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نصتتالعديد تتدللتتالعد تجعن العوالعو تتنلجعد تجعن العد اصتتنليتتالا اللعدلىاي تتنلاتتتملعد ت اج لجعدي

الخالصة

لصادللتت يلعدليتجلاالاالعدالعوملجعدل ادفتاالعودعل تنلجعدتتيل اتىلاتتملعلا تاللعدلين تنليل اساتنلعدفرتادلعودعل لج ت د ل
عدا االعودعل نلعدل تصنلعت ا لعوالعءعالعد النللالعاللعدتأ دللالصات الجدىنلعدليتجلاالعدتجعلدللس تالجلتالأتملءاتلعءل
عدتا تتدلعودعل لء علل تتالتأ تتدلل تتالجا تتجدلعدات تلعوملءجلعدل ادف تتاا لجدتر تتت ضلعدع تتجءلات تتملء ل تتنلتات تلعءعالعدتا تتل لجت تتدى دل
تاالتدتملل اتتىلعدلفت ت العديلتجل الجي تاالا تنلعدتتيلت تدملد تالتتت لعد ت اج ل

عدليتجلاالعدتجعلدللاتالضل تدلعد ت اج لجعدي

لتملت ر ملعدياثلتدتمللياأت ال،اا لجي االص ا نلتت لعدل اتىلسيلءالعءلعدتا دلعودعل لجسلضلعدي جياالعودعل ن
لجن ت للستتيل، تتاالج دت لرن رتتلبلاتتتمللضتيت النيت الستتيلعلجلللف تتجملعد ت اج
ل،االجعدتا دلس ا

تنتتاجللعدلياتتثلعلجلهللف تتجملعد ت اج لجعدي

لءلالعدلياثلعدأانيلس تناجللس بلعدتال لسيلعدليتجلاالعدجعلدللسيلعد اج لجعدي،اا

لجنجعت لستيلعدأتانيل،اا

جعدي

ع دأانيللف جملعدي

لني السيللعدلضتىلعلجللعدتال لسيلعدليتجلاالعدجعلدللسيلعد اج لجعدي،جرن رلبلاتمللضتي ا
لأمل اتلنلعدياثلعدتيلرجفلنعلن الء ملعدنتاوجلجعدل تلااالعدتيلنتجصللتد ا، عدتا دلعودعل
عدتال ل ل،اا

عدي، عدتا دلياد ج،لل اتىلعدلفت العديلجل ال:الكلمات المفتاحيةل

Abstract
Most of the procedural and private laws with the inspected systems state the
complaints and communiqués as a source to receive the information about the administrative
crimes and breaches in which the particular systems treats the administrative corruption as
well as the specialized administrative systems should take special procedures to ensure
correct and accurate information and then the administrative investigation will happen if there
are crimes and violation or breaches.To shed the light on the importance of procedural
investigations and to observe the income information through the ways of complaints and
breaches to the general public inspectors office and to state the field that submits the
complaints and breaches to state the faculty of these offices in exulting the administrative
sanctions.
This research has divided into two sections. The first one studies the concept of
complaints and breaches it also subdivided into two parts: the first part is about the concept of
complaints while the second part is about the breaches.The second section is about the
investigation on the income information about complaints and breaches. It also subdivided
into two parts: in the first one, the researcher focuses on the investigations in the income
information about complaints and breaches while the second part focuses on the
administrative investigation. The end of research includes more important of results and
suggestions of the research.
Key words: inspectors general offices ,investigate complaints, requirements, investigation .
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المقدمة:

اوالً :جوهر البحث

للنصتتالعديد تتدللتتالعد تجعن العوالعو تتنلجعد تجعن العد اصتتنليتتاوا اللعدلىاي تتنلاتتتملعالعد ت اج لجعدي

تتااللصتتدلل

لتتاللصتتادللتت تتيلعدليتجلتتاالاتتالعدا تلعوملجعدل ادفتتاالعودعل تتنلجعدتتتيل اتتىلاتتتملعوا تاللعدلين تتنليل اساتتنلعدفرتتادلعودعل ل
جعدا االعودعل نلعدل تصنلعت ا لعوالعءعالعد النللالعاللعدتأ دللالصات الجدىنلعدليتجلاالعدجعلدللس الجلالأملعاتلعءل
عدتا دلعودعل لع عللالتأ دللالجاجدلعدالعوملعجلعدل ادفاا ل
ثانياً :اهمية البحث

لترتتت ضلعدعتتجءلاتتتملع ل تتنلعا تلعءعالعدتاتتل لجتتتدى دلعدليتجلتتاالعد تجعلدللل تالضل تتدلعد ت اج لجعدي

ل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل الجي تتاالا تتنلعدتتتيلت تتدملد تتالتت ت لعد ت اج لجعدي

تتاالعدتتمل

تتاا لجي تتاالص ت ا نلتت ت لعدل اتتتىلستتيلتا تلعءل

عدتا دلعودعل لجسلضلعدي جياالعودعل ن ل
ثالثاً :مشكلة البحث
فاءللعل

لتتاتملل تنلعدياثلسيلي االلد لص ا نلل اتىلعدلفت العديلجل السيلت ت للعدتاتاالعدتا تنلجستيلي تاال
اصلعد اول اليادتا دلعودعل لجي االلد لص ا ت مليفلضلعدي جياالعودعل نلاتتمللتجيفيلل تتي ملجلتجيف ال
السيلعدج عالللعد اعينلدلىايت م ل

ياىيلعدت

رابعاً :خطة البحث

لىلرلملعدياثلاتمللياأ التناجللعدلياثلعوجلهللف جملعد اج لجعدي

عوجلللف جملعد اج ،لجن للسيلعدأانيللف جملعدي
عد ت اج لجعدي
عد اج لجعدي

االج د لرن رلبلاتمللضتي الني السيل

اا،لعلالعدلياثلعدأانيلس تناجللس بلعدتالل لاالعدليتجلاالعدجعلدللستيل

تتاالجعدتا تتدلس تتا،لجرن رتتلبلاتتتمللضتي ت ا،لنيت الستتيللعدلضتتتىلعوجللعدتاتتل لاتتالعدليتجلتتاالعد تجعلدللستتيل

اا،لجنجع لسيلعدأانيلعدتا دلعودعل ،لأمل اتلنلعدياثلعدتيلرجفلنعلن الع ملعدنتاوجلجعدل تلااالعدتيل

نتجصللعد ا ل
المقدمة:

()1ل
عءل انتاللىايتنل
تيدلل اتىلعدلفت العديلجل ا تاد لعد واالعدتيل ت تالدللالرتنلعالتاللعدلىايتنلعودعل تنلرتج ت
راي نلعجللياصلللعملوا نللتالءاتللت عتا لالتللعدتج عالعالجعدا تاالعودعل تنلواتلعءعالعدللعايتنلجعدتتدى دلجعدتا تدلي تنل

لست للرتتج االعدلرتتةجد نلجعدن عا تنلجعو تلعفلاتتتملعدعءلعدتج عالعا،لجدلتال انتتاللىايتنل ت هلعدل اتتتىل تيللىايتنلعدعل تتنلدت د لتيتتدل
الت نلال لعوددنلجعدليتجلااللالع ملعوالعءعالعدتيل اىلات العد املي الىيللعد لج لسيلعدتا تدلعودعل للت لعدل لجيتفل

عدت ل لت تتىلعدل ادفتتاالعودعل تتن،لس تتدلتتت تتمل ت هلعدل اتتتىلليتجلتتاالتتيتتتدلياالتتاللعد تتللجعدتيت للجعرتتاءللعرتتتيلاللعدرتتتضنل
لجرجءلعدتي للعدتيلتةأللسيللصاد لعدج عاللللاللصادلللتيددللع ل العد اج لجعدي

اال ل

المبحث االول

ل تيدلعد اج لجعدي

مفهوم الشكاوى والبالغات

االعدتيلتصللعدملاتملعدا االعودعل نللالجراوللعد تفلاتالعدل ادفتاالعودعل تنلجعدتتيل

ويدللالعت ا لعوالعءعالعد انجن نلياتدلعدلجيتفلعدل تادفلييتدلعدتأ تدللتالصتات الجدىتنلعدليتجلتاالعدتجعلدللس تاللتالضل تدل
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عدتاتتل لجال ت لعوددتتنلجعدليتجلتتاالعدلتيت تتنليتت ت لعد ت اج لجعدي

تتاا،لجدتجىتتجفلاتتتمل د ت لرتتجفلن رتتمل ت علعدلياتتثلاتتتمل

لضتي الني السيلعدلضتىلعوجلللف جملعد اج ،لسيلا النتناجللسيلعدلضتىلعدأانيللف جملعدي

اا ل ل

المطلب االول
مفهوم الشكاوى

دترت ضلعدعجءلاتمللف جملعد لاج ،لويدللالعدتضلدلدتيل ف ا،لجي االعدا نلعدتتيلت تدملعد تا،لجعدضتلدلعدتتيلت تدمل
ي الجي االلعلجن ا لج عللالرنتناجدبلسيلأ أنلسلج لاتملعدتياىى ل ل
الفرع األول
تعريف الشكاوى

تيتتدلعد ت اج لعاتتد لعدجرتتاوللعدتتتيلتاتتل لي تتالعدتتداج لعدااعو تتنلع لنصتتالعدف تللل(ء)للتتالعدلتتادللعوجدتتمللتتالىتتانجال

ءصجللعدلاا لاالعدااعو نللىمل()32لدرننل1791لعدليدلل()3ل(تال لعدداج لعدااعو نلي ج ل تفج نلعجلتال ل تن

