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

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

ة ترعى مواطنيها وختضع طريق البناء الدميقراطي وعودته اىل حميطه العربي واإلقليمي والدولي ، دول

و أاجلور الذي وقع عليهم ألسباب سياسية الظلم ولة ، وترفع احليف الذي حلق بهم نتيجة عقود من اءللمس

جراءات حابها بالسرعة املمكنة وختفيف اإلو عرقية فكانت ضرورة إعادة احلقوق ألصأو مذهبية أقومية 

تطلب ان تكون هناك مرحلة انتقالية للوصول اىل واليت تعمال ريوقراطية اليت تصاحب مثل هذه األالب

 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  

االستمالك  أوو االستيالء أ. سواء بقرارات املصادرة  العينيةعه النظام املباد على املواطنني يف حقوقهم الذي اوق

و استغالل الشكلية اليت تتطلبها القوانني النافذة أ( ثورة )املنحلبغنب فاحش الصادرة بقرارات جملس قيادة ال

ظيمية بلغ عددها ثالث لوائح وأكثر من كثر من الئحة تنأيف حينه . فكان الذي نظم عمل هذه اهليئة 

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

ساس حتقيق مستوى مقبول من العدالة خللق تأهيل جمتمعي لضحايا النظام املباد والقانون امللغاة . هدفه األ

و املستملكة بغنب فاحش بقرارات جائرة وقعت عليهم أفقدتهم أو املستوىل عليها أاملصادرة  عرب اعادة عقاراتهم

يف اجملتمع  األهليمن حقوق االنسان وهو حق امللكية ، ولغاية اخرى هي الوصول اىل السلم  أصياًل احق

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

ن هيئة دعاوى امللكية متثل حلقة ضمن سلسلة واسعة من التشريعات واملؤسسات اليت تتوىل مهمة إلذلك ف

ه وتتكفل برفع الظلم الذي وقع على ئبناأالوصول باجملتمع العراقي اىل أفضل سبل التعايش السلمي بني 

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

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

 والعهود الدولية يف هذا الشأن .

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

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

ومعرفة ما وصلت اليه اجراءاتها يف انصافهم  ، غري ان عملها مل يكن يسريا ومل تغب املعوقات عن ميدان العمل 

الذي ادى اىل بعض االضطراب يف  التغريات املستمرة يف قوانني عملها االمربسبب فتلكأت يف بعض احملاور 
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من الضبابية يف فهم املواطنني الختصاصها فتقام يف  يءحصول ش زيادة علىعملها وتأخري وصول احلقوق 

صحاب حقوق يف كثري من احلاالت غري ان الذي أكثري من االحيان دعاوى خارج االختصاص مع علمنا أنهم 

والذي ادى لتجاوز هذا الواقع وحتقيق قفزة نوعية يف . وقوانني اخرى  ىينظم املطالبة بها مؤسسات اخر

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

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

لنفاذ قانونها اجلديد متثل التحول النوعي يف االجناز  2010وسرعة وصول احلقوق ألصحابها فكانت سنة 

 .وتغري ادارتها

حاجة اىل ان تكون قريبة من املواطن املشمول باختصاصها فقد فتحت للولغرض الوصول اىل افضل اجناز و

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

مت اعادة ( دعوى 167862والتواصل مع اصحاب العالقة من املواطنني وتيسر وصوهلم اليها فقد تسلمت اهليئة )

ومخسمائة  امليار وثالثنيوستمائة وتسعة  اترليون( 1.639.582.503.307.270( عقار وتعويضات مببلغ )16318)

مشلت عدد ) فلسًا  ومائتينوسبعنيادينار وسبعةومخسمائة وثالثة االف وثالمثائة  امليون اثنينومثانني

 .مستفيد ( 39377( دعوى وعدد املستفيدين )11790

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

هيئة اىل حماكم البداءة ملوقع العقار فقد مت دمج كثري من وحتول االختصاص النوعي لل 30/6/2011بتاريخ 

 . اال مخسة فروع يبقفلم فروع ال

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  لوجودفأرسلت اهليئة اكثر من وفد اىل عواصم البلدان اجملاورة خصوصا طهران 

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

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

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

تيجة ، وإرساهلا اىل اهليئة عرب الربيد الدبلوماسي لتتخذ االجراءات القانونية بصددها وإبالغ اصحابها الن

وقد اختذت اهليئة مبادرة فريدة يف تاريخ الدولة العراقية اذ متكنت من وضع استمارة اقامة الدعوى على 

االستمارة وإرساهلا عرب الربيد االلكرتوني إلقامة  ءموقعها االلكرتوني لتمكني العراقي اينما وجد من مل
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ة دعاوى امللكية قد استثمرت اكثر من حمور الدعوى واختاذ االجراءات القانونية بصددها وبذلك تكون هيئ

 للوصول اىل املواطن وتسهيل اقامة دعواه للمطالبة حبقه .

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

ار اليت اوقعها عليهم سواء بفقد ب وفضحت فداحة االضرعمارسه النظام الدكتاتوري املباد على ابناء الش

اشرس االنظمة اليت مارست اجلور على مواطنيها يف  مناالرواح او االموال او انتهاك احلرمات ما جعله 

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

ومي واملذهيب سببا لتهجريهم وقتلهم ومصادرة حقوقهم وإسقاط اجلنسية املباد من ذريعة انتمائهم الق

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 

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

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

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

 يسقط بالتقادم .

ورغم اجلهود املبذولة من قبل هذه اهليئة رئاسة ومالكات للعمل كفريق واحد وسعيهم اىل بناء مؤسسة 

تتعامل مع املواطنني بكل احرتام ملعرفتهم بضرورة متتعهم بلوائح السلوك املهين تتجاوز املعتاد ليقدموا جهدًا 

لتجسيد شرف املهنة اال ان التحدي يبقى بأن القانون مل يعاجل مجيع حاالت انسانيًا شعاره خدمة املواطن 

ملباد وان قلة مبالغ التعويض املخصصة تضع اهليئة يف اشكال كبري مع اك امللكية اليت اورثها النظام اانته

 الضرر املستمر الذي يلحق به لعدم صرف مبالغ التعويضات. نتفهماملواطن الذي 
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 قوانني اهليئة

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

 :2003( لسنة 4الالئحة التنظيمية رقم ):  واًلأ

غايته  ،اليت تتعلق بالعقارات املتنازع عليهامت انشاء مرفق خاص لتسوية املطالبات  هذه الالئحة مبوجب

وكان هذا بادئ ذي بدء. وقد نصت هذه الالئحة على انشاء  ،عمال العنف وحتقيق االستقرارأاحلد من 

م الطلبات اخلاصة لـّستمكتب مركزي يف بغداد ومكاتب اقليمية يف بقية حمافظات العراق تتوىل 

 بالعقارات املتنازع عليها.

 :2004( لسنة 8ثانيًا :  الالئحة التنظيميةرقم )

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

 على العقارات. النزاعاتمشاكل 

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

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

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

 ضافات.واإل

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

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

حكام هذا القانون تسري على املطالبات أقصور يف بعض اجلوانب من خالل التطبيقات العملية هلا. فكانت 

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

خرى متت أية حاالت أو أو املذهب أو على اساس الدين أو عرقية أاملصادرة واحملجوزة ألسباب سياسية 

وكذلك العقارات املستوىل عليها  ،و القوميأو الطائفي أري العرقي نتيجة لسياسات النظام السابق يف التهج

والعقارات املخصصة  ،و خالفًا لالجراءات القانونية املتبعة لالستمالكأو املستملكة بغنب فاحش أبدون بدل 

 بدون بدل او ببدل رمزي ألزالم النظام السابق. واستثين من ذلك العقارات املستوىل عليها وفقَا لقانون

 لمنفعة العامة اليت استخدمت للنفع العام.االصالح الزراعي والعقارات املستملكةل

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

 ساسه تقدير التعويض واضافة بعض طرق الطعن القانونية.أعلى 

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

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

وضع ( من دستور مجهورية العراق 136وبداللة 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"  لوعّدالقضائية والتنفيذية 



 

 10 

كيتها و احملجوزة اليت انتزعت ملأ حكامه على العقارات املصادرةأتي انسجامًا مع مواد الدستور وقد سرت يأل

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

و أعوان النظام السابق ملكة بدون بدل او ببدل رمزي ألخالفًا لالجراءات القانونية وعقارات الدولة امُل

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

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

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

يف احملافظات  العيينمن ذلك العقارات املستوىل عليها وفقًا لقانون االصالح الزراعي وقضايا التعويض 

 . املشمولة بها

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

ري تسمية اهليئة التمييزية اىل هيئة يتغخري ومبوجبه ايضا مبلغ التعويض وقت تاريخ الكشف األتقدير 

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

شارة اىل جعل متييز قرارات اللجان عن بتصحيح القرار التمييزي مع اإلالططرق الطعن باضافة طريقة 

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

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

/ثالثًا( حيث اعترب موظفي اهليئة معينني على املالك الدائم من تاريخ التعاقد معهم وتطبق بشأنهم 14)

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

 2010لسنة  13ول لقانون هيئة دعاوى امللكية رقم ون التعديل األمشروع قان 

الذي تضمن و 2010لسنة  13ول لقانون هيئة دعاوى امللكية رقم مت تقديم مشروع قانون التعديل األ

 .يف آن واحد  حل اهليئةمن قانون اهليئة( ومشروع 2)تعديل املادة  مشروعي التعديل

( من قانون اهليئة النافذ لضمان حقوق من انتزعت عقاراتهم 2حيث تضمن مشروع التعديل تعديال للمادة )

خالفًا للقانون ومعاجلة عدم التوازن بني مصاحل املتضررين بعد ان اقتصرت املادة املراد تعديلها على 

أمام ( من االجانب باقامتها جمددا احلق ملن ردت دعواه )مالك العقار املنتزع او ورثته عطاءإ،واطنني فقط املو

 حكام قانون اهليئة النافذ.أوفق للمطالبة بالتعويض حماكم البداءة 

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

حسب االختصاص املكاني حالة الدعاوى املنظورة امام اللجان القضائية اىل حماكم البداءة إزارة املالية وو

املكتسبة سجلة لدى هيئة الطعن التمييزي اىل حمكمة التمييز االحتادية واحالة القرارات والدعاوى امل

ن قبل قسم التعويضات يف هذه نفذة ماملغري ة من اللجان القضائية بالتعويض والدرجة القطعية الصادر

من اللجان  رشيف الدعاوى احملسومةأيداع إولتنفيذها وزارة العدل  يفالتنفيذ  مديرياتاهليئة اىل 

 .حماكم االستئنافاىل  القضائية

عاله من جملس شورى الدولة اىل االمانة العامة جمللس الوزراء بكتاب أمشروع التعديل  حالةإومتت 

من التعديل كونها تتعارض (4)متضمنا عدم تشريع نص املادة  10/7/2014( يف 8/1/32/1817اجمللس بالعدد )

 مع حجية االحكام واستقرار املعامالت.

 2014( لسنة 16وقد احيل مشروع التعديل اىل جملس النواب لغرض تشريعه بقرار جملس الوزراء املرقم )

وقد تضمن القرار اعاله املوافقة على مشروع  16/9/2014املتخذ يف اجللسة االعتيادية الثانية املنعقدة بتاريخ 
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وكما  2010لسنة  13ن قانون اهليئة رقم ( م2قانون حل اهليئة فقط ومل يتضمن املوافقة على تعديل املادة )

 (1مبني يف امللحق رقم )

 

 نظمة اهليئةأ
 2010( لسنة 5( و )4ن 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 وا80من املادة )( )ثالثًا لبنداستنادًا اىل احكام ا

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

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

 ئاسة اهليئة ر .1

 نائب رئيس اهليئة  .2

 مكتب رئيس اهليئة .3

 قسم شؤون املواطنني .4

 قسم التصاريح االمنية .5

 مكتب املفتش العام .6

 قسم االعالم .7

 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .8

 مكتب اهليئة التمييزية .9

 الدائرة القانونية  .10

 الدائرة االدارية واملالية .11

 دائرة التخطيط وتكنولوجيا املعلومات والتدريب  .12

 دائرة منطقة بغداد .13

 كردستاناقليم دائرة منطقة  .14

 دائرة املنظقة الشمالية .15

 دائرة منطقة الفرات االوسط .16

 دائرة املنطقة اجلنوبية .17
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  2010( لسنة 5ثانيًا : النظام رقم )

النظام املرقم اعاله )نظام تعليمات صدرت اهليئة بالتنسيق مع جملس الوزراء وجملس شورى الدولة أ

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

 -:ما يأتيتضمن 16/9/2010" يف 4163" والذي نشر يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد

حتـــــل تســـــمية )هيئـــــة دعـــــاوى امللكيـــــة( حمـــــل )هيئـــــة حـــــل نزاعـــــات امللكيـــــة العقاريـــــة( ويكـــــون    .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 ــارات ا 3يقصـ ــانون العقـ ــن القـ ــتوىل ( مـ ملسـ

تقضــــايا وتعديالتــــه وقرارا 1970( لســــنة 117ي رقــــم )ـــــــون االصــــالح الزراعـــــــــعليهــــا وفــــق أحكــــام قان

ــم)       ــل( رقـ ــورة )املنحـ ــادة الثـ ــس قيـ ــرار جملـ ــب قـ ــيين حسـ ــويض العـ ــنة103التعـ ــن    1997 (لسـ ــل مـ يف كـ

ــاىل وواســـــط( للســـــنوات )   ــداد وديـــ ــام  1995و 1994و 1993و 1992حمافظـــــات )بغـــ ــادرة وفـــــق أحكـــ ( الصـــ

 .26/2/1977( يف222قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم )

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

صدور قرار باملصادرة أو االستيالء أو التخصيص أو احلجزعلى عقار أو سهام يف عقار معني أو 

حلجز أو التخصيص اليزال غري اسم املصادرة امواله أو ان قرار ال مسجلة بجمموعة عقارات وال تزا

 .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

اري خالفا للتعامالت القانونية معاملة االستمالك املنصوص عليه يف البند يعامل اإلطفاء اجل .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 )3( من املادة )الفقرتني)د( و)هـ( من البند )أواًل

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

 .2004لسنة

 1976( لسنة53ت دعواه بسب اإلطفاء اجلاري وفقًا للقانون رقم )املتضرر الذي رّد. 

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

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

 .إحالة أي دعوى اىل هيئة فرعية أخرى بقرار مسبب
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الطعن الدعاوى اليت أصدرت فيها قرارات واليت تكون الدولة طرفا  ترسل اللجان القضائية اىل هيئة .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

 لعضوية اللجنة القضائية موظفا من ذوي اخلربة  يسمي مدير عام التسجيل العقاري من دائرته .10

 .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

 .القانونقضاة هيئة الطعن واللجان القضائية مبا يتفق وأحكام 

قامة الدعوى على العقار املطلوب إعادة إشعار دائرة التسجيل العقاري بإلرئيس اللجنة القضائية  .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

 .وزارة املالية بتأمني مبالغها للهيئةتقوم 

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

 .استمارة الدعوى

 . تقدم الطلبات وفق استمارات تعدها اهليئة .15

ــرئيس اهليئـــة   :أواًل ــًا        تلـ ــة أو حلـــها وفقـ ــن جلنـــة قضـــائية يف احملافظـ ــكيل أكثـــر مـ ملـــا تقتضـــيه  شـ

 .جنازالعمل أو نسب اإلطبيعة 

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

 .القضائية وفقا للبند )أواًل( من هذه املادة

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

 .2006( لسنة2تنفيذ هيئة حل نزاعات امللكية العقارية رقم )تلغى تعليمات  .17

 . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية .18
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رئاسة اهليئة
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 رئاسة اهليئة

 -كل من :  همورؤساء  ةتعاقب على رئاسة هذه الهيئة ثالث

 . 2005ولغاية متوز /  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

رئاســـــات اهليئـــــة خـــــالل فـــــرتة واحملســـــومة  املســـــتلمةالـــــدعاوى  عـــــددوخمططبيانييمثـــــل  لوادنـــــاه جـــــدو

 -:  الثالث

 الفترة الزمنية رئيس الهيئة 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

االنجاز معدل 

الشهري 

للهيئة 

التمييزية 

 )دعوى(

1 
السيد سهيل 

 محمد صالح

 

 2004حزيران/

لغاية 

 2005حزيران/
 اليوجد اليوجد 147 1761 2939 564 7339 120754

2 
السيداحمد 

 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 

31/12/2014 
5485 88280 1605 49349 74924 1362 10650 194 
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 واللجان القضائية هيئة الطعن التمييزينبذة عن 

 4200( لسنة 12الالئحة التنظيمية رقم )

غرضه مراجعة القضايا ويستمع اىل  شكل قسم يسمى بــ )قسم الطعن(ي( من الالئحة 6مبوجب 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 

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

(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 أهيئات اقليمية يف  عالهأفقد تشكلت استنادًا لالئحة  ،ما فيما خيص اللجان القضائيةأ

وعضوية مدير دائرة التسجيل  ،للجنة ًاعلى رئيسنه جملس القضاء األعيوتتكون من قاض ُي ،والية عليه

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

ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار من سلطة معينة هلذا  منصب عضو اهليئة االقليمية بعد مرور

 مام اللجان االقليمية.أو تنقضي بعد انتهاء النظر يف الدعاوى املقدمة ،أالغرض

 2006( لسنة 2القانون رقم )

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

و املتقاعدين يسمى أعلى من املستمرين باخلدمة يرشحهم جملس القضاء األ ،حمكمة التمييزيف القضائي 

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

 .ردستانوك

حيالن حمل من  (ااحتياط)ن اكما يرشح اثن ،وتكون هذه اهليئة مستقلة يف قضائها عن حمكمة التمييز

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:ةـــاللجنة القضائي( من القانون على انه تتشكل 9املادة ) نصتفقد  ،ةـــما فيما خيص اللجان القضائيأ

 ويكون رئيسًا هلا. ،علىعينه جملس القضاء األيقاِض .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

 احملاماة مدة ال تقل عن عشر سنوات.

  2010لسنة  (13)قانون رقم ال

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

ومن املتقاعدين واملشهود هلم بالكفاءة أول من املستمرين باخلدمة القضاء االعلى من قضاة الصنف األ

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

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

ز يويكون متي ،صواتغلبية األأذ كل هيئة من اهليئات الثالث قراراتها بوتتخ ،وعضوية اثنني من القضاة

 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 ) ،حمافظة حبسب احلاجة

 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  ،رئيس اهليئة من العاملني فيها موظف قانوني يرشحه .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 3ص عليه يف املادة )ضوعها املنصوالدعاوى 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 التمييزي10خالل ) يت تكون الدولة طرفا فيهااصدرت فيها قرارات وال

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

ما املادة .أونولية 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 أت ( فقد نص11)

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

 –قسامها أودوائرها ورئاسة اهليئة -

 واًل : رئاسة اهليئةأ

 -:يتوىل والذي تمثل مبكتب رئيس اهليئة الذي ميثل قمة اهلرم التنظيميت

 قسام الهيئة وفروعها.أتنظيم العمل االداري بالتنسيق مع بقية دوائر و 

 .تنظيم اجتماعات ومقابالت واتصاالت السيد رئيس الهيئة 

  قسام المختصة في مركز األ السيد رئيس الهيئة وتوزيعها علىتسلم المراسالت الورادة الى

 .الهيئة

 رسال المراسالت السرية الصادرة من الهيئة الى الجهات االخرى.إ 

 -ويتكون المكتب من :

 -تي :تتكون من اآلاليت شعب املكتب  .أ 

  دوائر تتوىل متابعة الكتب واملطالعات اليت حترر من :  الرمسيةشعبة املتابعة واملخاطبات

وكذلك تنظيم املخاطبات واحملررات الرمسية للوزارات والدوائر  ،واقسام وفروع اهليئة

 الرمسية واجلهات االخرى .

