
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

٢ 
 

 

 

 

 

 
 
  
  

 
                 

  



 

٣ 
 

  

  الفهرست

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CD
 

 



 

٤ 
 

 
 
 

  

 




 

٥ 
 

  

 

  

           

              

               

              

              

               

                

            

             

               

              

              

              

                 

               

               

             

              

           

                                       

 –  –               

            

                 

               

               

                  

               

                  



 

٦ 
 

              

                

               

      

    

 

 
 
 

 

  القاضي

  عالء جواد محيد

 رئيس هيئة دعاوى امللكية 
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 رئيس الهيئة 

دائرة التخطيط 
 والمتابعة 

 اتكنولوجيو 
 المعلومات والتدريب 

قسم 
التخطيط 
 والمتابعة

  قسم 
الرقابة 

والتدقيق 
 الداخلي 

مكتب رئيس 
 الهيئة

 

 قسم 

شؤون 

 المواطنين

هيئة مكتب 
الطعن 
 التمييزي

شعبة 
تنسيق 
 الخطة

 والمتابعة

شعبة البرمجة 

 البيانات وإدخال

 صيانةو 

 الحاسبات 

شعبة 
اإلعالم 

والعالقات 
 العامة

 شعبة 
الشكاوى 
ومقابالت 
 المواطنين

 
شعبة 
 الموازنة

شعبة 
 المخازن

والحسابات 
 المخزنية

 

 
شعبة 
 الرواتب

ة بشع
المتابعة 

والمخاطبات 
 الرسمية

  
التدقيق شعبة 

 االولى

  
تدقيق شعبة ال

والتفتيش 
 والمتابعة

شعبة 
التسجيل 
 والمتابعة

 

 الدائرة اإلدارية والمالية

 إدارةقسم 
الموارد 
 البشرية

قسم 
 الصيانة

قسم 
الشؤون 
 المالية

قسم 
 التعويضات

قسم 
الشؤون 

والدراسات 
والبحوث 
 القانونية

شعبة 
منطقة 
 بغداد

 والشمالية

شعبة 
 التوظيف
 والمالك
 والتقاعد

بنك شعبة 
 المعلومات 

شؤون و
الموظفين 
 واإلجازات

شعبة الصادر 
 والوارد

المركزي 
والبيانات 
واألضابير 
 الشخصية

 
 شعبة 
 االليات

  
التدقيق شعبة 

  الثانية

 مكتب
التصاريح 

 األمنية

شعبة 
إدخال 
 البيانات

شعبة 
البريد 
 المركزي

شعبة 
العالقات 

 العامة

شعبة 
 الحراسات

 و الحمايات 

شعبة 
 الهويات

دائرة منطقة 
 بغداد

دائرة منطقة 
إقليم 

 كردستان

دائرة 
المنطقة 
 الشمالية

دائرة منطقة 
الفرات 
 األوسط

دائرة 
المنطقة 
 الجنوبية

شعبة 
 الصيانة

والخدمات 
 االدارية

شعبة 
 الدعاوى

 شعبة 
 العقود

واللجان 
 القضائية

شعبة اللجان 
 التحقيقية

شعبة الوظيفة 
 العامة

واالستشارات 
 القانونية

شعبة الصادر 
والوارد 
وإدخال 
 البيانات

شعبة حقوق 
 اإلنسان

المنطقة شعبة 
الجنوبية 
والفرات 
االوسط و 

 إقليم كردستان

 
الشعبة 
 األمنية

شعبة 
التصريح 

 األمني

شعبة 
الشؤون 

 الفنية

شعبة 
الدفاع 
 المدني

 
الشعبة 
 اإلدارية

 

  
التدقيق شعبة 

   الثالثة
شعبة 

 المصروفات

 
شعبة 

 السجالت

 
 الدائرة القانونية

 

 

ادارة شعبة 

الجودة الشاملة 

والتطوير 

 المؤسسي

 شعبة
التأهيل والتطوير 

 والترجمة
 

شعبة الحفاظ 

على سالمة 

 اللغة العربية

مكتب 
المفتش 

 العام
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  -تعاقب على رئاسة هذه الهيئة ثالثة رؤساء وهم كل من : 

١.   )               

٢.                 

