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 بةُاوى خوداى بةخشِدةو ًئسةباْ
 بةُاوى طةهةوة            

 عَيساق -ثةزهةًاُى كوزدضتاْ 
 

(ى دةضتووزى ٓةًيشةيي عَيرساق و بِسطرةى   121ثاَهثشت بة حوكٌةكاُى بِسطةى يةكةًى ًاددة )
ى ٓرةًوازكساو  و هرة   1992(ى ضاَهى 1(ى ياضاى ثةزهةًاُى كوزدضتاُى ذًازة )56يةكةًى ًاددة )

عَيرساق ثَيشلةىرى كرسدووة      –بِضيِةى ئةوةى ئةجنوًةُى وةشيساُى ٓةزَيٌى كوزدضرتاْ   ضةز
(ى خؤيرردا كررة هررة زَيلررةو ى 49عَيررساق  هررة داُيشررتِى ئاضررايي ذًررازة ) –ثةزهررةًاُى كوزدضررتاْ 

 طسَيدزاوة  بِسيازى دةزضوواُدُى ئةَ ياضايةى دا: 15/2/2113
 2113(ى ضاَهى 1ياضاى ذًازة )

 2113عَيساق بؤ ضاَهى دازايي  –طشتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ياضاى بودجةى 
 بةىى يةكةَ
 )دآا ةكاْ(

 ًاددةى يةكةَ: 
عَيررررساق  بررررة بررررِسى   –ى ٓررررةزَيٌى كوزدضررررتاْ  2113دآا ررررةكاُى بودجررررةى ضرررراَهى دازايرررري   

( ثاشدة  سيويؤْ و دوو ضةدو ثةجناو حةفت ًويازو ٓةىت ضةدو ضى و ُرؤ  152257284921112111)
 دةخةًَوَيِسَيت بةطوَيسةى ئةوةى هة خوازةوة ِزووْ كساوة ةوة: ًويؤْ ديِاز

بةىى ٓةزَيٍ بةطوَيسةى ياضاى بودجرةى طشرتيي ئيتيخراديي كؤًرازى عَيرساق برؤ ضراَهى         يةكةَ:
( ضرروازدة  سيويررؤْ و ضررواز ضررةدو ىررة   142416273521112111كررة دةطا ررة ) 2113دازايرري 

 ًويازو حةفت ضةدو ضى و ثَيِج ًويؤْ ديِاز2
( ىرة  ضرةدو ثرةجناو يرةن ًويرازو ضرةدو       651211421112111: دآا ى خؤًاَهى كرة دةطا رة )  دووةَ

 ضوازدة ًويؤْ ديِاز2
: بِسة ثازةى ثرتؤدؤالزي ئةوةى هةُاوخؤ بةكازَٓيِساوة هة ُةو ى خاوى بةزٓرةًَٔيِساوى  ضَييةَ

ىرتى ٓرةزَيٍ    ٓةزَيٍ وثااَلو ةكساوى ثااَلوطرةكاُى ٓرةزَيٍ و بةزٓرةًَٔيِساوى طراشى ضسو    
 وةن ئةوةى هة خوازةوة دَيت:

 21132( ٓةىتا ًوياز ديِاز بؤ ضاَهى دازايي 281211121112111 )1
( ضةدو بيطت ًوياز ديِراز برؤ ىايطرتةكاُى ٓرةزَيٍ هرة ثررتؤدؤالز برؤ ضراَهة         2121211121112111 )2

 21122 اوةكو ضاَهى  2111دازاييةكاُى َُيواْ ضاَهى 
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 ًاددةى دووةَ: 
طشررت دآا ررةكاُى ئررةو فةزًاُلاُررةى هررة ُاوةُرردةوة  ررةًويى دةكررسَيّ وةن دآررا َيلى     :يةكررةَ

كؤ ايي بؤ طةجنيِةى طشيت  ؤًراز دةكرسَيّ و هرة بودجرةكاُى ثَيداضرووُةوةى ًاُلاُرة       
 بةدياز دةخسَي2ّ

: بررةدةز هررة حرروكٌى بِسطررةى )يةكررةَ(ى ضررةزةوة  ثَيويطررتة هررة ضررةز وةشيررسى دازايرري و    دووةَ
 ئابوزى:

و بررِسة ثررازةى دآررا ى ًاُلاُررةى وةشازة ررى  ةُدزوضررتى  بررة ضررةزجةَ فةزًاُلةكاُيررةوة    2 ئررة1
دةضررتةبةزى دةكرراا   ا ررة ضررةز بودجررةى ئررةَ وةشازة ررة بةًةبةضررتى كِسيِررى دةزًرراْ و    
ئرراًَيسو ثَيِساطةيشررتِى خةزجيررةكاُى ضرراكلسدُةوة بررة ٓررةًوو جؤزةكاُيررةوةو بررةطوَيسةى  

ةى دآا رررة ِزاضرررتةةيِة دةضرررتةبةزكساوةكاْ و ئرررةو داواكرررازى وةشازةا بةٓاوثَيضرررى خشرررت
 زَيلاياُةى كةوا بِسيازدزاوة بؤ خةزجلسدُيا2ْ

2 ئرررةو برررِسة ثرررازةى دآرررا ى ًاُلاُرررةى وةشازة رررى كازةبرررا  برررة ضرررةزجةَ فةزًاُلةكاُيرررةوة    2
دةضرررتةبةزى دةكررراا   ا رررة ضرررةز بودجرررةى ئرررةَ وةشازة رررة بةًةبةضرررتى )ضررراكلسدْ و   

ُى ثسؤذةكرراُى ووشةى كازةبررا(و بررةطوَيسةى داواكررازى وةشازةا    ثَيشخطررو و جَيجررةجَيلسد 
بةٓاوثَيضرررى خشرررتةى دآا رررة ِزاضرررتةةيِة دةضرررتةبةزكساوةكاْ و ئرررةو زَيلاياُرررةى كرررةوا    

 بِسيازدزاوة بؤ خةزجلسدُيا2ْ
%ى كررؤى طشرريت دآررا ى ِزضرروًا ى ًؤَهة ررداْ و  ِزضرروًا ى  ؤًررازكسدْ و  ئررةو         251 زَيرررةى  3

ة ررى ُرراوخؤ وةزياُرردةطسَيت   ا ررة ضررةز بودجررةى ئررةَ وةشازة ررة    غةزاًاُررةى كررةوا وةشاز
بةًةبةضرررتى برررةكازَٓيِاْ و خرررةزجلسدُى هرررة ثَيِررراو ضرررةالًة يي ٓا وضرررؤيي  ئرررةوي    

ى ثيرادةكساو هرة   2114(ى ضاَهى 86(ى ياضاى ٓا وضؤى ئيتيخادي ذًازة )11بةطوَيسةى ًاددة )
 21172َهى (ى ضا36عَيساق بة ياضاى ذًازة ) –ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 

2 ِزةضاوكسدُى ًاددةى ضى و دووى ياضاى بةِزَيوةبسدُى ىازةواُييةكاُى ٓرةزَيٌى كوزدضرتاُى   4
ى ٓةًوازكساو و ئةو دةضةاَل ةى بةطوَيسةى بِسطةى ضروازةًى ًراددة   1993(ى ضاَهى 6ذًازة )

 حةظدةًى ئةَ ياضاية  بة وةشيسى ىازةواُى و طةىت و طوشاز دزاوة2
 ًاددةى ضَييةَ: 

و بِسة كؤًةكاُرةي ثَيشرلة  دةكرسَيّ برة ةشازة رةكاْ و ئرةو فةزًاُلاُرةي طسنُرةدزاوْ برة          ئة
وةشازةا هة ثا  ةجوَهلسدُياْ هةاليةْ وةشيسي دازايري و ئابووزيرةوة   وةن دآرا ي كؤ رايي برؤ      
طةجنيِررة  ؤًرراز دةكررسَيّ   بررة ًررةزجَيم وةشيررسي دازايرري و ئررابووزي هةضوازضررَيوةي بودجررةي  



 

