
المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-١(٢٠١٦التقریر السنوي

ــــــــــــًا  ــــــــــــادةلمقتضــــــــــــیاتطبق ــــــــــــم) أ-والً أ-٢٨(الم ــــــــــــة االتحــــــــــــادي رق ــــــــــــة المالی ــــــــــــوان الرقاب ــــــــــــانون دی ) ٣١(مــــــــــــن ق
ــــــــــدل(٢٠١١/لســــــــــنة ــــــــــم) المع ــــــــــام رق ــــــــــدین الع ــــــــــة وال ــــــــــانون االدارة المالی ــــــــــي تضــــــــــمنها ق ــــــــــة الت ــــــــــات القانونی ) ٩٥(والمتطلب
بـــــــداء الـــــــرأي الفنـــــــي المحایـــــــد عـــــــن البیانـــــــات إمثـــــــل فـــــــي ن مســـــــؤولیة هـــــــذا الـــــــدیوان تتإوعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ، ٢٠٠٤/لســـــــنة

ألعمــــــــال الرقابــــــــة ســــــــتناداً إ للقواعــــــــد والمعــــــــاییر المحاســــــــبیة المعتمــــــــدة و المالیــــــــة واإلفصــــــــاح عنهــــــــا بصــــــــورة عادلــــــــة طبقــــــــاً 
والحصـــــــول علـــــــى ادلـــــــة ةوفحصـــــــًا للبیانـــــــات المالیـــــــة بـــــــالرجوع الـــــــى الســـــــجالت المالیـــــــة والحســـــــابیة للمؤسســـــــات التنفیذیـــــــ

خطـــــــاء الجوهریـــــــة ومـــــــدى مالئمـــــــة السیاســـــــات المحاســـــــبیة فیر تأكیـــــــد معقـــــــول فیمـــــــا اذا كانـــــــت خالیـــــــة مـــــــن األاالثبـــــــات لتـــــــو 
ــــــ ــــــل االدارات التنفیذی ــــــدة مــــــن قب ــــــدیرات المحاســــــبیة المع ــــــة والتق ــــــد ةالمطبق ــــــدیوان ق ــــــان هــــــذا ال ــــــق المســــــائلة العامــــــة، ف ولتحقی

ــــــي  ــــــل أدأب ف ــــــل بك ــــــائج إن یعم ــــــى النت ــــــاد وموضــــــوعیة للتوصــــــل ال ــــــام ومشــــــروعیة ســــــتقاللیة وحی ــــــال الع ــــــإدارة الم ــــــة ب المتعلق
التصــــــرفات المالیــــــة مــــــن قبــــــل االدارات الخاضــــــعة للتــــــدقیق لتحقیــــــق أهــــــداف الــــــدیوان فــــــي تنفیــــــذ اعمــــــال الرقابــــــة والتــــــدقیق 
والتأكیــــــد علــــــى تطبیقهــــــا والعمــــــل علــــــى ترســــــیخ الســــــلوك المؤسســــــي الســــــلیم الــــــذي یضــــــمن ُحســــــن إدارة المــــــال العــــــام والحــــــد 

ــــــ ــــــه مــــــن التصــــــرفات المالی ــــــي قانون ــــــة العامــــــة فضــــــًال عــــــن االهــــــداف المحــــــددة ف ــــــي الوظیف ــــــة ف ــــــق العدال ة الالمســــــؤولة وتحقی
.والمتمثلة برقابة وتدقیق البیانات المالیة التي تتطلب رقابة وتدقیق االنفاق العام وجبایة االموال

محاسبیة والرقابیة وما یتعلق بها من امور إداریة كما نود االشارة الى ان هذا الدیوان استمر في تقدیم العون الفني في المجاالت ال
وتنظیمیة وبما یؤمن المساهمة في تعزیز النزاهة والشفافیة والمسائلة والثقة في السیاسات العامة للسلطة الوطنیة ومنع وقوع المخالفـات

لسلوك اإلنسـاني، ونشـر انظمـة المحاسـبة والتـدقیق االداریة والمالیة الجوهریة ومكافحة الفساد وٕارساء المفاهیم والقیم االخالقیة وترشید ا
المستندة الى المعاییر المهنیة بالتنسـیق مـع مجلـس المعـاییر المحاسـبیة والرقابیـة فـي العـراق وذلـك مـن خـالل إعـادة النظـر فـي القواعـد 

. المحاسبیة المحلیة وتطویرها لتكون قابلة للتطبیق والمحاسبة وتدقیق العملیات المالیة
-:ة فصولثالثعرض نتائج أعمال الرقابة والتدقیق ونشاطات الدیوان في هذا التقریر من خالل وقد تم

دراســة لفضــًال عــن تناولــه ٦٢٠١/نتــائج أعمــال دوائــر وأقســام الــدیوان وفقــًا للخطــة الســنویة المرســومة للســنةاالولتنــاول الفصــل-١
مؤشرات االداء المالـي للقطاع المصرفي الحكومي منهالقسم األول وتضمن وتحلیل نتائج تنفیذ الخطط والسیاسات المالیة والنقدیة،

.كما تضمن نتائج التحلیل المالي لوحدات التمویل الحكومي والتمویل الذاتي والحساب الختامي لجمهوریة العراق
قــد أكــدنا فــي تقاریرنــا الصــادرة خــالل إشــارة إلــى عــدد مــن المالحظــات الرقابیــة المشــتركة علــى إدارات الدولــة و ثــانيتنـاول الفصــل ال-٢

علـى ضــرورة معالجـة هــذه المالحظـات وٕایالئهــا االهتمـام المناســب، إال انـه ولعــدم اتخـاذ مــا یلـزم بشــأنها وجـدنا مــن ٦٢٠١/السـنة
.المناسب أن یتم التأكید علیها في هذا التقریر

