
  

   قيد التدقيق واالنجازهي المعامالت المتبقية التي  حصائية بعدد الصكوك الموزعة على المشمولين  في كل مكتب وعدد ا

  ٣/٥/٢٠١٢الموقف لغاية 

    ت

  المكتب

عدد الصكوك الموزعة على 

  المشمولين

قيد التدقيق واالنجاز عدد المعامالت المتبقية 

  لحسابات)لدى (المكتب، لجنة تقصي الحقائق، ا

  

  المالحظات
مرحلين/   وافدين

  مهجرين/مهاجرين

مرحلين/   وافدين

  مهجرين/مهاجرين

    ٥٤٨١٢  ١٤٣٧٢  ٣٤٨٢٢  ١١٢٦٢  كركوك  ١

    ٩٨٠٧٩  ١٣٨٦  ٢٠٨٩٨  ٠  سنجار  ٢

     ٤٩٢٦  ١٣٦  ١٠٨٦٦  ١٤١٠  خانقين  ٣

    ١٤١١١٥    ٢٨٩٠    البصرة  ٤

    ٩٥١٩٢    ١٣٥٦    ميسان  ٥

    ٧٤٩٤٦    ١٤٦٤    ذي قار  ٦

تشمل (واسط، بغداد، ديالى، قضاء   ١٠١٤٧    ٩٢٢    واسط  ٧

  الدجيل) 

تشمل (بابل، النجف االشرف، كربالء   ٤١٤٠٤    ١٥٨٨    بابل  ٨

  المقدسة، المثنى، الديوانية)

    ٥٢٠٦٢١  ١٥٨٩٤  ٧٤٨٠٦  ١٢٦٧٢  المجموع الكلي للمكاتب  

 



  
  

 ٣/٥/٢٠١٢لغاية  ١/٧/٢٠٠٧احصائية معامالت مكاتب  اللجنة في (كركوك، سنجار، خانقين) للفترة من 
  

 
 
 
  

  

  

  

  المكتب

  عدد االستمارات الموزعة

  على العوائل المشمولة

  عدد االستمارات

  من المواطنين المستلمة

عدد االستمارات 

المرفوضة لحد 

االن  والغير 

مشمولة بضوابط 

 اللجنة

  الصكوك الموزعةعدد 

  على المشمولين

عدد المعامالت 

  الباقية في المكتب

عدد المعامالت 

الموجودة لدى 

لجنة تقصي 

 الحقائق

عدد المعامالت 

الموجودة لدى 

 حسابات اللجنة

لغرض تنظيم 

 الصكوك لها

  مرحلين  وافدين  مرحلين  وافدين  مرحلين  وافدين  مرحلين  وافدين مرحلين وافدين  مرحلين  وافدين  مرحلين  وافدين

  ٧٩٨٦  ٧٠٩٢  ٥٠٠  ٥٠٠  ٤٦٣٢٦  ٦٧٨٠  ٣٤٨٢٢  ١١٢٦٢ ٩٩١٠ ٢٤٨٥  ١٢٠٣٢٠  ٢٨٣٨٤  ١٣٠٠٠٠  ٣٠٣٨٤  كركوك

٣٠٤٢٦ ١٠ ١٣٧٦٠ ٦٧٦٥٣ ٠ ٢٠٨٩٨ ١٥٥٢٣٠ ٠ ١٣٤٨٥٨ ١٣٨٦ ١٧٩٧١٧ ١٥٣٦  سنجار

  ٤٩٢٦  ١٣٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٨٦٦  ١٤١٠ ٦٣٣٠ ١٢٧  ١٧٦٧٠  ١٦٧٣  ٢٤٠٠٠  ١٨٠٠  خانقين

  ٤٣٣٣٨  ٧٢٣٨  ٥٠٠  ١٨٧٦  ١١٣٩٧٩  ٦٧٨٠  ٦٦٥٨٦  ١٢٦٧٢ ٣١٧٦٣ ٢٦١٢  ٢٧٢٨٤٨  ٣١٤٤٣  ٣٣٣٧١٧  ٣٣٧٢٠  المجموع



  ٥/٢٠١٢/ ٣ المصادف الخميس يوم لغاية ١/٧/٢٠١٠ من للفترة) واسط بابل، قار،ي  ذ ميسان، البصرة،( المحافظات في اللجنة مكاتبلمعامالت في ا احصائية

  

  المكتب

  

  المحافظة

 االستمارات عدد

 على الموزعة

  العوائل

 االستمارات عدد

 من المستلمة

  العوائل

 المرفوضة االستمارات عدد

 مشمولة والغير االن لحد

  بالضوابط

 الصكوك عدد

 على الموزعة

  المشمولين

 الباقية المعامالت عدد

قيد التدقيق  المكتب في

  واالنجاز

 الموجودة المعامالت عدد

 الحقائق تقصي لجنة لدى

  قيد التدقيق واالنجاز

 الموجودة المعامالت عدد

 حسابات اللجنة فيحاليا 

  لها الصكوك تنظيم لغرض

  ٣٢٣٣  ٧٣٨٨٢  ٦٤٠٠٠  ٢٨٩٠  ٢٩٩٥  ١٤٧٠٠٠  ١٧٦٣٠٠  البصرة  البصرة

  ١١٨٩  ١٨٥٠٥  ٥٥٢٥٢  ١٤٦٤  ٩٠  ٧٦٥٠٠  ١٢٧٥٠٠  ذي قار  ذي قار

  ٩٦١  ١٦٠٢٦  ٧٨٢٠٥  ١٣٥٦  ١٩٦٤  ٩٨٥١٢  ١١٧٩٧٠  ميسان  ميسان

    ٧١٥    ٥١٧٧  ٦٥٤٣  واسط  واسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٧٢    ٦٣٠٢  ٧٧٣٢  بغداد

  ٣٣    ٦٦٣  ٧٠٥  ديالى

  ٢    ٣٣٠  ٣٨٧  الدجيلقضاء 

مجموع مكتب 

  واسط

١٣٠٠  ٤٥٥٥  ٤٢٩٢  ٩٢٢  ١٣٧٩  ١٢٤٧٢  ١٥٣٦٧  

    ٤٥٦    ١٢٤٤٢  ١٦٣٥٢  بابل  بابل

  

  

  

  

  

  

  
  ٢٥٢    ٧٣٥٤  ٧٦٦٢  كربالءالمقدسة

  ٢٩٤    ١٢١١٩  ١٣٢٠٠  االشرف النجف

  ٢٨٥    ١٠٥٠٥  ١٠٧٠٢  الديوانية

    ٣٠١    ١٠٠١٣  ١٠٠٤٧  المثنى

مجموع مكتب 

  بابل

٢٣٧٨  ١٠٠٠  ٣٨٠٣٦  ١٥٨٨  ٩١٢٥  ٥٢٤٣٣  ٥٧٩٦٣  

  ٩٠٦١  ١١٣٩٦٨  ٢٣٩٧٨٥  ٨٢٢٠  ١٥٥٥٣  ٣٨٦٩١٧  ٤٩٥١٠٠  المجموع الكلي للمكاتب
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