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 رقم الصفحة املوضوع 

۱ 
 

 ٥-۳ ۲۰۱٥لعام  البيانات الرقمية للمكتب

  فصل األول / نبذة  تعريفية عن المؤسسة ومكتب المفتش العامال ۲

 ۱۸ الفصل الثاني/ نشاطات المكتب في التحقيق والتدقيق والتفتيش  ۳

 ٥ ومتابعتهاالمبالغ الموصى باسترجاعها  الفصل الثالث /  ٤

 ۷ العقود المدققة الفصل الرابع /   ٥

 ۷۳ /  متابعة  قطع االراضي الموصى باسترجاعها الخامسالفصل  

 ۷٥ تقويم االداء المؤسسي  /السادسالفصل  ۷

 ۹۲ التدريب في مكتب المفتش العام / السابع  الفصل  ۸

 ۱۰۳  التنسيق مع االجهزة الرقابية االخرى الفصل  الثامن /  ۹

 ۱۰۹ /   المشاريع االستثماريةالتاسع  الفصل  ۱۰

 ۱۲۸ الفصل  العاشر /  الخطة السنوية ۱۱

 ۱٤۳ نشاط االقسام والشعب الساندةالفصل  الحادي عشر /   ۱۲

 ۱٤۷ الفصل  الثاني عشر / االداء العام للمؤسسة ۱۳

۱٤ 

مكتب المفتش العام في مكافحة الفساد المالي  استراتيجيةعشر /  الثالثالفصل 
 ومتابعتها ۲۰۱۸-۲۰۱٥واالداري 

 

 

۱ 
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 املقدمة
  

يصدر مكتبنا  ۲۰۰٤) لسنة ٥۷) من االمر (۹) من القسم (۲(   الفقرةاستنادا الى 
تصنيف النشاطات وفعاليات المكتب في مجال  حيث تم ۲۰۱٥التقرير السنوي لعام 

فصول ال تلك حيث تضمنت فصول التقرير، ( التحقيق والتفتيش والتدقيق ) من خالل 
المبالغ الموصى ، القضايا التي تم التحقيق فيها، اهم اعمال ونتائج مهام المكتب

خالل  الموصى باسترجاعهاكما تضمن متابعة قطع االرضي ، باسترجاعها ومتابعتها 
مبالغ ومتابعة المشاريع االستثمارية ، تقارير تقويم االداء لهذه المؤسسة ،  ۲۰۱٥عام 

 الى فصل باالضافة التي اوصى مكتبنا بخصمها منع الهدر للمشاريع االستثمارية

المؤسسة باالعتماد  موظفيتدريب  كما تضمن ۲۰۱الخطة السنوية للمكتب لعام 
 وبكافة المجاالت القانونية واالدارية والمحاسبية والحاسبات                على كوادر المكتب

) ۲۰۱٥/۲۰۱۸لالعوام ( ) االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد( التقرير كما تضمن

ومتابعتها لغرض القضاء على تلك الظواهر لالرتقاء بعمل هذه المؤسسة ، متوجاً هذا 
والشعور بالمسؤولية لكادر موظفي المكتب لمهنية العمل بجهود متفانية مزجت بين ا

والرغبة في التطبيق وااليمان المطلق في مواجهة مكافحة الفساد االداري والمالي 
فاهيم الشفافية والنزاهة والعمل بروح الفريق الواحد المبني على الملحة في غرس م

سسة بطرق تحفظ المهنية والشفافية والتي ادت الى المساهمة في تحقيق اهداف المؤ
المال العام وتحد من حلقات الفساد االداري والمالي وبالتنسيق والتعاون المستمر مع 
معالي رئيس المؤسسة ، واالمر الذي ادى الى صدور اشادة مستمرة بعمل المكتب من 
قبل معالي رئيس المؤسسة سواء في اللقاءات واالجتماعات الرسمية او في هوامش 

من الكتب والتقارير واللجان التحقيقية ، كما الننسى التعاون  معاليه على العديد
والتنسيق المستمر مع هيئة النزاهة وشعبة العمليات الخاصة فيها من خالل ضبط 

 والقاء القبض على بعض الذين باعوا ضمائرهم بالسحت الحرام .

لمعرفة عمل االهمية  على قدر منحيث يمثل هذا التقرير قاعدة بيانات مهمة ومرجع 
في سبيل تدوينه واخراجه بهذا الشكل  كثيراً جهداً  استغرقالمكتب والمؤسسة معاً وقد 

 اذ توخيت الدقة والضبط والمراجعة النجازه .
 

 

 

 

 قيصر امحد عكلة اهلامشي
 املفتش العام
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 ٢٠١٥لعام  الرقمية ملكتب املفتش العام البيانات

 العدد الموضوع ت
 التفاصيل  ۲۰۱٥المفتش العام لعام موازنة مكتب  اوال

۱.۰ (المخصص) تعويضات الموظفين ۱ ٥. ٥ .٥۰۰ 

 ۱۱٤.۱۳٥.۷٥۰   النفقات التشغيلية  ۲

 العدد ۲۰۱٥لعام  مالك المكتب ثانيا

 ۹۳ ۲۰۱٥المالك المصادق لمكتب المفتش العام لعام  ۱

 ۸۰ المالك المشغول ۲

 ۸۰ عدد العاملين في مكتب المفتش العام ۳

 عدد اللجان ۲۰۱٥لعام  اللجان التحقيقية ثالثا

 ۲۳ ۲۰۱٤اللجان التحقيقية المدورة من عام   ۱

 ۸۲ ۲۰۱٥اللجان التحقيقية المشكلة خالل عام  ۲

 ۱۰٥ ۲۰۱٥إجمالي اللجان التحقيقية خالل عام  ۳

 ۲ ۲۰۱٥عدد اللجان التحقيقية المنجزة خالل عام  ٤

 ٤۳ الزالت قيد االنجازاللجان التحقيقية التي  ٥

 ٤ اللجان التحقيقية المحالة الى القضاء ا 
 ۱٥ أداريهاللجان التحقيقية التي تضمنت توصياتها عقوبات  ب 

 ۲۹ اللجان التحقيقية التي أوصت بتوجيهات  ج 

 ۱۳ اللجان التحقيقية التي تم غلقها  د 

 ۱ اللجان التحقيقية المحالة الى هيئة النزاهة هـ 
 ۸۲ ۲۰۱٥عدد االخبارات الواردة الى المكتب لعام  رابعاً 

 ٥۷ قسم التحقيقات ۱

 ۲۲ فرع الفرات االوسط والجنوب لمكتبنا ۲

 ۳ فرع المنطقة الوسطى والشمالية لمكتبنا ۳
 ٤۲٥ عدد الشكاوى الواردة الى المكتب خامسا

 ۳۸۰ -تقسم الى : قسم التفتيش ۱

 ۱۸۰ شكاوى البريد المباشر - أ 

 ۲۰۰ شكاوى البريد االلكتروني - ب 

 ۲۷ شكاوى فرع الفرات االوسط  ۲

 ۱۸ شكاوى فرع المنطقة الوسطى والشمالية ۳

 المبلغ ۲۰۱٥لعام لقسم الرقابة والتدقيق المبالغ الموصى باسترجاعها  سادسا

٥ . ۲۰۱٥المبالغ الموصى باسترجاعها لعام  ۱ ٥,۷ ۳,۹٤۰ 

قبل المكتب و المصروفة دون وجه حق اجمالي مبالغ المتابعة من  ۲
 االعوام  السابقة ۲۰۱٥والتي تعود لعام 

,۳٤٤,۰۲ ,۰۰۰ 

.۱۰۲ ) سادساً ۲من الفقرة ( ۲۰۱٥فعال لعام  المبلغ المسترد  ۳ ۸۹.۰٤۸ 

 المبلغ ۲۰۱٥مبالغ منع الهدر لقسم التفتيش لعام  سابعاً 

 ۱۸۱,۹۳۲,۷٤۱ ميسانخصم مبالغ لمشروع مجمع االحرار السكني في محافظة  ۱
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 التفاصيل ۲۰۱٥لعام  قطع االراضيمتابعة  ثامنا

 ۳۱۲  متابعة قطع االراضي المراد ابطال تخصيصها ۱

 ۳٥۸ قطع االرضي الموضوع عليها اشارة حجزمتابعة   ۲

 ۳٥ ۲۰۱٥لعام العقوبات االنضباطية لموظفي المؤسسة  تاسعا

 ۲٤ لفت نظر ۱

 ۷ اإلنذار ۲
 ۲ التوبيخ  ۳
 ۱ تنزيل الدرجة ٤
 ۱ فصل ٥

 التفاصيل ۲۰۱٥لعام  االجراءات القانونية لموظفي المؤسسة عاشرا

 ۱ انهاء العقد ۱
 العدد ۲۰۱٥لعام  الشهادات والوثائق الدراسية احد عشر

 ۱ الشهادات والوثائق الدراسية المتابعة من قبل مكتبنا ۱
 ۳ صدورهاالشهادات والوثائق التي تم طلب صحة  ۲
 )۱۷٤العدد ( ۲۰۱٥المعامالت المالية المدققة خالل عام  عشر اثنى

 ۱۲۲ من قبل قسم الرقابة والتدقيقعدد المعامالت المالية المدققة  ۱

 ٥۲  عدد المعامالت المالية المدققة ( السلف ) الفرات االوسط ۲

 العدد ۲۰۱٥لعام  المعامالت االدارية المدققة عشر ثالثة

 ۷۱ من قبل قسم الرقابة والتدقيقعدد المعامالت االدارية المدققة  ۱

۱ عدد عقود الموظفين المدققة من قبل المكتب ۲ ٤ 

 ۷٥ الفرات االوسط اضابير شخصية عدد المعامالت االدارية المدققة  ۳

عدد االسماء المدققة لرواتب التقاعدية للمشمولين في قانون  ٤
 المؤسسة 

٤۲,۷۳٤ 

۲ المالحظات المكتشفة في تقاطع المعلومات للرواتب التقاعديةعدد  ٥ ٥۲ 

للشمول عدد االسماء المدققة مع قرص اقليم كردستان و مؤسستنا  
 بقانون المؤسسة وامتيازاتها

٥۲٥۱ 

للشمول بقانون عدد المالحظات المكتشفة في تقاطع المعلومات  ۷
 المؤسسة وامتيازاتها

۳۱۳ 

۲۳ المنطقة الوسطى و الشمالية التي طلب صحة صدورهاسندات عقار  ۸ ۹ 

 ۸ سندات عقار بابل التي طلب صحة صدورها ۹
 ال يوجد في المؤسسة ۲۰۱٥العقود االستثمارية المبرمة لعام  ۱۰

 ۱ عقود عمل (تجديد) ۱۱
 ۱ الرقابة والتدقيققسم العقود المدققة من قبل  ۱۲
كلة ) من قبل اللجنة المش۲۰۱٤،  ۲۰۱۳(لعام عدد العقود المدققة  ۱۳

 لهذا الغرض                 
 
 

۳۹ 
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 العدد الموضوع ت
 ٥۹ ۲۰۱٥لعام  الزيارات التفتيشية عشر اربعة

 ٤۲ ۲۰۱٥الزيارات التفتيشية لدوائر ومديريات المؤسسة خالل عام  ۱

 ۱۰ الزيارات التفتيشية لمشاريع المؤسسة  ۲

 ۷ فرع الفرات االوسطعدد الزيارات التفتيشية التي اقامها  ۳
 ٤۲ ۲۰۱٥لعام  بيانات الرأي عشر خمسة

 ۱۰ بيانات الرأي الرقابية ۱

 ۳۲ بيانات الرأي القانونية ۲

 ۱۰ ۲۰۱٥ تقويم األداء لعام عشر ستة

 ٥  عدد تقارير تقويم األداء المنجزة من قبل قسم الرقابة والتدقيق  ۱
 ٥ عدد تقارير تقويم األداء المنجزة من قبل فرعنا في الفرات االوسط  ۲
 العدد ۲۰۱٥الدورات التدريبية لموظفي المكتب خالل عام  عشر سبعة

  ٤۰ ۲۰۱٥عدد الدورات التدريبية داخل العراق خالل عام  ۱

 ۸۰  عدد الموظفين المشتركين بالدورات التدريبية داخل العراق ۲

 العدد ۲۰۱٥ورش العمل لعام  عشر ثمانية

 ۱ ورش العمل التي اشترك بها موظفي المكتب ۱
 ۳۳ عدد المشتركين في ورش العمل ۲

 العدد الدورات التدريبية التي أقامها المكتب لموظفي المؤسسة عشر تسعة

   ۲۰۱٥عدد الدورات التدريبية التي اقامها المكتب خالل عام  ۱

  ۷٥ عدد موظفو المؤسسة الذين اشتركوا في الدورات التدريبية  ۲

 العدد ۲۰۱٥التي اقامها المكتب لعام  ورش العمل عشرون

 ٤ ورش العمل التي اقامها المكتب لموظفي المؤسسة ۱
عدد موظفي المؤسسة المشتركين في ورش العمل التي اقامها  ۲

 المكتب
٥۹ 

الصادرة من ديوان الرقابة المالية االتحادي بشان عدد التقارير  واحد وعشرون
 المؤسسة والمتابعة من قبل مكتبنا

٤                  
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 الفصل االول
 السجناء السياسيني  مؤسسةتعريفية عن نبذة  اوالً /

 
وال�������ذي ت�������م  ۲۰۰لس�������نة  ٤تأسس�������ت مؤسس�������ة الس�������جناء بموج�������ب الق�������انون رق�������م 

وه�����ي م�����ن مؤسس�����ات العدال�����ة االنتقالي�����ة الت�����ي ن�����ص  ۲۰۱۳لس�����نة  ۳٥تعديل�����ه بالق�����انون رق�����م 
) الت�������ي ت�������نص عل�������ى ۱۲۸عليه�������ا الدس�������تور بموج�������ب االحك�������ام االنتقالي�������ة بموج�������ب الم�������ادة(

تض������رري النظ������ام البائ������د)) ذوي الش������هداء والس������جناء السياس������يين وم رعاي������ة((تكف������ل الدول������ة 
وه������ي ذات شخص������ية معنوي������ة مس������تقلة اس������تغالل مالي������ا واداري������ا وم������رتبط بمجل������س ال������وزراء 
وتس��������عى ال��������ى تحقي��������ق اه��������دافها وه��������ي معالج��������ة الوض��������ع الع��������ام للمش��������مولين بقانونه��������ا 

م������ع حج������م التض������حيات الت������ي ق������دموها  بم������ا يتناس������بوتعويض������هم تعويض������ا مادي������ا مجزي������ا 
 راء تعسف ودكتاتورية النظام السابق.والمعاناة التي تعرضوا لها من ج

 
 اهداف املؤسسة وتشكيالتها

 

توس������عت المؤسس������ة بإض������افة ش������رائح جدي������دة للش������مول بقانونه������ا بع������د التع������ديل حي������ث  •
۱۹تم������ت اض������افة معتقل������ي وس������جناء ع������ام  اض������افة ال������ى محتج������زي رفح������اء وذوي  ۳

ال�����ى الجمهوري�����ة االس�����المية االيراني�����ة بع�����د قص�����فهم م�����ن  اض�����حايا حلبج�����ة مم�����ن لجئ�����و
اوي�����ة اض�����افة ال�����ى تع�����ويض المحك�����ومين غيابي�����ا يقب�����ل النظ�����ام الس�����ابق باألس�����لحة الكيم

وال�����ذي ص�����درت بحقه�����م احك�����ام غيابي�����ة م�����ن مح�����اكم مختص�����ة باإلض�����افة ال�����ى الس�����جناء 
 والمعتقلين السياسيين.

 
 

ن ثالث������ة م�������ديريات توس������عت المؤسس������ة ف�������ي تش������كيالتها فبع�������د ان كان������ت تت������ألف م������� •
اص������بحت بع������د التع������ديل تت������ألف م������ن ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة وال������دائرة القانوني������ة 
ودائ��������رة الحق��������وق واالمتي��������ازات ودائ��������رة الش��������ؤون االجتماعي��������ة والم��������رأة ودائ��������رة 
الش�������ؤون االقتص�������ادية واالس�������تثمار ودائ�������رة العالق�������ات واالع�������الم والش�������ؤون الثقافي�������ة 

لخاص�������ة وف�������روع المؤسس�������ة ف�������ي االقل�������يم ودائ�������رة ش�������ؤون الم�������ديريات واللج�������ان ا
والمحافظ������ات غي������ر المنتظم������ة ف������ي اقل������يم بمس������توى مديري������ة وقس������م الرقاب������ة والت������دقيق 
ال�������داخلي وه�������ذا يتطل�������ب رف�������د المؤسس�������ة بك�������وادر وظيفي�������ة متخصص�������ة م�������ن اج�������ل 

 النهوض بالواجبات واالعمال الخاصة بكل مديرية.
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ال��������وزارات وال��������دوائر انس��������جاماً م��������ع توجه��������ات الحكوم��������ة الداعي��������ة ال��������ى ترش��������يق  •
الحكومي��������ة وض��������رورة تحقي��������ق االص��������الح االداري ونظ��������را للظ��������روف الموض��������وعية 
الت������ي تعيش������ها المؤسس������ة م������ن حي������ث ع������دم ت������وفر المك������ان المناس������ب وع������دم وج������ود 

و  ۲۳/۸/۲۰۱٥) ف���������ي ۱۰۷۰الك���������ادر الك���������افي ت���������م اص���������دار االم���������ر االداري (د م ر/
 -المتضمن التريث في تفعيل الدوائر االتية :

 الشؤون االجتماعية والمراءة .دائرة  -۱

 دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة . -۲

  دائرة العالقات و االعالم والشؤون الثقافية . -۳

مه������ام دائ������رة الش������ؤون االجتماعي������ة عل������ى ان تت������ولى ال������دائرة االقتص������ادية واالس������تثمار 
ة ، وتت������ولى دائ������رة الحق������وق واالمتي������ازات دائ������رة ش������ؤون الم������ديريات واللج������ان أوالم������ر

لخاص�������ة ، تقل�������يص دائ�������رة العالق�������ات و االع�������الم والش�������ؤون الثقافي�������ة ال�������ى مس�������توى ا
 قسم .

 

تع������ويض المش������مولين بأحك������ام ه������ذا الق������انون وذل������ك لم������نحهم راتب������ا تقاع������ديا مجزي������ا  •
اض�����افة ال�����ى ت�����وفير ف�����رص العم�����ل وحص�����ولهم عل�����ى قط�����ع اراض�����ي س�����كنية لل�����راغبين 

ل������ى قط������ع اراض������ي فيه�����ا او تعويض������هم بالب������دل النق�����دي لغي������ر ال������راغبين بالحص�����ول ع
م�����ن ش�����رط العم�����ر والمع�����دل ف�����ي الدراس�����ات العلي�����ا اض�����افة ال�����ى  مس�����كنية واس�����تثنائه

حقه��������م بتحم��������ل المؤسس��������ة نفق��������ات الع��������الج وتتحم��������ل المؤسس��������ة ايف��������اء الق��������روض 
المس�������تلمة م�������ن قب�������ل المش�������مولين بأحك�������ام ه�������ذا الق�������انون م�������ن المصارف(ص�������ندوق 

 الزراعي )اضافة لشمولهم بمنحة السفر . –العقاري  –االسكان 
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۸ 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٥السياسيني لغاية   ؤسسة السجناءالرقمية مل البيانات

 

 التفاصيل املوضوع ت
 

۱ 
 مالك المؤسسة

 

 المالك المصادق  •

 المالك المشغول  •

 العقــــــود    •

 عدد المنسبين من دوائر الدولة الى المؤسسة  •

۲۰۱٤ 

 

۸۷٥ 

٥٥۷ 

۱ 
۷۸ 

المالك المنوي المصادقة 
۲۰۱٥عليه لعام    

۸۸۰ 

۱٤ 

- 

- 

 -تشكيالت المؤسسة : ۲

 عدد دوائر المؤسسة

 عدد المديريات التابعة لهذه المؤسسة في بغداد والمحافظات

 عدد اللجان الخاصة في بغداد والمحافظات

 العدد 

۷ 
۱۹ 

۱۸ 

 الشهادات واالختصاصات   ۳

 دكتوراه .أ 

 ماجستير .ب 

 بكالوريوس .ج 

 دبلوم .د 

 اعدادية .ه 

 متوسطة .و 

 ابتدائية .ز 

 بدون شهادة .ح 

 مالك

۱ 
 

۱۸۳ 

٥۸ 

۱٥۲ 

۷ 

۸ 
۳٥ 

 عقد

                 - 

                 - 

۱ 

۱۳ 

۱۱ 

۱ 
۲۱ 

٤٤ 

كتاب الدائرة  ٥,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱٥المبلغ االستثمارية لعام  ٤
االدارية والمالية 

) في ۳۳۹(د.م/
۱۰/۱/۲۰۱٥ 

۱,۹ ۲۰۱٥المصروف من الموازنة االستثمارية  لعام المبلغ  ٥ ۱,٥۸٤,۲٤۰ 

۱۱۲,۲۹۰,۰۲٤,۰۰ ۲۰۱٥الموازنة التشغيلية لعام   
۰ 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ۲۰۱٥المبلغ المصروف من الموازنة التشغيلية لعام  ۷ ,۹٤۲,٥۰۷,٥۷۸ 
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۹ 
 

 يف مؤسسة السجناء السياسيني  ملكتب املفتش العام ةثانيًا / نبذة تعريفي
) لسنة ۱۸تأسس مكتب المفتش العام في مؤسسة السجناء السياسيين بموجب األمر الديواني رقم ( •

 ۱۸/۱/۲۰۰۹) في ٤۸/۲۰۷الصادر من مكتب دولة رئيس الوزراء بالعدد ( م ر ن/ ۲۰۰۹

 والمتضمن استحداث هذا المكتب . 

كالوريوس في القانون يدير مكتب المفتش العام السيد ( قيصر احمد عكلة ) الحاصل على شهادة ب •
) الصادر من مكتب دولة رئيس الوزراء بالعدد                     ۲۸والذي تم تعيينه بموجب االمر الديواني رقم (

 ۲۱/٤/۲۰۱٤بتاريخ  وباشر في مهام عمله الفعلية ۱/۳/۲۰۱٤) في ۲/۷۸/۳۹۸۰( م.ر.ن/د/

۱۱بموجب كتابنا ذي العدد ( ة المفتش السابق على التقاعد السيد بعد احال،  ۲۳/٤/۲۰۱٤ ) في٤
( اسماعيل ابراهيم قاسم ) بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية 

 .۲۸/۱۱/۲۰۱۳) في ۲/٥/۲۷/۳٥۷۲٤(ق/

) درجة وظيفية مصادق عليها من قبل وزارة المالية ۹۳بلغ مالك مكتب المفتش العام لهذا العام ( •
 W�UG�≥±Ø≥Ø≤∞±µ Æ  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥) في ۱۰۸۱۷٥( بموجب كتابهم بالعدد

 ) درجة وظيفية .۹٤( ۳۱/۱۲/۲۰۱٥بلغ مالك المكتب المشغول والشاغر لغاية  •

 اهلدف العام للمكتب 
منع وقوع أعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة والمال العام ومحاربة الفساد بكافة اشكاله     

 في المؤسسة ومعالجة وتصحيح مكامن الخلل في االداء وتقويمه .

 سياسة املكتب 
حقيق، رغم حداثة المكتب في المؤسسة اال انه مارس مهام عمله وصالحياته في كافة االنشطة ( الت      

) وقد استطاع المكتب ان ينجز الكثير من  ، التدريب،التخطيط ، تقويم االداء شوالتدقيق، التفتي ةالرقاب
 -الواجبات من خالل سياسته الواضحة والمحددة باالتي :

  قيام المكتب باالتساع في مجال التدريب لموظفي المؤسسة او التنسيق مع الجهات ذات العالقة للقيام            .۱

 بتدريب موظفي المؤسسة في كافة االختصاصات.

 التنسيق والتعاون المستمر مع قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسة . .۲

 تقديم التوصيات الالزمة لدوائر ومديريات المؤسسة لغرض تجاوز المالحظات او معالجتها . .۳

 التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد . .٤

تلقي الشكاوى من كافة مصادرها المتعلقة بأعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة واتخاذ  .٥
 االجراءات المناطة بشأنها .

الزام موظفي المكتب بالئحة السلوك الوظيفي المتمثلة بالنزاهة والشفافية والحفاظ على سرية المعلومات  .
 والعدالة من خالل تعاملهم مع موظفي المؤسسة .
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۱۰ 

 

 ٢٠١٥ثالثُا / اهليكل التنظيمي ملكتب املفتش العام خالل عام 
 

) من ۲/ الفقرة ( ۲۰۰٤) لسنة ٥۷بناءا  على الصالحيات الممنوحة للمفتش العام وفقاً لألمر رقم (    
القسم السابع / المصادر / والتي أتاحت إمكانية إنشاء الهيكل التنظيمي للمكتب بما يتناسب وتنفيذ  المهام 

والذي يتماشى ومتطلبات العمل الحالية وطبيعة عمل المؤسسة  والواجبات المنوطة بعمل المكتب ،
وانسجاما مع الئحة اإلصالح الحكومي التي تقدم بها السيد رئيس الوزراء و المتضمنة وجوب ضغط 

 االتيلتنظيمي فقد تم اعتماد الهيكل ااإلنفاق الحكومي و معالجة الترهل في مكاتب المفتشين العموميين 

لهذا الغرض  خالل مكتبناوالذي تم إعداده من  بيانه لمكتب المفتش العام في مؤسسة السجناء السياسيين
 اإللغاء والتعديل على بإجراءات القيام  وتمت المصادقة عليه من قبل معالي رئيس المؤسسة وقد تم

وانسجاما  شاط المكتب والمؤسسة الهيكل التنظيمي بما يتالئم والتطور النوعي لن وشعب ضمنفروع 
 -وكما مبين في أدناه :مع ماورد أعاله من إصالحات 

 إلغاء شعبة الصندوق و تكون بمستوى وحدة تابعة لشعبة الحسابات . •

الخاضعة لعمل الفرع الى فرع  المديرياتإلغاء فرع المنطقة الجنوبية و إعادة ارتباط مهام إعمال  •
 الفرات األوسط .

 إلغاء شعبة االخبارات و الخط الساخن و تكون بمستوي وحدة تابعة الى قسم إدارة المكتب .   •

 إلغاء فرع المنطقة الشمالية ويكون بمستوى شعبة . •

 إلغاء قسم التخطيط و المتابعة والحاق الشعب التابعة له الى معاون المفتش العام . •

م التفتيش مع شعبة المتابعة لتكون شعبة التخطيط دمج شعبة التخطيط والدراسات و البحوث التابعة لقس •
 معاون المفتش العام .ب مرتبطةوالمتابعة 

 
 

 

۲۰۱٥هيكل التنظيمي لمكتب العام أدناه ندرج الوفي 



 

 

 

 

 

 المفتش العام معاون المفتش العام

 شعبة الرقابة الداخلية
 شعبة السكرتارية

  لمكتبقسم أدارة ا

قسم الشؤون األدارية 
 والمالية

قسم الرقابة 
 والتدقيق

شعبة 
 الحسابات 

 الموارد شعبة

 البشرية

 شعبة الخدمات

البريد شعبة 
 الصادر والوارد

األعالم  شعبة
 والتدريب

شعبة الرواتب 
 واألجور

شعبة 
 المخازن

 فرع الفرات األوسط

 التحقيقات و قسم قسم التفـتيـش

 الشؤون القانونية

 شعبة تقويم األداء

 شعبة التدقيق المالي

 شعبة التدقيق اإلداري

شعبة التحري 
 والتحقيقات

شعبة االستشارات  
 القانونية 

التفتيش المالي شعبة 
 واإلداري

 التفتيش الفني شعبة 

 التحقيقات شعبة 

 اإلداريةشعبة ال

 الرقابة والتدقيقشعبة 

التخطيط شعبة 
 المتابعةو

شعبة إدارية 
 التحقيقات

تكنولوجيا شعبة 
 فرع المنطقة الوسطى المعلومات

 شعبة المنطقة الشمالية

شعبة شؤون 
 المحافظات

  ۲۰۱٥لعام  لمكتب المفتش العام  في مؤسسة السجناء السياسيينالهيكل التنظيمي 
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۱۲ 

 

 
 

                                                                                                                       -رابعًا :

  ٢٠١٥مكتب املفتش العام لعام )  والشاغر املشغول(املالك املصادق    -أ
 

)  من قبل  ۲۰۱٥-۲۰۱٤ ( لعامالشاغر )  و المشغول(ندرج في أدناه المالك الوظيفي المصادق 
) درجة وظيفية موزعة بحسب الدرجات في   ۹۳(  والبالغ۳۱/۳/۲۰۱٥وزارة المالية ولغاية 

 -الجدول أدناه :

 
 

 الوظيفية الدرجة
 

املالك املصادق 
 عليه

 املشغول
 إناث ذكور الشاغر

 ∞ ∞ ± ± خاصة ( عليا أ )
 ± ∞ ± ≥ األولى
 ± ± ¥ ∂ الثانية
 ± ∞ ≥ ≤ الثالثة
 ± ¥ ¥ π الرابعة
 ± ± ∏ ∞± الخامسة
 ∞ π µ± ¥≥ السادسة
 ∂ ∞± µ± ±≤ السابعة
 ∞ ∞ ¥ ¥ الثامنة
 ∞ ∞ ≥ ≥ التاسعة
 ∞ ∞ ± ± العاشرة

 ±±             ±≥         ±∂             ≤π       المجموع الكلي
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۱۳ 

 

 ٢٠١٥ملكتب املفتش العام لعام )  املشغول والشاغر(املصادق / املالك  ب
 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱٥الشاغر والمشغول لمكتب المفتش العام  لغاية ندرج في أدناه المالك الوظيفي 

 -في الجدول أدناه : ) درجة وظيفية موزعة بحسب الدرجات  ۹٤والبالغ  ( 

 
 

 الوظيفية الدرجة
 

املالك املصادق 
 عليه

 املشغول
 إناث ذكور الشاغر

 ∞ ∞ ± ± خاصة ( عليا أ )
 ≥ ∞ ∞ ≥ األولى
 ± ± ¥ ∂ الثانية
 ∞ ∞ ≤ ≤ الثالثة
 ≤ ≤ µ ±± الرابعة
 ≥ ¥ ∏ ¥± الخامسة
 ∞ ¥ ≤≥ ∑≥ السادسة
 ∂ ∏ π ≤≥ السابعة
 ∞ ∞ ¥ ¥ الثامنة
 ∞ ∞ ≤ ≤ التاسعة
 ∞ ∞ ∞ ∞ العاشرة

 ¥±          ∞≥         ∂∞           ¥π       المجموع الكلي
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۱٤ 

 

 
 

 حبسب التخصص العلمياملفتش العام  ملكتبالوظيفي  ملالكخامسًا / ا
 ۲۰۱٥الجدول أدناه يوضح تقسيم موظفي مكتب المفتش العام لسنة 

 ختصصات أخرى فني مهندس مربمج قانوني مدقق حماسب إداريون
±∏ ±≤ ±∂ ±≥ µ ∂ ¥ ∂ 

 

 مالك مكتب المفتش العام وفق التحصيل الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

مخطط يوضح المالك المصادق والمشغول 
 ۲۰۱٥والشاغر لمكتبنا لعام 

94 

80 

14 

 المالك الفعلي

 المالك المشغول

 المالك الشاغر 

  اجلنس مالك التحصيل الدراسي ت
 أنثى ذكر 

 ۰ ۱ ۱ دكتوراه 
 ۰ ۱ ۱ ماجستير ۱
 ۱۸ ٤٤ ۲ بكالوريوس ۲
 ۰ ۳ ۳ دبلوم ۳
 ۳ ٤ ۷ إعدادية ٤
 ۰ ۲ ۲ متوسطة ٥

 ۰ ۲ ۲ ابتدائية 
 ۰ ۲ ۲ يقرأ ويكتب ۷

 ۲۱ ٥۹ ۸۰ المجموع
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۱٥ 

 

 

 (الفعلي) العناوين الوظيفية لمكتب المفتش العام

 العدد الوظيفي العنوان ت
 ۱ عاممفتش  ۱
 ۲ مشاور قانوني أقدم ۲
 ۲ مشاور قانوني ۳
 ۳ مشاور قانوني مساعد ٤
 ۲ قانوني ٥

 ۲ معاون قانوني 
 ۱ محقق رابع ۷
 ۱ مدير أقدم ۱۲
 ۱ مدير حسابات أقدم ۱۳
 ۱ مدير حسابات ۱٤
 ۳ معاون مدير ۱٥
 ۲ رئيس مالحظين ۱۷
 ۸ مالحظ ۱۸
 ۲ معاون مالحظ ۱۹
 ۳ محاسب أقدم ۲۰
 ۲ محاسب ۲۱
 ۳ معاون محاسب ۲۲
 ۱ مدير تدقيق اقدم ۲۳
 ۲ معاون مدير تدقيق ۲٤
 ۱ مدقق أقدم ۲٥
 ۷ مدقق ۲
 ٥ معاون مدقق ۲۷
 ۲ رئيس مهندسين أقدم ۲۸
 ۲ مهندس ۲۹
 ۲ معاون مهندس ۳۰
 ۲ مبرمج أقدم ۳۱
 ۳ مبرمج ۳۲
 ۱ معاون مدير فني ۳۳
 ۱ رئيس مالحظين فننين ۳٤
 ۱ حرفين رئيس ۳٥
 ۱ حرفي اقدم ۳
 ۱ معاون أمين مخزن ۳۷
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۱ 
 

 ۱ م. رئيس أمناء صندوق ۳۸
 ۱ كاتب طابعه أول ۳۹
 ۱ معاون رئيس سواق ٤۰
 ۲ ساق أول ٤۱
 ۱ سائق أقدم ٤۲
 ۱ موظف خدمة أقدم ٤۳
 ۱ كاتب ٤٤
 ۱ معاون كيميائي ٤٥

 ۸۰ المجموع
 

 

 

  ٢٠١٥سادسًا / موازنة املكتب لعام 
 

 نسبة االجناز ٢٠١٥املبلغ املصروف لعام  ٢٠١٥لعام  صاملخصاملبلغ  البيان

 •∏Æ∞∂µÆ∂µ∂Æµ∞∞ ±Æ∞¥µÆ≥∑≤Æ∏∏≥ π± تعويضات الموظفين
 •≤∂ ∞±≥Æ±≥µÆ∑µ∞ ∑±Æ≥µµÆ¥±± أجور النفقات التشغيلية 

 •Æ±∑πÆ∑π≤Æ≤µ∞ ±Æ±±∂Æ∑≤∏Æ∞π≥ πµ± المجموع الكلي
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۱۷ 

 

 / املشاكل واملعوقاتسابعا
 

المكان المخصص للمكتب وعدم اتساعه للموظفين وطلب عدة مرات من المكتب بإيجاد ضيق  .۱
 مكان بديل وصعوبة ايجاد مكان مناسب أمن .

اغلب موظفي المؤسسة من السجناء والمعتقلين السياسيين وان طبيعة الظروف التي مروا بها  .۲
دة جعلت نفسيتهم ترفض من جراء التحقيق ابان النظام البائد وزجهم في السجون لسنوات عدي

المسائلة من قبل اي جهة وفي حال ارتكاب مخالفة من قبل موظف ما وتطبيق قانون انضباط 
موظفي الدولة بحقه يتهمك هذا الموظف بانك تطبق قانون صدام عليه بحجة ان قانون انضباط 

واشاعة التهم ودعايات التسقيط ضد كثير من موظفي  ۱۹۹۱موظفي الدولة صادر عام 
 المكتب لهذه االسباب .

الوضع االمني غير المستقر في البلد حال دون قيام المكتب بإجراء الرقابة والتفتيش وتقويم  .۳
افظات التي تشهد اعماالً عسكرية فضالً عن قلة التخصيصات في الموازنة االداء في المح

ما ادى عدم ماالمر الذي حال دون تنفيذ العديد من الزيارات التفتيشية وتقويم االداء 
 انجازالخطة المخطط لها ونسب االنجاز . 

عدم اقرار قانون مكاتب المفتشين العموميين ومطالبة بعض السادة من اعضاء مجلس النواب  .٤
وغيرهم من السادة المسؤولين إللغاء تلك المكاتب ان هذه الدعوات شكلت ضغطاً كبيراً على 

هذا المكتب واضعفت من موقفهم وربما اثرت مكاتب المفتشين العموميين وعلى العاملين في 
 على اداء بعض المكاتب .
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۱۸ 

 

 لثانيالفصل ا
 والرقابة والتفتيش اتنشاطات املكتب يف التحقيق

 

 تحقيقات/ نتائج اعمال قسم ال اوالً 
  

يعتبر قسم التحقيقات من االقسام الرئيسية حي�ث يق�وم القس�م باألعم�ال الت�ي رس�مت ل�ه بموج�ب الوص�ف 
 الوظيفي العام للمكتب ويتألف من ثالث شعب وهي القانونية و التحقيقات و اإلدارية .

الشعبة القانونية هي المختصة في تقديم بي�ان ال�رأي و االستش�ارات القانوني�ة ف�ي المواض�يع المحال�ة م�ن 
قيقي�ة رئاسة المؤسسة أو دوائر و مديريات المؤسسة اضافة الى و ت�دقيق محاض�ر توص�يات اللج�ان التح

 المشكلة في المؤسسة للوقوف على مدى صحة اإلجراءات المتخذة فيها .

 

أما شعبة التحقيقات فهي مختصة بتقديم المعلومات و األدلة المتعلقة بأعمال قد تك�ون إجرامي�ة و تق�ديمها 
لس�لطات الى المسؤولين وتشكيل اللجان التحقيقية والقيام بالتحقيق اإلداري على النحو الذي يتماشى م�ع ا

وقانون انض�باط م�وظفي الدول�ة و القط�اع  ۲۰۰٤) لسنة ٥۷) من األمر (المنصوص عليها في القسم (
 المعدل اضافة الى متابعة تنفيذ توصيات اللجان التحقيقية للسنوات السابقة . ۱۹۹۱لسنة  ۱٤العام رقم 

 

أما الشعبة اإلدارية فهي مختصة بتنظيم أعمال القسم وأرشفة اللجان التحقيقية ،حيث قام المكتب بتش�كيل   
) ۲۳وع��ددها ( ۲۰۱٤اض��افة ال��ى اللج��ان الم��دورة م��ن ع��ام  ۲۰۱٥) لجن��ة تحقيقي��ة خ��الل ع��ام  ۸۲( 

 ) لجنة قيد االنجاز.٤۳) ومازال (۲) لجنة انجز منها (۱۰٥ليصبح المجموع الكلي (
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۱۹ 

 

 : ةاللجان التحقيقي .١
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 ۲۰۱٥مخطط يوضح عدد اللجان التحقيقية خالل عام 
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عدد اللجان التحقيقية المدورة من عام 
۲۰۱٤ 

 ۲۰۱٥اللجان التحقيقية المشكلة خالل عام 

عدد اللجان التحقيقية المنجزة خالل عام 
۲۰۱٥ 

 اجمالي اللجان التحقيقية

 اللجان التحقيقية التي الزالت قيد االنجاز

 اللجان التحقيقية المحالة للقضاء

اللجان التحقيقية التي تضمنت عقوبات 
 ادارية

 اللجان التحقيقية التي اوصت بتوجيهات

 اللجان التحقيقية التي تم غلقها

 اللجان التحقيقية المحالة هيئة النزاهة 

 العدد املوضوع ت
 ۲۳ ۲۰۱٥لعام  ۲۰۱٤اللجان التحقيقية المدورة من عام  ۱

 ۸۲ ۲۰۱٥اللجان التحقيقية المشكلة خالل عام  ۲

 ۱۰٥ ۲۰۱٥اجمالي اللجان التحقيقية لعام  ۳

 ۲ ۲۰۱٥عدد اللجان التحقيقية المنجزة خالل عام  ٤

 ٤۳ اللجان التحقيقية التي الزالت قيد االنجاز  ٥

 ٤ اللجان التحقيقية المحالة الى القضاء 
 ۱ اللجان التحقيقية المحالة الى هيئة النزاهة ۷
 ۱٥ اللجان التحقيقية التي تضمنت عقوبات إدارية ۸

 ۲۹ اللجان التحقيقية التي أوصت بتوجيهات فقط ۹

 ۱۳ غلقهااللجان التحقيقية التي تم  ۱۰

۱۱ 
لعام  عدد اللجان التحقيقية المشكلة بالمؤسسة والتي تم تدقيقها من قبل المكتب 

۲۰۱٥. 
۲ 
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۲۰ 

 

 
 عدد االخبارات: .٢

 ۳۱/۱۲/۲۰۱٥ولغاي�ة  ۲/۱/۲۰۱٥ورد الى مكتب المفتش العام العدي�د م�ن االخب�ارات خ�الل الفت�رة م�ن 

) ins_ppf@yahoo.comسواء كانت بشكل مباشر  او عن طريق البريد االلكتروني الخاص بالمكتب (

) ال��ذي س��بق وان ت��م اعم��امهم عل��ى دوائ��ر وم��ديريات ۰۷۷۰٤٤۳٥۱٤۸او ع��ن طري��ق الخ��ط الس��اخن (
) ۱٥) اخب�ار ، ت�م حف�ظ (٥۷خب�ارات له�ذا الع�ام (والمثبتة على فورمة المكتب حيث بلغ ع�دد اال المؤسسة

والزال�ت االج�راءات مس�تمرة ) اخب�ارات ال�ى لج�ان تحقيقي�ة ٤وتم تحوي�ل ( اخبار لعدم صحة المعلومات 
 -) والجدول التالي يبين االخبارات الواردة للمكتب من حيث مصدرها:۳۸للبعض االخر والبالغ عددها (

 
 العدد عدد االخبارات من حيث مصدرها ت
 ٥         هيئة النـزاهة ۱
 ۹ مكتب المفتش العام  ۲
 ۳ مديريات المؤسسة ۳
 ۲۳ المواطنين ٤

 ۸ اخرى جهات  ٥
 ۱          خط ساخن 
 ۲ موظف ۷
 ۲ صندوق الشكاوى  ۸
 ٤ مكتب رئيس المؤسسة   ۹

 ٥۷ المجموع
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 ۲۰۱٥مخطط يوضح عدد االخبارات الواردة للمكتب لعام 

 هيئة النزاهة

 مكتب المفتش العام

 مديريات المؤسسة

 المواطنين

 جهات خارجية

 خط ساخن

 موظف

 صندوق الشكاوى
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۲۱ 

 

 :العقوبات االنضباطية و االجراءات القانونية  .٣
) موظف بموجب اللجان  ۳٥بلغ عدد الموظفين المعاقبين بعقوبات انضباطية (  -أ

 -التحقيقية المشكلة بالمكتب وكما مبين ادناه:

 عدد املعاقبني نوع العقوبة ت
 ۲٤ لفت نظر ۱

 ۷ االنــذار ۲
 ۲ التوبيخ  ۳
 ۱ تنزيل درجة ٤
 ۱ فصل ٥

 ۳٥ المجموع

 
 

 ) ۱بلغ عدد الموظفين المتخذ بحقهم اجراءات قانونية اخرى ( –ب 

 العدد  نوع االجراء ت
 ۱ انهاء عقد ۱
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 ۲۰۱٥مخطط يوضح عدد العقوبات االنضباطية واالجراءات القانونية لعام 
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 لفت نظر

 االنذار

 انهاء عقد

 التوبيخ

 تنزيل درجة

 فصل
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۲۲ 

 

  التدقيقاتالرأي و املشورة القانونية و  .٤
من قبل مكتب  ۲۰۱٥االستشارات القانونية وبيانات الرأي المحالة الى مكتب المفتش العام خالل عام  

 -معالي رئيس المؤسسة وقد توزعت مواضيع االستشارات على النحو اآلتي:

 
 
 

 
 

 اخلط الساخن : .٥
) مكالمة هاتفية تضمنت ۲۱٤عدد المكالمات الواردة الى المكتب عن طريق الخط الساخن (  
مواضيع مختلفة مثل ( ترويج المعامالت وعن منح السفر والرواتب التقاعدية وعمل  عنستفسارات ا

اللجان الخاصة وقانون المؤسسة المعدل وحقوق السجناء والمعتقلين السياسيين  او غيرها من المواضيع 
 وتمت االجابة عنها .

 

 

 

 

2 

32 

10 

0 5 10 15 20 25 30 35

 تدقيق اللجان التحقيقية

 بيانات الراي القانونية

 بيانات الراي االدارية والمالية

 ۲۰۱٥مخطط يوضح بيانات الراي وتدقيق اللجان 

 العدد الكلي املوضوع ت
 ۲ تدقيق اللجان التحقيقية المشكلة في المؤسسة  ۱
 ۳۲ من قبل قسم التحقيقات  بيانات الرأي القانونية ۲

 ۱۰ من قبل قسم الرقابة والتدقيق الرقابيةبيانات الراي  ۳

 ٤٤ المجموع
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۲۳ 

 

 صندوق الشكاوى : .٦
تم اتخاذ  ) شكوى ۷صناديق الشكاوى (بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى المكتب عن طريق  •

 Æ اإلجراءات الالزمة بشأنها من قبل أقسام المكتب

 من الصادرة القرارات على بإيقاعها التحقيقات قسم اوصى التي التظلمات .٧
  املؤسسة يف اخلاصة اللجان

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد جهة التظلم ت
 ۱۷ اللجان التحقيقية ۱

 ۱٤ االخبارات ۲

 ۳۱ المجموع
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۲٤ 

 

 ٢٠١٥اهم القضايا واللجان التحقيقية املشكلة يف املكتب خالل عام 
  -:القضية االوىل 

م������ن خ������الل اعم������ال مكتبن������ا واثن������اء ت������دقيق روات������ب م������وظفي المؤسس������ة حي������ث ل������وحظ 
اس�������تمرار ص�������رف روات�������ب الم�������دعو (ع ف ع) ب�������الرغم م�������ن انقطاع�������ه ع�������ن ال�������دوام 

االم���������ر االداري الرس���������مي وت���������م تش���������كيل لجن���������ة تحقيقي���������ة ف���������ي مكتبن���������ا بموج���������ب 
وملحق��������������������������ه االم��������������������������ر االداري  ۱۹/۱۰/۲۰۱٥) ف��������������������������ي ۱۱۱٤٤/۳۲۳۳(ت/

حي�����������ث انه�����������ت اللجن�����������ة اعماله�����������ا  ۱۱/۱۱/۲۰۱٥)ف�����������ي ۱۲٤٤/۳٥۷بالع�����������دد(ت/
 وقدمت توصياتها والتي تضمنت

 ع ح ج ) بالعقوبات التالية يعاقب السيد ( -۱

 مبالغ تعود الى المال العام  الختالسهذلك  يعاقب بعقوبة التوبيخ و -۲
  لألمانةبعقوبة (تنزيل درجة وذلك لعدم امانته) وخيانته  يعاقب -۳
)  ع .ف .ععل���ى روات���ب الموظ���ف ( الس���تيالئهس���نوات  ۳الفص���ل لم���دة  ةيعاق���ب بعقوب��� -٤

 رغم عدم  مشروعية هذه الرواتب 

) الموظ��������ف ف��������ي ش��������عبة التقاع��������د والمش��������رف التقاع��������د  س أ كيعاق��������ب الس��������يد ( -٥
 والمشرف االداري بعقوبة االنذار 

 ) بعقوبة لفت نظر أ س فالسيدة (تعاقب  -

اعم�������ام بع�������دم قب�������ول اي تخوي�������ل  بإص�������دار ةالمالي������� داري�������ة وتوجي�������ه ال�������دائرة اال -۷
 شفوي واعتماد التخاويل الرسمية الستالم الرواتب 

 لوجود عنصر جزائي يحال الملف الى هيئة النزاهة  -۸
 

  -: الثانيةالقضية 
بتقري�������ر دي�������وان الرقاب�������ة المالي�������ة/االتحاد/دائرة ت�������دقيق المنطق�������ة  بن�������اء عل�������ى ماج�������اء

والخ��������اص باعم��������ال الرقاب��������ة  ٥/۱/۲۰۱٥ف��������ي  ۱٤/۲۷/۱/۹الثاني��������ة بص��������رة الم��������رقم
مكت�������ب ذي ق�������ار  السياس�������يينوالت�������دقيق عل�������ى انش�������طة وحس�������ابات مؤسس�������ة الس�������جناء 

تق�������رر تش�������كيل لجن�������ة تحقيقي�������ة ف�������ي  ۲۰۱۳ك�������انون االول لس�������نة  ۳۱للس�������نة المنهي�������ة 
  ۲۰/۱/۲۰۱٥) ف�������������ي ۱/۲۰۱ا بموج�������������ب االم�������������ر االداري بالع�������������دد (ت/مكتبن�������������

ثامن������ا) م������ن -۳ه������ـ) اض������افة ال������ى الفق������رات (-۱ج -۱للتحقيق������ي فيم������ا ج������اء ب������الفقرات (
التقري�������ر اع�������اله حي�������ث اوص�������ت اللجن�������ة التحقيقي�������ة توجي�������ه عقوب�������ة االن�������ذار بح�������ق 

تع��������ذر وج) .م .توجي��������ه عقوب��������ة لف��������ت النظ��������ر بح��������ق الس��������يد(ق وض) .ع .الس��������يد(خ 
 .ث) الستقالته من الوظيفة  .م .عقوبة ادارية بحق السيد(حتوجيه 
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۲٥ 

 

                   تكلي������ف مديري������ة س������جناء ذي ق������ار باتخ������اذ م������ايلزم بتنفي������ذ م������ا ورد ف������ي الفق������راتم������ع 
تكلي����������ف المديري����������ة باع����������داد ج����������رد بجمي����������ع اس����������ماء الس����������جناء  و ه����������ـ)۱ج/-۱(

 .   السياسيين

  -: الثالثةالقضية 
لمتابع��ة وج��رد كاف��ة االض��ابير الخاص��ة  ۲۰۱٥لع��ام  الش��ماليةاس��تنادا ال��ى خط��ة عم��ل /المنطق��ة 

بمديري��ة س��جناء كرك��وك حي��ث ت��م ض���بط اص��ل ش��هادة ع��دم المحكومي��ة  المحرف��ة والمرقم���ة 
والعائدة للمدعو (ف .م . م) والتي تعتبر من االدل�ة الثبوتي�ة  ۱۱/۱۰/۲۰۱۱/داخلية) في ۸۱۷٥(

بموج���ب االم���ر االداري بالع���دد المقدم���ة م���ن قبل���ه حي���ث ت���م تش���كيل لجن���ة تحقيقي���ة ف���ي مكتبن���ا 
وم���ن خ���الل التحقي���ق ت���م ض���بط اص���ل المب���رز الجرم���ي  ۱٥/٤/۲۰۱٥) ف���ي ۳۳٤/۱۱۲(ت/

المحرف حيث اوصت اللجن�ة بتكلي�ف ال�دائرة القانوني�ة ف�ي مؤسس�تنا بتحري�ك الش�كوى الجزائي�ة 
) ۱٥۷ة (ضد الموما اليه وذلك لقيامه بتحريف كتاب مديرية التسجيل الجنائي وذلك باضافة الماد

م��ن ق ع ض��من الم��واد القانوني��ة المحك��وم به��ا وك��ذلك اع��الم مديري��ة س��جناء كرك��وك بتوص��يات 
 .اللجنة التحقيقية 
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۲ 
 

  الرقابة والتدقيق/ نتائج اعمال قسم  ثانياً 
  -: اوال/ التدقيق املايل 

۸,وبمبل����������غ () ۱۲۲ع����������دد المع����������امالت المالي����������ة المدقق����������ة ( ٥,٤۲۷, ) س����������تة ۷۷
إلف������ا  ملي������ار وثم������ان مائ������ة وخمس������ة وس������تون ملي������ون وأرب������ع مائ������ة وس������بعة وعش������رون

 وستمائة وسبعة وسبعون دينار.

  

م������ن خ������الل قيامن������ا بفح������ص وت������دقيق عين������ة م������ن س������ندات القي������د والص������رف للمؤسس������ة 
   -) الحظنا ما يلي : ۲۰۱٥لألشهر ( اذار، حزيران ، ايلول / 

الش�����راء ل�����م ي�����تم التوقي�����ع عليه�����ا م�����ن قب�����ل لجن�����ة المش�����تريات مم�����ا  إن اغل�����ب ق�����وائم -۱
ن�����ذكر منه�����ا عل������ى  وف������ق الض�����وابط ي�����دل عل�����ى ع�����دم قي������ام اللجن�����ة بعملي�����ات الش�����راء

  -سبيل المثال :

 المبلغ / دينار تاريخه رقم الوصل

۱٤٤۲ ۱۳/۹/۲۰۱٤ ٥۲۹۰۰۰ 

۳۳۲ ۲/۷/۲۰۱٥ ۲٤۰۰۰ 

۱۸۸ ۲/۷/۲۰۱٥ ۱ ٥۰۰ 

 

ل�������وحظ هنال�������ك قس�������ماً م�������ن وص�������والت الش�������راء ال تحم�������ل ت�������واريخ أو تحري�������ف   -۲
الت�����اريخ وك�����ذلك ب�����دون رق�����م وص�����ل مم�����ا تع�����ذر مع�����ه معرف�����ة إن كان�����ت تع�����ود ل�����نفس 

   -الفترة المالية مثال ذلك :

 المبلغ / دينار تاريخه رقم الوصل

 ٥۰,۰۰۰ ۲۹/۸ ال يوجد

 ٥۰,۰۰۰ تم قطع اسم المحل من الوصل ۸

 ۱۱۳,۰۰۰ تاريخبدون  ۲۹٥۳

  

كم�����ا الحظن�����ا كث�����رة اس�����تخدام قائم�����ة حس�����اب دون وج�����ود اس�����م او عن�����وان ص�����احب  -۳
 المحل خالفا للتعليمات .

 



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

۲۷ 

 

ي��������تم تنظ��������يم االدخ��������ال المخزن��������ي للم��������واد المش��������ترات بموج��������ب مس��������تند اس��������تالم   -٤
وص������رف مباش������ر دون وج������ود اس������م الش������خص المس������تلم مم������ا يش������كل خل������ال ف������ي نظ������م 

ل������داخلي ويتع������ذر مع������ه معرف������ة ه������ل ان الص������رف للم������واد الرقاب������ة الداخلي������ة والض������بط ا
  -حقيقي او ال مثال ذلك :

 

 تاريخه رقم المستند

۳۸۷۹ ۲٤/۱/۲۰۱٥ 

٤ ۱٥/۱۱/۲۰۱٤ 

۳۸۸۰ ۱۹/۲/۲۰۱٥ 

۲۷۱۹ ۱۰/٥/۲۰۱٥ 

 

ف�������ي س�������نة  ۲۰۱٤قام�������ت المؤسس�������ة بص�������رف مب�������الغ كمص�������روفات تع�������ود لس�������نة  -٥ 
 -خالفا للتعليمات نذكر منها على سبيل المثال : ۲۰۱٥

 نوع الصرف المبالغ / دينار تاريخه رقم الوصل

شراء أحبار االستنساخ  ۱۰۰,۰۰۰ ۲/۱۱/۲۰۱٤ ۲۹۱
 والطابعات

 هشراء قرطاسي ۲۰۰,۰۰۰ ۲/۱۱/۲۰۱٤ ۸۹
 شراء مواد تنظيف ٥۰.۰۰۰ ۲/۱۱/۲۰۱٤ ۸

 

۱بموج��������ب مس��������تند القي��������د الم��������رقم ( - ت��������م ش��������راء م��������واد   ۲۰۱٥//۱۰) ف��������ي  ۳
للمؤسس�����ة دون وج�����ود طل�����ب ش�����راء م�����ن قب�����ل القس�����م ال�����ذي يحت�����اج تل�����ك الم�����واد ن�����ذكر 

   -منها :

 تاريخه رقم الوصل المبلغ / دينار اسم المادة

 ٥/٥/۲۰۱٥ ۹۸٤ ۱٥۰۰۰ كابسة مع قالعة

 ٥/٥/۲۰۱٥ ۹۸٤ ۱۰,۰۰۰ حافظة طباقة

 ٥/٥/۲۰۱٥ ۹۸٤ ۹۰۰۰ فايل بوكس

 ٥/٥/۲۰۱٥ ۹۸٤ ۱۲۰۰۰ ورقة ۲۰۰سجالت فئة 
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والخ����������اص  )۱۷/۳/۲۰۱٥ف����������ي  ۱۰۲٥ت����������م إص����������دار األم����������ر اإلداري الم����������رقم ( -۷
م�����ن مديري�����ة س�����جناء النج�����ف االش�����رف ف�����ي المؤسس�����ة  مجموع�����ة م�����ن االس�����ماءبإيف�����اد 

 -كما مبين أدناه : إلى بغداد

 ب.ع.ر -۱

 س.ع.ح -۲

   ص.ع.ج -۳

) م�ن قب�ل قس�م الرقاب�ة الداخلي�ة ول�م تص�رف له�ا مخصص�ات ۲وتم شطب ق�وائم س�فر التسلس�ل ( -٤
اإليفاد بالرغم من وجود أمر إداري باالنفكاك والمباشرة ولم يبين سبب ش�طب األس�ماء الم�ذكورة 

 في أعاله.

٤۰٥/٤۲(رت/وت����م مخاطب����ة ال����دائرة اإلداري����ة والمالي����ة بموج����ب كتابن����ا ذي الع����دد  ) ف����ي ۳
 بضرورة تصفية المالحظات أعاله ۲۹/۱۲/۲۰۱٥

 الجرد 

تنفي�������ذا لخط�������ة قس�������م الرقاب�������ة والت�������دقيق ب�������اجراء عملي�������ات الج�������رد المف�������اجئ للص�������ندوق 
 والمخازن وادناه بعض المالحظات المثبتة في تقارير الجرد.

والمطابق������ة م������ع الس������جالت  ۸/۷/۲۰۱٥م������ن خ������الل قيامن������ا بج������رد الص������ندوق بت������اريخ  - أ
) واح���������د وأربع���������ون ملي���������ون ٤۱,۹٤۲,۰۰۰رت عملي���������ة الج���������رد وج���������ود مبل���������غ (أظه���������

وتس������عمائة واثن������ان وأربع������ون ألف������اً وبقائ������ه ف������ي الخزين������ة خالف������ا للتعليم������ات حي������ث نص������ت 
بع������دم االحتف������اظ بالمب������الغ وان ي������تم اإلي������داع أول ب������أول .وت������م مخاطب������ة ال������دائرة االداري������ة 

 لمالحظة أعاله ) با۹/۷/۲۰۱٥في ۱٤٤/۲۱۲۰والمالية بموجب كتابنا (رت/ 

) م�����ن تعليم�����ات تنفي�����ذ الموازن�����ة الجاري�����ة قام�����ت خالف�����ا للفق�����رة ثالث�����ا م�����ن الم�����ادة (  -
) دين�������ار ب�������دال م�������ن ۱,٥۰۰,۰۰۰المؤسس�������ة بص�������رف مبل�������غ ش�������هري للخب�������راء مق�������داره (

) دين��������ار وت��������م مخاطب��������ة ال��������دائرة االداري��������ة والمالي��������ة بموج��������ب كتابن��������ا ذي ۱۰۰۰,۰۰۰(
 ) ۲٥/۳/۲۰۱٥في ٥۳/۸۷۸العدد (رت/

   -من خالل زيارة المخازن والقيام بعمليات الجرد الحظنا ما يلي : -ب 

ع������دم تنظ������يم وترتي������ب المخ������ازن والم������واد المخزون������ة فيه������ا مم������ا تع������ذر مع������ه عملي������ة  -۱
 الجرد بشكل دقيق نذكر منها ( الحاسبات ، أجهزة االستنساخ ، الكراسي). 

زن�����ي إل�����ى س�����جالت ع�����دم القي�����ام بعملي�����ات ترحي�����ل س�����ندات ال�����وارد و الص�����ادر ألمخ -۲
خاص������ة بالمخ������ازن وذل������ك لع������دم ف������تح س������جالت مخزني������ه مم������ا تع������ذر مع������ه معرف������ة 

 أرصدة السجالت .



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

۲۹ 

 

لم يتم استخدام سندات الوارد ألمخزني في بعض األحيان للمواد المخزني�ة ب�الرغم م�ن وج�ود  -۳
 .دسك توب )  –حاسبة  –سالت ورق  –هذه المواد داخل المخزن مثل (كاترج 

الحظنا وجود عمليات تداخل في حفظ المواد المخزني�ة م�ن خ�الل خ�زن م�واد تخ�ص مخ�زن  -٤
القرطاسية تم إدخالها إلى مخزن المواد الكهربائية مثل( حبر طابعة ، س�الت ورق ) مم�ا يتس�بب 

 فوضى في عملية الخزن 

تط��ابق  الت�أخر ف��ي عملي��ات الترحي�ل لس��ندات ال��وارد والص�ادر المخزن��ي مم��ا ين�تج مع��ه ع��دم -٥
 الرصيد الدفتري (السجالت ) مع أرصدة الجرد .

۱٥۲/۲۲(رت /المالي���ة بموج���ب كتابن���ا ذي الع���ددت���م مخاطب���ة ال���دائرة اإلداري���ة وو   ف���ي ۸
 .) بالمالحظات اعاله ۲۸/۷/۲۰۱٥

قام��ت المؤسس��ة ( مديري��ة ذي ق��ار ) بتك��رار تحري��ر الص��كوك بمس��تحقات بع��ض الس��جناء  -۱۱ 
مستفيدين لهذه الصكوك وذلك بسبب وجود اكثر من موظف يعم�ل عل�ى بالرغم من عدم استالم ال

 تحرير الصكوك ويتم ابطال الصكوك المكررة .

