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  عالء جواد محيد

 رئيس هيئة دعاوى امللكية 
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 رئيس الهيئة 
دائرة التخطيط 

 اتكنولوجيو  والمتابعة 
 المعلومات والتدريب 

 
قسم التخطيط 

 والمتابعة

  قسم 
الرقابة 

والتدقيق 
 الداخلي 

مكتب 
المفتش 

 العام
  الهيئةمكتب رئيس 

 قسم 
شؤون 
 المواطنين

مكتب هيئة 
الطعن 
 التمييزي

شعبة تنسيق 
 الخطة

 والمتابعة

شعبة البرمجة 
 البيانات وإدخال
صيانة و 

 الحاسبات 

شعبة 
اإلعالم 

والعالقات 
 العامة

 شعبة 
الشكاوى 
ومقابالت 
 المواطنين

 شعبة
التأهيل 

والتطوير 
 والترجمة

 
شعبة 
  الموازنة

والحسابات  المخازنشعبة 
 المخزنية

 

 
شعبة 
 الرواتب

ة بشع
والمخاطبات المتابعة 
 الرسمية

التدقيق شعبة   
 االولى

  
تدقيق شعبة ال

والتفتيش 
 والمتابعة

شعبة 
التسجيل 
 والمتابعة

 الدائرة اإلدارية والمالية 

 إدارةقسم 
الموارد 
 البشرية

قسم 
 الصيانة

قسم 
 الماليةالشؤون 

قسم 
قسم  التعويضات

الشؤون 
والدراسات 
والبحوث 
  القانونية

شعبة 
منطقة 
الفرات 
األوسط 
 والجنوبية

شعبة 
منطقة 
 بغداد

شعبة 
التوظيف 
 والمالك
 والتقاعد

بنك شعبة 
 المعلومات 

شؤون و
الموظفين 
 واإلجازات

شعبة الصادر 
 والوارد

المركزي 
والبيانات 
واألضابير 
 الشخصية

 اإلداريةالخدمات شعبة 
 واالليات

  
التدقيق شعبة 

  الثانية

قسم 
التصاريح 

 األمنية

شعبة 
إدخال 
 البيانات

إدخال شعبة 
 البيانات

البريد شعبة 
 المركزي

العالقات شعبة 
 العامة

شعبة 
الحراسات و 

 الحمايات

شعبة 
 الهويات

دائرة منطقة 
  بغداد بغداد

إدارة قسم  
الجودة 
الشاملة 

والتطوير 
 المؤسسي

إقليم دائرة منطقة 
 كردستان
دائرة 

 الشماليةالمنطقة 
الفرات دائرة منطقة 

 األوسط
 الجنوبيةالمنطقة دائرة 

  اربيل

 كركوك
 

  النجف

  البصرة

شعبة 
 الصيانة

شعبة 
 الدعاوى

 شعبة 
 العقود

واللجان 
 القضائية

شعبة اللجان 
 التحقيقية

شعبة الوظيفة 
 العامة

واالستشارات 
 القانونية

شعبة الصادر 
والوارد 
وإدخال 
 البيانات

شعبة حقوق 
 اإلنسان

شعبة 
المنطقة 
 الشمالية
و إقليم 
 كردستان

 
الشعبة 
 األمنية

شعبة 
التصريح 

 األمني

شعبة 
الشؤون 

 الفنية

شعبة 
الدفاع 
 المدني

 
الشعبة 
 اإلدارية

شعبة  
التخطيط 

االستراتيجي 
وإدارة 
 المشاريع

شعبة  
أنظمة 

السالمة 
المهنية 
والجودة 
 والبيئة

م يشعبة تقي 
وتقويم األداء 

 المؤسسي

 

  
التدقيق شعبة 

   الثالثة
شعبة 

  المصروفات

 
شعبة 

 السجالت

 الدائرة القانونية 
 

شعبة 
 علىالحفاظ 
سالمة 
اللغة 
 العربية
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  -تعاقب على رئاسة هذه الهيئة ثالثة رؤساء وهم كل من : 

١.   )               
٢.                 
٣.    )    (        

                           

  الفترة الزمنية  رئيس الهيئة  ت
عدد الدعاوى في الهيئة   عدد الدعاوى في اللجان القضائية

قرارات التعويض   التمييزية
  فةصروالم

  المحسومة  المستلمة  المحسومة  المستلمة

السيد سهيل   ١
  محمد صالح

 ٢٠٠٤/حزيران
لغاية 

  ٢٠٠٥/حزيران
  اليوجد  ١٧٦١  ٢٩٣٩  ٧٣٣٩  ١٢٠٧٥٤

احمد  السيد  ٢
  شياع البراك

 ٢٠٠٥/تموز
لغاية 

٣/٦/٢٠١٠  
١٥٥٣  ١٤٠٥٦  ٣٥٣١٤  ٧٣٣٨٦  ٤٠٨٥٨  

٣  
القاضي 

السيد عالء 
  جواد حميد

 ٣/٦/٢٠١٠من  
لغاية 

١٢٦٨٤  ٧٥٨٨٠  ٥٠٠٨٤  ٨٨٢٩٢  ١٦٩٤٦  ٣١/١٢/٢٠١٦  
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  المستلمةعدد الدعاوى   المنطقة  ت  
 ٥٦٢٤٣  بغـــــداد  ١
 ١٥٨٥٨  إقليم كردستان  ٢
 ٦٥٣٠٨  الشمالية  ٣
 ١٥٦١٧  الفرات االوسط  ٤
 ١٤٠٣٥  الجنوبية  ٥

  ١٦٧٠٦١  المجموع الكلي
١.    

  
      

                    . أ
                  

                
   



 

٢٤ 
 

         
  

 

  %النسبة   المحسومةللدعاوى  الكليعدد ال  المنطقة  ت
 ٣٣٫٧٨ ٥٧٠٩٥  بغـــــداد  ١
 ٩٫٨٢ ١٦٥٩٩  إقليم كردستان  ٢
 ٣٨٫٨١ ٦٥٥٩٧  الشمالية  ٣
 ٩٫٢٨ ١٥٦٩١  الفرات االوسط  ٤
 ٨٫٣٠ ١٤٠٣٥  الجنوبية  ٥

    %١٠٠  ١٦٩٠١٧  المجموع الكلي
                

  

  
 

  
  
  
  
  



 
 

٢٥ 
 

                . ب

 ت

طق
لمنا

ا
 

فروع 
 الهيئة

عدد الدعاوى 
الكلي بذمة 

 الفرع

 عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية من حيث نوع القرار
اعادة 
 العقار

