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  ًٞ(كوٌٞ املفتؽ اهعاَ) املقذ 
 

 َُبزٝ عّ ًلتب املفتؽ اهعا 
  ٌٛٚملؤطظٞ اهظذِا١ اهظٚاطٚني اهلٚلى اهتِظ 
 ٚلى اهتِظٌٚٛ مللتب املفتؽ اهعاَاهل 
 ٛاملالن اه٘ظٚف 

  ٍإحصا٢ٚات اهتفتٚؽ ٗتقٍٚٚ األدا١ األٗي:اهقظ 
 ٞٚاهضٙاسات اهتفتٚؼ 
 تقٍٚٚ األدا١ 

 :ُٛإحصا٢ٚات اهتذقٚق اهقظٍ اهجا 
 ٛاهتذقٚق املاه 
 تذقٚق اهعق٘د 
 ٜاهتذقٚق اإلداس 

 :إحصا٢ٚات اهتحقٚق اهقظٍ اهجاهح 
 اهؼلا٠ٗ ٗاهبالغات 
 اهتحقٚقات اهيت عٌى عوٚٔا امللتب 
 اهتحقٚق تصِٚف ُتا٢ر أعٌاي 
 األً٘اي اهعاًٞ احملافظ عوٚٔا 

 :إحصا٢ٚات اهتجقٚف ٗاهتط٘ٙش اهقظٍ اهشابع 
 ٞٓتط٘ٙش املٔاسات ُٗؼش ثقافٞ اهِضا 
 اهذساطات ٗاهبح٘خ 
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  ٍاهتظوٌات :ارتاًعاهقظ 
 تقٍٚٚ األدا١

  ٍباطرتداعٔا امل٘صٟ االساضٛ قطع ًتابعٞ :اهظادغاهقظ 

 سٜاهتذقٚق اإلدا

  ٍ2018املِفز ًّ ارتطٞ اهظِ٘ٙٞ هعاَ  :اهظابعاهقظ  
 األً٘اي اهعاًٞ احملافظ عوٚٔا

  ٍ2019ارتطٞ اهظِ٘ٙٞ هعاَ  :اهجاًّاهقظ   
 اهذساطات ٗاهبح٘

  ٍاهتِظٚق ًع ادتٔات اهشقابٚٞ :اهتاطعاهقظ  
 تقٍٚٚ األدا١

  ٍاملؼاسٙعًتابعٞ  :اهعاػشاهقظ   
 اهتذقٚق اإلداسٜ

  ٍعوٚٔاتقذٍٙ ارتذًات ٗاالدا١ اهعــــــــاَ هوٌؤطظٞ :اذتادٜ عؼشاهقظ 
 ٙق اداسٜاهتذق

  ٍاطرتاتٚذٚٞ امللتب يف ًعادتٞ اهظآش اهظوبٚٞ  :عؼش اهجاُٛاهقظ 
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 المقدمة
 )كلمة المفثش العام(

واداة تقيررررررررررري   مررررررررررران و مسررررررررررراراالصرررررررررررمام  او مؤسسرررررررررررةاي وزارة فررررررررررر   مكثرررررررررررع المفرررررررررررثش العرررررررررررام يعثبررررررررررر 
ثقررررررررررررر يم  لل  ررررررررررررر     ا ررررررررررررر  العمرررررررررررررم االداري و المرررررررررررررال  و القرررررررررررررا     و الثصررررررررررررر ي  ل وتقررررررررررررر ي  االدا 

 كافرررررررررررة و االرتقرررررررررررا   مسرررررررررررث   معرررررررررررايي  العمرررررررررررم و الثصررررررررررردي لعمليرررررررررررا  الفسررررررررررراد  المؤسسرررررررررررة عمرررررررررررم
اجررررررررر ا ا  سررررررررر ا المؤسسرررررررررة فررررررررر  كافرررررررررة الم ررررررررراال  و الث كرررررررررد مررررررررر  سررررررررري سا وفررررررررر   وكررررررررر ل  اشررررررررركال 

مكاتررررررررع المفث رررررررري  العمرررررررر ميي  لثكرررررررر ن عرررررررري  االسرررررررداو الم سرررررررر مة ل ررررررررا و الثرررررررر  مرررررررر  اجل ررررررررا ا  ررررررر   
ال  رررررررر و علررررررررا ت رررررررر  االعمررررررررال و مررررررررا ترررررررر  ا  ررررررررازا  ألجررررررررمو وضررررررررمي  لرررررررر ةي  ال  ررررررررة المع يررررررررة و اذن 

علررررررررا تق يم ررررررررا و تع يرررررررر  مرررررررر ا   القرررررررر ة  وفرررررررر  مررررررررا وارررررررر  لرررررررر  و ت ديررررررررد مرررررررر ا   ال ررررررررع  و العمررررررررم
ليثرررررر لا سرررررر ا  سرررررر ا المكثررررررعلثكرررررر ن م الرررررر  ل ررررررا لرررررر ا ال ررررررد مرررررر  ممارسررررررة العمررررررم ال  ررررررا   مرررررر  ورررررر ل 

المسررررررررؤولية ال  ا يررررررررة فرررررررر  م ررررررررال الثررررررررد ي  و الثفثرررررررريش و الثقرررررررر ي  و ترررررررردريع كرررررررر ادر سرررررررر ا المؤسسررررررررة 
مرررررررررر   فرررررررررر  ت رررررررررر ي  العديررررررررررد 5102-5102تيررررررررررن وضرررررررررر  مكثب ررررررررررا واررررررررررة اسررررررررررث اتي ية ل عرررررررررر ام 

, وواررررررررررة مثا عررررررررررة و معال ررررررررررة لثلرررررررررر  الظرررررررررر اس  مرررررررررر  ورررررررررر ل ا امررررررررررة الرررررررررردورا  و الظرررررررررر اس  السررررررررررلبية 
ال ررررررررردوا  الثع يفيرررررررررة لمررررررررر اف  المؤسسرررررررررة و لررررررررر  يررررررررردو  مكثب رررررررررا ج ررررررررردا ازا  تقررررررررردي  ال ررررررررردما  مررررررررر  
ورررررررر ل تعاو رررررررر  مرررررررر  ادارة المؤسسررررررررة فرررررررر  ا رررررررردا  الرررررررر  ي و الم رررررررر رة فرررررررر  كافررررررررة ال  ا ررررررررع ا داريررررررررة و 

  رررررررا   السررررررر  ي المثم ررررررررم  مل ررررررر  عررررررر  و الف يرررررررة لررررررر ل  شررررررر   مكثب ررررررررا  ث رررررررمي  الماليرررررررة والقا   يرررررررة
وتسررررررررررع  فرررررررررر  سرررررررررر ا الثق يرررررررررر و الث قيرررررررررر  و تقرررررررررر ي  االدا  والثررررررررررد ي    الثفثرررررررررريش و الث رررررررررر ي  ثرررررررررراة  

سياسررررررررة الدولررررررررة  صرررررررر رة عامررررررررة ووص صررررررررية مؤسسررررررررة السرررررررر  ا   صرررررررر رة واصررررررررة و  مررررررررا ال يثقررررررررا   او 
يع  رررررررم مسرررررررار العمرررررررم فررررررر  المؤسسرررررررة و العمرررررررم  صررررررر رة الف يررررررر  ال اترررررررد المث رررررررا   مرررررررا  ررررررري  ال  رررررررة 

 . ال  ا ية وال  ة الث في ية 
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  ب ة ع  مكثع المفثش العام

تعثبرررررررر  مكاتررررررررع المفث رررررررري  العمرررررررر ميي  اتررررررررد االج رررررررر ة ال  ا يررررررررة الثرررررررر  تمررررررررارس عمل ررررررررا  م جررررررررع االمرررررررر  
تيرررررررررن ت سررررررررر  مكثرررررررررع المفرررررررررثش العرررررررررام  5112( الصرررررررررادر مررررررررر  سرررررررررلاة االةرررررررررث و فررررررررر  عرررررررررام 25)

( 02 م جرررررررررررع االمررررررررررر  الررررررررررردي ا   ر ررررررررررر  ) 5112فررررررررررر  مؤسسرررررررررررة السررررررررررر  ا  السياسررررررررررريي  فررررررررررر  عرررررررررررام 
( فررررررررررررررررر  220/515مررررررررررررررررر     )م ر ن /الصرررررررررررررررررادر مررررررررررررررررر  مكثرررررررررررررررررع رةررررررررررررررررري  الررررررررررررررررر زرا   الكثرررررررررررررررررا  ال

, يمرررررررررررارس المكثرررررررررررع عملررررررررررر  علرررررررررررا   رررررررررررا  عمرررررررررررم مؤسسرررررررررررة السررررررررررر  ا  السياسررررررررررريي   02/0/5112
المعررررررررردل  5116( لسررررررررر ة 6ر ررررررررر  )الثررررررررر  ت سسرررررررررة  م جرررررررررع  رررررررررا  ن مؤسسرررررررررة السررررررررر  ا  السياسررررررررريي  

الرررررررررر ي  رررررررررر  علررررررررررا )ا  ررررررررررا مؤسسررررررررررة ودميررررررررررة تقرررررررررردم  5105( لسرررررررررر ة 52و م جررررررررررع  ررررررررررا  ن ر رررررررررر  )
 اة  الم ثمررررررررررررر  الع ا ررررررررررررر  وسررررررررررررر   السررررررررررررر  ا  و المعثقلررررررررررررري  وررررررررررررردمات ا ل ررررررررررررر ي ة م مرررررررررررررة مررررررررررررر  شررررررررررررر

السياسررررررررريي  و الم ث ررررررررر ي  ( لثع ي ررررررررر   عررررررررر  مرررررررررا ل ررررررررر    ررررررررر  مررررررررر  ممارسرررررررررا  ال ظرررررررررام الباةرررررررررد مررررررررر  
 .ال  و اضا اد و ج ر وت مان و مصادرة ألم ال   و ت ما    م  ت  ال  ية 

علرررررررا ال يرررررررارا  ومررررررر  المع  رررررررا  الثررررررر  واج رررررررة مكثب رررررررا سررررررر   لرررررررة الث صررررررري  المرررررررال  ممرررررررا لررررررر  ا ررررررر  
 مكثب ا تسع ال دول اد اا : تين  لغة م از ة الثفثي ية و زيارا  تق ي  االدا  ,

 
 

  سبة اال  از المص وو الث صي  اس  ال سا   
 %25 0122561220 0052250502 تع ي ا  الم افي  0
 %22 25122162 52221111 الث غيل  5
 %22 0020226161 0501560502 م م   الم از ة 5
 
 

 

 

 م تظة 
% م  61%( وذل  ك ن وزارة المالية تم ل مكثب ا   سبة 22ان  سبة ص و ال فقا  الث غيلية البالغة )

 ال صة ال   ية لل فقا  الث غيلية .
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 هوٌؤطظٞاهلٚلى اهتِظٌٚٛ 

ٗاهزٜ مب٘دبٕ مت حتذٙذ  2015( هظِٞ 1صذس اهِظاَ اهذاخوٛ هوٌؤطظٞ سقٍ )

املؤطظٞ كٌا ًبني ادُاٖ ٗكزهم مت اهرتٙح يف تفعٚى تؼلٚالت ٗدٗا٢ش 

 بعض اهذٗا٢ش بظبب قوٞ اهتخصٚصات املاهٚٞ .

  دواة  و ت كي   المؤسسة
 6اال سام /  الداة ة االدارية والمالية اوال
 5اال سام /  الداة ة القا   ية  ا يا  
 5اال سام /  داة ة ال ؤون اال ثصادية و االسث مار  ال ا
 02الل ان/ 06الف و / 5اال سام /  داة ة شؤون المدي يا  و الل ان ال اصة را عا  

 مكثع رةي  المؤسسة وامسا  
 سيئة الاع  سادسا  
  س  الع  ا  و االع م سا عا  
  س  اعادة ال ظ   ام ا  
  س  ال  ا ة و الثد ي  الداول  تاسعا  
  س  العق د عاش ا  

 الم ا  ي  شؤون س   تادي ع  
  س  ال اسبة و المعل ماتية  ا   ع  
  س  ص دوق رعاية الس  ا     ة ع  
  س  الث سي  ال زاري و الثصاري  االم ية ار عة ع  

 ًالحظٞ

ــش    ــزا اهتقشٙــ ــذاد ٓــ ــٞ اعــ ــٞ هلاٙــ ــٛ هوٌؤطظــ ــى تِظٌٚــ ــذ ٓٚلــ ال ٙ٘دــ

ــتٌشٝ ب  ــذاتِا املظــ ــٍ تاكٚــ ــسغــ ــزٖ   ؼ ــ ــذ ٓــ ــح مت حتذٙــ ــ٘ث حٚــ اْ امل٘ضــ

 2018-2015اطرتاتٚذٚٞ ًلتبِا هعاَ  اهظآشٝ يف
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 ال يكم الث ظيم  للمكثع

 

  املالك الوظيفي 

 

 ت سيع اج ر عق د م ك العدد الكل  الم ك ال ايف 
 55 / 022 0151 0525 عدد م اف  المؤسسة
 / / / 22 22 عدد م اف  المكثع

 55 / 022 0002 0552 الم م  
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 الثفثيش و تقيي  االدا القس  االول : اتصاةيا  
 :  ال يارا  الثفثي يةاوال

 الث  ت  رصدسا الم الفا عدد  عدد الثقاري  عدد ال يارا 
22 22 22 

 

 االحضائيات التفضيمية لمزيارات التفتيشية 

 الداة ة
عدد 

الث كي   
 الكل 

عدد 
الث كي   
الث  تمة 
 زيارت ا

عدد 
 ال يارا 

عدد 
 الثقاري 

عدد 
الم الفا  
الث  ت  
 رصدسا

 سبة عدد 
ال يارا  
الا عدد 
 الث كي  

 %16 7 1 1 1 6 الداة ة االدارية والمالية

 %33 4 1 1 1 5 الداة ة القا   ية

 / / / / / 5 داة ة ال ؤون اال ثصادية و االسث مار

 %75 72 25 25 24 55 داة ة شؤون المدي يا  و الل ان ال اصة

 %11 5 1 1 1 2 مكثع رةي  المؤسسة
 

 تضٍيف ٌتائخ الزيارات التفتيشية 

الث   الم الفا 
 ت  رصدسا

(22) 

 الم الفا عدد 
الث  تمة 
 معال ث ا

الث   الم الفا عدد 
الفة ل ان ت قيقية 

  صددسا

الث   الم الفا عدد 
  ل  تث  معال ث ا م  
 ال  ة المع ية

 الم الفا عدد 
الث  ل  تقث ن 
  المصاد ة

  يد المثا عة

 / / 33 / 52 العدد

 / / % 35  / %65 ال سبة

العدد الكل ُّ 
للث كي   
 ال اضعة للثقيي 

عدد 
الث كي   
 الُمقيَّمة

عدد 
الم تظا  
 الُم  َّصة

عدد الل ان 
الث قيقيَّة 
 الُمؤلَّفة

عدد 
الُم تظا  
الث  تمَّة 
 ُمعال ث ا

عدد الُم تظا  
تث  الث  ل  

ُمعال ث ا م   بم 
 ال  ة المع يَّة

عدد 
الم تظا  
الث  ل  تقث ن 
  الُمصاد ة

  يد الُمثا عة

22 02 522 - 22 56 00 065  
%00 %55 %1 ال سبة  2%  65%  

          تقييي االداءثاٌيًا : 

تممممممم تقرممممممم تق ت قلمممممممقتت2016-2015-2014-2013تممممممم تقوممممممم ق تت ممممممم ل تق ق ت ممممممم   ت      ممممممم ت  وممممممم ق ت 

 1/11/2018(تريت191/3293)تتخ/تت قئلستق      تبكت بن تب  ع  
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 القس  ال ا   : اتصاةيا  الثد ي       

 الثد ي  المال ُّ   وال :

 عدد الُم الفا  الث  ت َّ رصدسا المد َّقة عدد الُمعام   المالية
002 22 

 
    تص ي   ثاة  الثد ي  المال 

الرُم الفا  
 الث  ت َّ رصدسا

(22) 

عدد 
الُم الفا  

تمَّة الث  
 معال ث ا

عدد الُم الفا  
الث   ُل َفة ل اٌن 

ت قيقيٌَّة 
  صددسا

عدد الُم الفا  
الث  ل  تث  
معال ث ا م  
 ال  ة المع يَّة

عدد 
الُم الفا  
الث  ل  تقث ن 
  الُمصاد ة

  يد المثا عة

 25 / / / 20 العدد
 %22 / / / %25 ال سبة

 

 تد ي  العق د  ا يا :

 الث  ت َّ رصدسا  الفا عدد المُ  قةد َّ المُ  العق دعدد  للعق د العدد ا جمال ُّ 
 1 1 (0مل   عقد)

 %1  سبة ا   از )%(
 

 تص ي   ثاة  تد ي  العق د 

الُم الفا  الث  
 ت َّ رصدسا

عدد الُم الفا  
 الث  تمَّة معال ث ا

عدد الُم الفا  
الث   ُل َفة ل اٌن 
 ت قيقيٌَّة  صددسا

عدد الُم الفا  
الث  ل  تث  
 ُمعال ث ا

عدد الُم الفا  
الث  ل  تقث ن 
  الُمصاد ة

  يد المثا عة

 / / / / / العدد
 / / / / / ال سبة
 رٜ اهعذد  /قظٍ اهعق٘دكتاب ًلتب س٢ٚع املؤطظٞ 7/1/2019بتاسٙخ  ٗسدُا

حٚح اػاست اهفقشٝ ثاًُٚا ًِٕ ًوحق عقذ ٗٓ٘ قٚذ  2018/ 26/12( يف 533)

 االجناص.
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 : التدقيق االداريثالجًا 

  

 عدد الم الفا  الث  ت  رصدسا عدد المعام   االدارية المد قة
226 20 

 

 

 

 

 

 تضٍيف ٌتائخ التدقيق االداري 

الث   الم الفا 
 ت  رصدسا

عدد 
 الم الفا 
الث  تمة 
 معال ث ا

 الم الفا عدد 
الث  الفة ل ان 
 ت قيقية  صددسا

 الم الفا عدد 
الث  ل  تث  

معال ث ا م  ال  ة 
 المع ية

عدد الم الفا  
الث  ل  تقث ن 
  المصاد ة

  يد المثا عة

 / / / / 20 العذد
 / / / / %011 النسبة

 

 وتابعة كشف الذوي املالية 

 عدد ال ي  افص  ا ع  ذمم   المالية عدد الم م لي   الك  
5 5 

 

 

 

 

887و  تق  ع  التتقال ققل تق   ق  ت    تق تفتلشت 
16و  تق  ع  التتقال ققل تق   ق  ت  ث ل تق فققتتقال  طتت 
53ق     ل تو  تق  ع  التتقال ققل تق   ق  تت   ث ل تق  نط  ت 
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 القس  ال الن : اتصاةيا  الث قي 
 ال كاو  و الب غا  اوال  :

 العدد الكل  الثفاصيم
 الم   

 ال سبة العدد
 %55 212 0122 ال كاو  و الب غا 

 

 تضٍيف الشلاوى و البالغات عمى وفق جّة الورود 

 العدد الكل  مصدر ال رود
 الم   

 ال سبة العدد
 %55 2 00 ص دوق ال كاو 
 %51 66 22 الب يد االلكث و  
 %20 2 05 ال   الساو 
 %21 5 6 المؤسسة
 %5 6 22 سي ة ال  اسة

 - - - دي ان ال  ا ة المالية
 %011 0 0 لم ل  ال زرا  االما ة العامة

 - - - م ل  ال  ا 
 - - - م ل  الق ا  االعلا

 - - - الم افظة او م ل  الم افظة
 %61 05 51 ت كي   المؤسسة
 %1 - 0 وساةم االع م
 %65 052 551 تدوي  افادة

 %52 0 2 اوبار م  م ا 

 22 265 220 او  
 %55 212 0122   مالم 

  الشيد رئيص املؤسشة وَ ووظفي املؤسشة  بأوزالفقزة بعٍواُ اخزى ِي جلٍة تدقيقية تشلمت

 وولتبٍا وبزئاسة احد اعطاء ووظفي امللتب
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 تضٍيف الشلاوى و البالغات عمى وفق االجزاء املتخذ 

 ال سبة العدد االج ا  المث  
 %1.02 5 ت لي  ل  ة ت قيقية

 -  - الث تيد م  شك   او   غ سا  
 %1.52 5 الم الة علا ج ة او  

 %55 552  يد المثا عة
 %55 212 الم   ة
 %011 0122 الم م  

 التحقيقات اليت عىن عميّا امللتب ثاٌيًا :

  ( ًحضزًا 8108المحاُ التحقيقية املؤلفة خاله عا ) 

 ال سبة العدد الثفاصيم
 %65.2 01 الل ان الم   ة م   بم مكثع المفثش العام

 %55.2 6 الل ان الث  مازالة  يد المثا عة
 06 الم م  

 

 التحقيقات املدورة وَ العاً املاضي 

 ال سبة العدد الثفاصيم
 %25.2 02 الث قيقا  المدورة م  العام الماض  الث  ا     ف  العام ال ت 
 %05.2 5 الث قيقا  المدورة م  العام الماض  الث  مازالة  يد المثا عة

 06 الم م  
 

 التحقيقيات املضادق عميّا 

عدد الث قيقيا  الم   ة م  
  بم مكثع المفثش العام

عدد الث قيقيا  الث  تمة 
 المصاد ة علي ا

  سبة المصادق علي ا

52 52 011% 
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 التوصيات املضادق عميّا 

عدد الث صيا  )م  جا  الث قي ( المقدم 
 م   بم مكثع المفثش العام

) م  جا  عدد الث صيا  
 الث قي ( المصادق علي ا

  سبة المصادق علي ا

55 50 25% 

 

 تضٍيف ٌتائخ اعىاه التحقيق ثالجًا :

الث صيا  ) 
م  جا  
الث قي ( 

 المصادق علي ا

الم الة 
علا 
 الق ا 

الم الة علا 
 سي ة ال  اسة

ف   عق  ة 
 ا  با ية

الم الة 
علا ل  ة 
 الث مي 

سيا ا  
 الم م   المغلقة ادارية

 50 05 25 0 01 5 5 العدد
 %05 %22 %0.2 %02.0 %2.5 %2.5 ال سبة

 

 تضٍيف ٌتائخ التحقيق عمى وفق املٍضب الوظيفي 

 هذير عام فأعلى التفاصيل
هعاوى هذير 
عام او هذير 

 قسن
 اجملوىع دوى رلك

 3 3 - - عمى ِيأة الٍزاِة اعدد املوظفني الذيَ أحيمو

 3 3 - - )غري ووظفني( عمى القطاء اعدد الذيَ أحيمو

عدد املوظفني الذيَ صدرت حبقّي عقوبة 

 اٌطباطية فقط
ت10ت9ت1 -

عدد املوظفني الذيَ احيموا عمى جلٍة 

 التطىني املزكزية
- - 1 1 

 12 11 - 1 عدد املوظفني الذيَ اغمق التحقيق حبقّي

 



 

 13          8102التقرير السنوي لعام  

       

 االٌطباطية الضادرة تضٍيف ٌتائخ التحقيق عمى وفق املٍضب الوظيفي و العقوبة 

 هذير عام فأعلى ةنىع العقىبة االنضباطي
هعاوى هذير 
عام او هذير 

 قسن
 اجملوىع دوى رلك

ت3ت2ت1 - لفت ٌظز

ت5ت3ت2 - االٌذار

 - - - - قطع راتب

 - - - - التوبيخ

 - - - - اٌقاص راتب

 2 2 - - تٍزين درجة

 - - - - الفضن

 - - - - العزه

 االوواه العاوة احملافظ عميّا رابعا :

االهىال املىصى  االهىال املسرتجعة
 باسرتجاعها

االهىال التي مت هنع 
 جموىع االهىال هذرها

020,515,625 622,555,222 52,116,211 202,225,251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م تظة
مبشادعــــٞ ٗ تــــذقٚق اهٚــــات  2018باػــــش امللتــــب ٗضــــٌّ ارتطــــٞ اهظــــِ٘ٙٞ هعــــاَ  

ــٚني     ــتقوني اهظٚاطــ ــذِا١ ٗ املعــ ــاٝ اهظــ ــٟ قِــ ــلِٚٞ عوــ ــٛ اهظــ ــٚر االساضــ ختصــ

ــٞ   ــات )اهذٙ٘اُٚــ ــ   –يف احملافظــ ــى  –ٗاطــ ــٚر    –بابــ ــح اْ اهتخصــ ــشبال١ ( حٚــ كــ

قــــذ مت ًــــّ قبــــى االداسات احملوٚــــٞ يف احملافظــــات املــــزك٘سٝ قبــــى تؼــــلٚى  ــــا 

ٙظــــتوضَ ًعــــٕ ادــــشا١ اهتــــذقٚق هوٌظــــتفٚذّٙ ًــــّ ت٘صٙــــع االساضــــٛ عوــــٟ قِــــاٝ 

( دتـــــاْ 8اهظـــــذِا١ ٗ املعـــــتقوني اهظٚاطـــــٚني ٗعوٚـــــٕ طـــــبق ٗ اْ مت تؼـــــلٚى )

ــاَ     ــح مت عــ ــٞ يف امل٘ضــــ٘ث حٚــ ــاي 2018حتقٚقٚــ ــٚر ) ابطــ ( قطعــــٞ اس  40ختصــ

 يف مجٚع احملافظات املزك٘سٝ اعالٖ   
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 احضائيات التجقيف و التطويز القشي الزابع :

 اواًل: تطويز املّارات و ٌشز ثقافة الٍزاِة

 الدورات التدريبية املقاوة وَ قبن امللتب 

ال  ة الث  ت   ع  ان الدورة  
 الث سي  مع ا

 اال عقادتاريخ  مكان اال عقاد
 عدد الم اركي 

م  م اف  
 المكثع

م  
 المؤسسة

 الم م  

 / اجازا  الم افي  وا  اع ا 0
ت      عدي / 
 مق  المؤسسة

56-
52/5/5102 2 55 52 

 /  ا  ن ا  با  م اف  الدولة 5
ال  يد تسام الدي  
 / مق  المكثع

05-
02/2/5102 2 0 01 

 /  ا  ن ا  با  م اف  الدولة 5
مدي ية س  ا  
 ال    االش و

01-
05/5/5102 

6 05 02 

2 
مكاف ة الفساد المال  

 واالداري
/ 

ت      عدي / 
 مق  المؤسسة

05-
06/2/5102 

2 22 25 

2 
مكاف ة الفساد المال  

 واالداري
 مدي ية س  ا   ا م /

55-
51/2/5102 

0 56 55 

6 
مكاف ة الفساد المال  

 واالداري
/ 

مدي ية س  ا  
 ميسان

5-6/2/5102 1 00 00 

 مدي ية س  ا  ك ك ك /  ا  ن ا  با  م اف  الدولة 5
55-

52/2/5102 2 2 05 

 / اص ل الث قي  االداري 2
ال  يد تسام الدي  
 / مق  المكثع

2-
5/00/5102 06 5 55 

 مدي ية س  ا  ك ك ك / االدارة و وااةف ا 2
6-

2/00/5102 2 01 02 

01 
 ضافة االج ا ا  االدارية 
 ال دمة

/ 
ت      عدي / 
 مق  المؤسسة

02-
55/00/5102 1 05 05 

 / اج ا ا  الث قي  االداري 00
مدي ية س  ا  
 ال    االش و

5-
6/05/5102 5 50 55 

 525 الم م  
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 ورش العىن و الٍدوات التجقيفية املقاوة وَ قبن امللتب 

ال  ة الث  ت   ع  ان ال رشة او ال دوة  
 مع االث سي  

 تاريخ اال عقاد مكان اال عقاد
 عدد الم اركي 

م  م اف  
 المكثع

م  
 المؤسسة

 الم م  

 مق  المكثع / ال بكة الداولية 0
56-

55/5/5102 05 / 05 

الية اعداد الثق ي  الس  ي  5
 وال ص  الس  ي

 5 / 5 5/5/5102 مق  المكثع /

 02 الم م  

 

 

  اليت شارك فيّا ووظفو ولتب املفتش العاًالدورات التدريبية اخلارجية 

 عدد الم اركي  تاريخ اال عقاد مكان اال عقاد لدورةع  ان ا  
-50 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد إدارة األزما  0 52/0/5102  5 

52/0 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد ف   وت ليم ال كاو  والب غا  8 - 0/5/5102  0 

االج ا ا  االدارية ودورا ف  مكاف ة الفسادتبسي   3 -2 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد  2/5/5102  0 

-00 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد السل  واالما ا  ومعال ث ا تسا يا   4 02/5/5102  5 

-02 جامعة  غداد/م ك  الثعلي  المسثم  دورا  اللغة اال كلي ية وال اس   5 55/5/5102  0 

5102( لس ة05 ا  ن الث مي  ر   ) 6 -02 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد  55/5/5102  0 

-02 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد ال  اة  القياسية ف  العق د ال ك مية 7 55/5/5102  0 

52/5 جامعة الك فة اساسيا  ال اس   8 - 0/5/5102  0 

ودورا ف  مكاف ة الفساد     قافة ال  اسة  9 52/5 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد  - 0/5/5102  5 

-2 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد الصياغة القا   ية 01 02/5/5102  0 

-56    عدي مق  المؤسسة  اعة ت   اجازا  الم افي  وا  اع ا 00 52/5/5102  2 

االسث اتي يا الث اي  االسث اتي   ووض   08 -00 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد  02/5/5102  0 
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-02 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد ادارة ال  ة والثعامم م  ضغ  ا  العمم 03 55/5/5102  5 

 0 5102\2\2-0 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد ال  كمة االلكث و ية 04

لل  ا  ال  ا يةالية اعداد الم از ا   05 -02 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد  02/2/5102  0 

5102لس ة5تعليما  ت في  العق د ال ك مية ر   06 -55 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد  56/2/5102  5 

-52  اعة ال  يد تسام الدي  مق  المكثع  ا  ن ا  با  م اف  الدولة والقاا  العام 07 56/2/5102  2 

-52 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد اعداد الثقاري  علا وف  اال ار الم دد 08 56/6/5102  0 

-2 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد ج يمة ال ش ة 09 05/5/5102  0 

-05 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد ال  كمة االلكث و ية 81 06/2/5102  0 

العمم االداريال  اسة وال فافية ف   80 -6 الم ك  ال     للثدريع والثا ي   01/2/5102  0 

-55 مدي ية س  ا  ك ك ك  ا  ن ا  با  م اف  الدولة 88 52/2/5102  2 

-05 مق  المؤسسة/ اعة ت      عدي مكاف ة الفساد المال  واالداري 83 06/2/5102  2 

-55 مدي ية س  ا   ا م مكاف ة الفساد المال  واالداري 84 51/2/5102  0 

-01 مم لية الف ا  االوس   ا  ن ا  با  م اف  الدولة والقاا  العام 85 05/5/5102  6 

-06 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد اج ا ا  الثفثيش االداري 86 51/2/5102  0 

لمكاف ة الفساداالكاديمية الع ا ية  المقا لة واالسث  ا  وفقا لقا  ن اص ل الم اكما  ال  اةية 87  55- 55/2/5102  0 

51/2 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد تقيي  االدا  المؤسس  لل  ا  ال  ا ية 88 - 2/01  0 

-5 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد اص ل الث قي  االداري واج ا ات  89 00/01  0 

-02 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد تبسي  ا ج ا ا  ا دارية ودورا ف  مكاف ة الفساد 31 02/01/5102  0 

-50 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد الث ليم المال  للمص وفا  38 52/01/5102  5 

الفساد من للحد الحكومية العقود صياغة اثر 33 الفساد لمكافحة العراقية االكاديمية   11- 15/11/2312  2 

االداري التحقيق اصول 34  مقر( الدين حسام) الشهيد قاعة 
 المكتب

4- 7/11/2312  16 

ووظائفها االدارة 35 كركوك سجناء مديرية   6- 2/11/2312  4 

 2 6/12/2312-2 االشرف النجف سجناء مديرية االداري التحقيق اجراءات 36

 24 المجموع
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  العاًورش العىن و الٍدوات التجقيفية اخلارجية اليت شارك فيّا ووظفو ولتب املفتش 

 عدد الم اركي  تاريخ اال عقاد مكان اال عقاد ع  ان ال رشة او ال دوة  
-52 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد اعداد الثقاري  وف  ا ار م دد  1 56/6/5102  0 
-2 دي ان ال  ا ة المالية الم از ثي  ال ارية واالسث مارية 2 01/5/5102  5 
ال ب ا  ف  م ال الثدريع والب  ثا  ا  المعل ما  وتبادل  3 2/5/5102 االكاديمية الع ا ية لمكاف ة الفساد   5 
-52 وزرة الدفا / كلية الدفا  ال     الث اي  االسث اتي   وا  سا علا االم  ال     4 52/00/5102  5 
 5 05/05/5102-00 ف دق ال شيد) اعة ال ورا ( )الم ث يا  واالدارة المالية( االليا  االسثئما ية 5

 01 الم م  

 الدراسات و البحوث ثاٌيًا:

 امللخص عنىاى الذراسة او البحث ت

الم از رررررررررة الثعا ديرررررررررة اسرررررررررث اتي ية   رررررررررن  ع ررررررررر ان  0
مقث ترررررررررررررررررة لل رررررررررررررررررد مررررررررررررررررر  الفسررررررررررررررررراد االداري و 

 المال 

تارررررررررررررررر ق الباتررررررررررررررررن الررررررررررررررررا السياسررررررررررررررررة ال  اةيررررررررررررررررة الم ضرررررررررررررررر عية 
و رررررررررر ق واالج اةيررررررررررة وترررررررررر  الثع يرررررررررر    رررررررررر اة  الفسرررررررررراد وا  اع ررررررررررا 

مكاف رررررررررررررة الفسررررررررررررراد االداري والمرررررررررررررال  وفررررررررررررر   ررررررررررررر ا ي  االج ررررررررررررر ة 
 ال  ا ية ووض  الث صيا  الم ةمة لث اوزسا.

