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 انفصم انسبدص
 انتذريت يف مكتت املفتص انعبو

 -هي : 6106نعبو  نطعجخ انتذريت واالعالو اوالً/ املؤضزاد انزقميخ  
 

 -انذوراد انتي اضرتك ثهب مىظفي املكتت  : .0
 

 انعذد انذوراث انتذريبيت نًىظفي انًكتب  ث

 62 6112انذٔساد انزذسٚجٛخ داخم انؼشاق نًٕظفٙ انًكزت خالل ػبو  1

 54 ػذد انًٕظفٍٛ انًشزشكٍٛ فٙ انذٔساد انذاخهٛخ 6

 
  -:ورش انعمم انتي اضرتك ثهب املكتت .6

 

 عذد انًشتركيٍ عذد انىرش 

4 4 

 

 

 -ورش انعمم انتي اقبمهب املكتت  : . 3
 

 عذد انًشتركيٍ ورش انعًم

2 62 

 

   -: خالل انعبواملانذوراد انتي اقبمهب  .4

 انعذد انذوراث انتذريبيت انتي اقبيهب يكتبُب نًىظفي انًؤسست ث

 5 6112انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٙ البيٓب انًكزت نًٕظفٙ انًؤعغخ خالل ػبو  1

 26 انًشزشكٍٛػذد انًٕظفٍٛ  6
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  6106امجبيل انذوراد انتذريجيخ املقبمخ مه قجم املكتت ملىظفي املؤسسخ نعبو  -0
 -وتتضمه:

 

 

نًؤسست حسب انذوائر ا انًكتب نًىظفيجذول يىضح عذد انًشتركيٍ في انذوراث انتذريبيت انًقبيت يٍ قبم 

 -: وانًذيريبث

عذد  انًذيريتاسى انذائرة او  ث

 انًشتركيٍ

 16 انًفزش انؼبو يكزت 1

 65 انذائشح االداسٚخ ٔانًبنٛخ 6

 2 انذائشح انمبََٕٛخ 3

 2 ٔاالعزثًبس االلزصبدٚخانشؤٌٔ انذائشح  5

 5 دائشح انحمٕق ٔ االيزٛبصاد 4

 6 انشصبفخ يذٚشٚخ 2

 3 انكشخ يذٚشٚخ 2

 1 انُجف االششف 2

 1 كشثالء انًمذعخ 6

 1 ٔاعظ 11

 1 ر٘ لبس 1

 26 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 عذد انًشتركيٍ تبريخ اَعقبدهب عُىاٌ انىرشت د

 14 2/5/6112-3 اعبعٛبد انحبعٕة 1

 2 6/2/6112-66/4 انغهف ٔااليبَبد ٔانٛخ يؼبنجزٓب 6

 15لبٌَٕ اَضجبط يٕظفٙ انذٔنخ ٔانمطبع انؼبو سلى  3

 1661نغُخ 

2-2/6/6112 36 

 15 66/16/6112-16 انٕصف انٕظٛفٙ 4

 26 انًجًىع
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 -:جذول يىضح انتحصيالث انذراسيت نهًشتركيٍ في انذواراث انتذريبيت

  

يٍ  انكهي نعذدانًئىيت يقبرَت بب انُسبت انعذد انتحصيم انذراسي ث

 انًتذربيٍ

 %3 6 يبجغزٛش 1

 %41 34 طثكبنٕسٕٚ 6

 %13 6 دثهٕو 3

 %16 13 إػذادٚخ 5

 %2 4 يزٕعطخ 4

 %2 4 اثزذائٛخ 2

 %111 26 انًجًٕع 

 

 
 انًخطظ انجٛبَٙ
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انذوراد انتذريجيخ انتي مت اضزاك مىظفي املكتت فيهب واملقبمخ يف وساراد ودوائز  .6
 6106انذونخ نعبو 

انذوراد انتذريجيخ انتي مت اضرتاك مىظفي املكتت يف هيئخ انىشاهخ/ األكبدمييخ  -أ
 -:انعزاقيخ ملكبفحخ انفسبد

 

 عذد انًشتركيٍ انتبريخ عُىاٌ انذورة ث

 6 16/1/6112-3 شجكبد انحبعٕة 1

 1 16/1/6112-3 اعزشداد انًزًٍٓٛ 2

انزؼبٌٔ انذٔنٙ ٔفمبً الرفبلٛخ االيى انًزحذح نًكبفحخ  3

 انفغبد
13-61/1/6112 

1 

 1 61/1/6112-13 رؼهًٛبد رُفٛز انؼمٕد انحكٕيٛخ 4

 1 1/6/6112-65/1 لبٌَٕ سٔارت يٕظفٙ انذٔنخ ٔانمطبع انؼبو 5

 2-12/6/6112 1 (spssيؼبنجخ االعزجبَخ ثبعزخذاو ثشَبيج ) 6

 1 66/6/6112-15 اداسح انًٕاسد انجششٚخ 7

 1 6/3/6112-63/6 انغكشربسٚخ ٔاداسح انًكزت 8

 1 6/3/6112-63/6 رًُٛخ يٓبساد ايُبء انًخبصٌ 9

 6 12/3/6112-2 انجذٔنخ االحصبئٛخ 11

 1 6/66/3/6112 َٔذٔص عٛشفشاَظًخ رشغٛم  11

 1 65/3/6112-14 رمٛٛى اداء انًٕظفٍٛ 12

 1 3/5/5/6112-62 انغهف ٔااليبَبد ٔانًؼبنجبد انحغبثٛخ 13

 1 4/4/6112-62/5 اداسح انٕلذ ٔانزؼبيم يغ ضغٕطبد انؼًم 14

 1 4/4/6112-62/5 َشش ثمبفخ انُضاْخ ٔدٔسِ فٙ يكبفحخ انفغبد 15

 1 12/4/6112-2 انًذَٛخلبٌَٕ انخذيخ  16

 1 64/4/6112-12 انشلبثخ انذاخهٛخ 17

 1 65/4/6112-12 صٛبَخ انحبعٕة 18

 1 66/6/6112-61 اداسح انًٕاسد انجششٚخ 19

 15لبٌَٕ اَضجبط يٕظفٙ انذٔنخ ٔانمطبع انؼبو سلى  21

 انًؼذل 1661نغُخ 
63-31/11/6112 1 

 1 31/11/6112-63 انحكٕيخ االنكزشَٔٛخ 21

 6 6/11/6112-1 1621نغُخ  65لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ سلى  22

 1 61/11/6112-13 اصٕل انزحمٛك االداس٘ ٔاجشاءارّ 23

 62 انًجًىع
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 -:انذوراد انتي مت اضرتاك مىظفي املكتت يف مقز املؤسسخ واملقبمخ مه قجم املكتت  -ة

 

 

 -:ورش انعمم انتي اضرتك ثهب مىظفي املكتت  .3
 

عذد  انتبريخ عُىاٌ انذورة ث

 انًشتركيٍ

 يكبٌ اقبيت انىرشت

 لبػخ حجش ثٍ ػذ٘ 6 64/6/6112 حكٕيخ انًٕاطٍ االنكزشَٔٛخ 1

رٕظٛف لذساد انؼبيهٍٛ فٙ يجبل  2

 انزذسٚت 
6/3/6112 

1 
 ْٛئخ انحج ٔانؼًشح

3 
 62/2/6112 انصحبفخ االعزمصبئٛخ

ٔصاسح انثمبفخ /لبػخ  1

 ػشزبس

 ٔصاسح انذاخهٛخ 1 62/11/6112-62 انٕعبئم انششٛذح فٙ يكبفحخ انفغبد 4

 4 انًجًىع

 

 -وتتضمه: 6106ورش انعمم  انتذريجيخ املقبمخ مه قجم املكتت ملىظفي املؤسسخ نعبو .4

 

 

 

 

 

 

 

عذد  انتبريخ عُىاٌ انذورة ث

 انًشتركيٍ

 3 5/5/6112-3 انحبعٕةاعبعٛبد  1

 1 6/2/6112-66/4 انغهف ٔااليبَبد ٔانٛخ يشاجؼزٓب 6

 11 2/6/6112-2 لبٌَٕ اَضجبط يٕظفٙ انذٔنخ ٔانمطبع انؼبو 3

 4 66/16/6112-16 انٕصف انٕظٛفٙ 4

 16 انًجًىع

 عذد انًشتركيٍ تبريخ اَعقبدهب عُىاٌ انىرشت ث

 16 31/11/6112-62 انٕطُٛخ خانزؼشٚف ثًفٕٓو االعزشارٛجٛ 1

 6 61/16/6112-61 انٛخ ٔضغ انخطخ انغُٕٚخ 2

 62 انًجًىع
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( ملىظفي 6610-5610-6104مقبروخ ثني عذد املطرتكني ثبنذوراد املقبمخ خالل االعىاو )
 -املكتت ثبنتىسيق مع دوائز انذونخ :

 -انذوراد انذاخهيخ : -0
 عذد انًشتركيٍ عذد انذوراث انسُت

2114 51 21 

2115 51 21 

2116 62 54 

 

 

 

 -انذوراد اخلبرجيخ : -6
 عذد انًشتركيٍ عذد انذوراث انسُت

2114 3 62 

2115 1 1 

2116 1 1 

 

 نألعىاو) يخطط يىضح يقبرَت بيٍ عذد انًشتركيٍ انذوراث انخبرجيت انتي تى اشراك يىظفي انًكتب فيهب 

(2114-2115-2116 ) 
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 -انذوراد املقبمخ مه قجم املكتت ملىظفي املؤسسخ : -3
 6106-6105-6104خالل االعىاو مقبروخ انذوراد املىفذح 

 
 عذد انًشتركيٍ عذد انذوراث انسُت

2114 14 632 

2115 2 24 

2116 5 26 

 

 

 

 

 

 ) يخطظ ٕٚضح انًمبسَخ ثٍٛ ػذد انًشزشكٍٛ نألػٕاو (

 
 

انذوائز واجلهبد انتي مت انتىسيق معهب إلضزاك مىظفي املكتت ثبنذوراد ثبويًب/ 
 -انتذريجيخ و ورش انعمم  :

 -انذوراد انذاخهيخ :
 ْٛئخ انُضاْخ / األكبدًٚٛخ انؼشالٛخ نًكبفحخ انفغبد .

 دٕٚاٌ انٕلف انشٛؼٙ / انؼزجخ انحغُٛٛخ انًمذعخ .

 ٔصاسح انذاخهٛخ / يكزت انًفزش انؼبو .
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 -االحتفبنيبد انتي اقبمهب املكتت ثبنتعبون مع هيئخ انىشاهخ :ثبنثب/ 
 -انىشاهخ :احتفبنيخ اسجىع  -0

رٕنٗ يكزجُب ٔ ثبالشزشان يغ يكزت انًفزش انؼبو  نًؤعغخ انشٓذاء ٔثبنزُغٛك يغ ْٛأح انُضاْخ 

ٔثشػبٚخ يؼبنٙ سئٛظ انًؤعغخ احزفبنٛخ ثًُبعجخ اعجٕع انُضاْخ ػهٗ لبػخ االحزفبالد انكجشٖ فٙ 

ك افضم االداء ٔاًٚبَبً يُب فٙ رحمٛ 66/6/6112يمش يؤعغخ انشٓذاء فٙ ٕٚو انخًٛظ انًصبدف 

 ثغٛخ سفغ يغزٕٖ انُضاْخ ٔ رحذ شؼبس انُضاْخ يغؤٔنٛخ انجًٛغ  .

ٔرضًُذ االحزفبنٛخ كهًخ نًؼبنٙ سئٛظ انًؤعغخ حٛث اشبد يؼبنّٛ فٙ اًْٛخ دٔس يكزت انًفزش 

انؼبو فٙ انًؤعغخ ٔ االَجبصاد انًزحممخ خالل االػٕاو انًبضٛخ  ٔكهًخ نُبئت سئٛظ ْٛئخ انُضاْخ 

 ٔكهًخ نهًفزش انؼبو ٔاعزؼشاض اَجبصاد انًكزت خالل االػٕاو انغبثمخ .  

 -انعبملي ملكبفحخ انفسبد )وظيفتي امبوخ( : احتفبنيخ انيىو -6
البو يكزت انًفزش انؼبو ٔثبنزُغٛك يغ ْٛأح انُضاْخ / دائشح انؼاللبد ٔاالػالو احزفبنٛخ ثًُبعجخ 

ٔرحذ شؼبس )ٔظٛفزٙ ايبَخ(  16/16/6112انٕٛو انؼبنًٙ نًكبفحخ انفغبد ٕٚو انثالثبء انًصبدف 

انغجُبء انغٛبعٍٛٛ حٛث رضًُذ االحزفبنٛخ كهًخ  ػهٗ لبػخ ) حجش ثٍ ػذ٘ ( فٙ يمش يؤعغخ

يكزت انًفزش انؼبو ٔ كهًخ يًثم ْٛئخ انُضاْخ ٔ َذٔح رؼشٚفٛخ ثغجم ٔ اعبعٛبد انٕظٛفخ انؼبيخ 

 ٔانزٙ انمٛذ يٍ لجم يٕظف فٙ ْٛأح انُضاْخ . 
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  انسابغانفصم 
االستثماريتانسكىيت املشاريغ   

 اجملمؼاث انسكىيت

 ( داس سى١ٕت0111ِجّغ االحشاس اٌسىٕٟ فٟ ِحافظت اٌبصشة )
  ( ١ٍِاس د٠ٕاس 27 )اٌىٍفت اٌخخ١ٕ١ّت :  

 ششوت اٌفاٚ إٌٙذس١ت اٌؼاِت ٌٍّماٚالث االٔشائ١ت  اٌجٙت إٌّفزة : 

 ِؤسست اٌسجٕاء اٌس١اس١١ٓ اٌجٙت اٌّسخف١ذة : 

 ( ١ٍِاس د٠ٕاس 56)    :ٌٍّماٚي  اٌىٍفت اٌى١ٍت

  ٠َٛ 641ِذة اٌّماٌٚت : 

 ٠َٛ 0715:  اٌّذد االظاف١ت

( داس 0111)  ٠خعّٓ اٌّششٚع إٔشاء ِجّغ سىٕٟ بّٕػ ِٕفشد ٠ٚخىْٛ اٌّجّغ ِٓٚصف اٌؼًّ : 

711َغابك ٚاحذ حش١ذ ػٍٝ ٔٛع ٚاحذ ِٓ ِساحاث لطغ األسض بّساحت ) 
7

( بّٕٛرج داس سوٓ ٚداس 

 ٚسطٟ .
 

 واملقرتحاث  اهم املالحظاث
حمممُ أٙممماء اٌّماٌٚمممت سظمممائ١ا بّٛةمممم ِحعمممش حسممم٠ٛت اٌّشمممشٚع بممم١ٓ اٌسممم١ذ سئممم١  اٌّؤسسمممت ٚاٌسممم١ذ  .0

ٚاٌّبٍممممؾ ا١ٌٕمممما بىخمممما  لسممممُ  01/07/7106بخمممماس٠  ِممممذ٠ش ػمممماَ شممممشوت اٌفمممماٚ إٌٙذسمممم١ت اٌؼاِممممت 

 ( .6/0/7105فٟ  096اٌؼمٛد رٞ اٌؼذد )
حمممممُ حسمممممج١ً اػخمممممشاض ِىخبٕممممما ػٍمممممٝ ِحعمممممش أٙممممماء اٌّماٌٚمممممت باٌخشاظمممممٟ بىخاب١ٕممممما اٌّمممممشل١ّٓ  .7

(  ٚالخمممممممشاا ِىخبٕممممممما سمممممممحم 76/0/7105فمممممممٟ  40/021ٚ ف/ 00/0/7105فمممممممٟ  01/027)ف/

 ٌألسبا  االح١ت :اٌؼًّ ِٓ اٌششوت 
                                    ان الشركة المنفذة قدمت طلبا بأنهاء العقد المبرم بكتابهم المرقم  - أ

( بالرغم من قٌام لجنة الشؤون االقتصادٌة فً مجلس الوزراء 32/21/3126فً  2346)

استثناءا من االجراءات المتخذة لسحب العمل  42/23/3126من منحهم مدة اضافٌة لغاٌة 

والتً  ( من الشروط العامة76ٌم الشركة طلبها انف الذكر ٌنطبق علٌه احكام المادة )وتقد

 متعمد انه أو" للمقاولة" طبقا" األعمال" بتنفٌذ قائم غٌر"  المقاول"  إن)  نصت على 

 ( ".المقاولة"  بموجب التزاماته تنفٌذ فً المباالة وعدم اإلهمال

 االمر الذي ادى الى عدم استفادة انجاز هذا المشروع ان الشركة المنفذة قد تأخرت كثٌرا فً - ب

المؤسسة منه ضمن المدة المخطط لها فً تنفٌذ المشروع وان ما وصل الٌه المشروع نتٌجة 

لعدم جدٌة الشركة فً تنفٌذ االعمال المتعاقد علٌها وبالتالً  فوات المنفعة التً كان من 
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شهر ( وأشرفت السنة  21المؤمل تحققها فً حال اكتمال المشروع حٌث كانت مدة التعاقد )

  الخامسة على االنتهاء دون انجاز المشروع . 

بعدم وجود تخصٌص مالً وعدم وجود كادر للعمل ال ٌمنع بأن  ته الشركةان التبرٌر الذي قدم  - ج

 لمشروع .  الشركة المنفذة متلكئة وتتحمل مسؤولٌة تأخر انجاز ا

( بتسوٌة مستحقات الشركة عن االعمال المنجزة 4/1/3127فً  111صدر االمر االداري المرقم ) -4

بما فٌها من امانات حسن التنفٌذ والمبالغ المحجوزة وفق الضوابط والتعلٌمات وصرف مستحقات الشركة 

 . 3127( لسنة 272الوزراء رقم )استنادا الى الٌة توزٌع مستحقات المقاولٌن الواردة فً قرار مجلس 

بعد ان تم استالم الدور من قبل لجنة االستالم وإجراء ذرعة واقع الحال على تلك الدور تبٌن ان  - 5
 %( .211% الى 27نسب االنجاز متفاوتة تراوحت بٌن )

 فً 627هامش السٌد رئٌس المؤسسة على كتاب دائرة الشؤون االقتصادٌة واالستثمار ذي العدد ) -6

( المتضمن تدقٌق وبٌان الرأي فً الذرعة المقدمة من قبل الشركة )والتً تم تدقٌقها مسبقا من 32/6/3127

دٌنار ما عدا  51.127.321.141قبل القسم الهندسً فً المؤسسة  وبٌنت فٌها ان استحقاق الشركة هو 

الغ المترتبة ازاءها وسجلت االعمال الترابٌة ( وقد تم االطالع من قبل مكتبنا على بعض الذرعات والمب

بعض المالحظات فً قسم من القواطع وتم رفع تقرٌر بذلك الى السٌد رئٌس المؤسسة بكتابنا المرقم 

( وتمت التوصٌة فً ذلك التقرٌر بأن ٌتم اعادة تدقٌق جمٌع الذرعات 26/7/3127فً  316/3632)ف/

زٌاراتنا المٌدانٌة وعلى اثر ذلك تم تشكٌل لجنة وكذلك خصم مبالغ العٌوب التً تم التنوٌه عنها فً تقارٌر 

إلعادة تدقٌق ذرعة االعمال النهائٌة ,اعضاءها من قسم العقود والقسم الهندسً فً دائرة الشؤون 

االقتصادٌة واالستثمار وقسم التدقٌق ومكتبنا كعضو مراقب لهذه اللجنة ، وبعد التدقٌق توصلت اللجنة الى 

( دٌنار وهو مبلغ انشاء الدور ما عدا 51.722.522.252تحق للشركة هو )ان المبلغ التراكمً المس

 ( دٌنار عن ما مقدم سابقا  .221.122.121االعمال الترابٌة اي بفارق قدره )

( المتضمن التدقٌق 2/1/3127فً  477هامش السٌد رئٌس المؤسسة على كتاب قسم العقود ذي العدد ) -6

دٌنار ( الى الشركة متوفرة لدى المؤسسة  661.277.772قدره )وبٌان الرأي فً موضوع صرف مبلغ 

فً البنك كدفعة اولى واقترح مكتبنا عدم اطالق اي مبالغ لحٌن حسم موضوع الغرامات التـأخٌرٌة المترتبة 

 على الشركة  .

( المتضمن 21/2/3127فً  522هامش السٌد رئٌس المؤسسة على كتاب قسم العقود ذي العدد ) -7

( دٌنار من مستحقات الشركة حٌث ان 611.621.311ق وبٌان الرأي فً موضوع صرف مبلغ )التدقٌ

( دٌنار بما فٌها مبلغ امانات حسن التنفٌذ وحسب الكتاب اعاله 4.362.621.311المبلغ المتبقً الكلً )

دره وبٌن مكتبنا ان هناك فرق فً الكمٌات المنفذة لإلعمال الترابٌة ٌنتج عنها فرق فً المبلغ ق

 ( .33/2/3127فً  415/4621( دٌنار حسب كتابنا المرقم )ف/225.611.111)
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 االجراءات
( حٛص١احٙا باسخحماق    75/5/7105فٟ  9115سفؼج اٌٍجٕت اٌّشىٍت باالِش االداسٞ )     -0

( د٠ٕاس ػٓ اٌّبٍؾ 221.122.121( د٠ٕاس اٞ بفاسق )41.502.409.242اٌششوت ِبٍؾ )

 اٌّمذَ سابما ٚحّج ِصادلت اٌس١ذ اٌٛص٠ش ػ١ٍٙا . 
فً  415/4621ف/ىخابٕا رٞ اٌؼذد )ب اٌّشفك خمش٠شاٌحّج ِٛافمت اٌس١ذ اٌٛص٠ش ػٍٝ ِا ةاء فٟ  -7

( ٚحُ حأ١٠ذ ِا ةاء بىخابٕا اػالٖ ِٓ لبً لسُ اٌؼمٛد فٟ اٌّؤسست بىخابُٙ رٞ اٌؼذد  33/2/3127

فٟ  00970(  ثُ لذِج ششوت اٌفاٚ اٌؼاِت غٍبا بىخابٙا اٌّشلُ )6/01/7105فٟ  460)

( 6الػّاي اٌخشاب١ت ٘ٛ )اْ اٌؼمذ ٔص ػٍٝ اْ ِبٍؾ ا باػخباس( الػادة احخسا  اٌّبٍؾ 0/07/7105

 ١ٍِاساث ٌُٚ ٠حسُ اٌّٛظٛع.
 

