٓو 2/9/2009تانى  يُ  446ياطاٍ ٖاتىوضؤ و يُ 23نُ بُث
ًَهؤَيًُٓوٍَ تًادا ُٓدماَذساوَ.  ٍ.غ.ع( ي

ًَهٌ تشدا دَطيُ -16 ًَؼٍُ فؤسنَ ًَُاٌْ نُ يُ 74822009تخشاوَتُ طُس ن بٓهٍُ ثؤيًظٌ بُىتًاسٍ ػاسٍ طً

ًٌَ َادٍَ ) ًَهؤَيًٍُٓ تًادا ُٓدماَذساوَ بُ ث ًَهؤَيًُٓيُ  23ي ًَؼطشٍ ي وَ طىَيٓذٍ ياطاٍ ٖاتىوضؤ(ى دادوَسٍ ٓ
ًَهٌ داوَ يُ ًَؼُنُدا نُػاًٖذ بىُْوجُواْ دايهبىوٌْ طاَيٌ ُٖسضُْذَ بُسواسٍ يُ 42722009سٍ بُسواوَ يُن

 َ.وبى 1996

ًٌَ َادٍَ  -17 ًَؼتين تاواٌْ صاىؤ نُ بُ ث ًَؼُيُنٌ بٓهٍُ ُْٖ ًَهؤَيًُٓوٍَ تً 443يُ طُس ن ادا يُ ٍ.غ.ع ي

ُٓدماّ دساوَ يُ درٍ تؤَُتباسإ )ٕىع( و )أ.ف.أ( دَطتخشاوَتُ طُس ُٓو ذاَيُتٍُ نُ تؤَُتباساٌْ طُسَوَ 
ًَهؤَيًُٓوَ نؤتايٌ ُُْٖسضُْذَ بؤ َاوٍَ صياتش يُ ػُؾ َاْطُ ساطااوٕ بُ ٖاتىوَ بُ ٖؤٍ ُٓوٍَ دادطاٍ آلّ ي
ًَهؤَيًُٓوَ ٓ ًَش يُ َُٖإ دؤطًُدا ي ًَهؤَيًُٓوٍَ ُٖوي ُدماّ دَدات و ضُْذ تؤَُتباسَيو يُ كيُٕ ساطااوَ بُ ي

ًَهؤَيًُٓوٍَ صاىؤيإ بهُٕ. ًٌَ )تايبُبُْذٍ ػىَيين( ُٖواَيٍُ دادطاٍ ي ًَؼُ و ٓاَادَْني بُ ث  َُٖإ ن
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كازوبازى ليَكؤلَيهةوة لةاليةن هةندآ لةدادوةزان و  شةشةم: دةضتخطتهة ناو

 ئةفطةزانى ليَكؤلَيهةوة.
 

َِ ّ َيياددَّ  )    622009دؤطييًُّ رَيياسَ ) يُطييُس  -1 ( يييُّ.غ.ع 24(يُبٓهييُّ ثييؤيًع طُسضييٓاس نييُ بييُث

   ُ ًَهؤَيًٓيُوَّ       52122009تؤَُتباسَيو نُ ٓافشَت بىو تًاييذا سناطاابيىو يي َِ ّ بشنيياسّ دادوَسّ دادطياّ ي بيُث
ًَؼيي    ًَييىاسَّ ٖييَُإ سنؤر ثُسناوَنييُ دَبشَيتييُ كّ دادوَسّ ٓ ًَُاِْ ضييىاسَّىبُآلّ بييؤ ٓ هطش و بشنييياسّ داوَ بييُّ طييً

ًَىَ نشدّ ووتِ ىيؤّ   ًَىَيُ يُثُسناوَنُدا )يُطُس ثُيىَْذيُنِ تُيُفىِْ بُسنَيض دادوَس )اىّىم( نُثُيىَْذّ ث ػ
يُػييىَيِٓ نييُوتِٓ بشيٓذاسَنُيييُ يُطييُس ووتييُّ ٓييُو نييُغ و نيياسّ بشيٓذاسَنييُ و ىييؤّ كسّ ْييِ يييُ يييُوَّ     

 (ديٓاس.135000 ىبشنياسَذا بُٓاصادنشدِْ بُباسَتُّ )تؤَُتباس بُباسَتُّ ياطاٍ بُسََيآل بهشَي
ًَ  طيييهاآلّ ُٖييييُ ييييُدرّ     2009-1-5ُٖسضيييُْذَ ييييُ بشيٓذاسَنيييُ يُُْىؤػيييخاُْ ووتيييُّ وَسطيييااوَو ٓيييَُي

 تؤَُتباسَنُ.
 

ًَهؤَيًٓيُوَّ تايبُبُْيذ بيُصَقِ           -2 ًَش دادوَسّ ي يُدؤطًُيُنِ تايبيُت بُبٓهيُّ ثؤيًظيِ ٓياصادّ ػياسّ ٖيُوي

ًًَها ًَؼ ْىطشاوَيهِ ٓاساطتُّ بٓهيُّ   2009-3-30سّ ياطاٍ )داواناسّ طؼتِ ( دَناتىضىْهُ داواناسّ طؼتِ يُث
ثؤيًظيييِ ٓييياصادّ نشدووَىبيييؤ ْييياسدِْ دؤطيييًُّ ْييياوبشاوّ طيييُسَوَىبُآلّ يُوَآلَيييذا ْكًبيييِ ثؤيًظيييِ بٓهُنيييُ  

ًَهؤَيًُٓوَ بُطؼ  ُٓفظيُسَناِْ سناطُيا  ًَ )بُسنَيض داواناسّ طؼتِىدادوَسّ ي ًَي  ٖيً      دََي ْيذووَ يُبٓهُنيَُإ ْاب
ًَهؤَيًُٓوَ ىؤّ بشنياسّ يُطيُس   ًَؼهُؾ بُداواناسّ طؼتِ بهشَي ىتُْٗا ُٓو ثُسناواُّْ نُوا دادوَسّ ي ثُسناوَيو ث

ًَبىسدٕ دَنُئ(!! ًَُُ داواّ ي ًَؼهُؾ بُداواناسّ طؼتِ دَنشَي ىبؤيُ ٓ  دَدات ث
 

3- ًَ ًَش نُ تؤَُتباسَيو بُْاوّ يُدؤطًُيُنِ تايبُت بُآلّ بٓهُّ ثؤيًظِ ُْٖ ؼتِٓ تاواِْ بانىس يُػاسّ ُٖوي

َِ ّ َيياددَّ  )     ًَؼييُيُدا بُسنَيىَبييُسّ بٓهييُّ ْيياوبشاو      444)عىّىّ( تًايييذا سنطاابييىو بييُث يييُّ.غ.ع (ىيييُو ن
ًَهؤَيًٓييُوَ بًييض بهشَيتييُوَ ٓييُويؽ بُتشطيياْذِْ نييُغ ونيياسّ تؤَُتباسَنييُ    ًَؼييتىوَ نييُبشنياسّ دادوَسّ ي ُْيٗ

ًَٔ           ضىْهُ  ًَي ًًَىتىٕ )ُٓطُس بًيضّ بهُْيُوَ بشنياسَنيُ ٓيُوا َئ تؤَُتباسَنيُ ٓياصاد ْانيُّ و بُثاسَيضَسَنيُّ ب ث
 بابًضّ ُْناتُوَ ضىْهُ َٔ يُطُأل ذانِ سنَيهُوتىّ و دَيٓاطِ و بشادَسَُ ُٓوا تؤَُتباس ٓاصاد دَنُئ(!!

 



D.R.H.D ًَ  َُِ ثاَيجؼيت دادطا ٗساثؤستِ ط

 

50 

بآ رَاسَ يُبٓهُّ ثؤيًظِ بُىتًاسّ ػاسّ  يُدوو ذاَيُتِ تشدا دَطتًٓؼإ ُٓوَ نشاوَ يُطُس دوو دؤطًُّ -4

َِ ّ َيياددَّ  ) ًَُاِْىنُ تؤَييُتباسَيو بييُْاوّ )ظىفىغ( تًايييذا تؤَييُتباسَ بييُث ًَِ  456طييً يييُّ.غ.ع (ىنييُ بييُث
ًَيي  يُنييُستِ ثؤيًظييِ طييُيىإ و دووًََييإ يُنييُستِ     تايبُبُْييذّ ػييىَيِٓ )اىتـيياص ا هيياِْ( يُنييًَُإ دَب

  ُ ًَهؤَيًٓيي ًَُاِْ ضييىاسَّ      ثؤيًظييِ سناثييُسنئ ي ًَهؤَيًٓييُوَّ طييً وَّ تًييادا ٓييُدماّ بذسَي ىبييُآلّ دادوَسّ دادطيياّ ي
ًَشَييي  بيي   ًَتُوَىبؤيييُ ْيياّ ْ ًَٓ ؤ ٓييُو سنايطُياْييذووَ نييُ دادوَسَيييو تهًً ييِ َة نييشدووَ نييُ ثُسناوَنييُّ كّ ٓييُّ ن

ًَُاِْ  .بٓهاُّْ تشّ ػاسّ طً
 

ًَو بييُْاوّ )د( تًايييذا  يُدؤطييًُيُنِ تايبييُت بُبٓهييُّ ثؤيًظييِ طُسضييٓاس ػيياسّ   -5 ًَُاِْىنُتًايذا َٓييذاَي طييً

ًَو يُنُْايُٓاااًْيُ         ًَيزَسّ ييُن َشدووَ بُآلّ سنووداوّ ٖاتىضيؤ و تؤَُتباسَنيُؾ ْياوّ )ؾىف( نُٓافشَتيُو ب
ًَؼهطش ُٖس ُٓو ػُوَ بؤ  282292522009نىسديُناُْ يُُٖسَيُِ نىسدطتإىػُوّ سنووداوَنُ  بىَىدادوَسّ ٓ

ًًَخيؤؾ بيىَو بُنُفاييُتِ )ييُى       ُٓوَّ تؤَُتباسَنُ تىقً  ُْنشَي  تُيُفؤِْ بؤ دايهِ َٓذاَيُنُ نيشدووَ و ي
 ًًَؤٕ( ديٓاس ٓاصادنشاوَو بؤ بُياِْ نُ فايُتُنُّ ٓاَادَنشدووَ.

 

 

جيَبةجيَهةكسدني بسِيازى دادطاكانى ليَكؤلَيهةوة لةاليؤةن دةضؤةةتة    -حةوتةم:

بوونى نويَهؤؤةزانى نؤة ئاوادة و ئةهميؤةكان جياجياكؤان و داوؤةشزاوة و كؤوجانيؤا    

 دايجيَبةجيَكسدنو كةوتةزخةوي لة و بةزثسضانى حوكىىيي ياضا

 
ًٌَ َاددَّ  56422008طُباسَت بُ دؤطًُّ رَاسَ  -1 ّ ياطاّ 431يُ بٓهُّ ثؤيًظٌ بُىتًاسّى  بُث

ٌَ تؤَيُتباس نيُ ٓيُواًْؽ          ًَيذا دَنشَيي ى  يُطيُس طي ًَهؤَيًٓيُوَّ ت ًَشاقٌ ي )س( و )ى( و )ّ( نيُ ٖيُس   طضاداٌْ س
ًَهًإ ثاطييُواٌْ )سىَييُس فييُتاح( ًَؼييىوّّ طيي ًَطييشّ طييُسؤنٌ وَصيشاْييٌ ث ٖييُسَيٌُ نىسدطييتأْى   ذهىَييُتٌ ج

ًٌَ َيياددَّ  ًَشاقييٌ يييُ سنؤرّ   431بييُث ٍَ ٓييُوَّ دادطييا   22622008يييُ ياطيياّ طييضاداٌْ س داوانييشاوٕى  يُطييُ
( و 1321122008( و )222922008اسّ )( بُبيييُسو2892ى  2516ى  2139بُداواناسيًيييُناِْ رَييياسَ )
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ًَهيييٌ      2821222008) ًَيييشدساوٕى  بيييُآلّ يُكييييُٕ طيييُسؤنايُتٌ ُٓدمىوَيييٌُْ وَصيشاْيييُوَ ٖيييً  وَآلَ ْ )
ٌَ تؤَُتباسَ. ًَهشدٌْ بشنياسَنُو ْاسدٌْ ُٓو ط ًَبُج  ْىطشاوَناِْ دادطا ُْدساوَتُوَ بؤ ج

ًَؼُيُنٌ تشدا نُ دؤطًُنُ رَاسَّ يُطُس ًًُْى  يُ بٓ -2 ًَيذا     يُن ًَهؤَيًٓيُوَّ ت هُّ ثؤيًظيٌ بيُىتًاسّ ي
ًٌَ َاددَّ  ًَذا تؤَاس نشاوَ: 23دَنشَي  بُ ث ًًَهاسياُّْ ت ًَؼ  -يُياطاّ ٖاتىوضؤ ُّٓ ث

ًَهؤَيًٓييُوَ بشييياسّ دا نييُ سَصاَُْييذّ  62722008يييُ سؤرّ   -أ دادوَسّ ي
ًَؼُُسطُيُ يُ فُوجٌ تايبُت ًَو يُ تؤَُتباسإ وَسبطاَي ى  نُ ث ًَطشّ طُسؤى وَصيشاْيٌ   َُسجُسٌ يُن بُ ج

ًَُٓنشاوَ. 162222009ُٖسَيٌُ نىسدطتإى  بُآلّ تا ناتٌ ثشننشدُْوَّ فؤسَُنُ يُ  ًَبُج  ُّٓ بشنياسَ ج

ًَهُّ نشدووَ يُسنؤرّ  -ب دوآًَُٖحاس نُ دادوَس تَُاػاّ دؤط
ًًَُّ ُْنشد1121122008 ًَىَيُى تَُاػاّ ُٓو دؤط نشدُْوَّ ووَ تاناتِ ثشنى  دواتش دادوَس بُ ًٖ  ػ

ًَهُ.  دؤط

ُْٓذاٌَ داواناسّ طؼيت تا ناتٌ ثشننشدُْوَّ فؤسَُنُ تَُاػاّ  -ت
ًًَُنٍُ ُْنشدووَ. ًَ  يُكيُٕ دَطُآلتٌ دادوَسيُوَ َُٖيىَطتُّ يُطُس  دؤط ًًَهاسياُْ ُٓب ًَؼ نُ َُٖىو ُّٓ ث

 بهشَي .

ًَؼيتين تياوإ ييُ ْاوَْيذّ ػياسّ ٖي          -3 ًَؼُيُنٌ تشدا ييُ بٓهيُّ ثؤيًظيٌ ُْٖ ًَيٌ َياددَّ     يُ ن ًَشى  نيُ بيُ ث ُوي

ًَذا دَنشَي ى  ُٓوَ تؤَاسنشاوَ نُ ْىَيُٓسّ )نؤَجاًْاّ بيانىس بيؤ   289 ًَهؤَيًُٓوَّ ت ًَشاقٌ ي ّ ياطاّ طضاداٌْ س
ٍَ ْىَيٓييُسّ وَصاسَتييٌ ْيياوىؤ يُبييُسدَّ     ًَهؤَيًٓييُوَ يُطييُ ًَجييُسنبىوٌْ ذييُوت َيياْر يييُ ي ٍَ ت طؤػييتٌَُُْ( يُطييُ

ًَهؤَيًُٓوَدا ٓاَا ًَىَسبطاَي .دادوَسّ ي  دَُْبىوٕى تانى وتُيإ ي

ًَش نيُ تيا ُٓوناتيُ      --4 ًَؼتين تاواٌْ ْاوَْذ ييُ ٖيُوي ًَؼُيُنٌ تش نُ يُ بٓهُّ ثؤيًظٌ ُْٖ ُٖسوَٖا دَسباسَّ ن

ًٌَ َيياددَّ  ًَييذا دَنييشاى  ٓييُويؽ بييُث ًَهؤَيًٓييُوَّ ت ًَشاقييٌ يييُ سنؤرّ 316ي  242422008ّ ياطيياّ طييضاداٌْ س
ًَهُ نشاوَتيُوَى  بيُآل   ٍَ ٓيُوَّ دادوَس بشنيياسّ        302322009ّ تيانى  دؤط نياتِ ثشننشدْيُوَّ فؤسَُنيُى  يُطيُ

وَسطشتين وتُّ ْىَيُٓسّ نؤَجاًْياّ )ْيُوسؤص تًًًهيؤّ(ّ داوَى  بيُآلّ ٓيُو يُبيُسدَّ دادوَسدا ٓاَادَْيُبىوَ تيا         
 وتُناٌْ وَسبطاَي .

ًَؼُيُى تؤَاسنشاوَ -5 ًًَهاسّ ياطايٌ يُ ن ًَؼ ًَؼُيُنٌ تشدا ث نُ ييُ بٓهيُّ ثؤيًظيٌ بُىتًاسييُ ييُ ػياسّ        يُ ن

ًٌَ َياددَّ    ًَُاٌْى  نُ بيُث ٍَ ٓيُوَّ ذيُوت         413طً ًَيذانشاوَى  يُطيُ ًَهؤَيًٓيُوَّ ت ًَشاقيٌ ي ّ ياطياّ طيضاداٌْ س
ًَؼُُسطُناٌْ وَصاسَتٌ  ًَهُ يُ ث ًَهؤَيًُٓوَ طُيؼتىوَتُ َُسجُسٌ تؤَُتباس نُ يُن ْىطشاوّ سَاٌ يُ دادطاّ ي

ًَؼُُسطُ تانى ُٖسَيِ بؤ ناسوبا ًَُاِْ       92222009سّ ث ًَهؤَيًٓيُوَّ طيً وَصاسَتِ ْياوبشاو بشنياسَنيُّ دادطياّ ي
َِ ُْنشدووَ. ًَبُج  ج



D.R.H.D ًَ  َُِ ثاَيجؼيت دادطا ٗساثؤستِ ط

 

52 

ًَؼييُّ رَيياسَ  -6 ًَُاٌْى  نييُ يييُسنؤرّ   39022003دَسبيياسَّ ن نييُكّ بٓهييُّ ثؤيًظييٌ بييُىتًاسٍ يُػيياسّ طييً

ًَيٌ َيادد       152722003 ًًَُّ بؤ نشاوَتيُوَ ييُدرّ تؤَيُتباس نُبيُ ث ًَشاقيٌ     432َّ دؤط يُياطياّ طيضاداٌْ س
ًَهؤَيًُٓوَ يُسنؤرّ  ًًَهاسيًُ تؤَاسنشاوَ نُ دادوَسّ ي ًَؼ ًَذا نشاوَ ُٓو ث ًَهؤَيًُٓوَّ ت ًَهُّ  162422006ي دؤط

ًَٓيياٌْ يًزُْيييُى يُكيييُٕ دَصطيياّ ػييًُٖذاٌْ ػؤسنػييٌ طييُيٌ نىسدطييتاُْوَ  ًَهٗ ْييُبًًٓىَ و بشنييياسّ دادوَس بييُ ث
ًَُٓنشاوَى  وات ًَبُج ٌَ ُْنشاوَ.ج ًَبُج ٍَ و ًْى ج ًَجُسنبىوٌْ  دووطا  ُ ُّٓ ناسَ ثاؾ ت

7-      ٌَ ًَ ًًَهاسيُ تؤَاسنشاوَ نيُ نؤَجاًْياّ ٓاطيًا طي ًَؼ ًَُاٌْ ُٓو ث ًَؼُّ بٓهُّ ثؤيًظٌ بُىتًاسّ يُطً يُضىاس ن

ًَهؤَيًُٓوَ يُ ناتٌ طىدماودا ْاداتيُوَ ييإ ٖيُس وَ    آلّ ْاداتيُوَى   بؤ ثُيىَْذّ طشتٔ وَآلٌَ ْىطشاوَناٌْ دادطاّ ي
 2454بُ ْىطشاوّ رَاسَ ) 921122008(و يُ سنؤرّ 2572و بُ ْىطشاوّ رَاسَ ) 1821122008يُ سنؤرّ 

يُ َُٖىو ذاَيُتُناْيذا   112122009(و يُ سنؤرّ 38بُ ْىطشاوّ رَاسَ) 1621222008( يُ سنؤرّ 2740و
ًَهؤَيًٓيُوَ داواّ صاًْياسّ يُطيُس ٓيُو رَاساْيُّ داوانيشاوَ       ًَٓياو        دادطاّ ي ًَؼيُيُداى  ٓيُويؽ ييُ ث نيشدووَى ييُو ن

ًَهؤَيًٓييُوَى  بييُآلّ تييانى     ًَٓييإ بييُ قؤْييايٌ ي نيياتٌ ثشننشدْييُوَّ  172322009نؤنشدْييُوَّ بَُيطييُ و نؤتايًٗ
ًَهؤَيًُٓوَّ ُْداوَتُوَ.  فؤسَُناٌْ نؤَجاًْاّ ْاوبشاو وَآلٌَ داواناسيُناٌْ دادطاّ ي

ًَُاِْ نُتًاييذا تؤَيُتباسَيو بيُْاوّ )ع    –ثؤيًظِ طشضٓاس ( يُبٓهُّ 58822008يُدؤطًُّ رَاسَ )-8 -س-طً

َِ ّ َاددَّ  ) ًَهؤَيًُٓوَ وا سنو و ػىَيِٓ ياطياٍ  428ح( و َُفشَصَيُنِ ٓاطايؽ طشضٓاس بُث يُّ.غ.ع (ناسّ ي
ْاوّ ُٓو َُفشَصَيُّ ٓاطايؼيِ طشضيٓاس نُضيىُْتُ َياَيِ طيهاآلناس       2008-6-23يُدريإ طااوَتُبُسىبُآلّ يُ

ًَو بُطييُس ٓييُو     ْيي ًَجييُسنبىوٕ صييياتش يُطيياَي ًَيي  طييُسَسناّ ت ًَب ًَهؤَيًٓييُوَ نؤتيياّ ث ُدساوَ بييُدادطا تييانى قؤْييايِ ي
 بشنياسَػذا.