السياسرررررررررررررررة ال  اةيرررررررررررررررة فررررررررررررررر    رررررررررررررررن  ع ررررررررررررررر ان  5
 مكاف ة ج اة  الفساد االداري و المالية

تارررررررر ق الباتررررررررن فرررررررر  سرررررررر ا الب ررررررررن مرررررررر  ف ضررررررررية مفادسررررررررا ان اعررررررررداد 
العقررررررررررررر د او وت اررررررررررررري  الم از رررررررررررررة العامرررررررررررررة وفررررررررررررر  اسرررررررررررررل    ظرررررررررررررام 

مايسرررررررررما الم از رررررررررة الثعا ديرررررررررة واسرررررررررث اتي ية تلررررررررر  الم از رررررررررة والررررررررردور 
المعثمررررررررررررررررد فرررررررررررررررر  مكاف ررررررررررررررررة الفسرررررررررررررررراد المررررررررررررررررال  واالداري وورررررررررررررررر   
 م م عرررررررررررة مررررررررررر  الث صررررررررررريا  الثررررررررررر  مررررررررررر  شررررررررررر   ا ال  ررررررررررر     ررررررررررر ا 
المفصررررررررررم الم رررررررررر  مرررررررررر  ورررررررررر ل اعثمرررررررررراد واررررررررررة واضرررررررررر ة ل عمررررررررررال 

 ال اجع ت في سا
 مكاف ررررررررررررة الفسرررررررررررراد مسررررررررررررؤولية  ررررررررررررن  ع رررررررررررر ان  5

 ال مي    ن تابيق  ف  المؤسسة
تاررررررر ق البات ررررررران فررررررر  سررررررر ا الب رررررررن الرررررررا الث سررررررري  المسرررررررثم  فررررررر  
العمرررررررررم والغرررررررررا  كافرررررررررة القيررررررررر د  ررررررررري  دواةررررررررر  المؤسسرررررررررة وتسرررررررررلي  
ال رررررررررر   علررررررررررا  عرررررررررر  ت رررررررررركي ت ا وت ديررررررررررد الم رررررررررراكم ووضرررررررررر  
ال لررررررررر ل والث صررررررررريا  الم اسررررررررربة ل رررررررررا كمرررررررررا تا  رررررررررا الرررررررررا مف ررررررررر م 

 ة.الفساد االداري والمال   ص رة عام
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  مت ايقاعها من قبل مكتبنا للذين التظلمات اليت  :  اخلامسالقسم

 مت مشوهلم بقانون املؤسسة خالفًا للتعليمات و الضوابط

قااااك مكتبناااا وجسااا  ملوتيهاااات امللااات  العااااك باااالت    و الت قااا  مااان     

الااااوا ىل  اك املكتاااا  ومااااا يتبعهااااا ماااان  اااا   و ملاااا قي  و     االخبااااا ات

 قااا  لبرياااابل و املللاااات و ملا اااة االهاااات تات العالقاااة وقااا  مل ااال       

يف بعضااااها اك اخااااذ االفاااااىلات لىلاااا ة الوةااااو  اك نتي ااااة جا اااااة       

الااااان وقاااا اان ةابتااااة ات مت ملنظاااايم العماااال هلااااذ  املهمااااة ماااان خااااال      

مكتبناااا و ماااو ل   الناااة مل قيقياااة ماااا  ة ماااا بااا       قيقياااة و 

 من املؤسسة .

 ومقسمة  االملي :ملظلم  915بلغ ع ىل التظلمات 

   ملظلمات قسم التلتي 

 284 الع ىل الكلي

 

 ملظلمات قسم الت قيقات 

 

 

 73 الع ىل الكلي

 مالحظة

 عاااااااال  لتهتااااااام عللدااااااا  م ااااااا ل  م ااااااا   ااااااا ه  ااااااا  ل     لتظلمااااااا  علمااااااا      

 ه اااااااااااااا   ( 4,800,000شااااااااااااااده    x 12 ل اااااااااااااا ه  400000)تقاااااااااااااا ه

فاااااا  ح لااااااة ل اااااا  شاااااا    لاااااار  ل اااااا ه  حاااااا     اااااا   ثم  م ئااااااةماللاااااال    

 35شاااااام    ذااااااح م  اااااا    لتظلماااااا    قاااااا      لم   ااااااة  لم اااااا   ه اااااا  

 لاااااااا    متلاااااااا ح      ااااااااه   لمم  حااااااااة لداااااااا     إلضاااااااا فة 2013ل اااااااا ة 

 .  م جم      لق    

 



 

 91         8102التقرير السنوي لعام  

 

    توزيم   يف التحقيقيم   اللجمد   : متدبعم    السمدس  القسم 
 السيدسيني واملعتقلني قندة السجندء على امراضي قط 

 

اسممممتاًارار ملتممممًساك بطمممم  املاتممممو يف تمممم قي  اليممممدك و ا ممممًاءاك       

صممممًق ا قمممموة المممموارسة بدلقممممدءو  لملممممً   السممممجندء و املعممممتقلني    

السيدسممممميني  مممممق  مممممض املهمممممدسق  علمممممى اضمممممدب    و  مممممو    

املعممم ب وبنمممدءار عليممم     3105( لسمممن  53بأحامممدا قمممدءو  املقسسممم  رقممم     

مبًا عممم  و  3102دا فقممم  بدامممً املاتمممو وضممماق الطممم  السمممنوي  لعممم    

تممم قي  اليمممدك الهممميا اكراضمممي السممماني  علمممى قنمممدة السمممجندء       

 –واسمممممم   –و املعممممممتقلني السيدسمممممميني يف اودفيممممممدك  ال يواءيمممممم  

كممممًبلء ( حيممممخ ا  التمتهمممميا قمممم    مممممق ق مممم  اكساراك     –بدبمممم  

 مممد يسمممتل ا معممم  ا مممًاء التممم قي     اوليممم  يف اودفيمممدك املممم كورة  

للاسمممتتي يق ممممق توزيممم  اكراضمممي علمممى قنمممدة السمممجندء و املعمممتقلني     

( جلممممد  يقيقيمممم   2السيدسمممميني وعليمممم  سمممم   و ا    تملمممماي      

( قطعمممم   01الهمممميا   ابطممممدب 3102عممممدا  يف يف املوضمممموث حيممممخ   

 ني يمممارض يف مجيممم  اودفيمممدك املممم كورة اعممملد  و اجلممم وب اسءمممدد      

 -التتدصي  الدص  ب لك :
 

 ع س قط  اكراضي اس  اودفي  ك

 50 ال يواءي  0

 0 واس  3

 0 بدب  5

 0 كًبلء 0
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 النشاط ت  
 المخطط حجم النشاط

 خالل السنة

حجم 
النشاط 
 الوارد

عدد 
 المنجز المدور

نسبة 
االنجاز 
 الفعلي

 المالحظات

اللجان التحقيقية المشكلة مع اللجان  1
 المدورة

 عدد اللجان
(85) 

19 19 58 :;%  

5 
طبع وأرشفة جميع اللجان التحقيقية 

 المنجزة
نظام االرشفة عدد 

(85) 69 17 85 155%  

اجراء التحقيق بالقضايا المحالة من قبل  6
 معالي رئيس المؤسسة

 عدد تقارير التدقيق
(7) 

< 6 15 ;6%  

إجراء التحقيق بالقضايا المحالة لو من  7
 قبل ىيئة النزاىة و ديوان الرقابة المالية

 عدد القضايا
(8) 

5 8 9 ;8%  

إجراء التحقيق بالقضايا المحالة لو من  8
 5المفتش العام 

  %>9 > ; 8 (8عدد اللجان )

 بيانات الرأي 9
عدد بيانات الرأي 

(18) 59 / 59 155%  

: 
متابعة تنفيذ توصيات اللجان التحقيقية 
المشكلة في مكتبنا مع الدوائر ذات 

 العالقة

 تقارير المتابعة
(85) 

11 17 58 155%  

; 
تدقيق اعمال اللجان التحقيقية المشكلة 

بالمؤسسة والمحالة من معالي رئيس 
 المؤسسة وتقديم التقارير بها

 اعداد تقارير
(7) 7 / 7 155%  

 تدقيق العقود >
 عدد العقود

(8) 
 وىو قيد االنجاز ;59/15/551غير مدقق لوروده في ملحق عقد  1

 الماليةكشف الذمم  15
عدد المكلفين 

بكشف الذمة المالية 
(:) 

: / : 155%  

 عدد التظلمات للتظلمات الواقعة نتيجة اعمال القسم 11
(75) 

6: / 6: 155%  

:   2018املهفذ مو اخلطة السهوية لعام  القسم السابع 

 /لقسم التخقيقات و الشؤوى القانونية: 2018املهفذ مو اخلطة السهوية أواًل 
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 قسم الزقابة والتدقيق :ل 2018طة السهوية اخلاملهفذ مو / ثانيا- 

 نوع النشاط ت
المخطط 

 )عدد(
 خالل السنة

نسبة  المنفذ حجم النشاط مدة التنفيذ
 االنجاز

 المالحظات

  %155 1 1 الفصل االول 1 :551تدقيق الحسابات الختامية لعام  1
  %155 55 55 سنوي 11 تدقيق الموازنة التشغيلية و االستثمارية 5
  %155 55 55 سنوي 55 تدقيق عينات من سلف المشتريات 6
  %155 75 75 سنوي 75 تدقيق عينات القيود والسندات اليومية 7
  %155 7 7 نصف سنوي 5 تدقيق عينات من الرواتب 8

9 
جرد الصندوق ومطابقة النقد مع 

  %155 6 6 سنوي 6 السجالت

القيام بعملية الجرد المفاجئ للمخازن و  :
 مطابقة السجالت المخزنية

  %155 6 6 سنوي 6

; 
تدقيق عينات من منح السفر والبناء 

والعالج والمنح التعويضية حسب ما يتم 
 انجازه وحسب الوجبات

  %155 1 1 سنوي 1

< 
تدقيق جميع العقود والمناقصات من 

 خالل لجنة
كل العقود 

 المبرمة
ما حسب 
 يرد

وىو قيد  ;59/15/551ملحق عقد غير مدقق لوروده في  1
 االنجاز

حسب  متابعة صحة صدور خطابات الضمان 15
 الحاجة

حسب 
 الحاجة

6 6 155%  

 5;1,556,9;1 اشهر 15 نصف سنوية متابعة المبالغ المستردة 11

15 
متابعة وزيارة تنفيذ المشاريع التابعة 

 للمؤسسة واعداد التقارير بها
  %1; 16 19 فصلي 19
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 قسم التفتيشل  2018طة السهوية اخلاملهفذ مو /  ثالجا :- 
 
  

 نوع النشاط ت
المخطط 

 )عدد(
 خالل السنة

 المنفذ حجم النشاط
 لغاية

نسبة 
 االنجاز

 المالحظات
 

تدقيق ضوابط التعيينات على المالك الدائم  1
 والدرجات الشاغرة التي تم التعيين عليها

18 56 56 155%  

  %155 611 611 55 تدقيق عينات من عقود الموظفين 5

6 
تدقيق عينات من األوامر اإلدارية الخاصة 

  %155 65 65 65 بالعالوات والترفيعات 

7 
تدقيق وجبة الحج السنوية و مطابقتها مع 
الضوابط و التعليمات الخاصة بالحج مع 

 المشمولين بالوجبة

885 
  %155 856 856 اسم

  %155 1 1 1 متابعة الهيكل التنظيمي بعد إجراء التغييرات 8

متابعة اجراءات اعداد الئحة السلوك الوظيفي  9
 وحفظها في اضابير الموظفين

/ 1 1 155%  

: 
الزيارات التفتيشية لدوائر ومديريات واقسام 

  %155 18 18 17 المؤسسة

  %9: 815 9:5 155 عدد االخبارات الواردة )متوقعة( ;
    155 عدد الشكاوى المستلمة )متوقعة( >

 
 %5; 89 5: بريد الكتروني  أ

 %5: :9 6> بريد عادي ب
 %8; 178 1:5 متابعة ج

 

 

 

 مالحظة
  زيارة وموزعة كالتالي ;5مجموع الزيارات التفتيشية للدوائر و مديريات المؤسسة 

 زيارة  18قسم التفتيش 
  زيارات 15ممثلية الفرات االوسط 

 زيارات 6ممثلية المنطقة الشمالية 
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 ريةقسم الشؤوى اإلدال 2018لخطة السهوية ل املهفذ مو/  رابعا:- 

 

 
 

 شعبة املوارد البشزية - أ

 نوع النشاط ت
 المخطط
خالل 
 السنة

 المالحظات نسبة االنجاز المنفذ مدة التنفيذ

1 
اعداد تقارير حضور وانصراف موظفي 

 المكتب
  %155 575 يومي 575

تنفيذ برنامج التقاعد وارسال البيانات الى  5
 ىيئة التقاعد الوطنية

  %155 15 شهري 15

6 
اعداد وتنظيم مالك المكتب لغرض 

 المناقشة مع وزارة المالية والمصادقة عليو
  %155 1 سنوي 1

اعداد التقرير االلكتروني بإجازات  7
 الموظفين ورصيد كل موظف

  %155 15 شهري 15

  %156 6> سنوي 5> ارشفة اضابير الموظفين الكترونياً  8
  %:15 17 شهري 16 تنظيم الترفيعات الخاصة بالموظفين 9
  %156 5> شهري :; تنظيم العالوات الخاصة بالموظفين :
  %189 51>6 يومي 5855 اعداد الكتب الصادرة من المكتب ;
  %197 >715 يومي 5855 اعداد الكتب الواردة الى المكتب >

  %195 565; يومي 8555 ارشفة الكتب الواردة و الصادرة 15
  %95 6 حسب ما يرد 8 تنظيم مستندات االستالم المخزني 11
  %167 61 حسب ما يرد 56 تنظيم مستندات الصادر المخزني 15
  %9; 5>1 حسب ما يرد 556 تنظيم مستندات الصرف المباشر 16
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 االدارية شعبة اخلدمات -ب 

 المنفذ حجم النشاط مدة التنفيذ المخطط نوع النشاط ت
نسبة 
 االنجاز

 المالحظات

1 
تحديث السجل الخاص باألليات 

  %155 5 5 نصف سنوي 5 التابعة للمكتب

  %155 5 5 نصف سنوي 5 صيانة كهرباء  و الماء 5
  %155   مدار السنة يومي صيانة و تشغيل المولد الكهربائي 6
  %155 7 7 فصلي 7 صيانة االجهزة الكهربائية 7
  %155   مدار السنة يومي تنظيف المكتب 8

حسب ما  تنظيم اوراق السيارات 9
 يرد

  %155   مدار السنة

 شعبة التدريب و االعالم وتهقية املعلومات –ج 

حجم  مدة التنفيذ المخطط نوع النشاط ت
 النشاط

نسبة  المنفذ
 االنجاز

 المالحظات

1 
اعداد وتصميم البرامج 

 االلكترونية

 برنامج العالوات والترفيعات .1
قاعدة بيانات خاصة  .5

 بالسجناء والمعتقلين

 شباط
  %155 5 5 اذار

  %155 55 55 مدار السنة حاسبة 55 صيانة الحاسبات 5

 ارشفة نشاطات القسم 6

ارشفة اضابير موظفي  .1
 المكتب وتحديثا

ارشفة اضابير شعبة التدريب  .5
 وتحديثها

  %155 5 5 مدار السنة

 االنشطة اإلعالمية 7
التغطية االعالمية لكافة انشطة 

 المكتب
  %155 ; ; مدار السنة
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 خطة السهوية للتدريبلل فذ موامله

 

 مالحظة 

يتتتتم تهفيتتتذ التتتدورات التدريبيتتتة ملتتتوكفب املؤ ستتتة و امل تتتتب حستتتب التخ تتتي        

 املالب املتوفز لتهفيذ الدورات

 

 

 

 

 

 المخطط نوع النشاط ت
مدة 
 التنفيذ

 المنفذ
نسبة 
 االنجاز

 المالحظات

1 
الدورات التي اقامها المكتب لموظفي 

 وموظفي المكتبالمؤسسة 
 عدد الدورات

 (  9المخطط)  
خالل 
  %6;1 11 السنة

 الدورات الداخلية لموظفي المكتب 5
عدد الدورات الداخلية 

(   9لموظفي المكتب )  
 دورات

خالل 
  %955 69 السنة

6 
ورش العمل التي اشترك بها موظفي 

 المكتب
 عدد الورش حسب ما يرد

خالل 
 السنة

: 155%  

عدد الورش حسب الحاجة و  التي اقامها المكتب عدد الورش 7
 ( 1التخصيص المالي )  

خالل 
 السنة

5 555%  
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 ةقسم الشؤوى املاليل 2018خلطة السهوية ااملهفذ مو /  خامسًا:- 

 

 مالحظات نسبة االنجاز المنفذ المخطط نوع النشاط ت
  %;> ;18 195 اعداد سندات الصرف 1

  %98 5; 158 اعداد سندات القيد 5
  %6; 58 65 اعداد سندات القبض 6
  %;> ;18 195 تنظيم الصكوك 7
اعداد موازين المراجعة الشهرية وكشوفات المصاريف  8

 الى وزارة الماليةوااليرادات الشهرية وارسالها 
15 15 155%  

  %655 9 5 اعداد المناقالت بين ابواب وفصول الموازنة 9
 
: 

اعداد الموازنة التخمينية للعام الالحق ومناقشتها لغرض 
 المصادقة عليها من قبل وزارة المالية

لم  يتم اعداد موازنة تخمينية مع وزارة المالية وتم  1
 اعالهاعدادىا من قبل الوزارة 

رقابة مستمرة بين المخصص والمصروف لغرض عدم  ;
 التجاوز في مبالغ التخصيص

15 15 155%  

اعداد الحسابات الختامية للعام السابق وارسالها الى  >
 وزارة المالية وديوان الرقابة المالي االتحادي

تم اعداد الموازنة الختامية و ارسالها الى ديوان  1
اعالم وزارة المالية وتزويدىا بميزان الرقابة المالية و 

 مراجعة قسم المصاريف و االيرادات
  %155 15 15 اعداد كشوفات رواتب موظفي المكتب 15

العمل على برنامج محاسبي حكومي ينظم سند الصرف  11
 والقيد والقبض وترحيلو برنامج االلكتروني

15 15 155%  

  %155 15 15 ( 11اعداد سجالت خاصة بالحسابات عددىا ) 15
  %155 15 15 اعداد مطابقة كشف البنك 16
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  التخطيط وتقويم االداء قسمل 2018خلطة السهوية ااملهفذ مو  / اد ًا:- 

 
 

 نوع النشاط ت
 المخطط

 خالل السنة
 مدة التنفيذ

حجم 
 النشاط

 المنفذ
نسبة 
 االنجاز

 المالحظات

1 
التنسيق في أعداد خطة المكتب ورفعها إلى 

 المفتش العام إلقرارىا.
 نظام وبرنامج عمل

(1) 
  %155 1 1 1ك

5 
متابعة انجاز تنفيذ الخطط المعدة من قبل 

أقسام المكتب ورفع تقارير بها إلى المفتش 
 العام مع تحديد نسب االنجاز.

 برنامج متكامل
(7) 

 خالل السنة
 فصلي

7 7 155%  

6 

القيام بأعداد مسابقة لغرض تقديم بحوث 
ودراسات من كافة الموظفين التي تساىم في 

 تحسين أداء المكتب والمؤسسة.

حسب المتطلبات 
(1) 

مع توفر 
 التخصيص المالي

  %155 1 1 خالل السنة

7 
متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الجهات المعنية 
 واعداد التقارير بالمتابعة.

 متابعة الظواىر
 ( مخاطبات9)

  %155 7 7 خالل السنة

8 
تزويد الجهات العليا بالمعلومات والبيانات 
واإلحصائيات عند طلبها بعد عرضها على 

 المفتش العام .
  %155 7 7 خالل السنة حسب ما يرد

9 
التقرير السنوي  متابعة  اقسام المكتب العداد

 للمكتب من خالل لجنة معدة لها الغرض .
 برنامج عمل

(1) 
  %155 1 1 شباط-5ك

: 
جمع المعلومات والبيانات الخاصة بانشطة 

  %155 7 7 خالل السنة (7) المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية

االستمرار بتحديث المعلومات و البيانات  ;
 الخاصة بعمل المكتب

 عملبرنامج 
(7) 

  %155 7 7 فصلي
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 سيارات تقويم االداء

 

 

 

 

 

 

 اجلهة املراد تقييمها ت
اإلطار 
 الزمين

املخط
 املنفذ ط

نسبة 
 املالحظات االجناز

اللجنةةةةةةةةةةةةةة ا ا ةةةةةةةةةةةةةة  1
 1بغداد/ 

كانون 
 الثاين 

1 1 111
% 

متةةةةص املةةةةةادلة رلةةةة  ال قريةةةةر مةةةة  لبةةةةا رةةةةةي  امليرسةةةةة    ر  ةةةة  لةةةةداةر   ةةةةي ن املةةةةديريات 
 ا ا ة ل ز يد اللجنة بنسخة من   ي م حاليا م اب ة تنفيذ ال و يات اللجان 

مديرية رجناء  2
 البةر  

111 1 1  باط
% 

متةةةةص املةةةةةادلة رلةةةة  ال قريةةةةر مةةةة  لبةةةةا رةةةةةي  امليرسةةةةة    ر  ةةةة  لةةةةداةر   ةةةةي ن املةةةةديريات 
  اللجان ا ا ة ل ز يد املديرية بنسخة من   ي م حاليا م اب ة تنفيذ ال و يات

مديريةةةةةةةةةةةةةة رةةةةةةةةةةةةةجناء  3
  ارط

111 1 1 اذار
 % 

متةةةةص املةةةةةادلة رلةةةة  ال قريةةةةر مةةةة  لبةةةةا رةةةةةي  امليرسةةةةة    ر  ةةةة  لةةةةداةر   ةةةةي ن املةةةةديريات 
  اللجان ا ا ة ل ز يد املديرية بنسخة من   ي م حاليا م اب ة تنفيذ ال و يات

اللجنةةةةةةةةةةةةةة ا ا ةةةةةةةةةةةةةة  4
حمل جةةةةةةةةةةةز  ر  ةةةةةةةةةةةاء 

 يف املثىن

111 1 1 نيسان

% 

ال قريةةةةر مةةةة  لبةةةةا رةةةةةي  امليرسةةةةة    ر  ةةةة  لةةةةداةر   ةةةةي ن املةةةةديريات متةةةةص املةةةةةادلة رلةةةة  
 اللجةةةةةةةان ا ا ةةةةةةةة ل ز يةةةةةةةد اللجنةةةةةةةة بنسةةةةةةةخة منةةةةةةة  حيةةةةةةة  ت ةةةةةةةذر تنفيةةةةةةةذ ال و ةةةةةةةيات  ةةةةةةةا 

 اللجنة
م اب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  5

 ال و يات
باإلضةةةةةةا ة اي تقةةةةةةارير  2117يةةةةةة م م اب ةةةةةةة تنفيةةةةةةذ ال و ةةةةةةيات ل قةةةةةةارير تقةةةةةةو  ا داء ل ةةةةةةا      ايار

 خالل السنة  2118تقو  ا داء ل ا  
مديريةةةةةةةةةةةةةة رةةةةةةةةةةةةةجناء  6

 ميسان 
111  1 ايلول

% 
متةةةةص املةةةةةادلة رلةةةة  ال قريةةةةر مةةةة  لبةةةةا رةةةةةي  امليرسةةةةة    ر  ةةةة  لةةةةداةر   ةةةةي ن املةةةةديريات 

 بنسخة من   ي م حاليا م اب ة تنفيذ ال و يات اللجان ا ا ة ل ز يد املديرية 
اللجنةةةةةةةةةةةةةة ا ا ةةةةةةةةةةةةةة  7

حمل جةةةةةةةةةةةز  ر  ةةةةةةةةةةةاء 
 يف ذ  لار

تشري  
 اال ل

1 1 111
% 

متةةةةص املةةةةةادلة رلةةةة  ال قريةةةةر مةةةة  لبةةةةا رةةةةةي  امليرسةةةةة    ر  ةةةة  لةةةةداةر   ةةةةي ن املةةةةديريات 
 اللجةةةةةان ا ا ةةةةةة ل ز يةةةةةد اللجنةةةةةة بنسةةةةةخة منةةةةة     تنفيةةةةةذ ب ةةةةة  ال و ةةةةةيات امةةةةةا الةةةةةب   

 االخر  اليت ت  لق باللجنة    ذر تنفيذها  ا اللجنة
  %75 6 8 اجملموع

 مالحظة 
 وموزعة كالتالي ;1المجموع الكلي لزيارات تقويم االداء 

 زيارات 9قسم التخطيط و تقويم االداء 
 زيارات 15ممثلية الفرات االوسط 

  5ممثلية المنطقة الشمالية 
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 شعبة التدقيق الداخلب:ل 2018اخلطة السهوية املهفذ مو /  ابعا- 

 

 المالحظات نسبة االنجاز المنفذ حجم النشاط المخطط  نوع النشاط ت
تصحيح األخطاء الحسابية والمخالفات المالية واالدارية  1

 التي يتم اكتشافها أثناء عملية التدقيق .
    ال يوجد حسب ما يرد

  %155 :18 :18 حسب ما يرد تدقيق سندات الصرف 5

  %155 5; 5; حسب ما يرد تدقيق سندات القيد 6

  %155 58 58 حسب ما يرد تدقيق سندات القبض 7

أجراء الجرودات المالية والمخزنية المفاجئة للحسابات  8
 والمخازن.

7 7 7 155%  

تقديم االستشارات والتوجيهات الحسابية إلى مكتب  9
 والتعليمات النافذة.المفتش العام وفق القوانين 

    ال يوجد حسب ما يرد

  %155 1 1 15 تدقيق بنود موازنة المكتب ومطابقتها :
  %155 15 15 15 تدقيق سجل التخصيصات ومتابعة المناقالت. ;
  %155 15 15 15 تدقيق مطابقة كشف المصرف ومتابعة الصكوك الموقوفة . >

  %155 155 155 حسب ما يرد االمور المالية .تدقيق االوامر االدارية التي تخص  15
  %155 7 7 6 رفع تقارير شهرية الى المفتش العام لنتائج التدقيق  11
احالة االمور التي تحتاج رأي القانوني الى الشعبة القانونية  15

 لحسم المواضيع.
    ال يوجد حسب ما يرد

  %155 1 1 حسب ما يرد العمل.االشتراك باللجان المشكلة بالمكتب في اختصاص  16
  %155 15 15 15 تدقيق رواتب موظفي المكتب  17
تدقيق سجل اليومية و سجل االمانات و السلف و سجل  18

 الرواتب و سجل الصندوق و سجل المخزن
15 15 15 155%  

  %155 15 15 15 تدقيق موازين المراجعة الشهرية 19
  %155 1 1 1 تدقيق الحسابات الختامية :1
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  2012اخلطة الضيوية لعاو  :الجامًالكضه 
 2012: اٍداف مكتب املفتش العاو يف مؤصضة الضذياء الضياصيني لعاو أواًل 

 اجلاىب الوقائي -

سععععععععع اىل حتقيقعععععععععالىلداىل سنعععععععععوىل مععععععععع ىل ععععععععع ىلد  ععععععععع د ىلسعععععععععق  ال ىل م  ععععععععع  ىل ععععععععع ىل   عععععععععالىلداىلىلىل  

د عععععععععععدىل قيملعععععععععععوىل ععععععععععع ىل   ىلد حتقععععععععععع ىل ىل ععععععععععع ال ىل سععععععععععع   ىلدف ععععععععععع ىلىلىلىلىلىلىلد سععععععععععع د ن ن د  دفععععععععععع ىل

دخلعععععععع  الجىلداىلد ملعععععععع قالسىل د  عععععععععقسمربىلد ملنالسععععععععنربىل  ال عععععععع ىل سععععععععع    ىل عععععععع ىل مععععععععوىل قعععععععععال ىلىلىلىلىلىلىل

د  قم ععععععععع ىلىل  عععععععععالواىل  عععععععععاالىلا داععععععععع ىلد قاد ععععععععع ىل د  دسىلد  عععععععععال اىل  صععععععععع ن ىل ععععععععع د  ىلد  ملعععععععععال ىلىلىلىلىل

  ععععععع  ىلد  دسىل نعععععععق حت ىلفن عععععععالىلح ععععععع ىل ملعععععععربىل  ععععععع ىل مععععععع ىل  حتععععععع ىل  ععععععع ىلد ععععععع ىلد عععععععع د ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل-  ال  اىل:ىل2019د حتق ىل ملق ىل

د ق ععععععععع  ىل معععععععععاىلد   عععععععععال ىلد  ال  ععععععععع ىل مسعععععععععالا  ىل ععععععععع ىلد ق ال ععععععععع ىل ععععععععع ىلرلقمععععععععع ىلد صعععععععععحتال  ىلىلىلىلىلىلىل .1

د س  عععععععع ىل د قلعععععععع رىل عععععععع ىلد ملمعععععععع ىل د  عععععععع  ىل مععععععععاىلد عععععععع   ربىل د عععععععع د قربىلاعععععععع دسىلد  ال  عععععععع ىلىلىلىلىلىلىلىلىل

     ىلد س  الجىلد  ال  ىل ق فن الىل. مق من الجىل د سالا  ىل

 عععععععع ال ىلد قاد عععععععع ىل د صعععععععع الفن ىل د حت ععععععععالسلىل ىلد   منععععععععالجىل د ق ععععععععال  جىلد ال نعععععععع ىل د  سعععععععع  ىل عععععععع ىلىلىلىلىلىلىلىلىل .2

 دحلعععععععع  ىل مععععععععاىلدجل داعععععععع ىلد سالا انعععععععع ىل د ال نعععععععع ىل د س ععععععععالسىل مععععععععاىلد  ععععععععال ىلد  ععععععععضىل د قيعععععععع   ىلىلىل

  نالمىلد حتق ىلح دايال  ىلح  دىلد    .

د سععععععععععقمل ال   ىل دااعععععععععع دسدجىلدخلال عععععععععع ىلىلىلد شعععععععععع د ىل مععععععععععاىلد دسىلد  سملعععععععععع ىل  قالح عععععععععع ىلدخل عععععععععع ىلىلىلىلىل .3

 حقق ن  الىل   الحسق الىل  ىلد قص   الجىل د س داربىل د ق من الجىلدخلال  ىلح الىل.

 ععععععععع ال ىل  ععععععععععالسلىل فال منعععععععععع ىلد  دسىل وععععععععععال الىلد س عععععععععع  ىل ىلد قصعععععععععع ن ىل د  دسىل  ملعععععععععع ىل عععععععععع ح ىلىل .4

 د    فالجىل د قأ  ىل  ىل  ينوىلداا دسدجىل دألامل  ىلد  د   ىل د ال ن ىل.

 دسدجىلد  سمل ىل د   سالسىلح د  ىلد    ىل. ملربىلح د جىل سنالسالجىل إا  .5

 يملععععععععنتىلإاعععععععع دسدجىلد   عععععععع ىل ععععععععالىل  عععععععع  ىلد املععععععععنالحن ىل د نملعععععععع ىل د ععععععععق م ىل عععععععع ىلد عععععععع   ربىلىلىلىلىلىلىلىلىل .6

 دامل ال ال ىل  ىلد  اال جىلدحلحت  اىل.