3 

اليةُي طسنُةدزاو بة وةشازةا  ةزخاْ بلا ةوة برؤ ئرةو ًةبةضرتاُةي هةثَيِاويردا     وةشازةا ياْ 
 بةخشساو2ْ

 
 

 ًاددةى ضوازةَ: 
    ْ عَيرساق ئرةزكي دابيِلسدُري ثرازةي وةشازةا و     –وةشازة ى دازايري و ئرابوزى ٓرةزَيٌى كوزدضرتا

يطرتةَ و  ئيردازةكاْ دةطسَيترة ئةضرتؤ برةطوَيسةي دآرا ي دازايري بةزدةضرت و برةثوي ياضرا و ض         
 زَيٌِايية كازثَيلساوةكا2ْ

 بةىى دووةَ
 )خةزجي و كوز َٔيِاْ(

 ًاددةى ثَيِجةَ: 
 : خةزجيةكاْ:يةكةَ

( ىراشدة  سيويرؤْ و   162942274921112111طوذًةيرةن برةبِسى )   2113بؤ خةزجيةكاُى ضاَهى دازايي 
      َ ىرَيوةيةى   ُؤ ضةدو ضى و دوو ًوياز و حةوا ضةدو ضرى و ُرؤ ًويرؤْ ديِراز دادةُسَيرت و برة

 خوازةوة دابة  دةكسَيت:
( يراشدة  سيويرؤْ و ىرة  ضرةدو ٓةىرت ًويرازو ُرؤ        2112618295821112111 طوذًةيةن بة برِسى ) 1

ضررةدو ثررةجناو ٓةىررت ًويررؤْ ديِرراز بررؤ خةزجيررةكاُى بةطةِزخطررو ) شرر يوي( و   بررةَ      
 ىَيوةية دابة  دةكسَيت:  

سيويرؤْ و ثَيرِج ضرةدو حرةوا ًويرازو ضرةدو       ( يراشدة   112517217121112111طوذًةيةن بةبِسى ) -أ
 حةفتاو يةن ًويؤْ ديِاز بؤ خةزجيةكاُى بةطةِزخطتِى حلوًة ى ٓةزَيٌى كوزدضتا2ْ

( ثةجناو ثَيِج ًوياز ديِاز بؤ خةزجيةكاُى ثةزهرةًاُى  55211121112111طوذًةيةن بةبِسى ) -ب
 ٓةزَيٌى كوزدضتا2ْ

ىررة  ًويررازو حررةوا ضررةدو ٓةىررتاو حررةوا  ( ضررى و 46278721112111طوذًةيررةن بررةبِسى ) -ج
 ًويؤْ ديِاز بؤ خةزجيةكاُى ئةجنوًةُى دادوةزيي2

( ثَيِج  سيويؤْ و ضَى ضةدو ضى و ضَى ًويازو حرةوا  252333279121113111 طوذًةيةن بةبِسى )2
ضةدو ُةوةا و يةن ًويؤْ ديِاز برؤ خةزجيرةكاُى وةبرةزَٓيِاْ و   برةَ ىرَيوةية دابرة        

 دةكسَيت:
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( ضررواز  سيويررؤْ و ضررواز ضررةدو ُررؤشدة ًويررازو ضررواز  42419249226112111ًةيررةن بررةبِسى )طوذ -أ
 ضةدو ُةوةا و دوو ًويؤْ و ىة  ضةد ٓةشاز ديِاز بؤ خةزجى ثسؤذةكاُى وةبةزَٓيِا2ْ

( ُؤ ضةدو ضوازدة ًويرازو دوو ضرةدو ُرةوةا و ٓةىرت     914229824112111طوذًةيةن بةبِسى ) -ب
ديِراز برؤ ئاوةداُلسدُرةوةو طةىرةثَيداُى ثسؤذةكراُى ثازَيصطراو        ًويؤْ و ضواز ضرةد ٓرةشاز  

ةررةشاو ُاحيررةكاْ  وة ثَيويطررتة هررة ضررةز ثازَيصطرراز ثرُررى ئاوةداُلسدُررةوةى ثازَيصطرراو ئررةو  
ةةشاو ُاحياُةى ضةز بة ثازَيصطاكةْ و كة هة اليةْ ئةجنوًرةُى ثازَيصطراوة ثةضرةُدكسابو     

ًةبةضتى هَيلؤَهيِةوةو ثةضرةُدكسدُى  بةًرةزجَيم   ثَيشلةىى وةشازة ى ثرُداُاْ بلاا بة
ِزةضاوى ئةو ُاوضاُة بلسَيت كة شيا س شياُياْ ثَيلةو ووة هة ُاو ثازَيصطراو هةطرةَي ذًرازةى    

( ضررةدو ثررةجنا ًويرراز ديِرراز  هررة    151211121112111داُيشررتووةكاُى  و طوذًةيررةن بررةبِسى )  
ةن و ضرراكلسدُى ثسؤذةكرراُى كازةبررا  ررةزخاُلساوةكاُى طةىررةثَيداُى ثازَيصطاكرراْ  بررؤ كؤًرر 

 ةزخاْ دةكسَيت و بةىى ٓةز ثازَيصطايةن بةطوَيسةى ضِسى داُيشرتوواُى ديرازى دةكسَيرت     
 % هة بةىى ٓةز ثازَيصطايةن بؤ كؤًةكى ثسؤذة كشتوكاَهيةكاُى ثازَيصطاكا2ْ  5و 
 : كوز َٔيِاْ:دووةَ

( يررةن  سيويررؤْ و ىررة  ضررةدو 12684291121112111كوز َٔيِرراُى ُةخشررة بررؤ دزَيرررزاو بررة بررِسى )
ٓةىتاو ضواز ًويازو ُؤ ضةد ًويؤْ ديِاز دةخةًَوَيِسَيت و ئةَ كوز َٔيِاُة بةًاُرةى خروازةوة   

 دادةثؤىسَيت:
2 طوذًررةى  ررةزخاُلساو بررؤ وةشازة ررى ثَيشررٌةزطة هررة بودجررةى بةطةِزخطررتِى ئيتيخررادى بررؤ     1

بررةزطسى ئيتيخررادى بررةطوَيسةى   ثاضررةواُاُى ٓررةزَيٍ هررة َُيررو  ررةزخاُلساوةكاُى وةشازة ررى  
(  يررراْ ٓرررةز 2112 ررراوةكو  2117ياضررراكاُى بودجرررةى ئيتيخرررادى برررؤ ضررراَهة دازاييرررةكاُى )  

 ئيطتخقاةَيلي  سى حلوًة ى ٓةزَيٍ هة بودجةى ئيتيخادي2
 2 زَيِوَيِيلسدُى خةزجى و شيادكسدُي كؤكسدُةوةى دآا ةكا22ْ

 :ضَييةَ
وزيي ٓرةزَيٍ ئرةَ طوذًرة ثازاُرةى هرة خروازةوة ديرازى        ثَيويطتة هة ضةز وةشازة ى دازايري و ئراب  

ووى كساوْ  برِبَيت هة كؤى طشتيي  رةزخاُلساوةكاُى بودجرةى بةطةِزخطرتِى )جلرة هرة ةرةزةب      
ًرةُى وةشيرساْ  ئةجنوًرةُى    ٓةزَيٍ  ثةزهةًاْ  ضرةزؤكاية ى ئةجنو  فةزًاُجةزاْ( ضةزؤكاية ي

ٍ  يةدةطي وةشازة ى دازايي و ئرابوزى  و    ئةجنوًةُى ئاضاي  و دةشطاى ئاضايشى ٓةزَيدادوةزي
 طوذًة ثازةكاْ بةَ ىَيوةيةى خوازةوة دابة  دةكسَيّ:
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( بيطت ًوياز ديِاز بؤ وةشازة ى زؤىِجريي و الواْ بؤ 21 ةزخاُلسدُى طوذًةيةن بة بِسى ) -1
(ى 14جَيجررةجَيلسدُى ثَيداويطررتيةكاُى ذَيسخرراُيي زؤىررِجرييي بررةطوَيسةي بِسيررازى ذًررازة )