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

 احلاسبة االلكرتونية .عن طريق 

 دنيني يف اهليئة وكذلك متابعة شؤون احلراس امل تتوىل:  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 

 تتوىل اصدار اهلويات ملنتسيب اهليئة . شعبة اهلويات : 

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

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

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

واملدراء العامني معالي السيد رئيس اهليئةمعظم اللقاءات مع فكانت ىل اصحابه وبالسرعة املمكنة ، ا

سابيع أواملختصني وتتم املتابعة مباشرة من قبل دوائرهم يف كل يو م ثالثاء من االسبوع على طول 
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السنة ، وقد تناولت تلك اللقاءات يف معظمها تلقي الطلبات والشكاوى واالستفسارات يف حمورين 

واحمللق رقم .التعويض وما يتعلق بهامييزية واالجراءات املتصلة بها وطلبات بارزين هما الدعاوى الت

 ( يبني نشاط الشعبة.2)

 منية  ج. قسم التصاريح األ

م أ س بالعدد "من والسالمة/ مكتب األ امة جمللس الوزراءاالمانة الع كتاباستنادَا ل

، وحسب ما جاء بكتاب االمانة   استحداث هذا القسممت  23/3/2014" يف  "42/156/785/اعمام/9/ت

ومرفقه قرار جملس  23/4/2013 " يف918العامة جمللس الوزراء / مكتب نائب االمني العام بالعدد "

من حتديد ملهام القسم بتأمني اهليئة من اخلروقات االمنية  6/9/2012" يف 1554من الوطين بالعدد"األ

ليات للمحافظة على الوثائق واملعدات اآلالتدقيق االمين للموظفني ووضع من خالل متابعة 

 منية يف مستشارية االمن الوطين.يق مع املكتب الوطين للتصاريح األوبالتنس

 

 مكتب املفتش العام ثانيًا : 

 .(57)رقم  االمريعمل مبوجب و10/6/2007( املؤرخ يف 9858( ذي العدد )115مر الديواني املرقم )تشكل مبوجب األ

 

 االعالمثالثًا: قسم 

 -اآلتية : اترئيس اهليئة ويتوىل املهمبيرتبط القسم 

 ة واإلشراف عليها ــحتفاالت اليت تقيمها اهليئدوات واالــات واملؤمترات والنــجتماعتنظيم اإل .أ 

 وتهيئة املستلزمات الالزمة لذلك بالتنسيق مع بقية أقسام اهليئة .

 اهليئة.تنظيم املؤمترات واللقاءات الصحفية لرئيس  .ب 

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

ع التقـارير بـذلك اىل رئـيس    متابعة ماينشر يف وسائل اإلعالم فيما خيص عمـل اهليئـة ودوائرهـا ورفـ     .د 

 .اهليئة

 ذات اإلختصاص.اإلشراف على املطبوعات اخلاصة باهليئة ورفدها باملواضيع هـ .  

 تنظيم زيارة الوفود العراقية واالجنبية للهيئة بالتنسيق مع وزارة اخلارجية واجلهات ذات العالقة. و.  

   -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 املهمب: وتناط  العامةشعبة العالقات  .أ 

 . مسؤولية إدارة عالقات القسم الداخلية واخلارجية 

mailto:Alhallmg@yahoo.com
mailto:public_relations@pcc.iq
http://www.pcc.iq/
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 ستفـسارات وشكـاوى وتوضيحات من خارج اهليئة عن طريق اخلط الساخـن استقـبال ما يرد من ا

 وتنفيذ توجيهاته بصددها .معالي السيد رئيس اهليئةوالربيد اإللكـرتوني وعرضها على 

 .اعداد التقارير الشهرية لنشاط القسم 

 -اآلتية : اتهذه الشعبة املهمبوتناط  :شعبة اإلعالم .ب 

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

 اهليئة.

 ة اإلعالمية فديويًا وفوتوغرافياتغطية فعاليات اهليئ. 

  احملسومة من مكتب هيئة الطعن التمييزي وفرزها حسب الفروع استالم موقف بالدعاوى

 وارساهلا لكل فرع من فروع اهليئة.

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

 .اإلشراف على املوقع اإللكرتوني للهيئة 

 من أخبار خاصة باهليئة. فيها متابعة املواقع اإللكرتونية األخرى ورصد ما يرد 

 رفع البيانات واملعلومات اخلاصة باملوقع. 

وأدناه  01/3/2011املباشرة بتفعيل املوقع بتاريخ،مت (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

 ةبعملها.ـــن حبوث ودراسات خاصـة مــالبحوث والدراسات : تتضمن ما يصدر عن اهليئ (3

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

 عن نشاطات اهليئة جلميع أقسامها وفروعها. البوم الصور : تتضمن صورأ (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 الساخن : تشمل رقم اخلط الساخن للهيئة فضاًل عن اخلط ا (8

 عرب املوقع .

 جملة احلل : تتضمن األعداد الصادرة جمللة احلل. (9

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

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

 شهداء اهليئة : تتضمن أمساء وصور شهداء اهليئة.  (12

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

http://www.pcc.iq/
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حصائيات اليت تصدر عن اهليئة فيما يتعلق بفروع دعاوى فروع كركوك : تتضمن أحدث اال  (14

 كركوك اخلمسة.

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

 عمل اهليئة.

 -اآلتية : اتهذه الشعبة املهمبوتناط  شعبة التصاميم : .د 

 .تصميم إعالنات ومطبوعات اهليئة 

 ئة.تصميم بطاقات التهاني والتعازي والشهادات التقديرية اخلاصة بأعمال اهلي 

 

 : قسم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي عًاراب

(  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 

 . مراقبة حسن تطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات املالية واحلسابية .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. روقاتاملوجودات الثابتة واملخزنية وتقديم تقارير عن اخلتدقيق  .5

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

املطابقات الدورية والشهرية حلساب الصندوق واحلسابات اجلارية مع املصارف ومتابعة تصفية 

 السجالت احملاسبية.السلف و األمانات وتدقيق 

متابعة اجنازاحلسابات اخلتامية للهيئة ودوائرها ضمن املواعيد احملددة ومتابعة تصفية مالحظات  .7

 ديوان الرقابة املالية.

 :الشعبالتاليةقسم التدقيق من  يتكون

هي شعبة ساندة لبقية شعب التدقيق تتوىل متابعة كافة األمور اإلدارية : شعبة التسجيل واملتابعة .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 

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

 شعبة تدقيق أساسية.:التدقيق االوىل شعبة .ج 

 :  شعبة تدقيق أساسية.شعبة التدقيق الثانية .د 

 :  شعبة تدقيق أساسية.شعبة التدقيق الثالثةهـ . 
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وسلف  ،تدقيق الرواتب الشهرية للموظفني اتتتوىل شعب التدقيق األساسية )االوىل والثانية والثالثة( مهم

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

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

وجودات الثابتة وإعداد باملوتدقيق اإلدخاالت املخزنية اخلاصة  ،اخلاصة باملكافآت والساعات اإلضافية

 2014، وفيما يلي عمل قسم التدقيق خالل عام املطالعات

 ( 5298بلغت عدد املعامالت التعويضيــة اليت مت تدقيقها )معاملة. 

 ( )ا( عقد4بلغ عدد العقود اليت مت تدقيقها ) جتديد . 

  قيد( 740اليت مت تدقيقها ) القيودبلغت عدد. 

 و  ًاتشغيليًاسند( 931منها ) ا( سند4644)اليت مت تدقيقها الصرف  بلـــغ عدد سندات

 .تعويضات ااسند(3713)

 هيئة الطعن التمييزي: خامسًا

داريني وقانونيني( يقومون بتنظيم عمل إيتألف مكتب هيئة الطعن التمييزي من جمموعة موظفني )

 الدعاوى والتنسيق بني املكاتب واللجان القضائية وحمكمة التمييز االحتادية فيما خيص متييز وتصحيح

وكذلك يقوم املكتب بإعداد املواقف الشهرية  .الدعاوى املرسلة وبيان الرأي وتصحيح االخطاء املادية

والسنوية اليت تتعلق حبسم الدعاوى التمييزية والتصحيحية من حمكمة التمييز االحتادية وإعداد 

وى احملسومة ) املصدقة الحتادية والدعاااليت تبني عدد الدعاوى املتبقية لدى حمكمة التمييز  التقارير

 .واملنقوضة وتصحيح القرار التمييزي (

غلب الدعاوى املنظورة امام اهليئة التمييزية واالنتهاء من حسم مجيع الدعاوى املرتاكمة أبالنظر حلسم و

حيلت باقي الدعاوى اىل هيئة قضائية تشكلت يف أعماهلا وأنهت اهليئة التمييزية أللسنوات السابقة ، فقد 

يئة دعاوى القضائية هلزا بالقرارات الصادرة عن اللجان حمكمة التمييز االحتادية ختتص بالنظر متيي

والزالت مستمرة حبسم الدعاوى اليت  21/7/2014( يف 2014/مكتب/522لقضائي املرقم )امللكية مبوجب االمر ا

واملوضح .2015التمييزية خالل عام  حتال اليها من اللجان القضائية للقرارات الصادرة منها وتصحيح القرارات

 -: ينينسب حسمها يف اجلدول واملخطط البياني التال

 

 دعوى3777 2014خالل سنة  المستلمةمجموع الدعاوى 

 دعوى3688 2014مجموع الدعاوى المحسومة من وارد سنة 

 ىودع89 2014سنة  واردمجموع الدعاوى المتبقية من 
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خبصوص طلبات الرأي املقدمة من ًااستشاري ًا( رأي41بلغت ) إذبدت اهليئة التمييزية عدة اراء استشارية أوقد 

 . 2014خالل عام قسام وفروع اهليئة أقبل 

 

 : الدائرة القانونية سادسًا

اليت من /سابعًا( 2يف املادة ) 2010( لسنة 4ام رقم )تشكيالت اهليئة املهمة اليت نص عليها النظ ىحدإوهي 

لكافة دوائر اهليئة واقسامها وفروعها يف املوضوعات  القانونية الرأي واملشورة إبداءالرئيسة  مهامها

يرأسها موظف . اليت تعرض عليها وتوفريالسند القانوني للكثري من االستفسارات اليت تردها القانونية

ومن ذوي  ،( سنوات10مة التقل عن )وله خد ،بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية يف االقل

عملت الدائرة القانونية على توفري الدعم لدوائر اهليئة وفروعها وجلانها القضائية . اخلربة واالختصاص

من خالل التنسيق مع الكثري من الوزارات والدوائر كالتنسيق مع جملس القضاء االعلى وجملس شورى 

عامة جمللس الوزراء والدائرة القانونية يف وزارة املالية وجلنة تنفيذ والدائرة القانونية يف االمانة ال الدولة

وهيئة  2010سنة ل 16ين وفقًا للقانون رقم ر وجلنة تعويض املتضرنيومكاتب املفتشني العمومي 140املادة 

الرئيسة اليت متارسها  امومن امله .اضافة اىل الوزارات االخرى ،ودائرة التسجيل العقاريلة والعدالة ءاملسا

 -هي : 2010( لسنة 4/اوال( من نظام تشكيالت اهليئة رقم )6وفقا للمادة )،الدائرة القانونية

 القضايا اليت حتال اليها واخلاصة باهليئة ودوائرها وفروعها.  ابداء الرأي يف أ.

 . ن رئيس اهليئةوبتخويل م متثيل اهليئة أمام احملاكم واجلهات القضائية يف خمتلف الدعاوىب.

 . ودوائرهااقرتاح مشاريع القوانني ذات العالقة بعمل اهليئة ج .

 املشاركة يف عضوية اللجان التحقيقية . د .

 بداء الرأي يف شروط املناقصات قبل االعالن عنها.إ . ه

 . طرفا فيهااهليئة  تكونتنظيم العقود اليت و .

 باهليئة. متابعة تنفيذ االحكام القضائية املتعلقةز .

 عداد البحوث والدراسات املتعلقة بعمل اهليئة . إح .

مجموع الدعاوى 
المستلمة خالل سنة 

2014 

مجموع الدعاوى 
المحسومة خالل سنة 

2014 

مجموع الدعاوى 
المتبقية من وارد سنة 

2014 

3777 3688 

89 
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املوافقة على نشر البحوث والدراسات املعدة من منتسيب اهليئة والتنسيق مع الوزارات واجلهات غري ط .

 املرتبطة بوزارة مبا يسهم يف جمال عمل اهليئة.

 العالقة بعمل اهليئة.تبادل املعلومات مع مراكز البحوث العراقية والدولية ذات ك .

 عقد املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية اخلاصة باملوضوعات ذات العالقة بعمل اهليئة.ل .

 شراف على مكتبة اهليئة ورفدها بالكتب.اإلم .

 متابعة قرارات اللجان القضائية الصادرة بالتعويض واملكتسبة الدرجة القطعية.ن .

 . التعويض امللزمة للحكومة والية دفعها شأن مبالغ التنسيق مع وزارة املالية يفس .

 ألغراض قضائية.متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية ع .

 

 

  -: التاليةقسام األتتكون الدائرة القانونية من 

  -: اآلتيةويتكون من الشعب  -: : قسم الشؤون القانونيةواًلأ

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

واالمانة العامة جمللس الوزراء / خمتلف اجملاالت القانونية والتنسيق مع جملس شورى الدولة 

الدائرة القانونية ووزارة املالية / الدائرة القانونية وخمتلف الدوائر االخرى للحصول على الرأي يف 

 مامها.أيع املعروضة املواض

قامة ومتابعة الدعاوى والقضايا املنظورة أمام احملاكم املختصة إوهي اليت تتوىل  -: شعبة الدعاوى .ب 

وجملس االنضباط العام واحملكمة االحتادية  واالستئنافكمحاكم اجلزاء وحماكم البداءة 

وتقديم اللوائح واملذكرات ومتابعة الشكاوى املقامة خبصوص جرائم التزوير ومتابعة استحصال 

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

 نشاط الشعبة : ملخص لاه وأدن.االنذارات هلم ومطالبتهم بتسديد ما بذمتهم

وى حسمت منها ــ( دع3ام )ــس االنضباط العــة أمام القضاء االداري وجملـدد الدعاوى املقامـبلغ ع (1

 ( دعوى لصاحل اهليئة .2)

ازال قيد مواملتبقي  منها( 1( دعوى مت غلق )5دد الدعاوى اجلزائية املقامة أمام هيئة النزاهة )ـبلغع (2

 . جراءات التحقيقيةاإل

( دعاوى لصاحل اهليئة والبقية 1) حسمت،( دعوى4دد الدعاوى املقامة أمام حماكم البداءة )ـبلغ ع (3

 ازالت قيد النظر . م

 قيد التحقيق . تازالم( دعوى 4مام حماكم التحقيق )أالدعاوى اجلزائية املقامة دد ـبلغ ع (4

يتابعون القضايا املقامة من وفروعها أاالكفاء يف مقر اهليئة نيقانونيعن اهليئة منال نوك ممثللهنا و

 قبل اهليئة او ضدها . 

املمثلني القانونيني للوزارات والدوائر احلكومية الذين مل ممثلة بالدائرة القانونية كما تابعت اهليئة 

 ،حبق وزاراتهم ودوائرهم ميارسوا طرق الطعن القانونية يف القرارات الصادرة لغري صاحل اخلزينة

 .يبني نشاط الشعبة(3رقم )وامللحق اىل االمانة العامة جمللس الوزراء .  أمساءهمتورفع
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 ،عقدهاود األخرى اليت حتتاج اهليئة الىالعق وتتوىل تنظيم العقود سواء عقود االجيار أ-:شعبة العقود  .ج 

جتديد بعض   ا اقتصر علىإو 2014يتم ابرام اي عقد يف عام ومل . وكذلك تنظيم املناقصات املطلوبة

تعلقان مبوقع اهليئة يعقدين جتديد ،فضال عن بسبب دمج فروعها العقود والغاء البعض االخر

 .االلكرتوني واالنرتنت

متثلت بالنقاط  ،حفظ املال العام على لية خاصة يف ابرام العقود انطالقًا من حرصهاآاتبعت الشعبة 

  -: اآلتية

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

 جمللس الوزراء.

 قيمة العقار لتقديرجراء كشف مشرتك من قبل دائرة التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة إ، 

 .االجيار السنوي بدلد ياليت على اساسها يتم حتد

  مة يتم استقطاع مبلغ بنسبة ابرام العقد ويف حالة عدم تقديم براءة الذطلب براءة ذمة العقار قبل

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

 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 1تنفيذ العقود احلكومية رقم ) ماتاتباع تعلي

لتعاقدات اليت متت من قبل يبني ا( 4ملحق رقم )الوزراء.  القانونية يف االمانة العامة جمللس

 .اهليئة

تشكيل اللجان التحقيقية وفقًا لقانون جراءات إب اليت ختتص وهي: شعبة اللجان التحقيقية .د 

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

قبل ومالي واليت تعرض عليها من االقانونية يف القضايا والتجاوزات اليت تنطوي على فساد اداري 

حصال موافقة معالي رئيس اهليئة على دوائر اهليئة وفروعها او من جهات اخرى بعد است

اضافة  ،كون من ضمن تشكيلة تلك اللجان عضو من مكتب املفتش العاميويف بعض االحيان ،تشكيلها

وقد بلغ جمموع اللجان التحقيقية  .اىل تشكيل جلان التضمني ومتابعة كافة اللجان التحقيقية

 .يبني نشاط الشعبة  (5ملحق رقم ).جناز اإلقيد جلنة ( 8وبقيت )( جلنة 45منها ) اجنزت ( جلنة53)

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

ـــنقلهوبتنســيب القضــاة   ـــنهــاء تنسيبهإم وــ ـــود الســـــوتنظــيم عق واجــازاتهم مــ  ،ادة القضــاة املتقاعــدينــــ

ها فيمــا يتعلـق بتنســيب ممــثلني للعمــل  ـــــــاري وفروعــــــــــــالتسـجيل العق  ع دائــرةـــــالتنســيق موكـذلك  

وذلك اسـتنادا  ،حسـب احلاجـة  ، نهـاء تنسـيبهم  إة ومتابعة عمليـة نقلـهم و  ـــاللجان القضائيأعضاء يف ك

 / ثانيًا( من قانون اهليئة النافذ والتنسيق مع رئاسـة االدعـاء العـام بشـأن تنسـيب ممثلـي      5)حكام املادةأل

ة ــــــ( مــن قــانون اهليئ/ثانيــًا9و 6بأحكــام املــادة ) نهــاء تنســيبهم عمــاًلإاالدعــام العــام ومتابعــة شــؤونهم و 

والتنسـيق مـع اجملـالس البلديـــــــة يف تسـهيل مهمـة        ة بشأن مواعيد املرافعاتـــاحلكوميغ اجلهاتــــوتبلي

 يتضمن عدد اللجان القضائية ونواب االدعاء العام وممثلي التسجيل العقاري. (6ملحق رقم ). املبلغني
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ليت تعرض عليها بشأن التعيني وهي اليت تقوم بدراسة كافة القضايا ا -: شعبة الوظيفة العامة . و

بداء الرأي واملشورة يف القضايا املتعلقة إستشارات اليت تتعلق حبقوق املوظفني وأمتيازاتهم وواال

 بالوظيفة العامة.

