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لق م للمل

ـــــرق     ـــــر االدار  امل ـــــذا لالم ـــــاري  4915تنفي ـــــة  5/3/2018( بت ـــــة املتخصص ـــــي الايت قام
 اعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقيو التخصصـــــي   مشـــــروع بـــــا را   1/بالشـــــلون الاندســـــية

ــــا   ــــخا / م ــــر (  املش ــــف اال  ــــامالنج ــــتنادا الحك ــــاد    واس ــــوان 6امل ــــانون دي ــــن ق ( م
املعـــــدل( والتشـــــريعات املرعيـــــة   2011لســـــنة/ (31الرقابـــــة املاليـــــة االت ـــــاد  املـــــرق   

 -: يـاالخرى ووفقا للمعايير املعتمد  ولدينا باذا الشأن مايل
 

 

 

ل:لـ عـ صفلااملت لش
ـــ          ـــروع يق ـــد مش ـــر  وق ـــف اال  ـــة النج ـــدود م افو ـــمن ح ـــديد م ـــخا  ال  ـــا  املش م
ـــة مـــن املن ـــة االمريكيـــة بالتعـــاون مـــ  منومـــة  تـــ   ( ومـــن خـــ ل PCOاعـــداد التصـــامي  ل

ــــي   ــــار  اال ن  ــــب االستش ــــار  MWHاملكت ــــب االستش ــــ  املكت ــــاون م ــــاني وبالتع ( ال ريط
ـــــداد   ـــــة ب  ـــــدار  لجامع ـــــة بمق ـــــة رلي ـــــة انتا ي ـــــاعة ا  2000وبطاق ـــــر مكعب/س ( مت

ــــة  ( متــــر مكعــــب/ اليــــوم ويعت ــــر ناــــر الفــــرات48000مايســــاو    مصــــدر املــــا  الخــــام ل
  -ويتكون املشروع من اال زا  الرئيسية التاليـة :

 
 م طة الس ب الواطى  . •
 احواض الترسيب والتل يد السري  . •
 ( .RGFاحواض الفلتر  من النوع الفائو   •
 يف ال ناية الكيمياوية .منوومة حقن الكلور والشب  •

 
 مكعب .( متر 12000احواض تجمي  املا  الصايف ب ج    •
 بناية مضخات الدف  للش كة . •
 ( متر مكعب . 1000خزان عالي ب ج    •
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ـــ        ـــر  وبواق ـــال  للش ـــا  الص ـــخا  بامل ـــة املش ـــز مدين ـــروع بتجاي ـــوم املش ـــف 70ويق ( ال
ـــنة/ ـــت مارية لس ـــة االس ـــداول الخط ـــمن   ـــروع م ـــ  ادراض املش ـــد ت ـــمة وق ـــة  2007نس بكلف

 ( مليار دينار لتنفيذ املشروع .60  قدرهارلية 
 

ل-:ل ـ للتج  ىللتفن  ل لالدتصاديـدرلسللل-1
ـــة ـــدنا بدراس ـــت  تزوي ـــ  ي ـــ   ل ـــد ت ـــخا  حي ـــا  املش ـــروع م ـــادية ملش ـــة واقتص ـــدوى فني  

ــــة   ــــذررتنا املرقم ــــب م ــــم بمو  ــــب بل ـــــي 1طل ــــب  7/3/2018( ف ــــا بمو  ــــد عليا وامللر
ــــــرقمتين   ــــــذررتين امل ـــــــي 7( و  2امل ــــــذا  24/4/2018و  28/3/2018( ف ــــــوالي وه   الت

والتــــي  2017اوال/ض( مــــن تعليمــــات تنفيــــذ العقــــود ال كوميــــة لســــنة/ -3خ فــــم للمــــاد   
ـــن  ـــال م ـــادية او االعم ـــة واالقتص ـــدوى الفني ـــارير الج ـــ قة   تق ـــة مس ـــود دراس ـــي  و  نص

ـــة املخ ـــات والجا ـــى تعليم ـــة بالخطـــة اســـتناد  ال ـــد مناقشـــة املشـــروع الدرا  ـــذلم عن ـــة ب ل
 .  الصادر عن مجلس التخطيط املل ي وتعدي تة( 1984( لسنة/1رق   

 

لل:ل ـ للتتخل ن ـلتك فل-لل2
ــــدنا بال              ــــت  تزوي ــــ  ي ــــة ل ــــد الالدراس ــــة بت دي ــــة خاص ــــروع الكلف ــــة للمش تخميني

حيــــد للمفامــــلة بــــين العــــروض وترســــية االحالــــة  ل ــــرض اســــتخداماا رمعيــــار اساســـــي
ـــة   ـــذررتنا املرقم ـــب م ـــم بمو  ـــب بل ـــ  طل ـــاري  1ت ـــا  7/3/2018( بت ـــد عليا ـــ  التأري ـــد ت وق

لــــ  تقــــدم الــــدائر  االوليــــات الخاصــــة بت ديــــد و 28/3/2018( بتــــاري  2بمــــذررتنا املــــرق   
( 40الكلفــــة التخمينيــــة والجاــــة التــــي قامــــي باعــــدادها والتــــي تــــ  ت ديــــدها بم لــــ   

وتـــ   4/7/2007رمـــا  ـــا  يف م ضـــر الـــو ار  بتـــاري  مليـــار دينـــار  اربعـــون مليـــار دينـــار( 
ــــداول املوا ــــمن   ــــي   ادراض املشــــروع م ــــة بل  ــــت مارية وبكلف ــــة االس ــــار ( 60ن ــــار دين ملي

ـــار( ـــار دين ـــتون ملي ـــنة/  س ـــى   2007لس ـــ  ال ـــر  يص ـــاي ف ـــالي هن ـــم ( %33وبالت ـــذا خ ف وه
ــــة لســــنة/ -3  للمــــاد  ــــذ العقــــود ال كومي ــــن تعليمــــات تنفي ــــي نصــــي  2007اوال/أ( م والت

ــــة  ــــو  ب ي ــــة للمشــــروع او العقــــد املطل  و ــــود دراســــة دقيقــــة عــــن الكلفــــة التخميني
 ا ات وترسية العقود( . استخداماا رمقياس عند ت لي  العط
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ل:ل ـ ل لتتعادـلالحاتلل-3
 :االعــ ن   -أ      
ـــاري            ـــ  االعـــ ن االول بت ـــد ت ـــذ املشـــروع ملـــرتين حي ـــن مناقصـــة تنفي ـــ  االعـــ ن ع ت
ــــا   14/2/2007 ــــد اقص ــــة موع ــــة  20/3/2007ول اي ــــررات للمناقص ــــة   ــــدمي ا ا ــــد تق وق

مســــتويف للشــــروم حســــب مام  ــــي يف توصــــية لجنــــة  وبســــ ب عــــدم و ــــود منــــافس
 28/5/2007ت ليــــ  العطـــــا ات تــــ  التو يـــــة باعــــاد  االعـــــ ن للمــــر  ال انيـــــة بتـــــاري  

 خيارين .احد  حيد تضمن االع ن 11/6/2007ول اية 
 املدنية ونصب املعدات والتش ي  وتدريب امل ي .  اوال :  تجايز وتنفيذ ل عمال

 اانيا :  تنفيذ فقط بدون تجايز . 
 

