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وانتقال العراق من نظام  9/4/2003تشكلت هيئة دعاوى امللكية بعد التغيري الكبري الذي حدث يف العراق يف 

سياسية من أبناء الوطن ومبساندة دولية من وضع دكتاتوري اىل بوادر نظام دميقراطي استمر جبهود 

العراق يف طريق البناء الدميقراطي وعودته اىل حميطه العربي واإلقليمي والدولي ، دولة ترعى مواطنيها 

اجلور الذي وقع عليهم ألسباب الظلم ولة ، وترفع احليف الذي حلق بهم نتيجة عقود من اءوختضع للمس

او عرقية فكانت ضرورة إعادة احلقوق ألصحابها بالسرعة املمكنة وختفيف  سياسية او قومية او مذهبية

تطلب ان تكون هناك مرحلة انتقالية واليت تاالجراءات البريوقراطية اليت تصاحب مثل هذه االعمال 

للوصول اىل القواعد القانونية املالئمة وتهيئة الشارع العراقي لتقبل التغريات اجلوهرية اليت تصاحب مثل 

 هذا  االنتقال .

فكانت هيئة  دعاوى امللكية من بني مؤسسات  العدالة االنتقالية اليت تناولت باختصاصها رفع احليف والظلم  

الذي اوقعه النظام املباد على املواطنني يف حقوقهم العقارية . سواء بقرارات املصادرة او االستيالء او 

يادة الثورة ) املنحل ( او استغالل الشكلية اليت تتطلبها االستمالك بغنب فاحش الصادرة بقرارات جملس ق

القوانني النافذة يف حينه . فكان الذي نظم عمل هذه اهليئة اكثر من الئحة تنظيمية بلغ عددها ثالث لوائح 

من  االذي عاجل كثري 2010( لسنة 13وأكثر من قانون بلغ عددها قانونني . وآخرها القانون النافذ بالرقم )

ص اللوائح والقانون امللغاة . هدفه االساس حتقيق مستوى مقبول من العدالة خللق تأهيل جمتمعي نواق

لضحايا النظام املباد عرب اعادة عقاراتهم املصادرة او املستوىل عليها او املستملكة بغنب فاحش بقرارات جائرة 

لغاية اخرى هي الوصول اىل السلم من حقوق االنسان وهو حق امللكية ، و أصياًل اوقعت عليهم أفقدتهم حق

 لسياسات غري احلكيمة للنظام املباد .ا يف اجملتمع العراقي نتيجة للتناقضات اليت اوقعتهم فيها األهلي

لذلك فان هيئة دعاوى امللكية متثل حلقة ضمن سلسلة واسعة من التشريعات واملؤسسات اليت تتوىل مهمة 

ه وتتكفل برفع الظلم الذي وقع على ئل التعايش السلمي بني ابناالوصول باجملتمع العراقي اىل أفضل سب

فئات بعينها من اجل ترسيخ مفهوم حكومة الشعب عرب بناء النظام الدميقراطي وتقبل االختالف والتداول 

السلمي للسلطة وإنصاف املواطنني يف احلفاظ على حقوقهم اليت تكفل بها الدستور وإعالن حقوق االنسان 

 لدولية يف هذا الشأن .والعهود ا

ليات عمل تسهل الوصول آفعملت هيئة دعاوى امللكية منذ تأسيسها ولغاية االن على تسريع عملها واختيار 

اىل املستفيدين من قانونها النافذ واختذت اجراءات عملية  تيسر لذوي العالقة اقامة دعاواهم ومتابعتها 

، غري ان عملها مل يكن يسريا ومل تغب املعوقات عن ميدان العمل ومعرفة ما وصلت اليه اجراءاتها يف انصافهم  
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التغريات املستمرة يف قوانني عملها االمر الذي ادى اىل بعض االضطراب يف بسبب فتلكأت يف بعض احملاور 

من الضبابية يف فهم املواطنني الختصاصها فتقام يف كثري  يءعملها وتأخري وصول احلقوق عدا حصول ش

ن دعاوى خارج االختصاص مع علمنا أنهم اصحاب حقوق يف كثري من احلاالت غري ان الذي ينظم من االحيا

والذي ادى لتجاوز هذا الواقع وحتقيق قفزة نوعية يف نسب . وقوانني اخرى  ىاملطالبة بها مؤسسات اخر

منحت اهليئة وتغري ادارة اهليئة ، ف 2010( لسنة 13االجناز ووضوح االختصاص هو صدور القانون رقم )

الفرصة املثلى ملراجعة عملها واختيار اليات عمل يسرية وعملية تليب احلاجة اىل سرعة احلسم وفق القانون 

متثل التحول النوعي يف االجناز حتى قاربت اهليئة من  2010وسرعة وصول احلقوق ألصحابها فكانت سنة 

 قانونها اليهم .غلق ملف هذه املؤسسة عرب استكمال ايصال حقوق املشمولني ب

ولغرض الوصول اىل افضل اجناز واحلاجة اىل ان تكون قريبة من املواطن املشمول باختصاصها فقد فتحت 

يف عموم العراق ومن ضمنها اقليم كردستان مبحافظاته الثالث ، ونتيجة لتوسع منافذ العالقة  ا( فرع30)

( دعوى كان 167862ليها فقد تسلمت اهليئة )والتواصل مع اصحاب العالقة من املواطنني وتيسر وصوهلم ا

وبلغ جممل مبالغ التعويض  ا( مواطن21184( دعوى اعادة عقار اىل اصحابها ومت تعويض )16438من بينها )

 نيومثانية وثالث ا مليارنيومائة وستة واربع  ًاتريليون( 1.164.038.279.006.270سنوات عمل اهليئة ) طوال

صحابها من املستفيدين من استلمها ا  فلساني وسبعنيومائت دنانريوستة  ا الفنيبع وتسعة وسنيومائت امليون

 .قانونها

ونتيجة لتسارع وترية العمل واستكمال بعض الفروع اعماهلا وتوقفها عن استالم الدعاوى مبوجب قانونها 

قد مت دمج كثري من وحتول االختصاص النوعي للهيئة اىل حماكم البداءة ملوقع العقار ف 30/6/2011بتاريخ 

 . ا( فرع13فروع احملافظات واقتصارها على )

لقد متخض العمل يف اهليئة عن نتائج يف غاية االهمية خصوصًا يف جمال اقامة الدعاوى للعراقيني 

اللجان القضائية يف بغداد او احملافظات  أمامخارج الوطن او ممن ال تسمح له ظروفه احلضور  املوجودين

عدد كبري من العراقيني  لوجوداكثر من وفد اىل عواصم البلدان اجملاورة خصوصا طهران  فأرسلت اهليئة

املشمولني بقانونها هناك ومت استالم عدد مهم من الدعاوى واختذت بشأنها االجراءات القانونية اضافة اىل 

دعوى يف السفارات التنسيق الواسع بني اهليئة ووزارة اخلارجية والذي اسفر عن توفري استمارة اقامة ال

والقنصليات العراقية اينما وجدت لتمكني العراقيني املستفيدين من قانونها النافذ من اقامة دعاواهم 

وإرساهلا اىل اهليئة عرب الربيد الدبلوماسي لتتخذ االجراءات القانونية بصددها وإبالغ اصحابها النتيجة ، 
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العراقية اذ متكنت من وضع استمارة اقامة الدعوى على  وقد اختذت اهليئة مبادرة فريدة يف تاريخ الدولة

االستمارة وإرساهلا عرب الربيد االلكرتوني إلقامة  ءموقعها االلكرتوني لتمكني العراقي اينما وجد من مل

الدعوى واختاذ االجراءات القانونية بصددها وبذلك تكون هيئة دعاوى امللكية قد استثمرت اكثر من حمور 

 ملواطن وتسهيل اقامة دعواه للمطالبة حبقه .للوصول اىل ا

السنوات اليت اقرتبت من اجناز مهمتها فيه االضواء على حجم الظلم الذي  طواللقد سلط عمل اهليئة الكبري 

ب وفضحت فداحة االضرار اليت اوقعها عليهم سواء بفقد عمارسه النظام الدكتاتوري املباد على ابناء الش

اشرس االنظمة اليت مارست اجلور على مواطنيها يف  منانتهاك احلرمات ما جعله  االرواح او االموال او

اختذ النظام  نالذي التاريخ املعاصر منذ احلرب العاملية الثانية وكان من بني هذه الفئات فئة الكرد الفيليني

قاط اجلنسية املباد من ذريعة انتمائهم القومي واملذهيب سببا لتهجريهم وقتلهم ومصادرة حقوقهم وإس

عنهم فأوقع فئة واسعة من ابناء الشعب حتت ظل ظروف غاية يف القسوة والقهر لعقود كثرية افقدتهم يف 

كثري من االحيان فرصة العودة اىل الوطن نتيجة لفقدهم وثائقهم الثبوتية او لوفاة اصحاب احلقوق يف 

ية امام هذه الفئة من اقامة الدعاوى الغربة القاسية او جهل ورثتهم امالك مورثيهم فظهرت صعوبات جد

غري ان ما يطمئن هذه الفئة ان حقوقهم باملطالبة وإقامة الدعوى تستمر حلني  ،والوصول اىل حقوقهم 

متكنهم من اقامة دعاواهم بسبب ان اختصاص اهليئة النوعي انتقل اىل حماكم البداءة وان هذا احلق ال 

 يسقط بالتقادم .

املتضمن ختصيص مبلغ   2013لسنة  97اصدر جملس الوزراء القرار املرقم  2013ل العام  ونود ان نبني انه خال

 مليار دينار لغرض صرف مبالغ القرارات الصادرة من ني( تريليون وثالمثائة وسبعة وثالث0001.337.000.000.)

 .  اللجان القضائية واملكتسبة الدرجة القطعية
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 قوانني اهليئة

 
 -تي : لوائح وقوانني عديدة ميكن امجاهلا باآل عمل اهليئة تلقد نظم

 : 2003( لسنة 4الالئحة التنظيمية رقم ):  اواًل

غايته احلد  ،اليت تتعلق باالمالك او امللكياتمت انشاء مرفق خاص لتسوية املطالبات  هذه الالئحة مبوجب

وكان هذا بادئ ذي بدء. وقد نصت هذه الالئحة على انشاء مكتب  ،ن اعمال العنف وحتقيق االستقرارم

م الطلبات اخلاصة بالعقارات لـّستمركزي يف بغداد ومكاتب اقليمية يف بقية حمافظات العراق تتوىل 

 املتنازع عليها.

  :2004( لسنة 8رقم ) ثانيًا :  الالئحة التنظيمية

لية لكيفية حل آعن سلطة االئتالف املؤقتة بصورة مؤقتة حلني وضع  14/1/2004يف  ئحةصدرت هذه الال

 مشاكل التنازع على العقارات.

  :2004( لسنة 12رقم )هليئة دعاوة امللكية العراقية ثالثًا :  الالئحة التنظيمية 

واملستوىل عليها نتيجة  ،عادة العقارات املصادرةإلية لكيفية آووضعت  24/6/2004صدرت هذه الالئحة يف 

ومل تتطرق هذه الالئحة اىل التعويض سوى تعويض قيمة التحسينات . لسياسات النظام السابق

 واالضافات.

 :2006( لسنة 2رقم ) هيئة حل نزاعات امللكية العقاريةرابعًا :  قانون 

 ظهر فيها قصور يف بعض اليت 2004( لسنة 12حمل الالئحة رقم ) ليحّل 6/3/2006صدر هذا القانون بتاريخ 

حكام هذا القانون تسري على املطالبات الواقعة على أاجلوانب من خالل التطبيقات العملية هلا. فكانت 

حيث مشلت العقارات املصادرة  9/4/2003ولغاية  17/7/1968العقارات املشمولة به خالل الفرتة من 

خرى متت نتيجة أية حاالت أو أو املذهب أ و على اساس الدينأو عرقية أواحملجوزة ألسباب سياسية 

وكذلك العقارات املستوىل عليها بدون  ،و القوميأو الطائفي ألسياسات النظام السابق يف التهجري العرقي 

والعقارات املخصصة بدون  ،و خالفًا لالجراءات القانونية املتبعة لالستمالكأو املستملكة بغنب فاحش أبدل 

االصالح  م النظام السابق. واستث ي من ذلك العقارات املستوىل عليها وفقا  لقانونبدل او ببدل رمزي ألزال

 . لمنفعة العامة اليت استخدمت للنفع العامل الزراعي والعقارات املستملكة

وضع معيار للوقت الذي يتعني وقد عاجل هذا القانون تشكيلة اللجان القضائية وتعويض املشرتي االول و

 التعويض واضافة بعض طرق الطعن القانونية. على اساسه تقدير

 :1020( لسنة 13رقم )هيئة دعاوى امللكية قانون خامسًا :  

 دملضمان حقوق املواطنني الذين انتزعت عقاراتهم خالفًا للقانون واحلفاظ على املال العام ومعاجلة ع

وضع دستور مجهورية العراق ( من 138وبداللة املادة )التوازن بني مصاحل املواطنني ومصلحة الدولة 

 القانون اعاله .

اعماهلا بالتنسيق مع السلطتني  وبني كيفية ممارسةحدد هذا القانون ارتباط اهليئة مبجلس النواب 

اسم اهليئة من "هيئة حل نزاعات امللكية العقارية" اىل "هيئة دعاوى امللكية"  وعدلالقضائية والتنفيذية 
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كيتها تور وقد سرت احكامه على العقارات املصادرة او احملجوزة اليت انتزعت ملتي انسجامًا مع مواد الدسيأل

دينية او مذهبية وكذلك العقارات املستوىل عليها بدون بدل واملستملكة ألسباب سياسية او عرقية او 

بق او ملكة بدون بدل او ببدل رمزي العوان النظام الساخالفًا لالجراءات القانونية وعقارات الدولة امُل

املخصصة هلم وحاالت االستمالك اليت صدرت بها قرارات من اللجان القضائية يف ظل قانون اهليئة السابق 

و قرارات جملس قيادة أوالعقارات اليت انتزعت ملكيتها مبوجب اوامر النظام السابق  2006( لسنة 2رقم )

صدرت يف ظل قانون اهليئة السابق.  خالفا للقانون وبأثر رجعي على القرارات اليت ، الثورة )املنحل(

يف  العي يواستث ي من ذلك العقارات املستوىل عليها وفقًا لقانون االصالح الزراعي وقضايا التعويض 

 . احملافظات املشمولة بها

من مميزات هذا القانون جعل مسألة تقدير قيمة التعويض او بدل االستمالك مقومًا بالذهب وان يكون 

عويض وقت تاريخ الكشف االخري ومبوجبه ايضا تغري تسمية اهليئة التمييزية اىل هيئة تقدير مبلغ الت

الطعن التمييزي وتشكيلها من ثالث هيئات فرعية تنعقد برئاسة رئيس هيئة الطعن والتوسع ايضا يف 

ن الطعن بتصحيح القرار التمييزي مع االشارة اىل جعل متييز قرارات اللجاطرق الطعن باضافة طريقة 

 . 30/6/2011القضائية وجوبيا ومبوجب هذا القانون مت حتديد اخر موعد إلستالم طلبات الدعاوى بتاريخ 

ومن ناحية احلقوق واالمتيازات اليت منحت مبوجب هذا القانون ملوظفي اهليئة وهو ما تضمنه نص املادة 

يخ التعاقد معهم وتطبق بشأنهم /ثالثًا( حيث اعترب موظفي اهليئة معينني على املالك الدائم من تار14)

 قوانني اخلدمة واملالك والتقاعد وغريها من القوانني االخرى بعد ان كانوا مجيعهم يعملون بصفة عقد .

 2010( لسنة 25قد عطل نص املادة ) 2012/احتادية/114ومن اجلدير بالذكر ان قرار احملكمة االحتادية املرقم 

. 

الذي تضمن مشروعي  2010لسنة  13الول لقانون هيئة دعاوى امللكية رقم مت تقديم مشروع قانون التعديل ا

( من قانون اهليئة النافذ 2يف آن واحد ، حيث تضمن مشروع التعديل تعديال للمادة ) وحل اهليئةالتعديل 

لضمان حقوق من انتزعت عقاراتهم خالفًا للقانون ومعاجلة عدم التوازن بني مصاحل املتضررين بعد ان 

  صرت املادة املراد تعديلها على املواطنني فقط .اقت

( من االجانب باقامتها جمددا تعديل اعطى احلق ملن ردت دعواه )مالك العقار املنتزع او ورثتهاضافة اىل ان ال

 وفق احكام قانون اهليئة النافذ.للمطالبة بالتعويض أمام حماكم البداءة 

ونقل مجيع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها اىل وتضمن مشروع احلل حل هيئة دعاوى امللكية 

سجلة لدى وزارة املالية واحالة الدعاوى املنظورة امام اللجان القضائية اىل حماكم البداءة والدعاوى امل

ة املكتسبة الدرجة القطعية الصادرهيئة الطعن التمييزي اىل حمكمة التمييز االحتادية واحالة القرارات 

نفذة من قبل قسم التعويضات يف هذه اهليئة اىل دائرة التنفيذ املغري ن القضائية بالتعويض ومن اللجا

 التابعة لوزارة العدل وايداع ارشيف الدعاوى احملسومة اىل جملس القضاء االعلى .
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 نظمة اهليئةأ
 2010( لسنة 5) ( و4ن رقم )ابالتنسيق مع جملس الوزراء وجملس شورى الدولة النظام صدر للهيئةلقد 

 -وكما هو موضح ادناه : 

  2010( لسنة 4اواًل : النظام رقم )

( من قانون اهليئة النافذ 15)ثانيًا( من املادة ) لبند( من الدستور وا10( من املادة ))ثالثًا لبنداستنادًا اىل احكام ا

دارية الذي نشر يف جريدة صدر النظام املرقم اعاله وهو نظام تشكيالت اهليئة اال 2010( لسنة 13رقم )

 -" حيث تكونت اهليئة من التشكيالت االدارية التالية : 4154الوقائع العراقية بالعدد "

 رئاسة اهليئة  .1

 نائب رئيس اهليئة  .2

 قسم شؤون املواطنني .3

 مكتب املفتش العام .4

 قسم االعالم .5

 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .6

 الطعن التمييزيمكتب  .7

 الدائرة القانونية  .8

 لدائرة االدارية واملاليةا .9

 دائرة التخطيط وتكنولوجيا املعلومات والتدريب  .10

 دائرة منطقة بغداد .11

 دائرة منطقة كردستان .12

 دائرة املنظقة الشمالية .13

 دائرة منطقة الفرات االوسط .14

 دائرة املنطقة اجلنوبية .15

 

  2010( لسنة 5ثانيًا : النظام رقم )

لس شورى الدولة النظام املرقم اعاله )نظام تعليمات اصدرت اهليئة بالتنسيق مع جملس الوزراء وجم

( من نفس القانون 27( حيث جاء هذا النظام استنادًا لنص املادة )2010لسنة  13تسهيل تنفيذ قانون اهليئة رقم 

 -: مايلي تضمن 16/9/2010" يف 4163" والذي نشر يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد
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لكيــــة( حمــــل )هيئــــة حــــل نزاعــــات امللكيــــة العقاريــــة( ويكــــون        حتــــل تســــمية )هيئــــة دعــــاوى امل      .1

ختــــاذ اإلجــــراءات املقتضــــية لــــذلك مــــن حيــــث تغــــيري  ــــاذج  امبجلــــس النــــواب وعليهــــا رتباطهــــا ا

 .االستمارات واالختام

ــادة )     .2 ــن املـ ــًا( مـ ــد )ثانيـ ــه يف البنـ ــتثناء املنصـــوص عليـ ــد باالسـ ــتوىل   3يقصـ ــارات املسـ ــانون العقـ ــن القـ  ( مـ

ــام    ــق أحكـــ ــا وفـــ ـــقانعليهـــ ــالح الزراعـــــــ ـــون االصـــ ــم )ـــــ ــنة 117ي رقـــ ــرارا  1970( لســـ ــه وقـــ  توتعديالتـــ

يف   1997 لســــنة (103) قضــــايا التعــــويض العــــي ي حســــب قــــرار جملــــس قيــــادة الثــــورة )املنحــــل( رقــــم  

الصــــــادرة  ( 1995و 1994و 1993و 1992كــــــل مــــــن حمافظــــــات )بغــــــداد وديــــــاىل وواســــــط( للســــــنوات )

 .  26/2/1977( يف222رة )املنحل( رقم )وفق أحكام قرار جملس قيادة الثو

( من القانون 7يقصد بعبارة )غري املنفذ( املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من البند )أواًل( من املادة ) .3

على عقار أو سهام يف عقار معني أو  صدور قرار باملصادرة أو االستيالء أو التخصيص أو احلجز

حلجز أو التخصيص اليزال غري اادرة امواله أو ان قرار سم املصاجمموعة عقارات وال تزال مسجلة ب

 .مؤشر على العقار املشمول باالستيالء

يقصد بعبارة )تاريخ الكشف األخري( هو تاريخ تقدير التعويض الذي يعتمده رئيس اللجنة  .4

 .القضائية سببًا للحكم إذا كان يف غري تاريخ إقامة الدعوى

الت القانونية معاملة االستمالك املنصوص عليه يف البند يعامل اإلطفاء اجلاري خالفا للتعام .5

 .( من القانون7)حادي عشر( من املادة )

 - : جيوز إقامة الدعوى لكل من .6

 ( لسنة 2املتضرر من قرارات اللجان القضائية الصادرة وفقًا للقانون رقم )حكام أاملشمولة ب 2006

 .( من القانون25( واملادة )3الفقرتني)د( و)هـ( من البند )أواًل( من املادة )

  ( 12ة رقم )ــة التنظيميـــة الصادرة وفقًا لالئحــــن قرارات اللجان القضائيـــمر املتضر 

 .2004 لسنة  

  ( لسنة53املتضرر الذي ردت دعواه بسب اإلطفاء اجلاري وفقًا للقانون رقم )1976 . 

القانون  ( من 8) )أواًل( من املادة يف البند توزع الدعاوى بني هيئات الطعن الفرعية املنصوص عليها  .7

رئيس هيئة الطعن وله  ( من القانون مبوجب أمر يصدره 3تبعًا ملوضوعها املنصوص عليه يف املادة )

 .إحالة أي دعوى اىل هيئة فرعية أخرى بقرار مسبب

ن الدولة طرفا ترسل اللجان القضائية اىل هيئة الطعن الدعاوى اليت أصدرت فيها قرارات واليت تكو .8

  .( عشر أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن التمييزي10فيها خالل )

عدد مرات وى دعاوى أولوية تاريخ إقامة الدعوتراعي اللجان القضائية وهيئات الطعن عند نظر ال .9

 . متييزها

  يسمي مدير عام التسجيل العقاري من دائرته لعضوية اللجنة القضائية موظفا من ذوي اخلربة  .10
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 . على شهادة جامعية أولية يف القانون ويفضل أن يكون حاصال ،اللجنة اتمبهمللقيام     

تتوىل اهليئة التنسيق مع جملس القضاء االعلى وجملس قضاء إقليم كوردستان يف شأن ترشيح  .11

 . قضاة هيئة الطعن واللجان القضائية مبا يتفق وأحكام القانون

قامة الدعوى على العقار املطلوب إعادة إة التسجيل العقاري بلرئيس اللجنة القضائية اشعار دائر .12

 . و مقسوم سابقًا ألكثر من وحدة عقاريةأملكيته إذا كان غري مفرز 

تتوىل اهليئة تسليم مبالغ التعويضات احملكوم بها مبوجب القرارات املكتسبة درجة البتات بعد ان  .13

 .تقوم وزارة املالية بتأمني مبالغها للهيئة

فرع اهليئة بطلب استشهاد تفصيلي عن العقار موضوع الدعوى بناًء على املعلومات الواردة يف  يقوم .14

 . استمارة الدعوى

 . تقدم الطلبات وفق استمارات تعدها اهليئة .15

ــة   : أواًل ــرئيس اهليئـ ــيه        تلـ ــا تقتضـ ــًا ملـ ــها وفقـ ــة أو حلـ ــائية يف احملافظـ ــة قضـ ــن جلنـ ــر مـ ــكيل أكثـ شـ

 . أو نسب االجناز العمل طبيعة 

 جلانهاي يتقرر إلغاء ــة التـي احملافظـــة فـــلغاء فروع اهليئإة اقرتاح دمج أو ـــلرئيس اهليئ : ثانيًا

 . القضائية وفقا للبند )أواًل( من هذه املادة

 .30/6/2011 تاريخ ال تقبل اهليئة الطلبات املقدمة إليها بعد .16

 .2006 ( لسنة2رقم ) تلغى تعليمات تنفيذ هيئة حل نزاعات امللكية العقارية .17

 . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية .18
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   الثاني  الفصل 

 

 رئاسة اهليئة
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 رئاسة اهليئة

 -كل من :  همورؤساء  ةتعاقب على رئاسة هذه الهيئة ثالث

 . 2005ة متوز / ولغاي 2004حزيران /  ( للفرتة من سهيل حممد صاحل اهلامشي)  السيد .1

 . 2010ولغاية حزيران /  2005من متوز /  ( للفرتة امحد شياع الرباكالسيد )  .2

 اآلن . تىوح 2010حزيران /  للفرتة من(  عالء جواد محيد)  السيدالقاضي  .3

رئاســـات اهليئـــة  خـــالل فـــرتة  واحملســـومة  املســـتلمةالـــدعاوى   عـــددميثـــل  بيـــاني  وخمطـــط لوادنـــاه جـــدو 

 -:  الثالث

 الفترة الزمنية س الهيئةرئي ت

 عدد الدعاوى في الهيئة التمييزية عدد الدعاوى في اللجان القضائية

قرارات 

التعويض 

 المصروفة

معدل 

االنجاز 

الشهري 

 )قرار(

 المحسومة المستلمة

معدل 

االنجاز 

الشهري 

للجان 

القضائية 

 )دعوى(

 المحسومة المستلمة

معدل االنجاز 

الشهري 

للهيئة 

 التمييزية

 )دعوى(

1 
السيد سهيل 

 محمد صالح

 

 2004حزيران/

لغاية 

 2005حزيران/
 اليوجد اليوجد 147 1761 2939 564 7339 120754

2 
احمد  السيد

 شياع البراك

 

 2005تموز/

لغاية 

3/6/2010 
40858 73386 1033 35314 14056 198 1320 22 

3 

القاضي 

عالء السيد 

 حميد جواد

 
 3/6/2010من  

لغاية 

31/12/2013 
6250 88470 2033 45570 71164 1650 4863 112 
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   الثالث  الفصل 

 

  هيئة الطعن التمييزينبذة عن 
  واللجان القضائية
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 واللجان القضائية هيئة الطعن التمييزينبذة عن 

  4200( لسنة 12الالئحة التنظيمية رقم )

شكل قسم يسمى بــ )قسم الطعن( غرضه مراجعة القضايا ويستمع اىل يحة ( من الالئ6مبوجب املادة )

 . االعرتاضات على قرارات اللجان االقليمية ويكون مقره يف بغداد

ة قضائية يف ربو املستمرين باخلدمة ممن لديهم خأويتألف قسم الطعن من مخسة قضاة من املتقاعدين 

 ويكون لكل منهم نائب يصادق عليه جملس القضاء. نزاعات امللكية يعينهم جملس القضاء جمال فض

من تلك الالئحة فان وظيفة قضاة قسم الطعن تنتهي بعد مرور مخس سنوات  (12واستنادًا لنص املادة )

 مام قسم الطعن.أن تنتهي بنهاية كافة الدعاوى املرفوعة أو أقابلة للتجديد بقرار من جملس القضاء 

ي مكان يكون هلا أعاله هيئات اقليمية يف أفقد تشكلت استنادًا لالئحة  ،ما فيما خيص اللجان القضائيةأ

وعضوية مدير دائرة التسجيل  ،للجنة ًانه جملس القضاء االعلى رئيسعيوتتكون من قاض ُي ،والية عليه

و من ميثله يف تلك احملافظة. وينتهي أومدير دائرة عقارات الدولة  ،و من ميثله يف احملافظةأالعقاري 

 ، نصب عضو اهليئة االقليمية بعد مرور ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار من سلطة معينة هلذا الغرضم

 . مام اللجان االقليميةأو تنقضي بعد انتهاء النظر يف الدعاوى املقدمة أ

 2006( لسنة 2القانون رقم )

ن الذين مارسوا العمل اهليئة التمييزية من سبعة قضاة م شكلت( من هذا القانون ت7مبوجب املادة )

و املتقاعدين يسمى أيرشحهم جملس القضاء االعلى من املستمرين باخلدمة  ،يف حمكمة التمييزالقضائي 

قليم إمنهم من قبل حكومة على ان يتم ترشيح اثنني  ، خر نائبًا لهآو ،احدهم رئيسًا للهيئة التمييزية

 . ردستانوك

حيالن حمل من  (احتياط)ن اكما يرشح اثن ،حمكمة التمييزوتكون هذه اهليئة مستقلة يف قضائها عن 

ب رئيس اهليئة التمييزية ـّويف حالة تغي ،كاني سبب أعضاء اهليئة التمييزية ألمن  بغيو يتأيتخلف 

 صوات.أغلبية األوتتخذ اهليئة التمييزية قراراتها ب ،حيل نائبه حمله

 -: من ةـــ( من القانون على انه تتشكل اللجنة القضائي9) املادة نصتفقد  ،ةـــاما فيما خيص اللجان القضائي

 ويكون رئيسًا هلا. ، عينه جملس القضاء االعلىي قاِض .1

 و من ينوب عنه.أمدير دائرة التسجيل العقاري  .2

و مهنة أولديه ممارسة يف العمل القانوني  ،قانوني يرشحه رئيس اهليئة من العاملني فيها موظف .3

 . ن عشر سنواتاحملاماة مدة ال تقل ع

  2010لسنة  (13)قانون رقم ال

يرشحهم جملس  من تسعة قضاةالتمييزي تشكلت هيئة الطعن ( من هذا القانون اًل/او8مبوجب املادة )

من املتقاعدين واملشهود هلم بالكفاءة  وأالقضاء االعلى من قضاة الصنف االول من املستمرين باخلدمة 

على ان يتم ترشيح اثنني منهم من قبل قضاء اقليم  ،ناكون له نائبوي ،يسمى احدهم رئيسًا ،والنزاهة

من  يٍّأهليئة الطعن يف حالة غياب  (احتياط)كما يرشح جملس القضاء االعلى ثالثة اعضاء  ،ردستانوك
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و احد نوابه أ. وتشكل ثالث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن  االعضاء

ز يويكون متي ،غلبية االصواتأوتتخذ كل هيئة من اهليئات الثالث قراراتها ب ،من القضاةوعضوية اثنني 

 واليت تكون الدولة طرفًا فيها وجوبيًا. ،القرارات الصادرة من اللجان القضائية

كثر يف كل أو أ( على انه تشكل جلنة قضائية 4فقد نصت املادة ) ،ما خبصوص اللجان القضائيةأ

 -( على انه تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :5كما نصت املادة ) ،اجةحمافظة حبسب احل

 . رئيس جملس القضاء االعلى )رئيسًا( يسميه ،و املتقاعدينأقاض من املستمرين يف اخلدمة  .1

موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي اخلربة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري       .2

 )عضوًا( .

و يف مهنة أولديه ممارسة يف العمل القانوني  ،يرشحه رئيس اهليئة من العاملني فيها موظف قانوني .3

 . ماة ملدة عشر سنوات )عضوًا(احملا

اخلاصة بتسهيل تنفيذ قانون اهليئة على انه توزع  2010( لسنة 5( من التعليمات رقم  )7ادة )امل نصتوقد 

مر أ( من القانون مبوجب 3املنصوص عليه يف املادة ) ضوعهاالدعاوى بني هيئات الطعن الفرعية تبعًا ملو

 . خرى بقرار مسببأاىل هيئة فرعية  ي دعوىأحالة إوله  ،يصدره رئيس هيئة الطعن

فقد نصت على انه )ترسل اللجان القضائية اىل هيئة الطعن الدعاوى اليت  نفسه ( من النظام8املادة )ما أ

 . (( ايام من تاريخ انتهاء مدة الطعن التمييزي10رفا فيها خالل )يت تكون الدولة طاصدرت فيها قرارات وال

عام التسجيل العقاري من دائرته لعضوية اللجنة القضائية موظفًا من ( يسمي مدير 10كما نصت املادة )

ما املادة أ . ونولية يف القانأويفضل ان يكون حاصاًل على شهادة جامعية  ،اللجنة اتمبهم للقيام ذوي اخلربة

ردستان يف ون تتوىل اهليئة التنسيق مع جملس القضاء االعلى وجملس قضاء اقليم كعلى أ( فقد نصت 11)

 . شأن ترشيح قضاة هيئة الطعن واللجان القضائية مبا يتفق واحكام القانون
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 هيكلية اهليئة 

 –ا واقسامها رئاسة اهليئة ودوائره-

  اواًل : رئاسة اهليئة

يتوىل تنظيم العمل االداري بالتنسيق  والذي تمثل مبكتب رئيس اهليئة الذي ميثل قمة اهلرم التنظيميت   

 -: يئة وفروعها ويتكون املكتب منمع بقية دوائر واقسام اهل

 -تتكون من االتي :اليت شعب املكتب  .أ 

 تتوىل متابعة الكتب واملطالعات اليت حترر من دوائر واقسام :  شعبة املتابعة واملخاطبات االدارية

وكذلك تنظيم املخاطبات واحملررات الرمسية للوزارات والدوائر الرمسية  ،وفروع اهليئة

 واجلهات االخرى .