تعويض 
الحل  رد الدعوى مالي

 الطوعي
سحب 
اعدام  إبطال الدعوى

 المجموع  أخرى قرار

بغ ١
 دادــــــ

 ٥٧٠٩٥ ٢٣٥  ١١ ٢٥٦٢٩ ١٦٣٤ ٥٤ ١٤٨٢٩ ٦٢٤٧ ٨٤٥٦ ٥٦٢٤٣  بغداد

اق ٢
ليم ــــــ

ردس
ك

 تانــــــ

 ١٦٥٩٩ ٨  ٠ ٩٦٣٨ ١٦٩ ٧ ٤٧٨٨ ١٨٤٦ ١٤٣ ١٥٨٥٨ اربيل

مالي ٣
شــــ

ال
 ةـــ

 ٦٥٥٩٧ ٤٩  ١ ٣٣٠٥٥ ١٧٠٦ ١٠ ٢٢٠٧١ ٣٢٩٢ ٥٤١٣ ٦٥٣٠٨ كركوك

ـفـال ٤
رات  الوس

ا
 طــ

 ١٥٦٩١ ٢١  ٠ ٦٣٣٣ ٧٩٥ ١٦ ٣٥٤٠ ٣٠٥٩ ١٩٢٧ ١٥٦١٧ النجف

 ةـيــوبـالجن ٥

 ١٤٠٣٥ ٣  ١ ٩٩٤٠ ١٥٧٨ ٠ ١٥٨٢ ٦٢٦ ٣٠٥ ١٤٠٣٥ البصرة

 ١٦٩٠١٧  ٣١٦ ١٣ ٨٤٥٩٥ ٥٨٨٢ ٨٧ ٤٦٨١٠ ١٥٠٧٠ ١٦٢٤٤ ١٦٧٠٦١ الكلي المجموع
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 



 

٢٦ 
 

                     . ج    
            

مناط ت
ال

 قـ

فروع 
 الهيئة

عدد الدعاوى 
الكلي بذمة 

 الفرع

نسبة المحسوم  عدد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية
الكلي الى المستلم 

 الكلي الكلي %
 المجموع اشخاص دولة

بغ ١
ــــــ

ـ
 داد

 ١٠١٫٥ ٥٧٠٩٥ ٩٧٣١ ٤٧٣٦٤ ٥٦٢٤٣ بغداد
م ـــاقلي ٢

ردس
ك

 تانـــــ

 ١٠٤٫٧ ١٦٥٩٩ ١٩٤٤ ١٤٦٥٥ ١٥٨٥٨ اربيل

ــمال ٣
لشــ

ا
 يةــــ

 ١٠٠٫٤ ٦٥٥٩٧ ٢٥٤٧ ٦٣٠٥٠ ٦٥٣٠٨ كركوك

ــالف ٤
رات  الوس

ا
 طـ

 ١٠٠٫٥ ١٥٦٩١ ١٦٩٠ ١٤٠٠١ ١٥٦١٧ النجف

 ةـيـنوبــالج ٥

 ١٠٠٫٠ ١٤٠٣٥ ١٣٥١ ١٢٦٨٤ ١٤٠٣٥ البصرة

 ١٠١٫٢ ١٦٩٠١٧ ١٧٢٦٣ ١٣٩٤٤٣ ١٦٧٠٦١ الكلي المجموع
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  -: الهيئة التمييزيةالقرارات الصادرة عن .٣
                      

                      
       



 

٢٨ 
 

                                                                                             
المستلم الكلي لدعاوى 

الطعن لمصلحة 
القانون لغاية 

٢٩/١٢/٢٠١٦  

عدد الدعاوى الكلي 
المصدقة (رد الطعن) 

  ٢٩/١٢/٢٠١٦لغاية 

عدد الدعاوى 
المصدقة (رد 

الطعن) خالل شهر 
  كانون االول

عدد الدعاوى 
المعدومة (الطعن 
لمصلحة القانون) 

  ٢٩/١٢/٢٠١٦لغاية 

عدد الدعاوى 
المعدومة (تمييز) 

لغاية 
٢٩/١٢/٢٠١٦  

الحسم الكلي 
لدعاوى الطعن 

لمصلحة القانون 
لغاية 

٢٩/١٢/٢٠١٦  

نسبة الحسم 
بالنسبة 

لدعاوى الطعن 
  لمصلحة
  القانون

٤٧٫٩  ٥٨٩ ١  ١٢  ١٨٢  ٥٧٧  ١٢٢٩%          
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  ت
  

تاريخ توزيع مبالغ 
 التعويضات

عدد 
 القرارات

عدد 
 المستفيدين

  المبالغ المخصصة
 دينار ) تريليون( لقرارات ل

 ١٦٬٥٨٢٬٥١٩٬٥٠٠ ١٧ ١٥ ٢٠٠٦ / كانون االول  ١
 ٩٬٦٨١٬٢٤٦٬٠٤٠ ٨٧ ٨٧ ٢٠٠٧ / حزيران  ٢
 ٣٨٬٤٠٠٬٥٢٥٬٥٢٠ ٤٠٩ ١٤٢ ٢٠٠٧ / اب  ٣
 ١٣٬١٧١٬٥٥٤٬٢٠٥ ١٨٣ ٧٤ ٢٠٠٧ / ايلول  ٤
 ٤٬٦٨١٬٤٩٣٬٧٤١ ٩٨ ٢٤ ٢٠٠٧ / تشرين االول  ٥
 ٢٬١٩٥٬٧٨٠٬٨٩١ ٤٥ ١٥ ٢٠٠٧ / تشرين الثاني  ٦
 ٢٬٠١٦٬٥٨٩٬٦٧٦ ١٤ ٧ ٢٠٠٧ / كانون االول  ٧
 ١٥٬٣٦٠٬٢٠٢٬٧٤١ ١٢٦ ٦٥ ٢٠٠٨ / كانون الثاني  ٨
 ٢٠٬١٧٧٬٩٣٦٬٢٣٧ ٢٧٤ ١١٦ ٢٠٠٨ / شباط  ٩