أرشفة كافة الكتبالوارده والصادرة وذلك بتقوم هذه الشعبة  -:شعبة الصادر والوارد وادخال البيانات . ز

وبلغ  ،ا( كتاب11616) القانونية الدائرةبلغ وارد  ، إذستنادًا اىل توجيهات االمانة العامة جمللس الوزراءا

، وعدد ( مذكرة214وصادر املذكرات ) ،مطالعة( 843وبلغ صادر املطالعات ) ،ا( كتاب3098الصادر )

 ( كتابا.1540الكتب الواردة من املكتب اخلاص )

 بكتابها  استنادا لتوجيهات االمانة العامة جمللس الوزراء / الدائرة القانونية:  شعبة حقوق االنسان.ح

 مت استحداث هذه الشعبة ومن مهام الشعبة املساعدة يف انتشار   30/3/2014" يف 2/1/27/10702بالعدد"ق/

 وتطوير البيئة املالئمة ملمارسة احلقوق ضمن صالحية كل وزارة فيما يتصل باحلق الذي تتواله        

 بكافة التفاصيل عن نشاطاتها    و اجلهات غري املرتبطة بوزارة وتزويد وزارة حقوق االنسان أالوزارة        

 وكافة االحصاءات اخلاصة بعملها وبشكل دوري.       

ات كتساب القرارابعد  من التعويض يتوىل هذا القسم تنفيذ معامالت املستفيدين-: قسم التعويضات -:ثانيًا

اىل الدائرة االدارية واملالية  حالة االضابري التعويضيةإوالقضائية الدرجة القطعية  انعن اللج ةالصادر

ومن ثم اىل وتدقيقها من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي لتنظيم معاملة الصرف/ القسم املالي 

يس اهليئة رئالسيد عاليم مام انظارأعرضها وبالتالي لتدقيقها من الناحية القانونية الدائرة القانونية

اجراءات الصرف من قبل جلنة صرف مبالغ التعويضات ستكمال إو ستحصال موافقته على الصرفإل

ويقوم القسم برفد مكتب معالي رئيس اهليئة بتقارير شهرية عن اجناز القسم .املشكلة يف هذه اهليئة

( 904ضبارة واصبح )إ( 1860) 2013وحيث كان املتبقي لشهر كانون الثاني  الواردة واملنفذة لألضابري 

الرئاسة ملستواسعة بعد كبرية وجنازات اوقد حقق قسم التعويضات  2014 اضبارة يف كانون االول لسنة

لغاء نظام الوجبات الذي كان إمت التعويض بعد ان مبلغ من أهمها السرعة يف دفع ،للهيئةاجلديدة 

 . معموال به سابقًا

لة ءاملسامبفاحتة هيئة معالي السيد رئيس اهليئةوحسب توجيهات  ومن جانب اخريقوم قسم التعويضات 

من املشمولني بقانون واومعرفة فيما اذا كاناو ورثته ة العلنية والعدالة خبصوص مشرتي العقار باملزايد

  -: اآلتيةمن الشعب القسم ويتكون  من عدمه.2008لسنة  10لة والعدالة رقم ءاملسا

 .منطقة بغدادشعبة  .أ 

 .  واجلنوبيةوسطمنطقة الفرات األشعبة  .ب 

 . واقليم كردستان الشماليةاملنطقة شعبة  .ج 

 .دخال البيانات إشعبة  .د 

 

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

  -عدادها هي:إالبحوث والدراسات اليت مت نشاطات 

  .مجع قرارات جملس قيادة الثورة املنحل املتعلقة باملصادرة واالستيالء بثالثة أجزاء 
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 الوقائع العراقيةريدة تزويد اللجان القضائية جب . 

 عداد كراس يتضمن اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة ومن ضمنها الرشوة واالختالس وجتاوز إ

 املوظفني حدود وظائفهم.

  اهليئة.دراسة حول تعديل قانون 

  2014-2013-2012-2011-2010-2009مجع قرارات جملس الوزراء لعام. 

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

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

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

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

 

التي شاركت بها الدائرة القانونية سواء كانت  الدائمية اللجان غير التحقيقية

 -:فيها اوعضوأبرئاستها 

  جلنة منح االجازات الطويلة. 

 جلنة احتساب فرتة النزوح للمهجرين . 

 جلنة تقييم مدراء الفروع . 

 . جلنة دراسةاالستبيانات الواردة عن هيئة النزاهة واعداد التوصيات بشأنها 

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

  تقارير ديوان الرقابة . عنجلنة االجابة 

  اهلندسية .اخلطورة خمصصات احتساب جلنة 

 .جلنة النظر بالطعون ودراسة وتدقيق اعمال جلنة احتساب خمصصات اخلطورة اهلندسية 

  كرادة مريم.جلنة بيع الوحدات السكنية اململوكة للدولة يف 

 .اللجنة اخلاصة باستقطاع مبالغ التوقيفات التقاعدية من موظفي اهليئة عن خدمتهم العقدية 

 . جلنة دمج فروع اهليئة استنادا لقرار جملس الوزراء 

 التضمني  جلنة. 

  2002لسنة  220جلنة القرار. 

  التنقالتجلنة. 

  خرباء لعضوية هيئة الرأيجلنة ترشيح. 

 اضي لسكن موظفي اهليئة.جلنة ختصيص قطع ار 

 .جلنة احتساب املخصصات املهنية القانونية 
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 راضي والعقارات ملشاريع التنمية واالستثمار.جلنة ختصيص األ 

 .جلان بيع موجودات اهليئة 

 .جلنة فقدان اهلويات 

 .جلنة دراسة ديون اهليئة 

 جلنة تقييم مسؤولي الشعب. 

 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 

 اهليئة والقضاة واملوظفني. منأة على فظجلنة احملا 

 موجودات اهليئة جلنة تثمني. 

 .جلنة احتساب الساعات االضافية 

  2013جلنة احتساب مبالغ التعويضات املصروفة فعاًل ضمن ميزانية. 

 .جلنة الرتفيعات 

 واالخطاء العسكرية رهابيةض املتضررين من جراء العمليات اإلجلنة تعوي. 

 .جلنة تعديل الضرائب والرسوم 

  جهزة احلاسوب.أجلنة احتساب خمصصات اخلطورة املهنية للعاملني على 

  جلنة النظر يف التظلمات املقدمة من املوظفني الذين رفضت طلبات احتساب خمصصات احلاسبة

 هلم.

 وان اكثر هذه اللجان كانت مبشاركة مكتب املفتش العام .
 

 

 

 

 ة: الدائرة االدارية واملالي سابعًا

 4تشكيالت هيئة دعاوى امللكية الواردة بنظام تشكيالت اهليئة رقم ) إحدىتعترب الدائرة االدارية واملالية . 

دارة املوارد البشرية، الصيانة واخلدمات إقسام )الشؤون املالية، أالدائرة  هذه( حيث تتضمن 2010لسنة 

تتوىل الدائرة  ومن ذوي اخلربة واالختصاص،ولية يف االقل أيديرها مدير عام حاصل على شهادة االدارية( 

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

 -: اآلتيةاالقسام تتكون هذه الدائرة من 
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ثانيا( من نظام -7استنادا للمادة ) ةداريسم الشؤون اإلاكان يطلق عليه :  دارة املوارد البشريةإقسم :  اواًل

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

رتبطة بوزارة بكتاب امل 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 والمالك.تشعبة ال .ب 

 شعبة التقاعد . .ج 

 ضابير الشخصية .شعبة البيانات واأل .د 

 شعبة الصادر والوارد . .ه 

 بمكتب السيد المدير العام.شعبة الصادر والوارد الخاصة  .و 

 .بنك المعلوماتشعبة  .ز 

  -تي: أللهيئة من خالل ماي ةمور االدارييتوىل القسم تنظيم األو

      إصدار كافة األوامر الوزارية واإلدارية اخلاصة باللجان التحقيقيـة والتوصـيات واإليفـادات والنقـل

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

بلغ  2014حيث نشري هنا إىل إن أعداد األوامر الوزارية املنجزة خالل عام ، واألوامر اإلدارية اخلاصة بها

 (.4968وكذلك األوامر اإلدارية بلغ عددها ) ،(429)

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

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

 الدائم. اهليئةستحداث وتنظيم سجل مالك عملية احلذف واال العالوات والرتفيع وإجراء

       التقاعـد ومعـامالت الشـهداء ومراجعتهـا     إجناز املعامالت التقاعديـة ملنتسـيب اهليئـة املشـمولني بقـانون

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 اهليئة  تهيئةضافة إىل ،افظ الربيد اليوميالشخصية للموظفني وح

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

 .)أرشفة ألكرتونية(

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

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

 الذمة.
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موزعـــة 2014دنـــاه تفاصـــيل حـــول عـــدد مـــالك اهليئـــة مبوجـــب قـــانون املوازنـــة االحتاديـــة لعـــام  أونـــدرج يف 

 -:كاالتي

بانفكاك اىل بــاقي دوائــر الدولــة  نواملنســبك وان بــدون انفكــ واملنقولــنهم عــدد مــالك اهليئــة بضــم   (1

 .ا( موظف879يبلغ )وبدون انفكاك 

 .ا( موظف345يبلغ )بانفكاك عدد املوظفني املنسبني من اهليئة اىل باقي دوائر الدولة  (2

 ( موظفا.5عدد املوظفني الذين مت نقلهم وانفكاكهم من اهليئة اىل باقي دوائر الدولة ) (3

 .درجة( 86الشواغر ضمن مالك اهليئة يبلغ ) (4

 ( موظف.4عدد املوظفني الذين مت فسخ عقدهم ) (5

 .على مالك اهليئة خالل هذا العام ( موظفًا3مت تعيني ) (6

 .2014فعاًل لسنه  ةواملشغولاملمنوحة ة( يبني الدرجات والعناوين الوظيفي7واملرفق رقم )

إعداد الوضع املالي للهيئة من خالل قيامـه باألعمـال احلسـابية    بالقسم 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

لية صرف مركزية ملقر اهليئة وفروعها كافة ويتوىل قسم الشؤون املالية العمل وفق الدورة آتعتمد 

 -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 . 

  نواعها من حيث تنظيم استمارة الطلب للسلفة وحسب مبلغهاأالسلف املؤقتة جبميع، 

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

 .دينار لفأ ني( فقط سبعمائة ومخس 750000مبلغ )  وحلدمن الصندوق 
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عليها ملقر  املؤشرواملوافقات ربمة من قبل الدائرة القانونية حسب العقود املو اإلجيارصرف بدالت  .2

 .ًاو سنويأو نصف سنوي اأوسواء كان فصلي إجيارهاوفروع اهليئة املتعاقد على 

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

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

وحسب الكشف ومطابقته مع سندات  ،ويتم احتساب املبالغ ،رسلها الفروع شهريًاتن أبعد  ،زيةيالتمي

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

 .إعادة الكشوفات بكتب رمسية اىل الفروع لتصحيح األخطاء

تنظيم سندات الصرف اخلاصة بالرواتب شهريا وتنظيم الصكوك واإلشعارات حسب طبيعة الفرع يف  .4

 الغ السلف املعززة منها.التعامل مع املصارف اليت يتم سحب الرواتب ومب

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

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

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.

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

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

 شعبة السجالت يف قسم الشؤون املالية . 

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

 احتسابها وتنظيم الكشوفات اخلاصة باستحقاق كل معتمد أو مبلغ.

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

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

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

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

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

 هيئة التقاعد الوطنية.

 و املفسوخة عقودهم.أتنظيم معامالت صرف مستحقات املوظفني املستقيلني من اهليئة  .16

 ت اىل مجيع منتسيب اهليئة.آتنظيم معامالت صرف املكاف .17
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 سيب اهليئة.عادة الرواتب اىل مجيع منتإتنظيم معامالت  .18

 تنظيم معامالت استحصال املبالغ املرتتبة بذمة املوظفني. .19

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

احملرتم والكتب الرمسية اليت ختص عمل شعبة معالي السيد رئيس اهليئةتنظيم املطالعات اىل  .21

 الرواتب.

 )مستدمية،مؤقتة( .تسوية السلف بأنواعها  .22

 اعداد سندات القيد بأنواعها . .23

 ستاذ( حلسابي التعويضات والتشغيلي.ليومية والسجالت الفرعية )سجل األترحيل يف سجل ا .24

 خمتلف الكتب الواردة اىل الشعبة. عنجابة اد املطالعات والكتب وطباعتها لإلاعد .25

 اعداد احلسابات لغرض املطابقة. .26

 حفظ السندات. .27

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

 متابعة الذمم املالية.  .29

 املالحظات اليت ترد من اجلهات الرقابية. ناإلجابة ع .30

ومناقشتها مع )وزارة املالية/ دائرة ، 2015/ اعداد املوازنة التخمينية )التقديرية( للسنة القادمة  .31

 املوازنة ( لغرض املصادقة عليها .

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

السيطرة على مصاريف اهليئة من خالل السيطرة على التخصيصات املصادق عليها من خالل وضع  .33

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

وسحب كشف  ،لى النظام من خالل انشاء قاعدة بيانات لغرض اضافة واستخراج املناقالتالعمل ع

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

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

 .لعاموسجل اليومية ا

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

 تعويضات( . –التشغيلي وميزان الدمج )

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

 لتأمني الصرف.

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

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

 واىل رئيس اهليئة ضمن التقرير املقدم من قبل قسم التخطيط واملتابعة. ،العامة جمللس الوزراء
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وقد مت اعداد النظام املذكور  ،وذلك لعدم السيطرة عليها كسجالت ،ظام حلساب االماناتعداد نإ .38

اليت مت وضعها يف النظام والنتائج  اتمن قبل قسم احلاسبة وبشهادة هيئة الرقابة املالية عن املهم

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

 العامة بعد مطابقتها مع الكشف املعد من قبل شعبة الرواتب املختصة بذلك.

اعداد امليزانية العمومية للسنة املالية املنتهية مع تنظيم كافة الكشوفات امللحقة بها مع العرض ان  .39

ع تقديم مجيبتاريخ 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 السلفحلاعداد نظام  .40

 عملية اجراء تسويتها .

 ودات املخزنية.تنظيم عملية اإلدخال واإلخراج املخزني والسيطرة على املوج .41

 مور املالية مع باقي الوزارات والدوائر.متابعة األ .42

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

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

 (.السيارات

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

 دوائر اهليئة.

/  31 فيدين للسنة املنتهية يفمجالي املبالغ املصروفة اخلاصة حبسابات التعويضات للمستإندرج  .45

 ( .9يف امللحق رقم )2014ول / كانون األ

 

 واخلدمات االداريةقسم الصيانة :  ثالثًا

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

 .والفروع كافة من خالل فرق الصيانة

 -ويتكون القسم من الشعب التالية :

 شعبة االليات . .أ 

 شعبة اخلدمات االدراية . .ب 

 شعبة الصيانة . .ج 

 . القسم( يبني نشاط 10وامللحق رقم )

 

 لوجيا املعلومات والتدريبو: دائرة التخطيط وتكن ثامنًا

بعد ان مت دمج قسمي التخطيط واملتابعة وقسم احلاسبة قسم التخطيط واملتابعة منالدائرة  هذه تتكون

 . 18/11/2013يف ( 378)د.م/ مبوجب االمر الوزار ي املرقم
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عداد املواقف الشهرية عن نسب حسم إعمال املناطة بالقسم باأل وتتلخصالتخطيط والمتابعة :قسم : اوالا 

ومبالغ التعويض اليت  ،وحسم السادة القضاة ،وحسم هيئة الطعن التمييزي ،فروع اهليئةمجيع الدعاوى يف 

قام القسم  إذ، مقدمة على اربعة فصول ،عداد تقارير بنشاطات اهليئةإاضافة اىل  ،ترفع للمراجع العليا

 .عمال اهليئةأمتعلقة ب 2014خالل عام  ( احصائية24)عداد إب

 -الشعب التالية :من  ويتكون القسم

 : اآلتيةاتتتوىل هذه الشعبة املهمشعبة تنسيق اخلطة : . أ

 اعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية اليت ترفع للمراجع العليا . 

  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 املهمشعبة املتابعة : . ب

  االمانة العامة جمللس ومنها ،وائر الدولةمجيع معامالت اهليئة اخلارجية مع دمتابعة

 ./ اجلهاز املركزي لالحصاء وزارة التخطيطالوزراء و

 لعدالة لة واءمتابعة االستفسارات املرسلة من قبل اهليئة اىل اهليئة الوطنية العليا للمسا

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

 . 2/6/2013( يف 2/40/17259العدد )ق/

  معالي السيد رئيس مبكتب واخلاصة  اخلضراءمتابعة اصدار اهلويات من املنطقة

 السيد املفتش العام والسادة املدراء العامني.ومكتب اهليئة

 تتوىل هذه الشعبة املهمات اآلتية : -:دخال البياناتإشعبة الربجمة وج. 

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

د يعدالومت خالل الفرتة السابقة تصميم  .ويتم حتليل البيانات من قبل املربجمني املختصني ،املعنية

 -:يأـيمن الربامج وهي كما 

  اخلاص بالدعاوى التعويضية.نظام التعويضات 

  قودنظام الرواتب للع . 

   . نظام الرواتب للمالك الدائم 

  . نظام املصروفات 

  مانات .نظام األ 

  رشفة للقسم االداري . نظام األ 

  رشفة للمكتب اخلاص .نظام األ 

 . نظام االرشفة ملكتب املفتش العام 
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 . نظام العالوات 

 فراد .نظام األ 

 قسم املوارد البشرية . جازات يفنظام 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 

 -:اآلتيةاملراحل 

  . 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 املستلم حفظ الصور الضوئية كل حسب املدى اخلاص به وحسب الفرع   . 

 حتد( يث 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 

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

 -:اآلتيةمن الشعب  التدريب والرتمجةيتكون قسم 

 شعبة التدريب . .أ 

 شعبة الرتمجة . .ب 
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 يفولية أويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية : :دائرة منطقة بغدادتاسعًا

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

 -وهو :

 بغدادفرع  .1

 14/3/2004بتاريخ  بغدادسس فرع أت . 

 (  موظفًا وتعاقب على ادارته 19يتكون الفرع من )ن اوتوجد يف الفرع جلنت ،مدراء مخسة 

 ن.اقضائيت

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

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

     31/12/2014 :- 

 

 56279 عدد الدعاوى املستلمة الكلي

 57093 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 8498 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 6293 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 1125 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

 

 %(.101.40) 2014بلغت نسبة حسم دعاوى فرع بغداد لعام  -:مالحظة 
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ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية : : دائرة منطقة اقليم كردستان عاشرًا

فرع  ( سنوات ومن ذوي اخلربة واالختصاص ، وتتألف هذه الدائرة من10االقل، وله خدمة ال تقل عن ) يفوليةأ

 -:  واحدوهو

 فرع اربيل  .1

   1/4/2004تأسس الفرع بتاريخ. 

 ( موظفًا، وتعاقب على ادارته 65يتكون الفرع من )جلنة قضائية مدراء وتوجد يف الفرع  سبعة

 .واحدة 

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةخمططا يبني عدد الدعاوى ندرج يف أدناه جدوال و

 -: 31/12/2014والقرارات الصادرة بإعادة العقار أو التعويض حسب آخر موقف للدعاوى لغاية 

 

 15861 عدد الدعاوى املستلمة الكلي

 16599 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 146 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 2052 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 29 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

 .%( 104.70) 2014بلغت نسبة حسم دعاوى فرع اربيل لعام  -:مالحظة 
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ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية دائرة املنطقة الشمالية :: عشر حادي

فرع ( سنوات ومن ذوي اخلربة واالختصاص، وتتألف هذه الدائرة من 10وله خدمة ال تقل عن ) ،ولية يف االقلأ

 - :واحد وهو 

 

 ولفرع كركوك األ .1

 18/2/2004سس الفرع بتاريخ أت . 