 ( داس سى١ٕت111ِجّغ االحشاس اٌسىٕٟ فٟ ِحافظت ١ِساْ  ) 
 

  ١ٍِاس د٠ٕاس 041اٌىٍفت اٌخخ١ٕ١ّت : 

 ششوت اٌفشاث االٚسػ ٌٍّماٚالث اٌّحذٚدة  اٌجٙت إٌّفزة :

 ِؤسست اٌسجٕاء اٌس١اس١١ٓ اٌجٙت اٌّسخف١ذة : 

 ١ٍِاس د٠ٕاس 45.0 :ٌٍّماٌٚت  اٌىٍفت اٌى١ٍت

 ٠َٛ 641ِذة اٌّماٌٚت : 

 ٠َٛ 425:  ِغ اٌخٛلف  اٌّذد االظاف١ت

( 111بّٕػ اٌسىٓ إٌّفشد ٠ٚخىْٛ اٌّجّغ ِٓ )٠خعّٓ اٌّششٚع إٔشاء ِجّغ سىٕٟ ٚصف اٌؼًّ : 

711َداس سى١ٕت غابك ٚاحذ حش١ذ ػٍٝ ٔٛع ٚاحذ ِٓ ِساحت لطؼت األسض بّساحت ) 
7

( بّٕٛرج داس 

 سوٓ ٚداس ٚسػ .

  : 77/07/7101حاس٠  اٌؼمذ 
  : ٠َٛ بٍّحك ػمذ ٠006َٛ بؼذ اظافت  526ِذة اٌؼمذ 
  : 7100/ 02/0حاس٠  اسخالَ اٌّٛلغ 
 ٌ4/6/7100ّباششة باٌؼًّ : حاس٠  ا 
  : 77/0/7104حاس٠  أخٙاء اٌؼمذ 
 ( داس ٌؼذَ حؼ٠ٛط االسض اٌّسخمطؼت ٌخذِاث اٌّششٚع54( داس حُ حزف )205ػذد اٌذٚس إٌّفزة ) 
 ( 011ٔسبت أجاص اٌّششٚع )% 

 املالحظاث  اهم

فً  26حسب هامش السٌد رئٌس المؤسسة المسطر على كتاب قسم العقود المرقم ) -2
( مائة 271.461.251( والذي ٌطلب فٌه بٌان رأي مكتبنا فً صرف مبلغ )21/2/3127

وستون ملٌون وثالثمائة وثمانٌة وخمسون الف وتسعمائة واربعون دٌنار ( عن امر غٌار 
ته عند تصفٌة السلفة النهائٌة نتٌجة لعدم اكمال ( ) والذي قد حذفت مستحقات كمٌا3رقم )

المصادقة علٌه ( فقد بٌن مكتبنا ان هذا االمر ٌحتوي على فقرات قد وردت فً امر الغٌار 
( السابق وكان من المفترض ان ٌتم احتسابها فً ذلك االمر بشكل كامل ودقٌق 2رقم )
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بنا تشكٌل لجنة ٌكون احد حٌث ان بعض فقراتها كانت كمٌاتها شبه ثابتة واقترح مكت
 (.3الواردة فً امر الغٌار رقم ) اعضائها من مكتبنا كعضو مراقب إلعادة الذرعة للكمٌات

تمت موافقة السٌد رئٌس المؤسسة على المقترح وتم تشكٌل لجنة مشتركة باألمر االداري  -3
( وتمت اعادة ذرعة امر الغٌار والحظ اعضاء اللجنة وجود 3/4/3127فً  4162)
فاوت وفروقات فً بعض الكمٌات ادرجت فً محضر اجتماع اللجنة وعند احتساب هذه ت

( دٌنار اي ان مبلغ استحقاق الشركة هو 32.222.311الفروقات تبٌن ان مبلغها )
( 32,222,311( دٌنار اي بفارق )271.461.251دٌنار ولٌس )(  241.412775)

 دٌنار.
 

  االجراءاث 

 
السٌد رئٌس المؤسسة على محضر اللجنة وادرجت كمٌات امر الغٌار تمت المصادقة من قبل 

 .طبقا لما موجود فً محضر اللجنة وة فً السلفة النهائٌ
 

 

 ( داس سى١ٕت761ِجّغ االحشاس اٌسىٕٟ فٟ ِحافظت وشوٛن  )
  د٠ٕاس ( ١ٍِاس61)اٌىٍفت اٌخخ١ٕ١ّت : 

 ٌإلٔشاءاث ٚإٌمً ٚاٌصٕاػت ٚاٌخجاسة  ششوت اٚصاي اٌجٙت إٌّفزة : 

 ِؤسست اٌسجٕاء اٌس١اس١١ٓ اٌجٙت اٌّسخف١ذة : 

 د٠ٕاس 04996697619111 :وٍفت االحاٌت حسم اٌؼمذ 

 ٠َٛ 461ِذة اٌّماٌٚت : 

 % 011:  ٔسبت االٔجاص اٌّخطػ

 % 00:  ٔسبت االٔجاص اٌفؼٍٟ 

  %59:  ٔسبت االٔحشاف 

 ( 71/07/7107: )حاس٠  اٌّباششة باٌؼًّ

 ( 71/5/7104: )حاس٠  أخٙاء اٌّششٚع

  ( د٠ٕاس6965591419010) : اٌّصشٚف إٌٙائٟ 

( ٠761خعّٓ اٌّششٚع إٔشاء ِجّغ سىٕٟ بّٕػ اٌسىٓ إٌّفشد ٠ٚخىْٛ اٌّجّغ ِٓ )ٚصف اٌؼًّ : 

بّٕٛرج داس ( 711َ7داس سى١ٕت غابك ٚاحذ حش١ذ ػٍٝ ٔٛع ٚاحذ ِٓ ِساحت لطؼت األسض بّساحت ) 

 . سوٓ ٚداس ٚسػ

  3125المشروع متوقف بالكامل منذ عام  
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 مقراث فروع املؤسست يف احملافظاث

  أشاء ِمشاث فٟ ِحافظاث   )اٌبصشة ١ِٚساْ (
 ششوت االسض اٌخعشاء ٌٍّماٚالث االٔشائ١ت  اٌجٙت إٌّفزة : 

 ِؤسست اٌسجٕاء اٌس١اس١١ٓ اٌجٙت اٌّسخف١ذة : 

 د٠ٕاس 0960052111 اٌىٍفت اٌى١ٍت:

 ٠َٛ 411ِذة اٌّماٌٚت : 
بٕاء بٕا٠اث ِٕفشدة ػٍٝ شىً غابم١ٓ ِٚٓ اٌجذساْ اٌسأذة فٟ  اٌّششٚع٠خعّٓ إٔشاء ٚصف اٌؼًّ : 

 اٌّحافظاث )١ِساْ / اٌبصشة( ٚحسم اٌّخططاث اٌّصادق ػ١ٍٙا ٚة١ّغ ِا ٠ؤً٘ اٌبٕا٠ت ٌالسخخذاَ

 

 مشروع مقر ميسان

  06/07/7100حاس٠  حٛل١غ اٌؼمذ  .0
 72/07/7100حاس٠  اسخالَ اٌّٛلغ  .7
)بسبم اٌخأخش فٟ حس١ٍُ اٌّخططاث اٌف١ٕت بؼذ اٌخؼذ٠الث اٌحاصٍت  6/0/7107حاس٠  اٌّباششة اٌفؼ١ٍت   .0

 ػٍٝ اٌّخططاث االص١ٍت ِٓ لبً اٌّىخم االسخشاسٞ ٚأسبا  حؼٛد ٌٍششوت إٌّفزة (
 ( ٠َٛ .419إٌّّٛحت ٌٍششوت بٍغج ) اٌّذد االظاف١تِذة اٌخٛلف ِغ  .4
 . 00/2/7100حاس٠  أخٙاء اٌؼمذ  .6
 االسخالَ االٌٟٚ ٚإٌٙائٟ ٌٍّششٚع  حُ  .5

 %( 011ٔسبت أجاص اٌّششٚع ) .2

 املالحظاث واملقرتحاث 

بؼذ اسخالَ اٌّششٚع حب١ٓ ٚةٛد ػ١ٛ  فٟ االػّاي اػخزس اٌّماٚي ػٓ اصالحٙا ٚحُ حشى١ً ٌجٕت ِٓ  -0

الٔجاص اػّاي اٌص١أت ٚسفؼج اٌٍجٕت ِحعش وشف اٌٝ ِؼاٌٟ سئ١  اٌّؤسست اٌزٞ لبً اٌّؤسست 

ِٓ خالي االغالع ػٍٝ ِحعش اٌىشف اٌّمذَ ِٓ اٌٍجٕت ٌٛحظ غٍم ب١اْ سأٞ ِىخبٕا باٌّحعش  9 ٚ 

ب١ٓ ِىخبٕا ٌٍس١ذ سئ١  اٌّؤسست بأْ اِش حشى١ً اٌٍجٕت ٚ باْ ٕ٘ان اٌىث١ش ِٓ اٌؼ١ٛ  ٌُ حخُ ِؼاٌجخٙا

ػٍٝ اْ حشىً ٌجٕت ٌسشػت أجاص اػّاي اٌص١أت ٚاإلحاٌت اٌٝ ِما١ٌٚٓ ثا١٠ٛٔٓ ٚواْ ػٍٝ اٌٍجٕت ٔص 

الخشا   ابذاء ِالحظاث حٛي ٘زٖ اٌؼ١ٛ  9 ٚاوّاي اٌؼ١ٛ  اٌّشاس ا١ٌٙا فٟ االسخالَ إٌٙائٟ ١ٌٚ

ا فٟ ِحعش إلوّاي االػّاي اٌّشاس ا١ٌٙ اخشٜ ِىخبٕا ػٍٝ اٌس١ذ سئ١  اٌّؤسست اْ ٠خُ حشى١ً ٌجٕت

 اٌٍجٕت بسبم فشً اٌٍجٕت االٌٚٝ  .
( ٚأٚظحج بأْ اٌّبٍؾ 05/6/7105فٟ  2101حُ حشى١ً ٌجٕت  اخشٜ ٌالسخالَ  باألِش االداسٞ ) -7

 ( د٠ٕاس .47.475.244ِٓ اٌششوت ػٓ اػّاي اٌص١أت اٌخٟ ٌُ حٕفز٘ا اٌششوت ٘ٛ ) ٗاٌٛاةم اسخمطاػ
( ٌب١اْ سأٞ 01/9/7105فٟ  409ٛد رٞ اٌؼذد )٘اِش اٌس١ذ سئ١  اٌّؤسست ػٍٝ وخا  لسُ اٌؼم -0

(  حسم لشاس 011.642.174ِىخبٕا فٟ ِٛظٛع اػفاء اٌششوت ِٓ اٌغشاِاث اٌخأخ١ش٠ت اٌباٌغت )

فٟ  012/0555ٚحّج اةابت اٌس١ذ اٌٛص٠ش بىخابٕا اٌّشلُ )ف/ 7105( ٌسٕت 2ِجٍ  اٌٛصساء سلُ )
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(  حسب 6دٌنار عند تصفٌة السلفة رقم ) (73.526.321الشركة مدٌنة بمبلغ ) ( بأ01/01/7105ْ
( وبالتالً فال تتحمل المؤسسة 37/21/3125فً  2321كتاب قسم الرقابة والتدقٌق الداخلً المرقم )

تأخٌر صرف هذه السلفة لعدم وجود مستحقات اصال للشركة ، اما عدم تروٌج الشركة ألي سلفة 
بكتاب  1/2/3125ث ان تارٌخ تروٌج السلفة فً لغاٌة تارٌخ االستالم االولً فأن فً ذلك تناقض حٌ

حسب امر  31/1/3125( وتارٌخ االستالم االولً 2/2/3125فً  3636دائرة المبانً المرقم )
فً  2521( الصادر بموجب كتاب دائرة الشؤون االقتصادٌة واالستثمار المرقم )3االستالم رقم )

أخٌر ٌعود بنا اعاله بأن السبب فً التوكان رد قسم العقود على ما جاء فً كتا (5/23/3125
مخاطبة وزارة التخطٌط لبٌان رأٌها فً موضوع اعفاء الشركة من هذه  تتم للمؤسسة وتم االتفاق بأن

 . الغرامات . 
( بىخابُٙ اٌّشلُ 7غٍم لسُ اٌؼمٛد ب١اْ سأٞ ِىخبٕا فٟ ِٕح اٌششوت ِذد اظاف١ت ػٓ اِش اٌغ١اس سلُ ) -4

فٟ  069/0711االةابت ِٓ لبً ِىخبٕا بىخابٕا اٌّشلُ )ف/ ( ٚحّج06/1/7105فٟ  024)

( بأٔٗ واْ ٠خٛةم ػٍٝ اٌششوت ػذَ حٕف١ز أٞ اػّاي اال بؼذ اٌّصادلت ػٍٝ اِش اٌغ١اس 77/1/7105

 ٚاٌزٞ حأخشث اٌّؤسست فٟ اٌّصادلت ػ١ٍٗ ألوثش ِٓ سٕخ١ٓ .
 

 املقرتحاث

تمت مخاطبة وزارة التخطٌط / دائرة العقود الحكومٌة لبٌان رأٌها فً موضوع الغرامات التأخٌرٌة  -
( والمتابعة مستمرة مع 42/21/3127فً  26312المترتبة على الشركة بكتاب قسم العقود ذي العدد )

 قسم العقود .

 مشروع مقر انبصرة

 . 06/07/7100حاس٠  حٛل١غ اٌؼمذ  .0
 . 71/07/7100ٛلغ حاس٠  اسخالَ اٌّ .7
 . 4/5/7100حاس٠  اٌّباششة باٌؼًّ اٌفؼٍٟ  .0
 . 04/2/7100 ٞ ِغ اٌخّذ٠ذاثذاالٔجاص اٌخؼالحاس٠   .4
 د٠ٕاس 0917094649111وٍفت اٌّششٚع :  .6
 %  07% ٚٔسبت االٔجاص اٌفؼٍٟ 011ٔسبت االٔجاص اٌّخطػ  .5
( ٚرٌه إلخالي اٌششوت فٟ حٕف١ز اٌخضاِاحٙا 71/0/7106فٟ  97االداسٞ ) حُ حشى١ً ٌجٕت اسشاع باالِش .2

 اٌخؼالذ٠ت ٌُٚ حباشش اٌٍجٕت اػّاٌٙا ٔخ١جت ٌٍظشف اٌّاٌٟ .
 

 املسجهت ػه االػمال املالحظاث

فً  322على كتاب قسم العقود المرقم ) ه المسطرهامشبمعالً رئٌس المؤسسة  طلب  -2
فً  2135فً توصٌات اللجنة التحقٌقٌة المشكلة باألمر االداري ) مكتبنا رأيبٌان  (31/7/3127
المتضمن تشكٌل لجنة لتحدٌد مبلغ االضرار ونسبة توزٌعها على الجهات  و( 3/7/3127

 المشاركة فً التقصٌر فً الخلل االنشائً فً سقف القاعة الرئٌسٌة لمقر مدٌرٌة سجناء البصرة  
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جاء فً توصٌات اللجنة اعاله بتحمل المكتب االستشاري لشركة ما  تم التأٌٌد من قبل مكتبنا على -3
( من العقد المبرم 21دا للمادة )%( من قٌمة الضرر باعتباره الجهة المصممة واستنا61الفاو لـ )
%( من قٌمة الضرر باعتباره الجهة 61تحمل المكتب االستشاري للجامعة التكنولوجٌة لـ ) وكذلك

على اعمال التنفٌذ حسب المخططات التصمٌمٌة والمواصفات الفنٌة التً قامت باإلشراف العام 
التزامات الطرف  -3لضمان حسن التنفٌذ وتقدٌم االستشارات الفنٌة كما جاء فً الفقرة )ب( من 

الثانً من العقد , وكذلك فأنه ٌقع على عاتق المكتب االستشاري حل المعوقات والمشاكل التً 
صفات الفنٌة للمشروع حسب ما جاء فً الفقرة )ت( اناسب مع الموتعترض طرٌقة التنفٌذ بما ٌت

 التزامات الطرف الثانً من العقد . -3من 
تحمل الشركة المنفذة للعٌوب التنفٌذٌة و الناتجة عن سوء التنفٌذ بنسبة  على تم التأٌٌد من قبل مكتبنا -4

 %( والتً تستدعً المعاٌنة الموقعٌة لتقدٌرها .211)
( خمسة عشر 26.271.111مبلغ الكلفة التخمٌنٌة ) تم تحدٌد من محضر اللجنة )ثانٌا(الفقرة فً  -5

( 2/4/3126ملٌون وتسعمائة وستون الف دٌنار عراقً .وحٌث أن هذا المبلغ تم تخمٌنه بتارٌخ )
ان تشكل لجنة إلعادة الكلفة التخمٌنٌة الحتمال وجود اقترح مكتبنا اي قبل تشكٌل اللجنة لذا 

 ً االسعار فً االسواق المحلٌة فً الوقت الحاضر او عند التنفٌذ .اختالف ف

 االجراءاث

حُ حشى١ً ٌجٕت ٌخحذ٠ذ اٌىٍفت اٌخخ١ٕ١ّت الصالا سمف بٕا٠ت ِمش اٌّؤسست فٟ اٌبصشة باالِش 

 ( . 04/1/7105فٟ  0761االداسٞ )

 

 الديوانية ( -بابل  –انشاء مقرات في محافظات   )النجف 

 ششوت اٌىشَ اٌؼشبٟ ٌٍّماٚالث االٔشائ١ت  اٌجٙت إٌّفزة : 

 ِؤسست اٌسجٕاء اٌس١اس١١ٓ اٌجٙت اٌّسخف١ذة : 

 ١ٍِاس د٠ٕاس 0926921111 اٌىٍفت اٌى١ٍت:

 ٠َٛ 011ِذة اٌّماٌٚت : 

٠خعّٓ إٔشاء اٌّششٚع بٕاء بٕا٠اث ِٕفشدة ػٍٝ شىً غابم١ٓ ِٚٓ اٌجذساْ اٌسأذة فٟ ٚصف اٌؼًّ : 

اٌذ٠ٛا١ٔت ( ٚحسم اٌّخططاث اٌّصادق ػ١ٍٙا ٚة١ّغ ِا ٠ؤً٘ اٌبٕا٠ت  –إٌجف  –)بابً  ِحافظاث

 ٌالسخخذاَ

 الشركة  فً انجاز  تم تشكٌل لجنة االسراع النجاز ما تبقى من اعمال المقاولة وذلك لتلكؤ
 . هااعمال
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 المالحظات 

 مقر بابم

 %011ٔسبت االٔجاص  .0
ؤ المقمممماول فممممً انجمممماز االسممممراع المشممممكلة وذلممممك لتلكممممتممممم انجمممماز االعمممممال مممممن قبممممل  لجنممممة  .3

 .تم االستالم االولً للمقر االعمال وقد 
سمممم ( المممى 212لممموحظ بمممأن اوزان ابمممواب الخشمممب غٌمممر متسممماوٌة وتراوحمممت ارتفاعاتهممما ممممن ) .4

سممم( وخاصممة فممً الطممابق العلمموي مممن البناٌممة فممً حممٌن ان جممدول الكمٌممات اشممار الممى  227)
 سم(  321ان تكون االرتفاعات )

لمممم ٌمممتم وضمممع المشمممبك المعمممدنً )الجكمممن واٌمممر( فمممً الحمممد الفاصمممل بمممٌن الطمممابوق والجسمممور  .5
الكونكرٌتٌمممة لتالفمممً التشمممققات المسمممتقبلٌة فمممً همممذه المنممماطق وحسمممب مممما ورد فمممً تقارٌرنممما 

  السابقة المستندة الى المشاهدات المٌدانٌة .
ك عمممدم اسمممتقامته فمممً لممموحظ عمممدم اسمممتواء البٌممماض بشمممكل عمممام وفمممً نهاٌمممات الجمممدران وكمممذل .6

    الجدران .
تطبٌمممق كرانمممت الجمممدران ٌحتممموي علمممى فجممموات فمممً داخمممل حٌمممث لمممم ٌمممتم امالءهممما باالسممممنت  .7

 بشكل جٌد .
 لم ٌتم تطبٌق ابواب الحدٌد بشكل جٌد . .2
تمممم اخمممذ اوزان السمممقف بواسمممطة جهممماز قٌممماس االوزان ولممموحظ اخمممتالف منسممموب السمممقف عمممن  .1

م( وقمممد تممممت االشمممارة المممى همممذه النقطمممة فمممً تقارٌرنممما سممم 2.6االرضمممٌة للطمممابق االول بواقمممع )
 السابقة .

 انىجف االشرف

ب(  -7تمممم رفمممع كرفانمممات واثممماث  المهنمممدس المقمممٌم ممممن قبمممل المقممماول وحسمممب الفقمممرة ) -2
ممممن العقمممد فمممأن ) تمممؤول ملكٌمممة االثممماث والمسمممتلزمات الخاصمممة بمممدائرة المهنمممدس المقمممٌم 

 مال المشروع(الى الطرف االول ) اي المؤسسة( بعد انجاز اع
هنمممماك عممممدد مممممن التغٌٌممممرات نفممممذتها لجنممممة االسممممراع مثممممل عممممدم تنفٌممممذ اللممممبخ الصممممقٌل  -3

لسممممقوف الحمامممممات والمطممممابخ والطممممالء الممممدهنً وتنفٌممممذ محجممممر المنٌمممموم بممممدل مممممن 
 محجر حدٌدي واعداد شبابٌك االلمنٌوم .