  االرشفة تتوىل حفظ الكتب الواردة والصادرة من واىل اهليئة بواسطة :  ادخال البياناتشعبة

 االلكرتونية .احلاسبة عن طريق 

 دنيني يف اهليئة وكذلك تتوىل متابعة شؤون احلراس امل:  شعبة احلراسات واحلمايات

 .احلمايات

 رات والدوائر الرمسية االخرى امن كافة الوزم الربيد لستتتوىل  : شعبة الربيد املركزي

 . حسب اختصاصه بني دوائر واقسام وفروع اهليئة كلوتوزيعه 

  العالقات العامة مع اجلهات ذات العالقة . تتوىل متابعة:  العالقات العامةشعبة 

 قسم شؤون املواطنني .ب 
مت تشكيل   6/6/2011" يف  20411بالعدد " امة جمللس الوزراء املوقر بكتابهااستنادا  لتوجيهات االمانة الع

ينية اليت قسم شؤون املواطنني لتحقيق التواصل بني اهليئة واملواطن وهدفه تسهيل االجراءات الروت

لل والتذمر وتقليصها مبا يكفل وصول احلق  كثري من االحيان وتدفعه اىل املتثقل كاهل املواطن يف

فكانت معظم اللقاءات مع السيد رئيس اهليئة واملدراء العامني ىل اصحابه وبالسرعة املمكنة ، ا

السبوع على طول اسابيع واملختصني وتتم املتابعة مباشرة من قبل دوائرهم يف كل يو م ثالثاء من ا

السنة ، وقد تناولت تلك اللقاءات يف معظمها تلقي الطلبات والشكاوى واالستفسارات يف حمورين 

وامللحق رقم  التعويض وما يتعلق بهابارزين هما الدعاوى التمييزية واالجراءات املتصلة بها وطلبات 

 . قسم شؤون املواطنني نشاط( يبني 1)
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 املفتش العام مكتب ثانيًا : 

رقم  االمريعمل مبوجب و 10/6/2007( املؤرخ يف 9858( ذي العدد )115مر الديواني املرقم )تشكل مبوجب األ

(57). 

 

  ثالثًا: قسم االعالم

  -اآلتية : اترئيس اهليئة ويتوىل املهمبيرتبط القسم 

  ة واإلشراف عليها ــهليئحتفاالت اليت تقيمها ادوات واالــات واملؤمترات والنــجتماعتنظيم اإل .أ 

 وتهيئة املستلزمات الالزمة لذلك بالتنسيق مع بقية أقسام اهليئة . 

 تنظيم املؤمترات واللقاءات الصحفية لرئيس اهليئة. .ب 

 تزويد وسائل اإلعالم باألخبار والنشاطات واإلجنازات اليت تنفذها اهليئة والدوائر التابعة هلا.  .ج 

عالم فيما خيص عمل اهليئة ودوائرها ورفع التقـارير بـذلك اىل رئـيس    ينشر يف وسائل اإل متابعة ما .د 

 اهليئة .

 . اإلشراف على املطبوعات اخلاصة باهليئة ورفدها باملواضيع ذات اإلختصاصهـ .  

   -ستفسارات املواطنني عرب القنوات التالية :ايستقبل القسم طلبات و . ز

  . 07903617436الساخن  طاخل 

 Alhallmg@yahoo.com   ،public_relations@pcc.iqالربيد اإللكرتوني  

 .www.pcc.iqاملوقع اإللكرتوني   

 -: ةيالشعب التاليتكون قسم اإلعالم من و

 -اآلتية : اتهذه الشعبة املهمبتناط : و شعبة العالقات العامة .أ 

 . مسؤولية إدارة عالقات القسم الداخلية واخلارجية 

 ستفـسارات وشكـاوى وتوضيحات من خارج اهليئة عن طريق اخلط الساخـن استقـبال ما يرد من ا

 والربيد اإللكـرتوني وعرضها على السيد رئيس اهليئة وتنفيذ توجيهاته بصددها .

 لشهرية لنشاط القسم.اعداد التقارير ا 

  وفرزها حسب الفروع وارساهلا  ةيئة التمييزياهلاستالم موقف بالدعاوى احملسومة من مكتب

 لكل فرع من فروع اهليئة.

 -اآلتية : اتهذه الشعبة املهمبوتناط  : شعبة اإلعالم .ب 

  عداد وحترير جملة احلل .ا 

 اهليئة وعرضها على السيد رئيس رصد الصحف اليومية ومتابعة ما يرد فيها من أخبار خاصة ب

 اهليئة.

mailto:Alhallmg@yahoo.com
mailto:public_relations@pcc.iq
http://www.pcc.iq/
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 تغطية فعاليات اهليئة اإلعالمية فديويًا وفوتوغرافيًا . 

 -اآلتية : اتهذه الشعبة املهمبوتناط  : شعبة املوقع اإللكرتوني .ج 

 اإلشراف على املوقع اإللكرتوني للهيئة . 

 باهليئةمن أخبار خاصة  فيها متابعة املواقع اإللكرتونية األخرى ورصد ما يرد . 

 رفع البيانات واملعلومات اخلاصة باملوقع . 

وأدناه  01/3/2011املباشرة بتفعيل املوقع بتاريخمت  ،(www.pcc.iq)فيما يلي تفاصيل املوقع األلكرتوني 

 -موجز ألبرز حمتوياته :

 املوكلة اليها. اتعن اهليئة وأبرز املهم اتعريفي امن حنن : تتضمن موجز (1

 األخبار والنشاطات: تتضمن أحدث أخبار ونشاطات اهليئة جبميع أقسامها وفروعها. (2

 بعملها. ةـــن حبوث ودراسات خاصـة مــالبحوث والدراسات : تتضمن ما يصدر عن اهليئ (3

 لوائح وقوانني اهليئة : تتضمن مجيع القوانني والقرارات والتعليمات املتعلقة بعمل اهليئة. (4

 . عن نشاطات اهليئة جلميع أقسامها وفروعها اوم الصور : تتضمن صورلبأ (5

ختصاص اهليئة اليت حدثت يف دول العامل اجتارب مماثلة : تشمل التجارب الشبيهة والقريبة من  (6

 .  املختلفة

 . مكتب املفتش العام : تشمل مجيع نشاطات مكتب املفتش العام يف اهليئة (7

وطلبات املواطنني  ستفساراتاستقباهلا االساخن للهيئة فضاًل عن اخلط الساخن : تشمل رقم اخلط  (8

 عرب املوقع .

 . جملة احلل : تتضمن األعداد الصادرة جمللة احلل (9

 حصائيات الصادرة عن اهليئة .مواقف : تتضمن نشر االحصائيات واتقارير و (10

 . عموم العراق فروع اهليئة : تتضمن نبذة خمتصرة عن كل فرع من فروع اهليئة املنتشرة يف  (11

 . شهداء اهليئة : تتضمن أمساء وصور شهداء اهليئة  (12

 ستمارة الدعوى .اقامة دعوى : تتضمن التعليمات اخلاصة بطريقة ملء إكيفية   (13

حصائيات اليت تصدر عن اهليئة فيما يتعلق بفروع دعاوى فروع كركوك : تتضمن أحدث اال  (14

 . كركوك اخلمسة

جتاه  تصال باملواطنني من ردود فعلهمما يرد اىل اهليئة عرب قنوات االردود فعل املواطنني : تتضمن   (15

 . عمل اهليئة

 -اآلتية : اتهذه الشعبة املهمبوتناط  شعبة التصاميم : .د 

 تصميم جملة احلل . 

 تصميم إعالنات ومطبوعات اهليئة . 

 تصميم بطاقات التهاني والتعازي والشهادات التقديرية اخلاصة بأعمال اهليئة . 

http://www.pcc.iq/
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  : قسم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي عًابرا

(  2010( لسنة )4مت تشكيل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي مبوجب نظام تشكيالت هيئة دعاوى امللكية رقم )

 -اآلتية : اتاليت نصت على أن قسم الرقابة والتدقيق الداخلي يرتبط برئيس اهليئة ويتوىل املهم -10 -املادة 

 . تطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات املالية واحلسابيةمراقبة حسن  .1

 . املقبوضات والتسويات احلسابية للهيئة ودوائرها وفروعها ورقابة مبالغ الكلف و تدقيق املصروفات .2

 . تشخيص األخطاء احلسابية واقرتاح معاجلتها .3

 . تدقيق عقود اهليئة من النواحي احلسابية واملالية .4

 . واملخالفات روقاتثابتة واملخزنية وتقديم تقارير عن اخلتدقيق املوجودات ال .5

تدقيق ميزان املراجعة الشهري واجلداول امللحقة به ومالحظة التخصيصات املالية وتدقيق  .6

املطابقات الدورية والشهرية حلساب الصندوق واحلسابات اجلارية مع املصارف ومتابعة تصفية 

 . اسبيةالسلف و األمانات وتدقيق السجالت احمل

احلسابات اخلتامية للهيئة ودوائرها ضمن املواعيد احملددة ومتابعة تصفية  متابعة اجناز .7

 . مالحظات ديوان الرقابة املالية

 مطابقة احلسابات اجلارية للهيئة اليت تتضمن حساب اهليئة التشغيلي اخلاص بالتعويضات. .8

 : التالية الشعبقسم التدقيق من  يتكون

هي شعبة ساندة لبقية شعب التدقيق تتوىل متابعة كافة األمور اإلدارية :  تابعةشعبة التسجيل وامل .أ 

 اخلاصة بالقسم من حفظ األوامر اإلدارية وإجابات ديوان الرقابة املالية واجلهات األخرى .

تفتيش السجالت واألعمال  اتتتوىل شعبة التفتيش واملتابعة مهم:  شعبة التفتيش واملتابعة .ب 

 لفروع كافة وتقديم التقارير اليت ختص هذه الزيارات والتوصيات واملالحظات .احلسابية يف ا

 شعبة تدقيق أساسية. :شعبة التدقيق االوىل  .ج 

 :  شعبة تدقيق أساسية. شعبة التدقيق الثانية .د 

 :  شعبة تدقيق أساسية. شعبة التدقيق الثالثةهـ . 

وسلف  ،تدقيق الرواتب الشهرية للموظفني ات( مهمتتوىل شعب التدقيق األساسية )االوىل والثانية والثالثة

وتدقيق املوازين  ،وسندات الصرف واإليداعات والقبض اخلاصة بالصندوق، النثرية اخلاصة بفروع اهليئة

إضافة إىل أضابري التعويضات والصكوك التشغيلية والتعويضية بصرف املبالغ النهائية ، والكشوفات املالية

وجودات الثابتة وإعداد باملوتدقيق اإلدخاالت املخزنية اخلاصة  ، اعات اإلضافيةاخلاصة باملكافآت والس

  2013، وفيما يلي عمل قسم التدقيق خالل عام املطالعات

 ( 7000بلغت عدد املعامالت التعويضيــة اليت مت تدقيقها )معاملة . 

 ( )ا( عقد12بلغ عدد العقود اليت مت تدقيقها ) جتديد . 

 ( سلفـــة386اليت مت تدقيقها ) بلغت عدد السلف . 
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 سند  (5001و ) ًاتشغيلي ًاسند( 1263منها ) ا( سند6264)اليت مت تدقيقها الصرف  بلـــغ عدد سندات

 .تعويضات 

  هيئة الطعن التمييزي: خامسًا

من هيئة متييزية واحدة بعد ان كانت متكونة من ثالث هيئات متييزية تتكون هيئة الطعن التمييزي 

( من السادة قضاة هيئة 6بعد ان وصلت نسبة احلسم اىل املستويات املؤشرة ادناه حيث مت انهاء تنسيب ) وذلك

ويقوم ، يرأسها السيد القاضي )حممد صاحب حممد جواد( الطعن التمييزي لتصبح هيئة متييزية واحدة 

 دائرة التخطيط واملتابعة رسال املواقف االسبوعية ملكتب السيد رئيس اهليئة ومواقف شهرية اىلإاملكتب ب

 لغرض رفعها اىل هيئة االشراف القضائي عن طريق رئاسة اهليئة.

 اتوتصحيح القرار( 2013–2012–2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006) واتوقد حسمت مجيع الدعاوى لسن

 -: ينيواملوضح نسب حسمها يف اجلدول واملخطط البياني التال .2013لسنة  ةالتمييزي

 

 2013خالل سنة  المستلمةمجموع الدعاوى 
 دعوى 13095

 2013مجموع الدعاوى المحسومة من وارد سنة 
 دعوى 13086

 ىدعاو 9 2013سنة  واردمجموع الدعاوى المتبقية من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2013خالل عام  ًااستشاري ًا( رأي32وقد ابدت اهليئة التمييزية عدة اراء استشارية حيث بلغت )
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  : الدائرة القانونية سادسًا

الرئيسة تقديم  هاتاماليت من مه 2010( لسنة 4ام رقم )تشكيالت اهليئة املهمة اليت نص عليها النظ حداوهي 

السند  الرأي واملشورة لكافة دوائر اهليئة واقسامها وفروعها يف املوضوعات كافة اليت تعرض عليها وتوفري

يرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية . ات اليت تردهاالقانوني للكثري من االستفسار

عملت الدائرة القانونية . ومن ذوي اخلربة واالختصاص ،( سنوات10وله خدمة التقل عن ) ،أولية يف االقل

على توفري الدعم لدوائر اهليئة وفروعها وجلانها القضائية من خالل التنسيق مع الكثري من الوزارات 

والدائرة القانونية يف االمانة العامة  دوائر كالتنسيق مع جملس القضاء االعلى وجملس شورى الدولةوال

 وجلنة نيومكاتب املفتشني العمومي 140جمللس الوزراء والدائرة القانونية يف وزارة املالية وجلنة تنفيذ املادة 

اضافة  ،ودائرة التسجيل العقاريلة والعدالة ءوهيئة املسا 2010سنة ل 16ين وفقًا للقانون رقم رتعويض املتضر

املشورة و الرأياضافة اىل ابداء  ،الرئيسة اليت متارسها الدائرة القانونية امومن امله .اىل الوزارات االخرى

  -:هي

  . متثيل اهليئة أمام احملاكم واجلهات القضائية يف خمتلف الدعاوى 

 يئة . اقرتاح مشاريع القوانني ذات العالقة بعمل اهل 

  . املشاركة يف عضوية اللجان التحقيقية 

  . ابداء الرأي يف شروط املناقصات قبل االعالن عنها 

  . تنظيم العقود اليت تربمها اهليئة 

  . اعداد البحوث والدراسات املتعلقة بعمل اهليئة 

 . التنسيق مع وزارة املالية يف شأن مبالغ التعويضات 

 

  -: التاليةقسام االتتكون الدائرة القانونية من 

  -ويتكون من الشعب التالية : -: : قسم الشؤون القانونيةاواًل

بداء الرأي واملشورة القانونية بشأن القضايا املعروضة عليها يف اتتوىل   -شعبة االستشارات القانونية : .أ 

يف خمتلف اجملاالت القانونية والتنسيق مع جملس شورى الدولة يف احلصول على رأي اجمللس 

 بعض القضايا اليت حتتاج عرضها عليه . 

وهي اليت تتوىل اقامة ومتابعة الدعاوى والقضايا املنظورة أمام احملاكم املختصة  -: شعبة الدعاوى .ب 

وجملس االنضباط العام واحملكمة االحتادية  واالستئنافكمحاكم اجلزاء وحماكم البداءة 

شكاوى املقامة خبصوص جرائم التزوير ومتابعة وتقديم اللوائح واملذكرات الدفاعية ومتابعة ال

من خالل استحصال الديون املرتتبة للهيئة بذمة االخرين وفقًا لقانون حتصيل الديون احلكومية 

 نشاط الشعبة : ملخص لوأدناه  .توجيه االنذارات هلم ومطالبتهم بتسديد ما بذمتهم

وى حسمت منها ــ( دع12ام )ــس االنضباط العــة أمام القضاء االداري وجملـدد الدعاوى املقامـبلغ ع  (1

  ( دعوى لصاحل اهليئة .10)



 

 28 

ازال مواملتبقي  منها( 2( دعوى مت غلق )27دد الدعاوى اجلزائية املقامة أمام هيئة النزاهة )ـع بلغ  (2

  قيد التحقيق .

هليئة ( دعاوى لصاحل ا5) حسمت ،( دعوى23دد الدعاوى املقامة أمام حماكم البداءة )ـبلغ ع  (3

 ازالت قيد النظر . موالبقية 

 واملتبقي  ( منها 8( دعوى مت غلق )13الدعاوى اجلزائية املقامة امام حماكم التحقيق )دد ـبلغ ع  (4

 ازال قيد التحقيق .م      

ويتابعون القضايا سواء املقامة من  ،عملون يف مقر اهليئة وفروعهاي عديدون نون قانونيوك ممثللهنا و

 او املقامة ضدها . قبل اهليئة 

كما تابعت اهليئة املمثلني القانونيني للوزارات والدوائر احلكومية الذين مل ميارسوا طرق الطعن 

هم اىل االمانة العامة جمللس الوزراء . ؤامسا تورفع ، القانونية يف القرارات الصادرة لغري صاحل اخلزينة

 . يبني نشاط الشعبة  (2ملحق رقم )

 ود األخرى اليت حتتاج اهليئة اىلالعق وتتوىل تنظيم العقود سواء عقود االجيار أ -:شعبة العقود  .ج 

 وا ا اقتصر على 2013يتم ابرام اي عقد يف عام ومل  . وكذلك تنظيم املناقصات املطلوبة ،عقدها

تعلقان مبوقع اهليئة االلكرتوني يعقدين فضال عن  ،جتديد بعض العقود والغاء البعض االخر

 . نتواالنرت

 ،حفظ املال العام على لية خاصة يف ابرام العقود انطالقًا من حرصهامنذ تأسيسها آاتبعت الشعبة 

  -: ةبالنقاط التالي ةفتمثلت هذه االلي

  االمانة العامة  توجيهاتوحسب  (كرقابة استباقية)عرض كافة العقود على مكتب املفتش العام

 جمللس الوزراء.

   دائرة التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة لتحديد قيمة اجراء كشف مشرتك من قبل

 .د مبلغ االجيار السنويياليت على اساسها يتم حتد ،العقار

  مة يتم استقطاع مبلغ طلب براءة ذمة العقار قبل ابرام العقد ويف حالة عدم تقديم براءة الذ

  دائرة الضريبة املختصة.ليتم ارساهلا اىل)كأمانات( ( من مبلغ االجيار السنوي %10بنسبة )

 يف اهليئة من أمام اللجان القضائية ه دعوى بشأن ةلعقار املراد استئجاره مقامبيان فيما اذا كان ا

 عدمه.

 الدائرة وكافة التعليمات الصادرة عن  2011( لسنة 1مات تنفيذ العقود احلكومية رقم )اتباع تعلي

لتعاقدات اليت متت من قبل يبني ا( 3لحق رقم )مالوزراء.  القانونية يف االمانة العامة جمللس

  .اهليئة

اليت ختتص بتشكيل اللجان التحقيقية وفقًا لقانون انضباط  وهي : شعبة اللجان التحقيقية .د 

والقيام بأعمال التحقيق االداري والتدقيق واملراجعة القانونية يف  1991لسنة  14موظفي الدولة رقم 

رئيس اهليئة قبل مالي واليت تعرض عليها من  واعلى فساد اداري  القضايا والتجاوزات اليت تنطوي

كون من ضمن تشكيلة تلك اللجان عضو يويف بعض االحيان  ، أو دوائرها أو فروعها أو جهات أخرى
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وقد  .اضافة اىل تشكيل جلان التضمني ومتابعة كافة اللجان التحقيقية ،من مكتب املفتش العام

 ،قيد االجناز جلنة ( 18وبقيت )( جلنة 24منها ) اجنزت ( جلنة42ية )بلغ جمموع اللجان التحقيق

  .يبني نشاط الشعبة  (4ملحق رقم ). ( جلان تتعلق بالشهادات املزورة3)ومن بني هذه اللجان 

 مايتعلق تتوىل التنسيق مع جملس القضاء االعلى يف كل  -: القضائية والتبليغات شعبة اللجانهـ . 

    وكذلك  ، ادة القضاة املتقاعدينـــــود الســـم وتنظيم عقـــنهاء تنسيبهإم وـــنقلهو بتنسيب القضاة  

   أعضاء يف كها فيما يتعلق بتنسيب ممثلني للعمل ـــــاري وفروعــــــــــالتسجيل العق ع دائرة ـــالتنسيق م       

 حكام املادة وذلك استنادا أل،سب احلاجةح، نهاء تنسيبهمإة ومتابعة عملية نقلهم وـــاللجان القضائي       

 / ثانيًا( من قانون اهليئة النافذ والتنسيق مع رئاسة االدعاء العام بشأن تنسيب ممثلي االدعام العام 5)       

 ة شؤون ــــمتابعوة ــــ( من قانون اهليئ/ثانيًا9و 6بأحكام املادة ) نهاء تنسيبهم عماًلإو ومتابعة شؤونهم        

ـــبلغني وتبلياملــ  ـــغ اجلهــات احلكوميـــ ـــوالتنســيق مــع اجملــالس البلدي  ة بشــأن مواعيــد املرافعــات ــ ة يف ـــــ

يتضـمن عـدد اللجـان القضـائية ونـواب االدعـاء العـام وممثلـي          (5ملحق رقـم ) . تسهيل مهمة املبلغني

 . التسجيل العقاري

ليت تعرض عليها بشأن التعيني ا وهي اليت تقوم بدراسة كافة القضايا -: شعبة الوظيفة العامة . و

ستشارات اليت تتعلق حبقوق املوظفني وأمتيازاتهم ومراجعة كافة التعيينات وابداء الرأي واال

  . واملشورة يف القضايا املتعلقة بالوظيفة العامة

ه الوارد تقوم به هذه الشعبة هو أرشفة كافة الكتب وأهم ما -: شعبة الصادر والوارد وادخال البيانات . ز

 القانونية بلغ وارد الدائرة ، إذستنادًا اىل توجيهات االمانة العامة جمللس الوزراءاوالصادرة وذلك 

وصادر املذكرات  ،مطالعة( 765وبلغ صادر املطالعات ) ، ا( كتاب9254وبلغ الصادر ) ،ا( كتاب18483)

 . ( مذكرة147)

كتساب القرار الصادر عن ات املستفيدين بعد يتوىل هذا القسم تنفيذ معامال -قسم التعويضات : -:ثانيًا

لتنظيم معاملة الصرف اللجنة القضائية الدرجة القطعية ورفع املعاملة اىل الدائرة االدارية واملالية 

وبالتالي رفعها لرئيس اهليئة الستحصال موافقته على  لبيان الرأي ومن ثم اىل الدائرة القانونية

من  ،للهيئةالرئاسة اجلديدة  ملستواسعة بعد كبرية وجنازات اوقد حقق قسم التعويضات  .الصرف

االمر  ، لغاء نظام الوجبات الذي كان معموال به سابقًاإمت التعويض بعد ان مبلغ أهمها السرعة يف دفع 

مائة ( 000.000.000.100) 2013لعام  امت ختصيصه اليت اتلغ التعويضابصرف كافة مبأدى اىل قيام القسم الذي 

  .(دينار مليار

لة ءوحسب توجيهات السيد رئيس اهليئة مبفاحتة هيئة املسا يقوم قسم التعويضات ومن جانب اخر 

لة ءمن املشمولني بقانون املساة العلنية ومعرفة فيما اذا كان والعدالة خبصوص مشرتي العقار باملزايد

  -من الشعب التالية :القسم . ويتكون   2008لسنة  10والعدالة رقم 

 . منطقة بغدادبة شع .أ 

 .  واالخرى منطقة الفرات االوسطشعبة  .ب 

 . املنطقة الشمالية شعبة  .ج 
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 .شعبة ادخال البيانات  .د 

وهو يتوىل اعداد البحوث والدراسات املتعلقة بعمل اهليئة ومن  -: قسم البحوث والدراسات القانونية -: ثالثًا

  -: البحوث والدراسات اليت مت اعدادها هينشاطات 

 رات جملس قيادة الثورة املنحل املتعلقة باملصادرة واالستيالء بثالثة أجزاء. مجع قرا 

 الوقائع العراقية وجبميع اصداراتهاريدة تزويد اللجان القضائية جب . 

  اعداد كراس يتضمن اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة ومن ضمنها الرشوة واالختالس وجتاوز

 املوظفني حدود وظائفهم.

 ديل قانون اهليئة.دراسة حول تع 

  2013-2012-2011-2010-2009مجع قرارات جملس الوزراء لعام. 

 املقدمة من قبل القانونيني العاملني يف ، رفد جملة احلل باملواضيع والبحوث املميزة املعدة للنشر

 فروع اهليئة واالشراف على مكتبة اهليئة اليت تضم العديد من الكتب القيمة. 

( أو 140لقانونية يف العديد من اللجان سواء املشكلة يف االمانة العامة او جلنة املادة )قد شاركت الدائرة او

كما قامت الدائرة  ،ا، وشاركت يف الكثري من املؤمترات والدورات ذات الصلة بعملهالدوائر االخرى

الكتاب العدول من قانون  (9)القانونية وفقا للصالحيات املخولة هلا باعتبارها كاتب عدل ووفقا للمادة 

 بتصديق كافة العقود والكفاالت الضامنة جلميع سيارات اهليئة وبقية التعهدات االخرى.

 

 -: فيها اعضو وأاللجان غري التحقيقية اليت شاركت بها الدائرة القانونية سواء كانت برئاستها 

  جلنة منح االجازات الطويلة. 

 جلنة احتساب فرتة النزوح للمهجرين . 

 م مدراء الفروعجلنة تقيي . 

 االستبيانات الواردة عن هيئة النزاهة واعداد التوصيات بشأنها . جلنة دراسة 

  الكتب والوثائق دارالوثائق يف اخلاص باالحتفاظ ب 1983 لسنة( 70)جلنة تفعيل القانون رقم . 

 . جلنة منح االجازات الدراسية 

  تقارير ديوان الرقابة . عنجلنة االجابة 

 خصصات اهلندسية .جلنة منح امل 

 . جلنة دمج فروع اهليئة استنادا لقرار جملس الوزراء 

 بن الشطجلا . 

  جلان التضمني. 

  2002لسنة  220جلنة القرار. 

  جلنة التعيينات. 

  خرباء لعضوية هيئة الرأي جلنة ترشيح. 
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 مة خارج العراققاجلنة تقديم اجلدوى من الدورة التدريبية امل. 

 عبجلنة تقييم مسؤولي الش. 

 جلنة االشراف على املوقع االلكرتوني للهيئة. 

 جلنة توزيع السيارات. 

 280وفقًا للقرار  جلنة التعاقد مع عدد من املتقاعدين من ذوي اخلربة. 

 .جلنة املفصولني السياسيني 

 لة والعدالة.ءجلنة املسا 

 .جلنة فحص سيارات اهليئة قبل تسليمها من قبل املوظفني 

 نيّات اهليئة والقضاة واملوظفني.مأة على فظجلنة احملا 

 .جلنة التثمني 

 .جلنة احتساب الساعات االضافية 

  2013جلنة احتساب مبالغ التعويضات املصروفة فعاًل ضمن ميزانية. 

 .جلنة الرتفيعات 

 .جلنة تعويض املتضررين من جراء العمليات االرهابية 

 وان اكثر هذه اللجان كانت مبشاركة مكتب املفتش العام .
 

 

 

 

 ة: الدائرة االدارية واملالي سابعًا

لسنة  4تعترب الدائرة االدارية واملالية . احد تشكيالت هيئة دعاوى امللكية الواردة بنظام تشكيالت اهليئة رقم )

دارة املوارد البشرية، الصيانة واخلدمات االدارية( إالدائرة اقسام )الشؤون املالية،  هذه( حيث تتضمن 2010

تتوىل الدائرة االدارية  ولية يف االقل ومن ذوي اخلربة واالختصاص،أعام حاصل على شهادة  يديرها مدير

 .واملالية تنظيم كافة االمور االدارية واملالية واخلدمية ملقر وفروع اهليئة كافة 

 -:  االقسام التاليةتتكون هذه الدائرة من 

ثانيا( من نظام  -7استنادا للمادة ) ةداريم الشؤون اإلساكان يطلق عليه :  دارة املوارد البشريةإقسم :  اواًل

واستنادا لتوصيات  ة،البشري  ذلك واصبح قسم ادارة املواردريثم مت تغي ،2010( لسنة 4رقم ) ةتشكيالت اهليئ

 رتبطة بوزارة بكتابامل عمم على الوزارات واجلهات غريامل 2009( لسنة 220ر الديواني رقم )باالم ةاملشكل ةاللجن

 . 14/6/2010املؤرخ  يف  10/10/20630/ت/ش.ل دائرة شؤون اللجان بالعدد  /جمللس الوزراء ةالعام ةاالمان

 -ويتكون القسم من الشعب التالية :

 . شعبة شؤون الموظفين .أ 

 . وظيف والمالكتشعبة ال .ب 

 شعبة التقاعد . .ج 
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 شعبة البيانات واالضابير الشخصية . .د 

 شعبة الصادر والوارد . .ه 

 ر والوارد الخاصة بمكتب السيد المدير العام.شعبة الصاد .و 

 شعبة ادخال البيانات. .ز 

   -:  تيأي للهيئة من خالل ما ةيتوىل القسم تنظيم االمور االداريو

      إصدار كافة األوامر الوزارية واإلدارية اخلاصة باللجان التحقيقيـة والتوصـيات واإليفـادات والنقـل

 كتــب الشــكر وإعــداد املطالعــات إضــافة إىل اإلجــازات    إضــافة إىل ،والتنســيب والتعــيني وفســخ العقــد  

 2013حيـث نشـري هنـا إىل إن أعـداد األوامـر الوزاريـة املنجـزة خـالل عـام          ، واألوامر اإلدارية اخلاصة بهـا 

 (.8921وكذلك األوامر اإلدارية بلغ عددها ) ، (591بلغ )

  ئـيس اهليئـة لغـرض املصـادقة    ستمارات العالوات وتنظيم كشف باألمساء يرفـع إىل معـالي ر  اإجناز، 

إضــافة إىل العمــل علــى برنــامج    ،حالتهــا إىل اللجنــة املختصــة إلســتمارات الرتفيــع  اوكــذلك تهيئــة  

 الدائم. اهليئةالعالوات والرتفيع وإجراء عملية احلذف واإلستحداث وتنظيم سجل مالك 

        ومعـامالت الشـهداء ومراجعتهـا    إجناز املعامالت التقاعديـة ملنتسـيب اهليئـة املشـمولني بقـانون التقاعـد

ــة للهيئــة وبضــمنها          ــات اخلارجي ــة للمــوظفني إضــافة إىل املخاطب ــًا ومــلء دفــاتر اخلدمــة املدني دوري

 صحة صدور وثائق التخرج لكافة منتسيب اهليئة.

 نسخة ضوئية من األضابري  وحفظ ، متابعة صحة صدور الوثائق وإعداد خالصات اخلدمة

أضابري املوظفني املنقولني خارج  تهيئةضافة إىل ا ،يد اليوميالشخصية للموظفني وحفظ الرب

الكتب وكذلك أرشفة كافة  ،ة ضوئية عنها وترقيمها وختم صفحاتهاربعد حفظ صواهليئة 

 .الصادرة )أرشفة ألكرتونية(

  الــوراد للكتــب الــواردة للشــعبة وإدخاهلــا احلاســبة   وتوريــد ،إصــدار الكتــب واألوامــر اإلداريــة والوزاريــة

دفــرت م الربيــد عــن طريــق لســتويــتم تســليم و ،وتوزيــع الربيــد لمقســام والــدوائر مــن خــالل املعتمــدين 

 الذمة.

موزعــة   2013ونــدرج يف ادنــاه تفاصــيل حــول عــدد مــالك اهليئــة مبوجــب قــانون املوازنــة االحتاديــة لعــام            

 -:كاالتي

بانفكــاك  دوائــر الدولــةاىل بــاقي  نواملنســبك وان بــدون انفكــواملنقولــعــدد مــالك اهليئــة بضــمنهم   (1

 .ا( موظف915يبلغ )وبدون انفكاك 

 .ا( موظف47يبلغ )بانفكاك عدد املوظفني املنسبني من اهليئة اىل باقي دوائر الدولة  (2

 .ا( موظف80)املنسبني من اهليئة اىل باقي دوائر الدولة بدون انفكاك يبلغ  عدد املوظفني (3

 ( موظفا.247هليئة اىل باقي دوائر الدولة )عدد املوظفني الذين مت نقلهم وانفكاكهم من ا (4

 .درجة( 77الشواغر ضمن مالك اهليئة يبلغ ) (5

 .ني( موظف9عدد املوظفني املستمرين بصفة عقد ) (6



 

33 

 

 ( موظف.2عدد املوظفني الذين مت فسخ عقدهم ) (7

 .على مالك اهليئة خالل هذا العام ( موظفًا15مت تعيني ) (8

 .2013فعاًل لسنه  ةواملشغولاملمنوحة  ةين الوظيفي( يبني الدرجات والعناو6واملرفق رقم )

إعداد الوضع املالي للهيئة من خالل قيامه باألعمال احلسابية ب القسم هذايقوم  :قسم الشؤون املالية :  ثانيًا

 -:  الناجتة عن عمليات الصرف بأنواعها

 .التشغيلي 

 .الرواتب 

 .صرف مبالغ التعويضات للمستفيدين من قرارات اهليئة 

 -ويتكون القسم من الشعب التالية :

 . املوازنةة شعب .أ 

 . املصروفات شعبة .ب 

 . السجالت شعبة .ج 

 . احلسابات املخزنيةشعبة  .د 

 شعبة الرواتب .هـ . 

 شعبة املخازن . . و

 شعبة الصادرة والواردة واملتابعة . . ز

فق الدورة لية صرف مركزية ملقر اهليئة وفروعها كافة ويتوىل قسم الشؤون املالية العمل وآتعتمد 

 -: تي، وكاآللية عمل احلسابات املعدة من قبل القسم املذكورآاملستدمية واحلسابية 

 -القيام بكافة متطلبات الصرف من حيث: .1

 فروع اهليئة يف العراق ميعتعزيز السلف املستدمية جل . 

 السلف املؤقتة جبميع انواعها من حيث تنظيم استمارة الطلب للسلفة وحسب مبلغها، 

ن يتم صرفها أو أك مببلغ السلفة، صوتنظيم سند الصرف وال األصوليةصال املوافقات واستح

 .دينار لفأ ني( فقط سبعمائة ومخس 750000مبلغ )  وحلدمن الصندوق 

عليها ملقر  املؤشرواملوافقات ربمة من قبل الدائرة القانونية حسب العقود املو اإلجيارصرف بدالت  .2

 .ًاو سنويأو نصف سنوي أ اوسواء كان فصلي إجيارهاوفروع اهليئة املتعاقد على 

ثم إيداعها ، قبض مجيع املبالغ عن السلف املؤقتة خالل فرتة السنة املالية من قبل أمانة الصندوق  .3

إىل قبض مبالغ رسوم الطابع والرسوم  إضافة ، (15022لدى البنك يف حساب اهليئة اجلاري املرقم ) 

وحسب الكشف ومطابقته مع سندات  ،ويتم احتساب املبالغ ،لفروع شهريًارسلها اتبعد ان  ، زيةيالتمي

اما يف حالة عدم مطابقة املبالغ فيتم  ثم إرساله اىل قسم التدقيق للمصادقة عليه ،القبض املرفقة

 .إعادة الكشوفات بكتب رمسية اىل الفروع لتصحيح األخطاء
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لصكوك واإلشعارات حسب طبيعة الفرع يف تنظيم سندات الصرف اخلاصة بالرواتب شهريا وتنظيم ا .4

 التعامل مع املصارف اليت يتم سحب الرواتب ومبالغ السلف املعززة منها.