٣.    )   (        

  الفترة الزمنية  رئيس الهيئة  ت

عدد الدعاوى في اللجان 
  القضائية

عدد الدعاوى في الهيئة 
  التمييزية

قرارات 
التعويض 

  فةصروالم

  المحسومة  المستلمة  المحسومة  المستلمة

١  
السيد سهيل 
  محمد صالح

 ٢٠٠٤/حزيران
لغاية 

  ٢٠٠٥/حزيران
  اليوجد  ١٧٦١  ٢٩٣٩  ٧٣٣٩  ١٢٠٧٥٤

٢  
السيداحمد 
  شياع البراك

 ٢٠٠٥/تموز
لغاية 

٣/٦/٢٠١٠  
١٥٥٣  ١٤٠٥٦  ٣٥٣١٤  ٧٣٣٨٦  ٤٠٨٥٨  

٣  
القاضي 

السيد عالء 
  جواد حميد

 ٣/٦/٢٠١٠من  
لغاية 

٣١/١٢/٢٠١٨  
١٤٧٩٦  ٤٦٠٣٤  ٥٠٢٥٥  ٨٨٢٩٤  ١٦٩٤٦  
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المحسوم الكلي 
للجان القضائية

المحسوم الكلي 
للهيئة التمييزية

القرارات الكلية 
للتعويضات 
المصروفة
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88294

76034
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السيد سهيل محمد صالح

السيد احمد شياع البراك

القاضي السيد عالء جواد حميد
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  المستلمةعدد الدعاوى   الدائرة  ت

 ٥٦٢٤٦  بغـــــدادمنطقة فروع   ١

 ١٥٨٥٨  إقليم كردستانمنطقة فروع   ٢

 ٦٥٣٠٦  الشماليةالمنطقة فروع   ٣

 ١٥٦١٦  الفرات االوسطمنطقة فروع   ٤

 ١٤٠٣٥  الجنوبيةالمنطقة فروع   ٥

  ١٦٧٠٦١  المجموع الكلي
١.  
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  %النسبة   المحسومةللدعاوى  الكليعدد ال  الدائرة  ت

 ٣٣٫٧٨ ٥٧٠٩٥  بغـــــدادمنطقة فروع   ١

 ٩٫٨٢ ١٦٥٩٩  إقليم كردستانمنطقة فروع   ٢

 ٣٨٫٨١ ٦٥٥٩٩  الشماليةالمنطقة فروع   ٣

 ٩٫٢٨ ١٥٦٩١  الفرات االوسطمنطقة فروع   ٤

 ٨٫٣٠ ١٤٠٣٥  الجنوبيةالمنطقة فروع   ٥

  %١٠٠  ١٦٩٠١٩  المجموع الكلي

  
        

  

  

  

 

          

 

  

  

  

بغدادمنطقة
33.78%

إقليم كردستان
9.82%

المنطقة الشمالية 
38.81%.

االوسطالفرات
9.28%

المنطقة الجنوبية
8.30%

منطقة بغداد

إقليم كردستان

المنطقة الشمالية 

الفرات االوسط 

المنطقة الجنوبية
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               . ب

 الدائرة ت

عدد الدعاوى 

الكلي بذمة 

 الفرع

 عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية من حيث نوع القرار

 اعادة العقار
تعويض 

 مالي
 رد الدعوى

الحل 

 الطوعي

سحب 

 الدعوى
 إبطال

اعدام 

 قرار
 المجموع  أخرى

١ 
فروع منطقة 

 ٥٧٠٩٥ ٢٣٥  ١١ ٢٥٦٤٥ ١٦٣٤ ٥٤ ١٤٨٤٧ ٦٢١٦ ٨٤٥٣ ٥٦٢٤٦ بغداد

٢ 

فروع منطقة 

اقــــــليم 

 كردســــــتان
١٦٥٩٩ ٨  ٠ ٩٦٢١ ١٦٩ ٧ ٤٨٠٥ ١٨٤٦ ١٤٣ ١٥٨٥٨ 

٣ 

فروع 

المنطقة 

 الشــــماليـــة
٦٥٥٩٩ ٤٩  ١ ٣٣٠٥٦ ١٧٠٦ ١٠ ٢٢٠٧٢ ٣٢٩٢ ٥٤١٣ ٦٥٣٠٦ 

٤ 

فروع منطقة 

الفرات 

 األوسط
١٥٦٩١ ٢١  ٠ ٦٣٣٤ ٧٩٥ ١٦ ٣٥٤٠ ٣٠٥٨ ١٩٢٧ ١٥٦١٦ 

٥ 

فروع 

المنطقة 

 الجنوبية
١٤٠٣٥ ٣  ١ ٩٩٤٠ ١٥٧٨ ٠ ١٥٨٢ ٦٢٦ ٣٠٥ ١٤٠٣٥ 

 ١٦٩٠١٩ ٣١٦  ١٣ ٨٤٥٩٦ ٥٨٨٢ ٨٧ ٤٦٨٤٦ ١٥٠٣٨ ١٦٢٤١ ١٦٧٠٦١ الكلي المجموع
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                . ج