( سمممم 41* 221المممدر  ) ورد فمممً محضمممر االسمممتالم االولمممً ان تنفٌمممذ ابعممماد دوسمممات -4
 فعال . هالحظنا( سم وهذا ما 41*261بدل من )
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تطبٌممممق كرانٌممممت الجممممدران غٌممممر منسممممجم مممممع البٌمممماض حٌممممث تممممم مالحظممممة بممممروز  -5
سمممم ( باإلضمممافة المممى ان البٌممماض لمممٌس  6الكرانٌمممت عمممن البٌممماض بحافمممة تقمممدر بمممـ ) 

 .د بوزن واح
مع مالحظة بان الكوي غٌر جٌد لذا ٌجب اعادة الكوي  تم تطبٌق السطوح بالشتاٌكر -6

 بالماستك للحفاظ على اعمال البٌاض من الرطوبة .
انهاءات االعمال الكهربائٌة لٌست بالمستوى المطلوب حٌث لوحظ بأن قواعد شمعات  -7

االنارة لم ٌتم تثبٌتها بشكل جٌد واإلضاءة غٌر جٌدة باإلضافة الى عدم تثبٌت بعض نقاط 
 باء بشكل جٌد .الكهر

الصحٌات غٌر جٌدة بشكل عام حٌث ان اغلب طرادات الماء ال تعمل وكذلك سٌفونات  -2
التصرٌف ال تعمل بشكل جٌد بحٌث ان هناك صعوبة بالتصرٌف باإلضافة الى عبور 

 المٌاه الى الطابق االسفل عند االستخدام .
عضها وعدم استواء تطبٌق كرانٌت االرضٌات غٌر جٌد حٌث لوحظ ارتفاع فً تطبٌق ب -1

 البعض االخر باإلضافة الى خلع وتحرك بعضها فً اماكن اخرى .
 لوحظ وجود رطوبة فً بعض االماكن . -2
لم ٌتم احكام شبابٌك االلمنٌوم بشكل جٌد حٌث تسمح بدخول االتربة والغبار ولوحظ خلع  -21

 فً ٌدات القفل لبعض الشبابٌك .
 من غرف البناٌة .شبكة الهاتف الداخلٌة ال تعمل فً الكثٌر  -22

 انديواويت

 . 06/07/7100حاس٠  حٛل١غ اٌؼمذ  .0
 . 76/07/7100حاس٠  اسخالَ اٌّٛلغ  .7
 ) بسبم اٌخأخش فٟ حس١ٍُ اٌّخططاث( 76/0/7107حاس٠  اٌّباششة باٌؼًّ اٌفؼٍٟ فٟ  .0
 ( ٠َٛ .716اٌّذد االظاف١ت إٌّّٛحت ٌٍششوت حبٍؾ ) .4
 . 07/1/7100حاس٠  أخٙاء اٌؼمذ فٟ  .6
 05/07/7100دخٛي ِشحٍت سحم اٌؼًّ اػخباسا ِٓ حاس٠   .5

 %011خطػ ّٔسبت االٔجاص اٌ .2

 د٠ٕاس 52192769111اٌّبٍؾ االةّاٌٟ ٌٍّماٌٚت   .1

 %40ٚاإلػّاي إٌّفزة ِٛلؼ١اً ٔسبت االٔجاص اٌفؼٍٟ حسم ةذٚي اٌى١ّاث  .9

 اٌؼًّ بّشاحً ِخأخشة ةذا ٚاٌّٛلغ فاسؽ ٚال ٠ٛةذ ػّاي .01

 االسشاع فٟ اٌّٛلغٌُ ٠خُ اٌؼًّ ِٓ لبً ٌجٕت   .00
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 اٌف١ٕت اٌّالحظاث 

لمموحظ ان صممب السممقف لممم ٌكممن بمسممتوى جٌممد وسممبب ذلممك ٌعممود الممى  قالممب الخشممب  -2

فممممً وحممممدوث تسمممموس ظهممممور حدٌممممد التسمممملٌح وحٌممممث لممممم ٌكممممن متراكممممب بشممممكل جٌممممد 

 . مناطق الصببعض 
الحممممام المممذي تمممم انشممماؤه فمممً قاعمممة الطمممابق االول لمممم ٌكمممن متمممرابط البنممماء ممممما ٌمممؤدي  -3

 الى تشققات مستقبلٌة مع وجود بعض المالحظات االخرى .   
تطبممق الشممتاٌكر لممم ٌكممن بمسممتوى جٌممد لوجممود عممدة مشمماكل منهمما عممدم اسممتواءه حٌممث  -4

نابٌمممب ان هنممماك ارتفاعمممات وانخفاضمممات واضمممحة وغٌمممر مسممملط بشمممكل جٌمممد باتجممماه ا
 التصرٌف وكذلك عدم ملئ الجوٌنات بالماستك بشكل جٌد . 

شممممبابٌك الواجهممممة االمامٌممممة بحاجممممة الممممى معالجممممة لتفممممادي دخممممول االمطممممار وإتممممالف  -5
 االنهاءات الداخلٌة .

اخممممتالف فممممً بعممممض الفقممممرات بممممٌن ممممما موجممممود فممممً المخططممممات لمممموحظ ان هنالممممك  -6
 المعمارٌة والواقع المنفذ وكاالتً :

الممممر الجممانبً االٌمممن للبناٌممة حسممب ممما موجممود فممً المخطممط وقممد تممم لممم ٌممتم تنفٌممذ  - أ
 ضمه للبناٌة مما ترتب علٌه :

ان البناٌممة اصممبح لهمما مممدخل ومخممر  واحممد مممما ٌنممافً ممما موجممود فممً االبنٌممة  -2
 ذات االستخدام العام ) اي لها مدخل ومخر  رئٌسً وثانوي( 

حركممممً وهممممو وجممممود فضمممماء جممممانبً سمممملبً وذلممممك غٌممممر نممممافع لوجممممود عممممائق  -3

( الموجمممممود لحممممممل الشمممممعار الخممممماص   space frameالصمممممبة االساسمممممٌة )

بالمؤسسمممة حٌمممث الحظنممما ان همممذه الصمممبة قمممد اغلقمممت المممممر بالكاممممل ممممن جهمممة 
 المدخل االمامً للبناٌة .

لممموحظ ان هنممماك اخمممتالف فمممً المسمممتوٌات بمممٌن مممما موجمممود فمممً مخطمممط الطمممابق  - ب

  هل هو الشارع ام البناٌة  0.00) االرضً والواقع المنفذ فاٌهما مستوى )
لممموحظ عممممدم بنمممماء السممممٌا  القمممماطع بممممٌن البممممروز االمممممامً وبمممماقً السممممطح للبناٌممممة   - ت

 حٌث ان هذا القطع موجود فً المخططات وغٌر منفذ فً الواقع . 

 ّمخشحاثاٌ

خصمممممم مبلمممممغ حسمممممن التنفٌمممممذ ل بمممممواب الخشمممممبٌة وأعممممممال البٌممممماض وأعممممممال تطبٌمممممق  -2
للطمممابق العلممموي فمممً مقمممر بناٌمممة المؤسسمممة فمممً بابمممل والتمممً قاممممت الشمممركة  الكرانٌمممت
 بتنفٌذها .

علممممى لجممممان االسممممراع المشممممكلة  معالجممممة العٌمممموب التنفٌذٌممممة الموجممممودة والناتجممممة عممممن  -3
االعمممال التممً قامممت بهمما لجنممة االسممراع فٌممما ٌخممص مقممر النجممف االشممرف مممع خصممم 

مكممممن معالجتهمممما والتممممً قامممممت مبلممممغ حسممممن التنفٌممممذ مممممن الشممممركة ل عمممممال التممممً ال ٌ
 الشركة بتنفٌذها .
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خصمممم فمممرق كمٌمممات الكونكرٌمممت ممممن فقمممرة تنفٌمممذ صمممب المممدر  لمقمممر النجمممف االشمممرف  -4
 مع خصم حسن التنفٌذ لهذه الفقرة .

خصمممم مبمممالغ االثممماث الخاصمممة بمممدائرة المهنمممدس المقمممٌم ممممن الشمممركة وذلمممك لعائمممدٌتها  -5
 لنجف االشرف الى المؤسسة حسب العقد المبرم مع الشركة لمقر ا

 المنمممموه عنهمممما فممممً اعممممالهعلممممى لجممممان االسممممراع المشممممكلة  معالجممممة العٌمممموب التنفٌذٌممممة  -6
  والشركة لمقر الدٌوانٌة .لجنة الوالناتجة عن االعمال التً قامت بها 

لشممممروط السممممالمة واألمممممان ولكثممممرة الحرائممممق فممممً االبنٌممممة بصممممورة عامممممة  نقتممممرح  -7
   لمقر الدٌوانٌة. مخر  للطوارئ مر االٌمن الجانبً لٌكون مدخل ومتطوٌر ال

 االةشاءاث
حُ سفغ اٌّمخشحاث اٌٝ ِؼاٌٟ سئ١  اٌّؤسست ٚحّج اٌّصادلت ػ١ٍٙا وّا حُ حٛة١ٙٙا اٌٝ اٌذٚائش 

 اٌّؼ١ٕت ٌٍؼًّ ػ١ٍٙا ٚاٌّخابؼت ِسخّشة ِغ حٍه اٌذٚائش

 مشروع مقر كربالء املقدست 

 المقدسة كربالء ةفي محافظ لمؤسسة السجناء انشاء مقراسم المقاولة : 

 اٌؼاِت ششوت ِجّٛػت االسشاء ٌٍّماٚالث اٌجٙت إٌّفزة : 

 ِؤسست اٌسجٕاء اٌس١اس١١ٓ اٌجٙت اٌّسخف١ذة : 

 د٠ٕاس  54496659111 اٌىٍفت اٌى١ٍت:

 ٠َٛ 051ِذة اٌّماٌٚت : 

  ٠َٛ  026:  ِغ اٌخٛلف  اٌّذد االظاف١ت
ِٕفشدة ػٍٝ شىً غابم١ٓ ِٚٓ اٌجذساْ اٌسأذة فٟ ٠خعّٓ إٔشاء اٌّششٚع بٕاء بٕا٠اث ٚصف اٌؼًّ : 

 . ( ٚحسم اٌّخططاث اٌّصادق ػ١ٍٙا ٚة١ّغ ِا ٠ؤً٘ اٌبٕا٠ت ٌالسخخذاَ وشبالء اٌّمذستِحافظاث )

 واملقرتحاث  اهم املالحظاث

 % .27بلغت نسبة االنجاز  -2
تم بٌمان  41/2/3127بتارٌخ الزٌارة المٌدانٌة التً قام بها مكتبنا الى المشروع  تقرٌر من خالل -3

ان الشركة غٌر جادة فً اتمام اعمال المشمروع واقتمرح مكتبنما ان ٌمتم انمذار الشمركة خمالل ممدة 
( ٌمموم وتشممكٌل لجنممة اسممراع إلكمممال ممما تبقممى مممن اعمممال المشممروع وتمممت مصممادقة السممٌد 26)

 5 772دد العممومً )الوزٌر على التقرٌر وتم توجٌه االنذار الصادر من دائرة عدل الكرادة بالع
 ( .27/3/3127فً 

( الى قسمم العقمود إلعالمنما اجمراءاتهم حمول 35/4/3127فً  276/2422كتابنا ذي العدد )ف/ -4
تشممكٌل لجنممة اسممراع فممً المشممروع بعممد ان تلكممأت الشممركة فممً تسمملٌم المشممروع وكانممت االجابممة 

تمارٌخ المذي تعهمدت  وهمو 41/5/3127بموافقة السٌد الوزٌر على استمرار عمل الشركة لغاٌمة 
 271و  31/4/3127فمً  276به الشركة النجاز المشروع حسب كتابً قسم العقود المرقمٌن )
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(  وتمممت موافقممة السممٌد المموزٌر علممى زٌممارة المشممروع مممن قبممل لجنممة مشممتركة 32/4/3127فممً 
 وتحدٌد امكانٌة استمرار الشركة بالعمل .

اقتمرح ان ٌمتم اسمتمرار عممل الشمركة ممع ( 22/5/3127فً  222/2754كتابنا ذي العدد  )ف/ -5
 استمرار استقطاع الغرامات التأخٌرٌة .

اقترح مكتبنما ان ٌمتم تشمكٌل لجنمة  7/7/3127تقرٌر الزٌارة المٌدانٌة التً قام بها مكتبنا بتارٌخ  -6
 اسراع بعد ان تم التأكد من عدم اٌفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدٌة وعدم التزامهما بالتعهمد الموقمع

الشممروع بممءجراءات ادرا  الشممركة ضمممن قائمممة الشممركات المتلكئممة  حسممب اعمممام مممن قبلهمما و 
 . 22/2/31254فً  5/2/33352وزارة التخطٌط المرقم )

( بتشكٌل لجنمة 5/2/3127فً  241تمت موافقة السٌد الوزٌر وصدر االمر االداري ذي العدد ) -7
 اسراع الكمال االعمال المتبقٌة من المقاولة .

وقررت ان تقوم لجنة فنٌة متخصصة بزٌارة  1/1/3127معت لجنة العقود المركزٌة بتارٌخ اجت -2
المشمروع التخمماذ القممرار المناسممب بشمأن االعتممراض المقممدم مممن قبمل الشممركة حممول تشممكٌل لجنممة 
االسراع فمً الموقمع وبعمد اجمراء الزٌمارة اقتمرح مكتبنما ان ٌنجمز العممل ممن قبمل لجنمة االسمراع  

( اال ان لجنة العقود المركزٌة  قررت الغاء 22/1/3127فً  452/4315لعدد )ف/بكتابنا ذي ا
بنماءا علمى  باإللغماء( 22/1/3127فمً  162امر تشكٌل لجنة االسمراع وصمدر االممر االداري )
 تقرٌر اللجنة الفنٌة المكلفة بتقٌٌم انجاز العمل المنفذ .

    

 حٍؼفش ( -د٠اٌٝ  -أشاء ِمشاث فٟ ِحافظاث   )وشوٛن 
 

 ششوت اٌحبٛة ٌٍّماٚالث اٌؼاِت اٌّحذٚدة  اٌجٙت إٌّفزة : 

 ِؤسست اٌسجٕاء اٌس١اس١١ٓ اٌجٙت اٌّسخف١ذة : 

 0991197909111 :حسم اٌؼمذ  اٌىٍفت اٌى١ٍت

 د٠ٕاس  911151721وشوٛن : 

 د٠ٕاس  940296600د٠اٌٝ : 

 د٠ٕاس  497217017حٍؼفش : 

 ٠َٛ 051 :ِذة اٌّماٌٚت

 ٠َٛ 000د٠اٌٝ : ِذد اٌخٛلف ِغ اٌّذد االظاف١ت 

 ٠َٛ 005وشوٛن     

 ٠َٛ  14حٍؼفش     

 

٠خعّٓ إٔشاء اٌّششٚع بٕاء بٕا٠اث ِٕفشدة ػٍٝ شىً غابم١ٓ ِٚٓ اٌجذساْ اٌسأذة فٟ ٚصف اٌؼًّ : 

حٍؼفش(ٚحسم اٌّخططاث اٌّصادق ػ١ٍٙا ٚة١ّغ ِا ٠ؤً٘ اٌبٕا٠ت -وشوٛن  -اٌّحافظاث )د٠اٌٝ

 ٌالسخخذاَ .

حُ أجاص اٌّمشاث ٚاسخالِٙا ِٓ لبً ٌجاْ االسخالَ اٌّشىٍت ٌٙزا اٌغشض ٌُٚ ٠خُ اصذاس /  املالحظاث

 شٙادة اسخالَ ٌخٍه اٌّمشاث ٌؼذَ حسُ اٌزسػاث إٌٙائ١ت ف١ٙا . 
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 لثبمهالفصل ا
 التىسيق مع االجهسة الرقببية 

  -: االحتبدي التىسيق مع ديىان الرقببة املبيل / اوال

ة/ج/ز/ٖ/ٚ/ ظ( اٌّفبض ا١ٌٙب فٟ اٌتمط٠ط اٌٛاضز ِٓ ز٠ٛاْ اٌطلبثخ -3اٌتحم١ك فٟ اٌفمطاد ) - أ

اٌّتضّٕخ ٔتبئج اعّبي   33/15/3512( فٟ 51710اٌّب١ٌخ ثّٛجت وتبثُٙ شٞ اٌعسز )

 . 3512اٌطلبثخ ٚاٌتسل١ك عٍٝ أفطخ ٚحؽبثبد ِس٠ط٠خ ؼجٕبء ٚاؼظ ٌؽٕخ 

لبثخ اٌّب١ٌخ / زائطح تسل١ك ٔفبط اٌحىُ اٌّطوعٞ ٚاٌتٟ عسز اٌتمبض٠ط اٌمبزضح ِٓ ز٠ٛاْ اٌط - ة

 ( تمبض٠ط 0ترك عًّ اٌّؤؼؽخ ٚاٌّتبثعخ ِٓ لجً ِىتجٕب )

تُ  15/0/3512( ف0/23/1/7985ٟٚضز وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ اٌّب١ٌخ االتحبزٞ شٞ اٌعسز )  .1

( فٟ 322/3573ِربطجخ اٌسائطح اإلزاض٠خ ٚاٌّب١ٌخ ثّٛجت وتبثٕب شٞ اٌعسز  )ض د/ 

حٛي تمف١خ اٌّالحظبد اٌٛاضزح فٟ وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ اٌّب١ٌخ ٚتُ إجبثخ ز٠ٛاْ  18/0/3512

  0/2/3512(فٟ 321تحبزٞ ِٓ لجً اٌّؤؼؽخ ثّٛجت وتبثُٙ  شٞ اٌعسز )اٌطلبثخ اٌّب١ٌخ اال

(فٟ 17710ٚضز وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ اٌّب١ٌخ االتحبزٞ / زائطح إٌّطمخ اٌربِؽخ شٞ اٌعسز )  .3

, تُ ِربطجخ اٌسائطح اإلزاض٠خ ٚاٌّب١ٌخ ثّٛجت وتبثٕب شٞ اٌعسز  )ض د/  35/15/3512

خ اٌّالحظبد اٌٛاضزح فٟ وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ حٛي تمف١ 2/11/3512( فٟ 232/2532

(فٟ 270/2021اٌّب١ٌخ االتحبزٞ ٌُٚ تطز اإلجبثخ , تُ اٌتأو١س ثّٛجت وتبثٕب شٞ اٌعسز )ضد/

37/13/3512  

, تُ  2/15/3512( فٟ 0/23/1/12702ٚضز وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ اٌّبٌٟ االتحبزٞ شٞ اٌعسز )  .3

( فٟ 253/3938جت وتبثٕب شٞ اٌعسز  ) ضد/ِربطجخ اٌسائطح اإلزاض٠خ ٚاٌّب١ٌخ ثّٛ

حٛي تمف١خ اٌّالحظبد اٌٛاضزح فٟ وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ اٌّبٌٟ االتحبزٞ ٌُٚ  33/15/3512

 . 37/13/3512( فٟ 272/2023تطز اإلجبثخ , تُ اٌتأو١س ثّٛجت وتبثٕب شٞ اٌعسز  )ضد/

ُ اٌّطوعٞ شٞ اٌعسز وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ اٌّب١ٌخ االتحبزٞ / زائطح تسل١ك ٔفبط اٌحى .2

ِٓ لجً  اٌّمسِخاٌّتضّٓ ضأٞ اٌس٠ٛاْ ثبٌج١بٔبد  2/15/3512( فٟ 0/23/1/12700)

اٌّؤؼؽخ ثأٔٙب ِتفمخ ِع اٌؽجالد ِٚؽتٛف١ٗ ٌٍّتطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚإٔٙب تعجط عٓ لٛضح ٚاضحخ 
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إٌمس٠خ ( ٚٔتبئج ٔفبطٙب ٚتسفمبتٙب 31/13/3515ٚعبزٌخ عٓ اٌٛضع اٌّبٌٟ ٌٍّؤؼؽخ وّب فٟ )

 ٌٍفتطح إٌّت١ٙخ ثصٌه اٌتبض٠د .

حٛي اٌّالحظبد  2/15/3512(فٟ 23/1/12702ٚضز وتبة ز٠ٛاْ اٌطلبثخ اٌّب١ٌخ شٞ اٌعسز ) .0

اٌتٟ ترك ِىتت اٌّفتؿ اٌعبَ , تُ إجبثخ اٌسائطح اإلزاض٠خ ٚاٌّب١ٌخ / ِىتت اٌّس٠ط اٌعبَ  ثّٛجت 

الحظبد اٌٛاضزح فٟ وتبة اٌس٠ٛاْ ثرمٛق اٌّ 3/11/3512(فٟ  2513وتبثٕب شٞ اٌعسز )ز/

 أعالٖ .

 التىسيق مع هيئة الىساهة  -: ثبويب  

١٘ئاااااااخ إٌعا٘اااااااخ /زائاااااااطح اٌتحم١مااااااابد/ ِىتااااااات تحم١م١ااااااابد اٌمبزؼااااااا١خ ثبٌعاااااااسز وتااااااابة  .1

ٚاٌّتضاااااااااااااااآّ ِعٍِٛاااااااااااااااابد  37/3/3512(فااااااااااااااااٟ 11/3510/15/ق11/312)َ/د

عااااآ ل١ااااابَ اٌؽااااا١س)ق ٖ  ( ثتع٠ٚاااااط ِمتاااااجػ حىاااااُ عٍاااااٝ اؼااااابغ أاااااٗ ؼاااااج١ٓ ؼ١بؼاااااٟ 

ٓ اْ اٌحم١م١اااااخ ٘اااااٛ ٌااااا١ػ ثؽاااااج١ٓ ؼ١بؼاااااٟ ٚاؼاااااتٍُ حماااااٛق اٌؽاااااجٕبء ٚ٘اااااٛ ١ٟ حااااافااااا

 ِٛظف فٟ ِس٠ط٠خ ؼجٕبء/اٌس٠ٛا١ٔخ .