ف���ي ۱۱۰/۱۷۲۸(رت /ع���دد  ت���م مخاطب���ة ال���دائرة االداري���ة والمالي���ة بموج���ب كتابن���ا ذي الو  
 اعاله بالمالحظة ) ۲۰۱٥//۱۱

األرص��دة الم��دورة م��ن الس��نة  ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ل��م تتض��من الحس��ابات للس��نة المالي��ة المنتهي��ة  -۱۲
السابقة لشهري كانون الثاني وشباط وه�ذا حص�ل بع�د تحوي�ل النظ�ام المحاس�بي م�ن الموح�د إل�ى 

 المركزي 

  -ظهور الحسابات المدرجة أدناه مخالفة لطبيعتها :  -۱۳

۱۰سلف مؤقتة   (  ) دينار ۹۱۳۲

 ) دينار ٥۷٤۲۹۳۲٥راتب ( سلف ال

 ) دينار ۱۱٤۸٤٤۳۹۸٤األمانات (

 ) دينار ۱٥۲٤۰۳۳٤الدائنون  (

ف����ي ٤۲/۷۷۳(رت /المالي����ة بموج����ب كتابن����ا ذي الع����دد ت����م مخاطب����ة ال����دائرة االداري����ة وو  
 بضرورة التحري عن األسباب ومعالجة هذه الحسابات .)  ۱۱/۳/۲۰۱٥
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 املوازنة التشغيلية / 
القي�����ام بمقارن�����ة المص�����روفات الفعلي�����ة م�����ع م�����ا مخط�����ط له�����ا ف�����ي الموازن�����ة م�����ن خ�����الل  -

 -التخطيطية الحظنا وجود تجاوز على الحسابات التالية :

 

 التخصيص المالي اسم الحساب
 دينار

 المصروف الفعلي
 دينار

 مبلغ التجاوز
 دينار

الضيافة والوفود 
 والعالقات العامة

,۲٥۰,۰۰۰ ,۸٥۰,۲٥۰ ۳۳۰,۲٥۰ 

,٤,۷۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ األخرىاللوازم  ٥۰ ۳,۷۱۲, ٥۰ 

 

(رت المالي���������ة بموج���������ب كتابن���������ا ذي الع���������دد ت���������م مخاطب���������ة ال���������دائرة اإلداري���������ة وو  
 ) بالمالحظات اعاله ۱۸/۸/۲۰۱٥في ۱۷۹/۲٥۳/

وج�������ود ت�������أخير ف�������ي إع�������داد م�������وازين المراجع�������ة الش�������هرية وه�������ذا خ�������الف ل�������وحظ 
االداري�������ة والمالي�������ة  وت�������م مخاطب�������ة ال�������دائرة ۲۰۱٥لتعليم�������ات تنفي�������ذ الموازن�������ة لع�������ام 

۳بموجب كتابنا ذي العدد (ر ت/  .۱٤/۱۲/۲۰۱٥) في ٤۰۳۱/۳

) ه���������و ۳۱/۱۲/۲۰۱٥لغاي���������ة (  التش���������غيليةبل���������غ المص���������روف ض���������من الموازن���������ة 
)۱ ,۹٤۲,٥۰۷,٥۷۸( . 

 

 املوازنة االستثمارية /
۱,۹( ۳۱/۱۲/۲۰۱٥بل������������������غ المص������������������روف لغاي������������������ة  - ۱,٥۸٤,۲٤۰ (

 ) دينار .٥,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(دينار من المجموع المخصص البالغ 

ت�����م إع�����داد تقري�����ر يتض�����من متابع�����ة س�����لف مش�����اريع المؤسس�����ة وت�����م مخاطب�����ة مع�����الي  -
يتض��������من  ۲۳/۷/۲۰۱٥) ف��������ي ۲۲۱۱رئ��������يس المؤسس��������ة بموج��������ب كتابن��������ا ذي الع��������دد (

المؤش����������رات والظ����������واهر المشخص����������ة م����������ن ت����������دقيق س����������لف مش����������اريع المؤسس����������ة 
المؤش������رات والظ������واهر والمالحظ������ات المشخص������ة عل������ى ت������دقيق الس������لف وأدن������اه أه������م 

 المشخصة من قبل مكتبنا في تدقيق سلف مشاريع مؤسستنا.

كث������رة إص������دار أوام������ر الغي������ار الخ������اص بح������ذف واس������تحداث بتنفي������ذ بع������ض فق������رات  -۱
 جداول الكميات.
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 لوحظ تأخير في إصدار أوامر الغيار لبعض المشاريع. -۲

ة دون وج�������ود ح�������االت إض�������افة إعم�������ال إل�������ى المقاول�������ة أو تغي�������ر بع�������ض المنش�������أ -۳
 إصدار أوامر غيار لتلك التغيرات.

اس������تحداث أوام������ر غي������ار ل������بعض المش������اريع دون ذك������ر الس������بب والمب������رر  -٤
 ومدى االستفادة منها.

 عدم الدقة في تحديد مدة تنفيذ المشاريع. -٥

 التاخر في تسديد مستحقات المقاولين. -

وج�����ود فت�����رات زمني�����ة متباع�����دة ب�����ين ت�����اريخ توقي�����ع العق�����د وت�����اريخ مباش�����رة  -۷
المنف���������ذة للعق���������د بس���������بب ت���������اخير تس���������ليم المخطط���������ات وع���������دم الش���������ركة 
 جاهزيتها.

اختص������ار دور الش������عبة الهندس������ية ف������ي رف������ع الس������لف المش������اريع فق������ط دون  -۸
 االشراف والمتابعة ومراقبة اعمال المقاول.

 –تق��������ديم س��������لف الحق��������ة للمش��������اريع دون تص��������فية المالحظ��������ات (الفني��������ة  -۹

ب�������ل مع�������الي المالي�������ة ) المشخص�������ة ف�������ي تقاريرن�������ا المص�������ادق عليه�������ا م�������ن ق
 رئيس المؤسسة

ع�����دم ذك�����ر كاف�����ة تفاص�����يل الفق�����رات ف�����ي ج�����دول الكمي�����ات ف�����ي كاف������ة  -۱۰
 السلف 

ت�����م تعاق�����د م�����ع مكات�����ب استش�����ارية س�����ببت ف�����ي إره�����اق المؤسس�����ة ف�����ي  -۱۱
 أعداد جداول الكميات والمخططات غير دقيقة.
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  -: ثانيا/ التدقيق االداري
م�������ن المع�������امالت  ۷۱ لي�������ات الفح�������ص والت�������دقيق ت�������م ت�������دقيقم�������ن خ�������الل قيامن�������ا بعم
 -االدارية المختلفة وكما يلي:

  -:العالوات و الترفيعات واألضابير -۱

الكت�������ب الص�������ادرة م�������ن ال�������دائرة االداري�������ة والمالي�������ة وعين�������ة م�������ن  ل�������دى ت�������دقيقنا -
كث������رة األخط������اء ف������ي عملي������ات  وحظل������ األض������ابير الخاص������ة بمنتس������بين المؤسس������ة 

 :أهم المالحظات أدناهواحتساب العالوات و الترفيعات للموظفين 

) حي�������ث ت�������م تعيين�������ه ي .ع.اع�������دم م�������نح الدرج�������ة واالس�������تحقاق ال�������وظيفي للس�������يد ( -
ارجي�����ة ول�����م ) وت�����م إض�����افة خدم�����ة العق�����د والفص�����ل السياس�����ي وخدم�����ة خ۸بالدرج�����ة (

تتغي������ر الدرج������ة والعن������وان وت������م مخاطب������ة ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة بكتابن������ا ذي 
 )۱۰/٥/۲۰۱٥في  ۸٥/۱۳۷۹العدد (رت/

د التعي������ين للس������يد (ع.ك.ج) وت������م مخاطب������ة ال������دائرة آم������ر مباش������رة بع������ع������دم وج������ود  -
 )۲/۷/۲۰۱٥في  ۱۳۲/۲۰۱۷اإلدارية والمالية بكتابنا ذي العدد (رت/

ع������دم مفاتح������ة وزارة المالي������ة لغ������رض أج������راء الح������ذف واإلح������داث لغ������رض م������نح  -
م.ج.م) الدرج��������ة الوظيفي��������ة المس��������تحقة وت��������م مخاطب��������ة ال��������دائرة اإلداري��������ة الس�������يد (

 )۲/۷/۲۰۱٥في  ۱۳۱/۲۰۱۸ابنا ذي العدد (رت/والمالية بكت

ع�����دم وج�����ود كت�����ب موافق�����ة وزارة المالي�����ة عل�����ى إج�����راء التع�����ديل لغ�����رض الدرج�����ة  -
ال�������وظيفي للس�������يد ( ج.م.ح) وت�������م مخاطب�������ة ال�������دائرة اإلداري�������ة والمالي�������ة والعن�������وان 

 )۲/۷/۲۰۱٥في  ۱۳۳/۲۰۱٥بكتابنا ذي العدد (رت/

للس�������يد (ع.ع.ح.ق) وت�������م  ج�������ةاخ�������تالف ف�������ي األوام�������ر اإلداري�������ة ف�������ي م�������نح الدر -
۱مخاطب��������ة ال��������دائرة اإلداري��������ة والمالي��������ة بكتابن��������ا ذي الع��������دد (رت/ ف��������ي  ۹/۲٤٤۹

۱۱/۸/۲۰۱٥( 

ولغاي������������ة  ۱/۱۱/۱۹۹۳ت������������م احتس������������اب الفص������������ل السياس������������ي للفت������������رة م������������ن ( -
) ه����������ذا مخ����������الف لق����������انون المفص����������ولين السياس����������يين م.ز.ن) للس����������يد (۲۰۰۹/٤/۸

طل�����ب ص������حة ص������دور بالوثيق������ة الدراس������ية  ك������ذلك ل������م ي������تم ۲۰۰٥) لس������نة ۲٤رق�����م(
 ۲۰۳/۲۸٤۰وت�������م مخاطب��������ة ال�������دائرة اإلداري��������ة والمالي�������ة بكتابن��������ا ذي الع��������دد (رت/

 .)۱۳/۹/۲۰۱٥في 
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) بالوظيفي�����ة بص�����فة عق�����د قب�����ل ت�����اريخ إب�����رام العق�����د حي�����ث ت�����م خ.م.عمباش�����رة الس�����يد ( -
بتدائي�����ة و ثب�����ت ع�����دم تخرج�����ه منه�����ا وت�����م مخاطب�����ة ال�����دائرة تعيين�����ه عل�����ى ش�����هادة اال

 )۱۳/۹/۲۰۱٥في  ۲۰/۲۸٤۱رية والمالية بكتابنا ذي العدد (رت/اإلدا

) عل������ى الدرج������ة العاش������رة رغ������م حص������وله عل������ى ش������هادة ج.ع.ح.غتعي������ين الس������يد ( -
ع�����دم وج�����ود موافق�����ة وزارة المالي�����ة وت�����م مخاطب�����ة ال�����دائرة  اإلعدادي�����ة إض�����افة إل�����ى

۲۱۰/۲۸اإلدارية والمالية بكتابنا ذي العدد (رت/  ۱٥/۹/۲۰۱٥في  ۰

ب������الرغم م������ن ) م������ن خ������الل إلغ������اء ش������هادته ع.ع.ح.سن عل������ى الس������يد (وق������ع الغ������ب -
وج������ود ص������حة ص������دور الش������هادة وت������م مخاطب������ة ال������دائرة اإلداري������ة والمالي������ة بكتابن������ا 

 )۳۰/۹/۲۰۱٥في  ۲۲۱/۲۹۹۸ذي العدد (رت/

) ق������دم ش������هادة المتوس������طة ول������م نج������د طل������ب ص������حة .نه������ـغ.ت������م تعي������ين الس������يد ( -
ه�����و م�����ازال تح�����ت التجرب�����ة وت�����م لف�����ت النظ�����ر وص�����دور بالوثيق�����ة وق�����د ت�����م معاقبت�����ه ب

ف��������ي  ۲٤۳/۳۰۷٥مخاطب��������ة ال��������دائرة اإلداري��������ة والمالي��������ة بكتابن��������ا ذي الع��������دد (رت/
/۱۰/۲۰۱٥( 

عل������ى اخ������تالف التحص������يل الدراس������ي م������ع العن������اوين الوظيفي������ة لل������ذين ت������م تثبي������تهم  -
الم�������الك بع�������د م�������رور س�������نة التجرب�������ة وت�������م مخاطب�������ة ال�������دائرة االداري�������ة والمالي�������ه 

 )  ٥/۱۰/۲۰۱٥في  ۲۳۰/۳۰۷۲بكتابنا ذي العدد (رت/

تعين�������ة  ) عل�������ى ال�������رغم م�������نم.ج.ك.مت�������م احتس�������اب ش�������هادة البك�������الوريوس للس�������يد ( -
وج�����ود تعه�����د  عل�����ى ش�����هادة االعدادي�����ة وه�����و طال�����ب ج�����امعي ف�����ي الدراس�����ة المس�����ائية

الموم�����ا  ع�����دم تق�����ديم طل�����ب م�����نوك�����ذلك بع�����دم احتس�����ابها ف�����ي اض�����بارته الشخص�����ية 
إلداري�����ة والمالي�����ة بكتابن�����ا ذي الي�����ه  ي�����روم به�����ا االحتس�����اب وت�����م مخاطب�����ة ال�����دائرة ا

 )۱/۱۰/۲۰۱٥في  ۲۲۹/۳۰٤۱العدد (رت/

) ۳/۱۰) الع������الوة الس������نوية حي������ث م������نح ع������الوات الدرج������ة (ش.خ.فم������نح الس������يد ( -

وت������م مخاطب������ة ال������دائرة اإلداري������ة والمالي������ة بكتابن������ا ذي  ٤/۱۱وه������و ف������ي الدرج������ة 
 )۲۳/۱۱/۲۰۱٥في  ۳٤۱/۳۷۳۱العدد (رت/

) ف������ي االش������هر حزي������ران وتم������وز خ.ع.داخ������تالف ف������ي الرات������ب االس������مي للس������يد ( -
 وك�����ان الف�����رق ه�����و الترفي�����ع وك�����ان المفت�����رض م�����ن ت�����اريخ ص�����دور األم�����ر اإلداري

بكتابن����������ا ذي الع����������دد  والمالي����������ةب����������الترفيع وت����������م مخاطب����������ة ال����������دائرة االداري����������ة 
 )۲۳/۱۱/۲۰۱٥في  ۳۳۷/۳۷۰٤(رت/
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) وه������ذا مخ������الف للض������وابط الت������ي ث.ج.حت������م احتس������اب الخدم������ة العس������كرية للس������يد ( -
بع�������دم احتس�������اب الخدم�������ة العس�������كرية وت�������م مخاطب�������ة  وزارة المالي�������ةص�������درت م�������ن 

۱بكتابن������������ا ذي الع������������دد (رت/ والمالي������������ةال������������دائرة االداري������������ة  ف������������ي  ۲/۲٤۲۷
۱۰/۸/۲۰۱٥(. 

ع������دم فهرس������ت األض������ابير للم������وظفين وك������ذلك ع������دم وج������ود اس������تمارة تقي������يم األداء  -
 لموظفي المؤسسة.

 البديل. عدم توزيع المهام والمسؤوليات بين الشعب وتحديد الموظف -

ف������ي  ۲۱۸/۲۹۷۱ت������م مخاطب������ة مع������الي رئ������يس المؤسس������ة بكتابن������ا ذي الع������دد (رت/ -
) والمتض���������من تقري���������ر نت���������ائج النش���������اط اإلداري بض���������رورة تص���������فية ۲۳/۹/۲۰۱٥

المالحظ���������ات وان يم���������ارس قس���������م الرقاب���������ة والت���������دقيق ال���������داخلي للمؤسس���������ة دوره 
 الحقيقي في تدقيق اإلجراءات اإلدارية والمالية .

 

 -المرشحين ألداء فريضة الحج:تدقيق أسماء  -۲ -

على نفقة  ۲۰۱٥تدقيق أسماء المرشحين للحج لعام بخطة عمل قسم الرقابة والتدقيق تنفيذا ل
) ۲۸/٤/۲۰۱٥في ۱۲۸۰تم تشكيل لجنة في مكتبنا بموجب األمر اإلداري (د/المؤسسة 

لغرض تدقيق أسماء المرشحين وفق الضوابط الخاصة بالحج حيث تم تزويد المؤسسة 
حيث بلغ عدد المقاعد المخصصة ا من الهيئة العليا للحج والعمرة بقاعدة بيانات الواردة ألين

) مقعدا حسب كتاب ٥٥۰للسجناء والمعتقلين السياسيين المشمولين بأداء فريضة الحج هو (
 ).۲/٥/۲۰۱٥في  ۸۳ي العدد (م ر/دائرة الشؤون االقتصادية واالستثمار ذ

 المالحظات

في  ۸/۱۳۸۳لة من المالحظات بموجب كتابنا ذي العدد (رت/تم تشخيص جم  -
) الموجهة الى دائرة الشؤون االقتصادية واالستثمار وتم تصفية ۲۰۱٥/٥/۱۰

 المالحظات من قبل الدائرة المذكورة وتبين انه عدم حذف اسم السيد (ع.ح.ج)

 اله.وتم مخاطبتهم بكتابنا أع ۲۰۱٤تأييد حذف أسماء الذاهبين لسنة  ملم يت -

 خطأ في احتساب نقاط السيد (ع.ا.ع) والسيد (ب.د.ح) وآخرين  -

) والموجهة ۲/٥/۲۰۱٥في  ۳۱٤تم التأييد من قبل الدائرة أعاله بكتابهم ذي العدد ( -
 لمعالي رئيس المؤسسة المحترم بتصفية مالحظاتنا أعاله.
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والتدقيق للمتقدمين للحج لم تقم الدائرة االقتصادية واالستثمار بتشكيل لجنة إلجراء الفرز   -
 من السجناء والمعتقلين السياسيين حيث تم مخاطبة معالي رئيس المؤسسة بمالحظاتنا.

) أسباب ۲۰۱٥//۱في  ۱۰۲/۱٥۹۱تم مخاطبة الدائرة أعاله بكتابنا ذي العدد (رت/  -
حيث  ۲۰۱٥عدم حذف اسم السجين السياسي المتوفي (س.ع.ح) ضمن ترشيحات عام 

وتمت إجابتنا بكتابهم موضوع البحث ذي  ۲۰۱۰متعهد سجناء عام أدى الفريضة ك
حيث تم التداول مع معالي رئيس المؤسسة المحترم على  ۲۰۱٥//۲في  ۳۲٥العدد (

 انه أدى الفريضة كمتعهد وليس ضمن قوافل المؤسسة كحاج.

ت������������م مخاطب������������ة مع������������الي رئ������������يس المؤسس������������ة المحت������������رم بكتابن������������ا ذي الع������������دد 
) بض���������رورة تزوي���������دنا بأس���������ماء ال���������ذين س���������افروا ۲/۹/۲۰۱٥ف���������ي  ۱۹٥/۲۷۱۳(رت/

إل�����ى فريض�����ة الح�����ج وذل�����ك إلغ�����راض تدقيقي�����ة حي�����ث قام�����ت المؤسس�����ة باس�����تيفاء ج�����زء 
م���������ن تك���������اليف الح���������ج م���������ن المرش���������حين ألداء الفريض���������ة بس���������بب ع���������دم وج���������ود 
تخصيص������ات مالي������ة مم������ا أدى إل�������ى اعت������ذار بع������ض المرش�������حين م������ن ال������ذهاب مم�������ا 

ا عل�������ى نق�������اط أدن�������ى ف�������ي اض�������طرهم إل�������ى ترش�������يح أس�������ماء أخ�������رى مم�������ن حص�������لو
 الترجيح.

 

 -منح العالج: -۳

خطة عمل قسم الرقابة والتدقيق / شعبة التدقيق اإلداري تم تدقيق المستفيدين من السجناء ل تنفيذا
والمعتقلين السياسيين الذين شملوا في المنح والسلف العالجية حيث تم مخاطبتهم بكتابنا ذي العدد 

بضرورة تزويدنا بالسماء المستفيدين وتم إجابتنا بكتابهم ذي ) ۲٤/٥/۲۰۱٥في ۹۳/۱٤۷۲(رت/
العالج اذ لم  ) بتزويدنا باألسماء وتم تدقيقها وجد مخالفة لضوابط۲۰۱٥//۹في  ۷٥۳٤العدد (

ة للمبالغ المصروفة خالل شهر على أصل الطلب المقدم من قبل المستفيد حيث تتم التسوية القيدي
في  ۱٤۸/۲۱۸۸والمالية / الحسابات بكتابنا ذي العدد (رت/ تم مخاطبة الدائرة اإلدارية

 ) بضرورة تصفية المالحظات .۲۲/۷/۲۰۱٥

  -:المنح الدراسية  -٤

خط������ة عم������ل قس������م الرقاب������ة والت������دقيق / ش������عبة الت������دقيق اإلداري ف������ي ت������دقيق ل تنفي������ذا
أس�����ماء المس�����تفيدين م�����ن األج�����ور الدراس�����ية حي�����ث ت�����م ت�����دقيق أس�����ماء المش�����مولين بم�����نح 

- ۲۰۱۳س�������ية ول�������دى ت�������دقيقنا تب�������ين ع�������دم الموافق�������ة عل�������ى الص�������رف لألع�������وام الدرا

وتم��������ت مفاتح��������ة ال��������دائرة اإلداري��������ة والمالي��������ة / قس��������م الحس��������ابات بكتابن��������ا ذي  ۲۰۱٤
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) بض����������رورة استحص����������ال موافق����������ة وزارة ۳/۹/۲۰۱٥ف����������ي ۲۰٥/۲۸۹۳الع����������دد (رت/
المالي��������ة لغ��������رض الص��������رف للس��������نوات الس��������ابقة وت��������م إعالمن��������ا بكت��������ابهم ذي الع��������دد 

 ) بمفاتحة الوزارة أعاله.۲۱/۱۰/۲۰۱٥في ۱٤٤۲۹(

 

 عقود موظفي المؤسسة •

بت��������دقيق عم��������ل قس��������م الرقاب��������ة والت��������دقيق / ش��������عبة الت��������دقيق اإلداري  تنفي��������ذا لخط��������ة
ت������م مخاطب������ة ال������دائرة اإلداري������ة والمالي������ة / قس������م الم������وارد التعيين������ات بعق������ود مؤقت������ة 

وأع���������داد ) بأس���������ماء ۲۱/٤/۲۰۱٥ف��������ي  ۷٥/۱۲۲۱البش��������رية بكتابن���������ا ذي الع���������دد (رت/
الم�������وظفين المعين�������ين بص�������فة عق�������د ف�������ي المؤسس�������ة وت�������م إجابتن�������ا بكت�������ابهم ذي الع�������دد 

۱الم���������وظفين بص���������فة عق���������د ( ع���������داد) حي���������ث بل���������غ ا۲۸/٤/۲۰۱٥ف���������ي  ٥۸۰۹( ٤ (

 ما لم يثبت اي مالحظة بخصوص عقود الموظفينموظف 

وت�����م تحدي�����د عق�����د  ۲۰۱٥ل�����م ي�����تم إب�����رام أي عق�����د اس�����تثماري ف�����ي المؤسس�����ة لع�����ام  •
 ۲۰۱۳لفزي������وني للس�������جناء والمعتقل������ين يع������ود إبرام������ه لع�������ام ص������ناعة برن������امج ت

ملي�������وني  )۲۲٥۰۰۰۰ون�������ص العق�������د عل�������ى أن تك�������ون كلف�������ة الحلق�������ة الواح�������دة (
  ومائة وخمسون الف دينار

 

 التعيينات -٥

اس�����تنادا إل�����ى خط�����ة عم�����ل قس�����م الرقاب�����ة والت�����دقيق حي�����ث ت�����م ت�����دقيق التعيين�����ات الت�����ي 
عل������ى حرك������ة الم������الك حي������ث جميعه������ا تم������ت  ۲۰۱٥لع������ام حص������لت ف������ي المؤسس������ة 

 -) درجات وندرج أدناه أهم المالحظات:وهي (

) حي������ث ل������وحظ ع������دم وج������ود كت������اب ص م م عل������دى ت������دقيق اض������بارة الس������يد (  -
 المباشرة في المديرية كربالء بعد التعيين.

 

 ثالثا/ تدقيقات اخرى 

  التدقيق المتقاطع لرواتب السجناء والمعتقلين السياسيين المصادق عليهم من قبل اللجان
) ٤۲۷۳٤الخاصة في مؤسستنا والمرسلة اسمائهم لهيئة التقاعد الوطنية  والبالغ عددهم  (

 اسم.. 
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.حيث تم تشكيل لجنة في مكتبنا لتدقيق الرواتب التقاعدية للسجناء والمعتقلين السياسيين  -
باالعتماد على القرص الوارد  ۲۳/٤/۲۰۱٥) في ۱۲٥۰ب االمر االداري بالعدد (د/بموج

وتقاطعها مع  ۲۱/٤/۲۰۱٥) في ۳۲٤الينا من هيئة التقاعد الوطنية بموجب كتابهم بالعدد (
الوجبات التي تصدر من قسم التقاعد واالرشيف في مؤسستنا وتم تشخيص بعض 

 المالحظات التالية:

ة تقاعدي يعود لشخصين هما (ع .ف. م) مصادق عليه ضمن منجز اللجنتبين وجود رقم  -۱
و (ن.ر.س) لم يتم ايجاده في منجز للجنة الخاصة وال في الوجبات  الخاصة ومرسل للتقاعد

 المرسلة للتقاعد .

 تبين وجود اسم (ه.م.ب)  لم يتم ايجاده في الوجبات المرسلة من قبل المؤسسة لهيئة التقاعد. -۲

 وجود اسم (ه.ت.ف) في قرص هيئة التقاعد رغم ابطال قراره من قبل المؤسسة.تبين  -۳

تبين وجود اسم(ج.ك.ع) في قرص هيئة التقاعد لم يتم ايجاده في الوجبات المرسلة من قبل  -٤
 ).۸المؤسسة وتم  ابطال قراره من قبل هيئة الطعن في المؤسسة الوجبة (

يئة التقاعد .كونه لدية فقترة اعتقال مختلفتين وكان تم ايجاد اسم (م.ت.ع) مرسل مرتين له -٥
 من المفترض دمج فترات االعتقال.

) اسم في قرص هيئة التقاعد تضمنت رواتب تقاعدية متدنية وغير ۱۹۹۷تبين وجود ( -
 واضحة .

) اسم تضمنت اخطاء في احتساب الراتب التقاعدي من قبل هيئة التقاعد ۱٤٤تبين وجود ( -۷
 الوطنية.

) اسم تضمنت اختالف في فترات الحكم بين المؤسسة وهيئة التقاعد ۲۰٤تبين وجود ( -۸
 الوطنية.

 ) اسم تضمنت اختالف في االسماء بين المؤسسة وهيئة التقاعد الوطنية  ۲٤٤تبين وجود ( -۹

) أسم لم يتسنى معرفة صفتهم ذكر أو أنثى مما تعذر معه تحديد راتبه ۳.تبين وجود ( -۱۰
 عدي . التقا

 -االجراءات:
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۳۸ 

 

۳۹/ ۳٥۹تم مخاطبة دائرة الحقوق واالمتيازات بموجب كتابنا ذي العدد (رت/  - في  ۰
۳) وهيئة التقاعد الوطنية بموجب كتبنا بالعدد (رت/۹/۱۲/۲۰۱٥ ) في ٤۱۲۲/۸

۳و(رت/ ۲۰/۱۲/۲۰۱٥ إلجابتنا بخصوص المالحظات  ۲۰/۱۲/۲۰۱٥) في ٤۱۲۳/۷
 المذكورة اعاله .

 ۸۹۱/۳۳٤۲ن������ة تدقيقي������ة ف������ي مكتبن������ا بموج������ب االم������ر االداري (ت/ت������م تش������كيل لج 

) لت����������دقيق وحص����������ر اس����������ماء المنس����������بين ف����������ي المؤسس����������ة ۱٤/۱۲/۲۰۱٤ف����������ي 
والج�������دوى منه�������ا وتش�������خيص المش�������اكل الت�������ي عان�������ت منه�������ا المؤسس�������ة واوص�������ت 

 -اللجنة بمجموعة من التوصيات وكما في ادناه:

دوائ�����ر الدول�����ة عل�����ى المؤسس�����ة اع�����ادة النظ�����ر بجمي�����ع المنس�����بين للمؤسس�����ة م�����ن  -۱
) وانه���������اء تنس���������يب ۱٥/۲/۲۰۱٥ف���������ي  ۱۸٤تنفي���������ذا لالم���������ر االداري الم���������رقم (

الم������������وظفين ال������������ذين يحمل������������ون ش������������هادات ادن������������ى م������������ن البك������������الوريوس 
 واالختصاصات التي ال تنطبق مع ما جاء في االمر المذكور اعاله.

ي���������تم تحدي���������د الحاج���������ة الفعلي���������ة لك���������ل دائ���������رة م���������ن المنس���������بين باالع���������داد  -۲
ل العلم��������ي وحس��������ب الحاج��������ة لس��������د الش��������اغر ف��������ي واالختصاص��������ات والمؤه��������

 الوظائف لهذه الدوائر.

ي�����تم االع�����الن ع�����ن الحاج�����ة ال�����ى المنس�����بين ف�����ي المؤسس�����ة والم�����ديريات التابع�����ة  -۳
 لها بوسائل االعالم.

تح�������ال جمي�������ع طلب�������ات التنس�������يب له�������ذه المؤسس�������ة م�������ن قب�������ل مع�������الي رئ�������يس  -٤
المؤسس������ة ال������ى لجن������ة تش������كل م������ن اص������حاب الخب������رة واالختص������اص الختب������ار 

تق������دمين لتحدي������د م������دى الحاج������ة واالس������تفادة للمتق������دم لطل������ب التنس������يب وترف������ع الم
اللجن��������ة توص��������ياتها لمع��������الي رئ��������يس المؤسس��������ة للمص��������ادقة عل��������ى توص��������يات 

 اللجنة.

ي������تم تقي������يم المنس������بين ك������ل س������تة اش������هر م������ن قب������ل المس������ؤول المباش������ر وم������دى  -٥
 الحاجة لخدماته او تجديد تنسيبة عند الضرورة الملحة.

االختص������اص ال������دقيق لح������املي ش������هادة الهندس������ة لتع������دد عل������ى المؤسس������ة تحدي������د  -
االختصاص�������ات له�������ذا المؤه�������ل وع�������دم ت�������رك الموض�������وع مفت�������وح ف�������ي االم�������ر 

) تجنب����������ا لتق����������ديم اختصاص����������ات ال ۱٥/۲/۲۰۱٥ف����������ي  ۱۸٤االداري الم����������رقم (
 يمكن االستفادة منها.
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  ت�������دقيق اس�������ماء الس�������جناء والمعتقل�������ين السياس�������يين ف�������ي اقل�������يم كوردس�������تان والب�������الغ
) ف�������ي ۱۱۱۲۱) اس�������م ال�������واردة الين�������ا بموج�������ب كت�������ابهم بالع�������دد (٥۲٥۱ع�������ددهم (

والمعط���������وف عل���������ى كت���������اب وزارة ش���������ؤون الش���������هداء والم���������ؤنفلين  ۲/۱۱/۲۰۱٤
۳/ مديري����������ة ش����������ؤون الس����������جناء السياس����������يين بالع����������دد (  ۱٤/۹/۲۰۱٤) ف����������ي ۰۰

يتقاض�����ون م�����نح ش�����هرية ل�����ديهم حي�����ث ت�����م مطابقته�����ا م�����ع  قاع�����دة بيان�����ات مؤسس�����تنا 
 المالحظات التالية :ولدى التدقيق تم تشخيص 

) اس������م م������ن الس������جناء والمعتقل������ين السياس������يين المص������ادق عل������يهم ۱٥ت������م اكتش������اف ( -۱
م�����ن قب�����ل اللج�����ان الخاص�����ة  ويتقاض�����ون الروات�����ب التقاعدي�����ة ف�����ي مؤسس�����تنا وك�����ذلك 
يتقاض������ون روات������ب تقاعدي������ة م������ن إقل������يم كوردس������تان حس������ب الق������رص ال������وارد الين������ا 

ة ف������ي مكتبن������ا ي������ن������ة تحقيقبموج������ب كت������ابهم الم������ذكور اع������اله حي������ث ت������م تش������كيل لج
بش����������ان  ۲۹/۹/۲۰۱٥) ف����������ي ۱۰۳۳/۲۹۸۱بموج����������ب االم����������ر االداري بالع����������دد (ت/

 الموضوع وال زالت طور االنجاز.

 

) اس������م م������ن الس������جناء والمعتقل������ين السياس������يين المص������ادق عل������يهم م������ن ۱٤اكتش������اف (  -۲
قب�������ل اللج�������ان الخاص�������ة ف�������ي مؤسس�������تنا فق�������ط وغي�������ر مرس�������لة اس�������مائهم للتقاع�������د 
ويتقاض������ون روات������ب تقاعدي������ة ف������ي إقل������يم كوردس������تان حي������ث ت������م مخاطب������ة مع������الي 

 ۱/۳/۲۰۱٥) ف���������ي ٤٥/۷۸۳رئ���������يس المؤسس���������ة بموج���������ب كتابن���������ا بالع���������دد (رت/

معالي������ه بمخاطب������ة دائ������رة ش������ؤون الم������ديريات واللج������ان الخاص������ة بع������دم واالقت������راح ل
ت�����رويج مع�����امالت له�����م ك�����ونهم مس�����جلين كس�����جناء ومعتقل�����ين ف�����ي اقل�����يم كوردس�����تان 
حي������ث ت������م اج������راء ال������الزم بموج������ب كت������اب دائ������رة ش������ؤون الم������ديريات واللج������ان 

وك��������ذلك ت��������م مخاطب��������ة ال��������دوائر ذات  ٥/٤/۲۰۱٥) ف��������ي ٤۷۰٥الخاص��������ة بالع��������دد (
) ف����������ي ۲۳٥/۳۰۷۹س����������تنا بموج����������ب كتابن����������ا بالع����������دد (رت/العالق����������ة ف����������ي مؤس

لتزوي��������دنا بالمب��������الغ المس��������تلمة م��������ن ق��������بلهم حي��������ث وردت اج��������ابتهم  ۱۰/۲۰۱٥/
۱و( ۱۰/۱۱/۲۰۱٥) ف��������������ي ٥بموج��������������ب كت��������������بهم بالع��������������دد( ۲ ) ف��������������ي ۷

 بعدم استالمهم اي مبالغ مالية.  ۱۱/۲۰۱٥/۲٤

 

لمؤسس������تنا ) اس������م ق������اموا بت������رويج مع������امالت ف������ي الم������ديريات التابع������ة ۱٥اكتش������اف ( -۳
ومس�����جلين كس�����جناء ومعتقل�����ين سياس�����يين ف�����ي اقل�����يم كوردس�����تان حي�����ث ت�����م مخاطب�����ة 

) ف���������ي ۲۲٥/۳۰۱۷مع���������الي رئ���������يس المؤسس���������ة بموج���������ب كتابن���������ا بالع���������دد (رت/
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٤۰ 

 

بالموافق��������ة عل��������ى س��������حب االض��������ابير ب��������المروحين وع��������دم ادراجه��������م  ۱/۱۰/۲۰۱٥
بالوجب�����ات الت�����ي س�����ينظر به�����ا م�����ن قب�����ل اللج�����ان الخاص�����ة ف�����ي مؤسس�����تنا مس�����تقبال 

هم م������روجين مع������امالت ف������ي االقل������يم ومص������ادق عل������يهم وك������ان ه������امش معالي������ه ك������ون
(مواف�������ق) وعلي�������ه ت�������م مخاطب�������ة دائ�������رة الحق�������وق واالمتي�������ازات بموج�������ب كتابن�������ا 

 بسحب االضابير.  ۱٥/۱۰/۲۰۱٥)في ۲٤۹/۳۱۷۷بالعدد (رت/

  ت����������م مخاطب����������ة دائ����������رة الحق����������وق واالمتي����������ازات بموج����������ب كتابن����������ا بالع����������دد
) ۱ص��������������������وص الوجب��������������������ة (بخ ۱۲/۱۱/۲۰۱٥) ف��������������������ي ۳۱٥/۳٥۸۰(رت/

والص��������ادرة م��������ن اللجن��������ة الخاص��������ة ف��������ي النج��������ف التخ��������اذ م��������ايلزم بش��������ان 
 المالحظات التي تم تشخيصها من قبلنا والمتضمنة :

 وجود ثالثة اسماء لديهم نقص كفالة ومؤشر ازاؤها رد الطلب. -۱

) ۱ورود اس��������م لدي��������ه نق��������ص كفال��������ة وال يوج��������د اس��������مه ف��������ي الوجب��������ة ( -۲

 الصادرة من اللجنة.

ى األس������ماء م������ن قب������ل اللجن������ة الخاص������ة رغ������م وج������ود نق������ص المص������ادقة عل������ -۳
) ٥۸٤ل ش/ ۱۲۳حي��������ث وردت اج��������ابتهم بموج��������ب كت��������ابهم بالع��������دد (كفال��������ة 

   ۲٤/۱۲/۲۰۱٥في 
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 بيانات الراي الرقابية / 
 -ورد الى قسم الرقابة والتدقيق بيانات رأي وكما موضح ادناه:

لدراس������ية الص������ادرة م������ن الوق������ف الش������يعي بي������ان رأي ح������ول احتس������اب الش������هادات ا -۱
وك������ان رأين������ا بض������رورة مفاتح������ة االمان������ة العام������ة لمجل������س ال������وزراء كونه������ا الجه������ة 
 االت������ي اص������درت ه������ذه التعليم������ات بأحتس������اب الش������هادة م������ن عدم������ة لل������ذين حص������لو

 على وثائق الدراسية قبل اصدار هذه التعليمات.

الداء  بي����������ان رأي بخص����������وص االس����������تمارة االلكتروني����������ة والخاص����������ة بالترش����������يح -۲
فريض������ة الح������ج والص������ادرة  م������ن دائ������رة الش������ؤون االقتص������ادية واالس������تثمار وق�������د 

رق�����م الوجب�����ة)  –بإض�����افة حقل�����ين لالس�����تمارة هم�����ا (اس�����م اللجن�����ة  ي�����هأرب�����ين المكت�����ب 
لس�������هولة عملي�������ة الت�������دقيق وض�������رورة تش�������كيل لجن�������ة لت�������دقيق اس�������ماء المش�������مولين 

 ألداء هذه الفريضة.

الت������امين الص������حي ف������ي القط������اع بي������ان ال������رأي بخص������وص اب������رام عق������د م������ع ش������ركة  -۳
الخ�����اص وب�����ين المكت�����ب رأي�����ه بع�����دم االمكاني�����ة ف�����ي التعاق�����د م�����ع اي ش�����ركة بس�����بب 
ع�����دم وج�����ود تخص�����يص م�����الي ض�����من موازن�����ة ه�����ذه الس�����نة له�����ذا الب�����اب و ض�����رورة 

الت������أمين الوطني������ة العراقي������ة مس������تقبالً وت������وفير التخص������يص  التعاق������د م������ع الش������ركات
 لها.

التعيين بع�������د المباش�������رة وب�������ين بي�������ان رأي بخص�������وص ص�������دور أوام�������ر إداري�������ة ب������� -٤
المكت������ب رأي������ه بض������رورة إص������دار أوام������ر جدي������دة يتض������من إلغ������اء ام������ر التعي������ين 

 واعتبار امر المباشرة هو امر التعيين. 

بي������ان رأي بخص������وص الترش������يح للح������ج وف������ق الض������وابط المعم������ول به������ا للس������نوات  -٥
الس�������ابقة وب�������ين مكتبن�������ا رأي�������ه ب�������ان الض�������وابط المعم�������ول به�������ا ق�������د نال�������ت رض�������ا 

 لسجناء والمعتقلين السياسيين.واستحسان ا

بي�����ان رأي بخص������وص محتج������زي رفح�����اء ف������ي ماهي������ة األفع�����ال الت������ي تش������كل م������انع  -
م�����ن ش�����مول محتج�����زي رفح�����اء بق�����انون المؤسس�����ة حي�����ث ت�����م بي�����ان رأين�����ا بض�����رورة 
ان ي�����تم أعم�����ام ق�����رار مجل������س ش�����ورى الدول�����ة للعم�����ل بم������ا ج�����اء بمض�����مونه عل������ى 

الع�������������دد  كاف�������������ة الم�������������ديريات واللج�������������ان الخاص�������������ة بموج�������������ب كتابن�������������ا ذي
) وحص�����������لت موافق�����������ة مع�����������الي رئ�����������يس ۲/۱۰/۲۰۱٥ف�����������ي  ۲۹٤/۳۳٤۹(رت/

 المؤسسة على مقترحنا.
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بي�������ان رأي بخص�������وص االس�������تمارة االلكتروني�������ة لمحتج�������زي رفح�������اء بض�������رورة ان  -۷
ي������تم تحدي������د المديري������ة عل������ى ض������وء س������كن المتق������دمين لش������مولهم بق������انون المؤسس������ة 

۲لتس������������هيل إج������������راءاتهم بموج������������ب كتابن������������ا ذي الع������������دد (رت/ ف������������ي  ۷/۳۲۷٤
۲۱/۱۰/۲۰۱٥.( 

بي������ان رأي بخص������وص التري������ث ف������ي تفعي������ل دوائ������ر ش������ؤون االجتماعي������ة والم������رأة  -۸
ودائ�������رة ش�������ؤون الم�������ديريات واللج�������ان الخاص�������ة والعالق�������ات واإلع�������الم والش�������ؤون 
الثقافي�������ة وج�������اء رأي مكتبن�������ا بض�������رورة تش�������كيل هيئ�������ة م�������ن الم�������دراء الع�������امين 

ع توجيه��������ات ومفاتح��������ة األمان��������ة العام��������ة لمجل��������س ال��������وزراء بش��������أنها تماش��������يا م��������
الحكوم������ة وترش������يد النفق������ات وج������اء ه������امش مع������الي رئ������يس المؤسس������ة عل������ى أص������ل 

) ب������������ان الموض������������وع ۱٤/۹/۲۰۱٥ف������������ي  ۲۰۸/۲۸٥كتابن������������ا ذي الع������������دد (رت/
 يحتاج إلى تعديل قانون المؤسسة وسوف يناقش في العام القادم.

بي������ان رأي بخص�������وص نم�������وذج عق�������د متط�������وع لل�������راغبين ف�������ي العم�������ل بالمؤسس�������ة  -۹
مجموع������������ة م������������ن المالحظ������������ات بموج������������ب كتابن������������ا حي������������ث ثب������������ت مكتبن������������ا 

) بإض���������افة بع���������ض الفق���������رات ف���������ي عق���������د ۲۲/۱۰/۲۰۱٥ف���������ي  ۲۸۹/۳۳۳۹(رت/
المتط�������وع منه�������ا االلت�������زام الط�������رف الث�������اني بالئح�������ة الس�������لوك ال�������وظيفي وتحدي�������د 
س�����قف زمن�����ي لإلج�����ازات ويح�����ق للط�����رف األول إنه�����اء العق�����د عن�����د انتف�����اء الحاج�����ة 

 .بنسختينوان يتم تحرير العقد 

مقت������رح لمع������الي رئ������يس المؤسس������ة ان ي������تم التنس������يق فري������ق عم������ل ق������دم مكتبن������ا  -۱۰
م�����ن مكتبن�����ا ش�����عبة تكنلوجي�����ا المعلوم�����ات وقس�����م الم�����وارد البش�����رية ف�����ي المؤسس�����ة أن 
يق������وم مكتبن������ا بأع������داد برن������امج خ������اص ب������الموارد البش������رية لض������عف قاع������دة البيان������ات 
الموج�������ودة ف�������ي المؤسس�������ة وج�������اء ه�������امش معالي�������ه عل�������ى أص�������ل كتابن�������ا ذي الع�������دد 

) بالموافق������������ة عل������������ى التنس������������يق بخص������������وص ۱٥/۷/۲۰۱٥ف������������ي  ۱٤۷/۲۱٥۷(رت/
 ذلك من اجل تطوير اداء عمل اإلداري.
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التوجيهات الصادرة من مكتب رئـيس املؤسسـة واملتابعـة مـن قسـم الرقابـة 
 والتدقيق ملكتبنا 

 

تكلي���������ف الس���������يدين (ن. ح. المتض���������من  ۲۷/۷/۲۰۱٥) ف���������ي ۹٤۳الكت���������اب بالع���������دد ( -
عل��������ى البرن��������امج االلكترون��������ي المقت��������رح لتط��������وير اداء ) باألش��������راف ك ) و(ر. ف. م

حي������ث ت������م مخاطب������ة قس������م الحاس������بة والمعلوماتي������ة بموج������ب كتابن������ا  عم������ل المؤسس������ة
۳۲۹/۳بالع������������دد (رت/ إلعالمن������������ا اج������������راءاتهم به������������ذا  ۱۹/۱۱/۲۰۱٥) ف������������ي ۸۰

 ۱۲/۲۰۱٥/) في ۸۰٥الخصوص ووردت اجابتهم بموجب كتابهم بالعدد (

المتض�������من تكلي�������ف م�������دير ع�������ام دائ�������رة  ۲۳/۷/۲۰۱٥) ف�������ي ۹۳٤الكت�������اب بالع�������دد ( -
الش������ؤون االقتص������ادية واالس������تثمار بمتابع������ة وانج������از مق������ررات االجتم������اع ال������ذي عق������د 
ب������ين المؤسس������ة ووزارة البل������ديات واالش������غال حي������ث ت������م مخ������اطبتهم بموج������ب كتابن������ا 

حي����������ث وردت اج����������ابتهم بموج����������ب  ۲۸/۱۰/۲۰۱٥) ف����������ي ۲۹۹/۳٤۱۷بالع����������دد (رت/
 ۸/۱۱/۲۰۱٥) في ٤۱كتابهم بالعدد (

المتض�������من تكلي�������ف م�������دير ع�������ام ال�������دائرة  ۲۳/۷/۲۰۱٥) ف�������ي ۹۳۰الكت�������اب بالع�������دد ( -
القانوني������ة وم������دير ع������ام دائ������رة الحق������وق واالمتي������ازات بمتابع������ة مق������ررات االجتم������اع 
ال������ذي عق������د ب������ين المؤسس������ة وهيئ������ة التقاع������د العام������ة حي������ث ت������م مخ������اطبتهم بموج������ب 

دائرة ووردت اجاب����������ة ال���������� ۲۲/۱۰/۲۰۱٥) ف����������ي ۲۷۷/۳۳۰كتابن����������ا بالع����������دد (رت/
وت������������م  ۲/۱۰/۲۰۱٥) ف������������ي ۱۲٤۰القانوني������������ة بموج������������ب كت������������ابهم بالع������������دد (ق/

۳۲۸/۳مخ����������اطبتهم م����������رة اخ����������رى بموج����������ب كتابن����������ا بالع����������دد (رت/ ) ف����������ي ۸۱
ألجابتن��������ا عل��������ى الفق��������رات بش��������كل مفص��������ل حي��������ث وردت اج��������ابتهم  ۱۹/۱۱/۲۰۱٥

ك����������ذلك وردت اجاب����������ة دائ����������رة  ۱۰/۱۲/۲۰۱٥) ف����������ي ۱٤۱۳بكت����������ابهم بالع����������دد ِ(ق/
 .۱۷/۱۱/۲۰۱٥) في ٤۲٥بموجب كتابهم بالعدد ( الحقوق واالمتيازات

المتض�������من تكلي�������ف م�������دير ع�������ام ال�������دائرة  ۲۳/۷/۲۰۱٥) ف�������ي ۹۳٥الكت�������اب بالع�������دد ( -
القانوني������ة وم������دير ع������ام ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة وم������دير قس������م الرقاب������ة والت������دقيق 
ال������داخلي بمتابع������ة وانج������از مق������ررات االجتم������اع ال������ذي عق������د ب������ين المؤسس������ة ووزارة 

) ف��������ي ۲۹۳/۳۳٤۸ث ت��������م مخ��������اطبتهم بموج��������ب كتابن��������ا بالع��������دد (رت/المالي��������ة حي��������
ووردت اجاب�����������ة  ال�����������دائرة القانوني�����������ة بموج�����������ب كت�����������ابهم بالع�����������دد  ۲/۱۰/۲۰۱٥
 .  ۲۸/۱۰/۲۰۱٥) في ۱۲٥۳(ق/
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 ثالثا / نتائج اعمال قسم التفتيش 
 

عمليات الفحص قسم التفتيش من األقسام الرئيسية في مكاتب المفتشين العموميين ومن مهامه إجراء يعد 
المادي والتحقق الفعلي المبرمج والوقوف على واقع نشاطات وإجراءات المؤسسة متبعا برامج عمل معدة 
مسبقا للتأكد من إن التنفيذ قد تم وفق القوانين واألنظمة والتعليمات من خالل تقارير ووثائق ومستندات 

محولة إلى القسم المتعلقة بوجود أعمال الغش ووسائل توثيق وأيضا تلقي الشكاوى الواردة إلى المكتب وال
والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التدبير والتي تؤثر على مصالح المؤسسة وإجراء الالزم بشأنها 

قامة زيارات تفتيشية لدوائر إ ۲۰۱٥لعام  / شعبة التفتيش اإلداري والماليوتنفيذا لخطة عمل قسم التفتيش
 حسن تنفيذ العمل وتطبيق القوانين والتعليمات.ومديريات المؤسسة لضمان 

 

  عمليات الفحص املادي والتحقق ( الزيارات التفتيشية ) –أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد الزيارات التفتيشية ت
 ≥¥ الزيارات التفتيشية لمديريات ودوائر المؤسسة واللجان الخاصة ۱
 ∞± الزيارات التفتيشية لمشاريع المؤسسة ۲



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

٤٥ 

 

 الشكاوى الواردة واملتابعة (عدد الشكاوى الواردة وكتب املتابعة ونسبة االجناز) – ب
 

 قيد املتابعة املنجز منها العدد املوضوع العدد الكلي ت
۱ 

 )۳۸۰الشكاوى (
۱ ۱۸۰ شكاوى البريد المباشر ۷ ۱۳ 

 ٥ ۱۹٥ ۲۰۰ شكاوى البريد االلكتروني ۲
 ۱۳ ۱۱۲ ۱۲٥ كتب المتابعة )۱۲٥كتب المتابعة ( ۳

 

 يقصد بعب�ارة قي�د المتابع�ة إي إن موض�وع الش�كوى مخاط�ب ب�ه دائ�رة معين�ة م�ن دوائ�ر المؤسس�ة   -مالحظة :

 . التقريرهذا ولم ترد اإلجابة لغاية إعداد ذات العالقة 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 المنجز 
۹۳% 

 قيد المتابعة
۷% 

عدد شكاوى البريد المباشر لعام 
 ۱۸۰والبالغة  ۲۰۱٥

 المنجز 
۹۷% 

 قيد المتابعة
۳% 

عدد شكاوى البريد االلكتروني لعام 
 ۲۰۰والبالغة  ۲۰۱٥

 المنجز 
۹۰% 

 قيد المتابعة
۱۰% 

 ۱۲٥والبالغة  ۲۰۱٥عدد كتب لعام 
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     / شــعبة التفتــيش اإلداري واملــايل التــي قــام بهــا القســمالزيــارات التفتيشــية  / ج

) زيـارة لـدوائر ومـديريات املؤسسـة ٥٢( ٢٠١٥للمديريات واللجان اخلاصة خالل عام 
 -ندرج أدناه أهم الزيارات التفتيشية :

 
 / بغداد إىل اجلنة اخلاصة رفحاءالزيارة التفتيشية  .١

 
 اإلجراءات التوصيات املالحظات اجلهة اخلاضعة للتفتيش ت

± 
اللجنة الزيارة التفتيشية إلى 

بتاريخ  رفحاء / بغدادالخاصة 
٤/۲/۲۰۱٥ 

وجد هيكل تنظيمي معتمد ال ي -۱
من قبل معالي رئيس  مصادق عليه

المؤسسة لمؤسستنا وموجة لجميع 
اللجان الخاصة رفحاء في بغداد 

 . والمحافظات

 

اإلسراع بإعداد الهيكل -۱
التنظيمي والعمل بالوصف 
الوظيفي الذي بموجبة يحدد 

 واجبات كل موظف

حة معالي رئيس تم مفات-۱
المؤسسة بكتابنا المرقم 

) في ٤۹/٤٥(ف/
وعرض  ۱۰/۲/۲۰۱٥

 . معاليهالتقرير على 

تأخير ورود إجابات األمم المتحدة  -۲
ومنظمة الصليب األحمر فيما يخص 
محتجزي مخيم رفحاء لدى المملكة 

 .العربية السعودية 

التأكيد على مفاتحة هذه  -۲
الجهات عن طريق التنسيق مع 

وزارة الخارجية بشان تزويد 
المؤسسة بأقراص ليزرية 

تتضمن أسماء الذين تم 
احتجازهم في مخيم رفحاء 

لضمان سرعة انجاز الملفات 
 .لدى اللجان الخاصة رفحاء  

وجه معالي رئيس  -۲
المؤسسة  دائرة المديريات 

لك وكذ واللجان الخاصة 
بإجراء اللجنة الخاصة رفحاء 
الالزم وحسب الهامش 

 . ۱۸/۲/۲۰۱٥المؤرخ في 

وجود عدد من من استمارات التقديم -۳
الخاصة بمحافظة البصرة و ذي قار لم 

يتم مراجعة ممثلي هذة المحافظات 
لغرض استالمها والنظر بها حسب 

 .االختصاص المكاني

توجية ممثلين هذه -۳
المحافظات بالمراجعة واستالم 

االستمارات والنظر بها وفق 
 . القانون 

تم مفاتحة دائرة شؤون  -۳
المديريات واللجان الخاصة 

بموجب كتابنا بالعدد 
/ ۱۸/۲في  ۳/٥۷۷(ف/

) لتنفيذ التوصيات ۲۰۱٥
الواردة في تقرير الزيارة 
 .ومن ضمنها هذه التوصية

المعلومات والخبرة لدى ضعف -٤
الموظفين من الجانب القانوني واإلداري 

 والمحاسبي.

زج الموظفين بدورات -٤
تدريبية لرفع وزيادة الخبرات 

واالستعانة  في هذه المجاالت
بالخبرات من ذوي الكفاءة في 

 .هذة المجاالت

وردت إجابة دائرة  -٤
الحقوق واالمتيازات بموجب 

في  ٤۹۲كتابهم بالعدد (
) بتنفيذ ۲۰۱٥/٤/۲۹

التوصيات الخاصة بدائرتهم 
إحالة المتبقي منها إلى الدائرة 

القانونية والدائرة اإلدارية 
 .والمالية حسب االختصاص
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 الكرخ بغداد / الزيارة التفتيشية ملديرية سجناء  -٢

 
اجلهة اخلاضعة  ت

 للتفتيش
 اإلجراءات التوصيات املالحظات

≤ 
الزيارة التفتيشية إلى 
/  مديرية سجناء الكرخ

بتاريخ  بغداد
۳/۲/۲۰۱٥ 

ال يوجد هيكل تنظيمي معتمد  -۱
من قبل معالي رئيس  عليهمصادق 

المؤسسة لمؤسستنا وموجة لجميع 
 المديريات. 

 

 هكيلبتزويد المديرية -۱

تنظيمي مصادق علية ووصف 
وظيفي يحدد المهام والواجبات 

الرئيسية لكل موظف يعمل 
 .بالمديرية

تم مفاتحة معالي رئيس المؤسسة -۱
) في ۳۸/۳٥۷(ف/ بالعددبكتابنا 

وعرض التقرير على  ۳/۲/۲۰۱٥
 . معاليه

عدم وجود خطة عمل في -۲
المديرية وال نظام داخلي تعمل 

 بموجبه.

العمل على تنظيم خطة ونظام -۲
داخلي وذلك لتنظيم العمل داخل 

 المديرية.

وجه معالي رئيس المؤسسة  -۲
 المديريات واللجان الخاصةدائرة 

بإجراء الالزم  والدائرة اإلدارية
وحسب الهامش المؤرخ في 

على أصل كتابنا  ۱۲/۲/۲۰۱٥
 . أعاله

وجود عدد من الملفات التي  -۳
تعود ألشخاص روجها في وقت 

سابق ولم يراجعوا المديرية لغرض 
استكمال اإلجراءات المتبعة وما 

 .زالت تشغل حيزا في المديرية 

إبالغ أصحاب الملفات المروجة  -۳
بمراجعة المديرية ونشر أسماؤهم  

على موقع االلكتروني للمؤسسة 
 . لغرض استكمال اإلجراءات

تم مفاتحة دائرة شؤون  -۳
المديريات واللجان الخاصة بموجب 

في   ٤/٥كتابنا بالعدد (ف/
) لتنفيذ التوصيات  ۱۹/۲/۲۰۱٥

منها الواردة بتقرير الزيارة ومن ض
 . هذه التوصية  

عدم تحديد مكان مخصص لكل  -٤
شعبة حيث تم دمج أكثر من شعبة 
في غرفة واحدة رغم وجود مكان 

يكفي الستيعاب جميع الشعب من ما 
أدى إلى خلط لإلعمال الموكلة لكل 

 .شعبة

تحديد مكان معين ومخصص  -٤
لكل شعبة و ضرورة الفصل بين 

 .مهام كل شعبة 

تم التأكيد على تنفيذ التوصيات  -٤
بعد مصادقة معالي رئيس المؤسسة 

عليها وذلك بموجب كتابنا بالعدد 
/ ۲۱/٤في  ۱٥۷/۱۲۱۱(ف/

) وكذلك تم زيارة لمتابعة ۲۰۱٥
تنفيذ توصيات الزيارات التفتيشية 

السابقة ضمن الخطة السنوية للقسم 
وذلك بتاريخ  ۲۰۱٥لعام 
وتنظيم محضر  ۲۳/۱۱/۲۰۱٥
عة تنفيذ التوصيات التي تم متاب

تشخيصها في الزيارة السابقة كما تم 
مفاتحة دائرة الحقوق واالمتيازات 

/ ٤۳۳بموجب كتابنا بالعدد (ف/

 .) ۱۰/۱۲/۲۰۱٥في  ۳۹۹٥
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 الرصافة بغداد/ الزيارة التفتيشية ملديرية سجناء -٣

 

 اإلجراءات التوصيات املالحظات اخلاضعة للتفتيش ةاجله ت

۳ 
 

 

 

الزيارة التفتيشية لمديرية 
الرصافة سجناء بغداد / 

 ۳۱/۳/۲۰۱٥بتاريخ 

وجد هيكل تنظيمي معتمد ال ي -۱
من قبل الدائرة  مصادق عليه

اإلدارية والمالية لمؤسستنا 
المديريات وان وموحد لجميع 

هذه المالحظة طالما تم ذكرها 
في تقارير الزيارات التفتيشية 

واللجان السابقة للمديريات 
 . الخاصة

 

الهيكل بتزويد المديرية  -۱
الموحد  وظيفيالالتنظيمي والوصف 

 .لجميع المديريات 

دائرة شؤون تم مفاتحة  -۱
 المديريات واللجان الخاصة 

 بالعددبموجب كتابنا 

۱(ف/ ) في ۲/۱۲۱۲
بتنفيذ التوصيات بعد  ۲۰۱٥/٤/۲۱

مصادقة رئيس المؤسسة على 
وتم التأكيد على هذا  التقرير

الموضوع من خالل مفاتحة الدائرة 
اإلدارية والمالية بموجب كتابنا 

في  ٤۱۷/ ٤٥۸بالعدد (ف/
۲۲/۱۲/۲۰۱٥ (. 

ضعف المعلومات والخبرة  -۲
لدى الموظفين من الجانب 

 القانوني واإلداري والمحاسبي.

 

 

 

 

زج الموظفين بدورات تدريبية  -۲
هذه لرفع وزيادة الخبرات في 

وترشيحهم بالدورات التي  المجاالت
يقيمها مكتبنا على قاعة المؤسسة 

 .بهدف زيادة الخبرة والكفاءة  

وردت إجابة دائرة شؤون  -۲
المديريات واللجان الخاصة وذلك 

في  ٤٥۱بموجب كتابهم بالعدد (
) المبينة فيه ۲۰۱٥/٤/۲۱

أجراءتهم وإجراءات المديرية 
وتنفيذ بعض التوصيات ومن 

نها ترشيح الموظفين بدورات ضم
 .تدريبية بشكل مستمر خالل السنة 

 

عدم تنظيم سجل نظامي يفي  -۳
بالمتطلبات الرقابية وإنما تم 
اعتماد على سجل أساس في 

الحاسبة ومن المحتمل إضافة أو 
 حذف اسم معين منه

فتح سجل نظامي يدوي مع  -۳
االحتفاظ بالعمل في سجل الحاسبة 
 االلكتروني المعتمد في الترويج . 

تم فتح سجل منظم يغلق عند  -۳
غلق الترويج وال يمكن إضافة أي 
اسم فيه وتم مشاهدة ذلك من خالل 
زيارة المديرية المذكورة لغرض 
متابعة تنفيذ توصيات وذلك في 

ونظم محضر  ۷/۱۲/۲۰۱٥
 تابعة بذلك.م
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٤۹ 

 

 بغداد /الزيارة التفتيشية للجنة اخلاصة -٤
 

 اإلجراءات التوصيات املالحظات اجلهة اخلاضعة للتفتيش ت

٤ 
 

 

 

 

الزيارة التفتيشية للجنة 
 بغداد الخاصة / 

 ۱۳/٤/۲۰۱٥ خبتاري

عدم وجود الكادر الوظيفي  -۱
من من ذو الخبرة والكفاءة 

االختصاصات المهمة ومنها 
 .   القانون

رفد اللجنة الخاصة  -۱
ادر وظيفي من ذوي بك

في القانون  الخبرة
واالستعانة بقدرات 

     .الموظفين في هذا المجال

ت�����م مفاتح�����ة دائ�����رة ش�����ؤون  -۱
الم�����ديريات واللج�����ان الخاص�����ة 

(ف/  بالع������ددبموج������ب كتابن������ا 
 ۱۸/٥/۲۰۱٥) ف��ي ۲۰۲/۱٤٥

بتنفي���ذ التوص���يات بع���د مص���ادقة 
ة عل����ى رئ����يس المؤسس����مع����الي 
 التقرير.