أفرزتها رقابـة المشـروعیة وتـدقیق العقـود التـي أجراهـا الـدیوان ة إلى ابرز النتائج التيخمسمن خالل أقسامه اللثأشار الفصل الثا-٣
والتي تضمنتها تقاریره الصادرة خالل السنة المذكورة، وقد جرى اختصار المالحظات وتم ٦٢٠١/في إدارات الدولة كافة خالل السنة

مراجعتـه مـن قبـل المعنیـین وبمـا ال على شكل جداول ملحقة بالتقریر بهدف ضـغط حجـم التقریـر لیصـبح مـن العملـي اإظهار اغلبه

الُمَقـِدَمة
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، لـذلكمالحظة واردة فیهاةفي إعطاء الصورة الواضحة عن أي نشاط، ویمكن مراجعة أصل التقاریر المبلغة للوزارات بشأن أییخلَ 
هـا للـوزارات التي سبق وان تـم إبالغیسلط الضوء على أهم المظاهر العامةوالذي٢٠١٦/فقد أعدَّ هذا الدیوان تقریره السنوي لسنة

.المعتمدةوالدوائر المعنیة بتقاریر تفصیلیة وفقًا للتشریعات ومعاییر التدقیق
،٢٠١٦عـامفـيوخاصـةً یسـیراً یكـنلمذلكاناالوجه،أكملعلىبهالمنوطةبواجباتهالنهوضعلىالدیوانحرصمنالرغموعلى

وقـدبرقابتـه،المشـمولةالجهـاتوحسـاباتأنشطةعلىوالتدقیقالرقابةأعمالجراءإفيدورهإلتمامإستثنائیةجهوداً الدیوانبذلفقد
:تأثیراً وأشدهاالمصاعبهذهأهمومنالمنشودة،أهدافهلتحقیقالرامیةجهودهاعترضتالتيوالتحدیاتالمصاعبمنالعدیدواجه

حیـث بلـغ عـدد ٣١/١٢/٢٠١٤نات المالیة للسنة المنتهیة فـيفي اتخاذ االجراءات الالزمة لحسم موضوع البیاتأخر وزارة المالیة-١
حساب ختامي وما ترتب على ذلك من مضاعفة العدد لشمول البیانات المالیة للسـنة ) ٢٩٩(الحسابات الحكومیة المتوقفة حوالي

.بالموضوع ذاته٣١/١٢/٢٠١٥المالیة المنتهیة في
نعكس فـي التلكـؤ فـي تنفیـذ خطـة هیئة النزاهة والمحاكم واللجان البرلمانیة مما یكثرة التكلیفات الخارجیة التي ترد الى الدیوان من-٢

.ل الرقابيالعم
تقریـرًا فـي مجـال ) ١١٦٨(العقود التي یكلف الدیوان بتدقیقها وانعكاس ذلك على باقي مخرجات العمل الرقابي حیث انجز الـدیوان -٣

من اجمالي مخرجات العمل %) ٣٤(وقد شكلت %) ٦٨(غت نسبة االنجاز تقریر مخطط إنجازه بل) ١٧١١(تدقیق العقود مقارنة بـ
.الرقابي

.التأخر في االجابة على تقاریر الدیوان واتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة المخالفات-٤
.ضعف أداء العاملین في االدارات الخاضعة لرقابة الدیوان-٥
لذي یتطلب دعم الرقباء بما یكفل الحفـاظ علـى سـالمة وحیادیـة واسـتقاللیة التحدیات التي یواجهها الرقیب في تلك االدارات األمر ا-٦

. وأمن الرقیب
ـــدیمها وفقـــاً -٧ ـــررة لتق ـــد المق ـــي المواعی ـــدیم بیاناتهـــا ف ـــأخر اإلدارات الخاضـــعة للرقابـــة عـــن تق ـــة ت ـــات المالی ـــات إعـــداد البیان لمتطلب

حیــــــث بلــــــغ عــــــدد الحســــــابات ١٣/٦/٢٠١١فــــــي )٢١٣٩٩(لتعمــــــیم األمانــــــة العامــــــة لمجلــــــس الــــــوزراء ذي العــــــدد خالفـــــاً 
المرفـــــق مـــــع التقریـــــر، ) ٢(وكمـــــا فـــــي الجـــــدول رقـــــم١/٥/٢٠١٧حســـــاب ختـــــامي لغایـــــة ) ٢٦٠(الختامیـــــة التـــــي لـــــم تقـــــدم 
-:والمخطط ادناه یوضح ذلك
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ـــوزارات والتشـــكیالت التابعـــة لهـــا فـــي تصـــفیة ومعالجـــة المالحظـــات الـــواردة فـــي تقـــاری-٨ ر دیـــوان الرقابـــة عـــدم جدیـــة بعـــض ال
ـــه المســـتمرة ـــه ومتابعات ـــة االتحـــادي رغـــم تأكیدات ـــذي المالی ـــر ال ـــاریر األم ـــى هـــذه التق ـــالرد عل ـــبعض اآلخـــر ب ـــام ال ، وعـــدم قی

المرفـــق ) ٣(مـــن قـــانون دیـــوان الرقابـــة المالیـــة االتحادي،وكمـــا فـــي الجـــدول رقـــم ) رابعـــاً -٢(یشـــكل مخالفـــة ألحكـــام المـــادة
-:یوضح عدد تلك االداراتمع التقریر، والمخطط ادناه
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رقابيالشؤون الدیوان ونتائج تنفیذ العمل - ١

-:متابعة تنفیذ خطة العمل الرقابي-أ
ـــنطالقـــاً إ ـــد االنحراف ـــة اإلداریـــة لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة  فـــي  تحدی ـــل احـــد األركـــان األساســـیة للعملی ات مـــن كـــون المتابعـــة تمث