 

وتاااااااااااااااااااابة ١٘ئاااااااااااااااااااااخ إٌعا٘اااااااااااااااااااااخ /زائااااااااااااااااااااطح اٌتحم١مااااااااااااااااااااابد ثبٌعاااااااااااااااااااااسز                                               .3

ٌتااااااااااااااااااااااااااااااااسل١ك  10/3/3510( فااااااااااااااااااااااااااااااااٟ 1/3512ق19/1032)َ د ة /د/ؾ 

اٌحبؼاااااااجخ االٌىتط١ٔٚاااااااخ ٌٍطٍجااااااابد اٌربلاااااااخ ثّحتجاااااااعٞ اٌتؽٍؽاااااااالد اٌّ جتاااااااخ فاااااااٟ 

 ضفحبء ِع ِب تُ إٔجبظٖ ِٓ تٍه اٌطٍجبد.

 

اٌتحم١اااااااك فاااااااٟ ِٛضاااااااٛ  ثحاااااااي وتااااااابة ١٘ئاااااااخ إٌعا٘اااااااخ/ِىتت تحم١مااااااابد اٌمبزؼااااااا١خ  .3

اٌّتضااااااااااااااااااااآّ  9/3/3512فاااااااااااااااااااااٟ  38/ 11/3512ق 11/72ثبٌعاااااااااااااااااااااسز )َ د/

      ١ااااااخ ـااااااىٜٛ اٌؽاااااا١سح )ا ق ض ( حااااااٛي ل١اااااابَ اٌّااااااٛظف١ٓ فااااااٟ ِس٠ط٠ااااااخ ؼااااااجٕبء اٌس٠ٛأ

 )ا ق ْ ( )ن ظ ( ثعطلٍخ ِعبٍِخ اٌِّٛأ ا١ٌٙب ٚعسَ أجبظ٘ب.

 

اٌتحم١اااااااك فاااااااٟ ِٛضاااااااٛ  وتااااااابة ١٘ئاااااااخ إٌعا٘اااااااخ /زائاااااااطح اٌتحم١مااااااابد شٞ اٌعاااااااسز                 .2

 18/11/3510( فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٟ 3/ 1/3510ق 19/3308)َ د ة /د/ؾ 

اٌّتضاااااااآّ ل١اااااااابَ  ـااااااااعجخ اٌتمبعااااااااس ثتااااااااط٠ٚج ِعاااااااابٍِت١ٓ ثبؼااااااااُ اٌّتمبعااااااااس )َ ق َ( 

( 30255551( ٚاٌ ب١ٔاااااااااخ اٌّاااااااااعٚضح ثبٌعاااااااااسز )1532050555ٌٚاااااااااٝ ثبٌعاااااااااسز )اال

 ضثظ ف١ٙب غ١ط لٛضتٗ اٌفرم١خ .



Inspector General Office                                                                              مكتب المفتش العام 
 

 6142التقرير السنوي لعام  452

 

 

ة املفصىلني دالتىسيق مع االمبوة العبمة جمللس الىزراء /جلىة التحقق مه اعبثبلثب / 
 . السيبسيني

اٌتحم١اااااك فاااااٟ ِٛضاااااٛ  وتااااابة الِبٔاااااخ اٌعبِاااااخ ٌّجٍاااااػ اٌاااااٛظضاء / ٌجٕاااااٗ اٌتحماااااك ِااااآ 

ٚاٌرااااااااااابق  12/7/3510( فاااااااااااٟ 3289/23ثبٌعاااااااااااسز )د ق/ ٓاٌؽ١بؼااااااااااا١١اٌّفمااااااااااا١ٌٛٓ 

 ثبٌؽ١سح )ة ظ ق(.

مكتب مىسق شؤون املفتشنيني االمبوة العبمة جمللس الىزراء / التىسيق مع  -: رابعب  
 العمىميني 

ِٕؽاك ـاؤْٚ اٌّفتفا١ٓ اٌعّا١١ِٛٓ ِجبـاط ٚفعابي ِآ ذاالي االتمابي  اْ تٕؽ١ك ِىتجٕب ِاع ِىتات

 اٌّجبـط 

  ( فٟ 313اٌٛاضز ِٓ ِىتت ِٕؽك ـؤْٚ اٌّفتف١ٓ ثبٌعسز ) اٌٝ ِىتجٕب اال١ّ٠ًٚضز

اٌّتضّٓ تطـ١ح ِٕؽك ث١ٓ ِىتجٕب ِٚىتجُٙ ٚتُ اجبثتُٙ ثّٛجت وتبثٕب  31/13/3512

 عٓ ِطـحٕب ٌٍعًّ وّٕؽك . 33/13/3512( فٟ 02/2205ثبٌعسز ) د خ/

 ( فٟ 103ٚضز اٌٝ ِىتجٕب ا١ّ٠ً ِٓ ِىتت ِٕؽك ـؤْٚ اٌّفتف١ٓ ثبٌعسز )18/15/3512 

اٌّتضّٓ اضؼبي تمبض٠ط حٛي ثطٔبِج عًّ ِع فط٠ك االّٔبئٟ ٌالُِ اٌّتحسح ٚثٕبءا عٍٝ 

                        اجتّب  اٌّجٍػ االعٍٝ ٌّىبفحخ اٌفؽبز تُ اجبثخ اٌّىتت ثّٛجت وتبثٕب ثبٌعسز 

 ثّعط١بد ِىتجٕب حٛي اٌّٛضٛ . 12/11/3512( فٟ 22/2105) د خ/

 ( فٟ 122ً اٌٛاضز ِٓ ِىتت ِٕؽك ـؤْٚ اٌّفتف١ٓ ثبٌعسز )ٚضز اٌٝ ِىتجٕب اال١ّ٠

عٍٝ اْ تىْٛ اٌج١بٔبد  اٌّتضّٓ تع٠ٚسُ٘ ثبحمبئ١بد ٚفك اؼتّبضح اعتسد 9/11/3512

تُ اجبثخ ِىتت ِٕؽك ـؤْٚ   35/8/3512ٌٚغب٠خ  3558اٌّىتت  تأؼ١ػاثتساءا ِٓ 

ثبٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ  12/11/3512( فٟ 20/2132)د خ/ز اٌّفتف١ٓ اٌع١١ِّٛٓ ثبٌعس

 ٚٔفبطبد اٌّىتت ٚفك اٌفتطح اعالٖ.
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 التاسغالفصل 
6106لؼام  اخلطت السنويتاملنفذ هن   

 

 التحقيقاثقسن 
 

 

 حجن النشاط النشاط ث
الؼذد 
الغري  املنجش الكلي

 هنجش

نسبت 
االجناس 
 الفؼلي

 املالحظاث

1 
اللجان التحقيقيت المشكلت 

 المدورة مع اللجان
  %74 27 77 104 عدد اللجان

 %56 24 30 54 عدد االخباراث االخباراث  2

بسبب تأخر 

االجاباث مه 

الجهاث المعىيت 

 والدوائر الرسميت

3 
االستشاراث القاوىويت 

 ) بياواث الراي (

عدد االستشاراث 

 القاوىويت
24 23 1 66%  
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 الزقابت والتذقيققسن 
 الماليأ / التدقيق  

 املالحظاث نسبت االجناس املنفذ املخطط نوع النشاط ث
تحليلللللللللت الواحدلللللللللا  اللللللللللوار    للللللللل   1

 التقرير
 اع ا  تقارير شهرية 711% 5 5

وفاتحلللللللة الللللللل واعر  ا  العا لللللللة علللللللل   2
تصلللللللفية الواحدلللللللا  وا  ا لللللللة علللللللل  

  شللللللللل نهاا ستفسلللللللللارا  التللللللللل  تلللللللللر  
خلللللللات الوللللللل   الوحللللللل     للللللل  التقريلللللللر 

علللللللللل   والت كيللللللللل ووتا علللللللللة ا ا تهلللللللللا 
 ا  ا ة

 اع ا  تقارير شهرية 711% 5 5

تلللللللللللللللل  يم الحسللللللللللللللللا ا  الختاويللللللللللللللللة  3
  ايللللللة الفصللللللت ا وت ولللللل   6175لعللللللام
 6176عام 

 اع ا  تقارير  711% 7 7

 اع ا  تقارير  %711 4 ) صليا(4 ت  يم الخطة ا ستثوارية 4

القيلللللللللو  والسلللللللللن ا   تللللللللل  يم عينلللللللللا  6
 اليووية

 اع ا  تقارير  %711 61 ) صليا( 61

 اع ا  تقارير  %15 9 شهريا 76 ت  يم ووازي  الورا عة الشهرية 7

زيلللللللللار  الوخلللللللللاز  والقيلللللللللام  عوليلللللللللة  8
ال للللللر  الوفلللللللا ج ووطا قلللللللة السللللللل ا  

 وع ال ر  الفعل 

 اع ا  تقارير  %711 3 ) صليا(3

النقللللل  ولللللع زيلللللار  الصلللللن وم ووطا قلللللة  11
 الس ا 

 اع ا  تقارير  %711 3 ) صليا(3

 اع ا  تقارير  %711 4 ) صليا(4 ت  يم عينا  و  الرواتب 11

 يوا يخص العق  الوت ق   %96 77 76 ت  يم  ويع العقو  والونا صا  12

 هو  ي  ا ن از  س ب 

انتدار ا ا ة  سم العقو  

 ليتسن  لنا ا راء الت  يم

  %711 1 كت واير  خطا ا  الضوا وتا عة  13
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     ب/ التدقيق االداري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 نتائج التذقيق نسبت االجناس املنفذ املخطط نوع النشاط ث

تللللللل  يم ضلللللللوا ط التعيينلللللللا   1
عللللللللللللل  الوللللللللللللا  اللللللللللللل اعم 
والعقلللللللللو    للللللللل  الو سسلللللللللة 

 وال ر ا  الشاغر 

 

7 

 

 

7 

 

 

711% 

( 714تم ت  يم )

عينة و  الوا  

( و  73ال اعم و)

 العقو  الوو نة 

ورا عللللللة وحاضلللللللر التعيلللللللي   2
 وصحة ص ور الوثاعم

 اع ا  التقرير %711 6 تقرير 6

تللللل  يم عينلللللا  وللللل  ا واولللللر  3
ا  اريلللللللللللللللللللة الخاصلللللللللللللللللللة 

  العاوا  والتر يعا 

 تقرير9 تقرير 76

( اور 54)

 ا اري

 ع   التقارير والكتب 15%

(76) 

تللللللل  يم عينلللللللا  وللللللل  ولللللللن   4
السلللللللللفر وال نلللللللللاء والعلللللللللا  
والوللللللن  التعويضللللللية حسللللللب 

 وايتم ان ازه و  الو  ا 

4 4 

( اور 69)

 ا اري

 (4ع   التقارير) 711%

تلللللللللل  يم ط يعللللللللللة التندلللللللللليم  5
ا  اري والهيكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللت 

 التنديو 

 اع ا  تقرير 711% 7 7
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 التفتيشقسن 
هامت  املخطط نوع النشاط ث

 تنفيذة
 نسب
 االجناس

 املالحظاث

استتتتتتتتتتتتتتتتبار ا  تتتتتتتتتتتتتتتت      ا   تتتتتتتتتتتتتتتت  ا   0
 ا مقب حتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتت    ا ب تتتتتتتتتت   
ا مب حتتتتتتتتتا  اب تتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتت ا ا  ا ا متتتتتتتتتا 

 .  دده 

   م ٌ د  ا  
 ا سنا م م عه

 (    ب952ً)
  ٌد 

 (031ا  ب  نً)
  ٌد ع دي 

(092) 

  091 
  ٌد 

 ا  ب  نً

بر بد ٌ   قٌا    25%
ا   ي 

ا   ب  نً 
غٌ    ا ع دي

ا من  ة  ع ر 
ا ى  9101
 9102ع ر 

 عدر    د 
ا       

  أنه   ا  
 9101ع ر 

 090 
  ٌد 
 ع دي

أعتتتتتتداد ا بقتتتتتت  ٌ  ا بابٌ تتتتتتٌا    مهتتتتتت ر ا بتتتتتتً  6
ٌبتتتتتت  ى ا قستتتتتتر ا قٌتتتتتت ر  هتتتتتت    تتتتتت   تتتتتتد   
 منتتتتتً مب تتتتتمن ؤ    تتتتتا ا م  تتتتت ا  ا ستتتتت  ٌا 
 ا ٌ   ٌتتتتتتتتتتتتتتتا    تتتتتتتتتتتتتتت  ا مقب حتتتتتتتتتتتتتتت   

  مع   به  .

ا  منً ا   ن مج 
    ٌ  ا 

اعداد  
بق  ٌ  
    
  ٌ  ة

011%   

مب  عتتتتتا بناٌتتتتت  ا م تتتتت  ٌ  ا ب  عتتتتتا   م سستتتتتا  3
  ٌتتتتتت  ة م امتتتتتت  ا عمتتتتتت   اعتتتتتتداد ا بقتتتتتت  ٌ  

 (  ٌ  ا .02) ه   

 عدر ب     52% 01 02
ا سٌ  ا ا نقدٌا 
  ب  ٌ    
 ر ٌبر بناٌ  

  مً ا  ٌ  ا  
     ا  طا

اسبن دا اعداد بق  ٌ  ع    ف ا  مر ا م  ٌا ,  4
( م  م ن   هٌ ا ا ن اها  مر 02ا ى ا م دة )

ا مب م  ا  ار   ي ا د      9100(  سنا 3)
ا    ا  مس   ً ا ب  ٌا  ا بع مدٌا 
    ا ا   ا  ه   غٌ  ا م ب طا    ا ة  م ئ 
 اسبم  ة   ف ا  مر ا م  ٌا ٌق ر م ب ن     س  
اسم   ا م  اٌ  ا ى هٌ ا ا ن اها    ك ٌبر اعم ر 

ع ى  9101اسبم  ة   ف ا  مر ا م  ٌا  ع ر 
ا س دة ا مد ا  ا ع م    ه ه ا م سسا  ا س  ه  
ا ى هٌ ا ا ن اها / دا  ة ا  م ٌا  حسب 

 ا  ا     ا محددة  ه ا ا قسر .

  مٌ  ا م  اٌ  %011 م  اٌ  2 2
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مب  عا ا ب  ٌ    ا   ا ا  ا مب  ة  نب  ج  5
ا م سسا  ً   مدٌ ا ا  ٌ  ا  ا بابٌ ٌا 

 ا مح  ظ  .
 

ٌبر مب  عا 
ا ب  ٌ   

 ا مقب ح    نب  ج 
ا  ٌ  ا  ا بابٌ ٌا 
  ا  ع  ً  غداد 

 ا مح  ظ   
ا منا ة  م  

       اا  طا 
ا ى م ٌبر بناٌ ه 
م   ٌ  ا   م  

ا عم  ا   ٌقب ٌه
ٌسبدعً ا  ا  
 ٌ  ة بابٌ ٌا ا  
حسب ب  ٌه   

 ا دا ة ا ع ٌ 
 ( بق ٌ .99) 

 99 011%  

ا  ٌ  ا  ا بابٌ ٌا ا منا ة  د ا    مدٌ ٌ    6
 ا م سسا

 

( 35بر بناٌ  ) 12% 01 05
 ٌ  ة بابٌ ٌا 
   ج ا  طا 
ا مق  ة    ك 

حسب 
 م ٌقب ٌه

ا عم  ا  حسب 
ب  ٌه   

ا دا ة ا ع ٌ  
مم  اث  ع ى 

بناٌ   قٌا 
ا  ٌ  ا  
ا بابٌ ٌا 
 د ا   

ا م سسا  م  
 ا  طا .

 ا  ٌ  ا  ا بابٌ ٌا  م   ٌ  ا م سسا 7
 
 

 عدر ب     52% 01% 02
ا سٌ  ا ا نقدٌا 
  ب  ٌ    
 ر ٌبر بناٌ  

  مً ا  ٌ  ا  
     ا  طا



Inspector General Office                                                                     مكتب المفتش العام 
 

 6176التقرير السنوي لعام  766

 

 

 قسن االداريت
الغري  املنجش حجن النشاط النشاط ث

 هنجش
نسبت االجناس 

 املالحظاث الفؼلي

  %022 - 022 عدد انسنداث تنظيم سنداث انصرف 1
  %022 - 37 عدد انسنداث تنظيم سنداث انقيد 2
  %022 - 03 عدد انىصىالث تنظيم وصىالث انقبض 3
تنظيم مىازين انمراجعت  4

 وجداول انمصروفاث

  %022 - 00 شهر 00

  %022 - 0022 عدد انكتب انكتب انىاردة 5
  %022 - 1020 عدد انكتب انكتب انصادرة 6
اعداد كشىفاث انرواتب  7

 وصرفها

  %022 - 00 شهر 00

 
 شؼبت التذريب واالػالم

 الغري هنجش املنجش حجن النشاط النشاط ث
نسبت 
االجناس 
 الفؼلي

النسبت املخطط 
 6106هلا ػام 

اندوراث انتي  0

اقامها انمكتب 

 نمىظفي انمؤسست

 1 %022 -  1 عدد اندوراث

اندوراث انداخهيت  0

 نمىظفي انمكتب

 01 %082 - 03 عدد اندوراث

انتي  انعممورش  7

اشترك بها مىظفي 

 انمكتب

 حسب مايرد %022 - 1 عدد انىرش

عدد انىرش انتي  1

 اقامها انمكتب

 0 %022 - 0 عدد انىرش
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 واملتابؼتشؼبت التخطيط 
 

نسب  الونف  الوخطط نوع النشاط  

 ا ن از

1   التنسيم    أع ا  خطة الوكتب ور عها إل  الوفتش العام
 إل رارها.

 %711 7 ندام و رناوج عوت

2   وتا عة ان از تنفي  الخطط الوع   و    ت أ سام الوكتب و واعر
الو سسة ور ع تقارير  ها إل  الوفتش العام وع تح ي  نسب 

 ا ن از.

 %711 4 تقارير ) صل (4  

3   الوطنية لوكا حة الفسا   ا ستراتي يةوتا عة تنفي  الخطة
   الوتا عةو التنسيم وع ال ها  الوعنية واع ا  التقارير 

وتا عة تنفي   قرا  

( 9)ا ستراتي ية 

 داهر  

9 711% 

4    للوكتب و  خات  التقارير الفصليةوتا عة  ا سام الوكتب  ع ا
 ل نة وع   لها الغرض .

 %711 4 ( تقارير4 صل  )

5   تح يث  اع   ال يانا  للوكتب  التنسيم وع شع ة تكنولو يا
 الوعلووا 

 %711 4 تقارير (4 صل  )
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  انعبشرانفصم 
 نشبطبث االقسبو و انشعب انسبنذة

  
 

 اوالً / نشبط قسى االداريت واملبنيت
 اجبببث انربيذ انيىيي -1

 

 تنظيى املستنذاث وانقيىد  -2

 

سنذاث االدخبل  يستنذ اخراج خمسني يستنذ ادخبل خمسني وصىالث انقبض انقيىد يستنذاث انصرف
 واالخراج املببشر

022 37 

 

73 07 771 711 

 

 -: االداريت نهقسى نشبطبث  -3
 اٌّؤرشفخ اٌصبدرح  حفع اٌٛثبئك ٚاٌىزت اٌزسٍّخ ثؼذ أرشفزٙب اٌىززٍٚٔبً حٍث ثٍغ ػذد اٌىزت  .1

( ٌٍصجح اٌّجّٛع 0466ٚػذد اٌىزت اٌٛاردح  اٌّؤرشفخ اٌىززٍٚٔبً )(  2854 )اٌىززٍٚٔب 

(16754. ) 
 رٕظٍُ اسزالَ اٌجزٌذ ٚرٛسٌؼٗ . .4

 رحزٌز اٌّزاسالد اٌذاخٍٍخ ٚاٌخبرجٍخ .  .3

 اٌمٍبَ ثأػّبي اٌجزٌذ اٌصبدر ٚاٌٛارد .  .2

 حفع اٌٛثبئك اٌزسٍّخ .  .8
 ارشفخ االضبثٍز اٌشخصٍخ ٌٍّٛظفٍٓ . .0

 رٛفٍز اٌجٍبٔبد اٌالسِخ ػٕذ طٍجٙب ِٓ اٌّىزت . .7

ِٓ رؼٍٕبد ٚٔمً خذِبد ٚرٕسٍت ٚرزفٍؼبد ٚػالٚاد رٕظٍُ شؤْٚ األفزاد اٌؼبٍٍِٓ فً اٌّىزت   .5

 اٌخذِخ ثأٔٛاػٙب  ٚاالجبساد ثىبفخ أٛاػٙب ٚاحزسبة
 .اػذاد ٚرحذٌث اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ ٌٍّىزت  .9

انربيذ 
انصبدر 

 انعبو

انربيذ 
انىارد 
 انعبو

انربيذ 
انصبدر اىل 

هيئت 
 اننساهت

 انربيذ
انىارد ين 

هيئت 
 اننساهت

انكتب 
اىل انصبدرة 

ديىان انرقببت 
 املبنيت

انكتب 
ين انىاردة 

 ديىان انرقببت

انكتب انصبدرة 
اىل األيبنت 

انعبيت جملهس 
 انىزراء

انكتب انىاردة 
ين األيبنت 

انعبيت جملهس 
 انىزراء

انصبدر 
اىل 

جهبث 
 اخري

انىارد 
ين 

جهبث 
 اخري

2061 0466 113 415 16 19 16 71 2205 8594 
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 رحذٌث إٌظبَ اٌذاخًٍ . .16
 رٍٙئخ اٌّالن ِٕٚبلشزٗ ِغ ٚسارح اٌّبٌٍخ . .11
 اػذاد رمٍُ اداء اٌّٛظفٍٓ ٚثشىً ٔصف سٕٛي . .14
 رحذٌث ثزٔبِج اٌزمبػذ شٙزٌبً ٚارسبٌٗ اٌى ٍ٘ئخ اٌزمبػذ اٌؼبِخ . .13
 اٌصبدرح ٚاٌٛاردح ٚاٌزمبرٌز اٌخبصخ ثؼًّ اٌمسُ اٌىززٍٚٔبً. طجغ ٚفٙزسذ ٚارشفخ جٍّغ اٌّخبطجبد .12

 .فً رشىًٍ اٌٍجبْ ٚفك اٌضٛاثظ ٚاٌزؼٍٍّبد   اإلدارٌخأصذار األٚاِز  .51
 .ِزبثؼخ سجً اٌذٚاَ اٌزسًّ ٌّٕزسجً اٌّىزت )اٌجصّخ ( ٚاػذاد رمزٌز ًٌِٛ ٌمذَ ٌٍّفزش  - .10

 األشزاف ػٍى ػٍٍّبد اٌخذِبد داخً اٌّىزت . .17
 ثٛاججبد اٌٍَبد ٚاٌسٛاق اٌؼبئذح ٌٍّىزت . ٚضغ جذٚي .15

 

 -: املبنيت نهقسى نشبطبث  -4
 
 رٕظٍُ اٌسجالد اٌّحبسجٍخ ٚاٌىشٛفبد اٌّبٌٍخ ٚفك اٌزؼٍٍّبد ٚاٌضٛاثظ .  -1

 أػذاد وشٛفبد رٚارت ِٕزسجً اٌّىزت شٙزٌبً . -4

 أػذاد ِٛاسٌٓ اٌّزاجؼخ ٚإرسبٌٙب إٌى ٚسارح اٌّبٌٍخ ٌٍحصٛي ػٍى اٌزًٌّٛ اٌّبًٌ .  -3

 ٚفك اٌمٛأٍٓ ٚاٌزؼٍٍّبد ٚاٌضٛاثظ االصٌٍٛخ .رٕظٍُ اٌصىٛن   -2

 ثّٛجت اٌّٛافمبد االصٌٍٛخ .أجزاء إٌّبلالد ثٍٓ أثٛاة ٚفصٛي اٌّٛاسٔخ   -8

 .سبٌٙب إٌى ٚسارح اٌّبٌٍخ ٚدٌٛاْ اٌزلبثخ اٌّبٌٍخرٍٙئخ ٚأػذاد اٌحسبثبد اٌخزبٍِخ اٌسٌٕٛخ ٚإر -0

اٌمٍبَ ثئػّبي اٌصٍبٔخ اٌذٚرٌخ ٚاالشزاف ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌسٍطزح ػٍى صٍبٔخ اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ فً  -7

 اٌّىزت ٚفزٚػٗ.