)ل

()2لجدمل يضللىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو نلعدناس لتيل فتالدت ت ج ()4لجىتدلالس تالييتضلعديتااأ اليأن تال(عدتتيتملعدت ل دلتبل
عدلتعتتللللتتالعدال لتتنلعجللتتال تتجملل التتبلىانجنتتالءجلعدلانتتيلات تتبلعدتتملعدا تتاالعدل تصتتنلج ضتتتىلس تتالعت تتا لعوا تلعءعال
()5

عد انجن نلعدلللت ىلعدال لن)

ل

جالستتالع عتتاليان تتال(لعدتيتلتتاالعدتتتيل ت تتدملي تتالعدلجعضنتتجالعتتدلالتتلللي ت التتتملعت تتا هل ت فلعد تتانجالءجلعتتدل
()6

عدلجيف الدتا االعدل تصنل جعاجالس بلعد صجللجعد تللسيلعدا االعودعل )

ل

علالاتمللرتج لىجعن العدتأد ىلعديلعى نلجعدل الننلستملنادلتيل فتاللاتددعلدت ت ج لعولعالييتضلعدف تاءلجعت لد تال

تيل فتتاليان تتال(لعدتيي تتللاتتالعلعدللعد ت صلعد تتانجنيلضي ي تتال تتاالعمللينج تتاليتتأالعدفيتتللنتتااملاتتالعدل ادفتتنلعجل تتلدلدت تتانجال
ءادثلنجااللالعوعلعللرجعءليل دملعد ج لنفربلءجلي

()9

اص)

صللالعل

ل

ج ت د لعداتتالليادنرتتينلدت تجعن العد اصتتنليتتالا اللعدلىاي تتن()8لستتتملناتتدلتيل فتتالللاتتددعلدت ت ج ،لجعنلتتالجلداللفتتلدلل

عد اج لعلالعدل املعد اصنليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل

ج ل تتالتيل تتفلعد ت ج لعتتلالعضتتاللعديلتتللعودعل ليان تتال(عسصتتاطلعد ت صلضي ي تتال تتاالعمللينج تتالاتتالل يتتتبل
يصتتجلللتال ل تتنلعلتتاملعدا تتاالعدتا تتنلجعودعل تتنلجعدلىاي تتنليات تتا لعوا تلعءعالعد انجن تتنلعتتدلعدلجيتتفلعد ت ل تتادفلجعايتتاال
جي فتبلعجلىاملييللللالعوالتاللعدلايتجلللات تبلللتالترتيىل لىتالدت تانجالعجلء تلليلصتتانلعو ت اصلعجللصتتانلعدتدعوللل

عدتيل يلللي ا) للل ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالفرع الثاني

الجهة التي تقدم اليها الشكاوى

لاتتددلىتتانجالعصتتجللعدلاا لتتاالعدااعو تتنلعدا تتاالعدتتتيلت تتدملد تتالعد تت لاج ()7لج تتيلىاعتتيلعدتا تتدلجعدلا تتدلجع ل
لرةجللسيللل العد لضنلعجلع للالعاعاءلعدعيضلعد عاوي،لعلالع علال العدداج للالعودااءلعدياملسأنبل تمللالضل دل

ع يالل ت دملعدملع للن م()11لجعدل صجدلياد ج ل نالعد ج لعدتيل اجالد لللاللانيلات بلعجللتعتللللتالعدال لتنلاتتمل
يجىج لعدال لنلعال جمليت د ل الجد سلعد ج لعدتيلجلداليتادف للل(ء)للتالعدلتادلل()2للتالىتانجالعصتجللعدلاا لتاالعدااعو تنل
()11

عدتيلعدالالت د ل اللالعدلانيلات بلعجللال لأتبلىانجنالسيلالعومللاددل
س ملعدلتعللللالعدال لنلعجللال جملل البلىانجنا،لعجلع ل

لعلتالعو ت اصلعدت ال جلتجاليت تد ملعد ت ج ل
()13

صلاتمليجىجا العجلع يالللالعودااءلعديام

ل
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علالاتمللرتج لعد جعن العدلىاي نلجلن العوللل59لدرننل3114لس دلاددلل اتتىلعدلفت ت العديلتجل اليتت تيلعد ت اج ل
لجاتتددلنتتج لتت ت لعد ت اج لج تتيلتت ت لعدلتيت تتنليأالتتاللعد تتللجعدتي ت للجعرتتاءللعرتتت دعملعدرتتتضنلجرتتجءلعدتي ت للعدتتتيلتتتةأللستتيل
لصاد لعدج عاللل()12لجنل لعالعوللل59لدرننل3114لعدليدللدمل رتمللعد ت اج لعدتتيلتنيل تالتتت لعدل اتتىلاتتملجاتبلعدتاد تدل
جعنلتتالاتتاءالايتتالعالاالتتنلللتتالترتتيىلستتيلنيتتللتتت لعدل اتتتىلستتيلع تتتىلعد ت اج لجىتتدل تتةد ل دت لستتيلييتتضلعوا تتاالعدتتمل
عدتدع للسيلالللعدا االعد اعينلدلىايت ا ل
لجدمل اددلعوللل59لدرننل3114لعدليدللعو

اصلعدلينت اليت تد ل الجعنلتالع تالللعدتملتت تيلتتت لعدل اتتىلعد ت اج ل

لتالع للصتدللجعدتا تتدلس تالللتتالترتيىلي تاملتتت لعدل اتتىليتتادنيللييتددل ي تتلللتالتتت لعد ت اج لجىتدلا تتفلعديااتثلاتتتمل
الللعاصاو نلديددلعد ت اج لعدتجعلدللدل تتىلعدلفتتللعديتاملدتج عالللعددع ت تنلدترتنجعال3111هل3113هل3112هل3114لج لتال
ل()14

لي السيلعدادجللعدناه

ل

ل
ا نلجلجد ا ل

عدرنن ل

ال

اددلعد اج ل

1ل

 2227ل

3ل

 2174ل

2ل

 3376ل

 3113ل 1283لعدلجعضن الليا للل ل

4ل

 3188ل

 3112ل عدلجعضن الليا لل ل

5ل

 1848ل

 3114ل عدلجعضن الليا لل ل

 3111ل 2141للالعدلجعضن الليا لل ل
388لدعوللل ةجالعدلجضن اهلعولاننلعديالنلدلاتسللعدجالعء ل
 3111ل 2175لعدلجعضن الليا لل ل
77لدعوللل ةجالعدلجعضن اهلعولاننلعديالنلدلاتسلعدجالعء ل
713للصادللل تتفن ل

ج ايلللالجلدللال تي :ل
 1لااتملعديلتتللعدت لت ت لجمليتتبلل اتتىلعدلفت ت العديلتتجل الستيلتت تتيلعد ت اج لجتات ت تتالجد علرتتت الجعت تا لعواتلعءعالعد انجن تتنل
ي أن ا ل
 3لتناىصلاددلعد اج للالي الاامل3111لجاامل3114لينرينل %55ل
 2لتيددللصادللت د ملتت لعد اج لدل اتىلعدلفت العديلجل ا ل

الفرع الثالث

طرق تقديم الشكاوى ومضمونها

()15

للء تاللىتانجالعصتتجللعدلاا لتاالعدااعو تتنلعدتملعنتتبلتاتل لعدتداج لعدااعو تتنلي ت ج ل تتفج نلعجلتال ل تنل

لجت تتجال

فج نلاندلال لعا لعدل ت يلعدا االعدتيلادد العد تانجالج ضتتىلعت تا لعواتلعءعالعد انجن تنللتال تللعال تدملضتيتالل تجيتال

جت جالتال ل نلاندلال دملضتيتالل تجيتال()16للجعلال انتاليصتجللل تفج نلسلينتاهلعالعدل تت يلعىتصتللستيللضاديتتبلاتتملعداانتىل
عدا عاوتتيلدجالعدلتتدنيللتتادمل ضادتتىلص تلعانليا تتبلستتيلعدتيتتج ضلاتتالعدعتتلللعلتتالع علىتتدلاليصتتجلللتال ل تتنلس ت عل ينتتيلعال
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عدل تتت يل ضادتتىليإت تتا لعوا تلعءعالعد انجن تتنلعتتدلعدلتتت ملستتيلعداانتتىلعدا عاوتتيللجعداانتتىلجعدلتتدنيلليتتاللتتادمل صتتلطلعدل تتت يل
ي

()19

فل د ل

ل

علالعوللل59لدرننل3114لستمل اددلضل نلت د ملعد اج ل لجلعلجن الجعنلالع تاللعدتملتت تيلتتت لعد ت اج للتالع ل

لصتتدل()18لدجالتاد تتدلس ل تالدتتجل انتتالتت ت لعد ت اج لتال ل تتنلعمل تتفج نلج تتل لييتتضلعديتتااأ العنتتبلويتتدللتتالل علاتتاللييتتضل
عور تتسلعدت تتيل ا تتىلات تتملعدلجي تتفلعجلعدلت تجعضالعدت ت ل تتلجملت تتد مل ت ت ج لس ل تتال تيت تتدلياديل تتللعودعل لرت تجعءل ان تتالتتت ت ل
عدلجعجااالتلسلا جىبلعملوللن ا :ل

 1لت د ل الجس الدإلالعءعالعد انجن نلعدملعدلو سلعودعل لعدليا للعجلعدلو سلعواتملييدلعرتنفا ل لجراوللعواتتلعضل