 

َِ رَاسَّ بٓهُّ ثؤيًظِ بُىتًاسّ-9 ًَهؤَيًُٓوَّ تًيادا ٓيُدماّ دساوَ ييُدرّ دوو    -يُدؤطًُيُنِ ب ًَُاِْىنُ ي طً

ًَِ َادَّ  ( َوَ داواّ ْىَيٓيُسّ   2008-7-6ىدَطتًٓؼاِْ ُٓوَ نشاوَ نيُ ييُ)  يُياطاّ ٖاتىضؤ 23تؤَُتباس بُ ث
        ُ ٍَ سنَصاَُْيذّ َُسجيُسِ تؤَيُتباسَيهًإ بيَُكّ يي -5-22ياطايِ فُوجِ بُسطشّ نيشاوَ بيُبشنياسّ دادوَسىيُطيُ

ًَجُسنبىوِْ  2009 ًَهؤَيًُٓوَ واتُ ثاؾ ت َِ طُدو ػاْضَ سنؤر !!316وََكَُنُ طُيؼتؤتُوَ بُ دادطاّ ي  ط

يُبٓهُّ ثؤيًظِ بُىتًاسّ دَطتًٓؼاِْ ًْؼياِْ دوو ذاَييُت نيشاوَ       10322008يُطُس دؤطًُّ رَاسَ  -10

ًَِ َادَّ ًَهؤَيًُٓوَ يُدرّ تؤَُتباس نشاوَ بُث يُياطياّ ٖاتىضيؤى يُنيًَُإ بيُ بشنيياسّ دادوَسّ       23تًايذا نُ ي
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ًَُاِْ    ًَهؤَيًٓييُوَ داواّ ْىَيٓييُسّ ياطييايِ فُسَاْطييُّ ناسَبيياّ طييً جيياس  4و ْىطييشاوّ دادطايييإ بييؤ سنؤػييتىوَ  ي
 ( و2008-12-28(و)2008-10-29( و) 2008-9-24يُبُسواسَناِْ )

ًَيُسنبىوِْ    2009-4-21( بَُكّ دواجاس يُ)15-4-2008) دووطيُدوو   207( ْىَيُٓسيإ ٓاَادَ بىوَ واتيُ ثياؾ ت
 ذُوت سنؤر !
ًَهؤَيًٓيُوَ بشنيياسّ داوَ   2008-9-25دووًََإ يُ ًَؼيُّ طيُسبُىؤ بؤتؤَيُتباسو      دادوَسّ ي بُنشدْيُوَّ دوو ن

ٌَ ّ َادَّ ) ًَُٓنشا بىو!. 2009-4-21( يُياطاّ ٖاتىضؤ بَُكّ تانى 21باونِ بُث ًَبُج  ُٓو بشنياسَ ج
 

ًَهؤَيًٓييُوَّ تًييادا ٓييُدماّ دساوَ  -11 ًَُاِْ ضييىاسَّ نُي ًَهؤَيًٓييُوَّ طييً يُدؤطييًُيُنِ تييشدا يُبييُسدَّ دادطيياّ ي

َِ ّ َيياددَّ  )يييُدرّ تؤَييُتباسّ د ُ 457ؤطييًُنُ بييُث  2009-5-6يييُّ.غ.ع (ىدَطتًٓؼيياِْ ٓييُوَ نييشاوَ نُييي
ًَهؤَيًٓيُوَ بُْىطييشاوّ رَياسَ )   ًَُاِْ نيشاوَ بَُُبُطييتِ    882دادوَسّ ي (نييُ ٓاسناطيتُّ ثؤيًظييِ ًٖتىوضيؤّ طييً

ًَُاِْ يُدَواّ دابىَ بيُآل 2009-4-9ْاسدِْ ُٓو ناسَُْذَيإ نُيُبُسواسّ ) -17ّ تيانى ) (يُثشدّ )سسايُ(ّ طً
 (ؾ وَآلًَإ ُْبىوَ.6-2009
 

ًَهؤَيًُٓوَ ُٓدماّ دساوَ يُدرّ 109622008يُدؤطًُّ رَاسَ )-12 ًَُاِْ نُي ( يُبٓهُّ ثؤيًظِ بُىتًاسّ طً

َِ ّ َاددَّ  ) ًَؼُنُ بُث ًَهؤَيًٓيُوَ      23تؤَُتباسّ ن يُياطاٍ ٖاتىوضؤ(ىدَطتًٓؼياِْ ٓيُوَ نيشاوَ نيُ دادوَسّ ي
ًَُاِْ نيييشدووَ بيييُآلّ تيييانى (َوَ داو2008-10-27يييُ)  نييياتِ  2009-6-17اّ ْىَيٓيييُسّ ياطيييايِ ثؤيًظيييِ طيييً

 دَطتًٓؼإ نشدِْ ذاَيُتُنُ ْىوطشاوّ بؤ ُْنشاوَ يُكيُٕ ثؤيًظُوَ .
 

ًَهؤَيًٓيُوَّ تًيادا ٓيُدماّ     –يُبٓهُّ ثؤيًظِ بيُىتًاسّ   14722009يُطُس دؤطًُّ رَاسَ -13 ًَُاِْ نُي طيً

َِ ّ َياددَّ  )  دساوَ يُدرّ تؤَُتباسّ نُيظيُن  (ييُّ.غ.ع دَطتًٓؼياِْ ٓيُوَ نيشاوَ نُبيُ بشنيياسّ       450ُ بيُث
ًَهؤَيًُٓوَ يُبُسواسّ ) ًَأل  نُصاًْاسّ نُطًإ ثآ بذَٕ 2009-2-25دادوَسّ ي (َوَ داوانشاو يُنؤَجاًْاّ ٓاطًاط

ًَؼُنُدا بُآلّ تانى   .وَآلًَإ ُْبىوَ 2009-4-6يُسنَيطاّ )طاياٍ َُْبُسّ َىبايًُوَ(يُن

ًَٓيُداٌْ نؤَجاًْانياٌْ            -14 ُٖس وَى ييُ ساثؤستيُناٌْ تشَاْيذا دَطتًٓؼياٌْ ذاَييُتٌ نيُّ تُسىيٌَُ و طيىو ث

ٌَ و نؤسنَى تًًهؤّ ( نشاوَ بؤ ُْٖذَيو ييُ بشنياسَنياٌْ دادطانياٌْ     ًَ ثُيىَْذيهشدٌْ ُٖسَيٌُ نىسدطتإ ) ٓاطًا ط
  ُ ًَهؤَيًٓيُوَى بي ٌ      آلي ًًَهاسٍ ياطياي ًَؼي ًَذاييُ بيؤ َيايف ٖاو    ّ ييُ ٖيُْطاوٍ تيشدا نيُ ث ُ  آلت تٌ دادطانياٌْ  آلتًيإ و دَطي

ًَهؤَيًُٓوَ و دسَْر يُناليهشدُْوٍَ دؤطًُناٌْ تايبُت بُ ٖؤناسَناٌْ ثُيىَْيذيهشدٕ ييُ نؤَجاًْياٍ نيؤسنَى      ي
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ًَشاْييٌ طييُس بُُٓدمىوَييٌُْ        تًًهييؤّى طؼييتاْذٌْ ْىوطييشاوَيهٌ بُسنيىَبُسايييُتٌ طؼيييت ثُيىَْذيًييُنإ و وَسنط
ًََُٗيطيىوُْوٍَ ٖيُسَيٌُ       162322009يُ  32962ٌُ نىسدطتاُْ بُ رَاسَ دادوَسٍ ُٖسَي نيُ بيؤ دادطانياٌْ ت

نىسدطييتإ ْيياسدوَ و داوا دَنييات يييُ سَيطيياٍ ىؤياْييُوَ ٓاطيياداسٍ طؼيي  دادطانييإ بهُْييُوَ نييُ ْىطييشاوَنإ بييُ       
ًَشٕ و ُٓواًْؽ يُ سَيطاٍ ىؤ ًََُٗيطىوُْوَ بٓ ًَين بؤ طُسؤنايُتًُناٌْ ت ًَىَيُنٌ ْٗ يإ ٓاساطيتٍُ )نؤَجاًْياٍ   ػ

ًَؼب دَبىايُ ْىوطشاو ٓاساطتٍُ ُٓدمىٌَُْ دادوَسٍ بهشاييُ ًٓٓحيا    نؤسنَى تًًهؤّ( بهُٕى طُسَسناٍ ُٓوٍَ نُ ث
         ُ ًَذاييُ ييُ سووٍ ٓيُوٍَ نيُ دادطانيإ دَطي ًًَهاسٍ صؤسٍ ت ًَؼي ًَشدسايُ بؤ نؤَجاًْاٍ ْاو بيشاوى َُٓيُؾ ث تًإ آلبٓ

ًَىَيٍُ     آلتٍُ َُٖىو دَطُُٖيُ ساطتُ وىؤ ْىوطشاو ٓاساط ًَبهيُٕ ْيُى بيُّ ػي تُنإ بهُٕ و داواٍ صاًْاسيًإ ي
 نُ ٓاَارََإ بؤ نشد يُ طُسَوَ.

 

ًَهٌ تشدا دَطتخشاوتُ طُس دؤطًُيُى بُ رَاسَ  -15 يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ بيُىتًاسٍ ػياسٍ    7022009يُ فؤسَ

ًَييٌ َييادٍَ )     ًَُاٌْ نييُ بييُ ث ًَهؤَيًٓييُوٍَ تًييادا ٓيي   477طييً ى دَسنييُوتىَ نييُ دادوَسٍ  دساوَُدماّ يييُ ٍ.غ.ع( ي
ٌَى بُ دوو  ًَ ًَهؤَيًُٓوَ بشنياسٍ داوَ بُ ثُيىَط  نشدٌْ يًظيت ٖاتىو و سؤيؼتىو تؤَُتباس يُ نؤَجاًْاٍ ٓاطًا ط ي

َيييٌ ٓيييُو نؤَجاًْاييييُ ييييُ  آلّ وَآلبيييُ 152322009ييييُ  157و  222222009ييييُ  123ْىطيييشاوٍ رَييياسَ 
ًَهؤَي 62422009  ًُٓوَ.طُيؼتؤتُوَ دادطاٍ ي

 

ًَؼٍُ رَاسَ  -16 ًٌَ َادٍَ ) 90622009يُ طُس ن ًَُاٌْ نُ بُ ث  415يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ بُىتًاسٍ ػاسٍ طً

ًَهؤَيًٓيييُوٍَ تًيييادا ٓيييُدماّ  َ نيييشاوَ نيييُ دادوَسٍ ُ درٍ تؤَيييُتباسإى دَطتًٓؼييياٌْ ٓيييُويييي دساوَييييُ ٍ.غ.ع( ي
ًَهؤَيًُٓوَ بشنيياسٍ داو  ُ     ٍخاٍُْ ٓاطيىودَ َ نيُ تؤَيُتباسإ ُٖواَييٍُ )ُْىؤػي    ي ًَش( بهشَيي ى بي ّ آلدَسووْيٌ ٖيُوي

ٌَ ْيُنشدووَ و تؤَيُتباسَناًْإ        ًَبيُج ًَش ٓيُو بشنياسَييإ ج ًَشناسٍ ٖيُوي ًَٔ   وَسُْىؤػخاٍُْ ف ْيُطشتىوَ و دََيي
ًَشدسَي  بؤيإ!! ًَشَوَ بٓ ًَ  يُ سَيطاٍ يًزٍُْ ثضيؼهٌ دَسووٌْ ُٖوي  دَب

 

ًَش )ايكتي  ٓهٍُ ثؤيًظيٌ نىػيتين  يُ طُس دوطًُيُنٌ ب -17 ًَيٌ َيادٍَ      622009ىٍ( بيُ رَياسَ    ٖيُوي نيُ بيُ ث

ًَ ُي 406) ًًَهاسٍ بيُوٍَ نيُ دادطياٍ       هؤَيًُٓوٍَ تًيادا ٓيُدماّ دساوَ دَطيت   ٍ.غ.ع( ي ًَؼي خشاوَتُ طيُس ذاَييُتٌ ث
ًَؼُُسطُ نيشدوَ بيُ ْياسدٌْ تؤَيُتباسإ )ف ى خى ع(      ًَش داواٍ يُ وَصاسَتٌ ث ًَهؤيًُٓوٍَ ُٖوي ٖاوسَيهياٌْ نيُ   و ي

بيُ ْىوطيشاوَيهٌ تيش بيُ     و  102922009( و ييُ  2786بُ ْىوطيشاوٍ رَياسَ )   152422009ًَؼُُسطُٕ يُ ث
 .!!!!!!!ًَإ ُْبىوآل(ؾ و1521122009َّ تانى )آل( نُ ٓاساطتٍُ وَصاسَتٌ ْاو بشاو نشاوَ ب5538ُرَاسَ )
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ًًَهاسٍ ييُ دؤطيًٍُ رَيا      -18 ًَؼي ًَهٌ ث ًَهٌ تشدا دَطتخشاوتُ طُس ذاَييُت ييُ بٓهيٍُ    154722008سَ يُ فؤسَ

ًَيٌ َيادٍَ        ًَؼيُنُ بيُ ْياوٍ )أ ىأ ىأ( بيُ ث ًَُاٌْى بُوٍَ تؤَُتباسٍ ن ييُ ٍ.غ.ع بشنيياسٍ    413ثؤيًظٌ طُساٍ طً
ًَُاٌْ يييُ )    ًَهؤَيًٓييُوَ طييً (َوَ و يييُ 112222008دَطيي  طانشدْييٌ بييؤ دَسضييىَ يييُ كيييُٕ دادوَسٍ دادطيياٍ ي

ٌ  يُ فُسَاْط 126بُ ْىوطشاوٍ رَاسَ  92822009 ًَهؤَيًٓيُوٍَ داديي نيُستٌ ثؤيًظيٌ طيُساوَى ْىوطيشاو      ٍُ ي
         ُ ًَيضٍ درَ تياؤس( نيشاوَ بيؤ ْياسدٌْ تؤَُتباسَنيُ ييُ كييُٕ بي ًَيإ  آلوَ 2121022009ّ تيانى  آلٓاساطتٍُ )ٖ

 !!!!!!!!ُْداوَتُوَ.

ًَؼُيُنٌ تش بُ رَاسَ  -19 ً       22522007يُ طُس ن ًَهؤَي ًَُاٌْ نيُ ي ٓيُوَ  يُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ طيُساٍ ػياسٍ طيً

ًٌَ َادٍَ  دساوَىتًادا ُٓدماّ  ًَهؤَيًٓيُوٍَ    312بُث يُ ٍ.غ.عى دَطتخشاوَتُ طُس ذاَيُتٌ ُٓوٍَ نيُ دادوَسٍ ي
ًَُاٌْ بشنييياسٍ داوَ يييُ )  بييُ دَكيييُتٌ بُسنيىَبُسايييُتٌ  آلتًًييُى(َوَ بييُ وَسطييشتين ووتييٍُ ٖاو62322007طيً

  ُ ًَُاٌْى بييي و  32822009بيييؤ ٓاطايؼيييٌ ْييياوبشاو ييييُ    ّ طيييُسَسناٍ ْييياسدٌْ ضيييىاس ْىوطيييشاو    آلٓاطايؼيييٌ طيييً
1321022009   ُ ًَييشدساوَ بؤيييإ بيي ًَىَ ْ ًَؼييبيؽ بييُ ٖييَُإ ػيي َييٌ دادطيياٍ آلوَ 2121022009ّ تييانى آلث

ًَهؤَيًُٓوَيإ ُْداوَتُوَ.  ي

ًَهؤَيًٓيُوٍَ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ طيُسا بيُ رَياسَ          -20 ًَؼيٍُ ي  74522009يُ دوو فؤسٌَ تشدا نُ يُ طيُس دوو ن

ًَهؤَيًُٓوَ يُ يُنًَُإ  (1155/2007)ىتًاسّ بٓهُّ ثؤيًظِ بُ ٖاتىَى دَطتخشاوَتُ طُس ُٓو ذاَيُتٍُ نُ ي
ًَييٌ َييادٍَ  ساوَيييُ درٍ تؤَييُتباس ٓييُدماّ د ًَييٌ َييادٍَ  432)بييُ ث يييُ  456)يييُ ٍ.غ.ع( و يييُ دووًََييإ بييُ ث

ُ ُْٓيذاٌَ  طيُْذيهاٍ ثياسَيضَساٌْ نىسدطيتأْى      ُٖسدوو تؤَُتباسَنُ ثياسَيضَسٕ و  (ٍ.غ.ع ّ ييُ يُنًَُاْيذا   آلبي
بيؤ طيُْذيهاٍ    1821022009و ييُ   52722009( ييُ  1032168طُسَسناٍ ْاسدٌْ دوو ْىوطشاو بُ رَاسَ )

ٌ رَيياسَ َناُْْداوَتييُوَى يييُ دووًَاْييذا بييُ ْىوطييشاو آلَييٌ دادطايييإوَ 2121022009ّ تييانى آلثيياسَيضَسإ بييُ
( بييُ َُبُطيييت  142922008) و (262822008) ( و222622008يييُ ) (2096( و )1981( و )1472)

ًَهؤَيًُٓوَ يُ طَُيًإ بُ ًَؼُنُدا بؤ ي ًَإ ُْداوَتيُوَ  آل(ؾ و521022009َّ تانىو )آلْاسدٌْ تؤَُتباسإ يُ ن
 بُو َُبُطتٍُ طُسَوَ.