   -وقد تقدمي ا اة  ررات بعطائاتاا وحسب الجدول ادنـا  :             
 م ل  الخيار االول اسـ  الشررـة ت

 ارـدين
 م ل  الخيار ال اني

 ارـدين
ع د اللة عويز  -1

 الج ور 
49942620000 38713626000 

االحتفاد و ررة  -2
 الادى

51500000000 34500000000 

ال د املشر  و ررة  -3
 تيم

70931650200 44240225000 

  
 

 -:ة ــاالحال -   
الج ور  ســـعر عطا ها بالدوالر االمريكي وت  معادلتة  قدمي  ـــررة ع د اللة عويز                     

صر    سعر  صة 1260حسب  صي لجنة الت لي  بأحالة املناق ( دينار لك  دوالر وبالتالي او
ـــررة املذرور  لكوناا قدمي اوطى  العطا ات وتمي موافقة الو ير   احالة    الش

ر لك  دوالر وبالتالي ت  احالة ( دينا1250املشــروع   ان يكون ســعر الصــر  للدوالر هو  
ـــتة 49546250العم  بم ل  قدر    ـــمائة وس ـــعة واربعون مليار وخمس ( الف دينار  تس
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سون الف دينار( وبمد  تنفيذ   سلي  مفتاح( (  ار18واربعون مليون ومائتان وخم من   ت
مد    اا  ـــمن ـــت م املوق    ان تكون من م عدات 12تاري  اس ـــار لتجايز امل   )

  . امليكانيكية والكاربائية واالنابيب الناقلة اعت ار  من تاري  فت  االعتماد
 

 -: دــالتعاق  - ض
ـــ                        ـــ  توقي ـــوت ـــة ع ـــد الل ـــررة ع  ـــ    ـــد م ـــاري   يزالعق ـــاوالت بت ـــور  للمق الج 
  تنفيــــــذ وتجايــــــز مشــــــروع مــــــا  املشــــــخا  يف م افوــــــة النجــــــف  4/10/2007

 ينــــارد ( الــــف38406375اال ــــر  وبكلفــــة تنفيــــذ ل عمــــال املدنيــــة والنصــــب والتشــــ ي   
ــــف   امانيــــة وا اــــون مليــــار واربعمائــــة وســــتة مليــــون وا امائــــة وخمســــة وســــ عون ال

امليكانيكيــــــة والكاربائيــــــة واالنابيــــــب الناقلــــــة  دينــــــار( ورلفــــــة تجايــــــز املعــــــدات
ـــــة   ـــــون وتســـــعمائة واحـــــد 8911900املســـــتورد  واالحتياطي ـــــة ملي ( دوالر امريكـــــي  اماني

ـــي(  ـــف وتســـعمائة دوالر امريك ـــدرها  عشـــر ال ـــا  ق ـــد  انج ـــ  18وبم ـــأن امل ل ـــذلم ف ـــار وب   )
ــــف دينــــار  تســــعة واربعــــون مليــــار وخم( 49546250اال مــــالي للعقــــد ســــيكون   ســــمائة ال

 -ي :ــمايلوستة واربعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار( ولدنيا باذا الشأن 
ـــــب                 ـــــدات واالنابي ـــــز املع ـــــدف  لتجاي ـــــروم ال ـــــر   ـــــدائر  بت يي ـــــام ال اوال :  قي

ــــد  ــــة يف العق ــــواد االحتياطي ــــبوامل ــــا بنس ــــن م ــــف ع ــــروم  تختل ــــدد يف الش ــــو م  ه
ــــوارد  مــــمن اال عــــ ن عــــن املشــــروع وبــــدون ســــ ب ي ــــرر هــــذا القانونيــــة للمناقصــــة ال

 -:ا ـاالخت   والجدول ادنا  يوم  االخت   يف النسب املشار اليا
  

 نسب الدف  يف العقد نسب الدف  يف الشروم القانونية ت
من قيمة املواد املستورد  عند  % 30 -أ 

 وصول املعدات الى موق  املشروع
من قيمة املواد املستورد  عند   40%

 وصول املعدات الى موق  املشروع
% من قيمة املواد املستورد  بعد 15 -  

 است م املشروع است مم اوليم
من قيمة املواد املستورد  عند    5%

 نصب املعدات وف صاا وتش يلاا تجري يم 
 

 
اانيـــا :  قيـــام الـــدائر  بأصـــدار ار ـــر مـــن مل ـــو عقـــد لتعـــدي   ـــروم الـــدف  حيـــد بلـــ         

ـــددها   ـــدات 4ع ـــدف  للمع ـــروم ال ـــر   ـــ  ت يي ـــي تخ ـــط والت ـــد  فق ـــر  واح ـــو لفق ( م ح
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ـــلد  ـــذ  ي ـــة وال ـــواد االحتياطي ـــب وامل ـــد  واالنابي ـــر  وق ـــة الص ـــاي يف عملي ـــة ارب ـــى حال ال
 تـــــــــــ  االستفســـــــــــار عـــــــــــن تلـــــــــــم ال الـــــــــــة بمو ـــــــــــب مـــــــــــذررتنا 

ـــــ ــــــي 4ة  ـاملرقم ـــــ    9/4/2018( ف ـــــا باملـــــذرر  رق ـــــد عليا ــــــي 5وامللر  24/4/2018( ف
ــــر  ــــو والت يي ــــ  امل ح ــــالي يوم ــــدول الت ــــوض  والج ــــذا الخص ــــة با ــــا ا  ا اب ــــ  تردن ول

 ال اص  يف النسب املتوية للدفعات .
 رق  وتاري  الكتا   ـروم الدفـ  ت
( من قيمة املعدات واملواد املستورد  عند %80   -أ -1

وصول املعدات الى موق  املشروع واست ماا من ق   
 لجنة االست م الفنية .

( من قيمة املعدات واملواد املستورد  عند نصب 10%  - 
 املعدات وف صاا وتش يلاا تجري يم.

( من قيمة املعدات واملواد املستورد  بعد %10  -ض 
 انتاا  فتر  التش ي  والصيانة واست م املشروع ناائيم. 

 25/2/2008( فـي 1339م سر   

( من قيمة املعدات واملواد املستورد  عند نصب 15%  -  -2
 املعدات وف صاا وتش يلاا تجري يم.

  بعد انتاا  ( من قيمة املعدات واملواد املستورد%5  -ض
 مد  التش ي  والصيانة واست م املشروع است مم ناائيم.

 18/3/2008( فـي 1874م سر   

( فـي 1339تعدل الفقر  من الكتا  املرق   م/س/ -أ  -3
 ( .%80( بداًل من  %75لتكون النس ة   25/2/2008
( من قيمة املعدات واملواد املستورد  عند نصب 15%  - 

 املعدات وف صاا وتش يلاا تجري يم.
( من قيمة املعدات واملواد املستورد  بعد %10  -ض 

انتاا  مد  التش ي  والصيانة واست م املشروع است م 
 ناائي.