ع���دم وج���ود ص���يانة وأدام���ه  -۲
لمط����افئ الحري����ق المثبت����ه ف����ي 
جدران اللجنة الخاصة مما يعن�ي 

  . عدم وجود جدوى من وجودها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ود هيك����ل تنظيم����ي وج���� ع����دم -۳
من قبل الدائرة  معتمد مصادق عليه

 اإلدارية والمالية لمؤسس�تنا وموح�د

اللج���ان الخاص���ة لجمي���ع  وموج���ه 
هذه المالحظة طالما تم ذكره�ا وان 

ف����ي تق����ارير الزي����ارات التفتيش����ية 
الس�������ابقة للم�������ديريات واللج�������ان 

 .الخاصة

 

إدامة وزيادة مطافئ . ۲
الحريق المثبتة في المديرية 
لتالفي حوادث الحريق 
ولوجود ملفات و وثائق 

 . مهمة في اللجنة الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيك���ل بتزوي���د المديري���ة  -۳
 وظيفيال�� التنظيم��ي والوص��ف

 الموحد لجميع المديريات

 

ت�����م مفاتح�����ة دائ�����رة ش�����ؤون  -۲
الم�����ديريات واللج�����ان الخاص�����ة 

(ف/  بالع������ددبموج������ب كتابن������ا 
 ۱۸/٥/۲۰۱٥) ف��ي ۲۰۲/۱٤٥

بتنفي���ذ التوص���يات بع���د مص���ادقة 
رئ����يس المؤسس����ة عل����ى مع����الي 
كم����ا ت����م التأكي����د عل����ى  التقري����ر

الموض��وع بموج��ب كتابن��ا بالع��دد 
ف����������������������������ي  ٤۳۱/۳۹۷۳(ف/
) م��������ن خ��������الل ۱۰/۱۲/۲۰۱٥

زي��ارة اللجن��ة الم��ذكورة لغ��رض 
 .متابعة تنفيذ التوصيات     

 

 

ت��م مخاطب��ة ال��دائرة اإلداري��ة  -۳
والمالي�����ة حس�����ب االختص�����اص 
بموج����������ب كتابن����������ا بالع����������دد 

ف���������������������������ي  ٤۳۱/۳۹۷۳(ف/
) والتأكي���د علي���ة ۱۰/۱۲/۲۰۱٥

خ���الل زي���ارة متابع���ة تنفي���ذ م���ن 
   ۲۳/۱۱/۲۰۱٥التوصيات في 
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٥۰ 

 

 الزيارة التفتيشية لقسم التقاعد واألرشيف -٥
 

 اإلجراءات التوصيات املالحظات اجلهة اخلاضعة للتفتيش ت

٥ 

الزيارة التفتيشية 
لقسم التقاعد 

 المرتبطواألرشيف 

الشؤون دائرة ب
االقتصادية 

واالستثمار   بتاريخ 
۹//۲۰۱٥ 

عدم أرشفة أضابير السجناء و  -۱
المعتقلين السياسيين الموجودة في 
األرشيف الكترونيا وذلك للحفاظ 

عليها من التلف أو الفقدان أو 
 تعرضها آلي أمر طارئ    . 

أرشفة جميع أضابير  -۱
السجناء و المعتقلين 

السياسيين الموجودة في 
األرشيف الكترونيا 

وتدريب الموظفين على 
 الموجودةاألجهزة 

 .الخاصة باألرشفة

تم مفاتحة معالي رئيس  -۱
المؤسسة بموجب كتابنا 

۲٤٤/۱۷بالعدد ف/ في  ۹
ضمن التقرير  ۲۰۱٥//۱٥

والتوصيات التي تم 
 .  المصادقة عليها

قلة عدد كادر القسم من  -۲
الموظفين وخصوصا من 

 االختصاص (الحاسبة واإلدارة).  

 

 

 

 

 

 

 

عدم صيانة مطافئ الحريق  -۳
الموجودة في القسم وعدم فحصها 

  لمعرفة صالحية عملها.

رفد القسم بموظفي   -۲
من ذوي الخبرة 

االختصاص في هذه 
المجاالت لتزايد حجم 

 العمل الموجود في القسم. 

 

 

 

 

 

توجيه شعبة الدفاع  -۳
المدني بصيانة مطافئ 
الحريق وتثبيت تاريخ 
الصيانة عليها بشكل 

 . دوري

وج������ه مع������الي رئ������يس  -۲
المؤسس�����ة دائ�����رة الش�����ؤون 
االقتص������������ادية بمعالج������������ة 
المالحظ����ات الم����ذكورة ف����ي 
التقري������������ر والتوص������������يات 
المص�����ادق عليه�����ا وحس�����ب 
ه��������امش مع��������الي رئ��������يس 
المؤسس�������ة الم�������ؤرخ ف�������ي 

۱//۲۰۱٥. 

 

ال�������دائرة ت�������م مخاطب�������ة  -۳
اإلداري����ة والمالي����ة وال����دائرة 

بموج�����ب الكت�����اب  القانوني�����ة
في  ۱۹۷۰/ ۲۷۷المرقم (ف/

لغرض تنفي�ذ ) ۲۰۱٥//۳۰
التوص���������يات وق���������د وردت 
اإلجابة بموجب كتابهم بالعدد 

) ۸/۷/۲۰۱٥ف������������ي  ٤٤۰(

بإحالة التوصيات إلى األقسام 
 . ذات العالقة لتنفيذها
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٥۱ 

 

االقتصـــادية شـــؤون الشـــؤون اللجـــان املـــرتبط بـــدائرة  الزيـــارة التفتيشـــية لقســـم -٦
 . واالستثمار

 

 اإلجراءات التوصيات املالحظات للتفتيشاجلهة اخلاضعة  ت

 

 الزيارة التفتيشية لقسم

شؤون اللجان المرتبط 
شؤون البدائرة 
 االستثمارو االقتصادية

 ۷/۷/۲۰۱٥بتاريخ 

وجود عدد كافي عدم -۱
من الموظفين ومن ذوي 
االختصاص (اإلدارة ، 

  الحاسبة)  

رفد القسم بموظفي  -۱
من هذا االختصاص 

لتسهيل وسرعة انجاز 
القسم لما يعانيه القسم 

من تأخير في اإلجابات 
للكتب التي ترد للقسم 

من دوائر الدولة 
 .المختلفة  

تم مفاتحة معالي رئيس -۱
المؤسسة بموجب كتابنا بالعدد 

في  ۲۸۷/۲۰۸۸ف/(
المتضمن )  ۸/۷/۲۰۱٥

ي وقد وجه معالتقرير الزيارة 
رئيس المؤسسة الدائرة 

المعنية لتنفيذ التوصيات 
وحسب الهامش المؤرخ 

۹/۷/۲۰۱٥  . 

ضعف التنظيم في  – ۲
األمور اإلدارية للقسم 

وتأخر بعض اإلجابات 
 حوله صحة الصدور  .

 

 

 

 

 

لوحظ وجود ظاهرة  -۳
مراجعة موظفي المؤسسة 
للقسم المذكور لتوسط في 

انجاز عمل معين داخل 
 .القسم 

. تنظيم األمور ۲
اإلدارية للقسم والعمل 
على سرعة اإلجابات 
للوزارات ومؤسسات 

الدولة بشان صحة 
و توفير  الصدور

 ناحتياجات القسم م
 حاسبات ولوازم أخرى. 

   

منع أو الحد من هذه  -۳
الظاهرة المذكورة      

لتجنب اإلرباك 
الحاصل في انسيابية 

 .العمل  

ت��������م مخاطب��������ة ال��������دائرة -۲
كورة والقس���م الت���ابع له���ا الم���ذ

لتنفي�������ذ التوص�������يات عليه�������ا 
(ف/  بموج���ب الكت���اب الم���رقم

ف��������������������������������ي  ۲۹۹/۲۲۸٥
بعد مص�ادقة   ) ۲۹/۷/۲۰۱٥

عل��ى مع��الي رئ��يس المؤسس��ة 
 . التقرير

 

وردت إجاب��������ة ال��������دائرة  -۳
المعنية بموج�ب كت�ابهم بالع�دد 

) ۱۸/۸/۲۰۱٥ف����������ي  ۹۲۸(

بوض��ع إلي��ة العم��ل والح��د م��ن 
ظ������اهرة مراجع������ة م������وظفي 

سس�������ة للقس�������م وك�������ذلك المؤ
إج��������راءاتهم بش��������ان تنفي��������ذ 

 التوصيات المذكورة .
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ــم  -٧ ــية لقس ــارة التفتيش ــاتالزي ــعبة اآللي ــازن وش ــرتبط املخ ــب تنيامل ــة دائرة ال اإلداري
 .واملالية

 

اجلهة اخلاضعة  ت
 للتفتيش

 اإلجراءات التوصيات املالحظات

۷ 

 التفتيشية لقسم الزيارة

المخازن وشعبة 
المرتبطتين اآلليات 

بالدائرة اإلدارية 
بتاريخ  والمالية

۱۱/۸/۲۰۱٥ 

عدم تسلسل أرقام  -۱
المتبعة  ةبطاقات ألمخزني

 .  في قسم المخازن  

إعادة تسلل أرقام  -۱
المواد الداخلة 

للمخزن وتثبيت ذلك 
الرقم في البطاقات 
المخزية إلغراض 

السيطرة على 
 .الموجودات

تم مفاتحة معالي رئيس  -۱
سة بموجب كتابنا المؤس
في  ۳۱٥/۲٤۸۰ف/(بالعدد 

المتضمن )  ۱۲/۸/۲۰۱٥
 و التوصياتتقرير الزيارة  

 لمصادقة عليها.ل

قلة الكادر الوظيفي  - ۲
السواق الموجود من 

بشعبة اآلليات وضيق 
المكان المخصص 

للمخازن وسوء البنية 
التحتية للبناية وعدم 

صيانة مطافئ الحريق 
 المخازن.في  الموجودة

 

وجود كميات كبيرة  -۳
من األثاث المستهلك 

وأجهزة كهربائية غير 
 .صالحة لالستعمال  

رفد شعبة اآلليات  -۲
لموظفين من 

اختصاص سواق 
وتهيئة المكان 

المناسب للمخازن 
وإدامة صيانة مطافئ 

 الحريق.

 

 

مخاطبة الجهات  -۳
ذات العالقة المتمثلة 

بوزارة المالية لغرض 
تشكيل لجنة مشتركة 
لتثمين وبيع وشطب 

هذه الموجودات 
 .والتخلص منها 

 

ت�������م مخاطب�������ة ال�������دائرة  -۲
لتنفي������ذ  اإلداري������ة والمالي������ة

التوص����يات عليه����ا بموج����ب 
ف�ي  ۳۹۹/۳۳٥۰الكتاب (ف/

) بع���������������������د ۲/۱۰/۲۰۱٥
مص�������ادقة مع�������الي رئ�������يس 

 ا.المؤسسة عليه

 

 

ال���دائرة عل���ى  التأكي���دت���م  -۳
لتنفي������ذ  اإلداري������ة والمالي������ة

التوص����يات عليه����ا بموج����ب 
ف���ي  ٤٤/۳۸۷۱(ف/ كتابن���ا

۸/۱۲/۲۰۱٥ ( 
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٥۳ 

 

 املديرية يف قضاء بلد   ةملديرية سجناء الدجيل  و ممثليالزيارة التفتيشية  -٨
 

 اإلجراءات التوصيات املالحظات اجلهة اخلاضعة للتفتيش ت

۸ 
 

الزيارة التفتيشية   
لمديرية السجناء الدجيل  

وممثلية المديرية في 
 ۱۳بتاريخ   قضاء بلد

/۱۲/۲۰۱٥ 

وج��د هيك��ل تنظيم��ي معتم��د ي  ال  -۱
م����ن قب����ل ال����دائرة  مص����ادق علي����ه

اإلداري��ة والمالي��ة لمؤسس��تنا وموح��د 
المديريات وان هذه المالحظة لجميع 

طالما تم ذكرها في تقارير الزي�ارات 
التفتيشية السابقة للم�ديريات واللج�ان 

 .الخاصة

الهيك���ل بتزوي���د المديري���ة  -۱
 وظيفيال��التنظيم��ي والوص��ف 

 .الموحد لجميع المديريات

 

ت���م مفاتح���ة مع���الي رئ���يس  -۱
المؤسسة بموجب كتابن�ا بالع�دد 

ف�����������������������ي  ٤٤۸/٤۰۹٤ف/(
المتض��������من )  ۱۷/۱۲/۲۰۱٥

تقري����ر الزي����ارة والتوص����يات 
الت�����ي ت�����م المص�����ادقة عليه�����ا 

 ال��دوائر المعني��ة ب��ذلكوجي��ه وت

 بذلك .

لوحظ ب�ان جمي�ع الح�راس  – ۲
األمني��ين ه��م م��وظفين بعق��د م��ع 
المؤسس�����ة رغ�����م المخاطب�����ات 
المتكررة إل�ى وزارة الداخلي�ة / 
مديرية حماية المنشات الحيوي�ة 
لغ����رض تثبي����تهم عل����ى م����الك 

 الوزارة أسًوةً بأقرانهم.

 

 

عل��ى ال��دائرة اإلداري��ة  -۲
والمالي��ة للمؤسس��ة التأكي��د 
عل����ى موض����وع مطالب����ة 
وزارة الداخلي��ة / مديري��ة 
حماي��ة المنش��ات الحيوي��ة 
بتثبي�������ت عل�������ى م�������الك 

 .الوزارة 

 

 

 .  تم مخاطبة  -۲

ال�����دائرة الم�����ذكورة بموج�����ب 
 ٤٥۷/٤۱كتابن��ا بالع��دد(ف/

) لتنفي������ذ ۲۲/۱۲/۲۰۱٥ف������ي 
التوص�����يات ال�����واردة بتقري�����ر 

ة المصادق عليه من قب�ل الزيار
معالي رئيس المؤسسة وتزوي�د 
دوائ�������ر المؤسس�������ة المعني�������ة 

 والمديرية بنسخة من التقرير
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 الشكاوى / د
ورد  ۲۰۱٥/ شعبة التفتيش اإلداري والمالي لعام  استنادا إلى الخطة السنوية المعدة من قبل قسم التفتيش

سواء كانت  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥ولغاية  ۲/۱/۲۰۱٥الفترة من  ) شكوى خالل۳۸۰إلى مكتب المفتش العام (
 .الخاص بالمكتببشكل مباشر إلى قسم التفتيش أو عن طريق البريد االلكتروني 

 

  ٢٠١٥كشف الذمم املالية لعام  هـ/ 
المتضمن اإللزام ذوي الدرجات  ۲۰۱۱) لسنة ۲) من قانون هيئة النزاهة رقم (۱۷استناداً إلى المادة (

بأعمام  قسم التفتيش / شعبة التفتيش اإلداري والماليالخاصة لملئ استمارة كشف الذمم المالية يقوم 
ي االستمارة في هذه  على السادة المكلفين والمشمولين بمل ۲۰۱٥استمارة كشف الذمم المالية لسنة 

ويتم شمولهم بملي تقرير ختامي عن  أو تم إنهاء تكليفهمالمؤسسة  من الذين ما زالوا داخل الخدمة ومن 
الذمة المالية وإرسالها إلى هيئة النزاهة / دائرة الوقاية وبلغ عدد االستمارات الختامية المرسلة إلى الهيئة 

) استمارات وال داخل الخدمة فقد بلغت ( اسلة للذين ما زالوإما عدد االستمارات المر  ات) استمار٥(
   ۲۰۱٥أي مكلف امتنع عن تقديم الكشف عن الذمة المالية لسنة  ديوج

 

 

 الئحة السلوك الوظيفي و/ 
والمعدل�������ة بالتعليم�������ات  ۲۰۰٥) لس�������نة ۱أوال) م�������ن تعليم�������ات رق�������م (-۱اس�������تناداً إل�������ى الم�������ادة (

(يلت�����زم ك�����ل موظ�����ف ف�����ي دوائ�����ر الدول�����ة ومنتس�����بي  والت�����ي ت�����نص عل�����ى ۲۰۰) لس�����نة ۱رق�����م (
قواع�����د الس�����لوك ال�����وظيفي) وف�����ق نم�����وذج المعم�����م إل�����ى دوائ�����ر الدول�����ة  ةالقط�����اع الع�����ام بالالئح�����

وتع�����د ه�����ذه القواع�����د ش�����رطا م�����ن  ال�����دائرة القانوني�����ة المختلف�����ة  والمع�����د م�����ن قب�����ل هيئ�����ة النزاه�����ة /
الت������زام المؤسس������ة بحف������ظ ن ونظ������راً ألهمي������ة ه������ذه االس������تمارة فق������د ت������ابع القس������م يش������روط التعي������

االس�����تمارة لقواع�����د الس�����لوك ال�����وظيفي ف�����ي ك�����ل اض�����بارة لك�����ل موظ�����ف بع�����د اطالع�����ه و التوقي�����ع 
) ف��������ي ۳۱۰عليه��������ا اس��������تنادا إل��������ى م��������ا ورد ف��������ي كت��������اب هيئ��������ة النزاه��������ة ذي الع��������دد (و.س/

كم�������ا ورد إل�������ى مكتبن�������ا كت�������اب األمان�������ة العام�������ة لمجل�������س ال�������وزراء ذي الع�������دد (م  ۲/۲۰۱۳/
) معطوف����������ا عل����������ى كت����������اب هيئ����������ة النزاه����������ة / ال����������دائرة ۹/٤/۲۰۱٥ف����������ي  ٥/۱۸۳/۱۱٥۳۲خ/

) ال�������ذي تض�������من الئح�������ة س�������لوك منتس�������بي ۳۰/۳/۲۰۱٥ف�������ي  ۱/۱۹٤۳القانوني�������ة بالع�������دد (ق ت/
مكات����ب المفتش����ين الع����امين وت����م ملئه����ا م����ن قب����ل موظفين����ا وحفظه����ا ف����ي األض����ابير الخاص����ة به����م 

 .  وتابع مكتبنا هذه اإلجراءات وفق القانون
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  فرع الفرات االوسط / نتائج اعمال  رابعاً 
 البيانات الرقمية لفرع الفرات االوسط  - أ

 العدد الموضوع ت

 ۹ مالك الفرع اوال
 ٥ عدد زيارات تقويم اداء ثانيا
 ۷ عدد زيارات التفتيشية ثالثا
 ٥۲ عدد السلف المدققة رابعا

 دينار ۰,۹٥۰,۲٥۰ مبالغ السلف المدققة خامسا

 ۷٥ عدد اضابير الموظفين المدققة سادسا

 ۲۷ عدد الشكاوى سابعا

 ۲۳ عدد الشكاوى المنجزة ۱

 ٤ عدد الشكاوى قيد االنجاز ۲
 ۲۲ عدد االخبارات ثامنا

 ۱۷ عدد االخبارات المنجزة ۱

 ٥ قيد االنجاز عدد االخبارات ۲
 ۱۹۳ الخط الساخن تاسعا

 ۳۹۱ عدد الكتب الصادرة عاشرا

 ۲۲۹ الكتب الواردةعدد  احد عشر

 ۱۱ عدد اللجان المشكلة اثنى عشر

 ۳ عدد المقترحات المقدمة الى السيد المفتش ثالث عشر
 ۱ عدد الدراسات المقدمة الى السيد المفتش رابع عشر

 ۱۷ عدد المعامالت االدارية المدققة خامس عشر

 ۱۱ عدد اللجان التحقيقية التي اشترك بهام موظفو الفرع سادس عشر
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االط���الع عل���ى س���ير العم���ل ومتابع���ة الكت���ب المتداول���ة ب���ين الم���ديريات ودوائ���ر  -:  - ب
 -المؤسسة ومن خالل ذلك تم رصد مجموعة من المالحظات وندرج بعضها :

من خالل االطالع  على قائمة رواتب مديرية واسط لشهر تموز وحزيران الحظنا وج�ود  -۱
) حيث كان الراتب االسمي للموما اليه ف�ي ش�هر حزي�ران  خ ع دتباين في راتب السيد ( 

) ف���ي ۷/۲۷۳۷حس���ب كت���ابهم الم���رقم (  ٤) دين���ار بالدرج���ة السادس���ة /۳۸۰۰۰۰ه���و ( 
 ۳) بالدرج��ة الخامس��ة /۷۳۷۰۰۰بنم��ا ج��اء راتب��ه االس��مي ف��ي ش��هر تم��وز ( ۲/۷/۲۰۱٥

۷/۲۸وحس��ب كت��ابهم الم��رقم  ( بموج��ب ، وق��د ت��م مفاتح��ة مكتبن��ا ۲۰۱٥/ ۲۱/۷) ف��ي ۱
لغرض مفاتحة الدائرة االدارية والمالية ف�ي  ۳/۱۱/۲۰۱٥) في ۲۷كتابنا المرقم ( ط ر/

 المؤسسة إلعالمنا سبب التباين الحاصل في الراتب االسمي  للموما اليه.

م���ن خ���الل االط���الع عل���ى كت���اب اللجن���ة الخاص���ة ف���ي النج���ف االش���رف الم���رقم ( ل  -۲
باألس�ماء الت�ي ل�ديها نق�ص كفال�ه ض�من المتضمن قائمة  ۱۲/۸/۲۰۱٥) في  ٤/۱۰۲خ/

) ض��من قائم��ة ۸,۹,۱۰) حي��ث الحظن��ا االس��ماء ال��واردة ض��من تسلس��الت (۱الوجب��ة (
) ف�����ي ٤/۹۷۷الكت�����اب اع�����اله ق�����د وردت الحق�����ا بكت�����اب اللجن�����ة ذي الع�����دد ( ل خ / 

) غي��ر موج��ود ۷وق��د اش��ر ازاء ك��ل م��نهم (رد طل��ب ) والتسلس��ل رق��م (  ۲۱/۹/۲۰۱٥
) من الضوابط المنظمة لعمل اللجان الخاص�ة ف�ي المؤسس�ة رق�م ( ( اصال خالف المادة

 . ۲۰۱٤) لسنة ۷

من خالل اطالعنا على نسخة من التوجيهات الصادرة من قبل مدير قسم الرقابة والتدقيق  -۳
الداخلي في المؤسسة والمتضمنة ابواب الصرف الشهرية لمديريات واللجان الخاص�ة ف�ي 

 -ن ماياتي :المؤسسة وبخصوصة نود ان نبي

ان من سياقات العم�ل االداري ان يك�ون تحدي�د اب�واب الص�رف م�ن قب�ل ال�دائرة االداري�ة  - أ
والمالي��ة ف��ي المؤسس��ة وحس��ب التبويب��ات المص��ادق عليه��ا ف��ي الموازن��ة التخطيطي��ة لع��ام 

ض���من تخصيص���ات المؤسس���ة ويج���ب ان تك���ون معمم���ة بموج���ب كت���اب رس���مي  ۲۰۱٥
العام لمتابعة تنفيذها عن�د ت�دقيق الس�لف المص�روفة وترسل صورة منه الى مكتب المفتش 

 في المديريات واللجان الخاصة في المؤسسة .

ليس من صالحية مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسة تحديد ابواب الصرف   - ب
من خالل تدخله في اصدار توجيهات ب�ذلك ، ولك�ن اختصاص�ه يتض�من ت�دقيق الحس�ابات 

راجعة االجراءات االدارية في المؤسسة وتشكيالتها ف�ان ت�م رص�د والسلف المصروفة وم
تج��اوز عل��ى اب��واب الص��رف او اي مخالف��ة مالي��ة اخ��رى ف��ان م��ن واج��ب قس��م الرقاب��ة 
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والتدقيق الداخلي ابالغ الجهة المخالفة من اجل  تصحيح تلك المخالفة وليس له الح�ق ف�ي 
 المناقله بين األبواب . إصدار توجيهات بالصرف او إعطاء صالحيات بالصرف او

۱۱/۱۲م��ن خ��الل اطالعن��ا عل��ى كت��اب اللجن��ة الخاص��ة ف��ي البص��رة الم��رقم (  -٤ ) ف��ي ۱
والمتضمن التقرير الشهري للبصمة االلكتروني�ة لم�وظفي اللجن�ة لش�هر أي�ار   ۲۰۱٥//۱

ومن خالل التدقيق الحظنا تباين في وقت خروج وانصراف الموظفين اللجنة ، تم إرس�ال 
ال��ى مكتبن��ا المق��ر لغ��رض مفاتح��ة ال��دائرة  ۳/۱۱/۲۰۱٥) ف��ي ۲۷۷لم��رقم ( ط ر/كتابن��ا ا

اإلداري��ة والمالي��ة ف��ي مؤسس��تنا بخص��وص تزوي��دنا بوق��ت الحض��ور واالنص��راف وفت��رة 
السماح المخصصة لموظفي المؤسسة  ف�ي جه�از البص�مة ليتس�نى لن�ا إج�راء ال�الزم ، ت�م 

دائرة اإلداري��ة المالي��ة / قس��م الم��وارد تزوي��دنا بنس��خة م��ن األم��ر اإلداري الص��ادر م��ن ال��
والمتض��من االعم��ام الص��ادر بخص��وص   ۳۰/۱/۲۰۱٤) ف��ي ۲۰۰۷البش��رية الم��رقم ( 

اوق�ات ال�دوام الرس�مي وفت�رة الس�ماح ، ت�م مخاطب�ة اللجن�ة الخاص�ة ف�ي البص�رة لغ�رض 
 وق�د ت�م ۲۰۱٥تزويدنا بموقف االجازات االعتيادية والزمنية لم�وظفي اللجن�ة لش�هر اي�ار 

 حث اللجنة على ضرورة االلتزام بمضمون اعمام المؤسسة اعاله.

) ف��ي ۲۰م��ن خ��الل اطالعن��ا عل��ى كت��اب اللجن��ة الخاص��ة ف��ي الديواني��ة الم��رقم ( ل خ/ -٥
والمتض��من ق��وائم بج��رد الم��واد المس��تهلكة والموج��ه ال��ى ال��دائرة اإلداري��ة   ۱۲/۱/۲۰۱٥

ا المق�ر لغ�رض مفاتح�ة ال�دائرة والمالية ف�ي المؤسس�ة ، حي�ث ت�م إرس�ال كت�اب ال�ى مكتبن�
اإلدارية والمالية ألعلمنا إجراءاتهم المتخذة بخص�وص كت�اب اللجن�ة أع�اله ، وت�م مفاتح�ة 
ال���دائرة اإلداري���ة والمالي���ة م���ن قب���ل قس���م التفت���يش بمكتبن���ا المق���ر بموج���ب كت���ابهم ( ف/ 

۳ إلعالمه��م اإلج��راءات المتخ��ذة بخص��وص كت��اب اللجن��ة  ۳۰/۹/۲۰۱٥) ف��ي ۸/۲۹۹۷
) ف��ي ۱٤۲۰اله ، تم��ت االجاب��ة م��ن قب��ل ال��دائرة اإلداري��ة والمالي��ة بموج��ب كت��ابهم ( أع��
والموج�ه ال��ى اللجن��ة الخاص��ة ف��ي الديواني��ة إلعالمه��م  بتش��كيل لجن��ة م��ن  ۱۰/۲۰۱٥/۱٥

ق��بلهم لغ��رض تقي��يم الم��واد واألث��اث واألجه��زة المس��تهلكة المش��ار اليه��ا ف��ي كت��اب اللجن��ة 
 اعاله.

) ۹/۲۷۰۱الكتب الصادرة من مديرية كربالء المقدسة المرقمة (  من خالل االطالع على -

 ۱۰/۸/۲۰۱٥) ف�����ي ۹/۲۷۰۰و(  ۲۸/۷/۲۰۱٥) ف�����ي ۹/۲٥۸۱و ( ۱۰/۸/۲۰۱٥ف�����ي 

والمتضمنة مبالغ مستلمة م�ن قب�ل الس�جناء والمعتقل�ين ال�ذين ابطل�ت ق�راراتهم ، حي�ث ت�م 
متي��ازات ف�ي المؤسس��ة ارس�ال كتبن�ا ال��ى مكتبن�ا المق��ر لغ�رض مفاتح�ة دائ��رة الحق�وق واال

 ألعلمنا أجراءتهم المتخذة بخصوص تلك المبالغ  .
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االطالع على األوامر اإلدارية الصادرة ومطابقتها مع الصالحيات الممنوحة ومن خالل   -ج
 -: يذلك الحظنا ما يأت

 

من قبل مدراء المديريات لتوزيع األعم�ال ب�ين الم�وظفين  خالف�ا  تم أعداد أوامر أدارية -۱
 للهيكلية  الجديدة للمؤسسة .

الحظنا تكرار اسماء موظفين في لجن�ة اعت�دال االس�عار ولجن�ة المش�تريات ف�ي مديري�ة  -۲
 كربالء المقدسة .

الحظن��ا بع��ض الم��ديريات ل��م يص��دروا  اوام��ر اداري��ة عن��د ايف��اد منس��وبهم  ال��ى مق��ر  -۳
 سة .المؤس

الحظن��ا م��ا االط��الع عل��ى الس��جالت الخاص��ة بالم��ديريات واللج��ان الخاص��ة وم��ن خ��الل ذل��ك  -د 
 -:يأتي

 وجود حاالت شطب وتحبير في سجل الوارد في الشعبة اإلدارية في بعض المديريات . - أ

 عدم وجود سجالت للمراجعين في استعالمات في بعض المديريات  . - ب

 ير الخاصة بزيارات تقويم االداء.وتم ذكر  تلك المالحظات في التقار

تم تدقيق السلف الواردة الى فرعنا من المديريات واللجان الخاصة وحسب الجدول   -هـــ 
   -ادناه:

 مبلغ السلف المصروفة عدد السلف المديرية ت

 ۸۳٥۰۰۰۰ ۷ النجف االشرفمديرية  ۱

 ۲٥۰۰۰۰۰ ۲ واسطمديرية  ۲

 ۲۱۲٥۹۰۰۰ ۱٥ كربالء المقدسةمديرية  ۳

 ۱۱۹٥۰۰۰ ۱ مديرية ذي قار  ٤

 ۱۰۰۰۰۰۰ ۱ اللجنة الخاصة في النجف االشرف ٥

 ۲۲٥۰۰۰۰ ۳ ذي قار اللجنة الخاصة في 

 ۹٥٥۸۲٥۰ ۷ اللجنة الخاصة في البصرة ۷

 ٤۲۷۰۰۰۰ ٥ اللجنة الخاصة في واسط ۸

 ۲۹۹۳۰۰۰ ٥ اللجنة الخاصة في كربالء المقدسة ۹

 ۳٥۰۰۰۰۰ ۳ الديوانيةاللجنة الخاصة في  ۱۰

 ٤۰۷٥۰۰۰ ۳ لجنة رفحاء النجف  ۱۱

 ۰۹٥۰۲٥۰ ٥۲ المجموع
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 -:ت نذكر أهمها مالحظاعدة أعاله  تم رصد في الجدول ومن خالل تدقيق السلف 

 

حي��ث ت��م  تج��اوز عل��ى الص��الحيات الممنوح��ة لم��دير الف��رع للص��رف ف��ي  بع��ض الم��ديريات -۱
 . مخاطبة المديريات بتالفي االخطاء مستقبال

) الموظ�ف ف�ي مديري�ة ك�ربالء والب�الغ  ك ح كتكرار في صرف ف�ي مبل�غ اإليف�اد للس�يد (   -۲
 ) دينار حيث تم اعادة المبلغ الى الدائرة االدارية والمالية من قبل المديرية اعاله۷۰۰۰۰(

لموفدين من المديريات يتم من خ�الل ال�دائرة إن تنظيم استمارة  صرف االيفادات للموظفين ا -۳
اإلداري��ة والمالي��ة للمؤسس��ة وت��م التوص��ية ب��ان يك��ون تنظ��يم االس��تمارة والص��رف م��ن خ��الل 

 المديريات بعد مباشرة الموظف  الموفد في دائرته .

 

االطالع على الية رفع الطلبات من المديريات الى اللجان الخاصة وتدقيق الطلبات   -و
  -وتم مالحظة ما ياتي : المرفوعة 

وجود نواقص في المعامالت المرفوع�ة م�ن قب�ل المديري�ة ال�ى اللجن�ة الخاص�ة والمتمثل�ة  -۱
بالكفاالت وصور القيد مما ي�ؤخر عم�ل اللجن�ة عن�د اس�تكمال اإلج�راءات كم�ا ف�ي اللجن�ة 

 الخاصة في واسط.

به�م م�ع وج�ود وجود عدد من المع�امالت ل�م  يراج�ع أص�حابها وال توج�د وس�يلة اتص�ال  -۲
 نواقص في أضابيرهم كما في اللجنة الخاصة في النجف و واسط .

التأخير في اجابة الدوائر مما يؤدي الى تاخير في حسم الطلبات كم�ا ف�ي اللجن�ة الخاص�ة  -۳
 في واسط .

تم مفاتحة مكتبنا وإعالمهم بتلك المالحظات عن طريق التقارير المرسلة الى االجراءات : 
 مكتبنا .

 ۱۰۰سبة االنجاز في تدقيق السلف الواردة الى الفرع بلغت ن
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الف��رات  واللج��ان الخاص��ة ف��ي م��ديرياتلم��وظفي الص��حة ودق��ة األض��ابير الشخص��ية  ض��مان -ح
 -األوسط والجنوب ولضمان تحقيق الهدف تم انجاز المهام التالية :

الفرات األوسط والجنوب واللجان الخاصة في محافظات مديريات التدقيق جميع أضابير موظفي  -۱
م��ن خ��الل توص��ياتنا باس��تكمال كاف��ة وذل��ك غي��ر المدقق��ة مس��بقا بس��بب التعيين��ات أو الت��نقالت 

لم��وظفي األص��لية الن��واقص الت��ي كان��ت تش��وب تل��ك األض��ابير علم��ا إن األض��ابير الشخص��ية 
ر والج��دول أدن��اه يوض��ح ع��دد األض��ابيالم��ديريات واللج��ان الخاص��ة موج��ودة ف��ي مق��ر المؤسس��ة 

 المدققة :

 عدد األضابير المدققة عدد الموظفين المديرية ت

 ۲۲ ۲۲ واسط ۱

اللجنة الخاصة في  ۲
 واسط 

۲۰ ۲۰ 

 ۲٥ ۲٥ النجف االشرف ۳

اللجنة الخاصة في  ٤
 النجف االشرف

۸ ۸ 

 ۷٥ ۷٥ المجموع 

 

 -ومن خالل تدقيق االضابير اعاله تم رصد عدة مالحظات:
 .وجود نقص في بعض المتمسكات الشخصية لموظفي المديريات واللجان الخاصة  -۱
وجود نقص في بعض االضابير الشخصية للم�وظفين  ك�أوامر المباش�رة وأم�ر التعي�ين   -۲

 في بعض المديريات واللجان الخاصة.
عدم ارشفة الكت�ب واألض�ابير الخاص�ة ب�الموظفين الكتروني�ا بس�بب ع�دم وج�ود جه�از  -۳

 رونيا.ارشفة الكت
لم يتم ادراج استمارة التقييم في االضابير الشخصية للموظفين ف�ي الم�ديريات واللج�ان  -٤

 الخاصة .
 . لم يتم ادراج استمارة السلوك الوظيفي في االضابير الشخصية للموظفين -٥

 
 تم اعالم  مكتبنا بالمالحظات عن طريق التقارير المرسلة الى مكتبنا . االجراءات :

 
 %۱۰۰مديريات االنجاز في تدقيق األضابير الى البلغت نسبة 
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۱ 

 

مديريات واللجان الخاصة في الفرات األوسط والجنوب الرفع الظلم عن موظفي -ط 
المقدمة وايالئها األهمية  واالخباراتوالمتعاملين معها عبر التعامل مع مختلف الشكاوى 

 -: التاليةالمطلوبة ومن اجل تحقيق هذا الهدف تم االضطالع بالمهام 

 

تسهيل استالم الشكاوى من مختلف مديريات المؤسسة واللجان الخاصة في محافظات  -۱
 الفرات األوسط  والجنوب والمتعاملين معها :

 ۲۷مجموع الشكاوى الكلي   /
 ۲۳الشكاوى المنجزة / 

 ٤الشكاوى التي قيد اإلنجاز 
 

) ٤) شكوى منها و(۱۱انجاز( ) تم ۱٥شكاوى واردة إلى فرعنا من قبل المواطنين وعددها ( -

 شكوى قيد االنجاز بسبب تأخر إجابة الدوائر المعنية .

) منه�ا ۱۱) ش�كوى وت�م انج�از(۱۲شكاوى واردة إلى فرعنا عبر البريد االلكتروني وعددها ( -
) قيد االنجاز بسبب  عدم ورود إجابات الدوائر ذات العالق�ة والت�ي يتوق�ف حس�مها عل�ى ۱و(

 ورود اإلجابة   .

 

وإجراء التحري عن مدى صحة المعلومات الواردة فيها وإجراء الالزم  تلقي االخبارات -۲
 -وحسب ماياتي : بصددها وبخصوص ذلك تم استالم االخبارات

 ۲۲مجموع االخبارات الكلي  / 
 ۱۷االخبارات المنجزة   / 

 ٥االخبارات التي قيد اإلنجاز 
 

من المواطنين  لالستفسار حول  ) مكالمة هاتفية۱۹۳تم استالم ( : الخط الساخن -۳
 مواضيع مختلفة تخص قانون المؤسسة واإلجابة عليها.

 

تحليل هذه الشكاوى ومتابعتها إلى أن تصل إلى الحل النهائي ورفع ماهو متعلق بمقر  -٤
 -المؤسسة إلى مكتب المفتش العام / المقر وبخصوصه تم إجراء التالي :

 

 المختلفة. استالم الشكاوى االخبارات من مصادرها - أ
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 حسب مصدر ورودها . تفرز الشكاوى واالخبارا - ب

 تحليل الشكاوى االخبارات وتحديد أسبابها وأدلتها - ت

وضع المعالجات المناسبة واالستمرار باإلجراءات األص�ولية لح�ين الوص�ول ال�ى الح�ل  - ث
 .الى مكتبنا لغرض اتخاذ ما يلزم النهائي للشكوى اما اإلخبار فيتم تقديم نتائج التحقق

 
 -متابعة تنفيذ توصيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة  : - ي

 

 ۱۰/۲۰۱٥/) ف�ي ۳۷۸/۳۰۹٤من خالل االط�الع عل�ى كت�اب مكتبن�ا المق�ر ذي الع�دد ( ف/ -
والمتض��من  ۱٤/۹/۲۰۱٥) ف��ي ۲۰٥۹والمعط��وف عل��ى كت��اب هيئ��ة النزاه��ة ذي الع��دد (وأ/

ناء زيارة مديرية سجناء المثن�ى المالحظات التي تم تشخيصها من قبل لجنة مكافحة الرشوة أث
 ۲/۱۰/۲۰۱٥) ف��ي ۲٥۸حي��ث  ق��ام فرعن��ا بإجاب��ة مكتبن��ا بموج��ب كتابن��ا الم��رقم (  ط ر/

إلعالمه��م ب��ان  ت��م تش��خيص تل��ك المالحظ��ات م��ن قب��ل فرعن��ا خ��الل الزي��ارات  تقي��يم األداء 
 السابقة  التي قام بها فرعنا الى مديرية أعاله .

 ۲۲/۱۱/۲۰۱٥) ف���ي ۱/۲٥۰۹يئ���ة النزاه���ة الم���رقم ( و/هم���ن خ���الل االط���الع عل���ى كت���اب  -
والمتضمن زيارة لجان مكافحة الرشوة التابع�ة لهيئ�ة النزاه�ة  ال�ى بع�ض م�ديريات المؤسس�ة 
حيث تم التأكيد على المديريات الخاض�عة لرقاب�ة مكتبن�ا بخص�وص الكت�اب هيئ�ة النزاه�ة وان 

 يات لقلة التخصيصات المالية .عدم تشخيص بعض المالحظات بسبب عدم زيارة هذه المدير
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   املنطقة الشمالية شعبة/ نتائج اعمال  خامساً 
 البيانات الرقمية  •

 المالحظات العدد الموضوع التسلسل

 ۱۰ تدقيق السلف المصروفة في الشعبة ۱

علما ان جميع البيانات 
 صالمؤشرات الرقمية تخو

مديرية سجناء كركوك فقط 
بسبب تدهور االوضاع 

االمنية في باقي المحافظات 
التابعة لشعبتنا / المنطقة 

 الشمالية

 ۲٥ اضابير الموظفين للمديريات ۲

الصناديق المديريات ومطابقتها مع  ۳
 المصرف

۱ 

سجالت الحضور واالنصراف  ٤
 للمديريات

۱ 

 ۱ المخازن ٥
 ۱ والمعتقلين للمديرياتمعامالت السجناء  
 ۷ التدقيق المتفرق ۷
 ۱۸ ۱۸ شكوى ۸

 ۱قيد االنجاز  ۲المنجزة  ۳ إخبار ۹
مطابقة منجز اقليم كردستان (سجناء  ۱۰

 ومعتقلين)
 اسم ٥۲٥۱ اسم ٥۲۱٥

 ۷۲۷ اسم ۷۲۷ تدقيق اضابير سجناء تكريت ۱۱

 –عموالت  –(نثرية    دققةمجموع المبالغ الم
 متفرقة )

۳۹۱,۸۲ , ۹۲ 

 

 انجازات اخرى

ت���م مطابق���ة ق���رص منج���ز اقل���يم كردس���تان م���ن الس���جناء والمعتقل���ين المص���ادق عل���يهم ف���ي االقل���يم   - أ
) اس���م م���ع قاع���دة البيان���ات المنظم���ة م���ن قب���ل مكتبنا/الش���مالية والت���ي تظ���م  ٥۲٥۱والب���الغ ع���ددها ( 

 -نين����وى االيم����ن كرك����وك الث����اني / س����ابقا) (-اض����ابير مديري����ة س����جناء كرك����وك (كرك����وك االول
) المص������ادق عليه������ا م������ن قب������ل اللجن������ة الخاص������ة/كركوك نين������وى االيس������ر)وكذلك الوجب������ات (

) اض���بارة وم���ن ۷۲۷(المنحل���ة) باالض���افة ال���ى اض���ابير مديري���ة س���جناء تكري���ت والب���الغ ع���ددها (
خ��الل الت��دقيق ت��م العث��ور عل��ى اس��ماء لس��جناء ومعتقل��ين مص��ادق عل��يهم ف��ي االقل��يم وك��ذلك ق��اموا 

انون المؤسس����ة ف����ي م����ديريات (س����جناء كرك����وك /نين����وى ق����ج مع����امالت لغ����رض الش����مول ببت����روي
 االيمن / نينوى اليسر ).
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٤ 

 

ت����م ت����دقيق س����ندات العق����ار لم����ديريات مؤسس����تنا للمنطق����ة الش����مالية ك����ل م����ن ( مديري����ة كرك����وك،  - ب
۲۳نين����وى االيس����ر، ال����دجيل ، تلعف����ر ، تكري����ت ) حي����ت ت����م ت����دقيق ( ، نين����وى االيم����ن ) س����ند ۹

م���ن الس���جناء والمعتقل���ين السياس���يين لالس���تفادة م���ن منح���ة البن���اء الدفع���ة االول���ى والثاني���ة المب���رز 
حي���ث ت���م مخاطب���ة دوائ���ر التس���جيل العق���اري بطل���ب ص���حة ص���دور  ، ) ملي���ون دين���ار۳۰البالغ���ة (

 % كعين������ات بطل������ب ص������حة ص������دور للم������ديرتي                ۱۰) س������ند بع������د ان ت������م اخ������ذ نس������بة ۱۸۹۸(
مخاطب����ة دائ����رة تس����جيل العق����اري العام����ة لطل����ب ص����حة ص����دور ف����ي  (ال����دجيل ،كرك����وك) وت����م

) س����ند المنس����وبة ل����دوائر تس����جيل العق����ار ف����ي المن����اطق الس����اخنة التابع����ة ٤۷۱س����ندات العق����ار ل (
  ( الموصل ، تكريت، االنبار) . فظات لمحا

 

متابع���ة كت���ب ص���حة ص���دور س���ندات العق���ار المنظم���ة م���ن قب���ل مكتبن���ا/المقر والمقدم���ة م���ن قب���ل  - ت
 المستلمين منحة البناء الدفعة االولى والثانية. نالسياسيياء والمعتقلين السجن

 

 اج���رد وت���دقيق مع���امالت الس���جناء والمعتقل���ين السياس���يين ال���ذين روج���وب قام���ت الوح���دة القانوني���ة - ث
 ۲۰۰۸مع�����امالت ل�����دى مديري�����ة س�����جناء كرك�����وك (ف�����رع كرك�����وك األول /س�����ابقاً ) من�����ذ ع�����ام ( 

۲) البالغ����ة ع����ددها (  ۲۰۱٤ولغاي����ة              ) ول����م ي����تم تنظ����يم اس����تمارة رس����مية له����م وإنم����ا فق����ط  ۲٥
 . ( فايالت شفافة )

 
 

      ض���من الوجب���ة) أض���ابير ل���م ت���درج  ۷قام���ت الوح���دة القانوني���ة م���ن خ���الل الت���دقيق العث���ور عل���ى (  - ج
ول����م ي����تم إرس����الها إل����ى رئ����يس المؤسس����ة لغ����رض المص����ادقة عليه����ا. وه����ذه  س����هواً ( السادس����ة ) 

األض����ابير ت����م النظ����ر فيه����ا م����ن قب����ل اللجن����ة الخاص����ة / كرك����وك العائ����دة إل����ى ( مديري����ة س����جناء 
األيم���ن ) والت��ي ك��ان ق��رار اللجن���ة فيه��ا بالمص��ادقة عل��ى إح���دى  كرك��وك/ ومديري��ة س��جناء نين��وى

 األضابير كمعتقلة سياسية أما بقية األضابير فكانت قرار اللجنة فيها ( رد الطلب ) .

 
 

 قام����ت الش����عبة القانوني����ة م����ن خ����الل الت����دقيق ف����ي اض����ابير مديري����ة س����جناء كرك����وك العث����ورعلى - ح

) مروج����ة ف����ي مديري����ة س����جناء نين����وى االيم����ن ومديري����ة س����جناء  ۲۰اض����ابير مك����ررة ع����دد ( 
س���ابقا ) وت���م النظ���ر فيه���ا م���ن قب���ل اللجن���ة الخاص���ة وقس���م  -كرك���وك (فرع���ي كرك���وك االول/الث���اني

 .منها مصادق عليها من قبل اللجنة الخاصة في كركوك والرصافة 
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٥ 

 

 
 
 
 

 

 الفصل الثالث
 م / املبالغ املسرتدة واملبالغ املوصى باسرتدادها

نتيجة لإلعمال التدقيقية التي يمارسها قسم الرقاب�ة والت�دقيق وتنفي�ذا للخط�ة الس�نوية المع�دة  وك�ذلك 
التوصيات التي تصدر من الجان التحقيقية والتدقيقية والمتضمنة تضمين مبالغ ومنع الهدر واس�ترداد 

يل ال��ديون أم��وال مص��روفة دون وج��ه ح��ق حي��ث ي��تم متابع��ة ه��ذه األم��وال بالتنس��يق م��ع ش��عبة تحص��
الحكومية في المؤسسة ، وبلغ إجمالي المبالغ التي أوصى المكتب باسترجاعها لالعوام الس�ابقة وه�ذا 

۳٤٤,۰۲,العام والت�ي مازال�ت بذم�ة الغي�ر م�ا قيمت�ه ( ) دين�ار ويق�وم مكتبن�ا باس�ترجاع ه�ذه ۰۰۰,
والزي��ارات  المب��الغ الت��ي بذم��ة الغي��ر لص��الح المؤسس��ة وذل��ك بموج��ب محاض��ر توص��يات اللج��ان

 التفتيشية التي يقوم بها مكتبنا للمشاريع االستثمارية والمخالفات التي تحصل في المشاريع.
  

 -  ۱۰۲( بلغ��ت ۲۰۱٥ خ��الل ع��امإن المب��الغ المس��تردة لخزين��ة الدول��ة, مائ��ة واثن��ان ) ۸۹,۰٤۸
المسترد من إجم�الي مليون وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون دينار وتمثل هذه المبالغ 

۳٤٤,۰۲,الموصى باسترجاعه أعاله والبالغ (  ) دينار وأدناه تفاصيل المبالغ المستردة.۰۰۰,

 

 المبلغ التفاصيل ت

۱۰,۷۳ تزوير شهادة ۱ ,۷۸٤ 

 ۲٤,۲۰۰,۰۰۰ إبطال قرار ۲

 ۱٤,۳۷٥,۰۰۰ تعديل قرار ۳

 ٥,٤۰۰,۰۰۰ منح بناء ٤

۱,۳ تداخل مدد ٥ ٥,۱۲۰ 

۳,۱۰۱,٥ إيفاد حج  ۰ 

 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ سلف عالج ۷

 ۲۳,٥۰۰,۰۰۰ منح شهرية + هدية ۸

 ۰۰۰,۰۰۰, تعويضات األيام ۹

 ۳۰۰,۰۰۰ منح سفر ۱۰

 ۲,۷۱۰,٥۸٤ متفرقة ۱۱

,۱۰۲ المجموع ۸۹,۰٤۸ 
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  ٥( بلغ��ت  ۲۰۱٥إن المب��الغ الموص��ى باس��تردادها خ��الل ع��ام ٥,۷ خمس��مائة وخمس��ة ) ۳,۹٤۰
   -وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعون دينار من مقسمة كاألتي :

۳مبلغ ( - أ  ) ثالث مائة وستون مليون دينار تخص منح البناء.۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰٥,۷مبل��غ ( - ب ألف��اً وتس��عمائة وأربع��ون  وس��تونوث��الث  وس��بعمائة) مائت��ان وخمس��ة ملي��ون ۳,۹٤۰
 دينار تخص (إبطال قرار ، تعديل قرار ، وفود إدارية)

 

 خطابات الضمان •
ويقوم  ۹خطابات الضمان التي تعود للمشاريع االستثمارية التي تنفذها شركات القطاع الخاص وكان عددها 

خالفات على بعض هذه مكتبنا بمتابعة هذه الخطابات من خالل طلب صحة صدورها حيث ثبت العديد من الم
 -الخطابات كما موضح أدناه:

والصادر من مصرف االقتصاد فقد تم توجيه الكتب المرقمة  خطاب ضمان شركة االرض الخضراء -۱
إلى معالي رئيس المؤسسة بتغير المصرف أعاله  ۲۳/۷/۲۰۱٤) في ۱۷۰/۲۰۰۹(رت/

٥۹/۹و(رت/ و  ۸/۹/۲۰۱٥في  )۲۰۱/۲۷۷إلى الدائرة القانونية و(رت/ ۲/٤/۲۰۱٥) في ۳
إلى قسم العقود كون إدارة المصرف لم تقم باستحصال  ۱۳/۱۰/۲۰۱٥) في ۲٤٥/۳۱٥۲(رت/

، علماً إن  ۲۳/۷/۲۰۱٤) في ۲۰٤الضمانات والتأمينات الالزمة واستناداً إلى كتاب المصرف المرقم (
م النهائي ، وتم الشركة قد أكملت جزء من المشروع وهو مقر المؤسسة في ميسان ويتم إجراء االستال

بيان الرأي بعدم إطالق مستحقات الشركة لحين إكمال الضمانات وانجاز األعمال المخلة بالتنفيذ بموجب 
۳كتابنا المرقم (ف/  إلى معالي رئيس المؤسسة ۲۰/۹/۲۰۱٥) في ۳/۲۹۳٥۹

 ۱/۱۱/۲۰۱٥) في ۳۰۳/۳٤۲وقد تم مخاطبة الدائرة اإلدارية والمالية بموجب كتابنا المرقم (رت/

المتضمن تحديد المبالغ المحجوزة لشركة األرض الخضراء وشركة الكرم العربي  وتم إجابتنا بموجب كتاب 
۱الدائرة اإلدارية والمالية المرقم ( المتضمن كشف بخطابات الضمان للشركات  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥) في ۲۳

اعاله وتم حجز مستحقات الشركتين غير المدفوعة عند صدور قراري اإلسراع لمقاولة تنفيذ مقرات 
 ۲/۱۱/۲۰۱٥) في ۳٤٤المؤسسة بموجب كتاب قسم العقود المرقم (

ذي العدد متابعة خطاب الضمان لشركة اوزال حيث تم مخاطبة الدائرة القانونية بموجب كتابينا  -۲
المتضمن تحريك شكوى  ۱/۱۰/۲۰۱٥) في ۱۰٥۱/۳۰۳۳و (ت/ ۱۳/۸/۲۰۱٥) في ۱۷۲/۲٤۹٤(رت/

 ضد الشركة أعاله لعدم تجديد خطاب الضمان وجلب خطاب ضمان مزور

 

 أما الشركات المتبقية فمتابعتنا مستمرة في تجديد خطاب الضمان 

 



 خطابات ضمان الشركات المنفذة لمشاريع المؤسسة

 موضوع العقد إسم الشركة ت
 (دينار) مبلغ العقد

 مدة العقد

 %٥البالغ  حسن التنفيذخطاب ضمان  %۱۰خطاب ضمان السلفة التشغيلية البالغ 

 إسم المصرف
 مبلغ الخطاب

 رقم الخطاب
 تاريخ اإلصدار

 تاريخ النفادية
تاريخ أخر 

 تمديد
 المصرف أسم

 مبلغ الخطاب
 رقم الخطاب

 تاريخ اإلصدار
 تاريخ أخر تمديد تاريخ النفادية

 الفرات األوسط ۱
المجمع السكني 

 في ميسان

٤۲,٤۱۲,۰۰۰,۰۰۰ 
 يوم ۷٥

--- --- --- --- 
 مصرف الشمال

۲,۳۰٥,۰۰۰,۰۰۰ 

۹۰۰۱٤۰۰/۹۷۸/۲۰۱۰ 

 في

۱//۲۰۱۳ 

۲۱/۱۱/۲۰۱٥ ۱۱/۱۱/۲۰۱٥ 

األرض الخضراء  ۲
 للمقاوالت العامة

مقرات 
المؤسسة 

 ميسان
 البصرة

۱,۹٥۱,۱ ۷,۰۰۰ 

 يوم ٤۰۰

االقتصاد لالستثمار 
والتمويل

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ 

۱۷۹/٤۷/۲۰۱۲ 

 في

۲۷/۱/۲۰۱٥ 

۲٥/۱۰/۲۰۱٥ ۳/۸/۲۰۱٥ 

االقتصاد لالستثمار 
 والتمويل

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

۳۷/٤۰۰ ۷/ 

۲۰۱۱ 

 في

۱۹/٥/۲۰۱٤ 

۲٥/۸/۲۰۱٥ ۲/٥/۲۰۱٥ 

الكرم العربي  ۳
 للمقاوالت العامة

مقرات 
 المؤسسة بابل

 ديوانية
 نجف

۱,۹۷٥,۹۷۸,۰۰۰ 

 يوم ۳۰۰

اإلقتصاد لإلستثمار 
 والتمويل

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ 

۲۰۰/۰٤/۲۰۱۲ 

 في

۷/۱۲/۲۰۱٤ 

۱/۷/۲۰۱٥ ۷/۱/۲۰۱٥ 

االقتصاد لالستثمار 
 والتمويل

۹۹,۰۰۰,۰۰۰ 

۲۱  ۲۰۱۱/ب/۰۷/۳۰۱

 في

۲۹/۱۲/۲۰۱٤ 

٤/٤/۲۰۱٥ ۷/۱/۲۰۱٥ 

للمقاوالت الحبوة  ٤
 العامة المحدودة

مقرات 
 المؤسسة
 ديالى

 كركوك
 تلعفر

۱,۹۰۰,۲۹۳,۰۰۰ 

۳  يوم ۰
._ _ _ _ 

 األهلي العراقي

۹٥,۰۱٤, ٥۰ 

۹۱۲/۲۰۱۱ 

 في

۲۰/٥/۲۰۱٥ 

۲۱/۱۱/۲۰۱٥ ۱/۹/۲۰۱٥ 

٥ 
أوزال لإلنشاءات 
والنقل والصناعة 

 والتجارة

المجمع السكني 
 في كركوك

۱٤,۹٥٥,۲٥۰,۰۰۰ 
 

 يوم ٥٤۰

--- --- --- --- 
 مصرف الرافدين

۷٥۰,۰۰۰,۰۰۰ 

في  ۳۳۸/۲/۲۰۱۳
۲/۱۲/۲۰۱۳ 

۱۲//۲۰۱۳ ۱۳/۱/۲۰۱۳ 

 
شركة مجموعة 

 اإلسراء
مقر المؤسسة 

 في كربالء

٤٤,٥٥ ,۰۰۰ 

۳  يوم ۰

االقتصاد لالستثمار 
 --- ۲۰۱٥//۱ ٥۰۹/۰۲۸۰۰۱/۱۳ والتمويل

 اإلتحاد العراقي

۳۲,٥۰۰,۰۰۰ 

۹۹۹/۷٥۰٥ 

 في

۱۸/۹/۲۰۱۳ 

۳۱/۳/۲۰۱ ۲۷/۱۰/۲۰۱٥ 
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 الفصل الرابع
 العقود املدققة                                                               

 ٢٠١٤و  ٢٠١٣لألعوام  املدققة مالحظات عقود املؤسسةاهم 
رقم العقد  ت

 وتاريخه

 مبلغ  المتعاقد معهاالجهة  موضوع العقد

 العقد 

 المالحظات 

في  ۲۱ ۱
۳/۹/۲۰۱۳  

تجديد عقد عالج السجناء 
 والمعتقلين السياسيين 

عدم كتابة االسم الكامل والعنوان الكامل  تجديد عقد مستشفى القديس رافئييل
للطرف الثاني حيث ذكر فقط العنوان 

 الوظيفي 

في  ۲۲ ۲
٥/۹/۲۰۱۳ 

في  عقد برنامج نظام الرواتب
 مؤسسة السجناء السياسيين

مكتب قرطبة لصيانة وتجهيز 
الحاسبات وشبكات االنترنت 

 والبرامج

لم يتم ذكر العنوان الكامل للطرف  -۱ ۰۰۰,۰۰۰,٤
 الثاني

 لم يحدد العقد غرامات تاخيرية  -۲

في  ۲۸ ۳
۳/۱۱/۲۰۱۳ 

عقد خدمات التنظيف لمقر مؤسسة 
 السجناء السياسيين / بغداد

 ٤۸,۰۰۰,۰۰۰ مكتب ظهور اللون للتنظيف 
 

عند صرف المستحقات  -البند الثاني  -۱
يتم تاييدها من قبل لجنة تنفيذ االلتزامات 

وليس من قبل الطرف االول(رئيس 
 المؤسسة)

خطأ في احتساب  –البند السادس  -۲
غرامة اليوم الواحد حيث الصحيح هو 

% وتساوي ۱۰مدة العقد) * ÷(مبلغ العقد 
 امة اليوم الواحد.غر

في  ۲۹ ٤
۲٥/۱۱/۲۰۱۳ 

عقد توزيع مجلة وصحيفة 
 االحرار وملحق الجريدة

شركة عراق المستقبل للنشر 
 والتوزيع واالعالن

۹,۰۰۰,۰۰۰ 
 

 عدم ذكر العنوان الكامل للطرف الثاني
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في  ۳۰ ٥
۱/۱۲/۲۰۱۳ 

عقد تجهيز خدمة اشتراك منظومة 
 انترنت

الشركة العامة لخدمات الشبكة 
 الدولية للمعلومات

۱۲, عدم كتابة اسم المدير العام الكامل  -۱ ۷۲,۰۰۰
 للطرف الثاني

خطأ في احتساب  –البند السادس  -۲
غرامة اليوم الواحد حيث الصحيح هو 

% وتساوي ۱۰مدة العقد) * ÷(مبلغ العقد 
 غرامة اليوم الواحد.

تمديد عقد الخدمات االستشارية  ٤/۸/۲۰۱۳في ۱٤ 
العام على تنفيذ مشروع  لالشراف

 المجمع السكني في البصرة

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية 

  تمديد عقد

في  ٤ ۷
۲/۲/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 
مقرات للمؤسسة في المحافظات 

 (ديالى /كركوك/تلعفر)

التكنولوجية/مكتب الجامعة 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

في  ۱٥ ۸
٤/۸/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

مقرات للمؤسسة في المحافظات 
 (ديالى /كركوك/تلعفر)

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

في  ۲ ۹
۱۲/۲/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

انشاء مقرات للمؤسسة في 
 محافظتي (البصرة وميسان)

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

في  ۲٤ ۱۰
۱۰/۹/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
العام على تنفيذ مشروع  لالشراف

انشاء مقرات للمؤسسة في 
 محافظتي (البصرة وميسان)

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

 
 تمديد عقد
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في  ۳ ۱۱
۲/۲/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

 المجمع السكني في ميسان

التكنولوجية/مكتب الجامعة 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

في  ۲۰ ۱۲
۳/۹/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

مجمع االحرار السكني في 
 محافظة ميسان 

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

في  ۱ ۱۳
۱/۸/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 
مقرات للمؤسسة في المحافظات 

 (بابل /نجف /ديوانية)

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

 
 تمديد عقد

 

في  ۱۹ ۱٤
۱/۹/۲۰۱۳ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
العام على تنفيذ مشروع  لالشراف

مقرات للمؤسسة في المحافظات 
 (بابل /نجف /ديوانية)

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

 
 تمديد عقد

 

تمديد عقد تقديم خدمات التنظيف   ۳/۳/۲۰۱٤في  ٥ ۱٥
لمقر مؤسسة السجناء السياسيين / 

 بغداد

  تمديد عقد مكتب ظهور اللون للتنظيف

في  ۸ ۱
۱۱/٥/۲۰۱٤ 

تمديد عقد تنظيم الحسابات 
 والتدريب في القسم المالي

مكتب نزار ابراهيم محمد 
 /محاسب قانوني / بغداد

  تمديد عقد

في  ۱۸ ۱۷
 ۸/۲۰۱٤م۲٤

ملحق عقد تمديد خدمة اشتراك 
 منظومة االنترنت

الشركة العامة لخدمات الشبكة 
 الدولية للمعلومات

  ملحق عقد

          في  ۱۰ ۱۸
۳۰ //۲۰۱٤ 

تمديد عقد خدمات التنظيف لمقر 
 مؤسسة السجناء السياسيين / بغداد

  تمديد عقد مكتب ظهور اللون للتنظيف

  تمديد عقدواالنتاج  شركة النا لالعالنتمديد عقد صناعة البرنامج  ۲/٤/۲۰۱٤في  ۷ ۱۹
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االسبوعي لنشاط مؤسسة السجناء 
السياسيين في بغداد وفروعها في 

 المحافظات 

 التلفزيوني

في  ۱۲ ۲۰
۲٤/۹/۲۰۱٤ 

تمديد عقد صناعة البرنامج 
االسبوعي لنشاط مؤسسة السجناء 
السياسيين في بغداد وفروعها في 

 المحافظات

شركة النا لالعالن واالنتاج 
 التلفزيوني

  تمديد عقد

في   ۲۱
۱۳/۳/۲۰۱٤ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
العام على تنفيذ مشروع  لالشراف

مجمع االحرار السكني في 
 محافظة كركوك

الجامعة المستنصرية / المكتب 
 االستشاري الهندسي 

  تمديد عقد

في  ۱۱ ۲۲
۳۱/۸/۲۰۱٤ 

تمديد عقد الخدمات االستشارية 
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

مجمع االحرار السكني في 
 محافظة كركوك

المكتب الجامعة المستنصرية / 
 االستشاري الهندسي

  تمديد عقد

تمديد عقد الخدمات االستشارية  ٤/۲/۲۰۱٤في  ۱ ۲۳
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

المجمع السكني في محافظة 
 البصرة

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

تمديد عقد الخدمات االستشارية  ٤/۲/۲۰۱٤في  ۲ ۲٤
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

مقرات المؤسسة في محافظتي 
 (البصرة وميسان)

الجامعة التكنولوجية/مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

تمديد عقد الخدمات االستشارية  ۹/۲/۲۰۱٤في  ۳ ۲٥
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

مجمع االحرار السكني في 

التكنولوجية/ مكتب  الجامعة
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد
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 محافظة ميسان

تمديد عقد الخدمات االستشارية  ۳/۳/۲۰۱٤في  ٤ ۲
لالشراف العام على تنفيذ مشروع 

مقرات للمؤسسة في المحافظات 
 (بابل /نجف /ديوانية)

الجامعة التكنولوجية/ مكتب 
 االستشارات العلمية والهندسية

  تمديد عقد

الشركة العامة لخدمات الشبكة  عقد تنظيم استمارة الكترونية  ۲۷
 الدولية للمعلومات

٥٤,۷۹۷,۰۰۰  

في  ۹ ۲۸
۱۰//۲۰۱۳ 

عقد ترميم بناية مقر المؤسسة في 
بغداد / بناية الدائرة االقتصادية 

 واالجتماعية

شركة صرح الديوان للتجارة 
 والمقاوالت العامة

۷۳, ۲٥,۰۰۰ 
 

 غرامات تأخيريهلم يتضمن العقد 

 ۲۹في  ۲٥ ۲۹
/۹/۲۰۱۳ 

عقد مقاولة تنفيذ فرع للمؤسسة في 
 محافظة كربالء

شركة مجموعة االسراء 
للتجارة العامة والمقاوالت و 

 النقل العام

٤٤,٥٥ ,۰۰۰ 
 

 

في  ۱۷ ۳۰
۱۹/۸/۲۰۱۳ 

ملحق عقد مقاولة بناء مجمع 
 االحرار السكني في ميسان

شركة الفرات األوسط 
 اإلنشائية المحدودةللمقاوالت 

٤۲,٤۱۲,۰۰۰,۰۰۰ 
 

لماذا تم ذكر تعديل الدور ومبلغ الدور  -۱
 مرتين في نفس الملحق.

