
 إػـــــــــــــــــــــالى
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جزص  يزٍ انقةعزث انًةٍُزث فوازا  ا   بٍع تعهٍ وشازت انًانٍث / دائست عقازاج اندونث عٍ

قاَوٌ بٍع وإٌجاز فيوال اندونزث ( فوال يٍ 51احكاو انًادت ) و قفدَاِ بانًصاٌدت انعهٍُث 

 عهزى يُتسةً وشازت انًانٍزث  زً يفا  زث وسوزو  انى  )انًعدل( 1152نسُث  15زقى 

(   كركوك   قزازاج اندونـــــزـث  زً يفا  زث )يساجعزث  زسد دائزست ع نشسا انساغةٍٍ با

يزٍ بزدل   (%1)نإلطالد عهى انتفااٍم يستصفةٍٍ يع زى انتميٍُزاج انقاَوٍَزث انةان زث 

دت  ززً وانًستًسززكاج انوةوتٍززث ونززٍكوٌ يوعززد انًصاٌزز وبصززم يصززد انًقززدز  نةٍززعا

( ٌويزا تةزدا يزٍ انٍزوو  03 )  ً انٍوو انتانً نًزدت انُشزسانةان ثانساعث انعاشست اةاحا 

خدهو   أجوك وٌتفًزم يزٍ تسنزو عهٍزّ انًصاٌزدت  انري ٌهً َشزس اععزالٌ  زً انصزف 

وإذا اززادي ٌززوو وبًززا ٌ ةززً وا ززث انًصززازٌ  واجززوز انُشززس  البيووغ%هووي لوود  2

  تكززوٌ انًصاٌززدت  ززً انٍززوو انززري ٌهٍززّ يةاشززست  او ٌززوو انجًعززثانًصاٌززدت عةهززث زنززًٍث 

وبميكززززززاٌ انززززززساغةٍٍ بانززززززد ول نهًصاٌززززززدت االطززززززالد عهززززززى انًوقززززززع االنكتسوَززززززً 
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 قن القطؼت 

 والوقاطؼت

 هكاى الوزايدة  لد  البيغ الوقد  هكقغ الؼقا   االوصاف  الوساحت

 01م28/10

 تسؼيي 

قطؼت ا ض  2م233.002

سكٌيت ػلى 

 شا ع فرػي 

هحافظت كركك  / هركز 

القضاء حي تسؼيي قرب 

 خزاى هاء الحوزلي 

سبؼت  30300202

وستكى هليكى وواحد 

وسبؼكى الف وثواًوائت 

 وخوست وسبؼكى ديٌا  

فرع دائرة ػقا اث 

الدولت في هحافظت 

 كركك  

 01م22/10

 ؼيي تس

قطؼت ا ض  2م233.002

سكٌيت ػلى 

 شا ع فرػي 

هحافظت كركك  / هركز 

القضاء حي تسؼيي قرب 

 خزاى هاء الحوزلي 

سبؼت  30300202

وستكى هليكى وواحد 

وسبؼكى الف وثواًوائت 

 وخوست وسبؼكى ديٌا  

فرع دائرة ػقا اث 

الدولت في هحافظت 

 كركك  

 01م23/10

 تسؼيي 

قطؼت ا ض  2م233.002

يت ػلى سكٌ

 شا ع فرػي 

هحافظت كركك  / هركز 

القضاء حي تسؼيي قرب 

 خزاى هاء الحوزلي 

سبؼت  30300202

وستكى هليكى وواحد 

وسبؼكى الف وثواًوائت 

 وخوست وسبؼكى ديٌا  

فرع دائرة ػقا اث 

الدولت في هحافظت 

 كركك  

 01م20/10

 تسؼيي 

قطؼت ا ض  2م233.002

سكٌيت ػلى 

 شا ع فرػي 

كك  / هركز هحافظت كر

القضاء حي تسؼيي قرب 

 خزاى هاء الحوزلي 

سبؼت  30300202

وستكى هليكى وواحد 

وسبؼكى الف وثواًوائت 

 وخوست وسبؼكى ديٌا  

فرع دائرة ػقا اث 

الدولت في هحافظت 

 كركك  