 ٤٩٬٣٩٦٬١٤٦ ١٥ ٥ ٢٠٠٨ / اذار  ١٠
 ٧٬٠٧٧٬٧٧٤٬٧٦٦ ٨٦ ٤٣ ٢٠٠٨ / نيسان  ١١
 ٢٨٬٩٣٤٬٩٦٥٬٦٠٩ ٢٤١ ١١٥ ٢٠٠٨ / ايار  ١٢
 ١٬٣٠١٬٣٦٠٬٨٩٢ ٤٥ ١٧ ٢٠٠٨ / حزيران  ١٣
 ٣١٬٧٥٩٬٥٨٠٬٣٤٠ ٦٠١ ١٨٦ ٢٠٠٨ / تموز  ١٤
 ٧٠٠٬٥٩٥٬١٥٧ ٥١ ١١ ٢٠٠٨ / اب  ١٥
 ١٨٬٦٩٢٬٩٢٩٬٣٥٩ ٤٠٨ ٨٩ ٢٠٠٨ / ايلول  ١٦
 ٩٬٩٧٢٬٩٢٨٬٥٩١ ٢٣٤ ٥٧ ٢٠٠٨ / تشرين االول  ١٧
 ٢٬٩٦٣٬٥٠٥٬٥٨١ ٨٦ ٢٨ ٢٠٠٨ / تشرين الثاني  ١٨
 ٥٬٧٥٠٬٥٧٧٬٥٤٩ ١١٣ ٤٠ ٢٠٠٨ / كانون االول  ١٩
 ٣٬٧٧٥٬٠٧١٬٥٦٩ ١٢٨ ٤٥ ٢٠٠٩ / كانون الثاني  ٢٠
 ٩٦٣٬٩٥٧٬٣٥٣ ٣٠ ٢٠ ٢٠٠٩ / شباط  ٢١
 ٥٦٤٬٧٩١٬٢٤٤ ٧ ٧ ٢٠٠٩ / اذار  ٢٢
 ٨٬٣٤٥٬٩٣٢٬٩٢٤ ١٠٨ ٤٠ ٢٠٠٩ / نيسان ٢٣
 ١٬٩٩٦٬٣٠٥٬٠٣٦ ٥٠ ١٠ ٢٠٠٩ / ايار ٢٤
 ١٨٬٧١٩٬٦١٧٬٤٠٣ ١٦٢ ٦٠ ٢٠٠٩ / حزيران ٢٥
 ٦٥٦٬٢٤٠٬٢٩٧ ٨ ٨ ٢٠٠٩ / تموز ٢٦
 ٣٬١٤٦٬٥٨٤٬٩٧٩ ٦٠ ٢٠ ٢٠٠٩ / اب ٢٧
 ١٠٬٤٣١٬٥٩٥٬٨٥٩ ١٣٥ ٥٩ ٢٠٠٩ / ايلول ٢٨
 ٥٬٠٤٣٬٣٦٢٬٥٩١ ٤٦ ١٥ ٢٠٠٩ / تشرين االول ٢٩
 ٨٬٥٨٩٬١٩٦٬١٥٩ ١٤٧ ٥٣ ٢٠٠٩ / تشرين الثاني ٣٠
 ٤٬٥٩٠٬١١٦٬٨٥٨ ١٤٨ ٣٦ ٢٠٠٩ / كانون االول ٣١
 ٤٬٢٨٤٬١١٨٬٧٥٤ ٧١ ٢٦ ٢٠١٠ / شباط ٣٢
 ١٬٦٧٢٬٨٧٣٬٥٥٣ ٣٤ ١٦ ٢٠١٠ / اذار ٣٣
 ١١٬٧١٠٬٨٢٥ ١ ١ ٢٠١٠ / نيسان ٣٤
 ١٥٬٤٥٣٬٠٧٠ ٢ ١ ٢٠١٠ / ايار ٣٥
 ٣٢٨٬٨٧٥٬٠٠٠ ١ ١ ٢٠١٠ / حزيران ٣٦
 ٧٬٣١٢٬٢٨٤٬٤١٤ ٤٢ ٣٢ ٢٠١٠ / تموز ٣٧
 ٣٬١٥٣٬٤٦٨٬٨٨٢ ٣٦ ٢٥ ٢٠١٠ / اب ٣٨
 ٤٬٨٥٤٬٩٣٠٬١٦٠ ٤٩ ٢٥ ٢٠١٠ / ايلول ٣٩
 ٤٬٤٩٨٬٠٩٠٬٧٩١ ٥٩ ٢٥ ٢٠١٠ / تشرين االول ٤٠
 ٥٬٧٥٦٬١٣٢٬٣٥٤ ١٠٨ ٤٣ ٢٠١٠ / تشرين الثاني ٤١



 
 

٣١ 
 

 ٩٬٥٦٢٬٠٥٢٬٣٧٣ ١٨٦ ١٠٢ ٢٠١٠ / كانون االول ٤٢
 ١٬٤٤٥٬١٤٥٬٢٦١ ٢٦ ٨ ٢٠١١ / كانون الثاني ٤٣
 ٤٬٣٢٩٬٩٣٩٬٥٧٦ ١٠١ ٣٢ ٢٠١١ / شباط ٤٤
 ١٤٬٨٣١٬٧٨٩٬٦٠١ ٢٣٩ ٩٨ ٢٠١١ / اذار ٤٥
 ١٧٬٩٢٣٬٧٠٩٬٢٣١ ٢٧٠ ٨٤ ٢٠١١ / نيسان ٤٦
 ١٩٬٦٢٤٬٧١٦٬١٣٩ ١٩٦ ٩٣ ٢٠١١ / ايار ٤٧
 ١٨٬٠٥٦٬٢٥٣٬٠٣١ ٢٥٨ ١١٩ ٢٠١١ / حزيران ٤٨
 ١٨٬٠٧٦٬٤٥٦٬٠٠٩ ٤٦٧ ١٦١ ٢٠١١ / تموز ٤٩
 ٥٠٢٬٧٣٧٬٣٥٠ ١٦ ١٢ ٢٠١١ / اب ٥٠
 ٩٤٬٤٠٤٬٧٤٩ ٤ ٤ ٢٠١١ / ايلول ٥١
 ٢٦٬٨٨٧٬٠١٦ ١ ١ ٢٠١١ / تشرين االول ٥٢
 ٦٦٢٬٠٦٦٬٤٩٨ ١٣٢ ٥٣ ٢٠١١ / تشرين الثاني ٥٣
 ٤٬٧٦٨٬٨٣٣٬٦٨٤ ١٨١ ٩٤ ٢٠١١ / كانون االول ٥٤
 ١٬٨٩٢٬٢٦٩٬١١٧ ٤٤ ٣٤ ٢٠١٢ / شباط ٥٥
 ٤٬٩١٤٬٩٤١٬٩٥٨ ١٧٥ ٦٦ ٢٠١٢ / اذار ٥٦
 ١٢٬١٠٩٬١٤٢٬٤٢٠ ٢١٦ ١٠٨ ٢٠١٢ / نيسان ٥٧
 ٣٢٬٨٦٣٬٨٥٢٬٣٩١ ٥٠٦ ١٨٥ ٢٠١٢ / ايار ٥٨
 ٤٬٥٨٤٬١٢٧٬١٢٣ ١١٧ ٤١ ٢٠١٢ / حزيران ٥٩
 ١١٬٨٦٤٬١٤٤٬٥٠٢ ٤٩٢ ١٨٢ ٢٠١٢ / تموز ٦٠
 ٨٬٦٠٦٬٥٦٣٬٣٤٨ ١٧٩ ٦٨ ٢٠١٢ / اب ٦١
 ٥٬٩٦٧٬٨٥٢٬٩٠٣ ٢٤٠ ١٠٩ ٢٠١٢ / ايلول ٦٢
 ٤٬٣٢٩٬٩٤٨٬٢٢٩ ٢٢٩ ٨٠ ٢٠١٢ / تشرين االول ٦٣
 ٤٬٣٦٠٬٩١٧٬٦٨٨ ١٥٩ ٥٣ ٢٠١٢ / تشرين الثاني ٦٤
 ٩٬١٤٠٬٣٤٦٬٤٢٥ ٣٤٧ ١٨٠ ٢٠١٢ / كانون االول ٦٥
 ١١٬١٢٤٬٢١١٬٥٠٧ ٤١٦ ١٧٩ ٢٠١٣ / شباط ٦٦
 ١٣١٬٠٤٧٬٢٧٨٬٢٨٠ ١٥٨٤ ٥٠٦ ٢٠١٣ / اذار ٦٧
 ٦٤٬٥٠٦٬٠٢٩٬٩٢٨ ١٦٩٣ ٤٦٣ ٢٠١٣ / نيسان ٦٨
 ٣٣٬١٦٩٬٧٣٣٬٤٢٠ ٨١٢ ٣٦٥ ٢٠١٣ / ايار ٦٩
 ٢٥٬٣٧٠٬٦٢٠٬٣٩٠ ٩٧٤ ٥٢٦ ٢٠١٣ / حزيران ٧٠
 ٤١٬٦٦٧٬٢١٨٬٣٧٢ ١٠٠٧ ٥٣٤ ٢٠١٣ / تموز ٧١
 ٩٧٬٨٣٠٬٦٦٦٬٢٨٤ ١٤٠٦ ٦٠٧ ٢٠١٣ / اب ٧٢
 ٩٤٬٢٢٢٬٧٣٦٬٦٦٧ ٢٢٦٤ ٨٩١ ٢٠١٣ / ايلول ٧٣
 ٣٤٬٣٢٨٬٥٧٩٬٥٥٣ ١٠٣٥ ٣٨٠ ٢٠١٣ / تشرين االول ٧٤
 ١٥٬٧٧٩٬٢٣٦٬١٤٨ ٥٩٥ ٢٦١ ٢٠١٣ / تشرين الثاني ٧٥
 ٩٥٬٦٥٧٬٠٥٤٬٩٢٠ ١٦١٦ ٤٢٥ ٢٠١٣ / كانون االول ٧٦
 ١٢٬٠٣١٬٨٤٧٬٨٥٩ ٥٢١ ١١٩ ٢٠١٤ / كانون الثاني ٧٧
 ٤٦٬٦٢٢٬٤٣٩٬٧٧٩ ١٠٦٢ ٢٥٠ ٢٠١٤ / شباط ٧٨
 ٧٣٬٧٦٥٬١٨٩٬٧٣٦ ٢٤٤٤ ٤٧٣ ٢٠١٤ / اذار ٧٩
 ١١٦٬٠٣٢٬٤٤٣٬٣٠٤ ٣٨٨٦ ٧٢١ ٢٠١٤ / نيسان ٨٠
 ٧٨٬٩٢٦٬٦٩١٬٦٨٣ ٣٣١٢ ٦٣٠ ٢٠١٤ / ايار ٨١
 ٣٥٬٣٣٣٬٧٠٨٬١١٩ ١٢٩٦ ٢٧٠ ٢٠١٤ / حزيران ٨٢
 ١٤٬١٥١٬٣٤٢٬٥١٠ ٦٦٨ ١١١ ٢٠١٤ / تموز ٨٣
 ٢٩٬١٥٢٬٥٣١٬١٢٧ ١٣١٦ ٢٢٦ ٢٠١٤ / اب ٨٤
 ٣٨٬٩٠٧٬٨٩٨٬٧٢١ ١٧٩٦ ٣١٧ ٢٠١٤ / ايلول ٨٥
 ٣٤٬٣٣٧٬٨٩٤٬٩٥٢ ١٦٧٢ ٢٨٠ ٢٠١٤ / تشرين االول ٨٦
 ٢٣٬٢٨٨٬٨٢٥٬٣٥٤ ١٢٠٢ ٢٠٦ ٢٠١٤ / تشرين الثاني ٨٧
 ٢٤٬٨٥٦٬٤٣٠٬٤٥٧ ١٤٧٣ ٢٢٩ ٢٠١٤ / كانون االول ٨٨
 ٥٩٢٬٣٠٨ ١ ١ ٢٠١٥ / كانون الثاني ٨٩
 ٨٨٧٬٢٥٧٬٢٨٢ ٤٠٧ ١٣١ ٢٠١٥ / شباط ٩٠



