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  ة :ــالمقدم
 األخیرةوالوطنیة برزت ظاھرة المناطق الحرة في العقود  واإلقلیمیةاستجابة للتطورات االقتصادیة      

تلعب دورا متزایدا في النشاط االقتصادي في البلدان المضیفة لھا والتجارة الدولیة محققة  أصبحتوالتي 
  .الحدیثة والتكنولوجیا األجنبیةالستثمارات وسیلة لجذب ا ألنھامعدالت عالیة من النمو في بعض الدول 

تحقی�ق  أدوات وإح�دىللمع�امالت االقتص�ادیة الدولی�ة  زای�دة بوص�فھا نمط�اً تم أھمی�ةوللمناطق الحرة   
التنمی��ة االقتص��ادیة م��ن خ��الل االنفت��اح عل��ى ع��الم التج��ارة والص��ناعة الخارجی��ة وم��ن ث��م االسترش��اد 

بطبیع�ة االقتص�اد ت�رتبط المن�اطق الح�رة  أص�بحت فق�د أخ�رىاحیة من نو , اإلنتاجیةبسیاساتھا وھیاكلھا 
  .االقتصادیة والسیاسیة العالمیة  بأوضاعھالقائم وتتأثر 

  
  
  

  
  یئةـــــالھ عنامة ــــــنظرة ع

  
 -أة المناطق الحرة العراقیة :ـ: نش أوالً 

/ 5  ن�وب الع�راق بت�اریخدراس�ة إنش�اء منطق�ة ح�رة ف�ي جالحرة في الع�راق بع�د بدأت تجربة المناطق     
) ملی�ون مت�ر 1) كم منھا وبمساحة (40والتي تقع جنوب غرب مدینة البصرة وعلى بعد ( 1997مایس/ 
ت�م تش�كیل فری�ق عم�ل الختی�ار موق��ع المنطق�ة وتحدی�د متطلب�ات إنش�ائھا وبموج�ب ذل�ك ولغ��رض  إذمرب�ع 

ر قانون المناطق الحرة في الع�راق الم صداالقتصادیة التي شھدھا العالتطورات العالمیة والتقنیة ومواكبة 
تأس�یس الھیئ�ة العام�ة للمن�اطق الح�رة وق�د  والذي ت�م بموجب�ھ 5/8/1998بتاریخ  1998) لسنة 3رقم (

ورد في األسباب الموجبة لصدور القانون الرغبة في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة إلى اإلمام 
متطورة وخلق ف�رص عم�ل  والعربیة واألجنبیة وإدخال تكنولوجیا من خالل جذب رؤوس األموال الوطنیة

  . األجنبيوزیادة حجم الصادرات والموارد من النقد 
  

  ةــالھیئ أھداف:  ثانیاً 
  الھیئة بما یلي : أھدافدد القانون ـــح

 عراقیا لخدمة االقتصاد الوطني .ا واستثمار المناطق الحرة استثمار أدارة •
 زمة لعمل المناطق الحرة وتطویرھا.والمستودعات الال شآتوالمنالمخازن  أقامة •
  . الكمركیةالخاصة بالرقابة  واألحكامتنفیذ الشروط  •
  
  
  ومھامھا : ةـــالھیئ أدارة:  الثثا
الصناعة ,یضم عدد من ممثلي الوزارات والدوائر ذات العالقة (التجارة  إدارةالھیئة مجلس  إدارةیتولى     

 إل��ى إض��افةالھیئ��ة العام��ة للكم��ارك ، , المرك��زي العراق��ينق��ل والمواص��الت ,البن��ك ال , ,ال��نفط والمع��ادن
  . عضوین من ذوي الخبرة واالختصاص یرشحھما وزیر المالیة )

  
  

 األول المبحث
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والت�ي  اإلدارةمجل�س  مھ�ام) من القانون تم تحدی�د 4وبموجب المادة (, الھیئة  مدیر عامویرأس المجلس 
  : ما یأتي اـــأھمھمن 

  
 ة العامة للھیئة .وضع السیاس .1
 .  إلغاءھا أواقتراح إنشاء مناطق حرة  .2
 الخطط والبرامج التطویریة . إعداد .3
 .تحدید الرسوم وبدالت اإلیجار والخدمات المقدمة  .4
  

  
  :  ةــــمالحظ
  .جلسات )   9  بلغت (  2015التي عقدت خالل عام  اإلدارةعدد جلسات مجلس  •

  
  :: النظام الداخلي للھیئة  اً رابع
 األقس�امللھیئ�ة ومھ�ام ك�ل قس�م م�ن  اإلداری�ةالتش�كیالت  1999لس�نة  )3دد النظام الداخلي للھیئة رقم (ح

  : وفروع الھیئة وھي كما یأتي
 الھیئة : امـأقس •

 األم�الكقس�م  قس�م االس�تثمار , قسم التخط�یط والدراس�ات ,, قسم الحاسبة القسم اإلداري , القسم المالي , 
  . اإلدارة, سكرتاریة مجلس  واألعالم, قسم الرقابة الداخلیة , قسم العالقات  انونيالقسم الق , واإلنشاءات

  
  :ة في العراق لق الحرة العامـــ: المناط اً خامس

  
   -: عاملة  عامة مناطق حرة ثالثتوجد حالیا 

 المناطق الحرة العامة: .1
 
 -المنطقة الحرة في خور الزبیر : -  أ
  ) ك��م  ، وتبل��غ مس��احتھا 45ب��ي م��ن مدین��ة البص��رة وعل��ى بع��د (وتق��ع المنطق��ة إل��ى الجن��وب الغر     

) وتتمی�ز بإطاللتھ�ا عل�ى 2م 20,364,200) أما مساحة المنطقة التوس�عیة فتبل�غ قراب�ة (2م (ملیون
الخلیج العربي مما یجعلھا نقطة وصل مھم لخطوط التجارة الدولیة كما إنھا تمتلك عم�ق تج�اري نح�و 

ومنھا إلى األسواق األسیویة كما یوجد أكثر من منفذ بحري وبري یمك�ن  األسواق العراقیة والخلیجیة
)كم تقریب�ا م�ن 20أن تتعامل معھ المنطقة الحرة حیث إنھا مجاورة إلى میناء خور الزبیر وعلى بعد (