ًَؼُ -21 ًَهذا يُ طُس ن ًَهؤَيًُٓوَ  226722002رَاسَ بُ يُىيُ فؤسَ ًَُاٌْ نُ ي يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ طُساٍ طً

ًٌَ َييادٍَ ) تًييادا ُٓ يييُ ٍ.غ.ع(ى دَطييتخشاوَتُ طييُس ذاَيييُتٌ ٓييُوٍَ  411دماَييذساوَ يييُ درٍ تؤَييُتباسإ بييُث
ًَُاٌْ يييُ    ًَهؤَيًٓييُوٍَ طييً بشنييياسٍ داوَ نييُ ووتييٍُ ُْٓييذاَاٌْ يًزْييٍُ    2521222005نييُدادوَسٍ دادطيياٍ ي

ًَُاٌْ وَسبطاَييي    ًَشنٍ طييُس بييُ بُسنيؤَبُسايييُتٌ تُْذسوطييًيت طييً ًَهؤَيًٓييُوٍَ نيياسط -10ّ تييانى َيياْطٌ )آلبييُ ي
 ( ووتٍُ طُسجُّ ُْٓذاَاٌْ ُٓو يًزُْيُ وَسُْطااوَ !!2009
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ًَهٌ تشدا يُ -22 ًَؼٍُ رَاسَ )\يُ فؤسنَ ًَُا2008ٌْ-209طُس ن ًَهؤَيًٓيُوَ    ( يُ بٓهٍُ ثؤيًظٌ طُساٍ طً نيُ ي

ًَؼيُنُ بيُ ٖيؤٍ فشؤػيتين داودَسَياٌْ بيُ طُسضيى         تًايذا ُٓدماَي  تًياوٕ ى  آلو بيُ ٖاو ذساوَ ييُ درٍ تؤَيُتباسٍ ن
ًَُاٌْ يُ  ًَهؤَيًُٓوٍَ طً بشنياسٍ داوَ نيُ   202222008دَطتخشاوَتُ طُس ذاَيُتٌ ُٓوَّ نُ دادوَسٍ دادطاٍ ي
ًَيٓٔ ييُ طيُس طيها      ًَهبٗ ًَهؤَيًٓيُوَ ث ًَُاٌْ يًزٍُْ ي ُ آلطُسؤنايُتٌ تُْذسوطيت طً دٍَ  10ّ تيانى َياْطٌ   آلنُى بي

ًَهؤَيًُٓوَيإ ُْداوَتُوَ.آلىَ و وَناسٍ ُٓو يًزُْيُ تُواو ُْب 2009طاَيٌ   ٌَ دادطاٍ ي

ًَؼيٍُ رَياسَ )    -23 ًَهٌ تشدا يُ طيُس ن ًَُاٌْ      137122007ُٖسوَٖا يُ فؤسَ ( ييُ بٓهيٍُ ثؤيًظيٌ طيُساٍ طيً

نُ تايبُتييُ بييُ )دصيييين( بشنَيييو يييُ طييىوتٌَُُْ بُسنَيىَبُسايييُتٌ   آلدَطييتخشاوَتُ طييُس ٓييُو ذاَيُتييٍُ نييُ طييها 
ًَُاٌْ (ى بُ تؤَاسنشدٌْ ىاْىوبُسٍَ ًَُاٌْ ييُ ) آلطً ًَهؤَيًُٓوٍَ طً ( بشنيياسٍ  212122008ّ دادوَسٍ دادطاٍ ي

ٓيُّ بشنيياسَ    621022009تيانى  بُآلّ ناس وَسبطشَي ى آلداوانُ ثاػهؤٍ ووتٍُ ْىَيُٓسٍ ياطايٌ فُسَاْطٍُ طها
ًَو و ْؤ َاْر !. ًَُٓنشاوَى واتُ دواٍ طاَي ًَبُج  ج
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 بةشى ضيَوةم
 دةضتخطتهة ضةز ثيَشيَمكازييةكانى دادطاى تةويصى هةزيَىى كوزدضتان

 
دادطاّ تًَُضّ ٖيُسَيٌُ نىسدطيتإ بشيتًيُ ييُ بياآلتشئ دَطيتُّ دادوَسّ و دَطيُآلتٌ ضياودَيشّ و ويالييُتٌ          

       ٌ ًَؼيُّ َيُدَْ و  بُطُس َُٖىو دادطاناٌْ تشدا يُ دَطُآلتٌ دادوَسّ ْاو ُٖسَيُيذا ُٖييُى  نيُ كييٌُْ ىياوَٕ ن
ًَؼُنُيإ ثُْاّ بيؤ دَبيُٕ ٓيُويؽ بيُ ٓاَيادمٌ ثاساطيتين َافيُناًْإ و         طضايٌ وَى دوا ثُْاطا بؤ ضاسَطُسّ ن
ًَشاّ  ًَبًين نشاوَى نُ وَآلَذاُْوَّ ى كُْدإ يُ ياطا يُكيُٕ ُْٖذَيو دادطاّ تشَوَى بُآلّ ُٓوَّ يُّ دادطايُ ت

ًَؼهُؾ دَنشَي  ًًُْ َُُٓؾ  يُطُس َتُاُّْ ٖاووآلتًإ بُ دَطيُآلتٌ   ىشاث ناسيطُسّبؤ داوا تًَُضيُناٌْ ث
ًَ ى  ًَذاييُى َُٓيُ يُكييُىى     دادوَسّ دادَْ ًًَهاسيًُنِ صَقِ َافِ تؤَُتباسإ و ساطااواْيِ ت ًَؼ طُسَسناّ ُٓوَّ ث

ًَىَ ى نُُٓ ًَىإ بشنياسَناِْ دادطاّ تًَُض يُطُس واقعُيُنِ ياطايِ ٖاوػ َُؾ يُكيُنِ تشَوَجًاواصّ ُٖيُ يُْ
ًَؼييُنإى يييَُاوَّ طيياَيِ   دا 2009ناسيطييُسّ ىشاثييٌ ُٖيييُ يُطييُس طييُقاَطاّ دادطانييإ يُبشنياسداْييذا يُطييُس ن

ًَىَيُّ كّ ىىاسَوَ: ضٌ (40)تىاًُْإ    ذاَيُت يُ دادطاّ تًَُضّ ُٖسَيُِ نىسدطتإ تؤَاس بهُئى بُّ ػ

 بُػِ يُنُّ:
ًَاٍُْ ىىاسَوَ دَطتًٓؼاٌْ ذاَيُتٌ دسَْ  ر يُنالٍ نشدُْوٍَ دؤطًُنإ و دسَْير ْاسدْيُوَيإ بيؤ    يُّ دؤط

ٍَ ٓيُو َاوَييٍُ نيُ دؤطيًُنإ        دادطاناًْإ يُ كيُٕ دادطايٌ تًَُضٍ ُٖسَيٌُ نىسدطتاُْوَ دياسيهشاوَ ييُ طيُ
ًَىَيٍُ ىييىاسَوَ تييانى بييُسواسٍ سَؿييذنشدًْإ.     ًَطييُّ طييُسدمُ  َاوُْتييُوَ يييُو دادطايييُداى بييُّ ػيي ُٓوَّ ج

ًَِ رَاسَ  ًَِ َاددَّ 2006/د/113نُدؤط ًَذا دَسنشدووَ بُث ًَُاِْ بشنياسّ ت  406ى نُدادطاّ تاو اُْناِْ طً
ٍَ و دوو َياْر و        1185يُّ.غ.عى ْضيهُّ  َِ طيا ًَيٓخ سؤرّ َاوَتيُوَى نُدَناتيُ طي ُٖصاس و طُد و ُٖػتاو ث

ًًَاُّْ نُيُىؼتُنُدا ٖي  ًَبًٓيِ ٓيُوَ   ضىاس سؤرى تاناتِ دَطتخظتُٓ طُس ذاَيُتُنُى ُٖسوَٖا يُو دؤط اتىوَى ت
ًَو و ُٖػي            دَنشَي  نَُاوَّ َاُْوَيإ يُداطاّ تيًَُضّ ٖيُسَيُِ نىسدطيتإ ييَُاوَّ ضيىاس َياْر بيؤ طياَي

ًَىَيُّ ىىاسَوَ: ًَ ى بُّ ػ  َاْر دَب
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ًًَُ ت َييييييياوٍَ َاْيييييييُوٍَ  َادٍَ ياطايٌ ْاوٍ دادطا رَاسٍَ دؤط

دؤطييًُنإ يييُ دادطيياٍ 
تييييًًَُضٍ ٖييييُسَيٌُ  

 نىسدطتإ
ًَُاٌْ 2006/د/113 1 ٖييُصاس وطيييُد   1185 ٍ ٍ.غ.ع406 تاواُْناٌْ طً

ًَٓخ  وُٖػتا وث
ًَُاٌْ 2007/د/673 2 ًَو و ْؤ َاْر َادَٖؤػبُسَنإ-14 تاواُْناٌْ طً  طاَي
ًَُاٌْ 2008/د/18 3 ًَٓخ َاْر ياطاٍ ٖاتىوضؤ-25 تاواُْناٌْ طً ًَو و ث  طاَي
 ػُؾ َاْر ................... تاواُْناٌْ دٖؤى 2008/د/454 4
ًََُٗيطىوُْوٍَ دٖؤى 2008/غ/10 5 ًَٓخ َاْر ................. ت  ث
 ػُؾ َاْر ..................... تاواُْناٌْ دٖؤى 2009/د/24 6
 ضىاس َاْر يُ ٍ.غ.ع406 تاواُْناٌْ دٖؤى 2008/د/467 7
 ػُؾ َاْر يُ ٍ.غ.ع406 تاواُْناٌْ دٖؤى 2009/د/258 8
ًَش 2009/د/373 9 ًَو وُٖػ  َاْر يُ ٍ.غ.ع393 تاواٌْ يُنُّ/ُٖوي  طاَي

ًَُاٌْ 2006/د/237 10 ٌَ َاْر يُ ٍ.غ.ع406 تاواُْناٌْ طً ًَو و ط  طاَي
ًَُاٌْ 2007/د/580 11 ٌَ َاْر يُ ٍ.غ.ع406 تاواُْناٌْ طً ًَو و ط  طاَي
ًََُٗيطىوُْوٍَ دٖؤى 2008/غ/1 12  طاَيًو قُسَبىو ت
 ػُؾ َاْر  تاواُْناٌْ دٖؤى 2008/د/460 13
ًََُٗيطىوُْوٍَ دٖؤى 2009/ت/235 14  ػُؾ َاْر  ت
 ػُؾ َاْر  تاواُْناٌْ دٖؤى 2008/د/461 15
 ػُؾ َاْر  تاواُْناٌْ دٖؤى 2009/د/408 16
ًََُٗيطىوُْوٍَ دٖؤى 2008/غ/2 17  ْؤ َاْر  ت
 ػُؾ َاْر  تاواُْناٌْ دٖؤى 2009/د/419 18
ًََُٗيطىوُْوٍَ دٖؤى 2008/غ/33 19 ًَٓخ َاْر  ت  ث
ًَش 2009/د/19 20  ػُؾ َاْر يُ ٍ.غ.ع 393 ُْوجُواْاٌْ ُٖوي

 
 
 

 بُػِ دووَّ: 
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يُطييُس ذاَيييُتِ دَسنشدْييِ بشنييياسّ جًيياواص يُواقعييُ ياطييايًُ يُيُنطييىوَناْذا يييُداطاّ تييًَُضّ نىسدطييتإ           
 172622009( ي2009ُ/ ييئة الطعو ملصمحة القانوى / 12دَطتًٓؼاِْ ُٓوَ نشاوَ يُُٖسدوو بشنياسّ رَاسَ )

 292722009( ي2009ُ/ ييئة املذنية406نُيُكيُٕ دَطتُّ تاُْ يُبُسرَوَْذّ ياطاى ُٓويبيإ  بُرَاسَ )
يُكيييُٕ دَطييتُّ ػاسطييتاِْ دادطيياّ ْيياوبشاوَوَ دَسضييىوَى يييُّ دوو بشنييياسَدا دَسدَنييُوَي  نييُدادطاّ ْيياوبشاو     

ُ  ، )الشبا  القاانون    يِٓ ضيىاسيُنِ ياطيايِ   طُباسَت بُبشن ًَِ ذهىَيُناِْ ياطياٍ     بيؤ ػياسَواٌْى   ييُو َىَيهاْي بيُث
ى يُيُنُّ بشنياسياْيذا ٓاَيارَ بيُوَ دَنيات نيُ      1993طاَيِ  6ًٓذاسَّ ػاسَواُْيًُناِْ ُٖسَيُِ نىسدطتإ رَاسَ 

نيات نيُدَتىاْشَي  صيياتش ييُجاسَيو ٓيُو      يُنحاس ُٓو بشنَ دَبشندسَيي ى بيُآلّ ييُوَّ دووًَُٖاْيذا ٓاَيارَ بيُوَ دَ      
 ضاسَنِ ياطايًُ بربندسَي 

 :ًَُّٗ  بُػِ ط

ًًَهاسياُّْ تؤَاسنشاوٕ:  ًَؼ ًَهٔ يُو ث  ُٖسوَٖا ُّٓ ذاَيُتاُّْ ىىاسَوَؾ نُدَطتًٓؼإ نشاوٕ بُػ
 
نشاوَتيُوَى نُيُكييُٕ دادطياّ     2007/ؾ/1173تًَُضّ بشنياسّ داواّ رَاسَ  521122007يُ سؤرّ  -1

ًَُاٌْ دَسضىوَى يُ سؤرّ  باسّ ًَيت طً بشنياس يُكيُٕ دادطاّ تًَُضّ ُٖسَيٌُ نىسدطيتاُْوَ   212122008نُط
ًَُاٌْ وَ ثيياؾ   262622008دَسضييىوَى بييُآلّ يييُ سؤرّ  ًَيت يييُ طييً بشنياسَنييُ طُيؼييتىوَتُ دادطيياّ بيياسّ نُطيي

ًَجُسنبىوٌْ ػُؾ َاْر يُبشنياسّ تًَُضَنُوَ.  ت

ًَُاٌْى تييًَُضّ بشنييياسّ نؤتييايِ  2008/ؾ/2737يييُ داواّ رَيياسَ  -2 ًَيت طييً يُبييُسدَّ دادطيياّ بيياسّ نُطيي
ًَطييُواُّْ داوانيياٌْ تييشَوَ يييُ سؤرّ  282122009نشاوَتييُوَ يييُ سؤرّ  دا بشنييياسّ 22322009ى بييُآلّ بييُ ث

ًَجُسنبىوٌْ  ًَذساوَ واتُ ثاؾ ت  سؤر. 30تًَُضيِ ي

ًَؼييُّ رَيياسَ  162322009يييُ سؤرّ  -3 نشاوَتُوَنييُ يييُ  2006/د/265 تييًَُضّ بشنييياسّ نؤتييايِ يييُ ن
ًَُاًُْوَ دَسضييىوَى بييُآلّ تييانى  وَآلَييٌ تييًًَُضيٌ بشنياسَنييُ  3021122009طييُسؤنايُتٌ دادطيياّ تيياواٌْ طييً

 ُْٖاتىوَتُوَ.

ًَُاِْ ييَُاْطِ       20079/د/536يُدؤطًٍُ رَياسَ )  -4 بشنيياسّ تًيا    1222007نيُ دادطياٍ تاواْيُناِْ طيً
ًَيييِ َييياددَّ ) (َوَ ضيييىوَ بيييؤ دادطييياٍ بًضىبيييُآلّ تيييانى 82122008ع ( ييييُ)ييييُّ.غ. 406دَسنيييشدوَ بيييُ ث

ًَجُسنبىوِْ صياتش يُ 222622009 ًَُاِْىواتُ ثاؾ ت  525ُّٓ دؤطًُيُ ُْطُسناوَتُوَ بؤ دادطاٍ تاواُْناِْ طً
ًَؼتا بشنياسّ نؤتايِ تًا دَسُْضىوَ يُكيُٕ دادطاٍ بًضَوَ   سنؤر ٖ

ُ (نييُ دادطيياٍ تاو 2008/د/552يُدؤطييًٍُ رَيياسَ )  -5 ًَُاِْ ييي بشنييياسّ تًييا   1221022008اْييُناِْ طييً
ًَِ َاددَّ ) بيُآلّ تيانى    ىيُياطاّ َياددَ ٖؤػيبُسَنإ (ثاػيإ سنَواْيُّ دادطياٍ بًيض نيشاوَ        14دَسنشدووَ بُ ث

 ( ُّٓ دؤطًُيُ يُكيُٕ دادطاٍ ْاوبشاوَوَ ُْطُسناوَتُوَ.22-6-2009)
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ًَيِ َيادَّ      نُ دادطاٍ تاواُْناِْ  2008/د/221يُدؤطًٍُ رَاسَ  -6 ًَُاِْ بشنياسّ تًيا دَسنيشدووَ بيُ ث طً
ٓيُّ   2009-6-22ثاػإ سنَواُّْ دادطياٍ بًيض نشاوَىبيُآلّ تيانى      12322009يُّ.غ.ع (يُبُسواسّ  406)

 دؤطًُيُ يُكيُٕ دادطاٍ ْاوبشاوَوَ ُْطُسناوَتُوَ.
ًٌَ رَاسَ ) -7 ًَِ ( تايبُت بُ تؤَُتباس )د.أ.أ( 2007/د/363يُ دؤط يُ ٍ.غ.ع يُ بُسدَّ  405َادٍَ بُث

ًَُاٌْ ذىنُييي   ى ييييُ  24/9/2008ذساوَ بيييؤ َييياوٍَ ضيييىاس طييياأل صيٓيييذاٌْ ييييُ    دادطييياٍ تاواْيييُناٌْ طيييً
ُ  نٍُ سَواْيييٍُ دادطييياٍ تيييًًَُضٍ ٖيييُسيَ  دؤطيييًًُ 23/10/2008 ّ تيييانى آلٌُ نىسدطيييتإ نيييشاوَى بييي

ُ    دؤطييًُنٍُ ُْطُسن 3/11/2009 ًَييٌ ياطييا )ٓيياصادنشدٕ ب االفااشا  –( َييُسداوَتييُوَى ٖييُس ضييُْذَ بييُ ث
ُ      26/10/2006دَيطشَيتييُوَ ضييىْهُ يييُ    -الشااشى  ّ بييُٖؤٍ آلوَ ساطييااوَ يييُ طييُس ٓييُّ نُيظييُى بيي

ًًَهاسيٍُ يُ درنشاوَ. ًَؼ  ُْطُسناُْوٍَ دؤطًُنٍُ يُ دادطاٍ تًًَُضٍ ُٖسَيٌُ نىسدطتإ ى ُّٓ ث

ًٌَ رَاسَ ) -8 ًؼاٌْ ُٓو ذاَيُتيُ  ( تايبُت بُ تؤَُتباسإ )ّ.ع.س( و )غ.ع.م.( دَطت2007ٓ/د/513يُ دؤط
ًَُاٌْ ذي    نشاوَ نُ يُ بُس ُ   10ؤ َياوٍَ ) ىنِ دساوٕ بي دَّ دادطياٍ تاواْيُناٌْ طيً ٍَ صيٓيذاٌْ بي ًٌَ ( دَ طيا ث

ٕ ييُ ياطيايٌ )َيادَ     14َادٍَ  ُ ٖؤػيبُسَنا ّ ثياؾ سَواْيُنشدٌْ دؤطيًُنُيإ بيؤ دادطياٍ تيًًَُضٍ       آل( بي
ٌَ  10/8/2008ُٖسَيٌُ نىسدطتإ يُ َاْطٌ  ًَجُسنبىوٌْ طي ٌَ   ثاؾ ت ٍَ و طي َياْر و بًظي  سؤر صيياتش     طيا

اسٍ ٓاصادنشدًْييإ دَداتى بيييُبشنياسٍ تييًًَُضٍ رَييياسَ   ييييبشن 8/7/2009صيٓذاْييذاىدادطاٍ ْييياوبشاو يييُ   يُ
 .2008/دَطتٍُ طضاداٌْ /361

تايبُت بُ تؤَُتباس )ع.ص.أ( يُ بُسدَّ دادطاٍ تاواُْناٌْ دٖيؤى نيُ    2008/د/404يُ دؤطًٍُ رَاسَ  -9
ًٌَ َادٍَ  ٍَ 4.غ.ع ذىنِ دساوَ بؤ َاوٍَ يُ ٍ 298ى 289بُ ث نشدٌْ دؤطًُنٍُ ُٖواَيُّ ثاؾ آلى بُطا