 3/8/2008( فـي 3746م سر   

( من قيمة املعدات واملواد املستورد  عند 20%  -  -4
 نصب املعدات وف صاا وتش يلاا.

ن قيمة املعدات واملواد املستورد  بعد انتاا  ( م%5   -ض
 مد  التش ي  والصيانة واست م املشروع است م ناائي.

 14/10/2008( فـي 7798م سر   
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تــــ  اصــــدار مل ــــو احالــــة بمو ــــب الكتــــا  املــــرق   12/9/2007اال ــــا :  بتــــاري                  

ـــــرق   5457  ـــــا امل ـــــب رتابا ـــــة وحس ـــــررة املقاول ـــــب الش ـــــا     طل ــــــي 239( بن ( ف
ـــان  4/9/2007 ـــد ر ـــلي حي ـــة االص ـــا  االحال ـــن رت ـــرات م ـــس فق ـــدي  خم ـــمن تع ـــذ  تض وال

لزمـــة برفـــ  ا  عمـــ  ( مـــن رتـــا  االحالـــة  تكـــون  ـــررتك  م7مـــن مـــمناا تعـــدي  الفقـــر   
ـــــفات  ـــــة للمواص ـــــي  مطابق ـــــدس املق ـــــة يف رأ  املان ـــــار  عمل ـــــواد  وما ـــــون م التك
ــــا   ــــة للم ــــة العام ــــون للمديري ــــة وبعكســــة يك ــــذ  بصــــور  م ئم ــــة واعــــاد  تنفي املطلوب
ال ــــو يف ان تســــتخدم ا ــــخاض عخــــرين وبــــأ  ســــعر رــــان و  نفقــــتك  الخاصــــة 

ختصــــة واست صــــال  ميــــ  لتنفيــــذ هــــذا العمــــ  بــــدون الر ــــوع الــــى امل ــــار  امل
ـــا  ـــال تك  بأعت اره ـــ  او مط ـــت قة لك ـــال  مس ـــة م  ـــن اي ـــم م ـــن بل ـــة ع ـــروفات النا م املص
ـــواد   ـــى  تكـــون  ـــررتك  ملزمـــة برفـــ  ا  عمـــ  التكـــون م ـــم حســـب مقتضـــى ال ـــال( ال دين
ــــة  ــــور  م ئم ــــذ  بص ــــاد  تنفي ــــة واع ــــفات املطلوب ــــة للمواص ــــة يف مطابق ــــار  عمل وما

ة للمـــا  ال ـــو يف ان تســـتخدم ا ـــخاض عخـــرين وبـــأ  وبعكســـة يكـــون للمديريـــة العامـــ
ســـعر رـــان و  نفقـــتك  الخاصـــة لتنفيـــذ هـــذا العمـــ  بـــدون الر ـــوع الـــى امل ـــار  
ـــت قة  ـــال  مس ـــة م  ـــن اي ـــم م ـــن بل ـــة ع ـــروفات النا م ـــ  املص ـــال  مي ـــة واست ص املختص

ــــم  ــــار   رأ  لكــــ  او مطــــال تك  بأعت ارهــــا دين ــــ  حــــذ  ع  حســــب مقتضــــى ال ــــال( ا  ت
املقـــــي ( وهـــــو مايخـــــالف  ـــــروم املقاولـــــة العمـــــال الاندســـــة املدنيـــــة املانـــــدس 

ـــــرون  ـــــة والعش ـــــاد  الرابع ـــــرون وامل ـــــة والعش ـــــاد  ال ادي ـــــاني امل ـــــمياا االول وال  بقس
واملتضــــمنة حــــو املانــــدس يف االعتــــراض وحقــــة يف ايقــــا  العمــــ    التــــوالي 

   وبذلم نوصي مستق ً  االلتزام رما ورد يف التعليمات باذا الخصوض .

ل-:لذــلتتنف لل-ل4
واســـــتناد  الـــــى املـــــد   7/10/2007تمـــــي امل ا ـــــر  بتنفيـــــذ املشـــــروع بتـــــاري    -أ        

ــــة   ــــة ال ال  ـــــي 18التعاقدي ــــيكون ف ــــد  س ــــا  التعاق ــــاري  االنج ــــأن ت ــــار ف   )7/4/2009 
وبلــــم اســــتناد  الــــى  27/2/2010يف حــــين تــــاري  االنجــــا  الفعلــــي للمشــــروع رــــان فـــــي 

ــــر    ــــال ( 49الفق ــــي  ارم ــــي نص ــــة والت ــــة املدني ــــال الاندس ــــة العم ــــن الشــــروم العام م
ـــذ   ـــرض ال ـــا لل  ـــتفاد  منا ـــا االس ـــن معا ـــي يمك ـــة الت ـــال بالدر  ـــأتاالعم ـــة(  انش ـــن ا ل م
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ا  تـــــاري  الضـــــ  التجري ـــــي للمـــــا  ونشـــــير بـــــأن االســـــت م االولـــــي للمشـــــروع بتـــــاري  
والتــــي تــــ  انجا هــــا واســــت ماا اســــت مم اوليــــم  الفــــائ ماعــــدا م طــــة املــــا   19/8/2010
 . 23/3/2011بتاري  

 

ــــت دا   -        ــــات واس ــــاد  رمي ــــرات و ي ــــر فق ــــمن ت يي ــــة تتض ــــر اداري ــــدار اوام ــــ  اص ت
ــــ  مجموعاــــا   ــــد  بل ــــ  ا مــــالي مقــــدار  5فقــــرات  دي ــــار وبم ل ( 965745834 ( اوامــــر  ي

ـــــ ـــــون وســـــ عمائة وخمســـــة ـدين ـــــف ار  تســـــعمائة وخمســـــة وســـــتون ملي واربعـــــون ال
ــــ   ــــذ  يم  ــــار( وال ــــون دين ــــة وا ا ــــة واربع ــــد االصــــلي  (%2,52 وامانمائ ــــ  العق ــــن م ل م

   -ل عمال املدنية ورما م ين يف الجدول التالـي :
 

 

 الســ ب امل ل  / دينار رق  الكتا  وتاريخة ت
 م (0,5بمقدار  رف  منسو  االرض الط يعية للمشروع  390250000 4/6/2008( فـي 3899  -1
ربط الخط الناق  ملشروع ما  املشخا  م  خطوم تقوية  229350000 26/1/2010( فـي 906  -2

   كة الناحية 
 ( الى طابو   ير BRCاست دال السياض من   81349414 12/1/2011( فـي 4901  -3
 37206420 24/7/2011( فـي 5938  -4

36590000 
 الطاقةخناد  خرسانية ل ناية 

 ارسا  الشارع الرئيسي ملدخ  املشروع
 تنفيذ الع ارتين للخط الناق  النار   الجنابي والسوارية( 191000000 27/12/2011( فـي 19080  -5
  965745834 املجمــوع 

 
 

  -ولدينا باذا الشأن مايلـي :          
ـــرورية  اوال :  ـــرات م ـــي ت يي ـــار ه ـــر ال ي ـــ ا  اوام ـــب اس ـــامي  ا ل ـــة التص ـــدم م ئم ـــة ع نتيج