          

 الدائرة ت
عدد الدعاوى 
الكلي بذمة 

 الفرع

 عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية
نسبة المحسوم 

الكلي الى المستلم 
 الكلي الكلي %

 المجموع اشخاص دولة

١ 
فروع منطقة 

 ١٠١٫٥ ٥٧٠٩٥ ٩٧٣١ ٤٧٣٦٤ ٥٦٢٤٦ بغداد

٢ 

فروع منطقة 

اقــــــليم 

 كردســــــتان
١٠٤٫٧ ١٦٥٩٩ ١٩٤٤ ١٤٦٥٥ ١٥٨٥٨ 

٣ 

فروع 

المنطقة 

 الشــــماليـــة
١٠٠٫٤ ٦٥٥٩٧ ٢٥٤٧ ٦٣٠٥٢ ٦٥٣٠٦ 

٤ 

فروع منطقة 

الفرات 

 األوسط
١٠٠٫٥ ١٥٦٩١ ١٦٩٠ ١٤٠٠١ ١٥٦١٦ 

٥ 

فروع 

المنطقة 

 الجنوبية
١٠٠٫٠ ١٤٠٣٥ ١٣٥١ ١٢٦٨٤ ١٤٠٣٥ 

 ١٠١٫٢ ١٦٩٠١٧ ١٧٢٦٣ ١٥١٧٥٦ ١٦٧٠٦١ الكلي المجموع

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

           

فروع منطقة بغداد
101.5%

فروع منطقة اقــــــليم 
كردســــــتان

104.7%

فروع المنطقة 
الشــــماليـــة

100.4%

فروع منطقة الفرات 
األوسط

100.5%

فروع المنطقة الجنوبية
100%
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 الدعاوى المصدقة

 الدعاوى المنقوضة

  

  
  
 
  

  -: الهيئة التمييزيةالقرارات الصادرة عن  .٣     
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المستلم الكلي لدعاوى 
الطعن لمصلحة 
القانون لغاية 

٣١/١٢/٢٠١٨  

عدد الدعاوى الكلي 
المصدقة (رد الطعن) 

  ٣١/١٢/٢٠١٨لغاية 

عدد الدعاوى 
المصدقة (رد 

  الطعن) خالل شهر 
  االولكانون 

عدد الدعاوى 
المعدومة (الطعن 
لمصلحة القانون) 

  ٣١/١٢/٢٠١٨لغاية 

  
عدد الدعاوى 

المعدومة (تمييز) 
لغاية 

٣١/١٢/٢٠١٨  

الحسم الكلي 
لدعاوى الطعن 

لمصلحة القانون 
لغاية 

٣١/١٢/٢٠١٧  

نسبة الحسم 
بالنسبة 

لدعاوى الطعن 
  لمصلحة

  القانون 

٨٣  ١٦٧٧ ١  ١٥  ٢  ١٦٦١  ٢٠٣٠%  
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المعدومة 

)تمييز(

الحسم الكلي النسبة المئوية
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1661
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1677