میناء أم قصر فضال عن وجود منفذ سفوان الحدودي مع الكویت ومنفذ الشالمجة مع إیران . وان ھذا 
ا وس��ط ش��بكة مفتوح��ة م��ن وس��ائط النق��ل فم��ع وج��ود الخط��وط المالحی��ة ھنال��ك ط��رق الموق��ع جعلھ��

المواصالت السریعة التي تربطھا مع كافة المناطق الحرة ودول الجوار إض�افة إل�ى قربھ�ا م�ن مواق�ع 
الخام�ات والم�واد األولی�ة والت�ي تعتب��ر م�دخالت إل�ى العدی�د م�ن الص��ناعات وبیئ�ة ناجح�ة لكاف�ة أن��واع 

  ات الصناعیة والتجاریة والخدمیة .االستثمار
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  -المنطقة الحرة في نینوى : - ب
  

دھ�ـوك وتبع�د ح�والي  –تقع ھذه المنطقة في شمال البلد في محافظة نینوى وعلى طری�ق موص�ل      
أم��ا مس��احة المنطق��ة التوس��عیة فتبل��غ قراب��ة  2) م664,000) ك��م ش��مال الموص��ل وبمس��احة (20(
فھ�ي تق�ع علـــ�ـى مفت�رق الط�رق البری�ة والس�كك  باھمیة الموقعطقة وتتمیز المن 2) م3,978,000(

الحدیدیة في اتجاھات مختلفة إلى تركیا وسوریا واألردن وإیران مما یجعلھا محور المبادالت التجاریة 
للبضائع باتجاه ھذه   الدول ، إن ھذه المنطقة قریبة من مص�ادر العدی�د م�ن الم�واد األولی�ة والخام�ات 

 اآلنوالمنطقة الزراعیة والحیوانیة وھذه مدخالت للعدید من الصناعات الغذائیة وغیرھا .  والمنتجات
  محافظة نینوى . إلى اإلرھابيل تنظیم داعش متوقفة بسبب احتال

  
  -المنطقة الحرة في القائم : -ج
لس�وریة  تقع المنطقة في الشمال الغربي من البلد في محافظة االنبار وعلى الح�دود العراقی�ة ا      

أض�افھ إل�ى  2) م433,143أما مساحة المنطقة التوسعیة فتبل�غ قراب�ة ( 2) م 70,000ومساحتھا ( 
وترتبط 2) م 6,610,000امتالك الھیئة لقطعة ارض أخرى تقع على طریق عكاشات تبلغ مساحتھا (

تركیة وترتبط المنطقة الحرة في القائم بمحافظة نینوى بطریق ( راوة / موصل ) وصوال إلى الحدود ال
بمحافظة البصرة ب�الطریق الس�ریع وص�وال إل�ى الخل�یج العرب�ي كم�ا إنھ�ا ت�رتبط بالمنق�ذ الح�دودي ف�ي 
طریبیل عبر الطریق الدولي وصوال إلى األردن وكذلك منفذ الولید وصوال إلى سوریا كم�ا أنھ�ا ت�رتبط 

خر یصل إل�ى بغ�داد والبص�رة بالعدید من خطوط السكك الحدیدیة منھا ما یصل إلى محافظة نینوى واأل
والمنطق�ة  ج�وار .الومنھا إلى الموانئ ، وھذا الموقع جعلھا متمیزة باألنشطة التجاریة م�ع كاف�ة دول 

  . االنبارالى محافظة  اإلرھابيل تنظیم داعش االن متوقفة بسبب احتال
  

  
 :الخاصة بشركة مركز المدینة في بغداد /عویریجالحرة  ةطقالمن .2
  

شركة مركز المدینة لخدمات الس�یارات رة الخاصة التجاریة في عویریج الصناعیة (المنطقة الح 
  -: )المحدودة

الحل�ة) ف�ي منطق�ة  -) قابل�ة للتوس�ع وتق�ع عل�ى الطری�ق الع�ام (بغ�داد2م6500وتبلغ مساحة الموقع (
  عویریج الصناعیة وتختص بتجارة السیارات وملحقاتھا.

 قامة منطقة حرة خاصة للشركة أعاله ھي:وان من أھم العوامل واألسباب وراء إ
تسھیل عملیة االستیراد والتخزین للسیارات وملحقاتھا من أدوات احتیاطیة وغیرھ�ا م�ن بل�د  •

 المنشأ وتقلیل التكالیف مما سیقلل من كلف البیع.
الس��یطرة عل��ى كل��ف الض��رائب والرس��وم الواج��ب دفعھ��ا م��ن قب��ل الش��ركة إل��ى دوائ��ر وزارة  •

 وجود موظفین عن ھذه الدوائر في مقر المنطقة الحرة. المالیة من خالل
إع��ادة تص��دیر بع��ض الم��واد إل��ى دول الج��وار عن��د الحاج��ة أس��وة بم��ا معم��ول ب��ھ ف��ي ال��دول  •

 المجاورة مما سیشجع الحركة التجاریة بین دول المنطقة.
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المنطقة الحرة التخصصیة لش��ركة مرك��ز البص��رة المح��دود لمح��ور ال��نفط والغ��از ف��ي  .3
 .الزبیرخور 

) ملیون متر مربع وتقع ض�من األرض التوس�عیة للمنطق�ة 11تبلغ مساحة ھذه المنطقة بحوالي (
الحرة العاملة حالیا في خور الزبیر ، حیث یتركز نشاط ھذه المنطق�ة بتق�دیم الخ�دمات اللوجس�تیة 

ب�رم بینھ�ا لشركات النفط والغاز العامل�ة ف�ي الع�راق ، والھیئ�ة تس�عى جاھ�دة إل�ى تفعی�ل العق�د الم
وبین الشركة أعاله في ھذه المنطقة واستكمال مراحل إنشاءھا بعد صدور قرار مجل�س ال�وزراء 

 2013) لسنة 282والمتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ( 2014) لسنة 141المرقم (
.  