 مبررات توقيع الملحق. -۲

عقد تقديم الخدمات االستشارية  ۹/٤/۲۰۱۳في  ۷ ۳۱
لالشراف غلى تنفيذ مقر المؤسسة 

 في محافظة كربالء

الجامعة التكنولوجية/ مكتب 
 العلمية والهندسيةاالستشارات 

۳۱.٥۰۰,۰۰۰ 
 

 الغرامات األخيرية  –البند السادس 
هذه الفقرة غير صحيحة ومخالفة 

 للتعليمات

تمديد عقد اعمال االشراف على  ۲/٤/۲۰۱۳في  ٥ ۳۲
تنفيذ مقرات المؤسسة في 

 محافظات (بابل/النجف/الديوانية)

۳,٤ الهيئة العامة للمباني العام الكامل للطرف  عدم كتابة اسم المدير ٤۱۰,۸
 الثاني

في  ۱۰ ۳۳
۱//۲۰۱۳ 

تمديد عقد اعمال االشراف على 
تنفيذ مقري المؤسسة في 

 محافظاتي(البصرة وميسان)

٥ الهيئة العامة للمباني ,۷ ۰,۰۰۰ 
 

عدم كتابة اسم المدير العام الكامل للطرف 
 الثاني

  ۱۲,۸۹۱,۱۲۰ الهيئة العامة للمبانيعقد فتح دائرة مهندس مقيم في  ۲۷ ۳٤



Inspector General Office                                                                                                                                                                                    مكتب المفتش العام 

 

۷۲ 

 

(تنفيذ مقر مؤسسة لمشروع  ۷/۱۰/۲۰۱۳
السجناء السياسيين في محافظة 

 كربالء المقدسة)

تمديد عقد اعمال االشراف على  ۲/٤/۲۰۱۳في   ۳٥
تنفيذ مقرات المؤسسة في 

 محافظات(كركوك/ديالى/تلعفر)

  ٥۷,۱۹۸,۸۲۰ الهيئة العامة للمباني

في  ۲۳ ۳
۹/۹/۲۰۱۳ 

التصاميم الخاصة بمقر عقد اعداد 
مؤسسة السجناء السياسيين / فرع 

 بغداد

الجامعة المستنصرية / المكتب 
 االستشاري الهندسي

۸۳,۰۰۰,۰۰۰ 
 

  

في  ۱۳ ۳۷
۱۷/۷/۲۰۱۳ 

تنظيم الحسابات والتدريب في 
القسم المالي لمؤسسة السجناء 

 السياسيين

مكتب نزار ابراهيم محمد 
 /محاسب قانوني / بغداد

۲۰,۰۰۰.۰۰۰   

في  ۱۱ ۳۸
۲۳//۲۰۱۳ 

تجهيز جهاز فحص الحقائب 
 والطرود وبوابة فحص االشخاص

لم يتضمن العقد تقديم خطاب ضمان  -۱ ۸۰,۱۰۳,۰۰۰ شركة العز العامة
مقابل تسليم كامل مبلغ العقد حيث اليوجد 
نص منح الحق للشركات العامة باستالم 

 قيمة العقد كاملة دون خطاب ضمان
لم يتطرق العقد الى شروط شروط  -۲

 جزائية في حالة التأخير.
لم يذكر العقد من حق الطرف االول  -۳

رفض مواد العقد في حالة عدم مطابقتها 
 للمواصفات.

 ۲۹في  ۱۸ ۳۹
/۸/۲۰۱۳ 

صناعة البرنامج االسبوعي لنشاط 
مؤسسة السجناء السياسيين في 
 بغداد وفروعها في المحافظات

لالعالن واالنتاج شركة النا 
 التلفزيوني

 لم يتطرق العقد الى شروط جزائية. - ۳,۰۰۰,۰۰۰
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  اخلامسالفصل 

األراضي على قناة قطع متابعة اللجان التحقيقية يف توزيع 
  السجناء واملعتقلني السياسيني

 

اس��تمراراً لمف��ردات خط��ة المكت��ب ف��ي ت��دقيق الي��ات واج��راءات ص��رف الحق��وق ال��واردة بالق��انون 

لش��ريحة الس��جناء والمعتقل��ين السياس��يين مم��ن تم��ت المص��ادقة عل��ى اض��ابيرهم وش��مولهم باحك��ام 

وبناءاً عليه فقد باشر المكتب وضمن الخط�ة الس�نوية لع�ام ،  ۲۰۰) لسنة ٤قانون المؤسسة رقم (

بمراجع���ة وت���دقيق الي���ات تخص���يص االراض���ي الس���كنية عل���ى قن���اة الس���جناء والمعتقل���ين  ۲۰۱٥

،ذي قار ، واسط ، ميسان ،النجف ،ك�ربالء ، المثن�ى ،باب�ل )  السياسيين في المحافظات ( القادسية

حيث ان التخصيص قد تم من قبل االدارات المحلية في المحافظات المذكورة قبل تشكيل المؤسسة 

مع��ه اج��راء الت��دقيق للمس��تفيدين م��ن توزي��ع االراض��ي عل��ى قن��اة الس��جناء السياس��يين  مم��ا يس��تلزم

ابط�ال  متابع�ة ۲۰۱٥حي�ث ت�م ع�ام  ) لج�ان تحقيقي�ة ف�ي الموض�وع ۸( تش�كيل تمسبق وان وعليه 

) قطعة ارض في جميع المحافظات المذكورة اعاله وتم وضع اشارة حج�ز عل�ى ۳۱۲تخصيص (

 -: الخاصة بذلك  ناه تبين التفاصيلوالجدول اد) قطعة ارض ۳٥۸(

 

ع��دد قط��ع االراض��ي الم��راد  اسم المحافظة
 ۲۰۱٥عام ابطال تخصيصها

قط�������ع االرض�������ي  متابع�������ة
 الموضوع عليها اشارة حج�ز

 ۲۰۱٥عام 

    ۱٥ - ميسان

    ۲۰    ٥ ذي قار

 ۲۲ ۱۲ واسط

 ۷ ۱ بابل
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 ۱۳۰ ۱۱۳ قادسية/ اقضية

 ۹ ٥۳ قادسية / مركز
 - ۱٤ بغداد

 ٥۸ ۹۰ النجف االشرف

 ۷ ۲۱ النجف
 ۱ ۳ كركوك

 ۲ - ديالى
 ۳٥۸ ۳۱۲ المجموع
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 السادسالفصل 
 تقويم األداء املؤسسي

تعتبر اساساً علمياً وموضوعياً في معرفة الكثير من الحقائق التي قد يخفى على ان عملية تقويم االداء 
سير العملية فيما اذا كان هناك مؤشراً سلبياً او المسؤولين معرفتها بصورة دقيقة حيث تبين نتائج التقويم 

ايجابياً من خالل النسب المثبتة في المعايير والمؤشرات المعتمدة في عملية التقويم ومدى الحياد 
واالنحراف عن الخطة المرسومة في تحقيق االهداف ويتم وضع المؤشرات والمعايير على اسس علمية 

عايير والمؤشرات من قبل ديوان الرقابة المالية والتي يعتمدها ومهنية حيث تم وضع مجموعة من الم
مكتبنا في اعداد التقارير اضافة الى المؤشرات التي توضع بما يتناسب والعمل الذي تمارسه الدائرة او 
القسم حيث تم اعمام هذه المؤشرات والمعايير الصادرة من الديوان على المؤسسة بموجب كتابنا ذي 

العتمادها من قبل دوائر ومديريات المؤسسة وادناه المؤشرات  ۳۰/۳/۲۰۱۱في  )۹۱٤العدد (د/
 والمعايير المعتمدة في تقويم االداء.

 

 أهم املؤشرات واملعايري املعتمدة يف تقويم األداء

 
 التسلسل

 فرعي رئيسي املؤشرات واملعايري

 معايير التخطيط  ±

 الفرع ؟ هل تم وضع خطة سابقة لعمل الدائرة أو ۱-۱

 وجود تعليمات مكتوبة لتنفيذ الخطط ۱-۲

 توجد جهة معتمدة لتنسيق عملية التخطيط ۱-۳

 توافق الخطة مع اهداف المؤسسة ٤-۱

 يتم تعميم الخطط على المسؤولين عند التطبيق ٥-۱

 وجود تعليمات مكتوبة لمتابعة تنفيذ الخطط -۱

 الجهة المعنيةيتم مراقبة التطبيق من قبل  ۱-۷

 فيذنيتم رفع تقارير دورية لإلدارة عن نتائج الت ۱-۸

 التنظيم والهيكل التنظيمي  ≥

 يوجد هيكل تنظيمي للدائرة أو الفرع ۲-۱

 خطوط االتصال بالهيكل التنظيمي واضحة ۲-۲

 توجد اهداف لكل وظيفة في الهيكل التنظيمي ۲-۳

 وظيفية في الهيكل التنظيميتوجد مهام وواجبات لكل وحدة  ٤-۲

 يتم اعتماد الهيكل التنظيمي ٥-۲

 التفويض والصالحيات  ≤

 يوجد جدول مكتوب بالصالحيات ۳-۱

 يتم تحديد سقوف وشروط مناسبة للصالحيات ۳-۲
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 وضوح الصالحية وسهولة فهمها ۳-۳

 تناسب الصالحية مع المسؤولين ٤-۳

 تتم ممارسة الصالحيات على وفق ماتم اعتماده ٥-۳

 توجد إجراءات لمراقبة التقيد بالصالحيات -۳

 المفوضون بالصالحيات يملكون الكفاءة والقدرة عليها ۳-۷

 توجد صيانة مستمرة للصالحيات ۳-۸

 تنظيم الموظفين  ¥

تمكنهم من القيام بأعباء تتوفر لدى الموظفين الكفاءات العلمية والعملية التي  ۱-٤
 وظائفهم

 يتم تدريب وتأهيل الموظفين ۲-٤

 يتم اجراء تنقالت داخلية بين موظفي مركز العمل عند الضرورة ۳-٤

 الكادر كاٍف ويتناسب مع حجم العمل ٤-٤

 الموظفون يشغلون الوظائف بحسب الهيكل التنظيمي ٥-٤

 عليها من قبل الموظفينتوجد نسخ من الوصف الوظيفي وموقع  -٤

 يتم تحفيز الموظفين الممتازين ۷-٤

 يتم تقويم اداء الموظفين واطالع الموظفين على تقويمهم ۸-٤

µ  اللجان 

 اللجان مشكلة بأوامر ادارية ۱-٥

 يتم تحديد اعضاء اللجان ۲-٥

 يتم تحديد مهام وواجبات كل لجنة ۳-٥

 وصالحيات كل لجنةيتم تحديد مسؤولية وسلطات  ٤-٥

 تتم مراعاة التخصيص الوظيفي لكل لجنة . ٥-٥

 وجود تعليمات مكتوبة ألعمال اللجان -٥

 توجد جداول مكتوبة لكل لجنة بشكل سابق ۷-٥

 يوجد تداخل بين مهام اللجان ال ۸-٥

 يتم تنظيم محضر اجتماع كل جلسة ۹-٥

 الجهة المعينةيتم اعتماد محضر االجتماع من قبل  ۱۰-٥

 توجد آلية لمراقبة اعمال اللجان . ۱۱-٥
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 -: الدوائر واملديريات التي مت تقييمها هلذا العامنذكر اهم 
 تقويم اداء الدائرة االدارية والمالية  -۱

 

 االجراءات التوصيات االستنتاجات

دم وج�����ود هيكلي�����ة رس�����مية مع�����ده م�����ن ع����� ۱
جه������ة اختص������اص ومص������ادقه م������ن قب������ل 

رئ����������يس المؤسس����������ة ل����������دوائر مع����������الي 
وم�������ديريات واللج�������ان الخاص�������ة التابع�������ة 
للمؤسس��������ة تح��������دد المه��������ام واالتص��������االت 
ب������ين ال������دوائر واالقس������ام والش������عب علم������ا 
ان المؤسس��������ة س��������بق وان تعاق��������دت م��������ع 
وزارة التخط��������يط قب��������ل ث��������الث س��������نوات 
تقريب������ا ول������م ي������تم انج������ازه لغاي������ة اع������داد 
التقري�����ر الح�����الي رغ�����م اهمي�����ة الموض�����وع 

. 
 

االداري������ة والمالي������ة عل������ى ال������دائرة 
انج�������������از الهيك�������������ل التنظيم�������������ي 
للمؤسس��������ة م��������ن خ��������الل اللجن��������ة 
المش������كلة له������ذا الغ������رض وحس�������م 
الموض���������وع بالس���������رعة الممكن���������ة 
عل��������ى ان يتواف��������ق م��������ع النظ��������ام 

 الداخلي للمؤسسة .

تم�����������ت المص�����������ادقة 
عل������ى التقري������ر م������ن 
قب�����ل مع������الي رئ������يس 
المؤسس��������ة بموج��������ب 
كتابن��������������ا بالع��������������دد 

/٤۰۸رت/(
)ف������������������������������ي ٤۲۸۸

۳۰/۱۲/۲۰۱٥ 
وحس�����������ب ه�����������امش 
معالي������������ه (يت������������ولى 
م������دير ع������ام ال������دائرة 
تش��������������كيل لجن��������������ة 
لمتابع����������������������������������������ة 
المالحظ����������ات م����������ن 
قب�����ل جمي�����ع االقس�����ام 

 والشعب االدارية

ل�������وحظ ع�������دم قي�������ام المؤسس�������ة بأع�������داد  ۲
خط������ة عم������ل  س������نوية او فص������لية تح������دد 
م��������ن خالله��������ا قي��������اس نس��������ب االنج��������از 

المتحقق�����ة ومقارن�����ه المخط�����ط م�����ع م�����ا ت�����م  
 تنفي������������ذه باس������������تثناء قس������������م الت������������دريب

والتط�����وير حي�����ث ت�����م وض�����ع خط�����ة عم�����ل 
لل�������دورات التدريبي�������ة و ان تل�������ك الخط�������ط 
كان��������ت نس��������ب تنفي��������ذها يت��������راوح م��������ا 

% لع����������ام ۲۲و۲۰۱٤% لع����������ام ۳٥نب����������ي
علم������ا انه������ا نس������ب متدني������ة بس������بب ۲۰۱٥

 ۲۰۱٤قل������ة التخصيص������ات المالي������ة لع������ام 
م������ع ع������دم وج������ود خط������ة لتط������وير االداء 

 في عمل المؤسسة.
 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
وض�������ع خط�������ة عم�������ل س�������نوية او 
فص�����لية وحس�����ب االقس�����ام لغ�����رض 
معرف������ة نس������ب االنج������از المتحقق������ة 
حي������ث س������بق وان خاط������ب مكتبن������ا 
م������ن خ������الل تق������ارير تق������ويم االداء 
والزي�������ارات التفتيش�������ية بض�������رورة 
وض����ع خط����ة عم����ل مص����ادقه م����ن 

 قبل معالي رئيس المؤسسة .

 

ع�����������دم وج�����������ود خط�����������ة اس�����������تراتيجية  ۳
لية للمؤسس�������ة وانع�������دام الرؤي�������ة المس��������تقب

 على المدى المتوسط والبعيد

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
بالتنس������يق م������ع دوائ������ر المؤسس������ة 

 ةبإع������������داد خط������������ة اس������������تراتيجي
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للمؤسس�����������ة لوض�����������وح الرؤي�����������ة 
المس�������������تقبلية عل�������������ى الم��������������دى 

 المتوسط والبعيد .

م�����ن خ�����الل الت�����دقيق ت�����م االط�����الع عل�����ى  ٤
االوام�����������ر االداري�����������ة الت�����������ي تص�����������در 
 بخص�������وص م�������نح الص�������الحيات لم�������دراء

ال������دوائر وغي������رهم تب������ين ان الص������الحيات 
تم���������نح بأس���������ماء االش���������خاص المكلف���������ين 
بمنص�����������ب ول�����������يس للمنص�����������ب ال�����������ذي 

 يشغلونه.

عن�������د القي�������ام بم�������نح ص�������الحيات 
للم��������دراء الع��������امون نج��������د م��������ن 
الض���������������������روري  ان تم���������������������نح 
الص������������الحيات عل������������ى اس������������اس 
المنص�����ب ال������وظيفي ول�����يس عل������ى 
اس�������اس اس�������م الش�������خص المس�������تلم 

 للمنصب .
 

 

٥ 0B م�����ن خ�����الل االط�����الع عل�����ى عم�����ل ال�����دائرة
االداري������ة واالقس������ام التابع������ة له������ا ل������وحظ 
غي�������اب التنظ�������يم االداري حي�������ث ال توج�������د 
هن�������اك اوام�������ر اداري�������ة خاص�������ة بتقس�������يم 
االعم�����������ال والص�����������الحيات والواجب�����������ات 
والمه����ام ول����م ي����تم العم����ل بنظ����ام الموظ����ف 
الب������ديل اثن������اء غي������اب الموظ������ف االص������يل 

االقس����������ام والش����������عب التابع����������ة ألغل����������ب 
 لدائرة.ل

اداري��������ة تح��������دد اص��������دار اوام��������ر 
تقس��������������يم االعم��������������ال ومه��������������ام 

اجب��������ات الم��������وظفين الع��������املين وو
ف��������ي اقس��������ام ال��������دائرة االداري��������ة 
والمالي�����������ة وتحدي�����������د الموظ�����������ف 
الب�������ديل عن�������د غي�������اب الموظ�������ف 
االص������يل م������ع ض������رورة التوقي������ع 
عل������ى االوام������ر م������ن قب������ل كاف������ة 

 الموظفين.
 

 

 الداري����������ةض����������عف الك����������وادر ال����������وحظ  
الوس�������طى له�������ذه ال�������دائرة ف�������ي االم�������ور 

وع�����دم مالئم�����ة اغل�����ب االداري�����ة والمالي�����ة 
االختصاص��������������ات للمناص��������������ب الت��������������ي 

مم��������ا س��������بب االرب��������اك ف��������ي يش��������غلونها 
العم������ل والت������أخير ف������ي انج������از االعم������ال 
الموكل����ة له����ا وكث����رة االخط����اء ف����ي إع����داد 

 .االوامر االداريةوصياغة 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
للش�����عب  لوعن�����د تكلي�����ف اي مس�����ؤ

او االقس������������������������ام مراع������������������������اة 
االختص�������اص العلم�������ي والعن�������وان 
ال������وظيفي حس������ب طبيع������ة العم������ل 

  الموكل له 
 

 

وج������ود وص������ف وظيف������ي للمؤسس������ة ت������م  ۷
م��������ن قب��������ل وزارة  ۲۰۰۹اع��������داده ع��������ام 

التخط������يط وال������ذي ب������دوره يح������دد المه������ام 
والم�����������ؤهالت لش�����������اغلي الوظيف�����������ة االن 
المؤسس���������ة ل���������م تعم���������ل ض���������من ه���������ذا 
 الوص����������ف ول����������م ت����������نظم محاض����������رات

تعريفي�������ة لش�������رح ه�������ذا الوص�������ف عل�������ى 
م�������وظفي المؤسس�������ة علم�������ا ان الوص�������ف 
بحاج��������ة ال��������ى تح��������ديث لك��������ي يتناس��������ب 

 اعتم�����������اد الوص�����������ف ال�����������وظيفي
المع�����د م�����ن قب�����ل وزارة التخط�����يط 
ال�������ذي يح�������دد م�������ؤهالت ش�������اغل 

كاف�������ة وتعميم�������ه عل�������ى الوظيف�������ة 
م�����������وظفي المؤسس�����������ة واقام�����������ة 

وش���������رح محاض���������رات لتعري���������ف 
 دليل الوصف الوظيفي.
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۷۹ 

 

وطبيع���������ة عم���������ل المؤسس���������ة والتع���������ديل 
) ۳٥االول لق�����������انون المؤسس�����������ة رق�����������م (

 .۲۰۱۳لسنة 

ت��������م االط��������الع عل��������ى قاع��������دة البين��������ات  ۸
الموج�����������ودة ض�����������من قس�����������م الم�����������وارد 
البش������رية الت������ابع ال������ى ال������دائرة االداري������ة 
ل������وحظ انه������ا قاع������دة ض������عيفة وال يمك������ن 
االعتم����������اد عليه����������ا وال ترتق����������ي ال����������ى 
المس�����توى المطل�����وب حي�����ث انه�����ا تحت�����وي 

والتحص���������يل الدراس���������ي  عل���������ى االس���������م
 والعنوان الوظيفي وتأريخ التعيين .

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
قس�������م الم�������وارد البش�������رية اع�������داد 
قاع�������دة بيان�������ات دقيق�������ة لم�������وظفي 
المؤسس�����ة يمك�����ن االعتم�����اد عليه�����ا 
ف���������ي عم���������ل القس���������م وتح���������ديثها 
ش������هريا وحس������ب طبيع������ة التغي������ر 

 الذي يطرا عليها
 

 

ت���������م ت���������دقيق عين���������ه م���������ن االض���������ابير  ۹
لشخص�������ية ل�������بعض م�������وظفي المؤسس�������ة ا

وم�������ن خ�������الل عملي�������ة الت�������دقيق ل�������وحظ 
مباش�������رة م�������وظفين ت�������م تعيي�������نهم عل�������ى 
الم������الك ال������دائم وتنظ������يم اوام������ر مباش������رة 
قب���������ل ورود ص���������حة ص���������دور وث���������ائقهم 

 ع،عالدراس������ية وه������م ك������ل م������ن الس������يد (
 ).ر،ف)(

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
اص����������دار ام����������ر اداري بتحدي����������د 

ورد مباش��������رة الم��������وظفين ال��������ذين 
هن���������اك اخ���������تالف ف���������ي ت���������اريخ 
مباش������������رتهم وتعي������������نهم عل������������ى 

 المالك الدائم .
 

 

ت���������م تش���������كيل لجن���������ة بموج���������ب االم���������ر  ۱۰
۲االداري بالع�����������������������دد( ) ف�����������������������ي ۳

الس������������������تحداث ض������������������وابط  ۲۰۱٥/٥/
جدي�����������دة ألج�����������ور الوق�����������ود وتص�����������ليح 
العج�����������������الت التابع�����������������ة للمؤسس�����������������ة 

) ال���������ف ۳٥۰,۰۰۰وتخص���������يص مبل���������غ (
دين��������������������ار للم��������������������دراء الع��������������������امين 

 دين�����������ار لم�����������دراء) ال�����������ف ۲۰۰,۰۰۰و(
االقس���������������ام والموظ���������������ف االعتي���������������ادي 

) ال�������ف دين�������ار وم�������ن خ�������الل ۱۰۰,۰۰۰(
االط�����الع عل�����ى الض�����وابط اج�����ور الوق�����ود 
ل�����م ي�����رى مكتبن�����ا وج�����ود معي�����ار حقيق�����ي 
ع�����������������������ن كيفي�����������������������ة احتس�����������������������اب 

) ال������������ف دين������������ار ۲۰۰,۰۰۰االج������������ور(
والتف����اوت ف����ي المب����الغ ب����ين الم����دير الع����ام 
وم������دير القس������م والموظ������ف حي������ث هن������اك 

ين ف�����ي احتس�����اب غ�����بن لش�����ريحة الم�����وظف
 االجور علما ان رواتبهم متدنية .

 عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
اع�����ادة النظ�����ر ف�����ي ض�����وابط لجن�����ة 
الوق������ود المش������كلة بموج������ب االم������ر 

۲االداري بالع�������������دد( ) ف�������������ي ۳
حي����������ث ل����������م ي����������رى  ۲۰۱٥/٥/

مكتبن����ا وج����ود معي����ار حقيق����ي ع����ن 
كيفي��������������ة احتس��������������اب الوق��������������ود 
والتف����اوت ف����ي مب����الغ الوق����ود ب����ين 

الع��������ام وم��������دير القس��������م الم��������دير 
والموظ������ف ول������وحظ هن������اك غ������بن 
لش�������������ريحة الم�������������وظفين ف�������������ي 

 احتساب االجور.
 

 

 ي������ة والمالي������ة عل������ى ال������دائرة االداركث�����رة المالحظ�����ات المشخص�����ة م�����ن قب�����ل  ۱۱
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۸۰ 

 

دي�����وان الرقاب�����ة المالي�����ة ح�����ول الحس�����ابات 
الخاص�������ة بالمؤسس�������ة م�������ع ع�������دم وج�������ود 
متابع�������ة جدي�������ة م�������ن ال�������دائرة االداري�������ة 
والمالي����������������ة بخص����������������وص تص�����������������فية 

 المالحظات.

العم��������ل بجدي��������ة عل��������ى تص��������فية 
مالحظ�����������ات دي�����������وان الرقاب�����������ة 
المالي������������ة ال������������واردة بتق������������اريره 
لغ�������������رض المص�������������ادقة عل�������������ى 
الحس���������ابات الختامي���������ة لألع���������وام 

 السابقة .

رغ�������م اهمي�������ة ش�������عبة تحص�������يل ال�������ديون  ۱۲
الحكومي����ة وم�����ا تمثل�����ه م����ن م�����ردود م�����الي 
للمؤسس��������ة اال ان واق��������ع عم��������ل الش��������عبة 
ض��������عيف وغي��������ر مرض��������ي وال يرتق��������ي 
ال������ى المس������توى المطل������وب حي������ث قاع������دة 
البيان������ات الموج������ودة ض������عيفة ج������دا وي������تم 
االعتم�����������اد عل�����������ى قاع�����������دة البيان�����������ات 

المف������تش الع������ام . الموج������ودة ف������ي مكت������ب 
ص������ائية دقيق������ة ل������دى احوك������ذلك ال توج������د 

ش����������عبة تحص����������يل ال����������ديون الحكومي����������ة 
بحج���������م المب���������الغ الت���������ي بذم���������ة الغي���������ر 

 والمستردة والتي لصالح المؤسسة.

 ش������عبة عم������ل ف������ي النظ������ر اع������ادة
 الحكومي�����������ة ال�����������ديون تحص�����������يل

 دقيق��������ة بيان��������ات قاع��������دة وعم��������ل
 الش������عبة عم������ل وطبيع������ة تتناس������ب

 م��������������ن بم��������������وظفين ورف��������������دها
 ال�������������نقص لس�������������د اختص�������������اص

 . الشعبة في الحاصل
 

 

بل����������غ مق����������دار الموازن����������ة االس����������تثمارية  ۱۳
للمؤسس����������������������������������������ة له����������������������������������������ذا 

) حي��������ث بل��������غ ٥,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰الع��������ام(
المص������������روف منه�������������ا له�������������ذا الع�������������ام 

)۱, ۳۷, )% ۳۳بنس�������������������������بة (۳۳,۷٤۰
.و بل���������غ مق���������دار الموازن���������ة التش���������غيلية 
للمؤسس����������������������ة له����������������������ذا الع����������������������ام 

) حي�������������ث بل�������������غ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
نس�������بة المص�������روف منه�������ا له�������ذا الع��������ام 

) بنس����������������������������������بة ۰۰۰,۱۱۲,۲۹۰,۰۲٤(
 %) لشهر ايلول .۱(

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
مراع����������اة الدق����������ة ف����������ي اع����������داد 
الموازن������������������������ة التش������������������������غيلية 
واالس��������������������تثمارية الس��������������������نوية 
للمؤسس��������ة حي��������ث هن��������اك نس��������بة 
ت������دني واض������حة للمص������روف م������ن 

 المخصص للسنوات السابقة 
 

 

ل������وحظ غي������اب التخط������يط الحقيق������ي ف������ي  ۱٤
تحدي�����������د االحتياج�����������ات الفعلي�����������ة م�����������ن 

المؤسس��������ة قام��������ت  الم��������وظفين حي��������ث ان
) موظ��������ف م��������ن ال��������دوائر ۸۷بتنس��������يب (

االخ���������������رى دون الحاج���������������ة الفعلي���������������ة 
 واالختصاص المطلوب.

 

عل�������ى ال�������دائرة االداري�������ة اع�������داد 
خط��������ة واض��������حة مبني��������ة عل��������ى 
اس������س حقيقي������ة وحس������ب الحاج������ة 
الفعلي���������ة لالختصاص���������ات الت���������ي 
تحتاجه�����ا المؤسس�����ة ف�����ي دوائره�����ا 

تنس������يب الم������وظفين عن������د اج������راء 
 من دوائر الدولة 

 

م�����ن خ�����الل االط�����الع عل�����ى واق�����ع عم�����ل  ۱٥
ال���������دائرة االداري���������ة والمالي���������ة االقس���������ام 

ض������رورة تطبي������ق نظ������ام الرقاب������ة 
ن تك�����ون ف�����ي العم�����ل ال�����وظيفي ب�����ا

 



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

۸۱ 

 

والش����������عب ل����������وحظ اغل����������ب االعم����������ال 
الموكل������ة له������م تنج������ز م������ن قب������ل موظ������ف 
واح���������د او اكث���������ر دون االعتم���������اد عل���������ى 
عم��������ل الفري��������ق الواح���������د ف��������ي العم���������ل 
واعتم���������اد الت���������دوير ال���������وظيفي حس���������ب 

 االختصاص.

ك����ل وظيف����ة يكمله����ا موظ����ف اخ����ر 
وع������دم االعتم�������اد عل�������ى موظ�������ف 
واح����������د ف����������ي انج����������از معامل����������ة 
بالكام������ل واعتم������اد نظ������ام الت������دوير 

 الوظيفي .
 

ع����دم قي����ام اغل����ب اقس����ام ال����دائرة االداري����ة  ۱
والمالي�����������ة وخاص�����������ة قس�����������م الم�����������وارد 
البش����������رية باالعتم����������اد عل����������ى الب����������رامج 
االلكتروني����������ة الحديث����������ة فيم����������ا يخ����������ص 

الع�������������الوات والترفيع�������������ات موض�������������وع 
 لموظفي المؤسسة .

 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
قس�����م الم�����وارد البش�����رية اعتم�����اد  \

الب���������رامج االلكتروني���������ة الحديث���������ة 
ف�������ي عمله�������ا وبالخص�������وص ف�������ي 
مس������ألة م������نح الع������الوات الس������نوية 
والترفيع������ات ك������ون القس������م يفتق������ر 
ال�������ى تل�������ك الب�������رامج و باإلمك�������ان 
االس�������تعانة بمكتبن�������ا ف�������ي تزوي�������د 
ال������������دائرة االداري������������ة والمالي������������ة 

 ببرنامج الموارد البشرية.

 

ع������دم قي������ام المؤسس������ة بتحدي������د الم������وظفين  ۱۷
المش�������مولين بالس�������اعات االض�������افية الت�������ي 
خ�����������ارج اوق�����������ات ال�����������دوام الرس�����������مي 

 والتوقيع عليه عند خروجهم .

مس������ك س������جل اص������ولي للس������اعات 
االض����افية ي����تم التوقي����ع علي����ه م�����ن 

 قبل الموظفين المشمولين .
 

 

م������ن خ������الل االط������الع عل������ى عين������ه م������ن  ۱۸
االوام�����ر االداري�����ة ل�����وحظ اص�����دار اوام�����ر 

م�����وظفين اداري�����ة بإلغ�����اء غي�����اب ل�����بعض ال
 دون ذكر سبب مبرر لإللغاء

ض����رورة ذك����ر س����بب مب����رر عن����د 
الغ�������اء ام�������ر الغي�������اب لم�������وظفين 
متغيب�������ين ع�������ن ال�������دوام الرس�������مي 
وان يق������دم الع������ذر بع������د مباش������رته 

 مباشرة 

 

ت عل�����ى قس�����م كث�����رة االدارات الت�����ي توال����� ۱۹
الم��������وارد البش��������رية ادت ال��������ى اض��������عاف 
عم�����ل القس�����م وع�����دم االلم�����ام ب�����ه علم�����ا ان 

 هذا القسم يعتبر من االقسام المهمة .
 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
تثبي�����ت موظ�����ف م�����ن ذوي الخب�����رة 
واالختص������������اص ف������������ي مج������������ال 
االدارة وتكلي���������ف معاون���������ه ف���������ي 
ادارة قس����������م الم����������وارد البش����������رية 
ويفض������������ل ان ال يك������������ون م������������ن 
المنس��������بين او الع��������املين ب��������العقود 

 المؤقتة .

 

م��������ن خ��������الل االط��������الع عل��������ى الم��������الك  ۲۰
ال���������وظيفي للمؤسس���������ة ل���������وحظ وج����������ود 
مص�������ادقه وزارة المالي�������ة عل�������ى الم�������الك 

بموج��������ب كت��������ابهم بالع��������دد  ۲۰۱٤لع��������ام 
 . ۲۰/۱/۲۰۱٤) في ٤۲۲۹(

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
اس���������تغالل الوظ���������ائف الش���������اغرة 
ض�����من حرك�����ة الم�����الك المص�����ادق 
عليه�����ا ف�����ي تع�����ين م�����وظفين م������ن 
االختصاص��������������������ات المالي��������������������ة 
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۸۲ 

 

واالداري�������������ة  لس�������������د ال�������������نقص  
 الموجود في هذه الدائرة . 

ع�������دم قي�������ام ال�������دائرة االداري�������ة والمالي�������ة  ۲۱
بأرش���������فة كاف���������ة االض���������ابير الشخص���������ية 

ك العق���������ود الخاص���������ة بم���������وظفي الم���������ال
عط�������ل ف�������ي والمنس�������بين بس�������بب وج�������ود 

 جهاز االرشفة االلكتروني 
 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
االيع�������از ال�������ى الجه�������ة المختص�������ة 
بض������������رورة اص������������الح جه������������از 
االرش��������فة الموج��������ود ف��������ي قس��������م 
الم������������وارد البش������������رية لغ������������رض 

ين ارش�����فة كاف�����ة اض�����ابير الم�����وظف
 من المالك والعقود والمنسبين 

 

البح������وث والدراس������ات ل������وحظ قل������ه ع������دد  ۲۲
المقدم��������ة م��������ن قب��������ل م��������وظفي ال��������دائرة 
االداري�������ة والمالي�������ة  الت�������ي م�������ن ش�������أنها 
تس�����هم ب�����النهوض بواق�����ع عم�����ل المؤسس�����ة 
والح���������د م���������ن ظ���������اهرة الفس���������اد االداري 

 والمالي .
 

عل�������ى ال�������دائرة االداري�������ة / قس�������م 
التخط���������يط والتط���������وير ان يق���������دم 
بح�������وث ودراس�������ات م�������ن خ�������الل 
م����������وظفي المؤسس����������ة او القس����������م 

ط������وير اداء االعم������ال نفس������ه ف������ي ت
وتق���������ديم المقترح���������ات للنه���������وض 
بواق�������������ع العم�������������ل والتخط�������������يط 

 المسبق 

 

ع��������دم وج��������ود تقي��������يم حقيق��������ي ومهن��������ي  ۲۳
لم�����وظفي ال�����دائرة االداري�����ة والمالي�����ة م�����ن 
خ���������الل اس���������تمارة تقي���������يم االداء حي���������ث 
ل������وحظ ان التقي������يم ش������كلي دون االعتم������اد 

الع��������الوة والترفي��������ع علي��������ه ف��������ي م��������نح 
 واشغال المنصب

 

 اهمي������������ة اكث������������ر دور اعط������������اء
 اداء تقي���������������������يم الس���������������������تمارات

 قب������ل م�����ن ومص�����ادقتها الم�����وظفين
 قب���������ل م���������ن و االقس���������ام م���������دراء
 ض���������رورة م��������ع الع���������ام الم��������دير

 االس������������تحقاق ف������������ي اعتماده������������ا
 وترفي������������ع الس������������نوية للع������������الوة
 اص������ولي س������جل وف������تح الموظ������ف

 .بذلك

 

الت�������أخير ف�������ي  تنفي�������ذ بع�������ض االوام�������ر  ۲٤
االداري������ة الخاص������ة ب������الموظفين المغيب������ين 
وع������دم  ارس������الها ال������ى قس������م الحس������ابات 
ش�����عبة الروات�����ب لغ�����رض اج�����راء ال�����الزم 
حي��������ث ل��������وحظ ت��������أخير تنفي��������ذ بع��������ض 

فت������رة ثالث������ة او اربع������ة اش������هر االوام������ر 
 تقريبا.

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
معالج������ة الت�������أخير الحاص������ل ف�������ي 

ش������عبة الروات������ب بالبري������د تزوي������د 
ال������ذي يتض�������من متغي������رات عل�������ى 
روات��������ب الم��������وظفين وان تك��������ون 

ملي������ة االس������تالم والتس������ليم بذم������ة ع
 للشعبة

 

 
 

 

 

۲٥ 

ت���������م تش���������كيل لجن���������ة لفح���������ص الم���������واد 
المس���������تهلكة الموج���������ودة ف���������ي مخ���������ازن 
المؤسس������ة لبي������ان م������دى االس������تفاده منه������ا 
او اتالفه���������ا حي���������ث شخص���������ت اللجن���������ة 
وحص��������رت الم��������واد المس��������تهلكة بكاف��������ه 

االس����راع ف����ي عم����ل لجن����ة فح����ص 
الم�����������واد المس�����������تهلكة المش�����������كلة 
بموج�������������������ب االم�������������������ر االداري 

 ۲۷/۸/۲۰۱٥) ف���������������������ي ۱۱٥۷٥(
لبي����ان م����دى االس����تفادة م����ن الم����واد 
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۸۳ 

 

مهامه����ا رغ����م  انواعه����ا اال انه����ا ل����م تنج����ز
م�����رور اكث�����ر م�����ن ش�����هرين عل�����ى تش�����كيل 
اللجن����ة الت����ي ت����م تش����كيلها بموج����ب االم����ر 

) ف��������������������ي ۱۱٥۷٥االداري بالع��������������������دد (
۲۷/۸/۲۰۱٥ . 

المس������������تهلكة الموج������������ودة ف������������ي 
المخ����������ازن لغ����������رض االس����������تفادة 
منه������ا او اتالفه������ا ك������ون المخ������ازن 
 الموج����������ودة ف����������ي المؤسس�����������ة ال

تس��������������توعب كاف��������������ة الم��������������واد 
 المستهلكة

لمؤسس���������ة بتس���������قيط س���������يارات قام���������ت ا ۲
) س������يارة ۲۳تابع������ه للمؤسس������ة وع������ددها (

ول�������م ت�������تم اج�������راءات  ۲۰۱۲م�������ن ع�������ام 
البي����ع لغاي����ه ت����أريخ اع����داد التقري����ر علم�����ا 
ان تل��������ك الس��������يارات ت��������م خزنه��������ا ف��������ي 
المخ������ازن الت������ي خ������ارج المؤسس������ة مم������ا 
ي�����ؤدي ال�����ى نق�����ص ف�����ي قيمته�����ا الحقيقي�����ة 
وك�����ان هن�����اك راي ف�����ي تس�����قيطها لمكتبن�����ا 

 تحقيقية بذلك.وتم تشكيل لجنة 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
التنس���������يق م���������ع وزارة المالي���������ة / 
لجن������ة بي������ع الس������يارات الحكومي������ة 
لغ������رض بي������ع الس������يارات العائ������دة 
للمؤسس������ة والت������ي س������بق وان ت������م 
تس�������قيطها قب�������ل ث�������الث س�������نوات 
علم������ا ان خ������زن تل������ك الس������يارات 
لغاي��������ة ه��������ذه الفت��������رة ادى ال��������ى 
نق�������ص ف�������ي قيمته�������ا الحقيقي�������ة او 

اج�������راء ب�������ذلك وع�������دم  اتخ�������اذ اي
 ركنها بمكانها الحالي .

 

ال يوج������د تنس������يق ب������ين دوائ������ر المؤسس������ة  ۲۷
ومق�����ر االس�����تعالمات م�����ن خ�����الل تنس�����يب 
اح�����د موظفيه�����ا لل�����رد عل�����ى االستفس�����ارات 
الت�����ي ت�����رد م�����ن الم�����راجعين دون دخ�����ولهم 

 الى دوائر المؤسسة.
 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
بالتنس�����يق م�����ع دوائ�����ر وم������ديريات 
المؤسس������ة لغ������رض تكلي������ف اح������د 
الم�����وظفين م�����ن ك�����ل دائ�����رة وف�����ق 
ج�������دول زمن��������ي ثاب�������ت لإلجاب��������ة 
عل�������������ى االستفس�������������ارات م�������������ن 
الم�������راجعين لقلي�������ل الجه�������د عل�������ى 
دوائ�������������ر المؤسس�������������ة وحس�������������م 

 مواضيعهم بسرعة 

 

ع����������دم وج����������ود حاس����������بة ف����������ي مق����������ر  ۲۸
االس�������تعالمات الخاص�������ة بالنس�������اء ل�������يمكن 
م��������ن خالله��������ا االجاب��������ة عل��������ى االس��������ئلة 
االستفس������������ارات الت������������ي ت������������رد م������������ن 

 المراجعات الى مقر المؤسسة . 

عل������ى ال������دائرة االداري������ة والمالي������ة 
تزوي��������د االس��������تعالمات الخاص��������ة 
بالنس�����������اء بحاس�����������بة الكتروني�����������ة 

 وتحديد موظف عليها .
 

 

بتس�����ليم س�����يارتين ن�����وع  قام�����ت المؤسس�����ة ۲۹
ر رين����و س����افران وبيك����ب م����ازدا ال����ى م����دي

مديري������ة س������جناء كرك������وك الس������يد (ن. ع. 
 ). م

متابع�������������ة موض�������������وع تس�������������ليم 
رتين عائ���������دتين للمؤسس����������ة س���������يا

) م��������������دير  للس��������������يد     (ن. ع. م
 مديرية كركوك

 

ع�������دم اس�������تخدام الحاس�������وب ف�������ي عم�������ل  ۳۰
ود ش�������عبة الص�������يانة ب�������الرغم م�������ن وج�������

 موظف يجيد العمل على الحاسوب 

عل�������ى ش�������عبة الص�������يانة اس�������تخدام 
الحاس����������بة الموج����������ودة وتوثي����������ق 

 اعمالها الكترونيا
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۸٤ 

 

ع�������دم وج�������ود س�������جالت اص�������ولية لعم�������ل  ۳۱
ش������������عبة الص������������يانة تب������������ين االعم������������ال 

 والنشاطات التي قامت بها.

ض������������رورة ان تك������������ون هن������������اك 
س������������جالت اص������������ولية لش������������عبة 
الص�������يانة تب�������ين نش�������اطها خ�������الل 
م�������دة معين�������ة يتض�������من تفاص�������يل 

 .االعمال 

 

م�����ن خ�����الل االط�����الع عل�����ى عم�����ل ش�����عبة  ۳۲
ال����دفاع الم����دني ل����وحظ ع����دم وج����ود مه����ام 

 وتعليمات مكتوبة لموظفي الشعبة .

ض������������رورة ان تك������������ون هن������������اك 
تعليم�����������ات مكتوب�����������ة لم�����������وظفي 
ش������عبة ال������دفاع الم������دني لممارس������ة 
مه��������امهم وف��������ق وس��������ائل االم��������ن 

 واالمان 

 

ل����وحظ وج����ود ع����دد م����ن المط����افئ التالف����ة  ۳۳
والغي�����������ر ص�����������الحة لالس�����������تعمال ف�����������ي 

ة الت�����ي بق�����رب المؤسس�����ة وخاص�����ة المطف�����أ
 المولدة الكهربائية

ض�����رورة ان ي�����تم فح�����ص مط�����افئ 
نب������ا والتالف������ة تجالحري������ق الناف������ذة 

لحص��������ول اي ط��������ارئ ال س��������امح 
 هللا

 

ع�������دم اش�������راك م�������وظفي ش�������عبة ال�������دفاع  ۳٤
الم��������دني ض��������من دورات تدريبي��������ة ف��������ي 

ال اختص������اص عمله������م ف������ي ع������ام ( مج������
۲۰۱٥ ( 

اش������راك م������وظفي ال������دفاع الم������دني 
ب�����دورات تدريبي�����ة ض�����من عمله�����م 

 المحدد .

 

ع�������دم وج��������ود منظوم�������ة اطف��������اء م��������ائي  ۳٥
لحري���������ق اثن���������اء حدوث���������ه ال لمكافح���������ة ا

 سامح هللا 

ض�������������رورة ان ي�������������تم نص�������������ب 
منظوم������ة اطف�������اء ف�������ي المؤسس�������ة 
لمواجه��������ة اي ط��������ارئ ال س��������امح 

 هللا.

 

ع����دم وج����ود اجه����زة ان����ذار مبك����ر تحس����س  ۳
 في دوائر المؤسسة وممراتها .

م������ن الض������روري ان ي������تم نص������ب 
اجه������زة ان������ذار مبك������ر او تحس������س 
ف�������ي دوائ�������ر المؤسس�������ة لتج�������اوز 

 وثهامراحل الخطر قبل حد

 

ع��������دم وج��������ود احص��������ائية دقيق��������ة بع��������دد  ۳۷
المط��������افئ الص��������الحة والغي��������ر ص��������الحة 

 الموجودة في دوائر المؤسسة .
 

ض������رورة ان ي������تم ج������رد وحص������ر 
المط�������������افئ الموج�������������ودة ف�������������ي 
المؤسس������������ة واماكنه������������ا تجنب������������ا 
لس�������رقتها او نقله�������ا ال�������ى مك�������ان 

 اخر 

 

ع����دم وج�����ود خ����ط ه�����اتف ارض����ي لش�����عبة  ۳۸
 الدفاع المدني .

 

 ش�������عبة ال�������دفاعض�������رورة تزوي�������د 
الم�������دني بخ�������ط ه�������اتف ارض�������ي 

ف���������ي الح���������االت  لالتص���������ال ب���������ه
 الطارئة

 

 وق����وع اثن����اء للط����وارئ س����لم وج����ود ع����دم ۳۹
 هللا حال سام الحرائق

تزوي��������د ال��������دفاع الم��������دني بس��������لم 
للط��������وارئ وتجهي��������زات خاص��������ة 

 به 
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بل��������غ ع��������دد المول��������دات الموج��������ودة ف��������ي  ٤۰
) ۲) مول���������دات علم���������ا ان (٤المؤسس���������ة (

الكش������ف عليه������ا منه������ا عاطل������ه ل������م ي������تم 
وبي����������ان م����������دى ص����������الحياتها وم����������دى 
االس������تفادة منه������ا .حي������ث قام������ت ال������دائرة 
االداري����������ة والمالي����������ة  بتش����������كيل لجن����������ة 
بموج��������������ب االم��������������ر االداري بالع��������������دد 

)۱۱۹ لمتابع�������������ة  ۲/۹/۲۰۱٥) ف�������������ي ٥
 وادامة المولدات .

عل������ى اللجن������ة المش������كلة بموج������ب 
۱۱۹االم������������ر االداري ( ف������������ي  ٥

) ض������������رورة ج������������رد ۲/۹/۲۰۱٥
وتحدي������������د العط������������ل المول������������دات 

الحاص����������ل ف����������ي ك����������ل مول����������دة 
د بموج������������ب محض������������ر وتحدي������������

ص������������يانتها واالس������������عار الت������������ي 
 تتطلبها

 

ع�������دم وج�������ود الي�������ة دقيق�������ة ف�������ي مس�������ألة  ٤۱
 استبدال زيت محركات المولدات .

 

ض�������رورة ان ي�������تم وض�������ع الي�������ة 
مح��������ددة ف��������ي تغيي��������ر واس��������تبدال 
زي��������وت المول��������دات والمحرك��������ات 

 في المؤسسة 

 

ال يوج����������د مهن����������دس اختص����������اص ف����������ي  ٤۲
المؤسس�������ة يمتل�������ك الخب�������رة الكافي�������ة ف�������ي 
مج�����ال عم�����ل المول�����دات الكهربائي�����ة اثن�����اء 

 حدوث عطل او فحص او ادامة .
 

ض�������رورة ان ي�������تم ف�������تح ورش�������ة 
ص�����يانة ف������ي المؤسس�����ة للمول������دات 
والعج����������الت ض����������غطا للنفق����������ات 
والص����������يانة خ����������ارج المؤسس����������ة 
وف���������ق الممك���������ن حي���������ث هن���������اك 
مهندس�����ين وفني�����ين ف�����ي المؤسس������ة 

هم يمك�������ن االس�������تفادة م�������ن خب�������رات
 لذلك .

 

ت�����م وض�����ع ع�����داد رقم�����ي ق�����رب الخ�����زان  ٤۳
الفرع������ي الحتس������اب كمي������ة الك������از الت������ي 

م���������ن الخ���������زان الرئيس���������ي ال���������ى تنق���������ل 
 المولدة.

ض�������رورة ان ي�������تم وض�������ع ع�������داد 
رقم�����ي قب�����ل دخ�����ول م�����ادة الك�����از 
للمول���������������دة لمعرف���������������ة حج���������������م 

 المصروف الفعلي للكاز

 

 

 %))۹(نتائج االداء العام للدائرة بتقدير متوسط وبدرجة (
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 تقويم اداء مديرية سجناء الكرخ  -۲

 االجراءات اهم التوصيات اهم االستنتاجات  ت

 المديري�����ة ف�����ي الم�����وظفين اع�����داد بل�����غ ۱

 عل������������ى جم������������يعهم موظ������������ف) ۲۸(

 ك�������افي ع�������دد وه�������و ال�������دائم الم�������الك

 والمه���������ام االعم���������ال بحج���������م قياس���������ا

 المالح�����ظ م�����ن ان�����ه اال ال�����يهم الموكل�����ة

 م�������ن بع�������ض عل�������ى االعتم�������اد ي�������تم

 اعم����������ال انج����������از ف����������ي الم����������وظفين

 المديرية

 

 

 ت���������������رويج حص���������������ر ض���������������رورة

 قب�����ل م�����ن المديري�����ة ف�����ي المع�����امالت

 وع��������دم حص��������را الت��������رويج وح��������دة

 الع������املين الم������وظفين بقي������ة اش������راك

 االخرى الشعب في

 

تم���������ت المص����������ادقة 
عل�����ى التقري�����ر م�����ن 
قب�����ل مع�����الي رئ�����يس 
المؤسس������ة بموج������ب 
كتابن�������������ا بالع�������������دد 

)ف��������������������ي ۱۲۲۹(د/
وت������������م ۲۰۱٥/٤/۲۱

تنفي��������ذ التوص��������يات 
المديري�����ة م�����ن قب�����ل 
دائ�������������رة حس�������������ب 

ش������ؤون الم������ديريات 
واللج�������ان الخاص�������ة  
بموج����������ب كت����������ابهم 

) ف������ي ٤۹۹بالع������دد (
٤/٥/۲۰۱٥ 

 .س( للس������يدة عام������ة وكال������ه م������نح ت������م ۲
 للمديري��������ة الق��������انوني الممث��������ل)  ح .ن

 القانوني��������ة ال��������دائرة كت��������اب بموج��������ب

 ف����������������������ي) ۱۲٤۹ م ق( بالع����������������������دد

 رئ�������������يس قب�������������ل م������������ن ۲۰۱۲/٤/۸

 الوكال�����ة تج�����دد ول�����م الس�����ابق المؤسس�����ة

 الزيارة تأريخ لغاية

 الممنوح�����ة الوكال�����ة تجدي�����د ض�����رورة

 .ن .س( الس���������يدة الق���������انوني للمث���������ل
 رئ��������يس م��������ن ص��������ادرة كونه��������ا) ح

 كت������اب بموج������ب الس������ابق المؤسس������ة

 م ق بالع������������دد القانوني������������ة ال������������دائرة
 ۸/٤/۲۰۱۲ في ۱۲٤۹

 

قي��������ام المديري��������ة بتكلي��������ف مس��������ؤولي  ۳
الش������عب وتوزي������ع المه������ام والواجب������ات 
ب��������ين الم��������وظفين بموج��������ب اوام��������ر 

 البديلادارية وتحديد الموظف 

الت�����دوير ال�����وظيفي م�����ن ناحي�����ة مب�����دا 
) للعم���������ل تكلي���������ف الس���������يد(ج. م. ح

ة الكف������االت ب������ديال ع������ن ف������ي وح������د
 ) السيد  (ب. م. ع

 

ل�����وحظ قي�����ام المديري�����ة بتش�����كيل لجن�����ة  ٤
مش�����تريات اال انه�����ا ل�����م تق�����م بواجباته�����ا 
وتكتف������ي ب������التوقيع عل������ى الوص������والت 
فق������ط وتك������ون عملي������ة الش������راء ع������ن 

ان������ه طري������ق مع������اون الم������دير علم������ا 
 ليس عضوا في لجنة المشتريات

ض�������رورة قي�������ام لجن�������ة المش�������تريات 
المش�������������كلة بالمديري�������������ة بالمه�������������ام 
والواجب�������ات المناط�������ة به�������ا وع�������دم 
االكتف����������������اء ب����������������التوقيع عل����������������ى 

 الوصوالت
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 %))۱(نتائج االداء العام للمديرية بتقدير متوسط وبدرجة (
 

 
 
 

ال توج��������د س��������جالت تب��������ين س��������اعات  ٥
اش�����تغال المول�����دة ل�����يمكن م�����ن خالله�����ا 
معرف��������ة كمي��������ة الك��������از المص��������روف 
خ����الل الي�����وم الواح�����د واس�����تبدال زي�����ت 
المح������رك حي������ث ت������م اس������تبدال زي������ت 
المح��������رك لش��������هري ك��������انون الث��������اني 

ش��������باط علم��������ا ان فت��������رة التش��������غيل و
 قليلة

ض�������رورة مس�������ك س�������جل اص��������ولي 
يب��������ين س��������اعات تش��������غيل المول��������دة 

ف ومعرف������ة كمي������ة الك������از المص������رو
 ومدة نفاذية استهالك الزيت

 

 

م�����ن خ�����الل ت�����دقيق س�����لفة المش�����تريات  
ل������������وحظ وج������������ود العدي������������د م������������ن 

لت����������ي االستش����������هادات الشخص����������ية وا
يفت���������رض تس���������تخدم ف���������ي ح���������االت 

 محددة

ي�����تم ش�����راء الوق�����ود بموج�����ب ق�����وائم 
ش����������������راء اص����������������ولية ول����������������يس 

شخص����������ية وعل����������ى  باستش����������هادات
المديري������������������ة ع������������������دم قب������������������ول 
االستش�����������هادات الشخص�����������ية ف�����������ي 
تجه��������ز وش��������راء الم��������واد وحص��������ر 
االستش�������������هاد الشخص�������������ي ف��������������ي 
موض������������وع تق������������ديم الخ������������دمات و 
االغ��������������راض الت��������������ي ال يمك��������������ن 
استحص�������ال وص�������والت به�������ا عل�������ى 
ان ي���������تم ادخ���������ال جمي���������ع الم���������واد 
المخزني������ة بع������د فحص������ها م������ن قب������ل 

اعت��������دال  لجن��������ة الفح��������ص ولجن��������ة
ها ك�����ذلك االس�����عار و م�����ن ث�����م ص�����رف

ره�����ا عل�����ى لجن�����ة المش�����تريات ممارس�����ة دو
             الحقيق�����������������ي بموج�����������������ب التعليم�����������������ات

و االحتف������اظ بمب������الغ الس������لفة ل������ديها لح������ين 
 تقديم التسوية
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 تقويم اداء مديرية سجناء الرصافة  -۳

 
 %))۳(نتائج االداء العام للمديرية بتقدير متوسط وبدرجة (

 
 

 االجراءات اهم التوصيات اهم االستنتاجات  ت

ع������دم قي������ام المديري������ة بإص������دار اوام������ر اداري������ة  ۱
 بتكلي�������ف م�������وظفي الش�������عب واالكتف�������اء بأع�������داد

 مذكرات داخلية

قي�����ام المديري�����ة بإص�����دار اوام�����ر اداري�����ة 
بتكلي�������ف مس�������ؤولي الش�������عب ب�������دالً م�������ن 

اداً ال���������ى الم���������ذكرات الداخلي���������ة واس���������تن
 النظام الداخلي الحالي

 

تم�����ت المص�����ادقة عل�����ى 
التقري���������ر م���������ن قب���������ل 
مع����������������الي رئ����������������يس 
المؤسس�����������ة بموج�����������ب 
كتابن�����������������ا بالع�����������������دد 

) ۲٤۷/۳۱٥۳(رت/
 ۱۳/۱۰/۲۰۱٥ف����������������ي 

وت�������م مخاطب�������ة دائ�������رة 
الحق�������وق واالمتي�������ازات 
باإليع�����������از و متابع�����������ة 
تنفي������ذ التوص������يات م������ع 

والمتابع����������ة المديري����������ة 
 مستمرة معهم

مارة لتقي�������يم اداء م��������وظفي ع�������دم وج�������ود اس��������ت ۲
 المديرية

 

اس��������تمارة لتقي��������يم اداء م��������وظفي اع��������داد 
المديري����ة م����ن اج����ل التع����رف عل����ى نق����اط 

لمعالجته���������ا ونق���������اط الق���������وة  الض���������عف
 لتعزيزه

 

 

االلي�����ة المتبع�����ة ف�����ي عم�����ل المخ�����زن ه�����ي الي�����ة  ۳
 ة وال ترتقي الى المستوى المطلوبضعيف

 

اتب�������اع االلي�������ات االص�������ولية ف�������ي عم�������ل 
المخ�������زن م�������ن خ�������الل عم�������ل بطاق�������ات 

تح س�������جل يب�������ين حرك�������ة مخزني�������ه وف�������
لقي����������ام بعملي����������ة وا الم����������واد المخزني����������ة
 الجرد بصورة دورية 

 

 

ل������وحظ ان الهيك������ل مط������ابق لم������ا ج������اء بالنظ������ام  ٤
ال������داخلي للمؤسس������ة وال������ذي ت������م نش������ره س������ابقا 
باس������تثناء ش������عبة ش������ؤون الم������رأة ت������م اض������افتها 
ال�����ى الهيك�����ل الح�����الي دون التط�����رق اليه�����ا ف�����ي 

 ليالنظام الداخ

 

الم������رأة وجعله������ا تع������ديل ش������عبة ش������ؤون 
وح�����دة ت�����رتبط بالش�����عبة االداري�����ة كونه�����ا 

ظ��������ام ال��������داخلي ل��������م ت��������ذكر ض��������من الن
 للمؤسسة بمستوى شعبة

 



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

۸۹ 

 

 تقويم اداء اللجنة الخاصة في بغداد  -٤

 االجراءات اهم التوصيات اهم االستنتاجات  ت

معامل��������ة واردة م��������ن ) ۳۲۷ل��������وحظ وج��������ود ( ۱
مديري�������ة الك�������رخ مس�������توفية كاف�������ة الش�������روط 
واللجن�����ة بانتظ�����ار االجاب�����ات م�����ن قب�����ل دوائ�����ر 

 لة لغرض النظر بها وحسم قرارتها الدو

ض����������رورة التنس����������يق والتأكي����������د م����������ع 
ال�������دوائر المعني�������ة بمع�������امالت الس�������جناء 
والمعتقل�������ين وتكلي�������ف منس�������قين لغ�������رض 
االس�������راع ف�������ي االجاب�������ة عل�������ى الكت�������ب 
الص��������ادرة م��������ن م��������ديريات المؤسس���������ة 
واللج������������ان الخاص������������ة وبالخص������������وص 
المحكم���������ة الجنائي���������ة العلي���������ا  وجه���������از 
مكافح��������ة االره��������اب وعل��������ى مؤسس��������تنا 
 ايج������اد الي������ة س������ريعة به������ذا الخص������وص

لوج�����ود ك�����م هائ�����ل م�����ن المع�����امالت ل�����م 
تحت�����اج ال�����ى ع�����دة ينج�����ز واال فالمؤسس�����ة 

 سنين لغرض انجازها

 

تم�����ت المص�����ادقة عل�����ى 
التقري���������ر م���������ن قب���������ل 
مع����������������الي رئ����������������يس 
المؤسس�����������ة بموج�����������ب 
كتابن�����������������ا بالع�����������������دد 

) ٥/۱۰۹(رت/
 ۱٤/٤/۲۰۱٥ف��������������������ي 

وت�������م مخاطب�������ة دائ�������رة 
الحق�������وق واالمتي�������ازات 
بموج�����ب كتابن�����ا بالع�����دد 

) ۲۱٤/۱۹۱۸(رت/
 ۲۰/۹/۲۰۱٥ف��������������������ي 

بمخاطب�������������ة اللجن�������������ة 
الخاص���������ة بخص���������وص 
تنفي�����ذ التوص�����يات وت�����م 
التاكي����������������د عل����������������يهم 
بموج�����ب كتابن�����ا بالع�����دد 