جعدتيتملسيلنضادلعديلللعودعل ل
 3لعالت تتدمليصتتجلللتال ل تتنللنتيلتتنل لجتجاتتبلعدتتملعدرتتتضاالعدل تصتتنلتيتل تالاتتالتفاصت للعدل ادفتتنلعدجعىيتتنل ارتتمل
عدلجيفلعدل تادفلجعد ت جدلجعوددتنلجعدجأتاودلجل تاالعلت ايتبلجالانتبلجىتدلت تجالىاصتلللاتال تللييتضلتتت لعدتفاصت للانتدلال
()17

ت جال للليتجلنليادنرينلدتل ت يل

ل

المطلب الثاني

مفهوم البالغات

لللتتالجرتتاوللع صتتاللعديتتتمليتتادالعوملجعدل ادفتتاالعدتتملعدا تتاالعدل تصتتنليتتادتا دلجعدا تتاالعدلىاي تتنلجعودعل تتنل تتجل
عدي

ال لعدداج لعدااعو نل لجتت لعوالعءعالعد انجن نلدتتال لاالعدا ن،لجدتجىجفلاتمل د لويتدللتال
االجعد ليلجايبلت ل

ي االتيل فلعدي

اا،لجعدا نلعدتيل دملعد الجضل نلت د لبلج د لسيلأ أنلسلج لاتملعدتياىى ل
الفرع االول

تعريف البالغات

لدملتجلدللييملعد جعن العوالعو نلجعونعياض نلتيل فاللاددعلدتي

االجلن الىانجالءصجللعدلاا لاالعدااعو نللىمل

32لدرتتننل1791لعدليتتدللج ت د لعولتتلل59لدرتتننل،3114لعولعالييتتضلعدف تتبلالستتبليأنتتبل(لعيت طلعدرتتتضاالعدل تصتتنلاتتال
جىج لال لنلرجعءل انالعدال لنلجعىينلاتمل ت صلعدل يتللعجللادتبلعجل تلسبلعجلاتتمل ت صلعد تللعجللادتبلعجل تلسبلجىتدل
()31

ت جالعددجدنلعجللصادا ال يللاللعواتدعء)

ل

لجعاتيلهلع لجاليأنبلع لجللللاتنللالللعاللعدتا دلج صدليتبلتيت طلعدرتتضاالعدتا تنليجىتج لال لتنلنتصلات تال

عد انجالعداناوي()31ل ل

علالاتمللرتج لعديلللعودعل لسيلسبلع لجاليأنبلعات ملعدرتتضاالعدل تصتنلاتالجىتج لل ادفتنلرتجعءل انتالجعىيتنل
اتمل

()33

صلعدل يللعمللادبلعمل لسبلجىدلت جالعددجدنلعجللصادا ال يللاللعواتدعء

ل

ج ل تتالتيل تتفلعو ي تالليأنتتبلت تتد ملعدليتجلتتاالعدتتملعدا تتاالعدتا تتنلجعدلىاي تتنلجعودعل تتنلجعااضت تتالاتلتتاليتتادالعومل
جعدل ادفاالعدللت ينلجتاج د مليالددنلجعدليتجلاالجعدجأاودلعال اناللتجسلللد لضلعت ا لعوالعءعالعد انجن نليادلللت ي ا ل
الفرع الثاني
الجهات التي يقدم لها البالغات

()32

لاتتددلعدل تلتل لعدي علىتتيلعدا تتاالعدل تصتتنلعدتتتيل تتدملد تتالعو يتتاللج تتيل تتلللتتالىاعتتيلعدتا تتدلعجلعدلا تتدلعجلء ل

لرةجللسيللل العد لضنلعجلع للالعاعاءلعدعيضلعد عاوي()34لدجالعال ي اليادتاد دلعدا نلعدتيل دملعد العو ياللعجول

لجلتالأتمليارتتتضاانلعدل يتللعال تدملعو يتتاللستيلع لا تنللتتالعدا تاالعدلاتددللجارتتنالسيتللعدل تل لستتيل دت لاتتمل رتتتض ل

سلطات مكاتب المفتشيـن العمومييـن في التحري والتحقيق بالشكاوى والبالغات
م1م1عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري

عدل يللعال دملعدليتجلاالعدلتجسلللدد بلاالعدال لنلسيلعىلىلا تنللتالتتت لعدا تاالاتتملولت تفتيلليتادملعدال لتنلجاتتمل
تتت ت لعدا تتاالعت تتا لعوات تلعءعالعد انجن تتنلجعيت ت طلعدا تتاالعدل تص تتنلس تتيلعدتا تتدلس تتيلعدال ل تتنليي تتدلتاج تتد العر تتملعدل ي تتلل
()35

جتفاص للعدال لنلجعرملعدفااللجعدلانيلات بلعال االليتجلال

ل لجسيلنضادلعديلللعودعل لس دلت دملعدي
()36

اصنلدت اج لسيلعدجادعالعودعل نلعدل تصنلعجللالضل دلصندجدل اج لعدلجعضن ال

لجىدلت دملعدي

االعدملل اتىل
االعدملعا تالل

عدلىاينل عدلين نليل اسانلعدفرادلعودعل لجلن الل اتىلعدلفت ت العديلتجل الجلتالا تاالجلصتادللل تتفتن،ل لجستيلعلدنتملاتدجلل
()39

االعدل دلنلدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعدنفضلديامل3119لجديامل3118ل

ي الاددلعدي

اددلعدي

ال

عدرنن ل

اا ل

االعدلناال ل

عدي

ل

ي

االى دلعدلتايين ل

1ل

 1912ل

 3119ل

 1245ل

 258ل

3ل

 1377ل

 3118ل

 1153ل

 149ل

علالاددلعدي

االعدتيلىدلالدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعديتد االجعو اللعديالنل3117لجل3111ل()38لس ي :ل
اددلعدي

ال

عدرنن ل

اا ل

1ل

 393ل

 3117ل

3ل

 468ل

 3111ل

الفرع الثالث

طريقة تقديم البالغات ومضمونها

للدتتملتاتتددلعد تجعن العوالعو تتنلجعد تجعن العد اصتتنليتتالا اللعدلين تتنليل اساتتنلعدفرتتادلعدضل تتنلعدتتتيل تتتملس تتالت تتد مل

عو يتال،لس تتدل تتدملتال ل تتاللتالضل تدلال عتتنلل تجيتتنل()37لجىتتدل تتدمليصتتجللل تفج نليارتتت دعملا تتاالعد تتاتفليأنجعاتتبلعجللتال
ضل تتدلعدف تتا سلعجللت تالضل تتدلعر تتت دعمل تتي نلعونتلن تتاليجعر تتضنلعديل تتدلعود تلجن تتيلعجلعد ض تتجضلعدر تتا ننلعدت تتيلت ص تتصل
()21

االج اج لعدلجعضن ال

ورت ياللعدي

جىتتدل ت للستتيلعدي

لل

تتاالعدل دلتتنلتفاص ت للدى تتنلاتتالعدال لتتنلجعدل ادفتتاال ارتتملللت تتىلتت ت لعدا تلعوملجعدل ادفتتاال

جعرتتياي الجل تتاالعلت ايتتبلجالانتبلجعدجأتتاودلجعوددتتنلعدتتتيلتتتدللاتتتمل دت ،لجىتتدل ا تتللييتتضلعدتفاص ت لل تتأال تتجالل تتدملعدتتي طل
()21

لا جللعد ج نلعجلادملتجسللعوددنلجعدليتجلاالعد اس نلاتملعو يتال

عدي
ي

لس تدليت الل تتىلعدلفتتللعديتاملدتج عالللعدتنفضلعالاتددل

تتاالعد تجعلدللعد تتبلل تالضل تتدلعد تتضلعدرتتا الديتتامل3119ليت تتولات تجعديل()1245لي

()23

ال

ل

للللللللستتيلات الي ت الل تتتىلعدلفتتتللعديتتاملعالاتتددلعدي
()951لي

تتاللجستتيلا تتامل3118ليت تتول1477ل

()22

ال

تتاالعدتتتيلتتتملعرتتت يتالل تالضل تتدلعد ضتتجضلعدرتتا ننلديتتامل3111ل

ل
المبحث الثاني

التحري عن المعلومات الواردة

لييدلت د ملعد اج لجعدي

بالشكاوى والبالغات والتحقيق فيها

االي تأالعدل ادفتاالعدللت يتنلتيتدءلالت تنلعدتاتل لجت تدفلعدتملالت لعدليتجلتااللجعوددتنل

اتتالتت ت لعدل ادفتتاالجعرتتياىلعلت اي تتالج تتلللتتاللتتال تتأنبلعال تتةد لعدتتملليلستتنلليادل تتا،لج نتتال تتأتيلدجللل اتتتىلعدلفت ت ال
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عديلتتجل الع لت تتجملياد تتفلاتتالعدل ادفتتاالجا تلعوملعدفرتتادلعودعل لجعدلتتاديليادتيتتاجالل ت لعدا تتاالعودعل تتنلجعوا تاللعدلىاي تتنل
عدل تصنلجعدتا دلس الج عللالرنتناجدبلسيللضتي النتناجللسيلعدلضتىلعوجللعدتال لاتالعدليتجلتاالعدتجعلدللستيلعد ت اج ل

جعدي

االأملني السيلعدلضتىلعدأانيلعدتا دلعودعل ل

المطلب االول

التحري في المعلومات الواردة في الشكاوى والبالغات

دترت ضلعدعجءلاتمل د لويدللالت ر مل ت علعدلضتتىلاتتملستلا النتنتاجللستيلعدفتل لعوجللتيل تفلعدتاتل لأتملنيت ال

