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 قسم التفتیش خالل عام نشاطات وإجراءات
  حول أھم حاالت الفساد اإلداري والمالي٢٠١١
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  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف
  
  
  

سم التفتیش في دائ رة الص حة رص د وتحلی ل وت دقیق ات قمن مھام وواجب       
الح   االت والظ   واھر الس   لبیة وتأش   یر الح   االت االیجابی   ة م   ن جمی   ع الن   واحي 
اإلداری  ة والفنی  ة والعلمی  ة والمالی  ة ف  ي المؤسس  ات الص  حیة والجان  ب الفن  ي 

  .والعلمي في المؤسسات غیر الحكومیة
  

تعلیم  ات وق  وانین وزارة الص  حة ویق  وم قس  م التفت  یش بإتب  اع ض  وابط و       
ومكتب المفتش العام بزیارات میدانیة إثناء وبعد الدوام وخ الل العط ل الرس میة 

الرقابی  ة الت  ي تس  تلم الش  كاوي الت  ي تخ  ص القط  اع الحك  ومي أو  ةوھ  و الجھ  
أو , الخاص فیما یتعلق بین المواطنین أو الموظفین سواء مع بعضھم أوعل یھم 

إلداریة أو الخدمیة وإجابة القض اء عل ى نت ائج التحقیق ات ضد الكوادر الطبیة وا
  .اإلداریة في دائرة الصحة 

  
یعم   ل قس   م التفت   یش ض   من ھیكلی   ة وخط   ة ش   ھریة س   نویة ف   ي متابع   ة        

الخ دمات الص  حیة وی  تم توثیقھ  ا واتخ  اذ اإلج  راءات اإلداری  ة المناس  بة یص  ددھا 
حس ب الص الحیات الممنوح ة بعد اطالع م دیر ع ام ال دائرة علیھ ا ومص ادقتھا و

  .لدائرتنا 
  

ف  ي أدن  اه مقارن  ة ع  ن الظ  واھر الس  لبیة الت  ي ت  م تأش  یرھا ض  من الخط  ة        
الوطنیة لمكافحة الفساد المالي واإلداري وحسب التوثیق في قسم  ةاإلستراتیجی

  .دائرة صحة النجف االشرف  –التفتیش 
  

) ك راس خ اص  ( ا فول دریتض منھ وھناك نشاطات واجراءت أخرى كثیرة       
  .وهللا ولي التوفیق .  .یطبع نھایة كل عام 

  
  

  مدیر قسم التفتیش                                 
  الطبیب االختصاص                                

  يخلیل حسین ابوالجیر الیاسر. د                              
  



  فتیش قسم الت/  دائرة صحة النجف االشرف

  لشھادات المزورةامتابعة  ١ 
2007

2008

2009

2010
2011

  
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

صحة صدور 
 شھادات

١ ٣٥ ٢٠٥ ١٥٦ ٥٣٠ ٣٠١ 

 ٧٥ ٣٢ ٢٤ ٤ ١ شھادات مزورة
  
 المتخذة بصدد الشھادات المزورة  اإلجراءات 

بع  د س  قوط  ع  ن الوث  ائق والش  ھادات الدراس  یة لم  ا)س  ریة(طل  ب ص  حة ص  دور  •
 .النظام البائد 

  .الوثائق المزورة  أوالكتب  النتائج المترتبة على أوكافة االمتیازات  إلغاء •
  .تنزیل درجة وظیفیة ونقل خارج المؤسسات الصحیة  •
  .من قبلھم  التخاذ الالزم الدائرة التي تم تزوید محررھا أوالوزارة  مفاتحة •
  الى القضاء  حالةاإل •

  
  
  
  



  قسم التفتیش/  النجف االشرفدائرة صحة     ٢

  و المالي اإلداريالفساد  حول مختلفة مجالس تحقیقیھ

2008 2009 2010 2011

  
  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

ة تحقیقیاللس امجال
 الكلي

١٤٤ ٢٢٢ ٢١٨ ٢٢٩  
الفساد  مقصریة في

  ٩٥  ٨٢ ٦٢ ٢٢ المالي واإلداري
 اإلداري و المالي اإلجراءات المتخذة بصدد قضایا الفساد

l التحقیق  إجراء زیارة میدانیة تفتیشیة الى المؤسسات الصحیة ورصد السلبیات و
 . صددھاب
l  ھاتفیة ودراس تھا وتحلیلھ ا واتخ اذ  أوشفویة  أواستالم شكاوي مباشرة تحریریة