د ق د ععععععع ىلد يالشععععععع ىل ىلد  حت  اعععععععاىل ععععععع ىلد صععععععع دو ىلد عععععععدىل ق ال ععععععع ىل ععععععع ىلد  سملععععععع ىل ىلاصعععععععال ال  الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل .7

 د ىل  الحن ىلد ىل  الون ىل. ىلد ققملنوىل  ىلدجل الجىل دجىلد     ىلس دسىل الاتىلد قن ىل
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  املَاوثاىيا : 

  ععععععع ىل عععععععالىل سععععععع مىلحععععععع ىل ععععععع ىلاصعععععععال ىلح نععععععع ىلىلىلىل)د  سملععععععع  ىلفلععععععع ىل   دا ععععععع ىل نععععععع ىلسععععععع  جىلىل  .1

 ععععععععع ال ىلد قاد ععععععععع ىل د صععععععععع الفن ىل د حت عععععععععالسلىل ىل  منال  عععععععععال ىل ح نععععععععع ىل ععععععععع ف ىلد  م  عععععععععالجىل  عععععععععال ىلىل

ىلد  سملعععععععع د سعععععععع د دج ىل  عععععععع ىلتعععععععع ىل سعععععععع   ىلد ق  ععععععععنالجىلد قالسععععععععي ىلد ق مسعععععععع ىلحقلملععععععععربىلحعععععععع د جىلىلىلىلىلىلىل

ىل سنالسال  الىل إا دسد  ال.ىلىل

 مععععععععاىلسلعععععععع ىل ق الشععععععععاىل عععععععع ىلد ملععععععععم الجىلد ق عععععععع  ىلىلىلىلىلىل ىلد  سملعععععععع ىلد سنععععععععالمىلحععععععععال قلسنوىلد  د رىل .2

ىل.2004 ملق ىلىل57 من الىل ىلد   ىل

   ال  ععععععععالىل عععععععع ىل قملعععععععع  ىل ملعععععععع ىل عععععععع ح ىلىلىلىلىلىل)د  سملعععععععع ىل ىلد  دا عععععععع ىل د قعععععععع  نوىل مععععععععاىل  منععععععععالجىلىلىلىل .3

ىل)د  سملععععععععععع ىل د  ععععععععععع  فالجىل   عععععععععععالسلىل ف ال نععععععععععع ىلد  دس ىل د  دا ععععععععععع ىل معععععععععععاىلدرىل ععععععععععع ىلدامل ععععععععععع ىلىلىل

 ح ن ىل نالسىلد  دس.ىلىل

 مسععععععععاىلد صععععععععحتال  ىلد ق مسعععععععع ىلحأ  ععععععععال ىلد  ععععععععضىل د قيعععععععع   ىل دسععععععععالسلىلدسععععععععق  دمىلد ملععععععععم  ىل سعععععععع سىلىل .4

 ىل  سنعععععععععن ىلفل د عععععععععالىل د عععععععععال ىلدااععععععععع دسدجىلد  سملععععععععع ىلىلد قععععععععع ح ىلد عععععععععدىل ععععععععع ت ىل معععععععععاىل  عععععععععال ىل

د  قعععععععععال لىلحصعععععععععأا ال ىل د ال ععععععععع ىلد صعععععععععحتال  ىلداىلسععععععععععم الجىلد قلسنعععععععععوىلد قالسعععععععععي  ىل  ععععععععع ف ىلسععععععععععي ىلىلىلىلىلىلىلىل

  ل ىل ععععععالىل ىل  عععععع ىل  د ععععععاللىل عععععع مىلد قععععععأ  ىل قعععععع ىلد عععععع  ىل مععععععاىلد صععععععحتال  ىلىلىلىلىلىلىلد ملععععععن  لىل مععععععاىلدجلععععععىلىل

 ىلىل  عععععععع  اىلد سععععععععقس  ن ىل ىلد عععععععع  ىل من ععععععععالىل  عععععععع مىلد  ععععععععال ىلدرىل عععععععع ىلد ق ال ععععععععن ىلد عععععععع د  لىلفن ععععععععالىلىل

 د قلسنعععععععععوىلفن عععععععععال ىلد ىلد يعععععععععال  لىلحعععععععععال قلسنوىلىل ىلد قلععععععععع رىل مسعععععععععاىلد صعععععععععحتال  ىل ععععععععع ىلدرىل  ععععععععع  ىلىل 

 ععععععع مىل  عععععععالسل ىلىلىل ىلد  عععععععال ىل عععععععا  ىلدا عععععععالىل ق ععععععع رىل معععععععاىل عععععععضىلد ىل يععععععع   ىلد ىلدسعععععععالسلىل  ععععععع  ىلد ىلىلىلىلىل

د ععععععععععععقس ىل ىلد قس عععععععععععع ىل ىلد د لىلد عععععععععععع    الجىل د يععععععععععععال  لىلحععععععععععععال قلسنوىل عععععععععععع   ىل ىلا داعععععععععععع ىل

  د ملال  الىلىل

 قالح عععععععععع ىلد  دسىل  عععععععععع ال ىل فععععععععععالسىلد   ععععععععععال ىلد ق ععععععععععلنلن ىلد ق عععععععععع لىلدسععععععععععق الح ىل   ملععععععععععالجىلىلىلىلىلىلىل .5

     نالجىلد  قضىلد     اىلد  د ىل سنس ىل ق ال.ىلىل

لىلد ق ععععععع  ىل  ععععععع مىلممال سععععععع ىلد قصعععععععال ىلد  ععععععع وىل قععععععع ىل قععععععع ىلد  عععععععال ىلد  عععععععضىل د قيععععععع   ىل دسعععععععالسىلىلىل .6

د حت ععععععععالسل ىل  صعععععععع  ىل عععععععع دىلد قصععععععععال  ىل مععععععععاىلسععععععععين ىلد ملععععععععال ىل ىلدحل عععععععع  ىل  دا عععععععع ىلد قصعععععععع   الجىلىلىل
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 د س د ععععععععع ىل د مععععععععع دو ىلد ققملن نععععععععع ىل د ملنالسعععععععععالجىل دااععععععععع دسدجىل د  عععععععععال  ج ىل  سععععععععع   ىلحععععععععع د جىلىلىل

 د ق    ىل د قملسن .ىل

د قالسعععععععععععععي ىل  عععععععععععععال ىلدااععععععععععععع دسدجىلىل د س عععععععععععععالون د ال ععععععععععععع ىلد  ععععععععععععع  ىلداىلدجل عععععععععععععالجىلد  د  ععععععععععععع ىل .7

   ان ىل دجلقالون ىل د  د   ىلحصأا ال.ىلىلد  الفن ىلد

حقق ن ىلد   ال ىلد  د ن ىل ق لن ىل وال الىلا دا ىلىلد  سمل    وىل نالمىلىلد قالسي  س   ىلد ق  نالجىل .8

 ىل.  السلىلد  دسىلىلد س   ىل ىلد  سمل ىل  ف ىل س   ىلدخل  الجد س   ىل

  ىل.ىل57  ىلد   ىل)ىل9د  د ىلد قسال   ىلد  ال  ىل فسالىل الىل ق ىل من ىلد سمل ىل .9

 قالح عععععع ىل   عععععع ىل ععععععالىل ععععععق ىل ق نعععععع ملىل عععععع ىلد ق  ععععععنالجىلد ععععععدىل عععععع   الىل حتقعععععع ىلد  ععععععقضىلد   عععععع  اىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل .10

   نئالجىلد  دا  ىل د ق  نوىلد    .ىلىل

د ععععععع د ىلد ملنالسعععععععالجىل دااععععععع دسدجىلدخل نععععععع ىلح نععععععع ىل ععععععع ف ىلدا شعععععععال دجىلد ق عععععععم ىلحال  عععععععالمىلد عععععععدىلىلىلىلىلىلىلىلىل .11

  س مىلح الىل حتق ىلد  قضىلد     ا.ىلىل

 عععععععععال ىلد قيععععععععع   ىل د  عععععععععضىلىلىل معععععععععاىلسعععععععععي ىلد ق ععععععععع  ىل معععععععععاىلد ىلىلىلىلد  سملععععععععع  ععععععععع    ىلد  عععععععععال مربىل ىلىل .12

 حتععععععععع سىلفن عععععععععالىلحنئععععععععع ىل  سال نععععععععع ىل   عععععععععاىلىلد  سملععععععععع ىل دسعععععععععالسلىلد ق ععععععععع   ىل   ععععععععع   ىلحععععععععع د جىل ىل

 د مل   ن ىل د قاد  ىل   اال  ال.ىلىل

د  ق عععععععععععال ىل  م  عععععععععععالجىل ععععععععععع ىل حتعععععععععععال ن ىل  منعععععععععععالجىلد قلسنعععععععععععوىل د ق عععععععععععال  ىل ععععععععععع ىلدجل عععععععععععالجىلىل .13

د قالسععععععععي ىل عععععععع ىلداعععععععع ىلدسعععععععع  د ىل معععععععع ىلد قحتععععععععال ن ىل عععععععع ىلد نئععععععععالجىل عععععععع ىلىلىلىلىلىل   الحنعععععععع د  د  عععععععع ىل د

  ىلد دىل مليتىلدا الىل ال ستىل   دىلسم  الىل ق  رىل ماىلإسالسلىلد ق   .ىلىلدحلحت  ن

د ق عععععععععال  ىلد حتال ععععععععع ىل ععععععععع ىلد نئعععععععععالجىل دجل عععععععععالجىلد  قنععععععععع ىلحق ينعععععععععوىلد سعععععععععالا  ىل  ععععععععع ىلد سسعععععععععربىلىلىلىل .14

 د قاد  ىل ملال    الىل ماىل أ   ىل  ال  ال.ىلىللىلأ  ن د ال  ىل

د ععععععععال ىل ععععععععالىل عععععععع ىل مععععععععامىل عععععععع ىلدااعععععععع دسدجىل مععععععععاىل عععععععع ىل ملععععععععق  ىل عععععععع ىل ملععععععععق  الجىل  منععععععععالجىلىلىلىلىلىلىلىلىل .15

   السلىلد دسىل  المىلد  قضىلد     ا.ىلىل   ال ىلىلد  سمل 

  قالح  ىلدخل  ىلد س د ن ن ىل م حتق ىل .16

  ملععععععععععييال  ىل ىل صعععععععععع ن ىل حتععععععععععال  ىلدخلمعععععععععع ىل ىلد س عععععععععع  ىلد ىلد قس عععععععععع ىل ىلد يلعععععععععع ىل ىلدسععععععععععيالح ىلىلىلىل .17

 دش ال ىلد ملن ىل ونسىلد  سمل ىلحال ققالوجىل ىلد  دحىلدحلم  ىل.
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 -اليت يكوو بَا املكتب  : واملَاو العنليات: ثالجًا

 :و الشؤوٌ الكاىوىية قضه التشكيكات .1

 

 -يتوىل ٍذا الكضه بأداء دلنوعة مً األىشطة واملتطنية االتي:

 يتوىل الكياو باملَاو اآلتية . -أ

 

 نوع النشاط ت
 اسلوب العمل
 مدة التنفيذ المخطط

الى  طبع وأرشفة جميع اللجان التحقيقية المنجزة وانشاء قاعدة بيانات بجميع االوليات باالضافة 1
 مسك السجالت الصادرة و الواردة الخاصة بالقسم

 خالل السنة (44نظام االرشفة عدد )

 خالل السنة (12) اللجانعدد  تدقيق عينة من محاضر اللجان التحقيقية المشكلة في المؤسسة 2
 خالل السنة (5القضايا )عدد  إجراء التحقيق بالقضايا المحالة لو من قبل ىيئة النزاىة و ديوان الرقابة المالية 3
 خالل السنة (14عدد اللجان ) 4إجراء التحقيق بالقضايا المحالة لو من المفتش العام  4
 خالل السنة (24 عدد بيانات الرأي ) تقديم الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تحال الى المكتب. 5
 فصلية (54 ) عدد القضايا في مكتبنا مع الدوائر ذات العالقةمتابعة تنفيذ توصيات اللجان التحقيقية المشكلة  6
 خالل السنة (14 ) القضايااعداد  اجراء التحقيق بالقضايا المحالة من معالي رئيس المؤسسة 7
 خالل السنة (2 عدد العقود ) تدقيق العقود من الناحية القانونية 8
عدد المكلفين بكشف الذمة  كشف الذمم المالية 9

 (7المالية )
 خالل السنة

 خالل السنة (24عدد التظلمات ) اعداد قاعدة بيانات للتظلمات الواقعة نتيجة اعمال القسم 14
 

 

 2012املؤشزات الزقنية عً ىشاط قضه التشكيكات لعاو  - ب

 

 المالحظات المخطط )عدد( النشاط ت
  ( لجنة25) اللجان التحقيقية  1
  ( بيان رأي24) بيانات الراي 2
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 -قضه الزقابة والتدقيل : .2

 التدقيل املاليشعبة أ / 

 نوع النشاط ت
المخطط 
 مدة التنفيذ )عدد(

 الفصل االول 1  2418تدقيق الحسابات الختامية لعام  1

 تدقيق الموازنة 2
 سنوي 11 التشغيلية
 سنوي 11 االستثمارية

 سنوي 44 تدقيق عينات من سلف المشتريات 3
 سنوي 54 عينات القيود والسندات اليوميةتدقيق  4
 نصف سنوي 4 تدقيق عينات من الرواتب 5
 سنوي 3 جرد الصندوق ومطابقة النقد مع السجالت 6
 سنوي 3 القيام بعملية الجرد المفاجئ للمخازن و مطابقة السجالت المخزنية 7
 سنوي 14 حسب ما يتم انجازه وحسب الوجباتتدقيق عينات من منح السفر والبناء والعالج والمنح التعويضية  8

 

 -تدقيكات أخزى:

 قالح ععععععععع ىلد   ملعععععععععالجىلد ععععععععع د  لىلداىلد حتقععععععععع ىل ىل س  ععععععععع ىل  ععععععععع د ىلد   الحععععععععع ىلد ال نععععععععع ىلد  عععععععععال رىلىلىلىلىلىلىلىلىل .1

   ال عععععععععععععع ىلد عععععععععععععع  دو ىل دجىلد    عععععععععععععع ىل مععععععععععععععاىل  عععععععععععععع ن ىلد   ملععععععععععععععالجىل دااالحعععععععععععععع ىل مععععععععععععععاىلىلىلىلىل

  قالح عععععععع ىلإاالحق ععععععععالىلىلد سق ملععععععععال دجىلد ععععععععدىل عععععععع  ىلحصععععععععأا الىل عععععععع  ىلد عععععععع لىلد عععععععع  لىل ىلد قس  عععععععع ىلىلىلىلىلىل

ىل د قأ ن ىل من ال.

 قالح عععععععع ىلد يععععععععال بىلد ملعععععععع  لىل د   ععععععععاىلحالسعععععععع اال  الىل  فعععععععع ىل سععععععععال   ىلا عععععععع ىلسععععععععق   ىلحققععععععععالوجىلىلىلىلىلىل .2

 د قالح  ىل.

    نوىل نقالجىل  ىلسم ىلد   جىل  ف ىل سال   ىلف ماىلح ال .3

 د االح ىل ماىلحنالاالجىلد  أرىلد دىل   ىل  ىلد  سمل  .4
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 شعبة التدقيل الفين –ب 

 مشاريع المؤسسة المتبقية

 داصالسىل س ىلد  سمل ىل ىلذلالفمل ىلد ي  لص  عىل  .1

 داصالسىل س ىلد  سمل ىل ىلذلالفمل ىلد    دان  ص  عىل .2

 دل  ىلد   د ىلد ملحتينىل ىل    ك ص  عىل .3

ىلا   ىلد ا ال دج -ىلأ

 نتائج الزيارة مدة التنفيذ المخطط نوع النشاط ت
 فصليرفع تقرير  النصف االول 1 زيارة مشروع انشاء مقر المؤسسة في محافظة البصرة 1
 رفع تقرير فصلي النصف االول 1 زيارة مشروع انشاء مقر المؤسسة في محافظة الديوانية 2
 رفع تقرير فصلي النصف الثاني 1 زيارة مشروع انشاء مقر المؤسسة في محافظة البصرة 3
 رفع تقرير فصلي النصف الثاني 1 زيارة مشروع انشاء مقر المؤسسة في محافظة الديوانية 4

 

ىلا   ىلد قالح الجىل–بىل

 مدة التنفيذ المخطط مدة التنفيذ المخطط نوع النشاط ت
 النصف الثاين 2 النصف االول 2 متابعة اجراءات ادلؤسسة فيما خيص مشروع رلمع االحرار يف كركوك 1
 النصف الثاين 2 النصف االول 2 متابعة اجراءات ادلؤسسة فيما خيص مقرات ادلؤسسة يف زلافظات الديوانية و البصرة  2

 النصف الثاين 2 النصف االول 2 متابعة صحة صدور خطابات الضمان ادلقدمة من قبل الشركات ادلنفذة دلشاريع ادلؤسسة  3
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 تدقيكات اخزى    

 قالح عععععععع ىلد   ملععععععععالجىلد عععععععع د  لىل ىل سععععععععال   ىل  عععععععع د ىلد   الحعععععععع ىلد ال نعععععععع ىل ىلد ععععععععدىل عععععععع  ىلداىلد حتقعععععععع ىل  عععععععع  ىلىلىلىلىلىلىلىل .1

ىلد صال   ىلد سقمل ال   ىل

 ععععععع  نوىلد  سععععععع  ىل ىلد قال  عععععععالجىلد عععععععدىل    عععععععالىلد  سملععععععع ىل  فععععععع ىل سعععععععال   ىلف عععععععمن ىلح عععععععالىل ععععععع ىل ععععععع  ىلجلقععععععع ىلىلىلىلىلىلىل .2

ىل ص   

 حتعععععععع ىل ععععععععق ىلد ال قعععععععع ىل ىلعىل قالح عععععععع ىلد صععععععععال   ىلد  عععععععع ىلذلال عععععععع ىل ىلذلالفملعععععععع ىلح عععععععع د ىل ىلد ملقععععععععاىل ىلدرىل صعععععععع  ىل .3

ىل2019

 قالح ععععععع ىل ىل ععععععع  نوىلد  عععععععال ىلجلعععععععال ىل ق نععععععع ىلد   عععععععال ىلدخلال ععععععع ىلحال  سملععععععع ىل ىلد عععععععدىل عععععععق ىلح   سععععععع ىل ق نععععععع ىلىلىلىلىلىلىلىلىل .4

ىلد   ال ىلد الا ىل

ىلد ق  نوىلد  ينىل ملم ىلد زلالالىل)د سال  ىل ىلجلال ىلد س دعىل  .5

ىلىلىلىلىلد االح ىل ماىلحنالاالجىلد  أرىلدخلال  ىلحال صال   ىلد سقمل ال   ىل .6

 
 مالسعة

 عععععععععع  يتىلداعععععععععع دسىلد ا ععععععععععال دجىلد ن دانعععععععععع ىلحقسعععععععععع مىلد   ععععععععععال ىل م سعععععععععع دجىلد عععععععععع    لىل ىلد عععععععععع ملىلىلىلىلىل

ىل     ىلحال ق  ن الجىلد ال ن ىلدخلال  ىلحال   ال ىلداىل م ىلد الفملالجىل.
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 ىتائر قضه التفتيش .3

 
 شعبة التفتيش اإلداري  -أ

   اىلىلىل2019  ىل   ىلإ  ال ىل  دايالجىل   المىلش ي ىلد ق قنضىلدا د رىل ق ىل   ىل   ىل  المىل

 

 

 مدة التنفيذ المخطط  نوع النشاط ت
 خالل السنة 27 تدقيق ضوابط التعيينات على المالك الدائم والدرجات الشاغرة التي تم التعيين عليها 1
 خالل السنة 24 تدقيق عينات من عقود الموظفين 2
 السنةخالل  44 تدقيق عينات من األوامر اإلدارية الخاصة بالعالوات والترفيعات 3

 خالل السنة 554 تدقيق وجبة الحج السنوية و مطابقتها مع الضوابط و التعليمات الخاصة بالحج مع المشمولين بالوجبة 4

 خالل السنة 1 متابعة الهيكل التنظيمي بعد إجراء التغييرات 5
 

 عنليات الفشص والتشكل مً مدى االلتشاو -1

حال ا ععععععععععال دجىلد ق قنصععععععععععن ىلداىل  دوعععععععععع ىل  ععععععععععق ىل سنععععععععععوىل عععععععععع دىلد عععععععععع  ىل عععععععععع ىل عععععععععع  ىلد سنععععععععععالمىلىلىل

د  سملععععععععععع ىل مقأ ععععععععععع ىل ععععععععععع ىل ععععععععععع  ىلد قعععععععععععادمىل  دوععععععععععع ىلد  سملععععععععععع ىل  ععععععععععع    ال  الىلحال  ععععععععععع دحتىلىلىلىلىلىلىلىلىل

 د ق من ععععععععالجىلد  عععععععع لىل فسععععععععالىل مسععععععععالا  ىل  مملنالسععععععععالجىل دأل عععععععع د ىلد ععععععععدىلأاصععععععععئتىل عععععععع ىلدامعععععععع الىلىلىلىلىلىلىلىلىل

د  سملعععععععع ىل  عععععععع ىل عععععععع  ىلد قأ عععععععع ىل عععععععع ىلدااعععععععع دسدجىلد قي عععععععع ىل ىلد قق نعععععععع ىل  منعععععععع ىل ىل  عععععععع ىلىلىلىلىلىلىلىلىل

نصعععععععععن ىل ععععععععع  دو ىل  ععععععععع    الجىلد  سملععععععععع ىل د م عععععععععال ىلدخلال ععععععععع ىلىلىلىلىلاععععععععع   ىلال عععععععععينىل ما عععععععععال دجىلد ق قىلىل

  ملععععععع ىلدجلععععععع   ىلأ اعععععععالملىل د   ععععععع ىلفنععععععع ىلد ا عععععععال لىل د صععععععع  ىلد  عععععععينىلح عععععععالىل  عععععععالىل ق ععععععع ىلد سملععععععع ىلىلىل

ال ععععععععععال دجىل  قنصععععععععععن ىلىل ععععععععععال جىلدخل عععععععععع ىلإاىل  دوعععععععععع ىل أ ملععععععععععالمىل  عععععععععع    الجىلد  سملعععععععععع ىل د م ععععععععععال ىلىل

دخلال ععععععععععع ىل ىلح ععععععععععع د ىل د الفملعععععععععععالجىلىل ملععععععععععع ىل سق عععععععععععنالجىلد  عععععععععععمل ىل ىل  ان عععععععععععالجىلد ملعععععععععععن ىلىل

ىل  المىلىل.د  قضىلد
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ىل

ىل

ىل

ىل

 مكرتسات تبضيط اإلدزاءات -2

د   ععععععععع ىل معععععععععاىل  ععععععععع ىل س  عععععععععالجىل قيملعععععععععنتىلإاععععععععع دسدجىلد   ععععععععع ىل  سمعععععععععن ىل  ععععععععع دجىلسععععععععع ىلىلىل

د  ععععععععال  جىل عععععععع ىل عععععععع  ىلاقععععععععالوجىل    ععععععععنالجىلد ا ععععععععال دجىلد ق قنصععععععععن ىل د صععععععععحتال  ىلد ععععععععدىل عععععععع ىلىلىل

ىلإا دسدجىل س ىلد    ىل.

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل

ىل
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 2012ددول الشيارات التفتيشية لدوائز ومديزيات واقضاو املؤصضة لضية  

 

 

ىل.ىل ىلد قال  د ال نىلالج/ىل ق ىلد ق ال ىل ق ن ىلد ا ال دجىلد ق قنصن ىل فوىلد ق  ن    مل ىل

 

 

 

 

 

 العدد الشهر الدائرة ت

 قسم صحة الصدور - 1
 اتيدائرة شؤون المدير  -

 2 كانون الثاني

2 
 مديرية سجناء  واسط -
 2 شباط اللجنة الخاصة واسط -

 قسم االرشيف - 3
 مديرية سجناء االنبار -

 2 اذار

 1 نيسان الكرخاللجنة الخاصة /  - 4
 - ايار متابعة تنفيذ التوصيات - 5
 1 حزيران قسم الحسابات / الدائرة االدارية - 6
 1 تموز مديرية سجناء الرصافة - 7
 1 اب قسم الشؤون الصحية - 8

9 
 مديرية سجناء كركوك -
 2 ايلول مديرية سجناء ديالى -

 1 تشرين االول قسم الشؤون الصحية - 14

 - تشرين الثاني التوصياتمتابعة تنفيذ  - 11

 - كانون االول متابعة تنفيذ التوصيات - 12
 13 مجموع عدد الزيارات التفتيشية
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 شعبة التشزي و الشكاوى  –ب 

 اصتالو الشكاوى واالخبارات .1

 ععععععععع ىلد ملععععععععع قالسىل د  عععععععععقسمربىلىل إاىلد سملععععععععع ىل ععععععععع ىلدسعععععععععق مىلد صعععععععععحتال أ ىل ععععععععع ىل  عععععععععالمىلد   مععععععععع ىل

 د عععععععدىل ععععععع د حىل  د عععععععن ىل ععععععع ملىلد صعععععععحتال  ىلحعععععععربىلد قعععععععأ  ىل ىلد  عععععععال   ىل ىلد قعععععععأ  ىل ىلدزلععععععععالالىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

  ال مععععععع ىلد قسال عععععععع ىل ىلفسععععععع د ىلد ععععععععيال لىلأ ىل  ال مععععععع  ىل  عععععععع وىلد  داععععععع ىلإاىلسعععععععع سىل  ال مععععععع ىل عععععععع ىلىلىلىلىلىل

ىل يععععععععع ىل   ععععععععع ىل  عععععععععرب ىل  عععععععععق ىل  الجلععععععععع ىل ععععععععع ملىلد صعععععععععال  ىل ععععععععع ىل   عععععععععوىل  ال ععععععععع ىلدجل ععععععععع ىلىل

د  ق عععععععع ىلح عععععععع ىلد قلعععععععع رىلد نعععععععع دااىلد عععععععع رىل سعععععععع مىلحعععععععع ىل عععععععع   ربىلد سملعععععععع ىل د ق  عععععععع ىلحلعععععععع ىلىلىلىل

 عععععععع ملىلد صععععععععال  ىل إحعععععععع لىل ععععععععال  ىلد    عععععععع ىلحال ققن عععععععع ىلد ععععععععدىل ععععععععق ىلد ق  عععععععع ىلإ ن ععععععععالىل عععععععع ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

   ععععععععوىلد   ععععععععال ىلد ععععععععال  اىلأ ىل  دا قعععععععع ىل م حتقععععععععع ىل.حالا ععععععععالف ىلداىلد  يععععععععال دجىلد ععععععععدىل ععععععععع  ىلىلىلىلىلىلىلىل

  عععععععع   ىل ىل عععععععع    الجىلىلداىلد حتقعععععععع ىل عععععععع ىل   ععععععععوىلدخلععععععععتىلد ملععععععععال  ىلد ىل ععععععععقال  وىلد صععععععععحتال  ىلد ىلىلىلىل

   دوعععععععععععع ىلد  سملعععععععععععع ىلد ىلد   عععععععععععع ىلد  حت  اععععععععععععاىلد ىل  دا عععععععععععع ىلد حتقعععععععععععع ىل د سنععععععععععععالمىلحععععععععععععال قل رىلىلىلىلىلىلىل

 د قلسعععععععععوىل ععععععععع ىلد  م  عععععععععالجىلد ععععععععع د  لىلحال  يعععععععععال ىل  حتععععععععع  ىلد عععععععععالىل  ععععععععع  ىل ععععععععع  ىلسععععععععع قالسىلىلىلىل

   عععععععععقسمربىل ذلق عععععععععا  ىل مل ععععععععع ىلفن عععععععععالىلح ععععععععع ىلد ىلأ  عععععععععق  ىل ععععععععع ىل عععععععععلنل ىلحالا عععععععععالف ىلداىلىلىلىلىلىل

فملعععععععال ىلد ىل شععععععع لىل  معععععععاىل ععععععع سىلاقعععععععالوجىلىلىلد يعععععععال دجىل ععععععع  ىل  ععععععع وىل  دا عععععععاىلد  سملععععععع ىل   منعععععععالجىل

ىلد قل رىل د قلسوىل س مىلد سمل ىلحإ ال ق الىلداىلدأل ملالمىلد  قن ىلحال حتق .

 

 مدة التنفيذ المخطط )عدد( نوع النشاط ت

 خالل السنة 544 عدد االخبارات الواردة )متوقعة( 1

عدد الشكاوى المستلمة  2
 )متوقعة(

 خالل السنة 75 البريد العادي

 خالل السنة 64 االلكترونيالبريد 

 خالل السنة 154 كتب المتابعة
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 املتابعة والتيضيل .2

 قالح ععععععععع ىلاصعععععععععال الجىل د نعععععععععالجىل  ععععععععع ىلممملمنعععععععععالجىل حتقيقعععععععععالىل ىلد الفملعععععععععالجىل  قالح ععععععععع ىلد   عععععععععال ىلىلىلىلىلىل

 قالح عععععععععع ىلد  ععععععععععال ىل اصععععععععععال الجىل د نععععععععععالجىلد   عععععععععع ىل د اعععععععععع دسدجىلىلىلىلد   معععععععععع ىلد ععععععععععن  ىلحال  ععععععععععالف ىل

 عععععععع    الجىلد  سملعععععععع ىل د م ععععععععال ىلدخلال عععععععع ىل ىلد الفملععععععععالجىلىل  عععععععع   ىلد ققملععععععععنوىل عععععععع ىلد ملععععععععالمىلىلىلىلىلىل

د حتقععععععععع ىل ممملمنعععععععععالجىل حتقيقعععععععععالىل ىلد الفملعععععععععالجىل ععععععععع ىل ععععععععع  ىلد م عععععععععال ىلد صععععععععع   ىل ىلد سنعععععععععالمىلىلىلىلىلىلىل

ىلحال ا ال دجىل الىل قسنن ىلد  دسىلد ىل قق ن ىلجلال ىل   نسن ىل  سنسن .

 داالحععععععععالجىلد  الاعععععععع ىلد  ال عععععععع ىل مععععععععسىلد عععععععع ال دسىل/ىلجلقعععععععع ىلد قلسععععععععوىل عععععععع ىلد   عععععععع  ربىلىلىلىلىلىل قالح عععععععع ىل

 .    الجىل د  ملمنالجىل ىلد الفملالجد ملنالسنربىلد  د  لىلداىلد حتق ىل د ققملنوىل  ىلد 

 عععععععععال ىلد ق  نسنععععععععع ىل مسععععععععع د دجىلد  عععععععععال  لىل ععععععععع ىلد م عععععععععال ىلدخلال ععععععععع ىل ىلجلعععععععععال ىلىلىلىلد شععععععععع دكىل ىلد م .3

  سملععععععععع ىل ععععععععع ىل ععععععععع  ىلىل فلعععععععععالسىلد قالح ععععععععع ىل م  سملععععععععع ىل  ملععععععععع ىل  ان عععععععععالجىلد ملعععععععععن ىل وعععععععععنسىلدىلىلىل

د ال ععععععععععع ىل ايعععععععععععالجىل مسععععععععععع د دجىلد  عععععععععععال  لىلداىل حتقيقعععععععععععالىل  ععععععععععع وىلد قععععععععععع  نوىلد ىل ععععععععععع ىل ععععععععععع  ىلىلىلىلىل

   ان الجىلد ملن ىلد  قضىلد  المىلد ىل مل ىل الىل سق ن ىلد    ىل.

 د قملم الجىل .4

 قالح ععععععع ىلاقععععععععالوجىلد قععععععع  نوىل ىلد قلعععععععع رىل   يععععععععال دجىلد ق عععععععالىل ىلد ععععععععدىل  ععععععع جىلد  عععععععع ىل ققععععععععال  ىلىلىلىلىل

 ملم ععععععععععالجىل عععععععععع ىلد عععععععععع دو لىلىل عععععععععع ىل ععععععععععل ىل عععععععععع   ىلحسععععععععععالا  ىلد  سملعععععععععع ىل ىلد ن ععععععععععتىل س عععععععععع ىلىلىل

ىلد سالا ان ىل   ىل نئ ىلد    ىل.

ىل

ىل

ىلىل
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 مكتبيا يف الفزات األوصط( ممجلية) -ز

 الفزات االوصط ممجليةىشاط  .1

  2012خطة ممجلية الفزات األوصط واجليوب لعاو 

 االطار الزمني وحدات القياس المهام االىداف

التحقققق مققن سققالمة  -1
االجراءات االداريقة والماليقة 

جميع مقديريات والمتبعة في 
المؤسسققققققققققة فققققققققققي الفققققققققققرات 

 االوسط والجنوب

زيققققققارة مققققققديريات الفققققققرات االوسققققققط والجنققققققوب وفققققققق جققققققدول  .1
 محدد مسبقا .

زيققققققارة اللجققققققان الخاصققققققة فققققققي محافظققققققات الفققققققرات االوسققققققط  .2
 والجنوب وفق جدول محدد مسبقا .

زيقققققققارة اللجقققققققان الخاصقققققققة بمحتجقققققققزي رفحقققققققاء وفقققققققق جقققققققدول  .3
 محدد مسبقا .

للفقققققققققروع واللجقققققققققان الخاصقققققققققة  تقققققققققدقيق السقققققققققلف المصقققققققققروفة  .4
ولجقققققققققان رفحقققققققققاء مقققققققققن حيققققققققق  صقققققققققرفها وفقققققققققق التعليمقققققققققات 

 والضوابط .
متابعقققة الكتقققب الصققققادرة مقققن مكتبنققققا المققققر التققققي يكلقققف بهققققا  .5

 الفرع 
تققققدقيق عينققققات مققققن اوليققققات المققققنح المصققققروفة الققققى السققققجناء  .6

 والمعتقلين السياسيين من قبل المديريات.
بعقققققققققة تقققققققققدقيق كشقققققققققوفات المصقققققققققرف فقققققققققي المقققققققققديريات ومتا .7

 اجراءات االمطابقة 
تققققققققققدقيق بققققققققققودرات الرواتققققققققققب المصققققققققققروفة فققققققققققي مققققققققققديريات  .8

 .ةالمؤسس
االطققققالع علققققى سققققجالت الخاصققققة فققققي المققققديريات واللجققققان  .9

 الخاصة .

عدد زيارات تقييم 
 االداء

( زيارة الى 9)  
مديريات واللجان 
الخاصة ولجان 
رفحاء في 

محافظات الفرات 
 االوسط والجنوب 

 
عدد الزيارات 
 (8التفتيشية )

زيارات الى مديريات 
واللجان الخاصة 
ولجان رفحاء في 
محافظات الفرات 
 االوسط والجنوب
 عدد السلف 

(12) 

 1/2/2419من 
ولغاية 

31/7/2419 
 
 

 1/8/2419من 
ولغاية 

31/12/2419 

ضقققققمان صقققققحة ودققققققة  .1
االضققققققققققققققققققققققابير الشخصقققققققققققققققققققققققية 
للمقققققققققققوظفين فقققققققققققي مقققققققققققديريات 
واللجقققققققققان الخاصقققققققققة ولجقققققققققان 

فققققي الفققققرات محتجققققزي رفحققققاء 
 االوسط والجنوب

االطققققققققققالع علققققققققققى جميققققققققققع اضققققققققققابير مققققققققققوظفي المققققققققققديريات  .1
واللجققققققققققققان الخاصققققققققققققة ولجققققققققققققان رفحققققققققققققاء غيققققققققققققر المدققققققققققققققة 

 مسبقا بسبب التعيينات الجديدة واالنتقاالت .
تققققققققققدقيق ىققققققققققذه االضققققققققققابير للتحقققققققققققق مققققققققققن مققققققققققدى صققققققققققحة  .2

وقانونيقققققققققققققة محتوياتهقققققققققققققا واكمقققققققققققققال االوليقققققققققققققات المطلقققققققققققققوب 
 ارفاقها .