) ۳۰۹/۳٤۸۷(رت/
 ٤/۱۱/۲۰۱٥ف��������������������ي 

والمتابع�����������ة مس�����������تمرة 
 معهم

ل�����م تق�����م اللجن�����ة بإص�����دار ام�����ر اداري بتش�����كيل  ۲
ت�����م لجن�����ة الت�����دقيق واالس�����تجواب ف�����ي اللجن�����ة و

 تكليف موظف واحد بهذا العمل 

 

رئ�����يس اللجن�����ة الخاص�����ة ض�����رورة قي�����ام 
بإص��������دار ام��������ر اداري بتش��������كيل لجن��������ه 
للت���������دقيق واالس���������تجواب مكون���������ة م���������ن 
رئ������يس واثن������ين م������ن االعض������اء ال������ذين 

ن وف������ق ل������ديهم الخب������رة الكافي������ة ويعمل������و
 ۲۰۱٤) لسنة ۷الضوابط رقم (

 

 

خط�������ة عم�������ل  ل�������وحظ ان اللجن�������ة ال تمتل�������ك ۳
س�������نوية او فص�������لية او ش�������هرية يمك�������ن م�������ن 

االنج�����از المتحقق�����ة ف�����ي  خالله�����ا قي�����اس نس�����ب
 المعامالت 

 

عل������ى اللجن������ة الخاص������ة القي������ام بوض������ع 
خط������ة عم������ل س������نوية كان������ت او فص������لية 
والتنس���������يق م���������ع الم���������ديريات لغ���������رض 
معرف������ه نس������ب االنج������از المتحقق������ة م������ن 

 المعامالت 

 

ع������دم تش������كيل و تفعي������ل قي������ام لجن������ة التح������ري  ٤
المي������داني لع�������دم ت������وفر االمكاني�������ات المتمثل�������ة 

لجم��������ع المعلوم��������ات  لنق��������ل الفري��������ق بعجل��������ة
ح������ول مق������دمي الطلب�������ات ول������م ي������تم تش�������كيل 

ض����������رورة تفعي����������ل ش����������عبة التح����������ري 
المي�����داني وتش�����كيل لجن�����ه م�����ن الم�����وظفين 
لغ��������رض القي��������ام بمه��������امهم وواجب��������اتهم 

ادا ال������ى الض������وابط الت������ي ذك������رت اس������تن
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  %))٥۰للجنة بتقدير مقبول وبدرجة ((نتائج االداء العام 
 
 
 

 تقويم اداء قسم شؤون المواطنين  -٥

 لهذا الغرض لجنة

 

 اعاله

 

ع��������دم وج��������ود توزي��������ع واض��������ح ومكت��������وب  ٥
ب���������الموظفين  للمه���������ام والواجب���������ات الخاص���������ة

الب�����ديل ف�����ي اغل�����ب ي�����تم العم�����ل ب�����الموظف  وال
 االحيان

 

 

ض���������رورة وج���������ود مه���������ام وتعليم���������ات 
مكتوب�����ه ي�����تم االط�����الع عليه�����ا م�����ن قب�����ل 
الم������وظفين الع������املين ف������ي اللجن������ة ك������ال 
حس�����ب اختصاص�����ه ي�����تم التوقي�����ع عليه�����ا 
م������ن ق������بلهم وتحدي������د الموظ������ف الب������ديل 

ون عملي����������ا ول����������يس ش����������كليا وان يك����������
 ومكتوبا فقط

 

 

 االجراءات اهم التوصيات اهم االستنتاجات  ت

لهيكلي����������ة المعتم����������دة لقس����������م ش����������ؤون ا ۱
الم�������واطنين مطابق�������ة للهيكلي�������ة المعتم�������دة 
ف�������ي كت�������اب االمان�������ة العام�������ة لمجل�������س 

دائ������رة و ش������ؤون الم������واطنين  \ال������وزراء
بالع��������������دد (ش والعالق��������������ات العام��������������ة 

ي ) ف��������������������������������������������۰۰۹۹۹۷\۲۸\۲\\م
والمك��������ون م��������ن ش��������عبتين  ۲۰۱۱\۳\۲۷
 بة الشكاوى وشعبة المتابعة.شع

حي�����ث هن�����اك تنس�����يق وتع�����اون ت�����ام م�����ن 
قب��������ل قس��������م ش��������ؤون الم��������واطنين ف��������ي 
المؤسس�����ة م�����ع االمان�����ة العام�����ة لمجل������س 
ال����������وزراء ف����������ي موض����������وع برن����������امج 
حكوم�������ة الم�������واطن االلكتروني�������ة حي�������ث 

م�����وظفي ) اح�����د ا،فت�����م اش�����راك الس�����يد (
القس�������م وت�������م اجتي�������از ال�������دورة بتق�������دير 
(جي����د ج����داً) وم����ن ث�����م ق����ام الموم����أ الي�����ه 

تنظ��������يم ورش��������ة عم��������ل اقيم��������ت ف��������ي ب
 المؤسسة

) م������دير القس������م س،متثم������ين جه������ود الس������يد (
لمال������ه م������ن دور ب������ارز ف������ي تط������وير عم������ل 
القس��������م واالرتق��������اء ب��������ه ومتابع��������ة وتنفي��������ذ 
جمي�������ع كت�������ب وعمام�������ات االمان�������ة العام�������ة 

ص قس��������م لمجل��������س ال��������وزراء الت��������ي تخ��������
 ش������ؤون الم������واطنين من������ذ ت������اريخ اس������تحداثه

 ولغاية تاريخه

 

تم�������ت المص�������ادقة عل�������ى 
التقري����ر م����ن قب����ل مع����الي 
رئ���������������يس المؤسس���������������ة 
بموج�������ب كتابن�������ا بالع�������دد 

۱۸۸/۲(رت/ ۲۰ (
وت��������م  ۲/۸/۲۰۱٥ف��������ي 

مخاطب�����ة القس�����م بموج�����ب 
كتابن�������������������ا بالع��������������������دد 

) ۲۳۷/۳۰۹۳(رت/
 ۱۰/۲۰۱٥/ف�������������������������ي 

بخص���������������وص تنفي���������������ذ 
 التوص������يات وت������م التاكي������د

عل�������يهم بموج�������ب كتابن�������ا 
بالع�����������������������������������������������������دد 

) ۳۰/۳٥۷۹(رت/
 ۱۲/۱۱/۲۰۱٥ف���������������������ي 

والمتابع�������������ة مس�������������تمرة 
 معهم
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 %))۷۲(نتائج االداء العام للقسم بتقدير جيد وبدرجة (
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

دي ل����م يق����م القس����م بأع����داد دلي����ل استرش����ا ۲
 للمواطن عن الية اتباع الشكوى

ض�����رورة قي�����ام م�����دير القس�����م بإع�����داد دلي�����ل 
 استرشادي عن الية اتباع الشكوى

 

 توجد ارشفة الكترونية للشكاوىال  ۳

 

كترون������ي جه������از ارش������فة الض������رورة ت������وفير 
 لغرض ارشفة جميع الشكاوى 

 

ظفي القس������م ب������دورات ت������م اش������راك م������و ٤
 تدريبية مختلفة

 

ض���������رورة اش����������راك اكب����������ر ع����������دد م����������ن 
الم������وظفين الع������املين ف������ي القس������م بال������دورات 
التدريبي�����ة الت�����ي تقيمه�����ا المؤسس�����ة او دوائ�����ر 
الدول������ة لزي������ادة خب������راتهم وتط������وير ادائه������م 

ون اش����������راك الموظ����������ف ض����������من وان يك����������
 اختصاص عمله
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 السابعالفصل 
 التدريب يف مكتب املفتش العام

 -هي : لشعبة التدريب واالعالم اوالً/ املؤشرات الرقمية 
 

 -الدورات التي اشرتك بها موظفي املكتب  : -١
 

 العدد ٢٠١٥لعام الدورات التدريبية ملوظفي املكتب  ت
 ٤۰ الدورات التدريبية داخل العراق لموظفي المكتب اجمالي  ۱

 ۸۰ عدد الموظفين المشتركين في الدورات الداخلية ۲

  املكتبموظفوا ورش العمل التي اشرتك بها  -

 عدد املشرتكني ٢٠١٥لعام لورش عدد ا
۱ ۳۳ 

 

 -ورش العمل التي اقامها املكتب  : -٢

 عدد املشرتكني ٢٠١٥لعام  ورش العمل
٥ ٤۹ 

   الدورات التي اقامها املكتب خالل العام  -٣
 العدد ٢٠١٥لعام  الدورات التدريبية التي اقامها مكتبنا ملوظفي املؤسسة ت
  الدورات التدريبية التي اقامها المكتب لموظفي المؤسسة  ۱

 ۷٥ عدد الموظفين المشتركين ۲
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 التدريب 
 -وتتضمن: ٢٠١٥امجايل الدورات التدريبية املقامة من قبل املكتب ملوظفي املؤسسة لعام  -

 
 

 -: واملديرياتملؤسسة حسب الدوائر ا املكتب ملوظفيجدول يوضح عدد املشرتكني يف الدورات التدريبية املقامة من قبل 

عدد  املديريةاسم الدائرة او  ت
 املشرتكني

عدد موظفي الدائرة او 
 املديرية

 النسبة املئوية

 %۷ ٥۷ ٤ مكتب معالي رئيس المؤسسة ۱

 %۳ ۸۲ ۳۰ مكتب المفتش العام ۲

 % ۲۰۸ ۱۳ الدائرة االدارية والمالية ۳

 %۱۳ ۳۱ ٤ الدائرة القانونية ٤

 %۲۳ ٥ ۱۳ واالستثمار االقتصاديةالشؤون الدائرة  ٥

 %۳ ۱٤ ٥ دائرة الحقوق و االمتيازات 

 %٥ ۳۹ ۲ الرصافة مديرية 

 %۱۳ ۳۰ ٤ الكرخ مديرية ۷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد املشرتكني تاريخ انعقادها عنوان الدورة ت
 ۱۱ ۲/۲/۲۰۱٥-۲۲ موظفي الدولة  انضباطقانون  ۱
 ۱ ۳۱/۳/۲۰۱٥-۲۹ االتكيت وفن التعامل مع الشخصيات ۲
 ۱۳ ۳۰/٤/۲۰۱٥-۲ مايكرو سوفت اوفس ۳
 ۱ ۲۰۱٥//٤-۲ االتكيت وفن التعامل مع الشخصيات ٤
 ۷ ۲۷/۸/۲۰۱٥-۲۳ اساسيات الحاسوب متقدمة ٥

 ۱۲ ۱۹/۱۱/۲۰۱٥-۱۲٥ الحسابات الختامية 

 ۷٥  المجموع
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 جدول يوضح التحصيالت الدراسية للمشرتكني يف الدوارات التدريبية

  
 من املتدربني الكلي لعدداملئوية مقارنة با النسبة العدد التحصيل الدراسي ت

 %۳ ۲ ماجستير ۱

 %٥۷ ٤۳ سبكالوريو ۲

 %۹ ۷ دبلوم ۳

 %۱۹ ۱٤ إعدادية ٤

 %۸  متوسطة ٥

 %٤ ۳ ابتدائية 

 %۱۰۰ ۷٥ المجموع 

 

 
 املخطط البياني

 
 

 

 

٤۳؛ بكلوريوس  

۷؛ دبلوم  

۱٤؛ اعدادية  

؛ متوسطة  

۳؛ ابتدائية  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 عدد المتدربين
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 ٢٠١٥الدورات التدريبية التي مت اشراك موظفي املكتب فيها واملقامة يف وزارات ودوائر الدولة لعام  -٢
 أ- الدورات التدريبية التي مت اشرتاك موظفي املكتب يف هيئة النزاهة/ األكادميية العراقية ملكافحة الفساد

 

 املالحظات عدد املشرتكني التاريخ عنوان الدورة ت
 ۲۰۱٤) لسنة۱تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( ۱

 واليات تطبيقها
۲٥/۱-۲/۲/۲۰۱٥ ۱  

۲ Coral draw  االول و الثاني ۳ ۱۱/۲/۲۰۱٥-۳ المستوى االول 

  ۱ ۲۲/۲/۲۰۱٥-۱۲ السكرتير ومدير المكتب الناجح ۳

التحليل المالي للمصروفات واعداد الحسابات  ٤
 الختامية

۲۳/۲-۳/۳/۲۰۱٥ ۱  

  ۲ ۱۳/۳/۲۰۱٥-٤ حفظ الوثائق وارشفتها المستوى االول ٥

 Coral draw  الثانياالول و  ۳ ۲۳/۳/۲۰۱٥-۱٥ المستوى الثاني 

۷ Photoshopاالول و الثاني ۳ ۱۱/٥/۲۰۱٥-۳ المستوى االول 

  ۲ ۱۱/٥/۲۰۱٥-۳ ادارة الموارد البشرية ۸

 الثاني ۲ ۱۱/٥/۲۰۱٥-۳ تطوير مهارات المحاسبين ۹

  ۲ ۱۱/٥/۲۰۱٥-۳ حفظ الوثائق وارشفتها (المستوى االول) ۱۰

۱۱ Photoshopالثانياالول و  ۳ ۲۰۱٥//۹-۱ المستوى الثاني 

  ۱ ۱۰/۸/۲۰۱٥-۲ فن الصياغة القانونية( المستوى االول) ۱۲

  ۱ ۱۰/۸/۲۰۱٥-۲ التدقيق والرقابة الداخلية ۱۳

  ۱ ۳۰/۸/۲۰۱٥-۲۰ ادارة الوقت وكيفية التعامل مع ضغوطات العمل ۱٤

۱۷/۹/۲۰۱٥-۹ ادارة الموارد البشرية ۱٥  ۱  

  ۱ ۱۷/۹/۲۰۱٥-۹ اجراءات التحقيق االداري ۱

۱۷/۹/۲۰۱٥-۹ حفظ الوثائق وارشفتها الكترونياً (المستوى الثاني) ۱۷  ۲  

  ۱ ۱۲/۱۰/۲۰۱٥-٤ كتابة المطالعات والمخاطبات الرسمية ۱۸

 االول ۱ ۲۲/۱۰/۲۰۱٥-۱۳ ضوابط اعداد وتنظيم الدورة المستندية ۱۹

تطوير االداء المهني للمدقق الداخلي ومهارات اعداد  ۲۰
 تقارير مالية

۲/۱۰-۲/۱۱/۲۰۱٥ ۱  

  ۱ ۲/۱۱/۲۰۱٥-۲/۱۰ اليات اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية ۲۱
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  ۱ ۱۱/۱۱/۲۰۱٥-۳ السلف و االمانات والمعالجات الحسابية ۲۲

  ۱ ۱۱/۱۱/۲۰۱٥-۳ فن الصياغة القانونية (المستوى الثاني) ۲۳

 الرابع ۲ ۳/۱۲/۲۰۱٥-۲٤/۱۱ اعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي ۲٤

ثانيلا ۱ ۳/۱۲/۲۰۱٥-۲٤/۱۱ انواع الموازنات و مراحل اعدادها ۲٥  

 ۳۹ المجموع 

 

 

 

 

ورات التي مت اشرتاك موظفي املكتب يف جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد الد -ب
 ) وبالتنسيق مع وحدة التنسيق مع مكاتب املفتشني العمومينيundpوبالتعاون وفق برنامج (

 
الدورةعنوان  ت  عدد املشرتكني التاريخ 
 ۱ ۲۹/۱/۲۰۱٥-۱۸/۱ دورة اعداد المدربين ۱
 ۱ ٥/۲/۲۰۱٥-۱۸/۱ دورة تقويم االداء ۲
 ۱ ٥/۲/۲۰۱٥-۱۸/۱ دورة التحقيق االداري ۳
 ۱ ۱۹/۳/۲۰۱٥-۱ التحقيق االداري ٤
 ۲ ۱۲/۳/۲۰۱٥-۱ اعداد المدربين ٥

 ۱ ۱۹/۳/۲۰۱٥-۱ تقييم االداء 
 ۱ ۹/٤/۲۰۱٥-/۲۲/۳ تقييم االداء ۷
 ۱ ۳۰/٤/۲۰۱٥-۱۲ تقييم االداء ۸
 ۱ ۲۰۱٥//۱۱-۲٤/٥ التحقيق االداري ۹
 ۱ ۲/۷/۲۰۱٥-/۱٤ تقييم االداء ۱۰

 ۱۱ المجموع
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 ؤسسة واملقامة من قبل املكتب اك موظفي املكتب يف مقر املرتالدورات التي مت اش -ج
 

 

                              
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد املشرتكني التاريخ عنوان الدورة ت
 ۱ ۳۱/۳/۲۰۱٥-۲۹ االتكيت وفن التعامل مع الشخصيات ۱
 ۳ ۳۰/٤/۲۰۱٥-۲ مايكرو سوفت اوفس ۲
 ۳ ۲۰۱٥//٤-۲ االتكيت وفن التعامل مع الشخصيات ۳
 ۳ ۲۷/۸/۲۰۱٥-۲۳ اساسيات الحاسوب متقدمة ٤
 ٥ ۱۹/۱۱/۲۰۱٥-۱۲٥ الحسابات الختامية ٥

 ۳۰ المجموع
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 ورش العمل التي اشرتك بها موظفي املكتب  -د 
 مكان اقامة الورشة عدد املشرتكني التاريخ عنوان الدورة ت
۱ 

 ۲۱/۱/۲۰۱٥-۲۰ مجال حقوق االنسان
 مقر المؤسسة ۲

 (قاعة حجر بن عدي)
 فندق الرشيد ۱ ۱/۳/۲۰۱٥-۱٥ اليات التدريب ۲
والتدقيق ركيزتان المحاسبة  ۳

 اساسيتان لإلصالح والتطوير
۱٥-۱/٤/۲۰۱٥ 

نقابة المحاسبين   ۱
 نقيالمدق

معايير توصيف الوظائف في مكاتب  ٤
 المفتشين العموميين

۲۱/٤/۲۰۱٥ 
 وزارة التخطيط ۱

اهمية تحديد االحتياج التدريبي  ٥
ودوره الفاعل في تحسين اداء 

 الوظائف
۲/٤/۲۰۱٥ 

االكاديمية العراقية  ۱
لمكافحة الفساد                                                                                                               

 فندق الرشيد ۱ ۲۰۱٥//۲۳-۲۲ معايير الجودة في تقييم االداء 
عمل حول معايير ادارة ورشة  ۷

 الجودة
۲-۳۰/۷/۲۰۱٥ 

 وزارة التخطيط ۱

المنضم لمكاتب  ٥۷تعريفية باألمر  ۸
 المفتشين العموميين

 مقر المؤسسة ۸ ۸/۲۰۱٥/-٤
 (قاعة حجر بن عدي)

وزارة التخطيط                                                                                           ۱ ۷/۹/۲۰۱٥- االساليب االحصائية و االستبيانات ۹
 فندق الرشيد ۱ ۱۰/۹/۲۰۱٥ معايير الجودة في تقييم االداء ۱۰
التعريف باالستراتيجية الوطنية  ۱۱

 لمكافحة الفساد
 مقر المؤسسة ۱ ۱/۹/۲۰۱٥-۱٥

 (قاعة حجر بن عدي)
المعايير الدولية في المحاسبة و  ۱۲

 التدقيق
 نقابة المحاسبين ۲ ۷-۸/۱۰/۲۰۱٥

هيئة النزاهة دائرة  ۲ ۱۲/۱۰/۲۰۱٥-۱۱ استمارة كشف الذمم المالية ۱۳
 الوقاية

التقييم الذاتي للنزاهة  بأداةالتعريف  ۱٤
 (االنتوساينت)

ديوان الرقابة المالية  ۲ ۱/۱۰/۲۰۱٥-۱٥
 االتحادي

 مقر المؤسسة ٥ ۲۹/۱۰/۲۰۱٥ العمل على برنامج متابعة البريد ۱٥
 (قاعة حجر بن عدي)

االستمارة االلكترونية الخاصة  ۱
 بالتقاعد

 هيئة التقاعد الوطنية ۳ ۲۰/۱۲/۲۰۱٥

 ۳۳ المجموع
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 ورش العمل التي اقامها المكتب لموظفي المؤسسة والمكتب -هـ

 

 -التي اقامها املفتش العام :الورش و/ 

) في ۱٤/۳۲۲بموجب كتابنا ذي العدد (تد/ كافة تم مخاطبة مكاتب المفتشين العموميين
بشأن اقامة ورشة تدريبية بعنوان ( التحقيق االداري) القاها السيد المفتش العام  ۱/۱۰/۲۰۱٥

مكاتب  ) مشترك في مختلف۲٥في مقر المؤسسة على قاعة ( حجر بن عدي ) بحضور (
 المفتشين العموميين .

 

 -احتفالية اسبوع النزاهة :ز/ 
ت������ولى مكت������ب المف������تش الع������ام وبرعاي������ة مع������الي رئ������يس المؤسس������ة احتفالي������ة بمناس������بة اس������بوع 

المص������ادف  الخم������يسالنزاه������ة عل������ى قاع������ة حج������ر ب������ن ع������دي ف������ي مق������ر المؤسس������ة ف������ي ي������وم 
وايمان������اً من������ا ف������ي تحقي������ق افض������ل االداء بغي������ة رف������ع مس������توى النزاه������ة و تح������ت  ۸/۱۰/۲۰۱٥

 .مستقبل وسالم شعار النزاهة 

كلم������ة لمع������الي رئ������يس المؤسس������ة حي������ث اش������اد معالي������ه ف������ي اهمي������ة دور وتض������منت االحتفالي������ة 
مكت�������ب المف�������تش الع�������ام ف�������ي المؤسس�������ة و االنج�������ازات المتحقق�������ة خ�������الل االع�������وام الماض�������ية  

ة النزاه������ة وكلم������ة للمف������تش الع������ام واس������تعراض انج������ازات المكت������ب وكلم������ة لنائ������ب رئ������يس هيئ������
 خالل االعوام السابقة .  

 

 

 

 عدد املشرتكني تاريخ انعقادها عنوان الدورة ت
م لمكاتب المفتشين ظالمن ٥۷تعريفية باألمر  ۱

 العموميين
٤-/۸/۲۰۱٥ ۱ 

التعريف باالستراتيجية الوطنية لمكافحة  ۲
 الفساد

۱٥-۱/۹/۲۰۱٥ ۱۳ 

 ٥ ۲۹/۱۰/۲۰۱٥ العمل على برنامج متابعة البريدالية  ۳
 ۲٥ ۲۱/۱۰/۲۰۱٥ التحقيق االداري  ٤

 ٥۹  المجموع
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) لموظفي المكتب ۲۰۱٥-۲۰۱٤-۲۰۱۳مقارنة بين عدد المشتركين بالدورات المقامة خالل االعوام (
 -بالتنسيق مع دوائر الدولة :

 -الدورات الداخلية : -١
 عدد املشرتكني عدد الدورات السنة

≤∞±≥ ¥µ ∏¥ 
≤∞±¥ ¥± ∂∞ 
≤∞±µ ¥∞ ∏∞ 
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 ۲۰۱٥-۲۰۱٤-۲۰۱۳مقارنة عدد الدورات الداخلية لالعوام 

 ۲۰۱۳عام 

 ۲۰۱٤عام 

 ۲۰۱٥عام 
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 -الدورات اخلارجية : -٢

 عدد املشرتكني عدد الدورات السنة

≤∞±≥ ∂ ¥µ 
≤∞±¥ ≥ ≤∑ 
≤∞±µ ∞ ∞ 

 

( مخطط يوضح مقارنة بين عدد المشتركين الدورات الخارجية التي تم اشراك موظفي المكتب فيها لالعوام 
)۲۰۱۳-۲۰۱٤-۲۰۱٥ ( 

 

 

 ۲۰۱٥-۲۰۱٤-۲۰۱۳الدورات المنفذة خالل االعوام مقارنة 
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مقارنة عدد الدورات الخارجية لالعوام 
۲۰۱۳-۲۰۱٤-۲۰۱٥ 

 ۲۰۱۳عام 

 ۲۰۱٤عام 

 ۲۰۱٥عام 
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 -الدورات املقامة من قبل املكتب ملوظفي املؤسسة : -٣

 عدد املشرتكني عدد الدورات السنة

≤∞±≥  ≤∞  ≥∏π 
≤∞±¥ ±µ ≤≥∑ 
≤∞±µ ∂ ∑µ 

 

 ( مخطط يوضح المقارنة بين عدد المشتركين لألعوام )

 

 

و  التنسيق معها إلشراك موظفي املكتب بالدورات التدريبيةالدوائر واجلهات التي مت  •
 -: ٢٠١٥لعام  ورش العمل

 -الدورات الداخلية : .١

 هيئة النزاهة / األكاديمية العراقية لمكافحة الفساد . •

ء التعاون مع مكتب منسق رئيس الوزراالمتحدة في العراق ب لألممالبرنامج االنمائي  •
 للشؤون الرقابية .

 التخطيط / مكتب المفتش العام .وزارة  •

 ديوان الرقابة المالية االتحادي . •

 ين .قنقابة المحاسبين و المدق •

 هيئة التقاعد الوطنية . •
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مقارنة عدد الدورات المقامة من قبل المكتب 
 ۲۰۱٥-۲۰۱۳-۲۰۱۳لالعوام 
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 لثامنالفصل ا
 التنسيق مع االجهزة الرقابية 

 / التنسيق مع جملس النواب العراقي / جلنة النزاهة -اوال 
 ۱/۳/۲۰۱٥) ف��ي ۱۱/۱٥۳ورد ال��ى مكتبن��ا كت��اب م��ن مجل��س الن��واب  / لجن��ة النزاه��ة بالع��دد ( م/ن/

) ت�م اجاب�ة ۲۰۱۲/۲۰۱۳/۲۰۱٤والمتضمن استمارة معلومات الخاصة بعمل هذه المؤسسة ولسنوات ( 
بكافة البيان�ات  ۸/۳/۲۰۱٥) في ۲٥/۹۹مجلس النواب / لجنة النزاهة بموجب كتابنا ذي العدد ( ت خ/

 المطلوبة وفق االستمارة المرسلة .

 

 ثانيًا / ديوان الرقابة املالية االحتادي
مكتبنا بمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي والتي تصدر نتيجة النشاط الهيئة يقوم 

العاملة في المؤسسة وحث دوائر المؤسسة على ضرورة تصفية المالحظات الواردة بتقاريره 
 وأدناه التقارير التي نتابعها واإلجراءات المتخذة بصدده.

٥/۳/۱/۱۳تقري���ر دي���وان الرقاب���ة المالي���ة االتح���ادي الم���رقم ( -: أوال   ۲۰/۷/۲۰۱٥) ف���ي ۱٥
والمتض��من نت��ائج أعم��ال الرقاب��ة والت��دقيق عل��ى األنش��طة والحس��ابات والبيان��ات المالي��ة لمؤسس��ة 

، حي��ث ت��م تش��خيص المالحظ��ات ف��ي التقري��ر أع��اله وق��ام مكتبن��ا  ۲۰۱۰الس��جناء السياس��يين لع��ام 
۱۸/۲۲ئرة اإلداري�������ة والمالي�������ة بموج�������ب كتبن�������ا المرقم�������ة (رت/بمخاطب�������ة ال�������دا ) و ۰

وتم مخاطبة مع�الي رئ�يس المؤسس�ة بموج�ب كتابن�ا الم�رقم  ۲٤/۸/۲۰۱٤) في ۱۸٥/۲۲٥۹(رت/
۱۸۷/۲۲(رت/ لغرض حث ال�دائرة أع�اله عل�ى انج�از الحس�ابات الختامي�ة  ۲٤/۸/۲۰۱٤) في ۱
الم�ذكور وان ع�دم معالجته�ا وتص�فيتها يترت�ب وتصفية المالحظات في تقرير الديوان  ۲۰۱۰لعام 

) وت��م إجابتن��ا م��ن قب��ل ال��دائرة ۲۰۱۳ -۲۰۱۲  - ۲۰۱۱علي��ه أع��ادة جمي��ع الحس��ابات للس��نوات (
والذي لم يتضمن اإلجابة عل�ى  ۳/۹/۲۰۱٤) في ۱۳۲۳۲اإلدارية والمالية بموجب كتابهم المرقم (

ف�ي تقري�ر ال�ديون وت�م مخ�اطبتهم بموج�ب جميع الفقرات ال�واردة ف�ي كتابن�ا والمالحظ�ات ال�واردة 
لتوض�يح الفق�رات الت�ي ل�م ي�تم اإلجاب�ة عليه�ا  ۱/۹/۲۰۱٤) ف�ي ۲۰۸/۲٥۲كتابنا الم�رقم (رت/

۱وتمت اإلجابة بموج�ب كت�ابهم الم�رقم ( ۰ وت�م مخاطب�ة دي�وان الرقاب�ة  ۲۷/۱۰/۲۰۱٤) ف�ي ۱
ض���من إجاب���ة ال���دائرة المت ۳/۱۲/۲۰۱٤) ف���ي ۲۷۳/۳۲٥۹المالي���ة بموج���ب كتابن���ا الم���رقم (رت/

 اإلدارية والمالية حول المالحظات الواردة في تقرير الديوان أعاله
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الصادرة م�ن  من ديوان الرقابة المالية بخصوص الحسابات الختامية مالحظةانه لم يرد أي اال 
 .۲۰۱٥خالل عام  ۲۰۱۰المؤسسة لعام 

 ٥/۱/۲۰۱٥) ف���ي ۱٤/۲۷/۱/۹تقري���ر دي���وان الرقاب���ة المالي���ة االتح���ادي ذي الع���دد ( -: ثاني���ا
المتضمن نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة وحسابات مؤسس�ة الس�جناء / مكت�ب ذي ق�ار 

   ۲۰۱۳/كانون األول/۳۱للسنة المنتهية في 

وعل��ى ض��وء المالحظ��ات والتوص��يات ال��واردة ف��ي التقري��ر ق��ام مكتبن��ا ب��تم تش��كيل لجن��ة تحقيقي��ه 
بخص�وص الفق�رات ال�واردة  ۲۰/۱/۲۰۱٥) ف�ي ۱/۲۰۱(ت/بموجب األم�ر اإلداري ذي الع�دد 

 في تقرير الديوان.

بتش��كيل لجن���ة  ۲٥/۳/۲۰۱٥) ف��ي ۲۲٤/۸۸۳ت��م إجاب��ة ال���ديوان بموج��ب كتابن��ا ذي الع���دد (ت/
 -والتوصيات التي توصلت لها اللجنة ، وأدناه ملخص التوصيات: تحقيقية
    .توصلت اللجنة إلى توجيه عقوبات بحق المقصرين -۱

ج�ـ ، -۱( تكليف مديرية سجناء محافظة ذي قار باتخاذ ما يلزم بتنفيذ ما ورد ف�ي الفق�رات -۲
  هـ)-و ، -٥هـ -٥هـ _ثانيا ، -۱
توجي��ه المديري��ة بض��رورة حف��ظ نس��خة طب��ق األص��ل لكاف��ة وص��والت الش��راء والس��لف  -۳

ك الممنوح��ة وطلب��ات المس��اعدة وإي��داعها ل��دى ش��عبة الحس��ابات ووج��وب حف��ظ نس��خ الص��كو
 تركها مبعثرة  مبشكل جيد وعد

تكليف المديرية بإعداد جرد بجميع أس�ماء الس�جناء والمعتقل�ين وتكلي�ف موظ�ف م�ن ذوي  -٤
الخبرة واالختصاص بمسؤولية أمين الص�ندوق وض�رورة تش�كيل لج�ان (لجن�ة فح�ص الم�واد 

 ر المالية لجنة اعتدال األسعار ) وذلك لسالمة اإلجراءات المتخذة بشان األمو –المشتراة 
 ولم يتم الرد من قبل الديوان على أي مالحظة تذكر في التوصيات

 
 ۱۹/٥/۲۰۱٥) ف��ي ۷/٤۸/۲/۸۷تقري��ر دي��وان الرقاب��ة المالي��ة االتح��ادي ذي الع��دد ( -: ثالث��ا

المتض��من نت��ائج أعم��ال الرقاب��ة والت��دقيق عل��ى أنش��طة وحس��ابات مديري��ة س��جناء كرك��وك للس��نة 
 ۲۰۱٤كانون األول//۳۱المالية المنتهية في 

 

 ۳۱/٥/۲۰۱٥) ف�ي ۱۰۱/۱٥٥۷تم مخاطبة الدائرة اإلدارية والمالية بموجب كتابنا الم�رقم (رت/
 .بخصوص إجابة الديوان على المالحظات الواردة في التقرير أعاله

 

۱۱۷/۱۷وتم مخاطبة مكتب رئيس المؤسسة بموجب كتابن�ا الم�رقم (رت/  ۲۰۱٥//۱٥) ف�ي ۸
لغرض حث الدائرة اإلدارية والمالية على إجابة الديوان ، وتم اإلجاب�ة عل�ى المالحظ�ات ال�واردة 
في تقرير ال�ديوان م�ن قب�ل مديري�ة س�جناء كرك�وك ح�ول       المالحظ�ات مثبت�ة عل�ى المديري�ة 

 ر المذكور ولم يرد إلى مكتبنا أي رد من قبل الديوان بخصوص ذلك. ضمن التقري
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 ۳۰/۳/۲۰۱٥ف��ي  ٥/۳/۱/٥۷٤۷تقري��ر دي��وان الرقاب��ة المالي��ة االتح��ادي ذي الع��دد  -: رابع��ا
) بخصوص التعاق�د ب�ين المؤسس�ة ۱٤/۲۰۱۲المتضمن نتائج إعمال الرقابة والتدقيق على العقد (

ومستشفى الراهبات األهلي والخاص بعالج السجناء والمعتقلين السياس�يين حي�ث ت�م تش�كيل لجن�ة 
بنا لغرض دراسة المالحظات المشخصة ف�ي تقري�ر ال�ديوان أع�اله بموج�ب األم�ر تدقيقية في مكت

وتم مخاطب�ة دائ�رة الش�ؤون االقتص�ادية واالس�تثمار بموج�ب  ۱۳/٤/۲۰۱٥في ۱۰٥۸اإلداري د/
بخصوص توصيات اللجن�ة أع�اله ومتابع�ة إجاب�ات ال�دائرة اإلداري�ة   ۱۸/٥/۲۰۱٥في  ۱٤٤۱د/

وتوص�لت اللجن�ة  ۲۷/٥/۲۰۱٥في  ۹۹/۱٥۲۲ا ذي العدد رت/والمالية ومخاطبتهم بموجب كتابن
وكانت توص�يات  اوتأييدهن اإلى مجموعة من التوصيات إضافة إلى التأكيد على مالحظات الديو

 -اللجنة كما مبين أدناه :
عل��ى دائ��رة الش��ؤون االجتماعي��ة والم��رأة تص��فية المالحظ��ات ال��واردة ف��ي تقري��ر دي��وان  -۱

 ة المحددة.الرقابة المالية ضمن المد

 تصفية المبالغ المترتبة بذمة المؤسسة لصالح مستشفى الراهبات. -۲

ضرورة العمل بنموذج البطاق�ة الص�حية لك�ل م�ريض م�ن المش�مولين بالخ�دمات الص�حية  -۳
 لمتابعة حالة المريض ومعرفة المبالغ المصروفة على كل مشمول بالخدمات الصحية.

يعتم���د ف���ي المؤسس���ة أو الجه���ات ذات ض���رورة تنظ���يم أو اعتم���اد نم���وذج إحال���ة طبي���ة و -٤
 العالقة.

حي���ث ت���م تنفي���ذ اغل���ب التوص���يات ف���ي نت���ائج أعم���ال اللجن���ة بموج���ب كت���ابهم الم���رقم 
 ۲۰۱٥//۲) في ۱۹٤/۲۳۲(ص/

 
وان مكتبنا مت�ابع م�ع المؤسس�ة لغ�رض تص�فية المالحظ�ات الت�ي ت�رد ف�ي تق�ارير دي�وان الرقاب�ة 

 المالية االتحادي 

) ۱۷/۳/۲۰۱٥ف�ي  ٥۲هيئة الرقابة المالية في المؤسسة ذي الع�دد (كتاب الهيئة العاملة /  -
المتض��من بي��ان الذم��ة المالي��ة للس��ادة ال��وزراء ال��ذين ت��م نقله��م او انه��اء خ��دماتهم حي��ث ت��م 

ف�����ي  ٤۸/۸۲۱مخاطب�����ة دائ�����رة االداري�����ة والمالي�����ة بموج�����ب كتابن�����ا ذي الع�����دد (رت/
الذمة للسادة رؤساء المؤسسة الذين ت�م  وبراءة) بتزويدنا ببيان الذمة المالية ۱۹/۳/۲۰۱٥

) حي�ث ت�م ۱/٤/۲۰۱٥ف�ي  ٤٥۲۹نقلهم او انهاء خدماتهم وت�م اجابتن�ا بكت�ابهم ذي الع�دد (
اعادة الكتاب اعاله لغرض ذكر كافة اسماء المؤسسة الذين اس�تلموا رئاس�ة المؤسس�ة م�ن 

٤۸تاريخ استالمها وتم اجابتنا بموجب كتابهم ذي العدد (   ۷/٤/۲۰۱٥في  ٤
هيئ����ة الرقاب����ة المالي����ة ف����ي مؤسس����تنا بموج����ب كتابن����ا ذي الع����دد  بإجاب����ةق����ام مكتبن����ا  -

 ورد اعاله. ) بمضمون ما۱/٤/۲۰۱٥في  ۷۳/۱۱۳٤(رت/
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 التنسيق مع هيئة النزاهة  -ثالثًا :
) ف���������������ي ٤/٤۹۳۰و (ت ۲/۳/۲۰۱٥) ف���������������ي ٤/۳٤۳٥كت���������������ابهم بالع���������������دد (ت  .۱

اس���������ترجاع مبل���������غ  بأولي���������اتالمتض���������من  اجراءاتن���������ا وتزوي���������دهم  ۲۹/۳/۲۰۱٥
) ملي�������ارات دين�������ار ف�������ي المؤسس�������ة حي�������ث تم�������ت اج�������ابتهم بموج�������ب كتبن�������ا ٤(

) ف���������������������ي ۷/۱۱۳۰و(رت/ ۸/۳/۲۰۱٥) ف���������������������ي ٤۱/۷۰بالع���������������������دد (رت/
۱/٤/۲۰۱٥ . 

المتض�����������������من  ۷/٤/۲۰۱٥) ف�����������������ي ۳/۱۷/۲۱۲٥كت�����������������ابهم بالع�����������������دد (ق ش/ .۲
تزوي������دهم بمق������دار الروات������ب الكلي������ة بم������ا فيه������ا المخصص������ات الخاص������ة بالس������ادة 

ء واص������حاب ال�����درجات الخاص������ة والم�����دراء الع������امين حي�����ث ت������م اج������ابتهم ال�����وكال
 .۲۳/٤/۲۰۱٥) في ۷/۱۲٥۲بموجب كتابنا بالعدد (رت/

فيم���������ا  إعالمه���������مالمتض��������من  ۲/٤/۲۰۱٥) ف���������ي ٤/۱٥كت��������ابهم بالع���������دد (ت .۳
اذا ك�����ان هن�����اك م�����وظفين مقص�����رين بم�����نحهم المب�����الغ المس�����تلمة م�����ن قب�����ل بع�����ض 
المعتقل���������ين السياس���������يين وم���������اهي االج���������راءات المتخ���������ذة بص���������دد االش���������خاص 
الممنوح������ة له������م ه������ذه المب������الغ نتيج������ة لتق������ديمهم وث������ائق م������زورة حي������ث تم������ت 

 .۱۸/٥/۲۰۱٥) في ۹۰/۱٤٤۳اجابتهم بموجب كتابنا بالعدد (رت/

۲۲م/ كت������������ابهم بالع������������دد (ت .٤ المتض������������من تزوي������������دهم  ۱۱/۲/۲۰۱٥) ف������������ي ۰
بص������حة ص������دور ش������هادات ال������درجات الخاص������ة (م������دير ع������ام ص������عوداً) حي������ث 

 ۱۸/۲/۲۰۱٥) ف���������ي ۳۱/٥٤۳تم���������ت اج���������ابتهم بموج���������ب كتابن���������ا بالع���������دد (رت/

) ف�������������ي ۱٥۸/۲۳۸وتم�������������ت اج�������������ابتهم بموج�������������ب كتابن�������������ا بالع�������������دد (رت/
  ۲/۷/۲۰۱٥) ف����������ي ۱۰٤٥٤باإلجاب����������ة عل����������ى كت����������ابهم بالع����������دد ( ۸/۲۰۱٥/

 حول نفس الموضوع.
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ورد كت�������اب هيئ�������ة النزاه�������ة /دائ�������رة التحقيق�������ات /مكت�������ب الم�������دير الع�������ام بالع�������دد (ت  -٥
والمتض�������من اعالمه�������م فيم�������ا اذا ك�������ان الس�������يد (م م ع) معتق�������ل  ٥/۱/۲۰۱٥ف�������ي  ۱۳م/

سياس�����ي م������ن عدم������ه حي�����ث ت������م ت������دقيق اض�����بارة الموم������ا الي������ه وت�����م مفاتح������ة مديري������ة 
) ف������ي ۱۰٥/۲۹۱۳وج������ب كتابن������ا بالع������دد (ت/االدل������ة الجنائي������ة /التس������جيل الجن������ائي بم

لتزوي��������دنا بنس��������خة م��������ن محض��������ر الحك��������م الص��������ادر م��������ن المحكم��������ة ۲۰۱٥/  ۲۰/۹
الخاص�������ة المرتبط�������ة ب�������وزارة الداخلي�������ة  والخ�������اص بالموم�������ا الي�������ه وال�������ذي  تض�������من 
الحك�����م علي�����ه لم�����دة عش�����ر س�����نوات وال�����ذي ك�����ان اح�����د الوث�����ائق الت�����ي اعتم�����دتها اللجن�����ة 

ق��������انون المؤسس��������ة وق��������د وردت اجاب��������ة الخاص��������ة ف��������ي المص��������ادقة عل��������ى ش��������موله ب
والمتض����������من   ۹/۲۱٥/*۲۱) ف����������ي ٤۱٤۳۲التس����������جيل الجن����������ائي بكت����������ابهم بالع����������دد (

وج�����ود قي�����د جن�����ائي باس�����م الموم�����ا الي�����ه م�����ع اخ�����تالف ف�����ي الح�����رف االول م�����ن االس�����م  
 -:وان المعلومات المسجلة بحقه كما ورد في كتاب التسجيل الجنائي كاالتي 

م���������ن المحكم���������ة الخاص���������ة  ۱٤٤/٤/۱۹۹۹س���������بق وان ت���������م الحك���������م علي���������ه بت���������اريخ  -
 ۲۸۹/۲۹۸المرتبط������ة ب������وزارة الداخلي������ة بالس������جن لم������دة عش������ر س������نوات وف������ق الم������ادة (

ق ع) ع�����ن قض�����ية تزوي�����ر مح�����رر رس�����مي والمح�����ال ال�����ى المحكم�����ة اع�����اله م�����ن قب�����ل 
ف�����ي حينه�����ا  ۸/۱۹۹۸/جه�����از االم�����ن الخ�����اص المقب�����وض علي�����ه م�����ن ق�����بلهم بت�����اريخ 

) ٥۸س����������وم الجمه����������وري الم����������رقم (اطل����������ق س����������راحه بالمر ۱٥/۱/۲۰۰۰وبت����������اريخ 

 من مدة محكوميته  ىواعفائه عن ما تبق

ق ع) تج������اوز ح������دود  ۳۳۱لدي������ه قض������ية عل������ى ذم������ة هيئ������ة النزاه������ة وف������ق الم������ادة ( -
وظيفت������ه حس������ب كت������اب هيئ������ة النزاه������ة /دائ������رة التحقيق������ات /مديري������ة تحقي������ق بغ������داد 

ول��������������م ت��������������رد  ۲۰۱٥//۱) ف��������������ي ۱/۲۰۱٥/٥ق٤/۲۲۸/الم��������������رقم (م ت ب /ت/ش
 القضية .نتيجة حسم 

الي�����ه بقض�����ية تزوي�����ر وف�����ق احك�����ام  ويتض�����ح مم�����ا ورد اع�����اله بان�����ه الحك�����م عل�����ى الموم�����ا
) م���������ن ق���������انون العقوب���������ات حي���������ث ت���������م الق���������بض علي���������ه بت���������اريخ ۲۸۹/۲۹۸الم���������واد (

وان�������ه ق�������د ت�������م المص�������ادقة (كمعتق�������ل  ۱٥/۱/۲۰۰۰واطل�������ق س�������راحه بت�������اريخ ۸/۱۹۹۸/
 ۱٥/۱/۲۰۰۰ال�������ى  ۸/۱۹۹۸/سياس�������ي ول�������يس كس�������جين ) ل�������نفس الفت�������رة اع�������اله م�������ن 

م����ة تزوي����ر ف����ي مح����رر رس����مي ول����يس علم����ا بان����ه ف����ي تل����ك الفت����رة ك����ان محك����وم ع����ن جري
) م�������ن ق ع  ليس�������ت ض�������من الج�������رائم السياس�������ية   وت�������م ۲۸۹/۲۹۸كمعتق�������ل وان الم�������واد(

ال�������تظلم عل�������ى ق�������رار ش�������موله بق�������انون المؤسس�������ة واالج�������راءات مس�������تمرة بحق�������ه بص�������دد 
 .الموضوع 
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االمانة العامة لس الوزراء / وحـدة التنسـيق مـع مكاتـب التنسيق مع  -: رابعاً 
 العاميني .املفتشني 

 ب�أهمالمتض�من تزوي�دهم  ۳/۸/۲۰۱٥) ف�ي ۷۳ورد الى مكتبن�ا البري�د االلكترون�ي بالع�دد ( -

، ت�م اع�داد اجاب�ة ال�ى  ۲/۱/۲۰۰۹المكتب بتاريخ  تأسيسالقضايا المنجزة في مكتبنا منذ 
 . ۱۸/۸/۲۰۱٥) في ۲٥٥۲الجهة اعاله بموجب كتابنا ذي العدد (د/

) UNDBالتنس��يق م��ع وح��دة التنس��يق بش���أن االش��تراك ب��دورات الت��ي تقيمه��ا منظم���ة (  -

ة بغ���داد/ كلي���ة االدارة واالقتص���اد/ المكت���ب المتح���دة ف���ي جامع��� لألم���مالبرن���امج االنم���ائي 
 االستشاري.
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 التاسع الفصل 
 املشاريع االستثمارية

 
 املشاريع السكنية ( االستثمارية)

المشاريع االستثمارية من خالل الزيارات  متابعةقامت شعبة التفتيش الفني في قسم التفتيش في مكتبنا ب
زيارة خالل السنة ضمن الخطة الموضوعة لهذا ) ۱۰الميدانية لتلك المشاريع والتي بلغ عددها (

 الشعبة وقامت بضمنها زيارات لمشاريع لغرض الكشف عليها لالستالم النهائي ضمن لجان الغرض 

الخاصة بمعالجة تلك العيوب ورفعها للسيد  تمقترحابتثبيت المالحظات وعيوب التنفيذ وأصدرت ال
وتعزيزها ببيانات الرأي من قبل الجهات ذات العالقة  مقترحاتال هذه الوزير للمصادقة عليها وتنفيذ

 .الوزير ودوائر المؤسسة  السيد المقدمة من 

 امعات السكنية

 ) دار سكنية۱۰۰۰مجمع االحرار السكني في محافظة البصرة (
  ) مليار دينار ۷۲ (الكلفة التخمينية :  

 شركة الفاو الهندسية العامة للمقاوالت االنشائية  الجهة المنفذة : 

 مؤسسة السجناء السياسيين الجهة المستفيدة : 

 ) مليار دينار ٥(    :للمقاول  الكلفة الكلية

 يوم ٥٤۰مدة المقاولة : 

) دار ۱۰۰۰سكني بنمط منفرد ويتكون المجمع من ( يتضمن المشروع إنشاء مجمع وصف العمل : 
) بنموذج دار ركن ودار ۲م۲۰۰طابق واحد تشيد على نوع واحد من مساحات قطع األرض بمساحة ( 

 وسطي .

  ۳۰/۹/۲۰۱۰تاريخ توقيع العقد في  •
(بسبب تداخل جزء من ارض  ۲۱/۳/۲۰۱۱تاريخ استالم الموقع والمباشرة بالعمل في  •

 دار تم تعويضها مع مدة اضافية) ۹۸ع المدينة الرياضية واستقطاع المشروع مع مشرو
 ) يوم .٥۳٤المدد االضافية الممنوحة للشركة تبلغ ( •
 ۱٥/۳/۲۰۱٤تاريخ انتهاء العقد في  •
,٤۸,۲۲۲المبالغ المصروفة الى الشركة ( •   ) دينار ۳۰,۷۸۹
االقتصادية في الشؤون جنة لمن قبل  ۲۰۱٥استحصال الموافقة بتمديد المشروع الى نهاية  •

 لمجلس الوزراء. االمانة العامة

ت���م توزي���ع ال���دور الس���كنية ال���ى المس���تفيدين م���ن الس���جناء والمعتقل���ين السياس���يين ول���وحظ ان   •
بع���ض ال���دور غي���ر مكتمل���ة الهيك���ل (ب���دون س���قوف وال بيتون���ات) وال���بعض االخ���ر مكتمل���ة 

 بشكل شبه كلي .
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 العقد والموضوع في التباحث إلنهاء العقد بسبب االزمة المالية . تقديم طلب من الشركة بانهاء •
في  ۲۰۱٥) لسنة ۳٤۷تم انهاء المقاولة رضائيا استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم ( •

بين رئيس المؤسسة ومدير عام شركة  ۳۰/۱۲/۲۰۱٥محضر تسوية المشروع الموقع بتاريخ 
 .الفاو

 

  اهم املالحظات
%) ۱%) ونس����بة االنح����راف (۸٤%) ونس����بة االنج����از الفعل����ي (۱۰۰المخط����ط (نس����بة االنج����از  .۱

 وحسب ما جاء في تقرير المهندس المقيم .

) ومب����الغ تل����ك الس����لف ال تغط����ي مبل����غ الغرام����ات ۱٥) والس����لفة رق����م (۱٤ت����م تق����ديم الس����لفة رق����م( - .۲
وق����د ت����م تأجي����ل اس����تقطاع الغرام����ات لم����رتين وحس����ب  ص����الحية ال����وزير المخ����تص   التأخيري����ة

. ونتيج����ة لت����ك ۲۰۱٤) لس����نة ۲المنص����وص عليه����ا ف����ي تعليم����ات تنفي����ذ العق����ود الحكومي����ة رق����م (
 الغرامات فأن العمل متوقف لعدم صرف مبالغ السلفتين اعاله  

ن المبل����غ المتطل����ب النج����از ملي����ار دين����ار له����ذا الع����ام ف����ي ح����ي ۲.۳المب����الغ المخصص����ة للمش����روع  .۳
 مليار دينار ۲۳المشروع 

المش����روع خ����الل ت����وفر التخصيص����ات ف����ي  باس����تكمالالش����ركة فوت����ت الفرص����ة عل����ى المؤسس����ة  .٤
 .السنوات المقررة انجاز المشروع فيها 

 المالحظات الفنية .٥
 تم االطالع على المشروع ولوحظت ان نسب  االنجاز كاألتي  : .۱

% م����ن المجم���وع الكل����ي لل����دور ٤٥%  تمث���ل ۸۰م����ن  ال���دور الت����ي نس���بة انجازه����ا اكث���ر - أ
 دار) ٤٥۰بحدود (

% م���ن المجم���وع الكل���ي بح���دود ٤٥% تمث���ل نس���بة ۰ال���دور الت���ي نس���بة انجازه���ا لغاي���ة  - ب
 دار) .  ٤٥۰(

%( وه���ي دور خالي���ة م���ن الس���قوف والبيتون���ات)  ۳٥ال���دور الت���ي نس���بة انجازه���ا بح���دود  - ت
 دار). ۱۰۰% من المجموع الكلي ( بحدود ۱۰تمثل نسبة 

 

  ل����وحظ الت����دني بالمواص����فات الفني����ة ف����ي انج����از االعم����ال والت����ي س����بق وان اش����ار اليه����ا مكتبن����ا  -۲

  اهم المالحظات التي سجلها مكتبنا :ومن 

س���م وإزال���ة  ۸س���م وت���م االتف���اق عل���ى قب���ول س���مك  ۱۰س���مك ص���بة االرض���يات ه���ي اق���ل م���ن  - أ
 بتنفيذ ذلك .االقل من ذلك ، مع خصم مبلغ حسب السمك ولم تقم الشركة 

ل��م ي���تم خص���م س���عر الس���يراميك المجه���ز (م���ن مناش���ئ متع���دد) خالف���ا للس���يراميك االس���باني او  - ب
 االماراتي  المتفق عليه في جدول الكميات .

ل���وحظ بع���ض باي���ات ال���درج المنف���ذة تحت���وي عل���ى تكس���رات وتش���ققات وال���بعض منه���ا غي���ر  - ت
 مثبت بشكل مستوي .

 ة وتتطلب المعالجة .لوحظ  بعض مناطق البياض تحتوي على رطوب - ث

ل���وحظ الل���بخ الخ���ارجي غي���ر مس���قول بش���كل جي���د ويحت���وي عل���ى تش���ققات غي���ر منتظم���ة ف���ي  - ج
 الحد الفاصل (الجوين) .
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) وال���ذي اش���ير في���ه  ال���ى ۲/۳/۲۰۱٥ف���ي  ۲٤۱۲كت���اب ش���ركة الف���او الهندس���ية العام���ة ذي الع���دد ( .
دار مكتم���ل  ۷۹ن (دار بش���كل ش���به نه���ائي)  فق���د  ل���وحظ ا ۱٥۷دار بش���كل نه���ائي و  ۲۰۰انج���از(
 %  )۸٥دار بنسبة  ۱٥%  و  ۹٥بنسبة  

ك����ان عل����ى المؤسس����ة مفاتح����ة وزارة التخط����يط إلدراج الش����ركة عل����ى قائم����ة الش����ركات المتلكئ����ة  .۷
م���ن رابع���ا) والت���ي بين���ت   -۱-حس���ب كت���اب وزارة التخط���يط (الي���ة ادراج الش���ركات المتلكئ���ة الفق���رة 

وكان�����ت نس����بة االنح�����راف الم����ادي تزي�����د عل�����ى ( اذا  انته����ت م�����دة المش����روع والم�����دد االض����افية 
 %)) وذلك بعد زوال اسباب لتأخير التي تعود للمؤسسة من خالل  اعطاءها مدد اضافية .٥(

تم�����ت مفاتح�����ة مجل�����س ال�����وزراء / لجن�����ة الش�����ؤون االقتص�����ادية لغ�����رض اس�����تثناء الش�����ركة م�����ن  .۸
زارة التخط���يط ومفاتح���ة و ۲۰۱٥اج���راءات س���حب العم���ل منه���ا ومنحه���ا م���دة اض���افية لغاي���ة نهاي���ة 

والتع���اون االنم���ائي ووزارة المالي���ة ح���ول زي���ادة تخصيص���ات المش���روع المق���ررة ض���من موازن���ة 
) ملي���ار دين����ار عراق���ي وتعزي����ز الرص���يد وفق����ا ل���ذلك لع����دم تغطيته���ا المبل����غ ۲,۳والبالغ���ة ( ۲۰۱٥

) ملي���ار دين���ار عراق���ي لغ���رض اس���تمرار الش���ركة بإكم���ال ۲٤المتبق���ي إلكم���ال المش���روع والب���الغ (
) . وان ت�������م ۲٥/۳/۲۰۱٥ف�������ي  ٤۰٥تزاماته�������ا التعاقدي�������ة وحس�������ب الكت�������اب الم�������رقم ( م ر/ ال

 الم���ادةاستحص���ال اض���افة تل���ك مب���الغ ال���ى الش���ركة ال يمك���ن الص���رف دون تق���دم االعم���ال . وحس���ب 
 -(ب م���دة اكم���ال االعم���ال ف���ي الحال���ة :   بتمدي���د يطال���ب أن  ف���أن للمق���اول: واألربع���ون الخامس���ة

 جه���ة ألي���ة أو"  العم���ل لص���احب"تع���ود إج���راءات أو ألس���باب"  األعم���ال إكم���ال" ت���أخير ك���ان إذا
وبم���ا ان المؤسس���ة ال تمل���ك التخص���يص الك���افي النج���از االعم���ال وه���و (س���بب خ����ارج  )مخول���ة

ع���ن ارادته���ا) فأن���ه يمك����ن للش���ركة ان تطال���ب بتمدي����د م���دة اكم���ال االعم����ال وذل���ك بع���د اس����تنفاذ 
نس��بة انج��از االعم��ال وتق��ديم س��لف جدي��دة تف��وق المب��الغ المخصص��ة له��ذا الع��ام ع��ن طري��ق زي��ادة 

 ما مخصص لهذا العام 

  

 المقترحات
ال���زام الش���ركة عل���ى تق���دم نس���ب االنج���از لإلعم���ال وذل���ك الن الس���لف المقدم���ة لإلعم���ال ال  .۱

و نقت���رح اكم���ال ال���دور الت���ي ه���ي بمراح���ل مت���أخرة وانج���از  تغط���ي والغرام���ات التاخيري���ة
فق���رات ص���ب س���قوف ال���دور الغي���ر منج���زة وإكم���ال بن���اء البيتون���ات لتل���ك ال���دور وك���ذلك 
اكم����ال الفق����رات  الت����ي تح����افظ عل����ى هياك����ل ال����دور م����ن االن����دثار مث����ل اعم����ال الش����تايكر 

عم���ال الداخلي���ة والل���بخ الخ���ارجي وتأجي���ل االعم���ال التكميلي���ة مث���ل االعم���ال الص���حية واإل
 لعدم كفاية التخصيص المالي  .

 على الشركة المنفذة زيادة نسبة انجاز االعمال وتقديم سلف جديدة  .۲

ثاني���ا -۱۰م���ن الممك���ن اللج���وء ال���ى تش���كيل لج���ان اس���راع لتنفي���ذ االعم���ال وحس���ب الم���ادة  .۳
إلخ�����الل المق�����اول ف�����ي  ۲۰۱٤) لس�����نة ۱م�����ن تعليم�����ات تنفي�����ذ العق�����ود الحكومي�����ة رق�����م (

 النهائية لتنفيذ العقد . المراحل

معالج���ة االخط���اء الفني���ة لإلعم���ال المنج���زة والت���ي منه���ا رطوب���ة البي���اض و تكس���ر وانحن���اء  .٤
 بعض بايات الدرج ومعالجة تشققات اللبخ .
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خص��م ف��رق الس��عر الس��يراميك المجه��ز الخ��تالف المنش��أ المجه��ز عم��ا م��ذكور ف��ي ج��دول  .٥
 .الكميات اسباني او اماراتي 

 

 االجراءات
 والمتابعة مستمرة معالى الدوائر المعنية من قبل معالي رئيس المؤسسة  المقترحاتجميع  تحويلتم 

 الدوائر. تلك
 

 ) دار سكنية۸۰۰مجمع االحرار السكني في محافظة ميسان  ( 
 

  مليار دينار ۱٤۰الكلفة التخمينية : 

 شركة الفرات االوسط للمقاوالت المحدودة  الجهة المنفذة :

 مؤسسة السجناء السياسيين الجهة المستفيدة : 

٤ :للمقاولة  الكلفة الكلية  مليار دينار ۱.

 يوم ٥٤۰مدة المقاولة : 

) ۸۰۰يتضمن المشروع إنشاء مجمع سكني بنمط السكن المنفرد ويتكون المجمع من (وصف العمل : 

) بنموذج دار ۲م۲۰۰(  دار سكنية طابق واحد تشيد على نوع واحد من مساحة قطعة األرض بمساحة
 ركن ودار وسط .

 ۲۲/۱۲/۲۰۱۰تاريخ العقد :  •
 يوم بملحق عقد ۱۳٥يوم بعد اضافة  ۷٥مدة العقد :  •
 يوم ۱۳المدد االضافية :  •
 يوم  ۸۱۱المدة العقدية الكلية :  •
 ۲۰۱۱/ ۱۷/۱تاريخ استالم الموقع :  •
 ٤/٥/۲۰۱۱تاريخ المباشرة بالعمل :  •
 ۲۲/۱/۲۰۱٤تاريخ انتهاء العقد :  •
 ) دار لعدم تعويض االرض المستقطعة لخدمات المشروع٤) دار تم حذف (۷۳عدد الدور المنفذة ( •
 اعتذرت الشركة عن تصليحها%) مع وجود عيوب في التنفيذ ۱۰۰نسبة انجاز المشروع ( •
 ) دينار .   ٤٤.۸۷۷.۸۲۱.۹۰۷ المبالغ المصروفة الى الشركة ( •
 تم تشكيل لجنة استالم نهائي في المشروع   •

  املالحظات  اهم
قام���ت الش���عبة الفني���ة بمرافق���ة لجن���ة الكش���ف الفن���ي لمجم���ع االح���رار ف���ي ميس���ان وذل���ك لتأيي���د انج���از 
اعم����ال الص����يانة للمجم����ع اع����اله وحس����ب تقري����ر االس����تالم االول����ي وق����دمت تقريره����ا المتض����من 

 االتي :
ل���م ي���تم الكش���ف عل���ى جمي���ع ال���دور وذل���ك الن اغلبه���ا كان���ت مقفل���ة حي���ث ت���م  توزيعه���ا عل���ى  -۱

المس���تفيدين م���ن قب���ل المؤسس���ة ف���ي وق���ت س���ابق وت���م اج���راء الكش���ف عل���ى ال���دور المفتوح���ة 
واعتباره��ا كعين��ات وت��م االتف��اق م��ع اعض��اء اللجن��ة عل��ى تحدي��د الفق��رات الت��ي ت��م تنفي��ذها م��ع 
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نس��بة م��ن مب��الغ تل��ك  حتف��اظ بح��ق المؤسس��ة ف��ي اس��تقطاعوج��ود عي��وب او ن��واقص ويج��ب اال
 الفقرات .