 ( موظفًا171يتكون الفرع من )،  جلنتان وتوجد يف الفرع  ،مدراءوتعاقب على ادارته ثالثة

 .قضائيتان 

 وعدد الدعاوى احملسومة والقرارات  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اوخمطط ندرج يف ادناه جدوال

 -: 31/12/2014خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إالصادرة ب

 

 65304 عدد الدعاوى املستلمة الكلي

 65588 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 5413 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 3293 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 203 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

 

 %(.100.40) 2014لعام  ولكركوك األبلغت نسبة حسم دعاوى فرع  -:مالحظة 
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ويرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة : دائرة منطقة الفرات االوسط: عشر ثاني

ومت استحداث  ( سنوات ومن ذوي اخلربة واالختصاص ،10وله خدمة ال تقل عن ) ،يف االقلولية أجامعية 

 -: فرع واحد وهووتتألف هذه الدائرة من  شعبة التسجيل واملتابعة خاصة بهذه الدائرة 

 

 شرف األ فرع النجف .1

   1/9/2004سس الفرع بتاريخ أت. 

 ( موظفًا وتعاقب على ادارته 117يتكون الفرع من )جلنة قضائية وجد يف الفرع وت ،مدراء ربعةأ

 واحدة .

 وعدد الدعاوى احملسومة  املستلمةيبني عدد الدعاوى  اندرج يف ادناه جدوال وخمطط

 -:31/12/2014خر موقف للدعاوى لغاية آحسب  ،و التعويضأعادة العقار إوالقرارات الصادرة ب

 

 15619 عدد الدعاوى املستلمة الكلي

 15691 احملسومة الكليعدد الدعاوى 

 1927 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 3059 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 829 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

 

 %(.100.50) 2014لعام  شرفالنجف األبلغت نسبة حسم دعاوى فرع  -:مالحظة 
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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 ) ،ولية يف االقلأجامعية 

 -: واحد هوالدائرة من فرع 

 

 فرع البصرة  .1

 7/5/2004سس الفرع بتاريخ أت . 

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

 .واحدة 

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

 -: 31/12/2014خر موقف للدعاوى لغاية آو التعويض حسب أعادة العقار إالصادرة ب

 

 14034 الكليعدد الدعاوى املستلمة 

 14034 عدد الدعاوى احملسومة الكلي

 334 القرارات الصادرة بإعادة العقار الكلية

 716 القرارات الصادرة بالتعويض املالي الكلية

 64 القرارات الصادرة باإلعادة + التعويض

 

 

 

 .%( 100) 2014لعام  البصرةبلغت نسبة حسم دعاوى فرع  -:مالحظة 
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 اخلامس  الفصل 

 

 جنازات اهليئةإ
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 اجنازات اهليئة

 -: اآلتيةوتتمثل باملواضيع 

 الزيارات امليدانية :اللقاءات و .1

 20/1/2014مت عقــد اجتمــاع يف مقــر اهليئــة ملــدراء الفــروع بتــاريخ   معالي الســيد رئــيس اهليئــة برئاســة . أ

الــيت تواجــه عملــها وابــدى   طلــع بشــكل مباشــر علــى واقــع عمــل الفــروع واســتمع اىل الصــعوبات     إذإ

 املالحظات والتوجيهات اخلاصة بانسيابية سري العمل.

شـراف مباشـر مـن قبلـه مت توزيـع الصـكوك علـى املسـتفيدين         إوبمعالي السيد رئيس اهليئةبرئاسة  . ب

اجلنوبية ودائرة منطقة الفرات األوسط وهمـا فرعـي )البصـرة والنجـف     يف كل من دائرة املنطقة 

( 144بلـغ عـدد الـدعاوى الـيت صـرف مبالغهـا اىل املسـتحقني )        إذ 31/8/2014 -27 شرف( للفـرتة مـن  األ

مليــارًا ومخســمائة ومثانيــة عشــر مليونــًا   وثالثــني( ســتة 36.518.439.322دعــوى ومت صــرف مبلــغ )

 ( مسفيدًا.334دينارًا  على ) واثنينوعشرينالفًا وثالمثائة  وثالثنيواربعمائة وتسعة 

وباشراف مباشر من قبله مت توزيع الصكوك علـى املسـتفيدين يف   يس اهليئةمعالي السيد رئبرئاسة . ج

بلـغ عـدد الـدعاوى الـيت صـرف       إذ 28/8/2014 -25دائرة منطقة اقليم كردستان )اربيل( للفرتة مـن  

ومثانيـة   مئـتني ( سـتة مليـارات و  6.248.944.212( دعـوى ومت صـرف مبلـغ )   59مبالغها اىل املستحقني )

( مســفيدًا، 276عشــر دينــارًا  علــى )   ومئتينــواثينالفــًا  واربعــنيتســعمائة واربعــة  مليونــًا و واربعــني

وكذلك متت زيـارة فـرع كركـوك حيـث اطلـع بشـكل مباشـر علـى واقـع عمـل الفـرع واسـتمع اىل             

 بدى املالحظات والتوجيهات اخلاصة بانسيابية سري العمل.أالصعوبات اليت تواجه عمله و

 هيئة الرأي وحبضور السادة املدراء العامني ينلاهليئة مت عقد اجتماعرئيس معالي السيد برئاسة د. 

 وتناول االجتماع حث املوظفني على االسراع   10/9/2014و  6/3/2014ومدراء االقسام يف اهليئة بتاريخ 

 حالة بقية الدعاوى  إباجناز املعامالت التعويضية للمواطنني واالسراع بدمج ما تبقى من الفروع و

 واكمال ما تبقى من حتديثات لكافة الدعاوى وبالسرعة املمكنة.اكم البداءة اىل حم

 

 

 

 : عماهلا مع السلطة التشريعية والتنفيذيةأجراءات اهليئة إلنهاء ملف إ .2
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وبالتــالي فهــو املخــتص   2010لســنة (4ن جملــس الــوزراء هــو املخــتص باملصــادقة علــى النظــام رقــم )   إ .أ 

قسام من أوالذي خول صالحية دمج الفروع اليت هي مبستوى  بتعديل النظام وفق احلاجة للدمج

ق نسـب  يـ تحقلو2011( لسنة 12( من القانون رقم )2صالحية معالي رئيس اهليئة وحسب املادة رقم )

شـر لـدى هـذه    أمما  2014طرديا وفق السقوف الزمنية لسنة  اخذت تتقدممتقدمة يف بعض الفروع 

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

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

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

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

ن وكيفية التعامل مع هذه الفروع ولصدور قـراري  النواب لبيان فيما اذا كان هناك تعديل للقانو

واملتضـــمنني املوافقـــة علـــى علـــى التـــوالي 2012( لســـنة 110)و 2011( لســـنة 341) جملـــس الـــوزراء املـــوقر

 .بغداد واحملافظات واقليم كردستانتوصيات هذه اهليئة بدمج فروعها يف 

نهــاء ملــف اعماهلــا ومت رفعــه اىل جملــس الــوزراء والــذي قــام بــدوره  إلمســودة قــانون  عــدت اهليئــة أ .ب 

 باحالة املوضوع اىل جملس شورى الدولة لغرض املناقشة.

 

 :ماهلا مع السلطة القضائية عأجراءات اهليئة إلنهاء ملف إ .3

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

وذلك  غلق ملف اهليئة بالكاملواهلدف من هذا هو ورؤساء اللجان القضائية بغية انهاء ملف اهليئة 

 -:اآلتية بإختاذ االجراءات 

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

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

اىل رئاسة حماكم االستئناف وحسب االختصاص املكاني لكل حمافظة الدرجة القطعية 

 اجملال. يف هذا النافدةوحسب التعليمات 

نهاء ملفها من خالل دمج بعض فروعها اليت إوضعت اهليئة خطة اسرتاتيجية لغرض  .ب 

 ا.( فرع13بداًل من ) ا( فرع5صبح عدد فروع اهليئة )أعماهلا بالكامل حبيث أاجنزت 
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قامت اهليئة بصرف مجيع املبالغ احملولة هلا عن طريق وزارة املالية وذلك حسب ما جاء  .ج 

من مصاريف السنة السابقة  1/12نسبة بو 30/12/2013يف  119995املالية بالعدد بكتاب وزارة 

ثر سلبًا أمر الذي األربعون مليار دينار ال غريها أفقط ( 40.000.000.000والبالغ قيمها ) 2013لعام 

على نطاق عمل اهليئة للعام احلالي وتدني نسبة الصرف للقرارات املكتسبة الدرجة 

 .ا ( مثا ائة ومخسة وثالثون مليار دينار835.000.000.000قيمها ) القطعية والبالغ

 :عالميةاإلنشاطات ال .4

اقيمت االحتفالية اخلاصة بيوم املرأة العاملي يف مكتب معالي السيد رئيس اهليئةبرعاية . أ

وحضر االحتفالية عدد من السادة املدراء العامني يف  8/3/2014املفتش العام يف اهليئة بتاريخ 

 اهليئة ومت تكريم عدد مناملوظفات املتميزات بدرع اهليئة.

حتت وواستنادًا لتوجيهات االمانة العامة جمللس الوزراء معالي السيد رئيس اهليئةبرعاية  . ب

ة العربية بتاريخ ــــةباليوم العاملي للغـــــاقيمت احتفالي)لغتنا رمز وجودنا( شعار 

 كل عام يومًا عامليًا للغة العربية.عتبار هذا اليوم مناباملتحدة مم لقرار اال احياء18/12/2014

  1/6/2014بتاريخ  ةــــــــــمع معالي السيد رئيس اهليئ ة لقاءــــــالفضائينظمت قناة احلرة عراق ج.  

 مع املواطنني واالطالع على عمل اهليئة وسبل اجناز دعاوى مباشرة اجراء لقاءات وتضمن 

 التعويضات.املستفيدين من مبالغ 

 مع معالي السيد رئيس اهليئة خالل شهر آب / ل من فضائييت السالم وآفاق لقاء نظمت ك   .د

 واجرت كال الفضائيتني حوارات مباشرة مع املواطنني واطلعت على عمل اهليئة من  2014

 خالل جولة حرة يف مكاتبها.       

 

 

 

 

 

 

 

 :والدورات التدريبية يفاداتإلااملؤمتراتو  .5
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( UNODCمن قبل مكتب االمم املتحدة ملكافحة الفساد ) هةتلبية للدعوى الرمسية املوج . أ

ب اىل مجهورية السيدة مدير عام دائرة التخطيط وتكنولوجيا املعلومات والتدريمت ايفاد 

رشفة أومت التباحث مع السفري العراقي بشأن امكانية اكمال  5/6/2014-2النمسا للفرتة من 

( IOMتقديم الدعم للهيئة من خالل قيام املنظمة الدولية للهجرة )دعاوى اهليئة و

شراك موظفي اهليئة يف دورات إرشفة االلكرتونية يف اهليئة وربنامج األبتقديم الدعم ل

 تدريبية بشأن موضوع االرشفة.

يفاد اللجنة اخلاصة بتوزيع الصكوك على املستفيدين برئاسة السيد القاضي رئيس إمت  . ب

اىل منطقة اقليم كردستان ) اربيل ، دهوك ( حيث بلغ  27/5/2014التمييزية بتاريخ اهليئة 

( قرارًا ومت صرف مبلغ 85صرف مبالغها اىل املستحقني ) مت عدد القرارات اليت

ربعون مليونًا وستمائة وتسعة وتسعون أ( مثانية مليارات واربعمائة وسبعة و8.447.699.579)

 ( مسفيدًا.466عون دينارًا  على )الفًا ومخسمائة وتسعة وسب

اقليم الشمالية وفروع منطقة يفاد السيد مدير عام الدائرة القانونية اىل فروع دائرة املنطقةإمت ج.   

 وقد وجه بتسريع اجناز حسم الدعاوى وحسب توجيهات  22/1/2014كردستان بتاريخ 

 رئاسة اهليئة.

نتدى معاون مدير عام الدائرة االدارية واملالية  يف امل مشاركة اهليئة ومن خالل ممثلها السيدد .  

االهمية ،  ، ول وحتت شعار " املعايري الدولية يف احملاسبة والتدقيقاحملاسيب العربي السنوي األ

 . 16/10/2014-15متطلبات االجابة "واملقامة يف نقابة احملاسبني واملدققني للفرتة من 

ممثال عن اهليئة اقيمت ورشة عمل مشرتكة حبضور السيد معاون مدير عام الدائرة االدارية واملالية .    ه 

بعنوان " االدارة املالية وآليات تطوير البنى التحتية "  واملقامة يف وزارة التعليم العالي والبحث 

 . 26/2/2014العلمي بتاريخ 

واملاليــة يف االجتمــاع املنعقـــد يف وزارة املاليــة / دائـــرة    مشــاركة اهليئــة ومـــن خــالل الــدائرة االداريـــة     و. 

ملناقشــة امليزانيــة العامــة )علــى أســاس املصــروف الفعلــي للــوزارات      28/8/2014احملاســبة بتــاريخ  

   (.2014كافة لغاية شهر متوز 

يئــة هلاحبضـور الســيد معــاون مــدير عـام دائــرة التخطــيط وتكنولوجيــا املعلومـات والتــدريب ممــثاًل عــن    ز. 

 املتضمنة تفعيل  31/12/2014اقيمت ورشة عمل يف االمانة العامة جمللس الوزراء بتاريخ 
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 طار العام للربنامج  يف ضوء ما يتضمنه اإل 2018-2015ة خطة التنمية الوطنية للسنوت االربع

 احلكومي وأولوياته االسرتاتيجية.

 

 اللجان اخلارجية :  .6

تتواصل اهليئة ومن خالل ممثلها السيد مدير عام دائرة املنطقة الشمالية ممثال عن اهليئة مت  .أ 

 12/6/2014حضور االجتماع املنعقد يف االمانة العامة جمللس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بتاريخ 

 2013( لسنة 2عداد للمؤمترات مبوجب االمر الديواني املرقم )تضمن جدول االعمال التهيئة واإل إذ

وحبضور عدد من ممثلني الدوائر االخرى ومت ايضا مناقشة االمور التنظيمية للمؤمترات املزمع 

 عقدها من قبل الوزارات.

اهليئة ومن خالل ممثلها السيد معاون مدير عام الدائرة القانونية حبضور االجتماعات  تواصلت .ب 

ذي صادق عليه جملس الوزراء اهليئة والمام جملس شورى الدولة ملناقشة مشروع قانون حل أ

 ه اىل جملس النواب لغرض تشريعه.حالأو

تتواصل اهليئة ومن خالل ممثلها السيد معاون مدير عام الدائرة القانونية حبضور اجتماعات ج.

املتعلقة ببيع الوحدات السكنية  2012" لسنة 104اللجنة املشكلة مبوجب قرار جملس الوزراء املرقم "

ة للدولة يف العاصمة بغداد / منطقة كرادة مريم اىل شاغليها ، وكذلك املشاركة امام اململك

حلسم اخلالف  مشرتكة جياد رؤيةإهيئة املستشارين يف رئاسة جملس الوزراء حول موضوع 

 حول ارتباط اهليئات املستقلة.

مشاركة اهليئة ومن خالل ممثلها السيد معاون مدير عام الدائرة القانونية حبضور اللقاء السنوي .د  

للسادة املديرين العامني للداوئر القانونية يف مؤسسات ووزارات الدولة واملنعقد برعاية الدائرة 

 العامة جمللس الوزراء. االمانة يفالقانونية 

حبضور االجتماعات  القانونية السيد معاون مدير عام الدائرة مشاركة اهليئة ومن خالل ممثلها . ه

 .1997لسنة  103مام جملس شورى الدولة ملناقشة مشروع قانون الغاء القرار أ

 اللجان الداخلية :

 -:هم اللجان الداخلية اليت شكلتها اهليئة أمن 
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املباشرة بنقل املوظفني يف لغرض  13/8/2012" يف 5835"رقم مر االداري شكلت اهليئة جلنة مبوجب األ .أ 

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

 بأعماهلا.

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

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

 -تي :اآلاللجنة ب

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

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

 قبل اللجنة الرئيسة.واتالفها واملصادقة عليها من 

  يفاد اللجنة الرئيسية املشكلة مبوجب القانون اعاله اىل كافة فروع اهليئة لغرض إمت

او اقل وحسب  سنواتملدة القانونية البالغة مخس اتالف الوثائق املشمولة بالتلف ومبضي ا

تنسيق مع عادها بالواستبعاد الوثائق املهمة اليت ارتأت اللجان الفرعية استب نوع الوثيقة

 ة.اللجنة الرئيس

 قسام اهليئة لغرض احلفاظ على كل امللفات املتبقية لديهم أالتأكيد على كل فروع و

 حلني اكمال املدة القانونية التالفها الحقًا.

 جلنة شطب املوجودات الثابتة املستهلكة.ج.

 جلنة تثمني املوجودات الثابتة املشطوبة.د.

 املثمنة.جلنة بيع املوجودات الثابتة ه.

 جلنة غلق ودمج الفروع املنتهية أعماهلا.و.

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

 على. األالقضاء ة ووزارة االتصاالت وجملســـودائرة االصالح ومكاتب التسجيل العقاري ووزارة الداخلي

 مت تشكيل جلنة تتوىل وضع آلية تسليم الصكوك اىل املستفيدين من قرارات التعويضات الصادرة عن   . ح

  19/7/2012يف 5288و 17/6/2012يف  4461وامراالدارية باالعداد )استنادا لأل اللجان القضائية يف هذه اهليئة          

 ويكون علمها بالتنسيق مع االقسام املعنية باالضابري التعويضية وندرج يف ادناه ( 12/5/2014يف  128و         

 -نفا :آعداد ومبالغ الدعاوى املنجزة من قبل اللجنة أجدوال يبني 

عدد  املبلغ املصروف السنة
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 الدعاوى

2013 

101.605.264.159 

مائة وواحد مليارا وستمائة ومخسة مليونا 

ا ومائة وتسعة ربعة وستون الفأومائتان و

 ومخسون دينارا

1087 

2013 

653.861.016.261 

ستمائة وثالثة ومخسون مليارا ومثا ائة وواحد 

وستون مليونا وستة عشر الفا ومائتان وواحد 

 وستون دينارا

5001 

2014 

537.260.435.908 

مخسمائة وسبعة وثالثون مليارا ومائتان وستون 

الفا وتسعمائة مليونا واربعمائة ومخسة وثالثون 

 ومثانية دنانري

3713 

مجالي الدعاوى إ

واملبالغ املسلمة 

اىل املستفيدين 

بواسطة جلنة 

توزيع مبالغ 

 التعويضات

1.394.266.512.731 

تريليونا وثالمثائة واربعة وتسعون مليارا ومائتان 

وستة وستون مليونا ومخسمائة واثنا عشر الفا 

 وسبعمائة وواحد وثالثون دينارا

10840 

 

جاهزة للصرف ولكن ( اضبارة تعويضية 1789نه توجد يف جلنة توزيع مبالغ التعويضات )أمع العرض 

 نتظار تزويد اهليئة بالتخصيص املالي من قبل وزارة املالية.با
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 السادس  الفصل 

 

 حصائي للدعاوىاملوقف اإل
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 املوقف االحصائي

 اجلداول االحصائية
 -: املستلمةالدعاوى  .1

النافـــذ  2010( لســـنة31قـــانون اهليئــة رقـــم )  وحســـب30/6/2011الكلــي لغايـــة   املســـتلمةعـــدد الـــدعاوى بلــغ  

منهـا   2010( لسـنة  16( دعوى اىل اللجنـة املشـكلة 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)

 - املناطق:وحسب  الدعاوى املستلمةتي يوضح واجلدول اآل( دعوى ، 689)

 
 

 المستلمةعدد الدعاوى  المنطقة ت

 56279 بغـــــداد 1

 15861 إقليم كردستان 2

 65304 الشمالية 3

 15619 الفرات االوسط 4

 14034 الجنوبية 5

 167097 الكليالمجموع 
1.  