اللجن ة الص حیة ولجن ة  –وتزوید مجلس محافظة النجف االش رف  صددھابالالزم 
  .شھریاالنزاھة بنتائجھا 

l بكافة الشكاوي الواردة من القضاء  اإلداريالتحقیق  إجراء.  
l تدقیقھاتنظیم سجل الستالم اى شكوى و .  
l  باألس   واق العام   ة  –متابع  ة وص   والت الش   راء ف   ي لج   ان المش   تریات المختلف   ة

  .ومقارنتھا واتخاذ الالزم بشأنھا 
l ل  وزارة الص  حة  فعھ ارمص ادقة الق  رارات بع د اط  الع الس ید الم  دیر الع ام علیھ  ا و

  .المخولة اإلداریة لمصادقة معالي وزیر الصحة على بعضھا وحسب الصالحیات 
  
  

  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



  في الدوائر الحكومیة متابعة تقاطع رواتب الموظفین ٣
  
  

2011

  

  

  
  لمسترجعالمبلغ ا  ٢٠١١  ٢٠٠٨
  ملیون دینار ٣٢,٦٠٠,٠١٠  ٨٣  الیوجد

  
  المتخذة بصدد تقاطع رواتب الموظفین اإلجراءات

      الحمای  ة االجتماعی  ة والتقاعدی  ة والق  روض المیس  رة ةالتحقی  ق ف  ي روات  ب ش  بك •
  ٠) المستلمة خالف الضوابط والتعلیمات ( 

  ٠)التوبیخ عقوبة ( لي وزیر الصحة بمعاقبة المخالفین احصلت موافقة مع •
 . ملیون دینار عراقي الى خزینة الدولة ٣٢,٦٠٠,٠١٠استرجاع مبلغ  •
تضمین المخالفین باقي المبالغ الغی ر مس ددة وی تم تس دید ال بعض بتقس یط المبل غ  •

  .الدوائر ذات العالقة  ةبعد تقدیم كفیل ضامن وبموافق
  
  
  
  

  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



  في المؤسسات الصحیة ن الدوام الرسميظاھرة التسرب ع  ٤  

2009

2010

2011

  
  ٠٧٢٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

  ٠١١٧ ٤٥٦ ٣٥١ ١٩٥ ینتسربمال عدد

 اإلجراءات المتخذة بصدد ظاھرة التسرب عن الدوام الرسمي
وزی  ارات تفتیش  یة مفاجئ  ة إل  ى المؤسس   ات , التفت  یش بص  ورة دوری  ة  •

 .صباحا ومساءا الصحیة 
 .المتابعة والتدقیق من قبل فرق التفتیش لجھاز البصمة الذكیة •
 .بحق المتسربین عن الدوام الرسمي  ةداریاإلاتخاذ اإلجراءات  •
رف   ع المواق   ف الیومی   ة ع   ن انتظ   ام ال   دوام ف   ي المؤسس   ات الص   حیة  •

 . المؤسسات إداراتمن  بل ومتابعتھا 
 واطنین الھاتفی  ةزی ارات فوری ة ومفاجئ  ة اس تجابة لإلخب ار وش  كاوى الم  •

 .عن طریق الخط الساخن 
  
  
  
  
  

  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



 جان الطبیةللفي ا إلجازات المرضیة الطویلةا  ٥

159

2008

114

2010

 72

2011

  
  ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

  ١٥٩ ١١٤ ٧٢ المرضیة اإلجازات
 ةراتیجیضمن اإلست المرضیة الطویلة اإلجازات بصدد اإلجراءات