شهريُا بعد إن يتم تسوية سلف الرواتب  رف والصكوك اخلاصة )الدائنون(تنظيم سندات الص .5

 لغ إليه.وإرساهلا بكتب رمسية إىل اجلهات املعنية كل حسب املصرف الذي يتم حتويل املبا

وظفي اهليئة إىل تنظيم الكشف الشهري والكتاب الرمسي اخلاص بإرسال االستقطاعات التقاعدية مل .6

وترسل بيد املعتمد املختص لكي يتسنى تعزيز التمويل الشهري للهيئة يف الوقت صندوق التقاعد 

 احملدد.

الصرف والصكوك و  تعزيز النثريات الشهرية )السلف املستدمية( لكافة الفروع وتنظيم سندات .7

عدادها من قبل ا)اعرتاضات ممثل وزارة املالية( بعد ان يتم  اإلشعارات باملبالغ املذكورة وأجور اخلرباء

 شعبة السجالت يف قسم الشؤون املالية . 

تنظيم سندات صرف املبلغني واملعتمدين شهريا لصرف أجور نقلهم من أمانة الصندوق بعد ان يتم  .8

 لكشوفات اخلاصة باستحقاق كل معتمد أو مبلغ.احتسابها وتنظيم ا

ركات تنظيم صكوك بأمانات الضريبة احملتجزة عن اإلجيارات اخلاصة بالفروع واملقر والش .9

 خر.ئة العامة للضرائب بني احلني واآلكانت وإرساهلا بكتب رمسية اىل اهلي ايًا ،املتعاقدة معها اهليئة

 من قرارات اهليئة )التعويضات(.تنظيم سندات الصرف والصكوك للمستفيدين  .10

 تنظيم قوائم صرف الرواتب الشهرية ملنتسيب اهليئة )املالك الدائم( . .11

 الرواتب الشهرية ملنتسيب اهليئة )العقود( .وتنظيم قوائم صرف االجور  .12

 .تنظيم الكشوفات اخلاصة مببالغ االستقطاعات الشهرية عن السلف املمنوحة ملوظفي اهليئة .13

 تنظيم الكشوفات اخلاصة مببالغ االستقطاعات التنفيذية ) النفقة ( . .14

تنظيم الكشوفات اخلاصة باملبالغ املستقطعة من رواتب املوظفني )امانات التقاعد( لغرض ارساهلا اىل  .15

 هيئة التقاعد الوطنية.

 تنظيم معامالت صرف مستحقات املوظفني املستقيلني من اهليئة او املفسوخة عقودهم. .16

 ت اىل مجيع منتسيب اهليئة.آنظيم معامالت صرف املكافت .17

 عادة الرواتب اىل مجيع منتسيب اهليئة.إتنظيم معامالت  .18

 تنظيم معامالت استحصال املبالغ املرتتبة بذمة املوظفني. .19

 . جابة عن مجيع االعرتاضات الواردة من قبل منتسيب اهليئة خبصوص صرف رواتبهماإل .20

ي السيد رئيس اهليئة احملرتم والكتب الرمسية اليت ختص عمل شعبة تنظيم املطالعات اىل معال .21

 الرواتب.

 مؤقتة( . ، تسوية السلف بأنواعها )مستدمية .22

 اعداد سندات القيد بأنواعها . .23
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 ترحيل يف سجل اليومية والسجالت الفرعية )سجل االستاذ( حلسابي التعويضات والتشغيلي. .24

 خمتلف الكتب الواردة اىل الشعبة. عنابة جاد املطالعات والكتب وطباعتها لإلاعد .25

 اعداد احلسابات لغرض املطابقة. .26

 حفظ السندات. .27

 تعزيز السلف املستدمية للفروع واالقسام واللجان يف اهليئة كافة. .28

 متابعة الذمم املالية.  .29

 املالحظات اليت ترد من اجلهات الرقابية. ناإلجابة ع .30

ومناقشتها مع )وزارة املالية/ دائرة ، 2014/ سنة القادمة اعداد املوازنة التخمينية )التقديرية( لل .31

الذي يبني امليزانية التخمينية لسنة  (7) كما مبني يف امللحق رقم املوازنة ( لغرض املصادقة عليها .

2013. 

 لنفقات التشغيلية والتعويضات.بامطابقة سجالت االستاذ الفرعية للحسابات اخلاصة  .32

ة من خالل السيطرة على التخصيصات املصادق عليها من خالل وضع السيطرة على مصاريف اهليئ .33

اضافة اىل تطوير  ،اشارة احلجز على املعامالت املعدة للصرف حلني اجراء التسوية باملبلغ احملجوز

وسحب كشف  ،العمل على النظام من خالل انشاء قاعدة بيانات لغرض اضافة واستخراج املناقالت

 ( .8كما مبني يف امللحق رقم ). حتصل على ختصيصات اهليئة يف مجيع املناقالت اليت 

الستاذ العام ( ومطابقتها مع سجالت الحسابات )التشغيلية ، التعويضاتاعداد كشوفات حتليلية ل .34

 .وسجل اليومية العام

ميزان التعويضات  امليزان التشغيلي، :اعداد موازين املراجعة اليت تكون بواقع ثالثة موازين تتضمن .35

 تعويضات( . –التشغيلي يزان الدمج )وم

اعداد املناقالت واليت تكون من صالحية وزارة املالية واملناقالت اليت هي من صالحية رئيس اهليئة  .36

 لتأمني الصرف.

اعداد تقارير شهرية تصدر من شعبة املوازنة لقسم التخطيط واملتابعة لغرض املعرفة الشاملة عن  .37

شهر احلالي اليت بدورها ترفع مع التقرير الشهري اىل االمانة صرف قرارات التعويضات خالل ال

 واىل رئيس اهليئة ضمن التقرير املقدم من قبل قسم التخطيط واملتابعة. ،العامة جمللس الوزراء

وقد مت اعداد النظام املذكور  ،وذلك لعدم السيطرة عليها كسجالت ،عداد نظام حلساب االماناتإ .38

اليت مت وضعها يف النظام والنتائج  اتادة هيئة الرقابة املالية عن املهممن قبل قسم احلاسبة وبشه

اليت تستخرج منه اضافة اىل السيطرة الكاملة على التوقيفات التقاعدية وارساهلا اىل دائرة التقاعد 

 العامة بعد مطابقتها مع الكشف املعد من قبل شعبة الرواتب املختصة بذلك.
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للسنة املالية املنتهية مع تنظيم كافة الكشوفات امللحقة بها مع العرض ان اعداد امليزانية العمومية  .39

تقديم مجيع بتاريخ تقدميها اىل ديوان الرقابة املالية يكون مبوعد حمدد حيث سارعت اهليئة 

 جمللس الوزراء.           ةاملوازنات يف املوعد احملدد هلا وفق املواعيد احملددة من قبل االمانة العام

وذلك بسبب كثرة عمليات الصرف ولغرض السيطرة الكاملة على  ،ساب السلفحلداد نظام اع .40

 عملية اجراء تسويتها .

 تنظيم عملية اإلدخال واإلخراج املخزني والسيطرة على املوجودات املخزنية. .41

 متابعة اإلمور املالية مع باقي الوزارات والدوائر. .42

ملشكلة يف اهليئة )جلنة تثبيت املوظفني، جلنة الشطب، إشراك العديد من موظفي القسم يف اللجان ا .43

،جلنة االهداءات، جلنة دمج وغلق الفروع، جلنة اصالح جلنة إعداد املالك، جلنة الرتفيعات

 (.السيارات

تسوية األرصدة املوقوفة الظاهرة ضمن البيانات املالية للسنوات السابقة للهيئة وبالتنسيق مع باقي  .44

 دوائر اهليئة.

او اخنفاض يف الصرف بل على  حيث ال يوجد اي تدن %( .95) 2013فيذ املوازنة لعام نسبة تن بلغت .45

( مليار ديناراضافة اىل 731العكس توجد قرارات حمسومة وغري مصروفة تبلغ اقيامها اكثر من )

 . القرارت أمام اللجان القضائية واهليئة التمييزية واليت مل تصرف مبالغها

/ كانون  31 فيدين للسنة املنتهية يف  الغ املصروفة اخلاصة حبسابات التعويضات للمستندرج امجالي املب

 ( .9يف امللحق رقم ) 2013االول / 

 

 قسم الصيانة واخلدمات االدارية:  ثالثًا

باملقر دورية على موجودات اهليئة الجراء الصيانة الدورية وغري بإعمل هذا القسم خالل السنة  يتلخص

 . فة من خالل فرق الصيانةوالفروع كا

 -ويتكون القسم من الشعب التالية :

 شعبة االليات . .أ 

  شعبة اخلدمات االدراية . .ب 

  شعبة الصيانة . .ج 

  لوجيا املعلومات والتدريبو: دائرة التخطيط وتكن ثامنًا

اسبة بعد ان مت دمج قسمي التخطيط واملتابعة وقسم احلقسم التخطيط واملتابعة  منالدائرة  هذه تتكون

 . 18/11/2013يف ( 378)د.م/ مبوجب االمر الوزار ي املرقم

 ،فروع اهليئةمجيع عداد املواقف الشهرية عن نسب حسم الدعاوى يف إوتتلخص االعمال املناطة بالقسم ب

اضافة اىل  ،ومبالغ التعويض اليت ترفع للمراجع العليا ،وحسم السادة القضاة ،وحسم هيئة الطعن التمييزي
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خالل عام  ( احصائية45)عداد إ، حيث قام القسم بمقدمة على اربعة فصول ،قارير بنشاطات اهليئةاعداد ت

 . عمال اهليئةأمتعلقة ب 2013

 

 

  -الشعب التالية :من  ويتكون القسم

 التالية : اتتتوىل هذه الشعبة املهم شعبة تنسيق اخلطة : - أ

  للمراجع العليااعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية اليت ترفع . 

  اعداد الرسوم البيانية اخلاصة بالتقارير. 

  فروع اهليئة واللجان القضائية التابعة هلابالدعاوى لاعداد االحصائيات اخلاصة . 

  االجابة عن الدعاوى املستفسر عنها من فروع اهليئة كافة ودوائر الدولة والرئاسات 

 . الثالث خبصوص العقارات )وجود دعوى من عدمه(

 التالية : اتتتوىل هذه الشعبة املهم شعبة املتابعة :  - ب

 وزارة التخطيط ومنها ،وائر الدولةمتابعة مجيع معامالت اهليئة اخلارجية مع د  /

 . العامة مديرية املرورو اجلهاز املركزي لالحصاء

 الة لة والعدءمتابعة االستفسارات املرسلة من قبل اهليئة اىل اهليئة الوطنية العليا للمسا

كتاب االمانة العامة جمللس الوزارء / الدائرة القانونية ذي عن االمساء املشمولة وفق 

متضمنة  ًا( كتاب115، حيث بلغ عدد الكتب املرسلة ) 2/6/2013( يف 2/40/17259العدد )ق/

       .ًا( مستفيد584االستفسار عن  )

 املفتش العام والسادة املدراء  متابعة اصدار اهلويات من املنطقة الدولية واخلاصة بالسيد

 العامني.

 تتوىل هذه الشعبة املهمات اآلتية : -:دخال البياناتإشعبة الربجمة و -ج

حسب طلب اجلهة  ،تصميم الربامج ومتابعتها مبا يسهل عمل الشعب واالقسام ضمن دوائر اهليئة  

د يعدالل الفرتة السابقة تصميم ومت خال .ويتم حتليل البيانات من قبل املربجمني املختصني ،املعنية

 -: من الربامج وهي كما يلي

 . نظام التدريب 

  قودنظام الرواتب للع . 

   . نظام الرواتب للمالك الدائم 

  . نظام املصروفات 

  مانات .نظام األ 

  رشفة للقسم االداري . نظام األ 
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  رشفة للمكتب اخلاص .نظام األ 

 . نظام االرشفة ملكتب املفتش العام 

 ام العالوات .نظ 

 فراد .نظام األ 

 جازات يف قسم املوارد البشرية .نظام اإل 

 . نظام صحة الصدور لقسم التعويضات 

  قاعدة بيانات موقع اهليئة. 

 .نظام حجوزات مبالغ التعويضات للمكتب اخلاص 

تدقيق الصور الضوئية املرسلة مـن فـروع اهليئـة كافـة وفـق      ب التخطيط واملتابعةوكذلك يقوم قسم 

 -:املراحل التالية 

  . التأكد من دقة سحب الصور الضوئية للدعاوى 

  . تدقيق  املعلومات الواردة يف استمارة املدعي وباقي االستمارات لكل دعوى 

    خطاء يف الدعاوى املرسلة ومفاحتة الفرع املختص ملعاجلتها .ألاتشخيص 

 للدعوى ستلمامل حفظ الصور الضوئية كل حسب املدى اخلاص به وحسب الفرع   . 

 ( حتديث وحفظ الصور الضوئية يف سريفراتFile Server. ) 

  تزويد قسم التعويضات بالصور الضوئية للقرارات واملستمسكات اخلاصة بقرارات

 التعويض وكذلك شعب القسم القانوني .

 تية :ات اآلتقوم هذه الشعبة باملهم -:شعبة صيانة احلاسبات والشبكات  - د

  اتاسباحلوربط وفحص جتهيز (Desktop) . 

  ات .طابعالفحص وصيانة وتنصيب 

 نرتنيت والشبكاتجتهيز وصيانة خدمة اال . 

  اسبةاحلفحص وصيانة ملحقات . 

 صيانة منظومة كامريات املراقبة.فحص و 

  2007التدريب والرتمجة يف عام  سيس قسمأمت ت : قسم التدريب والترجمة : ثانيا  

 -ن الشعب التالية :م التدريب والرتمجةيتكون قسم 

 شعبة التدريب . .أ 

 شعبة الرتمجة . .ب 
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 يف ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية  : دائرة منطقة بغداد  :تاسعًا

 فروع اربعة( سنوات ومن ذوي اخلربة واالختصاص ، وتتألف هذه الدائرة من 10وله خدمة ال تقل عن ) ،االقل

 - هي:

 بغدادفرع  .1

  14/3/2004بتاريخ  بغدادسس فرع أت . 

  (  موظفًا وتعاقب على ادارته 32يتكون الفرع من )ن اوتوجد يف الفرع جلنت ،مدراء مخسة 

 . ناقضائيت    

   لمة، وعدد الدعاوى احملسومة ستندرج يف أدناه جدوال وخمططا  يبني عدد الدعاوى امل 

 التعويض، حسب آخر موقف للدعاوى، لغاية   والقرارات الصادرة بإعادة العقار أو    

     31/12/2013 :- 

 

 27448 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 28230 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 5876 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 4538 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 972 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
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 . %(102.85) 2013بلغت نسبة حسم دعاوى فرع بغداد لعام   -:مالحظة 

 

 

 فرع خانقني .2

 26/6/2004سس فرع خانقني بتاريخ تأ 

 ( موظفًا20يتكون الفرع من )، الفرع وتوجد يف  ،نااثن انريدارته  مدإعلى  وتعاقب 

 .واحدة جلنة قضائية    

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةلدعاوى يبني عدد ا  اوخمطط ندرج يف ادناه جدوال 

 خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب    

    31/12/2013 :- 

 

 12852 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 12852 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 672 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 807 صادرة بالتعويض املالي الكليةالقرارات ال

 0 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
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 . %(100.00) 2013لعام  خانقنيبلغت نسبة حسم دعاوى فرع   -:مالحظة 

 

 

 

 

 

 فرع بعقوبة .3

 18/4/2004سس فرع بعقوبة بتاريخ  أت . 

 ( موظفًا وتعاقب على ادارته 36يتكون الفرع من ) الفرعد يف وتوج ،مدراءثالثة 

 جلنة قضائية واحدة.   

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اوخمطط الندرج يف ادناه جدو 

 خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب    

    31/12/2013 :- 

 

 4916 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 4946 ة الكليعدد الدعاوى احملسوم

 214 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 312 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 96 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
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 %(100.47)%( عن العام املاضي واليت كانت 100.61) 2013بلغت نسبة حسم دعاوى فرع بعقوبة لعام   -:مالحظة 

 %(.0.14زيادة بلغت )اي بنسبة 

 

 

 

 

 

 نبارفرع األ .4

 14/8/2004سس فرع االنبار بتاريخ أت. 

 ( موظفًا وتعاقب على ادارته  مد28يتكون الفرع من )جلنة قضائية وتوجد يف الفرع ، نااثن يران

 واحدة.

 وعدد الدعاوى احملسومة والقرارات  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اوخمطط الندرج يف ادناه جدو

 -: 31/12/2013خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إرة بالصاد

 

 3094 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 3094 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 1211 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 345 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 تعويضالقرارات الصادرة باإلعادة + ال
0 
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 . %(100) 2013بلغت نسبة حسم دعاوى فرع االنبار لعام   -:مالحظة 

 

 

 

ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية  : : دائرة منطقة اقليم كردستان عاشرًا

رة من ( سنوات ومن ذوي اخلربة واالختصاص ، وتتألف هذه الدائ10االقل، وله خدمة ال تقل عن ) يف  اولية

 -ثالثة  فروع هي : 

 

 (2013): مت دمج الفرع مع فرع اربيل يف نهاية هذا العام  فرع السليمانية  .1

    5/4/2004تأسس الفرع بتاريخ . 

   ( موظفًا، وتعاقب على ادارته ثالثة مدراء، وتوجد يف الفرع جلنة قضائية 21يتكون الفرع من )

 واحدة .

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةدد الدعاوى ندرج يف ادناه جدوال وخمططا يبني ع

 -: 31/12/2013والقرارات الصادرة بإعادة العقار أو التعويض حسب آخر موقف للدعاوى لغاية 

 

 3441 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 3452 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 86 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 276 تعويض املالي الكليةالقرارات الصادرة بال
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 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
2 

 

 

 

%( عن العام املاضي واليت كانت 100.32) 2013بلغت نسبة حسم دعاوى فرع السليمانية لعام   -:مالحظة 

 %(.4.22%(  اي بنسبة زيادة بلغت )96.01)

 

 

 

 

 فرع اربيل  .2

   1/4/2004تأسس الفرع بتاريخ. 

  جلنة قضائية ( موظفًا، وتعاقب على ادارته مخسة مدراء وتوجد يف الفرع 24من ) يتكون الفرع

 .واحدة 

  وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةندرج يف أدناه جدوال وخمططا يبني عدد الدعاوى

 -: 31/12/2013والقرارات الصادرة بإعادة العقار أو التعويض حسب آخر موقف للدعاوى لغاية 

 

 

 7590 ستلمة الكلي عدد الدعاوى امل

 7748 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 51 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 2320 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 0 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
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%( اي 94.7ملاضي واليت كانت )%( عن العام ا102.08) 2013بلغت نسبة حسم دعاوى فرع اربيل لعام   -:مالحظة 

 %(.7.38بنسبة زيادة بلغت )

 

 

 

 فرع دهوك .3

   1/4/2004تأسس الفرع بتاريخ. 

  ( موظفًا وتعاقب على ادارته  مديران اثنان، وتوجد يف الفرع 27يتكون الفرع من ) جلنة قضائية

 واحدة .

  احملسومة  وعدد الدعاوى املستلمةندرج يف ادناه جدوال وخمططا يبني عدد الدعاوى

 -: 31/12/2013والقرارات الصادرة بإعادة العقار أو التعويض حسب آخر موقف للدعاوى لغاية 

 

 5604 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 5611 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 51 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 514 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 27 ت الصادرة باإلعادة + التعويضالقرارا
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%( اي 99.93%( عن العام املاضي واليت كانت )100.12) 2013بلغت نسبة حسم دعاوى فرع دهوك لعام   -:مالحظة 

 %(.0.19بنسبة زيادة بلغت )

 

 

 

ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية  دائرة املنطقة الشمالية :: عشر حادي

( سنوات ومن ذوي اخلربة واالختصاص، وتتألف هذه الدائرة من 10وله خدمة ال تقل عن ) ،يف االقل ية ولأ

 - هي:فروع  مخسة

 

  فرع كركوك االول .1

 18/2/2004سس الفرع بتاريخ أت . 

 ( موظفًا61يتكون الفرع من )،  جلنة قضائية وتوجد يف الفرع  ،مدراءوتعاقب على ادارته ثالثة

 واحدة .

 وعدد الدعاوى احملسومة والقرارات  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اوخمطط  ادناه جدوالندرج يف

 -: 31/12/2013خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إالصادرة ب

 

 24522 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 24798 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 2316 كليةالقرارات الصادرة بإعادة العقار ال

 2647 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية
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 170 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

 

%( عن العام املاضي واليت كانت 101.13) 2013لعام  كركوك االولبلغت نسبة حسم دعاوى فرع   -:مالحظة 

 %(.1.13%( اي بنسبة زيادة بلغت )100)

 

 فرع كركوك الثاني .2

   11/3/2008س الفرع بتاريخسأت. 

 ( موظفًا39يتكون الفرع من )، جلنة قضائية وتوجد يف الفرع  ،وتعاقب على ادارته مدير واحد

 واحدة .

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اوخمطط ندرج يف ادناه جدوال

 -: 31/12/2013لغاية خر موقف للدعاوى آو التعويض حسب أعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب

 

 

 14170 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 14168 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 2 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 194 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 0 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
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%( عن العام املاضي واليت كانت 99.99) 2013لعام  ركوك الثانيكبلغت نسبة حسم دعاوى فرع   -:مالحظة 

 %(.0.05%( اي بنسبة زيادة بلغت )99.94)

 

 

 

 

 فرع تازة .3

    1/5/2004تأسس الفرع بتاريخ. 

     ( موظفًا وتعاقب على ادارته  مديران19يتكون الفرع من )  ،جلنة وتوجد يف الفرع اثنان

 قضائية واحدة .

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمة وخمططا يبني عدد الدعاوى ندرج يف ادناه جدوال

 -: 31/12/2013والقرارات الصادرة بإعادة العقار أو التعويض حسب آخر موقف للدعاوى لغاية 

 

 17620 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 17620 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 2420 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 320 لقرارات الصادرة بالتعويض املالي الكليةا

 9 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 



 

49 

 

 

 

 .%(100) 2013لعام  تازةبلغت نسبة حسم دعاوى فرع   -:مالحظة 

 

 

 

 

 

 (2013): مت دمج الفرع مع فرع كركوك االول يف نهاية هذا العام  نينوى .4

 17/3/2004سس الفرع بتاريخ أت. 

  جلنة قضائية يف الفرع وتوجد  ،مدراءمخسة وتعاقب على ادارته  ،( موظفًا20رع من )يتكون الف

 . واحدة

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اندرج يف ادناه جدوال وخمطط

 -: 31/12/2013خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب

 

 8992 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 8992 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 675 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 130 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 23 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
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 .%( 100) 2013لعام  نينوىبلغت نسبة حسم دعاوى فرع   -:مالحظة 

 

 

 

 

 

 

 بلد فرع .5

  1/11/2004سس الفرع بتاريخ أت . 

  ( موظفًا29يتكون الفرع من )،  جلنة قضائية  وتوجد يف الفرع ،نااثن نرايمد وتعاقب على ادارته

 .واحدة

 وعدد الدعاوى احملسومة والقرارات  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اندرج يف ادناه جدوال وخمطط

 -: 31/12/2013ر موقف للدعاوى لغاية خآو التعويض حسب أعادة العقار إالصادرة ب

 

 7968 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 7968 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 598 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 388 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 60 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 



 

51 

 

 

 

 .%(100) 2013لعام  بلدحسم دعاوى فرع بلغت نسبة   -:مالحظة 

 

 

 

 

ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة  : دائرة منطقة الفرات االوسط : عشر ثاني

( سنوات ومن ذوي اخلربة واالختصاص ، وتتألف هذه 10وله خدمة ال تقل عن ) ،جامعية اولية يف االقل

 -: فرعني هما الدائرة من 

 

 سةاملقد فرع كربالء .1

   27/7/2004بتاريخ سس الفرع أت . 

   ( موظفًا وتعاقب على ادارته 96يتكون الفرع من )نة قضائية وتوجد يف الفرع جل ،مدراء ثالثة

 واحدة.

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اندرج يف ادناه جدوال وخمطط

 -: 31/12/2013وقف للدعاوى لغاية خر مآو التعويض حسب أعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب

 

 6045 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 6071 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 966 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 1608 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية
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 586 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

%( عن العام املاضي واليت كانت 100.43) 2013لعام  كربالء املقدسةسم دعاوى فرع بلغت نسبة ح  -:مالحظة 

 %(.0.91%( اي بنسبة زيادة بلغت )99.52)

 

 

 االشرف  فرع النجف .2

   1/9/2004سس الفرع بتاريخ أت. 

    ( موظفًا وتعاقب على ادارته 79يتكون الفرع من )جلنة قضائية وجد يف الفرع وت ،مدراء ثالثة

 . واحدة

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اندرج يف ادناه جدوال وخمطط

 -:31/12/2013خر موقف للدعاوى لغاية آحسب  ،و التعويضأعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب

 

 9575 الكلي  املستلمةعدد الدعاوى 

 9620 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 961 عقار الكليةالقرارات الصادرة بإعادة ال

 1451 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 243 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض
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%( عن العام املاضي واليت كانت 100.47) 2013لعام  النجف االشرفبلغت نسبة حسم دعاوى فرع   -:مالحظة 

 %(.0.01%( اي بنسبة زيادة بلغت )100.46)

 

 

 

 

 

 

 

 

ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة :  فروع املنطقة اجلنوبية دائرة: عشر ثالث

االختصاص ، وتتألف هذه ( سنوات ومن ذوي اخلربة و10وله خدمة ال تقل عن ) ،جامعية اولية يف االقل

 -:  واحد هوالدائرة من فرع 

 

 فرع البصرة  .1

  7/5/2004سس الفرع بتاريخ أت . 

   جلنة قضائية  وتوجد يف الفرع ،مدراء ثالثة( موظفًا وتعاقب على ادارته 27 )يتكون الفرع من

 .واحدة 

   وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اندرج يف ادناه جدوال وخمطط

 -: 31/12/2012خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب

 

 14025 الكلي  ستلمةاملعدد الدعاوى 
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 14025 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 339 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 706 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 65 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

 .%( 100) 2013لعام  البصرةبلغت نسبة حسم دعاوى فرع   -:مالحظة 
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   اخلامس  الفصل 

 

  اجنازات اهليئة
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 اجنازات اهليئة

 -وتتمثل باملواضيع التالية : 

 الزيارات امليدانية :اللقاءات و .1

رئـيس اهليئـة وبصـحبة السـيد مـدير عـام دائـرة منطقـة بغـداد والسـيد مـدير عـام              السـيد  برئاسـة    . أ

الفــرات االوســط وفــروع  لزيــارة فــروع دائــرة منطقــة    منطقــة الفــرات االوســط توجــه وفــد    دائــرة

حيـث اطلـع    26/1/2013-23البصـرة ( للفـرتة مـن     –واسـط   –النجـف   –املنطقة اجلنوبية ) كـربالء  

والوفد املرافق لـه بشـكل مباشـر علـى واقـع عمـل الفـروع واسـتمع اىل الصـعوبات الـيت تواجـه عملـها             

 وابدى املالحظات والتوجيهات اخلاصة بانسيابية سري العمل.

      تــاريخ لزيــارة فــروع منطقــة الفــرات االوســط واجلنوبيــة ب توجــه وفــدد رئــيس اهليئــة برئاســة الســي . ب

 .ملتابعة عمل جلان التعويضات لتلك الفروع 11/9/2013

 االداريـة واملاليـة توجـه وفـد     وبصحبة السـيد معـاون مـدير عـام الـدائرة      برئاسة السيد رئيس اهليئة . ج

حيــث بلـــغ   9/11/2013-7ملســتفيدين للفــرتة مــن    لزيــارة اقلــيم كردســتان لتوزيــع الصــكوك علـــى ا     

ــا )    ــيت مت توزيعه ــالغ ال ــة وســبع   5.073.188.674جممــوع املب ــارات وثالث ًا ومائــة  مليونــني( مخســة ملي

 .  ًا دينارًا وستمائة واربعة وسبعني الفومثانية ومثانني

 

 : اجراءات اهليئة إلنهاء ملف اعماهلا مع السلطة التشريعية والتنفيذية .2

وبالتــالي فهــو املخــتص  2010 لســنة  (4س الــوزراء هــو املخــتص باملصــادقة علــى النظــام رقــم ) ان جملــ .أ 

والذي خول صالحية دمج الفروع اليت هي مبستوى اقسام مـن   بتعديل النظام وفق احلاجة للدمج

ق نسـب  يتحقلو 2011( لسنة 12( من القانون رقم )2صالحية معالي رئيس اهليئة وحسب املادة رقم )

مما اشر لـدى هـذه    2013طرديا وفق السقوف الزمنية لسنة  اخذت تتقدميف بعض الفروع  متقدمة

اهليئــة ضــرورة الوقــوف علــى الــرأي بصــدد بقــاء الفــروع وجلانهــا القضــائية يف احملافظــات بعــد ان     

بعــدد الــدعاوى وحســمها لعــدم اســتالم اي دعــوى بعــد تــاريخ   ضــاســجل ديــوان الرقابــة املاليــة اخنفا

النافذ فكان على اهليئة لزامـا ان   2010لسنة  (13) من قانون اهليئة رقم  (22)ستنادا للمادة ا 30/6/2011

تفــاتح االمانــة العامــة جمللــس الــوزراء وكــذلك جلنــة املــرحلني واملهجــرين و املغرتبــني يف جملــس    

ري ن وكيفية التعامل مع هذه الفروع ولصدور قـرا النواب لبيان فيما اذا كان هناك تعديل للقانو
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ــوقر   ــوزراء امل ــوالي    2012( لســنة 110)و  2011( لســنة 341) جملــس ال ــى الت ــى   عل واملتضــمنني املوافقــة عل

الفـروع   حيـث مت دمـج  توصيات هذه اهليئة بدمج فروعها يف بغـداد واحملافظـات واقلـيم كردسـتان     

ــرة املنطقــة الشــمالية وهــي فرعــ     الواقعــة ــوى  اضــمن دائ ــدبس ونين  حيــث مت دجمهمــا مــع فــرع    ال

اقلـيم كردسـتان وهـي فـرع     وكـذلك دمـج الفـروع الواقعـة ضـمن دائـرة منطقـة        ركوك االول ك

وكذلك دمج الفروع الواقعـة ضـمن دائـرة املنطقـة اجلنوبيـة وهـي فـرع         السليمانية مع فرع اربيل

          . مع فرع بغدادواسط 

والــذي قــام بــدوره  النهــاء ملــف اعماهلــا ومت رفعــه اىل جملــس الــوزراء مســودة قــانون  اعــدت اهليئــة  .ب 

 باحالة املوضوع اىل جملس شورى الدولة لغرض املناقشة.

 

 :اجراءات اهليئة إلنهاء ملف اعماهلا مع السلطة القضائية  .3

مع جملس القضاء االعلى لغرض زيادة حسم الدعاوى من قبل السادة القضاة  هناك تنسيق عال

وذلك  غلق ملف اهليئة بالكامل من هذا هو  واهلدفورؤساء اللجان القضائية بغية انهاء ملف اهليئة 

 -بإختاذ االجراءات االتية :

حسم مجيع الدعاوى ودمج الفروع ونقل املوظفني اىل باقي الوزارات والدوائر يف الدولة  .أ 

املكتسبة الدرجة وإحالة كافة دعاوى هذه الفروع وكذلك اهداء موجودات الفروع املدجمة 

وحسب ئناف وحسب االختصاص املكاني لكل حمافظة اىل رئاسة حماكم االستالقطعية 

 يف هذا اجملال. النافدةالتعليمات 

وضعت اهليئة خطة اسرتاتيجية لغرض انهاء ملفها من خالل دمج بعض فروعها اليت  .ب 

واهليئة  ا( فرع15بداًل من ) ا( فرع13اجنزت اعماهلا بالكامل حبيث اصبح عدد فروع اهليئة )

 .يت تنهي اعماهلاغلق الفروع ال مستمرة يف

والذي كان  2013قامت اهليئة بصرف مجيع التخصيصات املتعلقة  مببالغ التعويضات لعام  .ج 

مجيعه ، باالضافة اىل القروض  والذي استنفد مائة مليار دينار( 100.000.000.0000املخصص له )

رافدين من مصريف ال 2013لسنة  97يئة بقرار جملس الوزراء املرقم اليت حصلت عليها اهل

 .ًاومخسمائة مليون دينار ًا مليارني( سبعمائة ومثانية وست768.500.000.000والرشيد والبالغة ) 
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 : عالميةاالنشاطات ال .4

برعاية السيد دولة رئيس الوزراء احملرتم وبتوجيه منه سلمت اهليئة الصكوك اليت ختص  . أ

يف مقر  30/3/2013و 2/3/2013تعويضات املواطنني مباشرة من قبل رئيس اهليئة وذلك بتاريخ 

اهليئة وحبضور عدد من القنوات الفضائية ووسائل االعالم اليت قامت بتغطية هذا احلدث ومت 

 اجراء عدد من اللقاءات الصحفية مع رئيس اهليئة .

   وحضر االحتفالية عدد من السادة  8/3/2013اقيمت االحتفالية اخلاصة بيوم املرأة العاملي بتاريخ  . ب

 املدراء العامني يف اهليئة ومت تكريم عدد من املوظفات املتميزات بدرع اهليئة .      

 برعاية رئيس اهليئة اقيمت االحتفالية اخلاصة خبروج العراق من طائلة البند السابع يف مقر   ج.