 
 

  
  
  
  

  )1جدول رقم (
   2015العقود النافذة المفعول لعام  إجماليجدول یوضح 

  
  

  المنطقة
  2015ود عق

  خدمي  صناعي  تجاري
  9  9  52  خور الزبیر

  5  13  47  نینوى
  1  2  29  القائم

  16  23  128  المجموع
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  رة :ــل المناطق الحــداخ إقامتھا التي یمكن المنشآت: ◌ً  ساساد

  
تي یمنع ( عدا األنشطة المحظورة والوالخدمیة والتجاریة الصناعیة  األنشطةسمح القانون بممارسة كافة 

المصدر المحظور التعامل معھا , المخدرات , الم�واد الس�امة ,  أودخول بضائعھا ومنھا البضاعة ذات المنشأ 
وس��ریعة  الم��واد النتن��ة , الناری��ة , ال��ذخائر , المتفج��رات , قوال��ب س��ك النق��ود , الم��واد المش��عة , األس��لحة

  التالیة : األعمالاالشتعال) وقد سمح القانون بمزاولة 
 وإعادةواالستھالكیة وعملیات التجمیع والتركیب والفرز  اإلنتاجیةالصناعات  لنشاط الصناعي بشقیھا •

 التعبئة .
 . التصدیر والمتاجرة وإعادةعملیات التخزین  •
 . أنواعھاالمشاریع الخدمیة والتخزینیة والنقل بكافة  •
 التأمین . وإعادةالنشاطات المصرفیة والتأمین  •
 الخدمیة المكملة والساندة للعمل .النشاطات المھنیة و •

  
  
  
  

  : المستقبلیة اآلفاق:  اً سابع
  

) أوال یت�ولى مجل�س إدارة الھیئ�ة وض�ع السیاس�ة العام�ة 4الم�ادة ( 1998) لس�نة 3استنادا لقانون رق�م (
للھیئ��ة واقت��راح إنش��اء المن��اطق الح��رة وإلغائھ��ا وإع��داد الخط��ط والب��رامج الخاص��ة بتط��ویر المن��اطق الح��رة 

میتھا فق��د ت��م إع�داد م��وجز تنفی��ذي یھ�دف ال��ى النھ��وض بواق�ع الھیئ��ة وزی��ادة حج�م االس��تثمار فیھ��ا بم��ا وتس�
ی��نعكس إیجاب��ا ف��ي دف��ع عجل��ة التنمی��ة االقتص��ادیة واجت��ذاب رؤوس األم��وال الوطنی��ة والعربی��ة واألجنبی��ة 

ة حج��م الص��ادرات المتقدم��ة وخل��ق ف��رص عم��ل جدی��دة وزی��اد اواالس��تثمارات الص��ناعیة وإدخ��ال التكنولوجی��
  -وموارد النقد األجنبي وتعظیم الموارد غیر النفطیة فقد تم وضع المقترحات التالیة :

إنشاء مناطق حرة متخصصة في خدمات الطیران قرب المطارات الدولیة (بغ�داد ,البص�رة,النجف) لغ�رض 
انة الط�ائرات ومعاھ��د ت�أمین الخ�دمات الس��اندة للمط�ارات وخط��وط الطی�ران الوطنی�ة والعالمی��ة (كخ�دمات ص��ی

التدریب الطیارین وطواقم المضیفین ومھندسي الطائرات , خدمات تجھی�ز الوجب�ات , ك�ذلك الفن�ادق والس�كن 
 ومكاتب الشركات والمعارض , تأمین الشحن الجوي والخزن بنوعیھ الجاف والمبرد) .

(التب�ادل التج�اري) م�ع دول إنشاء مناطق حرة متخصصة قرب المنافذ البری�ة بم�ا یتف�ق م�ع تزای�د النش�اط 
الجوار في مناطق (سفوان , الشالمجة , زرباطیة) إضافة الى إنشاء منطقة حرة قرب میناء ام قص�ر لغ�رض 

 ممارسة األنشطة التجاریة والصناعیة والخدمیة .
 . 2ملیون م 2توسعة المنطقة الحرة في خور الزبیر ضمن األراضي التوسعیة للھیئة وبمساحة 
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  إجراءات االستثمار : امناً:ث
  

  إجراءات االستثمار بما یأتي : وقرارات مجلس ادارة الھیئة العامة للمناطق الحرة )  4حددت التعلیمات رقم ( 

  . االستثماریةمن قبل المستثمر ، وملء النموذج الخاص بالمشاریع  االستثمارتقدیم طلب   •
  تقدیم شھادة تثبت موقف المستثمر المالي . •
  م دراسة جدوى اقتصادیة للمشروع .تقدی •
  الحصول على الموافقة المبدئیة على االستثمار . •
 االلتزام�اتالھیئ�ة وتوقی�ع العق�د االس�تثماري، بع�د دف�ع  إدارةالحصول على الموافق�ة النھائی�ة م�ن قب�ل  •

 المالیة المترتبة علیھ . 
  تقدیم  المخططات الھندسیة الخاصة بالمشروع . •
  

  

  

  
    :ركة البضائع داخل المنطقة الحرةح ةلیآ تاسعاً:

) آلی�ة حرك�ة البض�ائع م�ن المناف�ذ الكمركی�ة أو األس�واق المحلی�ة إل�ى المنطق�ة 4حددت التعلیمات رقم (
  الحرة وبالعكس ، فضالً عن العملیات داخل المنطقة ، وكما مبین بالفقرات اآلتیة : 

إیداعھا فیھا و إخراجھا منھا إلى خارج أراضي إدخال البضائع األجنبیة إلى المنطقة الحرة و ان عملیة  •
  القیود التجاریة .  إلىمعفیة من الضرائب والرسوم الكمركیة و ال تخضع ھذه البضائع تكون العراق 

إدخال البضائع الوطنیة ( تص�دیرھا ) إل�ى المنطق�ة الح�رة بع�د إكمالھ�ا  اإلج�راءات المق�ررة عل�ى وف�ق  •
  القوانین النافذة .

  إل���ى األس���واق المحلی���ة بع���د إكمالھ���ا اإلج���راءات المق���ررة ف���ي الح���رة ع م���ن المنطق���ة إخ���راج البض���ائ •
  القوانین . 

لمدة غیر محددة شرط أن ال یترتب علیھ�ا أي ت�أثیر س�لبي  الحرةالسماح بإیداع البضائع داخل المنطقة  •
  على البیئة أو على البضائع األخرى أو البضاعة نفسھا . 