ـــدقیق  ـــائج متابعـــة ت ـــرزت نت ـــد أف ـــة لمعالجتهـــا فق ـــوظیفي وتشـــخیص أســـبابها ووضـــع الســـبل واإلجـــراءات الكفیل ـــي العمـــل ال ف
:ما یأتي السنویةخطة ال
بنسبة انجـاز بلغـت و إدارة مخطط تدقیقه) ٢٩٧(إدارة رئیسیة حكومیة مقارنة بـ ) ٢٨٨(دققت الهیئات الرقابیة في الدیوان -والً أ

)٩٧%. (
ــــاً  ــــدیوان -ثانی ــــي ال ــــة ف ــــات الرقابی ــــت الهیئ ـــــ ) ٥٩٤(دقق ــــة ب ــــي مقارن ــــل ذات ــــة ذات تموی إدارة  مخطــــط ) ٦٠٧(إدارة حكومی

.%)٩٨(تدقیقها بنسبة انجاز بلغت 
إدارة فرعیــــة مقارنــــة بـــــ ) ٨٢٨(حیــــث دقــــق الــــدیوان ) %١١٤(بلغــــت نســــبة االنجــــاز فــــي تــــدقیق اإلدارات الفرعیــــة -ثالثــــاً 

.إدارة مخطط تدقیقها) ٧٢٨(
رقیـــب /یـــوم) ٥٣٠٨٧٠(مقارنـــة بــــ رقیـــب للفتـــرة المعنیـــة/ یـــوم ) ٥١٦٠٩٠(هـــذه المهـــام باســـتخدام أنجـــزتلقـــد -رابعـــاً 

ـــات إمخطـــط لالنجـــاز بلغـــت نســـبة  ـــا المتابعـــة المســـتمرة والجـــادة وهـــذا یعكـــس %)٩٧(ســـتغالل الطاق ـــادة العلی للقی
.امها على الوجه الصحیحفي حث الهیئات الرقابیة على أداء مه

تقـــویم أداء تقریـــرًا تناولـــت حســـابات ختامیـــة وتقـــاریر دوریـــة وزیـــارات تفتیشـــیة وتقـــاریر ) ٣٥٣٥(أنجـــز الـــدیوان -خامســـاً 
.تقریر) ٥٦٨٦(من المخطط البالغ %) ٦٢(ونتائج تدقیق عقود وغیرها والذي یمثل 

نجـــاز إتقریـــر مخطـــط النجـــازه  بنســـبة ) ٥٥(ابـــة التخصصـــیة مقارنـــة ب تقریـــرًا فـــي مجـــال الرق) ٦٣(أنجـــز الـــدیوان -سادســـاً 
ــــــت  ــــــة والصــــــحیة والنفطیــــــة %)  ١١٤(بلغ ــــــة والزراعیــــــة واالروائی ــــــت الشــــــؤون الهندســــــیة والتربوی ــــــي تناول والت
.والبیئیة

ــــى المــــادة -ســــابعاً  ــــر الســــنوي لعــــام) أ–أوالً -٢٨(اســــتنادًا إل ــــدیوان اصــــدر التقری ــــانون ال ــــى باإل٢٠١٥/مــــن ق ضــــافة إل
.٢٠١٦/إصدار  ثالثة تقاریر فصلیة لعام 

-:متابعة إجراءات الدیوان في مجال اإلصالح اإلداري-ب
-:یة تلقد تضمنت إجراءات اإلصالح اإلداري في دیوان الرقابة المالیة االتحادي الجوانب اآل

-:تنمیة قدرات الموارد البشریة-أوالً 
ـــدیوان بـــدوره ا ـــي دورات قـــام ال ـــة المـــوارد البشـــریة وتطـــویر قابلیـــات وقـــدرات الفـــرق التدقیقیـــة وزجهـــا ف ـــادي فـــي تنمی لری

ـــى تـــدریب العـــاملین  ـــق كـــادر مـــن المـــدربین قـــادر عل ـــة وخل ـــي مختلـــف الجوانـــب الفنیـــة والمهنی تدریبیـــة داخـــل العـــراق ف
-:قد شملت البرامج التدریبیةفي الدیوان وتزویدهم بالخبرات الفنیة الالزمة ألداء عملهم على أفضل وجه ، و 

)١٥٧(موظــــف فــــي )  ٤٨٥(اشـــتراك منتســــبي الــــدیوان فـــي  دورات تدریبیــــة فــــي المراكـــز البحثیــــة حیــــث شـــارك  )١(
.إقامته مراكز بحثیة مختلفة داخل العراق برنامج تدریبي

دورة ) ٥(منهــــامنتســــب) ٦٠٧(فــــي مقــــر الــــدیوان شــــارك فیهــــا ه لمنتســــبیتدریبیــــة دورة ) ١٩(أقــــام الــــدیوان)٢(
.حول التدقیق المستند للمخاطر 

الفصـل األول
))نتائج تنفیذ العمل الرقابـي  ((  

٣١/١٢/٢٠١٦ولغایة ١/١للفترة من 



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٥(٢٠١٦التقریر السنوي

یــــة  مــــن غیــــر  منتســــبیه لغــــرض مؤسســــات الدولــــة العراقمــــنفــــي مقــــر الــــدیوان للمــــوظفین دورة ) ٩(أقــــام الــــدیوان)٣(
منهــــا دورة مــــن دوائــــر الدولــــة المختلفــــةمتــــدرب) ٢٠٥(ودعــــم وتطــــویر قــــابلیتهم وقــــدراتهم شــــارك فیهــــاتعزیــــز 

شــــطة المصــــرفیة والمعالجــــات المحاســــبیة فــــي ظــــل النظــــام المحاســــبي الموحــــد للمصــــارف ،تــــدقیق فــــي مجــــال األن
.الموجودات المخزنیة من قبل التدقیق الداخلي  والنظام المحاسبي الالمركزي