ــاريخ          ــدراء العــامني ومــديري االقســام وعــدد مــن مــوظفي        3/7/2013اهليئــة بت وحبضــور الســادة امل

  هليئة ا

 وقد القى رئيس اهليئة كلمة باملناسبة تطرقت اىل مدى استفادة العراق من اخلروج من البند         

 السابع ومدى الظلم واحليف الذي وقع على الشعب العراقي من تصرفات النظام البائد .      

وحضر  16/12/2013اقيمت االحتفالية اخلاصة بيوم اللغة العربية يف مقر اهليئة بتاريخ  .د  

  االحتفالية

 تعرب عن  كلمات  يف هذه املناسبة يف اهليئة وقد القيتن ون العاملوواملوظف العامونالسادة املدراء     

 لغة القرآناللغة العربية يف املخاطبات الرمسية واحلث على احلفاظ عليها بإعتبارها مدى اهمية          

 الكريم .         

 

 

 : والدورات التدريبية فاداتالياو  املؤمترات .5

حبضور السيد رئيس اهليئة والسيد مدير عام الدائرة القانونية مت عقـد اجتمـاع مـع املنظمـة الدوليـة       .أ 

 حول موضوع اهلجرة اآلمنة . 23/5/2013( بتاريخ IOMللهجرة )

ادة مدراء رئيس اهليئة مع السادة املدراء العامني والسالسيد مت عقد سلسلة من االجتماعات من قبل  .ب 

مبالغ التعويضات الكلي للمعامالت  موضوعالفروع وكان من ابرز ما تطرقت اليه هذه االجتماعات 

واعالن غري املصروف منها وعدد املعامالت اخلاصة بالتعويض الكلية واحملجوزة وقيد االجناز وقد 
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ئية وحث كافة وجه رئيس اهليئة بتقديم الدعم اللوجسيت للسادة القضاة رؤساء اللجان القضا

 املوظفني على ذلك وتنفيذ املعامالت التعويضية يف الفروع قبل ان ترسل اىل قسم التعويضات .

حبضور السيد مدير عام الدائرة االدارية واملالية ممثال عن اهليئة مت عقد اجتماع تداولي يف االمانة  .ج 

غيلية للهيئة ومناقشة القرار حول مناقشة املوازنة التش 15/9/2013العامة جمللس الوزراء بتاريخ 

املتعلق بــــــ " مبالغ القرارات الصادرة عن اللجان  2013( لسنة 97الصادر من جملس الوزراء املوقر رقم )

 القضائية اخلاصة يف هيئة دعاوى امللكية واملكتسبة الدرجة القطعية " .

اهليئة والسادة املدراء عامني  حبضور السيد معاون مدير عام الدائرة االدارية واملالية ممثال عن .د 

رتبطة بوزارة مت عقد اجتماع يف الدائرة القانونية يف االمانة العامة املالدوائر االدارية يف اجلهات غري 

والقطاع  خبصوص التعديل االول لقانون رواتب موظفي الدولة 26/9/2013جمللس الوزراء بتاريخ 

حيصلون على حتصيل دراسي اعلى خالل خدمتهم العام واخلاص بتسريع ترفيع املوظفني الذين 

 الوظيفية .

والسيد مدير عام الدائرة القانونية والوفد املرافق هلم  هيئة الطعن التمييزيمت ايفاد السيد رئيس  .ه 

لغرض تنفيذ قراري  14/9/2013-12اىل دائرتي منطقة الفرات االوسط واملنطقة اجلنوبية للفرتة من 

اخلاص بدمج فروع اهليئة   2012( لسنة 110)و  2011( لسنة 341) رقمنيجملس الوزراء املوقر امل

ولإلشراف على نقل ارشيف الدعاوى اىل جملس القضاء االعلى وبالتنسيق معه ولغرض االطالع 

، حيث مت تنفيذ دمج فروع املنطقتني من على سري اجناز االضابري التعويضية اخلاصة باملستفيدين 

 لفروع واالهداء .قبل جلنيت غلق ودمج  ا

من قبل الدائرة القانونية لبعض من موظفي فروع  20/5/2013-19تنظيم دورة تدريبية للفرتة من  .و 

اهليئة لغرض تنفيذ قرارات احلكم املكتسبة الدرجة القطعية من قبل الفروع ومن ثم ارسال 

بالصرف  االضبارة التعويضية اىل قسم التعويضات لغرض اكمال بقية االجراءات املتعلقة

 للتخفيف من الزخم احلاصل على قسم التعويضات .
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 اللجان اخلارجية :  .6

حضر السيد مدير عام الدائرة القانونية اجتماعا يف االمانة العامة جمللس الوزراء يف مكتب االمني العام  .أ 

لشؤون احملافظات حول مبالغ التعويضات وحبضور كل من مدير عام مصرف الرافدين والرشيد 

 . 27/5/2013ن ذلك بتاريخ وكا

حبضور االجتماعات منطقة الفرات االوسط تتواصل اهليئة ومن خالل ممثلها السيد مدير عام دائرة  .ب 

اخلاصة بتعهد احلكومة العراقية بإزالة االثار السيئة عن الكرد الفيليني وحسب ما جاء بكتاب االمانة 

النظر يف مقرتح اشراك اهليئة يف  من خالل 3/4/2013" املؤرخ 38/21العامة جمللس الوزراء بالعدد "م ن /

تدقيق ومراجعة الدعاوى والطلبات املقدمة من قبل املشمولني بأحكام قانون تعويض ممتلكات 

من قبل وزارة املالية ، حيث بلغ جمموع الدعاوى  2010لسنة  16املتضررين من قبل النظام البائد رقم 

بعد ان مت  دعوى منها (792( دعوى مت حسم ) 836كرد الفيليني )املوجودة بذمة اهليئة واخلاصة بال

 . 2010لسنة  16( دعوى اىل جلنة املادة 44ترحيل )

تتواصل اهليئة باملناقشة يف جملس شورى الدولة حول قرار الغاء بعض قرارات جملس قيادة الثورة  .ج 

بتدقيق بيوعات عقارات الدولة  الدستورية ، واجتماعات اللجنة اخلاصة 140املنحل املتعلقة باملادة 

 وحبضور السيد مدير عام الدائرة القانونية.

تتواصل اهليئة ومن خالل ممثلها السيد مدير عام دائرة املنطقة الشمالية بصفته ممثاًل عن اهليئة  .د 

حول معاجلة االثار  2012" لسنة 146مبوجب قرار جملس الوزراء "املشكلة اجتماعات اللجنة حبضور 

اخلاص بالغاء قرارات جلنة شؤون الشمال )امللغاة(  2012" لسنة 29ة على قرار جملس الوزراء رقم "املرتتب

واليت تقوم بتقديم التوصيات بانصاف كل من له عالقة باالراضي الزراعية املشمولة بقرارات اللجنة 

 آنفًا.

املشكلة اخلاصة لجنة ال حبضورمدير عام الدائرة القانونية تتواصل اهليئة ومن خالل ممثلها السيد  .ه 

 بالنظر يف الطلبات املقدمة من قبل املواطنني الذين يرومون انشاء 2011( لسنة 113مبوجب االمر الديواني )

املنعقدة يف االمانة العامة جمللس الوزراء برئاسة معالي وزير الدولة  تنموية واستثماريةمشاريع 

 لشؤون احملافظات.
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يف جلنة مراجعة بيوعات عقارات  السيد مدير عام الدائرة القانونية هااهليئة من خالل ممثل تتواصل .و 

يف البيع والتدليس و الغش أالدولة والعقارات احملجوزة فيما اذا كانت مبنية على اساس الغنب الفاحش 

 .ا زالت اللجنة مستمرة بالعملمو

نة احتساب الرواتب اهليئة من خالل ممثلها السيد مدير عام املنطقة الشمالية يف جل تتواصل .ز 

 .الرتاكمية للشهداء

تتواصل اهليئة ومن خالل ممثلها السيد مدير عام الدائرة القانونية حبضور االجتماعات املتعلقة  .ح 

ببيوعات عقارات املنطقة اخلضراء وذلك يف االمانة العامة جمللس الوزراء وقدر تعلق االمر بعمل اهليئة 

 من وجود دعوى من عدمه .

رئيس جلنة املفصولني السياسيني ئة ومن خالل ممثلها السيد مدير عام الدائرة القانونية تتواصل اهلي .ط 

 . ) جلنة التحقق والنظر بالطعون ( اخلاصة باملفصولني السياسيني مع اللجان املشكلة يف االمانة العامة

 اللجان الداخلية : .7

 

 -:من اهم اللجان الداخلية اليت شكلتها اهليئة 

لغرض املباشرة بنقل املوظفني يف  13/8/2012" يف 5835"رقم نة مبوجب االمر االداري شكلت اهليئة جل .أ 

زالت اللجنة مستمرة واهليئات غري املرتبطة بوزارة وما  الفروع اليت انهت اعماهلا اىل الوزارات

 بأعماهلا.

ادرة وفقًا والتعليمات الص 3198( لسنة 70لتفعيل احكام القانون رقم )شكلت اهليئة جلنة خمتصة  .ب 

حيث قامت  12/7/2012( يف  25381استنادًا لكتاب االمانة العامة جمللس الوزراء بالعدد )  ألحكامه 

 -اللجنة باالتي :

  اجنزت اللجنة الرئيسة من خالل زيارتها اىل مجيع فروع اهليئة يف احملافظات كافة

امللفات املراد استبعادها وبالتنسيق مع اللجان الفرعية املشكلة مبوجب القانون اعاله فرز 

 واتالفها واملصادقة عليها من قبل اللجنة الرئيسة.

  مت ايفاد اللجنة الرئيسية املشكلة مبوجب القانون اعاله اىل كافة فروع اهليئة لغرض

سنوات السابقة ملدة القانونية البالغة مخس اتالف الوثائق املشمولة بالتلف ومبضي ا

 ة.عادها بالتنسيق مع اللجنة الرئيسيت ارتأت اللجان الفرعية استبواستبعاد الوثائق املهمة ال
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  التأكيد على كل فروع واقسام اهليئة لغرض احلفاظ على كل امللفات املتبقية لديهم

 حلني اكمال املدة القانونية التالفها الحقًا.

 جلنة شطب املوجودات الثابتة املستهلكة. ج.

 ملشطوبة.جلنة تثمني املوجودات الثابتة ا د.

 جلنة بيع املوجودات الثابتة املثمنة. ه.

 جلنة غلق ودمج الفروع املنتهية أعماهلا. و.

 جلنة اهداء املوجودات الثابتة الفائضة عن حاجة اهليئة اىل الدوائر املمولة مركزيًا كهيئة النزاهة  ز. 

  القضاء  االتصاالت وجملس ة ووزارةـــودائرة االصالح ومكاتب التسجيل العقاري ووزارة الداخلي    

  االعلى.       
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    السادس  الفصل 

 

  حصائي للدعاوىاملوقف اإل
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 املوقف االحصائي

  اجلداول االحصائية
 -: املستلمةالدعاوى  .1

ــغ  ــدعاوى  بل ــة   املســتلمةعــدد ال ــي لغاي ــم )   وحســب 30/6/2011الكل ــة رق ــانون اهليئ ــذ ا 2010 ( لســنة31ق لناف

منهـا    2010( لسـنة  16( دعوى اىل اللجنة املشكلة بالقـانون رقـم )  11466ترحيل ) بعد ان مت، ( دعوى 167862)

( دعوى وفرع االنبـار  254( دعوى و فرع دهوك )10523موزعة على فرع اربيل ) 2013( دعوى خالل عام 829)

 - : اطق كاآلتياملنوحسب  الدعاوى املستلمةواجلدول االتي يوضح  ( دعوى ، 689)

 
 

 المستلمةعدد الدعاوى  المنطقة ت

 48310 بغـــــداد 1

 16635 إقليم كردستان 2

 73272 الشمالية 3

 15620 الفرات االوسط 4

 14025 الجنوبية 5

 167862 المجموع الكلي
1.  

 
 

 -الدعاوى المحسومة : .2
مــن قبــل اللجــان القضــائية التابعــة للهيئــة يف   31/12/2013بلــغ عــدد الــدعاوى احملســومة الكلــي لغايــة   . أ

ــا )( دعـــوى 169195)عمـــوم العـــراق  ( دعـــوى ضـــد األشـــخاص ،  17494( دعـــوى ضـــد الدولـــة و) 151701منهـ

، وان حسب طبيعـة اخلصـوم   2013يوضح عدد الدعاوى احملسومة خالل عام / التالي واملخطط البياني 

عـود اىل النظـر اكثـر مـن مـرة واحـدة نتيجـة الطعـن         %( ي100جتاوز احلسم الكلـي للهيئـة نسـبة )   سبب 

 . بالقرارات ونقضها
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 واجلدول التالي يوضح عدد الدعاوى احملسومة حسب املناطق.

 
 

 النسبة % عدد الدعاوى المحسومة الكلي المنطقة ت

 29.03 49122 بغـــــداد 1

 9.94 16811 إقليم كردستان 2

 43.47 73546 الشمالية 3

 9.27 15691 االوسطالفرات  4

 8.29 14025 الجنوبية 5

 100 169195 المجموع الكلي

 

 

 

 

 فــروعموزعــة حســب االشــهر وجلميــع    2013يوضــح عــدد الــدعاوى احملســومة خــالل عــام    واملخطــط البيــاني  

 .اهليئة
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 .2013ول / سومة لغاية كانون األيوضح النسب املئوية للدعاوى احمل ادناهوالشكل البياني 
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)املصــدقة  اجلــدول التــالي يوضــح عــدد الــدعاوى احملســومة حســب نــوع القــرار والعــدد الكلــي للقــرارات  . ب

 .2013ول / األ ( لغاية كانوناملدة القانونية مبضيوالقرارات املكتسبة الدرجة القطعية متييزًا 

 ت

ق
ط
نا
لم
ا

 

فروع 

 الهيئة

عدد 

الدعاوى 

مة الكلي بذ

 الفرع

 عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية من حيث نوع القرار

عدد القرارات الصادرة عن 

اللجان القضائية من حيث 

 طبيعة الخصوم

العدد الكلي 

للقرارات 

المصدقة 

 تمييزا  

العدد الكلي 

للقرارات 

المكتسبة 

الدرجة 

القطعية 

بمضي المدة 

 القانونية

اعادة 

 العقار

تعويض 

 ليما

رد 

 الدعوى

الحل 

 الطوعي

سحب 

 الدعوى
 اشخاص دولة المجموع أخرى إبطال

1 

بغ
ـــ

ـــ
اد

د
 

 11168 17104 7404 20826 28230 231 8921 796 48 7820 4538 5876 27448 بغداد

 11010 2104 1189 11663 12852 0 9609 72 1 1691 807 672 12852 خانقين 2

 3183 2335 396 4550 4946 0 2268 65 0 2087 312 214 4916 بعقوبة 3

 25 3146 9 3085 3094 3 725 94 1 715 345 1211 3094 االنبار 4

اق 5
ـــ

ـــ
س

رد
 ك

يم
ل

ـــ
ـــ

ن
تا

 

 4445 1657 453 5158 5611 5 3540 9 0 1492 514 51 5604 دهوك

 1385 1301 278 3174 3452 0 1231 116 7 1636 376 86 3441 السليمانية 6

 5887 619 1447 6301 7748 0 3825 43 0 1509 2320 51 7590 بيلار 7

8 

الي
ـم

ـــ
ش

ال
ةـــ

 

 3501 6938 2354 22444 24798 6 8996 894 6 9933 2647 2316 24522 1كركوك 

 13816 409 25 14143 14168 0 10443 25 0 3504 194 2 14170 2كركوك  9

 13815 5602 24 17596 17620 43 9704 117 4 5012 320 2420 17620 تازة 10

 5734 2972 144 8848 8992 0 3917 670 0 3600 130 675 8992 نينوى 11

 2585 2016 733 7235 7968 0 3914 607 4 2457 388 598 7968 بلد 12

13 
ـفـال

س
الو

 ا
ت

را
ــ

ط
 

 2801 4297 1005 5066 6071 11 1860 339 10 1277 1608 966 6045 كربالء

 6430 3769 685 8935 9620 10 4473 456 6 2263 1451 961 9575 النجف 14

15 

جن
ال

ـ
ةـيــوب

 

 12130 2399 1348 12677 14025 0 9853 1582 3 1542 706 339 14025 البصرة

 97915 56668 17494 151701 169195 309 83279 5885 90 46538 16656 16438 167862 الكلي المجموع
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 لكــــل  االجنــــاز نســــبة أمــــا ، (%100.8)ي مــــن الــــدعاوى لــــســــلم الكتبلغــــت نســــبة احملســــوم الكلــــي اىل امل  . ج    

 -: انالتالي املخطط البيانيواجلدول  يوضحهاف فروع اهليئة فرع من 

ط ت
نا
لم
ا

ـ
ق

 

فروع 

 الهيئة

عدد الدعاوى 

الكلي بذمة 

 الفرع

نسبة  عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية

المحسوم 

الكلي الى 

المستلم 

 الكلي %

عدد قرارات الهيئة التمييزية خالل 

 شهر

 الكلي خالل شهر
 المجموع منقوضة مصدقة

 المجموع اشخاص دولة المجموع اشخاص دولة

1 

بغ
ـــ
ـــ
ـ

اد
د

 

 44 6 38 102.85 28230 7404 20826 2 0 2 27448 بغداد

 153 146 7 100.00 12852 1189 11663 0 0 0 12852 خانقين 2

 27 3 24 100.61 4946 396 4550 0 0 0 4916 بعقوبة 3

 13 10 3 100.00 3094 9 3085 0 0 0 3094 االنبار 4

5 

لي
اق

ـــ
س
رد
 ك
م

ـــ
ــ

ن
تا

 

 2 2 0 100.12 5611 453 5158 0 0 0 5604 دهوك

 36 10 26 100.32 3452 278 3174 0 0 0 3441 السليمانية 6

 29 13 16 102.08 7748 1447 6301 0 0 0 7590 اربيل 7

8 

ال
ـم
ـــ
ش
ال

ـــ
ـ

ية
 

 97 48 49 101.13 24798 2354 22444 0 0 0 24522 1كوك كر

 3 2 1 99.99 14168 25 14143 0 0 0 14170 2كركوك  9

 0 0 0 100.00 17620 24 17596 0 0 0 17620 تازة 10

 1 0 1 100.00 8992 144 8848 0 0 0 8992 نينوى 11

 32 20 12 100.00 7968 733 7235 0 0 0 7968 بلد 12

لف 13
ا

ــ
س
و
ال
 ا
ت
را

ـ
ط

 

 44 15 29 100.43 6071 1005 5066 0 0 0 6045 كربالء

 231 37 194 100.47 9620 685 8935 0 0 0 9575 النجف 14

15 

ج
ال

ــ
و
ن

ةـيـب
 

 17 7 10 100.00 14025 1348 12677 0 0 0 14025 البصرة

 729 319 410 100.8 169195 17494 151701 2 0 2 167862 الكلي المجموع
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 واملخطط البياني يف ادناه يوضح نسبة احلسم الكلية للهيئة وحسب السنوات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: الهيئة التمييزيةالقرارات الصادرة عن .3



 

 70 

 متـت املصــادقة  ًا( قـرار 86981) 31/12/2013لغايـة   اهليئـة التمييزيـة  الصـادرة عـن    ةعـدد القـرارات الكليـ    بلـغ  

واملخطـط التـالي يوضــح    (.%103.7) وبنسـبة اجنـاز بلغـت    ا( قـرار 30313ومت نقـض ) منهـا   ا( قـرار 56668علـى ) 

 . 2013القرارات املصدقة واملنقوضة واجملموع الكلي خالل سنة 
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  السابع  الفصل 

 

 موقف التعويضات
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 التعويضات وقف م

 
 -على املستحقني حسب السنوات واالشهر : روفةاملص اتجدواًل يتضمن التعويض ندرج يف ادناه

 

 
 ت
 

 تاريخ توزيع مبالغ التعويضات
عدد 

 القرارات
عدد 

 المستفيدين
 المبالغ المخصصة

 ) مليار دينار (لقرارات ل

2006/   كانون األول  1  15 17 16.582.519.500,000 

2007/   شباط  2  18 45 5.909.713.147,000 

2007/   حزيران  3  38 111 9.715.638.856,000 

2007/   تموز  4  134 449 39.161.144.837,000 

2007/   أيلول  5  107 328 22.501.242.193,000 

2008/   كانون الثاني  6  70 143 16.847.748.861,000 

2008/   شباط  7  77 164 14.126.966.012,000 

2008شباط  /   8  35 134 8.392.148.177,000 

2008/  آيار   9  132 450 25.247.863.778,000 

2008/   آيار  10  97 230 26.480.862.455,000 

2008/   تموز  11  108 429 29.117.507.623,000 

2008/   تموز  12  86 510 19.686.211.164,000 

2008/   أيلول  13  41 147 3.554.391.982,000 

2008تشرين األول  /   14  59 249 11.504.450.070,000 

2008كانون األول  /   15  34 113 6.969.905.098,000 

2009كانون الثاني  /   16  21 65 2.102.615.479,000 

2009نيسان  /   17  29 116 8.139.629.600,000 

2009حزيران  /   18  57 165 19.300.415.153,000 

2009أيلول  /   19  63 161 13.805.091.936,000 

2009اني  / تشرين الث  20  51 164 11.177.971.802,000 

2010كانون الثاني  /   21  16 136 1.540.458.455,996 

2010شباط  /   22  31 107 7.123.301.230,000 

2010حزيران  /   23  1 2 400.875.000,000 

2010تموز  /  24  31 55 8.230.124.400,510 

2010آب    /  25  18 33 3.239.775.556,000 

2010أيلول /   26  25 72 5.719.677.658,000 

2010تشرين االول /  27  23 63 3.632.544.335,000 

2010تشرين الثاني /  28  33 100 5.010.356.410,92 

2010كانون االول /  29  87 144 10.406.964.590,850 

2011كانون الثاني /  30  10 26 1.458.535.261,000 

2011شباط /  31  32 108 4.513.103.797,000 

2011آذار /  32  94 281 17.390.293.355,000 

2011نيسان /  33  83 303 19.165.656.944,670 

2011آيار /  34  93 308 22.501.909.488,002 

2011حزيران /  35  109 337 20.548.509.738,792 

2011تموز /  36  143 523 20.385.577.174,337 

2011آب /  37  8 12 425.131.000,000 

2011آيلول /  38  5 5 143.767.238,500 

2011/  االولتشرين  39  0 0 0 

2011تشرين الثاني /  40  40 116 525.973.687,600 

2011كانون االول /  41  34 104 677.136.592,000 
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 ت
 

 تاريخ توزيع مبالغ التعويضات
عدد 

 القرارات
عدد 

 المستفيدين
 المبالغ المخصصة

 ) مليار دينار (لقرارات ل

2012كانون الثاني /  42  0 0 0 

2012شباط /  43  32 42 1.833.172.527,000 

2012آذار/  44  59 141 4.674.401.047,093 

2012نيسان /  45  109 247 12.098.311.378,000 

2012آيار /  46  186 526 33.029.081.162,000 

2012حزيران /  47  43 124 4.903.745.039,000 

2012تموز /  48  188 519 12.049.304.504,000 

2012أب /  49  70 175 8.666.424.537,000 

2012أيلول /  50  102 227 5.673.218.420,000 

2012تشرين االول /  51  56 156 3.263.990.414,000 

2012تشرين الثاني /  52  50 153 4.181.762.621,000 

2012كانون االول /  53  137 304 8.531.202.622,000 

2013كانون الثاني /  54  0 0 0 

2013شباط  /  55  203 532 12.184.705.751.000 

2013اذار /  56  484 1510 122.963.643.330.000 

2013نيسان /  57  443 1618 69.394.986.236.000 

2013ايار /  58  148 424 13.948.066.333.000 

2013حزيران /  59  413 960 24.765.230.297.000 

2013تموز /  60  487 939 41.025.213.377.000 

2013اب /  61  426 1030 89.926.107.267.000 

2013لول / أي 62  742 1703 84.985.816.367.000 

2013تشرين االول /  63  376 928 37.826.879.961.000 

2013تشرين الثاني / 64  179 408 9.844.877.786.000 

2013كانون االول /  65  382 1493 94.904.428.393.000 

 ترليون دينار 1.164.038.279.006,270 21184 7503 المجموع الكلي

 

 . 2013املصروفة اىل املستحقني خالل عام  اتيوضح التعويض يف ادناه واملخطط البياني
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 عدد القرارات والمستفيدين مقسمة حسب السنوات انيبين ط بيانيومخط جدولوفيما يلي 

 

 مبلغ التعويض عدد المستفيدين عدد القرارات السنوات

2006 15 17 16.582.519.500.000 

2007 297 933 77.287.739.033.000 

2008 739 2569 161.928.055.220.000 

2009 221 671 54.525.723.970.000 

2010 265 712 45.304.077.637.276 

2011 651 2123 107.735.594.276.901 

2012 1032 2614 98.904.614.271.093 

2013 4283 11545 601.769.955.098.000 

 تريليون دينار 1.164.038.279.006.270 21184 7503 المجموع الكلي
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   الثامن  الفصل 

 

 دمج الفروع
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 دمج الفروع  
 

عــادة احلقــوق اىل اصــحابها وحســب احكــام قانونهــا الــذي  إبعــد الشــوط الكــبري الــذي قطعتــه اهليئــة يف عملــها و 

ــى اساســه عشــرعت  ــة       ل ــق نــص املــادة                    و ،وحتقيــق نســب كــبرية مــن احلســم يف بعــض فــروع اهليئ بغيــة تطبي

الـيت اعطـت    2010لسنة  13ئة رقم ياخلاصة بتسهيل تنفيذ قانون اهل 2010( لسنة 5( من التعليمات رقم )/ثانيا16) 

 لغاء جلانها القضائية .إرر و الغاء الفروع يف احملافظة اليت تقأاحلق لرئاسة اهليئة يف اقرتاح دمج 

يف  3006/  1/  قوعلى هذا االساس فاحتت رئاسة اهليئة االمانة العامة جمللس الـوزراء مبوجـب كتابهـا بالعـدد     

 : تيبعض فروع اهليئة وعلى النحو اآلل الثاني جدمالب وقدمت مقرتحًا 12/3/2012

خـانقني (   –بعقوبـة   -االنبـار  –دادبغـ هي ) وفروع  ةاربع: دمج فروع دائرة منطقة بغداد اليت كانت بواقع  اواًل

 لتصبح كاالتي :

 .فرع بغداد .1

 .خانقني وبعقوبة( يدمج فرع) فرع بعقوبة .2

 .فرع االنبار .3

 – السـليمانية   – دهـوك وهي )  ثالثة فروعاليت كانت بواقع اقليم كردستان دمج فروع دائرة منطقة :  ثانيًا

 -لتصبح كاالتي : (اربيل 

 . دهوكفرع  .1

 )دمج فرعي السليمانية واربيل(. اربيلفرع  .2

 – 2كركـوك   – 1فـروع وهـي ) كركـوك     سـتة دمج فروع دائرة املنطقة الشمالية الـيت كانـت بواقـع     : ثالثًا

 -الدبس ( لتصبح كاالتي : –بلد  –تازة  –نينوى

 نينوى ودبس و كركوك االول(. دمج فروع) 1فرع كركوك  .1

 .2فرع كركوك .2

 فرع تازة. .3

  .فرع بلد .4
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 -:( لتصبح كاالتي واسط -وهي ) البصرة  فرعنية اجلنوبية اليت كانت بواقع قدمج فروع دائرة املنط:  رابعًا

 ) بعد ان مت دمج فرع واسط مع فرع بغداد(.  فرع البصرة .1

ليـة لـدمج تلـك    آشـرعت اهليئـة بوضـع     2012( لسـنة  110و ) 2011لسـنة   (341)جملس الوزراء رقـم   يواستنادا لقرار

 -لى اربعة حماور وهي :عروع قسمت الف

  .احملور االول : حمور اللجان القضائية

  .احملور الثاني : حمور املوارد البشرية

 .احملور الثالث : حمور االثاث

 .احملور الرابع : حمور االبنية

 ومناقلة االثاث اهليئة غلق فروع

مبوجــب كتــاب االمانــة العامــة جمللــس    للهيئــةد الــورا 2012( لســنة 412اســتنادًا لقــرار جملــس ا لــوزراء املــرقم )  

مت تشــكيل جلنــة مــن قبــل 18/11/2012( يف 10/211/7/35947الــوزراء / دائــرة شــؤون جملــس الــوزراء املــرقم )ش ز /

اهليئة بشأن اهداء املوجودات الثابتة اىل هيئة النزاهة والدوائر االخرى املمولة مركزيًا حيـث باشـرت اللجنـة    

وفقًا لتعليمـات تنفيـذ املوزانـة االحتاديـة      20/9/2012( يف 70467كتاب وزارة املالية املرقم )ل ستنادًاابتنفيذ اعماهلا 

 -بالتالي : 2013خالل عام /ج( االهداء وقامت اللجنة 5الفقرة ) 2012لسنة 

 غلق بناية جممع بغداد ) ساحة الواثق ( وتسليمها اىل مالك العقار. 

 تسليمها اىل مالك العقار.غلق بناية فرع كركوك الثاني و 

 غلق بناية فرع نينوى وتسليمها اىل هيئة النزاهة / مكتب حتقيقات نينوى. 

 غلق بناية فرع واسط وتسليمها اىل هيئة النزاهة / مكتب حتقيقات واسط. 

 غلق وتسليم بناية فرع اهليئة يف السليمانية. 

 بلدية تازة. غلق وتسليم بناية فرع اهليئة يف تازة وتسليمها اىل دائرة 

غـرض الشـروع بعمليـة الـدمج. وبالفعـل مت دمـج فـروع دائـرة         كما قامت دوائر اهليئة بتشـكيل جلـان خاصـة ل   

منطقة بغداد ومت االنتهاء من عملية الدمج وسارت على هذا املنوال بقيـة الـدوائر كـدائرة املنطقـة الشـمالية      

نوبية ، وقد اعتمدت عملية الدمج بالدرجـة  ومنطقة الفرات االوسط واملنطقة اجلومنطقة اقليم كردستان 

 االوىل على نسب احلسم يف كل فرع من فروع اهليئة .
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ومت اهــداء املوجــودات الثابتــة الفائضــة عــن حاجــة اهليئــة اىل الــدوائر املمولــة مركزيــا وحســب الضــوابط يف        

 -دوائر :/ب( االهداء ومن هذه ال5الفقرة ) 2013تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لسنة 

 رئاسة جملس القضاء االعلى / حمكمة استئناف الكرخ. .1

 وزارة العدل / دائرة االصالح العراقية. .2

 وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري. .3

 وزارة الداخلية / مديرية مكافحة اجرام الرصافة. .4

 وزارة الداخلية / مديرية محاية الشخصيات واملنشآت احليوية. .5

 هيئة النزاهة. .6
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    التاسع  الفصل 

 

  املعوقات
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 املعوقات
 

خـالل   والـيت نأمـل يف جتاوزهـا    2013ام ـاهليئـة خـالل عـ    عمـل  يف أدناه أهم املشاكل واملعوقات اليت واجهـت  ندرُج

 -:وهي  2014عام 

لسـات املرافعـة   اربيـل ( ج  –سليمانية  –عدم حضور ممثل وزارة املالية يف فروع اهليئة يف ) دهوك  .1

للدعاوى اليت تكون وزارة املالية االحتادية خصمًا فيها على الرغم من قيام االمانة العامة جمللس 

ــيهم القــانونيني علــى احلضــور ومتابعــة مرافعــات          ــوزارات لغــرض حــث ممثل الــوزراء مبفاحتــة ال

 لعام.الدعاوى اليت تكون وزاراتهم خصمًا فيها حفاظًا على أموال الدولة والصاحل ا

، الـــذي  26/2/2013" واملـــؤرخ يف  97عـــدم قيـــام وزارة املاليـــة بتنفيـــذ قـــرار جملـــس الـــوزراء املـــرقم "   .2

 مليـار دينـار حلسـاب تعـويض     ني( ترليـون وثالمثائـة وسـبعة وثالثـ     1.337.000.000.000خصص مبلـغ )  

 املواطنني مما أدى اىل تأخر صرف مبالغ التعويضات وتذمر املواطنني .

ارة املالية مـن صـرف مبـالغ التعويضـات املقـررة مبوجـب قـرارات التعـويض الصـادرة مـن           امتناع وز .3

مـن القـانون    22اسـتنادًا اىل نـص املـادة     2010لسنة  13حماكم البداءة وفقًا لقانون اهليئة النافذ رقم 

املــذكور ممــا ادى اىل تــذمر املــواطنني عنــد مــراجعتهم هــذه اهليئــة ومطــالبتهم بصــرف مبــالغ           

 ض وبتوجيه من وزارة املالية ومديريات التنفيذ.التعوي

تعــذر تنفيــذ القــرارات الصــادرة بــالتعويض مــن اللجــان القضــائية التابعــة هلــذه اهليئــة وامللزمــة       .4

لــدوائر اخــرى غــري وزارة املاليــة مثــل ) الــدوائر البلديــة او احملــافظ اضــافة اىل وظيفتــه ( إلمتنــاع   

كونها مل تتضـمن فقـرة بـالزام وزارة     للقرارات املشار اليها وزارة املالية عن دفع مبالغ التعويضات

مـن قـانون اهليئـة النافـذ قـد الـزم وزارة املاليـة بـدفع مبـالغ           13املالية على الرغم من ان نـص املـادة   

 التعويضات .