ق�ة ح�رة إل�ى منطق�ة ح�رة  أخ�رى داخ�ل القط�ر م�ع إعفاءھ�ا م�ن الرس�وم إمكانیة نق�ل البض�ائع م�ن منط •
  و رسم الخدمة العامة الخاص بالمنطقة .  الترانزیتالكمركیة ورسم 

  یسمح بالتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بعد دفع البدالت المقررة .  •
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   :2015ات الھیئة خالل عام ــــنشاط
لتعزی��ز العملی��ة االس��تثماریة  2015عام��ة للمن��اطق الح��رة جاھ��دة خ��الل ع��ام /لق��د عمل��ت الھیئ��ة ال    

واقع حال المن�اطق الح�رة ف�ي الع�راق والمعوق�ات وال المحلیة والتي تضمنت دراسة واجتذاب رؤوس األم
والمشاكل التي تعترض عملیة النھوض لھا من خالل مجلس أدارتھا والعاملین فیھا بكل الوس�ائل الممكن�ة 

  ایراداتھا .تفعیل عملھا االستثماري لغرض تحقیق وتعزیز  من اجل
  -:ج النشاط المالي للموازنة االعتیادیة ـــ:  نتائ◌ً  أوال
  :  راداتـــاإلی

 )2رقم (وفقا للجدول  2015ولغایة  2003ت إیرادات الھیئة ومصروفاتھا خالل الفترة من اتطور )1
: 

 )2جدول رقم (
  

  السنة
  اإلیرادات
  ألف دینار

  روفاتالمص
  ألف دینار

  الفائض المتحقق
  ألف دینار

نسبة   نسبة التطور
المصروفات 

إلى 
 اإلیرادات

%  

 اإلیرادات
%  

 المصروفات
%  

2003  
منحة من 
وزارة  
  المالیة

714928  
+  

120000  

  
285198  

  
549730  

  
)69,5(  

  

  
)11,5(  

  
40  
  
  

2004  937090  916880  20209  30  221  98  
2005  919085  1018374  )99289(  )2(  11  111  
2006  943389  1276316  )332927(  2,6  25  35  
2007  449870  1672918  )1223048(  )52(  31  271  
2008  1289130  2401455  )1112325(  187  44  186  
2009  2448544  2445898  2646  90  2  99,8  
2010  3312336  2580851  731484  35  6  78  
2011  2271066  2637353  )366287(  )31(  2  116  
2012  2885718  2749412  136306  27  4  95  
2013  5394823  2659191  2735632  87  )4(  49  
2014  9082200  2882498  6199702  68  10  32  
2015  7,580,705  3,015,859  4,564,846,  )17(  5  40  

 
%) ف�ي ھ�ذا الع�ام ع�ن الع�ام 5ف�ي مص�روفات الھیئ�ة بنس�بة ( ارتفاع) ھناك 2نالحظ من الجدول رقم ( )2

 . السابق
 . %) عن العام السابق 17ھذا العام بنسبة ( انخفضتأما اإلیرادات فقد  )3

 الثاني المبحث
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  ) أل�������������ف دین�������������ار 16,908,603,581بل�������������غ إجم�������������الي االحتی�������������اطي الع�������������ام للھیئ�������������ة ( )4

) ث�ة ال�ف وخمس�مائة وواح�د وثم�انون دین�اروس�تمائة وثال ی�ینة مالستة عشر ملیار وتسعمائة وثمانی�(
  .2015لغایة  2003) یوضح النقد الداخل في  االحتیاطي العام للفترة من 3والجدول رقم (

 
  )3جدول رقم (

  
 

  /النقد الداخل في االحتیاطي   ةـــالسن
  ألف دینار 

2003  549730  
2004  14147  
  عجز  2005
  عجز  2006
  عجز  2007
  عجز  2008
2009  2646  
2010  384029  
  عجز  2011
2012  71561  
2013  1436207  
2014  3254844  
2015  2719076033  
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  ) دوالر 5543845مبل���������غ ( 2015بلغ���������ت إی���������رادات الھیئ���������ة بالعمل���������ة األجنبی���������ة فـ���������ـي عـ���������ـام 
  بل�����غ) مقاب�����ل مخمس�����ة مالی�����ین وخمس�����مائة وثالث�����ة واربع�����ون ال�����ف وثمانمائ�����ة وخمس�����ة واربع�����ون  (
  ) ف�����ي( س����تة ملی�����ون وثم�����ان مائ����ة وثم�����انون ال�����ف وثم�����ان مائ����ة وثالث�����ة عش�����ر) دوالر 6880813( 
  %) وفیم���ا یل��ي نس���ب الزی��ادة واالنخف���اض الس��نویة لألع���وام24بلغ��ت ( انخف���اضإي بنس��بة  2014ع��ام  
 . 2015لغایة  2003 

  
  

  
  )4جدول رقم (

  األجنبیةالھیئة بالعملة  إیرادات
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

6  
  
  

 
  
 

                                                              ) أل������ف دین������ار16,740,021,736( الرأس������ماليي الع������ام ب������دون االحتی������اطي مق������دار االحتی������اط )5
  ) .رستة عشر ملیار وسبعمائة واربعون ملیون وواحد وعشرون الف وسبعمائة وستة وثالثون دینا(

(ھام جدا) تم تسویة كامل مبلغ الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة . )6

  نسبة التطور %  اإلیراد / دوالر  السنة
2003  53,337  )98(%  
2004  596,960  1019%  
2005  593,633  )0,6(%  
2006  707,896  19,3%  
2007  568,723  )20(%  
2008  914,754  60 %  
2009  2,158,747  136%  
2010  3,196,589  48%  
2011  1,791,850  )44% (  
2012  3,129,485  75%  
2013  5,621,745  80%  
2014  6,880,813  22%  
2015  5,543,845  )19(  



 

- 10  - 

 

  
  مخطط یبین التطورات الحاصلة في إیرادات الھیئة

  )2015-2003خالل الفترة من ( 
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والت��ي تع��ود بالمنفع��ة عل��ى ال��دوائر  الح��رة ةعل��ى نش��اط المنطق�� ةالمترتب�� المالی��ة العوائ��د ثانی�اً:
  : الساندة

