
 انجازية قسم الحقوق 

 اوال - شعبة اللجان التحقيقية :-

- قيام شعبة اللجان التحقيقية بتدقيق محضر اللجنة التحقيقي الخاص بسرقة 1
السيارات العائدة لمديرية تخطيط نينوى حيث تم ابداء المالحظات الموضوعية 

 والشكلية بصدد الموضوع واعالم الجهة المختصة بذلك . 

- قيام الشعبة ذاتها بتدقيق محضر اللجنة التحقيقية الخاصة بموضوع سرقة 2
السيارات العائدة للجهاز المركزي لالحصاء حيث تم االطالع عليها ولوحظ وجود 

 عدة اخطاء وعليه تم اعالم الجهة المختصة بها لغرض االخذ بها .

- قيام الشعبة بتدقيق محضر اللجنة التحقيقي الخاص بفقدان جهاز الالبتوب 3
الذي بعهدة السيد ( ع . أ . أ)  حيث تم تدقيق المحضر ولوحظ وجود عدة مواطن 
خلل قد شابت عمل اللجنة وتم اعالم الجهة المختصة بذلك لغرض تعديل المحضر 

 . 

- تدقيق محاضر اللجان التحقيقية المقدمة من قبل لجنة التضمين المركزية 4
وحسب توجيه السيد وزير التخطيط حيث لوحظ وجود عدة اخطاء قد شابت عمل 

اللجنة وما زال العمل جاري على تدوين المالحظات لغرض اعالم الجهة المختصة 
 بها . 

- االيعاز الى الدائرة االدارية والمالية لغرض البدء بإعداد نظام شامل يحتوي 5
 على اسماء االرهابيين والكيانات المنحلة والمجمدة .... الخ ) . 

- مفاتحة لجنة التضمين المركزية وحسب توجيه السيد الوزير لغرض القيام 6
 بإعادة التحقيق مع المدعو ( ع .ع.ن) . 

 ثانيا - شعبة الدعاوى واالمالك :- 

- قيام ممثلنا القانوني االنسة ( أ . ح.ك ) بالترافع امام محكمة قضاء الموظفين 1
بصدد عدة دعاوى تتعلق بعمل الوزارة ككل مع العرض قيام الممثلة ذاتها بتقديم 

 اللوائح القانونية وحسب االختصاص . 

- قيام ممثلنا القانوني السيد ( م .ط.أ) بالترافع امام محكمة البداءة بصدد 2
 ) بعد اعداد لوائح قانونية فيما يخص الدعوى 2019الدعوى المرقمة ( ...../ 

 ذاتها . 



- قيام ممثلنا القانوني  السيد (س . ع . د ) بالحضور الى هيئة النزاهة لغرض 3
  ) 2018تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بصدد الدعوى المرقمة ( .../ ف / 

- قيام ممثلنا القانوني السيد ( س.ع.د) بالحضور الى هيئة النزاهة لغرض 4
  ) . 2018تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بخصوص الدعوى المرقمة ( ... / ف/ 

- قيام الشعبة ذاتها بتعميم كتاب حجز اموال واردة من الوزارت والجهات كافة 5
 فضال عن ارشفتها الكترونيا . 

 ثالثا - شعبة التعهدات والكفاالت :- 

ا- قيام موظفي الشعبة السيد ( ع.ز.ع) والسيدة ( س.م.ج) بتدقيق خمسة عقود 
 ذات اختصاصات متعددة . 

) سلف وذلك لعدم 3ب- قيام الشعبة ذاتها بالغاء سلف خاصة بالموظفين بواقع (
 ترويجها . 

 ) تعهدات . 6ج- قيام الشعبة ذاتها بإعداد تعهد لغرض استالم سيارات بواقع عدد (

 د- القيام بمنح براءة ذمة لخمسة موظفين . 

 هـ - بيان الرأي بشأن تصديق العقود ومدد االجازة الدراسية .