  الوطنیة لمكافحة الفساد اإلداري والمالي
 

l للطبی ب ف ي المؤسس ة  األولیة بدءا من المراجعة اإلداریة األوامر االلتزام بمتابعة
 .الصحیة 

l  ًاللجنة الطبیة في المستشفى ثم ..  
l  المرض    یة واالط    الع عل    ى الفحوص    ات المختبری    ة والرق    وق  اإلحال    ةأس    باب

  الخ...الشعاعیة
l  أشھر )٦(ة كل ستتغییر اللجان .  
l  المرض  یة قب  ل م  نح  ازاتج  اإلف  ي قس  م التفت  یش م  ن قب  ل وح  دة  األولی  اتدراس  ة

 . اإلجازة
l  للمش  مولین فق  ط بق  انون العج  ز الص  حي حس  ب ) م  نح اإلج  ازة ( الموافق  ة عل  ى

 .التعلیمات الوزاریة 
l خالل السنتین األخیرة % ٥٠انخفاض النسبة أكثر من.  

  
  



  قسم التفتیش / دائرة صحة النجف االشرف
  

  المخالفة األھلیةلصیدلیات  لمتابعة قسم التفتیش  ٦
2008

2010

2011

  
  ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

  ١١٣ ٥٥ ٢٢ صیدلیات مخالفة
 بصدد  الصیدلیات  االھلیة المخالفة  االجراءات

l  في ك فة  أسبوعیةتشكیل فریق من قسم التفتیش صباحا ومساءا وتنظیم زیارات
 . مناطق المحافظة النجف االشرف وفقاً لخطة عمل على مدار السنة 

l  المخالفة بمأل االستمارة الواردة من الوزارة األھلیةتحدید الصیدلیات.  
l  تنفیذ غلق الصیدلیات المخالفة.  
l والتعاون  مفاتحة نقابة الصیادلة عن كل مخالفة مؤشرة من قبل فرق التفتیش

  . معھا
l  ٤٥٠( و ٢٠١١زیارة تفتیشیة عام ) ٤٨٠( یشیة مایقرب ارات التفتالزیتكثیف (

  . ٢٠٠٨زیارة تفتیشیة عام  )٣٤٠( و ٢٠١٠زیارة تفتیشیة عام 
  
  
  
  



  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف

  الخط الساخناستفسارات ستالم شكاوي وا  ٧
  

2009 2010 2011

  
  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

  ٦٥٠ ٨٧٠ ١٣٠٠ اخناتصاالت الخط الس
  

الھاتفیة بالخط الساخن دلیل زی ادة الش فافیة والموثوقی ة ب ین استجابة المواطنین  •
 . المواطن وإجراءات دائرتنا

والط   وارئ المستش   فیات  ل وأقس   اموض  ع یافت   ات الخط   وط الس   اخنة عن  د م   داخ •
 . أشھروتجدیدھا كل ثالثة  الصحیة ویتم متابعتھا والمراكز

  .في تحسین الخدمات واطالع المواطن على الحقیقة  الخط الساخن یساھم •
  

  
  
  
  
  
  



  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف
  

  بین المؤسسات الصحیة األدویةمناقالت  ٨
  

٢٠١١  

2008

2009

2010

2011

  
  

٥٩٦ 
  مادة

٢٠١٠  

٥٧٢ 
  مادة

٢٠٠٩  

٥٣٣ 
  مادة

٢٠٠٨  

٣٨٦ 
  مادة

  اإلجراءات
ع ن طری ق  أح رىیة الفائضة في المؤسسات الصحیة والشحیحة في متابعة األدو •

 .فرق التفتیش المیدانیة 
 .متابعة اعمامات قسم الصیدلة والتعاون معھم  •
 .المباشرة مع مدراء المؤسسات الصحیة و المناقلة السریعة تاالتصاال •
 . حقاال إتالفھا أولضمان االستفادة من ھذه األدویة للمواطن وعدم نفاذ مفعولھا  •
توفیر مبالغ مالیة للدائرة الن كثیر من األدویة یتم شرائھا من قب ل لج ان مختص ة  •

 .في المؤسسات 
 
تعن ي أو تتض من مئ ات أو آالف األع داد  الم ذكورة أع اله ) مادة( إن مفردة  : مالحظة