ر االيفقققققققققاد القققققققققداخلي ومقققققققققدى تقققققققققدقيق عينقققققققققات مقققققققققن اوامققققققققق .3

عدد أضابير 
 الموظفين 

(54) 

و   2/1/2419من
لغاية 

31/12/2419 
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 مطابقتها للضوابط والتعليمات .
رفقققققققققققع تققققققققققققارير باإلنجقققققققققققاز الشقققققققققققهري لمكتقققققققققققب المفقققققققققققتش  .4

 العام.
فحقققققققققققر مراجعقققققققققققة اجقققققققققققراءات العمقققققققققققل فقققققققققققي المقققققققققققديريات  .5

 واللجان الخاصة.
فحقققققققققققققر ومراجعقققققققققققققة خطقققققققققققققة العمقققققققققققققل فقققققققققققققي المقققققققققققققديريات  .6

 واللجان الخاصة .
فحقققققققققققققققققققر ومراجعقققققققققققققققققققة توزيقققققققققققققققققققع الصقققققققققققققققققققالحيات فقققققققققققققققققققي  .7

 والمسؤوليات .
رفققققع الظلقققققم عققققن المقققققوظفين  .3

والعقققققققققاملين فقققققققققي مقققققققققديريات 
الفقققققققققققققققققققققققققرات االوسقققققققققققققققققققققققققط 
والمتعقققققققاملين معهققققققققا   عبققققققققر 
التعامققققققققققققل مققققققققققققع مختلققققققققققققف 
الشققققققققققققققققققققكاوى المقدمققققققققققققققققققققة 
وايالئهقققققا االىميقققققة المطلوبقققققة 

. 

وضقققققققع فلكقققققققس يتضقققققققمن شقققققققعار مكتقققققققب المفقققققققتش العققققققققام و  .1
و الخققققققققققط السققققققققققاخن و العنققققققققققوان فققققققققققي   البريققققققققققد االلكترونققققققققققي

كافقققققققققققة المقققققققققققديريات فقققققققققققي محافظقققققققققققات الفقققققققققققرات االوسقققققققققققط 
 والجنوب .

تسقققققققهيل اسقققققققتالم الشقققققققكاوى مقققققققن مختلقققققققف مقققققققوظفي فققققققققروع  .2
 الفرات االوسط و الجنوب و المتعاملين معها .

تحليققققققققل ىققققققققذه الشققققققققكاوى و تفسققققققققيرىا و متابعتهققققققققا الققققققققى ان  .3
تصققققققققل القققققققققى حققققققققل نهقققققققققائي ورفققققققققع مقققققققققا ىققققققققو متعلقققققققققق بمققققققققققر 

 لى مكتب المفتش العام .المؤسسة ا
رفقققققققققع تققققققققققارير بالشقققققققققكاوى و االخبقققققققققارات المسقققققققققتلمة القققققققققى  .4

 مكتب المفتش العام .
التنسقققققققققققققيق و التواصقققققققققققققل مقققققققققققققع فقققققققققققققروع القققققققققققققدوائر الرقابيقققققققققققققة  .5

 العاملة في محافظة النجف االشرف .
تمثيققققققققل المكتققققققققب فققققققققي اجتماعققققققققات الققققققققدوائر الرقابيققققققققة فققققققققي  .6

 المحافظة .

 
 

 عدد الشكاوى 
(24) 

عدد االخبارات 
(14) 

 
 
 
 

 اعداد التقارير
 
 

 
و   2/1/2419من 

لغاية 
31/12/2419 

تطققققققوير مهققققققارات المققققققوظفين  .4
ورفقققققققع كفقققققققاءاتهم  فقققققققي اداء 
الواجبقققققققققات الوظيفيقققققققققة مقققققققققن 
اجققققققل رفققققققع وتيققققققرة االنجققققققاز 

 ودعم ثقافة النزاىة

 
اقامة دورات تدريبية في مختلف المجاالت االدارية والقانونية 

 والمحاسبية والحاسوب 

  
عدد الدورات 
 ( 2المقامة )

 
 

لغاية  2/1/2419
31/12/2419 

ىل

ىل
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ددول الشيارات ملديزيات املؤصضة واللذاٌ اخلاصة وجلاٌ رفشاء يف ذلافعات الفزات االوصط 

 2012واجليوب 

 نوع الزيارة فترة  الزيارة االطار الزمني اسم المديرية واللجنة ت

 مديرية سجناء بابل - 1
 بابلاللجنة الخاصة في  -

 زيارة تقييم االداء ايام 2 شباط

2 
 )متابعة تنفيذ التوصيات ( البصرةمديرية سجناء  -
 البصرةاللجنة الخاصة في  -

 زيارة تقييم االداء يوم 3 اذار

3 
 مديرية سجناء كربالء -
 زيارة تقييم االداء يوم 2 نيسان اللجنة الخاصة في كربالء -

4 
 مديرية سجناء النجف -
 النجفاللجنة الخاصة في  -
 لجنة رفحاء النجف -

 زيارة تقييم االداء يوم 3 حزيران

5 
 ميسانمديرية سجناء  -
 زيارة تفتيشية يوم ايلول ميساناللجنة الخاصة في  -

6 
 مديرية سجناء الديوانية -
 اللجنة الخاصة في الديوانية -

 زيارة تفتيشية يوم 1 تشرين االول

7 
 ذي قارمديرية سجناء  -
 زيارة تفتيشية يوم 1 تشرين الثاني ذي قاراللجنة الخاصة في  -

8 
 المثنىمديرية سجناء  -
 زيارة تفتيشية يوم 1 كانون االول المثنىاللجنة الخاصة في  -

 9مجموع زيارات تقويم االداء  8مجموع الزيارات التفتيشية  
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 -مكتبيا يف امليطكة الشنالية ( : ممجلية) -د

 2102اخلطة الضيوية ملنجلية امليطكة الشنالية لعاو  .1

 
 اإلطار الزمني وحدات القياس المهام األىداف

التحقققق مققن سققالمة جميققع  .1
اإلجققققققققققققققراءات اإلداريققققققققققققققة 
والمالية المتبعة في جميقع 
مقققققديريات المؤسسقققققة فقققققي 

 المنطقة الشمالية

ة الشققققمالية و فققققق جققققدول محققققدد ات المنطقققققيزيققققارة مققققدير  .1
 .مسبقا

علققى سققير العمققل و متابعققة الكتققب المتداولققة بققين االطققالع  .2
المديرات و الدوائر الرسمية االخرى كذلك االطالع علقى 

 االوامر االدارية التي تصدر فيها اوامر االيفاد .
 رفع تقارير شهرية الى مكتب المفتش العام / المقر .3

عققققدد التقققققارير المقدمققققة 
 من الشعبة 

عقدد الزيقارات التفتيشققية 
(6) 

زيققققققققارات تقققققققققويم عققققققققدد 
 (4االداء )

  2/1/2419من 
 31/12/2419لغاية 

ضققققققققققمان صققققققققققحة ودقققققققققققة  .2
األضقققققققققققققابير الشخصقققققققققققققية 
للمقققققوظفين فقققققي مقققققديريات 

 المنطقة الشمالية.

ات المنطققققة ياالطقققالع علقققى جميقققع اضقققابير مقققوظفي مقققدير  .1
 .مسبقا بسبب التعينات او التنقالتالشمالية الغير مدققة 

صقققحة وقانونيقققة  تقققدقيق ىقققذه االضقققابير للتحققققق مقققن مقققدى .2
 محتوياتها و اكتمال االوليات المطلوب ارفاقها .

 رفع تقارير باإلنجاز الشهري لمكتب المفتش العام. .3

  2/1/2419من  عدد اضابير الموظفين
 31/12/2419لغاية 

رفققع الظلققم عققن المققوظفين  .3
العقققققققاملين فقققققققي مقققققققديريات 
المنطققققققققققققققققققة الشققققققققققققققققققمالية 
والمتعقققققققاملين معهقققققققا عبقققققققر 
التعامقققققققققل مقققققققققع مختلقققققققققف 
الشقققققققققققققققكاوي المقدمقققققققققققققققة 
 وايالئها األىمية المطلوبة.

تسقققهيل اسقققتالم الشقققكاوى مقققن مختلقققف مقققوظفي مقققديرات  .1
 المنطقة الشمالية و المتعاملين معها .

تحليل ىقذه الشقكاوى و تفسقيرىا  ومتابعتهقا القى ان تصقل  .2
القققى حقققل نهقققائي و رفقققع مقققاىو متعلقققق بمققققر المؤسسقققة فقققي 

 مكتب المفتش العام.
ى و االخبقارات المسقتلمة القى مكتقب رفع تقارير بالشقكاو  .3

 المفتش العام في مقر المؤسسة .

 عدد الشكاوى
(35) 

 عدد االخبارات
(14) 

 

  2/1/2419من 
 31/12/2419لغاية 

تطقققوير مهقققارات وقابليقققات  .4
مققوظفي مققديريات المنطقققة 

 الشمالية

تشققكيل لجنققة فققي ممثليققة المنطقققة الشققمالية اتنفيققذ المهققام  .1
 المطلوبة

  2/1/2419من  لجان
 31/12/2419لغاية 

اعققققداد دارسققققة متكاملققققة باالحتياجققققات التدريبيققققة لمققققوظفي  .2
 مديرات المنطقة الشمالية 

  2/1/2419من  نتائج الدراسة
 31/12/2419لغاية 

تحديقققد جقققدول بالقققدورات التدريبيقققة المطلوبقققة و االتصقققال  .3
 باحد الجهات المختصة

  2/1/2419من  جدول التدريب
 31/12/2419لغاية 

تنفيقققذ القققدورات التدريبيقققة لمقققوظفي المؤسسقققة و المكتقققب  .4
 لفرع المنطقة الوسطى و الشمالية

عققدد الققدورات التدريبيققة 
 المنفذة

  2/1/2419من 
 31/12/2419لغاية 
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 -ددول الشيارات التفتيشية وتكويه األداء اخلاص مبنجلية امليطكة الشنالية : .2

 

 الزيارةنوع  اإلطار الزمني الفرع ت
 مديرية سجناء كركوك 1

 شباط
 تفتيشية

 تقويم اداء مديرية سجناء ديالى 2
 تقويم اداء اللجنة الخاصة في ديالى 3
 تقويم اداء اذار مديرية سجناء تكريت 4
 تقويم اداء نيسان مديرية سجناء كركوك 5
 مديرية سجناء ديالى 6

 حزيران
 تفتيشية

 تفتيشية اللجنة الخاصة في ديالى 7
 تفتيشية تموز مديرية سجناء االنبار 8
 تفتيشية ايلول مديرية سجناء ديالى 9
 تفتيشية تشرين االول مديرية سجناء كركوك 14
 متابعة تشرين الثاني متابعة  تنفيذ التوصيات 11

 4 مجموع زيارات تقويم االداء  6مجموع الزيارات التفتيشية   
 

ىلد   ملالج

   دجلال  الجىلدحلحت  ن ىل ىلد ق س ىلد ص ال ن ىل   وىل قملن ىل   دجىل    ين ىلىل ق ىلد   القىل

     اىلد     الجىل ىلد م ال ىلدخلال  ىل ىلممملمنققالىل.

 .ىل ق ىلد سنالمىلحالألاص  ىل س   ىلد  دسىل ىلد ا ال دجىلد ق قنصن ىل ىل ال ىل ا  ىل  ن ىل ال اىل

ىل
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 قضه الشؤوٌ اإلدارية .4

 مَاو ووادبات قضه االدارية ضنً اخلطة الضيوية

 شعبة املوارد البشزية - أ
 

 مدة التنفيذ المخطط  نوع النشاط ت
 يومي 262 اعداد تقارير حضور وانصراف موظفي ادلكتب 1
 شهري 22 تنفيذ برنامج التقاعد وارسال البيانات اىل ىيئة التقاعد الوطنية 2

 سنوي 2 اعداد وتنظيم مالك ادلكتب لغرض ادلناقشة مع وزارة ادلالية وادلصادقة عليو 3
 شهري 22 اعداد التقرير االلكرتوين بإجازات ادلوظفني ورصيد كل موظف 4
 سنوي 39 ارشفة اضابري ادلوظفني الكرتونيا   5
 شهري 22 تنظيم الرتفيعات اخلاصة بادلوظفني 6
 شهري 12 تنظيم العالوات اخلاصة بادلوظفني 7
 يومي 2244 اعداد الكتب الصادرة من ادلكتب 8
 يومي 9344 الكتب الواردة اىل ادلكتباعداد  9
 يومي 1444 ارشفة الكتب الواردة و الصادرة 14
 شهري 244 تنظيم مستندات االستالم ادلخزين 11
 حسب ما يرد 244 تنظيم مستندات الصادر ادلخزين 12
 حسب ما يرد 244 تنظيم مستندات الصرف ادلباشر 13

 شعبة اخلدمات االدارية -ب 

 مدة التنفيذ المخطط )عدد( النشاطنوع  ت
 مدار السنة 1 تحدي  السجل الخاص باألليات التابعة للمكتب 1
 نصف سنوي 6 صيانة كهرباء  و الماء 2
 مدار السنة 5 صيانة و تشغيل المولد الكهربائي 3
 فصلي 4 صيانة االجهزة الكهربائية 4
 مدار السنة 266 تنظيف المكتب 5
 مدار السنة 14 السياراتتنظيم اوراق  6
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 شعبة التدريب و االعالو وتيكية املعلومات –ز 

 مدة التنفيذ المخطط نوع النشاط ت
 مدار السنة 1 البرامج االلكترونية تحدي  وتطوير 1
 مدار السنة حاسبة 18 صيانة الحاسبات 2
 مدار السنة 6 االنشطة اإلعالمية 3

 خطة الضيوية للتدريب

 : الدورات اليت يكينَا املكتب ملوظفي املؤصضة و املكتباحملور االول 

 تاريخ انعقادىا الفئة المستهدفة عنوان الدورة ت
 اذار مجال الحسابات من موظفي المؤسسةالعاملين في  الحسابات الختامية 1
 نيسان كافة موظفي المؤسسة قانون انضباط موظفي الدولة 2
 ايلول كافة موظفي المؤسسة التعامل مع االخريناالتكيت وفن  3
 ايلول موظفي المؤسسة في الفرات االوسط والجنوب دورة ادارية 4
 تشرين االول موظفي المؤسسة في المنطقة الشمالية دورة ادارية 5
ىل

 الدورات احلتنية: احملور الجاىي 

 انعقادىاتاريخ  عدد الموظفين الفئة المستهدفة عنوان الدورة ت
 3/3/2419-18/2 1 اإلداريين االدارة الحديثة ودورىا في الحد من الفساد / مستويان 1
 14/4/2419-1 1 القانونين التحري و كشف االدلة الجنائية / مستويان 2

 
 : الدورات و الورشالجالح احملور 

 العدد النوع ت
 22 الدورات الداخلية دلوظفي ادلكتب 1
 9 اليت يشرتك هبا موظفي ادلكتبورش العمل  2
 2 عدد الورش اليت اقامها ادلكتب 3
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 ةقضه الشؤوٌ املالي .5

 
 

 مدة التنفيذ المخطط  نوع النشاط ت

 خالل السنة 264 اعداد سندات الصرف 1

 خالل السنة 222 اعداد سندات القيد 2
 خالل السنة 94 اعداد سندات القبض 3
 السنةخالل  264 تنظيم الصكوك 4

 خالل السنة 22 اعداد موازين ادلراجعة الشهرية وكشوفات ادلصاريف وااليرادات الشهرية وارساذلا اىل وزارة ادلالية 5
 خالل السنة 9 اعداد ادلناقالت بني ابواب وفصول ادلوازنة 6
 مل  يتم اعداد موازنة ختمينية مع وزارة ادلالية ومت اعدادىا من قبل الوزارة اعاله ادلالية اعداد ادلوازنة التخمينية للعام الالحق ومناقشتها لغرض ادلصادقة عليها من قبل وزارة 7
 خالل السنة 22 رقابة مستمرة بني ادلخصص وادلصروف لغرض عدم التجاوز يف مبالغ التخصيص 8
 خالل السنة 2 ادلايل االحتادياعداد احلسابات اخلتامية للعام السابق وارساذلا اىل وزارة ادلالية وديوان الرقابة  9
 خالل السنة 22 اعداد كشوفات رواتب موظفي ادلكتب 14
 خالل السنة 22 العمل على برنامج زلاسيب حكومي ينظم سند الصرف والقيد والقبض وترحيلو برنامج االلكرتوين 11

 خالل السنة 22 ( 22اعداد سجالت خاصة باحلسابات عددىا ) 12
 خالل السنة 22 كشف البنكاعداد مطابقة   13
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 التخطيط وتكويه االداء قضه .6

 
  التخطيط و الدراصات و البشوخشعبة  -أ

 مدة التنفيذ المخطط )عدد( نوع النشاط ت
 نظام وبرنامج عمل التنسيق في أعداد خطة المكتب ورفعها إلى المفتش العام إلقرارىا. 1

( 1) 
 1ك

المعدة من قبل أقسام المكتب ورفع تقارير بها إلى متابعة انجاز تنفيذ الخطط  2
 المفتش العام مع تحديد نسب االنجاز.

 برنامج متكامل
(2) 

 خالل السنة
 فصلي

القيام بأعداد مسابقة لغرض تقديم بحوث ودراسات من كافة الموظفين التي  3
 تساىم في تحسين أداء المكتب والمؤسسة.

 (1حسب المتطلبات )
 المالي مع توفر التخصير

 خالل السنة

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الجهات  4
 المعنية واعداد التقارير بالمتابعة.

 متابعة الظواىر
 ( مخاطبات4)

 خالل السنة

تزويد الجهات العليا بالمعلومات والبيانات واإلحصائيات عند طلبها بعد عرضها  5
 العام . على المفتش

 خالل السنة حسب ما يرد

متابعة  اقسام المكتب العداد التقرير السنوي للمكتب من خالل لجنة معدة لها  6
 الغرض .

 برنامج عمل
( 2 ) 

 شباط-2ك

 خالل السنة حسب المتطلبات متابعة اي امور تكلف بها الشعبة من قبل المفتش العام 7
بانشطة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات جمع المعلومات والبيانات الخاصة  8

 المعنية
 خالل السنة (4)

 برنامج عمل االستمرار بتحدي  المعلومات و البيانات الخاصة بعمل المكتب 9
(2 ) 

 فصلي

 برنامج عمل االرشفة االلكترونية لعمل القسم 14
 ( تقارير4)

 فصلي

 خالل السنة (4) خطط تدقيق عينة من خطط المؤسسة وبيان المالحظات بشأنها 11
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 شعبة تكويه االداء –ب 

  2012سيارات تكويه االداء لعاو  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات اإلطار الزمني الجهة المراد تقييمها ت
  كانون الثاني /شباط دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة + متابعة تنفيذ التوصيات  1
  اذار مديرية سجناء الرصافة + متابعة تنفيذ التوصيات 2
  نيسان/ايار ىيئة الطعن + متابعة تنفيذ التوصيات 3
  حزيران/ تموز قسم شؤون المواطنين + متابعة تنفيذ التوصيات 4
  اب / ايلول  + متابعة تنفيذ التوصيات2اللجنة الخاصة بغداد / 5
   2/ تشرين 1تشرين  شعبة الرقابة والتدقيق في مكتبنا + متابعة تنفيذ التوصيات 6

 6 المجموع

 حتقيقععععععععععالىل ىلد ق سعععععععععع ىلىلىلىل  دسعععععععععع ىل   دا عععععععععع ىلد قسععععععععععال   ىلد  عععععععععع لىل عععععععععع ىل يعععععععععع ىلممملمنععععععععععالجىلىلىلىلىلىلىل.2

د صععععععععع ال ن ىل  ق سععععععععع ىلد  ععععععععع دجىلدأل سعععععععععتىل حنعععععععععال ىلد   ملعععععععععالجىلحصعععععععععأا الىل  معععععععععاىل ععععععععع د ىلىلىلىلىل

 ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد ملق ىل  ىل   ىلدش دكىل   ىل ىلجلال ىلد قسنن .ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل
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 -شعبة التدقيل الداخلي: .7

 -تتوىل الكياو باملَاو اآلتية :

 مدة التنفيذ المخطط  نوع النشاط ت
 خالل السنة 15 تصحيح األخطاء الحسابية والمخالفات المالية واالدارية التي يتم اكتشافها أثناء عملية التدقيق . 1
 خالل السنة 175 الصرفتدقيق سندات  2
 فصلي 3 أجراء الجرودات المالية والمخزنية المفاجئة للحسابات والمخازن. 3
 خالل السنة 154 تدقيق سندات القيد 4
 شهري 24 تدقيق سندات القبض 5
 شهري 12 تدقيق سجل التخصيصات ومتابعة المناقالت. 6
 شهري 12 الموقوفة .تدقيق مطابقة كشف المصرف ومتابعة الصكوك  7
 خالل السنة 134 تدقيق االوامر االدارية التي تخر االمور المالية . 8
 فصلي 3 رفع تقارير شهرية الى المفتش العام لنتائج التدقيق  9
 خالل السنة 175 تدقيق الصكوك 14
 شهري 15 تدقيق رواتب موظفي المكتب  11
 شهري 12 السلف و سجل الرواتب و سجل الصندوق و سجل المخزنتدقيق سجل اليومية و سجل االمانات و  12
 شهر 12 تدقيق موازين المراجعة الشهرية 13
 سنوي 1 تدقيق الحسابات الختامية 14
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  التهشّق مع االجًزٔ الرقابّٕ ملخص عو  : التاسعالقشم 

  -: االحتادٓ التهشّق مع دُِاى الرقابٕ املالْ / اَال

 

َردناااا بتاااان اامانااإ الاامااإ /لاااص الاااُيراو / دابااارٔ التااا قّق َالرقابااإ  ٓ الاااا د      .1

َاملتضاااااائو نتااااااابة اعئاااااااا رقاباااااإ ا ااااااُدٔ َااداو    30/1/2018يف ( 4/1/3862)رت/

الاااج اجراياااا دِاااُاى الرقابااإ املالّااإ االحتاااادٓ علاااٖ م ا ااا  امل ت ااا  الائاااُمّ      

( حّااااح 2015،  2014،  2013لشااااهُات )يف الااااُيارات َا ًااااات طااااز املر   اااإ بااااُيارٔ ل   

مت إجاباااإ ااماناااإ الااماااإ /لااااص الااااُيراو / داباااارٔ التاااا قّق َالرقاباااإ  ُجاااا        

بأنااااااٌ مت ماا اااااإ امل ح ااااااات    28/2/2018( يف 46/758بتابهااااااا  ٓ الااااااا د )رت/ 

 الُاردٔ يف ال تان اع ٍ.

 16/8/2018( يف 734/15312َردناااااا بتاااااان الااااا ابرٔ اذدارِااااإ َاملالّااااإ  ٓ الاااااا د )    .2

حّاااح مت إع مًااام   2017َاملتضااائو التقرِااار الشاااهُٓ لااا ُِاى الرقابااإ املالّااإ لشاااهٕ      

بأناااااااٌ مت إجابااااااإ   29/8/2018( يف 136/2622 ُجااااااا  بتابهاااااااا  ٓ الاااااااا د )رت/

ااماناااإ الااماااإ /لااااص الااااُيراو / داباااارٔ التاااا قّق َالرقاباااإ  ُجاااا  بتابهااااا  ٓ   

م ت هاااااا علاااااٖ امل ح اااااات  َ ضااااائو إجابااااإ  28/2/2018( يف 46/758الاااااا د )رت/

 .2017الج  برت يف  قرِر ال ُِاى لاام 

( يف 15/5/63/5149َردناااااا  قرِااااار دِاااااُاى الرقابااااإ املالّااااإ االحتاااااادٓ بالاااااا د )ي/    .3

َاملتضاااائو نتااااابة الزِااااارٔ الت تّ اااإّ مل ِرِاااإ الشاااا هاو الشّاسااااّ         7/3/2018

ح مت خماط اااإ ( حّاااا7/12/2017لغااااااااااإِ  12/11يف اله ااااش االلاااارم لل اااا ٔ مااااو )  

( يف 59/1077قشاااام الرقاباااإ َالتاااا قّق الاااا اذلْ  ُجاااا  بتابهااااا  ٓ الااااا د )رت/    

حّاااح ت ِاااتم اذجابااإ ماااو ق اااا قشااام الرقابااإ َالتااا قّق الااا اذلْ حّاااح مت      2/4/2018
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َمت  21/6/2018( يف 88/1879 أبّااااااااا ٍ  ُجااااااااا  بتابهاااااااااا  ٓ الاااااااااا د )رت/ 

     ُ جااا  بتاااابًم  ٓ الاااا د   إجابتهاااا ماااو ق اااا قشااام الرقابااإ َالتااا قّق الااا اذلْ  

انااااااٌ مت إجاباااااإ الاااااا ُِاى علااااااٖ امل ح ااااااات  ب مت اع مهااااااا 26/6/2018َ( يف 390)

امل خصااإ يف بتاااابًم اعااا ٍ  ُجااا  بتاااان قشااام الرقابااإ َالتااا قّق الااا اذلْ        

َت  اااارد آ م ح ااااات مااااو ق ااااا دِااااُاى الرقاباااإ       14/5/2018( يف 8089 ٓ الااااا د )

 املالّٕ.

( يف  14/27/1/7205ملالّااااإ االحتاااااادٓ بالاااااا د )ى/َردناااااا  قرِااااار دِاااااُاى الرقابااااإ ا  .4

َاملتضاااائو نتااااابة اعئاااااا الرقاباااإ َالتاااا قّق علااااٖ ان اااا ٕ َحشااااابات     5/4/2018

م ِرِاااااإ الشاااااا هاو الشّاسااااااّ  يف نا  اااااإ    ٓ قااااااار للشااااااهٕ املهتًّاااااإ يف 

حّاااح مت خماط اااإ قشاااام الرقاباااإ َالتاااا قّق الاااا اذلْ  ُجاااا  بتابهااااا   31/12/2016

حّااااح إلاااا  اذجاباااإ مااااو ق ااااا قشاااام الرقاباااإ  28/5/2018( يف 80/1702 ٓ الاااا د )رت/ 

َاعلئُناااااا ب جابااااإ  3/6/2018( يف 344َالتااااا قّق الااااا اذلْ ب تاااااابًم  ٓ الاااااا د ) 

الااا ُِاى علاااٖ امل ح اااات امل خصااإ يف بتاااابًم اعااا ٍ  ُجااا  بتاااان قشااام         

َمت إعااااا اد بتاااااان  29/5/2018( يف 10496الرقابااااإ َالتااااا قّق الااااا اذلْ  ٓ الاااااا د )

( 97/2020جلّااااإ م ت هاااااا يف ال ااااارات ااَسااااا/ َا هاااااُن  ٓ الاااااا د )رت/   إىل مم

لغاااارا متابااااإ  ه ّاااامل التُاااااّات َت  ردنااااا اذجاباااإ َمت  أبّاااا ٍ      1/7/2018يف 

 .26/12/2018( يف 206/3866 ُج  ال تان  ٓ الا د )رت/

( يف  20/3/10/13680َردناااااا  قرِااااار دِاااااُاى الرقابااااإ املالّااااإ االحتاااااادٓ بالاااااا د )     .5

َاملتضاااائو نتااااابة اعئاااااا الرقاباااإ َالتاااا قّق علااااٖ ان اااا ٕ َحشااااابات     2/7/2018

م ِرِاااااإ الشاااااا هاو الشّاسااااااّ  يف نا  اااااإ   َاساااااا/ للشااااااهٕ املهتًّاااااإ يف  

طاااز حّاااح بانااا  اذجابااإ علاااٖ بااااد ال قااارات الاااُاردٔ      2014/باااانُى ااَا/31

با ّااااإ الساااااتّ اويا حّاااااح مت خماط ااااإ الااااا ابرٔ اذدارِااااإ َاملالّااااإ  ُجااااا    

َمت اذجابااااإ ماااااو ق اااااا قشااااام     23/7/2018( يف 111/2271بتابهاااااا  ٓ الاااااا د )رت/ 
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( يف 3168/15880الرقاباااااإ َالتاااااا قّق الاااااا اذلْ  ُجاااااا  بتااااااابًم  ٓ الااااااا د ) 

 بهااااااوا  علاااااٖ إجابااااإ م ِرِااااإ سااااا هاو َاسااااا/ َمت إعااااا اد بتاااااان إىل2/9/2018

( يف 147/2774ممجلّااااإ م ت هاااااا يف ال ااااارات ااَسااااا/ َا هاااااُن  ٓ الاااااا د )رت/  

 لغرا متابإ  ه ّمل التُاّات َمت  ه ّمليا. 10/9/2018

( يف 7/48/2/26539َردناااااا  قرِااااار دِاااااُاى الرقابااااإ املالّااااإ االحتاااااادٓ بالاااااا د )ى/   .6

َاملتضاااائو نتااااابة اعئاااااا الرقاباااإ َالتاااا قّق علااااٖ ان اااا ٕ َحشااااابات  17/12/2018

حّااااح  2017/ بااااانُى ااَا / 31ِرِاااإ ساااا هاو بربااااُه للشااااهٕ املهتًّاااإ يف   م 

مت خماط اااإ قشاااام الرقاباااإ َالتاااا قّق الاااا اذلْ يف امل سشاااإ  ُجاااا  بتابهااااا  ٓ   

 َت  رد اذجابٕ. 26/12/2018( يف 205/3867الا د )رت/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 



 

 35         8102التقرير السنوي لعام  

      

 
  -: يّأٔ الهزايٕ / التهشّق مع  ثانًّا

 
/ م ِرِاااإ لاااا َى امل ت اااا  الائااااُمّ   يّااااأٔ الهزاياااإَرد اىل م ت هااااا بتااااان  .1

املتضاااااائو اثاااااار االعاااااا م االستقصااااااابْ يف   31/7/2018( يف 468 ٓ الااااااا د )م. .د/

م ا حااااإ ال شااااااد َمت اجابااااإ اكّاااااأٔ اعااااا ٍ  ُجااااا  بتابهاااااا  ٓ الاااااا د     

 . 14/8/2018( يف 141/2534)ت.خ/
 25/10/2018 ( يف968َرد اىل م ت هااااااا بتااااااان يّااااااأٔ الهزاياااااإ  ٓ الااااااا د )م.ر/    .2

ب اااأى برناااامة )ِاااُم يف زاااّا ٕ الهزايااإ ( مشااال/ الضاااُو علاااٖ ال اااُاير الشااال ّٕ       

الاااج قااا    اااُى سااا   يف    اااْ  اااايرٔ ال شااااد َمت اجابااإ اكّاااأٔ اعااا ٍ  ُجااا    

 بأبري ال ُاير الشل ّٕ . 25/11/2018( يف 3543 /209بتابها  ٓ الا د )ت.خ/
( يف 420 د )م تااااااا  / ٓ الاااااااا َرد اىل م ت هاااااااا بتاااااااان يّاااااااأٔ الهزايااااااإ .3

املتضاااائو   اااا ّا  رِااااق حتقّااااق َ  قّااااّم مت اجاباااإ اكّااااأٔ اعاااا ٍ     8/11/2018

املتضااااائو   ااااا ّا  رِاااااق  5/11/2018( يف 3478 ُجااااا  بتابهاااااا  ٓ الاااااا د )د/

 عئا  ضئُى بتان يّأٔ الهزايٕ .
 5/9/2018( يف 514 ٓ الاااااااا د )م. / َرد اىل م ت هاااااااا بتاااااااان يّاااااااأٔ الهزايااااااإ .4

التهئّااإ املشااات امٕ مت اجابااإ اكّاااأٔ اعااا ٍ  ُجااا  بتابهاااا  ٓ       املتضااائو ح ااإ  

 . 1/11/2018( يف 190/3290الا د )ت.خ/
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  -: االمانٕ الاامٕ /لص الُيراو / التهشّق مع  ثالجًا

 
       َرد اىل م ت هااااااا بتااااااان االماناااااإ الااماااااإ /لااااااص الااااااُيراو  ٓ الااااااا د

 ه ّااااااااااامل  ُااااااااااااّات  املتضااااااااااائو  27/5/2018( يف 340/15/42/18849/ت/)ش.ي.ا

ا/لااااص االعلااااٖ مل ا حاااإ ال شاااااد امل لااااذ الّهااااا  ُجاااا  بتااااابًم  ٓ الااااا د     

بالتهشااااااّق مااااااع يّااااااأٔ الهزاياااااإ مت اجاباااااإ    29/4/2018( يف 340/15/42/1583)ي.ا/ا/

 ( يف107/1986االماناااإ الااماااإ /لااااص الااااُيراو  ُجاااا  بتابهااااا  ٓ الااااا د )ت خ /    

 املتخملٔ مو ق ا امل ت  ب أى املُزُ  . َ اذجراوات 27/6/2018
 



 

 85         8102التقرير السنوي لعام  

       

 

 

 

 

 

 

 

  املؾاصٖع االعتجىاصٖٛ وتابعٛ : العاؽضالقغي  

 
 اجملىعات الغكٍٗٛأال :

 

 

 ت
اسم 

 المشروع
الشركة 
 المنفذة

كلفة 
 المشروع

 حسب العقد
 تاريخ المباشرة

الفعلي النتهاء  تاريخ
 العقد

المدة  
حسب 
 العقد

 حظاتالمال

مجمع  1
االحرار 
السكني 
إلنشاء 

دار  1111
 في البصرة

شركة الفاو 
الهندسية 
العامة 

 للمقاوالت

مليار  65
 دينار

لم يتم انجاز  يوم 541 31/11/1115 11/3/1111
المشروع وتم انهاء 

 العقد فيه رضائيا

مجمع  1
االحرار 
 السكني 
النشاء 

دار  811
 في ميسان

شركة الفرات 
االوسط 

للمقاوالت 
 المحدودة

مليار  4661
 دينار

تم انجاز المشروع  يوم 541 15/5/1114 4/5/1111
 وتم توزيع الدور

مجمع  3
االحرار 
 السكني
النشاء 

 دار 151
 في كركوك

شركة اوزال 
لإلنشاءات 

والنقل 
والصناعة 
 والتجارة

مليار  1469
 دينار

العمل متوقف في  يوم 541 14/8/1114 18/11/1111
 المشروع 

 1114من عام 
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 وقضات املؤعغٛ يف احملافظاتثاٌٗا : 

 
 ت

اسم 
 المشروع

الشركة 
 المنفذة

 حسب العقد

كلفة 
 المشروع
حسب 
 العقد

 تاريخ التسليم تاريخ المباشرة
المدة 

 المالحظات حسب العقد

انشاء  1
مقرات في 
محافظات 

 البصرة و
 ميسان

شركة االرض 
الخضراء 
 للمقاوالت

1695 
 مليار دينار

 ميسان
5/3/1111 
 

 ميسان
4/6/1114 

 
 يوم 411

تم انجاز المقر وتم 
 االستالم النهائي

 البصرة 
4/6/1113 

 البصرة 
17/7/1114 

 تم تشكيل لجنة اسراع 

انشاء  1
مقرات في 
محافظات 

بابل 
والديوانية 
والنجف 
 االشرف

شركة الكرم 
العربي 

للمقاوالت 
 االنشائية 

1697 
 مليار دينار

بابل 
16/8/1113 

تم االنجاز من قبل لجنة  يوم 311 16/8/1114
 اسراع

الديوانية 
15/3/1111 

 الزال العمل لم ينجز 11/9/1113

النجف االشرف 
13/7/1111 

تم االنجاز من قبل لجنة  11/7/1113
 اسراع

مشروع   3
انشاء مقر 
للمؤسسة 
في كربالء 
 المقدسة

شركة 
مجموعة 
االسراء 

للتجارة العامة 
 والمقاوالت

64465 
 مليون دينار

تم انجاز العمل من قبل  يوم 361 7/3/1117 15/11/1113
 الشركة

 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 

مقرات 
المؤسسة 
في ديالى  
كركوك  

 تلعفر

شركة الحبوة 
للمقاوالت 

 العامة

 
 
 

مليار 169
 دينار

ديالى 
11/3/1111 

 

4/7/1113 
 

في تم انجاز العمل  يوم 361
 المقرات الثالث

 كركوك
31/5/1111 

17/11/1113 

 تلعفر
16/8/1111 

11/11/1113 
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 ىعات الغكٍٗٛاجمل

 ( راص عك1000ٍٛٗزتىع االسضاص الغكين يف ستافظٛ البصضٚ )أال :  

  ( ومٗاص رٍٖاص 72 )الكمفٛ التدىٍٗٗٛ :  

 ؽضكٛ الفأ اهلٍزعٗٛ العاوٛ لمىقأالت االٌؾاٟٗٛ  ادتّٛ املٍفشٚ : 

 وؤعغٛ الغذٍاٞ الغٗاعٗني ادتّٛ املغتفٗزٚ : 

 ( ومٗاص رٍٖاص 65)    : ٛلمىقأل الكمفٛ الكمٗٛ

 سغب العقز ًٖٕ 540وزٚ املقألٛ : 

( راص 1000ٖتضىَ املؾضٔع إٌؾاٞ زتىع عكين بٍىط وٍفضر ٖٔتكُٕ اجملىع وَ ) ٔصف العىن : 

200ًطابق ٔاسز تؾٗز عمٜ ٌٕع ٔاسز وَ وغاسات قطع األصض مبغاسٛ ) 

2

( بٍىٕسز راص صكَ ٔراص 

 ٔعط٘ .