 

 

 
 
 
 
 
 



 

81 

 

 

 

 

  العاشر   الفصل 

 

 املالحق
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 2013( يبين نشاط قسم شؤون المواطنين لعام 1ملحق رقم )

 :المدخالت والمخرجات:اوال

 

 

 مجموع الوارد العام من الطلبات

 

 مجموع الصادر العام 

24106 24106 

 

 تفاصيل الوارد العام:

 

اجابات الجهات 

 الرسمية

 

طلبات الجهات 

 الرسمية

 

 البريد االكتروني

 

 صندوق الشكاوى الموقع االلكتروني

0 0 1571 188540 0 

 

 العام:الصادرتفاصيل 

 

مخاطبات الجهات 

 الرسمية

مخاطبات تشكيالت 

الوزارة او الجهة او 

 المحافظة

الرسائل الجوابية عبر الموقع 

االلكتروني والبريد االكتروني 

 للمواطنين

الرسائل الجوابية الخطية 

 للمواطنين

0 . 1571 0 

 

 :موقف االجراءات العام:ثانيا

طلبات 

الخط 

 الساخن

تبليغ 

المواطنين 

بالردود 

 الرسمية

مراجعات 

المواطنين 

اليومية 

 للقسم

عدد 

مقابالت 

المواطنين 

مع 

 المسؤولين

عدد 

االجتماعات 

والندوات 

 العامة

عدد 

الزيارات 

 الميدانية

نشاطات 

 اخرى
 المقترحات المشاكل 

6158 6158 7868 

 

495 

 

0 0 0 0 0 
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 رقم الدعوى وتارخيها ت
سم احملكمةا  نتيجة الدعوى موضوع الدعوى 

1 
2012/ج/2  

/ت156  

جملس االنضباط 

 العام

 الغاء عقوبة

احيلت اىل االدعاء العام للوقوف بعد اكثر من مرافعة 

بالغاء العقوبة   30/12/2012على رأيهم وصدر قرار يف 

 والزالت قيد التدقيقات التمييزية

 21/1/2014وان اخرمراجعة  

2 
2011/ج/428  

/ت123  

جملس االنضباط 

 العام

 الغاء عقوبة

احيلت اىل االدعاء العام للوقوف بعد اكثر من مرافعة 

مت بالغاء العقوبة   30/12/2012على رأيهم وصدر قرار يف 

متييزها من قبل  املدعى عليه ممثل اهليئة  والتزال قيد 

 التدقيقات التمييزية وان اخر مراجعة كانت بتاريخ

21/1/2014 

3 
524 2012/م/  

االنضباط جملس 

 العام

 احتساب خدمة

 صدر قرار برد الدعوى 22/12/2013

 

4 
2012/م/820  

جملس االنضباط 

 العام

 صرف خمصصات مالية

صدر قرار برد  22/12/2013بعد اكثر من مرافعة بتاريخ 

 الدعوى

 

5 
2012/م/993  

جملس االنضباط 

 العام

تغيري الدرجة الوظيفية للمدعي حسب ماورد بعريضة 

 الدعوى

بعد اكثر من مرافعة تركت مراجعة وابطلت يف يوم 

25/2/2013 

6 
2012/م/1075  

جملس االنضباط 

 العام

 3/9/2013يف   برد الدعوى بعد اكثر مرافعة صدر قرار  احتساب راتبه الصحيح واحتساب حقوقه التقاعدية

7 
2012/م/1491  

جملس االنضباط 

 العام

 حول احتساب الدرجة الوظيفية

املرافعة  تؤنفتتركت للمراجعة  ثم اس 3/4/2013تاريخ 

 برد الدعوىصدر قرار   10/10/2013بتاريخ 

 

8 
2012/م/1110  

جملس االنضباط 

 العام

الغاء االمر الوزاري بنقله من اهليئة  اىل وزارة العدل 

 خالفاً  لقانون اهليئة النافذ

 8/9/2013صدر قرار برد الدعوى

9 
2012/م/1111  

 جملس االنضباط

 العام

الغاء االمر الوزاري بنقله من اهليئة  اىل وزارة العدل 

 خالفاً  لقانون اهليئة النافذ

 8/9/2013صدر قرار برد الدعوى

10 
2013/م/473 مت تزويد حمكمة االنضباط العام بالتحقيق االداري ومت الغاء االمر الوزاري املتضمن اقصاءه من الوظيفه جملس االنضباط  

(2ملحق رقم )  

 الدعاوى املقامة أمام جملس االنضباط العام والقضاء االداري
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 ت
سم احملكمةا  موضوع الشكوى 

 نتيجة الدعوى

1 
حمكمة  حتقيق 

 الكرادة

 ادالء معلومات كاذبة

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  وقضائياً  وصدر امر قبض حبق املشكو 

مت تاكيد على مركز شرطة بغداد اجلديدة على تنفيذ امر القبض مبوجب 

متت املراجعة   28/3/2013يف  938الكرادة بالعدد كتاب حمكمة حتقيق 

 وال تزال قيد االجراءات التحقيقية 29/12/2013بتاريخ 

2 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 فقدان كاترجات

وصدر قرار استقدام حبق  اقوال املمثل القانوني ابتدائيا  وقضائيا مت تدوين 

ريقها لغرض املشكو منه ومت اطالق سراحه بكفالة بعد حضوره ومت تف

احيلت اىل  19/3/2013االحالة اىل حمكمة اجلنح وحتديد موعد املرافعة يف 

حمكمة جنايات الرصافة ثم اعيدت اىل حمكمة جنح الكرادة واختاذ القرار 

 بأحالتها اىل هيئة النزاهة

3 
حمكمة حتقيق 

 الكاظمية

قيام احد موظفي التسجيل العقاري بنقل 

عطيفية(  265/10)ملكية العقار املرقم 

 ا ( خمالف760719موضوع الدعوى املرقمة )

لتعليمات التسجيل العقاري املرقم 

1/6/2004( يف 3/1/2/8136)  

ومت طلب الشكوى حبق  25/3/2012يا وقضائيا بتاريخ ئمت تدوين االقوال ابتدا

ص الذي قام باجراءات نقل امللكية وكانت اخر مراجعة تاملوظف املخ

 تزال قيد االجراءات وال 15/12/2013

4 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

بي الذي استهدف حادث التفجري االرها

 موكب رئيس اهليئة

وصدر قرار قاضي التحقيق  بتكثيف  9/1/2013مت تدوين االقوال االبتدائية  يف 

ومت غلق التحقيق   اجلهود ملعرفة الفاعلني وعائدية العجلة املتضررة يف احلادث

 9/1/2013جملهولية احلادث حسب كتاب حمكمة حتقيق الكرادة يف 

لتقدميه شهادة مزورة مت ارسال اوليات التحقيق  العام

19/8/2013يف  7865كتابنا املرقم االداري مبوجب   

اجراء اكثر من مرافعة  صدر قرار برد الدعوى  يف 

3/12/2013 

11 
2013/م/591  

جملس االنضباط 

 العام

املتضمن  6/12/2012( يف 295تعديل االمر الوزاري املرقم )

 تصحيح الدرجة الوظيفية

 24/9/2013قرار برد الدعوى بتاريخ صدر  

12 
2013/ح/283  

جملس االنضباط 

 العام

وجيه تب 18/2/2013يف  37الغاء االمر الوزاري املرقم 

 عقوبة لفت النظر

صدر قرار برد الدعوى يف   21/11/2013متت املرافعة 

5/12/2013 

حماكم التحقيقية املقامة أمام الدعاوى اجلزائ  
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5 
 حمكمة حتقيق البياع

نوع هونداي  610172تعرض السيارة املرقمة 

ستاركس بعهدة السائق ) بالل سالم ثامر ( 

 حلادث مروري

م ضبط مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  وقضائياً  ومت تقديم طلب بعد

 السيارة وتسليم السيارة والسنوية اىل اهليئة ومت صدور قرار قضائي بذلك

ومت تصليح السيارة من قبل مسبب احلادث قرر  القاضي  غلق التحقيق  

 28/3/2013بتاريخ 

6 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

االحتاد  تنفيذ قرار احلكم املتضمن تعويض

 العام للجمعيات الفالحية

ومت غلق التحقيق بتاريخ  املمثل القانوني ابتدائيا  وقضائيا اقوال مت تدوين 

9/10/2013 

7 

حمكمة قضايا النشر 

 واالعالم

 2013/نشر/35

صاحب صفحة الفيس بوك لنشره اخبار 

سم )سم العقرب (ابمسيئة للهيئة   

وبعد املداولة بني  10/12/2013بتاريخ مت تدوين االقوال ابتدائيا وقضائيا 

 قررت احملكمة عرض املواقع موضوع الدعوى على اخلبري اعضاء احملكمة

) ضياء ثابت ( لبيان مدى عالقة املواقع االلكرتونية مبوضوع هذه القضية  

باملشكو منه وتقديم تقرير بذلك وحنن بأنتظار تقرير اخلبري الختاذ 

 16/1/2014امر قبض حبق املتهم بتاريخ الالزم صدر 

8 
حمكمة حتقيق 

 823/2013الكرادة 

تهديد صاحب الدار اجملاورة ملقر اهليئة 

 ملنتسيب محاية اهليئة

 31/12/2013حبق املشكو منه بتاريخ  صدور مذكرة قبض وحتر

9 
حمكمة حتقيق 

 القادسية

جتاوز على رواتب شبكة احلماية 

 االجتماعية

الرتيث يف اقامة الدعوى لقيام السيد حيدر كريم عباس بتسديد املبلغ 

اقساط ومت نقل املوما اليه اىل وزارة الداخلية مبوجب االمر على شكل 

ومت اعالم شبكة احلماية االجتماعية ووزارة  3/6/2013( يف 151الوزاري )

 الداخلية بذلك

10 
حمكمة حتقيق 

 السليمانية

شكوى جزائية خبصوص احلادث الذي  

( منظمات21تعرضت له السيارة املرقمة )  

بغلق الدعوى مؤقتاً  جملهولية  ا رااصدر قرسيد قاضي التحقيق قد ال

/ج من قانون اصول احملاكمات اجلزائية 130السائق والسيارة وفقاً  للمادة 

. 

11 
 حمكمة حتقيق دهوك

مال شكوى جزائية حبق املدعو )مصطفى ك

ة عن اللجنة عبداهلل( وذلك الخفاء احلقيق

ليلها يف الدعويني املرقمنيضالقضائية وت  

(190357) ( و190476)  

 248مت تدوين اقوال املتهم امام قاضي التحقيق وفق املادة  2/1/2013بتاريخ 

ومت  غلق الدعوى مؤقتاً  مبوجب قرار  .ع ومت اخالء سبيله بكفالةق 

وصدق القرار متييزاً  بالعدد  11/2/2013حمكمة حتقيق دهوك بتاريخ 

 27/2/2013بتاريخ  2013/ت/103
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سم المحكمةا رقم الدعوى ت  نتيجة الدعوى موضوع الدعوى 

2013/ب/257 1  

 حمكمة بداءة

 الكرادة

املطالبة باالضرار نتيجة 

غري االعتيادي بعد  االستعمال

اجراء الكشف املستعجل لبناية 

جممع بغداد االول قرب املسرح 

 الوطين

بالزام اهليئة بتأدية مبلغ   5/2/2013وصدر قراريف  مرافعةمن جرت اكثر 

مت تصديق  و ( مليون دينار ومت متييز القرار ضمن املدة  القانونية19.288.500)

 القرار متييزا ..واكتسب الدرجة القطعية

 

2 
2013/ب/213  

2/2013/س720  

 حمكمة بداءة

 الكرادة

اجر املثل نتيجة اشغال بناية 

)املسرح جممع بغداد االول 

الوطين( من قبل اهليئة بعد 

 صدور قرار بالتخلية  للعقار

قررت احملكمة ختام املرافعة وصدر القرار يف  يوم بعد اكثر من مرافعة 

 وقد قابالً  لالستئناف والتمييز قراراً   بالزام اهليئة بدفع اجرة املثل 2013/ 30/4

وصدر قرار بالزام فة  مت استئناف القرار امام حمكمة استئناف بغداد الرصا

مت متييز القرار  21/7/2013اهليئة بدفع اجر املثل قراراً  قابالً  للتمييز يف 

 . 18/8/2013بتاريخ 

3 
2011/ب/2495  

2012/س/102  
ئناف تحمكمة اس

 الكرخ

اجر املثل نتيجة اشغال البناية 

 املخصصة هلذه اهليئة

اجر املثل لثالث بدفع بدل مت الزام املدعى عليه والشخص ا

ً وحاليا  يف حمكمة اس547.600.000)البالغ  ئناف الكرخت(نقض القرار متييزا

حيث قدموا تقريرهم واستمهل  ا خبري 11مت انتخاب   مرافعة وبعد اكثر من 

صدر قرار باحلكم  23/6/2013وبتاريخ  12/6/2013وكيل املستأنف واجلت املرافعة اىل

ً  قدره )ها ئباداكية اىل املستأنف عليه هيئة دعاوى املل ً  382.600.000مبلغا ( دينار قرارا

مت متييز القرار من قبل وكيل املستأنف وارسلت االضبارة اىل و قابال للتمييز

 20/1/2014اخر مراجعة حمكمة التمييز االحتادية 

 

2013/ب/543 4  

 حمكمة بداءة

 الكاظمية

مت طلب وضع اشارة احلجز 

على املبالغ املصروفة لصاحل 

املدعى عليهم يف قسم 

 التعويضات يف اهليئة

صدر قرار برد الدعوى وارسلت اىل حمكمة التمييز بتاريخ  بعد اكثر من مرافعة

 وال تزال قيد التدقيقات التمييزية 10/9/2013

5 995037/2006  

دائرة تنفيذ 

 الرصافة

صرف مبلغ التعويض يف 

995037الدعوى املرقمة   

عن ومت تقديم الدفوع القانونية  26/5/2013مراجعة دائرة التنفيذ بتاريخ  تمت

غري مدين يف هذه االضبارة التنفيذية امنا املدين هي وزارة اهليئة وتبني ان اهليئة 

 املالية .

2013/ب/2360 6  27/8/2013مرافعة  صدر قرار  برد الدعوى بتاريخ بعد اكثر من ملطالبة بتسليم مبلغ التعويض ا بداءة الكرادة 

املقامة أمام حماكم البداءةالدعاوى   
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(360945بالدعوى املرقمة )  

2013/ب/1933 7  بداءة الكرادة 

املطالبة بتسليم مبلغ التعويض 

(151820بالدعوى املرقمة )  

واكتسب القرار 27/8/2013بعد اكثر من مرافعة  صدر قرار  برد الدعوى بتاريخ 

 27/8/2013الدرجة القطعية مبضي املدة بتاريخ 

8 

2012/ب/3617  

رقم االضبارة 

التنفيذية 

(2368/2013. )  

حمكمة بداءة 

 الكرادة

االضرار النامجة عن احلريق 

 يف جممع الواثق

حسمت باحلكم بالتعويض عن االضرار لصاحل  اهليئة بتأدية  30/12/2012بتاريخ 

مبلغ مليون ومائتان ومثانية واربعون لصاحل اهليئة واكتسب الدرجة القطعية 

 . 2368/2013املدة .ومت تنفيذ القرار مبوجب االضبارة التنفيذية املرقمة مبضي 

2013/ب/2941 9  

حمكمة بداءة 

 الكرادة

ة عدم يجاملطالبة بالتعويض نت

 صدور امر اداري باالنفكاك

 28/10/2013بعد اكثر من مرافعة صدر قرار برد الدعوى بتاريخ 

2013/ب/3018 10  

حمكمة بداءة 

 الكرادة

املطالبة بالزام اهليئة بدفع 

ملبغ التعويض يف الدعوى 

(والبالغ  360845املرقمة )

مليون  498.633.332  

 9/9/2013بابطال عريضة الدعوى  يف  صدر قراربعد اكثر من مرافعة  

11 
2013/ب/618  

2013/ب/4176  

حمكمة بداءة 

املدائن احيلت اىل 

حمكمة بداءة 

 الكرادة

بدفع  املطالبة بالزام اهليئة

ملبغ التعويض يف الدعوى 

(والبالغ  935789املرقمة )

مليار دينار 13.541.961.562  

بعد اكثر من مرافعة يف حمكمة بداءة املدائن احيلت اىل حمكمة بداءة الكرادة 

 19/12/2013صدر قرار برد الدعوى بتاريخ  1/12/2013واجلت اىل يوم 

2013/ب/670 12  

حمكمة بداءة 

 املدائن

املطالبة بالزام اهليئة بدفع 

ملبغ التعويض يف الدعوى 

(والبالغ  360086املرقمة )

مليون دينار 200.000.000  

الصدار  19/1/2014حدد يوم  2013/ 22/12بعد اكثر من مرافعة  تاجلت 

 13/2/2014صدر قرار برد الدعوى بتاريخ  القرار

13 
2013/ب/671  

2013/ب/4175  

حمكمة بداءة 

 املدائن

احيلت اىل حمكمة 

 بداءة الكرادة

املطالبة بالزام اهليئة بدفع 

ملبغ التعويض يف الدعوى 

( 937783املرقمة )  

بعد اكثر من مرافعة  احيلت اىل حمكمة بداءة الكرادة اجلت اىل 

 30/1/2014صدر قرار برد الدعوى بتاريخ 23/1/2014

14 
2013/ب/672  

2013/ب/4174  

حمكمة بداءة 

اىل  املدائن احيلت

حمكمة بداءة 

 الكرادة

املطالبة بالزام اهليئة بدفع 

ملبغ التعويض يف الدعوى 

( احيلت اىل  938099املرقمة )

 حمكمة بداءة الكرادة

بعد اكثر من مرافعة  احيلت اىل حمكمة بداءة الكرادة اجلت اىل 

23/1/2014  

2013/ب/3514 15  مرافعة اجلت اىل1/12/2013خبصوص عدم جواز قيام حمكمة بداءة  
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2013/ب/4294  الكرخ 

احليت اىل بداءة 

 الكرادة

املدعي بالتوكل ومتابعة 

الدعاوى امام اللجان القضائية 

 يف مقر اهليئة

 22/12/2013اجلت لغرض التدقيق  11/12/2013

 4/2/2014مرافعة 

16 
2012/ ب/  399  

2014/ب/12  

حمكمة القضاء 

 االدراي

احيلت اىل حمكمة 

 بداءة الكاظمية

لسنة  19االعرتاض على القانون رقم 

اخلاص بادارة العتبات املقدسة  2005

واملزارات الشيعية الشريفة  باعتباره 

 غري دستوري

مة بداءة الكاظمية حسب االختصاص املكاني واعيدت كصدور قرارباحالتها اىل حم

تزال وال  28/5/2013اىل جملس االنضباط ومت الطعن باحالتها ومت متييز القرار يف 

 20/8/2013احالتها اىل احملكمة االحتادية وبتاريخ  تقيد التدقيقات التمييزية مت

اعيدت من احملكمة االحتادية اىل القضاء االداري وقد ورد  كتاب حمكمة القضاء 

 11/12/2013لغرض التبليغ مبوعد املرافعة بتاريخ  2013/ق/399االداري بالعدد 

 22/1/2014تاجلت اىل 

17 
/كشف 205

2011مستعجل/  

 

حمكمة بداءة 

 اربيل

كشف مستعجل امام حمكمة 

بداءة اربيل حول االضرار اليت 

بناية املستاجرة التعرضت هلا 

 من قبل فرع اهليئة يف اربيل

الدعوى مستأخرة بناءاً  على طلب املدعي وملدة ثالثة اشهر وذلك لسفر املدعي 

القانوني بتزويدنا باخر االجراءات بكتابنا لغرض العالج مت التاكيد على ممثلنا 

..ومل يقدم صاحب العقار )طالب الكشف(اي دعوى  2/9/2013يف  8320املرقم 

املعطوف  2/10/2013يف 3299خبصوص اضبارة الدعوى حسب كتاب فرع اربيل املرقم 

كيد مبوجب االعمام املرقم ومت التا1/10/2013قانوني بتاريخ على مطالعة املمثل ال

 لغرض تزويدنا باخر االجراءات 30/11/2013يف  8932

18 
2012/ب/1898  

2013/س21  

 

حمكمة بداءة 

 اربيل

 ةتتضمن الدعوى طلب اجر

املثل عن الفرتة من كانون 

ولغاية  1/12/2011االول 

بناية بدل اجيار عن  31/12/2011

 فرع اربيل

 

ان املدعي قام بتمييز صدر قرار لصاحل اهليئة برد الدعوى اال  13/12/2012بتاريخ 

القرار امام حمكمة االستئناف ..صدر قرار من حمكمة االستئناف بصفتها االصلية 

بتأييد احلكم البدائي فقدم املدعي طعنا بالتمييز امام حمكمة متييز اقليم 

كوردستان واعيدت الدعوى منقوضة اىل حمكمة استئناف اربيل واتباعا للقرار 

هليئة بتأدية بالزام ا 6/11/2013كمة االستئاف  بتاريخ التمييزي صدر قرار من حم

الف دينار ومت متييز القرار ضمن املدة  ثالثة ماليني ومخسمائة 3500000مبلغ 

القانونية ومت التاكيد على املمثل القانوني تزويدنا مبطالعة مفصلة خبصوص 

يف  9071لعدداهليئة لبدل االجيار مبوجب كتابنا با فية االقرار مبشغولية ذمةكي

ومل ترد االجابة  9/1/2014يف 78ومت التاكيد على االجابة  بكتابنا املرقم  11/12/2013

ز القرار يومت متي 21/1/2014مت ارسال وكالة خاصة للسيد )زيد داود حنون( بتاريخ .

 وال يزال قيد االجراءات التمييزية 2/2/2014بتاريخ 

2010/ب/8 19  

 

حمكمة استئناف 

 االنبار

املدعي فيها  دعوى اجر املثل 

صاحب بناية فرع االنبار للفرتة 

 17/8/2009لغاية  14/8/2004من 

حمكمة استئناف وقد صدر قرار يف الدعوى  ا ثالث ا مت ادخال اهليئة شخص

يقضي بالزام اهليئة بدفع مبلغ قدره الذي  12/6/2012االنبار املؤرخ 

 3/3/2013يدت منقوضة وبتاريخ واعومت متييز القرار الف دينار ( 158626)

( الف دينار كاجر مثل 144260صدر قرار  بالزام اهليئة بدفع مبلغ )

مت تصديق احلكم ورد الطعن  2/4/2013للمدعي مت الطعن بالقرار يف 

ومت الطعن تصحيحاً  بقرار حمكمة التمييز االحتادية  18/6/2013بتاريخ 

 التمييزية وال تزال قيد االجراءات 19/8/2013بتاريخ 
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20 12101/2012  

حمكمة بداءة 

 نينوى

 42م  8/1دعوى على العقار املرقم 

نينوى الغربية املشغول من قبل فرع 

 نينوى

 23/7/2013بعد اكثر من مرافعة مت ابطال عريضة الدعوى بتاريخ 

2013/ب/59 21  حمكمة بداءة بلد 

دعوى للمطالبة باجر املثل عن 

مدة استغالل مساحة االرض 

التابعة للمدعية املتجاوز عليها 

 من قبل فرع اهليئة يف بلد

الجناز املتبقي من الدعاوى ومت اجراء الكشف  5/8/2013يف  7720مت التاكيد بكتابنا 

 على العقار حسب كتاب فرع بلد

 ةومت االعرتاض على تقرير اخلبري االول ومت انتخاب ثالث  14/8/2013يف  2094املرقم  

حسب كتاب  30/10/2013خرباء جدد لغرض اجراء الكشف ومت تاجيل املرافعة اىل 

... مت التاكيد على اخر االجراءات مبوجب كتابنا 8/10/2013يف 2486بلد املرقم فرع 

 10/12/2013..وبتاريخ 11/12/2013يف  9072

تاب قرر القاضي الرتيث يف اصدار القرا ر وفتح باب املرافعة من جديد وتوجيه ك

 23/12/2013اىل اهليئة ملعرفة تاريخ  اشغال العقار  اخلاص بفرع اهليئة وحدد يوم 

ومل ترد  9/1/2014يف 78موعد للمرافعة  ومت التاكيد على االجابة  بكتابنا املرقم 

 13/3/2014تأجلت اىل  . االجابة

2013/هـ س/329 22  

حمكمة استئناف 

 دياىل

اقامة دعوى من قبل وزارة 

ة خبصوص عائدية بناية الزراع

 فرع بعقوبة

مت  موعد مرافعة .  22/10/2013فان الدعوى تركت للمراجعة وحدد يوم 

وطلب املمثل القانوني رد الدعوى من ناحية  10/12/2013الرتافع بتاريخ 

اخلصومة واستجابت احملكمة اىل هذا الطلب  وطلب وكيل املستأنف عليه 

ما ورد من دفوع جديدة فاستمهل  عنابة وزير الزراعة اضافة لوظيفته االج

 12/1/2014واجلت املرافعة اىل يوم 

2013/ب/1958 23  

حمكمة بداءة 

 الديوانية

دعوى خبصوص العقار املرقم 

ام اخليل بناية فرع  4/1968

الديوانية نتيجة االضرار اليت 

 حلقت به

 واستئناف  2/1/2014بعد اكثر من مراجعة مت الطعن بالقرار بتاريخ 

ومت حتديد موعد للكشف بتاريخ  2014/ س/174الدعوى وسجلت بالرقم 

لغرض  4/3يف  594ومت ارسال كتاب اىل االدارية واملالية بالعدد  9/3/2014

 تأمني اجور الكشف
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 املالحظات موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

1 

حتقيـــــق حمكمـــــة 

 الرمادي

حتريك دعوى جزائيـة  

)جبار خلـف   املدعو ضد

صاحل( تقدميـه وثيقـة   

 دراسية مزورة

ــدائياً      ــانوني ابتـ ــل القـ ــوال املمثـ ــدوين اقـ مت تـ

وقضـــــائياً  وال تـــــزال   قيـــــد التحقيق/امـــــام  

ــق الرمــادي   جملهوليــة اقامــة   حمكمــة حتقي

يف  2621املشكو منه حسب كتـاب فـرع االنبـار    

22/12/2013   

2 

 

حمكمـــــة حتقيـــــق 

 الرمادي

 

  تزوير وثيقة دراسية  

ــدائياً      ــانوني ابتـ ــل القـ ــوال املمثـ ــدوين اقـ مت تـ

وقضـــــائياً  وال تـــــزال   قيـــــد التحقيق/امـــــام  

ــادي  ــد  حمكمــــة حتقيــــق الرمــ ــزال قيــ وال تــ

االجراءات التحقيقية جملهولية اقامة املشكو 

 منه 

3 

 

 

 

 حمكمـــــة حتقيـــــق

احيلــت اىل النجــف 

ــنح   ــة جــــــ حمكمــــــ

االشـــــرف النجـــــف 

 (2013/ج/2402)

 تزوير وثيقة دراسية

حالة الدعوى اصدر قرار ب 11/12/2013بتاريخ 

ــل االجرامــي      اىل جلنــة العفــو كــون ان الفع

حســــب  2008بقــــانون العفــــو لســــنة  مشــــموال 

   12/12/2013مطالعة املمثل القانوني بتاريخ 

4 

حمكمــــــــة حتقيــــــــق  

 النزاهة يف كركوك

 تزوير وثيقة دراسية

مت صـدور مــذكرة القــاء قــبض حبــق املشــكو  

منـه ومت تزويـد مكتـب التحقيقـات اجلنائيـة      

يف قضــــاء الطــــوز بــــالعنوان الكامــــل للمــــتهم 

بتـاريخ  حسب كتاب فـرع كركـوك الثـاني    

 و اليزال قيد االجراءات 4/12/2013

5 

 

حمكمـــــة حتقيـــــق 

 واسط

 تزوير وثيقة دراسية

ــاحلكم علـــى املـــتهم      2/10/2013 صـــدر قـــرار بـ

ــة  ــار ويف    700000بالغرامــ ــف دينــ ــبعمائة  الــ ســ

حالــة عــدم الــدفع ســبس حبســا بســيطا ملــدة  

ــتكي    ــاء احلـــــق للمشـــ ــهر ..واعطـــ ــة اشـــ اربعـــ

ــة    ــالتعويض ..واتـــــالف الوثيقـــ ــة بـــ باملطالبـــ

الدراســـية املضـــبوطة بعـــد اكتســـاب احلكـــم 

 .الدرجة القطعية 

6 

 

حمكمـــــة حتقيـــــق 

   البصرة

 تزوير وثيقة دراسية

ــدائيا وقضــائيا حســب       ــوال ابت ــدوين االق مت ت

ــرقم    ــرة املــــــ ــرع البصــــــ ــاب فــــــ يف  3604كتــــــ

 ..والتزال قيد االجراءات   30/12/2013

7 

 جنححمكمة 

 الكرادة

 2014/ج/992

 تزوير وثيقة دراسية

مت تــــدوين اقــــوال املمثــــل القــــانوني ابتــــدائياً  

وقضائياً  فيها وصـدر قـرار يتضـمن اسـتقدام     

ــراحه    ــق ســ ــوره واطلــ ــه ومت حضــ ــكو منــ املشــ

صدر قرار جلنة العفـو بعـدم لولـه    بكفالة 

ومتــــت مراجعتــــه اىل    18/3/2013بــــالعفو يف  

احملقــق العــدلي لغــرض االســتكتاب ..بتــاريخ   

قضــية اىل  قــرر القاضــي احالــه ال   26/5/2013

مرافعـــة حمكمـــة جـــنح الكـــرادة وحـــدد يـــوم 

 و التزال قيد االجراءات 18/3/2014

  

الشهادات املزورة دعاوى  
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8 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 تزوير وثيقة دراسية

مت تــــدوين اقــــوال املمثــــل القــــانوني ابتــــدائياً  

وقضــائياً  وقــد صــدر قــرار حمكمــة التحقيــق 

باحالتـــــــه اىل االدلـــــــة اجلنائيـــــــة لغـــــــرض  

املشـــكو منــــه شــــفوياً   ومت تبليــــغ االســـتكتاب  

لغـــــرض احلضـــــور امـــــام احملكمـــــة بتـــــاريخ 

15/12/2013 

9 

حمكمة حتقيق 

 ابو غريب

 شهادة مزورة

غريـب ومت   ال تزال امام حمكمة حتقيـق  ابـو  

ــز     ــبض حبقــــه وال تــ ــدار امــــر قــ ال قيــــد اصــ

ــب     ــديم طلـــ ــة مت تقـــ ــراءات التحقيقيـــ االجـــ

الحالة الدعوى اىل حمكمة حتقيـق الكـرادة   

ــد   ــزال قيـ ــوال  وال تـ ــدين اقـ ــراءات  ومت تـ االجـ

ــانوني. يف   ــل القـ ــد   9/1/2014املمثـ ــزال قيـ وال تـ

 االجراءات

10 
 حتقيقحمكمة 

 الكرادة 

 تقديم شهادة مزورة

ال املمثــــل القــــانوني للهيئــــة مت تــــدوين اقــــو

ــدائ ــربز    ابتـ ــل املـ ــب اصـ ــد طلـ ــائياً  وقـ ياً  وقضـ

ــلية اىل     ــهادة االصـ ــال الشـ ــي ومت ارسـ اجلرمـ

ــاريخ احملكمـــــــة املـــــــذكورة   23/12/2013بتـــــ

اصـــدرت احملكمـــة  قـــرار      بتـــدوين اقـــوال      

ــن     ــورة مـــــ ــط صـــــ ــانوني وربـــــ ــل القـــــ املمثـــــ

ــدين اقـــوال      ــه  ومت تـ ــكو منـ ــكات املشـ مستمسـ

املمثــل القــانوني ومت تزويــدهم باملستمســكات 

...مت صــــدور مــــذكرة  9/1/2014املطلوبــــة يف 

 20/1/2014القاء قبض حبق املشكو منه بتاريخ 
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 املالحظات موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

1 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

خبصوص تزوير 

املستمسكات والوثائق 

املربزة يف الدعوى 

( 498655املرقمة )  

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  

القبض مت تعميم امر قضائياً  وحالياً  و

والتحري  ضد جوليت سلمان خضورة وجنية 

يعقوب ناحوم  من قبل مكتب التحقيق 

القضائي يف حمكمة الكرادة مبوجب كتابهم 

م امر ومت تعمي 10/10/2013يف  2479املرقم 

 عبد اللطيف القبض والتحري  ضد احملاميني

علي كاظم وكريم كاظم كريم  من قبل 

رادة مكتب حتقيق القضائي يف حمكمة الك

ال  10/10/2013يف  2478مبوجب كتابهم املرقم 

تزال قيد االجراءات التحقيقية ومتت 

   9/1/2014املراجعة يف 

2 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

تزوير حجة وفاة ضمن 

مستمسكات الدعوى 

( 896175املرقمة )  

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  

  منهوقضائياً  وصدر امر قبض حبق املشكو 
واحملكمة تتوىل التنفيذ  و مت التاكيد على 

مذكرة امر القبض مبوجب كتاب حمكمة 

.. ومت   7/4/2013يف  1025حتقيق الكرادة 

التاكيد على مذكرة امر القبض مبوجب 

يف  1587كتاب حمكمة حتقيق الكرادة 

وال  9/1/2014وكانت اخر مراجعة    22/5/2013

 تزال قيد االجراءات 

3 

حتقيق  حمكمة 

 الكرادة

تزوير هوية احوال 

مدنية يف الدعوى 

( 498847املرقمة )  

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  

وقضائياً  وصدر امر قبض حبق املشكو منه 

 9/1/2014واخر متابعة يف 

4 

حمكمة  جنح 

 الكرادة 

2014/ج/4  

تزوير شهادة اجلنسية 

العراقية يف الدعوى 

(860023)املرقمة   

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  

وقضائياً  وصدر امر قبض حبق املشكو منها  

 13/11/2013احيلت اىل حمكمة جنح الكرادة يف 

وال تزال قيد االجراءات وحدد يوم مرافعة 

وصدر قرار باحلبس ملدة ستة اشهر  16/2/2014

ق. ع وقرار اخر باحلبس ملدة  298وفق املادة 

 ق.ع 292تة اشهر وفق املادة س

5 

حمكمة  حتقيق 

 الكرادة

تزوير وكالة يف 

الدعوى املرقمة 

(761936 )  

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  

وقضائياً  وصدر قرار استقدام حبق املشكو 

منهما الستقدام املشكو منها سهام مهدي 

قاسم  صدر قرار بتغيري الوصف القانوني من 

( ق . ع 292/298( اىل املادة )289/298املادة )

وتفرد لكل منهم قضية حتقيقية  بتاريخ  

ال قيد االجراءات واخر وال تز 23/12/2013

  9/1/2014مراجعة يف 

6 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة 

ابراز هوية احوال مدنية 

مزورة يف الدعوى 

(491422املرقمة )  

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  وقضائياً  

حيث  27/5/2012وصدر امر قبض حبق املشكو منه 

اعلمنا بتعميم امر قبض الكمال االجراءات 

 والتزال قيد االجراءات .  23/12/2013لقانونية يف ا

 دعاوى تزوير الوثائق الثبوتية امام حماكم التحقيق
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7 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

املدعية محدية   عبداهلل 

صاحل يف الدعوى 

( دائرة 492451املرقمة )