 

٣٢ 
 

 ٩١٤٬٣٩٦٬٣٠٥ ١٠٥٠ ٢٣٧ ٢٠١٥ / اذار ٩١
 ٦٣٨٬٤٣٦٬٤٢٣ ٦٩٩ ١٧٠ ٢٠١٥ / نيسان ٩٢
 ٢٤٠٬٦٨٢٬٥٦٣ ٢٥٣ ٥٢ ٢٠١٥ / ايار ٩٣
 ١٢٨٬١٧٦٬٠٩٥ ٢٣٣ ٣١ ٢٠١٥ / حزيران ٩٤
 ٩٬٧٠٣٬٩٢٦ ١٤ ٢ ٢٠١٥ / اب ٩٥
 ٢٬٠٣٧٬٧٧١٬٥٩١ ١٠٦٦ ٢١٣ ٢٠١٥ / ايلول ٩٦
 ١٬١٧٩٬٢١٦٬٨٢٨ ٤٧٢ ١٠١ ٢٠١٥ / تشرين االول ٩٧
 ١٬٠٦٨٬٩٦٢٬٩٩٤ ٣٢٩ ٣٨ ٢٠١٥ / تشرين الثاني ٩٨
 ٥٬٢٣٥٬٧٨٢٬٥٨٦ ١٠٢٠ ٢٠٧ ٢٠١٥ / كانون االول ٩٩

٢٠١٦كانون الثاني /  ١٠٠  ٠ ٠ ٠ 
٢٠١٦شباط /  ١٠١  ٠ ٠ ٠ 
٢٠١٦آذار /  ١٠٢  ٢٬٠٩٦٬٣٠٧ ١١ ٦ 
٢٠١٦نيسان /  ١٠٣  ٤٨٬٦٧٩٬٣٧٩ ٢٣٢ ٧٣ 
٢٠١٦ايار /  ١٠٤  ٢٬٧٩٨٬١٩٢ ٢٨ ٦ 
٢٠١٦حزيران / ١٠٥  ١٣٬٧١٤٬٠٦٦ ٧ ٣ 
٢٠١٦تموز / ١٠٦  ١٬١٧٥٬٨٣١ ١ ١ 
٢٠١٦اب / ١٠٧  ١٬٥٧٢٬٣٧٦٬٥٠٠ ٤ ١ 
٢٠١٦ايلول / ١٠٨  ١٬١١٨٬٧٥٠٬٧٧٩ ٧٠٢ ٢٢٠ 
٢٠١٦تشرين االول / ١٠٩  ٥٩٥٬٥٢٠٬٠٧٣ ٢٨٦ ٨٤ 
٢٠١٦تشرين الثاني / ١١٠  ١٣١٬٣٤٣٬٧٣٩ ٩٨ ١٤ 
٢٠١٦كانون األول/ ١١١  ١٬٤٤٥٬٣٤٢٬٨٩١ ٢٧ ٦ 

 ٥٠٣٣٦ ١٤٢٣٧ المجموع الكلي
١٬٧٢٨٬١٠٤٬٦٥٤٬٩٦٦                      
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   .) مواطن١٢٧٥( ٢٠١٦بلغ عدد المراجعين الى الهيئة خالل عام اوالً :   

 ٢٠١٦رئيس الهيئة خالل عام القاضي  المواطنين الذين تمت مقابلتهم من قبل السيد  عدد بلغثانياً : 
   .مواطن) ٥٢٥(