  30/9/2010تاصٖذ تٕقٗع العقز يف  
  بغبب تزاخن دظٞ وَ اصض املؾضٔع وع  21/3/2011تاصٖذ اعتالً املٕقع ٔاملباؽضٚ بالعىن يف(

 وع وزٚ اضافٗٛ( راص مت تعٕٖضّا 98وؾضٔع املزٍٖٛ الضٖاضٗٛ ٔاعتقطاع 
 ( 861املزر االضافٗٛ املىٍٕسٛ لمؾضكٛ تبمغ. ًٕٖ ) 
  ٞ21/9/2012يف  ٖٛالعقزاملزٚ تاصٖذ اٌتّا 
  31/12/2015تاصٖذ الفعم٘ الٌّاٞ العقز 
  ٖٛقبن دتٍٛ الؾؤُٔ االقتصارٖٛ يف وَ  2015اعتشصاه املٕافقٛ بتىزٖز املؾضٔع اىل ٌّا

 االواٌٛ العاوٛ جملمػ الٕطصاٞ 

       مت تٕطٖعععع العععزٔص الغعععكٍٗٛ اىل املغعععتفٗزَٖ وعععَ الغعععذٍاٞ ٔاملععععتقمني الغٗاععععٗني

ٔلععٕسا اُ بعععد الععزٔص معع  وكتىمععٛ اهلٗكععن )بععزُٔ عععقٕل ٔال بٗتٌٕععات( ٔالععبعد   

 االخض وكتىمٛ بؾكن ؽبْ كم٘ .

 ( لغٍٛ 347مت اٌّاٞ املقألٛ صضاٟٗا اعتٍارا اىل قضاص زتمػ الٕطصاٞ املضقي )يف ستضض تغٕٖ 2015 ٛ

 بني صٟٗػ املؤعغٛ ٔوزٖض عاً ؽضكٛ الفأ 30/12/2015املؾضٔع املٕقع بتاصٖذ 
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 ( راص عك800ٍٛٗزتىع االسضاص الغكين يف ستافظٛ وٗغاُ  ) ثاٌٗا : 

 

  ومٗاص رٍٖاص 140الكمفٛ التدىٍٗٗٛ : 

 ؽضكٛ الفضات االٔعط لمىقأالت احملزٔرٚ  ادتّٛ املٍفشٚ :

 وؤعغٛ الغذٍاٞ الغٗاعٗني ادتّٛ املغتفٗزٚ : 

 ومٗاص رٍٖاص 46.1 :لمىقألٛ  الكمفٛ الكمٗٛ

 سغب العقز ًٖٕ 540وزٚ املقألٛ : 

ٖتضىَ املؾضٔع إٌؾاٞ زتىع عكين بٍىط الغكَ املٍفضر ٖٔتكُٕ اجملىع وَ ٔصف العىن : 

200ً( راص عكٍٗٛ طابق ٔاسز تؾٗز عمٜ ٌٕع ٔاسز وَ وغاسٛ قطعٛ األصض مبغاسٛ ) 800)

2

 )

 بٍىٕسز راص صكَ ٔراص ٔعط .

  22/12/2010العقز : تٕقٗع تاصٖذ 
  1/1/2013تاصٖذ اٌتّاٞ املزٚ العقزٖٛ يف 
  : مبمشق عقز 135ًٖٕ بعز اضافٛ  675وزٚ العقز ًٕٖ 
  : ٛٗ180املزر االضاف ًٕٖ 
  : 2011/ 17/1تاصٖذ اعتالً املٕقع 
  : 4/5/2011تاصٖذ املباؽضٚ بالعىن 
  15/5/2014: وع املزر االضافٗٛ ٔالتٕقف تاصٖذ اٌتّاٞ العقز 
 ( ٚراص لتعٕٖد االصض املغتقطعٛ رتزوات املؾضٔع64( راص مت سشل )736عزر الزٔص املٍفش ) 

 

 املالسظات 

 ٔمت تٕطٖع الزٔص . مت اصتاط املؾضٔع بالكاون
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 ( راص عك250ٍٛٗزتىع االسضاص الغكين يف ستافظٛ كضكٕك  )ثالجا : 

  رٍٖاص ( ومٗاص50)الكمفٛ التدىٍٗٗٛ : 

  / الرتكٗٛ ؽضكٛ أطاه لإلٌؾاٞات ٔالٍقن ٔالصٍاعٛ ٔالتذاصٚ ادتّٛ املٍفشٚ : 

 وؤعغٛ الغذٍاٞ الغٗاعٗني ادتّٛ املغتفٗزٚ : 

 رٍٖاص 14995592509000 :كمفٛ االسالٛ سغب العقز 

 ًٖٕ 540وزٚ املقألٛ : 

 % 100:  ٌغبٛ االصتاط املدطط

 % 35:  ٌغبٛ االصتاط الفعم٘ 

  %65:  ٌغبٛ االضتضال 

 ( 28/12/2012: )تاصٖذ املباؽضٚ بالعىن

 ( 24/8/2014: )تاصٖذ اٌتّاٞ املؾضٔع

ٖتضىَ املؾضٔع إٌؾاٞ زتىع عكين بٍىط الغكَ املٍفضر ٖٔتكُٕ اجملىع وَ ٔصف العىن : 

( 200ً2قطعٛ األصض مبغاسٛ ) ( راص عكٍٗٛ طابق ٔاسز تؾٗز عمٜ ٌٕع ٔاسز وَ وغاسٛ 250)

 . بٍىٕسز راص صكَ ٔراص ٔعط

  ً2014املؾضٔع وتٕقف بالكاون وٍش عا . 
 

 :املالسظات 

بكتابٍعععا سٙ  متعععا شتاطبعععٛ وكتعععب املفعععتؿ الععععاً لعععٕطاصٚ املالٗعععٛ وعععَ قبعععن وكتبٍعععا       -1

ٔسلعععععو لعععععٕصٔر كتعععععا  وصعععععضل الضافعععععزَٖ / االراصٚ    25/9/2017( يف289/2860الععععععزر )صت/

( الععععععشٙ ٖطالععععععب املؤعغععععععٛ ب صعععععععاه الٍغععععععذ 6/8/2017يف  7/2/1875العاوععععععٛ املععععععضقي )

االوععض ٍٖععايف وععا    ِٔععشا  اللغععاٞٓ وععَ قبععن املصععضل(    ٔسلععو االصععمٗٛ لغععٍز خطععا  الضععىاُ )    

يف  2/276( ٔ )18/9/2014يف 2547/ 2دعععععععاٞ يف كتعععععععب املصعععععععضل الغعععععععابقٛ ٔاملضقىعععععععٛ )  

مل  (338/2/2013)خطععععا  الضععععىاُ املععععضقي  طععععا  ِععععشا ارت( ٔالععععك تؤكععععز بعععع ُ  17/2/2015

 ٖصزص عَ فضعّي يف ارتالزٖٛ ٔال عالقٛ لمفضع بصشٛ صزٔصٓ .

( اىل وكتعععععب وفعععععتؿ ععععععاً ٔطاصٚ   2/1/2018يف  1/14بالععععععزر )صت/ٍعععععا مت تٕدٗعععععْ كتاب -2

َ بٗععععععاُ ( املتضععععععى25/9/2017يف  289/2860املالٗععععععٛ لت كٗععععععز كتابٍععععععا بالعععععععزر )صت/ 

التٍاقضععععععات الععععععٕاصرٚ يف كتععععععاب٘ وصععععععضل الضافععععععزَٖ / االراصٚ العاوععععععٛ سٙ العععععععزر   

( ٔمتععععععععا االدابععععععععٛ عمععععععععٜ كتابٍععععععععا  18/9/2014يف  2/2247ٔ )(  6/8/2017يف  7/2/1875)
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يف  2/917/ص2اععععععالٓ بكتعععععا  ٔطاصٚ املالٗعععععٛ / وكتعععععب املفعععععتؿ الععععععاً بالععععععزر )ً ل     

 ملا ٔصر يف كتابٍا اعالٓ .بقٗاً املكتب مبفاحتٛ وصضل الضافزَٖ ( 24/1/2018

بكتابٍععععععا سٙ العععععععزر  مت الت كٗععععععز عمععععععٜ كتابٍععععععا  الععععععٕاصر يف الفقععععععضٚ اعععععععالٓ -3

ٔمتععععا االدابععععٛ بكتععععا  وكتععععب وفععععتؿ العععععاً لععععٕطاصٚ      ( 27/8/2018يف  131/2588)صت/

ً 19/9/2018يف  5/8256/ه2العععععععزر )ً لاملالٗععععععٛ سٙ  وكتبٍععععععا  ( ٔالععععععشٙ مت فٗععععععْ اعععععععال

وٕضععععٕع  وكتععععب وفععععتؿ عععععاً ٔطاصٚ املالٗععععٛ سععععٕه    يفبتؾععععكٗن دتٍععععٛ حتقٗقٗععععْ  

 خطا  الضىاُ املظٔص الصارص وَ وصضل الضافزَٖ فضع ارتالزٖٛ .

 االدضاٞات :

وعععععع وكتعععععب وفعععععتؿ    29/11/2018( يف 95/3622بكتابٍعععععا بالععععععزر )صت/  تابععععععٛ املمت    -1

سعععٕه  ععععاً املالٗعععٛ  عالوٍعععا ٌتعععاٟر اعىعععاه المذٍعععٛ التشقٗقٗعععٛ املؾعععكمٛ يف وكتعععبّي      

                                              خطا  الضىاُ املظٔص .

 عالوٍععععا اخععععض ادععععضاٞاتّي رصععععٕ  وٕضععععٕع ؽععععضكٛ  متععععا شتاطبععععٛ قغععععي العقععععٕر  -2

ٔطاه ٔزتىععععع االسععععضاص الغععععكين يف كضكععععٕك ٔتضععععىٍا االدابععععٛ اُ ٍِالععععو  مععععٛ    ا

تتطمععععب رعععععٕٚ  ٗععععع االطععععضال املعٍٗععععٛ يف املؤعغععععٛ لعقععععز ادتىععععاع  وععععَ املؾععععاكن 

   . لمىٕضٕع بضٟاعٛ وعال٘ صٟٗػ املؤعغٛ  جيار سن 
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 وقضات فضٔع املؤعغٛ يف احملافظات

  

  وٗغاُ ( ستافظات   )البصضٚ ٔاٌؾاٞ وقضات يف أال :  

 ؽضكٛ االصض ارتضضاٞ لمىقأالت االٌؾاٟٗٛ  ادتّٛ املٍفشٚ : 

 وؤعغٛ الغذٍاٞ الغٗاعٗني  ادتّٛ املغتفٗزٚ : 

 رٍٖاص 62568286520.6 :سغب ومشق العقز  الكمفٛ الكمٗٛ

 ًٖٕ ملقض وٗغاُ سغب ومشق العقز    849ملقض البصضٚ ٔ  ًٖٕ 400وزٚ املقألٛ : 
بٍعععاٞ بٍاٖعععات وٍفعععضرٚ عمعععٜ ؽعععكن طعععابقني      املؾعععضٔعٖتضعععىَ إٌؾعععاٞ  ٔصعععف العىعععن :  

ٔوععععَ ادتععععزصاُ الغععععاٌزٚ يف احملافظععععات )وٗغععععاُ / البصععععضٚ( ٔسغععععب املدططععععات املصععععار    

 عمّٗا ٔ ٗع وا ٖؤِن البٍاٖٛ لالعتدزاً

 وؾضٔع وقض وٗغاُ -1

  15/12/2011تاصٖذ تٕقٗع العقز  .1
 27/12/2011تاصٖذ اعتالً املٕقع  .2
  5/3/2012تاصٖذ املباؽضٚ الفعمٗٛ   .3
( يف 3رٍٖععععععاص سغععععععب ومشععععععق العقععععععز بععععععالضقي )    1.014.340.110كمفععععععٛ االٌؾععععععاٞ :   .4

29/11/2018  
 ( ًٖٕ .449املزر االضافٗٛ املىٍٕسٛ لمؾضكٛ بمغا ) .5
 4/6/2014تاصٖذ الفعم٘ الٌتّاٞ العقز  .6
   االعتالً االٔل٘ ٔالٍّاٟ٘ لمبٍاٖٛ . مت  .7
 % .100% ٌٔغبٛ االصتاط الفعم٘  100ٌغبٛ االصتاط املدطط  .8

 املالسظات  :

دتٍعععععٛ لتغعععععٕٖٛ وغعععععتشقات الؾعععععضكات املقألعععععٛ املٍفعععععشٚ ملؾعععععاصٖع     مت تؾعععععكٗن -1

املؤعغععععععٛ بععععععاالوض االراصٙ الصععععععارص عععععععَ الععععععزاٟضٚ االراصٖععععععٛ ٔاملالٗععععععٛ يف املؤعغععععععٛ  

ٔقععععز قععععزوا المذٍععععٛ تقضٖضِععععا ارتععععا  مبغععععتشقات      ( 23/1/2018يف  1491بالعععععزر)ر. .ً/

االصض ارتضعععضاٞ ععععَ تٍفٗعععش وقعععض وٗغعععاُ بععععز اُ مت تعععزقٗق الشصععععٛ الٍّاٟٗعععٛ       ؽعععضكٛ 

 ٔمت اعععععالً المذٍععععٛ بٕدععععٕر والسظععععات خاصععععٛ ب عىععععاه تٍفٗععععش املقععععض    أاوععععض الغٗععععاص ٔ

 (4/9/2016يف  371/469( )ل/ 2013/ 10/2يف 34/282ٔاملجبتٛ يف كتبٍا بالعزر )ل/
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ٔبضععععىٍّا والسظععععات  ٚعععععز ( اعععععالٓ ٔدععععٕر 1ٍععععا الععععٕاصرٚ يف الفقععععضٚ ) تضععععىٍا كتب -2

خاصععععٛ بعععععزً تٍفٗععععش فقععععضات يف دععععزٔه الكىٗععععات ِٔعععع٘ تغععععٗٗر املٕقععععع  والسظععععات 

 املعععنٞبالغعععٗاز العععٕقك ٔكعععشلو ععععزً اكىعععاه فقعععضٚ لّٗعععظ ٔتٍفٗعععش فقعععضٚ التغعععطٗ   )    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .باملاعتو( 

 االدضاٞات

( رٍٖعععاص ععععَ ععععزً تٍفٗعععش فقعععضٚ تغعععٗٗر املٕقعععع بالغعععٗاز       026662666مت خصعععي وبمعععغ ) 

عععععَ عععععزً تٍفٗععععش املععععنٞ باملاعععععتو يف   ( رٍٖععععاص 628652566الععععٕقك ٔمت خصععععي وبمععععغ )  

ارتصعععٕوات املععععز وعععَ قبعععن دتٍعععٛ تغعععٕٖٛ املغعععتشقات     ٔسلعععو يف ستضعععض فقعععضٚ التغعععطٗ

 22/5/2018ٔمتا املصارقٛ عمْٗ وَ قبن وعال٘ صٟٗػ املؤعغٛ بتاصٖذ 

 وؾضٔع وقض البصضٚ -2

 . 15/12/2011تاصٖذ تٕقٗع العقز  .1
 . 28/12/2011تاصٖذ اعتالً املٕقع  .2
 . 4/6/2013تاصٖذ املباؽضٚ بالعىن الفعم٘  .3
 . 17/7/2014 التىزٖزاتٙ وع زاالصتاط التعاقتاصٖذ  .4
 29/11/2018( يف 3سغب ومشق العقز بالضقي ) رٍٖاص 91294599564: كمفٛ االٌؾاٞ  .5
 %   32% ٌٔغبٛ االصتاط الفعم٘ 100ٌغبٛ االصتاط املدطط  .6
( ٔسلععو  خععاله الؾععضكٛ يف تٍفٗععش   20/1/2015يف  92االراصٙ ) بععاألوضمت تؾععكٗن دتٍععٛ اعععضاع    .7

 ؽض المذٍٛ اعىاهلا ٌتٗذٛ لمظضل املال٘ .التظاواتّا التعاقزٖٛ ٔمل تبا
 

 :  املالسظات

لبٗعععاُ ص ٙ وكتبٍعععا   30/7/2018( يف 317ٔصر اىل وكتبٍعععا كتعععا  قغعععي العقعععٕر سٙ الععععزر )   -1

 بتقضٖض دتٍٛ تغٕٖٛ املغتشقات عَ وقض البصضٚ املٍفش وَ قبن ؽضكٛ االصض ارتضضاٞ .
عععبق ٔاُ مت تععزقٗق الععشصعات  ب ٌععْ  6/8/2018( يف 126/2420متععا االدابععٛ بكتابٍععا بالعععزر )صت/   -2

وعععع دتٍعععٛ تغعععٕٖٛ املغعععتشقات ٔقعععز بٍٗعععا والسظاتٍعععا عمّٗعععا ٔ خعععشت بٍظعععض االعتبعععاص يف       

 ارتصٕوات املغتشقٛ عمٜ املقأه
ت ٖٗزٓ القرتح دتٍٛ تغٕٖٛ املغتشقات  ( اعال2ٓبني وكتبٍا وَ خاله كتابٍا الٕاصر يف الفقضٚ ) -3

                                                                                 باٌتزا  اسز املكاتب االعتؾاصٖٛ اهلٍزعٗٛ لمت كز وَ وقزاص وقأوٛ االٌضغاط لمىٕار املغتعىمٛ 

لكٌٕكضٖك ٔقز عبق ٔاُ اؽرتط يف الصب عَ طض  اخش عٍٗات وَ الغقٕل ٔادتغٕص لمّٗكن ا

( صتاح الفشٕصات املدتربٖٛ ارتاصٛ بالعٍٗات 10/2/2016يف  93/637وكتبٍا بكتابٍا بالعزر )ل/
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امل خٕسٚ اثٍاٞ الصب يف ساه تطبٗق اذتمٕه اهلٍزعٗٛ املٕضٕعٛ ملعادتٛ املؾاكن املٕدٕرٚ يف عقٕل  

 البٍاٖٛ .

وَ تقضٖض الظٖاصٚ املٗزاٌٗٛ الك ٌفشِا وكتبٍا اىل املؾضٔع   ( 5صقي ) مت الت كٗز عمٜ التٕصٗٛ  -4

ٔاملتضىٍٛ )ضضٔصٚ الت كز وَ قبن راٟضٚ الؾؤُٔ االقتصارٖٛ  14/12/2017املصار  عمْٗ بتاصٖذ 

ٔاالعتجىاص عَ املٕافقات االصٕلٗٛ  ٔالكٗفٗٛ الك عمٜ اعاعّا مت  الغاٞ  الطابق حتا االصض٘ ) 

ملدططات , سٗح اُ اسالٛ املؾضٔع متا عمٜ تصاوٗي ٔشتططات ٔدزٔه الغضرا ( ِٔن مت تغٗ  ا

   (ٛ ٔوتضىٍٛ عمٜ الطابق حتا االصض٘كىٗات )وصارقٛ عمّٗا(سأٖ

لبٗعععاُ ص ٙ وكتبٍعععا   6/11/2018( يف 449ٔصر اىل وكتبٍعععا كتعععا  قغعععي العقعععٕر بالععععزر )      -5

بعععز وضادعععٛ ٔقععز بععني وكتبٍععا ؽععضكٛ االصض ارتضععضاٞ عععَ وقععض وٗغععاُ وغععتشقات بتغععٕٖٛ 

ُ االٔلٗععات  مت خصععي املبمععغ املتبقعع٘  اٌععْ نكععَ اطععال  خطععا  ضععىاُ الغععمفٛ التؾععغٗمٗٛ بعععز ا

( رٍٖععاص وععع ت كٗععزٌا عمععٜ االستفععاة أ وصععارصٚ    131.703.774وععَ الغععمفٛ التؾععغٗمٗٛ البععالغ )  

 خطععا  الضععىاُ ارتععا  تغععَ التٍفٗععش ٌتٗذععٛ لصععزٔص اوععض االعععضاع  ارتععا  ب ٌؾععاٞ وقععض         

 .البصضٚ 
املتضعععىَ الطمعععب وعععَ وععععال٘ صٟعععٗػ   25/11/2018( يف 489كتعععا  قغعععي العقعععٕر سٙ الععععزر )  -6

املؤعغععٛ املٕافقععٛ عمععٜ اطععال  خطععا  ضععىاُ الغععمفٛ التؾععغٗمٗٛ وععع املٕافقععٛ عمععٜ عععزً          

اطععال  خطععا  ضععىاُ سغععَ التٍفٗععش ٔكععشلو الطمععب وععَ وعععال٘ صٟععٗػ املؤعغععٛ الغعع           

بععع ٔاوض الغٗعععاص , اصعععزاص ؽعععّارٚ االععععتالً  االععععتالً الٍّعععاٟ٘ )تٍظعععٗي ومشعععق عقعععز بععع دضاٞات

( وععَ 2ٔاعععتٍارا اىل الفقععضٚ ) ( الٍّععاٟ٘ , صععضل وغععتشقات املقععأه عععَ وبٍععٜ وقععض وٗغععاُ فقععط  

املتضعععىَ اععععتالً وبٍعععٜ وقعععض     28/10/2013 ( يف4/7/25831كتعععا  ٔطاصٚ التدطعععٗط املعععضقي )   

 .وٗغاُ اعتالوا اصٕلٗا ٌّاٟٗا 
اىل قغععععي العقععععٕر الععععشٙ تضععععىَ  2/12/2018( يف 197/3648)صت/مت تٕدٗععععْ كتابٍععععا بالعععععزر  -7

العععك  6/8/2018( يف 126/2420( العععٕاصرٚ يف كتابٍعععا املعععضقي )صت/ 492الت كٗعععز عمعععٜ الفقعععضات ) 

تؤكععز عمععٜ ادععضاٞ الفشٕصععات املدتربٖععٛ لمععّٗكن ارتضاعععاٌ٘ ٌتٗذععٛ ذتذععظ وبمععغ كاوععن       

الت كٗعععز يف كتابٍعععا اععععالٓ عمعععٜ  ( رٍٖعععاص ٔقعععز مت121.894.600اهلٗكعععن ارتضاععععاٌ٘ البعععالغ )

صتععاط وؾععضٔع   تغععٕٖٛ وغععتشقات الؾععضكٛ ارتاصععٛ مبقععض وٗغععاُ وععع عععزً صععضفّا اال بعععز      

 التالٗٛ : لألعبا اٌؾاٞ وقض البصضٚ 
اخما الؾضكٛ املٍفشٚ يف تٍفٗش التظاواتّا التعاقزٖٛ  ٌؾاٞ وقض املؤعغٛ يف ستافظٛ البصضٚ ٔمت  -  

 . 20/1/2015( يف 92ٙ )تؾكٗن دتٍٛ اعضاع باألوض االراص

يف ساه فؾن الفشٕصات ارتاصٛ باهلٗكن ارتضعاٌ٘ ملقض البصضٚ ٌضٝ عزً كفاٖٛ املبالغ املتبقٗٛ  -  

وَ وغتشقات  املقأه ارتاصٛ بتٍفٗش اعىاه املبٍٜ قبن االعضاع ال عٗىا اُ دتٍٛ االعضاع ٖتطمب 
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اُ ٖكُٕ املقأه بعز اكىاه  عىمّا وبالغ لمتشىٗالت االراصٖٛ  با ضافٛ اىل اٌْ وَ املىكَ

االعىاه ٔتصفٗٛ اذتغابات )وزَٖ( ٔقز ٔصر يف كتا  ٔطاصٚ التدطٗط اعالٓ وضاعاٚ عزً صضل 

 وغتشقات املتعاقز املدن إال بعز تٍفٗش املؾضٔع بالكاون  .

اوا اسا سِبا املؤعغٛ بالآ عشب العىن وَ املقأه ٔإسالتْ اىل وقأه اخض ٔفق تعمٗىات تٍفٗش  - ت

                                                                                                                                                         عقٕر اذتكٕوٗٛ فٍٗبغ٘ وضاعاٚ )فض  البزلني( الشٙ وَ احملتىن اُ ٍٖتر دضاٞ االسالٛ .ال

 االدضاٞات 

عال٘ صٟٗػ املؤعغٛ اىل و  2/12/2018( يف 197/3648)صت/مت اصعاه ٌغدٛ وَ كتابٍا الضقي 

 . اصٕلٗا ٖمظً الختاس وا تصارٖٛ ٔ قغي العقٕرٔٔدْ وعالْٗ الزاٟضٚ االق

 الزٖٕاٌٗٛ ( -بابن  –اٌؾاٞ وقضات يف ستافظات   )الٍذف ثاٌٗا : 

 ؽضكٛ الكضً العضب٘ لمىقأالت االٌؾاٟٗٛ  ادتّٛ املٍفشٚ : 

 وؤعغٛ الغذٍاٞ الغٗاعٗني ادتّٛ املغتفٗزٚ : 

 ومٗاص رٍٖاص 1975978000 الكمفٛ الكمٗٛ:

 سغب العقز .  ًٖٕ 300وزٚ املقألٛ : 

 (11/9/2014يف  937االراصٙ ) باألوضمتا اسالٛ املؾضٔع اىل دتٍٛ اعضاع 

بٍاٞ بٍاٖات وٍفضرٚ عمٜ ؽكن طابقني ٔوَ ادتزصاُ ٖتضىَ إٌؾاٞ املؾضٔع ٔصف العىن : 

الزٖٕاٌٗٛ ( ٔسغب املدططات املصار  عمّٗا ٔ ٗع وا ٖؤِن  –الٍذف  –الغاٌزٚ يف ستافظات )بابن 

 البٍاٖٛ لالعتدزاً
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 الزٖٕاٌٗٛ ( -الٍذف االؽضل  –وقضات )بابن 

 

العععععضاع ٔمت وععععَ قبععععن دتععععاُ ا   يف وقععععضٙ بابععععن ٔالٍذععععف االؽععععضل   مت اصتععععاط العىععععن  .1

 . ٌّاٟٗاألٗا ٔاعتالوا  ااعتالوّ

 مل ٖتي اصتاط العىن يف وقض املؤعغٛ يف ستافظٛ الزٖٕاٌٗٛ . .2

رٍٖععععاص سغععععب دتٍععععٛ تغععععٕٖٛ    .0.52086266:  بابععععن  قععععضوبمععععغ الشصعععععٛ الٍّاٟٗععععٛ مل   .3

 وغتشقات املقألني .

( رٍٖععععاص  86626862680وبمععععغ الشصعععععٛ الٍّاٟٗععععٛ ملقععععض املؤعغععععٛ يف الٍذععععف االؽععععضل :)     .4

 سغب دتٍٛ تغٕٖٛ وغتشقات املقألني 

( 6662005268وبمعععغ االعىعععاه املٍذعععظٚ وعععَ قبعععن املقعععأه ملقعععض املؤعغعععٛ يف الزٖٕاٌٗعععٛ : )        .5

( رٍٖععععاص  ٔمل 68626062086رٍٖععععاص ٔوبمععععغ االعىععععاه املٍفععععشٚ وععععَ قبععععن دتٍععععٛ االعععععضاع ) 

ٔسغععععب ستضععععض  ٛتكىععععن دتٍععععٛ االعععععضاع اعىاهلععععا لعععععزً ٔدععععٕر التدصٗصععععات املالٗعععع 

 . دتٍٛ تغٕٖٛ املغتشقات 

 
 املالسظات 

 

القاضععععع٘ بتؾعععععكٗن اععععععضاع ملقعععععضات    11/9/2014( يف 937بععععععز صعععععزٔص االوعععععض )  -1

املؤعغعععٛ يف ستافظعععات بابعععن ٔالٍذعععف االؽعععضل ٔالزٖٕاٌٗعععٛ قاوعععا دتعععاُ االععععضاع         

اعىعععععاه وقعععععضات املؤعغعععععٛ يف ستافظعععععات بابعععععن ٔالٍذعععععف االؽعععععضل ٔمت   باصتعععععاط

ّاٟٗعععا اوعععا وقعععض املؤعغعععٛ يف الزٖٕاٌٗعععٛ فمعععي ٖعععتي اصتعععاطٓ ٌتٗذعععٛ  اععععتالوّا اععععتالوا ٌ

ٔمل تغعععععتكىن ادعععععضاٞات التغعععععٕٖٛ  لقمعععععٛ التدصٗصعععععات املالٗعععععٛ يف املؤعغعععععٛ  

  لمىقضَٖ املٍذظَٖ .

 1491. .ً/ قاوععععا دتٍععععٛ تغععععٕٖٛ وغععععتشقات املقععععألني املؾععععكمٛ بععععاألوض االراصٙ )ر     -2

االٔلٗععععات ارتاصععععٛ باألعىععععاه املٍفععععشٚ وععععَ قبععععن دتٍععععٛ        ( بتععععزقٗق23/1/2018يف 

صععععٕوات االعععععضاع ٔ االعىععععاه املٍفععععشٚ وععععَ قبععععن املقععععأه ٔقععععزوا دععععزٔه بارت       

ٔتضعععىَ ادتعععزٔه    املغعععتشقٛ عمعععٜ املقعععأه ععععَ تٍفٗعععش وقعععض املؤعغعععٛ يف بابعععن       

( اعععععععتارا اىل تقععععععاصٖض  826562866( رٍٖععععععاص وٍّععععععا  وبمععععععغ ) 6.707.852خصععععععي )

 وكتبٍا الغابقٛ .
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االٔلٗعععات ارتاصعععٛ باألعىعععاه املٍفعععشٚ وعععَ   دتٍعععٛ تغعععٕٖٛ املغعععتشقات بتعععزقٗق  قاوعععا  -3

قبعععن دتٍعععٛ االععععضاع ٔ االعىعععاه املٍفعععشٚ وعععَ قبعععن املقعععأه  ارتاصعععٛ مبقعععض املؤعغعععٛ     

 صعععععٕوات املغعععععتشقٛ عمعععععٜ املقعععععأه يف الٍذعععععف االؽعععععضل ٔقعععععزوا دعععععزٔه بارت 

اىل  كتبٍعععا الععععك اصعععععما الفقعععضات الععععك ععععبق ٔاُ مت بٗاٌّععععا يف    ٔتضعععىَ ادتععععزٔه 

 .صٟٗػ املؤعغٛ   وعال٘

اعىاهلعععا ارتاصعععٛ مبقعععض بابعععن وعععَ   تغعععٕٖٛ املغعععتشقات دتٍعععٛبععععز اكىعععاه  تعععزقٗق  -4

ٌاسٗعععٛ العععشصعات الٍّاٟٗعععٛ ٔفعععضط اعىعععاه دتعععاُ االععععضاع ععععَ اعىعععاه الؾعععضكٛ وعععا       

صٟعععٗػ املؤعغعععٛ ٔمتعععا املصعععارقٛ عمّٗعععا     اصععععما  اىل الغعععٗز قبعععن دتعععاُ االععععضاع   

تغعععٕٖٛ اذتغعععابات وعععَ ٌاسٗعععٛ الغضاوعععات     ثعععي اعٗعععزت اىل قغعععي العقعععٕر  كىعععاه   

عمعععٜ طضٖقعععٛ استغعععا     ٍعععاالت خ ٖعععٛ ٔالتشىعععٗالت االراصٖعععٛ ٔقعععز اععععرتض وكتب   

التشىعععععٗالت االراصٖعععععٛ سٗعععععح كعععععاُ ص ٙ وكتبٍعععععا بععععع ُ ٖعععععتي خصعععععي وبمعععععغ  

التشىعععٗالت االراصٖعععٛ وعععَ صعععايف وغعععتشقات املقعععأه   عععا سعععزا بقغعععي العقعععٕر          

 1/8/2018( يف 322/1422بالعععععععععزر )ع/  بكتععععععععابّي شتاطبععععععععٛ ٔطاصٚ التدطععععععععٗط   

لالعتفغععععاص عععععَ كٗفٗععععٛ اعععععتقطاع التشىععععٗالت االراصٖععععٛ ٔوععععَ اٙ وغععععتشقات   

 تغتقطع .