 ى  ايجةا بة ُاضاُدُى ىازى ضوَيٌاُى بة ثايتةختى زؤىِجرييي ٓةزَي21122ٍاَهى ض
( دة ًويررراز ديِررراز برررؤ ضرررِدوةى كؤًرررةكلسدُى    11 رررةزخاُلسدُى طوذًةيرررةن برررة برررِسى )   -2

 داًةشزاوة2 2112(ى ضاَهى 11 ووىجوواُى ىَيسثةجنة   كة بةثَيى ياضاى  ذًازة )
يِرراز دةخسَيتررة ضررةز  ررةزخاُلساوةكاُى وةشازة ررى    ( ضررى ًويرراز د 41طؤذًةيررةن بررة بررِسى )  -3

ثَيشٌةزطة بة ًةبةضتى دابةىلسدُى وةن بةخشيَِيم بةضةز  اكةكاُى َٓيرصى ثَيشرٌةزطة   
 ( ىة  ضةد ٓةشاز ديِاز  كةًرتة61121112ئةواُةى ًووضةياْ هة )

ىرةٓيداْ   ( دة ًوياز ديِاز دةخسَيتة ضةز  ةزخاُلساوةكاُى وةشازة ى11طوذًةيةن بة بِسى ) -4
 و ئةُفاهلساواْ بة ًةبةضتى دزوضتلسدُى يةكةى ُيشتةجَيجووْ بؤ كةضوكازى ىةٓيدا2ْ

( دة ًوياز ديِاز دةخسَيتة ضةز  ةزخاُلساوةكاُى وةشازة ى ىةٓيداْ 11طوذًةيةن بة بِسى ) -5
و ئةُفاهلساواْ بة ًةبةضرتى دابةىرلسدُى وةن بةخشريَِيم بةضرةز كةضروكازى ىرةٓيداْ       

 ( ىة  ضةد ٓةشاز ديِاز  كةًرتة61121112وضةياْ هة )ئةواُةى ًو
( ثَيِج ًوياز ديِراز دةخسَيترة ضرةز  رةزخاُلساوةكاُى وةشازة رى كرازو       5طوذًةيةن بة بِسى ) -6

كازوبرازى كؤًةاَليرة ى برؤ ٓاوكرازيلسدُى خراوةْ ثَيداويطرتية  ايجة رةكاْ ئةواُرةى ثوررةى         
 % شيا سة492كةًئةُداًياْ هة 

( ثَيررِج ًويرراز ديِرراز دةخسَيتررة ضررةز  ررةزخاُلساوةكاُى وةشازة ررى     5بررِسى )طوذًةيررةن بررة   -7
 ثةزوةزدة بؤ دووبازة ُؤذةُلسدُةوةو ضاكلسدُى ةو ا اُة شياْ ثَيلةو ووةكا2ْ

( ضرررَى ًويررراز ديِررراز دةخسَيترررة ضرررةز  رررةزخاُلساوةكاُى دةضرررتةى 3طوذًةيرررةن برررة برررِسى ) -8
 ضةزبةخؤى ًافةكاُى ًسؤظ 2

( دوو ًوياز ديِاز دةخسَيتة ضةز  ةزخاُلساوةكاُى دةضتةى ثازاضرتِى  2ى )طوذًةيةن بة بِس -9
 ذيِلة2

( يةن ًوياز ديِاز دةخسَيتة ضةز  ةزخاُلساوةكاُى ئةجنوًةُى بااَلى 1طوذًةيةن بة بِسى ) -11
 خامنا2ْ

 ًاددةى ىةىةَ: 
يطرت ًويراز   ( ضرةدو ب 121211121112111ثَيويطتة هةضةز حلوًة ى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ طوذًةى )

ديِرراز بررؤ بررةزدةواًجووْ هررة جَيجررةجَيلسدُى ثسؤذةكرراُى طةىررةثَيداْ و ثةزةثَيررداُى  واُطررتة   
ًسؤييررةكاُى كوزدضررتاْ   ررةزخاْ بلرراا  هررة ثَيِرراو ئاًررادةكسدُى كازًةُرردى ثطررثؤِز هررةو برروازة 
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هرة  جؤزاوجؤزاُةى كةوا ٓرةزَيٍ ثَيويطرتى ثَيياُرة هرة زَيلرةى شةًاهرةو َُيرسدةو  وَيريِرةوةو خو        
زآَيِاُييررةكاْ هررة ذَيررس ضةزثةزىررتى دةضررتةى بررااَلى ثَيلٔررا وو بررة ضررةزؤكاية ى ضررةزؤكى           
ئةجنوًررةُى وةشيررساْ و جَيلسةكررةي و وةشيسةكرراُى )ثررةزوةزدة  خوَيِرردُى بررااَلو  وَيريِررةوةى   
شاُطررتى  ثرُررداُاْ( بررةثَيى ئررةو ثَيررِسةوةى هررة اليررةْ ئةجنوًررةُى وةشيساُررةوة ثةضررةُدكساوة    

( هررة ياضرراى ًررام و ئيٌتيرراشا ى  5ضرراوكسدُى حوكٌررةكاُى ًرراددةى )حةو ررةَ/دووةَ/هةطررةَي ِزة
بة دابيِلسدُى ذًازةيةن كوزضرى   2117(ى ضاَهى 9كةضوكازى ىةٓيداْ و ئةُفاهلساواُى ذًازة )

خوَيِدْ بؤ ًِرداَهي ىرةٓيداْ كرة خراوةْ  واُراي شاُطرته  برة ٓةًآرةُلى هةطرةَي وةشازة رى           
 ِةوةى شاُطتيي ٓةزَي2ٍخوَيِدُى بااَلو  وَيري

 ًاددة حةو ةَ: 

 -حلوًة ى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ثابةُد دةبَيت بة:
 :  بةزدةواًجووْ هة ٓةَهٌة ى ُيشتيٌاُيي دزوضتلسدُى ةو ا اُة2يةكةَ
: بةزدةواًجووْ هة ثشتلرييلسدُى ضِدوةى ُيشتةجَيلسدُى داُيشرتوواُى كرةَ دةزاًرةا    دووةَ

ُيشرررتةجَيلسدْ برررة ًةبةضررريت برررةزدةواَ برررووْ هرررة  هرررة وةشازة رررى ئاوةداُلسدُرررةوةو 
دزوضررررتلسدُى يةكررررةكاُى ُيشررررتةجَيجووْ بررررةثَيي ياضرررراى دابيِلسدُررررى خرررراُووى     

ى 2118(ى ضرررراَهى 7ُيشررررتةجَيجووْ بررررؤ داُيشررررتواُى ٓررررةزَيٌى كوزدضررررتاُى ذًررررازة )
 21112(ى ضاَهى 16ٓةًوازكساو بة ياضاى ذًازة )

 ًاددةى ٓةىتةَ: 
( ضررةدو ٓةىررتاو ثَيررِج ًويرراز ديِرراز  ررةزخاْ      185211121112111): طوذًةيررةن بررةبِسى  يةكررةَ

دةكسَيررت بررؤ ثشررتلرييلسدُى حيصبررةكاْ   وة خررةزجلسدْ هررةَ  ررةزخاُلساوة هررة اليررةْ  
ئةجنوًةُى وةشيساُةوة برةثَيى زَيلرازيي كرا يي دةبَيرت  بةًرةزجَيم ئرةو برِسة ثازاُرةى         

(دا وةزطررياوْ  طروية   2112  2111وةن ثَيشيِة هة اليةْ حيصبةكاُةوة هة ٓرةزدوو ضراَهى )  
 بلسَيّ   اوةكو دةزكسدُى ياضاى ثشتلرييي دازايي حيصبةكا2ْ

( ثرراشدة ًويرراز ديِرراز بررؤ زَيلخررساوة ُاحلوًيررةكاْ   15211121112111: طوذًةيررةن بررةبِسى )دووةَ
 21112(ى ضاَهى 1 ةزخاْ دةكسَيت بةثَيى ياضاى زَيلخساوة ُاحلوًيةكاُى ذًازة )