 ِٓ خالي اسزخذاَ اٌسجالد ٚاٌّسزٕذاد األصٌٍٛخ. اٌّخشًٔاإلشزاف ػٍى آٌٍخ اٌؼًّ   -9

 اٌؼبئذح ٌٍّىزت . ِسه سجً ثبٌٍَبد  -16

 ِزبثؼخ رٕفٍذ صزفٍبد ٌجبْ اٌّشززٌبد . -11

ِسؤٌٍٚخ األشزاف ػٍى صٍبٔخ ٚرصٍٍح اٌسٍبراد ٚصزفٍبد اٌٛلٛد ِٓ خالي رشىًٍ ٌجبْ رزٌٛى  -14

 ٘ذٖ اٌّٙبَ .

اٌى ٚسارح  ٚارسبٌٙباػذاد اٌّٛاسٔخ اٌزخطٍطٍخ ) اٌزخٍٍّٕخ ( ٌٍّىزت ثبٌزٕسٍك ِغ السبَ اٌّىزت   -13

 ٚحست االصٛي.  اٌّبٌٍخ 

 اٌمٍُ ثجزد اٌسٕٛي ٌٍّٛجٛداد اٌثبثزخ فً اٌّىزت . -12
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 ثبنيًب / نشبط شعبت تكنىنىجيب املعهىيبث 
 

اعداد برامج لدعم عمل اقسام المكتب وتطوٌره مثل )برنامج متابعة البرٌد ومراحل انجازه ،  -4

 بعملٌة إدخال البٌانات الخاصة به(.اعداد برنامج الصادر والوارد مع القٌام 

 اعداد قاعدة بٌانات خاصة بالمكتب وتحدٌثها بصورة دورٌة. -6

 اعداد قاعدة بٌانات خاصة بمخاطبات معالً رئٌس المؤسسة المحترم. -3

 اعداد قاعدة بٌانات على هوامش معالً رئٌس المؤسسة المحترم الخاصة بمكتبنا. -1

 ء السجناء والمعتقلٌن السٌاسٌٌن.اعداد قاعدة بٌانات خاصة بتدقٌق اسما -1

 اعداد قاعدة بٌانات خاصة باسماء المشمولٌن بقانون المساءلة والعدالة. -6

المساهمة بتنفٌذ دورات تدرٌبٌة لموظفً المؤسسة فً مجال الحاسبات مثل )اساسٌات  -7

 الحاسوب المتقدمة ، ماٌكرو سوفت اوفس(.

 القٌام بالصٌانة الدورٌة لحاسبات المكتب كافة. -8

 توفٌر خدمة االنترنٌت والبرٌد االلكترونً للمكتب. -9

توفٌر احتٌاجات المكتب من قرارات مجلس الوزراء حٌث توجد قاعدة بٌانات لقرارات  -41

  34/3/6141ولغاٌة  43/7/6143مجلس الوزراء من تارٌخ 

 تقدٌم االستشارات والمقترحات الخاصة بالحاسوب والشبكات داخل المكتب. -44

 اللجان التحقٌقٌة لقسم التحقٌقات وبعض الكتب االخرى.المساهمة بطباعة  -46

  -نشبط شعبت انرقببت انذاخهيت:/  ثبنثب

 

 -رُ رذلٍك جٍّغ اٌّؼبِالد اٌحسبثٍخ ٌّىزجٕب اٌّزضّٕخ : .1

 ( 466سٕذاد صزف) 

 ( 73رسٌٛبد لٍذٌخ) 

  (17)ٚصٛالد لجض اٌصٕذٚق 

  (17)ٚصٛالد اٌذاع 
ٔثزٌخ اٌصٕذٚق ٚوذٌه سٍف فزػٕب فً اٌفزاد االٚسظ  رذلٍك سٍف اٌّشززٌبد ٚسٍف اٌصٍبٔخ ٚسٍف .4

 ٚشؼجخ إٌّطمخ اٌشّبٌٍخ .
 رذلٍك لٛائُ االٌفبداد ٚلٛائُ صزف اٌٛلٛد ٌؼجالد اٌّىزت وبفخ . .3
رذلٍك سٕذاد ٔثزٌخ اٌصٕذٚق ٚرذلٍك ٚصٛالد اٌمجض اٌخبصخ ثبٌصٕذٚق ٚرذلٍك سجالد اٌٍٍِٛخ  .2

صٕذٚق ٚسجً اٌزٚارت ٚسجالد اٌّخبسْ ٚسجً ٚاالِبٔبد ٚاٌسٍف ٚسجً اٌزخصٍصبد ٚسجً اٌ

 اٌجٕه .
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 رذلٍك لٛائُ اٌزٚارت اٌشٙزٌخ اٌخبصخ ثبٌّىزت ٚوذٌه رذلٍك لٛائُ )اٌفزٚلبد( اٌخبصخ ثبٌّٛظفٍٓ. .8
 رذلٍك ٍِشاْ اٌّزاجؼخ اٌشٙزٌخ . .0
 رذلٍك وشف اٌجٕه ِٚطبثمزٙب ِغ سجً اٌجٕه . .7
 اجزاء اٌجزد اٌّفبجئ ػٍى اٌصٕذٚق ٚاٌّخشْ . .5
 خ االرصذح اٌّٛلٛفخ فً اٌسجالد .ِزبثؼ .9
اٌزٕسٍك ٚاٌزؼبْٚ ِغ ٍ٘ئخ دٌٛاْ اٌزلبثخ اٌّبٌٍخ اٌؼبٍِخ فً اٌّؤسسخ ٌالسزفبدح ِٓ خجزاد اٌذٌٛاْ فً  .16

 اٌزذلٍك .

  -:انسكرتبريت/ نشبط شعبت  رابعب

 الخاصة بالمكتب عبر البرٌد االلكترونً . كترونٌةااللمتابعة المراسالت  .1
 المكتب . بأقساماعداد وتنظٌم الكتب الشخصٌة والسرٌة والصادرة والخاصة  .2
 تنظٌم مواعٌد اجتماعات المفتش العام واعداد محاضر االجتماعات ومتابعة تنفٌذ مقرراتها. .3
 اعداد المراسالت الخاصة بالمفتش العام . .4
 تنظٌم مواعٌد الزٌارات والندوات واالجتماعات الرسمٌة خارج المكتب . .5

 

 6146لعام بالبرٌد االلكترونً  المستلمةعدد الكتب  6146عدد الكتب التً تم ارسالها بالبرٌد االلكترونً 

637 976 
 

 

 
  -:املتببعت وانتخطيط / نشبط شعبت  خبيسبً 

 التنسٌق فً أعداد خطة المكتب ورفعها إلى المفتش العام إلقرارها. .4

أقسام المكتب ودوائر المؤسسة ورفع تقارٌر بها متابعة انجاز تنفٌذ الخطط المعدة من قبل  .6

 إلى المفتش العام مع تحدٌد نسب االنجاز.

الوطنٌة لمكافحة الفساد وبالتنسٌق مع الجهات المعنٌة  االستراتٌجٌةمتابعة تنفٌذ الخطة  .3

 بالمتابعة.واعداد التقارٌر 

بعد عرضها على بها تزوٌد الجهات العلٌا بالمعلومات والبٌانات واإلحصائٌات عند طل .1
 وبالتنسٌق مع كافة اقسام المكتب .المفتش العام 

 التقرٌر السنوي للمكتب من خالل لجنة معدة لها الغرض . ألعدادمتابعة  اقسام المكتب  .1

متابعة االنجاز للجان التحقٌقٌة واللجان التدقٌقٌة عبر استمارة معدة لهذا الغرض ورفع  .6

 تقارٌر بذلك .

 .بها الشعبة من قبل المفتش العام متابعة اي امور تكلف .7
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 عشر احلاديالفصل 

  االداء العــــــــام للوؤسست
 -ادلؤشراث الرقويت لدوائر وهديرياث ادلؤسست :اهن 

 42/1/4115( يف 75كتابهن ذي العدد )ق/اوالً/ الدائرة القانىنيت 
 

 القسن االداري

 

انىارد 

 انخبرجٍ

انىارد 

 انذاخهٍ

عذد انكتت 

 انصبدرح

انًذكزاد 

 انذاخهُخ

وارد انجزَذ 

 االنكتزوٍَ

صبدر انجزَذ 

 االنكتزوٍَ

عذد 

انشائزٍَ 

 وانًزاجعٍُ

انىارد 

 انسزٌ

يقبثالد 

انًتقذيٍُ 

نهعًم فٍ 

انذائزح 

 انقبَىَُخ

9341 9751 9195 961 852 829 785 12 52 

 االجتواعاث
االيبَخ 

انعبيخ 

نًجهس 

 انىسراء

هُئخ انتقبعذ 

 انىطُُخ

يجهس 

 شىري انذونخ

وسارح 

انجهذَبد 

واالشغبل 

 انعبيخ

جهبس 

االيٍ 

 انىطٍُ

وسارح 

 انتجبرح

وسارح 

 انًبنُخ

صُذوق 

 االسكبٌ

يجهس 

 انُىاة

1 2 98 1 9 1 1 9 8 

 
 قسن الدراساث واالستشاراث القانىنيت

 

ػذد 

 انضٕاتظ

اعرًاسج  ػذد انرؼهًٛاخ

 انرششٛح

 طحح انظذٔس ػذد تٛاَاخ انشا٘ ػذد انُظاو انؼمٕد

91 1 829 1 9 775 26 

 

 قسن الدعاوي
عذد انذعبوي انًذَُخ 

انًقبيخ ايبو يحكًخ 

انقضبء االدارٌ عهً 

 انًؤسسخ

عذد انذعبوي انًذَُخ 

انًقبيخ يٍ قجم 

انًؤسسخ ايبو يحكًخ 

انقضبء االدارٌ عهً 

 انغُز

عذد انذعبوي انًذَُخ انًقبيخ 

يٍ قجم انغُز عهً انًؤسسخ 

ايبو يحكًخ انقضبء االدارٌ 

 وانًحسىيه نصبنح انًؤسسخ

عذد انذعبوي انًذَُخ انًحسىيخ ايبو 

 يحكًخ انقضبء االدارٌ نصبنح انغُز

755 7 759 6 
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عذد انذعبوي 

انًقبيخ يٍ 

قجم انًؤسسخ 

ايبو االدعبء 

 انعبو

انجشائُخ عذد انذعبوي 

انًقبيخ يٍ قجم انًؤسسخ 

 عهً انغُز

عذد انذعبوي 

انجشائُخ انًحسىيخ 

 نصبنح انًؤسسخ

عذد انذعبوي انجشائُخ 

 انًًُشح 

عذد اوايز انقجض 

 انصبدرح يٍ قجم انقضبء

2 17 92 7 17 

 

 
عذد انًزاجعبد انتٍ 

 قبو انتٍ قبو ثهب يًثهىا

انذائزح انقبَىَُخ 

نهًحبكى انجشائُخ 

 وهُئخ انُشاهخ

عذد انتظهًبد 

انًقبيخ يٍ قجم 

 انذائزح انقبَىَُخ

عذد انتظهًبد 

انًحسىيخ نصبنح 

 انًؤسسخ

عذد انتظهًبد انًحسىيخ 

 صبنح انغُز

عذد انهجبٌ 

انتحقُقُخ انًشكهخ 

يٍ قجم االدارَخ 

وانًبنُخ وثقُخ 

انًذَزاد انًُجشح 

يٍ قجم يًثهُُب 

 انقبَىٍَُُ 

176 916 16 7 82 

 
 

 عذد انتعهذاد عذد انكفبالد عذد ثُبَبد انزاٌ

47 98571 99959 
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( يف 11)د/ثانيًا / دائرة شؤوى ادلديرياث  واللجاى اخلاصت كتابهن ذي العدد 
17/1/4112 

 
 8196يُدض لغى انرماػذ ٔاالسشٛف/شؼثح انحاعثح نغُح 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يدًٕع االضاتٛش انًُدضج نكم يحافظح نغُح  انًذٚشٚاخ خ

8196 

 271 تغذاد 

 89 دٚانٗ 

 8596 انًثُٗ 

 َُٖٕٛ 5 

 212 كشتالء 

 661 تاتم 

 9789 انُدف االششف 

 91 كشكٕن 

 191 يٛغاٌ 

 8512 انثظشج 

 1 االَثاس 

 8889 انذٕٚاَٛح 

 8787 ر٘ لاس 

 5 انذخٛم 

 776 ٔاعظ 
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 -البياناث الرقويت لبعض هديرياث ادلؤسست :
 

 88/98/8196( فٙ 9/9712كراتٓى ر٘ انؼذد )  يذٚشٚح عدُاء تغذاد / انشطافح -9

 

 انؼذد انًؼهٕياخ خ

 81 ػهٛٓىػذد انغدُاء انًظادق  9

 972 ػذد انًؼرمهٍٛ انًظادق ػهٛٓى 2

 98 ػذد انًٕظفٍٛ ػهٗ انًالن 4

 751 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ يغرهًٙ ْٕٚاخ انرماػذ 3

 112 ػذد انًشٔخٍٛ 7

 1 ػذد انًٕظفٍٛ انًُغثٍٛ  1

 1 ػذد انًٕظفٍٛ انؼمٕد 5

 9 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ يغرهًٙ يُح انؼالج 8

 25 انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انزاْثٍٛ نهححػذد  1

 - ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انزاْثٍٛ نهؼًشج 96

ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انًكشيٍٛ يٍ لثم يؼانٙ سئٛظ  99

 انًؤعغح

- 

 992 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ يغرهًٙ نهًُح انذساعٛح 92

 9 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ نهًغرهًٍٛ يُح انغفش 94

 - انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انًغرهًٍٛ يُح انثُاءػذد  93

ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انحاطهٍٛ ػهٗ يماػذ نذساعاخ  97

 ػهٛا

- 

 887 ػذد انًظادق ػهٛٓى يٍ يحردض٘ سفحاء 91

 57 ( انف710111ػذد يغرهًٙ يُحح ) 95
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 1/9/8195( فٙ 8/2/87يذٚشٚح عدُاء تغذاد / انكشخ كراتٓى ر٘ انؼذد ) -8

 

 انؼذد انًؼهٕياخ خ

 89 ػذد انغدُاء انًظادق ػهٛٓى 9

 911 ػذد انًؼرمهٍٛ انًظادق ػهٛٓى 2

 81 ػذد انًٕظفٍٛ ػهٗ انًالن 4

 996 ػذد يحردض٘ سفحاء انًظادق ػهٛٓى  3

 161 ػذد انًشٔخٍٛ 7

 9 ػذد انًٕظفٍٛ انؼمٕد 1

 11 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انزاْثٍٛ نهحح 5

 71 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ يغرهًٙ نهًُح انذساعٛح 8

 927 ػذد انًشدٔدج طهثاذٓى 1

ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انحاطهٍٛ ػهٗ يماػذ نذساعاخ  96

 ػهٛا

- 

 71 ػذد يغرهًٙ انًُح انرؼٕٚضٛح ػٍ اٚاو االػرمال 99

 

 7/9/8195( فٙ 95/87يذٚشٚح عدُاء دٚانٗ / كراتٓى تانؼذد ) -1

 

 

 انؼذد انًؼهٕياخ خ

 2 ػذد انغدُاء انًظادق ػهٛٓى 9

 77 ػذد انًؼرمهٍٛ انًظادق ػهٛٓى 2

 19 ػذد انًشٔخٍٛ يٍ انغدُاء 4

 879 ػذد انًشٔخٍٛ يٍ انًؼرمهٍٛ 3

 5 ػذد يحردض٘ سفحاء انًظادق ػهٛٓى  7

 81 ػذد سد انطهة يٍ يحردض٘ سفحاء 1

 8196انخاطح عُح ػذد انًؼايالخ انًشعح انٗ انهدُح  5

 ٔنًخرهف انغٍُٛ

751 

 75 ػذد انًشدٔدج طهثاذٓى 8
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  1/9/8195( فٙ 97/15يذٚشٚح عدُاء كشكٕن / كراتٓى تانؼذد ) -7

 

 انؼذد انًؼهٕياخ خ

 7 ػذد انغدُاء انًظادق ػهٛٓى 9

 88 ػذد انًؼرمهٍٛ انًظادق ػهٛٓى 2

 97 ػذد انًٕظفٍٛ ػهٗ انًالن 4

 91 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انًغرهًٍٛ نٕٓٚح انرماػذ  3

 8 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انًغرهًٍٛ نًُح انؼالج 7

 997 ػذد انًشٔخٍٛ 1

 6 ػذد انًٕظفٍٛ انؼمٕد 5

 89 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انزاْثٍٛ نهحح 8

 91 ػذد انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ يغرهًٙ نهًُح انذساعٛح 1

ٔانًؼرمهٍٛ انحاطهٍٛ ػهٗ يماػذ نذساعاخ ػذد انغدُاء  96

 ػهٛا

9 
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 -:انثٛاَاخ انشلًٛح نهًذٚشٚاخ ٔانهداٌ انخاطح ٔنداٌ سفحاء فٙ يحافظاخ انفشاخ االٔعظ ٔاندُٕب -7

 

 
 انثظشج انًثُٗ ٔاعظ ر٘ لاس يٛغاٌ انمادعٛح تاتم كشتالء انُدف ػذد انًؼايالخ خ

9 
ػذد انغدُاء 

 انًظادق ػهٛٓى 

7 171 97 297 91 2 81 8 96 

8 
 انًؼرمهٍٛػذد 

 ىانًظادق ػهٛٓ

891 8759 866 1215 512 711 767 961 116 

1 

ػذد انغدُاء 

ٔانًؼرمهٍٛ انًغرهًٙ 

  ْٕٚاخ ذماػذ

1272 9111 591 8116  729  759  188 

 ػذد انًشٔخٍٛ  7
انرشٔٚح  751 9122 818 922 7718 886

 انكرشَٔٙ 

851 668 

7 

انغدُاء ػذد 

انًغرهًٍٛ انًؼرمهٍٛ ٔ

 يُحّ انؼالج  

1 9 9 1 9 9 8 9 1 

6 

انغدُاء ػذد 

انزاْثٍٛ  انًؼرمهٍٛٔ

 نهحح  

58 17 17 91 92 11 96 91 911 

5 

انغدُاء ػذد 

انزاْثٍٛ انًؼرمهٍٛ ٔ

 نهؼًشج  

1 1 1 1 1  1  1 

2 

انغدُاء ػذد 

انًكشيٍٛ  انًؼرمهٍٛٔ

يٍ لثم سئٛظ 

 انًؤعغح 

5 1 7 1 1 1 98  1 

1 

انغدُاء ػذد 

انًغرهًٙ انًؼرمهٍٛ ٔ

 نهًُح انذساعٛح 

77 16 77 81 81 52 71 98 11 

91 

انغدُاء ػذد 

انًغرهًٙ انًؼرمهٍٛ ٔ

 يُح انغفش 

1 1 1 1 1 1 1  1 

99 

انغدُاء ػذد 

انًغرهًٙ انًؼرمهٍٛ ٔ

 يُح انثُاء 

1 1 1 1 1 9 1  1 

98 

انغدُاء ػذد 

انحاطهٍٛ  انًؼرمهٍٛٔ

ػهٗ يماػذ نذساعاخ 

 انؼهٛا 

1 1 7 1 1  9   

91 
ػذد انًظادق ػهٛٓى 

 يٍ يحردض٘ سفحاء 

9257 712 788 8812 71 8771 961 9789 9217 
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 خ
انرحظٛم 

 انذساعٙ
 يٛغاٌ انمادعٛح تاتم كشتالء انُدف

ر٘ 

 لاس
 انثظشج انًثُٗ ٔاعظ

 1 1 9 1 1 1 1 1 9 ياخغرٛش 9

 7 1 8 1 1 1 6 2 5 تكانٕسٕٚط 8

 8 8 7 9 1 1 7 7 8 دتهٕو 1

 7 7 7 6 8 1 1 5 5 أػذادّٚ 7

 91 7 7 1 1 9 6 8 6 يرٕعطح 7

 87 1 5 5 2 5 6 5 1 اترذائٛح 6

 9 9 1 1 1 1 1 7 9 ٚمشا ٔٚكرة 5

 71 92 81 95 91 81 19 18 85 انًدًٕع 2

 

 