  ). قنینة  ١٠,٠٠٠مثال مادة االمبسلین شراب قد تساوي (المختلفة 
  
  
  
  

  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



  الیفادات داخل العراقا) متابعة أولیات ( ٩

2008 2009 2010 2011

  
  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

  ١٤٥,٠٤٠,١٠٠المبالغ المخصصة
 دینار 

١٥٤,٩٨٢,٤٤٠  
 دینار

١٦٨,٥٤٥,٣٠٠  
 دینار

٣٦٠,٥٨٧,١٥٠  
  دینار

  لعراقحول االیفادات داخل ا اإلجراءات
l م  دراء المؤسس  ات  أم  ر,بع  د المداول  ة م  ع الس  ید الم  دیر الع  ام ح  ول االیف  ادات داخ  ل الع  راق

 .قبل إصدار األمر اإلداريمن قبل مدیر التفتیش  إیفاد أيالصحیة بتدقیق 
l  تفعیل واجب معتمد البرید المرسل الى بغداد مرتین باألسبوع وبسیارة الدائرة ذھابا وإیابا.  
l  وھل كان ضروري والفترة الكافیة النجاز الواجب یفاداإل أسبابدراسة .  
l  الذھاب واإلیاب أیامالتي تمس مصلحة الدائرة فنیا وعلمیا فقط وتحدید  الیفاداتباااللتزام.  
l  مبلغ  أيصرف  أوامرالمتابعة مع قسم التدقیق والحسابات حول.  
l  المطلوبةلمھمة ا تقلیل عدد الموفدین بما یتناسب والعدد الكافي النجاز أوحصر. 
l  اعتماد البرید االلكتروني والتحریري والھاتفي. 
l  إلغاء اإلیفاد الذي الحاجة ماسة لھ أو الذي فیھ إفراط.    

  

2009
2010

2011

  
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

 ١٤٠٥ ١٣٢٦ ١٢٣١ عدد االیفادات

  
  
  



  
  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف

  صحة المواطنب ذات العالقةالمخالفة  غیر الحكومیة صحیةالمحالت ال ١٠
 المجمعات الطبیة الخیریة •
 دكاكین تتعامل بمواد طبیة •

 تعبئة لالت تبیع منشطات وكبا سیمح •
  ...أخرى  محالت ومواد طبیة •

2009 2010 2011

  
  

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة
  ٣١ ٣٥ ٨٧ عدد الزیارات التفتیشیة

 المتخذة بصدد المحالت الصحیة المخالفة  اإلجراءات
l  أوالالتفتیش بصورة دوریة واستدعاء المخالفین الى قسم التفتیش  
l وعنوانھ الكامل عمل إي وتجدیدھا واسم صاحبھا و اإلجازة متابعة.  
l  غلق المحالت المخالفة ومعاقبة العاملین فیھا.  
l مع غیر المجازین والمخالفین  المؤسسات الصحیة ولجان المشتریات بعدم التعامل إلزام 
l  إحالة المخالفین منھم للقضاء حسب قانون الصحة العامة. 
l  تعاون مجلس المحافظة ومكتب السید المحافظ مع دائرتنا.  

  
  
  
  

  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



  السلبیات بصورة عامة في المؤسساتمقارنة المخالفات و ١١
 الصحیة الحكومیة 

450 320 205 180

 
  

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة
 السلبیات

 المرصودة
٤٥٠ ٣٢٠ ٢٠٥ ١٨٠  

  
الس لبیات بص ورة عام ة ف ي المؤسس ات الص حیة المخالفات و بصدد اإلجراءات

  الحكومیة
 ٠تفعیل ومتابعة دور المدراء وإعطاء صالحیات اوسع •
تش  فیات والقطاع  ات ف  ي االجتماع  ات الدوری  ة وال  دورات التوجیھی  ة لم  دراء المس •