منطقة بغداد ومنظم 

االستمارة يف اللجنة 

 القضائية 

مت تدوين االقوال االبتدائية والقضائية من 

قبل املمثل القانوني ومت طلب الشكوى ضد 

املستفيد من الدعوى امام اللجنة القضائية يف 

(  وكانت اخر 492451الدعوى املرقمة )

وال تزال قيد  23/12/2013مراجعة بتاريخ 

 االجراءات   

8 

حمكمة حتقيق 

 كركوك

شكوى جزائية حبق 

لقيامه بتزوير  موظف

يف  2364الكتاب املرقم 

املعنون اىل  21/8/2012

املصرف الزراعي يف 

 كركوك

صدر قرار باستقدام املشكو منه  واجراء 

املضاهاة ومن خالل مراجعة املمثل القانوني 

قام مكتب مكافحة االجرام يف كركوك 

مبفاحتة املصرف الزراعي يف كركوك  

وبتاريخ لغرض ارسال اصل الكتاب املزور 

ومت التأكيد على مذكرة امر  2/4/2013

القبض حبق املتهم وتزويد مكتب املكافحة 

 بعنوان سكنه احلالي 

10 
حمكمة حتقيق 

 دبس

شكوى جزائية حبق 

لقيامه بتزوير  موظف

يف  194الكتاب املرقم 

من والصادر  18/1/2012

هيئة دعاوى امللكية فرع 

االول كركوك 

ومضمونه تأييد راتب  

املشتكي) فؤاد سعيد 

 حسني (

قرر قاضي التحقيق بعد اكثر من مراجعة 

غلق الشكوى نهائيا لعدم وجود جرمية 

التزوير وعدم وجود دليل عليها بتاريخ 

17/2/2013 
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 نتيجة الدعوى موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

حمكمة حتقيق  1

 الكرادة

قسامات تزوير 

شرعية يف الدعوى 

 (498646املرقمة )

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ومت التأكيد على 

حمكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية وعلى 

صحة صدور القسام الشرعي املقدم ..مت اصدار 

احيلت اىل حمكمة  21/5/2013مذكرة قبض بتاريخ 

االحالة ومت متييز قرار  13/11/2013جنح الكرادة يف 

من قبل وكيل املتهمني واعيدت منقوضة ومت 

 4/12/2013حتديد موعد مرافعة يف 

واجلت اىل  13/12/2013واجلت للتدقيق يف  

ولوقوع التدخل التمييزي من قبل نائب 17/12/2013

املدعي العام و ارسلت االضبارة اىل حمكمة استئناف 

 17/12/2013الرصافة بصفتها التمييزية بتاريخ 

حمكمة  حتقيق  2

 الكرادة

تزوير هوية احوال 

مدنية الدعوى 

 ( 895235املرقمة )

 2013/ج/705

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  وقضائياً  

وصدر امر قبض ..  ال تزال قيد االجراءات واخر 

 9/1/2014مرافعة يف 

حمكمة  حتقيق  3

 الكرادة

تزوير هوية 

االحوال املدنية 

باملشكو اخلاصة 

منهم يف استمارة 

الدعوى املرقمة 

 2( الكرخ/490477)

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ابتدائياً  وقضائياً  

وصدر امر قبض ومت تزويد احملكمة بصورة من 

ومت احالة الدعوى 4/8/2013الوثائق املزورة يف 

من مكتب التحقيق القضائي اىل حمكمة جنح 

فعة للمتهمة الكرادة ومت حتديد موعد مرا

صدر قرار  11/12/2013)حنينة عامر جرب ( بتاريخ 

باالفراج عن املتهمة ومت متييز القرار بتاريخ 

9/1/2014 

حمكمة جنح  4

 الكرادة

أبراز نسخه ضوئية 

 من شهادة مزورة

ــة جــــــنح الكــــــرادة بالعــــــدد      احيلــــــت اىل حمكمــــ

ومت الطعـــن بقـــرار االحالـــة وارســـلت  2012/ج/892

حمكمــــــــة اجلنايـــــــات بصــــــــفتها  االضـــــــبارة اىل  

التمييزيــة و اعيــدت اىل حمكمــة اجلــنح واحيلــت   

ــة يف    ــفتها التمييزيــ ــافة بصــ ــتئناف الرصــ اىل اســ

مت الطعـــن بقـــرار   30/6/2013وبتـــاريخ  13/3/2013

حمكمة اسئناف الرصافة مـن قبـل وكيـل املـتهم     

ــز العــــراق      ــة متييــ ــبار اىل حمكمــ ــلت االضــ وارســ

 24/11/2013خ االحتادية ..واعيدت منقوضة وبتاري

مت تقــديم الئحــة مــن قبــل وكيــل املــتهم لغــرض  

تصــحيح القــرار التمييــزي وارســلت اىل حمكمــة    

 9/1/2014التمييز واخر مراجعة يف 

 

 حمكمة جنح الكرخ 5

 2013/ج/1751

 63تزوير الكتاب املرقم  

بلدية  11/8/2009يف 

احلي )خريي يازع 

سيد( مدعي يف الدعوى 

(بعدم 493100املرقمة )

استفادة املشكو منه 

خريي يازع سيد من 

يف  1992لسنة  116القرار 

حني انه مستفيد من 

 1/2174القطعة املرقمة 

 غريباوية 12م

ــق    ــة حتقيـ ــة اىل حمكمـ ــة االوراق التحقيقيـ مت احالـ

الكرخ حسب قـرار قاضـي حتقيـق حمكمـة واسـط يف      

حســــب مطالعــــة املمثــــل القــــانوني لفــــرع   13/11/2012

ومت احالــــه االوراق  2/4/2013واســــط الــــوارد الينــــا يف  

ــاب   التحقيقيـــة اىل احملكمـــة املختصـــة مبوجـــب كتـ

/احالـــــه يف 2017مكتــــب التحقيـــــق القضــــائي املـــــرقم   

ــدد   4/4/2013 ــرخ بالعـ ــنح الكـ ــة جـ ــاب حمكمـ ..ورد كتـ

لغـــرض تبليـــغ املمثـــل  2/9/2013بتـــاريخ  2013/ج/1751

ومت احلضـــور 13/10/2013القــانوني لتـــدوين اقوالـــه يف  

 31/3/2014وبعد اكثر من مرافعة تأجلت اىل يوم  

 الدعاوى املقامة امام حماكم اجلنح
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 ت

اسم 

 احملكمة

 املالحظات موضوع الشكوى

1 

حمكمة 

حتقيق 

 الكرادة

القضية اجلزائية  موضوعخيص 

( اليت احيلت من  1/2009ق459املرقمة 

هيئة النزاهة اىل احملكمة املذكورة 

(  760692اخلاصة بالدعوى املرقمة ) 

 28م3/1بالعقار املرقم )  املتعلقة

( الذي استند قرار التعويض تاجيات

فيها على قرار مزور منسوب جمللس 

 ورة املنحلقيادة الث

مت تدوين االقوال ابتدائياً  وقضائيا ًً ومت احالتها اىل 

حمكمة حتقيق الكرادة مبوجب الكتاب املرقم 

ً  قيد  10/6/2012يف  10/2138/ش1/2009ق459 وحاليا

االجراءات التحقيقية  وهي لدى مركز شرطة 

مكافحة العلوية ومت تقديم قرارات اللجنة 

اىل ضابط التحقيق القضائية املتعلقة بالشكوى 

  7/1/2013وحسب طلب السيد قاضي التحقيق يف 

مت تقديم طلب من قبل املمثل القانوني بنقل 

 6/5/2013الدعوى اىل دائرة احملقق العدلي بتاريخ 

وصدر قرار احملكمة باحالتها اىل دائرة احملقق 

العدلي يف حمكمة حتقيق الكرادة وقد احيلت 

سة قضاة لغرض الدعوى اىل جلنة تتالف من مخ

دراسة الدعوى ومن ثم االحالة اىل حمكمة 

..  قررت 20/1/2014الكرادة واخر مراجعة  يف 

ق .  289احملكمة تعديل الوصف القانوني من املادة 

ق . ع  حبق اطراف الدعوى   341ق . ع و  340اىل  ع

مع ابقاء الوصف القانوني حبق املتهمني كل من 

حمكمة جنح  6

 الكرادة

تزوير هوية احوال 

مدنية الدعوى 

 (895235املرقمة )

مت تـــــدوين اقـــــوال املمثـــــل القـــــانوني ابتـــــدائياً  

ــبض    ــر قــ ــدر امــ ــائياً  وصــ ــد  ..وقضــ ــزال قيــ التــ

ار اجابـــة مركـــز شـــرطة   ظـــاالجـــراءات وبانت

ــرادة     ــق الكـ ــب حتقيـ ــاب مكتـ ــعب ..ورد كتـ الشـ

ــرقم  ــور   30/9/2013يف  2365املــ ــمن حضــ واملتضــ

ممثلنا القانوني لغـرض تزويـد احملكمـة اعـاله     

ــزورة ..احيلـــ  ــات املـ ــل اهلويـ ــة بأصـ ت اىل حمكمـ

ــر    ــة اخـ ــد مرافعـ ــتم حتديـ ــنح الكـــرادة ومل يـ جـ

 وال تزال قيد االجراءات 24/11/2013مراجعة 

7 

حمكمة جنح 

 الكرادة

 2013/ج/800

تزوير هوية 

االحوال املدنية 

اخلاصة باملشكو 

منهم يف استمارة 

الدعوى املرقمة 

 2( الكرخ/490477)

بعـــد اكثـــر مـــن مرافعـــة صـــدر قـــرار بتـــاريخ   

ــتة اشـــهر وفـــق   27/11/2013 حبـــبس املتهمـــة سـ

 ق.ع 298املادة 

8 

حمكمة جنح 

 الكرادة

 2013/ج/832

تزوير هوية 

االحوال املدنية 

اخلاصة باملشكو 

منهم يف استمارة 

الدعوى املرقمة 

 2( الكرخ/490477)

مت تدوين اقوال املمثـل القـانوني ابتـدائياً  وقضـائياً      

 وصدر امر قـبض .مت تزويـد احملكمـة بصـورة مـن     

ــائق املــزورة يف   ــة الــدعوى  4/8/2013الوث ..ومت احال

من مكتب التحقيق القضائي اىل حمكمة حتقيق 

الكــرادة ومل يــتم حتديــد موعــد مرافعــة للمتهمــة 

اجلـت اىل يـوم     23/12/2013بعد املراجعة حـدد يـوم   

2/2/2014 

سلمان محدي احلكيم  دعاوى   
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فاضل كاظم و باز رؤوف واملتهم سلمان محدي 

      21/1/2014ق . ع بتاريخ  2889/298احلكيم وفق املادة 

2 

حمكمة 

حتقيق 

 الكاظمية

وضوع القضية اجلزائية مخيص 

وهي قضية افردت  1/2009ق583املرقمة 

(  1/2009ق459من القضية اجلزائية 

اليت احيلت من هيئة النزاهة اىل 

املذكورة  اخلاصة بالدعوى احملكمة 

( اليت ختص العقار  760956املرقمة )

تاجيات ( املتعلق بتزوير  8م2/2املرقم )

وثائق وقرارات جملس قيادة الثورة 

 املنحل

مت تدوين االقوال ابتدائياً  وقضائياً  ومت احالتها اىل 

 حمكمة حتقيق الكاظمية مبوجب الكتاب املرقم

والتزال قيد  18/12/2011يف  1/2009/1383ق583

 .     21/1/2014ة اخر مراجعة ياالجراءات التحقيق

 

3 

حمكمة 

حتقيق 

 الكرادة

وضوع القضية اجلزائية خيص م

( اليت احيلت    1/2009ق582املرقمة ت/

من هيئة النزاهة اىل احملكمة 

املذكورة يتعلق املوضوع بتزوير 

( 761956مستمسكات بالدعوى املرقمة )

السالم(  21م4خاصة بالعقار املرقم )

واملدعني فيها ورثة سريوكة صليوا 

 ووكيلهم سلمان محدي احلكيم 

ال ابتدائياً  وقضائياً  ومت احالة مت تدوين االقو

القضية اىل حمكمة حتقيق الكرادة استناداً  لكتاب 

هيئة النزاهة / مكتب حتقيقات الرصافة الصادر 

ونظم كتاب  19/3/2012يف  1/2009/734ق582بالعدد 

من احملقق العدلي اىل جريدة الوقائع العراقية 

ببيان صحة صدور قرار جملس قيادة الثورة 

..ومت 31/12/2012ل املنشور يف اجلريدة يف املنح

التاكيد على وزارة العدل الوقائع العراقية 

مبوجب كتاب حمكمة حتقيق الكرادة بالعدد 

لغرض تزويد احملكمة  28/3/2013( يف 940)

املذكورة بصحة صدور قرار جملس الثورة 

والتزال قيد   4/8/2013املنحل ومتت املراجعة يف 

 21/1/2014ة اخر مراجعة ياالجراءات التحقيق

4 

مكتب 

حتقيقات 

  

 الرصافة

م  1/6القضية اخلاصة بالعقار املرقم )

تاجيات( موضوع الدعوى املرقمة  28

( اخلاص بورثة صاحل امحد 760954)

 فتاح

 اعادة العقار 1/8/2005

 اعادة العقار 14/6/2007

 1/2/2006تصديق يف  2005/ت/7890

 

ابتدائياً  وقضائياً  واحيلت اىل مت تدوين االقوال 

مديرية مكافحة اجلرمية االقتصادية مبوجب 

ومت  25/4/2012يف  1261كتاب النزاهة املرقم 

ومت  11/6/2012يف   4833اعالمنا بالكتاب املرقم 

احالتها اىل حمكمة حتقيق الكاظمية حسب 

االختصاص املكاني أستناداً  لكتاب مديرية مكافحة 

  5/7/2012يف  3526صادية املرقم اجلرمية االقت

ونظم كتاب اىل مكتب حتقيقات الرصافة ملعرفة 

املراحل اليت وصليت اليها الدعوى مبوجب كتابنا 

والتزال قيد االجراءات  11/2/2013( يف 1510)

قيد احلالة  31/12/2013ة اخر مراجعة يالتحقيق

اىل حمكمة جنايات الكرخ  والتزال قيد االجراءات 

 3 21/1/2014ة اخر مراجعة يالتحقيق

5 

مكتب 

حتقيقات 

  

 الرصافة

وهي قضية مت فردها من القضية 

(  1/2009ق459اجلزائية املرقمة ) 

(  760955اخلاصة بالدعوى املرقمة ) 

متعلقة بتزوير وثائق وقرارات جملس 

 قيادة الثورة اليت تتعلق بالعقار املرقم                

 تاجيات ( 28م2/3) 

تدوين االقوال ابتدائياً  وقضائياً  وطلب قاضي مت 

التحقيق تدوين اقوال املمثل القانوني لوزارة الدفاع 

 11/6/2012يف  1/4833وفقاً  لكتاب هيئة النزاهة املرقم ت

والتزال قيد االجراءات التحقيقية ونظم كتاب اىل 

مكتب حتقيقات الرصافة/ هيئة النزاهة ملعرفة 

 17/6/2013مت مراجعتنا ..21/1/2013االجراءات يف 

ملعرفة اخر االجراءات ومت مفاخته دائرة االصالح 

بعدم اطالق سراح املتهم سلمان محدي احلكيم 

بعد انتهاء حمكوميته وصدور اوامر قبض حبق 

املتورطني يف القضية ومت حضور الشهود وتدوين 

والدعوى متوقفة على حضور املمثل القانوني  اقواهلم

ملديرية التسجيل العقاري لغرض تدوين افادته 

   10/11/2013يف  2009ق/585مبوجب كتاب النزاهة املرقم 

ة اخر مراجعة يوالتزال قيد االجراءات التحقيق

21/1/2014 
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6 

مكتب 

حتقيقات 

 الرصافة

تتعلق الدعوى بشكوى قدمت من قبل 

تاجيات(  28م1/6اصحاب العقار املرقم )

ضد  760954موضوع الدعوى املرقمة 

 املتهم سلمان محدي احلكيم 

احيلت اىل احملكمة املختصة للنظر فيها حسب 

االختصاص النوعي واملكاني  ونظم كتاب اىل 

مكتب حتقيقات الرصافة ملعرفة اخر االجراءات 

مت احالة القضية اىل احملكمة  22/1/2013يف 

حتقيق االعظمية مبوجب كتاب هيئة النزاهة 

يف   695كما ورد بكتابهم املرقم  20/6/2011يف  3077

ة اخر يوالتزال قيد االجراءات التحقيق 5/2/2013

 .     15/1/2014 مراجعة

7 
مكتب 

حتقيقات 

 الرصافة

تتعلق الدعوى بشكوى قدمت من قبل 

بعض االشخاص ضد املتهم سلمان 

 محدي احلكيم 

احيلت اىل احملكمة املختصة للنظر فيها حسب 

االختصاص النوعي واملكاني نظم كتاب اىل هيئة 

 13/1/2013النزاهة دائرة حتقيقات الرصافة يف 

ملعرفة اخر االجراءات مت احالتها اىل حمكمة 

حسب كتاب هيئة النزاهة  دائرة حتقيق الكرادة  

والتزال قيد  5/2/2013يف  695التحقيقات املرقم 

 12/1/2014ة اخر مراجعة ياالجراءات التحقيق

قرر قاضي التحقيق مبفاحتة  21/1/2014..بتاريخ 

قلم حمكمة الكرادة لبيان مصري االوراق 

 التحقيقة اخلاصة باملتهم .   

8 

مكتب 

حتقيقات 

 الرصافة

تتعلق الدعوى بشكوى قدمت من قبل 

بعض االشخاص ضد املتهم سلمان 

 محدي احلكيم 

احيلت اىل احملكمة املختصة للنظر فيها حسب 

االختصاص النوعي واملكاني  نظم كتاب اىل هيئة 

 13/1/2013النزاهة / مكتب حتقيقات الرصافة  يف 

مت احالتها اىل حمكمة حتقيق الكاظمية حسب 

 695النزاهة  دائرة التحقيقات املرقم كتاب هيئة 

ة يوالتزال قيد االجراءات التحقيق 5/2/2013يف 

 .     8/1/2014اخر مراجعة 

 

 

 املالحظات موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

1 
 حمكمة

حتقيق 

 الكرادة

بالقضية  وضوعامل صتخي

(  1/2010ق 179اجلزائية املرقمة )

احيلت من هيئة النزاهة اىل اليت 

احملكمة املذكورة واملتعلقة 

 بقيام رئيس اهليئة السابق مبنع

مكتب املفتش العام من اداء 

 واجباته يف اهليئة 

مت تدوين األقوال ابتدائيا  وقضائيا  واحيلت اىل 

حمكمة حتقيق الكرادة وصدر قرار استقدام حبق 

ومت التاكيد املذكور وال يزال قيد اجراءات التبليغ 

على مركز شرطة اجلعيفر مبوجب كتاب 

 2013/ 28/3يف  939حمكمة حتقيق الكرادة بالعدد 

لغر ض تأمني احضار احملكوم امحد شياع الرباك اىل 

احملكمة املذكورة ومتت املراجعة اىل احملكمة من 

ومت التاكيد على دائرة اصالح  26/5/2013قبلنا يف 

احضار املتهم امام  الكبار يف سجن احلارثية على

 2/2/2014واخر مراجعة  قاضي التحقيق

2 

 حمكمة 

 جنح

الكرادة 

2012/ج/481  

اصدار اعمام يقضي الرتيث 

من قبل  بنظر الدعاوى

 اللجان القضائية

احيلت اىل حمكمة اجلنح يف الكرادة وسجلت 

وجرت فيها اكثر من  2012/ج/481بالرقم 

قررت احملكمة  19/11/2013مرافعة بتاريخ 

ق .ع  329الغاء التهمة املسندة اليه وفق املادة 

حصل تدخل متييزي واعيدت واالفراج عنه 

وحدد يوم  4/2/2014الدعوى منقوضة بتاريخ 

 24/3/2014مرافعة يف 

رئيس اهليئة السابقدعاوى   
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3 
مكتب 

حتقيقات 

 الرصافة

قيام رئيس اهليئة السابق باستالم 

كيسات احلاسبات والربيد 

 1/2010ق545 2014/ج/426املركزي 

 26/2/2014بعد اكثر من مرافعة مت حتديد يوم 

موعد للمرافعة وصدر قرار باحلبس البسيط ملدة 

 سنة واحدة

4 

مديرية 

 تنفيذ الكرادة

 فتح(3/2012/ج/100( )1/2009ق295)

 (647/2013)اضبارة تنفيذية

خبصوص الزام رئيس اهليئة 

( 90.000.000السابق بدفع مبلغ )

يون دينار واحلبس الشديد مل

سنوات  ملدة ثالث  

مت تنظيم كتاب من قبل دائرة تنفيذ الكرادة بالعدد 

معنون اىل مركز شرطة  3/4/2013( يف  647/2013)

ن اجلعيفر لغرض تبليغ املدين ومتت املراجعة م

ومل سضر املدين او  20/5/2013قبلنا لتنفيذ الكرادة يف

وكيل عنه لغرض التسديد ومت تنظيم ورقة تبليغ 

اىل املدين عن طريق دائرة االصالح يف سجن 

 9109احلارثية ومت ارساله مبوجب كتابنا بالعدد 

وال تزال قيد االجراءات نظم كتاب  17/12/2013يف

 15/1/2014ارثية يف اىل دائرة االصالح يف موقف احل

ومت  13/2/2014مت تبليغ املتهم بقرار التنفيذ بتاريخ 

تسديد املبلغ من قبل وكيل املتهم يف صندوق دائرة 

 التنفيذ لصاحل خزينة اهليئة

5 

حمكمة جنح 

 الرصافة 

قيام رئيس اهليئة السابق 

برتويج طلبات االستعجال 

  2012/ج/193للمواطنني 

الرصافة وسجلت بالعدد احيلت اىل حمكمة جنح 

موعدا  للمرافعة  12/5/2013وحدد يوم  2012/ج/193

دانة املتهم باحلبس البسيط ملدة ستة وصدر قرار با

بالتعويض  اشهر واعطاء احلق للمشتكي للمطالبة 

عن الضرر الذي حلقه امام احملاكم املدنية علما  انه 

صدر قرار من نفس احملكمة باحلكم البسيط لثالثة 

ر ومت الطعن بالقرار امام حمكمة استئناف اشه

بغداد الرصافة بصفتها التمييزية وجرت بها عدة 

مرافعات وصدر قرار باحلبس البسيط ملدة ستة 

مع االحتفاظ لدائرة املشتكي  12/5/2013اشهر بتاريخ 

باملطالبة بالتعويض امام احملاكم املدنية مت متييز 

قه من قبل القرار من قبل وكيل املتهم ومت تصدي

حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية بتاريخ 

ومت تقديم طلب باعادة احملاكمة من  21/10/2013

قبل وكيل املتهم ومت رد الطلب بالعدد 

حسب كتاب  23/1/2014( بتاريخ 2014/جزاء/16)

النزاهة/ الدائرة القانونية / قسم الدعاوى بالعدد 

 19/2/2014( يف 2/1/1556)ق
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 عقود ايجار فروع الهيئة

 

 عقود شركات خدمة األنرتنيت

 املالحظات بدل االشرتاك مدة اخلدمة أسم الشركة ت

1 
 صروح املعرفة ةشرك

 )دزاين سنرت( سابقاً 

 21/5/2013من 

 20/5/2014لغاية 

  مليون سنويا 1.045.000

2 
 شبكة االرض

 )ايرث لنك(

 15/11/2013من 

 14/5/2014لغاية 

  مليون سنويا 32.400.000

 

 املالحظات مدة عقد األجيار بدل األجيار أسم الفرع ت

 بناية مقر اهليئة 1

مليون  186.000.000

 سنويا

 1/7/2013من 

 31/12/2013لغاية 

 

 مكتب املفتش العام 2

 مليون 70.000.000

 سنويا

 1/6/2013من 

 31/5/2014لغاية 

 

3 

ساحة وقوقف 

 السيارات

6.000.000 

 سنويا مليون

 18/10/2012من 

 17/10/2013لغاية 

 قيد اجراءات التجديد

 ردستان()منطقة أقليم ك

 مليون 50.400.000 اربيل 4

 1/12/2012من 

 31/3/2013لغاية 

 ا واحد ا البدل يدفع قسط

 )منطقة الفرات األوسط(

 النجف االشرف 5

مليون  23.510.000

 سنويا

 1/1/2014من 

 28/2/2014لغاية 

 

 املالحظات عائدية العقار اسم الفرع ت

 مشغول حاليا  وزارة املالية البصرة 1

 هؤمت إخال وزارة املالية تكريت 2

 مشغول حاليا  وزارة املالية بلد 3

 مشغول حاليا  وزارة املالية بعقوبة 4

 هؤمت إخال وزارة املالية دبس 5

 مشغول حاليا  وزارة الشباب والرياضة 1كركوك/ 6

(3ملحق رقم )  

2013جدول بالتعاقدات التي تمت لسنة   
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جدول بالعقارات  اليت جرى 

ختصيصها لفروع   اهليئة

 

 

 

 

 

 هؤمت إخال وزارة املالية واسط 7

 هؤمت إخال وزارة املالية نينوى 8
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 المالحظات والمرحلة التي وصلت اليها القضية موضوعها اسم المكتب رقم القضية ت

1 
 تكريت 

 حتريك شكوى بالدعويني
( تقديم وثائق مزورة  181093و  181085)   

 

مالية قيد التحقيق اطالق سراح املتهم )طارق خليل( بكفالة . الشكوى  1

 حمكمة حتقيق تكريت وقد مت مفاحتة مديرية االدلة اجلنائيةمن 

لربط سوابق املتهم عند ورود االجابة سوف حتال الدعوى اىل 

املختصةحملكمةا  

فأن شكواه قيد واما خبصوص املتهم اهلارب ) حممد عزاوي ابراهيم (  .  2

اما خبصوص الدعويني اعاله فقد مت فتح باب االجراءات التحقيقية 

غري  املرافعة والسري فيها كون واقعة التزوير ثابتة ونتيجة الدعوى

متوقفة على الدعوى اجلزائية وقد صدر قرار  برد الدعويني بتاريخ 

جز على االموال املنقولة وغري املنقولة احلقد مت وضع اشارة   20/12/2011

على اموال املتهمني اهلاربني ومنع سفرهما خارج العراق مت احالة 

 ( بتاريخ289الدعويني اىل حمكمة جنايات صالح الدين وفق املادة )

 لغرض اجناز املتبقي من الدعاوى 7/8/2013مت التاكيد يف  2/4/2013

وبعد اكمال التحقيق واحاله الدعويني اىل حمكمة اجلنايات ولكون 

قررت احملكمة املباشرة  ااحدى الدعويني غيابية واملشكو منه هارب

قررت احملكمة اعادة 23/12/2013باجراءات النشر يف الصحف..بتاريخ

التحقيق لغرض توحيدهما واكمال النواقص حسب كتاب  الدعوتني اىل

7/1/2014يف 21فرع بلد   

2 
2012ق/358  واسط 

تزوير توقيع املشتكي مهدي حسني قاسم على 

732450ورقة التبليغ يف الدعوى   

مت تزويد مكتب حتقيقات واسط بورقة التبليغ ومت احالة االوراق 

مت ارسال النماذج  التحقيقية اخلاصة بالدعوى موضوع البحث..وقد

ومت التأكيد على املمثل القانوني على .. الكتابية اىل احملكمة اعاله

 52اكمال كافة االجراءات القانونية مبوجب كتابنا املرقم 

االجراءات يدوال تزال ق 5/1/2014يف  

3 
2/2011ق182  مكتب حتقيقات الكرخ 

 يتعلق املوضوع باخذ رشوة من قبل السيد

(حيدر جعفر حيدر)  

ومت نقض ( 3/2011/ج2660احيلت اىل حمكمة جنايات الرصافة )

القرار الصادر فيها والتزال القضية قيد االجراءات التحقيقية امام 

حمكمة التحقيق اخلاصة بقضايا النزاهة وقد مت اطالق سراحه 

مت مراجعة هيئة النزاهة  18/6/2013بتاريخ ة بكفالة ضامن

يد على حضور الشهود وتدوين /مديرية حتقيق بغداد ومت التاك

اقواهلم ورفع مطالعة اىل السيد قاضي التحقيق لغرض االطالع 

قيد  التحقيق وبانتظار  واصدار القرار  املناسب. وما زالت القضية

تدوين افادة الشهود رغم التبليغات املستمرة واخر مراجعة 

(4ملحق رقم )  

 القضايا الخاصة بهيئة النزاهة
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15/12/2013  

4 
االخبار املرقم 

1/2008خ1621  

مكتب حتقيقات   

 الرصافة

اخلاص مبوضوع فتح حساب جار لدى مصرف 

البصرة الدولي لالستثمار ومت احالة االخبار 

اىل قسم التدقيق اخلارجي يف هيئة النزاهة 

 الجراء التدقيق الالزم خبصوصه

يف  2008خ/1621مت مفاحتتنا مبوجب كتاب هيئة النزاهة املرقم 

يدهم بالتحقيق لغرض اجراء التحقيق االداري ومت  تزو 5/10/2011

ومت  28/12/2011( يف  20288/ت/1االداري مبوجب كتابنا املرقم ) ق/

ستناداً  ااحالته اىل جلنة التوصية اخلاصة باحلفظ لغرض حفظه 

نظم   29/7/2012يف  1/6396لكتاب هيئة النزاهة الصادر بالعدد ت/

كتاب اىل مكتب حتقيقات الرصافة / النزاهة ملعرفة اخر 

مت  15/12/2013وبتاريخ  20/1/2013االجراءات املتخذة من قبلهم يف 

مراجعة مديرية حتقيق بغداد للوقوف على االجراءات املتخذة 

ة .يات التحقيقوالتزال قيد االجراء  

5 
1/2009خ682  

1/2013/ق181  

مكتب حتقيقات 

 الرصافة

يتعلق بعدم الطعن على القرارات او متييزها 

من قبل ممثلي وزارة املالية )دائرة عقارات 

الدولة( خبصوص القرارات الصادرة عن 

 اللجان القضائية يف اهليئة

نظم كتاب اىل مكتب حتقيقات  وقيد االجراءات التحقيقية 

الرصافة / النزاهة ملعرفة اخر االجراءات املتخذة من قبلهم يف    

مت  5/2/2013يف  695وحسب كتاب هيئة النزاهة بالعدد   20/1/2013

تزويدهم  باالوليات املطلوبة من قبل مكتب املفتش العام يف وزارة 

وبتاريخ نتظار القرار ااملالية ومت عرض االخبار امام انظار القضاء وب

مت مراجعة مديرية حتقيق بغداد للوقوف على  25/6/2013

متت املرجعة  ة .يوالتزال قيد االجراءات التحقيق االجراءات املتخذة

التحقيق  وكان االجراء هو صدور قرار حمكمة 29/10/2013بتاريخ 

املختصة بقضايا النزاهة بتبديل االخبار املذكور اىل قضية 

ولوقوع متييز على القرار ارسلت  2013 1ق181لعدد وسجلت با

االضبارة اىل حمكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية بتاريخ 

21/10/2013  

6 
2/2012خ  136 الكرخمكتب حتقيقات    

عطيفية  25/ 151يتعلق املوضوع بالعقار املرقم 

 املسجل باسم امحد حممد شاكر

نظم كتاب اىل مكتب حتقيقات الكرخ / النزاهة ملعرفة اخر 

وردت اجابة هيئة   20/1/2013االجراءات املتخذة من قبلهم يف    

  5/2/2013يف  695النزاهة دائرة التحقيقات مبوجب كتابهم  بالعدد 

حيث مت خماطبة وزارة العدل مكتب املفتش العام من قبلهم لغرض 

تخذة خبصوص العقار موضوع الدعوى وال متابعة اخر االجراءات امل

 تزال قيد االجراءات

7 
2011/ 1خ  1285  

17/2013/ق200  

االنبارمكتب حتقيقات   

الدفار  3م  2/  80يتعلق املوضوع بالعقار املرقم 

يف  377مبحافظة االنبار وتزوير الكتاب املرقم 

13/2/2011  

 10/12/2013يف  9038مت توجيه كتاب اىل فرع االنبار بالعدد 

طلب  لغر ض مراجعة هيئة النزاهة /مكتب حتقيق االنبار

املمثل القانوني تزويدة بوكالة لغرض تدوين اقواله حسب كتاب 

وقد نظمت  وكالة خاصة للممثل  19/12/2013يف  2609االنبار املرقم 

وال تزا ل قيد  19/1/2014القانوني  حممد حسن علي بتاريخ 

 االجراءات
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8 

365 1/2011ق  

1/2011ق447  

1/2013/ق1354  

مكتب حتقيقات 

 الرصافة

موظفيتعلق املوضوع باخذ رشوة من قبل   

القضية قيد االجراءات التحقيقية يف حمكمة التحقيق املختصة 

بقضايا النزاهة لغرض احالتها اىل حمكمة املوضوع و مت ارسال امر 

القاء القبض اىل دائرة الفرات االوسط اخلاص باملتهم مبوجب 

..وقد ورد كتاب هيئة النزاهة م ت 29/5/2013يف 7019كتابنا املرقم م

لغرض تبليغ الكفالء  10/7/2013يف  15/ 2011/ 1ق 1/447ب /ت/ش

)ضياء حسني عبد الكريم (و)موسى حميسن كاظم (للحضور امام 

يغ الكفالء بذلك ومت ارساهلا اىل هيئة مديرية حتقيق بغداد ومت تبل

 28/11/2013وقد طلب السيد قاضي النزاهة بتاريخ  النزاهة 

صورة من قرار حمكمة جنايات الرصافة املرقم 

القاضي بالغاء التهمة املوجهة ضد املتهم معد  2013/ج/2254

15/12/2013واخر مراجعة  لخي مجيل  

9 

قضية النزاهة 

( 3/2010ق594)

القضية تتعلق ب

 اعاله

 البصرة

 16/9/2008( يف 1497تزوير الكتاب املرقم )

املنسوب صدوره اىل اللجنة القضائية يف 

البصرة واملعنون اىل مديرية التسجيل العقاري 

يف البصرة خبصوص رفع اشارة عدم التصرف 

 عن العقار املرقم 

اخلليلية( 366/2)  