سيلعدفل لعدأانيلدجللل اتىلعدلفت العديلجل السيلالت نلعدتال ل
الفرع االول

تعريف التحري

لدمل ع لعدل ل لعديلعىيلتيل فاللاددعلدلصضت لعدتال لسيلعد جعن العوالعو نلعجلعونعياض نلعولعالعدف بلعتاتبلعدتمل

تيل فتتبليأنتتبل(عا تلعءللتتالعا تلعءعالعدياتتثلاتتالعدل ادفتتاالج يتتدللتتالضتتلدلال ت لعورتتتدووالعدتتتيل صتتدلي تتالعد تتفلاتتال
عدل ادفاالجعدياثلاالعددت اللال

()24

للا االعدتا د)

ل

جتيدلللاتنلعدتال للالعدللعاللعدل لنلعدتيلت جملي العدا االعدل تصتنليالت لعوددتنلجتتدى الي تنلعاادت تالعجلاتدمل
عاادت تتالعدتتملعدا تتاالعدتا تتنلارتتىلعا تتاملعد تتانجالج ل تتالتيل تتفلعدتاتتل ليانتتبلالت تتنلال ت لعوددتتنلجتتتدى الوأيتتاالجىتتج ل
عدل ادفاالجنريت العدملللت ي التل دعلوصدعللىتلعللعلتاليإاادتنلعدل ادفتاالعدتملعدا تاالعدلىاي تنلعدل تصتنلعجلعدتملعدا تاال
عودعل نلعدتيل نتليلد الللت ىلتت لعدل ادفاا ل

الفرع الثاني

دور مكاتب المفتشين العمومين في عملية التحري

ترتتيملل ات تتىلعدلفت ت العديل تتجل العد تتملت تتجس للعدليتجل تتاالجعوددتتنلعدلتيت تتنليأال تتاللى تتدلت تتجالتالعل تتنل()25لس تتمل

ل تفجالسيلنضادلل ال مليادتال لاتالعداتلعوملعدلتيت تنليأالتاللعد تللجعدتيت للجعرتاءللعرتت دعملعدرتتضنلجرتجءلعدتتدي للعدتتيل

تتتةأللستتيللصتتاد لعدتتج عالللجعت تتا لعوا تلعءعالعد التتنلي تتأن الجت ت ملساجع تتال()26لجدتتبلستتيلرتتي لل د ت لعدللعايتتنلجعدتتتدى دلاتتتمل
الت تتاالعدتتج عالللجل ال تتالدتجىتتجفلاتتتملار تتالت تتدي للعدلصتتلجساالج ف تتاءللعودعءلجسياد تتتب()29ل ل تتالد تتبلعدتا تتدلعجلعدلي تتادللل
()28

يتتادتا دلستتيلعالتتالل تتااملعن تتالتنضتتج لاتتتمل تتللعجلتيت للعجلعرتتاءللتصتتلفلعجلاتتدملعد ف تاءلل

لجلتتالعاتتللتل ت التت ت ل

عدل اتتتىلس تتيلعدعءلعوال تتاللعدلص تتلطلد تتالعد تتاملي تتاللنت ت لعدل تتل لعدي على تتيلع لس تتلدلعجلتنيت ت ملالىت تتنلتتت ت لعوال تتاللعد ال تتنل
ورت للعجلتنف لعجلعرت لاللعالعءعالعدتدى دللعدلاديلعجلعدتا دلعجلعدللعاينلعجلاندلى تاملعدلفتتللعديتاملياد تلج لس تالعجل
ستتيلعأنتتاءلتنف ت العجلعرتتت لاد ا،لعجلعدا تجدتتنلدجالاصتتجدبلاتتتملعدجأتتاودلعدلتصتتتنليتتأ للجعتتج لى تتدلعدنيتتلل تيتتتدليتإالعءعال
عدتدى دلعدلاديلعجلعدتا دلج ع لعد ل تجالي د لدتتا دلجعدل ا نلعد عاو نل()27ل ل ل

جىتتدل تتاالدتتال تتاالعدتتتيلتال تتالل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل الدجللل تتملستتيلل اساتتنلعدفرتتادلعودعل لع ليتتتوللالتتلل

عدليادولعدلجصتمليإاادت تالنت اتنلعدتال تاالعدتتيلعا عل تالل تتىلعدلفتتللعديتاملدتج عالللعدتنفضلديتامل3119للتاوت الجألان تنلا تلل
لت جالد ناللسيلا اليتوللالج لعدليادولعدلجصمليإاادت الديامل3118للت تاللجرتتلاونللت تجالد نتال( )41لجىتاملل تتىلعدلفتتلل

عدياملدج عالللعددع ت نلياديد دللالعدتال االدتتأ دللالصانلعدي
االجعدي
عدتال ل
ل

االعدجعلدللعد بللالعد أل ( )41ل

االعدجعلدللعد بللال أللعدن عا نلجعدادجللعآلت ت الاتددلتتت ل

سلطات مكاتب المفتشيـن العمومييـن في التحري والتحقيق بالشكاوى والبالغات
م1م1عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري

عدرنن ل

عدي

اددلعدي

االعدجعلدلللال

االعدلنااللييدل

عدي

االى دلعدلتايين ل

أللعدن عا ن ل

عدتال لان ا ل

 3119ل

 194ل

 146ل

 38ل

 3118ل

 195ل

 149ل

 11ل

 3117ل

 351ل

 333ل

 38ل

 3111ل

 222ل

 123ل

 311ل

 3111ل

 293ل

 313ل

 161ل

 3113ل

 262ل

 128ل

 315ل

 3112ل

 136ل

 59ل

 67ل

 3114ل

 64ل

 23ل

 23ل

المطلب الثاني

التحقيق اإلداري

ايللعدل ل لعدتا دلعودعل لعدجر تنلعد انجن نلدلراءدنلعدلجيتفلاتالعدل ادفتاالعدتتيل لت ي تالج صتدليتبل(لعاتلعءل
ىانجنيلعجدملت جمليبلرتضنلعدعل نلل تصنل دفلعدملعد فلاالا نلعلت اىلعدل ادفنلعونعياض نلجعدجصجللعدمللياىينل

للت ي السيلااللأيجت ا)ل(،)43لد عللرملعدل ل لعالعءعال اتىلاتتملعدا تاالعدل تصتنلعودتتاعملي تا،لج ت عللارتجفلني نتبلستيل
سلا النتناجللسيلعدفل لعلجللتالعءعالعدتا دلعودعل لجلالأملنتناجللسيلعدفتل لعدأتانيلرتتضاالل اتتىلعدلفت ت العديلتجل ال
سيلعدتا دلعودعل لجسلضلعدي جياالعونعياض ن ل
الفرع االول

اجراءات التحقيق االداري

نصلىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدللاتملعدجعاياالعدتتيل اتىلاتتملعدلجيتفلعودتتاعمل
ي تالج ت د لعدلايتتجلعالعدتتتيلات تتبلتانتىلعلت اي تتالستإ عللتتالعلت تتىلعدلجيتتفلل ادفتنلعدعل تتنلعجلع تتلليجعايتتاالجي ف تتنلعجلعتتتمل
يفيلللالعوسياللعدلايتجلللات تب،لجاتىللياىيتتبليإاتد لعدي جيتاالعدتتيلاتدد العد تانجالج تيل(لدفتالعدنيتل،لعونت علل،لىضت ل
()44

لعتى،لعدتجي خ،ل عن اصللعتى،لتنا للدلان،لعدفصل،لعديال)لجىدلاددلعدل ل لعوأاللعدلتلتينلاتملتت لعدي جياال

لل

لجاددلعدل ل لعالعءعالعدتا دلعودعل لع عللال ادفلجعاياالجي فتتبلعجلىتامليالالتاللعدلايتجلللات تبلج دت لاتتمل

عدناجلعآلتي :ل

 1ى تتاملعدتتجا للعجللو ت سلعدتتدعوللليت ت للدانتتنلتا تتنللتتاللو ت سلجاعتتج الاتتتملعال تتجالعاتتدلعاعتتاءلعدتانتتنلعدتا تتنل
ااص ت لاتتتمل ت ادللءجد تتنلستتيلعد تتانجا،لدتتا تتدلل ت لعدلجيتتفلعدل تتادفلستتيلع لىع ت نلل لتتال تتاالنجا تتالجااتتملعدل ادفتتنل
عدللت ينل()45لجدمل اددلعدل لل لعددلاتنلعدجي ف تنلدتلو سلعدتاتاالعدتا تنلجعاعتاو ال جنت لجالعاتتملدلاتنللتالعدلجيتفلعدت ل
اتتل لعدتا تتدلليتتبلياددلاتتنلعدجي ف تتنلنفر ت العجل جنت لجالااصتتت الاتتتمل ت ادلللجعا تتنلد ت ادللعدلجيتتفلعدل تتادفلعجلعاتتتمل

لنب،ل لجلالأملسإالعد عللعالعدتيلتصدلللالعدتااالعدتا
عد للجياضتن لج عللاىعمليبللاتسل جل لعددجدنل(

نلعدل تنل

سالدت

تنلعدتيلنصلات العد انجالتيدللي ينليي ىل

لجا ثلعالعد ونلعديالنلسيللاتسل جل لعددجدنلتتل لعالجاتجدل
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اعتتجل عليت لستتيلعدتانتتنلعدتا تتنلعدتتتيلعجصتتاليفتتلضلعدي جيتتنلياتتدلعدليتتتلضلجدتتجل تتااليصتتفنلل علىتتىلس تتبلل ادفتتنلصتتل انل
دت ت نلعدلنصجصلات السيلعديندلعجوللالعدلتادلل()11للتالعد تانجاللىتمل14لدرتننل 1771لجلعالعد ت تنللتالعدنيتاملعديتامل