منتسـب فـي ورشـتي ) ٢٨(من منتسبي الدیوان فـي المـؤتمر العلمـي الثالـث فـي الجامعـة التقنیـة كمـا شـارك ) ٩(شارك ) ٤(
، إضافة )ISO٣٧٠٠١:٢٠١٦(عریف بالمواصفة الدولیة الجدیدةأقیمت في مقر الدیوان  منها ورشة عمل التعمل

ندوة أقیمت في المعهـد العـالي للدراسـات المحاسـبیة والمالیـة  منهـا نـدوة حـول دور ) ٢(منتسب  في ) ٥(إلى مشاركة 
.من ظاهرة الفساد اإلداري والمالينیة في الحد الجامعات ودیوان الرقابة المالیة االتحادي والمؤسسات المه

-:تطویر العمل الفني-ثانیاً 
-:عمل الدیوان على تطویر العمل في الجوانب المهنیة والرقابیة والمحاسبیة من خالل  

صــــــة تحقیــــــق األتمتــــــة فــــــي العمــــــل الرقــــــابي حیــــــث قــــــام الــــــدیوان بإصــــــدار نظــــــام جدیــــــد الیفــــــادات الــــــدرجات الخا)١(
وتحـــــــدیث نظـــــــام األفـــــــراد  والرواتـــــــب والعمـــــــل بمشـــــــروع نظـــــــام موازنـــــــة البـــــــرامج واألداء  إضـــــــافة إلـــــــى نشـــــــر 

ـــــــدیوان االلكترونـــــــي ونشـــــــر ) ٦١( ـــــــع ال ـــــــى موق ـــــــر شـــــــبكة االنترنیـــــــت وعل ـــــــابي عب ـــــــر عـــــــن ) ٤٨(تقریـــــــر رق خب
الــــــــدیوان  وتحــــــــدیث صــــــــفحات الموقــــــــع  االلكترونــــــــي ونشــــــــر مجلــــــــة المراقــــــــب العــــــــام الصــــــــادرة عــــــــن دیــــــــوان 

ــــــــي ال ــــــــین ف ــــــــة االتحــــــــادي ، واقامــــــــة دورت ــــــــة المالی ــــــــى المشــــــــاركة بلجــــــــان لدراســــــــة EDMSرقاب ، إضــــــــافة إل
. لذكیةالبطاقة ا

ــــــة )٢( ــــــي مــــــن خــــــالل أنظمــــــة الكترونی ــــــدقیق االلكترون ــــــدقیق باعتمــــــاد الت ــــــى تطــــــویر أســــــالیب الت ــــــدیوان عل عمــــــل ال
شـــــــــاكل التــــــــــي واجهــــــــــت ممكننـــــــــة وتطبیقهــــــــــا فـــــــــي اإلدارات الخاضــــــــــعة للرقابــــــــــة ومتابعـــــــــة المالحظــــــــــات والم

التطبیــــــق وتحــــــدیثها مثــــــل  النظــــــام المحاســــــبي الموحــــــد و النظــــــام المحاســــــبي الموحــــــد للبلــــــدیات فضــــــال عــــــن 
ـــــــي  ـــــــرأي ف ـــــــداء ال ـــــــق النظـــــــام ) ٨(إب ـــــــة تطبی ـــــــنن األساســـــــي ومتابع ـــــــا النظـــــــام المحاســـــــبي الممك استشـــــــارة منه

ــــــــــدیات  ، وٕاصــــــــــدار ــــــــــر الشــــــــــركة العامــــــــــ) ١١(المحاســــــــــبي الموحــــــــــد للبل ــــــــــر منهــــــــــا تقری ة للصــــــــــناعات تقری
ت ونتــــــــــــائج أعمــــــــــــال مصــــــــــــرف القطنیــــــــــــة ، دائــــــــــــرة الثــــــــــــروة الحیوانیــــــــــــة،  شــــــــــــركة الفــــــــــــاروق للمقــــــــــــاوال

دراســــــة  منهـــــــا فحــــــص نظـــــــام الرواتــــــب فــــــي البلـــــــدیات ، فحــــــص الـــــــرقم ) ٦(عـــــــن إعــــــداد  فضــــــالً الرافــــــدین، 
وســــــاي اضـــــــافة الســــــري فــــــي الضـــــــرائب ، الــــــدفع اآللــــــي والتوقیفـــــــات التقاعدیــــــة والمشــــــاركة فـــــــي مشــــــروع االنت

.دورة حول التدقیق باستخدام الحاسوب) ٢(الى إقامة 
ــــــــدیوان قــــــــام قســــــــم الرقابــــــــة الداخلیــــــــة  بتقــــــــدیم )٣( ــــــــى مهــــــــام ال ــــــــة عل لغــــــــرض إحكــــــــام الســــــــیطرة الفنیــــــــة الكامل

ـــــــــى استفســـــــــارات مـــــــــو  ـــــــــدیوان االستشـــــــــارات المالیـــــــــة واإلجابـــــــــة عل ـــــــــدقیق ظفي ال ـــــــــى تنظـــــــــیم وت ، إضـــــــــافة إل
دقیق حســـــــابات الجمعیـــــــة االســـــــتهالكیة  واالشـــــــتراك فـــــــي تـــــــدقیق صـــــــندوق حســـــــابات الجمعیـــــــة اإلســـــــكانیة وتـــــــ

ـــــــدقیق  ـــــــام القســـــــم بالت ـــــــا ق ـــــــدقیق ادعـــــــم المـــــــوظفین ، كم ـــــــدیوان وت لمســـــــتندي الســـــــابق للصـــــــرف لحســـــــابات ال
ــــــــب وأجــــــــور  ــــــــة مــــــــوظفيروات ــــــــغ عــــــــدد المســــــــتندات المدقق ــــــــدیوان وبل والمشــــــــاركة فــــــــي مســــــــتند ) ٢٠٥٦(ال