املقدمـــة مـــن ق ـــ  الشـــررة املقاولـــة ورـــذلم ت ييـــر باملواصـــفة املدونـــة يف  ـــداول 
ــــدائر  تشــــخي  هــــذ  امل حوــــات منــــذ  الكميــــات واملخططــــات حيــــد رــــان اال ــــدر بال

ال دايـــة وعـــدم ت ميـــ  املشـــروع م ـــال  ومـــدد امـــافية وهـــو مايخـــالف مـــوابط تنفيـــذ 
املــــاد   أ/اوال(  2005روع الجــــاهز  مفتــــاح باليــــد( لســــنة/املشــــروع بأســــلو  تنفيــــذ املشــــ

ـــرات  ـــعر لفق ـــو ومس ـــات دقي ـــدول رمي ـــدي    ـــة بتق ـــررات املقاول ـــزام الش ـــي  ال ـــي نص والت
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املشـــروع مـــمن واــــائو العقـــد ويكــــون اساســـم لــــدف  الســـلف املتفــــو علياـــا وتســــعير 
 اوامر الت يير( .
ــــا :             ــــاري     ااني ــــدار اوا 4/6/2008بت ــــ  اص ــــو  االرض ت ــــ  منس ــــول رف ــــار ح ــــر  ي م

ــــدر    ــــ  ق ــــروع وبم ل ــــة للمش ــــون 390250الط يعي ــــعون ملي ــــة وتس ــــار  ا امائ ــــف دين ( ال
ومائتــــان وخمســــون الــــف دينــــار( بنــــا     مقتــــرح مــــن الشــــررة املقاولــــة بينمــــا مــــن 
ـــرا   ـــ ل ا  ـــن خ ـــيلة م ـــر    تفاص ـــ  والتع ـــار  املوق ـــي بزي ـــد قام ـــون ق ـــرض ان تك املفت

يــــة وبالتــــالي يجــــب ان تت مــــ   ميــــ  النتــــائ  خاصــــة وان ط يعــــة املســــوحات االول
ـــة  ـــررة املقاول ـــب الش ـــ  طل ـــ  م ـــدائر  التعام ـــول ال ـــ ب ق  ـــاح( وبس ـــلي  مفت ـــروع  تس املش

  ( يوم . 54ت  من اا مد  امافية قدرها  
ــــار  اال ا :             ــــر ال ي ــــا  املــــرق    بمو ــــباصــــدار ام ـــــي 5938الكت عــــن  24/7/2011( ف

ـــاد  ـــذ خن ـــ    تنفي ـــار رق ـــر ال ي ـــذلم ام ـــروع ور ـــدخ  للمش ـــارع امل ـــا    ــــي 19080وارس ( ف
ـــة املـــا   27/12/2011 ـــي ل ناي ـــاري  االســـت م االول ـــد ت ـــ  بع ـــارتين للخـــط الناق ـــذ ع  ـــن تنفي ع

ــــلر  فـــــي ــــائ  وامل ــــي  23/3/2011 الف ــــت م االولــــي الجزئ ــــ  ل س ــــن خــــ ل واملكم وم
ق ـــ  وعـــد ا ـــرا  الذرعـــة الناائيـــة االمـــرين املـــذرورين تـــ  تنفيـــذها بالتـــدقيو اتضـــ  بـــأن 

يخـــالف  ـــروم املقاولـــة العمـــال  صـــدور اوامـــر ال يـــار الت ريريـــة الخاصـــة باـــا وهـــو مـــا
ــــون/ ــــة والخمس ــــاد   ال اني ــــة امل ــــة املدني ــــي  -أ  -2الاندس ــــي نص ــــر( والت ــــر الت يي اوام

ـــر    ـــام الفق ـــم الحك ـــرات ط ق ـــة ت يي ـــاول( بأي ـــوم  املق ـــب ان اليق ـــاد  1 يج ـــذ  امل ـــن ه ( م
امـــر ت ريـــر  صـــادر مـــن املانـــدس( باالمـــافة الـــى بلـــم فـــأن تفاصـــي  تلـــم االعمـــال  بـــدون

رـــان يجـــب تضـــميناا مـــ   ـــداول رميـــات املقاولـــة الناـــا  ـــز  مـــن الخدمـــة التـــي يقـــدماا 
 املشروع . 
 
ـــــاد    -ض        ـــــذ م ـــــة بتنفي ـــــررة املقاول ـــــام الش ـــــدم قي ( filter fabric membraneع

املســـتخدمة لت ليـــف انابيـــب الشـــ كة الداخليـــة للمشـــروع مـــ  العـــرض ان هـــذ  الفقـــر  
ـــــ ح  ـــــن االم ـــــب م ـــــة االنابي ـــــا ل ل ماي ـــــ  رع ـــــة يف مخططـــــات املشـــــروع وتعم م  ت

ــــ  قــــدر    ــــ  اســــتقطاع م ل ــــد ت ــــة وق ــــار  عشــــرون 20532املو ــــود  يف الترب ــــف دين ( ال
ــــف دينــــار( نتيجــــة عــــدم  تنفيــــذ هــــذ  الفقــــر  مليــــون وخمســــمائة واانــــان وا اــــون ال

ــــــذ املــــــرق    ــــــة للما /قســــــ  التنفي ــــــة العام ــــــا  املديري ـــــــي 1707وحســــــب رت ( ف
10/11/2010 . 
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تنفيـــــذ بعـــــ   19/8/2010تضـــــمن م ضـــــر االســـــت م االولـــــي للمشـــــروع بتـــــاري   -د 
ـــزام  ـــدم االلت ـــن ع ـــال  ع ـــ  م  ـــ  خص ـــد ت ـــة وق ـــفات الفني ـــة للمواص ـــور  مخالف ـــرات بص الفق

ــــأن تتنا يف املواصــــفة والتــــي قــــد ال ســــب مــــ  حجــــ  الضــــرر املت قــــو مــــ  العــــرض ب
والجـــــدول ادنــــا  يومــــ  تلـــــم  4/10/2012املشــــروع مســــتل  اســـــت مم ناائيــــم بتــــاري  

 -الفقـرات :
 نس ة الخص  الفقـر  ت
سمم الجدران الكونكريتية للقواط  الداخلية الحواض عدم انتوام  -1

 (2الشب ل ناية الكيمياويات بواق  قاط  عدد  
ر الكونكريي % من سع50
 املسل 

% من سعر الكونكريي 2 ارمية بناية الكيمياويات  ير مستوية -2
 ل رمية

عدم مطابقة الصفي  امل لون ال طية مناوالت االحواض حيد  -3
 ( مل  6( مل  واملواصفة  4املنفذ   

ت دد نس ة الخص  من ق   
 التصامي  

ــــة العمــــ  للمشــــاري  املســــتق لية بــــداًل مــــن ق ــــول نوصــــي معالجــــة املخالفــــ   ات او ا ال
ــــة  ــــة العمــــال الاندســــة املدني الفقــــرات بنســــ ة خصــــ  وهــــذا مخــــالف لشــــروم املقاول

رفــــ  االعمــــال املعي ــــة واملــــواد  يــــر الصــــال ة  للمانــــدس(  -1-الرف  /املــــاد  االربعــــون
ـــ ـــي الخ ـــن وق ـــة م ـــر الت ريري ـــدار االوام ـــ حية اص ـــال( ص ـــير  االعم ـــا  س ـــااان ـــ  ر يف م  يخ

 -: االتـي
مـــواد مـــن  املوقـــ ( يـــرى  املانـــدس( اناـــا التطـــابو احكـــام  املقاولـــة(  أ رفـــ   -

ــــال ة  ــــواد ص ــــت دالاا بم ــــدس واس ــــر املان ــــة يف أم ــــد  امل  ت ــــ ل امل ــــم خ وبل
 وم ئمة .