 
 

 -الدعاوى احملسومة : .2

مــن قبــل اللجــان القضــائية التابعــة للهيئــة يف   31/12/2014بلــغ عــدد الــدعاوى احملســومة الكلــي لغايــة    . أ

( دعـــوى ضـــد األشـــخاص ، 17263( دعـــوى ضـــد الدولـــة و)151742منهـــا )( دعـــوى 169005)عمـــوم العـــراق 

، وان حسـب طبيعـة اخلصـوم    2014يوضح عدد الدعاوى احملسومة خالل عام / التالي واملخطط البياني 

كثـر مـن مـرة واحـدة نتيجـة الطعـن       أ%( يعـود اىل النظـر   100جتاوز احلسم الكلـي للهيئـة نسـبة )   سبب 

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

 
 

 النسبة % المحسومة الكليعدد الدعاوى  المنطقة ت

 33.78 57093 بغـــــداد 1

 9.82 16599 إقليم كردستان 2

 38.81 65588 الشمالية 3

 9.29 15691 الفرات االوسط 4

 8.30 14034 الجنوبية 5

 %100 169005 المجموع الكلي

 

 

 

 

 

 

 .اهليئة فروعشهر وجلميع موزعة حسب األ 2014يوضح عدد الدعاوى احملسومة خالل عام واملخطط البياني 

0

1

2

3

4

5

كانون 
الثاني 
2014 

تشرين  أيلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  اذار  شباط   
 األول 

تشرين 
 الثاني 

كانون األول 
2014 

1 

4 

5 

1 

2 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 مع االشخاص مع الدولة

 قيس
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 .2014ول / يوضح النسب املئوية للدعاوى احملسومة لغاية كانون األ ادناهوالشكل البياني 

 

 

 

)املصــدقة اجلــدول التــالي يوضــح عــدد الــدعاوى احملســومة حســب نــوع القــرار والعــدد الكلــي للقرارات    . ب

 .2014ول / ( لغاية كانوناألاملدة القانونية مبضيوالقرارات املكتسبة الدرجة القطعية متييزًا 

 ت

ق
ط

نا
لم

ا
 

فروع 

 الهيئة

عدد 

الدعاوى 
 عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية من حيث نوع القرار

عدد القرارات الصادرة عن 

اللجان القضائية من حيث 

العدد الكلي 

للقرارات 

العدد الكلي 

للقرارات 

1 

4 

5 

1 

2 

0 0 0 0 0 0 0 
0

2

4

6

8

10

كانون الثاني 
2014 

تشرين  تشرين األول  أيلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  اذار  شباط   
 الثاني 

كانون األول 
2014 

 TOTAL = 169005 

 قيس

 منطقة بغداد
29.03% 

 إقليم كردستان

9.94% 

 المنطقة الشمالية 

43.47%. 

 الفرات االوسط

9.27% 

 المنطقة الجنوبية

8.29% 

 منطقة بغداد

 إقليم كردستان

 المنطقة الشمالية 

 الفرات االوسط 

 المنطقة الجنوبية

 قيس
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الكلي بذمة 

 الفرع

المصدقة  طبيعة الخصوم

 تمييزاا 

المكتسبة 

الدرجة 

القطعية 

بمضي المدة 

 القانونية

اعادة 

 العقار

تعويض 

 مالي

رد 

 الدعوى

الحل 

 الطوعي

سحب 

 الدعوى
 اشخاص دولة المجموع أخرى إبطال

1 

بغ
ـــ

ـــ
اد

د
 

 16961 28059 9731 47362 57093 234 25575 1634 54 14805 6293 8498 56279 بغداد

2 

اق
ـــ

ـــ
م 

لي

س
رد

ك
ـــ

ـــ
ن

تا
 

 10332 3801 1944 14655 16599 8 9486 169 7 4731 2052 146 15861 اربيل

3 

الي
ـم

ـــ
ش

ال
ةـــ

 

 31132 16475 2547 63041 65588 49 33044 1706 10 22073 3293 5413 65304 1كركوك 

4 

ـفـال
ت 

را س
الو

ا
ــ

ط
 

 6430 8939 1690 14001 15691 21 6333 795 16 3540 3059 1927 15619 النجف

5 

جن
ال

ـ
ةـيــوب

 

 12130 2552 1351 12683 14034 0 9856 1582 3 1543 716 334 14034 البصرة

 76985 59826 17263 151742 169005 312 84294 5886 90 46692 15413 16318 167097 الكلي المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــازاإل نســـبةأما، (%101.1)ي مـــن الـــدعاوى لـــســـلم الكتبلغـــت نســـبة احملســـوم الكلـــي اىل امل . ج ــن لكـــل  جنـ فـــرع مـ

 -: اآلتياناملخطط البيانيواجلدول يوضحهافروع اهليئةف

ط ت
نا

لم
ا

ـ
ق

 

فروع 

 الهيئة

عدد الدعاوى 

الكلي بذمة 

 الفرع

 عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية
نسبة 

المحسوم 

الكلي الى 

المستلم 

 الكلي %

عدد قرارات الهيئة التمييزية خالل 

 شهر

 المجموع منقوضة مصدقة الكلي خالل شهر
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 المجموع اشخاص دولة المجموع اشخاص دولة

1 

بغ
ـــ

ـــ
ـ

اد
د

 

 17 4 13 101.4 57093 9731 47362 0 0 0 56279 بغداد

لي 7
اق

ـــ
م 

س
رد

ك
ـــ

ــ
ن

تا
 

 10 10 0 104.7 16599 1944 14655 0 0 0 15861 اربيل

ال 8
ـم

ـــ
ش

ال
ـــ

ـ
ية

 

 117 0 117 100.4 65588 2547 63041 0 0 0 65304 1كركوك 

14 

لف
ا

ــ
ت 

را س
و
ال
ا

ـ
ط

 

 16 0 16 100.5 15691 1690 14001 0 0 0 15619 النجف

15 

ج
ال

ــ
وب

ن
ةـيـ

 

 4 4 0 100.0 14034 1351 12683 0 0 0 14034 البصرة

 164 18 146 101.1 169005 17263 151742 0 0 0 167097 الكلي المجموع

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 دناه يوضح نسبة احلسم الكلية للهيئة وحسب السنواتأواملخطط البياني يف 
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 -: الهيئة التمييزيةالقرارات الصادرة عن .3

متت املصـادقة علـى    ًا( قرار90741) 31/12/2014لغاية  اهليئة التمييزيةالصادرة عن  ةعدد القرارات الكلي بلَغ

واملخطـط التـالي يوضـح القـرارات      (.%103.6وبنسبة اجناز بلغـت) ا( قرار30915ومت نقض )منها ا( قرار59826)

 . 2014املصدقة واملنقوضة واجملموع الكلي خالل سنة 

 

 

 
  

كانون الثاني 
2014 

كانون األول  تشرين الثاني  تشرين األول  أيلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط 
2014 

366 
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347 
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110 
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 قيس
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 السابع  الفصل 

 

موقف التعويضات
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 التعويضات وقف م

 
 -على املستحقني حسب السنوات واالشهر : اتاملصروفةجدواًل يتضمن التعويض دناهأندرج يف 

 

 
 ت
 

 تاريخ توزيع مبالغ التعويضات
عدد 

 القرارات
عدد 

 المستفيدين
 المبالغ المخصصة

 دينار ( تريليون) 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 

2008آيار  /   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 

2009تشرين الثاني  /   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

 دينار ( تريليون) 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 

2013أيلول /  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 

2014كانون الثاني /  66  56 232 6.727.813.031.000 

2014شباط /  67  848 761 38.396.843.802.000 

2014اذار /  68  850 2492 74.389.218.166.000 

2014نيسان /  69  535 3020 96.461.359.347.000 

2014ايار /  70  398 2185 45.562.907.981.000 

2014حزيران /  71  746 2189 65.319.023.837.000 

2014تموز /  72  72 584 11.500.374.297.000 

2014اب /  73  82 463 7.660.637.506.000 

2014أيلول /  74  285 2418 55.632.637.672.000 

2014تشرين األول /  75  209 1481 28.234.956.481.000 

2014تشرين الثاني /  76  218 1231 26.348.885.642.000 

2014كانون األول /  77  168 1137 19.309.566.539.000 

 ليون ديناريتر 1.639.582.503.307,270 39377 11970 المجموع الكلي
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 . 2014املصروفة اىل املستحقني خالل عام  اتيوضح التعويضدناهأيف  واملخطط البياني

 

 
 

 

 عدد القرارات واملستفيدين مقسمة حسب السنوات انيبين بيانيانط وخمط 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 

2014 4467 18193 475.544.224.301.000 

 تريليون دينار 1.639.582.503.307.270 39377 11970 المجموع الكلي
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 2014مخطط بياني يوضح التعويضات الصروفة خالل عام 

 عدد القرارات التي تم صرف مبالغها

 عدد المستفيدين الذين تم صرف مبالغ لهم

 قيس
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 دمج الفروع  
 

حكــام قانونهــا الــذي أعــادة احلقــوق اىل اصــحابها وحســب إبعــد الشــوط الكــبري الــذي قطعتــه اهليئــة يف عملــها و 

ــى عشــرعت  ــة       أل ــق نســب كــبرية مــن احلســم يف بعــض فــروع اهليئ ــادة                    و ،ساســه وحتقي ــق نــص امل ــة تطبي بغي

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

 لغاء جلانها القضائية .إو الغاء الفروع يف احملافظة اليت تقرر أاحلق لرئاسة اهليئة يف اقرتاح دمج 

يف  3006/  1/  قساس فاحتت رئاسة اهليئة االمانة العامة جمللس الـوزراء مبوجـب كتابهـا بالعـدد     وعلى هذا األ

 تي:فروع اهليئة وعلى النحو اآل بدمج بعض منوقدمت مقرتحًا 12/3/2012

بعقوبـة ( لتصـبح    -االنبـار  –دادبغـ هـي )  وفـروع   ثالثـة : دمج فروع دائرة منطقة بغداد الـيت كانـت بواقـع     اواًل

 كاالتي :

 .)دمج فروع االنباروبعقوبة وبلدمع فرع بغداد( فرع بغداد .1

لتصـبح   (اربيل –دهوكوهي )  فروع فرعنياليت كانت بواقع اقليم كردستان دمج فروع دائرة منطقة :  ثانيًا

 -تي :كاآل

 اربيل )دمج فرع دهوك مع فرع اربيل(.فرع  .1

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

 -بلد ( لتصبح كاالتي : –تازة 

 كركوك االول(.عي كركوك الثاني وتازة مع فرع دمج فر) 1فرع كركوك  .1

كـربالء  –النجـف االشـرف  الـيت كانـت بواقـع فـرعني وهـي )       وسـط منطقة الفـرات األ : دمج فروع دائرة  رابعًا

 -( لتصبح كاالتي: املقدسة

 شرف ) دمج فرع كربالء املقدسة مع فرع النجف االشرف(.فرع النجف األ .1

ليـة لـدمج تلـك    آشـرعت اهليئـة بوضـع    2012( لسـنة  110و ) 2011لسـنة   (341)جملـس الـوزراء رقـم     يلقرارواستنادا 

 -ربعة حماور وهي :ألى عالفروع قسمت 

 .احملور االول : حمور اللجان القضائية

 .احملور الثاني : حمور املوارد البشرية
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 .ثاثاحملور الثالث : حمور األ

 .بنيةاحملور الرابع : حمور األ

 ومناقلة االثاث اهليئة غلق فروع

مبوجــب كتــاب االمانــة العامــة جمللــس    للهيئــةالــوراد  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    

وفقـًا لتعليمـات تنفيـذ املوزانـة االحتاديـة       20/9/2012( يف 70467كتاب وزارة املالية املـرقم ) لاستنادًابتنفيذ اعماهلا 

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

 .غلق فرع بغداد ونقل الفرع اىل مقر اهليئة 

 .غلق فرع بعقوبة وتسليم البناية اىل هيئة النزاهة 

 غلق فرع بلد وتسليم البناية اىل اجمللس احمللي لقضاء بلد. 

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      

د اعتمدت عملية الدمج بالدرجـة  ومنطقة الفرات االوسط واملنطقة اجلنوبية ، وقومنطقة اقليم كردستان 

 ب احلسم يف كل فرع من فروع اهليئة .وىل على نساأل

ومت اهــداء املوجــودات الثابتــة الفائضــة عــن حاجــة اهليئــة اىل الــدوائر املمولــة مركزيــا وحســب الضــوابط يف        

 -/ب( االهداء ومن هذه الدوائر :5الفقرة ) 2013تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لسنة 

 رخ.رئاسة جملس القضاء االعلى / حمكمة استئناف الك .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

 هيئة احلشد الشعيب / فوج االمام القائم )عج(. .7
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 البيئة يف اقليم كردستان.هيئة محاية  .8

 حمافظة دهوك. .9

 حمكمة استئناف دياىل. .10

 اجمللس احمللي لقضاء بلد. .11
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 املعوقات
 

خالل عام واليت نأمل يف جتاوزها 2014ام ـاهليئة خالل ع عمل يف أدناه أهم املشاكل واملعوقات اليت واجهت ندرُج

 -:وهي  2015

" واملـؤرخ يف   97مل يتم صرف كامل مبلـغ التعويضـات املخصـص للهيئـة بقـرار جملـس الـوزراء املـرقم "          .1

ــغ )    26/2/2013 ــذي خصــص مبل ــار       1.337.000.000.000، ال ــار دين ــة وســبعة وثالثــني ملي ــون وثالمثائ ( ترلي

 حلساب تعويض املواطنني مما أدى اىل تأخر صرف مبالغ التعويضات.

ربـاك يف العمـل حيـث قامـت دائـرة      إقلة ختصيصات ميزانية اهليئة التشغيلية مما يؤدي اىل حصـول   .2

ــة           ــب للمطالب ــه عــدة كت ــرغم مــن توجي ــى ال ــة عل ــغ امليزاني ــة بتخفــيض مبل احملاســبة يف وزارة املالي

 بزيادتها او املوافقة على ختصيص سلفة تشغليلة لدميومة عمل اهليئة.

ستمرة بالرغم من توفر التخصيص املالي من مبالغ التعويضات املقـررة  عدم توفر الصكوك بصورة م .3

 2010لسـنة   13مبوجب قرارات التعويض الصادرة من حماكم البـداءة وفقـًا لقـانون اهليئـة النافـذ رقـم       

دى اىل تذمر املواطنني عند مـراجعتهم هـذه اهليئـة    أمن القانون املذكور مما  22استنادًا اىل نص املادة 

 هم بصرف مبالغ التعويض وبتوجيه من وزارة املالية ومديريات التنفيذ.ومطالبت

ــة املصــدقة لقــرارات اللجــان          .4 ــالقرارات التمييزي ــالطعن تصــحيحا ب ــة ب ــي وزارة املالي ــام ممثل عــدم قي

ــذ القــرار حرصــًا مــن هــذه اهل          ــى موضــوع تنفي ــؤثر ســلبا عل ــى وجــود القــرار    القضــائية ممــا ي ــة عل يئ

نفيــذ القــرار التعويضــي حلصــول حــاالت كــثرية بــنقض قــرار اللجنــة    متــام عمليــة تالتصــحيحي إل

 القضائية بعد الطعن بطريق التصحيح.

قيـام دوائــر التنفيــذ باحالــة موضــوع تنفيــد قــرارات التعــويض الصــادرة مــن حمــاكم البــداءة اىل هــذه   .5

فقـط دون  اهليئة على الرغم من ان التزام هذه اهليئـة يقتصـر علـى تنفيـذ قـرارات اللجـان القضـائية        

قرارات حماكم البداءة وعلى الرغم من خماطبات الدائرة القانونية لداوئر التنفيذ بهذا اخلصـوص  

واشارتها اىل توصيات اللجنة املشكلة من الدوائر املعنية بان داوئر التنفيذ هي امللزمة بتنفيذ قـرارات  

 حماكم البداءة.
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 باسم الشعب 

 رئاسة اجلمهورية

( والبند )ثالثًا ( 61وال( من املادة )أبناء على ما اقره جملس النواب وصادق عليه رئيس اجلمهورية واستنادًا اىل احكام البند )

 ( من الدستور 73من املادة )

 2014( لسنة        رقم )    

 قانون

 ول لقانون هيئة دعاوى امللكيةالتعديل األ

 2010( لسنة 13رقم )

 حتل تسمية )قانون دعاوى امللكية( حمل تسمية )قانون هيئة دعاوى امللكية( املنصوص عليها يف قانون  - 1-املادة 

 .2010( لسنة 13هيئة دعاوى امللكية رقم )

 ة دعاوى امللكية وجلانها القضائية وهيئات الطعن التمييزية وتنقل مجيع حقوقها  حتل هيئ -اواًل  - 2 -املادة 

 والتزاماتها وموجداتها ومنتسبيها اىل وزارة املالية .

 حتال مجيع الدعاوى الدعاوى املنظورة من اللجان القضائية املشكلة مبوجب قانون هيئة دعاوى  -ثانيًا 

 حماكم البداءة حسب االختصاص املكاني.اىل  2010( لسنة 13امللكية رقم )

 تودع مجيع القضايا املسجلة لدى مكتب هيئة الطعن التمييزي يف اهليئة اىل حمكمة التمييز  -ثالثًا 

 االحتادية للبت فيها وفقًا للقانون .

 حتال القرارات املكتسبة درجة البتات الصادرة من اللجان القضائية بالتعويض وغري منفذة   -رابعًا 

 اىل مديرات التنفيذ يف وزارة العدل حسب االختصاص لتنفيذها بعد اشعار دائرة التنفيذ 

 بتخصيص مبالغ التعويضات من وزارة املالية وفقًا للقانون.

 تتوىل حماكم االستئناف االحتفاظ بارشيف الدعاوى احملسومة من اللجان القضائية قبل  -خامسًا 

 صدور هذا القانون .

 -( من القانون وحيل حمله ما يأتي :2يلغى نص املادة) - 3 -املادة 

 ضمان حقوق من انتزعت عقاراتهم خالفًا للقانون. -اوال 

 احلفاظ على املال العام ومعاجلة عدم التوازن بني مصاحل املتضررين ومصلحة الدولة . -ثانيًا 

 من اللجان القضائية وهيئة الطعن التمييزي( من هذا القانون على القرارات الصادرة 3تسري املادة ) - 4 -املادة 

 ت دعاوه من هؤالء من االجانب وحيق ملن رّد ورثتهاليت قضت برد الدعوى كون مالك العقار املنتزع او 

 اقامتها جمددًا للمطالبة بالتعويض فقط.
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 تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية . منينفذ هذا القانون  -5-املادة 

 

 

 سباب املوجبةاأل

غراض حلل هيئلة دعلاوى امللكيلة باعتبارهلا ملن مؤسسلات العداللة االنتقاليلة ونقلل حقوقهلا والتزامتهلا             أل

حكلام هلذا القلانون اىل القضلاء حسلب واليتله       أوموجوداتها ومنتسبيها اىل وزارة املاليلة واحاللة اللدعاوى املشلمولة ب    

 العامة .