83%
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  ت
  

 عدد القرارات تاريخ توزيع مبالغ التعويضات
عدد 

 المستفيدين
  المبالغ المخصصة

 لقراراتل

 ١٦٬٥٨٢٬٥١٩٬٥٠٠ ١٧ ١٥ ٢٠٠٦كانون االول/  ١
 ٩٬٦٨١٬٢٤٦٬٠٤٠ ٨٧ ٨٧ ٢٠٠٧حزيران/  ٢
 ٣٨٬٤٠٠٬٥٢٥٬٥٢٠ ٤٠٩ ١٤٢ ٢٠٠٧اب/  ٣
 ١٣٬١٧١٬٥٥٤٬٢٠٥ ١٨٣ ٧٤ ٢٠٠٧ايلول/  ٤
 ٤٬٦٨١٬٤٩٣٬٧٤١ ٩٨ ٢٤ ٢٠٠٧تشرين االول/  ٥
 ٢٬١٩٥٬٧٨٠٬٨٩١ ٤٥ ١٥ ٢٠٠٧تشرين الثاني/  ٦
 ٢٬٠١٦٬٥٨٩٬٦٧٦ ١٤ ٧ ٢٠٠٧كانون االول/  ٧
 ١٥٬٣٦٠٬٢٠٢٬٧٤١ ١٢٦ ٦٥ ٢٠٠٨كانون الثاني/  ٨
 ٢٠٬١٧٧٬٩٣٦٬٢٣٧ ٢٧٤ ١١٦ ٢٠٠٨شباط/  ٩

 ٤٩٬٣٩٦٬١٤٦ ١٥ ٥ ٢٠٠٨اذار/  ١٠
 ٧٬٠٧٧٬٧٧٤٬٧٦٦ ٨٦ ٤٣ ٢٠٠٨نيسان/  ١١
 ٢٨٬٩٣٤٬٩٦٥٬٦٠٩ ٢٤١ ١١٥ ٢٠٠٨ايار/  ١٢
 ١٬٣٠١٬٣٦٠٬٨٩٢ ٤٥ ١٧ ٢٠٠٨حزيران/  ١٣
 ٣١٬٧٥٩٬٥٨٠٬٣٤٠ ٦٠١ ١٨٦ ٢٠٠٨تموز/  ١٤
 ٧٠٠٬٥٩٥٬١٥٧ ٥١ ١١ ٢٠٠٨اب/  ١٥
 ١٨٬٦٩٢٬٩٢٩٬٣٥٩ ٤٠٨ ٨٩ ٢٠٠٨ايلول/  ١٦
 ٩٬٩٧٢٬٩٢٨٬٥٩١ ٢٣٤ ٥٧ ٢٠٠٨االول/تشرين   ١٧
 ٢٬٩٦٣٬٥٠٥٬٥٨١ ٨٦ ٢٨ ٢٠٠٨تشرين الثاني/  ١٨
 ٥٬٧٥٠٬٥٧٧٬٥٤٩ ١١٣ ٤٠ ٢٠٠٨كانون االول/  ١٩
 ٣٬٧٧٥٬٠٧١٬٥٦٩ ١٢٨ ٤٥ ٢٠٠٩كانون الثاني/  ٢٠
 ٩٦٣٬٩٥٧٬٣٥٣ ٣٠ ٢٠ ٢٠٠٩شباط/  ٢١
 ٥٦٤٬٧٩١٬٢٤٤ ٧ ٧ ٢٠٠٩اذار/  ٢٢
 ٨٬٣٤٥٬٩٣٢٬٩٢٤ ١٠٨ ٤٠ ٢٠٠٩نيسان/ ٢٣
 ١٬٩٩٦٬٣٠٥٬٠٣٦ ٥٠ ١٠ ٢٠٠٩ايار/ ٢٤
 ١٨٬٧١٩٬٦١٧٬٤٠٣ ١٦٢ ٦٠ ٢٠٠٩حزيران/ ٢٥
 ٦٥٦٬٢٤٠٬٢٩٧ ٨ ٨ ٢٠٠٩تموز/ ٢٦
 ٣٬١٤٦٬٥٨٤٬٩٧٩ ٦٠ ٢٠ ٢٠٠٩اب/ ٢٧
 ١٠٬٤٣١٬٥٩٥٬٨٥٩ ١٣٥ ٥٩ ٢٠٠٩ايلول/ ٢٨
 ٥٬٠٤٣٬٣٦٢٬٥٩١ ٤٦ ١٥ ٢٠٠٩تشرين االول/ ٢٩
 ٨٬٥٨٩٬١٩٦٬١٥٩ ١٤٧ ٥٣ ٢٠٠٩تشرين الثاني/ ٣٠
 ٤٬٥٩٠٬١١٦٬٨٥٨ ١٤٨ ٣٦ ٢٠٠٩كانون االول/ ٣١
 ٤٬٢٨٤٬١١٨٬٧٥٤ ٧١ ٢٦ ٢٠١٠شباط/ ٣٢
 ١٬٦٧٢٬٨٧٣٬٥٥٣ ٣٤ ١٦ ٢٠١٠اذار/ ٣٣
 ١١٬٧١٠٬٨٢٥ ١ ١ ٢٠١٠نيسان/ ٣٤
 ١٥٬٤٥٣٬٠٧٠ ٢ ١ ٢٠١٠ايار/ ٣٥
 ٣٢٨٬٨٧٥٬٠٠٠ ١ ١ ٢٠١٠حزيران/ ٣٦
 ٧٬٣١٢٬٢٨٤٬٤١٤ ٤٢ ٣٢ ٢٠١٠تموز/ ٣٧
 ٣٬١٥٣٬٤٦٨٬٨٨٢ ٣٦ ٢٥ ٢٠١٠اب/ ٣٨
 ٤٬٨٥٤٬٩٣٠٬١٦٠ ٤٩ ٢٥ ٢٠١٠ايلول/ ٣٩
 ٤٬٤٩٨٬٠٩٠٬٧٩١ ٥٩ ٢٥ ٢٠١٠تشرين االول/ ٤٠
 ٥٬٧٥٦٬١٣٢٬٣٥٤ ١٠٨ ٤٣ ٢٠١٠تشرين الثاني/ ٤١
 ٩٬٥٦٢٬٠٥٢٬٣٧٣ ١٨٦ ١٠٢ ٢٠١٠كانون االول/ ٤٢