ين لن���ا م���دير مديري���ة س���جناء ميس���ان ب���أن بع���ض المس���تفيدين م���ن ال���دور ق���د ق���دموا تعه���دات ب��� -۲
خطي��ة بع��دم المطالب��ة بإكم��ال  النقوص��ات وقب��ولهم تل��ك ال��دور عل��ى وض��عها وف��ي ذل��ك ن��رى 

لي يج���ب عل���ى الش���ركة تنفي���ذ التزاماته���ا ان العق���د ت���م ب���ين المؤسس���ة والش���ركة المنف���ذة وبالت���ا
عل���ى اكم���ل وج���ه الس���تالمها مس���تحقات مالي���ة عل���ى االعم���ال الت���ي تنف���ذها وال عالق���ة للمس���تفيد 

 بالعقد المبرم . 
ي���تم اع���داد ج���دولين م���ن قب���ل اللجن���ة االول يتض���من العي���وب التنفيذي���ة العام���ة ف���ي المش���روع  -۳

 والتي تم الكشف عليها .   وجدول االخر يتضمن النواقص الخاصة بعدد من الدور

 كري���ت وت���م مالحظ���ة ان الغ���اء فق���رة كاس���رات الش���مس ف���وق الش���بابيك تنف���ذ اثن���اء ص���ب الكون -٤
ع����دم تنفي����ذها  ادى ال����ى دخ����ول الم����اء اثن����اء االمط����ار مس����بببا رطوب����ة  ف����ي ج����دران تل����ك 
الش���بابيك ون���ود ان نب���ين ب���أن المكت���ب االستش���اري والمق���اول يتحم���ل الغ���اء وع���دم تنفي���ذ تل���ك 

) والخاص��ة بتس��هيل تنفي��ذ احك��ام تعليم��ات تنفي��ذ العق��ود ۱۰فق��رة اس��تنادا ال��ى الظ��وابط رق��م (ال
والت���ي ت���نص عل���ى ( ثاني���ا : ف���ي حال���ة قي���ام المق���اول بتنفي���ذ  ۲۰۱٤) لس���نة ۱الحكومي���ة رق���م (

ع���ن المواص���فة الت���ي ت���م  يق والفح���ص وج���ود (حي���ود) غي���ر ج���وهريالفق���رة وتب���ين عن���د الت���دق
م او الم��دقق مات التعاق��د الوق��وف عل��ى ال��رأي الفن��ي والم��الي ل��ـ(المصالتعاق��د عليه��ا فعل��ى جه��

او االستش����اري ) .... وتتحم����ل الجه����ة االستش����ارية او (اللجن����ة) مس����ؤولية النت����ائج المترتب����ة 
عن���د تنفي���ذ قراره���ا م���ع مراع���اة  (مص���ادقة الجه���ة المنف���ذة عل���ى تقري���ر االستش���اري وإص���دار 

 .امر تعديل ) 
فني���ة م���ن قب���ل لجن���ة االس���تالم االول���ي  وم���ن خ���الل اطالعن���ا  ت���م تحدي���د مالحظ���ات وعي���وب -٥

تب���ين لن���ا ب���أن اغل���ب تل���ك المالحظ���ات ل���م ي���تم اص���الحها وق���د ت���م حج���ز نس���بة م���ن المب���الغ  
 ادرجت في سلفة الذرعة النهائية سابقا لوجود تلك العيوب.

يج�ب ان  ب ):االخفاق في اصالح العيو  - ۱۱/٤وفق لما جاء في الوثائق القياسية للمناقصات  (  -
 يتحمل المقاول تكاليف اصالح العيوب واألضرار  

إذا اخفق المقاول في اصالح أي عيب أو ضرر خالل فترة معقولة، جاز لصاحب العمل (أو من (( 
ينوب عنه) أن يرسل اش�عارا ال�ى المق�اول يح�دد في�ه موع�دا آخ�ر معق�ول الص�الح تل�ك العي�وب أو 

 االضرار قبل انقضائه. 

المقاول في اصالح العيب أو الضرر في هذا الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن ي�تم االص�الح واذا اخفق 
)، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات األتية (حسب اختياره)  ۱۱/۲على حساب المقاول وفق الفقرة (

: 

ك��ن دون أن يتحم��ل تنفي�ذ العم��ل بنفس��ه أو بواس��طة آخ��رين، بطريق��ة معقول��ة وعل��ى حس��اب المق��اول، ول •
 ۲/٥وفق الفقرة ( –المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول 

 أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف الصالح العيب أو الضرر )) –) 
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ل والمهن���دس المق���يم ت���م االط���الع عل���ى اعم���ال االنه���اءات والتش���طيب الظ���اهري وعل���ى المق���او -۷
التعه����د بإعم����ال الهياك����ل واإلعم����ال المخفي����ة طبق����ا للمواص����فات المعتم����دة ض����من المقاول����ة 

 لالنهاءات : وندرج ادناه مالحظاتنا فيما يخص الفقرات التي تحتوي عيوب فنية

 

 

 المالحظات الفقرات ت

ع����دم تطبي����ق االب����واب حي����ث تحت����وي عل����ى فتح����ات وغي����ر مطابق����ة  ابواب الخشب بكافة انواعها ۱
س���م   ٥للمواص���فات العراقي���ة المعتم���دة ب���ان تك���ون الحش���وات بأبع���اد ك���ل 

س����م وع����دم تعش����يق  ۱٥ف����ي ح����ين ان االبع����اد الموج����ودة اكث����ر م����ن 
الحش���وات بالهيك���ل وع���دم حش���و الفراغ���ات بنش���ارة الخش���ب كم���ا ج���اء 

لج����ام خ����الف لج����دول بالواص����فات القياس����ية  واإلط����ارات م����ن خش����ب ا
الكمي���ات يك���ون م���ن الج���اوي واخ���تالف مقط���ع االط���ار وق���د ت���م حج���ز 

% م���ن مبل���غ الفق���رة ف���ي س���لفة الذرع���ة النهائي���ة اس���تنادا لمحض���ر ۱۰
 االستالم االولي 

 
 

ط�����������الء اب�����������واب الخش�����������ب  ۲
 بالسبيرتو والدملوك

وه����ي فق����رة مس����تحدثة عل����ى ج����دول الكمي����ات حي����ث ل����وحظ خش����ونة 
الص���بغ وع���دم تط���ابق الوان���ه ول���م ي���تم حج���ز اي مبل���غ له���ذه الفق���رة ف���ي 

 سلفة الذرعة النهائية 

تقريب����ا لك����ل دار وع����دم اس����تخدام زي����ت  ۲م۹وج����ود رطوب����ة وبمع����دل  اعمال البياض ۳
 الكت����ان إلص����الح العي����وب وع����دم اس����تخدام المش����بك المع����دني ( الجك����ن

س���م ب���ين الكونكري��ت والط���ابوق  ول���م ي���تم حج���ز اي  ۳۰واي��ر) بع���رض 
 مبلغ لهذه الفقرة في سلفة الذرعة النهائية 

اع���اله وق���د ت���م  ۳متض���رر م���ن اث���ار الرطوب���ة الم���ذكورة ف���ي الفق���رة  اعمال الصبغ الداخلي  ٤
 % من مبلغ هذه الفقرة من قبل لجنة االستالم االولي .۲حجز 

كثاف���ه ال تغط���ي العي���وب وظه���ور تش���ققات الل���بخ بش���كل واض���ح وق���د ذو  الصبغ الخارجي  ٥
 % من مبلغ هذه الفقرة من قبل لجنة االستالم االولي۲۰تم حجز 

ل����وحظ ب����أن القاع����دة م����ن الخش����ب ض����عيف التحم����ل وخالف����ا لج����دول  قاعدة خزان الماء 
الكمي���ات والت���ي نص���ت ان تك���ون م���ن الكونكري���ت ول���م ي���تم حج���ز اي 

 سلفة الذرعة النهائية مبلغ لهذه الفقرة في

خفي��ف ال��وزن وم��ن الن��وع ال��رديء ول��م ي��تم حج��ز اي مبل��غ له��ذه الفق��رة  السنك ۷
 في سلفة الذرعة النهائية

يحت���وي عل���ى تش���ققات ش���عرية لخل���ل ب���الخلط وع���دم االس���تواء ف���ي الح���د  اعمال اللبخ  ۸
الفاص����ل لالس����يجة  وتض����رر الل����بخ ف����ي بع����ض ال����دور ب����القرب م����ن 

ود تش���ققات ف���ي الح���د الفاص���ل الج���وين وق���د ت���م انابي���ب التص���ريف وج���
% م�����ن مبل�����غ الفق�����رة ف�����ي س�����لفة الذرع�����ة النهائي�����ة اس�����تنادا ۲حج�����ز 
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 لمحضر االستالم االولي

ذك���ر ف���ي ج���دول الكمي���ات يك���ون التجهي���ز م���ن مناش���ئ جي���دة ومعتم���دة  المغسلة  ۹
والموج���ودة خ���الف ذل���ك  وك���ذلك ت���م تغيي���ر قي���اس المغس���لة بأق���ل مم���ا 

 مياتمذكور في جدول الك

ع���دم اس���تواء الس���طوح ووج���ود حاف���ات ف���ي الج���وين يحت���اج ال���ى الجل���ي  جلي الكاشي  ۱۰
% م��ن مبل��غ الفق��رة ف��ي س��لفة الذرع��ة النهائي��ة ۱الم��وقعي وق��د ت��م حج��ز 

 استنادا لمحضر االستالم االولي

ع���دم االس���تواء وج���ود فراغ���ات ف���ي الحاف���ة العلي���ا م���ع الس���قف وغي���ر  اعمال السيراميك ۱۱
 مستوية  

 وجود شقوق في البناء  بأماكن معينة اعمال البناء بالطابوق السياج ۱۲

ع����دم وج����ود األش����رطة المطاطي����ة وص����دأ م����انع الحش����رات و الي����دات  الشابيك  ۱٤
 خفيفة 

ع���دم الص���بغ بص���ورة جي���دة وع���دم عم���ل ريت���اج االب���واب (الس���ركي)  االبواب الحديد ۱٥
بل��غ الفق��رة % م��ن م۲مل��م وق��د ت��م حج��ز  ۱.٥وتجهي��ز االب��واب بمقط��ع 

 في سلفة الذرعة النهائية استنادا لمحضر االستالم االولي

وال����بعض ذو ماس����تك كثي����ف  خش����ونة الش����تايكر وع����دم ام����الء الماس����تك التسطيح ۱
وس��ائل وارتف���اع منس���وب التص���ريف ف���ي ال��بعض االخ���ر وق���د ت���م حج���ز 

% م����ن مبل����غ الفق����رة ف����ي س����لفة الذرع����ة النهائي����ة اس����تنادا لمحض����ر ۱
 االستالم االولي

 اغلب صبات المماشي تحتوي شقوق  صبة الخرسانة للمماشي  ۱۷

  

 المقترحات 

خص��م نس��بة م��ن مب��الغ الفق��رات الم��ذكورة اع��اله تتناس��ب م��ع اص��الح العي��وب الفني��ة الم��ذكورة  -۱
ازاءه���ا وذل���ك م���ع مالحظ���ة اخ���الء مس���ؤولية المق���اول م���ن تل���ك االعم���ال المعيب���ة وحس���ب الوث���ائق 
القياس���ية ويج���ب احتس���اب خص���ومات تتناس���ب وحج���م االض���رار علم���ا ان ه���ذه المالحظ���ات خاص���ة 

ل���ى اللجن���ة الحالي���ة او تش���كيل لجن���ة مض���افا له���ا عض���و م���الي لتحدي���د نس���ب باالنه���اءات ونقت���رح ع
 للخصم تتناسب مع االسعار السائدة في السوق  .

ال���زام المق���اول والمهن���دس المق���يم بالتعه���د بان���ه ت���م انج���از اعم���ال الهياك���ل واإلعم���ال المخفي���ة  -۲
 .ضمن المواصفات الفنية المعتمدة للمقاولة وبتأييد المكتب االستشاري 

تحم���ل المكت���ب االستش���اري والمق���اول االث���ار الس���لبية الناتج���ة ع���ن الغ���اء فق���رة كاس���رات الش���مس  -۳
ف�����وق الش�����بابيك والمدرج�����ة ض�����من المخطط�����ات التص�����ميمية وحس�����ب الوث�����ائق القياس�����ية واتخ�����اذ 

 االجراءات الالزمة من قبل المؤسسة لمعالجة اي اثار سلبية تنشأ عن الغاء هذه الفقرة  .



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

۱۱ 

 

 االجراءات

 رفع المقترحات الى معالي رئيس المؤسسة تم  .۱
قدمت لجنة االستالم النهائي جدول يتضمن نسب خصم لفقرات العيوب المذكورة في محضر تقريرها  .۲

   ۲۰۱٥//۱۱المقدم في 
في  ۱۱٥۹۳تم تشكيل لجنة لغرض تسعير فقرات النواقص والعيوب وتقييمها ماليا  باألمر االداري (  .۳

۲۷/۸/۲۰۱٥ ( 
مع جدول نسب لخصومات تلك العيوب والنواقص  التقييم المالي اعالهورد الى مكتبنا كتاب رئيس لجنة  .٤

۲۰۳.۱وبلغ مجموع مبالغها (  ) مائتان وثالث ماليين ومائة وثالث وستون الف وثمانمائة ۳.۸۷۸
 وثمانية وسبعون دينار لبيان رأي مكتبنا حسب هامش معالي رئيس المؤسسة .

٤۲۸/۳۷معالي رئيس المؤسسة بكتابنا ذي العدد (ف/تمت اجابة   .٥ ) والذي جاء ۲٥/۱۱/۲۰۱٥في  ٥
المحددة في تفاصيل احتساب نسب الخصم متدنية جدا وال تتناسب مع اصالح العيوب  االسعارفيه ان 

 الموجودة والتي من المقرر اصالحها عن طريق مقاول اخر او التنفيذ المباشر 
) باإلطالع ميدانيا على النواقص ۲۷/۸/۲۰۱٥في  ۱۱۹٥۳قامت اللجنة المشكلة باألمر االداري (  .

۳۸٥۰۹والعيوب الموجودة في  المشروع وقررت خصم مبلغ ( ) ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون ۱۹
مائة ) ۱۸۱۹۳۲۷٤۱وبذلك يكون مكتبنا قد منع هدر ما يقارب (وستة وتسعون الفا وستمائة وتسعة عشر 

 .  وواحد وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وثالثون الفا وسبعمائة وواحد وأربعون  دينار 
 
 

 ) دار سكنية۲٥۰مجمع االحرار السكني في محافظة كركوك  (
  دينار ) مليار٥۰(الكلفة التخمينية : 

 شركة اوزال لإلنشاءات والنقل والصناعة والتجارة  الجهة المنفذة : 

 مؤسسة السجناء السياسيين الجهة المستفيدة : 

 دينار ۱٤,۹٥٥,۲٥۰,۰۰۰ :كلفة االحالة حسب العقد 

 يوم ٤٥۰مدة المقاولة : 

 % ۱۰۰:  نسبة االنجاز المخطط

 % ۳۱:  نسبة االنجاز الفعلي 

  %۹:  نسبة االنحراف 

 ) ۲۸/۱۲/۲۰۱۲: (تاريخ المباشرة بالعمل

 ) ۲۰۱٤//۲۰: (تاريخ انتهاء المشروع

٥,٥( : المصروف النهائي    ) دينار۸٤۸,۱۸۱,

) ۲٥۰يتضمن المشروع إنشاء مجمع سكني بنمط السكن المنفرد ويتكون المجمع من (وصف العمل : 

) بنموذج دار ۲م۲۰۰دار سكنية طابق واحد تشيد على نوع واحد من مساحة قطعة األرض بمساحة ( 
 . ركن ودار وسط
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 املالحظاتاهم 
من خالل متابعاتنا للمشروع تبين ان الشركة متوقفة عن العمل ولم تقدم برنامج تقدم عمل وتم توجيه 

) الي معالي رئيس المؤسسة وندرج اهم المالحظات ۸/۲۰۱٥/في ۳۰/۲۳۸۰كتابنا المرقم  ( ف/
 :التي تضمنها الكتاب 

اخطاء الن الوثائق الخاصة  فيها دتوجاوزال ) عملية االحالة منذ البداية على الشركة التركية ( ان  -۱
ة المدنية ولكنها قد نفيذ المجمعات السكنية او الهندسليس لها تاريخ سابق بتالشركة بالشركة تبين ان 

تكون شركة استثمارية وهذا ال يعني انها متمكنة من تنفيذ المجمعات السكنية . وذلك لعدم صحة 
وقد ثبت للجنة التحقيقية المشكلة في مكتبنا بالعدد  ن الشركةالمقدمة م صدور االعمال المماثلة

۷٤۳/۲۳ت/( ) بان المؤسسة كانت قد فاتحت هيئة اقليم كردستان بشأن صحة ۱۱/۷/۲۰۱۲في  ٤
 ۲/۱۰/۲۰۱۱في  ۱۰۱٤۲صدور االعمال المماثلة بكتاب قسم العقود في المؤسسة والمرقم (م

وقد وردت االجابة بأن الشركة قد اوزال بيرهيوم) (قريةستفسار عن لشركة اوزال المتضمن اال
وان الهيئة  )قرية اوزال ستي(لبناء  ۳۱/۸/۲۰۰۹) في ۱۹٤جازة االستثمارية المرقمة (االمنحت 

 ليست لديها معلومات عن مشروع (قرية اوزال بيرهيوم)   .

سلبيات البدء بالعمل قبل ان الشركة لم تبادر منذ البداية بفحص موقع العمل بعد تبديل الموقع وتحديد  -۲
) من الشروط العامة ۱۱التقديم واإلحالة وهذا تقصير من قبلهم ال دخل للمستفيد به حسب المادة (

 وتحري بكشف عطائه تقديم قبل قام قد" المقاول"  أن يعتبرللمقاوالت الهندسية والتي تنص على (

 ووسائل أليه الوصول وسبل به يحيط وما" الموقع" وطبيعة بحاله بنفسه اقتنع قد وانه" الموقع"

 حصل قد وانه" األعمال" لتنفيذ الالزمة والمواد العمل وطبيعة وكميات إليها يحتاج قد التي المعيشة

 أو تؤثر قد التي األخرى والظروف والتحوطات بالمخاطر الخاصة الضرورية المعلومات جميع على

وحسب ما تعهدت به الشركة في استمارة تقديم العطاء التي قدمت مع وثائق المناقصة  )عطاءه تمس
 اوضحت بأنه زار الموقع وحصل على جميع المعلومات الضرورية ودرس بإمعان التعليماتالتي 

 وهذا التوضيح يخص الموقع قبل تبديل االرض  ولم تصدر اي تحفظ منها بهذا الشان

درت الى تقديم اوامر غيار وهذا مرفوض حيث ان امر الغيار يقدم ان الشركة بعد االحالة با -۳
للضرورة القصوى والتي تصب بمصلحة الجهة المستفيدة ومنها اوامر غيار الدفن والتسوية الترابية 

او ترتبت تغيرات ثانوية  على ضوء وان جميع اوامر الغيار المقدمة جاءت من الشركة المنفذة 
. خالفا لتعليمات  شركة المنفذة  وحسب اوامر الغيار البالغة سبعة اوامرتغيرات اساسية طرحتها ال

 )  ۱٥ - المادةتنفيذ العقود الحكومية ( 

ان الشركة قامت بتقديم طلبات استبدال المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع ( مثل الطابوق ) وهو  -٤
فقرات جدول الكميات المسعر وإذا ما يعتبر مادة حاكمة وهذا امر مرفوض الن عليها ان تلتزم بتنفيذ 

ى ذا كانت ذا خبرة ان تقدم تحفظ علكانت مادة الطابوق غير متوفرة في كركوك كان اجدى بالشركة ا
خالفا لتعهدها في استمارة تقديم العطاءات بالقيام بجميع االعمال مادة الطابوق ضمن عطائها المقدم 

المقاولة والخرائط والمواصفات وجدول الكميات المطلوبة وتجهيز المواد الالزمة حسب شروط 
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للمشروع ان هنالك مجمع قريب  الزيارة الميدانية خالل من الحظنا  وقد المسعر ومستندات المقاولة 
 .وهو المشروع التابع الى هيئة االستثمار  تم فيه استخدام مادة الطابوق في البناءمن المشروع 

طلب يقدم من قبل الشركة لتبديل المواد  يكركوك كانت تستجيب الان ممثلية الهيئة العامة للمباني ب -٥
وعدم التزاماته التعاقدية حسب وهذا مخالف لما جاء في العقد مع الهيئة بمشاركة المهندس المقيم  . 

 )  ۲۰۱٤//۹/في ٥۳۱/۱٥۷۲ما جاء في اللجنة التحقيقية المرقمة (ت/

رية كان متهاون كجهة استشا لمتعاقد معهالمستنصرية واالحظنا ان المكتب االستشاري في الجامعة  -
۱۲من قبل الدائرة االقتصادية بكتابهم بالعدد (ق ج/مخاطبتهم  تتممع اي تبديل تطلبه الشركة و ۱ 

) في ۱۱٤/۱۰۲۰ف /بالعدد ( تقرير مكتبنابالتوصيات الواردة في  )۲۰۱۳//۱۸في 
دة الطابوق بالبلوك لالسباب الواردة في نفس والمتضمنة اعادة النظر في استبدال ما۲۰۱۳/٤/۱۷

المالحظات من قبل لك التقرير مما ترتب على ذلك الكثير من التغييرات ولم ترد االجابة على ت
 المكتب  .

هنالك تهاون من دوائر المهندس المقيم مع شركة اوزال التركية  والمسمى من قبل ممثلية الهيئة  -۷
قبل القسم الهندسي في الدائرة االقتصادية مع الشركة وكذلك المكتب العامة للمباني وكذلك تهاون من 

االستشاري الهندسي للجامعة المستنصرية التي تعاملت معه الشركة بتغيير المواصفات دون الدراسة 
 المسبقة من الناحية الفنية والناحية المالية . 

 

 اهم املقرتحات
  -ط  – ٥) التركية وحسب الشروط العامة للمقاوالت المادة  سحب العمل من الشركة المنفذه (اوزال .۱

 لمدة" األعمال" تقدم أوقف أو"  األعمال" بـ االستمرار عن مشروع عذر -بدون عجز قد"  المقاول" إن

 ". باألعمال" االستمرار بلزوم تحريريا أشعارا"  المهندس"  من تسلمه بعد يوما ثالثين

إلدراج الشركة المذكورة في القائمة السوداء وتعميم كتب الى جميع الوزارات مخاطبة وزارة التخطيط  .۲
بعدم التعامل مع هذه الشركة مستقبال لكي يكون رادع لجميع الشركات من النوعية المذكورة ومنع 

 استباحة المال العام وتفويت فرص البناء والتطور .

لطلب توقف العمل الذي طالبت به الشركة نظرا لتوقف المشروع لفترة طويلة  وبعد رفض المؤسسة  .۳
) من الشروط ٥فأما ان تعتبر هذه الفترة اخالل الشركة بالتزاماتها التعاقدية فتنطبق عليها المادة (

توجيه الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية ضد العامة للمقاوالت الهندسية الخاصة بسحب العمل و
 .ية بحق المؤسسة الشركة إلحداثها خسائر مادية ومعنو

اجراء الذرعة النهائية لالعمال المنجزة وتحديد نسب االنجاز بصورة دقيقة الختالفات االجابة عن  .٤
نسبة االنجاز المادي واالنجاز المالي واالحتفاظ بحق الموئسسة باسترداد المبالغ التي بعهدة الشركة 

 المخلة بالمواصفات الفنية والكميات . 
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 املؤسسة يف احملافظاتمقرات فروع 

 

  انشاء مقرات في محافظات   (البصرة وميسان )
 شركة االرض الخضراء للمقاوالت االنشائية  الجهة المنفذة : 

 مؤسسة السجناء السياسيين الجهة المستفيدة : 

۱۹٥۱۱ الكلفة الكلية:  دينار ۷۰۰۰

 يوم ٤۰۰مدة المقاولة : 
بناء بنايات منفردة على شكل طابقين ومن الجدران الساندة في  المشروعيتضمن إنشاء وصف العمل : 

 المحافظات (ميسان / البصرة) وحسب المخططات المصادق عليها وجميع ما يؤهل البناية لالستخدام

 

 مشروع مقر ميسان

  ۱٥/۱۲/۲۰۱۱تاريخ توقيع العقد  .۱
 ۲۷/۱۲/۲۰۱۱تاريخ استالم الموقع  .۲
(بسبب التأخر في تسليم المخططات الفنية بعد التعديالت الحاصلة  ٥/۳/۲۰۱۲تاريخ المباشرة الفعلية   .۳

 على المخططات االصلية من قبل المكتب االستشاري وأسباب تعود للشركة المنفذة )
 ) يوم .۱۱۳المدد االضافية الممنوحة للشركة بلغت ( .٤
 دينار ۲۳٤٤٤۳٤۰المبالغ المصروفة  / .٥
 . ۱۳/۷/۲۰۱۳تاريخ انتهاء العقد  .
 )۲۱/۹/۲۰۱٤في  ۱٤۳۰۸ل لجنة استالم اولي للمشروع باألمر االداري المرقم ( تم تشكي .۷
 % مع وجود مالحظات لمكتبنا .۱۰۰ % ونسبة االنجاز الفعلي ۱۰۰نسبة االنجاز المخطط  .۸

 
 

 التي سبق وان سجلت من قبل مكتبنا  الفنية املالحظات
 

منفصل في بعض المناطق وعدم استواء التطبيق ويحتوي على شقوق في  تغليف حجر السينو -۱
 مناطق الحافة النهائية .

 عدم صبغ مقاطع الحديد بشكل جيد -۲

لم يتم تجهيز خزان الوقود االسبوعي للمولد ولم يتم تجهيز وتثبيت المضخة اليدوية  -۳
 والكهربائية .

 لخط الوطني والمصدر المجهز البناية .عطل جهاز التحويل الكهربائي بين المولد الكهربائي وا -٤

 عدم كفاءة اشتغال مكيفات الهواء (السبالت) المجهزة وذات نوعية رديئة وعطل البعض منها . -٥
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 اختالف في الذرعة الكهربايئة وعطل بعض جوزات الكهرباء والمصابيح. -

ة االمامية بما ينسجم والمواصفات الفنية وسقوط اجزاء منها لعدم استخدام هعدم تطبيق الواج -۷
 ) ويحتوي على انعزال في المفاصل ألجزاء المرمر عن الجدار . (brcمشبك 

 لوحظ عدم عمل كتائب  لبعض الشبابيك والكتائب المجهزة غير محكمة بشكل جيد . -۸

الصحية بالسقف بشكل جيد واستخدام المسامير وعدم الربط الجيد  لوحظ عدم تثبيت التاسيسات -۹
 االمر الذي ادى ال نضوح المياة الثقيلة الى السقف الثانوي . 

لوحظ كسر االثاث الصحي للمقعد الشرقي والمغسلة مع وجود اسمنت في الشاور لم يتم تنظيفه  -۱۰
. 

 ادى انعزالها عن الجدار. االبواب الخشب غير مثبتة بماسكات في الجدار االمر الذي  -۱۱

 لوحظ عدم عمل المصابيح الخارجية البراكيت الجداري عاطلة . -۱۲

لمفاصل غير متساوي مع عدم االستواء مع عدم التنظيف واالمتالءات لالتطبيق للسيراميك  -۱۳
 بشكل جيد لحافات السيراميك من االسمنت والصبغ .

 واجهة االمامية خشونة صبغ البوية وعدم صبغ بعض االجزاء الخارجية لل -۱٤

للسقوط وتحتاج  ايلة جيد تتحرك حركة جانبية والسقيفة و السقيفة الخارجية لم يتم تثبيتها بشكل -۱٥
 الى دعامات .

 تكسر الزجاج للواجهة االمامية مع وجود صبغ وبقايا النثر لم يتم تنظيفها  -۱

لبياض ويحتوي الكرانيت الداخلي يحتوي على فجوات من الداخل وعدم استواء الكرانيت مع ا -۱۷
 على الصبغ واسمنت في بعض المناطق لم يتم تنظيفها .

وبدون ماسكات وانعزالها عن الجدار واالطار الخارجي م  ۱.۹٥االبواب الخشب بارتفاع  -۱۸
 خفيف وغير مثبت 

 الكرانيت لالرضيات غير مجلي ويحتوي على حافات واالزارة تحتوي على صبغ  -۱۹

بالجدار بشكل جيد و االنبوب في مدخل الممر غير شاقولي  االنابيب الخارجية لم يتم تثبيتها -۲۰
 .وانسداد انبوب الحمام الخارجي .

 ال يوجد تصريف لالرضيات في الترك الخارجي  -۲۱

 خشونة صب االرضية في الترك  -۲۲

 النثر غير متجانس وعدم تساوي الكبس  -۲۳

 انابيب التبريد وصوندات التبريد عشوائية وغير منتظمة . -۲٤

 جاز المالحظات المدرجة حين االستالم النهائيوسيتم متابعة ان
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 مشروع مقر البصرة

 . ۱٥/۱۲/۲۰۱۱تاريخ توقيع العقد  .۱
 . ۲۸/۱۲/۲۰۱۱تاريخ استالم الموقع  .۲
 . ۲۰۱۳//٤تاريخ المباشرة بالعمل الفعلي  .۳
 . ۱٤/۷/۲۰۱۳ ي مع التمديداتداالنجاز التعاقتاريخ  .٤
 دينار ۱,۰۲۱,٤٥٤,۰۰۰كلفة المشروع :  .٥
 ينارد ۱۸۲۳۰۸۸۷٥المبالغ المصروفة / .
 %  ۳۲% ونسبة االنجاز الفعلي ۱۰۰نسبة االنجاز المخطط  .۷
) وذل���ك إلخ���الل الش���ركة ف���ي تنفي���ذ ۲۰/۱/۲۰۱٥ف���ي  ۹۲ت���م تش���كيل لجن���ة اس���راع ب���االمر االداري ( .۸

 التزاماتها التعاقدية .
 

 املالحظات

٤۲۱/۳ت����م توجي����ه كتابن����ا الم����رقم (ف/ مع����الي رئ����يس المؤسس����ة ) ال����ى ۱۷/۱۱/۲۰۱٥ف����ي  ۲
 والذي تضمن المالحظات الفنية االتية :

ح����دوث انع����زال ف����ي الخرس����انة اثن����اء التنفي����ذ وظه����ور حدي����د التس����ليح لع����دم تج����انس الخلط����ة  -۱
 الخرسانية وتتحمل الشركة هذا الخطأ وتكاليف معالجته .

كفايته���ا لحم���ل بع���د احتس���اب تص���ميم العارض���ة الوس���طية الرئيس���ية للقاع���ة الرئيس���ية  تب���ين ع���دم  -۲
س��قف القاع��ة وت��م تص��ميم هيكل��ين حدي��ديين لت��دعيم س��قف القاع��ة م��ن قب��ل المكت��ب االستش��اري 

ن���رى ان الض���عف التص���ميمي لس���قف القاع���ة بهيك���ل حدي���د ستص���رف علي���ه مب���الغ  وف���ي ذل���ك
ت���وازي مبل���غ رف���ع الس���قف وص���به حي���ث ان تص���ميم الهيك���ل الحدي���د يتطل���ب متخصص���ين ف���ي 

 تنفيذ تلك االعمال 
) اع��اله ان كان���ت الش���ركة المكلف��ة بالتنفي���ذ او المكت���ب ۲دي���د الخط���أ الن��اتج ف���ي الفق���رة (يج��ب تح -۳

ال���ذي اع���د التص���اميم او المؤسس���ة وم���ا ه���و دور المهن���دس المق���يم اثن���اء تنفي���ذ اعم���ال التس���ليح 
 والصب  

 المقترحات
ان ي���تم رف���ع الس���قف وإع���ادة اعمال���ه ض���من التص���ميم الص���حيح وتتحم���ل الجه���ة المقص���رة  -۱

 تلك االعمال باستثناء االعمال االضافية تكاليف 

۲-  
 االجراءاتاهم 

٤۲۱/۳تم����ت احال�����ة كتابن�����ا الم����رقم (ف/ ) م�����ن قب����ل مع�����الي رئ�����يس ۱۷/۱۱/۲۰۱٥ف�����ي  ۲
  المؤسسة الى الدائرة االقتصادية لبيان رأيها فيما ورد في الكتاب .
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 الديوانية ) -بابل  –انشاء مقرات في محافظات   (النجف 

 شركة الكرم العربي للمقاوالت االنشائية  الجهة المنفذة : 

 مؤسسة السجناء السياسيين الجهة المستفيدة : 

 مليار دينار ۱۹۷٥۹۷۸۰۰۰ الكلفة الكلية:

 يوم ۳۰۰مدة المقاولة : 

 يوم مقر النجف االشرف  ۲۰٥مقر الديوانية ،  ٤۱:  المدد االضافية

 دينار ۷۹۱٥٤۲۰۹۰: المبالغ المصروفة الى الشركة 

يتضمن إنشاء المشروع بناء بنايات منفردة على شكل طابقين ومن الجدران الساندة في وصف العمل : 
الديوانية ) وحسب المخططات المصادق عليها وجميع ما يؤهل البناية  –النجف  –محافظات (بابل 

 لالستخدام

 

 المالحظات 

 مقر بابل

 دينار ۷٤۰,۹۰۲,۰۰۰المبلغ االجمالي للمقاولة   .۱

٥٤۷المبالغ المصروفة/    .۲  دينار ٤٥۱۰۰

 %۱۰۰نسبة االنجاز المخطط  .۳

 %۸٥موقعياً  نسبة االنجاز الفعلي حسب جدول الكميات واإلعمال المنفذة .٤

المق����اول ف����ي انج����از  لجن����ة االس����راع المش����كلة وذل����ك لتلك����ؤ العم����ل الح����الي ض����من اعم����ال .٥
 االعمال .

االعم����ال المنج����زة م����ن قبلن����ا حي����ث تم����ت مطابق����ة اعم����ال  ل����بعض ت����م اج����راء ذرع����ات .
 الكرانيت وتجهيز بعض المواد مثل الصحيات ومادة االسمنت واألبواب 

) س����م۱۸۷ية وتراوح����ت ارتفاعاته����ا م����ن (ل����وحظ ب����أن اوزان اب����واب الخش����ب غي����ر متس����او .۷
س���م) وخاص���ة ف���ي الط���ابق العل���وي م���ن البناي���ة ف���ي ح���ين ان ج���دول الكمي���ات  ۱۹ال���ى (
 سم)  ۲۱۰ى ان تكون االرتفاعات (اشار ال

ل���م ي���تم وض���ع المش���بك المع���دني (الجك���ن واي���ر) ف���ي الح���د الفاص���ل ب���ين الط���ابوق والجس���ور  .۸
الكونكريتي���ة لتالف���ي التش���ققات المس���تقبلية ف���ي ه���ذه المن���اطق م���ع مالحظ���ة ان البي���اض غي���ر 

 جيد وليس بمستوى واحد.    

ظن��ا بأنه��ا م��ن الن��وع الخفي��ف وغي��ر ت��م عم��ل كتائ��ب ش��بابيك الحدي��د واألب��واب الحدي��د والح .۹
 الجيد .

الحظن����ا اتم����ام اعم����ال التس����طيح ولك����ن ك����ان مس����توى الش����تايكر ال يتناس����ب م����ع  .۱۰
انابي����ب تص����ريف االمط����ار حي����ث يج����ب ان يك����ون مس����توى االنابي����ب اق����ل م����ن مس����توى 

 السطح .  

حي��ث ل��م ي��تم امالءه��ا باالس��منت  هت يحت��وي عل��ى فج��وات ف��ي داخل��ي��تطبي��ق الكران .۱۱
 بشكل جيد .
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ت����م اخ����ذ اوزان الس����قف بواس����طة جه����از قي����اس االوزان ول����وحظ اخ����تالف منس����وب  .۱۲
 سم)  ۷.٥السقف عن االرضية للطابق االول بواقع (

 النجف االشرف

 دينار ۰۰,۳٥۱,۰۰۰المبلغ االجمالي للمقاولة   .۱

 دينار ۳۹۸۰۲٤۷٥۰المبالغ المصروفة /  .۲

 %۹٥موقعياً واإلعمال المنفذة نسبة االنجاز الفعلي حسب جدول الكميات  .۳

 المقاول في انجاز االعمال . لجنة االسراع المشكلة وذلك لتلكؤ العمل الحالي ضمن اعمال .٤

 تم اجراء الذرعة لتطبيق الواجهة االمامية بحجر السينو  . .٥

 بعد اجراء ذرعة البياض لوحظ أن الذرعة ال تتناسب والسعر المقدم . .

ب) م����ن العق����د ف����أن  -المهن����دس المق����يم م����ن قب����ل المق����اول وحس����ب الفق����رة ( ت����م رف����ع كرفان����ات .۷
ت�����ؤول ملكي�����ة االث�����اث والمس�����تلزمات الخاص�����ة ب�����دائرة المهن�����دس المق�����يم ال�����ى الط�����رف االول ( اي (

 المؤسسة) بعد انجاز اعمال المشروع)

انن���ا ن���رى ان  لج���ان االس���راع تتش���كل النج���از اعم���ال المقاول���ة ف���ي اس���رع وق���ت ممك���ن ف���ي  ح���ين .۸
تنفي���ذ االعم���ال بالس���رعة المطلوب���ة لرف���ع االعب���اء المالي���ة الناتج���ة ع���ن أج���ارات اللج���ان المش���كلة ل���م 

 مقرات المؤسسة في تلك المحافظات وبالتالي المحافظة على المال العام  

تطبي����ق كراني����ت الج����دران غي����ر منس����جم م����ع البي����اض حي����ث ت����م مالحظ����ة ب����روز الكراني����ت ع����ن  .۹
 باإلضافة الى ان البياض ليس بوزن واحد . سم ) ٥البياض بحافة تقدر بـ ( 

تم تطبيق السطوح بالشتايكر مع مالحظة بان الكوي غير جيد لذا يجب اعادة الكوي بالماستك للحفاظ  .۱۰
 على اعمال البياض من الرطوبة .

 الديوانية

 . ۱٥/۱۲/۲۰۱۱تاريخ توقيع العقد  .۱
 . ۲٥/۱۲/۲۰۱۱تاريخ استالم الموقع  .۲
 ( بسبب التأخر في تسليم المخططات) ۲٥/۳/۲۰۱۲الفعلي في تاريخ المباشرة بالعمل  .۳
 ) يوم .۲۰٥المدد االضافية الممنوحة للشركة تبلغ ( .٤
 . ۱۲/۸/۲۰۱۳تاريخ انتهاء العقد في  .٥
 ۱/۱۲/۲۰۱۳تاريخ دخول مرحلة سحب العمل اعتبارا من  .

 %۱۰۰خطط منسبة االنجاز ال .۷

 دينار ۷۰,۷۲٥,۰۰۰المبلغ االجمالي للمقاولة   .۸

 دينار ۲٤٤۸۸۹٤۰المبالغ المصروفة  /  .۹

 %٤۳واإلعمال المنفذة موقعياً نسبة االنجاز الفعلي حسب جدول الكميات  .۱۰

 العمل بمراحل متأخرة جدا والموقع فارغ وال يوجد عمال .۱۱

 لم يتم العمل من قبل لجنة االسراع في الموقع  .۱۲
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 مقترحاتال

التنفيذي����ة الموج����ودة والناتج����ة ع����ن عل����ى لج����ان االس����راع المش����كلة  معالج����ة العي����وب  -۱
االعم���ال الت���ي قام���ت به���ا الش���ركة وعل���ى حس���اب الش���ركة المخل���ة والت���ي منه���ا ع���دم 
تثبي���ت االب���واب ب���أوزان متس���اوية وخص���م مب���الغ حس���ن التنفي���ذ للعي���وب الت���ي ال يمك���ن 

 اصالحها     .

عل����ى لج����ان االس����راع المش����كلة تق����ديم ذرع����ة مفص����لة باإلعم����ال الت����ي ي����تم تنفي����ذها  -۲
امن�����ة م�����ع الس�����لف المقدم�����ة لغ�����رض التس�����وية ومقارن�����ة االعم�����ال المنج�����زة م�����ع متز

 الوصوالت 

خص���م مب���الغ االث���اث الخاص���ة ب���دائرة المهن���دس المق���يم وذل���ك لعائ���ديتها ال���ى المؤسس���ة  -۳
 حسب العقد المبرم مع الشركة 

عل���ى لج���ان االس���راع المش���كلة االس���راع ف���ي تنفي���ذ االعم���ال م���ع وج���ود التخصيص���ات  -٤
دم ت���داخل االعم���ال وتنفي���ذ اعم���ال ل���م ي���تم المباش���رة به���ا مث���ل تس���وية المالي���ة ب���ذلك وع���

االرض���يات االمامي����ة والواجه����ات االمامي����ة والس���قوف الثانوي����ة والتأسيس����ات الص����حية 
 والكهربائية وغيرها من االعمال 

 

 االجراءات
وائر تم رفع المقترحات الى معالي رئيس المؤسسة وتمت المصادقة عليها كما تم توجيهها الى الد

 المعنية للعمل عليها والمتابعة مستمرة مع تلك الدوائر

 مشروع مقر كربالء املقدسة 

 المقدسة كربالء ةفي محافظ لمؤسسة السجناء انشاء مقراسم المقاولة : 

 العامة شركة مجموعة االسراء للمقاوالت الجهة المنفذة : 

 مؤسسة السجناء السياسيين الجهة المستفيدة : 

٤٤,٥٥ الكلية:الكلفة   دينار  ۰۰۰,

 دينار ۳۳۲۹۸٥۰۰۰:  المبالغ المصروفة

۳مدة المقاولة :   يوم ۰

  يوم  ٤۰:  المدد االضافية

يتضمن إنشاء المشروع بناء بنايات منفردة على شكل طابقين ومن الجدران الساندة في وصف العمل : 
 . ) وحسب المخططات المصادق عليها وجميع ما يؤهل البناية لالستخدام كربالء المقدسةمحافظات (
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 اهم املالحظات

% ۷۱.٥% ونس�����بة االنج�����از الفعل�����ي ه�����و ۱۰۰ل�����وحظ ب�����ان نس�����بة االنج�����از المخط�����ط  .۱

قري���ر  المهن���دس المق���يم وه���ي نس���بة تقريبي���ة فتك���ون نس���بة االنح���راف توحس���ب م���ا ج���اء ب
۲۸.٥ . % 

لتق��دم االعم��ال مص��ادق علي��ه م��ن قب��ل المؤسس��ة حس��ب ل��وحظ ع��دم وج��ود برن��امج زمن��ي  .۲
 )من البند الرابع من عقد المقاولة الموقع بين المؤسسة والشركة.۹المادة (

العم���ل ش���به متوق���ف م���ع وج���ود بع���ض الم���واد المطروح���ة (الش���تايكر والزف���ت ) وقس���م م���ن  .۳
حج��ر  كراني��ت االرض��يات ف��ي الموق��ع كم��ا الحظن��ا بأن��ه ل��م ي��تم العم��ل بفق��رات مث��ل تجهي��ز

الس���ينو لتطبي���ق الواجه���ة االمامي���ة والكهربائي���ات لي���تم فحص���ها قب���ل اس���تخدامها ب���الرغم م���ن 
 عدم تداخل هذه الفقرات واإلعمال الجارية  

ف������ي  ٤و  ٤/۲/۲۰۱٥ف������ي  وج������ه المهن������دس المق������يم كت������ب ال������ى الش������ركة بالع������دد (   .٤
 ) ح����ول الت����أخير والتوق����ف غي����ر المب����رر ف����ي المش����روع لتكثي����ف الجه����ود۱/۲۰۱٥/۲٤

وت���وفير الم���واد االنش���ائية النج���از الفق���رات المفتوح���ة للعم���ل إال انن���ا ل���م نالح���ظ أي اس���تجابة 
 من الشركة  خالل الزيارة . 

م���ن خ���الل تق���ارير المهن���دس المق���يم ت���م مالحظ���ة ان هن���اك عج���ز م���الي ل���دى المق���اول كم���ا  .٥
 % ٥۲لوحظ بأن نسبة المصروف المالي وصلت الى اكثر من  

)  بالزي�����ادة ليص�����بح مبل�����غ اوام�����ر الغي�����ار ۳الغي�����ار رق�����م ( تم�����ت المص�����ادقة عل�����ى ام�����ر .
وحس����ب متطلب����ات العم����ل وال����ذي تض����من ال����وفرة ف����ي م����ادة الط����ابوق   دين����ار )۲۲۱۰۰۰۰۰(

والزي���ادة ف���ي كمي���ات الل���بخ والجس���ور والنث���ر الخش���ن والس���يراميك وش���بابيك االلمني���وم وإط���ارات 
والكت���ب  ۲۰۱٥/ ٤/ ۲۸ف���ي  )۱۲الحدي���د وحس���ب م���ا ج���اء بكت���اب المهن���دس المق���يم ذي الع���دد (

المتض�����من  ۲۰۱٤//۸)ف�����ي ۳٤٥٥/الس�����ابقة .وكت�����اب ف�����رع ك�����ربالء المقدس�����ة ذي الع�����دد (
جع����ل الم����دخل  ومجموع����ة م����ن المقترح����ات بالزي����ادة للج����دار وال����درج والمماش����ي بالكراني����ت ،

 الرئيس من الشتايكر.

الت����أخر وان  ۱/۱۲/۲۰۱٥موق����ع المديري����ة الح����الي م����ؤجر وينته����ي عق����د االيج����ار بت����اريخ  .۷
بانج���از المش���روع يتطل���ب تجدي���د عق���د االيج���ار وال���ذي تترت���ب علي���ة مب���الغ اض���افية ل���ذى ن���رى 

 استدعاء صاحب الشركة  وإلزامه على اكمال المشروع خالل هذه الفترة .

) (الي�������ة ۱۷/۹/۲۰۱۳ف�������ي  ٤/۷/۲۲۲٤۱حس�������ب كت�������اب وزارة التخط�������يط ذي الع�������دد ( .۸
هم التعاقدي���ة ف���ي قائم���ة الش���ركات المتلكئ���ة ) ال���ذي ادراج المتعاق���دين المتلكئ���ين ف���ي تنفي���ذ التزام���ات

اش����ار ال����ى ادراج الش�����ركة ف����ي قائم����ة الش�����ركات المتلكئ����ة اذا انته����ت م�����دة المش����روع والم�����دد 
%) وبم����ا ان ت����اريخ انته����اء المش����روع م����ع ٥االض����افية وكان����ت نس����بة االنح����راف تزي����د عل����ى (

ك����ان يتوج����ب عل����ى %) ف۲۸.٥)  ونس����بة االنح����راف وص����لت (۱۹/٤/۲۰۱٥الم����دد االض����افية ( 
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ي���وم) وبع���دها ي���تم  ۱٥ال���دائرة االقتص���ادية واالس���تثمار توجي���ه تنبي���ه ال���ى الش���ركة وخ���الل م���دة (
ي����وم) ايض����ا واذا ل����م ي����تم تالف����ي االنح����راف الحاص����ل ي����تم مخاطب����ة  ۱٥توجي����ه ان����ذار وخ����الل (

 وزارة التخطيط إلدراج الشركة على قائمة الشركات المتلكئة . 

) م����ن ٥توجي����ه ان����ذار ال����ى الش����ركة حس����ب الم����ادة (ت����م التوص����ية ف����ي زيارتن����ا الس����ابقة  .۹
ي���وم وحس���ب م���ا ج���اء  ۱٤الش���روط العام���ة للمق���اوالت الهندس���ية ويس���حب العم���ل خ���الل فت���رة 

لجن���ة اس��راع ف��ي موق���ع المش��روع  وذل��ك بع���د ان ف��ي البن��د (ط) م��ن الم���ادة اع��اله او تش��كيل 
س���ب م��ا ج���اء بكت���اب الهيئ��ة العام���ة للمب���اني ذي الع���دد ( ت��م التأك���د م���ن ان الش��ركة متلكئ���ة وح

/ ٤/۷، وكت������اب وزارة التخط������يط والتع������اون االنم������ائي الم������رقم().  ۸/۲۰۱٤/ف������ي  ۳۸٤
 المتضمن ضوابط والية عمل لجان االسراع .  ۱/۳/۲۰۰۹) في ۳۰۲٤

م����ع الم����دد االض����افية فينبغ����ي احتس����اب  ۱۹/٤/۲۰۱٥ب����النظر النته����اء المش����روع بت����اريخ  .۱۰
 الغرامات التأخيرية من ذلك التاريخ 

تعلي�ق  االنابي�ب خ�الل اعم�ال الص�ب وأعم�ال  لوحظ عدم ربط التوصيالت ألنابيب الص�حيات .۱۱
 والذي يتطلب التكسير وعمل فتحات للتمديدات .

 هشاشة المونة االسمنتية ويتطلب الرش .لوحظ قلة الرش ألعمال اللبخ ل .۱۲
لوحظ السيراميك المستخدم من النوع االيران�ي المنش�أ وأش�ار ج�دول الكمي�ات ال�ى الن�وع الجي�د  .۱۳

 وحسب توجيهات المهندس المشرف علما وجود مناشئ افضل في االسواق المحلية  .

 المقترحات 

ق�ت ك��افي وتجهي��ز الكتلوك��ات ل�زام الش��ركة عل��ى ت�وفير م��واد مطروح��ة ليتس�نى فحص��ها قب��ل وا -۱

 الخاصة وشهادة المنشأ بالمواد المتفق تجهيزها الى المهندس المقيم 

االعم�ال خ�الل موع�د مح�دد  وتق�ديم برن�امج  استدعاء صاحب الشركة  والزام�ه بالتعه�د بانج�از -۲

) م�ن الش�روط ٥عمل ضمن فترة محددة وبخالف ذلك ي�تم س�حب العم�ل اس�تنادا ال�ى الم�ادة  (

و  التأخيري��ة الغرام��ات العام��ة للمق��اوالت الهندس��ية او تش��كيل لجن��ة اس��راع وتحمي��ل الش��ركة 

   المخل بها .كلفة االعمال  من% ۲۰ على ان التزيد عن اإلدارية التحميالت

ي���وم وإدراجه���ا ض���من الش���ركات المتلكئ���ة وحس���ب م���ا ج���اء ف���ي  ۱٥ان���ذار الش���ركة خ���الل   -۳
 ) ۱۷/۹/۲۰۱۳في  ٤/۷/۲۲۲٤۱كتاب وزارة التخطيط ذي العدد (

تش����كيل لجن����ة اس����راع ف����ي المش����روع  وذل����ك بع����د ان ت����م التأك����د م����ن ان الش����ركة متلكئ����ة   -٤
 .وحسب الواقع الموجود وتأكيدات المهندس المقيم

تفعيل المتابعة من قبل القسم الهندسي في الدائرة االقتصادية واالجتماعية بإجراءات اوامر الغيار  -٥
 بالزيادة والنقصان ضمن امر غيار موحد وتبليغ المهندس المقيم بذلك 

 االجراءات  
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لمصادقة لتم رفع المالحظات والمقترحات الواردة بشأنها الى معالي رئيس المؤسسة 
 تحويلها من قبل معالي رئيس المؤسسة الى الدوائر المعنيةعليها وتم 

 

 تلعفر ) -ديالى  -انشاء مقرات في محافظات   (كركوك 
 

 شركة الحبوة للمقاوالت العامة المحدودة  الجهة المنفذة : 

 مؤسسة السجناء السياسيين الجهة المستفيدة : 

 ۱,۹۰۰,۲۹۳,۰۰۰ :حسب العقد  الكلفة الكلية

 : باالضافة الى اوامر الغيار  المصروفةالمبالغ 

۹۸۰۸كركوك :   دينار  ۰۲۷۰

 دينار  ۹٤۳۷۹٥٥۳۱ديالى : 

 دينار  ٤۹۲۷۰۲۳۰۲تلعفر : 

۳مدة المقاولة :   يوم ۰

يتضمن إنشاء المشروع بناء بنايات منفردة على شكل طابقين ومن الجدران الساندة في وصف العمل : 
تلعفر)وحسب المخططات المصادق عليها وجميع ما يؤهل البناية -كركوك  -المحافظات (ديالى

 لالستخدام .

 اهم املالحظات

تم استالم المقرات استالما اوليا وتم تشكيل لجان لالستالم النهائي وقد ثبتت هذه اللجان مالحظات على 
 تلك المقرات

 

 االجراءات 
الى معالي رئيس المؤسسة والذي تضمن ) ۳۰/۱۱/۲۰۱٥في  ٤۸۳/۳۸۳٥تم توجيه كتابنا المرقم ( ف/

 المقترحات االتية :

 اجراء الذرعة النهائية لألعمال  -۱

 مصادقة اوامر الغيار والتأكد من احتساب مبلغ المقاولة بعد المصادقة على تلك االوامر -۲

 لي ا في مالحظات لجان االستالم االوالزام الشركة على اكمال النواقص التي تم ادراجه -۳

 امات التاخيرية والتأكد من مصادقتها احتساب الغر -٤

 بعد تنفيذ ما ورد اعاله%) من قيمة العقد ۲.٥مستحقات حسن التنفيذ البالغة (اطالق  -٥

 

 في  ۱٤۰۲/٤۱۰۳مر االداري ذي العدد (ت/تم تشكيل لجنة في مكتبنا باال
 .) وقدمت مقترحات لمعالجة المشاكل في مشاريع المؤسسة كافة ۱۷/۱۲/۲۰۱٥

  بالزيارات الميدانية التي تمت من قبل الشعبة الفنية في مكتبناجدول 
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 الجهة الخاضعة للتفتيش تاريخ الزيارة ت

مشروع بناء مجمع االحرار السكني في  ۲۳/۳/۲۰۱٥ ۱
 البصرة

مشرع انشاء مقر للمؤسسة في محافظة  ۲۰۱٥/٤/۲۸ ۲
 بابل

مشرع انشاء مقر للمؤسسة في محافظة  ۲۰۱٥/٤/۲۹ ۳
 النجف

مشرع انشاء مقر للمؤسسة في محافظة  ۲۰۱٥/٤/۳۰ ٤
 الديوانية

عضو في لجنة الكشف الفني على مجمع  ۲۰۱٥//۹ ٥
 االحرار السكني في محافظة ميسان

عضو في لجنة الكشف الفني على مقر  ۷/۲۰۱٥/٥ 
 مديرية المؤسسة في ميسان

االستالم النهائي لمقر مديرية المؤسسة في  ۹/۲۰۱٥/ ۷
 ميسان

 مشروع بناء مقر للمؤسسة في بابل ۲۷/۱۰/۲۰۱٥ ۸

مشروع بناء مقر للمؤسسة في النجف  ۲۸/۱۰/۲۰۱٥ ۹
 االشرف

 مشروع بناء مقر للمؤسسة في كربالء ۲۲/۱۱/۲۰۱٥ ۱۰
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 الفصل العاشر
 اخلطة السنوية 

 ٢٠١٥اوال/ املنجز من اخلطة السنوية لعام 
 قسم التحقيقات 

 حجم النشاط النشاط ت
العدد 
 الكلي

 املنجز
الغري 
 منجز

نسبة االجناز 
 الفعلي

النسبة املخطط هلا 
 ٢٠١٥عام 

 اللجان التحقيقية المشكلة ۱

 مع اللجان المدورة
  %٥۹ ٤۳ ۲ ۱۰٥ عدد اللجان

  %۳۳ ۳۸ ۱۹ ٥۷ عدد االخبارات االخبارات والمتابعات ۲

االستشارات القانونية  ۳
 ( بيانات الراي )

عدد االستشارات 
 القانونية

 كل مايرد ۱۰۰% - ۳۲ ۳۲

تدقيق محاضر اللجان  ٤
 التحقيقية للمؤسسة

  %٥۰ ۱ ۱ ۲ المحاضرعدد 
 

 قسم التفتيش

 الغري منجز املنجز حجم النشاط النشاط ت
نسبة االجناز 

 الفعلي
النسبة املخطط 

 ٢٠١٥هلا عام 
 %۱۰۰ %۱۰۰ - ۱٤ عدد الزيارات   التفتيش االداري ۱

 ۱۸ %٥٥ ۸ ۱۰ عدد الزيارات  التفتيش الفني ۲

شكاوى البريد  ۳
العادي 

 وااللكتروني

 عدد الشكاوى

  

۳  كل مايرد للقسم %۹ (قيد المتابعة)۱۸ ۲

الزيارات الطارئة  ٤
نتيجة اخبارات 
لمقر وفروع 

 المؤسسة

 كل مايرد %۱۰۰ - ۲۸ عدد الزيارت

الئحة السلوك  ٥
 الوظيفي

جميع  عدد الموظفين
 الموظفين

 

- ۱۰۰% ۱۰۰% 

عدد المشمولين  كشف الذمم المالية 
 بملى االستمارة

 

 

- ۱۰۰% ۱۰۰% 
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 قسم االدارية
الغري  املنجز حجم النشاط النشاط ت

 منجز
نسبة االجناز 

 الفعلي
النسبة املخطط 

 ٢٠١٥هلا عام 
 حسب النشاط %۱۰۰ - ۱٥٥ عدد السندات تنظيم سندات الصرف ۱
 حسب النشاط %۱۰۰ - ۸۲ عدد السندات تنظيم سندات القيد ۲
 النشاط حسب %۱۰۰ - ۳۱ عدد الوصوالت تنظيم وصوالت القبض ۳
تنظيم موازين المراجعة  ٤

 وجداول المصروفات

 ۱۲ %۱۰۰ - ۱۲ شهر ۱۲

 كل مايرد %۱۰۰ - ٤٤۹۹ عدد الكتب الكتب الواردة ٥
 كل مايصدر %۱۰۰ - ٤۳۱۱ عدد الكتب الكتب الصادرة 
اعداد كشوفات الرواتب  ۷

 وصرفها

 ۱۲ %۱۰۰ - ۱۲ شهر ۱۲

 حسب النشاط %۱۰۰ - ۸۸۱۰ الكتبعدد  ارشفة الكتب الصادر والوارد ۸
 

 قسم الرقابة والتدقيق
 

 املنجز حجم النشاط النشاط ت
الغري 
 منجز

نسبة 
االجناز 
 الفعلي

النسبة 
املخطط هلا 

 ٢٠١٥عام 
التدقيق المالي  ۱

للحاسبات الميزانية 
 التشغيلية واالستثمارية 

   %۹۱ ۱ ۱۱ شهر ۱۲

جميع  %۸۸ ۱ ۸ عدد الخطابات تدقيق خطابات الضمان ۲
خطابات 
 الضمان

 ۳ 
٤٤٤ 

عدد المديريات ودوائر المؤسسة  تقييم االداء
واللجان الخاصة من قبل قسم 

 الرقابة والتدقيق

٥ ۱ ۸۳%  

  %۸۳ ۱ ٥ فرع الفرات االوسط
الزيارات المفاجئة  ٤

 للصندوق

 ) فصلية۳( %۱۰۰ - ۳ عدد الزيارات

الزيارات المفاجئة  ٥
 للمخازن

 ) فصلية۳( %۱۰۰ - ۳ الزياراتعدد 

  %۱۰۰ - ۱۰ ۱۰ بيانات الراي الرقابية 
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 شعبة التدريب واالعالم

 الغري منجز املنجز حجم النشاط النشاط ت
نسبة 
االجناز 
 الفعلي

النسبة املخطط 
 ٢٠١٥هلا عام 

الدورات التي  ۱
اقامها المكتب 

 لموظفي المؤسسة

 ۷ %۸٥ -  عدد الدورات

التي ورش العمل  ۲
 اقامها المكتب

 ۲ %۲۰۰ - ٤ عدد الورش

الدورات الداخلية  ۳
 لموظفي المكتب

 البرامجحسب  %۱۰۰ - ٤۰ عدد الدورات

التي ترد من 
 الوزارات

ورش التوعية التي  ٤
اشترك بها موظفي 

 المكتب

حسب الورش  %۱۰۰ - ۱ عدد الورش
التي ترد من 
 الوزارات 
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 ٢٠١٦االطر العامة خلطة عمل املكتب لعام اهم ثانيًا / 

 -يتولى هذا القسم بأداء مجموعة من األنشطة والمتضمنة االتي: قسم التحقيقات:  -۱

 يتولى القيام بالمهام اآلتية . -أ
 

 مدة التنفيذ اسلوب العمل نوع النشاط ت

طبع وأرشفة جميع المخاطبات الصادرة والواردة والتقارير  •  .۱
 الكترونياً. الخاصة بعمل القسم

 خالل السنة نظام االرشفة

تدقيق اعمال اللجان التحقيقية المشكلة بالمؤسسة والمحالة من  •  .۲
 معالي رئيس المؤسسة وتقديم التقارير بها .

 خالل السنة تقارير التدقيق

 فصلية تقارير المنجز من الخطة تنفيذ الخطة السنوية للقسم. •  .۳

 خالل السنة عدد القضايا ۰له من قبل هيئة النزاهة إجراء التحقيق بالقضايا المحالة  •  .٤

 خالل السنة عدد اللجان ۰إجراء التحقيق بالقضايا المحالة له من المفتش العام  •  .٥

تلقي االخبارات الواردة الى المكتب ومن كافة قنوات االتصال  •  .
والتحري عن صحة المعلومات الواردة فيها وتصنيفها واتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة .

 خالل السنة عدد االخبارات المحسومة

تقديم الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تحال الى  •  .۷
 المكتب.

 خالل السنة بيانات الرأي

 فصلية تقارير المتابعة متابعة مراحل تحقيق اللجان المشكلة •  .۸

متابعة انجاز الدعاوى المقامة من قبل الدائرة القانونية   •  .۹
 للمؤسسة نتيجة اللجان التحقيقية المشكلة بالمكتب. 