 شرع هذا القانون.
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 قرار

 مجلس الوزراء

 2014( لسنــــة 16رقــــــم )

 ، ما يأتي : 16/9/2014االعتيادية الثانية الُمنعقدة بتأريخ قرر مجلس الوزراء بجلسته 

،  2010( لسةةنة 13و  لقةةانول ئي ةةة دعةةاوك الملميةةة رقةةم )افقةةة علةةر م ةةرون قةةانول التعةةدي  اأالمو

/  61المدقق مل قب  مجلس  ورك الدولة ، وإحالته الر مجلس النواب ، إسةتنادا  الةر كحمةام المةادتيل )

 البند ثانيا ( مل الدستور./  80البند كوال  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( 1ملحق رقم )  

مشروع قانون التعديل االول لقانون هيئة دعاوى امللكية رقم 

( 16املصادق عليه من جملس الوزراء بالقرار رقم ) 2010لسنة  13

واحملال اىل جملس النواب لغرض تشريعه  2014لسنة   
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 باسم الشعب 

 رئاسة اجلمهورية

( والبند )ثالثًا 61وال( من املادة )أحكام البند )أبناء على ما اقره جملس النواب وصادق عليه رئيس اجلمهورية واستنادًا اىل 

 ( من الدستور 73( من املادة )

 صدر القانون االتي :

 2014رقم )           ( لسنة 

 قانون

 التعديل االول لقانون هيئة دعاوى امللكية

 2010( لسنة 13رقم )

 حتل تسمية )قانون دعاوى امللكية( حمل تسمية )قانون هيئة دعاوى امللكية( املنصوص عليها يف قانون  - 1-املادة 

 .2010( لسنة 13هيئة دعاوى امللكية رقم )

 حتل هيئة دعاوى امللكية وجلانها القضائية وهيئات الطعن التمييزية وتنقل مجيع حقوقها   -اواًل  - 2 -املادة 

 والتزاماتها وموجداتها ومنتسبيها اىل وزارة املالية .

 حتال مجيع الدعاوى الدعاوى املنظورة من اللجان القضائية املشكلة مبوجب قانون هيئة دعاوى  -ثانيًا 

 اىل حماكم البداءة حسب االختصاص املكاني. 2010( لسنة 13ة رقم )امللكي

 تودع مجيع القضايا املسجلة لدى مكتب هيئة الطعن التمييزي يف اهليئة اىل حمكمة التمييز  -ثالثًا 

 االحتادية للبت فيها وفقًا للقانون .

 ائية بالتعويض وغري منفذة  حتال القرارات املكتسبة درجة البتات الصادرة من اللجان القض -رابعًا 

 اىل مديرات التنفيذ يف وزارة العدل حسب االختصاص لتنفيذها بعد اشعار دائرة التنفيذ 

 بتخصيص مبالغ التعويضات من وزارة املالية وفقًا للقانون.

 تتوىل حماكم االستئناف االحتفاظ بارشيف الدعاوى احملسومة من اللجان القضائية قبل  -خامسًا 

 هذا القانون .صدور 

 ريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .ينفذ هذا القانون من تأ - 3 -املادة 

 سباب املوجبةاأل

الغراض حلل هيئلة دعلاوى امللكيلة باعتبارهلا ملن مؤسسلات العداللة االنتقاليلة ونقلل حقوقهلا والتزامتهلا             

هلذا القلانون اىل القضلاء حسلب واليتله      حكلام  اليلة واحاللة اللدعاوى املشلمولة بأ    وموجوداتها ومنتسبيها اىل وزارة امل

 العامة .

 شرع هذا القانون
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وال:المدخالت والمخرجات:ك  
 

 
 مجمون الوارد العام مل الطلبات

 
 مجمون الصادر العام

25110 25110 

 

 

 تفاصي  الوارد العام:

 
اجابات الجهات 

 الرسمية

 
طلبات الجهات 

 الرسمية

 
 البريد االمتروني

 

 صندوق ال ماوك الموقع االلمتروني

0 0 200 150 0 

 

 تفاصي  الصادرالعام:

 
مخاطبات الجهات 

 الرسمية

مخاطبات ت ميالت 

الوزارة او الجهة او 

 المحافظة

الرسا   الجوابية عبر الموقع 

االلمتروني والبريد االمتروني 

 للمواطنيل

الجوابية الخطية الرسا   

 للمواطنيل

0 . 200 0 

 

 العام:ثانيا:موقف اإلجراءات 

طلبات 

الخط 

 الساخل

تبليغ 

المواطنيل 

بالردود 

 الرسمية

مراجعات 

المواطنيل 

اليومية 

 للقسم

عدد 

مقابالت 

المواطنيل 

مع 

 المسؤوليل

عدد 

االجتماعات 

والندوات 

 العامة

عدد 

الزيارات 

 الميدانية

ن اطات 

 اخرك
 المقترحات الم ام 

6158 500 20 
 

458 

 
0 0 0 0 0 

( يبيل ن اط قسم 2ملحق رقم )

 2014 ؤول المواطنيل لعام 
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 رقم الدعوى وتارخيها ت
سم احملكمةا  نتيجة الدعوى موضوع الدعوى 

1 
2014/م/15  

حمكمة قضاء 

 املوظفني
على طلب املدعي مت ابطال الدعوى بناء احتساب خدمة حماماة  

2 
  2014/ج/315

حمكمة قضاء 

 املوظفني

لغاء عقوبةإ  قيد املرافعة  

3 
2014/ق/1566  

حمكمة القضاء 

 االداري

لغاء االمر االداري اخلاص بفسخ عقد موظفإ  مت رد الدعوى شكال 

 ت
احملكمةسم ا  موضوع الشكوى 

 نتيجة الدعوى

1 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 تقديم شكوى
على موظفي اهليئة بالتجاوز  

صدر قرار باستقدام املشكو منها واطلق سراحها بكفالة وقررت حمكمة 

اجللللنق وقلللررت حمكملللة اجللللنق التحقيلللق احاللللة االوراق اىل حمكملللة 

القلللرار ومفاحتلللة  االفلللراج علللن املتهملللة بلللدون عللللم اهليئلللة ومت  ييلللز  

حمكمة اجلنق حول عدم قانونية تبليغ اهليئة مبوعد املرافعة  والتزال 

 قيد التدقيقات التمييزية .

2 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

54097املبلغ يف الدعوى املرقمة  عادةإ  

 التحقيقيةاإلجراءات صدر قرار باستقدام املشكو منه والتزال قيد 

 املشكو منه وبقية املستفيدينمت اعادة املبلغ من وقد  

3 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 
انتحال صفة واستالم مبلغ التعويض يف 

  760501الدعوى املرقمة 

 واملبللللغ امللللتهم اميلللان و لللق احملصلللدرت اواملللر قلللبض وحتلللري  لللق    

مت حتويللل املبلللغ يف حسللابه وال زالللت قيللد املتابعللة    القضللائيو  للق مللن  

القبض  ق املتهمني وقد  ت مفاحتلة وزارة  لغرض تنفيذ مذكرات 

 وامر القبض .أالداخلية لغرض تعميم 

4 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

تسجيل العقار موضوع الدعوى املرقمة 

يف دائرة التسجيل العقاري يف  935368

كربالء املقدسة بأمساء املدعى عليهم دون 

 اكتسابه الدرجة القطعية 

 
 التحقيقيةقيد اإلجراءات 

(3ملحق رقم )  

 الدعاوى املقامة أمام جملس االنضباط العام والقضاء االداري

ية املقامة أمام حماكم التحقيقالدعاوى اجلزائ  
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سم المحكمةا رقم الدعوى ت  نتيجة الدعوى موضوع الدعوى 

2014/ب/ 667 1  

حمكمة بداءة 

 الكرادة

املطالبة بصرف مبلغ التعويض 

(493451بالدعوى املرقمة )  

 املرافعة قيد 

2013/ب/59 2  حمكمة بداءة بلد 

جر مثل عن مدة مطالبة أ

استغالل مساحة االرض التابعة 

للمدعية املتجاوز عليها من قبل 

 فرع اهليئة يف بلد

 قيد املرافعة  

2014/ب/ 2795 3  

حمكمة بداءة 

 الكرادة

املطالبة بصرف مبلغ التعويض على 

 االضرار املادية واالدبية اليت حلقت

 مبحامي)موظف سابق يف اهليئة( 

 بناء نتيجة منع دخوله اىل اهليئة

 على راي جملس شورى الدولة

 حمكمة االستئناف  أماماملرافعةقيد 

2014/ب/2030 4  

حمكمة بداءة 

 االعظمية

ف يف وعادة مبلغ التعويض املصرإ

362219الدعوى املرقمة    

 بطال الدعوى لعدم حضور املدعيإمت 

 الدعاوى املقامة أمام حماكم البداءة
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 املالحظات موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

1 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 تزوير وثيقة دراسية
 قيد اإلجراءات التحقيقية.

2 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 التحقيقية.اإلجراءات قيد  تزوير وثيقة دراسية

3 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 اإلجراءات التحقيقية . قيد  تزوير وثيقة دراسية

4 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

 اإلجراءات التحقيقية . قيد  تزوير وثيقة دراسية

5 

حمكمة حتقيق 

 الرمادي

 التحقيقية .اإلجراءات قيد  تزوير وثيقة دراسية

6 

 

حمكمة حتقيق 

 الرمادي

 التحقيقية .اإلجراءات قيد  تزوير وثيقة دراسية

7 
حمكمة حتقيق 

النزاهة يف 

 كركوك

 التحقيقية .اإلجراءات قيد  تزوير وثيقة دراسية

8 

حمكمة حتقيق 

 البصرة

 التحقيقية .اإلجراءات قيد  تزوير وثيقة دراسية

الشهادات املزورة دعاوى  
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 املالحظات موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

1 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

تزوير حجة وفاة 

ضمن مستمسكات 

الدعوى املرقمة 

(896175 )  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

2 

حمكمة  حتقيق 

 الكرادة

تزوير هوية احوال 

مدنية يف الدعوى 

( 498847املرقمة )  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

3 

حمكمة  حتقيق 

 الكرادة

تزوير وكالة يف 

الدعوى املرقمة 

(761936 )  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

4 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة 

براز هوية احوال إ

مدنية مزورة يف 

الدعوى املرقمة 

(491422)  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

5 

حمكمة حتقيق 

 الكرادة

تزوير حمضر صلق 

الدعوى املرقمة يف 

(492451)  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

6 

 
حمكمة حتقيق 

 كركوك

تزوير الكتاب املرقم 

 21/8/2012يف  2364

املعنون اىل املصرف 

 الزراعي يف كركوك

صدر قرار بغلق الدعوى لعدم العثور على 

صل املربز اجلرمي ومت  ييز القرار  أ

ونقض مبوجب قرار حمكمة جنايات 

كركوك بصفتها التمييزية والتزال قيد 

التحقيقيةاإلجراءات   

7 

 
 

حمكمة حتقيق 

املوصل /الساحل 

اليسر ا  

 
 

قامة دعوى خبصوص إ

يف  13061الكتاب املزور 

11/8/2012  

تعذر اقامة الدعوى بسبب الظروف االمنية 

حملافظة نينوى ومت توجيه املمثل القانوني 

حول اقامتها امام حمكمة حتقيق 

كركوك ومت اقامة الدعوى امام حمكمة 

اإلجراءات حتقيق كركوك والتزال قيد 

 التحقيقية 
  

مام حماكم التحقيقأدعاوى تزوير الوثائق الثبوتية   
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 ت

 

 نتيجة الدعوى موضوع الشكوى اسم احملكمة

1 

حمكمة جنق 

 الكرادة

2014/ج/517  

تزوير قسامات شرعية يف 

(498646الدعوى املرقمة )  

صدر قرار باحلكم غيابيا ملدة سته اشهر وفق 

البسيط ق.ع وصدر قرار باحلبس  292املادة 

ق.ع واكتسب  298ملدة اربعه اشهر وفق املادة 

 القرار الدرجة القطعية

2 

حمكمة  جنق 

 الكرادة

2013/ج/950  

حوال مدنية يف  أتزوير هوية 

(895235الدعوى املرقمة )  

 

صدر قرار باحلكم غيابيا ملدة سنة واحدة وفق 

ق.ع وصدر قرار باحلبس البسيط  292املادة 

ق.ع  واليزال  298املادة ملدة ستة اشهر وفق 

 قيد التدقيقات التمييزية

3 
حمكمة  حنق 

 الكرادة

2013/ج/799  

تزوير هوية االحوال املدنية 

اخلاصة باملشكو منهم يف 

استمارة الدعوى املرقمة 

(490477)  

مت صدور قرار باالفراج ومت  ييز القرار 

 وصدق  ييزا

4 
حمكمة جنق 

 الكرادة

2012/ج/892  

ضوئية من شهادة  براز نسخهإ

 مزورة

مت احالة الدعوى اىل جلنة العفو يف حمكمة 

جنايات الرصافة واعيدت بعدم مشوهلا بقرار 

العفو ومت  ييز القرار وارسلت االضبارة اىل 

حمكمة التمييز االحتادية والزالت قيد 

 التدقيقات التمييزية
 

5 

حمكمة جنق 

 الكرخ

2013/ج/1751  

يف  63تزوير الكتاب املرقم 

بلدية احلي يف  11/8/2009

(493100الدعوى املرقمة )  

صدر القرار بغلق التحقيق لوفاة املتهم 

واعطاء احلق للمشتكي مبراجعة احملاكم 

 املدنية

6 

حمكمة جنق 

 الكرادة

2013/ج/950  

حوال مدنية يف أتزوير هوية 

895235الدعوى املرقمة   

 

صدر قرار باحلكم ملدة سنة واحدة وفق املادة 

ق.ع وصدر قرار باحلبس البسيط ملدة  292

ق.ع واكتسب القرار  298ستة اشهر وفق املادة 

 الدرجة القطعية

7 

حمكمة جنق 

 الكرادة

2014/ج/1636  

تزوير هوية االحوال املدنية 

اخلاصة باملشكو منهم يف 

استمارة الدعوى املرقمة 

(490477)  

صدر قرار باحلبس ملدة سنة واحدة وفق املادة 

ق.ع وباحلبس ملدة ستة اشهر وفق املادة  292

 ق.ع على ان تنفذ العقوبة االشد 298

8 

حمكمة  جنق 

 الكرادة

2014/ج/4  

تزوير شهادة اجلنسية العراقية 

(860023يف الدعوى املرقمة )  

صدر قرار باحلبس ملدة سته اشهر وفق املادة 

ق.ع و صدر قرار باحلبس ملدة سته اشهر  292

ق.ع.. واكتسب القرار الدرجة  298وفق املادة 

 القطعية

9 

حمكمة  جنق 

 الرصافة
2014/ج/760  

عدم  ييز قرار احلكم 

( 435451املرقم)  
صدر احلكم الغيابي باحلبس ملدة مخس 

ق.ع . 341سنوات وفق املادة   

10 

حمكمة  

جنق 

 الكرادة

/ج/396

2014 

 

عدم  ييز القرار احلكم 

ريخ أ(بت 435451املرقم  )

21/12/2006  

لتحقيق املختصة حيلت اىل حمكمة اأ

كمال التحقيقبقضايا النزاهة إل  

 الدعاوى املقامة أمام حماكم اجلنق
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 املالحظات موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

1 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

قرار مزور منسوب  تقديم 

 جمللس قيادة الثورة املنحل

اصدرت احملكمة قرار بوضع اشارة احلجز على املبلغ 

املصروف ومفاحتة مصرف الرشيد فرع اربيل لغرض 

املتهم وبقية املتهمني املكفلني وضع احلجز واحالة 

/عقوبات ومت مفاحتة االمانة  298و 289وفق املادة 

ان حجز املبلغ وصدر العامة / ممثلية كردستان بش

ومصادرة امواله الثاني  ق املتهم  امر قبض وحتر

اإلجراءات والتزال قيد املنقولة وغري املنقولة 

 التحقيقية

2 
حمكمة حتقيق 

 الكاظمية

وثائق وقرارت جملس تزوير 

املنحل قيادة الثورة  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

3 
حمكمة حتقيق 

 الكرادة

تزوير مستمسكات الدعوى 

( واخلاصة 761956املرقمة )

السالم( 21م4بالعقار املرقم )  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   
 

4 

مكتب حتقيقات 

بغداد    

/جنايات 663

 الكرخ

القضية اخلاصة بالعقار املرقم 

تاجيات( موضوع  28م  1/6)

(760954الدعوى املرقمة )  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

5 

 حمكمة

حتقيق  

 الكاظمية

تزوير وثائق وقرارات جملس 

قيادة الثورة اخلاصة بالدعوى 

(760955املرقمة )  

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

6 
حمكمة حتقيق 

االعظمية   

صحاب العقار املرقم أشكوى 

اخلاص  تاجيات( 28م1/6)

760954بالدعوى املرقمة   

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

حمكمة حتقيق  7

الكرادة   

مقدمة من بعض  شكوى 

 االشخاص ضد املتهم

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

8 
حمكمة حتقيق 

الكاظمية   

مقدمة من بعض   شكوى 

 االشخاص ضد املتهم

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

مكتب حتقيقات  9

 بغداد

تتعلق بالعقار املرقم شكوى 

تاجيات 28/م 4/23  
التحقيقيةاإلجراءات قيد   

حمكمة حتقيق  10

 الكرادة

شكوى   مقدمة من بعض 

 االشخاص ضد املتهم

التحقيقيةاإلجراءات قيد   

 

11 

 

حمكمة جنق 

 الكرادة
2014/ج/211  

خبصوص تزوير املستمسكات 

والوثائق املربزة يف الدعوى املرقمة 

(498655)  

 

صدر قرار باحلكم على اجملرمني اهلاربني  

 292باحلبس البسيط ملدةسنة واحدة وفق املادة 

ق.ع  وصدر قرار باحلكم  باحلبس البسيط 

ق.ع واكتسب القرار  298ملدةسته اشهر وفق املادة 

 الدرجة القطعية 

12 

حمكمة جنق 

 الكرادة

2014/ج/440  

جتاوز صاحب الدار 

 اجملاورة ملقر اهليئة
غلق الدعوى لوقوع الصلقمت   

13 

 جنقحمكمة 

 الكرادة

2014/ج/517  

تزوير قسامات شرعية يف 

(498646الدعوى املرقمة )  

قرار باحلكم غيابيا ملدة سته اشهر   صدر

ق.ع وصدر قرار باحلبس  292وفق املادة 

 ق.ع 298البسيط ملدة اربعه اشهر وفق املادة 

 واكتسب القرار الدرجة القطعية

سلمان محدي احلكيم  املتهم  دعاوى   
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 املالحظات موضوع الشكوى اسم احملكمة ت

1 
حمكمة 

حتقيق 

 الكرادة

السابق مبنع  قيام رئيس اهليئة

مكتب املفتش العام من اداء 

 واجباته يف اهليئة

التحقيقية اإلجراءات قيد   

2 
حمكمة  جنق 

الكرادة 

2012/ج/481  

يقضي الرتيث بنظر  إاصدار 

الدعاوى من قبل اللجان 

 القضائية

 329/1اشهر استنادا للمادة  6باحلبس ملدة  صدر حكم

 عقوبات وصدق القرار  ييزا.

