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 دابەش سلێمانی دارایی چاودێری یرمانگەفە نمونەیی فەرمانبەری ژمارەیەك بەسەر ئاغا سام جەاللی سااڵنەی خەاڵتی

 .كرا

 خانمی  ونمونەیی) فەرمانبەری 20 بەسەر ئاغا ساما جەاللی خەاڵتی رێوەڕەسمێكدا لە ،22/6/2016 چوارشەممە ئەمرۆ

شكرادابە دارایی چاودێری ی(سەالر . 

 لەالیەن خەاڵتە ئەم: رایگەیاند دارایی چاوێری دیوانی سەرۆكی گەرمیانی، ئەحمەد رۆژنامەنوسیدا، كۆنگرەیەكی لە

. تەرخانكراوە سەالر خانمی ونمونەیی فەرمانبەرانی بۆ چاودێری دیوانی پێشووی سەرۆكی ا،ئاغ سام عومەر جەالل

دەكرێت دابەش دا2015 و2014 ساڵەكانی نمونەیی فەرمانبەرانی بەسەر خەاڵتە ئەم ئەمرۆش . 

 سام جەاللی: وتی و گەڕاندەوە ئاغا سام جەاللی تایبەتی ویزه كیەپارچە بۆ خەاڵتە ئەم سەرچاوەی گەرمیانی ئەحمەد

 سودی ی%90 سااڵنە ودانەوە بانك لە پارەكەی دینار ملیۆن( ٧٠) لە زیاتر بری بە  تایبەتی موڵكێكی فرۆشتنی پاش ئاغا

 داهاتوو ساڵی تا پارەكە كۆی سەر دەخاتەوە سودەكەش %10 ونمونەیی فەرمانبەرانی بۆ خەاڵت بە دەكات پارەیە ئەو

بكات زیاتر سودەكەی بڕی . 

 تیزارهوه رسەلە كردوە تاپۆی كە هەیە دیكەی تایبەتی خانویەكی هەروەها ئاغا سام جەاللی زانیارییەكان، پێی بە

سلێمانی شاری سەرچناری لەگەڕەكی نەخۆشخانەیەك دروستكردنی بۆ كرد دوایی كۆچی ئەوەی پاش ندروستیتە . 

 یكەمووچە كە كردوه داوای دارایی زیریوه بریكاری كوه كاركردنی كاتی لە ئاغا سام اللیجە باسە جێگای یوهئە

 یپلەبە كاتێك یوهلە جگە مەئە ،بووه دارایی چاودێری یرمانگەفە  رۆكیسە كاتێك كردوه داواشی مانهە و وهمبكرێتەكە

وهتكردۆتەره هتد و وانپاسە یپاره ویارهسە كوه یوتانەستكەده وئە مووهە كراوه شینخانە زیروه . 

یەوێنە مكە كیقیەناحە و ڵیندهگە نقوومی كە رهڤەده ملە هێشتا كە بڵێن توانینده كۆتایدا لە  

ماون زیندوو ویژدان و مۆراڵ نخاوه سانێكیكە هێشتا . 

جۆرەیە بەم ناوەكانیان كران خەاڵت ئەمرۆ فەرمانبەرانەی ئەو : 

2014 ساڵی بۆ  

 

 :نمونەیی

كەریم محەمەد محەمەد ئاوات  

محەمەد كەریم سروە  

مەجید جەالل رێبوار  

رەشید رەسوڵ خالد  

سەعید عومەر شیرین  

عەلی كەمال محەمەد  

تۆفیق محەمەد رزگار  

 

  :سەالر

عەبدواڵ عەزیز رۆژان  



فەتاح حسێن كوێستان  

شاكر زاهیر پەیمان  

 

2015 ساڵی بۆ  

 

 :نمونەیی

سلێمانی عەلی پەروانە   

محەمەد عەلی سەردار  

فەرەج حەسەن شیالن  

ئەحمەد حسێن بارزان  

ئەحمەد جەمال كاروان  

قادر عەزیز رێباز  

فەرەج حەسەن كوێستان  

موحسین ئیبراهیم زریان  

 :سەالر

عەبدواڵ عومەر وەزیرە   

ئەحمەد یاسین ئەوین  

داراییە چاودێتی دیوانی رانیرمانبەفە بۆ كەاڵتەخە:خە \  

كردنا كار كانیبواره مووهە لە لێهاتوو، رانیرمانبەفە درێتده اڵتەخە مئە \٢ . 

 ،بكرێتە كە كراوه تاپۆ ندروستیتە تیزارهوه رسەلە دۆالر زارهە ٧٠٠ بە كراوه دهزنەمە كە سالیلە یكەخانوه \٣

رچنارسە یناوچە بۆ مدروستیتە كیوهبنكە . 

٤\ 

 ٧٠ لە زیار بە تیفرۆشتویە كە بووه ویزه كیەپارچە هی ییلەرجاوهسە. یەاڵتەخە مئە شكردنیدابە ساڵی مشەشە مەئە

دینار ملیۆن . 

رێکخراوێک ندچە  