مطابقـــة  يـــر رفـــ  ا  عمـــ  التكـــون مـــواد  او ماـــار  عملـــة يف رأ   املانـــدس(  -
ـــابو  ـــ  س ـــن أ  ف  ـــر ع ـــر  النو ـــة  بص ـــور  م ئم ـــذ  بص ـــاد  تنفي ـــة( واع  للمقاول

  رى علية او أية دفعة   ال سا  بشأنة( . 
 

ــــ ـــروع  ا -ه ـــ ت املش ـــي ملنش ـــ  التجري  ـــا  الف  ـــاان ـــيب(ح ـــور  واض الترس ـــير  ا ـــ  تأ  ت
بنايــــة الف تــــر والطــــر  امل يطــــة  نضــــوحات يف الجــــدران وحصــــول تخســــف يف مما ــــي

ــــر   ــــا  دائ ــــان وحســــب ما ــــا  يف رت ــــى  حــــف مما ــــي م طــــة االطي باــــا امــــافة ال
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ــــي  املــــرق    ــــدس املق ـــــي 50املان ــــة  9/2/2010( ف ــــذررتنا املرقم ــــة م ــــ  تو ي ــــد ت وق
 24/4/2018( فــــــــي 5والتأريـــــــد علياـــــــا بمـــــــذررتنا املرقمـــــــة   9/4/2018( بتــــــاري  4 

ـــر ـــن ا  ـــار ع ـــمنة االستفس ـــأاير املتض ـــة ت ـــا ال ال ـــ  ا را ه ـــي ت ـــات الت ـــدائر  واملعالج ا ات ال
ـــر  ـــار م ض ـــا ا  ـــة  رم ـــة تاريخ ـــوض ل اي ـــذا الخص ـــة با ـــا أ  ا اب ـــ  تردن ـــوحات ول ـــذ  النض ه

ـــــي بتـــــاري   بـــــأن هنـــــاي فقـــــرات  يـــــر منفـــــذ  ويســـــتو ب  19/8/2010االســـــت م االول
ــــققات يف  ــــة التش ــــرات معالج ــــذ  الفق ــــمن ه ــــن م ــــيانة وم ــــر  الص ــــ ل فت ــــذها خ تنفي
ـــأن  ـــاهر  التخســـف والتســـر   ـــذا مايشـــير ب ـــا  املشـــروع وه ـــة ان  ـــرات لكاف االرصـــفة واملم

 مستمر  وفش  عمليات املعالجة يف ال د من تلم الواهر  .
 
    -: املـدد االمافيـة -و 
( يـــوم والتـــي تشـــك  251تـــ  مـــن  الشـــررة املقاولـــة مـــدد امـــافية بل ـــي           

    -( تقري م من املد  التعاقدية االصلية ولدينا باذا الشأن مايلـي :%46نس ة  
ـــد    ـــن  م ـــ  54اوال :  م ـــو  موق ـــ  منس ـــول رف ـــة ح ـــررة املقاول ـــرح الش ـــ ب مقت ـــوم بس ( ي

 تســـلي  مفتـــاح( وحســـب الفقـــر  املشـــروع يف حـــين ان ط يعـــة تنفيـــذ املشـــروع هـــو 
ـــا 18  ـــد  لكونا ـــافة ا  م ـــت و ام ـــا التس ـــالي فأنا ـــرفين وبالت ـــين الط ـــرم ب ـــد امل  ـــن العق ( م

 تق  ممن مسلولياتاا . 
ــــد    اانيا : ــــن  م ــــتيرادية 60م ــــدات االس ــــز املع ــــد  تجاي ــــا  م ــــاري  انتا ــــن ت ــــوم ع ( ي

ـــر طريقـــة  ـــة بســـ ب طل اـــا ت يي ـــدف  مـــن والتـــي تقـــ  مـــمن مســـلولية الشـــررة املقاول ال
(  ــــار 18االعتمــــاد املســــتند  الــــى دفــــ  م ا ــــر وحســــب املــــد  التعاقديــــة للمشــــروع  

 (  ار عن تجايز املعدات واالنابيب الناقلة واملواد االحتياطية . 12من ممناا  
 

ــــا   -   ــــ  تجايزه ــــي ت ــــتيرادية الت ــــاملواد االس ــــة ب ــــات الخاص ــــدقيو االولي ــــ ل ت ــــن خ م
 -ران لدينا بخصوصاا مايلـي : للمشروع من ق   الشررة املقاولة

( مــــن العقــــد والتــــي تــــن     الطــــر  ال ــــاني تجايــــز 10اوال :  تضــــمني الفقــــر           
املعــــدات امليكانيكيــــة والكاربائيــــة واالنابيــــب الناقلــــة مــــن منا ــــى  مطابقــــة للقائمــــة 
ــــة املنا ــــى  تكــــون  ــــم ول قي املرفقــــة باملواصــــفات يف القــــرض املــــدم  اينمــــا ورد بل

بينمـــا تـــ  تأ ـــير واصـــفات الخاصـــة لاـــذا املشـــروع( اوربـــي  ربـــي وبمو ـــب املمنشـــأ 
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ـــى  ـــن منا  ـــتيرادية م ـــواد االس ـــ  امل ـــز بع ـــد  تجاي ـــذلم تع ـــي ب ـــيكية وه ـــة ومكس هندي
 -مخالفة للفقر  التعاقدية املذرور  اع   والجدول ادنا  يوم  تلم املـواد :

    
 املنشـأ العـدد اسـ  املـاد  ت   
 هنديـة 2 ما  ات الشب -1
 مكسيكية 4  اا  ت لي  الكلور -2
 مكسيكية conductivity analyzer ) 1 اا    -3
4-  Magnetic flowmeter  مكسيكية 4 مل  (900,600( ان  و  2( بأقطار 
 مكسيكية 10 ( م  مل قاتااturbidity senserمت سس نوع   -5
 مكسيكية 27 س الض ط للمضخاتمقايي -6
  

( PLCرمـــا تـــ  تأ ـــير قيـــام الشـــررة املقاولـــة بتجايـــز حاســـ ات نوـــام الــــ            
مـــن منشـــأ مختلـــف عـــن املتفـــو عليـــة يف العقـــد وقـــد تـــ  ق ولاـــا مقابـــ  ا ـــرا  خصـــ  

( مــــن الســــعر االســــتيراد  وبلــــم حســــب ما ــــا  بموافقــــة الــــو ير   اصــــ  %50قــــدر   
 .  7/2/2012( فـي 136املذرر  الداخلية املرقمة  م/