جو اتتجالل ادفت تتا)()46لس تإ عللتتال ت تالعدتانتتنلياد ت ت نلعدلنصتتجصلات تتالستتيلعد تتانجالستتاالعدتا تتدلل ت لعدلجيتتفلعدل تتادفل
عدلااللعد ال اىلعال جالتال عللس ل اجالى ال اليادتا دلعد فج لج علعتلااللتالعتلاناالعدتا تدللت لعدلجيتفلجد تال
لاتتتملال ت لعدلرتتتندعالجعوددتتنلجعدي انتتاالعد التتنل

ستتيلرتتي للعدعءلل لت تتالرتتلا لجتتتدج العى تجعللعدلجيتتفلجعد ت جدلجعوض ت

ودعءلعالاد تتالجعناتتاالعدتا تتد،لجييتتدلعونت تتاءللتتالعدتا تتدلتاتتللللاعت علللتتتدجالس تتبللاعت تتتبللتتالعاتلعءعالجلتتالدجنتتتبللتتال
عى تجعللل ت لت تتد ملتجص ت ات العدلرتتيينليفتتلضلعاتتد لعدي جيتتاالعدلنصتتجصلات تتاليادلتتادللعدأالنتتنللتتالعد تتانجالعجلييتتدمللرتتاءدنل
عدلجيفلج تدلعدتا تدلعجلعاادتنلعدلجيتفلعدتملعدلاتا ملعدل تصتنلع عللتال ت للسيتتبلال لتنلن تأالاتالجي فتتبلعجلعلت اي تال
()49

يصتتفنلعدلرتتل ن

لجييتتد الت تتجملعدتانتتنليلس ت ل تتلل د ت لعدتتملعدا تتنلعدتتتيلعااد تالعدلجيتتفلات تتالد تتلضلعدلصتتادىنلاتتتمل

تجص ت ات الجعدتتجا للجلو ت سلعدتتدعوللل تتلللتتتامليادلصتتادىنلاتتتملتجص ت االعدتاتتاالعدتا تتنلستتتبلعدلصتتادىنلعالتتتجسلالعد نااتتنل

يأالاد تالجدتبلعال لد تالعدتملعدتانتنلنفرت الد تلضلعو ت ليادل ايتاالعدلأيتتن،لجد تاللاعداتللع عللتالعصتلالعدتانتنلعدتا تتنل
اتملل الجلسيتبلللللع ل لد لضلعدلصادىنلجدملتتجسللعد ناانلدد لعدجا للعجللوت سلعدتدعوللللتلللع تل لسلتالعداتل لنتل لعال
لء
صاللعدملت

للدانتنلتا تنلع تل لد تلضلعدتا تدليادلجعتج لستإ عللاتجصتتالعدتملعدت ءل لنفرتبلعدت لعنت تالعد تبلعدتانتنل

عدتا تتنلعوجدتتملجلسيتتالعدلاعتتللعدتتملعدتتجا للعجللو ت سلعدتتدعولللنفرتتبللجعصتتلالعدتانتتنلاتتتمل ءل تتالستتيلاتتاللاتتدمللصتتادىنل
تجصت ات الس تتلل تتتملعديلتتللستتيلات تتنللفل تتنلءجللتتا ع لدتتمل تنتتاجللىتتانجالعنعتتياضللتتجيفيلعددجدتتنل دت لجن تتتلطلععتتاسنلس تلللعدتتمل
عدلادللعديا لللتتنصلاتتمللتال تتي:ل(دتتجا للعجللوت سلعدتدعوللللصتادىنلتجصت االعدتانتنلعدتا تنلستيلاتاللىنااتتبليإالعءعت تال
جتجصت ات العجلاتتدملعدلصتتادىنلاتتتملتجصت ات الستتيلاتتاللاتتدملىنااتتبللت لي تتاالعورتتياىلعدلجايتنليت د لستتا عللاعصتتلالعدتانتتنل
اتملتجص ات الستبلت

للداننلتا

نلع ل لجتيتدلتجصت ات الياتتن)لجاتتملعدتجا للعجللوت سلعدتدعولللل علاتاللاتدجدلصت ا اتبل

سيلسلضلعدي جياالعودعل نلسادجا للسلضلع الللالعدي جياالعدلاددلليادلتادلل()8للتالعد تانجالاتتملعدلتجيف العدت ال تملدجال

دلانللد للاام لجدلو سلعددعولللعجلعدلجيفلعدل جللسلضلا جينلدفالعدنيللجعون عللجىضت لعد علتتىلدلتدللولتتاتاجال لرتنل
نليي جينلع دللالعدي جيتاالعدلت جلللسيتتمللوت سلعدتدعوللل

ع املجعدتجي خلاتملعدلجيفلعدل ادف،لعلالع علعجصالعدتاننلعدتا
()47

عجلعدلجيفلعدل جللعاادت الدتجا للدتيالس ا
علالع دلجيفلعد ل

للدلانللد للااملسلالسجدلستتجا للسلضلا جينلدفتالنيتللعجلعونت عللعجلىضت لعد علتتىلانتدل

عت انبلال ل ادفلعد انجا،لعلالع عل االعدفيللعدللت ىل تضتىلا جيتنلع تدلللتال تجلل تجلليتبلسيت تبلعال يتلضلعولتللاتتمل
لات تتسلعد تتجالعءللتع تتلنالعوىتت تلعطليف تتلضلعدي جي تتاالعدلنص تتجصلات تتالىانجن تتا،لجدتلجي تتفلعدلياى تتىلعدضي تتالس تتيلعدي جي تتاال
عدلفلجعنلات ب()51لجىدلاددلعدل ل لعدا نلعدل جدنليفلضلعدي جينلج مل لللا :ل

()51

 1لعدجا للج صدليبلعدجا للعدل تصل لجييدللو سلعدا نل للعدللتيضنليج عالللجالعلللد علعد لض
 3للو سلعددعوللل لج للل لللا :ل

للللللللء لج للعدج عالللجلال جليدلاتبللالعصااىلعددلااالعد اصنلللال د لجالت
ى لعدلد للعديامل ل

()53

ج لعدلجيفلعد ل جدبلعدجا للص ا نلسلضلعدي جين

ج تلضلس لال جللدبلص ا نلسلضلعدي جينللال تي :ل

ل

لل

ل

سلطات مكاتب المفتشيـن العمومييـن في التحري والتحقيق بالشكاوى والبالغات
م1م1عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري

 1لعال جاللجيفالج جل لل

صلا دالعد بلجي فنلدع تنلسيلل

لعدج عالللعجلعدا نل تللعدللتيضتنليتج عالل()52لجدتمل اتددل

عد انجالعددلانلعدجي ف نلدتلجيفلعدل جلليص ا نلسلضلعدي جينلعجل دلتبلجس لالع عل تاالعىتللدلاتنلجي ف تنللتالعدلجيتفل
عدل تلعدلتجا تتبلعدي جيتتنلدتتبلجنتتداجلعدل تتل لعدتتمللتتن لتت ت لعدص ت ا نلدتلجيتتفلعد ت ل ت للعددلاتتنلعوجدتتمللتتالر تتملعدتتدلااال

عدجي ف ن ل

 3لعال جالت ج للعدجا للص ا نلسلضلعدي جينلدتلجيتفلستيلاتدجدللتال لتتت للتالصت ا االيفتلضلعدي جيتنلعجلعىتلللتال
د لعجلعال تمللن لص ا نلسلضلعدي جينلاتملال للجيفيلعدج عالللعجلييضللن ا
الفرع الثاني

سلطة مكاتب المفتشين العموميين

بالتحقيق اإلداري وفرض العقوبات االنضباطية

ت جملل اتىلعدلفت العديلجل اليللالرنلدجللل ملسيللااللعدتا دلعودعل ()54لج جال د ليضل ال لا :ل

علدللعد الاالضل دلعد اج لجعدي
 1عدتا دلعودعل لعد لتال بلتت لعدل اتىليناءلاتملعدليتجلاالعدج ل

اا

 3عدليادللليادتا دلسيلعالالل ااملءن التنضج لاتملءالالل للعجلتي للعجلعراءللعدتصلفلعجلادملعد فاءل،لعجلعدتا دل
سيلاجعنىلعدن صلسيلت

()55

للعدلن آالجص انت ا

جتيلتتللل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل اليالا تتاملعدتجعلدللي تتانجالعنعتتياضللتتجيفيلعددجدتتنلجعد ضتتا لعديتتامللىتتمل14لدرتتننل

1771لعدليدللج اصنلعا املعدلادلل()11لي أالت ت للعدتاتاالعدتا تنلعدتتيلعجايتالاتتملعدتجا للعجللوت سلعدتدعولللتتأد فل
دانتتنلتا تتنللتتاللو ت سلجاعتتج اللتتال ج لعد ي تلللاتتتملعال تتجالعاتتد مللجيفتتالااص ت لاتتتمل ت ادللاالي تتنلعجد تتنلستتيل

عد انجال لجلالأتملو اتجاللياىيتنلع للجيتفلعجلعت تا لعاتلعءعالىانجن تنلدجالعودتتاعمليأا تاملعدلتادللعات ه()56لجعاتلعءلعدتا تدل