ًَو ٓيُّ دادطاييُ بشنيياسٍ داوَ بيُ         ًَجُسبىوٌْ صيياتش ييُ طياَي بؤ دادطاٍ تًَُضٍ ُٖسَيٌُ نىسدطتإ وثاؾ ت
 (.2009/طضايٌ /دَطت81ٍُٓاصادنشدٌْ بُ بشنياسٍ رَاسَ )

بيُ ُْوجيُواْإ )ه( و )ع( و )ف( دَطتًٓؼياٌْ ٓيُو ذاَيُتيُ       تايبيُت  2008/د/87يُ دؤطًٍُ رَاسَ  -10
ًٌَ َادٍَ ) ًَش بُ ث /يُ ٍ.غ.ع( دادطايٌ نشاوٕى بُآلّ 444نشاوَ نُ يُ بُسدَّ دادطاٍ ُْوجُواْاٌْ ُٖوي

و ثياؾ سَواْيُنشدٌْ دؤطيًًُنُيإ بيؤ دادطياٍ تيًَُضٍ        25/8/2009تيانى   12/8/2008يُ بيُسواسٍ  
 ُنُيإ ُْطُساوَتُوَ.ُٖسَيٌُ نىسدطتإى دؤطًً
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 بةشى ضوازةم

دةضتخطتهة ضةز ثيَشيَمكازييةكانى دادطا وةدةنيةكان )بةزايي و بازى كةضيَيةتي 

 و بازى شازضتاني(
ُ      (204)دا دَطتخشاوَتُ طُس 2009يَُاوَّ طاَيِ  ًًَهاسّ يي ًَؼي دادطيا َُدًَْيُنإ    دوو طيُد و ضيىاس ذاَييُتِ ث

ًًَُتٌ ًَٔ بهُئ: (و باسّ ػاسطتاٌْ )بُسايٌ و باسّ نُط ًَىَيُّ ىىاسَوَ ثؤي  ى  وَ تىاًُْإ ذاَيُتُنإ بُّ ػ

 ثيَشيَلكسدن و ثيادةنةكسدني هةنديَك لةبسِطةكانى ياضاي دادبيين شازضتاني و ياضاي داواكازي طشيت-1

 هةنديَك لة دادوةزان.بةزيَوةبسدني دانيشتهةكاني دادبيين بةثيَضةوانةي ياضا و كةمي شازةشايي ياضايي لةالي -2

 دواخطتين دادبيهيةكان بؤ ماوةي دووزودزيَر و ثيَضةوانةي ياضا.-3

 ئامادةنةبووني نويَهةزي ياضايي اليةنةكانى حكومةت لة داواكاندا.-4

 وةآلم نةدانةوة وثشتطؤ خطتين بسِيازةكاني دادطاكان لة اليةن هةندآ لة فةزمانطة حكومييةكانةوة.-5
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ثيَشيَمكسدن و ثيادةنؤةكسدني هةنؤديَك لةبسِطؤةكانى ياضؤاد دادبؤيين      يةكةم: 

 شازضتاني و ياضاد داواكازد طشيت
ًَش       -1 ًَُاٌْ وٖييُوي ًَيت طييً ًًَهاسيُنٌ صَم  2/12/2009يييُ يييُ طييُسجُّ دادطييا بييُسايٌ و بيياسٍ نُطيي ًَؼيي ث

دادطاياْيُ ييُ وَسطيشتين    ذسا درٍ ياطا و دَطتىوس و نًتيىسٍ دادوَسٍ ٓيُويؽ بيُ )ًُٓتٓياع( نشدْيٌ ٓيُّ       ُٓدماَ
ًَ  نُ بُ )آلداواٍ ٖاو ( دادَْشَي ى بُ بًاْىوٍ ٓيُوٍَ ٓيُّ دادطاياْيُ    قضاء املستعجنتًإى تُْٗا ُٓو داواياُْ ُْب
ًًَهاسٍ يُ درٍ َايف ٖاو ٓاَاسطُسقاَيٌ  ًَؼ ًَطُواٍُْ ياطا و ث تًإ دَنُٕ آلنشدْٔ و يُ طاَيٌ تاصَ ْضيو دَبُٓوَى ث

ٕ  ٍَياف ْيُى داوا  ضىْهُ دادطا يُ طُسَييت )إذكام احلل( بهيات بيؤ ىياوَٕ     وَسْيُطشَي ى ًٓٓحيا ُٓطيُس     ٖاوآلتًيا
. ًَ  ناتٌ و بُُٖس بًاْىيُى ب

ًَيت       48نشدٌْ َييادٍَ )ْييُثًادَ -2 ( يييُ ياطيياٍ ) دادبييًين ػاسطييتاٌْ ( يييُ طييُسجُّ دادطانيياٌْ بيياسٍ نُطيي
ًَذاٌْ  تًإ يُ نياتٌ وَسطيشتين سيُسيضٍَ داوانيُ     آلثظىوَيٍُ ًُٓضانشاو )وؿٌ( بُ ٖاووبُسايًذاى نُ تايبُت بُ ث

ًَطييُناٌْى نييُ يييُ كيييُٕ ياسيييذَدَسٍ دادوَس ًَيي  و رَيياسٍَ داوانييُ و بييُسواسٍ تؤَاسنييإ  ُوًَيييوٖاوث ًُٓييضا نشاب
. ًَ  وبُسواسٍ دادبًين تًا ْىطشاب

يُكيُٕ طيُسجُّ دادطانياِْ بياسّ     ػاسطتاٌْ( يُ ياطاٍ دادبًين 58نشدٌْ بشنطٍُ يُى يُ َادٍَ )ُْثًادَ -3
       ٕ ًَو بييؤ تييُبًً ات دياسبهييُ ًَتِ و بييُسايِ نُتايبتييُ بييُداوانشدِْ دادطانييإ يُكيُْييُناِْ داوا نُػييىَيٓ ى نُطيي

ًَطىَإ يُ كيُى ثاس ٍَ    آَُاُْؾ ُٓطُس ثًادَ بهشَئ ب ًَؼيُ ييُ نيؤ طتين طُسوَسٍ ياطا و يُ كيُنٌ تشيؽ صؤس ن
 دووس دَىاتُوَ يُ سووٍ ياطايًُوَ. تًإآلدادطا و ٖاو

ًَهذا دَط  ًْؼاٌْ ُٓوَ نشاوَ ييُ طيُس   -4 ييُ بيُسدَّ دادطياٍ بياسٍ      2009/ؾ/2119رَياسَ   داواّ يُ فؤسَ
ًَؽ طىاطيتُٓوَى    ًَشى دادبًين تًادَ ُٓدماّ دَدسَي  و داوانُ تايبُتُ بُ جًابىوُْوٍَ ثي ًَٓحُّ يُ ُٖوي ًَيت ث نُط

اوانٍُ داوَتُوَى بُ ٖؤٍ ٓيُوٍَ ٓيُو َادَييُ ييُ ٖيَُىاس نشدْيٌ تياصٍَ ياطيانُدا         ّ دادطاٍ ْاوبشاو )سد(ٍ دآلبُ
ٍَ و ػيىَيين طشتَىتيُ         آلَُْاوَى بُ ًَطيُواٍُْ ياطيانُ س ًَىَيُ ًًْيُ ودادطياٍ ْياوبشاو ث ّ يُ سووٍ ياطايًُوَ بُو ػي

 بُس.

ًَهٌ تشدا دَطتًٓؼياٌْ ٓيُو ذاَيُتيُ نيشاوَ نيُ ييُ صؤسبيٍُ دادطانياٌْ بياسٍ ػ          -5 ًَُاٌْ و   يُ فؤسَ اسطيتاٌْ طيً
ًَش و دٖييَىىى نييُ ٓييُّ دادطاياْييُ سَيىػييىَيين ْاياطييايٌ دَطشْييُ بييُس نُيُياطيياّ بيياسٍ ػاسطييتاًْذا باطييٌ          ٖييُوي
ًَىَُْنشاوَ وَى يُ داواناٌْ ) طؤسنيين ْياو و ضيانشدٌْ تَُُْيذا ( دَبًٓشَيي ى ٓيُويؽ بيُ ْياسدٌْ داوانياسَ بيؤ           ي

نُ يُ بُسدَّ دادطاٍ  2009/ب/109طايؽى ُٖس وَى يُ داواٍ رَاسَ ٓاطايؼٌ ْاو ػاسَنإ وبُسَيىَبُسايُتٌ ٓا
يُبيُسدَّ   2009/ ب/ 2345باسٍ ػاسطتاٌْ طُسطُْطذا دادبيني تًيادا ُٓدماَيذساوَى ٖيُسوَٖا ييُداواّ رَياسَ       
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ًَو يُ سَيىػىَيٓ ًَذا ُٓدماَذساوَى دَطتًٓؼاٌْ ُٓوَ نشاوَ نُ يُن ًَُاِْ دادبًِٓ ت ُناٌْ دادطاّ باسّ ػاسطتاِْ طً
نُ طااوَتُ بُس بشييت بىوَ يُ ْاسدٌْ داواناس بؤ ٓاطايؼيٌ ػاسؤضيهٍُ طُسطيُْر و بُسنَيىَبُساييُتِ ٓاطايؼيِ      

ًَُاِْ يُو دوو داوَيُدا.  طً

ًَطُواُّْ ياطاٍ دادبًٓيِ    -6 ًًَهاسياُْ دَىُيُٓ سوو نُث ًَؼ يُنُّ: بُّ ىؼتُيُّ ىىاسَوَ ُْٖذَيو يُو ث
 ػاسطتاًًُْ

 
ًَؼ  ت رَاسٍَ داوا ْاوٍ دادطا ًهشاو بشنطٍُ ياطاٍ ث

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

ًَيت  بييييييييياسٍ نُطييييييييي
ًَش/يُى  ُٖوي

/ؾ/ 1115
2009 

1 

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش  بييُ دييياسٍ نشدْييٌ   ث

 يُبًظ  سؤر.

ًَيت  بييييييييياسٍ نُطييييييييي
ًَُّٗ ًَش/ط  ُٖوي

 2 2009/ؾ/840

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/دوو  طً

 3 2009/ب/341

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/دوو  طً

 4 2009/ب/2918

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 ظ  سؤر.يُبً

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/دوو  طً

 5 2009/ب/400

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/دوو  طً

/ب/ 1401
5009 

6 

  يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت     3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ٌَ ًَُاٌْ/ط  طً

/ب/ 1423
2009 

7 

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ٌَ ًَُاٌْ/ط  طً

/ب/ 1866
2009 

8 
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يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ٌَ ًَُاٌْ/ط  طً

 9 2009/ب/ 60

طييُباسَت بُْييُٖاتين كيُْييُناٌْ    -1-بشنطييٍُ  54*َييادٍَ 
 داوا.

ػاسطتاٌْ طُباسَت  يُياطاٍ  دادبًين  3بشنطٍُ  62*َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/ضىاس  طً

 10 2009/ب/ 559

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَ  ُاٌْ/يُىطً

/ب/ 3459
2009 

11 

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/ضىاس  طً

 12 2008/ب/1261

بشنطييُّ يييُى طييُباسَت بييُدياسيهشدِْ ػييىَيِٓ   58َيياددَّ 
 تُبًً اتكيُُْناِْ داوا بؤ 

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ٌَ ًَُاٌْ/ط  طً

ب/ /1215
2009 

13 

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.
طُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين     -1بشنطٍُ  58* َادٍَ  

 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَيت دادطاٍ با سيٌ نُط
ًَُاٌْ/يُى  طً

 14 2009/ب/ 671

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَتِ  دادطاٍ باسيٌ نُط
ًَُاِْ/يُى  طً

/ ؾ 1238
/2009 

15 

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ٌَ ًَُاِْ /ط  طً

 16 2009/ؾ/ 970

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ًَُاِْ /يُى  طً

 17 2009/ؾ/ 952

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 تُبًً ات.كيُُْناٌْ داوا بؤ 

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ٌَ ًَُاِْ /ط  طً

 18 2009/ؾ/ 730

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ٌَ ًَُاِْ /ط  طً

 19 2009/ؾ/ 700

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ  ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط  20 2009/ؾ/ 872
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ٌَ بؤ تُبًً ات. كيُُْناٌْ داوا ًَُاِْ/ط  طً

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.
طُباسَت بُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين    -1بشنطٍُ  58** َادٍَ 

 تُبًً ات.كيُُْناٌْ داوا بؤ 

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ًَُاِْ /يُى  طً

/ؾ/ 3143
2008 

21 

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ًَُاِْ /دوو.  طً

 22 2009/ؾ/ 394

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 داوا بؤ تُبًً ات.كيُُْناٌْ 

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ًَُاِْ /دوو  طً

 23 2009/ؾ/ 797

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

 24 2008/ب/ 168 بُسايٌ دٖؤى

ػيىَيين  طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ     -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ًَُاِْ /دوو  طً

 25 2009/ؾ/ 445

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

ًَيت  دادطاٍ باسيٌ نُط
ًَُاِْ /دوو  طً

 26 /ؾ/1177

طيُباسَت   يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ     3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايِ 
ًَُاِْ /دوو  طً

/ب/ 1066
2009 

27 

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر
بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      طيُباسَت -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 

 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاِْ /دوو  طً

 28 2009/ب/823

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.
ين طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىيَ     -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 

 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاِْ /دوو  طً

/ب/ 491
52009 

29 

  ٍَبشنطٍُ يُىى طُباسَت بُ دياسٍ نشدْيٌ   58َاد
 ػىَيين كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/ضىاس  طً

 30 2009/ب/968
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يُياطاٍ  دادبًين ػاسطتاٌْ طُباسَت   3بشنطٍُ 62* َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ    صييياتش بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.
 

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين دادبييًين بييؤ صييياتش    بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.
طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 

 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/ضىاس  طً

 31 2009/ب/ 570

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

دادطيييييييياٍ بييييييييُاسيٌ 
ًَُاٌْ/دوو  طً

 32 2009/ب/ 361

يُياطياٍ  دادبيًين ػاسطيتاٌْ طيُباسَت       3بشنطٍُ 62َادٍَ 
ًَىيظيييت دواىظييتين   دادبييًين بييؤ صييياتش  بييُ دييياسٍ نشدْييٌ ث

 يُبًظ  سؤر.
طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 

 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/ضىاس  طً

 33 2009/ب/ 626

طيُباسَت بيُ ديياسٍ نشدْيٌ ػيىَيين      -1بشنطيٍُ   58* َادٍَ 
 كيُُْناٌْ داوا بؤ تُبًً ات.

 

دادطيييييييياٍ بييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/دوو  طً

 34 2009/ب/190

 
ٍَ بشنطُ يُياطاٍ داوا ناسٍ طؼيت َُٖىاسنشاوى ُّٓ ذاَيُتاٍُْ  ًًَهشدٌْ ُْٖذ ًَؼ دووَّ: ُٖسوَٖا طُباسَت بُ ث
ًَىيظيتُ دادطيا ٓاطياداسٍ        ىىاسَوَ دَطتًٓؼإ نشاوٕ يُْاو دادطاناْذانُداوا يُطيُسنشاو كييٌُْ ذهىَُيًيُوَ ث

ًَِ ياطاٍ داصاناسّ طؼتِ َاددَّ داواناسٍ طؼيت بهات  ًَىيظيتِ    14يُداواناْذا بُث بشنطُّ دوو نُتايبُتيُ بُث
ى ٓاطاداسنشدِْ داواناسّ طؼتِ يُكيُٕ دادطاوَ بُداواّ تؤَاسنشاو يُبُسدًََذاى يُطُس َىَييو و َياَيِ دَوَييُت   

ًَطُواُّْ ُّٓ ياطايُوَ ناسيإ نش  : دووَبُآلّ بُّ ىؼتُيُّ ىىاسَوَ نُدادطانإ بُث
 

ًًَهشاو ًَؼ  ت رَاسٍَ داوا ْاوٍ دادطا بشنطٍُ ياطايٌ ث
طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 

 طؼيت بُداوا
ًَُاٌْ/دوو  1 2009/ب/341 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ًَُاٌْ/دوو  2 2009/ب/2918 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ  ًَُاٌْ/دوو  3 2009/ب/400 بُسايٌ طً



D.R.H.D ًَ  َُِ ثاَيجؼيت دادطا ٗساثؤستِ ط

 

67 

 طؼيت بُداوا

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ًَُاٌْ/دوو  4 2009/ب/1401 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ٌَ ًَُاٌْ/ط  5 2009/ب/1413 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ٌَ ًَُاٌْ/ط  6 2009/ب/114 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ٌَ ًَُاٌْ/ط  7 2008/ب/1866 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ٌَ ًَُاٌْ/ط  8 2009/ب/60 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ًَُاٌْ/يُى  9 2008/ب/3459 بُسايٌ طً

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

بييييييييييييييييييييييييييييُسايٌ 
ًَُاٌْ/ضىاس  طً

 10 2008/ب/1261

طيُباسَت بيُ ٓاطياداسنشدٌْ داوانياسٍ      -2-بشنطٍُ  14َادٍَ 
 طؼيت بُداوا

ًَش/دوو  11 2009/ب/1346 بُسايٌ ُٖوي

ًَو يييُ فؤسَُناْييذا طييُباسَت بييُداواّ رَيياسَ   -7 ًٌَ   2009/ب/431يُيييُن نييُ يُبييُسدَّ دادطيياّ بييُسايٌ طيي
ًَذا  ًَُاًْذا دادبًِٓ ت ُٓدماَذساوَى دَطتًٓؼاِْ ُٓوَ نشاوَ نُدادطا داواناسّ طؼيت ٓاطاداسُْنشدؤتُوَ و طً

 ( يُياطاّ داواناسّ طؼيت ُْنشدووَ.2/ب 14ناسّ بُ ذىنُُناٌْ َاددَّ )

ًَهٌ تشدا يُطُسداواّ رَاسَ  -8 ًَُاٌْ دادبًٓيِ     2008/ب/69يُ فؤسَ نُ يُبُسدَّ دادطاّ بُسايٌ ضيىاسّ طيً
ًَذا ُٓدماَذساوَ ى  دَطتًٓؼاِْ ُٓو ذايُتُ نشاوَ نُدادطا داواناسّ طؼييت ٓاطاداسُْنشدؤتيُوَ بيُ داوانيُو     ت

 ( يُ ياطاّ داواناسّ طؼيت ُْنشدووَ.2/ب 14ْىوطشاو و بَُيطُناٌْى ناسّ بُ ذىنٌُ َاددَناٌْ )

ًَهٌ تيشدا طيُباسَت بيُ داواّ رَياسَ       -9 ًَُاٌْ      2008/ب/3494يُ فيؤسَ يُبيُسدَّ دادطياّ بيُسايٌ دووّ طيً
ًَىيظتًُّ دياسُْىظتىوَ نُ بىوَتُ ٖؤّ دواىظتين داوانيُ بيؤ صيياتش ييُ بًظي  سؤرى       ٖاتىوَى دادطا ُٓو ث

(يُ ياطاّ دادبًين ػاسطتاٌْ ُْنشدووَ و ُٖسوَٖا دادطا َُٖيُٓطتاوَ 3/ف62ناسّ بُ ذىنُُناٌْ َاددَّ)
 طاّ داواناسّ طؼيت.(يُ يا2/ب14بُ ٓاطاداسنشدُْوَّ داواناسّ طؼيتى ُٓويؽ بُ ذىنٌُ َاددَّ )

ًَهٌ تييشدا ٖيياتىوَ طييُباسَت بييُ داواّ رَيياسَ )  -10 ( نييُ يُبييُسدَّ دادطيياّ بييُسايٌ  2008/ب/3361يييُ فييؤسَ
ًَُاًْذا داْشاوَى دادطا داواناسّ طؼيت ٓاطاداسُْنشدؤتُوَ بُّ داوايُو ْىوطيشاوو بَُيطُْاَيُناٌْ    يُنٌَُ طً