ـــال    ـــة ب ـــواد االحتياطي ـــ  امل ـــز بع ـــة بتجاي ـــررة املقاول ـــام الش ـــدم قي ـــا : ع ـــن ااني ر   م
ـــدر   ـــ  ق ـــرا  خص ـــ  ا  ـــد ت ـــد وق ـــة بالعق ـــات املرفق ـــداول الكمي ـــمن   ـــود  م ـــا مو  رونا

ـــــــان وخمســـــــون دوالر( وحســـــــب امل ضـــــــر الخـــــــاض 8250  ( دوالر  امانيـــــــة اال  ومائت
ــــي  ـــم املـــواد املـــلر  ف ـــ   16/4/2012باســـت م تل ـــت ئ  م ـــأن الخصـــ  املـــذرور الي ونشـــير ب

ـــذ  تســـ   ـــرر ال ـــ ة يفالض ـــدو  عطـــ  ف ـــة ح ـــف ي اـحال ـــخات وتوق ـــة ملض ـــة املقدم الخدم
 -نا   دواًل بتلم املـواد :دللمواطنين وندرض ا

 
 العـدد املـاد  ت 
بشار  ملضخة الدف   -1

 العالي
1 

بول رن ملضخة الدف   -2
 العالي

2 
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سيي مواد احتياطية  -3
 لل اطس

1 

 5 اسطوانات الكلور -4
 8 مواد خاصة بالخ طات -5
 2 مواد خاصة بالكرينات -6
 3 مواد خاصة باملضخات -7

 
 

ــــا :       ــــاالدواتاال  ــــة ب ــــأ الخاص ــــااد  املنش ــــوح  ان   ــــر  ل ــــخات  ي ــــة للمض االحتياطي
ـــة  ـــدم تصـــديو وايق ـــذلم ع ـــا( ور ـــأ  ايطالي ـــد املنش ـــة يف بل ـــفار  العراقي ـــن الس مصـــدقة م

ــــر   ( مــــن ق ــــ  الكمــــاري العراقيــــة Filter Mediaالشــــ ن الخاصــــة بمــــواد التر ــــي  للف ت
 -وتشـم  :

  ( طن .178( مل  وبكمية  0,85 - 0,63رم  السيلكا بتدري   
 ( طن . 116( مل  وبكمية  1,3  ف   االنتراسيي بتدرض

 
 

 -: ار  امليدانيـةـالزي  -ح 
ــــ               ــــا  املش ــــروع م ــــة ملش ــــار  امليداني ــــرا  الزي ــــ  ا  ــــف ت ــــة النج خا  يف م افو

ـــــاري   ـــــذ  يف  23/5/2018اال ـــــر  بت ـــــ  املنف ـــــرات العم ـــــ  االطـــــ ع   فق ـــــد ت حي
ملقاولـــة ولـــدينا منشـــ ت املشـــروع ومســـتوى تنفيـــذ تلـــم الفقـــرات مـــن ق ـــ  الشـــررة ا

   -باذا الشأن مايلـي :
ـــــا         ـــــات الخاصـــــة بأحتس ـــــ  طلـــــب االولي ـــــت قة للشـــــررة  اوال :   ت امل ـــــال  املس

ـــة  ـــين الكمي ـــيلية ت  ـــوفات تفص ـــ  رش ـــي تم  ـــذ  والت ـــ  املنف ـــرات العم ـــن فق ـــة ع املقاول
ـــذ   ـــال املنف ـــة االعم ـــى قيم ـــ  ال ـــر  للتوص ـــعر الفق ـــ  وحســـب س ـــر  العم ـــن فق ـــذ  م املنف
ـــا  ـــ  طل ا ـــد ت ـــروفة وق ـــلف املص ـــن الس ـــلفة م ـــ  س ـــة يف ر ـــررة املقاول ـــت قة للش واملس

ـــدس امل ـــر  املان ـــ  دائ ـــن ق  ـــب م ـــب النس ـــي بمو  ـــر  ران ـــة الص ـــا ان عملي ـــي  وابل تن ق
املتويــــة ال مــــالي قيمــــة الفقــــر  حيــــد لــــ  تقــــ  الــــدائر  بأعــــداد رشــــوفات تفصــــيلية 

 .  رما م  ي يف م ضر الزيار  امليدانية ت ين قيمة العم  بصور  دقيقـة 
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ــــة التخســــف للمما ــــي  :  اانيــــا ــــالخزان االرمــــي دون الوقــــو   اســــتمرار عملي امل يطــــة ب
  االســــ ا  ال قيقيــــة لاــــذا التخســــف حيــــد ان هــــذا التخســــف قــــد يكــــون بســــ ب 
ـــود نضـــوح يف  ـــدائر  الـــى و  ـــارت اوليـــات ال ـــي ورمـــا ا  ـــوح يف الخـــزان االرم ـــود نض و 
ــــة التخســــف يف م ضــــر  ــــ  تا ــــير حال ــــي وت ــــا  الف ــــ  التجري  منشــــ ت املشــــروع اان

والـــــذ  اوصـــــي فيـــــة اللجنـــــة بضـــــرور   19/8/2010ع بتـــــاري  االســـــت م االولـــــي للمشـــــرو
ـــة  ـــررة املقاول ـــيانة اال ان الش ـــر  الص ـــ ل فت ـــروع خ ـــا  املش ـــة ان  ـــققات لكاف ـــة التش معالج
ـــدائر   لـــ  تقـــ  بتلـــم املعالجـــات والتـــي ا تـــي يف م ضـــر االســـت م الناـــائي ممـــا دعـــى ال

ـــت  ـــار( وهـــذا ال ي ـــ   مليـــون دين ـــم الفقـــر  وبم ل ـــى ا ـــرا  خصـــ  تل ئ  مـــ  حجـــ  الفقـــر  ال
 . ذـوما يتطل ة بلم الخل  يف التنفي

ـــا ـــة   :  اال  ـــداخ  للم ط ـــا  ال ـــدر  للم ـــاس الك ـــة لقي ـــات مخت ري ـــا را  ف وص ـــدائر  ب ـــام ال قي
ــــد  ــــط حي ــــز فق ــــان واملــــا  املجا ــــة ر ــــا  الداخل ــــاس املي ــــا ان تق ــــرض ايض ــــن املفت م

ــــاس رفا تاــــا وهــــ  تعمــــ  ب ــــن احــــواض الترســــيب واملر ــــ ات لقي شــــك  والخار ــــة م
ـــم  ـــا   تل ـــين رف ـــة لت س ـــات ال  م ـــول واملعالج ـــ  ال ل ـــ  وم ـــن ا  ـــفات م ـــابو للمواص مط

 .  ـاملراح
ـــا ـــدم  : رابع ـــيب  ع ـــواض الترس ـــيانة اح ـــ ص ـــة ب س ـــى  واملتم ل ـــا ادى ال ـــواض مم ـــم االح تل

ـــب  ـــو الط ال ـــذلم نم ـــا ور ـــلار   رفا تا ـــذا ي ـــتمر  وه ـــور  مس ـــا بص ـــان فيا ـــرار  االطي ت
  يف ت يير الصفات الفيزيائية للمـا  .    وانب ال وض والتي تتس ب 

 
 