عودعل لليب()59ل ع ل يدلعدتا دلعودعل لجعرتاجعىلعدلجيفللالعد جعادلعد ت نلعدتيلو اجالع لاد الج يللالعدنيتاملعديتامل
جعالادملللعاات ال ةد لعدمليضت العواتلعءعالعد انجن تنلعدلت ت ل()58لج لتتت لعدلفتتللعديتاملصت ا نلستلضلعدي جيتنليلجاتىل
عا املىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنلجعد ضا لعدياملعد ل ندلجلتاتالانتجعاللوت سلعدتدعولل()57لجدتبلرتتضنلستلضلا جيتنل(دفتال

نيل،لعون عل،لىض لعدلعتىلدلدللولتتااجال لرنلع ام،لجعدتجي خ)( )61ل

جع علعلت ىلعدلجيفلسي ل رتجاىلسلضلا جينلعدعل نلع دللالعدي جياالعدلت لجلللجاتىلات تبلعاادت تالعدتملعدتجا لل

دتيتالس تا()61ل ت عليادنرتينلدلتجيفيلل تيتب،لعلتالع عللتالجاتدالعدتاتاالعدتا تنلعدل ت تنللتالل اتتىلعدلفت ت العديلتتجل العال
عوسياللعدللت يتنللتاللتجيفيلعدتج عاللللتال تلللنترتييلل تيتبلىتدلعلت يتجعلعسيتاولترتتجاىلستلضلا جيتااليا تملست ل رتتض ل
سلضلا جينلات ملليا للللنبلول يتيلللو سلدعوللليادنرينلد ملجعنلال لس للااعللتت لعدتاتاالعدلتعتلننلستلضلعدي جيتاال
عدملعدجا للدتلصادىنلاتملسلضلعدي جياالجترتلدلىانجن نلتت لعدي جياالعدمللصادىنلعدجا ل ل
جترتتتض لل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل العالتاتتل لعدتا تتدلعودعل لل ت لع للجيتتفلستتيلعدتتج عالللجي تتضلعدنيتتللاتتال

دلاتبلرجعءل االلال ج لعددلااالعد اصنلعمللالعددلااالعدجي ف نلعو ل لدتدجدنلع لعالدتلفتللعدياملرتتضنلستيلت ت لل
عدتاتاالعدتا تتنلع ل رتتض لعال ت ت الاتتملع للجيتتفلستتيلعدتج عالللجدتتجلدتمل تتاللتتاللتجيفيلل تيتتبلج ت عل ينتتيلعالعدلفتتتلل
عدياملجعال االول رتض لسلضلعدي جياالعولاتتملعدلتجيف العدتتايي الدتبلعولعنتبل لتت لصت ا نلت ت للعدتاتاالاتتملال ت ل
لجيفيلعدج عالللدجالع للجعس نلعدجا للي د

ل
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للال ينيلعالصت ا نلل اتتىلعدلفت ت العديلتجل الستيلت ت للعدتاتاالعدتا تنلءجرت للتالصت ا ات ملستيلستلضل
عدي جياالعودعل ن ل
الخاتمة:

لللللللتجصتتللعديااتتثلعدتتملالتتتنللتتالعدنتتتاوجلجرت اللللتتالتجصتتللعد تتبللتتالنتتتاوج،لأتتملنيتتلضلييتتدل دت للتتالتجصتتتنالعد تتبللتتال

ل تلااا ل

اوالً :النتائج.

 )1دتتمل اتتددلعولتتلل()59لدرتتننل3114لعدليتتدللعد تتاصليل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل الع تصتتاصلتت ت لعدل اتتتىلي تادنيللستتيل
عد اج لاتملجابلعدتاد دلجعنلالع تاللعد تاليتتت لعد ت اج لعدلتيت تنليتاد للجعدتيت للجعرتاءللعرتت دعملعدرتتضنلعدتتيلتتةأللستيل
لصتتاد لعدتتج عالل،لجدتتمل ي ت العالتتت ت لعد ت اج لعدلت ت جلللجعلدللاتتتملرتتي للعداص تتللعجلاتتتملرتتي للعدلأ تتال،ل لجدتتمل اتتددلعولتتلل
عو

اصلعدلين اليت د ملتت لعد اج لجضل نلت د ل ا

 )3ت تتدملعدي

تتاالعدتتملل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل الل تالضل تتدللصتتادلللتيتتددلللن تتالصتتندجدلعد ت اج لجعدي

تتاالعجلل تال

ضل تدلعرتتت دعمل تي نلعونتلن تتاليجعرتضنلعديل تتدلعود تلجنتيلعجلعد ضتتجضلعدرتا نن،ل لجىتتدل ت للس تتالتفاصت للدى تتنلاتالضي يتتنل
عدالعوملجعدل ادفاا،لجىدل ا لللييضلعدليتجلاالجعدتفاص ل،لجىدل للس الليتجلاالاالل دملعدي

اال

للعرلبلجلىتمل

اتفبلعدلاجللجليتجلاالع ل
 )2نصلعوللل59لدرننل3114لعدليدللاتملعالع لسلدلعجلتني ملالىللعوالاللعد النلتت لعدل اتتىليأالاد تالعد اصتنل
يإالعءعالعدتدى دلعجلعدتا دلعجلعدللعاينلعجلاندلى املعدلفتتللياد تلج لس تالعجلستيلعأنتاءلتنف ت العجلعرتت لاد ا،لعجلعدا تجدتنل
دجالاصتتجدبلات تتملعدجأتتاودلعدلتص تتتنليتتأ للجع تتج لس تتبلعدني تتللدتتا تتدلجعدل ا تتنلعد ع تتاو ن،لجد تتمل يتت العدا تتنلعدل تص تتنل
يإالعءعالعدتا دلجعدي جياالعدلتلتينلاتمل د
 )4دتتمل اتتددلىتتانجالعنعتتياضللتتجيفيلعددجدتتنللىتتمل14لدرتتننل1771لعدليتتدللعوا تتاملعد اصتتنلياادتتنلس لتتالدتتجلعصتتلالعدتانتتنل
عدتا

نلاتملتجص ات الييدلتجا بلعدجا للعجليإاادللتت لعدتجص اا

 )5ى املييضلل اتىلعدلفت العديلجل الياو ت عل ليادتااالعدتا
اعجلللعىىل

نلعدل تنلسيلعدا االعودعل نلعد اعينلدلىايت تاليصتفنل

سالوا املعدلادلل()11للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنلجعد ضا لعديامللىمل14لدرننل1771لعدليدل

 )6تتلتت لل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل اليصت ا االجعرتتينلستتيلعدتا تتدلعودعل لءجرت للتتالتتت لعدصت ا االعدتتتيل تلتت لي تتال
لةراءلعددجعوللعد الد ملص ا نلسلضلعدي جينليلجاتىلتا تاملىتانجالعنعتياضللتجيفيلعددجدتنلجعد ضتا لعديتامللىتمل14لدرتننل
1771لعدليدللجتتلأللتت لعدص ا االيألل ا
-

تلتدلل اتىلعدلفت العديلجل اليادتا دلل لال للجيفيلعدج عالللعد اعينلدلىايت ا

-

ترتتتض لتت ت لعدل اتتتىليتتادتا دلستتيلعالتتاللعد تتللجعدتي ت لل لجدرتتاءللعرتتت دعملعدرتتتضنلدجالءالت تصتتللاتتتملعدل ادفتتاال

عودعل ن

 )9د سلدل اتىلعدلفت العديلجل الص ا نلسلضلعدي جيتنلعولاتتملعدلتجيف العدتتايي الدتبلعلتاللجيفتجلعدتج عالللعد اعتي ال
دلىايت تتالس ت لترتتتض لليتتاىيت مليصتتجلللليا تلللجعنلتتال تتتملت ت للعدتاتتاالعدتا تتنلجلس ت للااعتتللتتت لعدتاتتاالدتتتجا للد تتلضل
عدلصادىنلات ا

سلطات مكاتب المفتشيـن العمومييـن في التحري والتحقيق بالشكاوى والبالغات
م1م1عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري

ثانياً :المقترحات

 1لنأللللالعدل تل لعدي علىتيلعدتنصلاتتملتاد تدلعدا تنلعدل تصتنليتإالعءعالعدتا تدلعتدللتال تجملييلىتتنلعوالتاللعد التنل
د املل اتىلعدلفت العديلجل العد اصنليإالعءعالعدتدى دلعجلعدتا دلعجلعدللعاينلعجلاندلى املعدلفتللياد لج لس العجلسيل
عأناءلتنف

العجلعرت لاد العجلعدا تجدنلدجالاصجدبلاتملعدجأتاود،ل لجدتمل اتددلعدي جيتاالعدلتلتيتنلاتتمل دت ل اصتنلع عللا تاال

د لعدلن لعد لعدملع ا لليادملعدال لنلعجلعرتيدعللعدجأاودلجعدلرتندعالعجلت ل ا ل
 3لنتتداجل تتللل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل التدتتملعودت تاعمليأا تتاملىتتانجالعنعتتياضللتتجيفيلعددجدتتنلجعد ضتتا لعديتتامللىتتمل14لدرتتننل
1771لعدليدللس لال تيتدليإالعءعالعدتا دلعودعل لج د لييدملع ت عل لاعجللعي ليصتفنلل علىتىلدتاتاالعدتا تنلعدل ت تنل
لتتالعدا تتاالعد اعتتينلدلىتتايت م،لج د ت لوالعد ت ت نللعدلنصتتجصلات تتالستتيلعد تتانجالتيتتدللتتالعدنيتتاملعديتتاملجول اتتجالستتيل
ل ادفت ا ل
 2لتلن نالاتملل اتىلعدلفت العديلجل العودتاعمليادص ا االعدللنجانلد مليفتلضلعدي جيتاالاتتمللتجيف ملس تضلعلتالس لتال
تيتدليفلضلعدي جياالاتمللجيفيلعدج عالللعد اعينلدلىايت ملسإنبل تضتىللصتادىنلعدتجا للعدل تتصلاتتملتجصت االعدتاتاال