 .وقسم التفتیش  مكتب المدیر العام
 .المخالفین  وصارما بحق مسوال إداریااتخاذ موقفا  •
 .حوافز مادیة ومعنویة للمتمیزین بااللتزام واألداء الجید  •
 .زیارات فوریة ومفاجئة استجابة لإلخبار وشكاوى المواطنین •
 .استبدل أو تغییر في بعض اإلدارات  •
 .مداوالت مع مدراء المؤسسات استمرار ال •
الزیارات المیدانیة للسادة المسوؤلین في المحافظة واإلدارة العام ة ل دائرة ص حة  •

  .النجف االشرف 
  
  
  
  
  

  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



  حمالت تفتیش حول محالت غیر رسمیة تتعامل باألدویة ٢١

2008 2009 2011

 
  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١١ السنة

  مادة ٢٠٠ مادة ١٢٣ مادة ١٠٠  ةأدویة مصادر
 الوھمیة  األدویةبصدد محالت  اإلجراءات

l مس ائي م  ن قس  م التفت یش لمتابع  ة المح  الت واألم اكن الت  ي یتوق  ع فیھ ا بی  ع ال  دواء ص  باحي و تش كیل فری  ق
 .بصورة مخالفة

l  ری  ق لج  ان متخصص  ة وحس  ب وجردھ  ا وتص  ویرھا ث  م اتخ  اذ ال  الزم باتالفھ  اعن ط األدوی  ةمص  ادرة ھ  ذه
  .الوزاریة التعلیمات 

l  كانوا من الموظفین  إنشدیدة بحق المخالفین  إداریةعقوبات.  
l ن الى القضاء یالموظف ریم  غ) المتطفلین على المھنة ( إحالة.  
l  ع  ن طری  ق الخ  ط الس  اخن وتأش  یرھا  أوالم  وظفین مباش  رة  أواس  تالم ش  كاوي واختب  ارات م  ن الم  واطنین

  .دانیا وتفتیشھا می
l  بأس ماء  وتزوی دھم ات الشرطة عند مداخل المحافظة والمط اررطیمثل التنسیق مع س أخرى إجراءاتمتابعة

  . الصیدلیات الرسمیة والمذاخر المجازة فقط
l بالتع اون م ع نقاب ة الص یادلة ف رع والمذاخر بعدم بیع الدواء للمتطفلین على المھنة  األھلیةالصیدلیات  إلزام

   . النجف
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  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ السنة

  ١١٧ ١١٢ ١٢٦ ٢٦٥ زیارات تفتیشیة
  
ش مول , یالحظ انخفاضھا على مدى السنین السابقة وبزیادة الحم الت التفتیش یة ) األدویة المصادرة (

ی ة غی ر االتصال بالخطوط الساخنة اكتشفت محالت وھموارتفاع مستوى ثقة المواطن , أوسع مناطق 
  ٠متوقع  سابقا

  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



  المختلفة المشتریاتتدقیق  ٣١

2009 2011

  
  ٢٠٠٩  ٢٠١١  السنة

  معاملة١٢٣  معاملة ٥٧٥  عدد المعامالت المدققة

  والجدوى اإلجراءات
م  ن قب  ل لج  ان ,ت  دقیق مع  امالت المش  تریات لجمی  ع المؤسس  ات الص  حیة  •

ص والت الش راء وتثبی ت أرقامھ ا ت دقیق  و تخصصة ف ي قس م التفت یش م
 . والمنشأ والنوعیة  وأسعارھا

ف  ي األس  واق  األس  عار عالش  راء م  المثبت  ة ف  ي وص  الت  األس  عارمطابق  ة  •
 ةوالرئیس  یوحس  ب الع  روض المقدم  ة م  ن قب  ل اللج  ان الفرعی  ة  المحلی  ة

  .وتدقیقھا 
 ٠فضل سعرا ونوعیةطلب ثالث عروض على أن یكون الشراء األ •
 ٠مطابقة المواصفات والمناشئ واختیار األفضل لما متوفر في السوق •
المع    امالت الغی    ر  وإع    ادةالتأكی    د عل    ى الحاج    ة الفعلی    ة للمش    تریات  •

  ٠ضروریة
ك  ل معامل  ة تتض  من أن  واع كثی  رة م  ن المش  تریات ولكاف  ة المستش  فیات  •