 ًاددةى ُؤيةَ: 
: وةشازة رى دازايري و ئرابوزى ثابةُرد دةبَيرت برة برةزدةواًجووْ هرة دابيِلسدُرى ةرةزشى           يةكةَ

خاُووبررةزةو  كشررتوكاَهيي و  ثيشةضرراشيي و  طةىررت وطرروشازييض  ثررسؤذة بضررووكةكاْض     
 ةًويولسدُي ضِدوةى ُيشتةجَيلسدْ/ دةضتةى وةبةزَٓيِاْ بةطوذًةيةن كة بِسةكرةى  
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ًويرراز ديِررازةو بررةطوَيسةى ئررةو ضررتاُدةزو زَيٌِايياُررةى ( ىررة  ضررةد 611211121112111)
وةشازة ررى دازايرري و ئررابوزيي بررة ٓةًآررةُلى هةطررةَي وةشازة ررة ثةيوةُرردازةكاْ  دةزيرراْ  

 دةكاا2
( بيطرت و ثَيرِج ًويرؤْ ديِراز برؤ ٓاواَل يراُى       2521112111: ةةزشى خاُووبرةزة برة برِسى )   دووةَ

ى ِزاطواضرتِى شؤزةًورَي هرة اليرةْ زذَيٌرى      ُاوةُدي ئرةو ةرةشاو ُاحياُرةى هرة ضرا ةوةخت     
 هةُاوضوو وَيساُلساوْ  ديازى دةكسَيت2

 
 ًاددةى دةيةَ: 

( ثَيررِج 521112111: بررةزدةواًجووْ هررة دابيِلسدُررى ثَيشرريِةى ٓاوضررةزطرييي بررة بررِسى )  يةكررةَ
 ًويؤْ ديِاز2

ئرةُفاهلساواْ    : بِسة ثازةى ضةزفلساو وةن ثَيشيِةى ٓاوضةزطرييي بؤ ًِدااَلُى ىرةٓيدو دووةَ
 وةن بةخشيَِيم كة ُاطةِزَيتةوة  ٓةذًاز دةكسَيت2

 ًاددةى ياشدةَ: 
( ثةجنا ًويراز ديِراز برؤ ثسضرى كؤضرلسدْ و كؤضرثَيلساواْ       51211121112111طوذًةيةن بةبِسى )

  ةزخاْ دةكسَيت2
 ًاددةى دواشدةَ: 

ى دةزةوةى ٓرةزَيٍ   ضةزبازى  رةزخاُلساوةكاُى بودجرةى وةبرةزَٓيِاُى ُاوضرة كوزدضرتاُيةكاُ     
 ( ثةجنا ًوياز ديِاز بؤ ئةَ ُاوضاُة  ةزخاْ دةكسَيت512111211121112طوذًةيةن بةبِسى )

 ًاددةى ضَيصدةَ: 
( ىةضررت و ثَيررِج ًويرراز ديِرراز وةن كؤًررةكى كشررتوكاَهيي  65211121112111طوذًةيررةن بررةبِسى )

 ى ضرةزفلسدُى برِسة ثرازة     ةزخاْ دةكسَيت و وةشيسى كشتوكاَي و ضةزضراوة ئاوييرةكاْ دةضرةالَ   
 ةزخاُلساوةكاُى دةبَيت بة ًةبةضرتى ثِسكسدُرةوةى ثَيداويطرتيةكاُى ٓرةزَيٍ بةًرةزجَيم برؤ       

 ًةبةضتى  س هَيللواضتِةوةى )ًِاةوة(  يادا ُةكسَيت2  
 بةىى ضَييةَ
 )دةضةاَل ةكاْ(

 ًاددةى ضوازدةَ: 
زةكيةكاْ )ًووضرة  كةهوثرةي و   : ضةزفلسدْ هرة ثازةداُساوةكراُى )اعتٌراداا( ذًَيرسة ضرة     يةكةَ

خصًررررة لوشازى  ضرررراكلسدُةوة  كؤًررررةن  بةخشرررره  خررررةزجى  ررررس  خةزجيررررةكاُى  
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عَيساق هرة اليرةْ وةشازة رى دازايري      –وةبةزَٓيِاْ( هة َُيو بودجةى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
 و ئابوزييةوة ئةجناَ دةدزَيت2

ي طسنُررةدزاوْ بررة : ئةجنوًررةُى وةشيررساْ بررؤى ٓةيررة وةشيررسو ضررةزؤكى ئررةو اليةُاُررة   دووةَ
وةشازةا  زابطررررثَيسَيت  و وةشيررررسي  بررررؤى ٓةيررررة ثازَيصطررررازو بسيلررررازى وةشازةا و    
بةزَيوةبررةزة طشررتيةكاْ زابطررثَيسَيت بررة دةضررةاَل ى ضررةزفلسدُى ِزاضررتةوخؤ هررة بررةز       

 زؤىِايي ئةو  ةزخاُلساواُةى هة َُيو بودجةى ضااَلُةياْ ًتٌاُةى ثَيدزاوة2
 

 ًاددةى ثاشدةَ: 
 َ عَيرساق بررؤى ٓةيرة هَيللواضرتِةوة )ًِاةوررة( هرة َُيررو      -زؤكى ثةزهررةًاُى كوزدضرتاْ  : ضرة يةكرة

 ثازةداُساوةكاُى  ةزخاُلساو بؤ ثةزهةًاْ  ئةجناَ بداا2
: ضةزؤكى ئةجنوًةُى دادوةزيي ٓةزَيٍ بؤى ٓةية هَيللواضتِةوة هة َُيو ثازةداُساوةكراُى  دووةَ

 اا2 ةزخاُلساو بؤ ئةجنوًةُى دادوةزيي  ئةجناَ بد
: وةشيسى ثرُداُاْ  هة ضةز داواكازى وةشازة رى ثةيوةُرداز  برؤى ٓةيرة هَيللواضرتِةوةى      ضَييةَ

ثَيويطت بؤ ثسؤذةكاُى وةبةزَٓيِاْ هرة َُيرو بودجرةى وةبرةزَٓيِاُى ٓرةًاْ وةشازةا و      
هررة ضررِووزى يررةن ثازَيصطررادا  ئررةجناَ بررداا و وةشازة ررى دازايرري و ئررابوزى هررَي ئاطرراداز    

 بلا ةوة2
: وةشيررسى دازايرري و ئررابوزى و بةٓةًآررةُلى هةطررةَي وةشازة ررى ثرُررداُاْ و وةشازة ررة   زةَضرروا

ثةيوةُرردازةكاْ  بررؤى ٓةيررة هَيللواضررتِةوةى ثَيويطررت بررؤ ثسؤذةكرراُى وةبررةزَٓيِاْ هررة  
َُيررواْ وةشازة ررةكاْ و هررة ضررِووزى يررةن ثازَيصطررا يرراْ يررةن ةررةشاو هررة َُيررو بودجررةى     

 اَ بداا2وةبةزَٓيِاُى ثةضةُلساودا  ئةجن
: وةشيسى ىازةواُي و طةىت و طوشاز ضةزثشم دةكسَيت برة ئةجناًرداُى هَيللواضرتِةوة    ثَيِجةَ

هررة َُيررواْ دآا ررة خؤية يررةكاُى بودجررةى داًررةشزاوةكاُى ىررازةواُى هررة َُيررو يررةن          
ثازَيصطرراداو ئةجناًررداُى هَيللواضررتِةوة هررة َُيررو ذًَيررسةى كةهوثررةي و خصًررة لوشازي و   

 داًةشزاوَيلى ىازةواُيي2ضاكلسدْ بؤ ٓةز 
: ٓررةزدوو وةشيررسى ئاوةداُلسدُررةوةو وُيشررتةجَيلسدْ و ىررازةواُى و طةىررت و طرروشاز    ىةىررةَ

بؤياْ ٓةية هَيللواضتِةوةى ثَيويطت برؤ ئرةو ثسؤذاُرةى  ايجرة ّ برة وةشازةا هرة َُيرو        
ثازَيصطا ياْ يةن ةةشادا  ئةجناَ بدةْ و ٓرةزدوو وةشازة رى   بودجةداو هة ضِووزى يةن 