عدتا

نلعدل تنللالتت لعدل اتى ل

 4لن تلطلتعاسنلس لللتدملعدلادللعديا للللالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنلجعد ضا لعديامللىمل14لدرننل1771لعدليدللتتنصل
اتمل(دتجا للءجللو سلعدتدعوللللصتادىنلتجصت االعدتانتنلعدتا تنلستيلاتاللىنااتتبليإالعءعت تالجتجصت ات الءجلاتدملعدلصتادىنل
سيلااللادملىنااتبلل لي االعلرياىلعدلجاينلي د لستإ عللتالءصتلالعدتانتنلاتتملتجصت ات الستتبلت ت للدانتنلء تل لجتيتيتلل

تجص ات الياتن) ل
الهوامش:

()1لءن واليلجاىلعوللللىمل59لدرننل3114لعدلن لجللسيلال تدللعدجىتاو لعديلعى تنلياديتددل2783لستيل5ه3ه،3114لجاتدلل
يلجاىلعوللللىمل17لدرننل3115لعدلن جءلسيلال دللعدجىاو لعديلعى نلياديددل2775لسيل2ه2ه 3115ل
()3لن للسيلال دللعدجىاو لعديلعى نلياديددل3114لسيل9للي لعوجلل1271ل تتلعدلجعسدل21لع الل 1791ل
()2لدلا تتدللتتالعدتفصت لل نيتتللعدف تلتللل(ء)للتتالعدلتتادللعوجدتتمللتتالىتتانجالعصتتجللعدلاا لتتاالعدااعو تتنللىتتمل()32لدرتتننل1791ل
عدليدل ل

()4لالسالعدف للل(ى)للالعدلادللعدأادأنللالىانجالعصجللعدلاا لاالعدي دعد لدرننل1718لعد ج ل يلعوداتاءلعدلتعتلال
علت اىل

صلليلجفلعجل للليلجفلال لنلجعدل دمل فج العجلتال عللدتاا م ل

() 5ل نيللعورتا لايدلعول للعدي تي،لد لرتملعي عل ملاليب:لعصجللعدلاا لاالعدااعو نلعدااءلعوجل،لي دعد،لص 35ل

() 6ل جي تتتسللصتتضفملعي ت عل ملعدادلتتي:لنيتتاملعدلفتتتللعديتتاملجتضي تتبلستتيلعدي تلعدل(د علرتتنلل النتتن)لعضلجاتتنلد تتتجلعه،ل ت تتنل
عدا جد،لاالينلعدن ل ا،ل،3116لص 33ل
() 9لد لاألاالرتلاال

العدييجد :لعدلل دلعديتليلسيلل العالعدتا دلعودعل ،لعدضيينلعوجدم،ل،3118لص 35ل

()8لىتتانجال تتأللعدن عا تتنللىتتمل21لدرتتننل3111لعدلن تتجلليال تتدللعدجىتتاو لعديلعى تتنلياديتتددل4319لستتيل14ه11ه3111لىتتانجال
د جعالعدلىاينلعدلاد نللىمل21لدرتننل3111لعدليتدللعدلن تجللستيلال تدللعدجىتاو لعديلعى تنلياديتددل4319لستيل14ه11ه،3111ل

جعول تتلل59لدر تتننل3114لعد تتاصليل ات تتىلعدلفت ت ت العديل تتجل العدلن تتجللس تتيلال تتدللعدجى تتاو لعديلعى تتنليادي تتددل2783لس تتيل
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5ه3ه،3114لجا ت تتدلليلجا ت تتىلعول ت تتلللى ت تتمل17لدر ت تتننل3115لعدلن ت تتجللس ت تتيلال ت تتدللعدجى ت تتاو لعديلعى ت تتنليادي ت تتددل2775لس ت تتيل
2ه2ه 3115ل

()7ل نيللعدف للل(ء)لجعدلادللعوجدمللالىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو نللىمل32لدرننل1791عدليدل ل
()11ل دلا تتدللتتالعدتفصت لل نيتتللرتتي دلارتتىلعحلايتتدلعح:ل تتلطلىتتانجالعصتتجللعدلاا لتتاالعدااعو تتن،لدعللعدا لتتنلدتضيااتتنل
جعدن ل،لعدلجصل،ل،1771لص 4ل
()11لدلا دللالعدتفص لل نيللعدف للل(ء)لعدلادلل()2للالىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن ل
()13ل نيللعدف للل(ء)للالعدلادللعوجدمللالىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن ل

()12ل نيللعد رمل()5لعدف للل()4للالعوللل59لدرننل3114لعدليدللعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل
()14ل نيتتللعدت تتال للعدرتتنج نلدل تتتىلعدلفتتتللعديتتاملدتتج عالللعددع ت تتنلديتتامل،3111لص،12لجعدت ل تتللعدرتتنج لديتتامل،3111ل
ص،17لجعدت ل تتللعدنصتتفلرتتنج لديتتامل،3113لص،17لجعدت ل تتللعدرتتنج ل،3112لص،24لجعدت ل تتللعدرتتنج لديتتامل،3114ل
ص 21ل

()15لعدف للل(ء)للالعدلادلل()1للالىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن ل
()16لري دلارىلعحلايدعح،ل لطلىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن،للصدللرايد،لص 41ل
()19لايدلعول للعدي تي،لد لرت ملعي عل ملالين:لعصجللعدلاا لاالعدااعو ن،لعدلصدللعدرايد،لص 34ل
()18لعد رمل()5لعدف للل()6للالعوللل59لدرننل3114لعدليدل ل
() 17لد لاألاالرتلاال

العدييجد :لعدلل دلعديتليللسيلعدتا دلعودعل ،لعدلصدللعدرايد،لص 36ل

()31لايدلعول للعدي تي،لد لرت ملعي عل ملاليب:لعصجللعدلاا لاالعدااعو ن،لعدلصدللعدرايد،لص 111ل
()31لد لاياسلعدارني:ل لطلىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو نلعداد د،لعدلاتسلعوجل،لي دعدل،1791لص 121ل
() 33لد لاألاالرتلاال
()32لجلداللفتتلدللعدي

العدييجد :لعدلل دلعديتليلسيلعدتا دلعودعل ،لعدلصدللعدرايد،لص 36ل

تتاالستتيلعولتتلل59لدرتتننل3114لعد تتاصليل اتتتىلعدلفت ت العديلتتجل اللتتالعدتفصت لل نيتتللعد رتتمل

()2لعدف للل()1للالعولللعدل جل ل
()34ل نيللعدلادلل(49ه)1للالىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو نللىمل32لدرننل1791لعدليدل ل
()35لايدلعول للعدي تي،لد لرت ملعي عل ملاليب:لىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن لعدلصدللعدرايد،لص 113ل

() 36لايدلعدار الايدلنجلل اد :لعدلىاينلعودعل نلدتلفتللعديتاملاتتملا تدلعو ت اللعديالتنلستيلعديتلعد:للرتادنللاارتت ل،ل
ت نلعد انجا،لاالينليايل،ل3114هلص 29ل
()39ل ني تتللعدت تتال للعدر تتنج نلدل ت تتىلعدلف تتتللعدي تتاملد تتج عالللعد تتنفضلدي تتامل3119ل،لص67لجعدت ل تتللعدر تتنج لدي تتامل،3118ل
ص 91ل
()38ل نيللعدت ال للعدرنج نلدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعديتد االجعو اللعديالنلدرننل،3117لص61لجلاييتد الجعدت ل تلل

عدرنج لعديامل،3111لص51لجييد ا ل

() 37لايدلعول للعدي تي،لد لرت ملعي عل ملاليب:لىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن لعدلصدللعدرايد،لص 111ل
()21ل د لع اءلايدلعحلايجدلعداايللعورد ،لالاللاياسلعدار ني:لعدتني ملعد انجنيلدل اسأللعدل يل ال(دلعرنلسيلىانجال
ل اسأللعدل يل اللىمل22لدرننل،)3118للاتنللرادنلعدا جدلعديتل نلعدلاتدلعوجل،لعديددلعوجل،ل،3117لص 96ل

()21لايدلعول للعدي تي،لد لرت ملعي عل ملاليب:لىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن لعدلصدللعدرايد،لص 111ل
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()23لدلا دللالعدتفص لل نيللعدت تال للعدرتنج نلدل تتىلعدلفتتللعديتاملدتج عالللعدتنفضلديتامل3119ل،لص67لجعدت ل تللعدرتنج ل
ديامل،3118لص 91ل
()22ل نيللعدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعددع ت نلديامل3111هلص 12ل
()24لد ل األاالرتلاال