3 

مكتب 

حتقيقات 

 الرصافة

1/2010/ق545  

2/2014/ج426  

قيام رئيس اهليئة السابق 

باستالم كيسات احلاسبات 

 والربيد املركزي

 

.سنتني وصدق  ييزاصدر قرار باحلبس ملدة   

4 

مديرية 

تنتفيذ 

 الكرادة

فتق اضبارة تنفيذية 

(خبصوص الزام 647/2013)

رئيس اهليئة السابق بدفع مبلغ 

مليون دينار( 90.000.000)  

ومت استالم املبلغ من قبل اهليئة.التنفيذ مت   

5 

حمكمة جنق 

 الرصافة

قيام رئيس اهليئة السابق 

برتويج طلبات االستعجال 

 للمواطنني

1/2010/ق182  

2012/ج/193  

اشهر  وصدق  ييزا من  6بس ملدة احلصدر قرار ب

قبل حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية ومت 

عادة احملاكمة ومت رد الطلب.إتقديم طلب ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اهليئة السابقدعاوى   
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 عقود ايجار فرون الهي ة

 

 عقود شركات خدمة األنرتنيت

 املالحظات مدة اخلدمة بدل االشرتاك أسم الشركة ت

1 

شركة  صروح 

 املعرفة

 )دزاين سنرت( سابقاً  

1.045.000 

 سنوياً ًامليون

 22/5/2014من  

  21/5/2015لغاية  

2 
 االرض رابط

 )ايرث لنك(

32.400.000  

 مليون سنوياً   

 1/6/2013من  

 31/12/2014لغاية  

 

 

 

 

 جدول بالعقارات اليت جرى ختصيصها لفروع اهليئة

 

 

 

 

 

 املالحظات جيارمدة عقد اإل بدل األجيار أسم الفرع ت

1 

مليون  186.000.000 بناية مقر اهليئة

 سنويا

 1/1/2014من 

 لغاية

31/3/2014 

لتعذر  مل يتم جتديد العقد

 توفر التخصيص املالي

2 

مكتب املفتش 

 العام

مليون  100.000.000

 سنويا

 1/12/2014من 

 30/11/2015لغاية 

 

 

3 

ساحة وقوقف 

 السيارات

6.000.000 

 مليون سنويا

 18/10/2012من 

 17/10/2013لغاية 

ديد العقد مل يتم جت

سباب خارجة عن ارادة أل

اهليئة واملراجعات مستمرة 

بغداد لغرض مع امانة 

 جتديد العقد .

 )منطقة الفرات األوسط(

4 

  23.510.000 النجف االشرف

 مليون سنويا

  1/3/2014من 

 31/12/2014لغاية 

 

 املالحظات عائدية العقار اسم الفرع ت

 ------ هيئة دعاوى امللكية كركوك 1

 ------ هيئة دعاوى امللكية البصرة 2

(4ملحق رقم )  

2014جدو  بالتعاقدات التي تمت لسنة   
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 المالحظات والمرحلة التي وصلت اليها القضية موضوعها اسم المكتب رقم القضية ت

1 
2014/ق/131  

مكتب حتقيق 

 كركوك

 اقامة دعوى من قبل املدعي خبصوص العقار

خ ت 53م 9/1859  

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

2 
 

10/2014/ق270  

مكتب حتقيق النجف 

شرفاأل  

قيام موظف بالتأييد على القرار  املرقم 

(باكتسابه الدرجة  8/6/2005يف  995338)

 القطعية (

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

3 
 

1/2014/ق170  

حتقيق بغدادمديرية  التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد  تقاطع وظيفي    

4 
1/2014/ق640 التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد  تلبس حمامني باعطاء رشوة مديرية حتقيق بغداد   

5 
1/2014/ق824  قضية رشوة مديرية حتقيق بغداد 

صدر قرار باحلكم على املتهم باحلبس البسيط ملدة سنة واحدة 

اكتسب القرار الدرجة القطعية و  

6 
2/2012/خ 136  مديرية حتقيق بغداد  

 151/25اقامة دعوى خبصوص العقار املرقم 

 عطيفية 

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

7 
 مكتب حتقيق االنبار   17/2013/ق200

اخلاص  13/2/2011يف  377تزوير الكتاب املرقم 

الدفار )االنبار( 3م 80/2بالعقار املرقم   

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

8 
 مكتب حتقيق البصرة   3/2010/ق594

اخلاص  16/9/2008يف  1497تزوير الكتاب املرقم 

اخلليلية 366/2بالعقار املرقم   

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

9 
 مديرية حتقيق بغداد  1/2013/ق581

 490008شكوى خبصوص الدعوى املرقمة )

/الداودي 20م7/55(واليت ختص العقار املرقم   

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

10 
1/2013/ق270  مكتب حتقيق كركوك  

املرقمة  صدور قرارين قضائيني يف الدعوى

(55656)  

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

11 
(181085/181093)  مكتب حتقيق تكريت  

حتريك شكوى جزائية بالدعويني 

( لتقديم وثائق مزورة  181085/181093)  

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

12 
2012/ق/358  مكتب حتقيق واسط  

تزوير توقيع املشتكي على ورقة التبليغ يف 

( 732450الدعوى املرقمة )  

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

13 
التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد  الشكوى املسجلة يف مكتب حتقيق البصرة مكتب حتقيق البصرة   3/2014/ق145  

14 
التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد  تداخل وظيفي  مديرية حتقيق بغداد   1/2013/ق1841  

(5ملحق رقم )  

 القضايا الخاصة بهي ة النزائة
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15 
10/2014/ق424  مديرية حتقيق بغداد  

اقامة شكوى من قبل احد املدعني يف الدعوى 

(995624املرقمة )  

التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد   

16 
1/2014/ق1802 التحقيقية واملوضوع قيد املتابعة .اإلجراءات قيد  اقامة دعوى ضد موظف مديرية حتقيق بغداد    
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 املوضوع تارخيه رقمال ت

1 256 20/1/2014  

و 10/11ريخ )أ( من ت1 فرع كركوك )رتاكم يفاملربيد الالتحقيق حول  

(2013 /20/11لغاية  

2 4 2/1/2014 (2مدير فرع كركوك)قدمة من قبل السيد التحقيق يف الشكوى املتقابلة امل   

3 726 

20/2/2014  

13/3/2014  

( 174370رهابي الذي تعرضت له السيارة املرقمة )ائج احلادث اإلالتحقيق يف نت

 العائدة لفرع بلد

4 1119 20/3/2014 التحقيق حول موظف فقدان هوية    
5 475 5/2/2014  التحقيق حول عطل املولد يف فرع اربيل 
6 1958 20/5/2014   760507التحقيق يف كيفية تنفيذ االضبارة التعويضية املرقمة  

239/ 77م/ 7  25/4/2014  

التحقيق حول مفاحتة فرع كربالء دائرة التسجيل العقاري باكتساب القرار 

الدرجة القطعية 935368املرقم   

8 107/341  26/3/2014 (1( كركوك )57743التحقيق حول الدعوى )   

9 950 5/3/2014  

( 490483التحقيق يف كيفية اجناز االضبارة التعويضية املستنسخة للدعوى )

 واحالتها اىل جلنة الصرف

10 885 4/3/2014  

( 1من فرع كركوك )التحقيق يف كيفية تنفيذ االضبارة التعويضية الواردة 

 استناداًً اىل التقرير احلسابي اخلطأ

11 1110 19/3/2014  

التحقيق يف التوصيات احملالة من اللجنة املشكلة مبوجب االمر االداري   )د . 

29/1/2013( يف 5004م/  
12 1541 16/4/2014 (7814761التحقيق خبصوص تنظيم سند صرف الصك املرقم )   

13 2120 1/6/2014  

حد موظفي أاص باخل 26/5/2104يف  149التحقيق يف موضوع املطالعة املرقمة 

 اهليئة.

14 1894 18/5/2014  

التحقيق حول تعرض احلاسبة االلكرتونية اخلاصة جبهاز البصمة للعطل ليوم 

15/2/2014و8املوافق  السبت  

15 2458 25/6/2014 مسؤول شعبة الصادر و الوارد من قبل  التحقيق حول الشكوى املقدمة   

16 805 25/2/2014 موظف التحقيق حول فقدان هوية    

17 1171 23/3/2014  

التحقيق خبصوص املالحظات حول دعاوى فرع كركوك الوارد يف كتاب دائرة 

5/3/2014( يف 101التخطيط وتكنولوجيا املعلومات والتدريب بالعدد )  

18 1468 13/4/2014 936160اخلاص بالدعوى  اخلطأيف  تنظيم اشعار صرف باملبلغالتحقيق حول    

19 413 2/2/2014  التحقيق حول النواقص يف عملية اخذ الصور الضوئية اليت حتتاج إىل حتديثات 

20 1386 6/4/2014  التحقيق حول اقرار املمثل القانوني مبشغولية ذمة اهليئة  مببلغ اجيار. 

21 2778 22/7/2014 (60491تسعني يف الدعوى املرقمة ) 9/1تغيري رقم العقار املرقم  التحقيق يف   

22 2459 25/6/2014  

املنقولة خدماته إىل وزارة النقل حول كيفية  املبلغ التحقيق مع املوظف

 تبليغهلمستفيد

23 3321 3/9/2014 بعد انتهاء إجازة املصاحبة الزوجية  موظفةالتحقيق خبصوص موقف    

24 2518 2/7/2014  

التحقيق حول عدم وجود االستمارات االصلية اخلاصة بالدعوى املرقمة 

(493443)  

25 529 9/2/2014 اصل بني موظفتنيلتحقيق حول الشجار احلا   

26 1059 16/3/2014  

التحقيق حول قيام فرع اربيل باحالة عشر دعاوى اىل اللجنة القضائية لنظرها 

 رغم وجود جلنة حتقيقية

27 3084 19/8/2014 995934التحقيق حول عدم وضع اشارة عدم تصرف على العقار موضوع الدعوى    

28 3406 9/9/2014  

التحقيق حول عدم ارشفة وجرد االكسل و السكنر للمخاطبات وكتب فرع 

 النجف االشرف

29 4156 9/11/2014 موظف عن الدوام الرمسيالتحقيق  حول انقطاع    

30 2794 22/7/2014  

/كرادة مريم (17/120خبصوص فقدان اضبارة العقار املرقم ) التحقيق  

(ضمن الدعاوى اليت تعرضت للحريق495136مو ضوع الدعوى املرقمة )   

31 2243 11/6/2014 ( العائدة لفرع تازة325912التحقيق خبصوص عدم تبليغ اطراف الدعوى )   

32 2777 22/7/2014 (.53539و62969)التحقيق خبصوص الدعويني املرقمتني    

33 4297 18/11/2014  

صدور قرار احلكم من حمكمة ف  بعد ملوظ التحقيق خبصوص املوقف الوظيفي 

املتضمن احلكم عليه باحلبس البسيط ملدة سنة واحدة. 2جنايات الرصافة/  

34 3598 22/9/2014 واحدة. مستفيدةتنظيم اضبارة تعويضية ثانية باسم التحقيق حول    

2014التحقيقية املنجزة لسنة  اللجان  
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 املوضوع تارخيه رقم األمر ت

1 135 

 

14/1/2014 

 

التحقيق حول املخالفات املذكورة يف مطالعة 

ارسلت اىل  28/10/2013( يف 265الشمالية بالعدد )

مكتب املفتش العام يف هذه اهليئة لغرض 

 18/2/2015مراجعتها بتاريخ 

2 

777 

 1062وملحقه 

25/2/2014 

16/3/2014 

التحقيق حول الديون املرتتبة بذمة هذه اهليئة 

جور الكهرباء اخلاصة ببناية املقر لغاية أعن 

 17/2/2015اعيدت اىل القانونية بتاريخ  14/10/2013

 لغرض مراجعتها

3 1815 13/5/2014 

 خ  ت 211/35التحقيق  خبصوص العقار املرقم 

ارسلت اىل مكتب املفتش العام يف هذه اهليئة 

 18/2/2015لغرض مراجعتها بتاريخ 

4 

ملحقه 2793

3815 

 4781و

و 15/10و22/7/2014

21/12/2014 

 فقدان املوظف هلويته )جلنة دائمية( التحقيق يف

5 

ملحق  3403

4138 

 9/11/2014و9/9/2014

التحقيق يف الدعاوى املقامة ألكثر من مرة على 

العقار اخلاصة بفروع دائرة املنطقة نفس 

 11/2/2015الشمالية اعيدت اىل القانونية بتاريخ 

 لغرض مراجعتها

6 4208 12/11/2014 

قيام موظف سابق يف فرع النجف  التحقيق حول

( 995338ميش على القرار املرقم )هشرف بالتاأل

 بعد اكتسابه الدرجة القطعية )قيد االجناز(

التحقيق بشأن ما ورد يف افادة مواطن خبصوص  17/11/2014 4284 7

35 2292 15/6/2014  التحقيق يف موضوع إيفاد جلنة االهداءات ودمج وغلق الفروع 

36 1816 

(1907وملحقه  )  

و 13

15/5/2014  

63578التحقيق خبصوص تفاصيل صدور قرار اللجنة القضائية املرقم   

37 3568 18/9/2014 يفاد موظف.التحقيق حول فقدان اوراق ا   

38 1219 26/3/2014  

املطالعة املقدمة من قبل ممثلة وزارة املالية خبصوص الدعاوى التحقيق حول 

(58682( و )54144املرقمة )  

39 3606 23/9/2014 على الرغم من استالمها مبلغ التعويضالتحقيق  حول تنظيم صك ملستفيدة    

 (51132وليات اضبارة الدعوى )أالتحقيق مبضمون  11/2/2014 560 40

41 1170 23/3/2014 

ازة ى املستلمة واحملالة لفرع تلتحقيق خبصوص امللصق الرابع للدعاوا

 انت خمزونة يف ادارة الفرع واليت ك

42 1172  23/3/2014 

( والبالغ عددها 1وى فرع كركوك )ادعلتحقيقحول امللصق الرابع لا 

 ( ملصق12299)

43 1373 6/4/2014 

امللصق الرابع بدعاوى فرع نينوى املدمج مع فرع  لتحقيق حولا

 1كركوك /

 التحقيق حول قيام موظف بتقديم تقارير خربة حسابية  25/12/2014  4887 44

45 2976 13/8/2014 

املشكلة مبوجب  التحقيقية شراف على تنفيذ فقرات اللجنةاإلجلنة 

  13/10/2013يف  4729االمر االداري 

) قيد االجناز (   2014جان التحقيقية لسنة لال  
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عيدت اىل أ( فرع كركوك 50096الدعوى املرقمة )

 لغرض مراجعتها 11/2/2015القانونية بتاريخ 

8 4629 10/12/2014 

التحقيق خبصوص توقيع عضو اللجنة القضائية 

( اعيد اىل اللجنة 361138على قرار احلكم املرقم )

مراجعتها من قبل الدائرة التحقيقة املختصة بعد 

 )قيد االجناز( 20/1/2015القانونية بتاريخ 

 

 

 ملحق رقم )6( 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

 1 1 2 2 بغداد 1

 1 1 1 1 اربيل 2

1كركوك  3  2 2 1 1 

األشرف النجف 4  1 1 1 1 

 1 1 1 1 البصرة 5

 5 5 7 7 اجملموع
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 4201نةفعال  لس رجات والعناويل الوظيفية المصروفة والم غولةالد ( يتضمن7ملحق رقم )

 الدرجة العنوان الوظيفي

املالك املنقق 

2014لعام   

املالك الفعلي 

2014لعام   

الدرجات الوظيفية 

 الشاغرة

 اجملموع

 9 7 2 2 عليا ب مدير عام

 9 7 2 2  جمموع الدرجة عليا ب

 3 1 2 2 االوىل مستشار قانوني يف الوزارة

 3 1 2 2  جمموع الدرجة االوىل

 مستشار قانوني مساعد

 

 

 الثانية

8 8 2 10 

 1 - 1 1 مدير اقدم

 2 - 2 2 رئيس مهندسني اقدم

اقدم مدير فين  1 1 - 1 

 1 - 1 1 مدير حسابات اقدم

 15 2 13 13  جمموع الدرجة الثانية

 مشاور قانوني اقدم

 

 

 الثالثة

11 11 5 16 

 2 - 2 2 مدير فين

 2 - 2 2 مدير

رئيس اختصاص نظم 

 معلومات

1 1 - 1 

 1 - 1 1 رئيس مهندسني زراعيني

 22 5 17 17  جمموع الدرجة الثالثة

قانونيمشاور   

 

 

 الرابعة

17 17 2 19 

 8 - 8 8 معاون مدير

 6 1 5 5 معاون مدير فين

 1 - 1 1 معاون مدير حسابات

 1 - 1 1 معاون رئيس مربجمني

 1 - 1 1 معاون رئيس مهندسني

 36 3 33 33  جمموع الدرجة الرابعة

  مشاور قانوني مساعد

 

44 44 1 45 

 2 - 2 2 أحصائي اقدم
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  مدقق اقدم

 

 

 

 اخلامسة

4 4 - 4 

 9 - 9 9 مهندس زراعي اقدم

 37 - 37 37 رئيس مالحظني

 12 2 10 10 مهندس اقدم

 9 - 9 9 مربمج اقدم

 18 1 17 17 رئيس مالحظني فين

 8 1 7 7 مرتجم اقدم

 3 - 3 3 رئيس حرفيني اقدم

 13 - 13 13 حماسب اقدم

 1 1 - - بايولوجي اقدم

سواق اقدمرئيس   3 3 - 3 

 8 - 8 8 رئيس حراس اقدم

 172 6 166 166  جمموع الدرجة اخلامسة

 قانوني

 

 

 

 

 

 

 السادسة

28 28 4 32 

 81 3 78 78 مالحظ

 13 1 12 12 مهندس

 26 1 25 25 حماسب

 4 - 4 4 مدقق

 51 1 50 50 مالحظ فين

 17 - 17 17 مربمج

 1 - 1 1 مشغل حاسبة اقدم

 7 2 5 5 مرتجم

 1 - 1 1 مهندس زراعي

 2 1 1 1 احصائي

 1 - 1 1 رئيس حرفيني

 1 - 1 1 أمني خمزن

 1 - 1 1 مبلغ اقدم

 238 13 225 225  جمموع الدرجة السادسة

 21 - 21 21  معاون قانوني
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  معاون مالحظ

 

 

 السابعة

51 51 8 59 

 5 1 4 4 معاون مهندس

 11 4 7 7 معاون حماسب

 1 - 1 1 معاون مدقق

 4 2 2 2 معاون مربمج

 28 - 28 28 معاون مالحظ فين

 1 - 1 1 مشغل حاسبة

 2 - 2 2 معاون مرتجم

 1 - 1 1 معاون مهندس زراعي

 3 - 3 3 معاون رئيس حرفيني

 6 - 6 6 معاون رئيس سواق

 13 - 13 13 معاون رئيس حراس

 13 1 12 12 مبلغ اول

 1 1 - -  معاون امني خمزن

 2 2 - -  معاون رئيس حرفيني

 171 19 152 152  جمموع الدرجة السابعة

 كاتب

 الثامنة

14 14 1 15 

 2 - 2 2 كاتب حسابات

 11 - 11 11 مبلغ ثان

 53 4 49 49 حارس اقدم

 45 5 40 40 حريف اقدم

 7 1 6 6 فين

 7 3 4 4 كاتب طابعة اول

 32 - 32 32 سائق اقدم

 172 14 158 158  جمموع الدرجة الثامنة

 47 4 43 43 التاسعة حارس اول

 19 1 18 18  سائق اول

 31 - 31 31  حريف اول

 5 - 5 5  مبلغ ثالث
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 4 4 - -  موظف خدمات اقدم

 106 9 97 97  جمموع الدرجة التاسعة

 9 2 7 7  حارس ثان

 4 2 2 2  سائق ثان

 2 - 2 2  حريف

 6 3 3 3  موظف خدمات

 21 7 14 14  جمموع الدرجة العاشرة

 965 86 879 اجملموع الكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

ت
سم 

لق
ا

 

ل
الو

ى ا
تو

س
لم

ا
ي 

ان
الث

ى 
تو

س
لم

ا
 

ى 
تو

س
لم

ا
ث

ثال
ال

 