 فصلية تقارير اللجان

 فصلية تقارير المنفذ من الخطة أعداد التقارير الفصلية النجازات القسم . •  .۱۰

 خالل السنة تقاريراعداد  اجراء التحقيق بالقضايا المحالة من معالي رئيس المؤسسة •  .۱۱

 خالل السنة بيان راي تدقيق العقود من الناحية القانونية •  .۱۲

 - - أي واجبات يكلف بها من قبل المفتش العام . •  .۱۳
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 ۲۰۱لعام  المؤشرات الرقمية عن نشاط قسم التحقيقات - ب
 

 المخطط النشاط ت

 ۸۰ اللجان التحقيقية المشكلة ۱

 ٥۰ االخبارات ۲

 ۳۰ الرايبيانات  ۳

 ٤ المشكلة في المؤسسة محاضر اللجان التحقيقية تدقيق  ٤
 
 
 

 -قسم الرقابة والتدقيق :  -٢

 أ / التدقيق المالي

 المالحظات المخطط نوع النشاط ت

 اعداد تقارير شهرية (شهريا)۱۲ تحليل المالحظات الواردة في التقرير ۱

مفاتح���������ة ال���������دوائر ذات العالق���������ة عل���������ى  ۲
تص���������فية المالحظ���������ات واالجاب���������ة عل���������ى 

خ������الل  بش������أنهااالستفس������ارات الت������ي ت������رد 
الم�������دة المح�������ددة ف�������ي التقري�������ر ومتابع�������ة 

 على االجابة والتأكيداجابتها 

 اعداد تقارير شهرية (شهريا)۱۲

 ۲۰۱٥ت�������دقيق الحس�������ابات الختامي�������ة لع�������ام ۳
 ۲۰۱بداية الفصل االول من عام 

 اعداد تقارير  ۱

 اعداد تقارير  (فصليا)٤ تدقيق الخطة االستثمارية ٤

 اعداد تقارير  (فصليا)٤ تدقيق الموازنة التشغيلية ٥

 اعداد تقارير  (فصليا) ۲۰ تدقيق عينات القيود والسندات اليومية 

 اعداد تقارير  شهريا ۱۲ تدقيق موازين المراجعة الشهرية ۷

ت�������دقيق عين�������ات م�������ن اوام�������ر االيف�������ادات  ۸
 الداخلية والخارجية

 اعداد تقارير  ۱٥
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زي������ارة المخ������ازن والقي������ام بعملي������ة الج������رد  ۹
المف�����اجئ ومطابق�����ة الس�����جالت م�����ع الج�����رد 

 الفعلي

 اعداد تقارير  (فصليا)۳

زي�������ارة الص�������ندوق ومطابق�������ة النق�������د م�������ع  ۱۰
 السجالت

 اعداد تقارير  (فصليا)۳

 اعداد تقارير  (فصليا)٤ الرواتبتدقيق عينات من  ۱۱

 جميع العقود التي تبرم  تدقيق جميع العقود والمناقصات ۱۲

 لهذه السنة
 

                                                                                                                ب/ التدقيق االداري

 نتائج التدقيق  االطار الزمني نوع النشاط ت

ت�������دقيق ض�������وابط التعيين�������ات عل�������ى الم�������الك  ۱
ال������دائم والعق������ود  ف������ي المؤسس������ة وال������درجات 

 الشاغرة

 اعداد تقارير اذار

التعي�����������ين وص�����������حة مراجع�����������ة محاض�����������ر  ۲
 صدور الوثائق

 اعداد التقرير فصليا

ت��������دقيق عين��������ات م��������ن االوام��������ر االداري��������ة  ۳
 الخاصة بالعالوات والترفيعات

 عدد التقارير والكتب ) تقرير۱۲شهريا (

)۱۲( 

ت������دقيق عين������ات م������ن م������نح الس������فر والبن������اء  ٤
والع������الج والم������نح التعويض������ية حس������ب م������ايتم 

 انجازه من الوجبات

 )٤التقارير(عدد  فصليا

ت��������دقيق طبيع��������ة التنظ��������يم االداري والهيك��������ل  ٥
 التنظيمي

 اعداد تقرير حزيران

 اعداد تقرير ايلول تدقيق الوصف الوظيفي للمؤسسة 

 / التضمين ج

 المالحظات االطار الزمني نوع النشاط ت

 اعداد تقارير  شهرية )شهريا۱۲( متابعة المبالغ المستردة من التضمين . • ۱

 اعداد تقارير شهرية )شهريا۱۲( متابعة المبالغ الموصى باسترجاعها . • ۲

 اعداد تقارير شهرية )شهريا۱۲( متابعة صحة صدور خطابات الضمان . • ۳
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 / تقويم األداء د

 الجهة المسؤولة عن التنفيذ اإلطار الزمني الدائرة او المديرية ت

+ كانون الثاني الدائرة القانونية ۱
 شباط + اذار

 قسم الرقابة والتدقيق /شعبة تقويم األداء

 قسم الرقابة والتدقيق /شعبة تقويم األداء نيسان اللجنة الخاصة رفحاء / بغداد ۲

 قسم الرقابة والتدقيق /شعبة تقويم األداء ايار قسم العقود ۳

 قسم الرقابة والتدقيق /شعبة تقويم األداء تموز قسم الحاسبة والمعلوماتية ٤

 قسم الرقابة والتدقيق /شعبة تقويم األداء اب+ ايلول دائرة الحقوق واالمتيازات ٥

 قسم الرقابة والتدقيق /شعبة تقويم األداء تشرين االول قسم العالقات واالعالم 

  العدد الكلي

 
 

 -نتائج قسم التفتيش:    -۳
 شعبة التفتيش االداري والمالي -اوال:

 
 استالم الشكاوى -۱

المه����ام الموكل����ة ال����ى القس����م ه����و اس����تالم الش����كاوى م����ن الس����جناء والمعتقل����ين ان م����ن 
ف���ي  الت���أخيرف���ي المص���ادقة ، الت���أخير (  والت���ي تت���راوح مواض���يع ه���ذه الش���كاوى ب���ين

انج����از معامل����ة التقاع����د، فق����دان اض����بارة او معامل����ة، تع����رض المراج����ع ال����ى س����وء 
ري���ق مفاتح���ة معامل���ة م���ن قب���ل موظ���ف مع���ين) وي���تم معالج���ة ه���ذه المش���اكل ع���ن ط

الجه��ة المختص��ة بع��د التح��ري المي��داني ال��ذي يق��وم ب��ه م��وظفين القس��م والتوص��ل لح��ل 
ه���ذه المش���اكل واب���الغ ص���احب العالق���ة بالنتيج���ة الت���ي ي���تم التوص���ل اليه���ا ع���ن طري���ق 

 االتصال الهاتفي او مراجعته للمكتب.
 

 كشف الذمم المالية -۲
المتض���من ال���زام ۲۰۱۱) لس���نة ۲) م���ن ق���انون هيئ���ة النزاه���ة رق���م(۱۷( اس���تنادا ال���ى الم���ادة

ذوي ال���درجات الخاص���ة والمكلف���ين لمل���ئ اس���تمارة الكش���ف ع���ن الذم���ة المالي���ة يق���وم مكتبن���ا 
مع����الي رئ����يس المؤسس����ة مكت����ب عل����ى  ۲۰۱اس����تمارة كش����ف ال����ذمم المالي����ة لع����ام  بأعم����ام

س�����ة وارس�����الها ال�����ى هيئ�����ة والس�����ادة الم�����دراء الع�����امون وم�����دير قس�����م العق�����ود له�����ذه المؤس
النزاه����ة/دائرة الوقاي����ة واس����تالم وص����ل اص����ولي لتس����لمه ال����ى المكل����ف حس����ب الواجب����ات 

 المحددة لهذا القسم.
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 الئحة السلوك الوظيفي -۳
والمعدل����ة بالتعليم����ات  ۲۰۰٥) لس����نة ۱اوال) م����ن تعليم����ات رق����م(-۱اس����تنادا ال����ى الم����ادة (

ف����ي دوائ����ر الدول����ة والقط����اع  والت����ي ت����نص على(يلت����زم ك����ل موظ����ف ۲۰۰) لس����نة ۱رق����م (
الع����ام ومنتس����بي القط����اع المخ����تلط وعل����ى قواع����د الس����لوك الخاص����ة بم����وظفي دوائ����ر الدول����ة 
والقط���اع الع���ام ومنتس���بي القط���اع المخ���تلط) وف���ق نم���وذج معم���م ال���ى دوائ���ر المؤسس���ة وتع���د 

ه����ذه االس����تمارة وبن����اءا عل����ى  ألهمي����ةه����ذه القواع����د ش����رطا م����ن ش����روط التعي����ين ونظ����را 
لمكل����ف به����ا القس����م س����يقوم قس����منا بمتابع����ة اج����راءات ه����ذه االس����تمارة ومتابع����ة الواجب����ات ا

 حفظها في االضابير الشخصية لجميع الموظفين بعد التوقيع عليها وفق االصول.
 

الزي�����ارات التفتيش�����ية ل�����دوائر وم�����ديريات المؤسس�����ة واللج�����ان الخاص�����ة وحس�����ب  -٤
 الجدول ادناه والموضح فيه الزيارة والشهر المعني بها.

 ۲۰۱جدول الزيارات التفتيشية 
 

االطار الزمني  ت
 للتنفيذ

عدد  الدائرة
 الزيارات

 ۱ مديرية سجناء الكرخ كانون الثاني ۱

 ۱ اللجنة الخاصة في محتجزي رفحاء شباط ۲

 ۱ مديرية سجناء الرصافة اذار ۳

 ۱ اللجنة الخاصة في بغداد نيسان ٤

 ۱ واالستثمار/ قسم التقاعد واالرشيفدائرة الشؤون االقتصادية  ايار ٥

 ۱ دائرة الحقوق واالمتيازات/ قسم شؤون اللجان حزيران 

 ۱ الدائرة القانونية/ قسم الدعاوى تموز ۷

 ۲ الدائرة االدارية والمالية/قسم االدارة/قسم الحسابات اب ۸

 ۲ قسم العقوددائرة الشؤون االقتصادية واالستثمار/قسم الشؤون الهندسية/  ايلول ۹

 ۲ متابعة زيارة لجنة رفحاء/ اللجنة الخاصة بغداد تشرين االول ۱۰

 ۲ متابعة زيارات مديريات الكرخ والرصافة تشرين الثاني ۱۱

 زيارة ۱٥ العدد االجمالي
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 شعبة التفتيش الفني –ثانيا 

) مشاريع محالة الى الشركات للتنفيذ مع وجود مشاريع ٥عدد مشاريع المؤسسة المتبقية (
باالضافة الى الزيارات الطارئة،  ۲۰۱غير محالة في لجان التحليل محتمل احالتها خالل سنة 
زيارات لكل مشروع خالل السنة  ثالثةنرى ان تكون الزيارات التفتيشية لمشاريع المؤسسة 

) اشهر ولم يتم ادراج زيارات مجمع االحرار السكني في كركوك النها تقع ٤كل ( الواحدة أي
لجان تسليم اانه من الممكن ان تكون هناك زيارات طارئة ك ضمن المناطق الساخنة. كما

 مشاريع منفذة او احالة مشاريع اخرى مثل مجمع االحرار في بغداد والمثنى.

 -ادناه:جدول الزيارات التفتيشية كما مبين في 

االطار الزمني  ت
 للتنفيذ

عدد  المشروع
 الزيارات

 مشروع انشاء مجمع االحرار السكني في البصرة - كانون الثاني ۱
 مشروع انشاء مقر مديرية سجناء البصرة -

۲ 
 

 ۱ مشروع انشاء مقر مديرية سجناء كربالء - شباط ۲
مشروع انشاء مقرات مديريات سجناء النجف وبابل  - آذار ۳

 والديوانية
۳ 

 مشروع انشاء مجمع االحرار السكني في البصرة - نيسان ٤
 مشروع انشاء مقر مديرية سجناء البصرة -

۱ 

 ۱ ءمشروع مقر كربال - أيار ٥
مشروع انشاء مقرات مديريات سجناء النجف وبابل  - حزيران 

 والديوانية
۳ 

 مشروع انشاء مجمع االحرار السكني في البصرة - ايلول ۷
 مشروع انشاء مقر مديرية سجناء البصرة -

۲ 

 ۱ مشروع مقر كربالء - تشرين االول ۸
مشروع انشاء مقرات مديريات سجناء النجف وبابل - تشرين الثاني ۹

 والديوانية
۳ 

 ۱۷ العدد االجمالي
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 شعبة شؤون المحافظات -ثالثا :

 -: االتيةتتولى الشعبة المهام 

التنس���يق واالش���راف عل���ى نش���اطات ممثلي���ات وف���روع مكتبن���ا ومتابع���ة انج���از االعم���ال  •
اليه���ا ومتابع���ة اعم���ال م���ديريات المؤسس���ة ف���ي المحافظ���ات وترف���ع تقاريره���ا  الموكل���ة

ال����ى الس����يد المف����تش الع����ام ع����ن عم����ل واحتياج����ات والمعوق����ات الت����ي تواج����ه تل����ك 
 المديريات .

عام����ة لمجل����س ال����وزراء / لجن����ة التحق����ق م����ن تت����ولى الش����عبة متابع����ة اجاب����ة االمان����ة ال •
المفص���ولين السياس���يين ع���ن مخاطباته���ا بالتنس���يق م���ع مكت���ب رئ���يس المؤسس���ة ودائ���رة 

 الحقوق واالمتيازات.

التنس���يق م���ع قس���م الرقاب���ة والت���دقيق وف���روع مكتبن���ا فيم���ا يخ���ص زي���ارات تق���ويم االداء  •
الداء  لم���ديريات وقي���اس نت���ائج االعم���ال به���دف تق���ديم التوص���يات لتحس���ين مس���تويات ا

تل����ك الزي����ارات وعرض����ها عل����ى  نالتق����ارير ع����المؤسس����ة ف����ي المحافظ����ات واع����داد 
 السيد المفتش العام.

زي����ارة الوح����دات االداري����ة التابع����ة للمؤسس����ة ف����ي المحافظ����ات خ����الل الس����نة وحس����ب  •
التخصيص���ات المالي���ة المتاح���ة كم���ا تت���ولى الش���عبة الزي���ارات الت���ي تس���تدعي االنتق���ال 

أو بتكلي���ف م���ن الس���يد المف���تش الع���ام أو مع���الي رئ���يس  الطارئ���ةالمباش���ر ف���ي االم���ور 
  اليهم .وتقدم تقاريرها بشأن الزيارة المؤسسة 

متابع�����ة تنفي�����ذ التوص�����يات المقدم�����ة والمقترح�����ة ف�����ي تق�����ارير الزي�����ارات التفتيش�����ية  •
والتفقدي���ة ال���ى م���ديريات المؤسس���ة ف���ي المحافظ���ات الت���ي ي���تم مص���ادقة مع���الي رئ���يس 

 المؤسسة عليها .

اس����تالم والتح����ري والتحق����ق م����ن الش����كاوي ال����واردة ال����ى مكتبن����ا م����ن المحافظ����ات  •
فس�����اد او تقص�����ير او تلك�����ؤ ف�����ي انج�����از وحس����ب ن�����وع الش�����كوى اذا كان�����ت تتض�����من 

 معامالت المراجعين واتخاذ الالزم بشأنها.
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  قسم الشؤون اإلدارية والمالية -٤ -۱

 

 

  مهام وواجبات قسم االدارية ضمن الخطة السنوية
 

 المالحظات  المخطط نوع النشاط ت

  حسب مقتضيات العمل اعداد سندات الصرف ۱

  مقتضيات العمل حسب اعداد سندات القيد ۲

  حسب مقتضيات العمل اعداد سندات القبض ۳

  حسب مقتضيات العمل تنظيم الصكوك ٤

اعداد موازين المراجعة وارسالها الى وزارة  ٥

 المالية

 شهري ميزان مراجعة ۱۲

  حسب مقتضيات العمل اعداد المناقالت بين ابواب الموازنة 

 

۷ 

اعداد قسائم االيداع مبالغ تمويل المستلمة من 

 .وزارة المالية وايداعها في المصرف 

 شهري تمويل ۱۲

 سنوي موازنة تخمينية واحدة التخمينية للعام الالحق الموازنةاعداد  ۸

 شهري كشف مصروفات ۱۲ رقابة عملية استخدام الموارد المالية ۹

السابق اعداد الحسابات الختامية للعام  ۱۰

 وارسالها الى وزارة المالية

اعداد سيت غلق واحد مع 
 ) كشف ۱٤كافة الكشوفات (

 سنوي

 يومي تقرير ۲٥۰ اعداد تقارير حضور وانصراف موظفي المكتب ۱۱

 شهري كشف ۱۲ اعداد كشوفات رواتب موظفي المكتب ۱۲

تنفيذ برنامج التقاعد وارسال البيانات الى  ۱۳

 هيئة التقاعد الوطنية

 شهري برنامج ۱۲
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اعداد وتنظيم مالك المكتب لغرض المناقشة  ۱٤
 مع وزارة المالية والمصادقة عليه

 سنوي تقرير واحد

اعداد التقرير االلكتروني باجازات الموظفين  ۱٥
 ورصيد كل موظف

 شهري تقرير ۱۲

 سنوي اضبارة ۸۲ الكترونياً ارشفة اضابير الموظفين  ۱

  ترفيع  الخاصة بالموظفينتنظيم الترفيعات  ۱۷

  عالوة ۷ تنظيم العالوات الخاصة بالموظفين ۱۸

تحديث السجل الخاص باالليات التابعة  ۱۹
 للمكتب

 نصف سنوي تحديث۲

  حسب مقتضيات العمل اعداد الكتب الصادرة من المكتب ۲۰

  حسب مقتضيات العمل اعداد الكتب الواردة من المكتب ۲۱

  حسب مقتضيات العمل الواردةارشفة الكتب  ۲۲

  حسب مقتضيات العمل تنظيم مستندات االستالم المخزني ۲۳

  حسب مقتضيات العمل تنظيم مستندات الصادر المخزني ۲٤

  حسب مقتضيات العمل تنظيم مستندات الصرف المباشر ۲٥

اعداد برنامج للحسابات ينظم سند الصرف  ۲
 االلكترونيوالقيد والقبض وترحيله برنامج 

 شهري برنامج ۱۲

۱ اعداد استمارات تقييم اداء موظفي المكتب ۲۷  فصلي ٤
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 -شعبة التدريب االعالم :/ نشاط  سابعاً 

لموظفي المؤسسة لعام  ۲۰۱إقامتها خالل عام التي تنوي الشعبة التدريبية والورش الدورات  -۱
 -وفقا للجدول األتي :

 اإلطار الزمني الفئة المستهدفة او الورشة موضوع الدورة ت

 اذار موظفي المؤسسة  دورة اساسيات الحاسوب متقدمة  .۱

 نيسان موظفي المؤسسة  دورة حسابات السلف وتسويتها   .۲

 اب موظفي المؤسسة  .موظفي الدولة  انضباطقانون دورة   .۳

 ايلول موظفي المؤسسة   دورة االتكيت وفن التعاون مع الشخصيات  .٤

 تشرين االول موظفي المؤسسة   االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادورشة   .٥

 تشرين الثاني موظفي المؤسسة   ورشة قواعد السلوك الوظيفي  .

   ) المجموع / ( 

 

اعتماد برنامج هيئة النزاهة/  االكاديمية العراقية لمكافحة الفساد الوارد الينا بموجب كتابهم  -۲
في ترشيح موظفي المكتب لتك الدورات ومن المتوقع  ۱/۱۲/۲۰۱٥) في ۱۸۷٥(ق/تد/

 ) دورة تدريبية .۱٥ترشيحهم (
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 -/  فرع مكتبنا في المنطقة الوسطى :ثامناً 

 -يتولى القسم المهام االتية :
رف���د مكت���ب المف���تش بكاف���ة الش���كاوى ع���ن ح���االت الفس���اد االداري والم���الي الت���ي ت���رد الين���ا  -۱

 معززة بما يثبت ذلك.

التنس���يق م���ع قس���م الرقاب���ة والت���دقيق فيم���ا يخ���ص زي���ارة تق���ويم االداء والزي���ارات التفتيش���ية  -۲
 للمديريات واللجان الخاصة.

م���ن قي���ام دوائ���ر وم���ديريات المؤسس���ة م���ن ممارس���ة مهامه���ا القانوني���ة والمحاس���بية  التأك���د -۳
واالداري���ة بص���ورة س���ليمة وفق���ا للض���وابط والتعليم���ات واالنظم���ة وتحقي���ق اه���داف الخط���ة 

 السنوية.

فح���ص نظ���ام الرقاب���ة لكش���ف وض���بط المخالف���ات الت���ي تق���ع م���ن الم���وظفين وغي���ر الم���وظفين  -٤
 والتي تهدف المساس بالمال العام.

 من صحة وسالمة االجراءات المعمول بها ومدى االلتزام بالقوانين. التأكد -٥

 اي عمل يكلف به من قبل السيد المفتش العام المحترم. -

جدول الزيارات لمديريات المؤسسة واللجان   -لفرات األوسط) :/ (فرع مكتبنا في اتاسعاً 
 الخاصة ولجان رفحاء في محافظات الفرات االوسط والجنوب.

اإلطار  المديريات ت
 الزمني

 نوع الزيارة مدة الزيارة

 مديرية ميسان ۱

 اللجنة الخاصة في ميسان

 مديرية البصرة

 اللجنة الخاصة في البصرة

 البصرةلجنة رفحاء في 

 
 

 شباط

 
 

 أيام ٥

 
 

 زيارة تفتيشية وتقويم اداء

 مديرية المثنى ۲

 اللجنة الخاصة في المثنى

 لجنة رفحاء في المثنى

 
 اذار

 زيارة تفتيشية وتقويم اداء ايام ۳

 مديرية كربالء ۳

 اللجنة الخاصة في كربالء

 
 نيسان

 زيارة تفتيشية وتقييم اداء يوم ۲

 مديرية بابل ٤

 الخاصة في بابلاللجنة 

 زيارة تفتيشية وتقييم اداء يوم ۲ ايار

 مديرية النجف االشرف ٥

 اللجنة الخاصة في النجف االشرف

 زيارة تفتيشية وتقييم اداء أيام ٥ تموز
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۱٤۲ 

 

 لجنة رفحاء في النجف

 مديرية ذي قار 

 اللجنة الخاصة في ذي قار

 لجنة رفحاء في ذي قار

 مديرية واسط

 واسطاللجنة الخاصة في 

 زيارة تفتيشية وتقييم اداء أيام ٥ ايلول

 مديرية الديوانية ۷

 اللجنة الخاصة في الديوانية

 لجنة رفحاء في الديوانية

 زيارة تفتيشية وتقييم اداء يوم ۳ تشرين االول

 العدد االجمالي 
۲۳  

 

 -/  (شعبة مكتبنا في المنطقة الشمالية ) :عاشراً 

 -: وتقويم االداء الخاص بشعبة المنطقة الشماليةجدول الزيارات التفتيشية  -

 نوع الزيارة االطار الزمني المديرية ت

 تقويم اداء شباط تلعفر ۱

 تقويم اداء اذار نينوى االيمن ۲

 تقويم اداء نيسان نينوى االيسر ۳

 تقويم اداء ايار االنبار ٤

 تقويم اداء حزيران متابعة تنفيذ توصيات ٥

 تقويم اداء اب كركوكصالح الدين،  

 تقويم اداء ايلول ديالى، دجيل ۷

 تقويم اداء تشرين االول متابعة تنفيذ توصيات ۸

 ۱۰ العدد االجمالي 
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۱٤۳ 

 

 

  احلادي عشرالفصل 
 نشاطات االقسام و الشعب الساندة

  
 

 اوالً / نشاط قسم االدارية واملالية
 اجابات الربيد اليومي -١

 

 تنظيم املستندات والقيود  -٢

 

 مستند اخراج خمزني مستند ادخال خمزني وصوالت القبض القيود مستندات الصرف
سندات االدخال 
 واالخراج املباشر

۱٥٥ ۸۲ ۳۱ ۳٥ ۱٥٥ ۱٤۸ 
 

 -: االدارية للقسم نشاطات  -٣
) ۸۸۱۰حفظ الوثائق والكتب الرسمية بعد أرشفتها الكترونياً حيث بلغ عدد الكتب المؤرشفة ( .۱

 .۲۰۱٥كتاب لعام   

 تنظيم استالم البريد وتوزيعه . .۲

 تحرير المراسالت الداخلية والخارجية .  .۳

 القيام بأعمال البريد الصادر والوارد .  .٤

 حفظ الوثائق الرسمية .  .٥
 للموظفين .ارشفة االضابير الشخصية  .

 توفير البيانات الالزمة عند طلبها من المكتب . .۷

وترفيعات وعالوات  وتنسيبمن تعينات ونقل خدمات تنظيم شؤون األفراد العاملين في المكتب   .۸
  بأنواعهاواالجازات بكافة انواعها واحتساب الخدمة 

 .اعداد وتحديث الهيكل التنظيمي للمكتب  .۹
 تحديث النظام الداخلي . .۱۰
 مع وزارة المالية . ومناقشتهتهيئة المالك  .۱۱

الربيد 
الصادر 

 العام

الربيد 
الوارد 
 العام

الربيد 
الصادر اىل 

هيئة 
 النزاهة

الربيد 
الوارد من 

هيئة 
 النزاهة

الكتب 
اىل الصادرة 

ديوان الرقابة 
 املالية

الكتب 
من الواردة 

 ديوان الرقابة

الكتب الصادرة 
اىل األمانة 

العامة لس 
 الوزراء

الكتب الواردة 
من األمانة 

العامة لس 
 الوزراء

الصادر 
اىل 

جهات 
 اخرى

الوارد 
من 

جهات 
 اخرى

٤۳۱۱ ٤٤۹۹ ۷ ۱۷٥ ۱٤ ۱۸ ۱۱ ۱۷ ٤۲۱۰ ٤۱۳۰ 



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

۱٤٤ 

 

 اعداد تقيم اداء الموظفين وبشكل نصف سنوي . .۱۲
 تحديث برنامج التقاعد شهرياً وارساله الى هيئة التقاعد العامة . .۱۳

طبع وفهرست وارشفة جميع المخاطبات الصادرة والواردة والتقارير الخاصة بعمل القسم  .۱٤
 الكترونياً.

±µÆ  في تشكيل اللجان وفق الضوابط والتعليمات   ةاإلداريأصدار األوامر. 
 .متابعة سجل الدوام الرسمي لمنتسبي المكتب (البصمة ) واعداد تقرير يومي يقدم للمفتش  - .۱

 األشراف على عمليات الخدمات داخل المكتب . .۱۷
 وضع جدول بواجبات اآلليات والسواق العائدة للمكتب . .۱۸

 

 -: املالية للقسم نشاطات  -٤
 
 تنظيم السجالت المحاسبية والكشوفات المالية وفق التعليمات والضوابط .  -۱

 أعداد كشوفات رواتب منتسبي المكتب شهرياً . -۲

 أعداد موازين المراجعة وإرسالها إلى وزارة المالية للحصول على التمويل المالي .  -۳

 وفق القوانين والتعليمات والضوابط االصولية .تنظيم الصكوك   -٤

 بموجب الموافقات االصولية .أجراء المناقالت بين أبواب وفصول الموازنة   -٥

 .تهيئة وأعداد الحسابات الختامية السنوية وإرسالها إلى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية -

 القيام بإعمال الصيانة الدورية واالشراف والمتابعة والسيطرة على صيانة الموجودات الثابتة في -۷

 المكتب وفروعه.

 من خالل استخدام السجالت والمستندات األصولية. المخزنياإلشراف على آلية العمل   -۹

 مسك سجل باآلليات العائدة للمكتب .  -۱۰

 متابعة تنفيذ صرفيات لجان المشتريات . -۱۱

تتولى مسؤولية األشراف على صيانة وتصليح السيارات وصرفيات الوقود من خالل تشكيل لجان  -۱۲
 هذه المهام .

الى وزارة  وارسالهااعداد الموازنة التخطيطية ( التخمينية ) للمكتب بالتنسيق مع اقسام المكتب   -۱۳
 وحسب االصول.  المالية 

 الثابتة في المكتب . للموجوداتالقيم بجرد السنوي  -۱٤
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 ثانيًا / نشاط شعبة تكنولوجيا املعلومات 
 

عمل اقسام المكتب وتطويره مثل (برنامج متابعة البريد ومراحل انجازه ، اعداد برامج لدعم  -۱
 اعداد برنامج الصادر والوارد مع القيام بعملية إدخال البيانات الخاصة به).

 اعداد قاعدة بيانات خاصة بالمكتب وتحديثها بصورة دورية. -۲

 اعداد قاعدة بيانات خاصة بمخاطبات معالي رئيس المؤسسة المحترم. -۳

 داد قاعدة بيانات على هوامش معالي رئيس المؤسسة المحترم الخاصة بمكتبنا.اع -٤

 اعداد قاعدة بيانات خاصة بتدقيق اسماء السجناء والمعتقلين السياسيين. -٥

 اعداد قاعدة بيانات خاصة باسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. -

الحاسبات مثل (اساسيات  المساهمة بتنفيذ دورات تدريبية لموظفي المؤسسة في مجال -۷
 الحاسوب المتقدمة ، مايكرو سوفت اوفس).

 القيام بالصيانة الدورية لحاسبات المكتب كافة. -۸

 توفير خدمة االنترنيت والبريد االلكتروني للمكتب. -۹

توفير احتياجات المكتب من قرارات مجلس الوزراء حيث توجد قاعدة بيانات لقرارات  -۱۰
  ۳۱/۳/۲۰۱٥ولغاية  ۱۳/۷/۲۰۱۳مجلس الوزراء من تاريخ 

 تقديم االستشارات والمقترحات الخاصة بالحاسوب والشبكات داخل المكتب. -۱۱

 .المساهمة بطباعة اللجان التحقيقية لقسم التحقيقات وبعض الكتب االخرى -۱۲

  -نشاط شعبة الرقابة الداخلية:/  ثالثا

 

 -تم تدقيق جميع المعامالت الحسابية لمكتبنا المتضمنة : .۱

 ) .۱٥٥معاملة صرف ( •

 ) ۸۲معاملة قيد ( •

 ) ۳۱وصوالت قبض الصندوق ( •

 ) ۳۱وصوالت ايداع ( •
االوسط تدقيق سلف المشتريات وسلف الصيانة وسلف نثرية الصندوق وكذلك سلف فرعنا في الفرات  .۲

 وشعبة المنطقة الشمالية .
 تدقيق قوائم االيفادات وقوائم صرف الوقود لعجالت المكتب كافة . .۳
تدقيق سندات نثرية الصندوق وتدقيق وصوالت القبض الخاصة بالصندوق وتدقيق سجالت اليومية  .٤

واالمانات والسلف وسجل التخصيصات وسجل الصندوق وسجل الرواتب وسجالت المخازن وسجل 
 بنك .ال

 تدقيق قوائم الرواتب الشهرية الخاصة بالمكتب وكذلك تدقيق قوائم (الفروقات) الخاصة بالموظفين. .٥
 تدقيق ميزان المراجعة الشهرية . .
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 تدقيق كشف البنك ومطابقتها مع سجل البنك . .۷
 اجراء الجرد المفاجئ على الصندوق والمخزن . .۸
 متابعة االرصدة الموقوفة في السجالت . .۹
والتعاون مع هيئة ديوان الرقابة المالية العاملة في المؤسسة لالستفادة من خبرات الديوان في التنسيق  .۱۰

 التدقيق .
 االشتراك في لجنة اعداد الموازنة التخطيطية للمكتب . .۱۱
 االشتراك في لجنة الجرد السنوي للمكتب . .۱۲

  -:السكرتارية/ نشاط شعبة  رابعا
 الخاصة بالمكتب عبر البريد االلكتروني . كترونيةااللمتابعة المراسالت  .١
 المكتب . بأقساماعداد وتنظيم الكتب الشخصية والسرية والصادرة والخاصة  .٢
 تنظيم مواعيد اجتماعات المفتش العام واعداد محاضر االجتماعات ومتابعة تنفيذ مقرراتها. .٣
 اعداد المراسالت الخاصة بالمفتش العام . .٤
 والندوات واالجتماعات الرسمية خارج المكتب .تنظيم مواعيد الزيارات  .٥

 

 ۲۰۱٥بالبريد االلكتروني لعام المستلمةعدد الكتب  ۲۰۱٥عدد الكتب التي تم ارسالها بالبريد االلكتروني لعام

٥ ۹۷٥ 
 
 
 
 
 

  -:املتابعة والتخطيط / نشاط شعبة  خامساً 
 

 -: اهم النشاطات/ أ

 إلى المفتش العام إلقرارها.التنسيق في أعداد خطة المكتب ورفعها  .۱

متابعة انجاز تنفيذ الخطط المعدة من قبل أقسام المكتب ودوائر المؤسسة ورفع تقارير بها  .۲
 إلى المفتش العام مع تحديد نسب االنجاز.

الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الجهات المعنية  االستراتيجيةمتابعة تنفيذ الخطة  .۳
 ة.بالمتابعواعداد التقارير 

بها بعد عرضها على تزويد الجهات العليا بالمعلومات والبيانات واإلحصائيات عند طل .٤
 وبالتنسيق مع كافة اقسام المكتب .المفتش العام 

 التقرير السنوي للمكتب من خالل لجنة معدة لها الغرض . ألعدادمتابعة  اقسام المكتب  .٥

بر استمارة معدة لهذا الغرض ورفع متابعة االنجاز للجان التحقيقية واللجان التدقيقية ع .
 تقارير بذلك .

 متابعة اي امور تكلف بها الشعبة من قبل المفتش العام  .۷
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 -الدراسات المقدمة للشعبة :ب/ 
 ( الدور االساسي للجانب الوقائي والتثقيفي للموظف في الحد من الفساد )
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۱٤۷ 
 

 عشر الثانيالفصل 

 االداء العــــــــام للمؤسسة
 -املؤشرات الرقمية لدوائر ومديريات املؤسسة :اهم 

 ٢٩/١٢/٢٠١٥) يف ٥١٦كتابهم ذي العدد (ق/اوالً/ الدائرة القانونية 
 

 القسم االداري -١
 

الكتب الواردة من دوائر  الواردةالكتب 
 املؤسسة

الواردة من جهات الكتب 
 خارجية ومديريات املؤسسة

 عدد الكتب الصادرة 

۱٤۸٥۰ ۱۸۲۰ ۱۳۰۳۰ ۱٥۲۰ 
 

 قسم الدعاوى -٢
 ٢٠١٥التظلمات لعام  عدد دعاوى النزاهة عدد الدعاوى اجلزائية الدعاوى املدنية عدد 

۸۳ ۲ ٤ ٤۷ 
 

 واالستشارات القانونيةقسم الدراسات  -٣
 

 عدد بيانات الراي عدد التعليمات عدد الضوابط
۲۱ ۳ ۱۹٤ 

 
 عدد املطالعات واالجابات عدد صحة صدور استمارات الدراسات عدد استمارات الرتشيح الدراسات

۲۳۳ ۳۹ ۲۳٤ 
 

 التحقيقاتقسم  -٤
 عدد الكفاالت

 للدراسات العليا
 التي الغاءاهاعدد الكفاالت  كفاالت استالم السيارات عدد عدد كفاالت سلفة العالج

۱٥ ۱۰ ۲۸ ۱۰ 

 
عدد اللجان 
 التحقيقية

 عدد العقود املصادق عليها اللجان قيد االجناز عدد اللجان املنجزة

۲۰ ۱۱ ۹ ۹ 
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۱٤۸ 
 

 ٧/١/٢٠١٥) يف ١٢كتابهم ذي العدد ( ثانيًا / دائرة الشؤون االقتصادية واالستثمار
 

  )۲۰۱٥الشؤون االقتصادية واالستثمار لعام (منجزات دائرة 

 قسم الشؤون االجتماعية واملرأة أ/ 

 اوال : شعبة الدراسات 

 معاملة منجزة ۷٤۷ االجور الدراسية للسجناء والمعتقلين  ۱

 ثانيا : شعبة شؤون المرأة 

 زيارة ٤۱ الزيارات الميدانية  ۱

 زيارة  ۲۱ الزيارات الداخلية  ۲

 طلبات ۷ الطلبات الخاصة  ۳

 سفرات ۳ السفرات  ٤

 زيارة  ٥ زيارة المكاتب ٥

 مطالعة ۱ المطالعات  

 قصة  ۳٤ كتابة القصص ۷

 اعمامات  ٤ االعمامات  ۸

  

 قسم الشؤون الصحية ب/ 

 االنجازات النشاطات ت

 احالة  ۳۳۰ االحالة الى اللجان الطبية ۱

 تقرير ۱۲۲ التقارير الواردة من اللجان الطبية  ۲

 احالة  ٥۳ االحاالت الى المراكز الصحية  ۳

 ۳ االدوية والمستلزمات الطبية  ٤
 جهاز  ۱۲ االجهزة الطبية (السكر)  ٥

 جهاز ۲ االجهزة الطبية (سماعة االذن) 
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۱٤۹ 
 

 سلف  ٤ سلف العالج  ۷

 ۲۰ اجور العالج خارج وداخل العراق  ۸

  ۷ اجور العمليات في المستشفيات الحكومية  ۹

 ۷۷ احاالت عالج االسنان  ۱۰

 ۱۲۷۲ الكتب الواردة  ۱۱

 ٥۰۲ الكتب الصادرة  ۱۲
 

 قسم التخطيط والتقويمج/

 
 

 

 

 

 

 قسم الشؤون االقتصاديةد/

 اوال : الشعبة الهندسية 

  مشروع مجمع االحرار السكني في محافظة البصرة والذي تنفذه شركة الفاو العامة: ونسبة االنجاز
% وفقا لتقرير د.د.م للمشروع. توقف العمل في المشروع نتيجة الضائقة المالية التي يمر ۸۱بلغت 

في  ۱۲٥۳۲بها البلد وتم االتفاق مع الشركة على انهاء العمل رضائيا وفق كتاب الشركة بالعدد 
كما تم اعداد ذرعة واقع حال االعمال المنجزة في المشروع . ومن جهة اخرى تم   ۲۱/۱۰/۲۰۱٥

التواصل مع مكتب البصرة إلنجاز البنى التحتية للمشروع وتم اقرار اضافة مشروع البنى التحتية 
 ) لمجلس محافظة البصرة۲۳۲للمجمع بموجب مشاريع تنمية االقاليم بملحق القرار (

 

 اوال : شعبة قاعدة البيانات 

 ۱۳۳ معاملة صرف رسول بدل ارض تم تثبيتها في الحاسبة  ۱

 ٤۹ تحديث لقاعدة البيانات ۲

 ثانيا : شعبة التخطيط واالحصاء 

اسماء السجناء والمعتقلين المنجزة معامالتهم التقاعدية وكما مثبتة  ۱
 في قاعدة القسم والمرسلة من قسم التقاعد

۹٥٤٥  
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۱٥۰ 
 

 ۳۰قر المؤسسة في محافظة البصرة والذي تنفذه شركة االرض الخضراء : ونسبة االنجاز م  %

والمشروع متوقف حاليا وهناك خطوات للمباشرة بسحب العمل او تكوين لجنة اسراع  الكمال انجاز 
في  ۷۲۰۰المشروع وقد تم توجيه تنبيه للشركة المنفذة وفقا لكتاب قسم العقود ذي العدد 

ووفقا للقرارات الخاصة بالمشاريع ذات نسبة االنجاز الواطئ سيتم حاليا ايقاف  ۲۰۱٤/٤/۲۱
 االعمال في هذا الموقع

 

  : مشروع مجمع االحرار السكني في محافظة ميسان والذي تنفذه شركة الفرات االوسط للمقاوالت
وتم اتخاذ  ۲۰۱٤وحدة سكنية . وقد تم استالم العمل استالما اوليا في عام  ۷۳والمتكون من 

الخطوات الالزمة الستالم العمل استالما نهائيا وتشكلت لجنة للغرض المذكور. وقد قامت المؤسسة 
مما جعل  تقييم العيوب والنواقص في المشروع  بتوزيع هذه الدور على المستفيدين خالل هذه السنة

يتم خصم المبالغ في حال عدم صعبا الن اغلب الدور مقفلة ومفاتيحها عند المستفيدين من الدور. وس
 قبول المقاول بإنجازها  .

 
 

 :وقد تم االستالم  مقر المؤسسة في محافظة ميسان والذي تنفذه شركة االرض الخضراء للمقاوالت
االولي للمقر وتم اشغال المبنى من قبل فرع المؤسسة  وتم تحديد نواقص العمل  وكذلك تم اتخاذ 

 هائي الخطوات الالزمة لالستالم الن

 
 

  والمدة التنفيذية ۷مقر المؤسسة في كربالء والذي تنفذه شركة االسراء :ونسبة االنجاز للموقع%
وتم مخاطبة قسم العقود  بتوجيه انذار للشركة المنفذة لغرض  ۲۹/٥/۲۰۱٥للمشروع  تنتهي في 

 سحب العمل او تشكيل لجنة اسراع.

 

 الحبوة للمقاوالت: وقد تم استالم البنايات الثالث  مشاريع تلعفر وكركوك وديالى والذي تنفذه شركة
استالما اوليا  وسيتم استالم بنايتي ديالى وكركوك استالما نهائيا حال اكمال االجراءات المتعلقة بذلك 

 واما بناية مقر تلعفر فهي واقعة في المناطق الغير خاضعة لنفوذ الحكومة االتحادية

 
 

 بابل ،الديوانية) : والشركة المنفذة  افظات(النجف االشرفمشروع بناء مقرات المؤسسة في مح،
للمشروع هي شركة الكرم العربي وقد احالة تنفيذ المشروع الى لجنة االسراع المشكلة من قبل 
المؤسسة إلكمال االبنية وعلى حساب الشركة المنفذة.   ونسبة االنجاز الحالية في بناية مقر النجف 

% ونسبة االنجاز الحالي في مقر ۸۸از في بناية مقر بابل هي %،ونسبة االنج۹االشرف هي
% .وتتم اعمال اكمال ابنية تلك المقرات وفقا لألولوية المعتمدة على نسب االنجاز ٥۸الديوانية هي 

 االعلى  وبالتتابع.
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۱٥۱ 
 

 

  ۲٥۰مشروع مجمع االحرار السكني في كركوك والذي تنفذه شركة اوزال التركية : والذي يتكون من 

% عدى االعمال الترابية والتي عند اضافتها تكون هذه النسبة ۳۱ار والذي بلغت نسبة االنجاز فيه د
بسبب موقع المشروع في منطقة تخضع  ۲۰۱٤//۱۰% تقريبا والمشروع متوقف حاليا منذ ۳٤

لظروف امنية غير مستقرة باالضافة للظروف المالية الصعبة التي ادت الى تقليص التخصيص المالي 
للموازنة االستثمارية ولذلك هناك توجه للتفاوض مع الشركة المنفذة ألنهاء العقد رضائيا وفقا 

)  وتسوية المتعلقات المالية  واعالم وزارة التخطيط بهذا ۳٤۷,۳٤۰لقرارات مجلس الوزراء (
 االجراء

 

 شر على اعمال اعداد الكلف التخمينية ألعمال صيانة بناية الرصافة باالضافة الى االشراف المبا
الكلفة التخمينية ألعمال اعداد الجملونات وتاهيلها (والمملوكة  الصيانة المذكورة وكذلك اعداد

 للمؤسسة) الستخدامات مديريات المؤسسة واقسامها .

 

  المشاركة في جميع اللجان الخاصة باإلعمال االنشائية المتعلقة بمشاريع المؤسسة كافة مثل(لجان
لمؤسسة في محافظات النجف االشرف والديوانية وبابل واالستالم االولي والنهائي االسراع في مقار ا

واعمال الصيانة والمدد االضافية واالشراف على اعمال الصيانة في مقر المؤسسة في ميسان...الخ) 
. 

 

  شعبة التخطيط واملتابعة  هـ/

 تنظيم سجالت الصادر والوارد 

  ارشفة البريد الكترونيا 

  البريد المهمش من قبل المدير العام وتوزيعه على شعب القسم وتوزيعه على شعب القسم بعد ان استالم
 يهمش عليه مدير القسم

 التنسيق ما بين شعب القسم ومتابعة تنفيذ االجراءات الخاصة بالمشاريع 

 متابعة تقدم العمل بالمشاريع ونسب االنجاز 

 اءات المتخذه تبعا لهامش المدير العام ورئيس المؤسسةطباعة الكتب الصادرة عن القسم المتضمنة االجر 

  المشاركة في لجنة التقييم المالي للعيوب والنواقص في مجمع االحرار السكني في محافظة ميسان 

 المشاركة في لجنة االستالم النهائي لمقر المؤسسة في محافظة ميسان 
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۱٥۲ 
 

 شعبة االستثمار  و/
  ضمن ميزانية المؤسسة  األولويةالتنسيق مع وزارة التخطيط  الستمرار تمويل مشاريع المؤسسة ذات

 االستثمارية .

  إعداد التقارير إلى دائرة تخطيط القطاعات ودائرة االستثمار الحكومي في وزارة التخطيط عن موقف
 المتابعة المشتركة . ألغراضمشاريع المؤسسة االستثمارية 

  في اللجان الفنية وزيارات ميدانيه لمواقع العمل .المشاركة 

 . المشاركة في لجنة تقدير االنجاز الفعلي لمجمع األحرار السكني في البصرة 

  مخاطبات وزارة المالية ،أمانة بغداد ، وزارة البلديات للحصول على أراض جديدة إلقامة المشاريع عليها
قيام بزيارات إلى هيئة استثمار بغداد الستثمار موقع شماعيه ضمن الخطط المستقبلية للمؤسسة إضافة إلى ال

) دونم ،دائرة عقارات الدولة ،مجلس محافظة بغداد لبحث مساهمة هذه الجهات في الحصول ۰وكرع (
 على قطع أراضي أو المساهمة في إقامة مشاريع المؤسسة ضن ميزانيه تلك الجهات .

 ي محافظة البصرة على إدراج تنفيذ البنية التحتية لمشروع مجمع المتابعة والتنسيق مع مديرية المؤسسة ف
البصرة ضمن ميزانيه تنمية األقاليم ،وتم الحصول على الموافقة ضمن قرار مجلس محافظة البصرة ذي 

 . ۳۰/۳/۲۰۱٥) في ۲۳۲العدد (

 ات العامة عل اإلشراف والتنسيق مع مديريات المؤسسة في المحافظات ووزارة األعمار واإلسكان والبلدي
 توزيع حصة المؤسسة في المجمعات السكنية التي تقيمها الوزارة أعاله على المشمولين بقانون المؤسسة .
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۱٥۳ 
 

) يف ٣٩الواردة الينا مبوجـب كتـابهم ذي العـدد (/ نشاط دائرة احلقوق واالمتيازات  ثالثا
١١/١/٢٠١٦ . 

 

 المؤشرات الرقمية  -۱

 العدد المعلومات ت

ن والمحتجزين السياسيين يعتقلمعدد السجناء وال ۱
 الذين تم تزويدهم بكتب صحة صدور

۳۸۲۰ 

٥۹ الكتب الواردة الى الدائرة ۲ ٤ 

۱ الكتب الصادرة من الدائرة  ۳ ٤۸ 

 ٤٤۲۰ الكتب المؤرشفة  ٤

 ۷ عدد زيارات قسم شؤون المديريات  ٥
 

 ۲۰۱٥المنجز السنوي لقسم التقاعد واالرشيف لعام  -۲

 العدد المديرية ت

 ٥۰ بغداد  ۱

 ۰ ديالى ۲

 ۲۱۸٤ المثنى ۳

 ۱۳ نينوى ٤

 ٥۸۱ كربالء ٥

 ٤۷ بابل 

 ۱۲٥۸ نجف ۷

 ۳٤ كركوك ۸

 ٥۳۱ ميسان ۹

 ۱۹۰۸ البصرة ۱۰

 ۱ االنبار  ۱۱
 ۱۳۸۳ الديوانية ۱۲

۹ ذي قار ۱۳ ٥ 
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۱٥٤ 
 

 ۲۱ دجيل ۱٤

 ۲٤ واسط ۱٥

 ۱٥ تكريت ۱

 ۱۰۱۸۲ المجموع
 

 

 عدد محتجزي رفحاء المصادق عليهم في اللجان الخاصة -۳

 العدد المحافظة ت

 ۸۰۲ بغداد ۱

 ٤۲۰۹ المثنى ۲

۱ الديوانية ۳ ۹ 

 ۲۱٥٥ النجف ٤

 ۲۹۱۲ البصرة ٥

 ۱۲۳ ذي قار 

 ۱۳۰۱۰ المجموع
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۱٥٥ 
 

 ۲۰۱٥نشاطات شعبة االراضي خالل عام -٤

والبلديات العامة يحتوى على جميع اسماء السجناء ارسال قرص الى وزارة االعمار واالسكان  -۱
والمعتقلين و محتجزي رفحاء الذين تم شمولهم بقانون المؤسسة للمساعدة في تخصيص قطع 

 . )  اسم٤۹۲۷۰( االراضي

انشاء قاعدة بيانات متضمنة اسماء السجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء الذين تم تخصيص  -۲
االعمار واالسكان والبلديات العامة حيث بلغ عددهم  قطع االراضي لهم من قبل وزارة

)٥٥۷. ( 

) ۱٤۰۰انشاء قاعدة بيانات للمتقدمين للترشيح في مجمع بسماية السكني حيث بلغ عددهم ( -۳

 والتقديم مستمر .

ترويج طلبات تخصيص قطع اراضي سكنية فردية حسب طلب السجين والمعتقل السياسي  -٤
 ) .۸٤يات في بغداد حسب السكن ومسقط الراس بلغ عددهم (ومحتجز رفحاء الى مديرية البلد

 

) يف ٣٦كتــابهم ذي العــدد (العالقــات واالعــالم والشــؤون الثقافيــة  نشــاط قســم/  رابعــا
٤/١/٢٠١٥ 

±Æ © œb� WKAI�« � WOM�  U�u� ÷dF�≥Æ ® 

≤Æ © œb� WKAI�« W�U� �  «Ëb�∏Æ ® 

≥Æ Æ Âö�ô« qzU�Ë —uC�Ë W��R*« fOzd� wH�� d9R� 

¥Æ Æ 5���R*U� dC� Êu�U� …œu�� ¡UG�ô ¡«bNA�« W��R� l� oO�M��U�Ë  «d�UELK� W�ON��« 

µÆ Æ5���« Âu� WO�UH��« 

∂Æ Æ WMO���« Âu� WO�UH��« 

∑Æ Æ X�dJ� d�d% W��UM0 WO�UH��«Ë WOM�UC� WH�Ë 

∏Æ Æ‚«dF�« �« UO�d� ‰u�œ vK� ÃU���« WH�Ë 

πÆ �« …e� Âd:« q�I0 W�U)« …d�UE��« � W�—UA*«Æ Í—Ëb 

±∞Æ Æo�UM*« s� ��� œb� � �FA�« bA�K� W�dJ�F�«  UFDI�« …—U�e� W�—UA*« 
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۱٥ 
 

±±Æ  ® —«d�ô« V�u� © W�bI*« ¡ö�d� � ®Ÿ© 5�(« ÂU�ô« V�u� � W�—UA*« 

±≤Æ W�U�« Æ tKL� ÂUN� ® w�UDK��« 5�� © Â�;« W��R*« fOz— rM�� W��UM0 qH� 

±≥Æ �u��_«  «¡UIK�« WODG� � W�—UA*«OW Æ 5M�«u*« l� W��R*« fOzd� 

±¥Æ Æ ÊUC�— dN� � —UD�« W�œQ� W�U�« 

±µÆ Æ rN�uO� � r� —UD�«  U��Ë W�U�««Ë 5�U�;« ¡UM���« s� ��� œb� …—U�“ 

±∂Æ Æ W��R*« fOzd� rN�U�K� r�bI�Ë v{d*« ¡UM���« s� œb� …—U�“ 

±∑Æ Æ rN�U�UA� WODG�Ë W��R*U� W�U)« ÊU�K�«Ë ŸËdH�« …—U�“ 

±∏Æ W�U�«  Æ W��RLK� WF�U��«  UE�U;« dz«Ëœ � …œu�u*« Âö�ô« ÂU��«Ë VFA� W�—Ëœ  U�UL��«Ë  «—Ëœ 

±πÆ Æ UNLOI� ��«  «—Ëb�«Ë  «—«“u�«Ë  U��R*U� W�U)« WO�—U)«  «d9R*« � W�—UA*« 

≤∞Æ Æ w�Ë�J�ô« W��R*« l�u� vK�  UE�U;«Ë œ«bG� � W��R*«  U�UA� lO� dA� 

≤±Æ UH��« W�U�«Æ W��R*« � �FA�« bA(« r�b� WO� 

≤≤Æ Æ UN�U�UA� —uC(  U��R*«Ë  «—«“u�« s� œd� ��«  «u�b�« tO�K�Ë W�—UA� 

≤≥Æ Æ W�UF�«Ë W�U)«  U��UM*« lOL' fJK� l�� 

≤¥Æ Æ�FA�« bA(« ‰UD�« s� rN�Ë–Ë 5KI�F�Ë ¡UM�� s� W��R*« ¡«bNA�  U�u� W�U�� 

≤µÆ Æ d�bG�« Âu� WO�UH��« W�U�« 

≤∂Æ  W�U�«ÆÂö��« tOK� ® V�U� w�« s� wK� © 5M�R*« ��« œUNA��« ÂuO� WO�d�� ÷d�Ë ÊU�dN� 

≤∑Æ Æ Â«d(« Âd� dN� � ¡«e� W�U�« 

≤∏Æ           ’U?)« l?�u*« � UN��UO?� …œU?�« b?F� ÍdN?� qJ?A�Ë W?��RLK� W?F�U��« dz«Ëb�U� W�U)«  U�UAM�« dA�
Æ W��R*U� 

≤πÆ  l�«u�Ë w�u�eHK��« —«d�ô« Z�U�d� ÷d�Ë ÃU��«©≥Æ WO�«dF�« …UM� � U�dN�  UIK� ® 

≥∞Æ  b�e�U� ‰U�—« - YO� w�uJ(« ‰UB�ô«Ë Âö�ô« V�J�Ë W��R*« � Âö�ô« r�� 5� w�Ë�J�« ‰UB�« W�U�«
©±∞∞© ¡U�“Ë w�u� ◊UA� ®≤∞ fK: W�UF�« W�U�ô« � w�uJ(« ‰UB�ô«Ë Âö�ô« V�J� �« wK�I��� ◊UA� ®

 UMO�« q�—« Íc�« ¡«—“u�«Æ W��R*« � Âö�ô« r�� ÊËUF�� UNO� bOA� WO�Ë�J�« qzU�d� 
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۱٥۷ 
 

≥±Æ             Êu?KI�F*«Ë ¡UM�?��« ÁU?�U�U� Œ—R?� �?�«Ë W?O��c�« WK?�K��« s?� W?��R*«  «—«b?�« r?EF* ÍuGK�« ·«d�ô«
Æd�UJ�« YF��« s�“U�“ � ÊuO�UO��« 

≥≤Æ        5�u?�u*«Ë W?O��c�« WK?�K��« s?� W?��R*«  «—«b?�« sL{ 5M�« 5�U�� —«b�«    Ë ®ÊU�?CI�« n?K� ¡«u?� ©
Æ ® W�d(« ¡UC� �  «—«u�© 

 -البيانات الرقمية لبعض مديريات املؤسسة :/  خامساً 
 
  ٢٩/١٢/٢٠١٥) يف ١/١٢٠٥كتابهم ذي العدد (  مديرية سجناء بغداد / الرصافة -١

 

 العدد املعلومات ت
 ۳۷۸٥ عدد السجناء المصادق عليهم ۱

 ۲۷۹ عدد المعتقلين المصادق عليهم ۲

 ۲٤ عدد الموظفين على المالك ۳

۳ عدد السجناء والمعتقلين مستلمي هويات التقاعد ٤  (سجناء) ٥۳

۱  (معتقلين ) ۲

 ۲۰٤۰ عدد المروجين ٥

 ٥ عدد الموظفين المنسبين  
  عدد الموظفين العقود ۷

 ۱۷ عدد السجناء والمعتقلين مستلمي منح العالج ۸

 ۹ والمعتقلين الذاهبين للحجعدد السجناء  ۹
 - عدد السجناء والمعتقلين الذاهبين للعمرة ۱۰

 - عدد السجناء والمعتقلين المكرمين من قبل معالي رئيس المؤسسة ۱۱

 ۱۲۱ عدد السجناء والمعتقلين مستلمي للمنح الدراسية ۱۲

 ۱ عدد السجناء والمعتقلين للمستلمين منح السفر ۱۳
 - والمعتقلين المستلمين منح البناءعدد السجناء  ۱٤

 - عدد السجناء والمعتقلين الحاصلين على مقاعد لدراسات عليا ۱٥

 ۱۱۳ محتجزي رفحاء المصادق عليهم منعدد  ۱

 ۷٥ ) الف٤۰,۰۰۰عدد مستلمي منحة ( ۱۷
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۱٥۸ 
 

  ١٥/١٢/٢٠١٥) يف ٢/٦٢٦١مديرية سجناء بغداد / الكرخ كتابهم ذي العدد ( -٢
 

 العدد املعلومات ت
  عدد السجناء المصادق عليهم ۱

 ٤۳ عدد المعتقلين المصادق عليهم ۲

 ۱۸ عدد الموظفين على المالك ۳

 ۱۱٤ عدد السجناء والمعتقلين مستلمي هويات التقاعد ٤

 ٥۳٤ عدد المروجين ٥

 اليوجد عدد الموظفين المنسبين  

 ۱ عدد الموظفين العقود ۷
 اليوجد والمعتقلين مستلمي منح العالجعدد السجناء  ۸

 ٥۲ عدد السجناء والمعتقلين الذاهبين للحج ۹

 اليوجد عدد السجناء والمعتقلين الذاهبين للعمرة ۱۰

 ۱۳ عدد السجناء والمعتقلين المكرمين من قبل معالي رئيس المؤسسة ۱۱

 ۰ عدد السجناء والمعتقلين مستلمي للمنح الدراسية ۱۲

 اليوجد السجناء والمعتقلين للمستلمين منح السفرعدد  ۱۳

 اليوجد عدد السجناء والمعتقلين المستلمين منح البناء ۱٤

 اليوجد عدد السجناء والمعتقلين الحاصلين على مقاعد لدراسات عليا ۱٥

 ٥٥ محتجزي رفحاء المصادق عليهم منعدد  ۱
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۱٥۹ 
 

 واللجان الخاصة في محافظات الفرات االوسط والجنوبالبيانات الرقمية للمديريات 
 اللجان الخاصة في محافظات الفرات االوسط والجنوب 

  للجان الخاصة في الفرات االوسط والجنوبالمالك الدائم والمؤقت والتحصيل الدراسي لموظفي  -۱
 

 المالك حسب الشهادة

 

 المالك حركة

التحصيل  ت
 الدراسي

 ميسان القادسية بابل كربالء النجف
ذي 
 قار

 اليصرة المثنى واسط

 ۰ ۱ ۰    ۰ ۱ ۰ ماجستير ۱
 ٥ ۲ ۹  ٤  ۸ ۳ ۳ بكالوريوس ۲
 ۰ ۲ ۱    ۱ ۱ ۳ دبلوم ۳
 ۲  ۱  ٤  ٤  ۲ أعداديه ٤
 ۱ ۱ ۲    ۱ ۰ ٤ متوسطة ٥

 ۳  ۱  ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ابتدائية 
 ۱  ۰  ۰  ۰  ۰ يقرا ويكتب ۷
 ۱۲  ۱٤  ۱۱ ۷ ۱٥ ۱۹ ۱۳ المجموع ۸

 ميسان القادسية بابل كربالء النجف الموضوع ت
ذي 
 قار

 اليصرة المثنى واسط

 ۹ ۳ ۱  ۳   ۷  المالك ۱
 ٤  ۰  ٤ ۱ ٤ ۹ ۳ العقود ۲
 ۰  ۰  ۳  ۰ ۰ ۰ المستقيلين ۳
 ۰  ۰   ۲ ۰ ۰ ۰ فسخ عقد ٤

انهاء  ٥
 تنسيب

۰ ۰ ۲    ۰ ۳ ۰ 

 
احالة الى 

 التقاعد
۰ ۰ ۰    ۰  ۲ 

من  نقل ۷
 اللجنة

٥ ۰ ۰    ۰  ۰ 
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۱ ۰ 
 

 البيانات الرقمية  للجان الخاصة

 
 البيانات الرقمية للمعامالت

 
 
 

 ميسان القادسية بابل كربالء النجف ۲۰۱٥لعام  ت
ذي 
 قار

 اليصرة المثنى واسط

عدد الكتب  ۱
 الصادرة

۱۱٤٥ ۹٤ ۳۰۰۲ ۲ ٤۳٥  ۲۱ ۷ ۱۷۷ ۲۸۷٤ 

عدد الكتب  ۲
 الواردة

۱۳۲۲ ۱۰ ۰ ۳٤۷٥ ۸۰۲ ٤ ۷  ۱۲۸  ۹۸۰ 

 ۱۳ ۱ ۱٤  ۱۱ ۹ ۱٥ ۱۹ ۹ عدد الموظفين ۳

 ۱۰ ۲ ۱۰  ۷ ٥ ٤ ٥ ۹ السلفعدد  ٤

مجموع مبالغ  ٥
 السلف

۹۲٥۰
۰۰۰ 

٥۲۲٥
۰۰۰ 

٥٥۰۰
۰۰۰ 

٥۰۰۰
۰۰۰ 

۸۷٥
۰۰۰

۰ 
 

۱٥۰۳
٥۰۰۰ 

۲٥۰۰
۰۰۰ 

۱۲۲٥۰
۰۰۰ 

 ۳ ۱ ۲  ۲ ۲ ۲ ۳ ۱ عدد السيارات 

 اليصرة المثنى واسط قارذي  ميسان القادسية بابل كربالء النجف ۲۰۱٥لعام  ت

 ۳٥ ۳ ۱۱  ۳۰ ۱۸ ۳۰ ۹ ۱۷ صادرةالالوجبات عدد  ۱

٥۱ الواردةالطلبات عدد  ۲ ۲ ٤٤۲۷ ۸۰۳۰ ٤ ۰۰ ۳٥۱  ۱۷۰۹ ۲۲٤ ۷۱ ۰ 

 ۲٤۲ ۲ ٥۰  ۹۰ ۹۷ ۱۸۹ ٥٥ ٥٤ عدد السجناء المصادق عليهم ۳

عدد السجينات المصادق  ٤
 عليهن

٥ ٤ ۳ ۲   ۱ ۰ ۲ 

المصادق عدد المعتقلين  ٥
 عليهم

۲۱٤۱ ۹٤۷ ۲۹ ٥ ۲۷٤۸ ۱٤۲۸  ۰۷ ۱۱۲ ۲۱۱۳ 

 
عدد المعتقالت المصادق 

 عليهن
۲۳۳ ۱۹۰ ٤۰٥ ۹۷ ۱٤۰  ۱۲۰ ۱۹ ٥۷۱ 

 ۹۸۷ ۳٤ ۱  ۳ ۲ ۱٤٥۳ ۲۹٥ ۱۲۳۲ المردودة الطلباتعدد  ۷

۱٤ ۹۹۳ ۱٤۹۰ ۲۹۳٥ ۱۱۹٤ الغير منجزة الطلباتعدد  ۸ ٤  ۸۷٥ ٥۹ ۳۲٤۹ 

۸ ۱۹ ۹٥  ٤۰۸ ٤۲۳ ۲۲۷۳  ۲٤۳ المقدمة للجنةالتظلمات عدد  ۹ ۷ 



 

 Inspector General Office      مكتب المفتش العام

 

 

۱ ۱ 
 

 المديريات  في محافظات الفرات االوسط والجنوب 

 المالك حسب الشهادة

 

 حركة المالك

 

 

 

 

 اليصرة المثنى واسط ذي قار ميسان القادسية بابل كربالء النجف التحصيل الدراسي ت

 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ماجستير ۱
  ۰ ۳ ۱ ۳ ۷  ٤  بكالوريوس ۲

 ۱ ۲ ٥ ۰ ۳ ۱ ۲ ٤ ۱ دبلوم ۳
 ٤ ٤ ٤ ۸ ٤ ۳   ٥ أعداديه ٤
 ۱۰ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ٤ ۳ ۷ متوسطة ٥

  ٤ ۷ ۱ ۸ ۳  ۱۰ ٥ ابتدائية 

 ۰ ۰ ۱  ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ يقرا ويكتب ۷
 ۲۷ ۱۱ ۲۳ ۱۸ ۲۰ ۱۷ ۲٤ ۲۹ ۲٥ المجموع  ۸

 اليصرة المثنى واسط ذي قار ميسان القادسية بابل كربالء النجف الموضوع ت

 ۲٥ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷ ۱٤ ۱۹ ۲۲ ۲۱ المالك ۱

 ۲۱ ۱ ۹  ۰ ۳ ٥ ۷ ٤ العقود ۲

 ۰ ٥ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ المستقيلين ۳
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ فسخ عقد ٤
 ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٥ نقل الى لجنة رفحاء ٥

 ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ٥ نقل  إلى  المديرية 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ انهاء تنسيب ۷
 ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ احالة الى التقاعد ۸
 ۰     ۰   ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۳ نقل من المديرية ۹



 

 Inspector General Office      مكتب المفتش العام

 

 

۱ ۲ 
 

 

 البيانات الرقمية للمديريات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليصرة المثنى واسط ذي قار ميسان القادسية بابل كربالء النجف ۲۰۱٥لعام  ت

۲ ۳۹۰۰ ٥٤۲۰ عدد الكتب الواردة ۱ ۳۲ ۳۷٥۱ ۳۲۸۳ ۱۱۰۰  ٤ ۳۳ ٤٤۰ 

٤ ۳٥۰۰ ٤۹۲۳ الكتب الصادرةعدد  ۲ ۷٥ ٥۰۹ ۳۳٥۱ ۳۳٥۲ ٥ ٥۷ ۲٥۸۰ ۲۷۸۰ 

 ۲۷ ۱۱ ۲۳ ۱۸ ۲۰ ۱۷ ۲٤ ۲۹ ۲٥ عدد الموظفين  ۳

 ۱۲  ۷٥ ۹٥ ۲ ۸۰ ۱۰۱ ۹۹ ۱۱۳ عدد الصكوك ٤

 ۱۰ ۸ ۱۰ ٥ ۹ ٥ ۱٤ ۸ ۸ عدد السلف  ٥

مجموع مبالغ  
 السلف

۱۰٤٥۰۰۰۰ ۹ ۱ ۲٥۳۳۷۰۰ ۲٥۰۰۰۰ ۱۰۷٥۰۰۰۰ ٥۰۰۰۰۰ ۹٤ ٥۰۰۰ ۱۰۳۰۳٥۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰ 

 ۱  ۰ ۰ ۰ ۱ ٥۳ ۸ ۳ عدد الدعاوى الكلي ۷
عدد الدعاوى  ۸

 المنجزة

۰ ٥ ٤۰ ۱ ۰ ۰ ۰  ۱ 

 ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ٤ ۳ الدعاوى قيد االنجاز ۹
 ۲۸۹۳ ۳۸۱۰ ۱۳۰۹ ۹۷٥ ۱٥۸۸ ۱۷٤٤ ۱۰٤۸ ۷٤ ۲٥۰۳ عدد الكفاالت  ۱۰

عدد اللجان  ۱۱
 التحقيقية

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 

 ۲ ۲ ۲ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ السياراتعدد  ۱۲
عدد الزيارات  ۱۳

للسجينات 
 والمعتقالت

٤ ۲۳ ٥ ۰ ۱٥ ۱۰ ۱۰  ۸ 

المعامالت المروجة  ۱٤
 غير مرفوعة 

۱٤۲۹۲ ۱۳۹٥ ۲۸۲٥ ٤۰۲٥ ٥۷۷۸ ۸٥ ۰ ۸۳٤ ۲۲۰ ٥۱۷ 



 

 Inspector General Office      مكتب المفتش العام

 

 

۱ ۳ 
 

 البيانات الرقمية للمعامالت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميسان القادسية بابل كربالء النجف عدد المعامالت ت
ذي 
 قار

 اليصرة المثنى واسط

عدد معامالت  ۱
 السجناء الكلي

۲۰٤۰ ۱۲۸ ۱۲۰۰ ۱٥۰٥ ۸۲۸ ٤۱ ۹٤۲  ٥۷ 

۲ 
عدد معامالت 

السجناء المصادق 
 عليها

۱۳٥٥ ۹۳۳ ۸۸٤ ۸۱۰ ۸۲۸  ۷۸ ۳ ۳۳ 

۳ 
عدد معامالت 
السجناء غير 
 المصادق عليها

۸٥ ۳٥۳ ۳۱ ٤۳۰ ۰ ۱ ۱٥ ۰ ۲٤ 

عدد معامالت  ٤
 المعتقلين

۱۲ ۱۷ ۷ ۰۸ ۱۲۳۰۰ ۷۹۷٤ ۷۹۷٤ ٤۰۰ ۸٤٤۹ ۲۲۰ ٤ ۷ 

٥ 
عدد معامالت 

المعتقلين المصادق 
 عليها

۳۱٤ ۲۱۰ ۲ ۱ ۳۲۰۳ ۲۱۹ ۰ ۸۱٤ ۱۱۲ ۳٤ 

 
عدد معامالت 
المعتقلين غير 
 المصادق عليها

۹٤۷۱ ٥٥۰۲ ۹ ۸٤٥ ٤۹٥ ٥۷۷۸ ٤۰۰ ۷ ۳٥ ۲۲۰ ۱۲۱ 



 

 

 ۱ ٤ 
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 عشر الثالثالفصل 
٢٠١٨ -٢٠١٥اسرتاتيجية املكتب يف معاجلة الظواهر السلبية لألعوام   

على تحقي�ق األداء األفض�ل ف�ي مؤسس�ة الس�جناء  ۲۰۰۹حرص مكتب المفتش العام ومنذ تأسيسه في عام 
ممارس��ته ال��دور الوق��ائي بغي��ة رف��ع مس��تويات النزاه��ة ومن��ع وق��وع أعم��ال التزوي��ر السياس��يين م��ن خ��الل 

والغ��ش وإس��اءة اس��تخدام الس��لطة و الحيلول��ة دون وقوعه��ا وت��دريب الع��املين ف��ي المؤسس��ة عل��ى س��بيل 
التع��رف عل��ى أعم��ال التب��ذير والغ��ش وإس��اءة التص��رف وتط��وير ب��رامج المؤسس��ة الت��ي تك��رس فيه��ا بيئ��ة  

لية والمساهمة في تقديم التوصيات لغرض قي�ام المؤسس�ة بتنفي�ذ األعم�ال الرامي�ة لتص�حيح تراعى المسؤو
وتجاوز جوانب القصور في التشغيل و كفاءة وفاعلية األداء والمراجع�ة عل�ى اي م�ن األنظم�ة بغي�ة قي�اس 

م��الي األداء وال��دور الرق��ابي الحقيق��ي م��ن إج��راءات ال��ردع ومعاقب��ة المفس��دين وكش��ف ح��االت الفس��اد ال
 واإلداري.