العدييجد :لعدلل دلعديتليلسيلل العالعدتا دلعودعل ،لعدلصدللعدرايد،لص 23ل

()25ل نيللعد رمل()5لعدف للل()6للالعوللل59لدرننل3114لعدليدللعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل
()26ل نيللعد رمل()5لعدف للل()4للالعوللل59لدرننل3114لعدليدللعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل
()29ل نيللعد رمل()5لعدف للل()2للالعوللل59لدرننل3114لعدليدللعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل
()28ل نيللعد رمل()5لعدف للل()9للالعوللل59لدرننل3114لعدليدللعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل
()27ل نيللعد رمل()5لعدف للل()3للالعوللل59لدرننل3114لعدليدللعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل
()41ل نيللعدت ل للعدرنج نلدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعدنفضلديامل3119ل،لص91لجعدت ل للعدرنج لديامل،3118لص 91ل
()41ل نيللعدت ل للعدرنج نلدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعددع ت نلدياملل3114لص 346ل ل
()43لد لالتتاللايتتاسلعدار ت ني:لدد تتللعدلجيتتفلجعودعلللعدتتملعدتا تتدلعودعل لجعالعءعتتتب،لي تتدعدلل تيتتنلعدرتتن جل ،لعدضييتتنل
عوجدم،ل،3114لص 11ل

()42ل نيللعدلادت ال(4ه)5للتالىتانجالعنعتياضللتجيفيلعددجدتنللىتمل()14لدرتننل1771لعدليتدللعدلن تجللستيلال تدللعدجىتاو ل
عديلعى نلياديددل2256لسيل2ه6ه 1771ل
()44ل نيللعدلادلل()8للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدل ل
()45ل نيللعدلادلل(11هعجو)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدل ل

()46ل ني ت تتللىت ت تلعلللات ت تتسل ت تتجل لعددجد ت تتنللى ت تتمل41لعنع ت تتياضلهلتل ت تتالهل3111لس ت تتيل9لهللي ت ت ت لعوجللهل1423لعدلجعس ت تتدل
11ه3ه،3111لىت ت عللعالجست تتاج للات تتسل تتجل لعددجد تتنلدي تتامل3111لص348هلج ت ت د لىت تلعلللات تتسلعونع تتياضلعدي تتامللى تتمل
83ه763لسيل37ه7ه1763للاتسلد تجعالعدتتدج العد تانجني،لي تدعد،للضييتنلعدتيتالا،ل1762هلعديتددلعوجل،لعدرتننلعدأان تن،ل
ص 154ل

()49ل نيللعدلادلل(11هأان ا)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدل ل
()48ل نيللعدلادلل(11هعجو)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدل ل
()47ل نيللعدلادلل(11هأان الجأادأا)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدل ل
()51ل نيللعدلادلل()5للالعد انجاللىمل()5لدرننل3118لىانجالعدتيد للعوجللد انجالعنعتياضللتجيفيلعددجدتنلجعد ضتا لعديتامل
لىمل14لدرننل 1771ل

()51ل نيللعدلادلل(1هعجو)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدل ل
()53ل نيللعدلادلل()3للالىانجاللىمل()5لدرننل3118لىانجالعدتيد للعوجلل

ل

()52ل نيللعدلادلل(1هأادأا)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل14لدرننل1771لعدليدل ل
() 54لايتدلعدارت الايتدلنتتجلل تاد :لعدلىايتتنلعودعل تنلدتلفتتتللعديتاملاتتتملا تدلعو ت اللعديالتنلستتيلعديتلعد،للرتتادنللاارتتت ل،ل
عدلصدللعدرايد،لص 95ل

()55ل نيللعدف للل()9للالعد رمل()6للالعوللل59لدرننل3114لعدليدل ل
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() 56لايدلعدارت الايتدلنتجلل تاد :لعدلىايتنلعودعل تنلدتلفتتللعديتاملاتتملا تدلعو ت اللعديالتنلستيلعديتلعد:للرتادنللاارتت ل،ل
عدلصدللعدرايد،لص 95ل

()59ل ني تتللىت تلعلللات تتسل تتجل لعددجد تتنللىت تمل14ه3112لس تتيل5ه3ه،3112لىت ت عللعالجست تتاج للات تتسل تتجل لعددجد تتنلدي تتامل،ل
،3112لص 46ل
()58ل نيللىتلعللعد تأللعديالتنلدلا لتنلعدتل تاللىتمل131لهلعنعتياضلهلتل تالهل3111لستيل31هللي ت لعدأتانيلهل1423لستيل
34هل2هل 3111ل

()57ل نيللعدلادلل()3للالىانجاللىمل()5لدرتننل3118لىتانجالعدتيتد للعو لجللد تانجالعنعتياضللتجيفيلعددجدتنلجعد ضتا لعديتامل
لىمل14لدرننل 1771ل
()61ل نيللعدلادلل(11هلأان ا)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنل ل
()61ل نيللعدلادلل(11هلأادأا)للالىانجالعنعياضللجيفيلعددجدن ل
المصادر:
أوال//الكتب

( )1ري دلارىلعحلايدلعح:ل لطلىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو ن،لدعللعدا لنلدتضياانلجعدن ل،لعدلجصل،ل1771
( )3د1اياسلعدارني:ل لطلىانجالعصجللعدلاا لاالعدااعو نلعداد د،لعدلاتسلعوجل،لي دعدل1791
( )2ايدلعول للعدي تي،لد لرتملعي عل ملاليب:لعصجللعدلاا لاالعدااعو نلعدااءلعوجل،لي دعد
( )4د لاألاالرتلاال

العدييجد :لعدلل دلعديتليلسيلل العالعدتا دلعودعل ،لعدضيينلعوجدم،ل 3118ل

( )5د التتاللاي تتاسلعدار ت ني:لدد تتللعدلجيتتفلجعودعلللعد تتملعدتا تتدلعودعل لجعالعءعت تتب،لي تتدعدلل تي تتنلعدرتتن جل ،لعدضيي تتنل
عوجدم،ل 3114ل
ثانيا //الرسائل واالطاريح

( )1ايتتدلعدارت الايتتدلنتتجلل تتاد :لعدلىايتتنلعودعل تتنلدتلفتتتللعديتتاملاتتتملا تتدلعو ت اللعديالتتنلستتيلعديتلعد:للرتتادنللاارتتت ل،ل

ت نلعد انجا،لاالينليايل،ل3114
()3

ج تتلللصتتضفملعي ت عل ملعدادلتتي:لنيتتاملعدلفتتتللعديتتاملجتضي تتبلستتيلعدي تلعدل(د علرتتنلل النتتن)لعضلجاتتنلد تتتجلعه،ل ت تتنل

عدا جد،لاالينلعدن ل ا،ل 3116ل
ثالثا//االبحاث

( )1د لع اءلايدلعحلايجدلعداايللعورد ،لالاللاياسلعدار ني:لعدتني ملعد انجنيلدل اسأللعدل يل ال(دلعرنلسيلىتانجال
ل اسأللعدل يل اللىمل22لدرننل،)3118للاتنللرادنلعدا جدلعديتل نلعدلاتدلعوجل،لعديددلعوجل،ل3117
رابعا//القوانين

( )1ىانجالءصجللعدلاا لاالعدااعو نللىمل32لدرننل1791لعدليدل
( )3ىانجالعنعياضللجيفيلعددجدنللىمل()14لدرننل1771ل
( )2علللللىمل59لدرننل3114لعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ا ل

( )4علللللىمل17لدرننل3115لىانجالعدتيد للعلجللدألللللىمل59لدرننل3114لعد اصليل اتىلعدلفت العديلجل ال ل
( )5ى تتانجاللى تتمل()5لدر تتننل3118لى تتانجالعدتي تتد للعوجللد تتانجالعنع تتياضلل تتجيفيلعددجد تتنلجعد ض تتا لعدي تتامللى تتمل14لدر تتننل
 1771ل

سلطات مكاتب المفتشيـن العمومييـن في التحري والتحقيق بالشكاوى والبالغات
م1م1عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري

()6ىانجال أللعدن عا نللىمل21لدرننل3111ل
( )9ىانجالد جعالعدلىاينلعدلاد نللىمل21لدرننل3111لعدليدلل
خامسا//القرارات

( )1ىت تلعلللات تتسلعونع تتياضلعدي تتامللى تتمل83ه763لس تتيل37ه7ه1763للات تتسلد ت تجعالعدت تتدج العد تتانجني،لي تتدعد،للضيي تتنل

عدتيالا،ل1762هلعديددلعوجل،لعدرننلعدأان ن ل
( )3ىلعلللاتسل جل لعددجدنللىمل41لعنعياضلهلتل الهل3111لسيل9لهللي ت لعوجللهل1423لعدلجعستدل11ه3ه،3111ل

ى عللعالجستاج للاتسل جل لعددجدنلديامل3111

( )2ىلعللعد ونلعديالنلدلا لنلعدتل اللىمل131لهلعنعياضلهلتل الهل3111لسيل31هللي لعدأانيلهل1423لسيل34هل2هل
3111
عالجستاج للاتسل جل لعددجدنلديامل،ل3112
ل
( )4ىلعلللاتسل جل لعددجدنللىمل14ه3112لسيل5ه3ه،3112لى علل
سادسا//التقارير

( )1عدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعدنفضلديامل3119ل
( )3عدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعدنفضلديامل3118

( )2عدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعددع ت نلديامل3111
( )4عدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعددع ت نلديامل3111
( )5عدت ل للعدنصفلرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعددع ت نلديامل3113
( )6عدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعددع ت نل3112

( )9عدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعددع ت نلديامل3114
( )8لعدت ل للعدرنج لدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعديتد االجعو اللعديالنلدرننل3117
( )7عدت ل للعدرنج لعدياملدل تىلعدلفتللعدياملدج عالللعديتد االجعو اللعديالنلدرننل3111
ل