              المقامة امام هذه الهيئة من قبل المواطنين بلغ مجموع االستفسارات والشكاوى على الدعاوى ثالثاً : 
  .)٧٣٨( ٢٠١٦على موقع حكومة المواطن االلكترونية خالل عام 

    ) اتصال.١٢٣٥بلغ مجموع اتصاالت المواطنين على الخط الساخن للهيئة (   رابعاً :
  
     

  
  
  
  

  اوالً : نشاط شعبة اللجان التحقيقية
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) يبين نشاطات االقسام المعنية ١ملحق رقم (
 ٢٠١٦بشؤون المواطنين لعام 

 

) يبين نشاط الدائرة القانونية ٢ملحق رقم (
 ٢٠١٦لعام 
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  : نشاط شعبة الدعاوىثانياً   
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  ثالثاً : شعبة العقود

 
 

 
 
  
  
 

 ً   : شعبة اللجان القضائية رابعا
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  قسم ادارة الموارد البشرية:  اوال
 ٢٠١٦ والمشغولة فعالً لسنةالشاغرة رجات والعناوين الوظيفية الد يتضمن فيما ياتي جدوال

                                                    

 

                                                                                      
 

                                  

 

                                                                                              
 

                             

نشاط الدائرة االدارية ) يبين ٣ملحق رقم (
 ٢٠١٦لعام  والمالية
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 تخصيصات المجموع من الشهر الحاليمدور  مدور من الشهر السابق التفاصيل

٣ ١ ١     
المجموع 

الكلي 
 تعويضات)(تشغيلي + 

٣٣٬٤٧٨٬٦٥٩٬٢٣٣ ١٣٬٨٠٦٬٢٧٠٬٦٤٥ ٢٬٢٨٧٬١٤١٬١٤٤ ١١٬٥١٩٬١٢٩٬٥٠١ 

٣ ١ ٢     
المجموع 

 ٨٬٧٧٨٬٦٥٩٬٢٣٣ ٨٬٤٨٧٬٥٦٢٬٦٠٧ ٧٨٤٬١٩٤٬٨١٩ ٧٬٧٠٣٬٣٦٧٬٧٨٨ (تشغيلي)الكلي 
تعويضات     ١ ٣ ١ ٣

 ٨٬١٨٧٬٨٢٧٬٤٧٣ ٧٬٩٩٦٬١٢٧٬١٣٤ ٥٩٩٬٨٨٦٬٧٧٥ ٧٬٣٩٦٬٢٤٠٬٣٥٩ الموظفين
رواتب     ١ ٣ ١ ٤

 ٧٬٦٤٦٬٢٠٥٬٠٤٣ ٧٬٤٦٣٬٤٤٢٬٥١٠ ٥٥٦٬٣٢٢٬٧٣٢ ٦٬٩٠٧٬١١٩٬٧٧٨ واجور نقدية
٣ ١ ٥     

الرواتب 
واالجور 
 ٣٬٦٤٦٬٨١٦٬١٩٨ ٣٬٥٨٨٬٩٧٢٬٤٧٥ ٢٣٨٬٥٩٨٬٤١٨ ٣٬٣٥٠٬٣٧٤٬٠٥٧ االساسية

 ٣٬٦٤٠٬٨١٦٬١٩٨ ٣٬٥٨٣٬٤٧٢٬٤٧٥ ٢٣٨٬٥٩٨٬٤١٨ ٣٬٣٤٤٬٨٧٤٬٠٥٧ رواتب     ٣ ١ ٦
 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٬٥٠٠٬٠٠٠  ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ للمنتسبينالمكافئات    ٢ ١ ٣ ١ ٧
     المتعاقديناجور    ٣ ١ ٣ ١ ٨
 ٣٬٩٩٩٬٣٨٨٬٨٤٥ ٣٬٨٧٤٬٤٧٠٬٠٣٥ ٣١٧٬٧٢٤٬٣١٤ ٣٬٥٥٦٬٧٤٥٬٧٢١ المخصصات   ١٠ ١ ٣ ١ ٩

مخصصات   ١ ١٠ ١ ٣ ١ ١٠
 ٢١٨٬٠٧٠٬٠٠٠ ٢٠٩٬٣٧٣٬٠٦٠ ١٤٬٣٣١٬٠١٢ ١٩٥٬٠٤٢٬٠٤٨ خطورة

االعمال    ٩ ١ ٣ ١ ١١
 ٣٬٠٠٠٬٠٠٠    االضافية

مخصصات   ٣ ١٠ ١ ٣ ١ ١٢
     الضيافة

مخصصات   ٤ ١٠ ١ ٣ ١ ١٣
     استثنائية

مخصصات   ٦ ١٠ ١ ٣ ١ ١٤
 ١٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٧٬٧٨٥٬٣٥٨ ٨٬١٨٩٬٤٧٥ ٨٩٬٥٩٥٬٨٨٣ المنصب

مخصصات   ٧ ١٠ ١ ٣ ١ ١٥
     خدمة جامعية

١٢ ١٠ ١ ٣ ١ ١٦  
مخصصات 

موقع 
 ١٢١٬٣٤١٬٩٩٩ ١١٥٬٥٢٧٬٢٣٤ ٩٬٧٣١٬٣٣٨ ١٠٥٬٧٩٥٬٨٩٦ جغرافي

مخصصات   ١٤ ١٠ ١ ٣ ١ ١٧
 ١٬٠٧١٬٤٥١٬٥٥٤ ١٬٠٥٣٬٣٥٦٬١١٨ ٨٨٬٠٠٨٬٠٦٠ ٩٦٥٬٣٤٨٬٠٥٨ شهادة

مخصصات    ١٥ ١٠ ١ ٣ ١٨
 ١٢٨٬٩٨٠٬١٢٥ ١٢٣٬٨٧٢٬٤٧١ ١٠٬٣٢٥٬٨٩١ ١١٣٬٥٤٦٬٥٨٠ حرفة

مخصصات   ١٦ ١٠ ١ ٣ ١ ١٩
 ٣٢٣٬٦٩٦٬٦٦٥ ٣١٢٬٠٢٩٬١٥٦ ٢٥٬٨٩٨٬٣٣٢ ٢٨٦٬١٣٠٬٨٢٤ اعالة

 ١٦١٬٨٤٥٬٦٦٤ ١٥٤٬٩٤٨٬٥٠٤ ١٢٬٩٦٧٬٠٠١ ١٤١٬٩٨١٬٥٠٣ اطفالمخصصات   ١٧ ١٠ ١ ٣ ١ ٢٠

) يبين كشف تحليل المصروفات ٤ملحق رقم (
 ٢٠١٦لشهر كانون االول للسنة المالية 

 ثانياً : قسم الشؤون المالية
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مخصصات   ١٨ ١٠ ١ ٣ ١ ٢١
 ١٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٦٧٬٤٤٧٬٥٧٨ ١١٬٤١٤٬٥٨٧ ١٥٦٬٠٣٢٬٩٩١ مهنية