 دازايي و ئابوزى ثرُداُاُى هَيى ئاطاداز بلةُةوة2
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 ًاددةى ىاشدةَ: 
: وةشيررسى دازايرري و ئررابوزى دةضررةاَل ى ٓةيررة هَيللواضررتِةوة هررة َُيررواْ ثازداُساوةكرراُى    يةكررةَ

( ًووضررة  ضرروُلة  )اعتٌرراداا( يررةن دةزواشة ئررةجناَ بررداا  جلررة هررة بةىررى )ف ررى     
 دةكسَيت بؤى بلواضرتَيتةوةو ُاكسَيت هَيى بلواضرتَيتةوة2

: وةشيرررسى دازايررري و ئرررابوزى برررؤى ٓةيرررة هَيللواضرررتِةوة هرررة َُيرررواْ ثازةداُساوةكررراُى     دووةَ
)اعتٌررراداا( دةزواشةكررراُى بودجرررة ئرررةجناَ برررداا بةًةبةضرررتى دابيِلسدُرررى  واُررراى   

دةدزَيت هة وةشازة َيم جيابلسَيِرةوةو  سَيِرة   ضةزفلسدْ بؤ ئةو كازطَيِسيياُةى بِسياز 
ضررةز وةشازة َيلررى  ررسو وةشيررسى  ايجة ةُررد بررؤى ٓةيررة هَيللواضررتِةوة هررة َُيررو يررةن   

 بة )ةطٍ(دا و يةن يةكةى ضةزفلسدْ  ئةجناَ بداا2
: ُاكسَيررت ٓرريَ هَيللواضررتِةوةيةن هررة َُيررواْ ثازَيصطاكاُرردا هررة َُيررو  ررةزخاُلساوةكاُى     ضررَييةَ

 ُى ئاوةداُلسدُةوةو طةىةثَيداُى ٓةزَيٍ و ثازَيصطاكاْ( ئةجناَ بدزَيت2)ثسؤذةكا
: ُاكسَيرت هَيللواضرتِةوة هرة  رةزخاُلساوةكاُى خرةزجى ثسؤذةكراُى وةبرةزَٓيِاْ  وا رة         ضوازةَ

 رررررةزخاُلساوةكاُى )بودجرررررةى وةبرررررةزَٓيِاْ(  برررررؤ  رررررةزخاُلساوةكاُى خرررررةزجى   
 ةوةْ(  ئةجناَ بدزَيت2بةطةِزخطو  وا ة  ةزخاُلساوةكاُى )بودجةى ِز

ى كرراُوُى 31: ئررةو ثازةداُساواُررةى )اعتٌرراداا( هررةَ ياضررايةدا ثةضررةُدكساوْ  رراوةكو     ثَيِجررةَ
برررةكازدةَٓيِسَيّ و دآا رررة دةضرررتةبةزكساوةكاْ  ررراوةكو  2113يةكرررةًى ضررراَهى دازايررري 

ةوة 2113 ؤًاز دةكسي2ََّ بةاَلَ ئةو دآا اُةى هرة دواى كؤ رايي ضراَهى دازايري      31/12/2113
  ؤًاز دةكسَي2ّ 2114وةزدةطريَيّ  ئةوا وةن دآا َيم بؤ بودجةى ضاَهى دازايي 

 ًاددةى حةظدةَ: 
( ضَي ضرةدو  35121112111: وةشيسى  ايجة ةُد دةضةاَل ى ضةزفلسدُى ٓةية بة بِسَيم هة )يةكةَ

ثررةجنا ًويررؤْ ديِرراز شيررا س ُررةبَيت بررؤ ٓررةز حاَهررة َيم و  بررؤى ٓةيررة ضررةزؤكى ئررةو      
زًاُلاُررةى ضررةز بررة وةشازة ةكررةى ئررةوْ زابطررثَيسَيت بررة ضررةزفلسدُى بِسَيررم هررة      فة
 ( دوو ضةدو ثةجنا ًويؤْ ديِاز شيا س ُةبَيت251211121112)

: ضةزؤكى ئةو دةضتاُةى بة وةشازةا ُةهلاوْ دةضةاَل ي ضرةزفلسدُى بِسَيليراْ ٓةيرة هرة     دووةَ
 بؤ ٓةز حاَهة َيم2 ( ضَي ضةد ًويؤْ ديِاز شيا س ُةبَيت  31121112111)

 : هة )يةكةَ( و )دووةَ(ى ضةزةوة ئةًاُةى خوازةوة ِزةضاو دةكسَيّ:ضَييةَ
2 ضررةزفلسدُةكة بررةثَيى ئررةو ثرررازةداُساوة )اعتٌرراداا( ثةضررةُدكساواُةى بودجررةى طشرررتيي       1

 ضااَلُةو بؤ ئةو ًةبةضتاُة بَيت كةوا بؤياْ ديازي كساوة2
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تٌرراداا( هررة بودجررةى طشررتى  ررةزخاْ كررساوْ و زَيلررة   2 ثابةُرردبووْ بررةو ثازةداُساواُررةى )اع2
ُادزَيت بة ضووُة َُيو ثابةُرديي دازايري شيرا س هرةوةى هرة بودجرةى ضرااَلُة برؤى  رةزخاْ          

 كساوة2
: وةشيسى ىازةواُي و طةىت و طوشاز دةضةاَل ى ضةزفلسدُى ِزاضتةوخؤى ٓةيرة هرة برِسة    ضوازةَ

 ثازةى دآا ى ىازةواُي2
 ةُدزوضررتى و كازةبرراو ُرراوةخؤو هررة َُيررو ئررةو زَيراُررةى كررة هررة بِسطررةى   : وةشيسةكرراُى ثَيِجررةَ

ى ًرراددةى دووةَ بؤيرراْ ديررازى كررساوة  دةضررةاَل ى ضررةزفلسدُى ِزاضررتةوخؤياْ    3دووةَ/
 ٓةية هة بِسة ثازةى دآا ى كة هةالياُدا دةضتةبةزكساوة2

 ًاددةى ٓةذدةَ: 
اآلُة دةدزَيرت برة فةزًاُجرةزاْ برؤ     ثَيويطتة كؤى طشتى ثاداىتى ُةختيِةيي و ىتةكيياُةى ضر 

يةن كةس و بؤ ٓةًاْ كاز  هة َُيو  ةزخاُلساوة بِسيازدزاوةكاُى بودجةى  ايجة ةُرد  هرة دوو   
ًويؤْ ديِاز شيا س ُةبَيت هة حاَهة ى ٓةَهطاُياْ بة ِزةجنرداُى ِزادةبرةدةز هرة كرا ى زاثةِزاُردُى      

و ثاداىرتاُةى دةبةخشرسَيِة كازًةُرداُى    ئةزكةكاُى فةزًاُجةزَيتى كرة هرة ئةضرتؤياْ دايرة  ئرة     
ثرررسؤذةى وةبرررةزَٓيِاْ هرررة زَيررررةى بةدواداضرررووْ و ضةزثةزىرررتيلسدْ و ثاداىرررتى ئةُرررداًاُى 
ئةجنوًةُررةكاُى ىررازةواُي كررة ًاُلاُررة بؤيرراْ ضررةزم دةكسَيررت  بررةدةز دةخررسَي2ّ و بررةثَيى        

 زَيٌِايَيم كة وةشازة ى دازايي و ئابوزى دةزيدةكاا2
 بةىى ضوازةَ

 ركاا()ًي
 ًاددةى ُؤشدةَ: 

: ثَيويطتة هة ضةز وةشازة ى دازايري و ئرابوزى برة ٓةًآرةُلى هةطرةَي وةشازة رةكاُى  رس        يةكةَ
ئاًرادة بلراا و هةبرةز     2113ووزدةكازيي ًيركا ى دةضتةكاُى ٓرةزَيٍ برؤ ضراَهي دازايري     