.لجنة) ١٩(
ـــــــ)٤( ـــــــة لغـــــــرض تطـــــــویر العمـــــــل الرق ـــــــة المالی ـــــــس الرقاب ـــــــد مجل ـــــــد عق ـــــــوب فق ) ٢٩(ابي وانجـــــــازه بالمســـــــتوى المطل

تقریــــــرًا  تمثــــــل تقــــــاریر رقابیــــــة لمؤسســــــات ) ٢٣٤(اجتماعــــــا ترأســــــها الســــــید رئــــــیس الــــــدیوان نــــــاقش خاللهــــــا 
الرســـــــم الجـــــــدول و فـــــــي وٕادارات خاضـــــــعة للرقابـــــــة تعـــــــد بیاناتهـــــــا مـــــــؤثرة فـــــــي االقتصـــــــاد العراقـــــــي وكمـــــــا مبـــــــین

-:أدناه البیاني
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العددنوع الحساب

٦١البیانات المالیة الصادرة برأي ایجابي
٣٧البیانات المالیة الصادرة برأي ایجابي مقید

٤٠البیانات المالیة والتقاریر التي لم تحصل الموافقة على إصدارها

٧البیانات المالیة التي صدرت بكتاب اعتذار

٧٤تقاریر نتائج أعمال الرقابة والتدقیق
١٥ریر تدقیق عقودتقا

٢٣٤المجمـــــــــــوع

باإلضـــافة إلـــى قیـــام مجلـــس الرقابـــة المالیـــة بمناقشـــة العدیـــد مـــن األمـــور التنظیمیـــة المتعلقـــة بنشـــاطات الـــدیوان والتـــي كانـــت  
ــــى إ،وٕاصــــدار التوجیهــــات الخاصــــة بشــــأنها،موضــــوع  ) ١٥٥(بحــــدود  ــــى المعالجــــات إضــــافه إل ــــرأي والوقــــوف عل ــــداء ال ب

.ة فیما تم طرحه من األمور األخرىرات الفنیالقیدیة واالستشا
یـــالء موضـــوع الرضـــا الــوظیفي أهمیـــة لمـــا لـــه مـــن دور فـــي التغذیـــة إأكــد الـــدیوان فـــي تجربـــة أولـــى مـــن نوعهــا علـــى ضـــرورة )٥(

العكســیة لتحســـین واقـــع العمـــل فیـــه ، وقــد أجـــرى الـــدیوان اختبـــارات للرضـــا الـــوظیفي وزعــت علـــى عینـــة مـــن موظفیـــه و كانـــت 
ــــة بلغــــت نتــــائج ــــر )% ٧(محایــــد و)%٢٠(راضــــي و)%٥٧(راضــــي جــــدًا و%) ١٦(رضــــا المــــوظفین عــــن الــــدیوان عالی غی

، ویســــعى الــــدیوان إلــــى توســــیع حجــــم العینــــة علــــى دوائــــر الــــدیوان كافــــة وشــــمول المحافظــــات أیضــــا بــــذلك وان یــــتم راضــــي 
ـــاونین عـــن االشـــتراك فـــي االســـتبیان وان ت ـــدراء العـــامین والمع ـــد الســـادة الم ـــة الالحقـــة مـــن خـــالل التواصـــل تحیی كـــون التجرب
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وان تطــــور اســــتمارة االســــتبیان لتوضــــح األســــباب الداعیــــة إلــــى عــــدم ) online) (النافــــذة(المباشــــر علــــى شــــبكة االنترنیــــت 
.رضا لغرض الوقوف علیها ومعالجتهاال

لســـنوات الثالثـــة القادمـــة خـــالل اجتمـــاع تســـلم العـــراق رئاســـة المنظمـــة العربیـــة لألجهـــزة العلیـــا للرقابـــة المالیـــة والمحاســـبیة ول)٦(
أقامتـــــــــه الجمعیـــــــــة العمومیـــــــــة فـــــــــي دورتهـــــــــا العادیـــــــــة الثانیـــــــــة عشـــــــــر فـــــــــي الجمهوریـــــــــة التونســـــــــیة للفتـــــــــرة مـــــــــن

ــــن نوعهــــا تــــأتي فــــي إطــــار سیاســــة الــــدیوان الداعمــــة لجمیــــع أنشــــطة )٢١/١٠/٢٠١٦-١٧( وهــــذا یعــــد تجربــــة أولــــى م
عــــن البعــــد الدبلوماســــي والمهنــــي والقیــــادي الــــذي یحققــــه الــــدیوان فــــي المســــتویات فضــــالً المنظمــــة العربیــــة علــــى مختلــــف

كمــــا حضــــر ،توجیــــه مســــیرة المنظمــــة العربیــــة ورســــم سیاســــتها الرقابیــــة إضــــافة إلــــى مــــا یحققــــه مــــن أهــــداف إســــتراتیجیة 
دولــــة والتــــي تناولــــت محــــورین الــــدیوان النــــدوة العلمیــــة حــــول موضــــوع دور األجهــــزة الرقابیــــة فــــي تقــــویم الموازنــــة العامــــة لل

األول دور األجهـــزة العلیـــا للرقابـــة فـــي تقـــویم المنهـــاج االســـتثماري للموازنـــة العامـــة للدولـــة والثانیـــة التحـــدیات التـــي تواجـــه 
.فافیة في اإلدارة المالیة العامةاألجهزة العلیا للرقابة في تقویم الحساب الختامي وأثره في تقریر المسائلة والش

-:تقدیم العون الفني-ثالثاً 
قیــــام الــــدیوان بتقــــدیم علــــى ) المعــــدل(٢٠١١/لســــنة) ٣١(مــــن قــــانون دیــــوان الرقابــــة المالیــــة رقــــم ) ثالثــــاً (نصــــت الفقــــرة 