 .والقطاعات ودیوان الدائرة
ت عشرات نالین الدنانیر من المال الع ام ال ى إجراءات قسم التفتیش أعاد •

   .الحسابي  الصحیة رصید المؤسسات
  



  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف

 األوكسجینالتنظیف والتغذیة وتجھیز شركات متابعة  ٤١
  دائرة صحة النجفالمتعاقدة مع 

2009

2011

  
  ٢٠٠٩  ٢٠١١  السنة

غرامات الشركات 
  مخالفةال

١٧,٥٠٠,٠٠٠  
  ملیون دینار 

١,٢٠٠,٠٠٠  
   ملیون دینار 

  اإلجراءات    
لتق دیم خدم ة تقدیم المقترحات وإضافتھا الى بنود العقد التي تلزم متعھ د الش ركة  •

 .أفضل 
متابع   ة ألداء ش   ركات التنظی   ف والتغذی   ة ومجھ   زي  تفتیش   یة میدانی   ة زی   ارات •

 .ء وبعد الدوام في المستشفیات والقطاعات أثنا األوكسجین
 .مراقبة تنفیذ بنود العقد مع الواقع الفعلي لألداء  •
متابع   ة مس   تمرة م   ن قب   ل التفت   یش اإلداري لتنفی   ذ األوام   ر اإلداری   ة الخاص   ة  •

 . بالغرامات والعقوبات ومتابعة أثرھا المادي 
 .تشكیل لجان في كل مؤسسة تتابع عمل الشركات وتراقب تنفیذ بنود العقد  •
م ع دائ رة الص حة عن د تغی ب  ال العام وحسب العق د الق انوني المب رماسترجاع الم •

  .عدد من عمال المتعھد أو عند أي مخالفة أخرى

  
  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف



 للتأھیل واألعمار شرمباالالتنفیذ متابعة  ٥١
  )ھندسیةات الشوفالك(

  

2010

2011

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  السنة

الكشوفات  عدد
  الھندسیة

 ١٤٥    
  كشف ھندسي

١١٩  
  كشف ھندسي

  
مجم وع مب الغ الكش وفات , ) ١١٩( ٢٠١٠عدد الكش وفات الھندس یة خ الل س نة  •

م  ن قب  ل ٠دین  ار ) ٢١٦,٠٠٠,٠٠٠( وك  ان الف  ارقدین  ار ) ٢,٥٤٨,٦٠٥,٥٠٠(
 .مھندسي فسم التفتیش قبل المصادقة 

مجم وع مب الغ الكش وفات  ,) ١٤٥( ٢٠١١عدد الكش وفات الھندس یة خ الل س نة  •
 ٠دینار ) ١٨٥,٢٤٧,٠٠٠(وكان الفارق دینار ) ١,٠٩٠,٦٨٠,٠٠٠(

 دینار ) ٤٠١,٢٤٧,٠٠٠) =(شھر ٢٤(مجموع المبالغ التي تم تخفیضھا خالل  •
اطالع مھندسین متخصصین من قبل قسم التفتیش على الكشوفات األولیة وحسب  •

الھندسي بشانھا حسب األس واق تعلیمات مكتب المفتش العام وإبداء الرأي الفني 
  المحلیة

  
  
  



  قسم التفتیش/  دائرة صحة النجف االشرف

للمشاریع ومواقع  التفتیش الھندسي متابعة ٦١
  والتأھیل األعمار

 . تفتیش فني ھندسي للمواد والفحوصات المختبریة المستخدمة •
 .متابعة بنود وشروط المناقصة ومدى ونسبة االنجاز •
العقوبات أو الغرامات المناسبة وحسب شروط العقد رصد السلبیات وإصدار  •

 . القانونیة
 .إحالة البعض للقضاء والقائمة السوداء  •
 مفاتحة ھیئة األعمار في المحافظة حول أي مشروع تنفذه الھیئة في دائرتنا  •
 

2010
2011

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  السنة

عدد الزیارات 
  التفتیشیة

٧٢  ٢٨٥  
  

  