 (داواناسّ طؼيت ُْنشدووَ.1422و ناسّ بُ ذىٌَ ياطاّ)
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ًًَهاسيُ تؤَياسنشاوَ طيُباسَت بيُ داواّ رَياسَ        -11 ًَؼي ًَهٌ تشدا ٓيُو ث ى نُيُبيُسدَّ  2007/ب/3517يُ فؤسَ
ًَذا ُٓدماَذساوَى دَطتًٓؼاِْ ُٓو ذاَيُتُ نشاوَ نُيُنؤْىوطِ  ًَُاًْذا دادبًِٓ ت دادطاّ بُسايٌ دووٌََ طً

ٍَ ٓيُوَّ دادوَ    122522008سؤرّ سو كيُْيُناٌْ داوا وارؤييإ   وتُّ داًْؼتُٓنُ ُْْىوطيشاوَتُوَ يُطيُ
ًَطُواُّْ  نشدووَى ُٖسوَٖا ُٓوَؾ دَسُْىشاوَ يُبُسضٌ داوانُ صياتش يُ بًظ  سؤر دواىشاوَ نُ َُُٓ ث

(ّ ياطاّ دادبًين ػاسطتاًُْى ُٖسوَٖا دادطا دادوَسّ طؼيت ٓاطاداسُْنشدؤتُوَو ناسّ بيُ  3/ب62َاددَّ)
 طؼيت ُْنشدووَ. (يُ ياطاّ داواناس2ّ/ب14ذىنُُناٌْ َاددَّ )

ًَهٌ تشدا يُطُس داواّ رَياسَ  -12 ًَُاًْذا       2008/ب/2982يُ فؤسَ ى نيُ يُبيُسدَّ دادطياّ بيُسايٌ دووََيٌ طيً
ًَطاْيُنشاوَ نيُ داوا يُطيُس تؤَياسنشاو ٓاَيادَّ داًْؼيتُٓنُ           تؤَاسنشاوَى يُ داًْؼيتين دادبًًٓيذا ٓيُوَ ج

ُٓو سؤرَ وارؤّ نيشدووَى ٖيُسوَٖا دادطيا    ى بُآلّ يُطُس نؤْىوطٌ 1621222008بىوَى نُ دَناتُ سؤرّ 
ًٌَ َاددَّ)  (يُ ياطاّ داواناسّ طؼيت.1422داواناسّ طؼيت ٓاطاداسُْنشدووَتُوَ بُ ث

( 2009/ب/246( و)2009/ب/402( و)2008/ب/3287ييييُ ضيييىاس فيييؤسٌَ تيييشدا يُطيييُس داوانييياٌْ )  -13
ًَيذا 2008/ب/1550و) ًَُاًْذا دادبًِٓ ت ُٓدماَيذساوَى دَطتًٓؼياِْ ٓيُو     ( يُبُسدَّ دادطاناٌْ بُسايٌ طً

ذاَيُتييُ نييشاوَ دادطييا َُٖيُٓطييتاوَ بييُ ٓاطاداسنشْييُوَّ داوانيياسّ طؼيييتى ْىطييشاوّ داواو بَُيطُْاَييُناٌْ       
ًًَهاسيًُ بُ ذىنُُناٌْ َاددَّ ) ًَؼ ًَُٓداوَى نُ َُُٓؾ ث  ( يُ ياطاّ داواناسّ طؼيت .1422ث

 

 

ضؤؤةوانةد ياضؤؤا و كؤؤةوي بؤؤةزيَوةبسدني دانيشؤؤتهةكاني دادبؤؤيين بةثيَدووةم: 

 شازةشايي ياضايي لةالد هةنديَك لة دادوةزان
ثُيىَط  ْيُبىوٌْ دادطانيإ بيُناتٌ ديياسيهشاو بيؤ دادبيًين ييُنإ ونياتٌ دَواَيٌ سَايٌ ى بؤييُ صؤس جياس              -1

ًَطي           ًَش دادبيًين ٓيُدماّ دَدَٕى نيُ َُٓيُؾ ناسيطيُسٍ ْ ٌَ ناتيزَ ًَش بيؤ طي ُ ُتًعٌ ُٖيي دادطانإ تُْٗا دوو ناتيزَ
ًَٓيياٌْ دادثييُسوَسٍى طييُسَسناٍ ٓييُوٍَ ُْٖييذَيو جيياس دادوَسإ  يُطييُس بُسنَيىَ ضييىوٌْ دادبًًٓييُنإ و بُدَطيي  ٖ

ٍَ دَنييُٕ ُٓطُسًَىاْييذاسٍ ْاطييًاو و َؤبييايًؽى  ذاْييُوََّآلطُسَييٍُ دادبًًٓٓييذابٔ و وَيُضييٌ ٖاوسنَيًاًْييإ قبييى
ًَطيُواٍُْ )  ُ (ييُ  اداء القاضا   نظاام المساة    َُٓاُْ َُٖىوٍ ث ًَىيظيتُ ُٓدمىَيٌُْ دادوَسٍ    ْايي و دادطاناْيذاى ث

 َُٖيىَيظتٍُ يُطُس بهات وُٖوَيٌ بٓربننشدٌْ بذات.
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ًَش /يُ 5482522009داواٍ رَاسَ يُ -2 نيشاوَ نيُ دادوَسٍ    دَطتًٓؼاٌْ ٓيُوَ  3بُسدَّ دادطايٌ بُسايٌ ُٖوي
داوَنُداى ضيىْهُ قيُسصاس   ىؤّ يُ دبًًُٓى ُٖطتاوَ بُ دَسبشنيِٓ باوبؤضىِْآُّ دادطايُ دواٍ تُواو بىوٌْ د
  ُ ًَطيُواٍُْ ٓيُو واتيُ           آلًٓكشاسٍ نشدوَ بُ قُسصَنيُى بي ًًَٓي  ث ٌَ وتيىَ )بيشنؤ دَتىاًْي  ػياًٖذ ب ّ دادوَسَنيُ ثي

ًَ  طشَيبُطتُنُ ثىوضَُيبهاتُوَ(. ًَ  يإ دَتىاْ ًَٓ  داواناس بًظُ 
 
ًَيتبُسدَّ دادطاٍ باسٍ يُ 2009/ؾ/1568داواٍ رَاسَ يُُٖسوَٖا  -3 ًَٓحُّ نُط ًَش نُتايبُت ث بىوَ يُُٖوي

. ًَ ًَ ًَهشاوٍ داوَ نُضٌ ب ًَذاٌْ ىُسجٌى دادوَسٍ ُّٓ دادطايُؾ تَُيكًين داواي  بُ ث
 
ًَيت يُنُّىيُ 2009/ؾ/1080داواٍ رَاسَ يُ-4 ًَش دَطتًٓؼاٌْ ُٓوَ نشابىو يُبُسدَّ دادطاٍ باسٍ نُط ُٖوي

ًَىٍَ )دَيُنُ ُٖس دوو كيٌُْ داوانُ سَيهُوتبىوٕ  ّ دادطاٍ آل( بُخمالعةسَوٍَ حمهُُ بؤ جًابىوُْوَيإ بُ ػ
 داوانُدا.يُبُٖؤٍ ُْبىوٌْ نؤْىوغ  ُْنشدوَْاوبشاو قبىَيٌ داواناسيُنٍُ 

 
ًَيت يُنُّىيُ 2009/ؾ/949داواٍ رَاسَ يُ -5 ًَشى نُ داوانُ تايبُت بىو بيُبُسدَّ دادطاٍ باسٍ نُط ُ ُٖوي

ّ دادبًين بؤ آلناٌْ داوانُ بُطُسَسناٍ ٓاَادبىوٌْ َُٖىو كيُُْذاَيُتُ نشابىو نُ َطتًٓؼاٌْ ُٓو جًابىوُْوَى د
ًَو و ًَو دوانُوت بُٖؤٍ ٓاَادََُْاوٍَ طُسات بىوٌْ ياسيذَدَسٍ دادٍ بؤ ْىوطًُٓوٍَ ووتٍُ كيُُْناٌْ ضاسَن

 داوانُ.
ًَٓحُّ يُ 2009/ؾ/1602داواٍ رَاسٍَ يُ -6 ًَيت ث ًَشى نُ تايبُت بىو يُبُسدَّ دادطاٍ باسٍ نُط ُٖوي

ًَؽ تَُهًين داواناس بؤ تُ (متكني ىالقبُ داواٍ) م داٌْ رُْنٍُ يُكيُٕ دادطاوَى آلدَطتًٓؼاٌْ ُٓوَ نشابىوى ث
ًَهشاو ُٖس وَى ضؤٕ  ٌَ َاْطٍُ داواي دادطاٍ ْاوبشاو داواناسٍ ثابُْذٍ ُْنشدبىو بؤ داٌْ ىُسجٌ سذٍَ ط

ًَيت َُٖىاسنشاودا يُ  ٖاتىوَ.ياطاٍ باسٍ نُط
 
ًَيت يُنُّ يُبيُ 2009/ؾ/29داواٍ رَاسَ يُ -7 ًَشى نُ داوانيُ تايبيُت بيىو    ُسدَّ دادطاٍ باسٍ نُط ُٖوي

بيييُ )ضيييانشدٌْ بيييُسواسٍ طشَيبُطييييت ٖاوطيييُسٍ(ى دَطتًٓؼييياٌْ ٓيييُو ذاَيُتيييُ نشابيييىو نيييُ دادوَسٍ دادطانيييُ    
ٖاوطُسطايًُنُى نيُ َُٓيُؾ ٖيُسطًض     تايبُتُ بُ (فسخ العقذ إبطاه العقذ  بشنياسٍ داوَ بُ ) 11/2/2008يُ

ًَيي   ًَتُوَ  ُٖسضييُْذَ ثًييٍُ يُدادوَسَنييُ نييشا يُسووٍ ياطييايًُوَى بؤيييُ داوا يييُْاب بشنياسَنييٍُ ىييؤٍ ثاػييطُصبب
ًَذسابىوىتؤَاسٍ دادطانُؾ يُنؤتايٌ وَسطشتبىو و  ّ تؤَاسيُيُّ دادوَسٍ دادطانُ بُ دَطيت ىؤٍ آلبُ ًْؼاُّْ ي

 .يىيُتًًُوَطشن دادطانُدا
ًَيت ضييىاسَّ يُبييُيُ 2009/ؾ/1275داواٍ رَيياسَ يييُٖييُسوَٖا -8 ًَشى نييُ داوانييُ سدَّ دادطيياٍ بيياسٍ نُطيي ٖييُوي

ُ ناتٌ دادبًًٓذاى دادوَسٍ دادطانُ يُدَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ نشابىو نُ  تايبُت بىو بُ داٌْ ىُسجٌى دادبًين يي
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ًَٓاوَ    ذاُْوٍَ َؤبايًُنٍُ وآلَوَ و تًإآلُٓويؽ بُسنٍِايهشدٌْ ضىاس َاََُيٍُ ٖاو دابشنابىوى بُوَؾ نؤتيايٌ ْيُٖ
 دادبًين يُنُ دابربنَي .يُبَُيهى ىؤػٌ تُيُفؤٌْ نشدووَ َُُٓؾ وايهشد بؤ َاوَيُنٌ صؤس 

 

ًَشى دَطتًٓؼياٌْ ٓيُو          2009/ؾ/919يُداواٍ رَاسَ  -9 ًَُّٗ يُٖيُوي ًَيت طي يُبيُسدَّ دادطياٍ بياسٍ نُطي
ًَىَيُى بياْطٌ كييٌُْ         ذاَيُتُ نشابىو نُ داوانُ  جًابىوُْوٍَ ٖاوطُسٍ بيىوى بيُآلّ دادوَسٍ دادطانيُ بيُ ٖيً  ػي

 دووَّ ُْنشدووَ و ساطتُوىؤ دَطتًهشدووَ بُدادبًين يُداوانُدا.
ًَشى دَطتًٓؼياٌْ ٓيُو ذاَيُتيُ         2009/ؾ/975يُداواٍ رَاسَ  -10 ًَيت يُٖيُوي يُبُسدَّ دادطياٍ بياسٍ نُطي

 ُ ًَهييشاو ْادييياس بييىوَ ويييُسَيطاٍ دوو  نشابييىو نييُ داوانييُ بشيتًبييىو ييي ًَبىوٌْ داواي داواٍ )تييُآلم( ػييىَيين ًْؼييتُج
سؤرْاٍَُ سؤراُْ ٓاطاداس نشابىو بُ داوانُى بُآلّ طُسَسناٍ ُٓوٍَ نُ داوَسٍ دادطانُ ٓاطاداسبىو نيُ ْياوٍ بياونٌ    

ًَهشاو بُ ُٖيُْىطشابىوى بُو تُبًًغ نشدٍُْ وَسطشت ُٖسضُْذَ ْاتُواو بىو.  داواي

( فؤسٌَ تشدا دَطتخشابىوَ طُس ذاَيُتٌ ُْضىوٌْ دادوَساٌْ دادطانإ يُداواٍ )ًٓظتًُالنًذا( -9-يُ)ْؤ -11

ًَىَيٍُ ىيىاسَوَ        بؤ نُػ  نشدٌْ َىَيهٌ ًٓظتُالنشاو يُكيُٕ داواناس نُ كييٌُْ ذهىًًَيُ يُداواناْيذا بيُّ ػي
 داوانإ دَطتًٓؼإ نشابىوٕ:

 

 ت رَاسٍَ داوا ْاوٍ دادطا
ًَُاٌْ  1 2009/استىالك/99 بُسايٌ دوو يُطً

ًَُاٌْ  2 2009/استىالك/53 بُسايٌ يُى يُطً

ًَُاٌْ ٌَ يُطً  3 2009/استىالك/90 بُسايٌ ط

ًَُاٌْ  4 2009/استىالك/76 بُسايٌ دوو يُطً

ًَُاٌْ  5 2009/استىالك/77 بُسايٌ دوو يُطً

ًَُاٌْ ٌَ يُطً  6 2009/ استىالك/ 87 بُسايٌ ط

ًَُاٌْبُسايٌ  ٌَ يُطً  7 2009/استىالك/85 ط

ًَُاٌْ  8 2009/استىالك/38 بُسايٌ ضىاس يُطً

ًَُاٌْ ٌَ يُطً  9 2009/استىالك/95 بُسايٌ ط
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ًَُاٌْى دَطتًٓؼيياٌْ ٓييُو    2009/ؾ/952يييُداواٍ رَيياسَ  -12 ًَيت يُنييُّ يُطييً يُبييُسدَّ دادطيياٍ بيياسٍ نُطيي

نشدٌْ تُآلقٌ دَسَوٍَ دادطاى داواناس يُسُسيضٍَ داوانيُدا داواٍ  ذاَيُتُ نشابىو نُ داوانُ بشييت بىو يُثُطُْذ 
ى 19/5/2009دساوَ بيُآلّ دادطيا يُنؤْىوطيٌ بيُسواسٍ      14/4/2008ثُطُْذنشدٌْ ُٓو تُآلقٍُ دَنشد نُ يُ

ٌَ دياسيهشدٌْ ًٖ  ٖؤيُى بؤ ُٓو جًاواصيًُ  18/3/2008بُسواسٍ تُآلقُ دَسَنًُنٍُ بُ  دياسٍ نشدووَ بُ ب
ًَى ًَطيُواٍُْ      يُْ إ ُٓو دوو بُسواسَدا ُٖبىوَى نُ َُُٓ يُسنووٍ ياطيايٌ و ػيُسيعُتٌ ًٓظيالَُوَ ْيُطىدماوَ وث

 ياطايٌ دادبًين ػاسطتاًًُْ.
ًَُاٌْى نيُ تايبيُت بيىو بيُ            2009/ؾ/1238يُداواٍ رَاسَ -13 ًَيت يُنيُّ يُطيً يُبيُسدَّ دادطياٍ بياسٍ نُطي

دَطتًٓؼاٌْ ٓيُو ذاَيُتيُ نشابيىو نيُ داوانياس يُسيُسيضٍَ داوانيُدا داواٍ        ثُطُْذنشدٌْ تُآلقٌ دَسَوٍَ دادطاى 
ًَىٍَ داوانييٍُ )تهًًيي      31/5/2009ثُطييُْذنشدٌْ تييُآلقٌ نشدبييىوى بييُآلّ يُداًْؼييتين دادبييًين      دادطييا ػيي

            ُ ٌَ طُسناْيُوَ بيؤ كًٓريٍُ داواني و  ايكاْىٌْ( بيُ ْياساِِصيبىوٕ يُٖاوطيُسطاّ داْيا يُطيُس صَياٌْ داوانياسَوَى بيُب
ًَطُواٍُْ ياطايٌ دادبًين ػاسطتاًًُْ.  دياسيهشدٌْ ٖؤناسٍ ُٓو جًاواصيًُى َُُٓؾ ث

ٌَ ديياسٍ     2009/ب/823يُداواٍ رَاسَ  -14 ًَُاٌْى نُ تايبُت بيىو بيُنشي يُبُسدَّ دادطاٍ بُسايٌ دووَّ يُطً
ٌَ ديياسٍ ني     شاوٍ نشدبيىو يُكًٓريٍُ   نشاو )أجشَ َظُِ(ى دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ نشابىو نُ داوانياس داواٍ نشيي

ًَطُواٍُْ داواناسٍ داوانياس   ًَهشاوى بُآلّ دادطاٍ ْاوبشاو بُ ث ٍَ بُ داواي داوانُيذا بؤ ُٓو ىاْىٍَ نُ دسابىو بُ نش
ًَىَ واتُ )أجش َجٌ( بؤ ُٓو َىَيهُ. ٌَ ٖاوػ  يُداوانُدا ضىوَ بؤ ذىنِ دإ بُنشي

ًَُاٌْى نُ تايبُت بىو بُ)قُسَبىوٍ يُبُسدَّ دادطاٍ بُس 2008/ب/1401يُداواٍ رَاسَ  -15 ايٌ دووَّ يُطً
ًَبًين ُٓو ذاَيُتُ نشابىو نُ دوو نؤْىوغ سَيهخشابىو يُ  بُ دواٍ يُنذاى يُيُنًَُاْذا  1/7/2008ُٓدَبٌ(ى ت

وَنؤْىوطٌ دووَّ بُ ُْٖذ  3/8/2008و يُدووًََاْذا بؤ  24/7/2008داوانُ دواىشابىو بؤ 
ٌَ ًٖ  سووْه  شدُْوَيُى طُباسَت بُ نؤْىوطٌ يُنُّ.وَسطاابىوىبُب

 
ًَُاٌْى نُ تايبُت بىو  2009/ب/361ُٖسوَٖا يُداواٍ رَاسَ  -16 يُبُسدَّ دادطاٍ بُسايٌ دووَّ يُطً

دواىشابىوى بُآلّ  9/3/2009بُ)داوانشدٌْ بشنيو ثاسَ(ى دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ نشابىو نُ دادبًِٓ داوانُ بؤ 
َِ دياسيهشدٌْ  10/3/2009ُدادطاٍ ْاوبشاو داوانٍُ ي )تشى نشدووَ بؤ َشاجعُ(ٍ كيُُْناٌْ داوانُ بُب

ثؼىوٍ فُسٌَ بىو بُآلّ دادطا يُبُسواسٍ َُٖإ سؤر دادبًين  9/3/2009ٖؤناسَنٍُى ُٖسضُْذَ يُ 
ُٓدماَذابىو يُطُس بَُٓاٍ ُٓوٍَ نُ يُنُّ سؤرٍ دواٍ ثؼىوٍ فُسٌَ بىوَ َُُٓؾ َُٖيُيُ و دَبىو دادطاٍ 

ٌَ كبذات.ْا  وبشاو ىؤٍ ي
ٌَ داواٍ تشدا بُ رَاسَناٌْ ) -17 ( 2009/ب/114( و )2009/ب/626( و )2008/ب/1423ُٖسوَٖا يُط