نــــدرج أدنــــاه نشــــاطات و ،العــــون الفنــــي فــــي المجــــاالت المالیــــة والمحاســــبیة ومــــا یتعلــــق بهــــا مــــن أمــــور إداریــــة وتنظیمیــــة
-:في هذا المجال الدیوان 

ـــدیوان)١( ـــة ستشـــارة داخلیـــةإ) ٨٢٣(قـــدم ال ـــرأي فـــي األمـــور الخاصـــةوخارجی ـــان ال ـــم فیهـــا االستیضـــاح وبی ومنهـــا والتـــي ت
ــــــوطني،  ومعالجــــــة التــــــداعیات إ ســــــتثماریة و التقریــــــر الســــــنوي لمتابعــــــة تنفیــــــذ مشــــــاریع الخطــــــة اإل ــــــرقم ال عتمــــــاد ال

ــــة ال ــــة لجمهوری ــــة االتحادی ــــانون الموازن ــــةاالقتصــــادیة المتراكمــــة ، ق ــــراق للســــنة المالی ــــویم األداء ٢٠١٦/ع ، خطــــة تق
ـــــة ، إصـــــدار ٢٠١٦/للبـــــرامج والسیاســـــات لعـــــام  ـــــق مـــــع المعـــــاییر الدولی ـــــدلیل المحاســـــبي الموحـــــد للتواف ، تطـــــویر ال

ـــدقیق ٢٠١٥/المعـــاییر الدولیـــة للرقابـــة  ـــادات التنفیذیـــة ، إعـــداد تقـــاریر ت ـــة القی ـــدیوان الســـنوي  برنـــامج تنمی ـــر ال ، تقری
ك البلــــدیات وعقــــارات الدولــــة ، اآللیــــة المقترحــــة لتبســــیط إجــــراءات العمــــل فــــي الــــدیوان فــــي مجــــال إصــــدار بشــــأن أمــــال 

، مشــــروع قــــانون التعــــدیل الثــــاني لقــــانون دیــــوان الرقابــــة لنظــــام المحاســــبي الموحــــد للبلــــدیات التقــــاریر ، شــــرح دلیــــل ا
یین ، متطلبــــــات إعــــــداد البیانــــــات المالیــــــة المالیــــــة االتحــــــادي ، رقابــــــة الجــــــودة واألداء لمكاتــــــب المفتشــــــیین العمــــــوم

ـــیم ٢٠١٦/للســـنة ـــة ، تقریـــر ورشـــة عمـــل التقی ـــدفع االلكترونـــي لرواتـــب مـــوظفي الدول ـــدقیق ال ـــائج ت وشـــهادة اإلدارة ، نت
دراســــة منهــــا دراســــة حــــول مشــــروع التــــدقیق ) ٧(وٕاعــــداد الفنیــــة والدراســــات األمــــوروالــــى غیرهــــا مــــن الــــذاتي للنزاهــــة 

دور وزارة التخطــــیط فــــي الحــــد مــــن سیاســــة االنحــــراف فــــي مجــــال اســــتیراد األدویــــة، دور الدولــــة المشــــترك للمصــــارف ، 
بحـــث منهـــا بحـــث حـــول رقابـــة األداء علـــى بـــرامج ) ٨(فـــي دعـــم المنتـــوج الـــوطني وحمایـــة الصـــناعة الوطنیـــة ، وتقـــدیم 

ا للرقابــــة فــــي تقــــویم الموازنــــة تجربــــة دیــــوان الرقابــــة المالیــــة ، دور األجهــــزة العلیــــ–تطــــویر وتنمیــــة المــــوارد البشــــریة 
ـــــة ، ـــــة العامـــــة للدول ـــــذ أهـــــداف التنمی ـــــة لتنفی ـــــرامج والسیاســـــات الوطنی ـــــیم الب ـــــي تقی ـــــابي ف ـــــدور الرق ـــــل ال ـــــات تفعی آلی

ورقــــة عمــــل احــــداهما تناولــــت  موضــــوع الفســــاد اإلداري والمــــالي وســــبل مكافحتــــه إضــــافة) ٣(و ٢٠٣٠المســــتدامة 
ـــى ـــد) ٥(إعـــدادإل ـــة منهـــا ت ـــرامج تدقیقی ـــدفع ب ـــة ال ـــق آلی ـــذ وف ـــي تنف ـــدة والمســـتمرة الت قیق المشـــاریع االســـتثماریة الجدی

. ات الرقابیة باآلجل و برنامج تدقیق الزیارات التفتیشیة على الهیئ
ـــدیوان)٢( ـــدم ال ـــة والتعلیمـــات عـــدداً ق ـــة لتوضـــیح التعلیمـــات واالستفســـارات عـــن التشـــریعات المالی مـــن االستشـــارات القانونی

ـــة بهـــا و  ـــدم المتعلق ـــه حیـــث ق ـــدیوان مـــن اإلدارات الخاضـــعة لرقابت ـــرد إلـــى ال ـــي ت ـــة وخارجیـــة ) ٤١٧٢(الت استشـــارة داخلی
مراســــالتالعــــداد الكتــــب و إباإلضــــافة إلــــى الجوانــــب القانونیــــة فــــي المعــــامالت لتوضــــیح الغمــــوض الــــذي یكتنــــف بعــــض



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٨(٢٠١٦التقریر السنوي

، باإلضـــافة إلـــى القـــوانینحـــول مشـــاریع بعـــض ةدراســـ) ١٨(عـــن إعـــداد ،فضـــالً كتـــاب) ٤٢٢(بواقـــع فـــي هـــذا المجـــال
. تحقیقیةلجنة ) ١٦(دعوى  والمشاركة  في ) ١٦(

