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 :هبدأ الحكن

 هجلس ًقابة هحاهي كوردستاى ليس بدياًل  عي الوؤتور العام للٌقابة
 

      
ّ 7/2010/ 7  بتأزٜخ١٦ٖٝ املتفسق١ ٚايعٌُ حمله١ُ متٝٝص اقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام تشهًت   

املأذْٚني  ( ع. ح.ع(و ) ك.ق .ب)ٚعط١ٜٛ ايكاضٝني ايطٝدٜٔ  ( أ.ا .م)ايكاضٞ ايطٝد بس٥اض١ 
 :-بايكطا٤ بأضِ ايشعب ٚاصدزت ايكساز االتٞ

 
  ى. ص.ع/املُٝص

 قساز دلًظ ْكاب١ ذلاَٝٞ نٛزدضتإ ايعسام/ املُٝص عًٝ٘
 

 قسازٖا ايكاضٞ 24/6/2010       اصدزت ْكاب١ ذلاَٝٞ نٛزدضتإ ايعسام ظًطتٗا املؤزخ١ 
 22/6/2010بسفض طًب اعرتاض املُٝص ع٢ً ْتا٥ج اْتخابات ايٓكاب١ ٚاييت جست بتازٜخ 

يغسض تسشٝح اعطا٤ يًُؤمتس ايسابع يًٓكاب١ ٚيعدّ قٓاع١ املُٝص بايكساز اعالٙ بادز اىل طعٓ٘ 
متٝٝصا يد٣ ٖرٙ احمله١ُ يالضباب ايٛازد٠ يف ال٥حت٘ ايتُٝٝص١ٜ املدفٛع عٓٗا ايسضِ ايكاْْٛٞ 

 ٚازضًت ْكاب١ ذلاَٝٞ نٛزدضتإ ايعسام االضباز٠ بهتابٗا املسقِ 29/6/2010بتازٜخ 
 يغسض اجسا٤ ايتدقٝكات ايتُٝٝص١ٜ عًٝٗا ٚيد٣ ٚزٚدٖا ٚضعت 29/6/2010يف  (5424)

 :-االضباز٠ قٝد ايتدقٝل ٚاملداٚي١
 

  ايكساز
      يد٣ ايتدقٝل ٚ املداٚي١ ٚجد إ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدّ ضُٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ فتكسز قبٛي٘ 

شهال ٚيد٣ عطف ايٓظس ع٢ً ايكساز املُٝص تبني اْ٘ صحٝح َٚٛافل يًكإْٛ الٕ َا اقدَت عًٝ٘ 
دلًظ ايٓكاب١ يٝظ بدٜال عٔ املؤمتس ايعاّ يًٓكاب١ ٚعٔ اْتخابات ايٓكٝب ٚدلًظ ايٓكاب١ بٌ ٖٛ 

اَس تٓظُٝٞ تبتغٞ ايٓكاب١ َٔ ٚزا٥٘ تٓظِٝ اَٛز االْتخابات ٚ املؤمتس ايعاّ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ 
 ٚنُا ٚإ ذيو الٜؤثس ع٢ً حل ايرتشٝح 2010يًٓكاب١ املصَع اْعكادٙ يف ايشٗس ايطابع يط١ٓ 

ٚايتصٜٛت ٚاالْتخاب يًُُٝص حطب ايتٛضٝح ايٛازد يف قساز اجملًظ عٓد زدٙ اعرتاض املُٝص 
يهٌ َا تكدّ تكسز تصدٜل ايكساز املُٝص ٚزد ايطعٕٛ ايتُٝٝص١ٜ ٚحتٌُٝ املُٝص زضِ ايتُٝٝص 

  .    7/7/2010ٚصدز ايكساز باالتفام يف 
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 :َبدأ احلهِ

 ٜكٝد احهاّ قإْٛ ايتكاعد 2007 يط١ٓ 23قإْٛ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ القًِٝ نٛزدضتإ زقِ 
 املٛحد بايٓطب١ يًكطا٠ احملايني ع٢ً ايتكاعد قبٌ ْفاذٙ

 
/ 6  بتأزٜخ١٦ٖٝ املتفسق١ ٚايعٌُ حمله١ُ متٝٝص اقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام تشهًت        

(  ع. ح.ع(و ) ك.ق .ب)ٚعط١ٜٛ ايكاضٝني ايطٝدٜٔ  ( أ.ا .م)ايكاضٞ ايطٝد بس٥اض١ ّ 7/2010
 :-املأذْٚني بايكطا٤ بأضِ ايشعب ٚاصدزت ايكساز االتٞ

 
  س  . م.ن/         املميز

 قرار جلنة تدقيق قضايا املتقاعدين/         املميز عليه
 

َٔ قإْٛ ايتكاعد  (31) قدّ املُٝص طًبًا اىل املدٜس١ٜ ايعا١َ يًتكاعد طايبًا فٝٗا مشٛي٘ باملاد٠ 
 بسفض طًب املُٝص نْٛ٘ 19/8/2009 املعدٍ ٚيكساز املدٜس١ٜ املرنٛز٠ يف 27/2006املسقِ 