 
 

٣١ 
 

 ١٬٤٤٥٬١٤٥٬٢٦١ ٢٦ ٨ ٢٠١١كانون الثاني/ ٤٣
 ٤٬٣٢٩٬٩٣٩٬٥٧٦ ١٠١ ٣٢ ٢٠١١شباط/ ٤٤
 ١٤٬٨٣١٬٧٨٩٬٦٠١ ٢٣٩ ٩٨ ٢٠١١اذار/ ٤٥
 ١٧٬٩٢٣٬٧٠٩٬٢٣١ ٢٧٠ ٨٤ ٢٠١١نيسان/ ٤٦
 ١٩٬٦٢٤٬٧١٦٬١٣٩ ١٩٦ ٩٣ ٢٠١١ايار/ ٤٧
 ١٨٬٠٥٦٬٢٥٣٬٠٣١ ٢٥٨ ١١٩ ٢٠١١حزيران/ ٤٨
 ١٨٬٠٧٦٬٤٥٦٬٠٠٩ ٤٦٧ ١٦١ ٢٠١١تموز/ ٤٩
 ٥٠٢٬٧٣٧٬٣٥٠ ١٦ ١٢ ٢٠١١اب/ ٥٠
 ٩٤٬٤٠٤٬٧٤٩ ٤ ٤ ٢٠١١ايلول/ ٥١
 ٢٦٬٨٨٧٬٠١٦ ١ ١ ٢٠١١االول/تشرين  ٥٢
 ٦٦٢٬٠٦٦٬٤٩٨ ١٣٢ ٥٣ ٢٠١١تشرين الثاني/ ٥٣
 ٤٬٧٦٨٬٨٣٣٬٦٨٤ ١٨١ ٩٤ ٢٠١١كانون االول/ ٥٤
 ١٬٨٩٢٬٢٦٩٬١١٧ ٤٤ ٣٤ ٢٠١٢شباط/ ٥٥
 ٤٬٩١٤٬٩٤١٬٩٥٨ ١٧٥ ٦٦ ٢٠١٢اذار/ ٥٦
 ١٢٬١٠٩٬١٤٢٬٤٢٠ ٢١٦ ١٠٨ ٢٠١٢نيسان/ ٥٧
 ٣٢٬٨٦٣٬٨٥٢٬٣٩١ ٥٠٦ ١٨٥ ٢٠١٢ايار/ ٥٨
 ٤٬٥٨٤٬١٢٧٬١٢٣ ١١٧ ٤١ ٢٠١٢حزيران/ ٥٩
 ١١٬٨٦٤٬١٤٤٬٥٠٢ ٤٩٢ ١٨٢ ٢٠١٢تموز/ ٦٠
 ٨٬٦٠٦٬٥٦٣٬٣٤٨ ١٧٩ ٦٨ ٢٠١٢اب/ ٦١
 ٥٬٩٦٧٬٨٥٢٬٩٠٣ ٢٤٠ ١٠٩ ٢٠١٢ايلول/ ٦٢
 ٤٬٣٢٩٬٩٤٨٬٢٢٩ ٢٢٩ ٨٠ ٢٠١٢تشرين االول/ ٦٣
 ٤٬٣٦٠٬٩١٧٬٦٨٨ ١٥٩ ٥٣ ٢٠١٢تشرين الثاني/ ٦٤
 ٩٬١٤٠٬٣٤٦٬٤٢٥ ٣٤٧ ١٨٠ ٢٠١٢كانون االول/ ٦٥
 ١١٬١٢٤٬٢١١٬٥٠٧ ٤١٦ ١٧٩ ٢٠١٣شباط/ ٦٦
 ١٣١٬٠٤٧٬٢٧٨٬٢٨٠ ١٥٨٤ ٥٠٦ ٢٠١٣اذار/ ٦٧
 ٦٤٬٥٠٦٬٠٢٩٬٩٢٨ ١٦٩٣ ٤٦٣ ٢٠١٣نيسان/ ٦٨