عــــن عمــــل الــــدیوان علــــى ترجمــــة العدیــــد مــــن الوثــــائق التــــي تــــرد مــــن المنظمــــات والمؤسســــات الرقابیــــة الدولیــــة فضــــالً )٣(
یل النشــــاط فــــي والجــــدول التــــالي یوضــــح تفاصــــ،المراســــالت مــــع األجهــــزة الرقابیــــة األجنبیــــة وتحقیــــق التواصــــل الــــدولي

-:هذا الجانب
العددالموضوع
٢٧٤المراسالت
٢٠العقود
٥٩التقاریر
٩المقاالت
١٦٣أخرى
١٦األخبار
٥٤١المجموع
-:والرسم التوضیحي ادناه یبین نسب تلك المراسالت والوثائق 

العدد

المراسالت
 %٥٠

العقود
 %٤

التقاریر
 %١١

المقاالت
 %٢

أخرى
 %٣٠

األخبار
 %٣

األداءالمعــــاییر المحاســــبیة وقســــم رقابــــة جــــودة وهــــي قســــم األربعــــةأقســــامهامــــن خــــالل دائــــرة التــــدقیق والمتابعــــة قامــــت )٤(
ــــر ) ٧١٨٩(تــــدقیق بمتابعــــة و وقســــم متابعــــة دوائــــر التــــدقیق المركزیــــة وقســــم متابعــــة دوائــــر التــــدقیق فــــي المحافظــــات  تقری

تقریـــر فـــي حـــین ) ١٣٦٠(وقـــد بلغـــت اإلجابـــات المســـتوفیة عـــن التقـــاریر الصـــادرة عـــن بغـــداد .صـــادر عـــن الـــدوائر الرقابیـــة
.تقریر) ١٢٩٩(ابات المستوفیة عن التقاریر الصادرة عن المحافظات كانت اإلج

-:لمتابعة اإلجراءات المتعلقة بموضوع صرف األموا-رابعاً 
ـــــــي  ـــــــدیوان ف ـــــــي موضـــــــوع صـــــــرف األمـــــــوالإن إجـــــــراءات ال ـــــــدرة ف ـــــــة المق ـــــــق مراعـــــــاة التخصیصـــــــات المالی ـــــــتم عـــــــن طری ت

ا حســـــــــب فصـــــــــول الموازنـــــــــة ونـــــــــدرج أدنـــــــــاه تصـــــــــنیف والتقیـــــــــد بهـــــــــ٢٠١٦/موازنـــــــــة دیـــــــــوان الرقابـــــــــة المالیـــــــــة لعـــــــــام 
-:٢٠١٦/لسنة المصاریف 



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٩(٢٠١٦التقریر السنوي

الحساب الختامي لجمهوریة العراق-٢
ي الخاص بالبیانات المالیة للحساب الختامي لجمهوریة العراق كما ف٤/١/٢٠١٦في ) ١٨١(أظهر التقریر المرقم 

-:، المالحظات اآلتیة ٣١/١٢/٢٠١٣
-:حصة إقلیم كردستان- أ

ثمانیة وستین ملیار ومائة وثمانیة وثالثین ملیون وستمائة (لف دینار أ) ٦٨١٣٨٦٦٧(بمبلغاإلقلیمتم تمویل -أوالً 
ن هذا أعلماً ،٢٠١٣/من قانون الموازنة لسنة) خامساً - ١٤(وذلك إستنادًا للمادة،)وسبعة وستین الف دینار

واألولیاتالوثائق اإلقلیمبسبب عدم تقدیم السلطات المعنیة في اإلیراداتعملیة التدقیق لتلك بإجراءالدیوان لم یقم 
.علمًا إن اإلقلیم لم یقم بتسدید اإلیرادات النفطیة الى الحكومة المركزیةإصدار التقریر، المتعلقة بهذه المبالغ لغایة 

خمسة (ملیون دینار) ١٥٣٣٨٠٥٣(مبلغ٢٠١٣/ستثماریة لسنةللموازنتین الجاریة واإلإلقلیمابلغت مصروفات - ثانیاً 
موازین أظهرتهوذلك حسب ما ) عشر تریلیون وثالثمائة وثمانیة وثالثون ملیار وثالثة وخمسون ملیون دینار

ألغراضاألخرىالحكومیة اتاإلدار دائرة المحاسبة لتوحیدها مع موازین إلىاإلقلیمالمراجعة المقدمة من قبل 
) ١٥١٢٥٦٦٩(مقارنة بالتخصیصات المنقحة البالغة %) ١٠١(، وقد بلغت نسبة التنفیذ الحساب الختامي للدولة

ولم ، )خمسة عشر تریلیون ومائة وخمسة وعشرون ملیار وستمائة وتسعة وستون ملیون دینار(ملیون دینار
لتزام بالقوانین والتعلیمات التي تحدد مشروعیة مشروعیتها من حیث اإل یتأّید لنا صحة ودقة هذه المصروفات ومدى

لم یقم بتزویدنا بتقاریره لالطالع الذي، اإلقلیمالصرف لكون عملیة تدقیقها من مسؤولیة دیوان الرقابة المالیة في 
.على نتائج تدقیق تلك المصروفات

المثبتـــة فـــي مـــوازین المراجعـــة الشـــهریة المرســـلة مـــن قبـــل اإلقلـــیم لـــم یتأّیـــد لهـــذا الـــدیوان صـــحة ودقـــة اإلیـــرادات-ثالثـــاً 
، فضـــًال عـــن أننـــا لـــم نســـتلم أي تقریـــر مـــن دیـــوان الرقابـــة المالیـــة فـــي اإلقلـــیم یؤیـــد تـــدقیق إلـــى وزارة المالیـــة