بعععععع ُ اعىععععععاً  5/8/2018( يف 124/2399صت/بععععععني وكتبٍععععععا بكتابٍععععععا بالعععععععزر )  -5

/  ( ٔكعععععععشلو 4(  الفقعععععععضٚ )2/10/2012يف  4/7/19479ٔطاصٚ التدطعععععععٗط بالععععععععزر ) 

قععععععز بٍٗععععععا اُ  / خ( 5الفقععععععضٚ ) أال/ 3/8/2017  يف 4/7/16134اعىععععععاوّي بالعععععععزر ) 

إسالتعععْ اىل دتٍعععٛ   ٔاوعععَ وغعععتشقات املقعععأه قبعععن ععععشب العىعععن     ععععتقطاعاالٖعععتي 

( 4/7/19861ٔقعععععز ٔصرت ادابعععععٛ ٔطاصٚ التدطعععععٗط  بكتعععععابّي سٙ الععععععزر )  االععععععضاع 

بعععع ُ تغععععتقطع التشىععععٗالت االراصٖععععٛ وععععَ اٙ وغععععتشقات لمىقععععأه        3/9/2018يف 

ٔيف سععععاه عععععزً كفاٖتّععععا فتغععععتقطع وععععَ خطععععا  لتعاقععععز املٕقٕفععععٛ لععععزٝ دّععععٛ ا

  الضىاُ ارتا  باملؾضٔع .

لبٗعععععاُ  12/11/2018( يف 459ٔصر اىل وكتبٍعععععا كتعععععا  قغعععععي العقعععععٕر بالععععععزر)     -6

تعععزقٗق سصععععٛ  ٔالعععك عىمعععا عمعععٜ  دتٍعععٛ تغعععٕٖٛ املغعععتشقات   العععض ٙ سعععٕه  اعىعععاه 

وكتبٍعععا  اكعععز ٔبععععز رصاععععٛ املٕضعععٕع  ٔاقعععع اذتعععاه ملقعععض املؤعغعععٛ يف الزٖٕاٌٗعععٛ    

 التالٗٛ : املالسظات وعادتٛ عمٜ

ضععععضٔصٚ الت كععععز وععععَ كافععععٛ الفشٕصععععات املدتربٖععععٛ دتىٗععععع املععععٕار الزاخمععععٛ يف    -  

 سصعٛ االعىاه املٍذظٚ وَ قبن املقأه  .
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ضععععضٔصٚ اعععععتقطاع املبمععععغ املتبقعععع٘ وععععَ الغععععمفٛ التؾععععغٗمٗٛ ارتاصععععٛ مبقععععض         -  

معععغ بعععٍفػ القٗىعععٛ   ( رٍٖعععاص وعععع العمعععي بٕدعععٕر وب   6625662066الزٖٕاٌٗعععٛ البعععالغ ) 

املعععشكٕصٚ وتبقععع٘ وعععَ الغعععمفٛ التؾعععغٗمٗٛ ارتاصعععٛ مبقعععض بابعععن ٍٖبغععع٘ تصعععفٗٛ     

 ِشا املبمغ يف ساه عزً عزارٓ وَ وغتشقات املقأه ارتاصٛ مبقض بابن .

ضععععضٔصٚ اعععععتقطاع وبمععععغ التشىععععٗالت االراصٖععععٛ ارتاصععععٛ مبقععععض الزٖٕاٌٗععععٛ وععععَ      - ت

عمّٗعععا وكتبٍعععا   وغعععتشقات املقعععأه قبعععن تؾعععكٗن دتٍعععٛ االععععضاع ٔالعععك اكعععز     

 (5/8/2018يف  124/2399املضقي )صت/بكتابْ 

ضعععضٔصٚ اععععتقطاع وبمعععغ االععععٗذٛ املٕقعٗعععٛ املؤقتعععٛ ٌتٗذعععٛ لععععزً تٍفٗعععشِا وعععَ           - خ

 قبن املقأه .

ضعععضٔصٚ ععععزً صعععضل اٙ وغعععتشقات لمىقعععأه وعععا مل ٖعععتي اجيعععار سمعععٕه لطضٖقعععٛ           - ز

بععععز اكىعععاه اعىعععاه البٍاٖعععٛ ععععَ طضٖعععق دتٍعععٛ االععععضاع أ املضععع٘ بغعععشب العىعععن   

 تصفٗٛ وقضٙ بابن ٔالٍذف االؽضل .

ٔصر يف الشصععععٛ الٍّاٟٗعععٛ اُ قغعععي وعععَ االععععالك الكّضباٟٗعععٛ قعععز تععععضض لمتمعععف          - ح

ٍِٔالعععو وعمٕوعععات تؾععع  اىل اٌّعععا قعععز تعضضعععا لمغعععضقٛ ٔكعععاُ وعععَ املفعععرتض اُ        

تعععتي وتابععععٛ سضاععععٛ املٕقعععع وعععَ قبعععن وزٖضٖعععٛ ععععذٍاٞ الزٖٕاٌٗعععٛ ال ععععٗىا اُ ٍِعععاك    

 ( رٍٖاص   528662666قزصِا ) وبالغ وصضٔفٛ لمشضاعٛ

ضعععضٔصٚ االخعععش بٍظعععض االعتبعععاص املالسظعععات ٔاملقرتسعععات العععٕاصرٚ يف تقضٖعععض الظٖعععاصٚ         - خ

( 20/9/2016يف  380/3561املٗزاٌٗعععععععٛ ملكتبٍعععععععا املضفقعععععععٛ بكتابٍعععععععا بالععععععععزر )ل/

ٔالعععك اةّعععضت  21/9/2016املصعععار  عمٗعععْ وعععَ قبعععن وععععال٘ صٟعععٗػ املؤعغعععٛ بتعععاصٖذ    

ات ٔالٕاقعععع املٍفعععش  ٔدعععٕر اخعععتالل يف بععععد الفقعععضات بعععني وعععا وٕدعععٕر يف املدططععع     

 ِٔن مت اعتشصاه املٕافقات الالطوٛ بؾ ٌّا  . 

7-    ٗ وكتبٍعععا رصعععي وبعععالغ   اتععععبق ٔاُ صعععار  الغعععٗز صٟعععٗػ املؤعغعععٛ عمعععٜ تٕصععع

 كتبٍععععامل اتصٖض الظٖععععاصاتقععععوععععَ خععععاله  االثععععاخ ارتاصععععٛ بععععزاٟضٚ املٍّععععزؼ املقععععٗي 

   ٜ ٍعععا ظٖعععاصٚ املضفقعععٛ بكتاب تقضٖعععض ال ٔ خضِعععا وصعععارقٛ الغعععٗز صٟعععٗػ املؤعغعععٛ عمععع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 15/12/2015( يف 440/4072بالعزر )ل/
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 االدضاٞات :

 ( يف192/3579متععععععا وعادتععععععٛ املالسظععععععات  الععععععٕاصرٚ يف كتابٍععععععا سٙ العععععععزر )صت/  -1

ارتاصعععععٛ مبقعععععض املؤعغعععععٛ يف الزٖٕاٌٗعععععٛ وعععععَ خعععععاله وعععععشكضٚ راٟعععععضٚ  27/11/2018

ٔكتعععععا  قغععععععي   13/12/2018( يف 23الؾعععععؤُٔ االقتصعععععارٖٛ ٔاالععععععتجىاص بالععععععزر )    

ععععععَ ( رٍٖعععععاص 626662666ٔمت خصعععععي وبمعععععغ )  4/12/2018( يف 506العقعععععٕر بالععععععزر ) 

ملعععشكضٚ ععععزً  تغعععٗٗر املٕقعععع ٔمتعععا وصعععارقٛ الغعععٗز صٟعععٗػ املؤعغعععٛ عمعععٜ ا    فقعععضٚ

 ٔالكتا  املشكٕصَٖ .

) خصععععي وبمععععغ  صععععٕوات ارتععععا  مبقععععض املؤعغععععٛ يف بابععععن     تضععععىَ دععععزٔه ارت   -2

( رٍٖععععععاص مت خصعععععىّا اعععععععتٍارا اىل تقععععععاصٖض  826562666( رٍٖعععععاص وٍّععععععا ) 6.707.852

 .وكتبٍا الغابقٛ 

االراصٖعععٛ الٕادعععب خصعععىّا وعععَ وغعععتشقات املقعععأه      مل ٖعععتي سغعععي وبمعععغ التشىعععٗالت    -3

ععععَ املقعععضات العععجالخ )بابعععن ٔالٍذعععف االؽعععضل ٔالزٖٕاٌٗعععٛ ( لغاٖعععٛ اععععزار ِعععشا التقضٖعععض    

  . 
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 وؾضٔع وقض كضبالٞ املقزعٛ ثالجا : 

 املقزعٛ كضبالٞ ٛيف ستافظ ملؤعغٛ الغذٍاٞ اٌؾاٞ وقضاعي املقألٛ : 

 العاوٛ زتىٕعٛ االعضاٞ لمىقأالتؽضكٛ  ادتّٛ املٍفشٚ : 

 وؤعغٛ الغذٍاٞ الغٗاعٗني ادتّٛ املغتفٗزٚ : 

 سغب العقز رٍٖاص 64495569000:  الكمفٛ الكمٗٛ

 رٍٖاص 536.549.000 : كمفٛ االٌؾاٞ سغب الشصعٛ الٍّاٟٗٛ ٔومشق العقز

 . ًٖٕ 696:  بعز اضافٛ املزر االضافٗٛ  وزٚ املقألٛ
إٌؾاٞ املؾضٔع بٍاٞ بٍاٖات وٍفضرٚ عمٜ ؽكن طابقني ٔوَ ادتزصاُ ٖتضىَ ٔصف العىن : 

( ٔسغب املدططات املصار  عمّٗا ٔ ٗع وا ٖؤِن البٍاٖٛ  كضبالٞ املقزعٛالغاٌزٚ يف ستافظات )

 . لالعتدزاً

 

 مت اصتاط العىن ٔمت اعتالوْ اعتالوا ٌّاٟٗا

 

 تمعفض ( -رٖاىل  -اٌؾاٞ وقضات يف ستافظات   )كضكٕك صابعا : 

 

 ؽضكٛ اذتبٕٚ لمىقأالت العاوٛ احملزٔرٚ  ادتّٛ املٍفشٚ : 

 وؤعغٛ الغذٍاٞ الغٗاعٗني ادتّٛ املغتفٗزٚ : 

 1990092939000 :سغب العقز  الكمفٛ الكمٗٛ

 دزٔه الكىٗاتسغب  رٍٖاص 640.677.000كضكٕك : 

 رٍٖاص سغب الشصعٛ الٍّاٟٗٛ   5.025652.66           

 سغب دزٔه الكىٗات رٍٖاص 05626862666رٖاىل : 

 رٍٖاص سغب الشصعٛ الٍّاٟٗٛ   6526062.68.              

 سغب دزٔه الكىٗات رٍٖاص 8.526002666تمعفض :

  سغب الشصعٛ الٍّاٟٗٛ   رٍٖاص  655.66666        

 ًٖٕ 360وزٚ املقألٛ : 

ؽكن طابقني ٔوَ ادتزصاُ  ٖتضىَ إٌؾاٞ املؾضٔع بٍاٞ بٍاٖات وٍفضرٚ عمٜٔصف العىن : 

تمعفض(ٔسغب املدططات املصار  عمّٗا ٔ ٗع وا ٖؤِن -كضكٕك  -الغاٌزٚ يف احملافظات )رٖاىل

 البٍاٖٛ لالعتدزاً .

 

 ٔمت االعتالً  مت اصتاط املقضات الجالخ

 



 

 6.         8102التقرير السنوي لعام  

       

 

 رٖاىل  -1

 اِي املالسظات

قاوععععا دتٍععععٛ تغععععٕٖٛ وغععععتشقات الؾععععضكات املقألععععٛ املؾععععكمٛ بععععاالوض      -1

بتغععععععٕٖٛ ( بتععععععزقٗق  ٗععععععع االٔلٗععععععات ارتاصععععععٛ  23/1/2018يف  1491ر. .ً/االراصٙ )

وغععععتشقات ؽععععضكٛ اذتبععععٕٚ لمىقععععأالت العاوععععٛ عععععَ وقععععض رٖععععاىل ٔتٕصععععما اىل  

وقاصبعععٛ لمٍتٗذعععٛ العععك تٕصعععن الّٗعععا وكتبٍعععا ٔاملضععععمٛ اىل وععععال٘ صٟعععٗػ       ٌٛتٗذععع

سٗعععععععح مت التٕصعععععععن اىل  9/1/2017( يف 10/106املؤعغعععععععٛ بكتابٍعععععععا بالععععععععزر )ل/

 ( رٍٖععععاص6562.662.50ع )ٛ تقععععزص بععععكٔدععععٕر طٖععععارٚ يف املبععععالغ املصععععضٔفٛ لمؾععععض 

لعععٍفػ االععععبا  املؾدصعععٛ وعععَ قبعععن وكتبٍعععا ِٔععع٘ تكعععضاص صعععضل أاوعععض الغٗعععاص      

 . اذتقٗقْٗ  ّااعمٜ وَ كىٗاتيف الغمف ( ٔصضل كىٗات 1-2-3)
 29/8/2018( يف 325ٔصر اىل وكتبٍععععععا كتععععععا  قغععععععي العقععععععٕر بالعععععععزر )    -2

 وغعععتشقات املقعععألني ععععَ وقعععض رٖعععاىل   تغعععٕٖٛلبٗعععاُ ص ٙ وكتبٍعععا ب عىعععاه دتٍعععٛ  

زتىٕعععععٛ وععععَ  16/9/2018( يف 148/2816بكتابععععْ املععععضقي )صت/ ٔقععععز بععععني وكتبٍععععا 

  لعالز تمو املالسظات ٔ ِىّا : ٛاملالسظات ٔاملقرتسات الالطو
اُ ستضعععض تجبٗعععا ٔاقعععع اذتعععاه ملؾعععضٔع البٍاٖعععٛ املضفعععق بكتعععا  ٠ِٗعععٛ املبعععاٌ٘ سٙ        -  

( قععععز ثبتععععا فٗععععْ زتىٕعععععٛ وععععَ املالسظععععات ٔالعٗععععٕ  17/11/2014يف  14607العععععزر )

يف  13886ض االراصٙ )الفٍٗععععٛ وععععَ قبععععن دتٍععععٛ االعععععتالً االٔلعععع٘ املؾععععكمٛ بععععاألو      

( ٔمل ٖتضععع  فٗىعععا اسا مت اصعععالح تمعععو العٗعععٕ  وعععَ عزوعععْ لععععزً ٔدعععٕر         2/11/2014

ستضععععض االعععععتالً الٍّععععاٟ٘ لمىؾععععضٔع بععععالضمي وععععَ تؾععععكٗن دتٍععععٛ لالعععععتالً     

 ( 29/6/2015يف  8376الٍّاٟ٘ سغب االوض االراصٙ )

ارصاز زتىٕععععععٛ وعععععَ  العٗعععععٕ   ارتاصعععععٛ بتٍفٗعععععش اعىعععععاه البٍعععععاٞ ٔإعىعععععاه     مت -  

الكٌٕكضٖععععا يف تقععععاصٖض الظٖععععاصات املٗزاٌٗععععٛ املٍفععععشٚ وععععَ قبععععن وكتبٍععععا اىل     

ٔاملصعععععار  عمعععععٜ  8/4/2013املؾعععععضٔع ٔ خضِعععععا تقضٖعععععض الظٖعععععاصٚ املٍفعععععشٚ بتعععععاصٖذ 

تٕصعععٗاتّا العععك تعععٍ  عمعععٜ خصعععي ٌغعععبٛ وعععَ سغعععَ االراٞ هلعععشٓ االعىعععاه بّعععاوؿ      

يف  218/1045وعععععال٘ صٟععععٗػ املؤعغععععٛ االعععععبق املغععععطض عمععععٜ كتابٍععععا بالعععععزر )ل/

23/4/2013. ) 
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مت صععععضل وبمععععغ الغععععٗاز ارتععععاصد٘ )الععععٕقك( ضععععىَ الغععععمف املقزوععععٛ وععععَ قبععععن      - ت

الؾععضكٛ بعععالضمي وعععَ ععععزً تٍفٗععشٓ وعععَ قبعععن الؾعععضكٛ ٔسغععب وعععا دعععاٞ يف تقعععاصٖض    

 . 8/4/2013الظٖاصٚ املٍفشٚ بتاصٖذ  ٔ خضِاالظٖاصات املٗزاٌٗٛ ملكتبٍا 

ٟ     - خ ضٚ املٍّعععزؼ املقعععٗي سٗعععح ٌععع    مل ٖتعععبني فٗىعععا اسا مت تغعععمٗي االثعععاخ ارتاصعععٛ بعععزا

ملٍّعععزؼ املقعععٗي اىل العقعععز املعععربً وعععع الؾعععضكٛ بععع ُ تعععؤه ومكٗعععٛ االثعععاخ ارتعععا  با  

 املؤعغٛ ( بعز اٌتّاٞ اعىاه املؾضٔع .  الطضل االٔه )

 االت٘ :ٔاقرتح وكتبٍا 

تؾععععكٗن دتٍععععٛ حتقٗقٗععععْ ملعضفععععٛ أدععععْ التقصعععع  املتغععععببٛ يف صععععضل وبععععالغ     - أ

ٛ املٍفعععشٚ وعععَ قبعععن الؾعععضكٛ ٔكعععشلو التشقٗعععق    الظٖعععارٚ ععععَ االعىعععاه اذتقٗقٗععع  

ملعضفععععٛ ادتّععععٛ املغععععؤلٛ عععععَ عععععزً اعععععتكىاه اعىععععاه دتٍععععٛ االعععععتالً الٍّععععاٟ٘  

 ٔعزً ٔدٕر ستضض لالعتالً الٍّاٟ٘ لمىؾضٔع بعز اٌتّاٞ وزٚ الصٗاٌٛ .

خصعععععي ٌغعععععبٛ وعععععَ وبمعععععغ سغعععععَ االراٞ ارتاصعععععٛ ب عىعععععاه البٍعععععاٞ ٔ عىعععععاه      - ب

 الكٌٕكضٖا  .

 املٕقعٗٛ  ) املؤقتٛ ( لعزً تٍفٗشِا . خصي وبمغ عىن االعٗذٛ - ت

خصعععي وبمعععغ االثعععاخ ارتاصعععٛ بعععزاٟضٚ املٍّعععزؼ املقعععٗي يف سعععاه اثبعععات ععععزً اععععتالوّا    - ث

 مبٕدب ستضض اعتالً اصٕل٘ 

اىل وعععععععال٘ صٟععععععٗػ  19/9/2018( يف 377كتععععععا  قغععععععي العقععععععٕر املععععععضقي ) -3

املؤعغعععععٛ ٔالعععععشٙ تضعععععىَ ت ٖٗعععععزٓ لمىقرتسعععععات العععععٕاصرٚ يف كتابٍعععععا بالععععععزر  

( 1ٔاقعععععرتح بععععع ُ ٖعععععتي التشقٗعععععق يف املالسظعععععٛ صقعععععي )  16/9/2018( يف 148/2816)صت/

( رٍٖععععاص اعمععععٜ وععععَ قٗىتععععْ يف 194.734.796وععععَ كتابٍععععا  لتذععععأط وبمععععغ الصععععضل )

يف  املععععشكٕصٚشصعععععٛ الٍّاٟٗععععٛ ٔاُ ٖععععتي تؾععععكٗن دتٍععععٛ ملعادتععععٛ املالسظععععات ا   ال

 .اعالٓ  كتابٍا

قاوععععا ؽعععععبٛ التععععزقٗق الفععععين يف قغععععي الضقابععععٛ ٔالتععععزقٗق يف وكتبٍععععا       -4

عمعععٜ ٔاقعععع  لإلطعععالعبععع دضاٞ طٖعععاصٚ وٗزاٌٗعععٛ اىل وقعععض املؤعغعععٛ يف ستافظعععٛ رٖعععاىل    
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ٔثبتعععا  الً االٔلععع٘املقعععض ٔوعععزٝ تٍفٗعععش العٗعععٕ  املؾدصعععٛ وعععَ قبعععن دتٍعععٛ االععععت      

 زتىٕعٛ وَ املالسظات ٔاملقرتسات ٔاِىّا :

عععععزً ٔدععععٕر التغععععمٗط يف تطبٗععععق االؽععععتاٖكض املٕدععععٕر يف عععععط  البٍاٖععععٛ   ععععا  -  

ارٝ اىل لىعععع وٗعععآ االوطعععاص قعععض  دعععزصاُ البٗتٌٕعععٛ ٔسصعععٕه صطٕبعععٛ يف ادتعععزصاُ        

ٔكععععشلو عععععزً الكععععٕٙ ادتٗععععز باملاعععععتو لكععععن وععععَ عععععط  البٍاٖععععٛ ٔعععععط   

ٔالعععشٙ ارٝ اىل رخعععٕه املٗعععآ ٔسصعععٕه صطٕبعععٛ يف ععععقف البٗتٌٕعععٛ ,  وعععع          البٗتٌٕعععٛ

  ٔ اعععععارٚ  العمععععي بعععع ُ املزٖضٖععععٛ اعععععارٚ كععععٕٙ املاعععععتو عمععععٜ سغععععا  املؤعغععععٛ 

 اصالح الضطٕبٛ ٔلكَ لٗػ بالؾكن ادتٗز .

 3.5قاوعععععا املزٖضٖعععععٛ ب صعععععالح اصضعععععٗٛ اذتىاوعععععات لمطعععععابق االٔه ٔمبغعععععاسٛ )      -  

×3.5ً)2   

سغعععب وعععا افعععار بعععْ وعععزٖض املزٖضٖعععٛ ذتصعععٕه اٌتفعععاخ يف ِعععشٓ      ( رٍٖعععاص500.000ٔمببمعععغ )

املغعععاسٛ وعععَ اذتىاوعععات ٔتغعععض  املٗعععآ وعععَ اععععفمّا كىعععا قاوعععا املزٖضٖعععٛ ب صعععالح    

 زتضٝ اذتىاوات .

 مت والسظٛ ٔدٕر اٌتفاخ يف االصضٗٛ لغضفٛ املطبذ يف الطابق االصض٘ . - ت

 إعالوٍعععا بععع ُ  مت والسظعععٛ ٔدعععٕر اعىعععاه لتطبٗعععق املضوعععض لمٕادّعععٛ االواوٗعععٛ ٔقعععز مت     - خ

 قطع املضوض قز عقطا اثٍاٞ فرتٚ الصٗاٌٛ .

مت والسظعععٛ ٔدعععٕر صطٕبعععٛ يف ادتّعععٛ الزاخمٗعععٛ العمٗعععا لمىعععزخن الضٟٗغععع٘ لمبٍاٖعععٛ        - ز

 وع ٔدٕر تغاقط لمطابٕ  اعمٜ با   وزخن البٍاٖٛ .

 مت والسظٛ ٔدٕر خمع ألممب اطاصات االبٕا  ارتؾبٗٛ  . - ح

 ٔاقرتح وكتبٍا االت٘ : 

خصعععي ٌغعععبٛ وعٍٗعععٛ وعععَ وبمعععغ سغعععَ االراٞ ارتاصعععٛ باألعىعععاه الكٌٕكضٖتٗعععٛ         -1

ٔالبٍاٟٗععععٛ اعععععتٍارا اىل وصععععارقٛ وعععععال٘ صٟععععٗػ املؤعغععععٛ االعععععبق عمععععٜ تقضٖععععض   

يف  218/1045الظٖععععععاصٚ املٗزاٌٗععععععٛ ملكتبٍععععععا املضفقععععععٛ بكتابٍععععععا بالعععععععزر )ل/      

12/4/2013. ) 
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زً تٍفٗعععشِا اععععتٍارا  خصعععي وبمعععغ عىعععن االععععٗذٛ  املٕقعٗعععٛ ) املؤقتعععٛ ( ٌتٗذعععٛ لعععع      -2

 ( وَ املقرتسات .    1لتقضٖض وكتبٍا املؾاص الْٗ يف الفقضٚ )

خصععععي وبععععالغ العٗععععٕ  الععععك ٔصرت يف ستضععععض االعععععتالً االٔلعععع٘ ٌتٗذععععٛ لعععععزً        -3

 اصالسّا وَ قبن املقأه .

خصععععي وبععععالغ الفقععععضات الععععٕاصرٚ يف املالسظععععات اعععععالٓ ٔ الععععك قاوععععا املؤعغععععٛ        -4

 ب صالسّا .

ك مت تؾدٗصعععّا وعععَ قبعععن دتٍعععٛ االععععتالً الٍّعععاٟ٘ العععٕاصرٚ اععععالٓ   اسالعععٛ العٗعععٕ  الععع -5

ٔالعععك مت الت كعععز وعععَ اٌّعععا قعععز ةّعععضت اثٍعععاٞ فعععرتٚ الصعععٗاٌٛ ٔالعٗعععٕ  االخعععضٝ اىل       

(  لتشزٖععععععععز 16/5/2018يف  1/751/9469المذٍععععععععٛ املؾععععععععكمٛ بععععععععاألوض االراصٙ  ) .ً/

 املبالغ الٕادب اعتقطاعّا اطاٞ تمو العٕٗ  .   

 

 االدضاٞات 

بٍاٞا   2/10/2018( يف 1127/3009االراصٙ )ت/ باألوضمت تؾكٗن دتٍٛ حتقٗقٗٛ يف وكتبٍا  -1

 19/9/2018( يف 377عمٜ ِاوؿ وعال٘ صٟٗػ املؤعغٛ عمٜ كتا  قغي العقٕر بالعزر )

لمتشقٗق يف وٕضٕع قٗاً املؤعغٛ بصضل وبالغ عمف تقزً العىن لشصعات تتذأط وبمغ 

 الشصعٛ الٍّاٟٗٛ  .

( 191/3542وقرتسات الظٖاصٚ املٗزاٌٗٛ اىل وعال٘ صٟٗػ املؤعغٛ بكتابٍا بالعزر )صت/مت صفع  -2

ٔاالعتجىاص ٔقغي العقٕر الختاس وا رٖٛ ٔٔدْ وعالْٗ راٟضٚ الؾؤُٔ االقتصا 25/11/2018يف 

 .ٖمظً اصٕلٗا 

 16/12/2018( يف 523متا وصارقٛ الغٗز صٟٗػ املؤعغٛ عمٜ كتا  قغي العقٕر بالعزر ) -3

ارتا  بتٕصٗات تقضٖض  25/11/2018( يف 191/3542اعتٍز اىل كتابٍا بالعزر )صت/ الشٙ

ا وع كتابٍ ٛاسال العقٕر اٌْ قز متا كتا  قغيسٗح بني الظٖاصٚ املٗزاٌٗٛ ملكتبٍا 

لتشزٖز ارتصٕوات الٍالٛ دتٍٛ تغٕٖٛ املغتشقات التغع  ٔ املالسظات املغذمٛ اىل دتٍٛ

وبمغ صي ر دتٍٛ التغع   ٔ ٔصابٍاٖٛ وقض املؤعغٛ يف رٖاىل لتٍفٗش العَ عٕٞ 

 . وَ قبن وعال٘ صٟٗػ املؤعغٛ  ٔمتا املصارقٛ عمٜ املبمغ( رٍٖاص  33.430.000)
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 كضكٕك  -2 

 اِي املالسظات

املتضىَ بٗاُ ص ٙ وكتبٍا سٕه تزقٗق االٔلٗات  30/9/2018( يف 407كتا  قغي العقٕر املضقي ) -1

( يف 1/1491االراصٙ )ر ً/ باألوضارتاصٛ ب عىاه دتٍٛ تغٕٖٛ وغتشقات املقألني املؾكمٛ 

ستافظٛ ارتاصٛ بؾضكٛ اذتبٕٚ لمىقأالت العاوٛ عَ تٍفٗش وقض املؤعغٛ يف  23/1/2018

مت تظٖٔز دتٍٛ تغٕٖٛ املغتشقات  ب ٌْمتا االدابٛ وَ قبن وكتبٍا كضكٕك  ٔقز 

( 24/64وَ خاله كتابٍا املضقي )آ/باملالسظات ارتاصٛ بالشصعٛ الٍّاٟٗٛ ٔاالعتالً الٍّاٟ٘ 

بّشٓ املالسظات ٔ  باألخشٔقاوا دتٍٛ التغٕٖٛ  12/8/2018ٔاملطالعٛ املؤصخٛ يف  9/8/2018يف

ضفق مبشضض التغٕٖٛ ٔمت الت كٗز يف كتابٍا اعالٓ عمٜ عزً ارصدا يف دزٔه ارتصٕوات امل

طٖارٚ  يف سصعٛ وقض  صضل اٙ وبمغ لمؾضكٛ وا مل ٖتي تغٕٖٛ اعىاهلا لبقٗٛ املقضات لٕدٕر

 .( وم194ُٕٗتذأط )رٖاىل ت

 اِي املالسظات املؾدصٛ وَ قبن وكتبٍا ٔالك اصعما اىل دتٍٛ تغٕٖٛ املغتشقات : -2

مل ٖتي عىن عٗاز وؤقا لمىٕقع وَ الصفاٟ  املعزٌٗٛ سغب التقاصٖض الصارصٚ وَ وكتبٍا  -  

( ٌٔضٝ اُ ٖتي خصي ععض 23/4/2013يف  218/1045( ٔ)ل/10/5/2012يف  203/1650با عزار )ل/

الغٗاز الٕقك الٕاصر يف دزٔه الكىٗات وع العمي بٕدٕر وصارقٛ ملعال٘ الٕطٖض عمٜ تٕصٗات 

 ض  .التقاصٖتمو 

(ً بزُٔ 1.2مت تٍفٗش فقضٚ التطبٗق بالغ اوٗو بزه الكضاٌٗا يف تطبٗق ادتزصاُ باصتفاع ) -  

اخش وٕافقٛ املؤعغٛ ٔبالتال٘ اصب  ٍِاك اختالل يف املٕاصفٛ ٔالغعض ٖٔتطمب وعضفٛ الغبب 

الشٙ ارٝ اىل ِشا التغٗ  فاسا كاُ ٍِاك اؽعاص وَ الؾضكٛ بضضٔصٚ ِشا التغٗ  ٖصاص اىل 

 زاص اوض تغٗ  بّشٓ الفقضٚ ٔإال فال نكَ استغا  ِشٓ الفقضٚ لمؾضكٛ .اص

بعز االطالع عمٜ الشصعٛ الٍّاٟٗٛ لٕسا ارصاز فقضٚ تٍفٗش تصضٖف وٗآ االوطاص ب ٌابٗب  - ت

لمىرت الٕاسز اال اُ ِشٓ الفقضٚ  70.000ً ط لألٌابٗب بغعض  50( عَ 628662666االِني مببمغ )

اٌابٗب البالعتو ٔبزُٔ اوض مٗاص ٔبعز وضادعٛ االٔلٗات لٕسا ٔدٕر قز مت تٍفٗشِا بٕاعطٛ 

مت فْٗ رصاعٛ تغٗ  اٌابٗب  26/2/2013)ستضض طٖاصٚ ( وَ قبن دتٍٛ سصعٛ يف املؤعغٛ  بتاصٖذ 

وٗآ االوطاص )املضاطٖب( اىل وغمٌٕٛ  أ بالعتٗكٗٛ عمٜ اُ ٖتي تٍظٗي وا سكض يف احملضض 

ملٍّزؼ املقٗي يف املٕقع  ٖٕدْ اىل املؤعغٛ ٔبالتال٘ كاُ وَ بكتا  صمس٘ وَ قبن راٟضٚ ا
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املفرتض اُ ٍٖظي اوض مٗاص بالتغٗ  اذتاصن يف ِشٓ االٌابٗب ٖٔتي تغع  االٌابٗب 

 البالعتٗكٗٛ وَ قبن دتٍٛ التغع . 

راٟضٚ املٍّزؼ املقٗي اىل املؤعغٛ أ خصي ععضِا  ٔ ثاخٍٖبغ٘ وتابعٛ ادضاٞات تغمٗي كضفاُ  - خ

 ب العقز املربً وع الؾضكٛ ٔتٍطبق ِشٓ الفقضٚ عمٜ بقٗٛ املقضات سغ

 االدضاٞات 

بمغ زتىٕع ارتصٕوات ارتاصٛ مبقض كضكٕك ٔالٍالٛ عَ املالسظات املؾدصٛ وَ قبن وكتبٍا 

وَ  ( ثالخ ٔعؾضُٔ ومُٕٗ ٔعبعىاٟٛ ٔمثاُ ٔمخغُٕ الف رٍٖاص ٔمتا املصارقٛ عمّٗا23.758.000)

 .قبن الغٗز صٟٗػ املؤعغٛ

 

 تمعفض    -3

 املالسظات 

املتضعععععىَ  30/9/2018( يف 406ٔصر اىل وكتبٍعععععا كتعععععا  قغعععععي العقعععععٕر بالععععععزر )   -1

بٗعععععاُ ص ٙ وكتبٍعععععا ب عىعععععاه تعععععزقٗق دتٍعععععٛ تغعععععٕٖٛ وغعععععتشقات املقعععععألني    

( ارتاصعععععععععٛ بتغعععععععععٕٖٛ  23/1/2018يف  1491/)ر. .ًاملؾعععععععععكمٛ بعععععععععاألوض االراصٙ  

 .وغتشقات ؽضكٛ اذتبٕٚ لمىقأالت العاوٛ عَ وقض تمعفض  

بععععز التعععزقٗق مت اععععالً قغعععي العقعععٕر بععع ُ زتىعععٕع املبعععالغ املغعععتمىٛ وعععَ قبعععن            -2

( 665266.2866(  رٍٖععععععاص ٔلععععععٗػ ) 660266.2666ؾععععععضكٛ املٍفععععععشٚ ِعععععع٘ )  ال

 رٍٖاص كىا داٞ يف ستضض المذٍٛ  .