 ٣٣٬١٦٩٬٧٣٣٬٤٢٠ ٨١٢ ٣٦٥ ٢٠١٣ايار/ ٦٩
 ٢٥٬٣٧٠٬٦٢٠٬٣٩٠ ٩٧٤ ٥٢٦ ٢٠١٣حزيران/ ٧٠
 ٤١٬٦٦٧٬٢١٨٬٣٧٢ ١٠٠٧ ٥٣٤ ٢٠١٣تموز/ ٧١
 ٩٧٬٨٣٠٬٦٦٦٬٢٨٤ ١٤٠٦ ٦٠٧ ٢٠١٣اب/ ٧٢
 ٩٤٬٢٢٢٬٧٣٦٬٦٦٧ ٢٢٦٤ ٨٩١ ٢٠١٣ايلول/ ٧٣
 ٣٤٬٣٢٨٬٥٧٩٬٥٥٣ ١٠٣٥ ٣٨٠ ٢٠١٣تشرين االول/ ٧٤
 ١٥٬٧٧٩٬٢٣٦٬١٤٨ ٥٩٥ ٢٦١ ٢٠١٣تشرين الثاني/ ٧٥
 ٩٥٬٦٥٧٬٠٥٤٬٩٢٠ ١٦١٦ ٤٢٥ ٢٠١٣كانون االول/ ٧٦
 ١٢٬٠٣١٬٨٤٧٬٨٥٩ ٥٢١ ١١٩ ٢٠١٤كانون الثاني/ ٧٧
 ٤٦٬٦٢٢٬٤٣٩٬٧٧٩ ١٠٦٢ ٢٥٠ ٢٠١٤شباط/ ٧٨
 ٧٣٬٧٦٥٬١٨٩٬٧٣٦ ٢٤٤٤ ٤٧٣ ٢٠١٤اذار/ ٧٩
 ١١٦٬٠٣٢٬٤٤٣٬٣٠٤ ٣٨٨٦ ٧٢١ ٢٠١٤نيسان/ ٨٠
 ٧٨٬٩٢٦٬٦٩١٬٦٨٣ ٣٣١٢ ٦٣٠ ٢٠١٤ايار/ ٨١
 ٣٥٬٣٣٣٬٧٠٨٬١١٩ ١٢٩٦ ٢٧٠ ٢٠١٤حزيران/ ٨٢
 ١٤٬١٥١٬٣٤٢٬٥١٠ ٦٦٨ ١١١ ٢٠١٤تموز/ ٨٣
 ٢٩٬١٥٢٬٥٣١٬١٢٧ ١٣١٦ ٢٢٦ ٢٠١٤اب/ ٨٤
 ٣٨٬٩٠٧٬٨٩٨٬٧٢١ ١٧٩٦ ٣١٧ ٢٠١٤ايلول/ ٨٥
 ٣٤٬٣٣٧٬٨٩٤٬٩٥٢ ١٦٧٢ ٢٨٠ ٢٠١٤تشرين االول/ ٨٦
 ٢٣٬٢٨٨٬٨٢٥٬٣٥٤ ١٢٠٢ ٢٠٦ ٢٠١٤تشرين الثاني/ ٨٧
 ٢٤٬٨٥٦٬٤٣٠٬٤٥٧ ١٤٧٣ ٢٢٩ ٢٠١٤كانون االول/ ٨٨
 ٥٩٢٬٣٠٨ ١ ١ ٢٠١٥كانون الثاني/ ٨٩
 ٨٨٧٬٢٥٧٬٢٨٢ ٤٠٧ ١٣١ ٢٠١٥شباط/ ٩٠
 ٩١٤٬٣٩٦٬٣٠٥ ١٠٥٠ ٢٣٧ ٢٠١٥اذار/ ٩١
 ٦٣٨٬٤٣٦٬٤٢٣ ٦٩٩ ١٧٠ ٢٠١٥نيسان/ ٩٢



