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 ٖةوييَس  –شاْهؤى ضةالَحةددئ 
 نؤييَرى ياضــــــــــــــا

 ابةغــــــي ياض
 خػتةى منسةى نؤغؼ و نؤتايي ضاٍَ

 0200-0202بؤ ضايَي خويَٓدْى 
 

 ثيَٓجةّى قؤْــــاغــــ

 قاىٌْ املزافعات ّاإلثبات املدىٔ٘ واْةى:

 

 ْاوى َاَؤضتاى بابةت/

 ّ. ضسبطت قادز حطني -1

 ّ. زؤغٓا انسّ ضعد -2

 (  7)     ذَازةى يةنةنإ: 

 ْاوى ضياْى ذ

 منسةى نؤغؼ
 02% 

منسةى نؤتايي 
ضاٍَ خوويي 

 %02يةنةّ 

ئةجناَي نؤتايي 
 خوويي يةنةّ

 222% 

منسةى نؤتايي 
ضاٍَ خوويي  دووةّ 

02% 

ئةجناَي نؤتايي 
 خوويي دووةّ

 222% 
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          ضي و حةوت 62 نةوضةز عبداهلل بسايِ  .118

فاروق يکارزان مهد  .119           ضي و حةوت 37 
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          ضي و يةى 63 ٍٔنداد  طلعت امساعٔل   .151
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علٕذياز وغياز   
          

ٖيض واْةى ية قؤْاغي 
ثيَٓجةّ ْية تةْٗا ية 

ية قؤْاغي   )املالٔ٘ العام٘(

نؤتايي ضاٍَ  
تاقيهسدْةوة 
ئةجناّ دةدات 
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% و 06يةضةز  ضيَيةّ عبوزى ٖةية
دواتس منسةنةى 

ضةز  حتويًي
 دةنسيَت. 066

155.  

 حمُد أمحد محد أَني

          
التصزٓعات امللنل٘ يف )

 ( داوانساوةالقاىٌْ اخلاص 

% و 06يةضةز 
06 %

تاقيهسدْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

156.  

 ٖةملةت يوْظ ياضني

         تةْٗا دة 33

)قاىٌْ املزافعات، قاىٌْ 
التيفٔذ، التصزٓعات امللنل٘ 

يف القاىٌْ اخلاص ، 
ات امللنل٘ يف التصزٓع

القاىٌْ العاو، اصْل 

 ( داوانساوةالتحقٔق

% و 06يةضةز 
06 %

تاقيهسدْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

157.  

 ٖريو عبداهلل ابساٖيِ

          

)قاىٌْ املزافعات، قاىٌْ 
التصزٓعات امللنل٘  التيفٔذ،

يف القاىٌْ اخلاص ، 
التصزٓعات امللنل٘ يف 

القاىٌْ العاو،  اصْل البحح 
حبح التدزج، القاىْىٕ ّ

 داوانساوةاحلقْق العٔئ٘( 

% و 06يةضةز 
06 %

تاقيهسدْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

 