مخصصات   ٢٠ ١٠ ١ ٣ ١ ٢٢
 ٣٥٬٥٩٦٬٠٨٠ ٢٧٬٣٨٠٬١٢٦ ١٬٩٧٨٬٥٥٠ ٢٥٬٤٠١٬٥٧٦ هندسية

مخصصات   ٢١ ١٠ ١ ٣ ١ ٢٣
 ١٬٦٤٨٬٤٠٦٬٧٥٨ ١٬٦١٢٬٧٥٠٬٤٣٠ ١٣٤٬٨٨٠٬٠٦٨ ١٬٤٧٧٬٨٧٠٬٣٦٢ خاصة

١٢ ١ ٣ ١ ٢٤   
االجتماعية المساهمات 
(الرواتب 

 التقاعدية )والمكافئات 
٥٤١٬٦٢٢٬٤٣٠ ٥٣٢٬٦٨٤٬٦٢٤ ٤٣٬٥٦٤٬٠٤٣ ٤٨٩٬١٢٠٬٥٨١ 

١٢ ١ ٣ ١ ٢٥   
مساهمات 
التقاعد 
 ٥٤١٬٦٢٢٬٤٣٠ ٥٣٢٬٦٨٤٬٦٢٤ ٤٣٬٥٦٤٬٠٤٣ ٤٨٩٬١٢٠٬٥٨١ الحكومية

المستلزمات     ٣ ٣ ١ ٢٦
 ١٧٥٬٣٧٩٬٢٤٠ ١٤١٬٠٤٣٬٧٣٠ ٢٠٬٦١٥٬٦٥٠ ١٢٠٬٤٢٨٬٠٨٠ السلعية

قرطاسية    ١ ٣ ٣ ١ ٢٧
 ١٦٬٩٥٠٬٠٠٠ ١٣٬٤٥٣٬٥٤٠ ٤٬٣١٢٬١٠٠ ٩٬١٤١٬٤٤٠ ومطبوعات

 ١٦٬٩٥٠٬٠٠٠ ١٣٬٤٥٣٬٥٤٠ ٤٬٣١٢٬١٠٠ ٩٬١٤١٬٤٤٠ القرطاسية  ١ ١ ٣ ٣ ١ ٢٨
     المطبوعات  ٢ ١ ٣ ٣ ١ ٢٩
     كتب ومجالت   ٢ ٣ ٣ ١ ٣٠
     الكتب  ١ ٢ ٣ ٣ ١ ٣١
     المجالت  ٢ ٢ ٣ ٣ ١ ٣٢
الماء    ٣ ٣ ٣ ١ ٣٣

 ١٧٬٤٠٠٬٠٠٠ ٤٬٩٨٣٬٠٠٠ ٤٨٤٬٠٠٠ ٤٬٤٩٩٬٠٠٠ والمجاري
 ١٧٬٤٠٠٬٠٠٠ ٤٬٩٨٣٬٠٠٠ ٤٨٤٬٠٠٠ ٤٬٤٩٩٬٠٠٠ اجور الماء  ١ ٣ ٣ ٣ ١ ٣٤
اجور   ٢ ٣ ٣ ٣ ١ ٣٥

     المجاري
 ١٩٬٣٤٠٬٠٠٠ ٤٬٧٠٢٬٣٥٠ ٥٠٥٬٢٠٠ ٤٬١٩٧٬١٥٠ الكهرباء   ٤ ٣ ٣ ١ ٣٦
اجور   ١ ٤ ٣ ٣ ١ ٣٧

 ١٩٬٣٤٠٬٠٠٠ ٤٬٧٠٢٬٣٥٠ ٥٠٥٬٢٠٠ ٤٬١٩٧٬١٥٠ الكهرباء
 ١١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٠٨٬٢٦٨٬٦٠٠ ١١٬٢٨٥٬٣٥٠ ٩٦٬٩٨٣٬٢٥٠ الوقود   ٥ ٣ ٣ ١ ٣٨
 ١١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٠٨٬٢٦٨٬٦٠٠ ١١٬٢٨٥٬٣٥٠ ٩٦٬٩٨٣٬٢٥٠ اجور الوقود  ١ ٥ ٣ ٣ ١ ٣٩
     المالبس   ٦ ٣ ٣ ١ ٤٠
     مالبس اخرى  ٤ ٦ ٣ ٣ ١ ٤١
المواد    ٩ ٣ ٣ ١ ٤٢

 ١١٬١٨٩٬٢٤٠ ٩٬٦٣٦٬٢٤٠ ٤٬٠٢٩٬٠٠٠ ٥٬٦٠٧٬٢٤٠ واللوازم
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اللوازم   ٦ ٩ ٣ ٣ ١ ٤٣
 ١١٬١٨٩٬٢٤٠ ٩٬٦٣٦٬٢٤٠ ٤٬٠٢٩٬٠٠٠ ٥٬٦٠٧٬٢٤٠ االخرى

     االدوية   ١٢ ٣ ٣ ١ ٤٤
االالت    ٢٠ ٣ ٣ ١ ٤٥

     الحاسبة
المستلزمات     ٢ ٣ ١ ٤٦

 ٣١٧٬٧١٧٬٤٨٠ ٢٧٨٬٥٧٨٬٧٤٣ ١٤٨٬٥٤٧٬٨٩٤ ١٣٠٬٠٣٠٬٨٤٩ الخدمية
٢ ٣ ١ ٤٧    

مخصصات 
ونفقات 
 ٤٣٬٨٥٠٬٠٠٠ ٢٧٬٣٤٠٬٠٠٠ ٩٬٥٨٣٬٠٠٠ ١٧٬٧٥٧٬٠٠٠ السفر

المخصصات   ١ ١ ٢ ٣ ١ ٤٨
 ١٨٬٤٠٠٬٠٠٠ ١٣٬٢٩٠٬٠٠٠ ٤٬٥٣٠٬٠٠٠ ٨٬٧٦٠٬٠٠٠ الليلية

 ١٢٬٥٥٠٬٠٠٠ ٦٬٧٢٠٬٠٠٠ ١٬١٤٨٬٠٠٠ ٥٬٥٧٢٬٠٠٠ وسائط النقل  ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٤٩
 ١٢٬٩٠٠٬٠٠٠ ٧٬٣٣٠٬٠٠٠ ٣٬٩٠٥٬٠٠٠ ٣٬٤٢٥٬٠٠٠ نفقات السفر  ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٥٠
٢ ٣ ١ ٥١    

ونفقات مخصصات 
 ٩٧٠٬٠٠٠    االيفاد

المخصصات    ٢ ٢ ٣ ١ ٥٢
 ٣٣٩٬٥٠٠    الليلية ايفاد

 ٢٩١٬٠٠٠    ايفادوسائط النقل   ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٥٣
 ٣٣٩٬٥٠٠    نفقات السكن  ٣ ٢ ٢ ٣ ١ ٥٤
النفقات      ٣ ١ ٥٥

     االخرى
المخصصات      ٣ ١ ٥٦

     الليلية
اجور وسائط      ٣ ١ ٥٧

     النقل
     االخرىالنفقات      ٣ ١ ٥٨
النشر    ٤ ٢ ٣ ١ ٥٩

 ٨٧٣٬٠٠٠ ٧١٬٠٠٠  ٧١٬٠٠٠ واالعالم
 ٤٨٥٬٠٠٠ ٣٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠ نفقات النشر  ١ ٤ ٢ ٣ ١ ٦٠
     نفقات االعالم  ٢ ٤ ٢ ٣ ١ ٦١
االشتراك في   ٣ ٤ ٢ ٣ ١ ٦٢