لــبللملاتـلتجانل-5
 ةرليـــــ بكلفـــــة 2007تـــــ  ادراض املشـــــروع مـــــمن الخطـــــة االســـــت مارية لســـــنة /            

ــــذ املشــــروع 60  اقــــدره ــــة تنفي ــــ  احال ــــار عراقــــي( وت ــــار دين ــــار  ســــتون ملي ــــار دين  ( ملي
 ( 5228اللــــة عـــويز حمــــود للمقــــاوالت بمو ـــب رتــــا  االحالــــة املــــرق       ـــررة ع ــــد

ــــ ــــ    30/8/2007ي ـف ــــمائة 49546250وبم ل ــــار وخمس ــــون ملي ــــار  تســــعة واربع ــــف دين ( ال
 -ي:ـيلمالشان ائتان وخمسون الف دينار( ولدينا باذا اوستة واربعون مليون وم
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( 4/7/4704اســـــتنادا لكتـــــا  و ار  التخطـــــيط / لجنـــــة تعـــــوي  املقـــــاولين املـــــرق    - أ 
( دينـــــار  ا اـــــة 3987872179تـــــ  تعـــــوي  الشـــــررة املقاولـــــة م لـــــ    21/4/2009ي ـفـــــ

ة ـون الـــف ومائـــوســـ عة وامـــانون مليـــون وامانمائـــة واانـــان وســـ عوتســـعمائة مليـــارات 
  ـة لتص ــــــاملدنيـــــ الـة االعمــــــى رلفــــــار( يضـــــا  الــــــوســـــ عون دينـــــ عةـوتســـــ
ة وتســـــعون مليـــــون ـار  اانـــــان واربعـــــون مليـــــار وا امائـــــة واربعــــــ( دينـــــ42394247179 

ـــان ـــ   ومائت ـــافة م ل ـــ  ام ـــا ت ـــار( رم ـــ عون دين ـــعة وس ـــة وتس ـــف ومائ ـــون ال ـــ عة واربع وس
 تســـــعمائة وا اـــــة وخمســـــون الـــــف وخمســـــمائة وا اــــــة ( دوالر امريكـــــي 953573,3 

( 9865473,3وســــ عون دوالر وا اــــة ســــني( الــــى رلفـــــة املــــواد االستيراديـــــة لتصــــ    
ــــف واربعم ــــة وخمســـــة وســــتون ال ــــين وامانمائ ــــة وســــ عون دوالر  تســــعة م ي ــــة وا ا ائ

( دينــــار  اربعــــة وخمســــون 54726000000دوالر وا اـــــة ســــني( ليصــــ   م لــــ  العقــــد  
ـــد  ـــاري  التعاق ـــأن ت ـــار( ونشـــير ب ـــون دين ـــار وســـ عمائة وســـتة وعشـــرون ملي ـــبملي ـــ   قري ول

ــــــر  ا   ـــــم الفت ـــــراتتطـــــرأ خـــــ ل تل ـــــة  ت يي ـــــة او امل لي ســــــوا  يف االســـــعار العاملي
   تستو ب هذا التعوي  . 

عـــــدم تقـــــدي  االوليـــــات الخاصـــــة بصـــــر  بعـــــ  الـــــذرعات ل عمـــــال املدنيـــــة  -  
ـــــم بمو ـــــب مـــــذررتنا املرقمـــــة   ـــــا بل ـــــن طل ن ـــــر   م ــــــي 1واالســـــتيرادية   ال ( ف

و  28/3/2018( فـــــــــي 7( و 2وامللرــــــــد علياــــــــا بمــــــــذررتينا املرقمتيـــــــــن   7/3/2018
يـــات الــــذرعات علــــى التـــوالي حيـــد لـــ  تقــــدم الينـــا مســـتندات الصـــر  واول 24/4/2018

ـــــة   ـــــذرعات 12  11  10  8  7املرقم ـــــة بال ـــــتندات الخاص ـــــذلم املس ـــــة ور ـــــال املدني ( ل عم
( الخاصـــــة بـــــاملواد االســـــتيرادية هـــــذا باالمـــــافة الـــــى املتابعـــــة 6  5  4  3  2املرقمـــــة  

املســـتمر  لفريـــو العمـــ  حـــول تلـــم االوليـــات وقـــد بـــررت الـــدائر  بلـــم بـــأن اوليـــات الـــدائر  
وهــــو  2012مــــن مــــر  امــــافة الــــى ان املشــــروع تــــ  انجــــا   يف عــــام/ تــــ  نقلاــــا الر ــــر

 مايشير الى معف عملية االر فة ملستندات مامة .
   

ــــروفة  - ض ــــز  واملص ــــال املنج ــــذرعات االعم ــــة ب ــــات الخاص ــــدقيو االولي ــــ ل ت ــــن خ م
 -للشررة املقاولة ت  تأ ير امل حوات التاليــة :

اوال :  اعتمــــاد الــــدائر  يف صــــر  الســــلف عــــن فقــــرات العمــــ  املنفــــذ    اســــاس 
النســــب املتويــــة مــــن القيمــــة الكليــــة لكــــ  فقــــر  دون القيــــام بــــأ را  برعــــة تفصــــيلية 

ـــة ـــة الفعلي ـــين الكمي ـــي   ت  ـــدس املق ـــر  املان ـــ  دائ ـــن ق  ـــدها م ـــد تأيي ـــ  املنجـــز بع للعم
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ــــديات واال ــــ ال ــــر ال ل ــــة و ي ــــ  است صــــال موافق ــــد ت ــــب الشــــررة  حي ــــة   طل العام
ـــــة املـــــرق    ـــــة  3/9/2008( فــــــي 466املقاول بأعتمـــــاد الصـــــر  حســـــب النســـــب املتوي

ـــ  يـــت  ارفـــا  ا   ول ـــين ارمـــال تـــدقيو  ـــداول الكميـــات املقدمـــة الـــى قســـ  التنفيـــذ ول
رشـــوفات تفصــــيلية للســـلف املرو ــــة ل يـــان الكميــــات ال قيقيـــة حيــــد اســـتمر الصــــر  

( والــــذ  يصــــعب 17الســــلفة الناائيــــة رقــــ    تــــى صــــر   اســــلو  النســــب املتويــــة ح
 معة تدقيو الكمية املست قة للصر  عن العم  املنفذ .