 نْٛ٘ قد تكاعد يف تازٜخ ضابل 1/7/2008يف  (56)يٝظ َشُٛاًل بايتعًُٝات االداز١ٜ املسق١ُ 
يصدٚز تًو ايتعًُٝات ٚيعدّ قٓاع١ املُٝص بايكساز اعرتض عًٝ٘ بطًب اعرتاض َدفٛع عٓٗا 

  19/5/2010 َكد١َ اىل جل١ٓ تدقٝل قطاٜا املتكاعدٜٔ ٚبتازٜخ 3/9/2009ايسضِ ايكاْْٛٞ يف 
َدٜس عاّ ايتكاعد )اصدزت ايًج١ٓ املرنٛز٠ ايكساز املسقِ بال ايكاضٞ بايصاّ املعرتض عًٝ٘ 

 يًُُٝص َٔ زاتب ٚرلصصات ايكطا٠ َٔ ايدزج١ االٚىل 80%بصسف  (اضاف١ يٛظٝفت٘
َٔ  (31,20) ٚاملٛاد 2007يعاّ  (23)ٚاملطتُسٜٔ باخلد١َ ٚاملشُٛيني بايكإْٛ املسقِ 

قإْٛ ) 2010يط١ٓ  (7) َٔ ايكإْٛ زقِ 4 اٚاًل أ 2/1ٚ ٚاملٛاد 2006يط١ٓ  (27)ايكإْٛ زقِ 
قسازًا قاباًل يًتُٝٝص  (2008ايتعدٌٜ االٍٚ يكإْٛ زٚاتب ايكطا٠ ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ يط١ٓ 

ٚيعدّ قٓاع١ املُٝص بايكساز املرنٛز بادز اىل طعٓ٘ متٝٝصًا يالضباب املب١ٓٝ يف ال٥حت٘ ايتُٝٝص١ٜ 
 ٚازضًت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًتكاعد اضباز٠ 8/6/2010ٚاملدفٛع عٓٗا ايسضِ ايكاْْٛٞ بتازٜخ 

 بغ١ٝ اجسا٤ ايتدقٝكات ايتُٝٝص١ٜ عًٝٗا ٚيد٣ 15/6/2010يف  (6636)ايدع٣ٛ بهتابٗا املسقِ 
 :-    ٚزٚدٖا ٚضعت االضباز٠ قٝد ايتدقٝل ٚاملداٚي١

 
 



  ايكساز
      يد٣ ايتدقٝل ٚ املداٚي١ ٚجد إ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدّ ضُٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ فتكسز قبٛي٘ 

شهال ٚيد٣ عطف ايٓظس ع٢ً ايكساز املُٝص تبني بإٔ ايجابت َٔ ٚقا٥ع االضباز٠ االعرتاض١ٝ 
ٚاملطتٓدات املربش٠ فٝٗا بإٔ املُٝص نإ َٔ قطا٠ ايصٓف االٍٚ عٓد احايت٘ ع٢ً ايتكاعد 

 ٚقد 1/12/2007يف  (7/1925)مبٛجب أَس ٚشاز٠ ايعدٍ حله١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام ايسقِ 
 َٔ آخس زاتب ٚرلصصات نإ ٜتكاضاٙ قبٌ 100%مت احتطاب ايساتب ايتكاعدٟ ي٘ بٓطب١ 

 َٔ قإْٛ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ القًِٝ نٛزدضتإ 46احايت٘ ع٢ً ايتكاعد عُاًل باحهاّ املاد٠ 
يط١ٓ  (27) ايرٟ صدز ٚ ْفر بعد قإْٛ ايتكاعد املٛحد ايسقِ 2007يط١ٓ  (23)ايعسام ايسقِ 

 ايصادز عٔ ايطًط١ االحتاد١ٜ يرا ٜعد قإْٛ 2007يط١ٓ  (69) ٚاملعدٍ بايكإْٛ زقِ 2006
ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ يالقًِٝ َكٝدًا الحهاّ قإْٛ ايتكاعد املٛحد بايٓطب١ يًكطا٠ احملايني ع٢ً 

ايتكاعد قبٌ ْفاذٙ نْٛ٘ صـدز بعد ايكإْٛ االحتادٟ اضاف١ اىل نْٛ٘ قاًْْٛا خاصًا ٚاخلاص ٜكٝد 
 يط١ٓ 145 ٚ 1997 يط١ٓ 120ايعاّ ٚبايتايٞ الٜهـٕٛ املُـٝص َشـــــُٛاًل باحهـاّ ايكسازٜٔ 

 ايصادزٜٔ يف حٝٓ٘ عٔ َا ٜط٢ُ مبجًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ املٓحٌ  ٚايًرٜٔ اشاز ايٝٗا قإْٛ 2001
اٚاًل املعدي١ َٓ٘ يرا فٗٛ الٜطتحل زاتب ٚرلصصات    اقساْ٘ /31ايتكاعد املٛحد يف املاد٠ 

 يعدّ ٚجٛد ْص قاْْٛٞ ٜكطٞ بريو عٓد احايت٘ 1/1/2008املطتُسٜٔ باخلد١َ اعتبازًا َٔ 
ٚتأضٝطًا ع٢ً َاتكدّ قسز تصدٜل ايكساز ٚزد ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َع حتٌُٝ املُٝص , عًـ٢ ايتكاعد
 زضِ ايتُٝٝص 

  .              12/7/2010ٚصدز ايكساز باالنجس١ٜ يف 
 