 يٛغاٌ انمادعٛح تاتم كشتالء انُدف انًٕضٕع خ
ر٘ 

 لاس
 انثظشج انًثُٗ ٔاعظ

 11 97 97 1 96 97 85 87 81 انًالن 9

 81 9 2 1 8 2 7 2 1 انؼمٕد 8

 1 1 9 7 9 1 6 1 7 انًُغثٍٛ 1
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 17/1/4115( يف 21ثالثًا / دائرة الشؤوى االقتصاديت واالستثوار كتابهن ذي العدد )
 

 اوالً / اَجبساد قسى انشؤوٌ انصحُخ 
 

 انؼذد انُشاط خ

 شؼثح انهداٌ انطثٛح أ

 797 االحاالخ انٗ انهداٌ انطثٛح 9

 876 انرماسٚش انطثٛح انٕاسدج يٍ انهداٌ انطثٛح 8

 انؼذد شؼثح انخذياخ انطثٛح ٔانؼالخٛح ب

 921 انًغرفٛذٍٚ يٍ انؼًهٛاخ فٙ انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح 9

 972 انًغرفٛذٍٚ يٍ طشف اخٕس انؼالج)داخم ٔخاسج انؼشاق( 8

 91 انًغرفٛذٍٚ يٍ عهفح انؼالج خاسج انؼشاق 1

 انؼذد -االخٓضج انطثٛح : 7

 96 خٓاص انغكش أ

 7 عًاػح االرٌ ب

 2 االدٔٚح انًشرشاج انٗ انًشضٗ يٍ لثم انهدُح  7

 8 ػذد ٔخثاخ االدٔٚح انًشرشاج يٍ انًزاخش االْهٛح 6

ػذد انًشاخؼٍٛ انًغرفٛذٍٚ يٍ انشػاٚح انظحٛح فٙ لغى انشؤٌٔ  5

 انظحٛح

117 

 71 انًحانٍٛ انٗ انًشكض انظحٙ فٙ حٙ تاتم ٔانضٔٚح 2

 21 سػاٚح االعُاٌ 1

 117 طهثاخ ػالج رٔ٘ انغدُاء نهشػاٚح انظحٛح داخم انؼشاق 91

 

 -انقسى انهُذسٍ :ثبَُبً/ 
 

 (.91نهرشيًٛاخ ٔاضافح انثُاء ٔذذلٛك انزسػاخ ٔأايش انغٛاس كاَد )اػذاد انكهف انرخًُٛٛح  .9

صٚاسج يٕالغ اَشاء انًمشاخ ٔانًذٚشٚاخ فٙ انًحافظاخ الغشاع اخشاء انزسػاخ ٔاػًال  .8

 ( .91انرشيٛى ٔانظٛاَح )

 اكًال اَشاء يمش٘ تاتم ٔانُدف ضًٍ خٕٓد ندُح االعشاع انًشكهح نٓزا انغشع. .1
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 -االراضٍ :شعجخ ثبنثب/ 

 

( نٕصاسج االػًاس ٔاالعكاٌ ٔانثهذٚاخ / يذٚشٚح انثهذٚاخ انؼايح / االيالن CDذى اسعال لشص )  .9

ٚحرٕ٘ ػهٗ خًٛغ اعًاء انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انغٛاعٍٛٛ ٔيحردض٘ سفحاء انزٍٚ ذى شًٕنٓى 

نهًغاػذج فٙ  تمإٌَ انًؤعغح الػًايّ ػهٗ خًٛغ دٔائش انًذٚشٚاخ انثهذٚح انراتؼح نٓزِ انٕصاسج

 ( ٔٚشعم عُٕٚا.59671ذخظٛض لطغ اساضٙ عكُٛح نٓى ٔتهغ انؼذد )

اَشاء لاػذج تٛاَاخ اعًاء انغدُاء ٔانًؼرمهٍٛ انغٛاعٍٛٛ ٔيحردض٘ سفحاء انزٍٚ ذى ذخظٛض  .8

لطغ ساضٙ نٓى يٍ خالل ٔصاسج االػًاس ٔاالعكاٌ ٔانثهذٚاخ انؼايح / يذٚشٚح انثهذٚاخ انؼايح / 

 ( ٔانرحذٚث يغرًش.5115ذج ْزِ انٕصاسج ٔتهغ ػذدْى انٗ االٌ )االيالن ٔتًغاػ

( 9111ذٕثٛك ٔذذلٛك اعًاء انًغرهًٍٛ ٔحذج عكُٛح فٙ يدًغ االحشاس انغكُٙ انثظشج ٔػذدْى ) .1

 اعى .

ذشٔٚح طهثاخ ذخظٛض لطغ اساع عكُٛح فشدٚح ٔخًاػٛح حغة طهة انغدٍٛ أ انًؼرمم انغٛاعٙ 

( طهة 871هذٚاخ حغة انغكٍ أ يغمظ انشاط ٔتهغ ػذدْا ْزِ انغُح )ٔيحردض سفحاء انٗ يذٚشٚح انث

 ( طهة خًاػٙ .777فشد٘ ٔ )

 راثعبً / َشبطبد يتفزقخ

 

 انؼذد انُشاط خ

 11 انضٚاساخ انًٛذاَٛح 9

 5 صٚاسج انًكاذة 8

 1 انغفشاخ انرشفٛٓٛح 1

 88 صٚاسج ػٕائم انحشذ انشؼثٙ 7

 1 االحرفانٛاخ 7

خٛش٘ سٚؼح انحشذ الايح عٕق  6

 انشؼثٙ

9 

تهغ ػذد يؼايالخ طشف االخٕس  5

 انذساعٛح

685 

 711 ػذد يؼايالخ طحح انظذٔس 2

ػذد انطهثاخ انٕاسدج انٗ شؼثح  1

 8196انحح خالل ػاو 

 طهة ذمشٚثا 1111

انًششحٍٛ يغ انًششذٍٚ ٔانٕفذ  91

 االداس٘

771 

 75 انًغرثذنٍٛ يٍ انحح 99

 87 فٙ انححطهثاخ االػرشاضاخ  98
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  انثبني عشزانفصم 
5102 -5102اسرتاتيجيت املكتب يف معبجلت انظواهز انسهبيت نألعواو   

اهيٗ ضقمٛيك جاءجا جافليم فيٙ يإطظيس جنظي ُحا  9002حزؽ يكطد جنًفطغ جنعحو ٔيُذ ضأطٛظّ فيٙ ايحو 

يًحرططّ جندٔر جنٕلحتٙ ذغٛس رفع يظطٕٚحش جنُشجْس ٔيُع ٔلٕع أاًحل جنطشٔٚز ٔجنغيغ  جنظٛحطٍٛٛ يٍ خالل

ٔئطحاز جططخدجو جنظهطس ٔ جنقٛهٕنس ءٌٔ ٔلٕآيح ٔضيدرٚد جنعيحيهٍٛ فيٙ جنًإطظيس اهيٗ طيرٛم جنطعيز  اهيٗ 

ٔنٛس أاًحل جنطرذٚز ٔجنغغ ٔئطحاز جنطـز  ٔضطٕٚز ذزجيج جنًإطظس جنطيٙ ضكيزص فٛٓيح ذٛثيس  ضزجايٗ جنًظيإ

ٔجنًظييحًْس فييٙ ضمييدٚى جنطٕؿييٛحش نغييزف لٛييحو جنًإطظييس ذطُفٛييذ جااًييحل جنزجيٛييس نطـييقٛ  ٔض ييحٔس  ٕجَييد 

جنمـييٕر فييٙ جنطؼييغٛم ٔ وفييحاز ٔفحاهٛييس جاءجا ٔجنًزج عييس اهييٗ ج٘ يييٍ جاَدًييس ذغٛييس لٛييحص جاءجا ٔجنييدٔر 

 نًحنٙ ٔجإلءجر٘.جنزلحذٙ جنقمٛمٙ يٍ ئ زجاجش جنزءع ٔيعحلرس جنًفظدٍٚ ٔوؼف ححالش جنفظحء ج

َٔدييزجل نهخـٕؿييٛس جنطييٙ ضًطهكٓييح جنًإطظييس َٔييٕع جنخديييس جنطييٙ ضمييدو نفثييس اُحٚطٓييح يييٍ جنظيي ُحا ٔجنًعطمهييٍٛ 

جنظٛحطٍٛٛ فٙ سيٍ جنُدحو جنرحتد فميد ذيزسش ي ًٕايس ييٍ جنديٕجْز جنظيهرٛس جنطيٙ ضيى ضؼخٛـيٓح ييٍ جنًكطيد 

( ظييحْزز طييهرٛس جطييططحع جنملييحا 01ْٔييٙ   9002 – 9000كييًٍ جنقًهييس جنٕمُٛييس نًعحن ييس جنفظييحء اييحو 

ٔجنقد يُٓح ذؼكم ورٛز  دجل يٍ خيالل جنًطحذعيس ٔ جنريزجيج جنًعيدز كيًٍ جنخطيس ٔذحنطُظيٛك ييع جن ٓيحش  جش 

 جنعاللس ٔحظد يح يقدء فٙ جنخطس .

ًٛيحش ٔجنطعه9002( نظيُس 35ٔضعشٚشجل ٔجططكًحالل ندٔر جنًكطد فٙ يًحرطس يٓحيّ ٔفك يح َؾ اهّٛ جايز  

نيطكٍ ٔيٛميس و يشا ييٍ جن ٓيد  9002 – 9003ٔ جنٕؿف جنمحََٕٙ فميد ٔكيعص جنخطيس جالطيطزجضٛ ٛس نعيحو 

جنٕمُٙ جنذ٘ ضمٕءِ ْٛثس جنُشجْس نًٕج ٓس جنفظحء يعطًيدجل اهيٗ ويٕجءرِ جنًطًزطيس ٔجنكفيإاز ذكيم يُٓٛيس ٔفيك 

لحتٛس ٔجنزلحذٛيس نطقمٛيك جلـيٗ يحَـص اهّٛ جنمٕجٍَٛ جنُحفذز يٍ خالل ٔكع طٛحلحش اًم ٔجضرحع جنطزق جنٕ

جن ٓييٕء فييٙ يطحذعييس ٔيقحطييرس يزضكرييٙ جنًخحنفييحش ٔجطييطغالل جنظييهطس ال ييم ضطٕٚييك جنفظييحء جنييذ٘ لييد ٚ ييد نييّ 

يٕمة لدو ذٍٛ جنٕحدجش ٔجنطؼكٛالش يًح ٚلع يكطد جنًفطغ جنعحو جيحو يظإٔنٛس ٔمُٛس ورٛزز ضيدإِ نُؼيز 

حطيرس جنًمـيزٍٚ ييٍ خيالل جإل يزجاجش جنمحََٕٛيس . ُْٔيح يرحءب جنٕلحٚس يٍ جنٕليٕع فيٙ جحليحٌ جنفظيحء ٔيق

ٚ د جٌ ضطدحفز جن ٕٓء وحفس يٍ لرم وٕجءر جنًإطظس ٔيكطد جنًفطغ جنعحو نًقحرذس جنفظيحء ٔضٕسٚيع جالءٔجر 

ٔضزضٛييد جأنٕٚييحش نخهييك ي طًييع ضظييٕءِ يمحفييس جنُشجْييس ٔجنؼييفحفٛس ٔجنًظييإٔنٛس ٔحًحٚييس  ًٛييع جنعييحيهٍٛ فييٙ 

فٙ جنخطأ حٛث ٚ د جٌ ضطزويش جنخطيس نًكحفقيس جنفظيحء فيٙ ذُيحا يُدٕييس ٔلحتٛيس اريز جنًإطظس يٍ جنٕلٕع 

 ٓد  ًحاٙ ًٚطد خحرج َطحق جنًكطد نٛؼيًم  ًٛيع جنعيحيهٍٛ فيٙ جنًإطظيس ٔضًكٛيُٓى ييٍ ضؼيخٛؾ يكيحيٍ 

جنخهم ٔطيٕا جالءجرز ٔجخطٛيحر جنقهيٕل جنُح عيس نهًعحن يس نهٕؿيٕل جنيٗ جنُطٛ يس جنًز يٕز فيٙ جنعًيم ٔضعشٚيش 

 ضـحل ٔجنطٕجؿم جندجخهٙ ذٍٛ جنًكطد ٔءٔجتز جنًإطظس .جال
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 -اإلنيت املعتمدة يف بنبء اخلطت االسرتاتيجيت :
 ءضى ضؼكٛم فزٚك اًم يٍ لرم يكطد جنًفطغ جنعحو يٍ رؤطيحا جالظيحو ذزتحطيس ييدٚز لظيى جنطقمٛميحش ال ايدج .0

 .  9002-9003جنخطس جإلططزجضٛ ٛس نعحو 

ش ٔجنرٛحَييحش جنالسيييس ٔضقهٛهٓييح نطـييًٛى جنخطييس جأنٛييس نغييزف يزج عطٓييح لييحو فزٚييك جنعًييم ذ ًييع جنًعهٕيييح .9

ٔئيكحَٛييس ضعييدٚهٓح ٔؿييٛحشطٓح ذؼييكم َٓييحتٙ يًييح ٚ عهٓييح ٔجكييقس ٔٔجلعٛييس يُطهمييس يييٍ جاْييدج  جنطييٙ ٚظييعٗ 

جنًكطد نطقمٛمٓح ٔفك جنعًز جنشيُٙ جنًقدء نٓح ٔءرجطس ذٛثس جنعًم يٍ خالل ضقدٚيد  ٕجَيد جنميٕز ٔجنليعف 

نً يحالش ٔجإلاًيحل ٔضمٛيٛى جنفيزؽ ٔجنطٓدٚيدجش جنطيٙ ضٕج يّ جنًكطيد فيٙ ضُفٛيذ ذزجي يّ يمحرَيس ييع فيٙ ويم ج

 جاْدج  ٔضقدٚد جنف ٕز جإلططزجضٛ ٛس ٔضقهٛم جنًخحمز . 

ٔكيع فزٚيك جنعًيم رؤٚييس جنًكطيد ٔييح ٚظييعٗ نهٕؿيٕل أنٛيّ ٔفييك جنطيزق ٔجاطيحنٛد جنطييٙ ٚطرعٓيح ييٍ ج ييم  .1

 عًم ٔجنٓد  يٍ جنعًم ٔجنًعرز آُح ذحنزطحنس.ضقمٛك جنزؤٚس ذعد ضقدٚد مرٛعس جن

حدء فزٚك جنعًم جنٓد  جنذ٘ ٚظعٗ جنًكطد نطقمٛمّ يُطهمحل يٍ رؤٚس ٔرطحنس جنقكٕيس فٙ يكحفقيس جنفظيحء ٔ  .2

 ءٔر ٔيظحًْس يكطد جنًفطغ جنعحو كًٍ جنمٕجٍَٛ ٔجنطعهًٛحش .

جنلييعف ٔجنرٛثييس جنخحر ٛييس جنًطً هييس فييٙ لييحو فزٚييك جنعًييم ذطقهٛييم ذٛثييس جنعًييم جندجخهٛييس ٔضقدٚييد َمييحم جنمييِٕ ٔ .3

 جنفزؽ ٔجنطٓدٚدجش . 

( فيٙ جنًإطظيس 00حدء فزٚك جنعًيم ي ًٕايس ييٍ جنديٕجْز جنظيهرٛس جنًؼخـيس جنطيٙ ضيى رؿيدْح ٔايدءْح   .4

 ٔٔكع جنًعحن حش جنًالتًس نٓح ٔجنًعحٚٛز نمٛحص جنطمدو جنًقزس فٙ جنًعحن س .

جإل يزجاجش ييٍ لريم جا ٓيشز جنًعُٛيس نط حٔسْيح ٔذٛيحٌ َظيد ضى ضؼكٛم فزٚك اًم أخز ٚطيٕنٗ يطحذعيس ضُفٛيذ  .5

 جالَ حس ٔجنطمدو جنًقزس نًطحذعس ضُفٛذ جإل زجاجش ٔرفع ضمحرٚز ءٔرٚس .

فيٙ جنًكطيد ٔػيزب ٔضٕكيٛ   جنمٛحو ذقًهس ضٕاٛس فٙ ءٔجتز ٔييدٚزٚحش جنًإطظيس نؼيزب ئذعيحء جإلطيطزجضٛ ٛس .2

 جاءٔجر جنطٙ ضهعرٓح  ًٛع جن ٓحش ٔضلًُٛٓح فٙ جنخطس جنظُٕٚس نهًكطد .

 ٔكع ٔ ضٓٛثس  ًٛع جنًٕجرء جنلزٔرٚس نرُحا جإلططزجضٛ ٛس . .2

ضقدٚد جاءٔجر جنخحؿس ذكم يفـم يٍ يفحؿم يكطد جنًفطغ جنعيحو ٔفيك ييح َـيص اهٛيّ جإلطيطزجضٛ ٛس  .00

 نلًحٌ جنطُفٛذ جاي م .
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 : انزؤيت- 
يإطظييس َشٚٓييس ٔػييفحفس ٚطييٕنٗ أءجرز ػييإَٔٓح  ٓييحس أءجر٘ رػييٛد ٔوفييٕا ٔفحاييم لييحءر اهييٗ يٕجورييس جنطغٛٛييز 

 ٔضقظٍٛ أءجرز يٕجرءْح ٔٚمدو خديحش يطًٛشز نهظ ُحا ٔجنًعطمهٍٛ جنظٛحطٍٛٛ .

 : انزسبنت- 
جنٕلحتٛيس جنًطً هيس ضؼخٛؾ ظٕجْز جنفظحء ٔكيعف جاءجا ٔ يعحن طٓيح ٔ جنطـيد٘ نٓيح ييٍ خيالل جإل يزجاجش 

ذحنطٕاٛس ٔجنُـ  ٔجإلرػحء ٔضعشٚش  ٕجَد جنُشجْس ٔجاءجا جنعحنٙ ٔجإل زجاجش جنزلحذٛس فٙ يطحذعس جإلاًيحل 

 ٔجاءجا ٔجنطقمك يٍ طٛز جااًحل ٔجإل زجاجش ٔفك جنطعهًٛحش .

  االسرتاتيجيتأهداف :- 
ا ذييحاءجا جنيٕظٛفٙ ٔجنًإطظييٙ ٔضقمٛييك كيًحٌ جنُشجْييس ٔجنؼيفحفٛس ٔجنكفييحاز فييٙ جنعًهٛيحش يييٍ خيالل جالرضمييح

جنكفيحاز جاللطـيحءٚس فيٙ جطيطخدجو جنًيٕجرء ٔضرظيٛن ئ ييزجاجش جنعًيم نطقمٛيك جالَظيٛحذٛس ٔضمهٛيم جنيزٔضٍٛ ٔفمييحل 

 نًعحٚٛز جنُشجْس ٔجنؼفحفٛس جنًُٓٛس ٔ جنٕلحتٛس يٍ  ًٛع ظٕجْز جنفظحء ٔرءع جنًفظدٍٚ .

 

 : حتهيم بيئت انعمم- 

ٔجلعٛيس لحذهيس نهططرٛيك فعيالل ذعٛيدز ايٍ جنزؤٚيس جنطيٙ ال ًٚكيٍ ضقمٛمٓيح ٔفيك إجييم  جططزجضٛ ٛسا م ؿٛحشس 

جنُ ييحب ٔجنفؼييم ال ذييد يييٍ ضقهٛييم ذٛثييس جنعًييم جندجخهٛييس جنًطً هييس ذطقدٚييد يييٕجمٍ جنلييعف جنطييٙ ضٕج ييّ ضطرٛييك 

زؽ جنطيٙ ًٚكيٍ جإلططزجضٛ ٛس ٔيٕجمٍ جنمِٕ جنطٙ ضعشس جنعًم ٔجنُ حب  ٔضمٛٛى جنرٛثس جنخحر ٛس جنًطً هيس ذيحنف

جططغالنٓح نطقمٛيك جاْيدج  ٔجنطٓدٚيدجش جنطيٙ ضقيٕل ءٌٔ ضقمٛيك جإلطيطزجضٛ ٛس ذًيح ٚليًٍ جنٕؿيٕل جنيٗ ييح 

جنٕمُٛييس نًكحفقييس جنفظييحء فييٙ يإطظييس  جالطييطزجضٛ ٛسضـييرٕ ئنٛييّ ذًٕ ييد جاْييدج  جنًٕكييٕاس كييًٍ أمييحر 

 .9002 – 9003نعحو    جنظ ُحا جنظٛحطٍٛٛ
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 : انداخهيت :بيئت انعمم  -أوال- 
 )) الظواهر االيجابية )) نقاط القوى 

 جالططمالل جنًحنٙ نهًكطد . -0

 جنًُٓٛس ٔجالنطشجو فٙ جاءجا ٔوفحاز جنًٕظفٍٛ ٔجنخرزجش جن ٛدز ندٚٓى ٔجنٓٛكهٛس جنٕجكقس نهًكطد . -9

 جالنطشجو ذأاهٗ ءر حش جنًُٓٛس فٙ أءجا جنًٓحو جنًٕوهس نهًكطد . -1

 جنداى جنًمدو ٔ جنًطٕجؿم يٍ لرم يعحنٙ رتٛض جنًإطظس جنًقطزو نهًكطد .  -2

  )) الظواهر السلبية )) نقاط الضعف 

كعف ضعحٌٔ ذعق يٕظفٙ جنًإطظس ٔجنًدٚزٚحش يع يكطد جنًفيطغ جنعيحو يًيح ٚـيعد يٓيحو جنعيحيهٍٛ فيٙ   -0

 جنًكطد ٔٚشٚد جنـعٕذحش .