ًَُّٗى دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ نشابىو نُ دادطاناٌْ ْاوبشاوٍ  ًَُاٌْ ضىاسَّ و ط يُبُسدَّ دادطاناٌْ بُسايٌ طً
ًَو يُبشيهاس ٌَ بىوٌْ يُن ٍَ دادبًًٓذا بُ داى اٌْ داوا يُطُسنشاو نُ كيٌُْ ذهىًًَُ طُسَوَ ساصٍ بىوَ يُُْٖذ
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ًَ  ُٖسدوو بشيهاسَنُ بُيُنُوَ بطُٓ ْاو دادبًين ُْى  ًٌَ بشيهاسْاَُناًْإ دَب يُداواناْذاى ُٖس ضُْذَ بُث
ًَطُواٍُْ ياطايُوَ.  بُجًاى َُُٓؾ ث

ًَُاٌْ نُتاي2009/ب/60ُٖسوَٖا يُداواٍ رَاسَ ) -18 ًَُّٗ يُطً بُت بىو بُ )َٓع ( يُبُسدَّ دادطاٍ بُسايٌ ط
ا عاسضُ( يُطُس داوايُطُسنشاو )وَصيشٍ داسايٌ وٓابىوسٍ ُٖسَيٌُ نىسدطتإ طُسَسناٍ ناسَنٍُ(ى دَطتًٓؼاٌْ 

طُسَسناٍ ٓاَادَبىوٌْ بشيهاسٍ داوا يُطُسنشاو نُ  27/4/2009ُٓو ذاَيُتُ نشابىو نُ يُدادبًين سؤرٍ 
ٌَ ثاسَيضَس بىوىدادطاٍ ْاوبشاو سَصاَُْذٍ ثًؼاْذا ٌَ بىوٌْ ْىَيُٓسٍ ياطايٌ داوا يُطُسنشاو بُب وَ بُ داى

 دياسيهشدٌْ ٖؤناسٍ ُّٓ كيُُْ يُداوانُدا.
ًَُاٌْىنُ    2009/ب/491ٖييُسوَٖا يُطييُس دؤطييًٍُ داواٍ رَيياسَ    -19 يُبييُسدَّ دادطيياٍ بييُسايٌ دووَّ يُطييً

ادطياٍ ْياوبشاو ييُدادبًين سؤرٍ    تايبُت بىو بيُ نشَييٌ ديياسٍ نيشاوى دَطتًٓؼياٌْ ٓيُو ذاَيُتيُ نشابيىو نيُ نيُ د          
ٌَ ٖيً  طيُُْدَيهٌ ياطيايٌ و َُٓيٍُ            29/3/2009 ٓاَارٍَ داوَ بُوٍَ نيُ بشيهياسٍ داوانياس ٓاَيادَ بيىوَ بيُب

ًَطُياْذوَ ى بُآلّ طُسَسناٍ َُُٓؾ يُ نُ بُسواسٍ دووَّ دادبًين بيىوَ دادطياٍ ْياوبشاو قبيىويٌ      29/4/2009ت
ًَبىوٌْ بشيهاسَنٍُ نشدووَ يُدا ٌَ ٓاَارَدإ بًُٖ  بشيهاسْاَُيُ ورَاسٍَ ودَطُآلتُناٌْ.داى  وانُدا بُب

ًَُاٌْىنُ  2009/ب/1066ٖييُسوَٖا يُطييُس دؤطييًٍُ داواٍ رَيياسَ  -20 يُبييُسدَّ دادطيياٍ بييُسايٌ دووَّ يُطييً
ًَبًين ُٓو ذاَيُتُ نشابىوى داوا يُطُسنشاو بيؤ دادطياٍ سووْهشدؤتيُوَ ييُد    وه  املعاسضةتايبُت بىو بُ ) ابًين (ى ت

ًَؽ بييُسواسٍ دادبييًين     30/5/2009( نييُ يييُ) 1/6/2009سؤرٍ ) ( ٓاطيياداسنشاوَ بييُ داوانييُ واتييُ يييُى سؤر ثيي
ًَطُواٍُْ َادَ ) ( يُياطاٍ دادبًين ػاسطتاٌْى بُآلّ دادطاٍ ْاوبشاو سَتٌ ٓيُّ دَفعيٍُ نيشدووَ بيُوٍَ نيُ      20ث

ٌَ ُٓوٍَ نُ دادبًين  ٍَ دَناتُوَى بُب ًَي  بيؤ داوا   ٓاَادبىوٌْ ُٓو ذايُثىوضُ ًَهٌ تش نُ طىدماو ب دواخبات بؤ نات
ًَ  بُسطشٍ يَُافُناٌْ بهات.  يُطُسنشاو تا ٓاَادَب

ًَهذا يُطُس داواٍ رَاسَ  -21 ًَشى  نيُ داوانياس      2009/ؾ/157يُ فؤسَ ًَيت ييُ ٖيُوي يُبُسدَّ دادطاّ باسّ نُط
ًَ ًَ  بُوَّ ُْفُقُناٌْ ث ًَٓ ًَ  داوانُّ بظُ  ؼىوّ وَسْيُطشتىوَى  بيُآلّ دادوَسّ دادطيا    باغ يُوَ دَنات ْاتىاْ

ًَٓٔ( ُّٓ ٓاَارَييُّ دادوَس   ًًَٓ  و ػاًٖذَنإ داوانُت بظُ  ًَ  داوانُت بظُ  ًٌَ ووت )ُٓب ًَذا نشد و ث قظُّ ت
 دَنُوَيتُ دَسَوَّ دَطُآلتٌ ياطايٌ.

ًَهٌ تيييشدا ييييُ داواّ رَييياسَ  -22 ًَيت ضيييىاس 2009/ؾ/660ييييُ فيييؤسَ ييييُ  يُبيييُسدَّ دادطييياّ بييياسّ نُطييي
َُتيُ نيشاوَى نيُدادوَس بشنيياسّ دَسنيشد بيُ ثُطيُْذنشدٌْ تيُآلقٌ دَسَنيٌ نيُ            ًَشدَطتًٓؼاِْ ُٓو ذاَي ُٖوي
ًَشدساوّتاناٌْ ْهىَيًهشدٕ و طىَيٓذىىاسدٕى ٓيُويؽ بُبُٖاْيُّ ٓيُوَّ     يُكيُٕ ثًاوَنُوَ دساوَ بَُُٖيجُط

 ُ ًَطييُواُّْ ػييُسيع تٌ ًٓظييالٌَ و بٓييَُاناٌْ دادطيياّ داوايُطييُسنشاو ٓاَييادَّ دادبًٓييِ ْييُبىوَى َُٓييُؾ ث
تًًَُضَ يُ ُٖسَيٌُ نىسدطتإى يُبُسُٓوَّ تُآلم بُ دَطيت ثًاوَ َُُٓ يُكيُى يُكيُنٌ تيشَوَ ُٓبىاييُ   
  َّ دادطا سؤرّ تؤَاسنشدٌْ داوانُّ بهشدايُ بُ سؤرّ تُآلقذاُْنُى يُ ساطتًذا يُو ناتُّ داوايُطُسنشاو ييُو

ًَ .ُْبىوَ و داواناسُْيتىاًْىوَ د ًَٓ  اوانُّ بظُ 
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ًَييذا  2008/ب/2140طييُباسَت بييُ داواّ رَيياسَ  -23 ًَُاٌْ دوو دادبييًين ت نُيُبييُسدَّ دادطيياّ بييُسايٌ طييً
ًَيييذا  152922008ُٓدماَيييذساوَى ٓيييُوَ تؤَييياسنشاوَى نُيُنؤْىطيييٌ داًْؼيييتين دادبيييًين سؤرّ   َُٓيييُّ ت

ٌَ دووباسَنشدْييُوَّ سييُسيضَّ داوا و داواناسيييُناٌْ داوانييُ ى ٖييُسدوو وَنًًييٌ داوايُطييُسنشاوإ ٖاتىوَ)بييُب
         ٌَ وَآلًَإ داوَتُوَ نُ ْاتىأْ ثُيىَْذٍ بيُ َىنًًُنُياْيُوَ بهيُٕ بيؤ وَسطيشتين صاًْياسّ داوانيشاو( بيُب

ًَيي ى دادطييا يييُ داًْؼييتين سؤرّ     1521022008ٓييُوَّ ٓييُّ داواناسيًييُ يييُ داًْؼييتُٓناٌْ تييشدا تؤَاسنشاب
ًًَُّ َىَي ًَبًين ُٓوَّ نشدووَ نُ دؤط ًَؼيىوتش      ت ٌَ ٓيُوَّ ٖيً  بشنيياسَيهِ ث هُنُ ُْطُيؼتىوَتُ دادطاى بيُب

ًَ  بُو َُبُطتُ.  ُٖب

ًَيذا    2008/ب/2542طُباسَت بُ داواّ رَاسَ  -24 ًَُاًْذا دادبًٓيِ ت نُ يُبُسدَّ دادطاّ بُسايٌ دووّ طً
ًَو  282122009ُٓدماَيييذساوَى ييييُ دوا داًْؼيييتٓذا ييييُ سؤرّ   ًًَهاسيًُ تؤَييياسنشاوَى ييييُن ًَؼييي ييييُ  ٓيييُو ث

ٍَ ثياسَيضَسَيهٌ تيش بُييُى وَناييُتى  نيُ سَيطيُّ        ثاسَيضَسَنإ ٓاَادَبىو نُ وَنًًٌ داوايُطُسنشاوبىوَ يُطُ
ٍَ ًًْيُ و      ًَتُ ْاو دادبًًُٓوَى بُآلّ دادوَوسّ دادطا ًٖ  سَيطشَيهٌ ْيُبىو نَُُٓيُّ قبيى ُْدساوَ بُتُْٗا بط

ًَطٌ ياطايُ.  طُسث

ًًَُنٌ تيشدا يُطيُسداواّ رَياسَ     -25 ًَيت ضيىاس ييُ        2009/ؾ/215 يُ دؤطي نُيُبيُسدَّ دادطياّ بياسّ نُطي
ًَذآُدماْييذساوَى دَطتًٓؼيياِْ ٓييُو ذاَيُتييُ نييشاوَ نييُ دادوَسّ دادطييا ىؤبييُىؤ يُنظييُس   ًَش دادبًٓييِ ت ٖييُوي
ًَ ى     ًَٓ طىَيٓذّ يُناليهشدُْوَّ داوايُطُسنشاو داوَى يُبُسُٓوَّ وَنًًٌ داواناس ْيُيتىاًْىَ داوانيُّ بظيُ 

 بشيهاسّ داواناسّ ُْثشطًىوَ ٓايا طىَيٓذ ٓاساطتُّ داوايُطُس نشاو دَنات يإ ْا. ُٖسوَٖا يُ

ًًَهاسيُى تؤَيياسنشاوَ يييُداواّ رَيياسَ    -26 ًَؼيي ًَهٌ تييشدا ٖيياتىوَ ث نُيُبييُسدَّ  27052722008يييُ فييؤسَ
ًَُاًْذا دادطييا ٓاطييايِ بييؤ ذىنُييُناٌْ َيياددَّ )     (دا يييُ ياطيياّ دادبييًين  6223دادطيياّ بييُسايٌ ضييىاسّ طييً

ًَىيظتِ دواىظيتِٓ دادبًٓيِ بيؤ َياوَّ صيياتش يُبًظي  سؤرى       ػا سطتاٌْ ُْبىوَ طُباسَت دَطتًٓؼاْهشدِْ ث
ًَىيظيتًُّ دَسُْىظيتىوَى ٖيُسوَٖا دادطيا داوانياساِْ            ًَي ى بيُآلّ دادطيا ٓيُّ ث ًَىيظي  ب َُطُس ناسَنُ صؤس ث

ًَؽ ُٓدماَذاِْ دادبًين ُٓو ثاسضُ صَويُ دَطتذسَيزّ نشاوَت ًَتؤَاسنشاوَ ساُْطجاسدووَ ث ُطُس و داوانُّ ث
 ْشىُنُّ ضُْذَى بَُُبُطتِ داِْ سَاٌ ياطايٌ

ًًَهاسّ يُطيُس داواٍ رَياسَ        -27 ًَؼي ًَهٌ تيشدا ث تؤَياسنشاوَ نُيُبيُسدَّ دادطيياّ    2008/ب/1637ييُ فيؤسَ
ًَذآُدماّ دساوَى دادطا سؤرّ  ًَُاٌْ دادابًِٓ ت  يُيُنُّ داًْؼتًٓذا بيؤ ٓيُو   92622008بُسايٌ دووٌََ طً

ٌَ ُٓوَّ ُٖسدووكييٌُْ داوا ييإ كْيٌ نيُّ      داوايُى داوانُّ وَكْاوَ بؤ َىساجُسُّ كيُُْناِْ داوانُى بُب
ًَتُوَى وَى يُياطاّ دادبًِٓ ػاسطتاًْذا ٖاتىوَ.  داواناس يُ سؤرّ دادبًين ٓاطاداس نشاب

ًَهٌ تييشداى يُطييُس داواٍ رَيياسَّ  -28 ًًَهاسيُى تؤَيياسنش2008/ب/1882يييُ فييؤسَ ًَؼيي اوَى نُيُبييُسدَّ دا ث
ًَييذانشاوَى دادوَس ساصيبييىوَ  بييُ ٓاَييادَبىوٌْ ثيياسَيضَسّ ىيياوَٕ   ًَُاٌْ دادبًٓييِ ت ًَٓحييٌ طييً دادطيياّ بييُسايٌ ث
ٍَ ثاسَيضَسَيهٌ تيش نيُ ىياوٌَْ     ًَبىووٕ يُطُ ًَٓشاو نُ وَنًٌ وَصيشّ ٓاوَداْهشدُْوَو ًْؼتُج دَطُآلتٌ ساٖ

ٌَ ٓييُوَّ وَنايييُتٌ ىييؤّ      ثًييُّ ساوَيييزناسَى بييُآلّ َُٓييُّ دوايييٌ يُبييُسدَّ       دادبييًين ٓاَادَْييُبىوى بييُب
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ًَطيُواُّْ ذيىنٌُ َاددَنياٌْ )         ًَيذساوَ ٓيُو نياسَ بهيُٕ )بُث ( ييُ  51بؤدادوَسخباتُ سووى نُ ٓايا سَيطيُيإ ث
ًَ ى       ًَشاطُياْذْيُنإ تيُواونشاب ٌَ ٓيُوَّ ث ًَهشد وَآلّ بذاتيُوَ بيُب ياطاّ دادبًين ػاسطتاٌْ(ى دادوَس داواّ ي

ًًَهاسيُؾ تؤَياسنشاوَ نيُ داوايُطيُس نيشاو        142922009ًْؼيتين سؤرّ  ُٓويؽ ييُ دا  ًَؼي ى ٖيُسوَٖا ٓيُو ث
ًَُاٌْ طييُسَساٍ          ًَُّٗ يييُ داوانييُدا بييشيتني يُبُسَيىَبييُسّ طؼيييت سَيطاوبيياٌْ طييً يُطييُسنشاوّ دووَّ و طيي

ً  142122009ناسَناًْييإى يييُ سؤرّ تؤَيياسنشدٌْ داوانييُوَ تييا سؤرّ دادبييًين واتييُ سؤرّ       ٓاَييادَّ ٖيي
ًَهِ دادبًِٓ ُْبىوٕ.    داًْؼتٓ

ًَهٌ تشدا ٖاتىوَ طُباسَت بُ داواّ رَاسَ  -29 نُ يُبيُسدَّ دادطياّ بيُسايٌ ػيُقالوَ      2009/ب/9يُ فؤسَ
ًَذآُدماَييذساوَى دادوَس بييُ ْىَيٓييُسّ وَصاسَتييٌ ػيياسَواٌْ  ووتييىوَ نييُ ٓييُوإ داوا          ًَش دادبًٓييِ ت يُٖييُوي

ٌَ ٓاَييادَبىوْ ٌ داوانيياس )واروو يُطييُس نؤْىوطييٌ داًْؼييتُٓنُ بهييُٕ و ثاػييإ يُطييُسنشاوٕ يييُ داوانييُدا بييُب
ٍَ وَنًًُنُّ دَي  و ووتُناًْإ تؤَاسدَنشَي  و ثاػيإ وارؤّ نؤْىوطيٌ داًْؼيتُٓنُ دَنيُٕ(ى      داواناس يُطُ

 َُُٓؾ كداُْ يُ ذىنٌُ َاددَناٌْ ياطاٍ دادبًين ػاسطتاِْ.

ًًَهاسيًُى     نُيُبيُسدَّ دادطياّ بيا    2009/ؾ/24يُطُس داواّ رَاسَ  -30 ًَؼي ًَش ث ًَيت دوو ييُ ٖيُوي سّ نُطي
ًَطُواُّْ ياطاّ دادبًين  152322009بؤ  182222009تؤَاسنشاوَى بُوَّ دادبًين يُ  دواىشاوَى بُ ث

 ( .62يُ َاددَّ ) 3ػاسطتاٌْ بشنطُّ 
ُٓو ذاَيُتُ دَطتًٓؼإ نشاوَ نيُ   2009/ب/1085و  2009/ب/1779يُ طُس ُٖسدوو داواٍ رَاسَ  -31

ُ  ٓييُّ داو ًَش دادبييًين تًييادا ٓييُدماّ دساوَى بيي  20/10/2009ّ يييُ آلاياْييُ يييُ دادطيياٍ بيياسٍ ػاسطييتاٌْ ٖييُوي
ًةطيُواٍُْ ياطيا و          دادوَسٍ ُّٓ دادطايُ يُ يُى ناتذا دادبيًين ييُ ٖيُسدوو داوَنيُدا ٓيُدماّ داوَى َُٓيُؾ ث

 بَُٓاناٌْ دادوَسٍ نشدُْ.
ُ  دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ 2009/ب/363يُ داواٍ رَاسَ  -32 دادطياٍ بياسٍ   بيُسدَّ  نشاوَ نُ ُّٓ داواييُ ي

ًَش دادبًين تًادا ُٓدماَػاسطتا ُ   ٌْ ُٖوي ًَو ييُ    آلذساوَ و تايبُت بىوَ  بُ ) ضيانشدٌْ تَُيُٕ ( بي ّ ييُ ييُن
ْىوطيشاوَ بيُو   ُْ ػهًًٌ دادطاٍ ُْنشدووَ و نؤْيىوغ بُسواسَناٌْ دادبًين نشدْذاى دادوَسٍ ُّٓ دادطايُ تُ

  ُ طيُس داواٍ داوانياس داوانيٍُ دواىظيتىوَ و دواتيش دوو جياس ييُ طيُس ٖيَُإ داوانياسٍ            سؤرَ بَُيهى تيُْٗا يي

 .بُسواسَنُ طؤسناوَ يُ كيُٕ فُسَاْبُسيٌ دادطانُوَ

 

 

 ضيَوةم: دواخطتين دادبيهيةكان بؤ واوةد دووزودزيَر و ثيَضةوانةد ياضا.
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ًَو يُ فؤسَُناْذا ٖياتىوَى نيُ ييُ داواّ رَياسَ      .1 يُبيُسدَّ دادطياّ بيُسايٌ     2008/ب/2459يُ يُن
ًًَهاسّ تؤَاسنشاوَ نُ َاوَّ دواىظتُٓنُّ تا طٌ) ًَؼ ًَُاًْذاى ث ًَتُوَى دادطا ذىنٌُ 30ضىاسّ طً (سؤر دسَيز ُٓب

ًَىيظييتًاُّْ         3/ف62َيياددَّ ) ( يُياطيياّ دادبييًين ػاسطييتاٌْ ثييُيشنَو ْييُنشدووَى يَُييُسن دَسىظييتين ٓييُو ث
 دواخبشَي .وايهشدووَ داوانُ بؤ صياتش يُ بظ  سؤر 