 ٣٨٨٬٠٠٠ ٤١٬٠٠٠  ٤١٬٠٠٠ الصحف
ايجار المباني    ٥ ٢ ٣ ١ ٦٣

 ١٩١٬٤٢٠٬٠٠٠ ١٨٣٬٥٠٩٬٩٩٢ ١٣١٬١٣٢٬٤٩٤ ٥٢٬٣٧٧٬٤٩٨ واالراضي
 ١٨٤٬٤٢٠٬٠٠٠ ١٧٦٬٥٠٩٬٩٩٢ ١٢٤٬١٣٢٬٤٩٤ ٥٢٬٣٧٧٬٤٩٨ ايجار المباني  ١ ٥ ٢ ٣ ١ ٦٤
 ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠٬٠٠٠  اخرىايجارات   ٣ ٥ ٢ ٣ ١ ٦٥
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ايجار مكائن    ٦ ٢ ٣ ١ ٦٦
 ١٥٬٠٣٥٬٠٠٠ ١٤٬٣٣٩٬٧٥٠ ١٬٦٥٦٬٠٠٠ ١٢٬٦٨٣٬٧٥٠ ومعدات

ايجار المكائن   ١ ٦ ٢ ٣ ١ ٦٧
 ٤٨٥٬٠٠٠ ٣٥٠٬٠٠٠  ٣٥٠٬٠٠٠ والمعدات

ايجار وسائط   ٥ ٦ ٢ ٣ ١ ٦٨
 ١٤٬٥٥٠٬٠٠٠ ١٣٬٩٨٩٬٧٥٠ ١٬٦٥٦٬٠٠٠ ١٢٬٣٣٣٬٧٥٠ النقل

الترفية    ٧ ٢ ٣ ١ ٦٩
 ٤٬٧٩٠٬٠٠٠ ٤٬٣٠١٬٧٥٠ ١٩٩٬٥٠٠ ٤٬١٠٢٬٢٥٠ الرسمي

 ٤٬٧٩٠٬٠٠٠ ٤٬٣٠١٬٧٥٠ ١٩٩٬٥٠٠ ٤٬١٠٢٬٢٥٠ والوفودالضيافة   ١ ٧ ٢ ٣ ١ ٧٠
     االحتفاالت  ٢ ٧ ٢ ٣ ١ ٧١
االتصاالت    ٩ ٢ ٣ ١ ٧٢

 ٤٩٬٠٥٩٬٤٨٠ ٤٣٬٣٠٦٬٦٦٣ ٥٬٤٨١٬٩٠٠ ٣٧٬٨٢٤٬٧٦٣ والبرق
١ ٩ ٢ ٣ ١ ٧٣  

اجور 
المكالمات 

 ٢١٬٨٠٩٬٤٨٠ ٢٠٬٦٤١٬٦٦٣ ٥٬١٧٢٬٩٠٠ ١٥٬٤٦٨٬٧٦٣ الهاتفية
٢ ٩ ٢ ٣ ١ ٧٤  

اجهزة نصب ونقل 
     االتصاالت

خدمة شبكة   ٥ ٩ ٢ ٣ ١ ٧٥
 ٢٧٬٢٥٠٬٠٠٠ ٢٢٬٦٦٥٬٠٠٠ ٣٠٩٬٠٠٠ ٢٢٬٣٥٦٬٠٠٠ المعلومات

١٠ ٢ ٣ ١ ٧٦   
اجور الخبراء 
واالستشاريي

 ٢٬٧٩٠٬٠٠٠ ٥٠٣٬٠٠٠ ٨١٬٠٠٠ ٤٢٢٬٠٠٠ ن
استشارات   ٥ ١٠ ٢ ٣ ١ ٧٧

 ٢٬٧٩٠٬٠٠٠ ٥٠٣٬٠٠٠ ٨١٬٠٠٠ ٤٢٢٬٠٠٠ اخرى
 ٣٠٬٠٠٠    الطبع   ١٥ ٢ ٣ ١ ٧٨
المؤتمرات    ١٤ ٢ ٣ ١ ٧٩

     والندوات
١٦ ٢ ٣ ١ ٨٠   

االشتراك في 
الدورات 
 ٧٠٬٠٠٠    التدريبية

تنظيف    ١٩ ٢ ٣ ١ ٨١
 ٨٧٠٬٠٠٠ ٤٥٥٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠ ٤٠٥٬٠٠٠ الدائرة

٢١ ٢ ٣ ١ ٨٢   
الخدمات اجور 

 ٣٬٩٧٠٬٠٠٠ ٣٬٠٧٤٬٣٣٨ ٨٤٬٥٠٠ ٢٬٩٨٩٬٨٣٨ المصرفية
اخرى خدمات    ٢٧ ٢ ٣ ١ ٨٣

 ٣٬٩٩٠٬٠٠٠ ١٬٦٧٧٬٢٥٠ ٢٧٩٬٥٠٠ ١٬٣٩٧٬٧٥٠ (متنوعة)
 ٥٠٬٣٣٥٬٠٤٠ ٤٤٬٧١٣٬٠٠٠ ٨٬٧٩٤٬٥٠٠ ٣٥٬٩١٨٬٥٠٠ الصيانة    ٣ ٢ ٢ ٨٤

٢ ٤ ٣ ١ ٨٥   
صيانة 

التأسيسات 
 والكهربائيةالمائية 

٣٬٧٦٠٬٠٠٠ ١٬٩١٠٬٠٠٠ ٢٨٤٬٥٠٠ ١٬٦٢٥٬٥٠٠ 

١ ٢ ٤ ٣ ١ ٨٦  
صيانة 

 ١٬٤١٠٬٠٠٠ ٣٣٢٬٥٠٠ ٣٩٬٥٠٠ ٢٩٣٬٠٠٠ المائيةالتأسيسات 
٢ ٢ ٤ ٣ ١ ٨٧  

صيانة 
التأسيسات 
 ٢٬٣٥٠٬٠٠٠ ١٬٥٧٧٬٥٠٠ ٢٤٥٬٠٠٠ ١٬٣٣٢٬٥٠٠ الكهربائية

صيانة    ٣ ٤ ٣ ١ ٨٨
 ٢٦٬٩٦٠٬٠٠٠ ٢٤٬٣٥٩٬٧٥٠ ٦٬٣١٨٬٥٠٠ ١٨٬٠٤١٬٢٥٠ وسائط النقل
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١ ٣ ٤ ٣ ١ ٨٩  
صيانة 
سيارات 
 ١٢٬٤١٠٬٠٠٠ ١٠٬٨٥٤٬٧٥٠ ٣٬٩٩٦٬٥٠٠ ٦٬٨٥٨٬٢٥٠ الصالون