 ًظحتهس َطٛ س نًح اللِٕ فٙ ط ٌٕ جنُدحو جنرحتد . خـٕؿٛس جنظ ُحا ٔجنًعطمهٍٛ ٔؿعٕذس ضمرهٓى جن  -9

 : بيئت انعمم اخلبرجيت : -ثبنيًب-   
  جنفزؽ 

 جنداى جنًطٕجؿم يٍ جايحَس جنعحيس نً هض جنٕسرجا نًكحضد جنًفطؼٍٛ جنعحيٍٛ . -0

 جنداى جنًمدو يٍ لرم ْٛثس جنُشجْس نًكحضد جنًفطؼٍٛ جنعحيٍٛ. -9

  جنطٓدٚدجش 

 جنطٓدٚدجش ٔ جنًلحٚمحش ٔجنًخحمز جايُٛس جنطٙ ٚطعزف نٓح يٕظفٙ جنًكطد .  -0

ادو ٔ ٕء ضـٕر ٔجك  اٍ اًم جنًإطظس فٙ جنً طًع جنعزجلٙ يًح ٚقد يٍ جنداى جنًمدو نهًإطظس جٔ   -9

 جنًكطد ذًح فٛٓح يُدًحش جنً طًع جنًدَٙ .

سجرجش ٔجنٓٛثحش ٔجنطأخٛز فٙ جإل حذحش كعف جنطعحٌٔ يع جنًإطظس فٙ ضقمٛك أْدجفٓح يٍ لرم جنرعق جنٕ  -1

 جايز جنذ٘ ٚ عم ْذِ جنًًٓس ؿعرس ٔجنطأخٛز فٙ جضخح  جنمزجرجش جاطًحءجل اهٗ ٔرٔء جإل حذحش  .

 9001نظُس  13ادو ئءرجج يكطد جنًفطغ جنعحو كًٍ ْٛكهٛس جنًإطظس فٙ لحٌَٕ جنًعدل نهًإطظس رلى   -2

 ٔ ٕء ؿهّ جرضرحم جاًحل جنًكطد يع جنًإطظس . يًح  عم يٕظفٙ جنًإطظس ضطٕند ندٚٓى فكزز ادو
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  5102/5102ثبنثب/ اعمبل جلنت متببعت تنفيذ االسرتاتيجيت انوطنيت ملكبفحت انفسبد 
كيييًٍ جميييحر جنقًهيييس جنٕمُٛيييس نًكحفقيييس جنفظيييحء طيييرك نًكطرُيييح جايييدجء جطيييطزجضٛ ٛس جنٕمُٛيييس نعيييحو 

( فيٙ 0212جاليز جالءجر٘  ٘ جنعدء   ( يٍ لرم جنه ُس جنًؼطزوس فٙ يكطرُح ذًٕ د9003/9002 

ٔذحنطُظييٛك يييع جنه ُييس جنًؼييكهس فييٙ ْييذِ جنًإطظييس ذًٕ ييد جاليييز جالءجر٘  ٘ جنعييدء  4/5/9003

, ٔ ضى ضؼكٛم ن ُس يطحذعس فٙ يكطرُح ذًٕ د جاليز جالءجر٘  ٘ جنعيدء  04/2/9003( فٙ 02031 

 ٛس جنٕمُٛيس نًكحفقيس جنفظيحء نًطحذعس يٕكٕع ضطرٛيك فميزجش جالطيطزجضٛ 02/9/9003( فٙ 313 ء/

( فيييٙ 53/9922حٛيييث ضيييى يفحضقيييس يعيييحنٙ رتيييٛض جنًإطظيييس ذًٕ يييد وطحذُيييح  ٘ جنعيييدء   ش  /

ذأَييييّ ضٕ ييييد ن ُييييس نًطحذعييييس جنًٕكييييٕع ٔ ييييحا ْييييحع يعييييحنٙ رتييييٛض جنًإطظييييس                             92/5/9003

نًإطظييس , كييزٔرز ذييذل    اهييٗ يكطييد رتييٛض جنًإطظييس جاًييحو جالطييطزجضٛ ٛس اهييٗ  ًٛييع ءٔجتييز ج

لـحرٖ جن ٕٓء يٍ لرم  ًٛع ءٔجتيز جنًإطظيس نًعحن يس جالػيكحنٛحش جنطيٙ ضعٛؼيٓح جنًإطظيس , ضميدٚى 

 وطحخ ػكز ٔضمدٚز نهًٕظفٍٛ جنذٍٚ طحًْٕج فٙ جادجء جالططزجضٛ ٛس (( .

ٔجؿييدجر ضمييحرٚز ءٔرٚييس  سٔوييذن)    اهييٗ يكطييد جنًفييطغ جنعييحو يطحذعييس ضُفٛييذ فمييزجش جالطييطزجضٛ ٛ

 9003/9002) (( ٔذـدءِ َٕء ذٛحٌ اًيم ن ُيس يطحذعيس جالطيطزجضٛ ٛس جنٕمُٛيس نًكحفقيس جنفظيحء ذذن

 -يٍ لرم ن ُس يطحذعس  جالططزجضٛ ٛس ٔوحالضٙ : 9004َدرج جءَحِ يطحذعس جنفمزجش فٙ احو 
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جندحْزز 

 ( 0رلى  

كيييعف جَدًيييس جنزلحذيييس 

 جندجخهٛس

لظييى جنزلحذييس ٔجنطييدلٛك 

 جندجخهٙ
                                           ضييييييى يخحمرييييييس جنمظييييييى جنًعُييييييٙ ذًٕ ييييييد وطحذُييييييح  ٘ جنعييييييدء

ذؼيييييحٌ ضهييييي) جنديييييحْزز  03/1/9004( فيييييٙ 09/0905  ش  /

نغزف ذٛيحٌ ج يزجاجضٓى ييٍ خيالل ضُفٛيذ خطين جنًعحن يس جنًطً هيس 

  جاييحءز جنُدييز ذطـييًٛى َدييحو جنزلحذييس جندجخهٛييس , ضفعٛييم جطييطخدجو 

ططزػحء٘ نهًدلك جندجخهٙ , ضعٍٛٛ يٕظفٍٛ يخطـٍٛ فيٙ جندنٛم جال

جنًقحطييرس ٔجالءجرز , جالطييطعحَس ذًييٕظفٍٛ يييٍ ءٔجتييز جندٔنييس يييٍ 

 ٔجش جنخريييزز ٔجالخطـيييحؽ , ضيييدرٚد جنعيييحيهٍٛ ٔجػيييزجوٓى فيييٙ 

ءٔرجش يطخــييس ( ضييى ج حذطُييح يييٍ لرييم جنمظييى جنًعُييٙ ذًٕ ييد 

يُٓيح  ذً ًٕاس فمزجش 92/1/9004( فٙ 090وطحذٓى  ٘ جنعدء  

ضيييى جايييدجء ءنٛيييم جططزػيييحء٘ فيييٙ لظيييى جنزلحذيييس ٔجنطيييدلٛك جنيييدجخهٙ 

ٔنغزف جططخدجيّ يٍ لرم لظى جنقظحذحش ٔيطحذعس  ن) ييع جايدجء 

خطييس طييُٕٚس  ؿييحءق اهٛٓييح ٔجنمٛييحو ذ ييزء ءٔر٘ ٔحظييد جنخطييس 

ٔضى ضٕسٚع جنًٓحو جنعًيم ذيٍٛ ييٕظفٙ جنمظيى ضيى ءرجطيس جنًٕكيٕع 

طيييدلٛك جنيييدجخهٙ نًإطظيييطُح ٔجرطيييحل ج حذيييس جنيييٗ لظيييى جنزلحذيييس ٔجن

حٛيث  1/2/9004( فيٙ 04/0215ذًٕ د وطحذُح  ٘ جنعيدء  ضي /

طرك ٔجٌ ضى جااليكى يٍ خيالل سٚيحرجش ضميٕٚى جالءجا جنطيٙ جلحيٓيح 

يكطرُييح نالطييطفحءز يييٍ ءنٛييم جالططزػييحء نٕحييدجش جنطييدلٛك جنييدجخهٙ 

نييييييدٕٚجٌ جنزلحذييييييس جنًحنٛييييييس يييييييع ضلييييييًٍٛ خططكييييييى جنظييييييُٕٚس 

س فييٙ لظييى جنزلحذييس ٔجنطييدلٛك جنييدجخهٙ يييع ذحالخطـحؿييحش جنًطهٕذيي

ضقدٚد جنًٓحو ٔجنٕج ريحش اهيٗ ييٕظفٙ جنمظيى ذًٕ يد جييز جءجر٘ 

ٔضدرٚد جنعحيهٍٛ ٔجػزجوٓى فٙ ءٔرجش ضدرٚرٛس ييع يزجايحز جنًيدء 

 جنشيُٛس نهملحا اهٗ جندحْزز ٔجنًطحذعس يظطًزز.

جندحْزز 

رلى 

 5,1) 

ضكزجر ؿيز  جنقميٕق  

جنًًُٕحس ييٍ جنًإطظيس 

نهًؼييييييييًٕنٍٛ ذمييييييييحٌَٕ 

جنًإطظييس ٔاييدو ٔ ييٕء 

لحاييييدز ذٛحَييييحش يٕحييييدز 

خحؿييييييس فييييييٙ جاييييييدجء 

جنظيييييي ُحا ٔجنًعطمهييييييٍٛ 

جنظٛحطييٍٛٛ ٔجنًظييطقمحش 

جنًـيييييييييزٔفس نٓيييييييييى , 

ٔكيييييييعف ئ يييييييزجاجش 

ضرظييييييييٛن جنًعييييييييحيالش 

ٔئسجنييس جنقهمييحش جنشجتييدز 

ٔجنييزٔضٍٛ ٔخحؿييس فييٙ 

 ؿز  جنًظطقمحش .

 

جإلءجرٚيييييييييس جنيييييييييدجتزز 

ٔجنًحنٛس ٔذحنطُظٛك ييع 

 يكطد رتٛض جنًإطظس

  ضى يخحمرس جندجتزز جالءجرٚس ٔجنًحنٛيس ذًٕ يد وطحذُيح  ٘ جنعيدء

ذيييييا زجاجضٓى جنًطخيييييذز  1/2/9004( فييييٙ 03/0214 ش  /

 ذؼحٌ ضُفٛذ خطن جنًعحن س 

 . أاحءز جنُدز ذحإل زجاجش ٔجنلٕجذن جنًحنٛس 

 ييٍ خيالل فيط   ٔكع أنٛيّ يقيدءز فيٙ لحايدز ذٛحَيحش يزوشٚيس

ػيعرس ضكُٕنٕ ٛيح جنًعهٕييحش ٔٚكيٌٕ جرضرحمٓيح ذًكطيد رتييٛض 

 جنًإطظس .

جالططعحَس ذخرزجا يٍ خحرج جنًإطظس نططرٛك جنطكُٕنٕ ٛيح جنقدٚ يس 

 فييييييييٙ ؿييييييييز  جنًظييييييييطقمحش ذحطييييييييطخدجو جنرطحلييييييييس جنذوٛييييييييس.

( فييٙ 3240ضييى ٔرٔء ج حذييس جنييدجتزز جنًييذوٕرز ذًٕ ييد وطييحذٓى  

ادز ذٛحَحش يٕحدز ٔجاطريحرجل ييٍ ٔجنًطلًُس ٔ ٕء لح 2/2/9004

ٔييييٍ ءًَٔٓيييح ضيييى جرػيييفس جنًعهٕييييحش ٕٔٚ يييد ضفيييحْى ييييع  9002

يإطظيييس جنؼيييٓدجا حيييٕل جَؼيييحا ذزَيييحيج ٚيييزذن جنًيييٕجرء جنرؼيييزٚس 

 ٔجنًطحذعس يظطًزز.
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جن ٓس جنًظثٕنس اٍ  جندحْزز ش

 جنطُفٛذ

 جال زجاجش

جندحْزز 

 (2رلى  

كعف جالءجا جالػيزجفٙ 

ٔلهييييس نهًؼيييحرٚع جنفُٛيييس 

 جنكٕجءر جنفُٛس جنًخطـس

ءجتييييييييييييزز ػييييييييييييإٌٔ 

جاللطـييييييييييييييييييييييييييييحءٚس 

 ٔجالطط ًحر

  ضى يخحمرس ءجتزز ػإٌٔ جاللطـيحءٚس ٔجالطيط ًحر ذًٕ يد وطحذُيح

 5/00/9004( فيييييييٙ 211/2032ذحنعيييييييدء                       /

جنًطلييًٍ ذٛييحٌ ج ييزجاجضٓى جنًطخييذز ذؼييأٌ ضُفٛييذ خطيين جنًعحن ييس 

جنًطلييًُس   جاييدجء ءرجطييس  ييدٖٔ جلطـييحءٚس ٔفُٛييس ٔٔكييع خطييس 

ٍ خريزجش ييٍ خيحرج اًم يطكحيهس ٔضُفٛذ جنًؼحرٚع ٔجالطيطعحَس يي

جنًإطظس/ضؼدٚد جنزلحذس / جخطٛحر ن يحٌ جنطقهٛيم اهيٗ جطيحص يُٓيٙ 

ٔييييٍ  ٔ٘ جنخريييزز/ جخطٛيييحر جنؼيييزوحش جنزؿيييُٛس ٔ جش جالاًيييحل 

جنًًحيهس /رفد لظى ػإٌٔ جاللطـحءٚس ٔلظى جنعمٕء ذكيٕجءر ُْدطيٛس 

 يطخــس ٔنى ضزءَح جال حذس ٔجنًطحذعس يظطًزز 

جندحْزز 

 رلى 

 3) 

خطييييييس اييييييدو ٔ ييييييٕء 

 جططزجضٛ ٛس نهًإطظس
  ٌٔءجتييييييييزز ػييييييييإ

جاللطـييييييييييييييييييييييييحءٚس 

 ٔجالطط ًحر

 

ضييييى يخحمرييييس جنييييدجتزز جنًعُٛييييس ذًٕ ييييد وطحذُييييح  ٘ جنعييييدء   ش 

( نطُفٛييذ خطيين 3ذؼييأٌ جنفمييزز   92/2/9004( فييٙ 05/0553 /

( فييييٙ 310جنًعحن ييييس ضييييى ج حذطييييح ذًٕ ييييد وطييييحذٓى  ٘ جنعييييدء  

ذحَييّ ضييى ضؼييكٛم فزٚييك اًييم ذًٕ ييد جاليييز جالءجر٘  4/4/9004

الضًييييييحو جنعًييييييم حييييييٕل  3/4/9004( فييييييٙ 5210 ٘ جنعييييييدء  

وًييح ضييى ( 9003/9002جضٛ ٛس جنٕمُٛييس نًكحفقييس جنفظييحء  جالطييطز

يطحذعييييس  جش جنًٕكييييٕع ٔيفحضقييييس ءجتييييزز ػييييإٌٔ جاللطـييييحءٚس 

( فييييٙ 19/1044ٔجالطييييط ًحر ذًٕ ييييد وطحذُييييح  ٘ جنعييييدء  ش  /

ذؼييييحٌ جال ييييزجاجش جنًطخييييذز نهملييييحا اهييييٗ ضهيييي)  00/2/9004

جندييحْزز ضييى ٔرٔء ج حذييس جنييدجتزز جنؼييإٌٔ جاللطـييحءٚس ٔجالطييط ًحر 

ٔجنًطليًُس  05/00/9004( فيٙ 250ًٕ د وطحذٓح  ٘ جنعيدء  ذ

جرفييحق ج حذييحش ءجتييزضٓى ذطُدييٛى يظييٕءز نالطييطزجضٛ ٛس ءٌٔ ٔ ييٕء 

يـييحءلس ٔيطحذعييس يييٍ لرييم فزٚييك يطخـييؾ ٔجنييدجتزز جنمحََٕٛييس 

جوطفص ذزفك يطحنعحش , حٛيث ذيحءر يكطرُيح ذًفحضقيس يكطيد يعيحنٙ 

ء   ش رتيييييٛض جنًإطظيييييس جنًقطيييييزو ذًٕ يييييد وطحذُيييييح  ٘ جنعيييييد

ذؼيييأٌ جلحييييس ٔرػيييس ضدرٚرٛيييس  2/00/9004( فيييٙ 22/2035 /

ذعُٕجٌ   جنطعزٚف ذًفٕٓو جنخطس جالططزجضٛ ٛس ٔجنخطيس جنظيُٕٚس ( 

اييم لحاييس   ح ييز ذييٍ اييد٘( ٔيخحمرييس وحفييس ءٔجتييز جنًإطظييس 

نطزػييٛ  يييٕظفٙ جنه ُييس جنًخطـييس الاييدجء جنخطييس جالطييطزجضٛ ٛس 

ٔويييذن) ييييدرجا  نهًإطظييس ٔويييذن) جنعييحيهٍٛ فيييٙ جنخطييين جنظييُٕٚس

-92جاللظيييييحو ٔجنؼيييييعد حٛيييييث ضيييييى جَعميييييحء جنٕرػيييييس ذطيييييحرٚ   

( ٔنًييييدز ياليييييس جٚييييحو حٛييييث ضييييى ػييييزب يفٓييييٕو 10/00/9004

 جالططزجضٛ ٛس ٔجنًطحذعس يظطًزز ذؼحٌ جنًٕكٕع. 
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جندحْزز 

 (4رلى  

ايييييدو ٔ يييييٕء ْٛكهٛيييييس 

ٔجكييقس ٔيقييدءز نكحفييس 

 يفحؿم جنًإطظس

 جندجتزز جنمحََٕٛس 

  جالءجرٚيييييس جنيييييدجتزز

 ٔجنًحنٛس

ضييى يفحضقييس جنييدجتزز جالءجرٚييس ٔجنًحنٛييس ٔجنييدجتزز جنمحََٕٛييس ذًٕ ييد 

حٛييث ضييى  92/2/9004( فييٙ 15/1194وطحذُييح  ٘ جنعييدء   ش  /

جااليٓى ذخطن جنًعحن يس جنًطليًُس ضؼيكٛم فزٚيك اًيم ذحنطعيحٌٔ 

ييييع ٔسجرز جنطخطيييٛن نغيييزف جايييدجء ْٛكهٛيييس ٔجكيييقس ٔضٕسٚيييع 

جنييدجتزز جالءجرٚييس ٔجنًحنٛييس ذًٕ ييد  جنـييالحٛحش ٔجنًٓييحو ج حذييص

( يُّ ذيحٌ 0جنفمزز   92/5/9004( فٙ 00022وطحذٓح  ٘ جنعدء  

يٕكييٕع جَ ييحس جنٓٛكييم جنطُدًٛييٙ ٚعطًييد ذحندر ييس جالطييحص اهييٗ 

جنُدحو جندجخهٙ نهًإطظس ٔاُيد جَ يحس جنُديحو جنيدجخهٙ طيٛطى جَ يحس 

ٓيح  ٘ جنٓٛكم جنطُدًٛيٙ وًيح ج حذيص جنيدجتزز جنمحََٕٛيس ذًٕ يد وطحذ

نيييذجش جنًٕكيييٕع ذحَيييّ ضيييى  10/2/9004( فيييٙ 0005جنعيييدء  ق/

جادجء ْٛكهس جنُدحو جندجخهٙ نهًإطظس ٔضى رفعّ جنيٗ يعيحنٙ رتيٛض 

جنًإطظيييس نهًـيييحءلس ٔليييد ج يييزٖ يعحنٛيييّ ْٔٛثيييس جنيييزأ٘ ذعيييق 

جنطعدٚالش ْٕٔ جالٌ فيٙ يزحهيس جنطرحايس جنُٓحتٛيس ذغٛيس رفعيّ جنيٗ 

 جنًطحذعس يظطًززيعحنٙ رتٛض جنًإطظس نهًـحءلس اهّٛ ٔ

جن ٓس جنًظثٕنس اٍ  جندحْزز ش

 جنطُفٛذ

 جال زجاجش

 جندحْزز

 (2رلى  

ايييييدو ٔ يييييٕء ذييييييزجيج 

يقدءز نزفيع جنًعيحيالش 

يٍ جنًيدٚزٚحش ٔكيعف 

جنطُظييٛك ذييٍٛ جنًييدٚزٚحش 

 ٔجنه حٌ جنخحؿس .

  ءجتييييييييزز جنقمييييييييٕق  

 ٔجاليطٛحسجش(

ضييييى يخحمرييييس جنييييدجتزز جنًعُٛييييس ذًٕ ييييد وطحذُييييح  ٘ جنعييييدء  ش 

ٔجنًطليييًٍ ذٛيييحٌ ج يييزجاجضٓى  00/3/9004( فيييٙ 90/0213 /

ٔكيييع ةنٛيييس يقيييدءز  جنًطخيييذز نطُفٛيييذ خطييين جنًعحن يييس جنًطليييًُس

ٔجالنطشجو ٔئضريحع جنليٕجذن جنًقيدءز ييٍ لريم رتيٛض جنًإطظيس فيٙ 

رفع جنًعحيالش يٍ جنًدٚزٚحش جنٗ جنه يحٌ جنخحؿيس ٔضقدٚيد طيمف 

طييحذٓى  ٘ جنعييدء سيُييٙ إلححنطٓييح نٓييذِ جنه ييحٌ ضييى ج حذطُييح ذًٕ ييد و

ٔجنًطلًٍ يزفك وطحخ يدٚزٚس طي ُحا  1/5/9004( فٙ 235 ء/

ٔجنطيٙ ٕٚكيي   91/4/9004( فيٙ 9/9/0542جنكيز   ٘ جنعيدء  

لٛحيٓى ذحنطُظٛك يع جنه ُس جنخحؿس فٙ ذغدجء جالٔنٗ ٔيُيذ ضؼيكٛهٓح 

ذحايييدجء ذزَيييحيج اًيييم نغيييزف رفيييع يهفيييحش جنًطميييديٍٛ ذميييحٌَٕ 

هرييص فٛٓييح جؿييٕنٛحل حٛييث ضييى رفييد جنًإطظييس جنييٗ جنه ُييس جنخحؿييس ن

ٔييٍ ييى  9002ٔنغحٚيس  9005جنه ُس ذحنًهفحش جنًزٔ س ييٍ طيُس 

جكييحفس جنييٗ جنًهفييحش جنًؼييًٕنس  9001ٔؿييٕالل جنييٗ طييُس  9000

( فييييٙ 522ذحالطييييط ُحاجش جنًُـييييٕؽ اهٛٓييييح ذييييحاليز جالءجر٘  

ٔضييى يفحضقييس ءجتييزز جنقمييٕق ٔجاليطٛييحسجش ذًٕ ييد  02/4/9003

جنًطليًٍ   02/5/9004( فيٙ 92/9244 / وطحذُح  ٘ جنعدء  ش

جالػييحرز جنييٗ وطييحخ جنًدٚزٚييس جاييالِ ٔيلييًَٕس ذزَييحيج اًييم يييع 

جنعيييزف ءرجطيييس جنًٕكيييٕع ٔذٛيييحٌ جيكحَٛيييس ضطرٛميييّ اهيييٗ وحفيييس 

 جنًدٚزٚحش ٔجنًطحذعس يظطًزز ذؼحٌ جنًٕكٕع.
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 جندحْزز 

رلى 

 00,9) 

لهيييييييييس جنكيييييييييٕجءر (00 

جنمحََٕٛييييس جنًطخــييييس 

فييييٙ جنييييدجتزز جنمحََٕٛييييس 

ٔجنه يييييييحٌ جنخحؿيييييييس ٔ 

ح يييى جالاًيييحل جنًهميييحز 

,ٔجنفمزز اهييييييٗ احضمٓييييييح

( لهييييييييييس جنكييييييييييٕجءر 9 

جنًطخــس فيٙ جنيدجتزز 

 جالءجرٚس ٔجنًحنٛس .