عععععععزً  ٜعمعععععع 9/10/2018( يف 160/3086كتابٍععععععا بالعععععععزر )صت/  مت الت كٗععععععز يف  -3

سصععععٛ  وبمعععغ وعععا مل ٖعععتي تغعععٕٖٛ اعىاهلعععا لمىقعععضات العععجالخ لٕدعععٕر فعععض  يف  صعععضل اٙ

 ( ومُٕٗ .194رٖاىل ٖتذأط وبمغ )
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 االدضاٞات 

  

        ٔ الغعععمفٛ  مت صفعععع تقضٖعععض دتٍعععٛ تغعععٕٖٛ وغعععتشقات املقعععألني ارتعععا  مبقعععض تمعفعععض 

 ٛ اىل وععععال٘ صٟعععٗػ املؤعغععععٛ لمىصعععارقٛ عمّٗعععا ٔسلعععو بكتععععا        لمىقعععض  الٍّاٟٗععع

ٔمتعععععا املصعععععارقٛ عمّٗعععععا بّعععععاوؿ  8/11/2018( يف 454قغعععععي العقعععععٕر سٙ الععععععزر )

ارصز وضاعععععاٚ املالسظععععات الععععٕاصرٚ   ٔالععععشٙ  10/11/2018الغععععٗز صٟععععٗػ املؤعغععععٛ يف   

 . وَ وكتب املفتؿ العاً 

-    َ االدعععضاٞات العععٕاصرٚ يف اععععالٓ وعععع العمعععي بععع ُ     دعععزٔه مببعععالغ وٍعععع اهلعععزص الٍالعععٛ عععع

غعععابّا وعععَ قبعععن اقغعععاً املؤعغعععٛ    ٍِالعععو وبعععالغ مل ٖعععتي سكضِعععا لععععزً سغعععي است    

 لغاٖٛ اعزار ِشا التقضٖض.

 مبمغ منع اهلدر )دينار( اسم املقر ت

 528652566 مقر املؤسسة يف ميسان  1

 626662666 مقر املؤسسة يف الديوانية 2

 826562666 بابنمقر املؤسسة يف  3

 6626662666 مقر املؤسسة يف دياىل 4

 662.852666 مقر املؤسسة يف كركوك 5

 826602566. اجملموع
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  تقديم اخلدمات واالداء العــــــــام للمؤشصة :احلادي عشرالقصم 
 -ايم املؤشرات الرقمية لدوائر ومديريات املؤشصة :

 الدائرة القانونية اواًل / 

 القصم االداري

 

 االجتماعات

االمانة العامة 
 لمجلس الوزراء

هيئة التقاعد 
 الوطنية

مجلس شورى 
 الدولة

وزارة البلديات 
 واالشغال العامة

وزارة 
 المالية

مجلس 
 النواب

5 3 55 5 3 3 

 
 قصم الدراشات واالشتشارات القانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوارد 
الخارجي و 

 الداخلي

عدد الكتب 
 الصادرة

المذكرات 
 الداخلية

وارد البريد 
 االلكتروني

صادر البريد 
 االلكتروني

عدد الزائرين 
 والمراجعين

الوارد 
 السري

3993 3555 345 306 553 308 56 

 عدد بيانات الراي عدد النظام عدد التعليمات عدد الضوابط
8 3 0 530 
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 قصم الدعاوى

عدد الدعاوى المدنية المقامة 
امام محكمة القضاء االداري 

 على المؤسسة

المقامة من عدد الدعاوى المدنية 
قبل المؤسسة امام محكمة 
 القضاء االداري على الغير

عدد الدعاوى المدنية المقامة من قبل 
الغير على المؤسسة امام محكمة القضاء 

 لصالح المؤسسة والمحسومةاالداري 

عدد الدعاوى المدنية المحسومة امام محكمة 
 القضاء االداري لصالح الغير

5087 38 5053 35 
 

 

الدعاوى الجزائية المقامة عدد 
 من قبل المؤسسة على الغير

عدد الدعاوى الجزائية 
 المحسومة لصالح المؤسسة

عدد اوامر القبض الصادرة من 
 قبل القضاء

 3 قيد النظر 65
 

 
عدد المراجعات التي قام التي 
قام بها ممثلو الدائرة القانونية 
 للمحاكم الجزائية وهيئة النزاهة

المقامة من قبل عدد التظلمات 
 الدائرة القانونية

عدد التظلمات المحسومة 
 لصالح المؤسسة

عدد التظلمات المحسومة 
 صالح الغير

5350 757 95 45 

 
 

 عدد التعهدات عدد الكفاالت عدد بيانات الراي
35 395 339 
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  دائرة شؤوى املديريات  واللجاى اخلاصة ثانيًا / 

 قصم التقاعد و االرشيف أ/ 
 مهجس االضابري التقاعدية للصجهاء و املعتقلني و حمتجسي رفحاء و املرشلة اىل ييأة التقاعد

 

 العدد المحافظة ت
 5695 بغداد 5
 445 بابل 3
 468 الديوانية 3
 50 االنبار 4
 5303 كربالء المقدسة 5
 393 ديالى 6
 5500 البصرة 7
 5436 ذي قار 8
 85 صالح الدين 9

 / نينوى 50
 796 المثنى 55
 884 النجف 53
 979 ميسان 53
 569 كركوك 54
 835 واسط 55

 50366 المجموع  
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 اجنازات اللجاى اخلاصة / ب

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد الكلي الرد الشمول اسم اللجنة الخاصة ت
 4060 3377 783 5اللجنة الخاصة بغداد  5
 6596 5055 5585 3اللجنة الخاصة بغداد  3
 3636 3574 453 الخاصة بابلاللجنة  3
 5988 853 5536 اللجنة الخاصة كربالء 4
 3777 3443 335 اللجنة الخاصة النجف 5
 3788 5739 5059 اللجنة الخاصة ميسان 6
 3305 5685 556 اللجنة الخاصة الديوانية 7
 5760 5380 380 5اللجنة الخاصة البصرة  8
 5345 5039 356 3اللجنة الخاصة البصرة  9

 5534 3955 5583 اللجنة الخاصة واسط 50
 777 646 535 اللجنة الخاصة مثنى 55
 3587 5570 5057 اللجنة الخاصة ذي قار 53
 5773 5306 466 اللجنة الخاصة ديالى 53
 0 0 0 لجنة رفحاء بغداد 54
 5585 654 935 لجنة رفحاء النجف 55
 3538 3385 543 لجنة رفحاء الديوانية 56
 3063 5036 5037 لجنة رفحاء البصرة 57
 5653 5353 300 لجنة رفحاء المثنى 58
 3540 3379 365 لجنة رفحاء ذي قار 59

 46880 35359 55535 المجموع
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 دائرة الشؤوى االقتصادية واالشتجمار  ثالجًا / 

 

 / اجنازات قصم االدارة  أ

 

 العدد البيانات النوع

 الحج

 5333 عدد الطلبات الواردة الى شعبة الحج
 533 المرشحين  مع المرشدين و الوفد االداري

 380 المستبدلين من الحج
 58 طلبات االعتراضات في الحج

 االراضي
 6643 عدد طلبات التقديم الجماعية
 553 عدد الطلبات التقديم الفردية

 4803 عدد االسماء المدخلة الى قاعدة البيانات من المستلمين عن طريق البلديات 

 

 

 

 -ب/ اجنازات  قصم الشؤوى االجتماعية و املرأة :

 

 

 

 

 العدد البيانات ت
 53 الزيارات الميدانية للسجينات و عوائل الحشد 5
 8 زيارة المكاتب 3
 3 االحتفاالت 3
 8 السفرات الترفيهية 4
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 / اجنازات قصم الشؤوى الصحية ج

 

 العدد النشاط   ت

 شعبة اللجان الطبية 5
 93 االحاالت الى اللجان الطبية

 43 التقارير الطبية الواردة من اللجان الطبية

 شعبة الخدمات الطبية والعالجية 3
 345 المستفيدين من العمليات في المستشفيات الحكومية

 387 العالج)داخل وخارج العراق(المستفيدين من صرف اجور 

 االجهزة الطبية 3
 3 جهاز السكر
 3 سماعة االذن

 55 مستلزمات طبية متنوعة
 34 االدوية المشتراة الى المرضى من قبل اللجنة 4
 6 عدد وجبات االدوية المشتراة من المذاخر االهلية 5
 3588 الشؤون الصحية عدد المراجعين المستفيدين من الرعاية الصحية في قسم 6
 64 المحالين الى المركز الصحي في حي بابل والزوية 7
 500 رعاية االسنان 8
 337 طلبات عالج ذوي السجناء للرعاية الصحية داخل العراق 9

 3 حمالت التبرع بالدم 50
 7 زيارات ميدانية للمرضى 55
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 ييئة الطعو رابعًا / 

 

 العدد البيانات ت
 7578 الوارد الكلي 5
 7554 المحسوم 3
 433 المتبقي 3
 63 عدد الوجبات 4

 

 

 قصم اعادة الهظر خامصًا / 

 

 العدد البيانات ت
 388 عدد الطلبات الواردة من رئيس المؤسسة 5
 534 عدد الطلبات التي رفضتها اللجنة 3
 587 التي ترد من رئيس المؤسسة والجهات األخرى التي رفضتها اللجنة عدد االخبارات 3
 580 تنفيذ توصيات إلى اللجان الخاصة 4
 565 مطلوب إعادة النظر 5
 345 عدد التظلمات 6
 873 عدد قيد النظر 7
 3574 عدد أساس اللجنة 8
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  اجنازات قصم العالقات و االعالم شادشا / 

 

 العدد المادة ت
 حلقة فديو 34 برنامج األحرار 5
 حلقة فديو 57 قصص من خلف القضبان 3
 فديو 3 برومو قصص من خلف القضبان 3
 فديو 45 تغطيات خاصة انتاج القسم 4
 عدد 53 مجلة أحرار األلكترونية 5
 خبر منوع 83 أخبار رئيس المؤسسة 6
 خبر منوع 536 األخبار العامة 7
 تقرير وتحقيق 39 تقارير وتحقيقات 8
 مقال 506 مقاالت 9

 كتاب  59 السلسلة الذهبية ألدب السجون 50
 كتاب560 الكتب الصادرة من القسم 55
 كتاب  548 الكتب الواردة الى القسم 53
البريد االلكتروني الصادر الى مكتب االعالم واالتصال  53

 الحكومي في األمانة العامة لمجلس الوزراء
الكتروني يحمل نشاطات ايميل   593

 واخبار المؤسسة
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  5102 -5103اسرتاتٖجٖٚ املكتب يف هعاجلٚ الظٔاُر السلبٖٚ ل٧عٔاي  :عشر الثاًٗالقسى 
 

علرررٛ ققٖرررء ا٦ اٝ   5112حررررك هكترررب املعرررتم العررراي ٓهٌررر  ت سٖسرررّ يف عررراي       

خرررر٥ن تا سررررتّ الرررر ٓ  الٔ رررراٞٗ ا٦فضررررم يف ه٣سسررررٚ السررررجٌاٝ السٖاسررررٖ  هررررٍ 

بغٖررررٚ  فررررت هسررررتٕٔان الٌواُررررٚ ٓهٌررررت ٓ ررررٔس ءعورررران التوٕٓررررر ٓالغررررم ٓ سرررراٝٙ    

اسرررتم اي السررررليٚ ٓ ادٖلٔلرررٚ  َٓ ٓ ٔعِررررا ٓترررر  ٕب العررراهل  يف امل٣سسررررٚ علررررٛ    

سررربٖم التعررررأ علرررٛ ءعوررران التبررر ٕر ٓالغرررم ٓ سررراٝٙ الت ررررأ ٓتيرررٕٔر برررراه          

ملسرررر٣ٓلٖٚ ٓاملسرررراُوٚ يف تقرررر ٕى  امل٣سسررررٚ الرررري تكررررر  فِٖررررا بٖٟررررٚ  تراعررررٛ ا  

التٔصررررٖان لغرررررمل  ٖرررراي امل٣سسررررٚ بتٌعٖرررر  ا٦عورررران الراهٖررررٚ لت رررر ٖ  ٓ ررررآ   

جٔاًررررب الق ررررٔ  يف التشررررغٖم ٓ ةعرررراٝٙ ٓفاعلٖررررٚ ا٦ اٝ ٓاملراجعررررٚ علررررٛ ا٘ هررررٍ  

ا٦ًظوررررٚ بغٖررررٚ  ٖررررا  ا٦ اٝ ٓالرررر ٓ  الر ررررابٗ ادقٖقررررٗ هررررٍ  جررررراٝان الررررر س        

 ا  املالٗ ٓاإل ا ٘.ٓهعا بٚ املعس ٍٕ ٓةشف حا٤ن العس

ًٓظررررال للم ٔصررررٖٚ الرررري ستلكِرررا امل٣سسررررٚ ًٓررررٔس ا  هرررٚ الرررري تقرررر ي لعٟررررٚ    

عٌإتِرررا هرررٍ السرررجٌاٝ ٓاملعرررتقل  السٖاسرررٖ  يف  هرررٍ الٌظررراي الباٞررر  فقررر  برررر ن      

جمؤعرررٚ هرررٍ الظرررٔاُر السرررلبٖٚ الررري ك تشمٖ رررِا هرررٍ املكترررب  ررروٍ ادولرررٚ       

( ظرررراُرٙ سررررلبٖٚ اسررررتياس  01ُٓررررٗ   5102 – 5101الٔطٌٖررررٚ ملعاجلررررٚ العسررررا  عرررراي  

القضررراٝ ٓادررر  هٌِرررا بشررركم ةررربمل جررر ال هرررٍ خررر٥ن املتابعرررٚ ٓ الررر اه  املعررر ٙ       

 رررروٍ ا يررررٚ ٓبالتٌسررررٖء هررررت اجلِرررران دان الع٥ ررررٚ ٓحسررررب هررررا  رررر   يف        

 ا يٚ .

ٓتعوٕررروال ٓاسرررتكوا٤ل لررر ٓ  املكترررب يف تا سرررٚ هِاهرررّ ٓفرررء هرررا ًررر  علٖرررّ          

ٖورررران ٓ الٔصررررف القررررأًًٗ فقرررر  ٓ ررررع  ا يررررٚ     ٓالتعل5112( لسررررٌٚ 35ا٦هررررر  

لرررتكٍ ٓةٖقرررٚ ةجررروٝ هرررٍ اجلِررر  الرررٔط  الررر ٘       5102 – 5103ا٤سررررتاتٖجٖٚ لعررراي  

تقررررٔ ْ ُٖٟررررٚ الٌواُررررٚ ملٔاجِررررٚ العسررررا  هعتورررر ال علررررٛ ةررررٔا  ْ املتورسررررٚ         

ٓالكعررر٣ٝٙ بكرررم هٌِٖرررٚ ٓفرررء هاً ررر  علٖرررّ القرررٔاً  الٌافررر ٙ هرررٍ خررر٥ن ٓ رررت   

 ٔ  اٖٞررررٚ ٓالر ابٖررررٚ لت قٖررررء ا  ررررٛ اجلِررررٔ  يف  سررررٖا ان عوررررم ٓاتبرررراس اليررررر  ال
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هتابعرررررٚ ٓ اسررررربٚ هررررررتكغ املمالعررررران ٓاسرررررتغ٥ن السرررررليٚ ٤جرررررم تئٕرررررء 

العسرررا  الررر ٘  ررر  ئررر  لرررّ هرررٔط٠  ررر ي بررر  الٔحررر ان ٓالتشرررك٥ٖن ترررا ٕضرررت    

هكتررررب املعررررتم العرررراي اهرررراي هسرررر٣ٓلٖٚ ٓطٌٖررررٚ ةرررربملٙ ترررر عْٔ لٌشررررر هبررررا ١ 

اسررربٚ املق ررررٍٕ هرررٍ خررر٥ن اإلجرررراٝان   الٔ إرررٚ هرررٍ الٔ رررٔس يف احضررراَ العسرررا  ٓ   

القأًًٖرررٚ . ٌُٓرررا ئرررب اَ تتظرررافر اجلِرررٔ  ةافرررٚ هرررٍ  برررم ةرررٔا   امل٣سسرررٚ          

ٓهكتررررب املعررررتم العرررراي  ا بررررٚ العسررررا  ٓتٔ ٕررررت ا٤ ٓا  ٓترتٖررررب ا٦ٓلٕٔرررران        

 لررررء جمتوررررت تسررررٔ ْ ةقافررررٚ الٌواُررررٚ ٓالشررررعافٖٚ ٓاملسرررر٣ٓلٖٚ ٓ إررررٚ  ٖررررت  

يف ا يرررر  حٖررررت ئررررب اَ ترتةررررو ا يررررٚ   العرررراهل  يف امل٣سسررررٚ هررررٍ الٔ ررررٔس  

ملكاف ررررٚ العسررررا  يف بٌرررراٝ هٌظٔهررررٚ ٓ اٖٞررررٚ عرررر  جِرررر   رررراعٗ  ترررر  خررررا    

ًيرررررا  املكترررررب لٖشررررروم  ٖرررررت العررررراهل  يف امل٣سسرررررٚ ٓسكٖرررررٌِى هرررررٍ    

تشررررمٖ  هكرررراهٍ ا لررررم ٓسررررٔٝ ا٤ ا ٙ ٓاختٖررررا  ادلررررٔن الٌاجعررررٚ للوعاجلررررٚ     

ت رررران ٓالتٔاصررررم الرررر اخلٗ  للٔصررررٔن ان الٌتٖجررررٚ املرجررررٔٙ يف العوررررم ٓتعوٕررررو ا٤ 

 ب  املكتب ٓ ٓاٞر امل٣سسٚ .
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 -اإللٖٚ املعتو ٙ يف بٌاٝ ا يٚ ا٤سرتاتٖجٖٚ :

 ٤ ك تشررركٖم فرٕرررء عورررم هرررٍ  برررم هكترررب املعرررتم العررراي هرررٍ  ٢سررراٝ ا٦ سررراي     .1

 .  5102-5103لعاي  ا٤سرتاتٖجٖٚا يٚ   ع ا

 رررراي فرٕررررء العوررررم  وررررت املعلٔهرررران ٓالبٖاًرررران ال٥ هررررٚ ٓقلٖلررررِا لت رررروٖى       .2

ا يررررٚ ا٦ٓلٖررررٚ لغرررررمل هراجعتِررررا ٓ هكاًٖررررٚ تع ٕلررررِا ٓصررررٖا تِا بشرررركم      

ًِرررراٞٗ تررررا ئعلررررِا ٓا رررر ٚ ٓٓا عٖررررٚ هٌيلقررررٚ هررررٍ ا٦ُرررر اأ الرررري ٕسررررعٛ      

املكترررب لت قٖقِرررا ٓفرررء العورررر الررروه  ا ررر   مرررا ٓ  اسرررٚ بٖٟرررٚ العورررم هرررٍ خررر٥ن 

  جٔاًررررب القررررٔٙ ٓالضررررعف يف ةررررم ايررررا٤ن ٓاإلعورررران ٓتقٖررررٖى العرررررك ق ٕرررر

ٓالتِ ٕرررر ان الرررري تٔاجررررّ املكتررررب يف تٌعٖرررر  براجمررررّ هقا ًررررٚ هررررت ا٦ُرررر اأ        

 ٓقلٖم املماطر .  ا٤سرتاتٖجٖٚٓق ٕ  العجٔٙ 

ٓ رررت فرٕرررء العورررم  ٢ٕرررٚ املكترررب ٓهرررا ٕسرررعٛ للٔصرررٔن ءلٖرررّ ٓفرررء اليرررر             .3

ٖرررء الر٢ٕرررٚ بعررر  ق ٕررر  طبٖعرررٚ العورررم     ٓا٦سرررالٖب الررري ٕتبعِرررا هرررٍ اجرررم قق   

 ٓام أ هٍ العوم ٓاملع  عٌِا بالرسالٚ.

حررر   فرٕرررء العورررم امررر أ الررر ٘ ٕسرررعٛ املكترررب لت قٖقرررّ هٌيلقرررال هرررٍ  ٢ٕرررٚ        .4

ٓ سرررررالٚ ادكٔهرررررٚ يف هكاف رررررٚ العسرررررا  ٓ  ٓ  ٓهسررررراُوٚ هكترررررب املعرررررتم 

 العاي  وٍ القٔاً  ٓالتعلٖوان .

ال اخلٖررررٚ ٓق ٕرررر  ًقررررا  القررررْٔ    رررراي فرٕررررء العوررررم بت لٖررررم بٖٟررررٚ العوررررم     .5

 ٓالضعف ٓالبٖٟٚ ا ا جٖٚ املتوثلٚ يف العرك ٓالتِ ٕ ان . 

حررر   فرٕرررء العورررم جمؤعرررٚ هرررٍ الظرررٔاُر السرررلبٖٚ املشم رررٚ الررري ك  صررر ُا           .6

( يف امل٣سسررررٚ ٓٓ ررررت املعاجلرررران امل٥ٞوررررٚ مررررا ٓاملعررررإمل لقٖررررا        00ٓعرررر  ُا  

 التق ي ا ر  يف املعاجلٚ .

عورررم ءخرررر ٕترررٔن هتابعرررٚ تٌعٖررر  اإلجرررراٝان هرررٍ  برررم ا٦جِررروٙ   ك تشررركٖم فرٕرررء  .7

املعٌٖرررٚ لتجآ ُرررا ٓبٖررراَ ًسرررب ا٤ارررا  ٓالتقررر ي ا رررر  ملتابعرررٚ تٌعٖررر  اإلجرررراٝان      

 ٓ فت تقا ٕر  ٓ ٕٚ .
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 ا٤سررررتاتٖجٖٚالقٖررراي ةولرررٚ تٔعٖرررٚ يف  ٓاٞرررر ٓهررر ٕرٕان امل٣سسرررٚ لشرررر   بعرررا        .8

 ٖررررت اجلِرررران ٓتضرررروٌِٖا يف  يف املكتررررب ٓوررررر  ٓتٔ ررررٖ  ا٦ ٓا  الرررري تلعبِررررا 

 ا يٚ السٌٕٔٚ للوكتب .

 . ا٤سرتاتٖجٖٚٓ ت ٓ تِٖٟٚ  ٖت املٔا   الضرٓ ٕٚ لبٌاٝ  .9

ق ٕررر  ا٦ ٓا  ا اصرررٚ بكرررم هع رررم هرررٍ هعاصرررم هكترررب املعرررتم العررراي ٓفرررء      .11

 لضواَ التٌعٖ  ا٦هثم . ا٤سرتاتٖجٖٚها ً   علّٖ 

 : ٕٚالر٢- 

ًِا جِرررررا  ء ا ٘  ورررررٖ  ٓةعرررررٔٝ ه٣سسرررررٚ ًوِٕرررررٚ ٓورررررعافٚ ٕترررررٔن ء ا ٙ وررررر٣ٓ

ٓفاعررررم  ررررا   علررررٛ هٔاةبررررٚ التغررررٖمل ٓقسرررر  ء ا ٙ هٔا  ُررررا ٕٓقرررر ي خرررر هان   

 هتوٖوٙ للسجٌاٝ ٓاملعتقل  السٖاسٖ  .

 : ٚالرسال- 

تشررررمٖ  ظررررٔاُر العسررررا  ٓ ررررعف ا٦ اٝ ٓ هعاجلتِررررا ٓ الت رررر ٘ مررررا هررررٍ خرررر٥ن  

ٓتعوٕرررو جٔاًرررب الٌواُرررٚ   اإلجرررراٝان الٔ اٖٞرررٚ املتوثلرررٚ بالتٔعٖرررٚ ٓالٌ ررر  ٓاإل ورررا      

ٓا٦ اٝ العرررررالٗ ٓاإلجرررررراٝان الر ابٖرررررٚ يف هتابعرررررٚ اإلعوررررران ٓا٦ اٝ ٓالت قرررررء هرررررٍ  

 سمل ا٦عوان ٓاإلجراٝان ٓفء التعلٖوان .

 

 

  ا٤سرتاتٖجٖٚءُ اأ :- 

 رررواَ الٌواُرررٚ ٓالشرررعافٖٚ ٓالكعررراٝٙ يف العولٖررران هرررٍ خررر٥ن ا٤ تقررراٝ برررا٦ اٝ        

 ٙ ا٤ ت رررررا ٕٚ يف اسرررررتم اي املرررررٔا     الرررررٔظٖعٗ ٓامل٣سسرررررٗ ٓققٖرررررء الكعررررراٝ

ٓتبسررررٖر  جررررراٝان العوررررم لت قٖررررء ا٤ًسررررٖابٖٚ ٓتقلٖررررم الرررررٓت  ٓفقررررال ملعررررإمل 

الٌواُرررررٚ ٓالشرررررعافٖٚ املٌِٖرررررٚ ٓ الٔ اٖٞرررررٚ هرررررٍ  ٖرررررت ظرررررٔاُر العسرررررا  ٓ  س      

 املعس ٍٕ .
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 : قلٖم بٖٟٚ العوم- 

َاقعّلللللللٕ ق طبلللللللٕ عبدة ّلللللللة اعللللللل   طعّللللللل ٔ  لللللللو اع  ِلللللللٕ اعللللللل        اسللللللل ا ّ ّٕألجللللللل   لللللللّ  ٕ 

ميكلللللللللو ق ّ ًللللللللل  َالللللللللة  ُايللللللللل  اعه للللللللل   َاع  للللللللل    طللللللللل  يلللللللللو قبّللللللللل  طّ لللللللللٕ اعع للللللللل       

اع اخبّلللللللللٕ احد دبلللللللللٕ طدل ِللللللللل  يلللللللللُا و اعطلللللللللع  اعللللللللل   ُاجلللللللللٌ  ة ّلللللللللة ا سللللللللل ا ّ ّٕ       

َيلللللللللُا و اع لللللللللٍُ اعللللللللل   علللللللللجي اعع للللللللل  َاعه للللللللل    َ  ّلللللللللّ  اع ّ لللللللللٕ ا   جّلللللللللٕ احد دبلللللللللٕ        

 ص اعللللللللل  ميكلللللللللو اسلللللللللدا    عدل ّلللللللللة األيللللللللل ا  َاعدً ِللللللللل ا  اعللللللللل  قلللللللللُ   َى     طللللللللل ع 

مبلللللللل  ِطلللللللل و اعُ للللللللُ  اا يلللللللل    لللللللل ُ  عّللللللللٌ مبُجلللللللل  األيلللللللل ا       ا سلللللللل ا ّ ّٕق ّللللللللة 

اعُ هّللللللللللللٕ حك الللللللللللللٕ اع  لللللللللللل     ي س للللللللللللٕ    ا سلللللللللللل ا ّ ّٕاحُضللللللللللللُ ٕ ضلللللللللللل و   لللللللللللل     

 .2118 – 2115عع م    اع  ه ء اع ّ سّني

 

 

 : ال اخلٖٚ :بٖٟٚ العوم  -ء٤ٓ- 

 )) ٜٔالظٔاُر ا٤ئابٖٚ    ًقا  الق 

 ا سد    اح عْ عب كد  . -1

احًهّلللللللللٕ َا عدلللللللللجام   األ اء َت للللللللل ءٔ احلللللللللُ  ني َا للللللللل ا  ا ّللللللللل ٔ عللللللللل ًِ  َا ّكبّلللللللللٕ        -2

 اعُاضلٕ عب كد  .

 ا عدجام طأ بٖ   ج   احًهّٕ     اء احً م احُتبٕ عب كد  . -3

 اع    اح  م َ احدُا   يو ق   يع عْ  ئّس اح س ٕ احمل م عب كد  .  -4

  ))  اعظُاي  اع ب ّٕ )) ن  ط اعطع 

ضللللللللع   علللللللل َى طعلللللللل  يللللللللُ  ْ اح س للللللللٕ َاحلللللللل ِ ِ   يلللللللل  يكدلللللللل  اح للللللللد  اععلللللللل م  لللللللل        -1

 ِ ع  يً م اعع يبني   احكد  َِجِ  اع عُط   .
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 لللللللللل ئبٕ ندّ للللللللللٕ حلللللللللل   قللللللللللٍُ    خ ُ للللللللللّٕ اع لللللللللل ه ء َاحعللللللللللد بني َ للللللللللعُطٕ    بللللللللللً  اح   -2

 س ُى اعهظ م اع  ئ  .  

 : بٖٟٚ العوم ا ا جٖٚ : -ةاًٖال-   

   اع  ص 

 اع    احدُا   يو األي نٕ اعع يٕ جملبس اعُي اء حك    اح د ني اعع يني . -1

 اع    اح  م يو ق   يّ ٕ اعهجايٕ حك    اح د ني اعع يني. -2

   اعدً ِ ا 

 حخ    األيهّٕ اع  ِدع ض    يُ  ْ احكد  .اعدً ِ ا  َ احط ِ    َا  -1

  م َجُ    ُ  َاضح  و     اح س ٕ   اجملد   اعع اقْ    حي  يو اع    اح  م عب  س ٕ   -2

 اَ احكد  مب  اًّ  يهظ    اجملد   اح نْ .

ضع  اعدع َى ي  اح س ٕ   ق ّة  ي ااً  يو ق   اع ع  اعُيا ا  َا ّ    َاعدأخري     -3

ا ج ط   األي  اعذٓ جيع  يذٍ احً ٕ  ع ٕ َاعدأخري   اخت ذ اع  ا ا  ا د   ا   بٖ َ َ  

 ا ج ط    .

 2113ع هٕ  35    م    اج يكد  اح د  اعع م ض و يّكبّٕ اح س ٕ   ق نُى احع   عب  س ٕ  ق  -4

    جع  يُ  ْ اح س ٕ  دُع  ع ًِ  اك ٔ   م َجُ   بٌ ا    ط ا     احكد  ي  اح س ٕ .

 



 5102خالل عام  5102/5102اعنال جلنة متابعة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 

 ظاهرة الفساد ت
البدائل لمعالجة 

 الظاهرة
 االجراءات البرنامج

الجهة المنفذة 
 للخطة

الجهة المتابعة 
 للخطة

مؤشرات النجاح للحد 
من ظواهر الفساد لسنة 

8108 
ضععععععععععععععععععععععععععععع   0

أنظمععععععععععععععععععععععععععععععة 
الرقابعععععععععععععععععععععععععععععة 
الداخليعععععععععععة   
التععععععععععععععععععععععععدقي  

 الداخلي

   انشععععععععععععاء نظعععععععععععععا
مهنعععععععععععي   فعععععععععععوء 

  فعال . 
  الحععععععععععععععععد مععععععععععععععععن

الهعععععععععععععععدر فعععععععععععععععي 
 المال العا  .

   تجنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
التكعععععععععععععرار فعععععععععععععي 

 الصرف .
   السععععععععيطرة  لعععععععع

 مليعععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
 الصرف .

  ا تشعععععععععععععععععععععععععععععععععاف
األخطعععععععععاء قبعععععععععل 

  قو ها .

  إ ععععععععععععععععععععععععادة النظععععععععععععععععععععععععر
بتصعععععععععععععععععععععمي  نظعععععععععععععععععععععا  

 الرقابة الداخلية.
   تفعيعععععععععععععععععل ا عععععععععععععععععتخدا

العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدليل 
 اال ترشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاد 

 للمدق  الداخلي .
  تعيععععععععععععععععععععين مععععععععععععععععععععوظفين

مختصععععععععععععععععععععععين فععععععععععععععععععععععي 
المحا ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبة   

 اإلدارة 
  اال ععععععععععتعانة بمعععععععععععوظفين

مععععععععععن د ائععععععععععر الد لععععععععععة 
ذات خبععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة 
 اختصعععععععععععععععععا   عععععععععععععععععن 

 طري  التنسي .
  تععععععععععععععععدري  العععععععععععععععععاملين

 إشععععععععععععععععععععرا ه  فععععععععععععععععععععي 
 د رات مختصة.