 

٣٢ 
 

 ٢٤٠٬٦٨٢٬٥٦٣ ٢٥٣ ٥٢ ٢٠١٥ايار/ ٩٣
 ١٢٨٬١٧٦٬٠٩٥ ٢٣٣ ٣١ ٢٠١٥حزيران/ ٩٤
 ٩٬٧٠٣٬٩٢٦ ١٤ ٢ ٢٠١٥اب/ ٩٥
 ٢٬٠٣٧٬٧٧١٬٥٩١ ١٠٦٦ ٢١٣ ٢٠١٥ايلول/ ٩٦
 ١٬١٧٩٬٢١٦٬٨٢٨ ٤٧٢ ١٠١ ٢٠١٥تشرين االول/ ٩٧
 ١٬٠٦٨٬٩٦٢٬٩٩٤ ٣٢٩ ٣٨ ٢٠١٥تشرين الثاني/ ٩٨
 ٥٬٢٣٥٬٧٨٢٬٥٨٦ ١٠٢٠ ٢٠٧ ٢٠١٥كانون االول/ ٩٩

٢٠١٦كانون الثاني /  ١٠٠  ٠ ٠ ٠ 
٢٠١٦شباط /  ١٠١  ٠ ٠ ٠ 
٢٠١٦آذار /  ١٠٢  ٢٬٠٩٦٬٣٠٧ ١١ ٦ 
٢٠١٦نيسان /  ١٠٣  ٤٨٬٦٧٩٬٣٧٩ ٢٣٢ ٧٣ 
٢٠١٦ايار /  ١٠٤  ٢٬٧٩٨٬١٩٢ ٢٨ ٦ 
٢٠١٦حزيران / ١٠٥  ١٣٬٧١٤٬٠٦٦ ٧ ٣ 
٢٠١٦تموز / ١٠٦  ١٬١٧٥٬٨٣١ ١ ١ 
٢٠١٦اب / ١٠٧  ١٬٥٧٢٬٣٧٦٬٥٠٠ ٤ ١ 
٢٠١٦ايلول / ١٠٨  ١٬١١٨٬٧٥٠٬٧٧٩ ٧٠٢ ٢٢٠ 
٢٠١٦تشرين االول / ١٠٩  ٥٩٥٬٥٢٠٬٠٧٣ ٢٨٦ ٨٤ 
٢٠١٦تشرين الثاني / ١١٠  ١٣١٬٣٤٣٬٧٣٩ ٩٨ ١٤ 
٢٠١٦كانون األول/ ١١١  ١٬٤٤٥٬٣٤٢٬٨٩١ ٢٧ ٦ 
٢٠١٧كانون الثاني /  ١١٢  ١٣٨٫٦٢٩٫٨٧٣ ٤ ٤ 
٢٠١٧شباط / ١١٣  ٢٧٫٦٨٠٫٦٨١ ٥ ٥ 
٢٠١٧اذار/ ١١٤  ٠ ٠ ٠ 
٢٠١٧نيسان / ١١٥  ٣٥٫٩٩٧٫٧٢٥ ٦٣ ٢٦ 
٢٠١٧ايار / ١١٦  ١٥١٫٩٨٩٫١٥٠ ٣٩٤ ١٥٦ 
٢٠١٧حزيران/ ١١٧  ٢١٩٫٨٩٧٫٩٠٠ ٣٢٤ ٩٦ 
٢٠١٧تموز/ ١١٨  ١٣٢٫٢٢٢٫١٠٩ ٢١٤ ٦١ 
٢٠١٧اب /  ١١٩  ٦١٤٫٧١٦٫٢٦٣ ٥٨٥ ١٣٠ 
٢٠١٧ايلول/ ١٢٠  ٢١٦٫٥٦٣٫٧٤٣ ٨٤ ٣٩ 
٢٠١٧تشرين األول/ ١٢١  ١٫٤٥٨٫٣٥٤٫٩٧٤ ٧٥٦ ١٦٠ 
٢٠١٧تشرين الثاني /  ١٢٢  ٢٫٣٩٢٫٤١١٫٣٦٢ ٨٣٣ ٢١٩ 
٢٠١٧كانون األول/ ١٢٣  ٩٦١٫٥٨٣٫٨١٣ ٦٠٣ ١٦٧ 
٢٠١٨كانون الثاني /  ١٢٤  ٦٬٢٤٧٬١٧٠ ٢ ١ 
٢٠١٨شباط /  ١٢٥  ٠ ٠ ٠ 
٢٠١٨اذار/  ١٢٦  ٤٥٨٬٠٤٢٬٢١٥ ١٩٤ ١٢٧ 
٢٠١٨نيسان/  ١٢٧  ٥٩٦٬٨٩٠٬٩٠٤ ١٨٦ ٩٦ 
٢٠١٨ايار / ١٢٨  ٦٢٠٬١٩٩٬٢٤٣ ١٩٥ ١٠٩ 
٢٠١٨حزيران/  ١٢٩  ٦٢٤٬١٠٢٬٥٩٣ ١٩٣ ١٢٣ 
٢٠١٨تموز /  ١٣٠  ٥٨٠٬٩٦٦٬٨٦٩ ١٠٢ ٧٨ 
٢٠١٨آب /  ١٣١  ٤٨١٬٥٨٩٬٨٢٣ ١٦٤ ٨١ 
٢٠١٨ايلول / ١٣٢  ٦٣٠٬٣٣٢٬٦٠٥ ٢١٠ ٩٦ 
٢٠١٨تشرين االول / ١٣٣  ٣٦٤٬٩٦٦٬٢٢٦ ٦٠ ٤٩ 
٢٠١٨تشرين الثاني / ١٣٤  ٩٣٦٬٨٧٢٬٦٤٨ ٣٠٤ ١٤١ 