ًًَهاسّ تؤَياسنشاوَى طيُباسَت بيُ داواّ رَياسَ )      .2 ًَؼي ًَهٌ تشدا ث (يُبيُسدَّ  2008/ب/2610يُ فؤسَ
ًَىإ  ًَُاٌْ تؤَاسنشاوَ نُ َاوَّ دواىظتُٓنإ يُ ْ سؤر بيىوَى دادطيا سَضياوّ     40سؤر بيؤ   28دادطاّ بُسايٌ طً

ًًَهاسيُنٌ تيش     (ُْنشدووَ يُياطاّ دادبًين ػاسطتاٌْى 3َُٓ/ف62ذىنٌُ َاددَّ ) ًَؼي ُ جطُ ييُ تؤَياسنشدٌْ ث
ًَهٌ ذهىًًَُ و بشيتًُ يُ  نُ ْىَيُٓسّ داوا يُطُس تؤَاسنشاو يُ داًْؼتُٓناٌْ دادبًًٓذا ٓاَادَُْبىوَى نُ كيُْ

ًَُاٌْ.  طُسؤنايُتٌ ػاسَواٌْ بُنشَجؤ يُ طً

دؤتُوَى َُُٓؾ كداْيُ  ُٖسوَٖا ُٓوَؾ تؤَاسنشاوَ نُ دادطاى داواناسّ طؼيت يُ داوانُ ٓاطاداس ُْنش .3
 ( يُياطاّ داواناسّ طؼيت2/ب 14يُ ذىنُُناٌْ َاددَّ)

ًًَهاسيُى تؤَيياسنشاوَ يُطييُسداواّ رَيياسَ   .4 ًَؼيي ًَهٌ تييشدا ث نييُ يُبييُسدَّ  2008/ب/424*يييُ فييؤسَ
ًَُاًْذا تؤَياسنشاوَى نيُ دواىظيتُٓنإ صؤسبيىوٕ و رَياسَّ داًْؼيتُٓنإ طُيؼيتىَتُ          دادطاّ بُسايٌ دووٌََ طيً

َ داًْؼنتى نُ دادطا دَيتىاٌْ ىؤّ يَُُ كبذاتى ُٓويؽ بُ قىَيبىوُْوَّ يُ بابُتٌ داوانيُى نيُ ييُ نياتٌ     ذُظذ
ًًَُّ َىَيهُنُوَ َُُّٓ بؤ سووْهشاوَتُوَ. ًَٓاٌْ دؤط ٖ 

ٍَ طً ُتٌ  .5 ًَُاٌْ يُطُ جطُيَُُؾ ْىَيُٓسّ كيٌُْ ذهىٌَ يُ داوانُداى نُ بشيتًُ يُ ثاسَيضطاسّ طً
 .داًْؼتُٓنإ ُْبىوَناسَنُّ ٓاَادَّ 

ًًَهاسيًُ: 20ُٖسوَٖا يُّ ىؼتُيُّ ىىاسَوَدا  -6 ًَؼ  ذاَيُتٌ تش دَىُيُٓ سوو بُو ث
 
 
بيييُسواسٍ دواىظيييتين   بُسواسٍ دادبًين ْاوٍ دادطا رَاسٍَ داوا ت

 دادبًين
ًَُاٌْ 2009/ؾ/546 1 ًَيت يُنُّ طً  182622009 122522009 باسٍ نُط
ًَيت  2009/ؾ/876 2 ًَُاٌْباسٍ نُط  212622009 122522009 يُنُّ طً
ًَُاٌْ 2008/إيرتاض /432 3 ًَيت يُنُّ طً  222622009 122522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/891 4 ًَيت يُنُّ طً  12722009 122522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/2397 5 ًَُّٗ طً ًَيت ط  142622009 122522009 باسٍ نُط
ًَيت  2009/ؾ/904 6 ًَُاٌْباسٍ نُط ًَُّٗ طً  152622009 122522009 ط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/903 7 ًَُّٗ طً ًَيت ط  162622009 122522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/511 8 ًَيت دووَّ طً  172622009 122522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/1085 9 ًَيت دووَّ طً  212622009 122522009 باسٍ نُط
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ًَيت  2009/ؾ/905 10 ًَُاٌْباسٍ نُط  222622009 122522009 دووَّ طً
ًَُاٌْ 2009/ؾ/624 11 ًَيت دووَّ طً  232622009 122522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/1904 12 ًَيت دووَّ طً  242622009 122522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2008/ؾ/2406 13 ًَيت دووَّ طً  302622009 122522009 باسٍ نُط
ًَيت  2009/ؾ/5 14 ًَُاٌْباسٍ نُط  152622009 112522009 دووَّ طً
ًَُاٌْ 2009/ؾ/880 15 ًَيت دووَّ طً  212622009 112522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/4 16 ًَيت يُنُّ طً  102622009 112522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/3008 17 ًَيت يُنُّ طً  222622009 112522009 باسٍ نُط
ًَيت  2009/ؾ/2777 18 ًَُاٌْباسٍ نُط  242622009 112522009 يُنُّ طً
ًَُاٌْ 2009/ؾ/536 19 ًَيت يُنُّ طً  232622009 112522009 باسٍ نُط
ًَُاٌْ 2009/ؾ/285 20 ًَيت يُنُّ طً  182622009 112522009 باسٍ نُط

 ضوازةم: ئاوادةنةبووني نويَهةزد ياضايي اليةنةكانى حكووةت لة داواكاندا.
ٓاَادَْييُبىوٕ ونَُتُسىييٌَُ نييشدٕ يُكيييُٕ داّ ودَصطييا ذهىًًَُناْييُوَ بييؤ ٓاَييادَبىوٕ        يُطييُس ذاَيييُتٌ  

ًٓؼياْهشاوٕ نيُ بىوُْتيُ ٖيؤٍ دسَْير يُناليهشدْيُوٍَ داوانيإ        طتيُدادبًًُٓناْذاىُّٓ ذاَيُتاٍُْ ىيىاسَوَ دَ 
ًَىَيٍُ ىىاسَوَ:. ًَطُواٍُْ ياطا بُّ ػ  يُكيُٕ دادطاناُْوَ بؤ َاوٍَ دووس ودسَيز وث

 
 
 

 ذاَيُت تؤَاسنشاوٕ 12يُّ ىؼتُيُّ ىىاسَوَدا  -1
 

 ت رَاسَ داوا ْاوّ دادطا كيٌُْ ذهىٌَ نَُتُسىُّ
ًَُاٌْ وَصاسَتٌ داسايٌ وٓابىوسٍ ًَُّٗ يُطً  1 2009/ب/60 بُسايٌ ط

ًَُاٌْ ًَُاٌْ طُسؤنايُتٌ ػاسَواٌْ طً  2 2008/ب/1261 بُسايٌ ضىاسَّ يُطً

ًَُاٌْبُسايٌ دووَّ  وَصاسَتٌ ناسَبا  3 2009/ب/400 يُطً

ًَُاٌْ ًَُاٌْ طُسؤنايُتٌ ػاسَواٌْ طً ًَُّٗ يُطً  4 2008/ب/1866 بُسايٌ ط

ًَُاٌْ وَصاسَتٌ ػاسَواًُْنإ  5 2008/ب/3459 بُسايٌ يُنُّ يُطً

ًَُاٌْ وَصاسَتٌ ثًؼُطاصٍ ًَُّٗ يُطً  6 2009/ب/420 بُسايٌ ط

ًَُاٌْبُسايٌ دووَّ  طُسؤنايُتٌ ػاسَواٌْ بُنشَ جؤ  7 2009/ب/341 يُطً

ًَُاٌْ ًَُاٌْ طُسؤنايُتٌ ػاسَواٌْ طً  8 2007/ب/2918 بُسايٌ دووَّ يُطً
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ًَىجُ /طُسَسناٍ ناسَنٍُ ًَُاٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ تاط  9 2008/ب/2991 بُسايٌ طً

ًَىجُ /طُسَسناٍ ناسَنٍُ ًَُاٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ تاط  10 2008/ب/2992 بُسايٌ طً

ًَىجُ /طُسَسناٍ ناسَنٍُطُسؤنٌ  ًَُاٌْ ػاسَواٌْ تاط  11 2008/ب/2990 بُسايٌ طً

ًَىجُ/ طُسَسناٍ ناسَنٍُ ًَُاٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ تاط  12 2009/ب/2292 بُسايٌ طً

  
ًَيييذا       33712722008ييييُ داواّ رَييياسَ   -2 ًَُاٌْ دوودا دادبًٓيييِ ت نُيُبيييُسدَّ دادطييياّ بيييُسايٌ طيييً

ًَُاٌْ(ٓاَادَّ         ُٓدماَذساوَى دَطتًٓؼياِْ ٓيُو    ذاَيُتيُ نيشاوَ نيُ ْىَيٓيُسّ داوا يُطيُسنشاوى نيُ )ثاسَيضطياسّ طيً
نُ ٓيًَُؽ سؤرّ   212122009داًْؼتُٓنُ ُْبىوَى ُٖسوَٖا ْىَيُٓسَنُػٌ ٓاَادَّ دادبًين ُْبىوَ تا سؤرّ 

ًًَهاسيُ. ًَؼ  ثشننشدُْوَّ فؤسَُنُيُ بُّ ث

ًًَهاسيُى يُطييُس داواّ    -3 ًَؼيي ًَهٌ تييشدا ث (تؤَيياسنشاوَى نييُ يُبييُسدَّ  2008/ب/1785رَيياسَ )يييُ فييؤسَ
ًَييذا ُٓدماَييذساوَى نييُ داوا يُطييُسنشاوّ دووَّ )وَصيييشّ داد يييُ   ًَُاًْذا دادبًٓييِ ت دادطيياّ بييُسايٌ ضييىاسٌََ طييً
ذهىَُتٌ ٖيُسَيٌُ نىسدطتإ(ييُ طيُسَسناّ ناسَنيُّ ٓاَيادَّ داًْؼيتُٓناٌْ دادبيًين ْيُبىوَى ٖيُسوَٖا نُطيٌ           

ووّ ياطيييايًُوَ ْىَيُٓساييييُتٌ بهييياتى ٓيييُويؽ يُيُنيييُّ داًْؼيييتين دادبًًٓيييُوَ تيييا سؤرّ  ْيييُْاسدووَ تيييا ييييُ سن
 ى ُٓويؽ سؤرّ ثشننشدُْوَّ فؤسَُنُيُ.22222009

ًًَهاسيُى يُطيُس داواّ رَياسَ       -4 ًَؼي ًَهٌ تيشدا ث تؤَياسنشاوَ يُبيُسدَّ دادطياّ     2008/ب/1111يُ فيؤسَ
ًَُاًْذا نييشاوَى نييُ ْىَيٓييُسّ داوا   32822008نيياسّ طؼيييت يييُ داًْؼييتين دادبييًين سؤرّ  بييُسايٌ ضييىاسٌََ طييً

ًَو ييُ داًْؼيتُٓناٌْ دادبيًين ْيُبىوَ تيا سؤرّ       نيُ   92222009ٓاَادَبىوى بُآلّ دواّ ُٓوَ ٓاَادَّ ًٖ  يُن

ًًَهاسّ ًَؼ  .دَناتُ سؤرّ ثشننشدُْوَّ فؤسٌَ ث

 

اليؤؤةن يازةكؤؤاني دادطاكؤؤان لةخطؤؤتين بسِ ودَة وثشؤؤتطهةدانؤؤةوثيَهجؤؤةم: وةةو

 فةزوانطة حكووييةكانةوة.لة يَكهةند
ًََُٗيطيىوُْوٍَ        -1 ًَو يُ فؤسَُناْذا ييُ طيُس داواييُنٌ بيُسدَّ دادطياٍ ت دَطتًٓؼاٌْ ُٓو ذاَيُتُ نشاوَ يُ يُن

ًَش  ًَش و    نييْاوضييٍُ ٖييُوي ُ ْىوطييشاو نييشاو بييؤ بُسنيىَبُسايييُتٌ طؼيييت تؤَيياسنشدٌْ ىاْىوبييُسٍَ دوو يييُ ٖييُوي
تايبُت بُ ثشطًاسنشدٌْ ُٓو دادطايُ ييُ   26/3/2009يُ  28/825رَاسَ  بُْىوطشاوٍ دادوَسيٌ ُٓدمىوٌَُْ

 ٌَ ُّٓ دادطايُ ُْدساوَتُوَ.آلوَ 25/8/2009ّ تانىو آلَُسجُناٌْ )تًًَُو(ٍ ىاْىوٍ ذهىٌَ بُ
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ًَهٌ تشدا و يُ طُس داواٍ رَاسَ -2 ًَش بشنيياسٍ تًيا     2008/ب/1567يُ فؤسَ نُ يُ دادطاٍ بُسايٌ دووٌََ ٖيُوي
و ثًييٍُ نؤتييايٌ وَسطشتييىَ و تايبُتييُ بييُ )تؤَيياسنشدٌْ ناسطييُ( دَطتًٓؼيياٌْ ٓييُو ذاَيُتييُ نييشاوَ نييُ     دَسضييىَ

ًَي  بيُ             ًَٔ دَب ًَهشدٌْ ٓيُو بشنيياسَ و دََيي ًَبيُج ًَش سَيطيشٍ دَنيات ييُ ج بُسنيىَبُسايُتٌ  طؼيت ثًؼُطياصٍ ٖيُوي
ٌَ ٓاطييإ يييُوٍَ نييُ ب     ًَيي    ْىطييشاوٍ ٓييُو دادطايييُ بشنياسَنييإ ٓاساطييتُ بهييشَئى بيي شنياسَنييُ ىييؤٍ يييُ ىؤيييذا دَب

ًَضٍ ياطايٌ ُٖيُ ُْى ْىوطشاوٍ دادطانُ!!. ًَبهشَي  وٖ ًَبُج  ج
ًًَهاسيُى تؤَاسنشاوَ يُطُس داواّ رَاسَ  -3 ًَؼ ًَو يُ فؤسَُناْذا ث نُيُبُسدَّ دادطاّ  2007/ب/1472يُ يُن

ًَذآُدماَييذساوَى داوايُطييُسنشاو طييُسؤنٌ  ًَشدا دادبًٓييِ ت ًَش بييىوَى دادطييا يييُ سؤرّ بييُسايٌ ٖييُوي ػيياسَواٌْ ٖييُوي
ْىوطييشاوَيهٌ ٓاساطييتُّ ُٓدمىَييٌُْ وَصيشاْييِ ذهىَييُتِ ٖييُسَيٌُ نىسدطييتإ نييشدوَ بييؤ          1721222008

ًَذاويظتًُناٌْ دادبًين و ثشطًاسنشدٕ دَسباسَّ َُسجُناٌْ تؤَاسنشدِْ ىاْىبُسَّ دَوَيُت بُطُس ُٓواُّْ  ث
ًَج ٍَ ت ًَٔى بُآلّ يُطُ ًًَذا ًْؼتُج ٌَ َاْر و ًْىوداى وَآلٌَ دادطا ُْدساوَتُوَ.ت  ُسنبىوٌْ ط

ًَش           -4 ًًَهاسيُى تؤَيياسنشاوَ نييُ بُسَيىَبييُسَييت بيياسّ ػاسطييتاٌْ يييُ ٖييُوي ًَؼيي ًَهٌ تييشدا ٖيياتىوَ و ث يييُ فييؤسَ
ًَهشدٌْ بشنييياسّ رَيياسَ   ًَبييُج ًَشَوَ      2009/ؾ/161ج ًَيت ٖييُوي ٍَ ْييُنشدووَ نييُ يييُ دادطيياّ بيياسّ نُطيي قبييى

ًٌَ     دَسضىوَى بُو ب ًَبيُج ًَش دَسُْضيىوَ ٓيُوإ ْاضياسْني ج ُٖاُْيُّ نُ يُ دادطاّ باسّ ػاسطتاًًُْوَ يُ ُٖوي
 بهُٕ!!!!!!!!.

ًَش وَآلَيٌ            -5 ًًَهاسيًُى تؤَياسنشاوَى نيُ بُسَيىَبيُسَييت تؤَياسنشدٌْ ىاْىبيُسٍَ ٖيُوي ًَؼي ًَهٌ تيشدا ث يُ فيؤسَ
ًَشّ ُْداوَتُوَ نُ رَاس  1621022008نيُ ييُ    2008/ب/1078َنُّ ْىوطشاوّ دادطاّ بُسايٌ دووّ ُٖوي

 وَآلّ ُْداوَتُوَ. 262122009ٓاساطتُيإ نشاوَ تا ناتٌ ثشننشدُْوَّ فؤسَُنُ يُ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 بةشى ثيَهجةم
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ثيَشيَمكازيي لةفةزوانطةكاني جيَبةجيَكسدن  ةكانيدةضتخطتهة ضةز حالَةت

 ضميَىانى و هةوليَس و دهوك
 

ًَؼييي  (98) ًَهشدٕيُ ًًَهاسّْيييُوَد و ُٖػييي  ذاَييييُتِ ث ًَبيييُج ًَش و دٖيييىى  فُسَاْطيييُناٌْ ج ًَُاِْ و ٖيييُوي  طيييً
ًَىَيُّ كّ ىىاسَوَ:   تؤَاسنشاوَ بُّ ػ

ًًَهاسيإث ُٓو ذاَيُتاُّْ دَطتًٓؼاْهشاوٕ و  ًَيذا تؤَياس  بُساَبيُس طيُسوَسّ ياطيا     ًَؼ نشاوَو يُكييُٕ ُْٖيذَيو   ت
ُ  ى ذساوَو نؤَجاًْانإ ُٓدماَي كيٌُْ ذهىٌَ و داَُصساوّ طُسبُىؤ  ٌَ ْانيُٕ ييإ       ني ًَبيُج بشنياسَنياٌْ ياطيا ج

ًَهشدٌْ بشنياسَناْذا دَنُٕى  ُٖسوَٖا َُٖيٓاطٔ بُو سَي ًَبُج ًٌَ    ى ػىَيُٓنَُتُسىٌَُ يُج ًَىيظيتًاُّْ نُبيُث ث
 هشاوَ.ياطا دياسي

ًَىَيُنٌ طؼيييت دَتييىاْني  ًَِ ياطييا ٖييَُىو ٓييُو بشنياساْييُّبُػيي ًَ نُبييُث ًَبُج ًَىَيُج ًًَٓييإ  ٓييُنشاوٕ بييُّ ػيي ثؤي
 -:دَنُئ

 .َُيظيت نشدٕ يُ تًًَُهٌ َىَيوبُسٖ -1
  .بشنَ ثاسَ طُسناُْوَّ -2
 ايُتِثاسَيضَس َاْذووبىوِْ -3
 بُتاَيهشدُْوَّ تؤَاسّ َىَيو  -4
 ضؤَيهشدٌْ َىَيو. -5
 قُسَبىونشدُْوَّ صيإ. -6
ًَُٓداٌْ َؤَيُتٌ ىاْىو دسوطتهشدٕ  -7  ث
ًَىَ -8  نشَيٌ ٖاوػ
ًَذاٌْ قُسَبىو. -9  َُٖيىَػاْذُْوَّ طشَيبُط  و ث

ًَٓاٌْ َىَيو.سَيطشتٔ يُ -10  بُناسٖ
 كبشدٌْ دَطيت داطاناس يُطُس َىَيو. -11
 ضانهشدِْ بُسواسّ يُدايهبىوٕ. -12
 كبشدِْ صيادَسنؤيِ -13
 َُٖيىَػاُْوٍَ بشنياسٍ َـادسَ. -14
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ٌ    يُنُّ:  ٌَ ْيُنشدووَ    َُُٓؾ ْاوّ ٓيُو كيُْاُْييُ نيُ بشنياسَنياْ ًَبيُج َيىَبُسايُتًيُناٌْ  ييُ بُس ى دادطاييإ ج

ٌَ نشدٕى   ًَبُج ٍَ ٓاػهشانشدٌْ رَاسَيُى ذاَيُت نُ يُطُس ُّٓ كيُْاُْ تؤَاسنشاوَ:ج  يُطُ
ًًَهاس ر ًَؼ ْيييييييييييياوٍ بُسنَيىَبُسايييييييييييييُتِ   رَاسَّ ذاَيُت كيُِْ ث