ونظراً للخصوصية الت�ي تمتلكه�ا المؤسس�ة ون�وع الخدم�ة الت�ي تق�دم لفئ�ة عنايته�ا م�ن الس�جناء والمعتقل�ين 
السياسيين في زمن النظام البائد فقد برزت مجموعة من الظ�واهر الس�لبية الت�ي ت�م تشخيص�ها م�ن المكت�ب 

) ظ�اهرة س�لبية اس�تطاع القض�اء ۱۳وه�ي ( ۲۰۱٤ – ۲۰۱۰ضمن الحمل�ة الوطني�ة لمعالج�ة الفس�اد ع�ام 
والحد منها بشكل كبير جداً من خالل المتابعة و البرامج المعدة ض�من الخط�ة وبالتنس�يق م�ع الجه�ات ذات 

 العالقة وحسب ما محدد في الخطة .

) لس����نة ٥۷وتعزي����زاً واس����تكماالً ل����دور المكت����ب ف����ي ممارس����ة مهام����ه وف����ق م����ا ن����ص علي����ه األم����ر (
ل�تكن وثيق�ة  ۲۰۱۸ – ۲۰۱٥يمات و الوصف القانوني فقد وضعت الخطة االستراتيجية لع�ام والتعل۲۰۰٤

كجزء من الجهد الوطني الذي تقوده هيئة النزاهة لمواجهة الفساد معتمداً على كوادره المتمرس�ة والكف�ؤءة 
قائي��ة بك��ل مهني��ة وف��ق مانص��ت علي��ه الق��وانين الناف��ذة م��ن خ��الل وض��ع س��ياقات عم��ل واتب��اع الط��رق الو

والرقابية لتحقيق اقصى الجهود في متابعة ومحاس�بة مرتكب�ي المخالف�ات واس�تغالل الس�لطة الج�ل تطوي�ق 
الفساد الذي قد يجد له موطئ قدم بين الوحدات والتشكيالت مم�ا يض�ع مكت�ب المف�تش الع�ام ام�ام مس�ؤولية 

اس�بة المقص�رين م�ن خ�الل وطنية كبيرة تدعوه لنش�ر مب�ادئ الوقاي�ة م�ن الوق�وع ف�ي احض�ان الفس�اد ومح
اإلجراءات القانونية . وهنا يجب ان تتظافر الجه�ود كاف�ة م�ن قب�ل ك�وادر المؤسس�ة ومكت�ب المف�تش الع�ام 
لمحارب���ة الفس���اد وتوزي���ع االدوار وترتي���ب األولوي���ات لخل���ق مجتم���ع تس���وده ثقاف���ة النزاه���ة والش���فافية 

ف��ي الخط��أ حي��ث يج��ب ان تترك��ز الخط��ة والمس��ؤولية وحماي��ة جمي��ع الع��املين ف��ي المؤسس��ة م��ن الوق��وع 
لمكافحة الفساد في بناء منظومة وقائية عبر جهد جماعي يمتد خارج نطاق المكت�ب ليش�مل جمي�ع الع�املين 
ف��ي المؤسس��ة وتمكي��نهم م��ن تش��خيص مك��امن الخل��ل وس��وء االدارة واختي��ار الحل��ول الناجع��ة للمعالج��ة 
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۱ ۷ 

 

تص��ال والتواص��ل ال��داخلي ب��ين المكت��ب ودوائ��ر للوص��ول ال��ى النتيج��ة المرج��وة ف��ي العم��ل وتعزي��ز اال
 المؤسسة .

 -اإللية المعتمدة في بناء الخطة االستراتيجية :

 دتم تشكيل فريق عمل من قبل مكتب المفتش العام من رؤساء األقسام برئاسة مدير قس�م التحقيق�ات ال ع�دا .۱
 .  ۲۰۱۸-۲۰۱٥الخطة اإلستراتيجية لعام 

ت والبيان�ات الالزم�ة وتحليله�ا لتص�ميم الخط�ة األولي�ة لغ�رض مراجعته�ا قام فري�ق العم�ل بجم�ع المعلوم�ا .۲
وإمكانية تعديلها وص�ياغتها بش�كل نه�ائي مم�ا يجعله�ا واض�حة وواقعي�ة منطلق�ة م�ن األه�داف الت�ي يس�عى 
المكتب لتحقيقها وفق العمر الزمني المحدد لها ودراسة بيئة العمل من خالل تحديد جوانب القوة والضعف 

لمجاالت واإلعمال وتقي�يم الف�رص والتهدي�دات الت�ي تواج�ه المكت�ب ف�ي تنفي�ذ برامج�ه مقارن�ة م�ع في كل ا
 األهداف وتحديد الفجوة اإلستراتيجية وتحليل المخاطر . 

وضع فريق العمل رؤية المكت�ب وم�ا يس�عى للوص�ول ألي�ه وف�ق الط�رق واألس�اليب الت�ي يتبعه�ا م�ن اج�ل  .۳
 عمل والهدف من العمل والمعبر عنها بالرسالة.تحقيق الرؤية بعد تحديد طبيعة ال

حدد فريق العمل الهدف الذي يسعى المكتب لتحقيقه منطلقاً من رؤية ورسالة الحكوم�ة ف�ي مكافح�ة الفس�اد  .٤
 و دور ومساهمة مكتب المفتش العام ضمن القوانين والتعليمات .

الض�عف والبيئ�ة الخارجي�ة المتمثل�ة ف�ي قام فري�ق العم�ل بتحلي�ل بيئ�ة العم�ل الداخلي�ة وتحدي�د نق�اط الق�وه و .٥
 الفرص والتهديدات . 

) ف�ي المؤسس�ة ۱۱حدد فريق العمل مجموعة من الظ�واهر الس�لبية المشخص�ة الت�ي ت�م رص�دها وع�ددها ( .
 ووضع المعالجات المالئمة لها والمعايير لقياس التقدم المحرز في المعالجة .

اإلج�راءات م�ن قب�ل األجه�زة المعني�ة لتجاوزه�ا وبي�ان نس�ب تم تشكيل فريق عمل أخر يتولى متابعة تنفيذ  .۷
 االنجاز والتقدم المحرز لمتابعة تنفيذ اإلجراءات ورفع تقارير دورية .

القيام بحملة توعية في دوائر ومديريات المؤسسة لشرح إبع�اد اإلس�تراتيجية ف�ي المكت�ب وش�رح وتوض�يح  .۸
 خطة السنوية للمكتب .األدوار التي تلعبها جميع الجهات وتضمينها في ال

 وضع و تهيئة جميع الموارد الضرورية لبناء اإلستراتيجية . .۹

تحديد األدوار الخاصة بكل مفصل من مفاصل مكتب المفتش العام وفق ما نص�ت علي�ه اإلس�تراتيجية  .۱۰
 لضمان التنفيذ األمثل .
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 : الرؤية- 

ء وفاع�ل ق�ادر عل�ى مواكب�ة التغيي�ر يت�ولى أدارة ش�ؤونها جه�از أداري رش�يد وكف�وة نزيهة وشفافة سسمؤ
 وتحسين أدارة مواردها ويقدم خدمات متميزة للسجناء والمعتقلين السياسيين .

 : الرسالة- 

تشخيص ظواهر الفساد وضعف األداء و معالجتها و التصدي له�ا م�ن خ�الل اإلج�راءات الوقائي�ة المتمثل�ة 
واألداء الع��الي واإلج��راءات الرقابي��ة ف��ي متابع��ة بالتوعي��ة والنص��ح واإلرش��اد وتعزي��ز جوان��ب النزاه��ة 

 اإلعمال واألداء والتحقق من سير األعمال واإلجراءات وفق التعليمات .

 : أهداف اإلستراتيجية- 

ضمان النزاهة والشفافية والكف�اءة ف�ي العملي�ات م�ن خ�الل االرتق�اء ب�األداء ال�وظيفي والمؤسس�ي وتحقي�ق 
الم�وارد وتبس�يط إج�راءات العم�ل لتحقي�ق االنس�يابية وتقلي�ل ال�روتين وفق�اً الكفاءة االقتصادية في اس�تخدام 

 لمعايير النزاهة والشفافية المهنية و الوقائية من جميع ظواهر الفساد وردع المفسدين .

 

 : تحليل بيئة العمل- 

واقعية قابلة للتطبيق فع�الً بعي�دة ع�ن الرؤي�ة الت�ي ال يمك�ن تحقيقه�ا وف�ق عوام�ل  ألجل صياغة إستراتيجية
النجاح والفشل ال ب�د م�ن تحلي�ل بيئ�ة العم�ل الداخلي�ة المتمثل�ة بتحدي�د م�واطن الض�عف الت�ي تواج�ه تطبي�ق 

رص التي يمك�ن اإلستراتيجية ومواطن القوه التي تعزز العمل والنجاح  وتقييم البيئة الخارجية المتمثلة بالف
استغاللها لتحقيق األهداف والتهديدات الت�ي تح�ول دون تحقي�ق اإلس�تراتيجية بم�ا يض�من الوص�ول ال�ى م�ا 
تصبو إليه بموج�ب األه�داف الموض�وعة ض�من أط�ار اإلس�تراتيجية الوطني�ة لمكافح�ة الفس�اد ف�ي مؤسس�ة 

 .۲۰۱۸ – ۲۰۱٤السجناء السياسيين                لعام 
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 -بيئة العمل الداخلية : -أوال :
 

 

 الظواهر االيجابية (( نقاط القوى )) •

 االستقالل المالي للمكتب . -۱

 المهنية وااللتزام في األداء وكفاءة الموظفين والخبرات الجيدة لديهم والهيكلية الواضحة للمكتب . -۲

 االلتزام بأعلى درجات المهنية في أداء المهام الموكلة للمكتب . -۳

 الدعم المقدم و المتواصل من قبل معالي رئيس المؤسسة المحترم للمكتب .  -٤

 

 

 الظواهر السلبية (( نقاط الضعف ))  •

ضعف تعاون بعض موظفي المؤسسة والمديريات مع مكتب المفتش العام مما يصعب مه�ام الع�املين ف�ي   -۱
 المكتب ويزيد الصعوبات .

 المسائلة نتيجة لما القوه في سجون النظام البائد . خصوصية السجناء والمعتقلين وصعوبة تقبلهم   -۲

 

   -بيئة العمل الخارجية : -ثانياً :

   الفرص •

 الدعم المتواصل من األمانة العامة لمجلس الوزراء لمكاتب المفتشين العامين . -۱

 الدعم المقدم من قبل هيئة النزاهة لمكاتب المفتشين العامين. -۲

  التهديدات 

 التهديدات و المضايقات والمخاطر األمنية التي يتعرض لها موظفي المكتب .  -۱

عدم وجود تصور واضح عن عمل المؤسسة في المجتمع العراقي مما يحد من الدعم المقدم للمؤسسة او   -۲
 المكتب بما فيها منظمات المجتمع المدني .

زارات والهيئات والتأخير في ضعف التعاون مع المؤسسة في تحقيق أهدافها من قبل البعض الو  -۳
اإلجابات األمر الذي يجعل هذه المهمة صعبة والتأخير في اتخاذ القرارات اعتماداً على ورود اإلجابات  

. 

 ۲۰۱۳لسنة  ۳٥لمعدل للمؤسسة رقم عدم إدراج مكتب المفتش العام ضمن هيكلية المؤسسة في قانون ا  -٤

 وجود صله ارتباط اعمال المكتب مع المؤسسة . مما جعل موظفي المؤسسة تتولد لديهم فكرة عدم
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 ۲۰۱٥/۲۰۱۸ثالثا/ اعمال لجنة متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

لع���ام ض���من اط���ار الحمل���ة الوطني���ة لمكافح���ة الفس���اد س���بق لمكتبن���ا اع���داد اس���تراتيجية الوطني���ة 
) ۱۸۳۹م�ر االداري ذي الع�دد () من قبل اللجن�ة المش�تركة ف�ي مكتبن�ا بموج�ب اال۲۰۱٥/۲۰۱٥(

وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة في هذه المؤسس�ة بموج�ب االم�ر االداري ذي الع�دد  ۷/۲۰۱٥/في 
، و ت��م تش��كيل لجن��ة متابع��ة ف��ي مكتبن��ا بموج��ب االم��ر االداري ذي  ۱/۹/۲۰۱٥) ف��ي ۱٤۰٥۳(

الوطني�ة لمكافح�ة لمتابعة موض�وع تطبي�ق فق�رات االس�تراتيجية  ۱۸/۲/۲۰۱٥) في ٥۳٥العدد (د/
) ف�ي ۷٥/۲۲۸٤الفساد حيث ت�م مفاتح�ة مع�الي رئ�يس المؤسس�ة بموج�ب كتابن�ا ذي الع�دد ( ت خ/

بأن��ه توج��د لجن��ة لمتابع��ة الموض��وع وج��اء ه��اش مع��الي رئ��يس المؤسس��ة (( عل��ى  ۲۹/۷/۲۰۱٥
مكتب رئيس المؤسس�ة اعم�ام االس�تراتيجية عل�ى جمي�ع دوائ�ر المؤسس�ة ، ض�رورة ب�ذل قص�ارى 

م�ن قب�ل جمي�ع دوائ�ر المؤسس�ة لمعالج�ة االش�كاليات الت�ي تعيش�ها المؤسس�ة ، تق�ديم كت�اب  الجهود
 شكر وتقدير للموظفين الذين ساهموا في اعداد االستراتيجية )) .

واص�دار تق�ارير دوري�ة ب�ذلك  ةوكذلك (( على مكتب المفتش العام متابعة تنفيذ فقرات االستراتيجي
 ۲۰۱٥/۲۰۱۸)) وبص��دده ن��ود بي��ان عم��ل لجن��ة متابع��ة االس��تراتيجية الوطني��ة لمكافح��ة الفس��اد 

 -وكاالتي :

توجه فريق العمل المكلف بمتابعة موضوع االستراتيجية الوطنية لمكافح�ة الفس�اد المش�كل ب�االمر   -۱
ال��ى اج��راء زي��ارات الس��تراتيجية لمتابع��ة موض��وع فق��رات ا ۱۸/۲/۲۰۱٥) ف��ي ٥۳٥االداري (د/

ميداني��ة ال��ى ال��دوائر العامل��ة ف��ي المؤسس��ة وه��ي (( ال��دائرة االداري��ة والمالي��ة ، دائ��رة الحق��وق 
واالمتيازات ، دائرة الشؤون االقتصادية واالستثمار )) حيث تم شرح مفهوم فق�رات االس�تراتيجية 

م مفاتح��ة كاف��ة ال��دوائر المعني��ة وض��رورة تنفي��ذ خط��ط المعالج��ة والقض��اء عل��ى تل��ك الظ��واهر وت��
۸۳/۲٤بموجب كتابنا ذي العدد ( ت خ/ لغرض بيان اجراءاتهم بشأن تنفيذ  ۱۱/۸/۲۰۱٥) في ۸

 خطط المعالجة .

تم عقد ورشة تدريبية وبكادر من مكتبنا بعنوان ( التعريف باالس�تراتيجية الوطني�ة لمكافح�ة الفس�اد  -۲
بع�د  ۱/۹/۲۰۱٥-۱٥لمؤسس�ة وللفت�رة م�ن ) على قاعة حجر ب�ن ع�دي ف�ي مق�ر ا۲۰۱۸/۲۰۱٥

 ۱۷/۸/۲۰۱٥) ف�ي ۸/۲٥۲۹مفاتحة معالي رئ�يس المؤسس�ة بموج�ب كتابن�ا ذي الع�دد   ( ت خ/

وجاء ه�امش مع�الي رئ�يس المؤسس�ة  (( تق�ام الورش�ة ف�ي بغ�داد وي�دعى له�ا الك�وادر المعني�ة ف�ي 
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تجرب�ة ال�ى م�ديريات واللج�ان المؤسسة ومديرياتها في بغ�داد  وبع�د ذل�ك ينظ�ر ف�ي كيفي�ة اعم�ام ال
 الخاصة في المحافظات)).

۱۲۰/۳٤ت��م مفاتح��ة مع��الي رئ��يس المؤسس��ة المحت��رم بموج��ب كتابن��ا ذي الع��دد ( ت خ/ -۳ ) ف��ي ۲
بش���أن تقري���ر لجن���ة متابع���ة تنفي���ذ فق���رات االس���تراتيجية الوطني���ة لمكافح���ة الفس���اد  ۳/۱۱/۲۰۱٥

) ون�درج ادن�اه م�وجز ه�ذا التقري�ر وان وجاء هامش معاليه ( شكراً لجهود الجميع  ۲۰۱۸/۲۰۱٥
   -العمل مستمر في متابعة بقية الظواهر بصورة دورية  :

الجهة المسئولة عن  الظاهرة ت
 التنفيذ

 االجراءات 

 الظاهرة

 )٢رقم (
 

قلة الكـوادر المتخصصـة 
ــــــة  ــــــدائرة اإلداري ــــــي ال ف

 والمالية 

والمالية بشأن تلك الظاهرة بموجـب كتابهـا اجابت الدائرة االدارية  الدائرة اإلدارية والمالية
بشـــأن معالجـــة تلــــك  ٦/١٠/٢٠١٥) فـــي ١٣٦٩٦ذي العـــدد (

الظاهرة بانـه تـم تخصـيص درجـات وظيفيـة حسـب االختصاصـات 
ف يـتم تعزيـز الكـادر المـالي مـن و المطلوبة من وزارة الماليـة وسـ

هـذه االختصاصـات عنــد اطـالق التخصيصـات الماليــة فـي الســنة 
 ٢٠١٦القادمة 

الظاهرة 
رقم 

)٧,٣( 

تكـــرار صـــرف الحقـــوق  
الممنوحة مـن المؤسسـة 
للمشـــــــــمولين بقـــــــــانون 
المؤسســـة وعـــدم وجـــود 
قاعــــدة بيانــــات موحــــدة 
خاصــــــــة فــــــــي اعــــــــداد 
الســـــــجناء والمعتقلـــــــين 
السياسـيين والمســتحقات 

،  المصــــــــــــروفة لهــــــــــــم
ضعف إجراءات تبسـيط و 

ــــــــــــة  ــــــــــــامالت وٕازال المع
الحلقات الزائدة والروتين 
وخاصــــــة فــــــي صــــــرف 

 المستحقات .

الدائرة اإلدارية والمالية 
وبالتنســـيق مـــع مكتـــب 

 رئيس المؤسسة

اجابــت الــدائرة االداريــة والماليــة بشــأن تلــك الظــاهرة بموجــب كتابهــا 
بشأن معالجة تلك الظاهرة  ٦/١٠/٢٠١٥) في ١٣٦٩٦ذي العدد (

بانــه تــم االتفــاق مبــدئيًا مــع مكاتــب رصــينة النشــاء وتهيئــة قاعــدة 
ة كــــل المعلومــــات الخاصــــة بالســــجناء السياســــيين بيانــــات وارشــــف

وموظفي المؤسسة لغرض تبسـيط االجـراءات وازالـة الحلقـات الزائـدة 
والــروتين وتجــاوز االخطــاء واالبتعــاد عــن ارهــاق المــواطن وتجــاوز 
ــتم  ــى ان ي ــانون المؤسســة عل ــوق للمشــمولين بق تكــرار صــرف الحق

مكتبنـا مسـتمرة ولجنـة المتابعـة فـي  ٢٠١٦انجاز العمل نهاية عام 
 بمتابعة االجراءات .

 االجراءاتالجهة المسئولة عن  الظاهرة ت
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 التنفيذ

الظاهرة 
 )٤رقم (

ضــــعف األداء اإلشــــرافي 
والرقــــــــــابي للمشــــــــــاريع 
الفنيـــــة فـــــي المؤسســـــة 
وقلــــــة الكــــــوادر الفنيــــــة 

 المختصة .

ــــــــــرة شــــــــــؤون  • دائ
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــادية 

 واالستثمار

 قسم العقود •

اجابــت دائــرة شــؤون االقتصــادية واالســتثمار بموجــب كتابهــا ذي  •
علـــــى كتابنـــــا ذي العـــــدد (ت  ٢١/١٠/٢٠١٥) فـــــي ٥٩٤العـــــدد (

ــــتم  ١٦/٩/٢٠١٥) فــــي ١٠٢/٢٨٦٩خ/ بشــــأن الظــــاهرة (( لــــم ي
حيـث ان مـن متطلبـات  ٢٠١٥استحداث مشاريع جديدة خالل عـام 

قتصــادية ادراج المشــاريع لــدى وزارة التخطــيط تقــديم دراســة جــدوى ا
ـــة المشـــاريع  ـــاف احال ـــة العامـــة بايق ـــًا لتوجيهـــات االمان ـــة طبق وفني

 الحكومية وعدم ادراج اي مشروع جديد.

ــة  • ــات المؤسســة المادي ــذ المشــاريع المســتمرة وفــق امكاني تــم تنفي
ــبعض  ــة االســراع وتوقــف العمــل ل ــة بعــض المشــاريع الــى لجن واحال

 منها بسبب عدم توفر السيولة المادية .

سبة الى رفد قسم الشؤون االقتصادية بكوادر فنية فقد تـم اما بالن •
ا بعــد انتهــاء فتــرة تنســيب بعــض متقــديم طلــب بهــذا الخصــوص ســي

 المهندسين المنسبين .

الجهة المسئولة عن  الظاهرة ت
 التنفيذ

 االجراءات

الظاهرة 
 رقم 

)٥( 

عــــــــدم وجــــــــود خطــــــــة 
 استراتيجية للمؤسسة

ــــــــــرة شــــــــــؤون  • دائ
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــادية 

 واالستثمار

 

اجابــت دائــرة شــؤون االقتصــادية واالســتثمار بموجــب كتابهــا ذي  •
علـــــى كتابنـــــا ذي العـــــدد (ت  ٢١/١٠/٢٠١٥) فـــــي ٥٩٤العـــــدد (

ادى تخفــــــــيض الميزانيــــــــة  ١٦/٩/٢٠١٥) فــــــــي ١٠٢/٢٨٦٩خ/
ـــى المشـــاريع المســـتمرة  ـــى االقتصـــار عل االســـتثمارية للمؤسســـة ال

الخـالء االرض والمحاوالت المستمرة مع امانة بغداد وعمليات بغداد 
المملوكة للمؤسسة مع المتجاوزين وبالتالي اصبح الموضوع عامـل 

 قسريا حال دون المباشرة بمشروع انشاء مجمع بغداد السكني .

ــم  • ــاك اراضــي مخصصــة للمؤسســة النشــاء مجمعــات ســكنية ل هن
ــديات واالشــغال العامــة )  توافــق الجهــة المخصصــة لهــا ( وزارة البل

عـات سـكنية عليهـا بغيـة توزيعهـا كقطـع على الغـاء شـرط بنـاء مجم
اراضي سكنية للمشـولين بقـانون المؤسسـة ولـم تـرد اجابـة مخاطبـة 
االمانــــــة حــــــول تغيــــــر اســــــتعمال االرض المخصصــــــة للمؤسســــــة 

) مــن مجمــع ســكني الــى قطــع توزيــع للمشــمولين ١٩/م٦/٥٠٧٣(
 بقانون المؤسسة .
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لبلـديات بسبب تقليص الميزانية االسـتثمارية تمـت مخاطبـة وزارة ا •
واالشــغال العامــة لغــرض تخصــيص اراضــي ســكنية فــي المحافظــات 
لغــرض توزيعهــا علــى الفئــات المشــمولة بقــانون المؤسســة ولــم تــرد 

 االجابة لغاية االن .

اما مجلس محافظة بغداد اعتذر في اللقـاء الـذي حصـل بـين رئـيس 
مجلس المحافظة ومعالي رئيس المؤسسة لعائـديتها الـى االمانـة او 

 لية او البلديات .الما

الجهة المسئولة عن  الظاهرة ت
 التنفيذ

 االجراءات

 الظاهرة

 )٨رقم (
عدم وجود برامج محـددة 
ـــــع المعـــــامالت مـــــن  لرف
المــــــــــديريات وضــــــــــعف 
التنســيق بــين المــديريات 

 واللجان الخاصة .

دائرة شؤون المديريات 
واللجـــــــان الخاصـــــــة ( 
دائــــــــــــــرة الحقـــــــــــــــوق 

 واالمتيازات )

بعــد اجــراء زيــارة مــن قبــل لجنــة المتابعــة فــي مكتبنــا لــدائرة الحقــوق 
واالمتيازات وتم توضيح تلك الظاهرة وضرورة وضع الحلول الناجعـة 
للقضــاء عليهــا والحــد منهــا اجابــت تلــك الــدائرة بموجــب كتابهــا ذي 

بانــه تــم تشــكيل لجنــة لمتابعــة  ٢٢/١٠/٢٠١٥) فــي ٣٠٩العــدد (
 لقضاء عليها والمتابعة مستمرة .  وايجاد الحلول المناسبة ل

 

 الظاهرة

 رقم

)٩( 

ضـــــعف التخطـــــيط فـــــي 
مجـــال اســـتغالل المـــوارد 
الماليــــــــــة المخصــــــــــص 
ــــاني خــــاص  إلنشــــاء مب

 بالمؤسسة .

دائـــــــــرة شـــــــــؤون   •
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــادية 

 واالستثمار

 

اجابــت دائــرة شــؤون االقتصــادية واالســتثمار بموجــب كتابهــا ذي  •
ذي العـــــدد (ت  علـــــى كتابنـــــا ٢١/١٠/٢٠١٥) فـــــي ٥٩٤العـــــدد (

ـــين  ١٦/٩/٢٠١٥) فـــي ١٠٢/٢٨٦٩خ/ فـــي االجتمـــاع المنعقـــد ب
معالي رئيس المؤسسـة وبـين مجلـس رئـيس مجلـس محافظـة بغـداد 
تم طلب تخصيص بناية من ابنية الكيانات المنحلة كمقر للمؤسسـة 

. 

الموافقـة علـى  تمـتفي الزيارة التي قـام بهـا دولـة رئـيس الـوزراء  •
لمؤسســـة اال ان االمانـــة العامـــة تخصـــيص قصـــر الســـجود كمقـــر ل

ــذرت عــن تخصيصــه بســبب  ــاب الحــق اعت ــي كت ــوزراء ف ــس ال لمجل
 وقوعه ضمن المنطقة الخضراء وحاجته الى الترميم .

ــب رئــيس  • ــى مكت ــة مناســبة للمؤسســة ال ــب تخصــيص بناي ــم طل ت
 الوزراء.

) ٣١٨/٦و ٦/٣١٤( المتجـــــاورينتمتلـــــك المؤسســـــة العقـــــارين  •

بــاب  المقـر العـام اال ان اسـتنفاد لبنـاءتصـلح  ٢م١١٥٨٠بمسـاحة 
 االستمالكات حال دون الشروع بوضع التصاميم .
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تمت مخاطبة وزارة االعمار واالسكان بادراج بناية مقر المؤسسـة  •
 ضمن خطتها االستثمارية .

ـــى اســـتحداث  • ـــة عل ـــب الموافق ـــة وزارة التخطـــيط بطل تمـــت مخاطب
عــن ادراج  مشــروع المقــر العــام للمؤسســة واعتــذار وزارة التخطــيط

 المشروع .

الجهة المسئولة عن  الظاهرة ت
 التنفيذ

 االجراءات

 الظاهرة

 )١٠رقم (

ـــــــة  ـــــــت الكلف عـــــــدم تثبي
التخمينيـــــــة للمشــــــــاريع 
بصــــورة دقيقــــة للفقــــرات 

 الواجب تنفيذها .

ــــــــــرة شــــــــــؤون  • دائ
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــادية 

 واالستثمار

 

اجابــت دائــرة شــؤون االقتصــادية واالســتثمار بموجــب كتابهــا ذي  •
ــــدد ( علــــى كتابنــــا ذي العــــدد (ت  ٢١/١٠/٢٠١٥) فــــي ٥٩٤الع

بانـــه لـــم يـــتم ادراج مشـــاريع  ١٦/٩/٢٠١٥) فـــي ١٠٢/٢٨٦٩خ/
) امـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق ٢٠١٤/٢٠١٥/٢٠١٦جديـــــــدة لالعـــــــوام (

راتها بالكشوفات التخمينية لعمليات الترميم في مباني المؤسسة ومق
فيــتم وضــع جــداول بــالكلف التخمينيــة تالئــم متطلبــات العمــل تتســم 

 بتلبيه متطلبات الترميم وترشيد االنفاق.

 الظاهرة 

 )١١رقم (

ــــوادر القانونيــــة  ــــة الك قل
 المتخصصـــــة والكفـــــؤءة 

فـــــي الـــــدائرة القانونيـــــة 
واللجان الخاصة و حجم 
ــــى  ــــاة عل ــــال الملق االعم

 عاتقها 

ـــــــــــة  ـــــــــــدائرة القانوني ال
ـــــــــــدائ ـــــــــــة وال رة االداري

والماليــة ودائــرة شــؤون 
 اللجان.

) فــي ٩٥٣اجابـت الــدائرة القانونيــة بموجـب كتابهــا ذي العــدد (ق/ •
بشان قلة الكادر المشـخص القـانوني بـانهم بانتظـار  ٣١/٨/٢٠١٥

ورود الـــدرجات الوظيفيـــة والتخصـــيص المـــالي لغـــرض ســـد الـــنقص 
 الحاصل في الكادر والمتابعة مستمرة .

الظاهرة 
 ) ١رقم (

ــــة  ضــــعف انظمــــة الرقاب
 الداخلية

قســـم الرقابـــة والتـــدقيق 
 الداخلي

تـــــــم مخاطبـــــــة القســـــــم المعنـــــــي بموجـــــــب كتابنـــــــا ذي العـــــــدد                         •
ـــــي ١٣٣/٣٩٦١( ت خ/ ـــــك الظـــــاهرة  ٩/١٢/٢٠١٥) ف بشـــــان تل

لغـــرض بيـــان اجـــراءاتهم مـــن خـــالل ( اعـــادة النظـــر بتصـــميم نظـــام 
ة ، تفعيـــل اســـتخدام الـــدليل االسترشـــادي للمـــدقق الرقابـــة الداخليـــ

الــــداخلي ، تعيــــين مــــوظفين مختصــــين فــــي المحاســـــبة واالدارة ، 
االستعانة بموظفين من دوائر الدولـة مـن ذوات الخبـرة واالختصـاص 
، تــــدريب العــــاملين واشــــراكهم فــــي دورات متخصصــــة ) والمتابعــــة 

 مستمرة .
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 اىل مديريات املؤسسة يف بغداد واحملافظاتزيارات السـيد املفــتـــش العــــام 

 اوالً / الزيارات التفتيشية

ت������م اج������راء زي������ارة تفتيش������ية ال������ى مديري������ة س������جناء بغ������داد / الرص������افة و ال������ى  )۱
 اللجنة الخاصة لمحتجزي رفحاء وادناه اهم المالحظات و المقترحات .

التنس�������يق م�������ع وزارة الخارجي�������ة لعق�������د اجتم�������اع لتكثي�������ف الجه�������ود الت�������ي م�������ن  - أ
بش������أن الحص������ول عل������ى اجاب������ات للعم������ل  زخ������مش������أنها ت������ذليل العقب������ات وادام������ة 

 .صحة الصدور الخاصة بالوثائق لمحتجزي رفحاء

التنس������يق م������ع الس������فارة العراقي������ة ف������ي جمهوري������ة اي������ران االس������المية بخص������وص  - ب
معتق������ل و ال������ذين ادع������و نقله������م م������ن  اس������ماء ط������البي الش������مول بق������انون المؤسس������ة

 رفحاء الى الجمهورية اإلسالمية .

وادن�������اه اه�������م المالحظ�������ات و الزي�������ارة التفتيش�������ية ال�������ى مديري�������ة س�������جناء دي�������الى  )۲
 المقترحات .

ض��������رورة ارش��������فة الكت��������ب و الوث��������ائق و االض��������ابير الكتروني��������اً ف��������ي مديري��������ة  - أ
 سجناء ديالى و الحفاظ عليها من التلف و الفقدان .

ة س�������جناء دي�������الى باس�������تكمال المخاطب�������ات الخاص�������ة باألض�������ابير توجي�������ه مديري������� - ب
الت����ي ل����م ي����تم ارس����الها ال����ى اللجن����ة الخاص����ة اختص����اراً للوق����ت و الجه����د ولتقلي����ل 

 العبء على اللجنة الخاصة وتبسيط االجراءات .

الزي�������ارة التفتيش�������ية ال�������ى مديري�������ة س�������جناء البص�������رة و اللجن�������ة الخاص�������ة ف�������ي  )۳
وادن�������اه اه�������م المالحظ�������ات و ة البص�������رة و لجن�������ة محتج�������زي محافظ�������ة البص�������ر

 .المقترحات 

االقت�������راح ف�������ي وض�������ع االلي�������ة وض�������وابط لمق�������دمي الطلب�������ات بش�������أن الش�������مول  - أ
 بقانون المؤسسة ممن يدعون بأنهم سجناء و معتقلين سياسيين .

وض�����ع الي�����ة لمس�����ألة العب�����ور ال�����ى جهوري�����ة اي�����ران االس�����المية ف�����ي فت�����رة النظ�����ام  - ب
اس����ي و ب����ين م����ن ال يمث����ل ذل����ك البائ����د وع����دم الخل����ط ب����ين العب����ور اث����ر باع����ث سي

 باعث سياسي .
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الزي��������ارة التفتيش��������ية لم��������ديرة س��������جناء ذي ق��������ار و اللجن��������ة الخاص��������ة ذي ق��������ار  )٤
ولجن������ة محتج������زي رفح������اء محافظ������ة ذي ق������ار و مدي������ة جه������از االم������ن ال������وطني 

 . وادناه اهم المالحظات و المقترحات  في محافظة ذي قار

ن السياس������يين ف������ي التأك������د عل������ى ض������رورة ش������مول ش������ريحة الس������جناء و المعتقل������ي - أ
محافظ������ة ذي ق������ار بالض������وابط و االلي������ة المعتم������دة ف������ي توزي������ع الش������قق الس������كنية 

 في محافظة ذي قار من قبل وزارة االسكان و االعمار .

التأك������د م������ن مس������ألة ت������أخر االجاب������ات ال������واردة م������ن هيئ������ة المس������اءلة و العدال������ة  - ب
 وضرورة تحديد منسق بين مؤسسة السجناء و الهيئة المذكورة .

س������جناء ذي ق������ار و ب������اقي الم������ديرات و ب������ين مديري������ة التع������اون ب������ين ض������رورة  - ت
جه���������از االم���������ن ال���������وطني ف���������ي المحافظ���������ات للتح���������ري و الحص���������ول عل���������ى 

 طلبات للمشمول بقانون المؤسسة.المعلومات المطلوبة لمروجي ال

ذي ق�������ار  التع������اون الج�������اد ب������ين مؤسس�������ة الس������جناء السياس�������يين و ب������ين مح�������افظ - ث
قطع������ة ارض س������كنية إلنش������اء مجم������ع الموافق������ة عل������ى تخص������يص ال������ذي اب������دى 

االح������رار ف������ي المحافظ������ة و انش������اء نص������ب ت������ذكاري يخل������د تض������حيات ش������ريحة 
الس���������جناء و المعتقل���������ين السياس���������يين و االس���������تمرار بم���������نح قط���������ع االراض���������ي 

 للمشمولين بقانون المؤسسة .

وادن������اه اه������م المالحظ������ات الزي������ارة التفتيش������ية لمديري������ة س������جناء محافظ������ة واس������ط  )٥
 و المقترحات .

عل������ى مديري������ة س������جناء و اس������ط بالمتابع������ة بش������أن مس������تحقات الس������جناء و  التأكي������د - أ
المعتقل�������ين السياس�������يين المش�������مولين بق�������انون المؤسس�������ة و مم�������ن ل�������ديهم منح�������ة 

 غير مستلمة .

ض�����رورة رف�����د اللجن�����ة الخاص�����ة ف�����ي محافظ�����ة واس�����ط بم�����وظفين ذو كف�����اءة م�����ن  - ب
 خالل تعينهم على المالك الدائم .

اللجن�������ة الخاص�������ة ف�������ي المثن�������ى و لجن�������ة زي�������ارة مديري�������ة س�������جناء المثن�������ى و  )
 . وادناه اهم المالحظات و المقترحات  محتجزي رفحاء

 و اللجان الخاصة . المديرياتضرورة اصدار خطة عمل سنوية توضح فيها اعمال  - أ

توجي��������ه مديري��������ة س��������جناء المثن��������ى بتنظ��������يم عم��������ل و مه��������ام االس��������تعالمات و  - ب
ن قاع������دة بيان������ات تزوي������دها بس������جالت الم������راجعين وحاس������بة االلكتروني������ة تتض������م

 شاملة .
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۱۷۷ 

 

زي�������ارة م�������ديرة س�������جناء الديواني�������ة و اللجن�������ة الخاص�������ة ف�������ي الديواني�������ة و لجن�������ة  )۷
 وادناه اهم المالحظات و المقترحات . محتجزي رفحاء

بنس�����خة  الم�����ديرياتض�����رورة قي�����ام ال�����دارة االداري�����ة والمالي�����ة للمؤسس�����ة بتزوي�����د  - أ
 و استمارة كشف مطابق البنك .المحاسبين مصدقة من سجالت 

س������جناء  مديري������ةلم������راجعين  لتخفي������ف ال������زخمض������ع و تحدي������د الي������ة و اض������حة و - ب
 الديوانية لغرض تزويدهم بطلبات التأييد .
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١ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضــعف أنظمــة الرقابــة 
الداخليـة وعـدم كفـاءة 

 التدقيق الداخلي

  صــــــــــعوبة اكتشــــــــــاف
وحــــــــــاالت االخطــــــــــاء 

ــــــــــــــــي  التالعــــــــــــــــب ف
 المعامالت.

  ضعف إجراءات الضبط
الداخلي وعدم اكتشاف 
 األخطاء قبل حدوثها .

  صــعوبة الســيطرة علــى
ــــــــــات الصــــــــــرف  عملي
ومتابعــة التخصيصــات 

 المالية .

  ـــــويم ضـــــعف نظـــــام تق
 األداء .

  ـــرة المالحظـــات مـــن كث
ديـــــوان الرقابـــــة  قبـــــل 

وعـدم متابعتهـا المالية 
وتصـــــفية المالحظـــــات 

 فيها . 

  

 

  انشـاء نظـام مهنـي
 وكفوء وفعال . 

  الحد من الهدر في
 المال العام .

  تجنـــب التكـــرار فـــي
 الصرف .

  الســـــــــيطرة علـــــــــى
 عمليات الصرف .

  اكتشـــاف األخطـــاء
 قبل وقوعها .

  إعـــادة النظـــر بتصـــميم نظـــام الرقابـــة
 .الداخلية 

  تفعيـــل اســـتخدام الـــدليل االسترشـــادي
 للمدقق الداخلي .

 ـــــــي ـــــــين مـــــــوظفين مختصـــــــين ف  تعي

 المحاسبة و اإلدارة 

  االستعانة بمـوظفين مـن دوائـر الدولـة
ــــق  ــــرة واختصــــاص عــــن طري ذات خب

 التنسيب.

  تــدريب العــاملين وٕاشــراكهم فــي دورات
 .مختصة

 

 
 
 

 
 
 

٢/١/
٢٠١٥-

٢/١/
٢٠١٧ 

مكتــــــــــــــــب  •
رئـــــــــــــــيس 

 المؤسسة

الــــــــــــدائرة   •
ــــــــــة  اإلداري

 والمالية 

مكتــــب المفــــتش  •
قســــــــم / العــــــــام 

 الرقابة والتدقيق

  األخطــــاء انخفــــاض معــــدالت
 بالمقارنة باألعوام السابقة .

 ــــــوان  تصــــــفية مالحظــــــات دي
 الرقابة المالية.

  ـــر ومـــديريات ـــيم أداء دوائ تقي
 المؤسسة ورفع تقارير بذلك.
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٢ 
 

قلــــــــــــــــة الكــــــــــــــــوادر 
ـــــــــي  المتخصصـــــــــة ف
الـــــــــــدائرة اإلداريـــــــــــة 
والماليــــــــــــة وعــــــــــــدم 

 كفاءتها .

  التــــــأخير فــــــي أعــــــداد
مــــــــــوازين المراجعــــــــــة 
 والحسابات الختامية .

  ضــعف اإلجــراءات فـــي
 .تحصيل الديون

  ضـــــــــعف اإلجـــــــــراءات
االدارية والمالية وكثـرة 
االخطــــاء والمعالجــــات 

 القيدية .

االرتقــــاء بعمــــل الــــدائرة 
 اإلدارية والمالية

  ــــد الــــدائرة باختصــــاص المحاســــبة رف
واإلدارة من ذوي الخبرة  واالختصاص 
مـــن خـــالل االســـتعانة بمـــوظفين مـــن 

 دوائر الدولة عن طريق التنسيب. 

  تعــــــــين مـــــــــوظفين مـــــــــن أصـــــــــحاب
 االختصاص.

 . وضع اجراءات عمل لكل وظيفة 

 

٢/١/
٢٠١٥-

٢/١/
٢٠١٦ 

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
ة اإلداريــــــــــــــــــ

 والمالية

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســـــــم  /  العـــــــام

 الرقابة والتدقيق

   تقـــــديم انخفــــاض االخطــــاء  و
 .الحسابات في موعدها 

  استغالل الموارد ضمن الموازنة
وعــــدم التجــــاوز علــــى أبــــواب 

 الصرف .

  وضع نظام متكامل في تحصيل
نسيق مـع الديون الحكومية بالت

مـن دوائر ومديريات المؤسسـة 
 . عملخالل وضع اجراءات 

تكرار صرف الحقوق   ٣
الممنوحــــــــــــة مــــــــــــن 
المؤسسة للمشـمولين 
 بقـــــــانون المؤسســـــــة

وعــــدم وجــــود قاعــــدة 
بيانات موحدة خاصـة 
فـــي اعـــداد الســـجناء 
والمعتقلين السياسيين 
والمســـــــــــــــــــــــــــتحقات 

 المصروفة لهم

 

 هـــــدر فـــــي المـــــال العـــــام

وعرقلــة انجــاز المعــامالت 
 وتأخيرها .

رفع مستوى المسـؤولية 
 والنزاهة

 النظـــر بـــاإلجراءات والضـــوابط  أعـــادة
 المالية .

  وضع أليـه محـددة فـي قاعـدة بيانـات
ل فــــــتح شــــــعبة مركزيــــــة مــــــن خــــــال 

تكنولوجيا المعلومات ويكون ارتباطها 
 بمكتب رئيس المؤسسة .

 

 

 

 

٢/١/
٢٠١٥- 

٢/١/
٢٠١٧ 

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
اإلداريــــــــــــــــــة 
 والماليــــــــــــــــــة

وبالتنســــــــــيق 
مـــــــع مكتـــــــب 
ـــــــــــــــــــــــيس  رئ

 المؤسسة

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســــــــــم  /العــــــــــام

 الرقابة والتدقيق

ـــــة  إعـــــداد قاعـــــدة بيانـــــات متكامل
 بأســـــــــلوب تقـــــــــاطع المعلومـــــــــات

بمســـــتوى قســـــم ويـــــرتبط بمكتـــــب 
 رئيس المؤسسة
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ضــــــــــــــــــــــــــعف األداء  ٤
اإلشـــــــرافي والرقـــــــابي 

الفنيــة فــي مشــاريع لل
وقلـــــــــــة  المؤسســـــــــــة

ــــــــــــة  ــــــــــــوادر الفني الك
 المختصة .

  التلكـــــــؤ فـــــــي انجـــــــاز
 المشاريع .

  عــــدم تطــــابق جــــداول
الكميــــــــــــــــات مــــــــــــــــع 
 المخططات الهندسية 

  ــــــاءة لجــــــان عــــــدم كف
 التحليل .

تحسين المستوى األداء 
وتحقيــــق الكفــــاءة فــــي 

 الموارد .استخدام 

  أعــداد دراســة جــدوى اقتصــادية وفنيــة
للمشاريع ووضع خطـة عمـل متكاملـة 
لمتابعــة وتنفيــذ المشــاريع مــن خــالل 
االستعانة بخبراء من خارج المؤسسـة  

. 

  تشـــكيل فريـــق عمـــل متخصـــص فـــي
ـــة للمشـــاريع  أجـــراء الزيـــارات الميداني
وتقييم أداء وفق المخطط والعمـل فيـه 

. 

  المقصرين تشديد الرقابة ومحاسبة 

 ـــى أســـاس اخت ـــل عل ـــار لجـــان التحلي ي
 مهني ومن ذوي الخبرة .

  اختيـــــــار الشـــــــركات الرصـــــــينة وذات
 .الحسنةاإلعمال المماثلة والسيرة 

  رفــد قســم الشــؤون االقتصــادية وقســم
 العقود بكوادر هندسية مختصة

 

 

 

 

٢/١/
٢٠١٥-

٢/١/
٢٠١٨ 

 مستمرة 

الــــــــــدائرة  •
 االقتصادية

قســـــــــــــــم  •
 العقود

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســـــــم   / العـــــــام

 التفتيش .

  االلتـــزام بالتوقيتـــات المحــــددة
لتنفيــــذ المناقصــــات وأحالتهــــا 
وتوقيــع العقــود وتهيئــة مواقــع 
العمل والمستلزمات قبل إجراء 

 المناقصة .

  رفـــــــــــع تقـــــــــــارير وكشـــــــــــف
 االنحرافات عن المخطط .
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الهدف من معالجة  أثارها الظاهرة ت
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المدة  خطط المعالجة
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 المقدرة
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عــــــدم وجــــــود خطــــــة  ٥
 استراتيجيه للمؤسسة

انعــدام الرؤيــة المســتقبلية 
ـــــى المـــــدى المتوســـــط  عل

 والبعيد للمؤسسة 

ـــــــــــــــرامج  تحســـــــــــــــين ب
 المؤسسة وسياستها 

 تشــــكيل فريــــق عمــــل ألعــــداد اســــتراتيجيه

 متكاملة ضمن مدة محددة .

٢/١/
٢٠١٥ – 

٢/٦/
٢٠١٦ 

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
االقتصـــــــــادية 
 واالجتماعية 

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســــــــم / العــــــــام 

التخطــــــــــــــــــــــــــيط 
 والمتابعة .

 إعداد الخطة ومتابعتها .

ــــة  ٦ عــــدم وجــــود هيكلي
واضـــــــحة و محـــــــددة 
لكافـــــــــــــة مفاصـــــــــــــل 

 المؤسسة .

ـــــــام  عـــــــدم وضـــــــوح المه
والمســــؤوليات واالتصــــال 
بــــــين دوائــــــر ومــــــديريات 

 المؤسسة 

تحديـــــــــد الصـــــــــالحيات 
 والمسؤوليات 

تشـــكيل فريـــق عمـــل بالتنســـيق مـــع وزارة 
ـــــة واضـــــحة  ـــــي أعـــــداد هيكلي التخطـــــيط ف

 ومحددة .

٢/١/
٢٠١٥ – 

٢/١/
٢٠١٦ 

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
اإلداريــــــــــــــــــة 

 والمالية .

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســــــــم /  العــــــــام

 الرقابة والتدقيق

إعــــداد الهيكليــــة وتوزيــــع المهــــام 
 والصالحيات . 

ضــــــــــعف إجــــــــــراءات  ٧
تبســـــــيط المعـــــــامالت 
وٕازالة الحلقات الزائـدة 
والروتين وخاصـة فـي 

 صرف المستحقات .

 

 

  إرهــــــــــــاق الموظــــــــــــف
 والمراجع .

 . تشجع على الفساد 

 . كثرة األخطاء 

 . زيادة الكادر 

ـــــــــــــــرامج  تحســـــــــــــــين ب
المؤسســـــــة وٕاجـــــــراءات 

 العمل .

بخبـــراء مـــن خـــارج المؤسســــة االســـتعانة 
لتطبيـــق التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي صـــرف 

 .مستحقات باستخدام البطاقة الذكيةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢/١/
٢٠١٥-

١/٣/
٢٠١٧ 

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
اإلداريــــــــــــــــــة 

 والمالية .

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســــــــم / العــــــــام 

 التفتيش .

لفئــة عنايــة اصـدرا البطاقــة الذكيـة 
 المؤسسة .
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 الهدف من معالجة أثارها الظاهرة ت

 الظاهرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجهة 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهة المسئولة 
عن المتابعة 

 والتقييم

 مؤشرات الحد من الظاهرة

عـــــدم وجـــــود بـــــرامج  ٨
محـــــــــــــــددة لرفـــــــــــــــع 
المعـــــــــــامالت مـــــــــــن 
المــــــديريات وضــــــعف 
التنســـــــــــــيق بــــــــــــــين 
المـــــديريات واللجـــــان 

 الخاصة .

  عــدم تحقيــق العدالــة
 .المعامالتفي رفع 

  ــــــــــى التشــــــــــجيع عل
 الفساد .

  تكــرار تــرويج طلبــات
الشـــمول بـــاكثر مـــن 

 مديرية .

ضــــــــــــمان الشــــــــــــفافية 
والنزاهـــــــــــة والكفـــــــــــاءة 

 بالعمل .

الضوابط  وٕاتباعوااللتزام  وضع آلية محددة
فـي رفـع  المحددة من قبل رئيس المؤسسة

المعــــامالت مــــن المــــديريات الــــى اللجــــان 
لهذه  حالتهاإلالخاصة وتحديد سقف زمني 

  اللجان .

٢/١/
٢٠١٥-

٢/١/
٢٠١٦ 

دائـــرة شـــؤون 
المــــــــــــديريات 
واللجــــــــــــــــــان 

 الخاصة .

مكتب المفتش  •
قســــم / العــــام 

 التفتيش

وضــــــــع بــــــــرامج محــــــــددة لرفــــــــع 
 المعامالت الى اللجنة الخاصة .  

ضـــعف التخطـــيط فـــي  ٩
مجـــــــــــال اســـــــــــتغالل 
ـــــــــــة  المـــــــــــوارد المالي
المخصـــــص إلنشـــــاء 
مبـــــــــــــاني خـــــــــــــاص 

 بالمؤسسة .

  لـدوائر ضيق األماكن
المؤسســـــــة تناســـــــبًا 
ــــــــــة  بحجــــــــــم الهيكلي
بموجـــــــــــب قـــــــــــانون 

 ٣٥المؤسســـــة رقـــــم 

 . ٢٠١٣لسنة 

  عدم استغالل المـوارد
ـــــــاء  المخصصـــــــة لبن

المشــــــــاريع ضــــــــمن 
 .الموازنة 

تحســــــــــــين وتحقيــــــــــــق 
الكفـاءة االقتصـادية فــي 
اســــــــتخدام واســــــــتغالل 

المخصصــة فــي المــوارد 
 .الموازنات

  االستعانة بخبراء من خارج المؤسسة
فريق عمل من االختصاصـات تشكيل 

 الفنية واإلدارية .

  وضع خطة عمل متكاملة إلنشاء مقر
ة للمؤسســـــة يناســـــب حجـــــم الهيكليـــــ

 .بموجب قانون المؤسسة

  أعـــــداد خطـــــة عمـــــل متكاملـــــة فـــــي
 استغالل االستمالكات من األراضي .

 

 

 

 

 

٢/١/
٢٠١٥-

٢/١/
٢٠١٧ 

 مستمرة

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
االقتصـــــــــادية 
 واالجتماعية.

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســــــــم / العــــــــام 

 الرقابة والتدقيق

  المباشــــــرة فــــــي إنشــــــاء مقــــــر
 للمؤسسة .

  المباشرة في اسـتغالل األراضـي
المخصصة والمستملكة للغرض 

 من اجله . استملكت الذي
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الهدف من معالجة  أثارها الظاهرة ت
 الظاهرة

المدة  خطط المعالجة
الزمنية 
 المقدرة

الجهة 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهة المسئولة 
عن المتابعة 

 والتقييم

 مؤشرات الحد من الظاهرة

عــــدم تثبيــــت الكلفـــــة  ١٠
التخمينيــــة للمشــــاريع 

للفقـرات  دقيقةبصورة 
 الواجب تنفيذها .

  ـــف ـــى الكل التجـــاوز عل
التخمينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والتخصيصــــــــــــــــــــــــــات 
للمشـــــــاريع و أوامــــــــر 

 الغيار 

منـــــــع وقـــــــوع أعمـــــــال 
التبــــذير والغــــش ورفــــع 
مســــــــتوى المســــــــؤولية 

 والنزاهة

االســـتعانة بخبـــراء مـــن خـــارج المؤسســــة 
تشــــكيل فريــــق عمــــل مــــن االختصاصــــات 
الفنية و االقتصادية و المالية لكل مشروع 
ومــن ذوي الخبــرة الفعليــة فــي هــذا المجــال 

ـــــة لل ـــــت الكلـــــف التخميني مشـــــاريع و .تثب
 .لكل فقرة و دقيقية بصورة تفصيلية

٢/١/
٢٠١٥-

٢/١/
٢٠١٧ 

 مستمرة 

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
ية االقتصـــــــــاد

 واالجتماعية 

مكتـــــب المفـــــتش  •
قســــــــم /  العــــــــام

 الرقابة والتدقيق

  عـــــدم التجـــــاوز علـــــى الكلـــــف
التخمينيــــــــة فــــــــي المشــــــــاريع 

ــــــــة ــــــــاالة المحال ــــــــي  او المغ ف
 .وضعها

لقانونيــة ا رقلــة الكــواد ١١
لمتخصصة والكفـؤءة ا

الـــدائرة القانونيـــة فـــي 
 و واللجـــــان الخاصـــــة

حجم االعمـال الملقـاة 
 على عاتقها 

  متابعــــــة ضــــــعف فــــــي
القضــايا المنظــورة مــن 
قبــــل القضــــاء المــــدني 
فيمـــا يخـــص الـــدعاوى 
المقامة ضد المؤسسـة 
مـــن االشـــخاص الـــذين 
ردت طلبــــــــــــــــــــاتهم او 
ابطلت قـرارات شـمولهم 

 بقانون المؤسسة .

  ــــة ــــي متابع الضــــعف ف
ـــى  القضـــايا المحالـــة ال
محـــــــاكم التحقيـــــــق او 
هيئــة النزاهــة والمقامــة 
ضـــــد اشـــــخاص ثبـــــت 

االرتقـــاء وتحســـين اداء 
واللجان الدائرة القانونية 

 الخاصة .

 واللجــــان الخاصــــة رفــــد الــــدائرة القانونيــــة

ـــــــــوئين  باعـــــــــداد مـــــــــن المـــــــــوظفين الكف

 المتخصصين بالجانب القانوني.

٢/١/
٢٠١٥ -

٢/١/
٢٠١٦ 

ــــــــــــــــــــــدائرة  ال
ـــــــــــــــة  القانوني
والـــــــــــــــــــدائرة 
 االداريــــــــــــــــــة

والماليــــــــــــــــــة 
ودائرة شؤون 

 اللجان.

مكتـــــب المفـــــتش  •
العـــــــــــام قســـــــــــم 

وقســم  التحقيقــات
 التفتيش .

  نســبة حســم القضــايا المنظــورة
  من قبل القضاء وهيئة النزاهة

  المعــــامالت فــــي  نســــبة حســــم
 اللجان الخاصة .
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جريمــة ارتكــابهم افعــال 
ســــببت اضــــرار ماديــــة 
ومعنويــــــــــة مباشــــــــــرة 

 للمؤسسة .

  االرباك وتلك�و وت�أخير
ف����ي انج����از االعم����ال 
والمعامالت في اللجان 

 . الخاصة

 