 

المعنععععععععععي   تمعععععععععع  المصععععععععععادقة  لعععععععععع    تعععععععععع  اجععععععععععراء زيععععععععععارة ت ععععععععععوي  اداء للتشععععععععععكيل
 الت رير

بكععععععععععادر متخصععععععععععم فععععععععععي تععععععععععدقي  السععععععععععج ت الماليععععععععععة   تعععععععععع  رفععععععععععد ال سعععععععععع   -0
 المحا بية  متابعة حر ة الحسابات بصورة مستمرة

 ت  التوصية بتحديد  اصدار امر ادار  بالمها    الواجبات -8
تعععععععع  التوصععععععععية بوضععععععععم خطععععععععة  مععععععععل تعبععععععععر  ععععععععن  اقععععععععم  مععععععععل ال سعععععععع  حسعععععععع   -3

 الشع    المها  المو لة لل س 
دات المخزنيععععععععععة التععععععععععي ضععععععععععر رة اك تكععععععععععوك هنععععععععععا  مطاب ععععععععععات  ععععععععععنوية للجععععععععععر   -4

تجريهعععععععا لجعععععععاك الجعععععععرد   عععععععذلى تلبيععععععع  تواقيعععععععم لجعععععععاك الجعععععععرد  لععععععع  السعععععععج ت 
المخزنيعععععععععة فعععععععععي الجعععععععععرد  نعععععععععد اجعععععععععراء   اك يكعععععععععوك ت ريعععععععععر المعععععععععدق  فعععععععععي الجعععععععععرد 
يتضععععععععععععععمن الم حظععععععععععععععات بخصععععععععععععععو  االجععععععععععععععراءات المتخععععععععععععععذة مععععععععععععععن الجهععععععععععععععات 

 الخاضعة للجرد.
تععععععععععععع  التوصعععععععععععععية بضعععععععععععععر رة اك ت عععععععععععععو  العععععععععععععدائرة االداريعععععععععععععة  الماليعععععععععععععة / قسععععععععععععع   -5

المخععععععععازك بوضععععععععم نظععععععععا  ترميععععععععز للمععععععععواد المخزنيععععععععة  خاصععععععععة الموجععععععععودات اللابتععععععععة 
  لعععععععع  قسعععععععع  الرقابععععععععة  التععععععععدقي  الععععععععداخلي متابعععععععععة ترحيععععععععل الحسععععععععابات المخزنيععععععععة 
 متابعععععععععة حر ععععععععة المععععععععواد  ضععععععععبا المععععععععواد المخزنيععععععععة المسععععععععتهلكة  التالفععععععععة  فععععععععت  

ت خاصعععععععععة بالهبعععععععععات  الهعععععععععدايا الممنوحعععععععععة للمؤ سعععععععععة  ا تبارهعععععععععا ارصعععععععععدة  عععععععععج 
 مخزنية في المخزك  ت  العمل بذلى.

تععععععععععع  التوصعععععععععععية بضعععععععععععر رة اك يعععععععععععت  التععععععععععع مين  لععععععععععع  امعععععععععععين المخعععععععععععزك  امعععععععععععين  -6
الصعععععععند ل معععععععن قبعععععععل العععععععدائرة االداريعععععععة  الماليعععععععة  متابععععععععة ذلعععععععى معععععععن قبعععععععل قسععععععع  

   مكتعععععععععععععععععععععععععععععععع
رئععععععععععععععععععععععععععععععععععععي  

 المؤ سة
العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدائرة  

اإلداريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
  المالية

مكتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
المفعععععععت  الععععععععا  
/ قسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
الرقابعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

  التدقي 
قسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
التخطعععععععععععععععععععععيا   

 ت وي  االداء

  انخفععععععععععا  معععععععععععدالت
األخطعععععععععععاء بالم ارنعععععععععععة 

 باأل وا  الساب ة .
  تصعععععععععععفية م حظعععععععععععات

ديععععععععععععععععععععواك الرقابععععععععععععععععععععة 
 المالية.

  ت يعععععععععععععي  أداء د ائعععععععععععععر
 مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععديريات 
المؤ سععععععععععععععععة  رفععععععععععععععععم 

 ت ارير بذلى.



 الرقابة  التدقي  الداخلي  ت  تنفيذ ذلى التوجيه
تعععععععع  التوصععععععععية بضععععععععر رة ا ععععععععتخدا  مراحععععععععل التععععععععدقي  فععععععععي تععععععععدقي  المعععععععععام ت  -7

الماليعععععععععة  ف عععععععععاس لمبعععععععععدء العععععععععد رة المسعععععععععتندية التعععععععععي تبعععععععععدء بالمعععععععععدق   صعععععععععوالس الععععععععع  
 مدير التدقي  .

ضعععععععععر رة ارشعععععععععفة  فهر عععععععععة جميعععععععععم اال ليعععععععععات الخاصعععععععععة ب سععععععععع  الرقابعععععععععة  التعععععععععدقي   -8
 الداخلي  ف  ما مخطا له نهاية السنة الحالية.

بضعععععععععععععر رة تعععععععععععععدقي  السعععععععععععععج ت الخاصعععععععععععععة بتحصعععععععععععععيل العععععععععععععديوك  تععععععععععععع  التوصعععععععععععععية -9
الحكوميععععععععة  احكععععععععا  الرقابععععععععة  ليهععععععععا  متابعععععععععة اجععععععععراءات العمععععععععل بصععععععععورة مسععععععععتمرة 
 متابعععععععععععععة الصععععععععععععكو  الموقوفععععععععععععة  المنتهيععععععععععععة صعععععععععععع حيتها قانونيععععععععععععاس  تعععععععععععع  العمععععععععععععل 

 بذلى.
تعععععععععع  التوصععععععععععية  لعععععععععع  الععععععععععدائرة االداريععععععععععة  الماليععععععععععة ا ععععععععععداد م تبسععععععععععات ضععععععععععريبية  -01

لتجهيععععععععععز  فعععععععععع  التعليمععععععععععات الصععععععععععادرة مععععععععععن  زارة الماليععععععععععة  لمعععععععععععام ت الشععععععععععراء  ا
 ونهعععععععا امععععععععوال تخعععععععم خزينععععععععة الد لعععععععة   لعععععععع  قسععععععع  الرقابععععععععة  التعععععععدقي  الععععععععداخلي 

 متابعة ذلى ت  تنفيذ ذلى التوجيه.
تعععععععع  التوصععععععععية بضععععععععر رة ا ععععععععداد  شععععععععوفات خاصععععععععة ا  نظععععععععا  الكتر نععععععععي فععععععععي  -00

يعععععععة  متابعععععععععة متابععععععععة السعععععععل  الممنوحعععععععة للديعععععععر معععععععن قبعععععععل العععععععدائرة االداريعععععععة  المال
 ذلى من قبل قس  الرقابة  التدقي  الداخلي .

ضعععععععر رة اك يعععععععت  ت ييعععععععد امعععععععين المخعععععععزك  لععععععع   عععععععد  تعععععععوفر المعععععععادة فعععععععي المخعععععععازك  -08
 نعععععععععععد الشعععععععععععراء ا  هنعععععععععععا  تعزيعععععععععععز للرصعععععععععععيد بالنسعععععععععععبة للمعععععععععععواد  عععععععععععريعة الحر عععععععععععة 

  تطل  با تمرار.
ضععععععععععر رة اك يعععععععععععت  اشععععععععععرا  معععععععععععوظفي قسعععععععععع  الرقابعععععععععععة  التععععععععععدقي  العععععععععععداخلي فعععععععععععي  -03

لدائمعععععععععة  خاصعععععععععة لجعععععععععاك فعععععععععت   تحليعععععععععل العطعععععععععاءات  تعععععععععدقي  الع عععععععععود اللجعععععععععاك ا
 التي تبرمتها المؤ سة مم الدير.

ضعععععععر رة اك يكععععععععوك قسعععععععع  الرقابععععععععة  التععععععععدقي  الععععععععداخلي هععععععععو حل ععععععععة الوصععععععععل بععععععععين  -04
ديعععععععععواك الرقابعععععععععة الماليعععععععععة  د ائعععععععععر المؤ سعععععععععة فعععععععععي جمعععععععععم االجابعععععععععات  توحيعععععععععدها 



 لعععععععع  نشععععععععا  بشعععععععع ك الم حظععععععععات التععععععععي تشععععععععخم مععععععععن ديععععععععواك الرقابععععععععة الماليععععععععة 
  مل المؤ سة.

 لععععععععع  قسععععععععع  الرقابعععععععععة  التعععععععععدقي  العععععععععداخلي اشعععععععععرا  معععععععععوظفي ال سععععععععع  بععععععععععد رات  -05
تخصصعععععععععية فعععععععععي مجعععععععععال  معععععععععل الرقابعععععععععة  التعععععععععدقي   خاصعععععععععة تعععععععععدقي  الحسعععععععععابات 
الختاميعععععععععععة  معععععععععععوازين المراجععععععععععععة  ا عععععععععععداد  عععععععععععوادر متخصصعععععععععععة   عععععععععععد  اال تمعععععععععععاد 
 لععععععععع  المنسعععععععععبين معععععععععن د ائعععععععععر اخعععععععععر   اال عععععععععتفادة معععععععععن خبعععععععععراته  فعععععععععي مجعععععععععال 

 تدقي .ال
بنعععععععععاء  لععععععععع  التوصعععععععععيه معععععععععن مكتبنعععععععععا تععععععععع  العمعععععععععل  لععععععععع  اصعععععععععدار اليعععععععععات  معععععععععل  -06

حسعععععععععععابات المعععععععععععديريات فعععععععععععي بدعععععععععععداد   المحافظعععععععععععات بموجععععععععععع   تعععععععععععا  قسععععععععععع  
 مععععععععععععا تعععععععععععع    8/4/8108( فععععععععععععي 056الرقابععععععععععععة   التععععععععععععدقي  الععععععععععععداخلي بععععععععععععالرق   

العمععععععععععععل باصععععععععععععدار خطععععععععععععوات الشععععععععععععراء   تسععععععععععععوية السععععععععععععل  النشععععععععععععا  الشععععععععععععهر  
( فعععععععععععي 305دقي  العععععععععععداخلي بالععععععععععععدد  بموجععععععععععع   تعععععععععععا  قسععععععععععع  الرقابعععععععععععة   التععععععععععع

 مععععععععععا تعععععععععع  العمععععععععععل بالععععععععععدليل اال ترشععععععععععاد  فععععععععععي  مععععععععععل التععععععععععدقي    81/9/8106
  الحسعععععععععععابات   العععععععععععذ  تععععععععععع  ا عععععععععععداد  معععععععععععن قبعععععععععععل قسععععععععععع  الرقابعععععععععععة   التعععععععععععدقي  

( فعععععععععععععععي 00العععععععععععععععداخلي فعععععععععععععععي المؤ سعععععععععععععععة بموجععععععععععععععع   تعععععععععععععععابه  بالععععععععععععععععدد  د   /
08/0/8106  

قلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة  8
الكعععععععععععععععععععععععوادر 
المتخصععععععععععععععععععععع
صعععععععععععععة فعععععععععععععي 
الععععععععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريععععععععععععععععععععععععة 

 . المالية 

االرت عععععععععععععاء بعمعععععععععععععل 
العععععععععععدائرة اإلداريعععععععععععة 

   المالية

  رفعععععععععععععععععععععععععد العععععععععععععععععععععععععدائرة
باختصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا  
المحا ععععععععععععععععععععععبة  اإلدارة 
مععععععععععععععععن ذ   الخبععععععععععععععععرة  
 االختصعععععععععععععععا  معععععععععععععععن 
خعععععععععععععععع ل اال ععععععععععععععععتعانة 
بمعععععععوظفين معععععععن د ائعععععععر 
الد لععععععععععة  ععععععععععن طريعععععععععع  

 التنسي . 

 ماليععععععععععععععة بكتابنععععععععععععععا ذ  الععععععععععععععععدد  ت   تعععععععععععععع  مفاتحععععععععععععععة الععععععععععععععدائرة االداريععععععععععععععة  ال
لدعععععععععععععر  ا  منعععععععععععععا فيمعععععععععععععا اذا تععععععععععععع  تعيعععععععععععععين  87/3/8108( فعععععععععععععي 46/997/

االختصاصععععععععععععععات المطلوبععععععععععععععة مععععععععععععععن خريجععععععععععععععي    ليععععععععععععععة االدارة   االقتصععععععععععععععاد   
 ( من ضمن المت دمين لدر  التعيين في المؤ سة .59 ددها 

  تمععععععععععع  اجابتنعععععععععععا معععععععععععن قبعععععععععععل العععععععععععدائرة االداريعععععععععععة   الماليعععععععععععة / قسععععععععععع  المعععععععععععوارد
  مرف ععععععععععععععععه  9/4/8108( فععععععععععععععععي 7814ية بكتععععععععععععععععابه  ذ  العععععععععععععععععدد  البشععععععععععععععععر 

قععععععععععععوائ  ب  ععععععععععععماء   شععععععععععععهادة المتعينععععععععععععين  لعععععععععععع  المعععععععععععع   الععععععععععععدائ    ععععععععععععدده  
( متعععععععععععععععين فععععععععععععععي 55( فععععععععععععععي االختصاصععععععععععععععات  افععععععععععععععة   مععععععععععععععن بيععععععععععععععنه   883 

 اختصا   لية االدارة   االقتصاد .

العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

  المالية

مكتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
المفعععععععت  الععععععععا  
/  قسععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
الرقابعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

  التدقي 

 نخفعععععععععععا  االخطعععععععععععاء  ا
 ت عععععععععدي  الحسعععععععععابات 

 في مو دها .
  ا عععععععععععععتد ل المعععععععععععععوارد

ضعععععععععععععععععمن الموازنعععععععععععععععععة 
  ععععععععععععععععععد  التجععععععععععععععععععا ز 
 لععععععععععععععععععععععع  أبعععععععععععععععععععععععوا  

 الصرف .
   ضععععععععععععععععععععععععم نظععععععععععععععععععععععععا 



  تععععععععععين معععععععععوظفين معععععععععن
أصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععحا  

 االختصا .
  ضعععععععععععععععععم اجعععععععععععععععععراءات 

  مل لكل  ظيفة .
 

متكامععععععععععععععععععععععل فعععععععععععععععععععععععي  
تحصعععععععععععععععيل العععععععععععععععديوك 
الحكوميعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بالتنسععععععي  مععععععم د ائععععععر 
 مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععديريات 
المؤ سعععععععععععععععععععة معععععععععععععععععععن 
خعععععععععععععععععععععع ل  ضععععععععععععععععععععععم 

 اجراءات  مل .
 

 ععععععد   جععععععود  3
هيكليععععععععععععععععععععععععععة 
م ترنععععععععععععععععععععععععععععععة 
بالنظعععععععععععععععععععععععععععا  
العععععععععععععععععععععداخلي 
المصععععععععععععععععادل 
 ليععععععه يحععععععدد 
االرتباطعععععععععععات 
العموديعععععععععععة   
االف يعععععععععععععععععععععععععععة 

 للمؤ سة

تحديععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد 
الصععععععععععععععععععععععععععععععع حيات 

  المسؤ ليات

تشعععععععععععكيل فريععععععععععع   معععععععععععل 
بالتنسعععععععععععععععععي  معععععععععععععععععم  زارة 
التخطعععععععععيا فعععععععععي أ ععععععععععداد 
هيكليععععععععععععععععععععععة  اضععععععععععععععععععععععحة 

  محددة .

تعععععععععععع  مفاتحععععععععععععة الععععععععععععدائرة االداريععععععععععععة   الماليععععععععععععة بموجعععععععععععع   تابنععععععععععععا ذ  العععععععععععععدد  ت 
   حعععععععععععععععول  عععععععععععععععد   جعععععععععععععععود هيكليعععععععععععععععة  اضعععععععععععععععحة 5/3/8107( فعععععععععععععععي 7/691 /

 محدد لكافة مفاصل المؤ سة 
تعععععععععععع  التعاقععععععععععععد مععععععععععععم المر ععععععععععععز الععععععععععععوطني للتطععععععععععععوير االدار    ت نيععععععععععععة المعلومععععععععععععات 

( يعععععععععو  معععععععععن 91النجعععععععععاز الهيكليعععععععععة الخاصعععععععععة بالمؤ سعععععععععة خععععععععع ل معععععععععدة اقصعععععععععاها  
 تاريخ انتهاء المس  التشكيلي .

تععععععععععععععععع  مفاتحعععععععععععععععععة العععععععععععععععععدائرة االداريععععععععععععععععععة   الماليعععععععععععععععععة بكتابنعععععععععععععععععا ذ  العععععععععععععععععععدد  ت 
حععععععععععععول  ععععععععععععد   جععععععععععععود هيكليععععععععععععة  اضععععععععععععحة    87/3/8108( فععععععععععععي 47/996 /

 محدد لكافة مفاصل المؤ سة 
تمععععععععععععععععععع  اجابتنعععععععععععععععععععا بكتعععععععععععععععععععا  العععععععععععععععععععدائرة االداريعععععععععععععععععععة   الماليعععععععععععععععععععة ذ  الععععععععععععععععععععدد 

التريععععععععععععععععععععععع  بشععععععععععععععععععععععع ك   المتضعععععععععععععععععععععععمن  84/4/8108( فعععععععععععععععععععععععي 04/7836 أ/د/
( فعععععععععععععي الموازنعععععععععععععة العامعععععععععععععة 33الموضعععععععععععععوو لدعععععععععععععر  درا عععععععععععععة  تطبيععععععععععععع  المعععععععععععععادة  

 لة الوزارات .الخاصة با ادة هيك 8108االتحادية لعا  

العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

  المالية .

   مكتععععععععععععععععععععععععععععع
المفعععععععععععععععععععععععععت  
الععععععععععععععععععععععععععععععا  / 
قسعععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
الرقابعععععععععععععععععععععععععععععععة 

  التدقي 

إ عععععععععععععععععععععداد الهيكليعععععععععععععععععععععة 
 توزيععععععععععععععععععععععععم المهععععععععععععععععععععععععا  

  الص حيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . 
ضععععععععععععععععععععععععععععع   4

إجعععععععععععععععععععراءات 
تبسعععععععععععععععععععععععععععيا 
المعععععععععععععام ت 
 إزالعععععععععععععععععععععععععععععععة 
الحل ععععععععععععععععععات 
الزائعععععععععععععععععععععععععععدة 
 الععععععععععععععععععععععر تين 
 خاصععععععة فععععععي 
صعععععععععععععععععععععععععععععرف 
المسعععععععععععععععتح ا

 ت .
 

تحسععععععععععععين بععععععععععععرامج 
المؤ سععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
  إجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراءات

 العمل .

اال عععععععععتعانة بخبعععععععععراء معععععععععن 
خعععععععععععععععععععععار  المؤ سععععععععععععععععععععععة 
لتطبيععععععععععععععع  التكنولوجيععععععععععععععععا 
الحديلعععععععععععة فعععععععععععي صعععععععععععرف 
المسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتح ات 
با ععععععععععععععععععتخدا  البطاقععععععععععععععععععة 

 الذ ية.
 

تعععععععععععع  مفاتحععععععععععععة الععععععععععععدائرة االداريععععععععععععة   الماليععععععععععععة بكتابنععععععععععععا ذ  العععععععععععععدد              ت 
 بش ك االتي  31/7/8107( في 38/8064 /
 الزائدة   الر تين اجراءات تبسيا المعام ت   ازالة الحل ات 
   ردت اجابععععععععععة مكتعععععععععع  رئععععععععععي  المؤ سععععععععععة / قسعععععععععع  الع ععععععععععود  حسعععععععععع   تععععععععععابه 

 المتضععععععععععععمن االتفععععععععععععال مععععععععععععم الشععععععععععععر ة  3/8/8107( فععععععععععععي 303ذ  العععععععععععععدد  
العالميععععععععة للبطاقععععععععة الذ يععععععععة  لعععععععع  اصععععععععدار بطاقععععععععات   الما ععععععععتر  ععععععععارد(  تحويععععععععل 

 تعععععععع   8107ر اتعععععععع  المععععععععوظفين العععععععع  اال ععععععععت   االلكتر نععععععععي قبععععععععل نهايععععععععة  ععععععععا  
 8108الما تر  ارد ( في  العمل باصدار   تفعيل  

  التنسععععععععي  مععععععععم قسعععععععع  الحا ععععععععبة   المعلومععععععععات بشعععععععع ك تز يععععععععدنا ب ا ععععععععدة بيانععععععععات
السعععععععععععجناء   المعت لعععععععععععين   الح عععععععععععول المصعععععععععععر فة لهععععععععععع  حيععععععععععع  تععععععععععع  مفاتحعععععععععععة 

 01/01/8107( فععععععععععععععععععععي 70/3118ال سعععععععععععععععععععع  بموجعععععععععععععععععععع   تابنععععععععععععععععععععا  ت  /
   ذلى ا داد الموظفين   ا مائه   تحصيله  الدرا ي .

( 07806ة االداريعععععععععععععة   الماليعععععععععععععة بموجععععععععععععع   تعععععععععععععابه    ردت اجابعععععععععععععة العععععععععععععدائر 
المتضعععععععععععععععمن قائمعععععععععععععععة ب  عععععععععععععععماء معععععععععععععععوظفي المؤ سعععععععععععععععة  84/01/8107فعععععععععععععععي 

 معععععععععععا تععععععععععع  تز يعععععععععععدنا   8106  عععععععععععذلى صعععععععععععورة  عععععععععععن مععععععععععع   المؤ سعععععععععععة لععععععععععععا  
ب ا عععععععععدة بيانعععععععععات تحتعععععععععو   لععععععععع  ا عععععععععداد   ح عععععععععول السعععععععععجناء محد عععععععععة بنسعععععععععبة 

 %   العمل جار   ل  ا تكمال االجراءات71
  الحا ععععععععععبة   المعلوماتيععععععععععة بكتابنععععععععععا ذ  العععععععععععدد  ت  تعععععععععع  التنسععععععععععي  مععععععععععم قسعععععععععع

بشععععععععععععععععععععععععع ك تحعععععععععععععععععععععععععدي  قا عععععععععععععععععععععععععدة  86/9/8108( فعععععععععععععععععععععععععي 063/8944 /
 البيانات الشاملة .

العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدائرة 
اإلداريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

  المالية .

مكتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
المفعععععععت  الععععععععا  
/ قسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  

 التفتي  .

  اصعععععععععععععععععدرا البطاقعععععععععععععععععة
الذ يععععععععة لف ععععععععة  نايععععععععة 

 المؤ سة .
  انشععععععععععععععععععععاء قا ععععععععععععععععععععدة

بيانعععععععععععععععععععات شعععععععععععععععععععاملة 
لكعععععععععععععل السععععععععععععععجناء   
   المعت لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععين
 محتجز  رفحاء .

 ععععععد   جععععععود  5
بعععععععععععععععععععععععععععععععرامج 
محعععععععععععععععععععععععععددة 
لرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععم 

ضعععععععععماك الشعععععععععفافية 
 النزاهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
 الكفععععععععاءة بالعمععععععععل 

. 

 ضعععععععععععم  ليعععععععععععة محععععععععععععددة 
 االلتعععععععععععععععععععععععزا   إتبعععععععععععععععععععععععاو 
الضععععععععععععععععوابا المحععععععععععععععععددة 
معععععععععععععععععن قبعععععععععععععععععل رئعععععععععععععععععي  

( فععععععععععععععععععععي 88/8966تعععععععععععععععععععع  الت  يععععععععععععععععععععد  لعععععععععععععععععععع   تابنععععععععععععععععععععا ذ  العععععععععععععععععععععدد  ت  /
( فعععععععععععععععععععععععععي 8/791بموجععععععععععععععععععععععععع   تابنعععععععععععععععععععععععععا ذ  الععععععععععععععععععععععععععدد  ت  / 09/7/8106
العععععععععععع  دائععععععععععععرة شععععععععععععؤ ك المععععععععععععديريات  اللجععععععععععععاك الخاصععععععععععععة بشععععععععععععاك  04/3/8107

ضععععععععععع     ععععععععععد   جععععععععععود بععععععععععرامج محععععععععععددة لرفععععععععععم المعععععععععععام ت مععععععععععن المععععععععععديريات   

دائععععععععععععرة شععععععععععععؤ ك 
المععععععععععععععععععععععععععععديريات 
 اللجعععععععععععععععععععععععععععععععععععععاك 

 الخاصة .

مكتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
المفعععععععت  الععععععععا  
/ قسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  

 التفتي 

 ضععععععععم بععععععععرامج محععععععععددة 
لرفعععععععم المععععععععام ت الععععععع  

 اللجنة الخاصة .  



المعععععععععععععام ت 
معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن 
المعععععععععععععديريات 
 ضععععععععععععععععععععععععع  
التنسعععععععععععععععععععععععي  
بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععين 
المعععععععععععععديريات 
 اللجععععععععععععععععععععععاك 

 الخاصة .

المؤ سععععععععععععة فععععععععععععي رفععععععععععععم 
المععععععععععععععععععععععععام ت معععععععععععععععععععععععن 
 المعععععععععععععععععععععععديريات الععععععععععععععععععععععع 
اللجعععععععععععععععععععععاك الخاصعععععععععععععععععععععة 
 تحديعععععععععد  ععععععععع   زمنعععععععععي 
إلحالتهعععععععععععععععععععععععععا لهعععععععععععععععععععععععععذ  

 اللجاك .

 التنسي  بين المديريات  اللجاك الخاصة( .
  ردت اجابعععععععععة دائعععععععععرة شعععععععععؤ ك المعععععععععديريات  اللجعععععععععاك الخاصعععععععععة بحسععععععععع   تابهعععععععععا 

 المتضعععععععععععععععععععععععمن  07/5/8107( فعععععععععععععععععععععععي 0036/   868ذ  الععععععععععععععععععععععععدد      
التوجيهععععععععععات  المتابعععععععععععة المسععععععععععتمرة مععععععععععم الععععععععععد ائر ذات الع قععععععععععة لدععععععععععر  رفععععععععععم 
المعععععععععععام ت الخاصععععععععععة بالسععععععععععنوات السععععععععععاب ة  لمعظعععععععععع  المععععععععععديريات  انجازاتهععععععععععا 

ات  اللجعععععععععاك بععععععععععد اجتما عععععععععات مكلفعععععععععة بعععععععععين   عععععععععذلى التنسعععععععععي  بعععععععععين المعععععععععديري
معععععععععدراء المعععععععععديريات  اللجعععععععععاك  العمعععععععععل جعععععععععار  لععععععععع  تععععععععع لي  لجعععععععععاك ل شعععععععععراف 

  ل  ا داد بيانات موحدة با داد السجناء  المعت لين السيا يين 
  تععععععععععع  التوجيعععععععععععه معععععععععععن قبعععععععععععل رئعععععععععععي  المؤ سعععععععععععة الععععععععععع   المعععععععععععديريات   اللجعععععععععععاك

بالععععععععععععدد  الخاصعععععععععععة بكتعععععععععععا  دائعععععععععععرة شعععععععععععؤ ك المعععععععععععديريات   اللجعععععععععععاك الخاصعععععععععععة
بععععععععععععععععععععااللتزا  بحسعععععععععععععععععععع  الملفععععععععععععععععععععات  8/6/8107( فععععععععععععععععععععي 0897/د/530 ل/

الجععععععععععاهزة لععععععععععديها   تز يععععععععععد اللجععععععععععاك بالملفععععععععععات الجععععععععععاهزة   حسعععععععععع  ا ععععععععععب ية 
ملععععععععع  اضعععععععععافي يعععععععععت  تعععععععععد ير   011الت عععععععععدي    بم عععععععععدار معععععععععا تنجعععععععععز  شعععععععععهريا   

شعععععععععععععهريا    لععععععععععععع  المعععععععععععععديريات اك تكعععععععععععععوك جعععععععععععععاهزة  لععععععععععععع  العععععععععععععد ا  ب ر عععععععععععععال 
فعععععععععي ا   قععععععععع  تطلععععععععع  منهعععععععععا ذلعععععععععى   فعععععععععي الملفععععععععات الععععععععع  اللجنعععععععععة الخاصعععععععععة 

 (  ا ة  حد ا ل  .84 ق  ال يتجا ز  
 



 (8102-8102اخلطة االسرتاتيجية للتعامل مع ظواهر الفساد للعام )

 العوائق و المحددات ظاهرة الفساد ت

االولوية من 
( مرتفع 1)

االهمية الى 
( منخفض 5)

 االهمية

 الهدف من معالجتها اثار انتشار الظاهرة

 االفق الزمني
(8118-8119) 

 تحدد نسبة للقدرة
 على الحد من الظواهر

8118 8118 

1 

شيييييييييوا ظيييييييياهرة الشييييييييهود 
)اليييييييييييييييييزور ( ل يييييييييييييييييير  
الشيييييييييييييييييمو   قيييييييييييييييييانو  

 المؤسسة

  سييييييييماا مييييييييانو  المؤسسيييييييية  يييييييياللجو  الييييييييى
طيييييييييرا االثبيييييييييات المحيييييييييددة فيييييييييي ميييييييييانو  
االثبييييييييييات ومييييييييييد اسييييييييييت ل  ميييييييييين ال  ييييييييييير 

 ل ر  شمولهم  قانو  المؤسسة 
 (1) تجاوز المحررات الرسمية 

  ضيييييييييييعخ اللجيييييييييييا  الخا ييييييييييية فيييييييييييي
ثبيييييييييييوت وامعييييييييييية  السيييييييييييجن وعيييييييييييد  

 تفعيل لجا  التحري
  ضييييييييييييييييعخ اال ييييييييييييييييرا ات الرادعيييييييييييييييية

 لمن يقد  شهود غير حقيقين
  انعييييييييييييييييييييدا  الييييييييييييييييييييواعز الييييييييييييييييييييديني و

 الوظيفي 
  انتشيييييييييار ظييييييييياهرة الفقييييييييير ادت اليييييييييى

نشييييييييييييييو   ي يييييييييييييية للتحايييييييييييييييل علييييييييييييييى 
 القانو 

  )شييييييييييييييييييييييمو  الف يييييييييييييييييييييية )الحقيقييييييييييييييييييييييية
للسييييييييييييييييييييييييييييييييييييجنا  و المعتقلييييييييييييييييييييييييييييييييييييين 

 السياسيين 
   م افحيييييييييية الف ييييييييييرة السييييييييييائدة  قبييييييييييو

 طلييييييي  المؤسسييييييية   يييييييل مييييييين يتقيييييييد  
 الشمو   قانونها

51% 61% 

8 

تقيييييييييييييييييييديم مسيييييييييييييييييييتندات 
ووثييييييييييييييييييييييائق مييييييييييييييييييييييزورة 
للشييييييييييييييييمو   قيييييييييييييييييانو  

 المؤسسة 

   تييييييييحار  شييييييييخ حيييييييياالت الفسيييييييياد  سييييييييب
 تحار اال ا ات من الجهات المعنية 

   عييييييييييييد  و ييييييييييييود سييييييييييييقخ زمنييييييييييييي لقبييييييييييييو
 طلبات المشمو   قانو  المؤسسة

  احسييييييييييييييياس الموظيييييييييييييييخ  عيييييييييييييييد  و يييييييييييييييود
حماييييييييييييية فييييييييييييي حاليييييييييييية ت ييييييييييييدي    ييييييييييييورة 

  ادمة للمستفيدينمباشرة و 

(8) 

  شيييييييييييييييييييييييمو  اشيييييييييييييييييييييييخا  غيييييييييييييييييييييييير
مسيييييييييييتحقين لحقيييييييييييوا السيييييييييييجنا  و 

 المعتقلين السياسيين

   ح ييييييييييير الف ييييييييييية المسيييييييييييتحقة  قيييييييييييانو
 المؤسسة

 الق رادا لضعاف النفوس 
  منيييييييييييع اسيييييييييييت    ميييييييييييانو  المؤسسييييييييييية

وت يييييييييييييير الف ييييييييييييييرة السيييييييييييييائدة  حنهييييييييييييييا 
مؤسسييييييية تمييييييينك امتيازاتهيييييييا ل يييييييل مييييييين 

 مد  معاملة للشمو   قانونها

61% 71% 



3 

عييييييييييييد  و ييييييييييييود اطيييييييييييي  
سييييييييييييييييييييينوية موحيييييييييييييييييييييدة 
الغليييييييييييييييييي  اللجييييييييييييييييييا  
الخا يييييييييية الخا يييييييييية و 
المييييييييييديريات و لجييييييييييا  
رفحيييييييييييييييييييا  م ممييييييييييييييييييية 
 مؤشييييييييييييييييرات رممييييييييييييييييية 

 وفترات زمنية 
 

 عد  و ود  ادر متخ ص 
  عييييييييييييد  و ييييييييييييود  هيييييييييييية معنييييييييييييية  متا عيييييييييييية

 الخطة

(3) 

  ييييييييييعو ة ا ييييييييييرا  عملييييييييييية تقييييييييييويم و 
 تقييم االدا 

   مييييييييييييياس حجييييييييييييم العمييييييييييييل المنفيييييييييييي
 ونس  االنجاز 

 ضيييييييييييييييييحة و يييييييييييييييييود ر يييييييييييييييييية وا
ومحيييييييييددة العمييييييييييا  اللجييييييييييا  
و المييييييييييييييييييييييديريات ومييييييييييييييييييييييياس  

 نس  االنجاز المتومعة
61% 

71% 
 

4 

التييييييييحاير الحا ييييييييل فييييييييي 
حسيييييييييييييييم التظلميييييييييييييييات 
المقاميييييييييية فيييييييييييي هييييييييييييحة 
الطعييييييييين و التيييييييييي ميييييييييد 
ت يييييييل اليييييييى سييييييينتين او 
ثيييييييييييييييييييي ث سيييييييييييييييييييينوات 
و التييييييييالي يييييييييتم تييييييييحاير 
حسيييييييم الملفيييييييات فيييييييي 

 الم ت  

  يييييييييرة الملفيييييييييات المنظيييييييييورة اميييييييييا  هييييييييييحة  
الهييييييييييحة تظلميييييييييات  الطعييييييييين حيييييييييي  تنظييييييييير

 مييييييييع اللجيييييييا  الخا ييييييية فيييييييي العيييييييراا و 
 هناك ماضي واحد فق 

(4) 

  يييييييييرة شييييييييي او  الميييييييييواطنين عليييييييييى  
التيييييييييييحاير الحا يييييييييييل فيييييييييييي حسيييييييييييم 
ملفيييييييياتهم ق وعييييييييد  مقييييييييدرة م تبنييييييييا 
ا ا ييييييييييييييية اليييييييييييييييدوائر  ات الع مييييييييييييييية 

  حسم الملفات 

  حسييييييييييم الملفييييييييييات المنظييييييييييورة
ميييييييييييين مبييييييييييييل هيييييييييييييحة الطعيييييييييييين 
ايييييييييي   فتييييييييييرة زمنييييييييييية مليليييييييييية 

االشييييييييييي االت ل ييييييييييير  حيييييييييييل 
التييييييييي تييييييييرد الينييييييييا ميييييييين مبييييييييل 

 المواطنين
51% 61% 

 