بع
را

 ال
ى

تو
س

لم
ا

س 
ام

خ
 ال

ى
تو

س
لم

ا
 

 التفاصيل
مدور من الشهر 

 السابق
مدور من الشهر 

 الحالي
 المجموع

1 2 
     

 9.466.177.728 1.176.591.290 8.289.586.438 نفقات

2 2 01 
    

 8,488,711,729 858,103,855 7,630,607,874 تعويضات الموظفين

3 2 01 01 
   

 7,992,407,070 777,523,239 7,214,883,831 رواتب واجور نقدية

4 2 01 01 01 
  

الرواتب واالجور 

 االساسية
3,513,172,214 453,319,965 3,966,492,179 

5 2 01 01 01 01 
 

 3,658,309,448 335,647,132 3,322,662,316 رواتب

6 2 01 01 02 
  

 185,550,000 115,100,000 70,450,000 المكافئات للمنتسبين

7 2 01 01 03 
  

 122,632,731 2,572,833 120,059,898 اجور المتعاقدين

8 2 01 01 10 
  

 4,025,914,891 324,203,274 3,701,711,617 المخصصات

9 2 01 01 10 01 
 

 175,129,761 15,229,549 159,900,212 مخصصات خطورة

10 2 01 01 09 
  

 53,058,125 4,042,125 49,016,000 االعمال االضافية

11 2 01 01 10 03 
 

 2,500,000 مخصصات الضيافة
 

2,500,000 

12 2 01 01 10 04 
 

 31,546,667 1,600,000 29,946,667 مخصصات استثنائية

13 2 01 01 10 06 
 

 67,085,304 5,247,805 61,837,499 مخصصات المنصب

14 2 01 01 10 07 
 

 مخصصات خدمة جامعية
   

15 2 01 01 10 12 
 

 156,617,457 12,842,667 143,774,790 مخصصات موقع جغرافي

16 2 01 01 10 14 
 

 1,064,911,501 87,158,688 977,752,813 مخصصات شهادة

17 2 01 01 10 15 
 

 123,843,780 9,862,675 113,981,105 مخصصات حرفة

18 2 01 01 10 16 
 

 354,164,659 29,030,000 325,134,659 مخصصات اعالة

( يبيل م ف تحلي  المصروفات لل هر 8ملحق رقم )  

2014للسنة المالية  12  
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19 2 01 01 10 17 
 

 169,166,140 14,190,001 154,976,139 مخصصات اطفال

20 2 01 01 10 18 
 

 105,797,180 5,250,000 100,547,180 مخصصات مهنية

21 2 01 01 10 20 
 

 26,809,937 1,842,400 24,967,537 مخصصات هندسية

22 2 01 01 10 21 
 

 1,695,284,380 137,907,364 1,557,377,016 مخصصات خاصة

23 2 01 09 
   

المساهمات االجتماعية 

)الرواتب والمكافئات 

 التقاعدية (
415,724,043 80,580,616 496,304,659 

24 2 01 01 12 
  

مساهمات التقاعد 

 الحكومية
415,724,043 80,580,616 496,304,659 

25 2 01 03 
   

 282,342,805 75,444,100 206,898,705 المستلزمات السلعية

26 2 01 03 01 
  

 38,017,150 20,066,600 17,950,550 قرطاسية ومطبوعات

27 2 01 03 01 01 
 

 38,017,150 20,066,600 17,950,550 القرطاسية

28 2 01 03 01 02 
 

 المطبوعات
   

29 2 01 03 02 
  

 كتب ومجالت
   

30 2 01 03 02 01 
 

 الكتب
   

31 2 01 03 02 02 
 

 المجالت
   

32 2 01 03 03 
  

 9,374,600 1,116,500 8,258,100 الماء والمجاري

33 2 01 03 03 01 
 

 9,374,600 1,116,500 8,258,100 اجور الماء

34 2 01 03 03 02 
 

 اجور المجاري
   

35 2 01 03 04 
  

 9,535,967 2,820,000 6,715,967 الكهرباء

36 2 01 03 04 01 
 

 9,535,967 2,820,000 6,715,967 الكهرباءاجور 

37 2 01 03 05 
  

 200,067,588 50,754,000 149,313,588 الوقود

38 2 01 03 05 01 
 

 200,067,588 50,754,000 149,313,588 اجور الوقود

39 2 01 03 06 
  

 المالبس
   

40 2 01 03 06 04 
 

 مالبس اخرى
   

41 2 01 03 09 
  

 25,347,500 687,000 24,660,500 واللوازمالمواد 
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42 2 01 03 09 06 
 

 25,347,500 687,000 24,660,500 اللوازم االخرى

43 2 01 03 12 
  

 االدوية
   

44 2 01 03 20 
  

 االالت الحاسبة
   

45 2 01 02 
   

 570,681,292 188,322,434 382,358,858 المستلزمات الخدمية

46 2 01 02 01 
  

 93,393,282 30,195,192 63,198,090 مخصصات ونفقات السفر

47 2 01 02 01 01 
 

 41,170,000 13,410,000 27,760,000 المخصصات الليلية

48 2 01 02 01 02 
 

 24,164,262 6,454,472 17,709,790 وسائط النقل

49 2 01 02 01 03 
 

 28,059,020 10,330,720 17,728,300 نفقات السفر

50 2 01 02 01 04 
 

مخصصات ونفقات 

    االيفاد

51 2 01 02 02 
  

 المخصصات الليلية ايفاد
   

52 2 01 02 02 01 
 

 وسائط النقل ايفاد
   

53 2 01 02 02 02 
 

 نفقات السكن
   

54 2 01 02 02 03 
 

 النفقات االخرى
   

55 2 01 02 02 04 
 

 المخصصات الليلية
   

56 2 01 02 03 
  

 وسائط النقلاجور 
   

57 2 01 02 03 01 
 

 النفقات االخرى
   

58 2 01 02 03 02 
 

 4,016,000 182,000 3,834,000 النشر واالعالم

59 2 01 02 03 03 
 

 1,355,000 نفقات النشر
 

1,355,000 

60 2 01 02 04 
  

 نفقات االعالم
   

61 2 01 02 04 01 
 

 2,661,000 182,000 2,479,000 االشتراك في الصحف

62 2 01 02 04 02 
 

 268,298,742 108,798,742 159,500,000 ايجار المباني واالراضي

63 2 01 02 05 01 
 

 268,298,742 108,798,742 159,500,000 ايجار المباني

64 2 01 02 05 
  

 ايجارات اخرى
   

65 2 01 02 06 
  

 37,727,750 10,286,000 27,441,750 ايجار مكائن ومعدات

66 2 01 02 06 01 
 

 2,514,000 169,000 2,345,000 ايجار المكائن والمعدات
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67 2 01 02 06 05 
 

 35,213,750 10,117,000 25,096,750 ايجار وسائط النقل

68 2 01 02 06 01 
 

 16,775,500 5,238,250 11,537,250 الترفية الرسمي

69 2 01 02 07 01 
 

 16,775,500 5,238,250 11,537,250 الضيافة والوفود

70 2 01 02 08 
  

 االحتفاالت
   

71 2 01 02 09 
  

 73,729,268 21,345,750 52,383,518 االتصاالت والبرق

72 2 01 02 09 01 
 

 37,354,268 5,321,750 32,032,518 اجور المكالمات الهاتفية

73 2 01 02 09 
  

نصب ونقل اجهزة 

    االتصاالت

74 2 01 02 10 
  

 36,375,000 16,024,000 20,351,000 خدمة شبكة المعلومات

75 2 01 02 09 05 
 

اجور الخبراء 

 واالستشاريين
32,757,000 4,769,000 37,526,000 

76 2 01 02 09 05 
 

 37,526,000 4,769,000 32,757,000 استشارات اخرى

77 2 01 02 15 
  

 6,500,000 الطبع
 

6,500,000 

78 2 01 02 10 05 
 

 المؤتمرات والندوات
   

79 2 01 02 14 
  

االشتراك في الدورات 

    التدريبية

80 2 01 02 19 
  

 925,000 150,000 775,000 تنظيف الدائرة

81 2 01 02 16 
  

 1,383,000 67,000 1,316,000 اجور الخدمات المصرفية

82 2 01 02 19 
  

 30,406,750 7,290,500 23,116,250 خدمات اخرى )متنوعة(

83 2 01 02 21 
  

صيانة التأسيسات المائية 

 والكهربائية
1,907,750 1,495,000 3,402,750 

84 2 01 02 27 
  

 664,500 160,000 504,500 صيانة التأسيسات المائية

85 2 01 04 02 
  

صيانة التأسيسات 

 الكهربائية
1,403,250 1,335,000 2,738,250 

86 2 01 04 02 01 
 

 51,152,652 26,731,150 24,421,502 صيانة وسائط النقل

87 2 01 04 02 02 
 

 47,393,152 26,666,150 20,727,002 صيانة سيارات الصالون

88 2 01 04 03 
  

 صيانة سيارات الحمل
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89 2 01 04 03 01 
 

 3,759,500 65,000 3,694,500 صيانة سيارات العمل

90 2 01 04 03 02 
 

 صيانة االثاث
   

91 2 01 04 03 03 
 

 صيانة المباني
 

80,000 80,000 

92 2 01 04 05 
  

صيانة المكائن واالجهزة 

 واالالت
11,698,000 25,508,500 37,206,500 

93 2 01 04 06 
  

صيانة الحدائق 

 والمتنزهات
1,250,000 250,000 1,500,000 

94 2 01 04 07 
  

 صيانة السجالت
   

95 2 01 04 09 
  

 31.100.000 656.251 30.443.749 نفقات اخرى متنوعة

96 2 01 04 14 
  

 31,100,000 656,251 30,443,749 مكافآت لغير المنتسبين

97 2 01 06 04 
  

 31,100,000 656,251 30,443,749 مكافآت

98 2 01 06 04 01 
 

 تعويضات وغرامات
   

    تعويضات مختلفة 01 01 04 06 01 2 99

100 2 01 06 04 04 
 

 9,817,000- 9,817,000 الموجودات غير المالية
 

101 2 01 06 04 04 03 
شراء الموجودات غير 

 المالية
9,817,000 -9,817,000 

 

102 2 01 05 
   

 9,817,000- 9,817,000 الموجودات الثابتة
 

103 2 01 05 01 
  

 مباني وانشاءات
   

104 2 01 05 01 01 
 

 غير سكنيةمباني 
   

105 2 01 05 01 02 
 

مصروف مباني غير 

    سكنية

106 2 01 05 01 03 
 

 انشاءات اخرى
   

107 2 01 05 02 
  

 الحواجز االمنية
   

108 2 01 05 02 01 
 

 9,817,000- 9,817,000 االت ومعدات
 

109 2 01 05 02 02 
 

 وسائط ومعدات
   

110 2 01 05 02 03 
 

 سيارات الصالون
   

111 2 01 05 03 
  

 سيارات الحمل اللوريات
   



 
 

98 
 

112 2 01 05 03 01 
 

 سيارات العمل
   

 9,817,000- 9,817,000 االت ومعدات اخرى 01 01 03 05 01 2 113
 

 االثاث الخشبي 02 01 03 05 01 2 114
   

 االثاث المعدني 03 01 03 05 01 2 115
   

116 2 01 05 03 02 
 

 االثاث االخرى
   

 المكائن 01 02 03 05 01 2 117
   

 7,617,000- 7,617,000 االجهزة 02 02 03 05 01 2 118
 

 2,200,000- 2,200,000 اجهزة االستنساخ 03 02 03 05 01 2 119
 

 االت االتصال 04 02 03 05 01 2 120
   

 الحاسبة االلكترونية 05 02 03 05 01 2 121
   

 االسلحة واالعتدة 07 02 03 05 01 2 122
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 ضمن ختصيصات وزارة املالية  .أ 

 مثانيللة مليللارات وتسللعمائة وتسللعة    8.949.211.407املبللالغ املصللروفة مللن حسللاب االمانللات بلغللت       (1

 واربعون مليونا ومائتان واحد عشر الفا واربعمائة وسبعة دينار.

 .  ًصفرمانات ) املبالغ املصروفة ( بلغ   األ (لدائنون)رصيد ا (2

 31/12/2013  يف 119995/ حسب كتاب وزارة املالية ذي العدد  ضمن ختصيصات اهليئة  .ب 

 . امليار دينار مائتا   200.000.000.000جمموع املبالغ املستلمة ضمن ختصيصات اهليئة بلغت    (1

 ي   لة هللللللللللللللللللللللللمن ختصيصلللللللللات اهليئلللللللللللللض 2014ام لالل علللللللللللللللللللللللللة خلللللللللللللللروفللغ املصللللللللللللاملبال (2

  تسللللللللللللللعة وثالثللللللللللللللون مليللللللللللللللارا وتسللللللللللللللعمائة وثالثللللللللللللللة واربعللللللللللللللون      39.943.721.652 

 .وسبعمائة وواحد وعشرون الفا وستمائة واثنان ومخسون دينارا

  صفر بلغ  باملصروفاتاخلاصة  (الدائنون)رصيد  (3

 -: 2014املصاريف ) التشغيلية ( خالل السنة املالية / ج.

 7.214.883.831جور املتعاقدينأالرواتب و

 668.795.564جمموع النفقات التشغيليلة

     415.724.043مساهمات التقاعد احلكومية

    

 8.299.403.438اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

( 9لملحق رقم ) ا  

اجمالي المبالغ المصروفة الخاصة بحسابات التعويضات  

 للمستفيدين
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     ربعلللللللللللللونأومخسلللللللللللللة ومائلللللللللللللة ( 145.076.143) 2014جمملللللللللللللوع االيلللللللللللللرادات النهائيلللللللللللللة لسلللللللللللللنة 

 .ربعون ديناراأومائة وثالثة وًالفوستة وسبعون اًامليون

 .)جمموع املنق احلكومية وغري احلكومية )جهات اخرى( ) التوجد 

  ( صفرجمموع االيرادات مع املنق.) 

   تسلللللللللللعة واربعلللللللللللون مليلللللللللللارا واربعمائلللللللللللة   (49.409.899.380) 2014املصلللللللللللروفات النهائيلللللللللللة لسلللللللللللنة

 وتسعة ماليني ومثامنائة وتسعة وتسعون الفا وثالمثائة ومثانون دينارا

 2014بيان التخصيصات املالية املنقحة للجهة اخلاضعة للرقابة لسنة 

 

 11.649.794.637 التخصيصات التشغيلية

 99.475.120.879 ختصيصات التعويضات

 111.124.915.516 امجالي التخصيصات
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 شعبة الصيانة .1

 

االعمال املدنية واحلدادة والصبغ واملكتبية -والًً :أ  

 

اعمال الكهربائية والتربيد  اأ -ثانياًً :  

 تفاصيل العمل نوع العمل ت

 4 نصب اجهزة تربيد جديدة ) سبلت يونت  ( 1

 35 صيانة اجهزة تربيد  ) سبلت يونت  ( 2

تربيد ) ويندو (صيانة اجهزة  3  5 

 15 جهاز محاية  مكيف 4

 30 جهاز محاية ثالجة 5

قدم ( 4مشعة فلورسنت )  6  150 

قدم ( 2مشعة فلورسنت )  7  50 

امبري 32جوزة  8  48 

 8 جوزة ثري فيز 9

 50 مصابيق ثريا 10

 70 مصابيق اقتصادية 11

امبري 13سويج بلك  12  60 

 تفاصيل العمل نوع العمل ت

 بناء غرفتني ساندوج بنل مع فرش االرضية بالسرياميك قسم التعويضات 1

 بناء قاعة كبرية سندوج بنل مع قواطع شعبة املخازن 2

 بناء غرفة ساندوج بنل شعبة السجالت 3

 بناء قاطع داخل غرفة الصادر والوارد قسم ادارة املوارد البشرية 4

 صيانة دورة املياه قسم ادارة املوارد البشرية 5

 بناء دورة مياه متكاملة قسم التعويضات 6

احلمام بشكل كاملاعادة تأهيل  القسم القانوني 7  

 تغليف باب القسم بقطع بليت حديد قسم التعويضات 8

 اعادة تأهيل احلمام بشكل كامل دائرة التخطيط وتكنولوجيا املعلومات 9

 طالء جدران املكتب اخلاص بشكل كامل املكتب اخلاص 10

 فرش االرضية  بشكل كامل املكتب اخلاص 11

اخلاصة باملصروفاتصيانة القاصة  القسم املالي 12  

 اعادة تأهيل احلمام بشكل كامل قسم التدقيق والرقابة املالية 13

 اعادة تأهيل احلمام بشكل كامل القسم املالي 14

 فرش ارضية االستعالمات قسم الصيانة 15

 مقر اهليئة 16

ابواب  –تعزيزات امنية  ) اسالك شائكة على اجلدار  الكونكرييت 

قاطع حديدي لباب الطوارئ ( –حديدة للمداخل السالمل   

 صيانة واصالح سقف واالرضية لكرفان مبيت الشرطة قوة محاية اهليئة 17

 اصالح خزانات املاء واستبدال التالف منها قسم الصيانة 18

 صيانة السقف اخلارجي مبادة الفوم القسم املالي 19

منظومة مياه لربط خزانات ماء املكتب اخلاصتأسيس  املكتب اخلاص 20  

 بناء دورة مياه للعنصر النسوي قوة محاية اهليئة 21

( يبين نشاط قسم الصيانة 10ملحق رقم )

 والخدمات االدارية
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150+  70 جوك + ستارتر 13  

قدم (4قاعدة مشعة )  14  20 

 مد كيبل كهرباء 15

X 4) مد كيبل )  ( كهرباء كرفانات قوة احلماية + تاسيس  10 

1(  +مد كيبل سحب )  X  6  2()  20كيبل ملكيفات عدد ) X  10  )

مرت ( +  700من مقر اهليئة اىل املولد االهلي يف الشارع اخللفي )

للموزع اجلديدمرت   100( بطول  X  10  4مد كيبل )   

 5 ربط مفرغات هواء 16

1خط عدد  12تأسيس سريكت  موزع كهرباء 17  

 20 سيار كهرباء 18

 منظومة الكامريات 19

صيانة منظومة الكامريات بشكل كامل واعادة تسليك 

 الكيبالت

 استبدال الربدوكشن بواحد جديد KVA  550مولد  20

واستبدال  البوربرن ملروحة التربيداستبدال القوايش  KVA  1000مولد  21  

22 ATS اعادة تاهيله بشكل كامل وشراء واحد جديد 

 

اعمال االستنساخ والبدالة واملكتبية   -ثالثاًً :  

 تفاصيل العمل نوع العمل ت

 3 نصب اجهزة استنساخ جديدة 1

 20 صيانة دورية الجهزة االستنساخ 2

مرت سلك 100 تسليك خوط هاتف ارضي 4  

 20 صيانة اجهزة هاتف ارضي 5

 10 عمل اختام  6

 20 صيانة ميز مكتيب 7

 30 صيانة كرسي متنوع 8

 

 ليات :شعبة اآل .2

التسيق مع جلان اصالح السيارات يف اهليئة باصالح مجيع العطالت وبشكل دوري وكذلك التنسيق مع جلنة 

ووزارة الداخلية لغرض رفع احلجز عن بعض ترقيم السيارات وفتق خط اتصال مع مديرية املرور العامة 

سيارات اهليئة اليت توجد عليها اشارة حجز وودفع الغرامات وارسال السيارات  مع سائقيها بواجبات يوميا 

 وملختلف املناطق داخل وخارج حمافظة بغداد  وكذلك توفري خطوط النقل اجملاني ملوظفي اهليئة بشكل يومي .

 : ومسؤولة عن القيام باعمال التنظيف بشكل يومي ولكافة دوائر واقسام مقر اهليئة.االداريةاخلدمات . شعبة 3