ٓةشاز  ( ثاشدة152111زؤىِايي  َيضووُى ًووضة ثةضةُدكساوةكاُى ٓةزَيٍ  كة دةطا ة )
 21132ثوةى فةزًاُجةزَيتى  اشة بؤ ضاَهى 

: ثَيويطتة هة ضرةز دةضرتةو وةشازةا و ئرةو اليةُاُرةي طسنُرةدزاوْ برة وةشاةا ذًرازةى        دووةَ
دابررة  بلةُررة ضررةز ًيركررى   2113ثوررة فةزًاُجةزَيتيررة  اشةكرراُي َُيررو ًيركررى ضرراَهى   

دةزكررساو هررة ئةجنوًررةُى   داًررةشزاوةكاُى ٓررةزَيٍ و ثازَيصطاكرراْ بررةطوَيسةى زَيٌِررايي    
 وةشيساُةوة2



 

11 

: ثَيويطرررتة هرررة ضرررةز وةشازةا و ئرررةو اليةُاُرررةي طسنُرررةدزاوْ برررة وةشاةا ئرررةو ثورررة  ضرررَييةَ
ِزابلررررةيَيَِيت بؤئررررةوةي ًيلرررراُيصًى  2113فةزًاُجةزَيتيررررة  اشاُررررةي َُيررررو ًيركرررري 

داًةشزاُررردْ و ًةزجرررةكاُى يرررةكخساو برررّ و هةيرررةن كا ررردا ِزاطةياُررردزابّ  ررراوةكو      
 َيِاُى ئةجنوًةُى خصًة ى طشيت هة ٓةزَيٌدا2ثَيلٔ

: وةشازةا و ئررةو اليةُاُررةي طسنُررةدزاوْ بررة وةشاةا ثابةُررد دةبَيررت بررة ئاًررادةكسدُي ضرروازةَ
ضررةُد ُةخشررةيةن كررةوا ذًررازةى فةزًاُجررةزو ُرراوو ُاوُيشرراْ و ثوررة فةزًاُجررةزَيتيي  

داًرةشزاوْ هةطرةَي   ئةواُةى بةطوَيسةى ئرةو زَيراُرةى هرة ضرةزةوة ئاًاذةيراْ برؤ كرساوة        
فةزًاُى  ايجةا بة داًةشزاُدْ هة خؤبلسَيت و ثَيشلةىى بلراا برة وةشازة رى دازايري     

 و ئابوزي2
: ُابرررو برررةبو ِزةشاًةُررردى وةشازة رررى دازايررري و ئرررابوزى طسَيجةضرررتى كرررازكسدْ هرررة     ثَيِجرررةَ

ة فةزًاُلةكاُى ٓةزَيٌدا بجةضرتَيت  وة ئةوهةويةا هة داًةشزاُدْ دةدزَيترة طسَيجةضرت  
بررةزكازةكاْ و ًرراوةى طسَيجةضررتةكة بررؤ ًةبةضررتى خاُةُشرريِى بررة خصًررةا ٓررةذًاز    
دةكسَيت  و وةشيسى دازايي و ئابوزى بؤى ٓةية ئةَ دةضةاَل ة برةطوَيسةى ثَيويطرت برة    

 وةشيسو ضةزؤكى اليةُى طسنُةدزاوْ بة وةشاةا   زابطثَيسَيت2
وةشازة رررة ثةيوةُررردازةكاْ   : وةشازة رررى دازايررري و ئرررابوزى برررة ٓةًآرررةُلى هةطرررةيَ    ىةىرررةَ

زادةضثَيسدزَيت بة داًةشزاُدُى ئةو طسَيجةضتلازاُةى كةوا شيا س هرة ضرَى ضراَي بةضرةز     
طسَيجةضتى داًةشزاُدُياْ  َيثةِزى كسدووة  هة ضرةز ًيركرى ٓةًيشرةيي و برة ٓرةًاْ      

و  2113ذًازةو ٓةًاْ ثطثؤِزى ئةواُةى ِزةواُرةى خاُةُشريك كرساوْ برؤ ضراَهى دازايري       
 ةثَيى زَيٌِايَيم كة وةشازة ى دازايي و ئابوزى دةزيدةكاا2ب

 ًاددةى بيطتةَ: 
بررة ًةبةضررتى ٓاُررداُى طواضررتِةوةى فةزًاُجررةزاْ هررة كررةز ى طشررتى بررؤ كررةز ى  ايجررةا )و      

 -زَيِوَيِيلسدُى ًيركى حلوًي(:
ى و : هرة حاَهرة ى ِزةشاًةُردى فةزًاُجرةز هةضرةز دةضرت ٓرةَهلس ّ هرة فةزًاُجةزَيتيةكرة         يةكةَ

طواضتِةوةى بؤ كةز ى  ايجةا  ئرةوا ئرةو فةزًاُلةيرةى هَيرى طواضررتاوة ةوة برةزدةواَ       
( ضراَي ضرةزبازى دآا ةكرةى هرة     5دةبَيت هة ضةزفلسدُى ُيوةى ًووضةكةى بؤ ًاوةى )

 كازة ُوَييةكة2



 

12 

: ضةزجةَ ًافة خاُةُشيِيةكاُى فةزًاُجةز دةطواضررتَيتةوة برؤ بيٌرة كؤًةاَلية يةكرةى     دووةَ
كررةز ى  ايجة رردا بررةثَيى حوكٌررةكاُى ياضرراى خاُةُشرريِى و بيٌررةى كؤًةاَليررة ى و  هررة 

 ٓةًوازكساوة كازثَيلساوةكاُى هة ٓةزَيٌدا2
ثَيويطرررتة هرررة ضرررةز وةشازة رررى دازايررري و ئرررابوزى زَيٌِرررايي ثَيويطرررت برررؤ ئاضررراْ          ضرررَييةَ:

جَيجرررةجَيلسدُى حوكٌرررةكاُى ئرررةَ ًاددةيرررةو ديرررازيلسدُى ضرررتاُدةزو ًةزجرررةكاُى    
 بلاا2دةز

 
 
 
 

 بةىى ثَيِجةَ
 )حوكٌة كؤ اييةكاْ(

 ًاددةى بيطت و يةكةَ: 
ثَيويطتة هة ضرةز حلوًرة ى ٓرةزَيٍ يةكطراُى دةضرتةبةز بلراا هرة َُيرواْ ًووضرةو دةزًاَهرةى           
كازًةُداُى هة ٓةزَيٌدا هةطةَي ًووضرةو دةزًاَهرةى ٓاوىراُةكاُياْ هرة كازًةُرداُى حلوًرة ى       

اُى ٓررةزَيٍ بررة ًررةزجَيم ئةًررة ُةبَيتررة ٓررؤى كةًلسدُررةوةى ُاوةُررديي بررةثَيى ياضررا بررةزكازةك
(ى ئرررةَ ياضررراية 37ًووضرررةو دةزًاَهرررةى ٓرررةز يرررةكَيلياْ و ئةواُرررةى حوكٌرررةكاُى ًررراددةى )  

 دةياُلسَيتةوة بةدةزدةكسَي2ّ
 ًاددةى بيطت و دووةَ: 

    ْ  ثَيويطتة هة ضةز حلوًة ى ٓةزَيٍ يةكطاُى دةضتةبةز بلاا هرة َُيرواْ ًووضرةى خاُةُشريِا
هررة ٓةزَيٌرردا هةطررةَي ًووضررةى ٓاوىرراُةكاُياْ هررة خاُةُشرريِةكاُى حلوًررة ى ُاوةُررديي بررة      

 ًةزجَيم ُةبَيتة ٓؤى كةًلسدُةوةى ًووضةكاُياْ بةثَيى ياضا بةزكازةكاُى ٓةزَي2ٍ
 ًاددةى بيطت و ضَييةَ: 

 ثَيويطرتة هرة ضررةز حلوًرة ى ٓررةزَيٍ كراز بلرراا برؤ دابيِلسدُررى برِسة ثررازةى ثَيويطرت )ضرريوهة       
ُقدية( هة اليةْ بةُلة حلوًيةكاُةوة بؤ ًطرؤطةزكسدُى ضرةزفلسدُى ًووضرةى فةزًاُجرةزو     