٢ ٣ ٤ ٣ ١ ٩٠  
صيانة 
سيارات 

     الحمل
٣ ٣ ٤ ٣ ١ ٩١  

سيارات صيانة 
 ١٤٬٥٥٠٬٠٠٠ ١٣٬٥٠٥٬٠٠٠ ٢٬٣٢٢٬٠٠٠ ١١٬١٨٣٬٠٠٠ العمل

 ٢٬٢٣٠٬٠٠٠ ٢٬٠٧٠٬٠٠٠  ٢٬٠٧٠٬٠٠٠ صيانة االثاث   ٥ ٤ ٣ ١ ٩٢
 ١٬٩١٠٬٠٠٠ ١٬٧٦٣٬٠٠٠ ٣١٥٬٠٠٠ ١٬٤٤٨٬٠٠٠ المبانيصيانة    ٦ ٤ ٣ ١ ٩٣

٧ ٤ ٣ ١ ٩٤   
صيانة 
واالجهزة المكائن 
 واالالت

١٥٬٢٥٠٬٠٠٠ ١٤٬٦١٠٬٢٥٠ ١٬٨٧٦٬٥٠٠ ١٢٬٧٣٣٬٧٥٠ 

٩ ٤ ٣ ١ ٩٥   
الحدائق صيانة 

 ٢٢٥٬٠٤٠    والمتنزهات
صيانة   ٢ ٤ ٤ ٣ ١ ٩٦

     السجالت
نفقات اخرى      ٣ ١ ٩٧

 ٤٧٬٤٠٠٬٠٠٠ ٢٧٬١٠٠٬٠٠٠ ٦٬٣٥٠٬٠٠٠ ٢٠٬٧٥٠٬٠٠٠ متنوعة
لغير  مكافآت     ٣ ١ ٩٨

 ٤٧٬٤٠٠٬٠٠٠ ٢٧٬١٠٠٬٠٠٠ ٦٬٣٥٠٬٠٠٠ ٢٠٬٧٥٠٬٠٠٠ المنتسبين
 ٤٧٬٤٠٠٬٠٠٠ ٢٧٬١٠٠٬٠٠٠ ٦٬٣٥٠٬٠٠٠ ٢٠٬٧٥٠٬٠٠٠ مكافآت ١ ١ ٤ ٦ ٣ ١ ٩٩

تعويضات     ٦ ٣ ١ ١٠٠
     وغرامات

 ٢٤٬٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٬٣١٨٬٧٠٨٬٠٣٨ ١٬٥٠٢٬٩٤٦٬٣٢٥ ٣٬٨١٥٬٧٦١٬٧١٣ مختلفةتعويضات  ٣ ٤ ٤ ٦ ٣ ١ ١٠١
     غير الماليةالموجودات      ٣ ١ ١٠٢
٣ ١ ١٠٣     

شراء 
     غير الماليةالموجودات 

الموجودات      ٣ ١ ١٠٤
     الثابتة

مباني      ٣ ١ ١٠٥
     وانشاءات

مباني غير      ٣ ١ ١٠٦
     سكنية

٣ ١ ١٠٧     
مباني غير مصروف 

     سكنية
     اخرىانشاءات      ٣ ١ ١٠٨
الحواجز      ٣ ١ ١٠٩

     االمنية
     االت ومعدات   ٣ ٥ ٣ ١ ١١٠
وسائط      ٣ ١ ١١١

     ومعدات
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سيارات      ٣ ١ ١١٢
     الصالون

٣ ١ ١١٣     
سيارات 
الحمل 
     اللوريات

سيارات      ٣ ١ ١١٤
     العمل

االت ومعدات      ٣ ١ ١١٥
     اخرى

االثاث  ١ ١ ٣ ٥ ٣ ١ ١١٦
     الخشبي

االثاث  ٢ ١ ٣ ٥ ٣ ١ ١١٧
     المعدني

االثاث  ٣ ١ ٣ ٥ ٣ ١ ١١٨
     االخرى

     المكائن ١ ٢ ٣ ٥ ٣ ١ ١١٩
     االجهزة ٢ ٢ ٣ ٥ ٣ ١ ١٢٠
     االستنساخاجهزة  ٣ ٢ ٣ ٥ ٣ ١ ١٢١
     االت االتصال ٤ ٢ ٣ ٥ ٣ ١ ١٢٢
الحاسبة  ٥ ٢ ٣ ٥ ٣ ١ ١٢٣

     االلكترونية
االسلحة  ٧ ٢ ٣ ٥ ٣ ١ ١٢٤

     واالعتدة
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  )٥لملحق رقم (ا
  التعويضات للمستفيدين ي المبالغ المصروفة الخاصة بحساباجمال 

 

  )٦لملحق رقم (ا
  ٢٠١٦المصاريف التشغيلية خالل السنة المالية / 
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 ٢٠١٦ نشاط قسم الشؤون والدراسات والبحوث القانونية لعام) يبين ٧ملحق رقم (
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نشاط قسم ادارة الجودة ) يبين ٨ملحق رقم (
 ٢٠١٦ الشاملة والتطوير المؤسسي

 



 

٥٦ 
 

                                                                                                      
                  

 –  –           
          

             
              
            
                       
                                   

                          

         



 
 

٥٧ 
 

    
 
 
 
                                                                          

                                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                          
                                      

         



 

٥٨ 
 

                             
                          



 
 

٥٩ 
 

  
  
  

              
SQL             

                 
  

        
   

      
      

             

                

                   

                 
  

                                                                  
             
          
              

       

         



 

٦٠ 
 

  
  

            
  العنوان الوظيفي  اسم الشهيد  ت        

  رئيس الهيئة التمييزية  مصطفى كاظم المدامغة  ١
  حارس استعالمات  رياض منصور عبد الحميد  ٢
  امينة مكتبة  عليرونزى حسين   ٣
  اداري  ستار نهاية خلف  ٤
  مبلغ قضائي  احمد حسين علي  ٥
  مفتشة نساء  اسيا علي عبد الواحد  ٦
  سائق  زياد طارق شهاب  ٧
  قانوني  مصطفى حافظ عبد هللا  ٨
  مدير فروع المنطقة الشمالية  حسن علي عبد الحسين  ٩
  مدير مكتب الطعن التمييزي  خالد مغيمش فارس  ١٠
  مبلغ قضائي  محمد مشرف تركي  ١١
  سائق  فارس محمد شهاب  ١٢
  قانوني  مرتضى ثائر ابراهيم  ١٣
  قانوني  عبد الحافظ توفيق عزيز  ١٤
  حارس  عبد الستار باقر  ١٥
  عامل خدمة  ازهر عبد السالم باقر  ١٦
  سائق  سعدي حاتم عبد عون  ١٧
  مشاور قانوني  كامران فاتح حسن  ١٨
  سائق  جواد علي جواد  ١٩
  مشاور قانوني  عماد رحيم خلف  ٢٠
  مبلغ قضائي  احمد حسين علي  ٢١
  عامل خدمة  مولود غالم علي  ٢٢
  مشاور قانوني اقدم  ابراهيم جهاد حمد  ٢٣
    رئيس حراس اقدم  اكريم شاكر حمودي  ٢٤

         