قيـــــام م اســـــب املشـــــروع بتـــــدوين املجـــــامي  الخاصـــــة بالكشـــــوفات املرفقـــــة  اانيا :
بالـــذرعات املقدمــــة والخاصــــة باالعمـــال املنفــــذ  بأســــتخدام القلـــ  الرصــــاض ولــــ  نجــــد 

ـــدقيو  ـــراض لقســـ  الت ـــا هـــو ال ـــال بمســـتند الصـــر  ا  اعت ـــة رم ـــم ال ال ـــداخلي عـــن تل ال
( 1568339511( وبم لـــــ   3  رقـــــ الخـــــاض بصـــــر  الذرعـــــة  5/8/2008( فــــــي 4ح9املـــــرق   

ــــف  ــــون ال ــــة وتســــعة وا ا ــــون وا امائ ــــة وســــتون ملي ــــار وخمســــمائة واماني ــــار  ملي دين
ـــــرق    ـــــر  امل ـــــتند الص ـــــذلم مس ـــــار( ور ـــــر دين ـــــد عش ـــــمائة واح ــــــي 2ح19وخمس ( ف

ـــــ  10/6/2010 ـــــة رق ـــــر  الذرع ـــــاض بص ـــــ   14  الخ ـــــة 378934826( وبم ل ـــــار  ا امائ ( دين
ـــرون  ـــتة وعش ـــة وس ـــف وامانمائ ـــون ال ـــة وا ا ـــعمائة واربع ـــون وتس ـــ عون ملي ـــة وس واماني
ـــة  ـــ  الرقاب ـــ  قس ـــن ق  ـــا م ـــراض عليا ـــا واالعت ـــدم ترويجا ـــرض ع ـــن املفت ـــان م ـــار( ور دين

 الداخلية لكوناا قد تتعرض للت ريف او املس  .
ـــــدم  ا :اال  ـــــب املـــــالي وع ـــــات الخاصـــــة بالجان ـــــ  تأ ـــــير مـــــعف ار ـــــفة املعلوم ت

ــــول  ــــات وســــاولة الوص ــــزين املعلوم ــــ  وتخ ــــة ل ف ــــن ال اســــ ات االلكتروني االســــتفاد  م
ــــال   ــــة با مــــالي امل  ــــاض ا  معلومــــة او موقــــف للمشــــروع واملتم ل ــــة احتي الياــــا يف حال

ـــ ـــروفة ور ـــذرعات املص ـــة ال ـــال  ورمي ـــروع وم  ـــ  مش ـــن ر ـــروفة ع ـــلفة املص ـــ  الس ذلم م ل
ــــام  ــــا قي ــــد الحون ــــ  ســــلفة عــــن اســــتر اعاا حي ـــــزلة يف ر ــــال  املن التشــــ يلية وامل 
ــــن  ــــر م ــــود الك ي ــــة وو  ــــارن متفرق ــــات يف ام ــــن االولي ــــد ع ــــروع بال   ــــب املش م اس
ـــن  ـــر م ـــا ار  ـــا واعادتا ـــ  مرا عتا ـــد ت ـــا حي ـــديماا لن ـــ   تق ـــي ت ـــات الت ـــا  يف االولي االخط

الهتمـــام باـــذا الجانـــب واســـتخدام عمليـــة ار ـــفة مـــر  نتيجـــة تلـــم االخطـــا  ممـــا يتطلـــب ا
 نوامية تتناسب م  قيمة املعلومات التي تتضمناا مستندات الصر  او السلف . 

 
املنفـــــذ   تـــــ  تأ ـــــير و ـــــود اخطـــــا  يف احتســـــا  وت  يـــــي قيمـــــة االعمـــــال رابعا :

ــــيانة يف  ــــات الص ــــ يلية وامان ــــلفة التش ــــة بالس ــــتقطاعات الخاص ــــ  االس ــــذلم يف م ل ور
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بعــــ  مســــتندات الصــــر  للــــذرعات املصــــروفة للشــــررة املقاولــــة والــــذ  يتطلــــب بــــذل 
العنايـــة ال  مـــة مـــن ق ـــ  م اســـب املشـــروع يف ت  يـــي تلـــم امل ـــال  وتـــ يف م ــــ  

الرقابـــة الداخليـــة ق ـــ  ترويجاــــا  تلـــم االخطـــا  مســـتق ً  وارتشـــافاا مـــن ق ــــ  قســـ 
  -ورما م ين يف الجدول التالـي :

 
رق  مستند 
 الصر  وتاريخة

رق  
 الذرعة

 م ل  املستند
  دينـار(

  التفاصيـ

فـي  4ح43
21/9/2008 

ل  يت  ت  يي م ل  االستقطاعات الخاصة بالسلفة التش يلية ال ال ة  4405244468 4
( دينار واالستقطاع الخاض بنس ة الصيانة ال ال  881048893 
( 145373067( دينار واالستقطاع الخاض بالضري ة ال ال   440524447 

دينار حيد ل  يت  ت  يي تلم امل ال  يف مستند الصر  الذ  اقتصر 
 ( دينار. 2938298061 ل  الصايف للمقاول وال ال     ت  يي امل

فـي  6ح41
30/12/2008 

و ود خطأ يف احتسا  قيمة االعمال املنجز  بمو ب هذ  الذرعة  2545824079 6
( دينار  يف 1050270950حيد ت  ت  يي قيمة تلم االعمال بم ل   

حين ان قيمة االعمال املنجز  الص ي ة بمو ب هذ  الذرعة هو 
وت  تعدي  هذا الخطأ يف الذرعات ال حقة الن ( دينار 2554817078 

الذرعات يت  احتسا  قيمتاا ترارميم اال ان نس ة امانات الصيانة 
( من قيمة الذرعة بقيي   االحتسا  الخطأ %10والتي تم    

( دينار ومن املفترض ان يت  105027095حيد ت  استقطاع م ل   
 .( دينار 255481707طاع م ل    قاست

فـي  2ح25
11/1/2011 

( دينار والذ  يم   1047112041ت  ت  يي مستند الصر  بم ل    1427084441 15
امل ل  الصايف املصرو  للمقاول دون ت  يي م ل  االستقطاعات 

 دينار امانات الضري ة  ( 47093786يف املستند واملتم لة يف  
 ( دينار استر اع السلف التش يلية147286512 
 ( دينار الخصومات الخاصة بالفقرات  ير املنفذ 115903000 
اع الخاض بالسلفة التش يلية عن املواد (  دينار االستقط39835102 

  .االستيرادية والتي ت  استقطاعاا من هذ  السلفة
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ــــت م -د   ــــدائر  بأس ــــأخر ال ــــم ت ــــت مم ناائي ــــ  اس ــــاري  العم ــــت مة بت ــــ  اس ــــد ت   حي
ا  بعــــد مــــرور ســــنتين مــــن اســــت م املشــــروع اســــت م اولــــي  زئــــي بتــــاري   4/10/2012
علمــــم انــــة تــــ  فــــرض  رامــــة تأخيريــــة   الشــــررة املقاولــــة ليــــوم واحــــد  19/8/2010

ــــ    ــــف 31447713وبم ل ــــون ال ــــ عة واربع ــــة وس ــــون واربعمائ ــــون ملي ــــد وا ا ــــار  واح ( دين
ـــة عشـــر ـــ عمائة وا ا ـــنة  وس ـــدد  ملـــد  س ـــد م  ـــيانة بالعق ـــر  الص ـــين ان فت ـــار( يف ح دين

 واحد  فقـط .
 

 ـــر .م  التقدي..  ع ـ  باالطـللتفض
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 مع وماتللالتصاول

يمكــــنك  ارســــال رســــالة باســــتخدام  ديــــوان الرقابــــة املاليــــة االت ــــاد للتواصــــ  مــــ   دار  
 7402/2019 –م  برر الرق  التسلسلي الخاض باذا التقرير  احدى الوسائ  ادنا 

 ديوان الرقابة املالية االت اد 
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 

www.fbsa.gov.iq 

 