  عوائد واإلیرادات اآلتیة : وتشمل ال

  في الفقرة السابقة . اق ألیھر: وتم التط الھیئة العامة للمناطق الحرةإیراد  •
والرس��وم الكمركی��ة  الترانزی��ت: وتستحص��ل م��ن الرس��وم عل��ى بض��ائع  الھیئ��ة العام��ة للكم��اركإی��راد  •

لكم�رك بال�دوالر م�ع فضالً عن بعض األج�ور األخ�رى ، واغل�ب إی�رادات ا العراقللبضائع الداخلة إلى 
كأجور الكش�ف الكمرك�ي ، و أج�ور معامل�ة تس�ویق البض�ائع و رس�م  بعض اإلیرادات بالعملة العراقیة

  ( ختم كمركي ) .    أمانات 
ی�ت الخارج�ة حصل رسومھا فقط عل�ى بض�ائع الترانزإیراد النقل البري / مكتب المنطقة الحرة : وتست •

  وفي رسومھا بالدوالر .من المنطقة الحرة إلى خارج البلد وتست
إیراد الخدمات المصرفیة : ویختص بھا مصرف الرافدین فرع المنطقة الحرة وی�أتي إی�راد المص�رف  •

  من عملیات استالم الحواالت والسفتجة وغیرھا واإلیراد بالدینار العراقي .
 ال�ى ةإیرادات الموانئ : ھي العوائد واألجور المترتبة على البض�ائع ال�واردة إل�ى الم�وانئ والمتوجھ� •

المناول�ة والرس�و  أم�ا الس�یارات فھنال�ك رس�م والمنطقة الحرة والتي تتضمن أجور الشحن والتفری�غ 
  مقطوع لكل سیارة وحسب النوع والحجم . 

للقط��اع الخ��اص م��ن وال��ى  بواس��طة ش��احنات تابع��ة نق��ل البض��ائع أج��ور النق��ل الخ��اص : وھ��ي أج��ور •
  .المنطقة الحرة 

            أج��ور العمال��ة : وتش��مل أج��ور الع��املین داخ��ل المنطق��ة الح��رة وھ��م ف��ي األغل��ب م��ن العمال��ة المؤقت��ة •
  .( الیومیة ) 
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  :النشاط االستثماري للمناطق الحرة :ثالثاً 

  :الحظ التاليوی 31/12/2015 لغایةود النافذة العقعدد وضح خالصة ت أدناهفي 
 .من العقود النافذة والمساحات المتعاقد علیھا األكبرنسبة الالنشاط التجاري  یشكل •
 . وقعةالعقود الم إجماليمن  النشاط الصناعي فیأتي في المرتبة الثانیة أما  •
 .من أنشطة الھیئة النشاط الخدمي فھو یأتي في المرتبة الثالثة  أما •
ول�م توق�ع اي عق�ود ف�ي منطقت�ي الزبی�ر خور في  ود عق) 4(بلغت  2015العقود الموقعة خالل عام  •

 ) .1وكما مبین في الجدول رقم (نینوى والقائم بسبب سیطرة تنظیم داعش لمحافظتي نینوى واالنبار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:للعقود االستثماریة اإلجماليبالعدد  في ما یلي خالصة
 

 ) عقد وكما یلي :167( بلغت 31/12/2015المفعول لغایة ود الساریة ـــالعق •
  عدد العقود                المنطقة الحرة 

  65                  نینوى                 
  70                           خور الزبیر 

  32                                   القائم 
                 167             المجموع                 
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 الموارد البشریة: : رابعاً 
  -مالك الھیئــــة :         

 1/1/2014) منتس��ب ف��ي 205) منتس��ب مقاب��ل (204( 31/12/2015بلـ��ـغ ع��دد منتس��بي الھیئ��ة ف��ي 
  وحسب التفاصیل التالیة :

 ) موظف. 2تعیین موظفین عدد (  - 1
 موظف .)  1ین موظفین عدد ( تعی إعادة - 2
 ) موظف . 1احالة موظفین على التقاعد عدد (  - 3
 ) موظف . 3استقالة موظفین عدد (  - 4
 ) موظف . 1ترقین قید موظف (وفاة) عدد (  - 5
 ) . 1انھاء عقد حارس اھلي عدد (  - 6

 
  )5جدول رقم (

  توزیع الدورات والبرامج التدریبیة وعدد الموظفین المشاركین فیھا
  
  نعقادمكان اال

2015  
  عدد

  الدورات
  عدد المشاركین

  31  26  داخل العراق
  2  2  خارج العراق

  33 28  المجموع
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  ة :ــمشاریع البنى التحتی :خامساً 
  - أ

الطری�ق الرئیس�ي الم�ؤدي ال�ى المنطق�ة الح�رة ف�ي خ�ور الزبی�ر +  االستالم النھائي لمش�روع تبل�یط - 1
 المنفذ من قبل شركة كرم البشائر للمقاوالت والتجارة المحدودة ) . ابراج الحراسة + استعالمات (

المستثمرین في المنطقة الح�رة ف�ي خ�ور الزبی�ر حی�ث بلغ�ت ع�دد المش�اریع  عدد من مشاریعانجاز  - 2
 مشروع ) . 12(  2015المنجزة خالل عام 

 الكھرباء للمستثمرین . متابعة اعمال نصب مقاییس - 3
  
  
 

 :استمالك األراضي وتشمل  - ب
مخاطبة دائرة عقارات الدولة الستمالك قطع اراضي مجاورة لبعض المنافذ الحدودیة وعدد من  - 1

 المطارات النشاء مناطق حرة فیھا .
, و التس�جیل العق�اري ال�وزارة  متابعة تثبیت وفرز االراضي المخصصة للھیئة مع دوائر ( مق�ر - 2

 الھیئة العامة للمساحة ) .
ا منشات في المدیریات واعداد تقاریر بالزیارة لتطویر واقع تقییم االراضي التي یكون علیھ - 3

  المنطقة .
  