الدعوى قيد االجراءات  ياً وقضائياً  والتزالئمت تدوين االقوال ابتدا

نظم كتاب اىل مكتب حتقيقات البصرة / النزاهة  التحقيقية

مت ارسال   20/1/2013ملعرفة اخر االجراءات املتخذة من قبلهم يف     

لغرض ترشيح ممثل قانوني  17/8/2013كتاب اىل الفرع بتاريخ 

يف  8932كيد مبوجب االعمام املرقم ملتابعة الدعوى ومت التا

لغرض تزويدنا باخر االجراءات 30/11/2013  

10 
1/2010ق342  

مكتب حتقيقات 

 الرصافة

ستمرار اجلمع بني اتتعلق القضية ب

الراتب التقاعدي واجر العقود املربمة مع 

 اهليئة

ومت ارسال توصيات  مت تدوين االقوال ابتدائيا  وقضائياً 

اللجنة التحقيقية اىل هيئة النزاهة مبوجب كتابنا املرقم 

ورد  والتزال قيد االجراءات التحقيقية  16/4/2013يف  6072

 26/5/2013يف  1/2013/24ق342كتاب هيئة النزاهة املرقم 

لغرض تزويدهم باملستمسكات الثبوتية للمتجاوزين وبيان 

العام ومت خماطبة الدائرة مقدار الضرر احلاصل باملال 

االدارية لغرض تزويدنا باملستمسكات ومتت مفاحتة جلنة 

التضمني لبيان الضرر احلاصل باملال العام مبوجب كتاب 

.. وان  22/6/2013يف  7259/شعبة اللجان التحقيقة بالعدد 

وال تزال قيد االجراءات 15/12/2013اخر مراجعة بتاريخ   

11 
1/2013ق 11  

النزاهةهيئة   

 مديرية حتقيق

 بغداد

 تتعلق الدعوى التلبس بالرشوة اخلاصة

(املوظف باملتهم املوقوف)فؤاد امحد صاحل

 يف اهليئة

مت تدوين االقوال ابتدائيا  ومت ارسال االوراق التحقيقية اىل 

حمكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة مبوجب كتاب 

هيئة النزاهة /دائرة التحقيقات /مديرية حتقيق بغداد 

..مت توجيه 13/3/2013يف  1/2013/272ق 11بالعدد م ت ب/

 7/5/2013كتاب تبليغ اىل الشهود واملمثل القانوني بتاريخ 
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صدر قرار باحلكم  20/5/2013لغرض حضور املرافعه بتاريخ 

ثالث سنوات مع اعطاء احلق للهيئة بالتعويض امام 

سب القرار الدرجة القطعية ..اكت احملاكم املختصه

متييزا بتصديقه  

12 
2/2013/ق249  

 هيئة النزاهة

 مديرية حتقيق

 بغداد

من مكتب املفتش العام  دعوى حمالة

تتعلق باملشتكي املواطن حممد نافع 

رؤوف مصطفى موضوعها خروقات 

 ادارية ومالية

مت مراجعة هيئة النزاهة/ مديرية 26/6/2013بتاريخ 

حتقيق بغداد وتبني   ارسال كتاب من املديرية املذكورة 

لبيان فيما اذا  30/5/2013اىل مكتب املفتش العام بتاريخ 

قات ادارية او مالية واجراء حتقيق اداري والتزال توجد خرو

القضية قيد التحقيق وبانتظار تدوين اقوال املشتكي واخر 

15/12/2013مراجعة   

 

13 
10/2013ق 106  

مكتب حتقيق النجف 

 االشرف

واملشكو )علي مرتضى حممد ( املشتكي

القاضي )عبد احلسني راهي  منهم 

فرعون( وعضو اللجنة القضائية )عبد 

التالعب حول االمري عبيد سعدون( 

(995054بالدعوى املرقمة )  

قرر قاضي التحقيق تدوين ملحق بأفادة  24/6/2013بتاريخ 

املشتكي ) علي مرتضى حممد ( ومت ارسال ورقة تبليغ  

املوجود يف  بذلك ومل يتم تبليغة لعدم وجوده يف العنوان

اضبارة الدعوى  وحسب كتاب مكتب حتقيق النجف 

وكتاب  5/8/2013يف  7/ 2013/ 10ق 10/106االشرف بالعدد م ت

قرر السيد قاضي   27/8/2013يف  923مكتب املفتش العام 

رفض الشكوى وغلق التحقيق  4/8/2013التحقيق بتاريخ 

 نهائيا

14 
2011ق/179  

مكتب حتقيقات 

 واسط

مقامة حبق املتهم )امحد حايف دعوى 

 عباس(

مت تدوين اقوال املمثل القانوني ومت طلب توضيح بشأن 

استالم مبلغ التعويض من قبل املدعي عليه حممد باقر 

كشكول حيث تبني ان قرار اللجنة القضائية  باعطاء مبلغ 

التعويض للمدعي عليه اعاله باعتباره املالك االصلي  

التالي تعترب الدعوى غري ملزمة للعقارموضوع الدعوى وب

لدائرتنا بشئ كون اجراءات نقل امللكية هي من اختصاص 

دائرة التسجيل العقاري حسب مطالعة املمثل القانوني 

. 3/9/2013بتاريخ   

15 
13/2013ق31  

مكتب حتقيقات 

 كركوك

جتاوز السيد) زاهر عباس زاير (على 

 رواتب شبكة احلماية االجتماعية

مت ربط حجة وفاة بالدعوى مع صحة صدورها تثبت وفاة 

املشكو منه) زاهر عباس زاير( ومت عرض االوراق 

التحقيقية على السيد قاضي حتقيق كركوك الصدار 
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القرار املناسب  حسب ما ورد مبطالعة ممثلنا القانوني يف 

نظراً  لوفاة املشكو منه بعد التأكد من صحة   2/7/2013

فاة فقد اصدر قاضي حمكمة حتقيق صدور شهادة الو

كركوك قراراً  بغلق الدعوى حسب مطالعة املمثل 

18/8/2013القانوني يف   

16 
13/2013ق30  

مكتب حتقيقات 

 كركوك

جتاوز السيد )احسان حسني ابراهيم( 

 على رواتب شبكة احلماية االجتماعية

مت تبليغ دائرة التشغيل والقروض/ قسم عمل كركوك من 

النزاهة وللمرة الثانية بغية حضور املمثل القانوني قبل هيئة 

لغرض تدوين افادته خبصوص القضية موضوع البحث .حسب 

رفضت الشكوى  2/7/2013ما ورد مبطالعة ممثلنا القانوني يف 

وغلق التحقيق من قبل قاضي حتقيق كركوك بتاريخ 

كون مبلغ القرض املستلم من قبل املشكو منه  28/7/2013

بل تعاقده مع اهليئةاستلمه  ق  

17 
1/2013ق 785  

 هيئة النزاهة

 مديرية حتقيق

 بغداد

شكوى السيد)فاضل علي رضا حممد 

علي( خبصوص الدعوى 

(896132املرقمة)  

 17ورد كتاب هيئة النزاهةاملرقم م ت ب /ت/ش 

لغرض تبليغ املمثل القانوني  9/9/2013يف  1/2013/2ق785/

 21/10/2013ومت تدوين االقوال ابتدائيا بتاريخ  لتدوين اقواله

وقد صدر قرار بغلق التحقيق بتاريخ  23/10/2013وبتاريخ 

15/12/2013واخر مراجعة  لعدم كفاية االدلة. 17/11/2013  

 

18 
1/2013ق 581  

 هيئة النزاهة

 مديرية حتقيق

 بغداد

شكوى السيد)عبد املنعم امحد حممد( 

(واليت 490008املرقمة)خبصوص الدعوى 

/الداودي20م7/55ختص العقار املرقم  

 17ورد كتاب هيئة النزاهةاملرقم م ت ب /ت/ش 

لغرض تبليغ املمثل القانوني  22/9/2013يف  1/2013/2ق581/

 22/10/2013..مت تدوين االقوال ابتدائيا بتاريخ  لتدوين اقواله

ة ومت االسئل عنوقد استمهل لغرض تقديم افادة واالجابة 

وال تزال قيد  24/10/2013تدوين االقوال قضائيا بتاريخ 

15/12/2013االجراءات التحقيقية  واخر مراجعة   

19 

1/2010ق 18  

2013/ج/607  

2013/ج/498  

من حمكمة  حمالة

 اىل جنح الرصافة

 هيئة النزاهة

التدخل باعمال اهليئة التمييزية من قبل 

 السيد

داود حسنيعوف عبد الرمحن و السيد وسام   

صدر قرارباحلكم على املدانيني باحلبس البسيط ملدة ستة 

من قبل  مت نقض القرار 2013/ج/607اشهرمبوجب قرار احلكم 

حمكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية واحيلت اىل هيئة 

صدر قرارباحلكم على املدان   14/8/2013النزاهة املختصة ..وبتاريخ 

وسام حسني داود  باحلبس البسيط ملدة ستة اشهرمبوجب قرار 

واالحتفاظ لدائرة املشتكي بأقامة دعوى  2013/ج/498احلكم 

للمطالبة بالتعويض و مت فرد االوراق التحقيقية للمتهم وسام 

حسني من هذه القضية وبقيت هذه القضية ختص املتهم )عوف 
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حيث اعيدت اىل هيئة النزاهة بالقرار التمييزي عبد الرمحن( 

الصادر من حمكمة االستئناف والقاضي بنقض قرار احلكم الصادر 

واعادة اضبارة الدعوى اىل  2013/ج/498من حمكمة اجلنح املرقم 

حمكمة التحقيق الكمال التحقيق اما خبصوص املتهم )وسام 

ملركزية  حسني(اخذت رقم جديد وارسلت اىل حمكمة التحقيق ا

لغرض احالتها اىل  27/11/2013يف  718مبوجب كتاب هيئة النزاهة 

15/12/2013حمكمة املوضوع واخر مراجعة   

20 
1/2013/ق270  

مكتب حتقيقات 

 كركوك

صدور قرارين قضائيني ملصلحة املدعو )جبار 

 خليفة سلطان(

ومت  12/11/2013مكتب حتقيق كركوك بتاريخ  متت مراجعة

مت تدوين  17/11/2013الوراق التحقيقية وبتاريخ االطالع على ا

اقواله قضائيا ومت بنفس اليوم مفاحتة حمكمة بداءة كركوك 

كيفية اصدار  ملعرفة 1/2008/ب92لدعوى البدائية لغرض ارسال ا

خاصة تيماري باسم  53م211/35قرار باعادة تسجيل القطعة املرقمة 

قرر   3/12/2013لقانوني يف املشكو منه وقد تأيد ذلك مبطالعة املمثل ا

قاضي حتقيق كركوك مفاحتة مديرية التسجيل العقاري 

م  35/211خبصوص تدوين اقوال ممثلهم القانوني خبصوص العقار  

خ ت كما قامت مبفاحتة حمكمة بداءة كركوك لبيان طريف  53

يف  5570( حسب كتاب فرع كروك االول 2013/ب/317الدعوى 

17/12/2013  .  

21 
1/2013/ق1838  

 هيئة النزاهة

 مديرية حتقيق

 بغداد

دعوى خبصوص التداخل الوظيفي اخلاصة 

 باملتهم )عبد احلق محدان علوان(

 17ورد كتاب هيئة النزاهةاملرقم م ت ب /ت/ش 

اىل الدائرة القانونية بتاريخ  5/11/2013يف  1838/2013/2/

هيئة  املوما اليه باحلضور اىل لغرض تبليغ ..4/12/2013

هيئة مت خماطبة  .. مديرية حتقيق بغداد / النزاهة

 9025مبوجب كتابنا املرقم  مديرية حتقيق بغداد / النزاهة

العالمهم بنقل خدمات املوما اليه اىل وزارة  9/12/2013يف 

يف   493املالية /شركة التأمني مبوجب االمر الوزاري 

15/12/2013وكانت اخر مراجعة  12/11/2013  

 

22 
1/2013/ق1840  

 هيئة النزاهة

 مديرية حتقيق

 بغداد

دعوى خبصوص التداخل الوظيفي اخلاصة 

 باملتهم )فرج اهلل هويش عبيد(

 17ورد كتاب هيئة النزاهةاملرقم م ت ب /ت/ش 

اىل الدائرة القانونية بتاريخ   5/11/2013يف  1840/2013/2/

هيئة  املوما اليه باحلضور اىل لغرض تبليغ ..4/12/2013

.. ومت توجيه كتاب اىل مديرية حتقيق بغداد / النزاهة

 9/12/2013يف  9024دائرة منطقة بغداد /فرع بغداد بالعدد 

لغرض تبليغ املتهم مبضمون كتاب النزاهة  وحضر  املوما 
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15/12/2013اليه بتاريخ   

23 
1/2013/ق1839  

 هيئة النزاهة

 مديرية حتقيق

 بغداد

الوظيفي اخلاصة دعوى خبصوص التداخل 

 باملتهم )انتصار حسن فرحان(

 17ورد كتاب هيئة النزاهةاملرقم م ت ب /ت/ش 

اىل الدائرة القانونية بتاريخ  5/11/2013يف  1839/2013/2/

هيئة  املوما اليها باحلضور اىل لغرض تبليغ  ..4/12/2013

.. ومت توجيه كتاب اىل مديرية حتقيق بغداد / النزاهة

 9/12/2013يف  9026/شعبة احلرس بالعدد املكتب اخلاص 

لغرض تبليغ املتهمه مبضمون كتاب النزاهة . مت طلب 

حضور املتهمة امام قاضي النزاهة لغرض تدوين اقواهلا 

15/12/2013ومت تبليغها بتاريخ    

24 
1/2013/ق1842  

 هيئة النزاهة

 مديرية حتقيق

 بغداد

دعوى خبصوص التداخل الوظيفي اخلاصة 

)كاظم نعيم نصيف( باملتهم  

 17ورد كتاب هيئة النزاهةاملرقم م ت ب /ت/ش 

اىل الدائرة القانونية بتاريخ  5/11/2013يف  1842/2013/2/

هيئة  املوما اليه باحلضور اىل لغرض تبليغ  ..4/12/2013

..ومت توجيه كتاب اىل مديرية حتقيق بغداد / النزاهة

االشرف بالعدد دائرة منطقة الفرات االوسط /فرع النجف 

لغرض تبليغ املذكور مبضمون كتاب  9/12/2013يف  9029

النزاهة ومت  اخالء سبيل املتهم بكفالة واحالة االوراق اىل 

(240احملكمة املختصة بقضايا النزاهة وفق املادة )  

15/12/2013واخر مراجعة   11/12/2013ق . ع بتاريخ   

25 
1/2013/ق1841  

 هيئة النزاهة

يقمديرية حتق  

 بغداد

دعوى خبصوص التداخل الوظيفي اخلاصة 

 باملتهم )نوشريوان سامي رفعت(

 1841/2013/2/ 17ورد كتاب هيئة النزاهةاملرقم م ت ب /ت/ش 

.. لغرض 4/12/2013اىل الدائرة القانونية بتاريخ  5/11/2013يف 

تبليغ املوما اليه باحلضور اىل  هيئة النزاهة / مديرية حتقيق 

خماطبة هيئة النزاهة / مديرية حتقيق بغداد بغداد.. مت 

وذلك العالمهم  9/12/2013يف  9027مبوجب كتابنا املرقم 

مت  15/8/2013يف   241بانتهاء عقد املذكور مبوجب االمر الوزاري 

طلب حضور املوما اليه امام قاضي النزاهة لغرض تدوين اقواله 

15/12/2013واخر مراجعة   
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26 
13/2013ق278  

حتقيق مكتب 

 كركوك

خ ت  53م 9/2088اقامة دعوى خبصوص العقار 

وغري مسجلة يف اهليئة    

اصدر القاضي قرار  19/1/2014بعد اكثر من مراجعة بتاريخ 

 بغلق الدعوى ورفض الشكوى لعدم توفر اي جرمية
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 املوضوع تارخيه رقم ت

حتقيق حول عدم امكانية الوصول اىل البيانات واملعلومات املوجودة يف السريفرات  6/2/2013 723 1

 املستلمة من قبل السفارة العراقية يف النمسا 

2 

يف  3111التحقيق يف كيفية قيام السيد ياسر عامر مدير فرع البصرة بتحرير الكتاب  18/2/2013 902

 اىل وزارة البلديات بدون علم سلسلة املراجع  27/2/2012

3 

( 610158و  610167التحقيق يف اسباب عدم تصليح السيارتني نوع هونداي ستاركس ) 14/2/2013 885

 على الرغم من استالم مبلغ التعويض املستلمة من قبل زيدون سيى وامحد قاسم

4 

التحقيق حول االخطاء االدارية اخلاصة مبباشرة السيد خالد مطشر حسني  19/2/2013 917

 وتسلمه رواتبه رغم صدور امر وزاري باالستقالة 18/10/2012واملستقيل بتاريخ 

5 

بعد ان قدمت جلنة التحقيق مبوضوع الفروقات احلاصلة باملوجودات الثابتة  21/2/2013 952

 املطابقة تقريرها

6 

التحقيق يف صحة املعلومات يف التظلم املقدم من قبل السيد امحد خليل رئيس  11/3/2013 1234

 مالحظني يف دائرة املنطقة اجلنوبية 

7 

التحقيق يف موضوع خلع الباب ملخزن حفظ االضابري واالوليات العائد اىل الدائرة  13/3/2013 1288

 القانونية وبعثرة املوجودات

8 

تسعني  390م660/2التحقيق حول عدم وضع اشارة عدم التصرف على العقار املرقم  26/3/2013 1475

 52322موضوع الدعوى 

9 

تشكيل جلنة للتحقيق حول عدم اجناز اجابات الكتب واملوافقة على احالتها اىل  14/2/2013 868

 صاحل امحدموظف اخر واخلاصة بالسيدة نهلة 

10 

نوع متسيو بوشي بيك اب  259744التحقيق يف الية استالم الوقود للسيارة املرقمة  9/4/2013 1752

 ومقدار املبالغ اليت صرفت دون وجه حق

11 1875 24/4/2013 

التحقيق حول وقوع احلريق داخل احد الكرفانات املوجودة يف فرع البصرة يوم االحد 

7/4/2013 

 28/1/2013احملتويات املوجودة يف االمييل املؤرخ  30/1/2013 587 12

 التناقض احلاصل يف عدم حضور املوظفني والتواقيع عدم تسجيل االمساء 5/5/2013 2027 13

14 

عدم قيام كادر اللجنة القضائية يف فرع اربيل باحالة عدد من الدعاوى اىل اللجنة  19/6/2013 2796

( و 4695القضائية لغرض حتديد موعد مرافعة وعدم قيامهم بعرض الدعويني )

 ( على القاضي 4696)

 اساب تأخري رفع موازين املراجعة لشهر اذار يف مواعيدها احملددة  2/7/2013 3024 15

16 3023 2/7/2013 

 498646االختالف يف تواريخ القسامات الشرعية وحجة الوفاة املقدمة يف الدعويني )

 (48950و 

17 3135 9/7/2013 

اسباب عدم نقل االرشيف فرع بغداد اىل حماكم االستئناف على الرغم من حصول 

 املوافقات 

 بغداد يف بناية ساحة الواثقاسباب نشوب حرق يف غرفة االرشيف التابع لفرع  9/7/2013 3134 18

19 3180 11/7/2013 

دون اذن مسبق وعدم مواظبته على  27/6/2013خروج السيد زيد ناظم حممد بتاريخ 

 العمل 

20 3317 23/7/2013 

اساب اختفاء سجل الذمة اخلاص باللجنة القضائية يف فرع الكرخ الثالثة )جلنة 

 القاضي عبد الكريم فتحي موسى(

 عدم تزويد ديوان الرقابة املالية مبعامالت القرارات  الصادرة اخلاصة بالتعويضات   30/7/2013 3455 21

22 3709 21/8/2013 

( اىل الدائرة القانونية دون ان 768837التحقيق يف كيفية ارسال الدعوى املرقمة )

 يؤشر ذلك يف حاسبة قسم التعويضات

23 

وتشابك االيدي بني عباس كاظم اربيح والسيد ستار  التحقيق حول حدوث شجار 25/9/2013 4345

 جبار طارق

24 2855 23/6/2013 

( ضمن اجلرد املوحد 769267(و )762573التحقيق حول عدم درج الدعويني املرقمتني )

 لفرع بغداد

2013التحقيقية املنجزة لسنة  اجملالس  
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 املوضوع تارخيه رقم األمر ت

1 

884 

 

14/2/2013 

بغداد اوبرتا  263827التحقيق حول كيفية استالم السيارة املرقمة 

 وال تزال عطالتها مل يتم تصليحها من قبل مسبب الضرر

2 

1266 

 

12/3/2013 

التحقيق يف تدقيق اجور اخلرباء واعرتاضات ممثلي وزارة املالية 

 السابقة  وتدقيقها مع السجالت املاليةوالسنوات  2011لسنة 

3 

1410 

 

19/3/2013 

( املقامة امام 494891التحقيق يف كيفية فقدان الدعوى املرقمة )

 اللجان القضائية يف فرع بغداد

4 

2566 

 

9/6/2013 

مع  2012اسباب عدم مطابقة املبلغ الظاهر يف ميزانية املراجعة لسنة 

 قوائم اجلردجمموع املبالغ الظاهرة يف 

5 

2512 

 

3/6/2013 

وجود فروقات باملوقف الشهري لفرع اربيل فيما خيص االعداد 

 الفعلية للدعاوى احملسومة واملستلمة

6 

2511 

 

3/6/2013 

شمولة بقانون اهليئة امل(دعاوى باخلطأ ضمن الدعاوى غري 10ادراج )

 مع العرض ان تلك الدعاوى مشمولة بقانون اهليئة

7 

3022 

 

2/7/2013 

اىل هيئة الطعن  494491التحقيق يف عدم ارسال الدعوى املرقمة 

اىل اللجنة وحفظ الدعويني يف ارشيف  765661وعدم اعادة الدعوى 

 الفرع

8 

2944 

 

27/6/2013 

 494561عدم ربط قرار تصحيح القرار التمييزي يف املعاملة املرقمة 

 التعويضاتواليت مت ابطال صكوكها واعادتها اىل قسم 

9 

2946 

 

 ( دعاوى لفرع تازة مل يتم ادراجها ضمن قاعدة بيانات الفرع6وجود ) 27/6/2013

10 

3941 

 

 الشكوى املقدمة من قبل السيد ) سامر حسني علي ( 3/9/2013

11 

4083 

 

11/9/2013 

من قبل املوظف  11/8/2012يف  13061التحقيق حول تزوير الكتاب املرقم 

 حممد () لقمان حممود 

12 

4624 

 

7/10/2013 

حسم الدعاوى يف فرع اربيل دائرة منطقة اقليم كوردستان بعدم 

 تقديم الدعاوى يف موعدها وتأخر اكمال التبليغات

13 

4726 

 

10/10/2013 

التحقيق حول احلادث االرهابي الذي ادى اىل حدوث اضرار بالسيارة 

 )بالل سالم ثامر(( هونداي ستاركس بذمة السيد 610172املرقمة )

14 

4841 

 

 دعاوىاحالة عشر التحقيق حول قيام فرع اربيل ب 23/10/2013

15 

4905 

 

24/10/2013 

وتزوير كتاب فرع  361424التحقيق حول تزوير قرار احلكم املرقم 

 اربيل

16 

5025 

 

30/10/2013 

امام اللجنة  44309التحقيق حول عدم عرض الدعوى املرقمة 

 فرع اربيلالقضائية يف 

17 

5260 

 

17/11/2013 

التحقيق حول عدم قيام فرع اهليئة البصرة بتسليم الليبالت غري 

 املستخدمة وكذلك امللصق الرابع

18 

2945 

 

27/6/2013 

التحقيق حول حتديث اغلب الدعاوى فرع بغداد وعدم ادخال 

 الدعاوى ضمن اجلرد اخلاص بالفرع

 

 

 

) قيد االجناز (   2013جان التحقيقية لسنة لال  
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 ملحق رقم )5( يتضمن عدد اللجان القضائية ونواب االدعاء العام وممثلي التسجيل العقاري

 عدد القضاة عدد اللجان اسم الفرع ت

عدد نواب االدعاء 

 العام

ثلي التسجيل ممعدد 

 العقاري

 2 1 2 2 بغداد 1

 1 1 1 1 بعقوبة 2

 1 1 1 1 خانقني 3

 1 1 1 1 االنبار 4

 1 1 1 1 دهوك  5

 0 0 0 0 السليمانية 6

 1 1 1 1 اربيل 7

1كركوك  8  1 1 0 1 

2كركوك  9  1 1 1 1 

 1 2 1 1 تازة 10

 0 0 0 0 نينوى 11

 1 1 1 1 بلد 12

 1 1 1 1 كربالء  13

 1 1 1 1 النجف 14

 2 1 1 1 البصرة 15

 15 13 14 14 اجملموع
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 2013 نةفعالً لس رجات والعناوين الوظيفية المصروفة والمشغولةالد ( يتضمن6) ملحق رقم

 المالك المنقح الدرجة العنوان الوظيفي

 2013لعام 

المالك الفعلي 

 2013لعام 

 3 3 عليا ب مدير عام
 3 3 مجموع الدرجة العليــــا

 2 2  مستشار قانوني في الوزارة
 2 2 مجموع الدرجة االولى

 ------ ----- الثانية اقدممدير 
 1 1  مدير فني اقدم

 2 2  رئيس مهندسين اقدم
 1 1  مدير حسابات اقدم

 ----- -----  رئيس مبرمجين اقدم
 8 8  مستشار قانوني مساعد
 12 12 مجموع الدرجة الثانية

 3 3 الثالثة مدير
 2 2  مدير فني

 ----- -----  رئيس مهندسين
 ----- -----  رئيس مترجمين

 1 1  رئيس مهندسين زراعيين
 ----- -----  رئيس إحصائيين
 ----- -----  رئيس مبرمجين

ختصاصي نظم ارئيس 

 ومعلومات
 1 1 

 9 9  مشاور قانوني اقدم
 ----- -----  معاون قضائي اول

    
 16 16 مجموع الدرجة الثالثة

 8 8 الرابعة معاون مدير
 5 5  معاون مدير فني

 ----- -----  معاون رئيس مترجمين
 ----- -----  معاون رئيس إحصائيين
 ----- -----  معاون رئيس مبرمجين

ختصاصي نظم امعاون رئيس 

 ومعلومات
 ----- ----- 

 1 1  معاون مدير حسابات
 17 17  مشاور قانوني

 31 31 مجموع الدرجة الرابعة
 23 23 الخامسة رئيس مالحظين

 13 13  مالحظين فنيرئيس 
 10 10  مهندس اقدم

 4 4  مهندس زراعي اقدم
 6 6  مترجم اقدم
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 6 6  مبرمج اقدم
 3 3  رئيس حرفيين اقدم

 7 7  محاسب اقدم
 46 46  مشاور قانوني مساعد

 3 3  رئيس سواق اقدم
 2 2  احصائي اقدم

 7 7  رئيس حراس اقدم
 130 130 مجموع الدرجة الخامسة

 73 73 السادسة مالحظ
 46 46  مالحظ فني

 12 12  مهندس
 5 5  مهندس زراعي

 5 5  مترجم
 1 1  احصائي

 16 16  مبرمج
 ----- -----  ختصاصي نظم ومعلوماتا

 ----- -----  رئيس حرفيين
 21 21  محاسب

 6 6  مدقق
 26 26  قانوني

 1 1  مشغل حاسبة اقدم
 ----- -----  رئيس سواق
 1 1  امين مخزن

 1 1  مبلغ اقدم
 214 214 مجموع الدرجة السادسة

 68 68 السابعة معاون مالحظ
 35 35  معاون مالحظ فني

 5 5  معاون مهندس
 1 1  معاون مهندس زراعي

 2 2  معاون مترجم
 7 7  معاون مبرمج
 1 1  مشغل حاسبة

 3 3  معاون رئيس حرفيين
 19 19  معاون محاسب

 3 3  معاون مدقق
 25 25  معاون قانوني

 ----- -----  كاتب طابعة اقدم
 2 2  معاون رئيس سواق

 5 5  معاون رئيس حراس
 1 1  معاون امين مخزن

 11 11  مبلغ اول
 188 188 مجموع الدرجة السابعة
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 1 1 الثامنة كاتب حسابات
 ----- -----  كاتب تدقيق

 23 23  كاتب
 4 4  اولكاتب طابعة 

 22 22  سائق اقدم
 11 11  مبلغ ثان

 ----- -----  معاون منظم ارشيف
 13 13  فني

 37 37  حرفي اقدم
 51 51  حارس اقدم

 162 162 مجموع الدرجة الثامنة
 36 36 التاسعة حرفي اول

 2 2  موظف خدمات اقدم
 27 27  سائق اول

 1 1  كاتب طابعة ثان
 10 10  مبلغ ثالث

 42 42  حارس اول
 118 118 مجموع الدرجة التاسعة

 5 5 العاشرة حرفي
 4 4  موظف خدمات

 9 9  سائق ثان
 21 21  حارس ثان

 39 39 مجموع الدرجة العاشرة
 915 915 المجموع الكلي
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         2012 تقديـــــرات نفقـات سنة          

       التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     18 صفحـــة   وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ( ــ مجلس النواب 1 ) البــــــــــاب

           الملكية( ــ هيئة دعاوى  3 ) القســـــــــم

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 | تقديرات سنة     | |            

 2013 2012 ةنفقات السنة الحالي  |النفقات الفعلية            

 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ االعتمادات المنقح | للسنة السابقة            

المصادق من قبل       2012لسنة  | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 وزارة 
 |المقترح مــن مصروف فعلي

 الدائرة| قبل  5/30/2012 2012المالية لسنة           |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

           2 نوع اإلستمـــــــــــارة

           تعويضات الموظفين 1        

           رواتب واجور   1      

           رواتب واجور نقدية     1    

           الرواتب واالجور االساسية       1  

           رواتب         1

            5,273,816,614 7,924,104,000 7,924,104,000 2,715,651,809 6,497,040,800 

                      

           المكافآت للمنتسبين         2

            278,732,500 62,500,000 62,500,000 34,047,500 250,000,000 

                      

           اجور المتعاقدين         3

            2,959,517,594 1,600,000,000 1,600,000,000 357,679,113 1,230,000,000 

                      

 7,977,040,800 3,107,378,422 9,586,604,000 9,586,604,000 8,512,066,708 الرواتب واالجور االساسية مجمــــــــوع    

                      

           المخصصات       2  

2013( يبني املوازنة التخمينية لسنة 7ملحق رقم )  



111 
 

           مخصصات الخطورة         1

            2,792,323,434 670,500,000 670,500,000 133,696,602 389,300,000 

                      

           االعمال االضافية         2

            20,079,000 50,000,000 50,000,000 10,602,000 50,000,000 

                      

           مخصصات الضيافة         4

            28,297,500 30,000,000 30,000,000   0 

                      

           مخصصات استثنائية         5

            111,566,687 276,000,000 276,000,000   0 

                      

           مخصصات المنصب         7

            88,253,869 263,900,000 263,900,000 89,393,049 294,000,000 

                      

 2,495,344,000 831,814,240 3,097,956,000 3,097,956,000 1,625,792,800 مخصصات الشهادة         15

                      

 414,000,000 111,630,447 468,000,000 468,000,000 225,341,773 مخصصات اطفال         18

                      

 369,750,000 132,620,611 515,000,000 515,000,000 312,009,305 مخصصات مهنية         19

                      

 95,970,000 24,495,871 131,000,000 131,000,000 42,221,398 مخصصات هندسية         21

                      

 3,146,250,400 1,243,564,402       مخصصات خاصة          

                      

           مخصصات حرفية         10

            149,105,365 79,000,000 79,000,000 76,081,644 135,065,070 

                      

           مخصصات الموقع الجغرافي         13

            274,119,208 396,000,000 396,000,000 134,073,660 354,000,000 

                      

           مخصصات اعالة         17

            499,461,691 780,000,000 780,000,000 246,246,853 690,000,000 
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 5,287,429,070 3,034,219,379 6,757,356,000 6,757,356,000 6,168,572,030 المخصصات مجمــــــــوع    

                      

 13,264,469,870 6,141,597,801 16,343,960,000 16,343,960,000 14,680,638,738 رواتب واجور نقدية مجمــــــــوع    

                      

 20,482,560,335 6,141,597,801 16,343,960,000 16,343,960,000 14,680,638,738 رواتب واجور مجمــــــــوع    

                      

           المساهمات االجتماعية)الرواتب   2      

           مساهمات اجتماعية فعلية     1    

           مساهمات التقاعد الحكومية       1  

           التقاعد الحكوميةمساهمات          1

            566,623,971 950,890,000 950,890,000 322,464,176 779,644,896 

                      

 779,644,896 322,464,176 950,890,000 950,890,000 566,623,971 مساهمات التقاعد الحكومية مجمــــــــوع    

                      

 779,644,896 322,464,176 950,890,000 950,890,000 566,623,971 مساهمات اجتماعية فعلية مجمــــــــوع    

                      

                      

                      

       2012 ـــات سنــــــة تقديـــــرات نفق          

     5/30/2012 التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     19 صفحـــة   /وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ــ مجلس النواب  (1البــــــــــــــــــاب )

           هيئة دعاوى الملكيةــ   (3القســـــــــــــــــم )

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 | تقديرات سنة     | |            

 2013 2012 نفقات السنة الحالية ة|النفقات الفعلي            

 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ|    | للسنة السابقة            

 |المقترح مــن مصروف فعلي المصادق من قبل وزارة  االعتمادات المنقح | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 | قبل الدائرة 5/30/2012 2012المالية لسنة         2012لسنة  |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 994,409,316 322,464,176 950,890,000 950,890,000  المساهمات االجتماعية)الرواتب  مجمــــــــوع    
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 والم

           كافآت التقاعدية(          

 21,262,205,231 6,464,061,977 17,294,850,000 17,294,850,000   تعويضات الموظفين مجمــــــــوع    

           السلع والخدمات 2        

           المستلزمات السلعية   1      

           المستلزمات السلعية     1    

           قرطاسية ومطبوعات       1  

           القرطاسية         1

            105,181,800 115,000,000 115,000,000 31,086,125 120,000,000 

                      

           المطبوعات         2

              1,000,000 1,000,000 150,000 5,000,000 

                      

 125,000,000 31,236,125 116,000,000 116,000,000 105,181,800 قرطاسية ومطبوعات مجمــــــــوع    

                      

           كتب ومجالت       2  

           الكتب         1

            1,219,500 5,000,000 5,000,000 525,000 5,000,000 

                      