٢٠١٨كانون األول/ ١٣٥  ٩٦٣٬١١٦٬٠٩٩ ٢٦٨ ١٤٨ 

 ١٦٣٤٩ المجموع الكلي
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١٬٧٤٠٬٧١٨٬٠٢٨٬٩٥٤ 
وسبعمائة واربعون مليار وسبعمائة ترليون 

وثمانية عشر مليون وثمانية وعشرون الف 
 وتسعمائة واربعة وخمسون دينار

  
  
  



 
 

٣٣ 
 

 
 

            
  

 
  

                          
  

  
 

 
   

      
     
     
     
     
     
     
     
    
     
      
      
      

       
١٬٧٤٠٬٧١٨٬٠٢٨٬٩٥٤ 

وسبعمائة واربعون مليار وسبعمائة وثمانية عشر ترليون 
 مليون وثمانية وعشرون الف وتسعمائة واربعة وخمسون دينار
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  العنوان الوظيفي  اسم الشهيد  ت
  رئيس الهيئة التمييزية  مصطفى كاظم المدامغة  ١
  حارس استعالمات  رياض منصور عبد الحميد  ٢
  امينة مكتبة  رونزى حسين علي  ٣
  اداري  ستار نهاية خلف  ٤
  مبلغ قضائي  احمد حسين علي  ٥
  مفتشة نساء  اسيا علي عبد الواحد  ٦
  سائق  زياد طارق شهاب  ٧
  قانوني  مصطفى حافظ عبد هللا  ٨
  مدير فروع المنطقة الشمالية  حسن علي عبد الحسين  ٩

  التمييزيمدير مكتب الطعن   خالد مغيمش فارس  ١٠
  مبلغ قضائي  محمد مشرف تركي  ١١
  سائق  فارس محمد شهاب  ١٢
  قانوني  مرتضى ثائر ابراهيم  ١٣
  قانوني  عبد الحافظ توفيق عزيز  ١٤
  حارس  عبد الستار باقر  ١٥
  عامل خدمة  ازهر عبد السالم باقر  ١٦
  سائق  سعدي حاتم عبد عون  ١٧
  مشاور قانوني  كامران فاتح حسن  ١٨
  سائق  علي جوادجواد   ١٩
  مشاور قانوني  عماد رحيم خلف  ٢٠
  مبلغ قضائي  احمد حسين علي  ٢١
  عامل خدمة  مولود غالم علي  ٢٢
  مشاور قانوني اقدم  ابراهيم جهاد حمد  ٢٣
  رئيس حراس اقدم  اكريم شاكر حمودي  ٢٤

  

       
  