  : على الحاسبة األعمالمكننة  :سادساً 
 .2015متابعة العمل على صفحة الفیس بوك وتحدیثھا .1
التع��دیالت  وإج��راءالھیئ��ة  أقس��امالمنج��زة م��ن قب��ل قس��م الحاس��بة والعامل��ة ف��ي  األنظم��ةمتابع��ة عم��ل  .2

حال الحاجة لذلك وحسب مقتضیات العمل والق�وانین والتعلیم�ات الس�اریة وحس�ب علیھا في  واإلضافات
 المعنیة . األقسامطلب 

 . في مقر الھیئة لقسم القانونيبناءا على طلب ا یننظام المستثمرین المتلكئ إعداد .3
 . اإلدارينظام المالكات حسب طلب القسم  إعداد .4
 ثھا الدوري وسحب التقاریر .وتحدی األفرادالبیانات على نظام  إدخالمتابعة  .5
 . األرشفةبیانات نظام التوثیق وتطویر العمل علیھ من خالل استخدام جھاز  بإدخالاالستمرار  .6
 موظفي المقر . أضابیر أرشفة .7
 والبرمجی�ات لوین�دوزالحاس�بات , تنص�یب  فرمت�ھللقسم (  واألسبوعیةالروتینیة الیومیة  باألعمالالقیام  .8

 , ... الخ ) . األقراص, نسخ البیانات على  فیروس تيإالن, تحدیث  واألنظمة
 استنساخ مقر الھیئة . وأجھزةالحاسبات وملحقاتھا والطابعات  ألجھزةالصیانة  أعمال إجراء .9

 متابعة عمل جھاز البصمة وسحب التقاریر الیومیة والشھریة للقسم . .10
 .( االنترنت )متابعة العمل وصیانة الشبكة الداخلیة  .11
  , NETWORK,SERVER2008 , WINDOSم�ن م�وظفي القس�م ب�دورات (  اش�تراك ع�دد .12

,SQL SERVER2008(  
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  والترویج: اإلعالم :سابعاً 
 الھیئة . وأخبارصفحات الكترونیة على مواقع التواصل االجتماعي خاصة بنشاطات  إنشاء •
المالی�ة  ة للھیئ�ة ف�ي موق�ع وزارةتحدیث الموقع االلكتروني للھیئة والعمل على الص�فحة المخصص� •

 العراقیة وبالتنسیق مع دائرة تكنولوجیا المعلومات .
مراس��لة  اإلعالمی��ةحس��ابات بری��د الكترون��ي خاص��ة بالھیئ��ة تت��یح للمس��تثمرین والمؤسس��ات  إنش��اء •

 الھیئة من خاللھا .
 الھیئة في الصحف والقنوات الفضائیة . أخبارنشر  •
 الھیئة . أقسامبالتنسیق مع المتعلقة بالھیئة في الصحف المحلیة و اإلعالناتنشر  •
وتوقیع العقود مع المستثمرین عن طریق التسجیل الصوتي ونش�ر  اإلدارةتغطیة اجتماعات مجلس  •

 . األخبار
استقبال وترویج سمات الدخول وتجدی�د االقام�ات بالتنس�یق م�ع م�دیریات الھیئ�ة ووزارة الداخلی�ة /  •

 . اإلقامةمدیریة 
التق���اریر الش���ھریة والس���نویة بھ���ذا  وأع���دادص بس���مات ال���دخول البرن���امج االلكترون���ي الخ���ا إدارة •

 الخصوص .
  

  -: الزیارات واالیفادات:  ثامناً 
برفق�ة  العربی�ةجمھوری�ة مص�ر  إل�ىالسید المدیر العام السابق ( ص�الح ال�دین حام�د جعاط�ة )  أیفاد •

 ) . ألعباديالسید رئیس الوزراء العراقي ( حیدر 
ب��اریس بن��اءا عل��ى ال��دعوة  إل��ىس��ابق ( ص��الح ال��دین حام��د جعاط��ة ) الس��ید الم��دیر الع��ام ال إیف��اد •

 ) .OECDالموجھة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ( 
,فاضل ج�واد ) والسادة كل من ( عالء محمد راضي  أسد األمیر السید المدیر العام ( منذر عبد إیفاد •

العربی�ة المتح�دة / دب�ي لغ�رض  اإلم�اراتدول�ة  إل�ىیعرب خلیل وھیب ) كاظم , حیدر قاسم علي , 
 . األولومعرض المنظمة الدولیة للمناطق الحرة العالمي السنوي  مؤتمرالمشاركة في 

ل�دولي دولة الكویت بناءا على دعوة مرك�ز ص�ندوق النق�د ا لىإصبحي جاسم )  أنوار(  اآلنسة إیفاد •
ممارس�ات الس�لمیة ف�ي تح�دیث نظ�م للمشاركة في دورة ( ال األوسطلالقتصاد والتمویل في الشرق 

 التوریدات العامة ) .
دول�ة الكوی�ت بن�اءا عل�ى ال�دعوة الموجھ�ة م�ن مرك�ز ص�ندوق  إل�ىالسید ( حیدر قاسم علي )  إیفاد •

للمشاركة في دورة ( تحسین القدرة التنافس�یة  األوسطالنقد الدولي لالقتصاد والتمویل في الشرق 
 ) . قیاافری وشمال األوسطفي بلدان الشرق 

الحس�ن , احم�د حم�ادي  محم�د عب�د ل من السادة ( مصطفى عبد العظیم ,إیفاد السید المدیر العام وك •
الجبار ) إلى دولة اإلم�ارات / دب�ي بن�اءا عل�ى  عمر عبدعیسى , أسامة فایق خزعل , احمد أمین ,

 . ) لزیارة المنطقة الحرة في جبل علي SKA ENERGEالدعوة الموجھة من قبل شركة ( 
الرضا سلطان عزی�ز , عل�ي ح�اتم  عبد الزھرة عبود , احمد رحیم , إیفاد السادة كل من ( عالء عبد •

الى دولة االمارات العربیة  ) حسن رند محمد یسم لیث نوري ,موصالح , علوان  إبراھیم محسن ,
ة ) لزیارة المنطق SKA ENERGEبناءا على الدعوة الموجھة من قبل شركة (  المتحدة / دبي

  الحرة في جبل علي .
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عل�وان  إبراھیم الحسن , محمد عبد محسن , حسام لفتة ,السادة كل من ( فاضل عباس عزیز  إیفاد •
 مدیریة خور الزبیر . إعمالمدیریة المنطقة الحرة في خور الزبیر لمتابعة  إلىصالح ) 

یة المنطق�ة الح�رة ف�ي مدیر إلىھالل بشیر )  و زید طعمھالحسن  السیدین كل من ( محمد عبد إیفاد •
 خور الزبیر لغرض تقدیر كلفة بناء محطة الوقود في المدیریة .