           المجالت         2

                    0 

                      

 5,000,000 525,000 5,000,000 5,000,000 1,219,500 كتب ومجالت مجمــــــــوع    

                      

           الماء والمجاري       3  

           اجور الماء         1

            24,331,156 13,750,000 13,750,000 8,383,655 15,000,000 

                      

           اجور المجاري         2

            542,000 2,000,000 2,000,000 75,000 5,000,000 

                      

 20,000,000 8,458,655 15,750,000 15,750,000 24,873,156 الماء والمجاري مجمــــــــوع    
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           الكهرباء       4  

           اجور الكهرباء         1

            36,135,855 25,000,000 25,000,000 5,683,167 50,000,000 

                      

 50,000,000 5,683,167 25,000,000 25,000,000 36,135,855 الكهرباء مجمــــــــوع    

                      

           الوقود       5  

           الوقود         1

            508,952,567 300,000,000 300,000,000 139,922,150 350,000,000 

                      

 350,000,000 139,922,150 300,000,000 300,000,000 508,952,567 الوقود مجمــــــــوع    

                      

           المالبس       6  

           مالبس اخرى         4

            5,444,000 20,000,000 20,000,000   20,000,000 

                      

 20,000,000   20,000,000 20,000,000 5,444,000 المالبس مجمــــــــوع    

                      

           المواد واللوازم       9  

           اللوازم المختبرية         1

                    0 

                      

                      

                      

       2012ـــات سنــــــة تقديـــــرات نفقـ          

     5/30/2012 التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     20 صفحـــة   /وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ــ مجلس النواب  (1البــــــــــــــــــاب )

           دعاوى الملكيةهيئة ــ   (3القســـــــــــــــــم )

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 | تقديرات سنة     | |            

 2013 2012نفقات السنة الحالية  ة|النفقات الفعلي            
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 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ |   ـــــــــــ | للسنة السابقة            

 |المقترح مــن مصروف فعلي ا  لمصادق من قبل وزارة  االعتمادات المنقح | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 | قبل الدائرة 5/30/2012 2012المالية لسنة         7/4/1905 |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

           اللوازم االخرى         6

            28,170,700 67,000,000 67,000,000 1,535,900 60,000,000 

                      

 60,000,000 1,535,900 67,000,000 67,000,000 28,170,700 المواد واللوازم مجمــــــــوع    

                      

           سلعية متنوعة       11  

           االدوية         2

            90,000 250,000 250,000   250,000 

                      

           االسلحة واالعتدة)العسكرية(         8

                      

 5,000,000   5,000,000 5,000,000   االالت الحاسبة         11

                      

 5,250,000   5,250,000 5,250,000 90,000 سلعية متنوعة مجمــــــــوع    

                      

 635,250,000 187,360,997 554,000,000 554,000,000 710,067,578 المستلزمات السلعية مجمــــــــوع    

                      

 635,250,000 187,360,997 554,000,000 554,000,000 710,067,578 المستلزمات السلعية مجمــــــــوع    

                      

           المستلزمات الخدمية   2      

           المستلزمات الخدمية     1    

           مخصصات ونفقات السفر       1  

           المخصصات الليلية         1

            110,431,500 24,265,000 24,265,000 39,273,000 50,000,000 

                      

           وسائط النقل         2

            82,997,391 34,500,000 34,500,000 17,834,500 50,000,000 

                      

           نفقات السفر         3
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            65,209,690 17,500,000 17,500,000 22,724,500 30,000,000 

                      

           النفقات االخرى         4

                    0 

                      

 130,000,000 79,832,000 76,265,000 76,265,000 258,638,581 مخصصات ونفقات السفر مجمــــــــوع    

                      

           مخصصات ونفقات االيفاد       2  

           المخصصات الليلية         1

            172,128,250 75,000,000 75,000,000 14,280,000 175,000,000 

                      

           وسائط النقل         2

            56,032,929 35,000,000 35,000,000   112,500,000 

                      

           نفقات السكن         3

            29,350,756 40,000,000 40,000,000   112,500,000 

                      

 400,000,000 14,280,000 150,000,000 150,000,000 257,511,935 مخصصات ونفقات االيفاد مجمــــــــوع    

                      

           النشر واالعالم       4  

           نفقات النشر         1

            6,743,500 10,000,000 10,000,000   10,000,000 

                      

           نفقات االعالم         2

              2,500,000 2,500,000   4,000,000 

                      

           االشتراك في الصحف         3

            6,657,250 4,000,000 4,000,000 2,130,000 6,000,000 

                      

 20,000,000 2,130,000 16,500,000 16,500,000 13,400,750 النشر واالعالم مجمــــــــوع    

                      

           ايجارالمباني       5  
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       2012ـــات سنــــــة تقديـــــرات نفق          

     5/30/2012 التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     21 صفحـــة   /وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ــ مجلس النواب  (1البــــــــــــــــــاب )

           هيئة دعاوى الملكيةــ   (3القســـــــــــــــــم )

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 تقديرات سنة|      | |            

 2013 2012 ةنفقات السنة الحالي ة|النفقات الفعلي            

 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ |   ـــــــــــ | للسنة السابقة            

المصادق علية من قبل  |  االعتمادات المنقح | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 وزارة
 المالية

 |المقترح مــن فعلي مصروف

 | قبل الدائرة 5/30/2012 2012لسنة  |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

           ايجار المباني         1

            736,902,328 648,000,000 648,000,000 222,712,087 800,000,000 

                      

 30,000,000   20,000,000 20,000,000   ايجارات اخرى         3

                      

                      

 830,000,000 222,712,087 668,000,000 668,000,000 736,902,328 ايجارالمباني مجمــــــــوع    

                      

           ايجارمكائن ومعدات       6  

           ايجار المكائن والمعدات         1

            5,448,000 5,000,000 5,000,000 3,530,000 5,000,000 

                      

           ايجار وسائط النقل         5

            131,594,032 115,000,000 115,000,000 44,413,000 225,000,000 

                      

 230,000,000 47,943,000 120,000,000 120,000,000 137,042,032 ايجارمكائن ومعدات مجمــــــــوع    

                      

           الترفيه الرسمي       7  
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           الضيافة والوفود والعالقات العامة         1

            48,565,500 60,000,000 60,000,000 13,452,500 60,000,000 

                      

           االحتفاالت         2

            300,000 10,000,000 10,000,000   10,000,000 

                      

 70,000,000 13,452,500 70,000,000 70,000,000 48,865,500 الترفيه الرسمي مجمــــــــوع    

                      

           االتصاالت والبرق       9  

           اجور المكالمات الهاتفية         1

            92,237,900 75,000,000 75,000,000 32,498,050 100,000,000 

                      

           نصب ونقل اجهزة االتصاالت         2

              1,000,000 1,000,000   1,000,000 

                      

           ايجار اجهزة االتصاالت         3

                    0 

                      

           خدمات شبكة المعلومات         5

            142,773,000 130,000,000 130,000,000 42,277,750 250,000,000 

                      

 351,000,000 74,775,800 206,000,000 206,000,000 235,010,900 االتصاالت والبرق مجمــــــــوع    

                      

           اجور الخبراء واالستشاريين       10  

           االستشارات االخرى         5

            468,471,669 350,000,000 350,000,000 143,230,157 375,000,000 

                      

 375,000,000 143,230,157 350,000,000 350,000,000 468,471,669 اجور الخبراء واالستشاريين مجمــــــــوع    

                      

           خدمية متنوعة       13  

           المؤتمرات والندوات         2

              20,000,000 20,000,000   20,000,000 
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           الطبع         3

            49,019,000 43,235,000 43,235,000 6,140,000 50,000,000 

                      

           االشنراك في الدورات التدريبية         4

            2,100,000 60,000,000 60,000,000 150,000 100,000,000 

                      

           تنظيف الدائرة         7

            535,000 10,000,000 10,000,000 352,000 10,000,000 

                      

           اجور الخدمات المصرفية         9

            817,700 3,000,000 3,000,000 984,639 3,000,000 

       2012تقديـــــرات نفقــات سنــــــة           

     5/30/2012 التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     22 صفحـــة   /وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ــ مجلس النواب  (1البــــــــــــــــــاب )

           هيئة دعاوى الملكيةــ   (3القســـــــــــــــــم )

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 | تقديرات سنة     | |            

 2013  2012نفقات السنة الحالية  ة|النفقات الفعلي            

 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ|    | للسنة السابقة            

الصادق علية من قبل  االعتمادات المنقح | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 وزارة 
 |المقترح مــن مصروف فعلي

 | قبل الدائرة 5/30/2012 المالية           2012لسنة  |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

           التعضيد والترجمة والتأليف         8

                    0 

                      

           خدمات اخرى )المتنوعة(         90

            49,295,874 40,000,000 40,000,000 10,509,350 50,000,000 

                      

 233,000,000 18,135,989 176,235,000 176,235,000 101,767,574 خدمية متنوعة مجمــــــــوع    
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 2,639,000,000 616,491,533 1,833,000,000 1,833,000,000 2,257,611,269 المستلزمات الخدمية مجمــــــــوع    

                      

 2,639,000,000 616,491,533 1,833,000,000 1,833,000,000 2,257,611,269 المستلزمات الخدمية مجمــــــــوع    

                      

           الصيانة   3      

           الصيانة     1    

صيانة التأسيسات المائية        2  

 والكهربائية
          

           صيانة التأسيسات المائية         1

            2,306,500 8,000,000 8,000,000 481,000 10,000,000 

                      

           صيانة التأسيسات الكهربائية         2

            10,654,810 30,000,000 30,000,000 1,344,600 40,000,000 

                      

صيانة التأسيسات المائية  مجمــــــــوع    

 والكهربائية
12,961,310 38,000,000 38,000,000 1,825,600 50,000,000 

                      

           صيانة وسائط النقل       3  

           صيانة سيارات الصالون         1

            31,150,955 43,000,000 43,000,000 15,203,500 65,000,000 

                      

 10,000,000   5,000,000 5,000,000   صيانة سيارات الحمل         2

                      

                      

           صيانة سيارات العمل         3

            34,279,700 20,000,000 20,000,000 2,794,000 40,000,000 

                      

 115,000,000 17,997,500 68,000,000 68,000,000 65,430,655 صيانة وسائط النقل مجمــــــــوع    

                      

           مصاريف صيانة متنوعة       5  

           صيانة االثاث         1

            1,694,000 2,000,000 2,000,000 1,111,000 2,000,000 
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           صيانة المباني         2

            62,708,600 227,000,000 227,000,000 207,500 250,000,000 

                      

           صيانة المكائن واالجهزة واالالت         3

            79,670,150 74,000,000 74,000,000 9,157,750 100,000,000 

                      

صيانة الحدائق والمتنزهات          5

 والبساتين
          

            3,515,000 10,000,000 10,000,000 790,000 10,000,000 

                      

           صيانة السجالت         11

            277,500 1,000,000 1,000,000 458,000 5,000,000 

                      

 367,000,000 11,724,250 314,000,000 314,000,000 147,865,250 مصاريف صيانة متنوعة مجمــــــــوع    

                      

 532,000,000 31,547,350 420,000,000 420,000,000 226,257,215 الصيانة مجمــــــــوع    

                      

 532,000,000 31,547,350 420,000,000 420,000,000 226,257,215 الصيانة مجمــــــــوع    

                      

 3,806,250,000 835,399,880 2,807,000,000 2,807,000,000 3,193,936,062 السلع والخدمات مجمــــــــوع    

           المصروفات االخرى 8        

           نفقات اخرى متنوعة   2      

                      

       2012تقديـــــرات نفقــــات سنــــــة           

     5/30/2012 التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     23 صفحـــة   /وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ــ مجلس النواب  (1البــــــــــــــــــاب )

           هيئة دعاوى الملكيةــ   (3القســـــــــــــــــم )

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 | تقديرات سنة     | |            

 2013 2012ةنفقات السنة الحالي              ة|النفقات الفعلي            

 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ |   ـــــــــــ | للسنة السابقة            
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 |المقترح مــن مصروف فعلي |  المنقح    | |  االعتمادات المنقح  | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 | قبل الدائرة 5/30/2012 |            | 2012لسنة  |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

           جارية     1    

           مكافآت لغير المنتسبين       1  

           مكافآت         1

            97,192,515 35,000,000 35,000,000 29,252,500 100,000,000 

                      

 100,000,000 29,252,500 35,000,000 35,000,000 97,192,515 مكافآت لغير المنتسبين مجمــــــــوع    

  3                   

                      

 100,000,000         تأمين االموال والموجودات الثابتة         2

                      

 100,000,000         اقساط التأمين على غير الحياة مجمــــــــوع    

                      

           تعويضات وغرامات       4  

           تعويضات مختلفة         3

              100,900,000,000 100,900,000,000   500,000,000,000 

                      

 500,200,000,000   100,900,000,000 100,900,000,000   تعويضات وغرامات مجمــــــــوع    

                      

 500,200,000,000   100,935,000,000 100,935,000,000   جارية مجمــــــــوع    

                      

 500,200,000,000   100,935,000,000 100,935,000,000   نفقات اخرى متنوعة مجمــــــــوع    

                      

 500,200,000,000   100,935,000,000 100,935,000,000   المصروفات االخرى مجمــــــــوع    

                      

                      

        2012تقديـــــرات نفقــــات سنــــــة           

     5/30/2012 التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     24 صفحـــة   /وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ــ مجلس النواب  (1البــــــــــــــــــاب )
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           هيئة دعاوى الملكيةــ   (3القســـــــــــــــــم )

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 | تقديرات سنة     | |            

 2013 2012ة نفقات السنة الحالي ة|النفقات الفعلي            

 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ |   ـــــــــــ | للسنة السابقة            

المصادق علية من قبل  االعتمادات المنقح | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 وزارة 
 |المقترح مــن مصروف فعلي

 | قبل الدائرة 30/5/2012لغاية  المالية             2012لسنة  |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

           1 3نــــوع اإلستـــمارة  

           شراءالموجودات غير المالية 1        

           الموجودات الثابتة   1      

           مباني وانشاءات     1    

           المباني غير السكنية       2  

           المباني غير السكنية         1

            4,900,000 10,000,000 10,000,000   25,000,000 

                      

 25,000,000   10,000,000 10,000,000 4,900,000 المباني غير السكنية مجمــــــــوع    

                      

           انشاءات اخرى       3  

           الحواجز االمنية         1

                      

                      

           انشاءات اخرى مجمــــــــوع    

                      

 25,000,000   10,000,000 10,000,000   مباني وانشاءات مجمــــــــوع    

                      

           االت ومعدات     2    

           وسائط نقل       1  

           سيارات الصالون         1

                    50,000,000 

                      

           سيارات الحمل/اللوريات         2
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                    35,000,000 

           سيارات العمل         3

                    25,000,000 

                      

           الحافالت         4

                      

                      

           سيارات ذات مواصفات خاصة         5

                    0 

                      

           والبخارية الدراجات الهوائية         11

                    0 

                      

 110,000,000         وسائط نقل مجمــــــــوع    

                      

           االت ومعدات اخرى       2  

           االثاث الخشبي         1

            30,219,000 35,000,000 35,000,000 425,000 50,000,000 

                      

           االثاث المعدني         2

            7,278,000 9,000,000 9,000,000   30,000,000 

                      

           االثاث االخرى         3

            8,911,200 10,000,000 10,000,000 320,000 25,000,000 

                      

           المكائن         4

                    0 

                      

           االجهزة         5

            74,477,000 78,000,000 78,000,000 299,000 75,000,000 

                      

           اجهزة االستنساخ         6

              3,000,000 3,000,000   20,000,000 
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           االت االتصال         7

            1,065,000 1,000,000 1,000,000   10,000,000 

                      

           الحاسبات االلكترونية         8

            1,674,000 3,000,000 3,000,000   50,000,000 

                      

                      

                      

       2012تقديـــــرات نفقـــات سنــــــة           

     5/30/2012 التاريخ     وزارة الماليــــــــــــة

     25 صفحـــة   /وحدة الحاسبة دائرة الموازنـــــــــــة

                      

           ــ مجلس النواب  (1البــــــــــــــــــاب )

           هيئة دعاوى الملكيةــ   (3القســـــــــــــــــم )

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

 | تقديرات سنة     | |            

 2013 2012ة نفقات السنة الحالي              ة|النفقات الفعلي            

 |ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ |   ـــــــــــ | للسنة السابقة            

المصادق علية من قبل  االعتمادات المنقح  | العنـــــــــوان 1م 2م 3م 4م 5م

 وزارة 
 |المقترح مــن مصروف فعلي

 | قبل الدائرة 30/5/2012لغاية  المالية           2012لسنة  |            

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ

           االسلحة واالعتدة)الشرطة(         10

                    0 

                      

 260,000,000   139,000,000 139,000,000 123,624,200 االت ومعدات اخرى مجمــــــــوع    

                      

 0   139,000,000 139,000,000   االت ومعدات مجمــــــــوع    

                      

           االراضي         1

                      

           االصول طبيعية)غيرالمنتجة(   2      
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           االصول طبيعية)غيرالمنتجة(     1    

           االصول طبيعية)غيرالمنتجة(          

           االصول طبيعية)غيرالمنتجة( مجمــــــــوع 1  

                      

 395,000,000 1,044,000 149,000,000 149,000,000 128,524,200 الموجودات الثابتة مجمــــــــوع    

                      

 395,000,000 1,044,000 149,000,000 149,000,000 128,524,200 شراءالموجودات غير المالية مجمــــــــوع    

 525,663,455,231 7,329,758,357 121,185,850,000 121,185,850,000 18,666,915,486 03القسم  مجمــــــــوع    
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 التفاصيل
مدور من الشهر 

 السابق
مدور من الشهر 

 الحالي
 تخصيصات المجموع

 117,230,481,508 11,649,794,637 1,064,694,053 10,585,100,584 المجموع الكلي             1

 117,230,481,508 11,649,794,637 1,064,694,053 10,585,100,584 نفقات           2 2

 15,847,181,508 10,272,118,921 865,546,278 9,406,572,643 الموظفينتعويضات          01 2 3

 15,117,398,318 9,772,385,188 827,728,121 8,944,657,067 رواتب واجور       01 01 2 4

 15,117,398,318 9,772,385,188 827,728,121 8,944,657,067 رواتب واجور نقدية     01 01 01 2 5

 6,897,890,447 4,892,036,521 438,340,411 4,453,696,110 الرواتب واالجور االساسية   01 01 01 01 2 6

 5,395,390,447 4,162,189,078 314,947,012 3,847,242,066 رواتب 01 01 01 01 01 2 7

 372,500,000 343,625,000 105,425,000 238,200,000 ت للمنتسبينآالمكاف 02 01 01 01 01 2 8

 1,130,000,000 386,222,443 17,968,399 368,254,044 اجور المتعاقدين 03 01 01 01 01 2 9

 8,219,507,871 4,880,348,667 389,387,710 4,490,960,957 المخصصات   02 01 01 01 2 10

 239,343,198 195,360,914 13,820,731 181,540,183 مخصصات خطورة 01 02 01 01 01 2 11

 155,000,000 115,609,128 40,360,125 75,249,003 االعمال االضافية 02 02 01 01 01 2 12

 70,000,000 60,583,333 2,500,000 58,083,333 مخصصات الضيافة 04 02 01 01 01 2 13

 205,000,000 155,433,333 8,000,000 147,433,333 مخصصات استثنائية 05 02 01 01 01 2 14

 294,000,000 82,969,885 6,339,700 76,630,185 مخصصات المنصب 07 02 01 01 01 2 15

 16,605,866       مخصصات خدمة جامعية 08 02 01 01 01 2 16

 338,224,316 196,771,453 13,938,334 182,833,119 مخصصات موقع جغرافي 13 02 01 01 01 2 17

 2,276,339,362 1,211,533,922 92,196,026 1,119,337,896 مخصصات شهادة 15 02 01 01 01 2 18

 157,661,754 148,302,224 10,388,205 137,914,019 مخصصات حرفة 16 02 01 01 01 2 19

 645,306,656 422,507,972 30,781,665 391,726,307 مخصصات اعالة 17 02 01 01 01 2 20

( يبين كشف تحليل المصروفات للشهر 8ملحق رقم )  

2013للسنة المالية  12  
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 391,146,993 196,419,175 14,686,335 181,732,840 مخصصات اطفال 18 02 01 01 01 2 21

 353,125,300 105,849,685 8,985,250 96,864,435 مخصصات مهنية 19 02 01 01 01 2 22

 94,064,764 30,368,591 2,152,500 28,216,091 مخصصات هندسية 21 02 01 01 01 2 23

 2,983,689,662 1,958,639,052 145,238,839 1,813,400,213 مخصصات خاصة 22 02 01 01 01 2 24

المساهمات االجتماعية )الرواتب والمكافئات        02 01 2 25

 التقاعدية (
461,915,576 37,818,157 499,733,733 729,783,190 

 729,783,190 499,733,733 37,818,157 461,915,576 مساهمات التقاعد الحكومية 01 01 01 02 01 2 26

 1,348,300,000 1,345,525,716 198,997,775 1,146,527,941 السلع والخدمات         02 2 27

 382,150,000 381,850,690 43,458,206 338,392,484 المستلزمات السلعية       01 02 2 28

 382,150,000 381,850,690 43,458,206 338,392,484 المستلزمات السلعية     01 01 02 2 29

 41,850,000 41,758,580 7,348,000 34,410,580 ومطبوعاتقرطاسية    01 01 01 02 2 30

 41,850,000 41,758,580 7,348,000 34,410,580 القرطاسية 01 01 01 01 02 2 31

         المطبوعات 02 01 01 01 02 2 32

         كتب ومجالت   02 01 01 02 2 33

         الكتب 01 02 01 01 02 2 34

         المجالت 02 02 01 01 02 2 35

 18,150,000 18,099,400 2,617,500 15,481,900 الماء والمجاري   03 01 01 02 2 36

 18,150,000 18,099,400 2,617,500 15,481,900 اجور الماء 01 03 01 01 02 2 37

         اجور المجاري 02 03 01 01 02 2 38

 12,300,000 12,244,692 4,756,950 7,487,742 الكهرباء   04 01 01 02 2 39

 12,300,000 12,244,692 4,756,950 7,487,742 اجور الكهرباء 01 04 01 01 02 2 40

 284,250,000 284,206,018 28,030,756 256,175,262 الوقود   05 01 01 02 2 41

 284,250,000 284,206,018 28,030,756 256,175,262 اجور الوقود 01 05 01 01 02 2 42

         المالبس   06 01 01 02 2 43

         مالبس اخرى 04 06 01 01 02 2 44

 25,600,000 25,542,000 705,000 24,837,000 المواد واللوازم   09 01 01 02 2 45

 25,600,000 25,542,000 705,000 24,837,000 اللوازم االخرى 06 09 01 01 02 2 46

         سلعية متنوعة   11 01 01 02 2 47

         االدوية 02 11 01 01 02 2 48

         االالت الحاسبة 11 11 01 01 02 2 49

 861,050,000 859,222,576 133,480,119 725,742,457 المستلزمات الخدمية       02 02 2 50

 861,050,000 859,222,576 133,480,119 725,742,457 المستلزمات الخدمية     01 02 02 2 51

 158,500,000 158,117,550 41,393,800 116,723,750 مخصصات ونفقات السفر   01 01 02 02 2 52
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 73,500,000 73,365,000 21,060,000 52,305,000 المخصصات الليلية 01 01 01 02 02 2 53

 33,200,000 33,101,000 4,616,000 28,485,000 وسائط النقل 02 01 01 02 02 2 54

 51,800,000 51,651,550 15,717,800 35,933,750 نفقات السفر 03 01 01 02 02 2 55

         مخصصات ونفقات االيفاد   02 01 02 02 2 56

         المخصصات الليلية ايفاد 01 02 01 02 02 2 57

         وسائط النقل ايفاد 02 02 01 02 02 2 58

         نفقات السكن 03 02 01 02 02 2 59

         النفقات االخرى 04 02 01 02 02 2 60

         نفقات االنتقال   03 01 02 02 2 61

         المخصصات الليلية 01 03 01 02 02 2 62

         اجور وسائط النقل 02 03 01 02 02 2 63

         النفقات االخرى 03 03 01 02 02 2 64

 9,700,000 9,351,750 3,842,750 5,509,000 النشر واالعالم   04 01 02 02 2 65

 4,700,000 4,545,000 2,868,750 1,676,250 نفقات النشر 01 04 01 02 02 2 66

         نفقات االعالم 02 04 01 02 02 2 67

 5,000,000 4,806,750 974,000 3,832,750 االشتراك في الصحف 03 04 01 02 02 2 68

 277,500,000 277,288,815 28,854,996 248,433,819 ايجار المباني واالراضي   05 01 02 02 2 69

 271,500,000 271,288,815 28,854,996 242,433,819 ايجار المباني 01 05 01 02 02 2 70

 6,000,000 6,000,000   6,000,000 ايجارات اخرى 03 05 01 02 02 2 71

 64,000,000 63,859,750 11,910,500 51,949,250 ايجار مكائن ومعدات   06 01 02 02 2 72

 3,000,000 2,931,000 1,930,000 1,001,000 ايجار المكائن والمعدات 01 06 01 02 02 2 73

 61,000,000 60,928,750 9,980,500 50,948,250 ايجار وسائط النقل 05 06 01 02 02 2 74

 26,500,000 26,330,150 4,606,500 21,723,650 الترفية الرسمي   07 01 02 02 2 75

 26,500,000 26,330,150 4,606,500 21,723,650 الضيافة والوفود 01 07 01 02 02 2 76

         االحتفاالت 02 07 01 02 02 2 77

 76,150,000 75,955,250 18,866,500 57,088,750 االتصاالت والبرق   09 01 02 02 2 78

 37,550,000 37,455,250 9,386,500 28,068,750 اجور المكالمات الهاتفية 01 09 01 02 02 2 79

         نصب ونقل اجهزة االتصاالت 02 09 01 02 02 2 80

 38,600,000 38,500,000 9,480,000 29,020,000 خدمة شبكة المعلومات 05 09 01 02 02 2 81

 207,700,000 207,620,500 7,754,500 199,866,000 اجور الخبراء واالستشاريين   10 01 02 02 2 82

 207,700,000 207,620,500 7,754,500 199,866,000 استشارات اخرى 05 10 01 02 02 2 83

 41,000,000 40,698,811 16,250,573 24,448,238 خدمية متنوعة   13 01 02 02 2 84

         المؤتمرات والندوات 02 13 01 02 02 2 85
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 6,700,000 6,615,500 3,429,500 3,186,000 الطبع 03 13 01 02 02 2 86

         االشتراك في الدورات التدريبية 04 13 01 02 02 2 87

 1,450,000 1,373,000 320,000 1,053,000 تنظيف الدائرة 07 13 01 02 02 2 88

 2,350,000 2,296,276 256,573 2,039,703 اجور الخدمات المصرفية 09 13 01 02 02 2 89

 30,500,000 30,414,035 12,244,500 18,169,535 خدمات اخرى )متنوعة( 90 13 01 02 02 2 90

 105,100,000 104,452,450 22,059,450 82,393,000 الصيانة       03 02 2 91

 105,100,000 104,452,450 22,059,450 82,393,000 الصيانة     01 03 02 2 92

 5,200,000 4,999,000 965,500 4,033,500 صيانة التأسيسات المائية والكهربائية   02 01 03 02 2 93

 850,000 734,250 212,000 522,250 صيانة التأسيسات المائية 01 02 01 03 02 2 94

 4,350,000 4,264,750 753,500 3,511,250 صيانة التأسيسات الكهربائية 02 02 01 03 02 2 95

 57,950,000 57,821,200 10,910,950 46,910,250 صيانة وسائط النقل   03 01 03 02 2 96

 50,250,000 50,163,200 10,061,950 40,101,250 صيانة سيارات الصالون 01 03 01 03 02 2 97

         صيانة سيارات الحمل 02 03 01 03 02 2 98

 7,700,000 7,658,000 849,000 6,809,000 صيانة سيارات العمل 03 03 01 03 02 2 99

 41,950,000 41,632,250 10,183,000 31,449,250 مصاريف صيانة متنوعة   05 01 03 02 2 100

         صيانة االثاث 01 05 01 03 02 2 101

 250,000 150,000   150,000 صيانة المباني 02 05 01 03 02 2 102

 39,700,000 39,637,250 10,058,000 29,579,250 صيانة المكائن واالجهزة واالالت 03 05 01 03 02 2 103

 2,000,000 1,845,000 125,000 1,720,000 صيانة الحدائق والمتنزهات 05 05 01 03 02 2 104

         السجالتصيانة  11 05 01 03 02 2 105

 100,035,000,000 32,150,000 150,000 32,000,000 المصروفات االخرى         08 2 106

 100,035,000,000 32,150,000 150,000 32,000,000 نفقات اخرى متنوعة       02 08 2 107

 100,035,000,000 32,150,000 150,000 32,000,000 جارية     01 02 08 2 108

 35,000,000 32,150,000 150,000 32,000,000 مكافآت لغير المنتسبين   01 01 02 08 2 109

 35,000,000 32,150,000 150,000 32,000,000 مكافآت 01 01 01 02 08 2 110

 100,000,000,000       تعويضات وغرامات   04 01 02 08 2 111

 100,000,000,000       تعويضات مختلفة 03 04 01 02 08 2 112

         الموجودات غير المالية           31 113

         شراء الموجودات غير المالية         01 31 114

         الموجودات الثابتة       01 01 31 115

         مباني وانشاءات     01 01 01 31 116

         مباني غير سكنية   02 01 01 01 31 117

         مصروف مباني غير سكنية 01 02 01 01 01 31 118
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         انشاءات اخرى   03 01 01 01 31 119

         الحواجز االمنية 01 03 01 01 01 31 120

         االت ومعدات     02 01 01 31 121

         وسائط ومعدات   01 02 01 01 31 122

         الصالونسيارات  01 01 02 01 01 31 123

         سيارات الحمل اللوريات 02 01 02 01 01 31 124

         سيارات العمل 03 01 02 01 01 31 125

         االت ومعدات اخرى   02 02 01 01 31 126

         االثاث الخشبي 01 02 02 01 01 31 127

         االثاث المعدني 02 02 02 01 01 31 128

         االثاث االخرى 03 02 02 01 01 31 129

         المكائن 04 02 02 01 01 31 130

         االجهزة 05 02 02 01 01 31 131

         اجهزة االستنساخ 06 02 02 01 01 31 132

         االت االتصال 07 02 02 01 01 31 133

         الحاسبة االلكترونية 08 02 02 01 01 31 134

         االسلحة واالعتدة 10 02 02 01 01 31 135
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 ضمن ختصيصات وزارة املالية   .أ 

 ا  مليـار ني ومخسـ نيمخسمائة واثن" 552.846.357.101.045املبالغ املصروفة من حساب االمانات بلغت "  (1

ومائــة وواحــد دينــار ومخســة   ا  الفــنيوثالمثائــة وســبعة وخســ  ا  مليونــنيمنائــة وســتة واربعــ اومث

 . فلسا نيواربع

وتســعمائة  ا ثالثــة عشــر مليونــ " 13.925.936االمانــات ) املبــالغ املصــروفة ( بلــغ "   (لــدائنون)رصــيد ا (2

 ا . دينارنيعمائة وستة وثالثسوت ا ن الفبومخسة وعشر

 ضمن ختصيصات اهليئة  .ب 

 " مائة مليار دينار . 100.000.000.000جمموع املبالغ املستلمة ضمن ختصيصات اهليئة بلغت "  (1

ـــاملبال (2 ـــروفــغ املصـــــــــ ـــة خــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــض 2013ام ـالل عـــــــ ـــمن ختصيصـــــــــات اهليئــــــــــ ــــــــــــــ  ي   ـة هـــــــ

ــد  " 111.124.915.516" ــة واحــــــــ ــار مائــــــــ ــر مليــــــــ ــرون مليونــــــــــ    ا عشــــــــ ــة وعشــــــــ ــة واربعــــــــ  ا ومائــــــــ

 .ا عشر دينار ةومخسمائة وست ا وتسعمائة ومخسة عشر الف

منائـة وواحـد   اومث ا  مليونـ نيمائـة وتسـع  " 190.851.239"بلـغ   باملصـروفات اخلاصة  (الدائنون)رصيد  (3

 .ا  دينارنيومائتان وتسعة وثالث ا  الفنيومخس

-: 2013املصاريف ) التشغيلية ( خالل السنة املالية / ج.      

 9.772.385.188                    الرواتب واجور املتعاقدين            

 1.377.675.716                  جمموع النفقات التشغيليـة           

     499.733.733                مساهمات التقاعد احلكومية

    

 11.649.794.637                                          اجملموع       

 

 

 

 

( 9لملحق رقم ) ا  

اجمالي المبالغ المصروفة الخاصة بحسابات التعويضات  

 للمستفيدين
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ومائــــــــة  ا مائــــــــة وســــــــبعة ومثــــــــانون مليونــــــــ( 187.133.820.295) 2013جممــــــــوع االيــــــــرادات النهائيــــــــة لســــــــنة  

 .ا ومائتان ومخسة وتسعون فلس ا منائة وعشرون ديناراومث ا وثالثة وثالثون الف

 احلكومية )جهات اخرى( ) التوجد(.جمموع املنح احلكومية وغري 

ـــ ( 187.133.820.295جممــــــــوع االيــــــــرادات مــــــــع املــــــــنح )   ومائــــــــة وثالثــــــــة  ا مائــــــــة وســــــــبعة ومثــــــــانون مليونـــــ

 .ا ومائتان ومخسة وتسعون فلس ا ومثنمائة وعشرون دينار ا وثالثون الف

ــنة   ــة لســــــــ ــروفات النهائيــــــــ ــد  (111.124.915.516)2013املصــــــــ ــة واحــــــــ ــارا    مائــــــــ ــر مليــــــــ ــة عشــــــــ ــة ومائــــــــ واربعــــــــ

 .ا عشر دينار ةومخسمائة وست ا وتسعمائة ومخسة عشر الف ا وعشرون مليون

 2013بيان التخصيصات املالية املنقحة للجهة اخلاضعة للرقابة لسنة 

 

 17.230.481.508 التخصيصات التشغيلية

 100.000.000.000 ختصيصات التعويضات

 117.230.481.508 امجالي التخصيصات

 

 

 

 

 

 