 خاُةُشيِاْ هة كا ة ديازيلساوةكاُياُدا2
 ًاددةى بيطت و ضوازةَ: 
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ثَيويطتة هة ضةز حلوًة ى ٓةزَيٍ دووبازة ضاو  شَيَِيتةوة بةو بِسيازو زَيٌِايياُةى  ايجرة ّ  
يرة ى و بيٌرةى كؤًةاَليرة ى برة ًةبةضرتى كةًلسدُرةوةى زَيررةى        بة  رؤِزى ضراودَيسيي كؤًةالَ  

 بَيلازي و ٓةذازيي2
 ًاددةى بيطت و ثَيِجةَ: 

ثَيويطتة هة ضةز حلوًة ى ٓةزَيٍ يةكطاُى دةضتةبةز بلراا هرة َُيرواْ ًووضرةو دةزًاَهرةكاُى      
و  َٓيرررصى ثَيشرررٌةزطة هةطرررةَي ٓاوىررراُةكاُياْ هرررة َٓيرررصة ضرررةكدازةكاُى عَيساةيررري ُاوةُرررديي   

ةةزةبووكسدُةوةياْ هرة دواى وةزطس ِرى ضرةزجةَ ىايطرتة دازاييرةكاُى حلوًرة ى ٓرةزَيٍ هرة         
 (21132-2117الى حلوًة ى ُاوةُديي بةثَيي ياضاكاُى بودجةى طشتى ضاَهةكاُى )

 ًاددةى بيطت وىةىةَ: 
 ثَيويطتة هة ًاوةى خوىل طسَيدزاوى دووةًى خوىل ٓةَهجرازدُيي ضَييةًةى ثةزهةًاُدا:

ضررةزؤكى ديررواُى ضرراودَيسيي دازايرري ٓررةزَيٍ داثررةشزَيت بررةثَيى ئررةو ًيلاُيصًررةى هررة  كررةَ: ية
 دةةى هة ضةز كساوة2 2118(ى ضاَهى 2ياضاى ذًازة )

(ى 3ثَيلَٔيِرراُى دةضررتةى دةضررثاكيي ٓررةزَيٍ بررةثَيى ياضرراى دةضررتةى دةضررثاكيي ذًررازة )دووةَ: 
 21112ضاَهى 

 ًاددةى بيطت و حةو ةَ: 
(ى 7ةز حلوًة ى ٓةزَيٍ ئةجنوًةُى زاذةى طشتيي ٓةزَيٍ بةثَيي ياضاى ذًازة )ثَيويطتة هة ض

   ثَيلجَٔيَِيت21112ضاَهى 
 ًاددةى بيطت و ٓةىتةَ: 

ثَيويطتة هة ضةز حلوًة ى ٓةزَيٍ ثسؤذةيةن ثَيشلة  بلاا بة ٓرةًوازكسدُى ياضراي ًرام و    
بةىَيوةيةن كرة هةطرةَي    2117َهى (ى ضا9ئيٌتياشا ى كةضوكازى ىةٓيداْ و ئةُفاهلساواْ ذًازة )

 خةباا و ةوزباُيةكاُياُدا بلوجنَيت2
 ًاددةى بيطت و ُؤيةَ: 

%ى ًووضرةى بِرةِزة ى شاُايراُيي    21ثَيويطتة هة ضةز حلوًة ى ٓةزَيٍ دةزًاَهةيةن بة زَيرةى 
 ئاييِى )ثَيشِوَيرو وو ازخوَيّ( هة وةشازة ى ئةوةام و كازوبازى ئاييِى  بجةخشَيت2

 ضييةَ:  ًاددةى
ثَيويطتة هة ضةز حلوًة ى ٓةزَيٍ هة حاَهة ى ِزووداُى طؤِزاُلرازي هرة بةىرة بودجرةى ٓرةزَيٍ      

   ئاطادازى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ بلا ةوةو بيخا ة بةزدةًى بؤ ثةضةُدكسد21132ْبؤ ضاَهى 
 ًاددةى ضى و يةكةَ: 
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  ُاكسَيرت داواى وةزطس ِرى   عَيساةردا  –هة دواى دةزضوواُدُى ئةَ ياضاية هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
 ٓيَ  ةزخاُلسدَُيلى شيا س هة وةشازة ى دازايي و ئابوزى بلسَيت2

 ًاددةى ضى و دووةَ: 
ثَيويطررررتة هةضررررةز وةشازةا و فةزًاُلررررةكاُى ٓررررةزَيٍ ضررررةزجةَ ذًَيررررسة ًاُلاُةييررررةكاُياْ 

ةزُررةكاا  ( زؤذ هرة كؤ ررايي ٓرةز ًاُلَيرم  َيث   11)بودجرةكاُى ثَيداضرووُةوة( هرة ًاوةيررةن هرة )    
 ثَيشلة  بة وةشازة ى دازايي و ئابوزى/ بةِزَيوةبةزاية ى ذًَيسكازيي طشيت   بلة2ْ

 ًاددةى ضى وضَييةَ: 
ضةزؤكى فةزًاُلةى يةكةى خةزجييةكاْ كة هة ًاوةى ديازيلساودا هرة ثَيشلةىرلسدُى ذًَيرسة    

يي و زَيٌِاييرررة ى فةزًاُلةكرررةى دوادةكرررةوَيت  برررةثَيى زَيلرررازة ياضرررا2112كؤ اييرررةكاُى ضررراَهى 
 بةزكازةكاْ  ِزةواُةى هَيلؤَهيِةوة دةكسَيت2

 
 

 ًاددةى ضى و ضوازةَ: 
: ثَيويطتة هة ضةز طشرت وةشازةا و فةزًاُلرةى طسنُرةدزاوْ برة وةشاةا خةزجيرةكاُى      يةكةَ

بةطةِزخطرررو و وةبرررةزَٓيِاْ بةضرررةز ثازَيصطاكررراُى ٓةزَيٌررردا دابرررة  بلرررةْ هةطرررةَي  
اُى ٓررةز ثازَيصطايررةن و ئررةو ُاوضرراُةى شيررا س شياُيرراْ  ِزةضرراوكسدُى ضررِسى داُيشررتوو

 بةزكةو ووة هة دواى دوزخطتِةوةى خةزجيةكاُى ُاوةُديي وةشازةا2
: ثَيويطررتة هررة ضررةز ضررةزجةَ ثازَيصطاكرراْ ٓةًآررةُلى بلررةْ هةطررةَي وةشازةا و اليررةُى  دووةَ

ئررةَ طسنُررةدزاوْ بررة وةشاةا بررؤ جررةختلسدْ هررة جَيجررةجَيلسدُى بِسطررةى )يةكررةَ(ى 
 ًاددةية هة زَيلةو ى جَيجةجَيلسدُى كسدازةكيي بودجةدا2

: ثَيويطتة هة ضةز ديواُى ضاودَيسيي دازايي ٓةزَيٍ داوا بلاا هةو دةضتة ضراودَيسيياُةى  ضَييةَ
ثَييررةوة هلرراوْ و هررة ثازَيصطاكرراُى ٓررةزَيٍ بووُيرراْ ٓةيررة دَهِيررابّ هررة جَيجررةجَيلسدُى  

ةيررة هررة زَيلررةو ى جَيجررةجَيلسدُى كسدازةكيرري بِسطررةى )يةكررةَ(ى ضررةزةوةى ئررةَ ًادد
 بودجةدا2

 ًاددةى ضى و ثَيِجةَ: 
ثازَيصطا بؤى ٓةية  بة طوَيسةى ثطثؤزى  داوا هة ٓةز وةشازة َيم بلاا برة جَيجرةجَيلسدُى ئرةو    
ثِسؤذاُةى  هة ضةز ذًَيسة  ةزخاُلساوةكاُى ثسؤذةكراُى ئاوةداُلسدُرةوةو طةىرةثَيداُى ٓرةزَيٍ     