مدیری�ة  إل�ىیوس�ف ھاش�م حس�ن ) ف�ایق خزع�ل ,  أس�امة, الس�ادة ك�ل م�ن ( راف�د ج�واد ك�اظم  إیفاد •
المنطقة الحرة في خور الزبیر لغرض تحدید احتیاجات المدیریة من الكامیرات لغرض نص�بھا ف�ي 

 المدیریة .
مدیریة المنطقة الحرة في خور الزبیر لغ�رض  إلىالسید المدیر العام وعدد من موظفي الھیئة  إیفاد •

 . أعالهومطابقة سیر العمل في المدیریة  أنشطةتدقیق 
خم�یس و وان�س ع�ادل  أم�ین السید المدیر العام وكل من السادة ( فاضل عباس عزیز و محمد إیفاد •

 أنش�طةالزبی�ر لغ�رض ت�دقیق ومطابق�ة  المنطق�ة الح�رة ف�ي خ�ورمدیری�ة  إل�ىاس�عد )  خورشید و زید
 ) . MGMLINES) و (  ALEشركتي ( 

السید المدیر العام و مجموعة من موظفي الھیئة الى مدیری�ة المنطق�ة الح�رة ف�ي خ�ور الزبی�ر  إیفاد •
 لغرض تحدید االحتیاجات الالزمة لغرض تطویر عمل المدیریة .

عب�دالجبار  ھالل بشیر و عم�ر باس عزیز و یعرب خلیل وھیب و زیدكل من السادة ( فاضل ع أیفاد •
 منطقة حرة . إقامةمحافظة واسط / قضاء زرباطیة / ساحة التبادل التجاري لغرض  إلى) 
 لفتة محسن و مھند صباح سلمان و إبراھیم و حسام طعمھالحسن  السادة كل من ( محمد عبد إیفاد •

مدیری��ة المنطق��ة الح��رة ف��ي خ��ور لزبی��ر لغ��رض متابع��ة  إل��ىهللا )  حس��ن عب��دد عل��وان ص��الح و محم��
  الخزن لدى المستثمرین .
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  :مــالك الھـــیئة: تاسعاً 

) منتس��ب وحس��ب  204 م��ا مجموع��ھ ( 31/12/2015یبــ��ـلغ ع��دد منتس��بي الھیئ��ة كم��ا ھ��و علی��ھ ف��ي   
  التفاصیل المبینة في الجداول أدنــاه :

  )6جدول رقم (
  في الھیئة حسب المدیریاتموظ إعداد

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )7جدول رقم (
  إناث ) -إعداد موظفي الھیئة على المالك الدائم وحسب التصنیف ( ذكور

  
  
  
  
  
  
  

 
%).21(فتبلغ  اإلناثفات نسبة الموظ أما%) 79( تبلغ نسبة الموظفین الذكور في الھیئة •

  74  مقـــــر الھیئـــة
  73  مدیریة المنطقة الحــرة في نینــــــوى
  32  مدیریة المنطقة الحرة في خور الزبیر
  25  مدیریة المنطقة الحــرة فــي القـــائــم

  204  المجموع

  المجمـــوع  إنــــاث  ذكـــــور  المناطق
ـــــر   74  23  51  المقــــ

ـــوىن   73  12  61  ینــــ
  32  8  24  خور الزبیر
  25  -  25  القائـــــــــم
  204  43  161  المجموع
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 )8جدول رقم ( •
  جـدول تصنیف منتسبي الھیئة على المالك الدائم وحسب التحصیل العلمي

  
  المجموع  بدون شھادة  ابتدائیة  متوسطة  إعدادیة  معاھد  بكالوریوس  دبلوم عالي  ماجستیر  دكتوراه  المناطق

  74  4  3  4  8  13  41  -  1  -  المقــــــــر
ـــوى   73  11  6  7  11  10  25  1  2  -  نینــــ

  32  2  5  3  5  1  15  -  1  -  لزبیرخور ا
  25  6  10  -  2  1  6  -  -  -  القــــــــائم
  204  23  24  14  26  25  87  1  4  -  المجمــوع

  
  %). 43 فما دون فتبلغ ( اإلعدادیةنسبة الموظفین من خریجي  أما%) 57 تبلغ نسبة الموظفین من خریجي المعاھد فما فوق في الھیئة ( •

  
  )9جدول رقم (

  د موظفي العقود في الھیئـــــةجــــدول بأعدا
  المجموع  القــائم  خور الزبیــر  نینـــوى  مقـــر  

  -  -  -  -  -  عقــود موظفیـــــن
  -  -  -  -  -  عقـــود حـــــرفیین
  2  -  2  -  -  عقود حراس أھلیین
  -  -  -  -  -  حمــایة مــدیر عــام

  2  -  2  -  -  المجـــموع
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  )10جدول رقم (

  2015 – 2014املین للسنوات جدول یبین تطور الع
  

العدد   السنة
  1/1في 

صافي التنقالت 
,+)-(  

العدد في   تاركي العمل خالل السنة  المعینین خالل السنة
31/12  

نسبة 
  المجموع  إقصاء  وفاة  تقاعد  فصل  استقالة  التطور

  صفر +  215  2014
_ 3  

  _ تعین
  _اعادة تعیین
  _المجموع

  صفر+  --   2  4  --   1
-10  

  

205  )5(%  

2015  205  +1  
_  

  

  2تعیین 
  1اعادة تعیین 
  3المجموع 

3   --  1  1   --  +  
_  

204   
)0,49(%  

  
 %) . 0,49  قد ازدادت في نھایة السنة عن بدایتھا  بنسبة ( 2015نجد بان نسبة تطور العاملین من منتسبي الھیئة في عام  أعالهمن الجدول  •
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  -: اوىـــــالدع: عاشراً  •