ًَهشدٕ ًَبُج  ج
ًَهشدٌْ دٖؤى يُى ذاَيُت وَصيشّ ْاوىؤ  1 ًَبُج  ج
ًَهشدٌْ دٖؤى ُٖػ  ذاَيُت طُسؤنٌ ػاسَواٌْ دٖؤى 2 ًَبُج  ج
ٌَ ذاَيُت وَصيشّ ُٓػ اٍ و ٓاوَداْهشدُْوَّ  3 ًَهشدٌْ دٖؤى ط ًَبُج  ج
ًَؼُُسطُ 4 ٌَ نشدٌْ دٖؤى يُى ذاَيُت وَصيشّ ناسوباسّ ث ًَبُج  ج
ًَهشدٌْ دٖؤى يُى ذاَيُت وَصيشّ داد 5 ًَبُج  ج
ٌَ نشدٌْ دٖؤى يُى ذاَيُت ىاْىوبُسَ يُ دٖؤىبُسَيىَبُسَييت تؤَاسّ  6 ًَبُج  ج
ٌَ نشدٌْ دٖؤى يُى ذاَيُت طُسؤنٌ صاْهؤّ دٖؤى 7 ًَبُج  ج
ٌَ نشدٌْ دٖؤى يُى ذاَيُت نؤَجاًْاّ داسَتىوبؤ باصسطاٌْ طؼيت-8 8 ًَبُج  ج
ًَُاِْ   يُى ذاَيُت طُسؤنٌ ػاسَواٌْ ساثُسئ 9 ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاِْ ضىاس ذاَيُت ػاسَواًُْنإوَصيشّ  10 ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ٌَ ذاَيُت طُسؤنٌ ػاسَواٌْ بُنشَجؤ 11 ًَُاِْ ط ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاٌْ 12 ًَُاِْ ذاَيُت7 طُسؤنٌ ػاسَواٌْ طً ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاِْ يُى ذاَيُت وَصيشّ طُػ  و طىصاس  13 ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاٌْضاودَيشّ نؤَُآليُتٌ يُ  14 ًَُاِْ يُى ذاَيُت طً ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاٌْ  15 ًَُاِْ يُى ذاَيُت بُسَيىَبُسايُتٌ ٓاوَداْهشدُْوَّ طً ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاٌْ 16 ًَُاِْ يُى ذاَيُت بُسَيىَبُسَييت طُػ  و طىصاسّ طً ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَهشدِْ  يُى ذاَيُت طُسؤنٌ داَُصساوَّ ناسَبا 17 ًَبُج ًَُاِْج  طً
ًَُاِْ يُى ذاَيُت وَصيشّ ثُسوَسدَ 18 ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاِْ يُى ذاَيُت نؤَجاًْاّ ضًا 19 ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَُاِْ يُى ذاَيُت وَصيشّ سؤػٓباّ 20 ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
وَصييييشّ دَوَييييُت بيييؤ ناسوبييياسّ ُٓدمىوَيييٌُْ    21

 وَصيشإ
ًَُاِْ يُى ذاَيُت ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج

ًَبًًٓاسّ تؤَاسّ ىاْىوبُسَ يُ دونإ 22 ًَُاِْ يُى ذاَيُت ت ًَهشدِْ طً ًَبُج  ج
ًَهشدٌْ دٖؤى يُى ذاَيُت نؤَجاًْاّ نىًْهظٌ بىيطاسّ 23 ًَبُج  ج
ًَٓذَسَييتأسك االىيابنؤَجاًْاّ ) 24 ًَهشدٌْ دٖؤى ذاَيُت 1 (بؤ بَُي ًَبُج  ج
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ًًَهاسيُناٌْ  ًَؼ ًَذا تؤَاسنشاوََُُٓؾ رَاسَّ ُٓو َُيُفاُْيُ نُ ث  :ت

 
 ػاس رَاسَّ دؤطًًُ ر
 دٖؤى 17222007  1
 دٖؤى 10222007  2
 دٖؤى 18922005 3
 دٖؤى 18622005  4
 دٖؤى 16622005 5
 دٖؤى 15922005 6
 دٖؤى 13122005 7
 دٖؤى 18022004- 8
 دٖؤى 13022002  9
 دٖؤى 11822005  10
 دٖؤى 14622003 11
 دٖؤى 2004 -102 12
 دٖؤى 2322001 13
 دٖؤى 6722001  14
 دٖؤى 15522001 15
 دٖؤى 24622001  16
 دٖؤى 10022001  17
ًَُاٌْ   117522008  18  طً
ًَُاٌْ 120822008 19  طً
ًَُاٌْ 116322008 20  طً
ًَُاٌْ 522009 21  طً
ًَُاٌْ 1022009 22  طً
ًَُاٌْ 27922009 23  طً
ًَُاٌْ 121022009 24  طً
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ًَُاٌْ 132522008 25  طً
ًَُاٌْ 129322008 26  طً
ًَُاٌْ 110222008 27  طً
ًَُاٌْ 117322008 28  طً
ًَُاٌْ 118722008 29  طً
ًَُاٌْ 123522008 30  طً
ًَُاٌْ  2008/ 1209 31  طً
ًَُاٌْ   127722008 32  طً
ًَُاٌْ 105822008 33  طً
ًَُاٌْ 102722008 -34 34  طً
ًَُاٌْ 35-75122008 35  طً
ًَُاٌْ 79022008 36  طً
ًَُاٌْ 124622008 37  طً
ًَُاٌْ 62922008 38  طً
ًَُاٌْ 64522008 39  طً
ًَُاٌْ 86922008 40  طً
ًَُاٌْ 85322008 41  طً
ًَُاٌْ 10722007 42  طً
 دٖؤى  11422005 43
 دٖؤى 61422007 44
 دٖؤى 61222007 45
 دٖؤى 15122007 46

ًَىَيُّ كّ ىىاسَوَ 36يُطُس صاًْاسّ دووَّ:   :ذاَيُتِ تشيؽ تؤَاس نشاوَ بُّ ػ

بييييُسواسٍ داْيييياٌْ 
بشنييييييييييياس بييييييييييؤ 

ًَهشدٕ ًَبُج  ج

ًًَهاس    رَاسٍَ دؤطًُ  كيٌُْ ثًؼ

 48-2006  وَصيشٍ داسايٌ /طُسَسناٍ ناسَنٍُ  2006-5-7

ًَهشدٌْ   دٖؤى ًَبُج  ج
1 

ًَهشدٌْ    55-2006 طُسؤنٌ ػاسَواٌْ دٖؤى/طُسَسناٍ ناسَنٍُ 2006-5-21 ًَبييُج ج 2 
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  دٖؤى
ا ىذيييييييييييييييييذَ  53-2006 وَصيشٍ ثًؼُطاصٍ و وصَ /طُسَسناٍ ناسَنٍُ 2006-5-15

ًَهشدِْ دٖؤى ًَبُج  ج
3 

 151    -2006 طُسؤنٌ ػاسَواٌْ/طُسَسناٍ ناسَنٍُ 2007-9-18
ًَهشدٌْ   دٖؤى ًَبُج   ج

4 

 172-2006 ناسَنُّبُسنَيىَبُسٍ نؤَجاًْاٍ داسنؤ/ طُسَسناّ  2007-10-8
ًَهشدٌْ   دٖؤى ًَبُج   ج

5 

ًَش/ طُسَسناّ ناسَنُّ 2009-2-23 دَػييييييت  2009 تهفياااااز1  قآُكاٌَ ُٖوي
ًَش  ُٖوي

6 

 24     -2006 بُسنيىَبُسٍ نؤَجاًْاٍ ايهشّ / طُسَسناّ ناسَنُّ 2006-4-23
ًَهشدٌْ   دٖؤى ًَبُج   ج

7 

ًَهشدٌْ    21-2006 ناسَنُّطُسؤنٌ ػاسَواٌْ دٖؤى/ طُسَسناّ  2009-4-7 ًَبييُج ج
  دٖؤى

8 

ًَهشدٌْ    13-2006 طُسَسناٍ ناسَنٍُ -طُسؤنٌ ػاسَواٌْ دٖؤى 2006-1-26 ًَبييُج ج
  دٖؤى

9 

ًَهشدٌْ    1-2006 طُسَسناٍ ناسَنٍُ-طُسؤنٌ ػاسَواٌْ دٖؤى 2006-1-2 ًَبيييييُج ج
  دٖؤى

10 

ا ىذييييييييييييييييييييذَ  5-2006 طُسَسناٍ ناسَنٍُ -وَصيشٍ ثًؼُطاصٍ و وصَ 2006-1-4
ًَهشدٌْ   دٖييؤى  ًَبييُج - -ج

5 

11 

ًَهشدٌْ    65-2006 طُسَسناٍ ناسَنٍُ -وَصيشٍ سؤػٓباٍ 2006-6-1 ًَبييُج ج
  دٖؤى

12 

 13 /طىَُي2009ٌ/ت/28 فُسَاْطٍُ ناسَبا/ طُسَسناّ ناسَنُّ .............

ًَؼيييُُسطُ/     ............. بُسنيىَبُساييييُتٌ ىاُْْؼيييني و نييياسو بييياسٍ ث
 طُسَسناّ ناسَنُّ

ًَُا35422009ٌْ  14 /طً

ًَُا75922009ٌْ وَصيشٍ تُْذسوطيت ذهىَُتٌ ُٖسَيِ/ طُسَسناّ ناسَنُّ .............  15 /طً

ًَُاٌْ طيُسَسناٍ ناسَنيٍُ/ طيُسَسناّ      ............. طُسؤنٌ ػاسَواٌْ طيً
 ناسَنُّ

ًَُا70422009ٌْ  16 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناٍ ناسَنٍُطُسؤنٌ صاْهؤٍ  ............. ًَُا86122009ٌْ طً  17 /طً

ًَُا75822009ٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ بُنشَ جؤ /طُسَسناٍ ناسَنٍُ .............  18 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا83222009ٌْ طُسؤنٌ صاْهؤٍ طً  19 /طً
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ًَُاٌْ/ طُسَسناّ  ............. ًَُا91522009ٌْ ناسَنُّطُسؤنٌ صاْهؤٍ طً  20 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا91722009ٌْ طُسؤنٌ صاْهؤٍ طً  21 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا91922009ٌْ طُسؤنٌ صاْهؤٍ طً  22 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا92122009ٌْ طُسؤنٌ صاْهؤٍ طً  23 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا92322009ٌْ طُسؤنٌ صاْهؤٍ طً  24 /طً

ًَُٓٓييذاسٍ تؤَيياس نشدْييٌ ػاسطييتاٌْ َُٖيُظييُ/ طييُسَسناّ   .............
 ناسَنُّ

ًَُا97422009ٌْ  25 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا98322009ٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ طً  26 /طً

بُسنيىَبُسايييييُتٌ ٓييييُوقاف و نيييياسو بيييياسٍ نؤَُآليييييُتٌ/  .............
 طُسَسناّ ناسَنُّ

ًَُا49522009ٌْ  27 /طً

ًَُا38922009ٌْ وَصيشٍ ػاسَواًًُْنإ/ طُسَسناّ ناسَنُّ .............  28 /طً

ًَُا36222009ٌْ بُسنيىَبُسايُتٌ طؼيت ػاسَواًًُْنإ/ طُسَسناّ ناسَنُّ .............  29 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا36622009ٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ طً  30 /طً

ًَُا64122009ٌْ طُسؤنٌ دَصطاٍ طؼيت طُػ  و طىصاس/ طُسَسناّ ناسَنُّ .............  31 /طً

ًَُا64322009ٌْ طُسؤنٌ دَصطاٍ طؼيت طُػ  و طىصاس/ طُسَسناّ ناسَنُّ .............  32 /طً

وَصيييشٍ ناسَبيياٍ ٖييُسَيٌُ نىسدطييتإ طييُسَسناٍ ناسَنييٍُ/  .............
 طُسَسناّ ناسَنُّ

ًَُا64022009ٌْ  33 /طً

ًَُا61222009ٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ بُنشَ جؤ/ طُسَسناّ ناسَنُّ .............  34 /طً

طييييُسَسناّ وَصيييييشٍ تُْذسوطيييييت ٖييييُسَيٌُ نىسدطييييتإ/   .............
 ناسَنُّ

ًَُا43822009ٌْ  35 /طً

ًَُاٌْ/ طُسَسناّ ناسَنُّ ............. ًَُا47822009ٌْ طُسؤنٌ ػاسَواٌْ طً  36 /طً
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 ثيَشهيازةكان
ًَٓاو باػبنشدِْ نياسّ دادطانيإ و    ًَؼيتِٓ يَُجيُس و ٓاطيتُْطًًُناِْ      يُث ًًَهاسيًُنإ و ُْٖ ًَؼي نَُهشدْيُوَّ ث

ًًَٓاسَ دَىُيُٓسنوو: بُسدَّ طُسبُىؤبىوِْ ًَؼ  -دَطُآلتِ دادوَسّى ُّٓ ضُْذ ث

 ضةبازةت بةدةضةآلتى جيَبةجيَكسدن 

ًَذاُْوَّ بُثُيُ بؤ َُٖىو داواناسيًُناِْ دَطُآلتِ دادوَسٍ -1 ًًَُٓنشدٌْ طُسوَسّ ياطا و  وَآلَج ًَؼ و ث
 .طُسبُىؤيٌ دَطُآلتِ دادوَسيٌ

ًَضنشدٕ و  -2 ًَٓاٌْ بُػِ ياطايٌ يُْاو داَىبُٖ  دَصطاناِْ ذهىَُتذا.ساٖ

ًَهشدٌْ بشنٍِياسٍ دادطانإ. -3 ًَبُج ًَضنشدِْ داَىدَصطاناِْ ثؤيًع بؤ ساثُسناْذٕ و ج  بُٖ

ًَظييجاسدٌْ بييُدَصطاناِْ    -4 ًَييو يييُدَصطاناِْ ٓاطييايؽ و ث ًَهؤَيًٓييُوَ بُضييُْذ قؤْاي ًَظييُْذُْوَّ نيياسّ ي ي
 ثؤيًع.

 طتاْذا بُوَصاسَتِ داد.طجاسدٌْ بٓهُناِْ طشتٔ و طىاطتُٓوَ يُػاسَناِْ ُٖسَيُِ نىسد -5

ٍَ بُسثشطيًاسيًُتًًُناِْ   -6 ًَىَيُى نُيُطُ ٍَ بؤ طُسجُّ بٓهُناِْ ثؤيًعى بُػ دسووطتهشدٌْ بًٓاٍ ْى
. ًَ   طُس ػاًْاْذا ٖاوتا ب

 ضةبازةت بةدادطاكانى ليَكؤلَيهةوة 

ًَٓاًْيإ يُطيُس ُٓدماَيذاِْ نياسّ       -1 ًَهؤَيًٓيُوَ و ساٖ ًَهؤَيًٓيُوَ بُطيىود   صيادنشدِْ رَاسَّ دادوَساِْ ي ي
 وَسطشتٔ يُتُنُٓيؤرياّ طُسدَّ.

ًَهؤَيًُٓوَدا. -2 ًَٓإ و طىود وَسطشتٔ يُتُنُٓيؤرياّ طُسدَّ يُناسّ ي  ُٖوَيذإ بؤ بُدَطتٗ

ًَٓإ )تًيؤسّ و ثشانتًهيٌ( دواتيش     -3 ًَهشدًْإ يُىىة ساٖ ًَهؤَيُساِْ دادٍ و بُػذاسيج صيادنشدِْ رَاسَّ ي
ًَبذسَي  يُسنووّ تىاْاّ َاديٌ و َُسُٓويًُوَ.دَطتبُناسبىوًْإ و طشْطٌ   صياتشيإ ث

ًَهاْذا  -4 ًَهؤَيًُٓوَ يُدؤط ًَهؤَيُساِْ دادٍ بؤ ُٓدماَذاٌْ ي ًَهؤَيًُٓوَ و بُسثشطهشدِْ ي ُٓدماَذاِْ ناسّ ي
ًَهؤَيُساِْ دادييٌى   ًَُٓوَ و ي ًَهؤَي ًَهشدٌْ بشنياسَناِْ دادوَساِْ ي ًَبُج و ُٖطتاِْ دَصطاناِْ ثؤيًع بُج

 يُياطاٍ بَُٓا دادطُسيًُ طضايًُناْذا ٖاتىوَ. 51ُٖسوَى يَُادَّ 

َِ ػاسَ طُسنًًُنُّ ٖيُسَيُِ نىسدطيتإ    -5 ًَؼهُوتىو يُُٖس ط داَُصساْذِْ ْىوطًٓطُّ بَُيطُّ تاواِْ ث
 و ثُيىَطتهشدًْإ بُُٓدمىَُِْ دادوَسيًُوَ.

ًَش و ط -6 ًَهؤَيًُٓوَّ ٓاطايؼِ ُٖوي ًَُاِْ يُدَصطاناِْ ٓاطايؽ.جًانشدُْوَّ بًٓاٍ دادطاناِْ ي ً 

ًَهِ دييياسيهشاو بييؤ    -7 ًَىيظيي  يُكيييُٕ ُٓدمىَييُِْ دادوَسيًييُوَ بييؤ داْيياٌْ نييات طشتُٓبييُسّ سَيىػييىَيِٓ ث
ًَهإ.  يُناليًهشدُْوَّ دؤط
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 ضةبازةت بةدادطا مةدنييةكان 

ًَٓاٌْ تُنٓيُيؤرياٍ صاًْياسّ و ثُيى     -1 ًَٓاًْإ يُطيُس بيُناسٖ َْيذيطشتٔ  صيادنشدِْ رَاسَّ دادوَسإ و ساٖ
 يُناسّ دادوَسيذا.

 ُٖوَيذإ بؤ بُُٓيُنبؤًْهشدِْ ناسّ دادطانإ -2

ًَشناطُياْذِْ ياطايٌ يُداوناْذا. -3  داَُصساْذِْ نُطاِْ ػًاو و ػاسَصا بؤ بُُٓدماَطُياْذٌْ  ث

ًَؽ ُٓدماَذإ و ُٖواَيُنشدٌْ داوانإ بؤ دادبًين. -4  داَُصساْذِْ دادوَسّ بُسنَيىَبُسدِْ داوا يُث

ًَشنٍ يُْاو دادطاناْذا.جًانش -5  دُْوَّ ناسّ دادَوَسيهشدٕ يُناسّ ناسط

ًَهِ دييياسيهشاو بييؤ    -6 ًَىيظيي  يُكيييُٕ ُٓدمىَييُِْ دادوَسيًييُوَ بييؤ داْيياٌْ نييات طشتُٓبييُسّ سَيىػييىَيِٓ ث
ًَهإ.  يُناليًهشدُْوَّ دؤط

 

 ضةبازةت بةدادطا ضصاييةكان 

ًَٓاًْييإ يُطييُس ضييؤًُْتِ -1 ثاساطييتِٓ َافييُناِْ َييشؤظ و تؤَييُتباسإ  صيييادنشدِْ رَيياسَّ دادوَسإ و ساٖ
 يُناتِ دادطايهشدْذا.

ِ    دادبًٓهشدِْ ٖؤَيٌ دادطايهشدِْ طىدمياو ييُْاو دادطاناْيذا    -2 ًَىدَوَيُتًًيُناْ ٍَ بٓيَُا ْ  ى بيُجؤسَيو يُطيُ
ًَ .َايف َشؤظ و   تؤَُتباساْذا بطىدم

ًَىيظيي  يُكيييُٕ ُٓدمىَييُِْ دادوَسيًييُوَ بييؤ داْيياْ   -3 ًَهِ دييياسيهشاو بييؤ طشتُٓبييُسّ سَيىػييىَيِٓ ث ٌ نييات
ًَهإ.  يُناليًهشدُْوَّ دؤط