 ْ  بؤ ثازَيصطاكة  ةزخاُلساو2ْو ثازَيصطاكا
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 ًاددةى ضى و ىةىةَ: 
: ضررةزجةَ كةهوثررةي و كررااَل ٓاوزدةكرراُى فةزًاُلررةكاُى ٓررةزَيٍ و كررةز ى طشرريت هررة        يةكررةَ

زضوًا ى طوًسطيي دةبوزدزَيّ   بة ًةزجَيم بة ُراوى ئرةواْ برؤ برةكازَٓيِاُى ئرةواْ      
 ٓاوزدة بلسَي2ّ

ٓاوزدةكراُى فةزًاُلرةكاُى ٓرةزَيٍ و كرةز ى طشرتى       : هَيجوزدُى ضةزةوة كةهوثرةي و كراالَ  دووةَ
 كة هة اليةْ حلوًةا ياْ داًةشزاوة بةخشيِةزةكاُةوة دَيّ  هةخؤ دةطسَيت2 

 ًاددةى ضي و حةو ةَ: 
%ى ًووضررةى ضررةزؤكى ٓررةزَيٍ و جَيلسةكررةى و ضررةزؤكى    11بررةزدةواًجووْ هررة ضررةز بِسيِررى   

هرةًاْ و ضرةزؤكى ئةجنوًرةُى وةشيرساْ و     ثةزهةًاْ و جَيلسةكرةى و ضرلس َيسو ئةُرداًاُى ثةز   
جَيلسةكةى و وةشيسو ئةواُةى بة ثوةى وةشيسْ و ئرةوةى ًووضرةى وةشيرسو بسيلرازى وةشازةا     
وةزدةطسَيررت و ئةواُررةى بررة ثوررةى ئررةوْ و ئررةوةى ًووضررةى بسيلررازى وةشازةا وةزدةطسَيررت و   

شرررتيي  بةًةبةضرررتى زاوَيرررركازو خررراوةْ ثورررة  ايجة رررةكاْ و دادوةزو ئةُرررداًاُى داواكرررازيي ط 
ثشتلرييلسدُى ضرِدوةى كؤًرةكى  ووىرجواُى ىرَيسثةجنة برةطوَيسى ياضراى ضرِدوةى كؤًرةكى         

 21122(ى ضاَهى 11عَيساةى ذًازة ) - ووىجواُى ىَيسثةجنة هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
 ًاددةى ضي و ٓةىتةَ: 

َيرساق َُيرسدة يراْ    ثَيويطتة هة ضةز وةشازةا و اليةُى طسنُةدزاوْ بة وةشاةا كة هة دةزةوةى ع
شةًاهة ياْ ًؤَهرة ى خوَيِردُياْ ٓةيرة ثابةُردبّ برة دابةىرلسدُى بةىرة كوزضرى  رةزخاُلساو          

 بؤياْ   بةطوَيسةى زَيرةى داُيشتواْ و ثطثؤزى بؤ ٓةز ثازَيصطايةن2
 ًاددةى ضى و ُؤيةَ: 

 -حلوًة ى ٓةزَيٍ ثابةُد دةبَيت بة:
ثرُةى هة بودجةى وةبةزَٓيِاْ ِزاطةيَيِدزاوة هة : جَيجةجَيلسدُى ثسؤذةكاْ بةثَيى ئةو يةكةَ

اليةْ وةشازة ةكاْ و بةطوَيسةى ثطثؤِزييةكاُياْ  و ُاكسَيت ٓيَ وةشازة َيم ثسؤذة هرة  
 دةزةوةى ثطثؤزيي خؤى جَيجةجَي بلاا2

: ثَيويطتة هة ضةز وةشازة رى ثرُرداُاْ ِزاثرؤز ى بةدواداضرووُى وةزشيري يراْ ٓرةز ضرواز         دووةَ
 م ثَيشلة  بة ثةزهةًاُى كوزدضتاْ بلاا2ًاُط جازَي

 ًاددةى ضوةَ: 
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ثَيويطرررتة هرررة ضرررةز حلوًرررة ى ٓرررةزَيٌى كوزدضرررتاْ زَيلرررةى ياضرررايي برررؤ وةزطس ِرررى طشرررت    
ًطررتةحةةا ةكاُي حلوًررة ى ٓررةزَيٍ هررة الي حلوًررة ى ئيتيخاديررةوة  بررةطوَيسى حوكٌررةكاُى  

 دةضتووز  بلسَيتةبةز2
 ًاددةى ضى و يةكةَ: 

طةَي دآا ة وةدةضرتٔا ووةكاُى ثسؤضرة ُةو يرة  ايجة رةكاُى كَيَولرة ُةو يرةكاْ       ًاًةَهةكسدْ هة
(ى ياضراى ُرةوا و طراشى ٓرةزَيٍ ئرةجناَ      15بةطوَيسةى حوكٌةكاُى دةضتووزى عَيساق و ًراددة ) 

 دةدزَيت   اوةكو دةزكسدُى ياضاى ضِدوةى كوزدضتاْ بؤ دآا ة ُةو يةكا2ْ
 ًاددةى ضى و دووةَ: 

ز ئةجنوًرةُى وةشيرساْ ثَيرِسةوو زَيٌِرايي ئاضراُلاز برؤ ثيرادةكسدُى ثسةُطريثى         ثَيويطتة هة ضرة 
الًةزكةشى هة كا ى ًايةثَيداُى ) ويى(ى وةشازة ةكاْ بةثَيى ئةو دةضرةاَل اُةى هرةَ ياضرايةدا    

 ٓا ووْ  دةزبلاا2
 ًاددةى ضى و ضَييةَ:  

وةشيررسى ثرُررداُاْ  هررة ثَيويطررتة هررة ضررةز وةشيررسى دازايرري و ئررابوزى بررة ٓةًآررةُلى هةطررةَي   
( ثراشدة زؤذ هرة زَيلرةو ى بَروكسدُرةوةى ئرةَ ياضراية هرة زؤذُاًرةى فةزًييردا          15ًاوةيةن هة )

 َيثةِزُةكاا  زَيٌِايي ثَيويطت بؤ ئاضاْ جَيجةجَيلسدُى حوكٌةكاُى ئةَ ياضايةو  ديازيلسدُى 
 دةضةاَل ةكاُى ضةزفلسدْ بؤ كازطَيِسيية حلوًيةكاْ  دةزبلاا2

 
 
 دةى ضى و ضوازةَ: ًاد

كاز بة ٓيَ بِسيازَيلى ضةزثَيضيلاز بؤ ئةَ ياضاية ُاكسَيت و طةجنيِة ٓيَ بازطساُيَيلى دازايري  
 ئةَ بِسيازة هة ئةضتؤ ُاطسَيت2

 ًاددةى ضى و ثَيِجةَ: 
ثَيويطررتة هررة ضررةز ئةجنوًررةُى وةشيررساْ و اليةُررة ثةيوةُرردازةكاْ حوكٌررةكاُى ئررةَ ياضرراية       

 جَيجةجَي بلة2ْ
 دةى ضى و ىةىةَ: ًاد

ئررةَ ياضرراية هررة زؤذُاًررةى فررةزًى )وةةررايدى كوزدضررتاْ(دا بَرودةكسَيتررةوةو هررة زَيلررةو ى          
 ةوة جوبةجودةكسَيت1/1/21132
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 ٓؤية ثَيويطتلازةكاْ
  ئرةَ ياضراية   2113عَيرساق برؤ ضراَهى دازايري      –هةثَيِاو بِسيازداُى بودجرةى ٓرةزَيٌى كوزدضرتاْ    

 دةزضووَيِدزا2

هةاليةْ ضرةزؤكي ٓرةزَيٌي كوزدضرتاُةوة     2113(ي ضاَهي 2َيجيك/ ئةَ ياضاية بةبِسيازي ذًازة ) 
 دةزضوَيِسا2

 
 

 د2 حطّ حمٌد ضوزة
 جَيلسي ضةزؤكى ثةزهةًاُى

 كوزدضتاْ ر عَيساق

 