جنيييييييييدجتزز جنمحََٕٛيييييييييس 

ٔجنيييييييدجتزز جالءجرٚيييييييس 

ٔجنًحنٛس ٔءجتزز ػإٌٔ 

 جنه حٌ.

  فيٙ 231ذًٕ د وطحذٓيح  ٘ جنعيدء  ق/ج حذص جندجتزز جنمحََٕٛس )

ذؼحٌ لهس جنكحءر جنًؼيخؾ جنميحََٕٙ ذيحَٓى ذحَطديحر  10/2/9003

ٔرٔء جندر حش جنٕظٛفٛس ٔجنطخـٛؾ جنًيحنٙ نغيزف طيد جنيُمؾ 

 جنقحؿم فٙ جنكحءر ٔجنًطحذعس يظطًزز .

                       ضييى يخحمرييس جنييدجتزز جالءجرٚييس ٔجنًحنٛييس ذًٕ ييد وطحذُييح  ٘ جنعييدء

ٔجنًطلًٍ ذٛحٌ فًٛيح ج ج  99/09/9004( فٙ 33/2230  ش  /

جنًقحطييرس ٔجالءجرز ٔجنمييحٌَٕ ضييى رفييد ضهيي) جنييدٔجتز ذحخطـحؿييحش 

ٔجالخطـحؿحش جنُٓدطٛس جالخزٖ ج حذص جندجتزز جالءجرٚس ٔجنًحنٛس 

ذحَييّ ضييى  1/0/9005( فييٙ 22ذًٕ ييد وطحذٓييح  ٘ جنعييدء     ء و 

فيييييٙ  0132ى   ء و ر يخحمريييييس ٔسجرز جنًحنٛيييييس ذحنكطيييييحخ جنًيييييزل

( 930( نغيييزف ضعٛيييٍٛ جنًطميييديٍٛ ٔويييحٌ ايييدءْى  2/09/9004

(, 32(, جءجرز ٔجلطـيحء 19ٔحظد جالخطـحؿيحش جالضٛيس ليحٌَٕ  

( , جالءجرٚييييس 12( , ءذهييييٕو  5( , ُْدطييييس  23اهييييٕو ححطييييرحش  

( ٔجنًطحذعس يظطًزز 02( ,   جذطدجتٛس ,ذدٌٔ(  2( , يطٕططس  30 

 ذؼحٌ جنًٕكٕع.



  
 

  
 

اليدف من معالجة  أثارىا الظاىرة ت
 الظاىرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجية 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجية المسئولة 
عن المتابعة 
 والتقييم

 مؤشرات الحد من الظاىرة
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ضعععف أنظمععة الر ابععة 
الداخليعة وععدم افعا ة 

 التد يق الداخلي

  صعععععععععععوبة ااتشععععععععععاف
وحععععععععععاالت االخطععععععععععا  

التالععععععععععععععععع   ععععععععععععععععي 
 المعامالت.

  ضعف إجرا ات الضبط
الداخلي وعدم ااتشاف 
 األخطا   بل حدوثيا .

   صعععوبة السععيطرة علعع
عمليععععععععععات الصععععععععععرف 
ومتابعععة التخصيصععات 

 المالية .

  ضععععععف نظعععععام تقعععععويم
 األدا  .

  اثعععرة المالحظعععات معععن
ديعععععوان الر ابعععععة   بعععععل 

وععدم متابعتيعا المالية 
وتصعععععفية المالحظعععععات 

  ييا . 

  

 

  انشعا  نظعام مينعي
 وافو  و عال . 

  الحد من اليدر  ي
 المال العام .

  تجنععع  التاعععرار  عععي
 الصرف .

   السعععععععععيطرة علععععععععع
 عمليات الصرف .

   ااتشعععاف األخطعععا
  بل و وعيا .

  إععععادة النظعععر بتصعععميم نظعععام الر ابعععة
 .الداخلية 

  تفعيعععل اسعععتخدام العععدليل االسترشعععادي
 للمد ق الداخلي .

 تعيعععععععين معععععععوظفين مختصعععععععين  عععععععي 
 المحاسبة و اإلدارة 

  االستعانة بمعوظفين معن دوائعر الدولعة
ذات خبععععرة واختصععععاص عععععن طريععععق 

 التنسي .

  شععراايم  ععي دورات تععدري  العععاملين واك
 .مختصة

 
 
 
 

 
 
 

2/1/
2115-

2/1/
2117 

   ماتعععععععععععععععع
رئعععععععععععععععيس 
 المؤسسة

   الععععععععععععدائرة
اإلداريععععععععععة 
 والمالية 

  ماتعععع  المفععععتش
 سععععععععم / العععععععععام 

 الر ابة والتد يق

  األخطععععا  انخفععععاض معععععدالت
 بالمقارنة باألعوام السابقة .

 مالحظععععععات ديععععععوان  تصععععععفية
 الر ابة المالية.

  تقيعععيم أدا  دوائعععر ومعععديريات
 المؤسسة ور ع تقارير بذلك.



  
 

  
 

اليدف من معالجة  أثارىا الظاىرة ت
 الظاىرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجية 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجية المسئولة 
عن المتابعة 
 والتقييم

 مؤشرات الحد من الظاىرة

2 
 

 لععععععععععععععععة الاععععععععععععععععوادر 
المتخصصعععععععععة  عععععععععي 
العععععععععععدائرة اإلداريعععععععععععة 

 .والمالية 

  التععععععيخير  ععععععي أعععععععداد
مععععععععععوازين المراجعععععععععععة 
 والحسابات الختامية .

  ضعععف اإلجععرا ات  عععي
 .تحصيل الديون

  ضععععععععععف اإلجعععععععععرا ات
االدارية والمالية واثعرة 
االخطععععا  والمعالجععععات 

 القيدية .

الععععدائرة االرتقععععا  بعمععععل 
 اإلدارية والمالية

  ر ععععد الععععدائرة باختصععععاص المحاسععععبة
واإلدارة من ذوي الخبرة  واالختصاص 
معععن خعععالل االسعععتعانة بمعععوظفين معععن 

 دوائر الدولة عن طريق التنسي . 
   تعععععععععين معععععععععوظفين معععععععععن أصعععععععععحا

 االختصاص.

 . وضع اجرا ات عمل لال وظيفة 

 

2/1/
2115-

2/1/
2116 

الععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريععععععععععععععععععة 

 والمالية

  ماتععععع  المفعععععتش
 سعععععععم  /  الععععععععام

 الر ابة والتد يق

   تقعععععديم انخفععععاض االخطععععا   و
 .الحسابات  ي موعدىا 

  استغالل الموارد ضمن الموازنة
وعععععدم التجععععاوز علعععع  أبععععوا  

 الصرف .

  وضع نظام متاامل  ي تحصيل
نسيق معع الديون الحاومية بالت

معن دوائر ومديريات المؤسسعة 
 . خالل وضع اجرا ات عمل

تارار صرف الحقوق   3
الممنوحععععععععععععة مععععععععععععن 
المؤسسة للمشعمولين 
 بقعععععععانون المؤسسعععععععة
وعععععدم وجععععود  اعععععدة 
بيانات موحدة خاصعة 
 عععي اععععداد السعععجنا  
والمعتقلين السياسيين 
والمسعععععععععععععععععععععععععععتحقات 

 المصرو ة ليم
 

 ىعععععدر  عععععي المعععععال الععععععام
وعر لععة انجععاز المعععامالت 

 وتيخيرىا .

ر ع مستوى المسعؤولية 
 والنزاىة

 إلجرا ات والضعععوابط أععععادة النظعععر بعععا
 المالية .

  وضع أليعو محعددة  عي  اععدة بيانعات
ل  ععععععت  شعععععععبة مرازيععععععة مععععععن خععععععال 

تانولوجيا المعلومات وياون ارتباطيا 
 بمات  رئيس المؤسسة .

 
 
 
 

2/1/
2115- 

2/1/
2117 

الععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريععععععععععععععععععة 
 والماليععععععععععععععععععة
وبالتنسععععععععععيق 
معععععععع ماتععععععع  
رئعععععععععععععععععععععععيس 

 المؤسسة

  ماتععععع  المفعععععتش
 سععععععععععم  /العععععععععععام

 الر ابة والتد يق

إععععععداد  اععععععدة بيانعععععات متااملعععععة 
 بيسعععععععععلو  تقعععععععععاطع المعلومعععععععععات
بمسعععععتوى  سعععععم ويعععععرتبط بماتععععع  

 رئيس المؤسسة



  
 

  
 

اليدف من معالجة  أثارىا الظاىرة ت
 الظاىرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجية 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجية المسئولة 
عن المتابعة 
 والتقييم

 الحد من الظاىرةمؤشرات 

ضعععععععععععععععععععععععععععف األدا   4
اإلشعععععععرا ي والر عععععععابي 

الفنيععة  ععي مشععاريع لل
و لعععععععععععة  المؤسسعععععععععععة

الاععععععععععععوادر الفنيععععععععععععة 
 المختصة .

  التلاعععععععؤ  عععععععي انجعععععععاز
 المشاريع .

  عععععدم تطععععابق جععععداول
الاميععععععععععععععععات مععععععععععععععععع 
 المخططات اليندسية 

  عععععععدم افععععععا ة لجععععععان
 التحليل .

تحسين المستوى األدا  
وتحقيععععق الافععععا ة  ععععي 

 الموارد .استخدام 

  أعععداد دراسععة جععدوى ا تصععادية و نيععة
للمشاريع ووضع خطعة عمعل متااملعة 
لمتابعععة وتنفيععذ المشععاريع مععن خععالل 
االستعانة بخبرا  من خارج المؤسسعة  

. 

  تشعععايل  ريعععق عمعععل متخصعععص  عععي
أجعععرا  الزيعععارات الميدانيعععة للمشعععاريع 
وتقييم أدا  و ق المخطط والعمعل  يعو 

. 

  المقصرين تشديد الر ابة ومحاسبة 

 يعععار لجعععان التحليعععل علععع  أسعععاس اخت
 ميني ومن ذوي الخبرة .

  اختيعععععععار الشعععععععراات الرصعععععععينة وذات
 .الحسنةاإلعمال المماثلة والسيرة 

  ر ععد  سععم الشععؤون اال تصععادية و سععم
 العقود باوادر ىندسية مختصة

 
 
 

 

2/1/
2115-

2/1/
2118 
 مستمرة 

  الععععععععععدائرة
 اال تصادية

  سعععععععععععععععم 
 العقود

  ماتععععع  المفعععععتش
 سعععععععم   / الععععععععام

 التفتيش .

  االلتعععزام بالتو يتعععات المحععععددة
لتنفيععععذ المنا صععععات وأحالتيععععا 
وتو يععع العقععود وتييئععة موا ععع 
العمل والمستلزمات  بل إجرا  

 المنا صة .
  ر عععععععععععع تقعععععععععععارير واشعععععععععععف

 االنحرا ات عن المخطط .



  
 

  
 

اليدف من معالجة  أثارىا الظاىرة ت
 الظاىرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجية 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجية المسئولة 
عن المتابعة 
 والتقييم

 مؤشرات الحد من الظاىرة

عععععععدم وجععععععود خطععععععة  5
 استراتيجيو للمؤسسة

انعععدام الرؤيععة المسععتقبلية 
علععععع  المعععععدى المتوسعععععط 

 والبعيد للمؤسسة 

تحسعععععععععععععععين بعععععععععععععععرام  
 المؤسسة وسياستيا 

 تشععععايل  ريععععق عمععععل ألعععععداد اسععععتراتيجيو
 متااملة ضمن مدة محددة .

2/1/
2115 – 

2/6/
2116 

الععععععععععععععععععععععدائرة 
اال تصعععععععععادية 
 واالجتماعية 

  ماتععععع  المفعععععتش
 سععععععععم / العععععععععام 

التخطععععععععععععععععععععععععععيط 
 والمتابعة .

 إعداد الخطة ومتابعتيا .

عععععدم وجععععود ىياليععععة  6
واضعععععععحة و محعععععععددة 
لاا عععععععععععععة مفاصعععععععععععععل 

 المؤسسة .

ععععععععدم وضعععععععو  الميعععععععام 
والمسععععؤوليات واالتصععععال 
بععععععين دوائععععععر ومععععععديريات 

 المؤسسة 

تحديعععععععععد الصعععععععععالحيات 
 والمسؤوليات 

تشعععايل  ريعععق عمعععل بالتنسعععيق معععع وزارة 
التخطعععععيط  عععععي أععععععداد ىياليعععععة واضعععععحة 

 ومحددة .

2/1/
2115 – 

2/1/
2116 

الععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريععععععععععععععععععة 

 والمالية .

  ماتععععع  المفعععععتش
 سععععععععم /  العععععععععام

 الر ابة والتد يق

إعععععداد اليياليععععة وتوزيععععع الميععععام 
 والصالحيات . 

ضعععععععععععف إجععععععععععرا ات  7
تبسعععععععيط المععععععععامالت 
زالة الحلقات الزائعدة  واك
والروتين وخاصعة  عي 
 صرف المستحقات .

 
 

  إرىععععععععععععاق الموظععععععععععععف
 والمراجع .

 . تشجع عل  الفساد 

 .  اثرة األخطا 

 . زيادة الاادر 

تحسعععععععععععععععين بعععععععععععععععرام  
جعععععععرا ات  المؤسسعععععععة واك

 العمل .

بخبعععرا  معععن خعععارج المؤسسععععة االسعععتعانة 
لتطبيعععق التانولوجيعععا الحديثعععة  عععي صعععرف 

 .مستحقات باستخدام البطا ة الذايةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/1/
2115-

1/3/
2117 

الععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريععععععععععععععععععة 

 والمالية .

  ماتععععع  المفعععععتش
 سععععععععم / العععععععععام 

 التفتيش .

لفئععة عنايععة اصعدرا البطا ععة الذايعة 
 المؤسسة .



  
 

  
 

 اليدف من معالجة أثارىا الظاىرة ت
 الظاىرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجية 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجية المسئولة 
عن المتابعة 
 والتقييم

 مؤشرات الحد من الظاىرة

ععععععدم وجعععععود بعععععرام   8
محعععععععععععععععددة لر عععععععععععععععع 
المععععععععععععامالت معععععععععععن 
المععععععديريات وضعععععععف 
التنسعععععععععععععيق بععععععععععععععين 
المعععععديريات واللجعععععان 

 الخاصة .

  عععدم تحقيععق العدالععة
 .المعامالت ي ر ع 

   التشععععععععععجيع علعععععععععع
 الفساد .

  تاععرار تععروي  طلبععات
الشعععمول بعععااثر معععن 

 مديرية .

ضععععععععععععمان الشععععععععععععفا ية 
والنزاىعععععععععععة والافعععععععععععا ة 

 بالعمل .

تباعوااللتزام  وضع آلية محددة الضوابط  واك
 عي ر عع  المحددة من  بل رئيس المؤسسة

المعععععامالت مععععن المععععديريات العععع  اللجععععان 
ليذه  حالتياإلالخاصة وتحديد سقف زمني 

  اللجان .

2/1/
2115-

2/1/
2116 

دائعععرة شعععؤون 
المععععععععععععديريات 
واللجععععععععععععععععععان 

 الخاصة .

  مات  المفتش
 سععععم / العععععام 
 التفتيش

وضععععععععع بععععععععرام  محععععععععددة لر ععععععععع 
 المعامالت ال  اللجنة الخاصة .  

ضععععف التخطعععيط  عععي  9
مجعععععععععععال اسعععععععععععتغالل 
المعععععععععععوارد الماليعععععععععععة 
المخصعععععص إلنشعععععا  
مبعععععععععععععاني خعععععععععععععاص 

 بالمؤسسة .

  لعدوائر ضيق األماان
المؤسسعععععععة تناسعععععععبًا 
بحجععععععععععم اليياليععععععععععة 
بموجععععععععععع   عععععععععععانون 

 35المؤسسعععععة ر عععععم 
 . 2113لسنة 

  عدم استغالل المعوارد
لبنعععععععا   المخصصعععععععة

المشععععععععاريع ضععععععععمن 
 .الموازنة 

تحسععععععععععععين وتحقيععععععععععععق 
الافعا ة اال تصعادية  ععي 
اسععععععععتخدام واسععععععععتغالل 

المخصصععة  ععي المععوارد 
 .الموازنات

  االستعانة بخبرا  من خارج المؤسسة
 ريق عمل من االختصاصعات تشايل 

 الفنية واإلدارية .
  وضع خطة عمل متااملة إلنشا  مقر

ة للمؤسسعععععة يناسععععع  حجعععععم اليياليععععع
 .بموج   انون المؤسسة

  أععععععداد خطعععععة عمعععععل متااملعععععة  عععععي
 استغالل االستمالاات من األراضي .

 
 
 

 
 

2/1/
2115-

2/1/
2117 
 مستمرة

الععععععععععععععععععععععدائرة 
اال تصعععععععععادية 
 واالجتماعية.

  ماتععععع  المفعععععتش
 سععععععععم / العععععععععام 

 الر ابة والتد يق

  المباشععععععرة  ععععععي إنشععععععا  مقععععععر
 للمؤسسة .

  المباشرة  ي اسعتغالل األراضعي
المخصصة والمستملاة للغرض 

 من اجلو . استملات الذي



  
 

  
 

اليدف من معالجة  أثارىا الظاىرة ت
 الظاىرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجية 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجية المسئولة 
عن المتابعة 
 والتقييم

 مؤشرات الحد من الظاىرة

عععععدم تثبيععععت الالفعععععة  11
التخمينيععععة للمشععععاريع 

للفقعرات  د يقةبصورة 
 الواج  تنفيذىا .

  التجعععاوز علععع  الالعععف
التخمينيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
والتخصيصععععععععععععععععععععععععععات 
للمشعععععععاريع و أوامععععععععر 

 الغيار 

منعععععععع و عععععععوع أعمعععععععال 
التبععععذير والغععععش ور ععععع 
مسععععععععتوى المسععععععععؤولية 

 والنزاىة

االسعععتعانة بخبعععرا  معععن خعععارج المؤسسععععة 
تشععععايل  ريععععق عمععععل مععععن االختصاصععععات 
الفنية و اال تصادية و المالية لال مشروع 
ومععن ذوي الخبععرة الفعليععة  ععي ىععذا المجععال 

مشعععععاريع و .تثبعععععت الالعععععف التخمينيعععععة لل
 .لال  قرة و د يقية بصورة تفصيلية

2/1/
2115-

2/1/
2117 
 مستمرة 

الععععععععععععععععععععععدائرة 
اال تصعععععععععادية 
 واالجتماعية 

  ماتععععع  المفعععععتش
 سععععععععم /  العععععععععام

 الر ابة والتد يق

  ععععععدم التجعععععاوز علععععع  الالعععععف
التخمينيععععععععة  ععععععععي المشععععععععاريع 

 ععععععععي  او المغععععععععاالة المحالععععععععة
 .وضعيا

لقانونيععة ا ر لععة الاععواد 11
لمتخصصة والافعؤ ة ا

العععدائرة القانونيعععة  عععي 
 و واللجعععععان الخاصعععععة

حجم االعمعال الملقعاة 
 عل  عاتقيا 

  ضعععععععف  ععععععي متابعععععععة
القضععايا المنظععورة مععن 
 بععععل القضععععا  المععععدني 
 يمعععا يخعععص العععدعاوى 
المقامة ضد المؤسسعة 
معععن االشعععخاص العععذين 
ردت طلبععععععععععععععععععععاتيم او 
ابطلت  عرارات شعموليم 

 بقانون المؤسسة .

  الضعععععف  ععععي متابعععععة
القضعععايا المحالعععة الععع  
محعععععععاام التحقيعععععععق او 

والمقامععة ىيئععة النزاىععة 
ضعععععد اشعععععخاص ثبعععععت 

االرتقعععا  وتحسعععين ادا  
واللجان الدائرة القانونية 

 الخاصة .

 واللجععععان الخاصععععة ر ععععد الععععدائرة القانونيععععة
معععععععععن المعععععععععوظفين الافعععععععععوئين  باععععععععععداد

 المتخصصين بالجان  القانوني.

2/1/
2115 -

2/1/
2116 

الععععععععععععععععععععععدائرة 
القانونيعععععععععععععععة 
والعععععععععععععععععععدائرة 
 االداريععععععععععععععععععة
والماليععععععععععععععععععة 
ودائرة شؤون 

 اللجان.

  ماتععععع  المفعععععتش
الععععععععععععام  سعععععععععععم 

و سععم  التحقيقععات
 التفتيش .

  نسععبة حسععم القضععايا المنظععورة
  من  بل القضا  وىيئة النزاىة

  ععععي المعععععامالت  نسععععبة حسععععم 
 اللجان الخاصة .



  
 

  
 

ارتاععابيم ا عععال جريمععة 
سععععببت اضععععرار ماديععععة 
ومعنويععععععععععة مباشععععععععععرة 

 للمؤسسة .

  االرباك وتلكوو وتوير ر
فووووج ا اووووا  اال  ووووا  
وال عا الت فج اللاان 

 . الراصة
 