  وبالعكسعلى الغیر الھیئة من قبل  المقامةین الدعـــــاوى جــــدول یب
  

  المالحظات  موضوع الدعوى  المدعى علیھ  المدعي  رقم الدعوى  ت
مدیر عام الھیئة العامة   صبحي جاسم أنوار  2015/م/1522  1

 إضافةللمناطق الحرة / 
  لوظیفتھ

 اإلداري األمرالمطالبة بتعدیل 
  الخاص بترفیعھا

  حلة البدائیةالتزال قید المر

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2015/ب/608  2
  لوظیفتھ إضافةالحرة / 

قیمة السیارة  بإعادةالمطالبة   عمار غسان عمران
  كیا / بریجو 123471المرقمة 

 حسمت

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2015/ب/259  3
  لوظیفتھ إضافةالحرة / 

شركة قافلة البحار 
  للمقاوالت

 التزال قید المرحلة البدائیة  البة بالمبلغ المتبقي بذمتھاالمط

/اعتراض/127  4
جلت لعام وس 2014

2015  

مدیر عام الھیئة العامة   شركة قافلة البحار للمقاوالت
 إضافةللمناطق الحرة / 
  لوظیفتھ

  صدر القرار البدائي لصالح الھیئة  المطالبة بفسخ القرار البدائي
  

الھیئة العامة للمناطق  مدیر عام  2014/س/242  5
  لوظیفتھ إضافةالحرة / 

شركتي ( حامد الدلیمي 
  والصویرة )

  التزال قید المرحلة االستئنافیة  المطالبة بفسخ العقد مع التعویض

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2014/ب/127  6
  لوظیفتھ إضافةالحرة / 

شركة قافلة البحار 
  للمقاوالت

  حسمت  التعویض المطالبة بفسخ العقد مع

مدیر عام الھیئة العامة   شركة حامد الدلیمي  2014/ب/50  7
 إضافةللمناطق الحرة / 
  لوظیفتھ

  صدر قرار بدائي وتمییزي لصالح الھیئة  محاسبة إجراء
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مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2009/س/325  8
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

مدیر عام شركة الصمود 
للصناعات الفوالذیة / 

  اضافة لوظیفتھ 

  حسمت  فسخ العقد مع التعویض

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2012/ب/1355  9
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

  حسمت  7/2004العقد   عدنان صالح محي

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   شكوى جزائیة  10
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

  قید التحقیقالتزال   خطاب ضمان مزور  شركة حامد رشید الدلیمي

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2013/ب/3583  11
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

وزیر المالیة / اضافة 
  لوظیفتھ (عقارات الدولة )

  حسمت  المطالبة بقیمة العقار

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2013/ب/3584  12
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

االضافات المطالبة بقیمة   عبدالعزیز الكبیسي
  والتحسینات

  حسمت

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   شكوى جزائیة  13
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

السیارات وااللیات المسروقة من   فاعل مجھول
الحرة في نینوى المنطقة مدیریتي 

  والقائم

  التزال قید التحقیق

مدیر عام الھیئة العامة   عبدالعزیز الكبیسي  2013/ب/1249  14
ق الحرة / اضافة للمناط

  لوظیفتھ

  حسمت  المطالبة باجر المثل

/اعتراض/127  15
2014  

مدیر عام الھیئة العامة   شركة قافلة البحار
للمناطق الحرة / اضافة 

  لوظیفتھ

اعتراض على القرار الصادر 
  2014/ب/127بالدعوى المرقمة 

  الزالت قید المرحلة االستئنافیة

اطق مدیر عام الھیئة العامة للمن  3  16
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

في ھدم جزء من السیاج الخارجي   مجھول
مدیریة المنطقة الحرة في خور 

  الزبیر .

  حسمت

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   5  17
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

تم احالتھا الى قیادة عملیات البصرة والزال التحقیق   ھجوم مسلح  مجھول
  مستمر
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م الھیئة العامة للمناطق مدیر عا  2010/س/176  18
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

الشركة العامة لصناعة 
  االسمدة الجنوبیة

التعویض عن االضرار التي لحقت 
بالمدیریة من خالل تسرب میاه 

  الفضالت لمعمل االسمدة

  حسمت

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   14  19
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

غذي لسیاج سرقة كیبل الكھرباء الم  مجھول
  المدیریة

  حسمت

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   13  20
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

سرقة الكیبل الكھربائي الواصل بین   مجھول
  المولد الكھربائي والمركز الصحي

  حسمت

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   11  21
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

  تم تمییزھا لصالح الھیئة والزالت في مرحلة التحقیق  سرقة مواد من بنایة االستعالمات  مجھول

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   12  22
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

  تم تمییزھا لصالح الھیئة والزالت في مرحلة التحقیق  سرقة مواد من بنایة االتصاالت  مجھول

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   15  23
  الحرة / اضافة لوظیفتھ

  الزالت في مرحلة التحقیق والقبض على الجناة  اسنشھاد الحارس جمیل عزیز  ولمجھ

مدیر عام الھیئة العامة للمناطق   2013/س/252  24
  لوظیفتھ إضافةالحرة / 

المطالبة بالمستحقات المالیة   المستثمر عودة كاظم
  للمستثمرین عودة كاظم واخوه

الت في تم تمییز القرار االستئنافي لصالح الھیئة والز
  مرحلة االستئناف
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  قضایا محكمة النزاھة
  مرحلة القضیة  الموظفین المحالین  موضوع القضیة  رقم القضیة  ت
الجمع بین مخصصات الخطورة   3/2013/ق1055  1

  والمنصب
  حسمت  عادل عبدالوھاب وسعدي صبري عاتي

الجمع بین مخصصات خطورة   3/2013/ق1054  2
  ومخصصا منصب

سعدي -غدیر محمد- احمدرحیم -عربایمان 
  بلقیس عبدالحسین خضیر -صبري عاتي

  حسمت

  الزالت في مرحلة التحقیق  سرور كمال سلیمان –عالء ناجي محمد   مشروع محطة التحلیة  3/2013/ق1062  3
  

  
  
  

  
  

  أسد األمیر منذر عبد
  المدیر العام
  اإلدارةورئیس مجلس 

/1/2016  