ــــــم  ــــــدیواني رق ــــــل بموجــــــب األمــــــر ال ــــــق عم ــــــم تشــــــكیل فری ــــــه ســــــبق وأن ت ــــــًا أن ــــــرادات علم ــــــي ) ٤١٩٧(اإلی ف
اإلیــــرادات المتحققـــة فــــي اإلقلــــیم و تـــم توجیــــه عـــدة مــــذكرات مــــن قبـــل الفریــــق إلــــى وزارة لتـــدقیق ١٧/٣/٢٠١١

المالیـــة واالقتصـــاد فـــي اإلقلـــیم لتزویـــد الفریـــق بأولیـــات اإلیـــرادات المتحققـــة فـــي المنافـــذ الحدودیـــة وٕایـــرادات الـــنفط 
.   بإجراء عملیة التدقیقللمباشرة بتدقیقها، اال انه لم ترد اإلجابة ولغایة تاریخه، كما لم یسمح للفریق

٢م١م القسم
تصنیف المصاریف لسنة 

GFS المتوافق مع  ٢٠١٦
)دینار(٢٠١٦اعتمادات سنة)دینار(٢٠١٦لسنة المصروف 

٦,٤١٨,١٥٩,٦٢٨,٦٤٦٥٩,١٤٥,١٩٢,٧٩المجموع الكلي للقسم
٢٧٧,٥٤٣,٢٩٣,٥٩٦٥٩,٨٦١,٩٩٩,٧٠تعویضات الموظفین٢١١

٣٢٠,٧٣٦,٤١١,٣٠٠٠,٤٤٠,٧٧٨,٤المستلزمات الخدمیة٢١٢

٦٣٧,٤٨٢,٥٤٦٠٠٠,٧٢٠,٢٦١,١المستلزمات السلعیة٢١٣

٣٤٠,٢٩١,٢٢٥٠٠٠,٣٦٠,٨١٠صیانة الموجودات٢١٤

المنح واإلعانات وخدمات ٢١٦
٠٠٠,٩٤٤,٣٩٩٠٠٠,٢٨٠,٥٩الدین ومصروفات اخرى

االلتزامات والمساهمات ٢١٧
والمساعدات الخارجیة

٦,٦٤٥,٩٤٦,٤٣٠٠٠,٤٨٤,٥٠

٢٤٩,٢١٥,٠٦٧,١٠٠٠,٠٠٠,٢٣٢,١الرعایة االجتماعیة٢١٩
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)٧٢-١٠(٢٠١٦التقریر السنوي

-:FMSحساب المبیعات العسكریة األجنبیة للحكومة العراقیة -ب
على طلب البنك المركزي العراقي كحساب اً بناء٢٠٠٦/كانون األول/٤إستحدث حساب المبیعات العسكریة األجنبیة في -أوالً 

دیة على مقترح وزارة الدفاع لإلنضـمام الـى برنـامج لجنة الشؤون االقتصا/ فرعي بعد أن حصلت موافقة مجلس الوزراء
وقد خصص هـذا ،)DFI(یمول من صندوق تنمیة العراق١١/١٠/٢٠٠٦في ) ٨٤٢(بموجب كتابها المرقم ) FMS(الـ

الحســاب لتغطیــة نفقــات تــأمین المتطلبــات والمســتلزمات العســكریة واألمنیــة المتطــورة والتــي تســاهم فــي تحــدیث قــدرات 
وٕادامتها، ویتم تحویل إیرادات فوائد رصید هذا الحساب الناتجة عن إستثماره في إتفاقیات إعـادة الشـراء الجیش العراقي

.(DFI)للیلة واحدة بالكامل إلى حساب الصندوق الرئیسي
ع وزیـر لـوزیر المالیـة االتحـادي بالتنسـیق مـ(من قانون الموازنة العامـة االتحادیـة للسـنة السـابقة ) ٢٤(نصت المادة -ثانیاً 

التخطــیط االتحــادي إعــادة تخصــیص مبــالغ التخصیصــات غیــر المســتنفذة والمخصصــة لمشــروع األســلحة والمعــدات 
٢٠٠٧و٢٠٠٦(ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلیة االتحادیتین وللسنوات ) FMS(والتجهیزات العسكریة 

إسـتثناءًا ٢٠١٢/ًا لصـرفها خـالل سـنةإلى تخصیصات الجهـة المسـتفیدة حصـر ) ٢٠١١و٢٠١٠و٢٠٠٩و٢٠٠٨و
، علـى أن یكـون )المعـدل(٢٠٠٤/لسنة) ٩٥(من قانون االدارة المالیة والدین العام رقم ) ١ف/القسم الرابع(من أحكام 

مـن هـذا القـانون وبعـد ) أوالً -٢٢(هو األخیر لهـذا البرنـامج، مـع مراعـاة أحكـام المـادة ٢٠١٢/إعادة التخصیص لسنة
وزارة التخطـیط االتحادیـة بإضـافة المبـالغ المتعلقـة بسـلف المشـاریع المقیـدة فـي السـجالت المحاسـبیة إصدار قرار مـن

للــوزارات أعــاله للفتــرة المشــار الیهــا أعــاله دون أن یترتــب علیهــا صــرف نقــدي فعلــي، وقــد أظهــرت متابعتنــا للــوزارات 
-:ما یأتي٣٠/٨/٢٠١٣المستفیدة المذكورة أعاله ولغایة 

-:رة الدفاع وزا) ١(
) الـدفاع، المالیـة، التخطـیط(تـم تخویـل كـل مـن وزارات ٢٠١٣/لسـنة) ١٨١(بموجب قرار مجلس الـوزراء المـرقم 

علـى الحسـابات الختامیـة ) FMS(صالحیة إجراء التسویات إلطفاء السلف الخاصة ببرنـامج المبیعـات العسـكریة 
الغها مدفوعة وبضائعها مستلمة وتمت المصادقة علیها من قبل ، طالما أن مب٢٠١٢/لوزارة الدفاع للسنة المالیة

فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ٢٧/٣/٢٠١٣مدیریــة الرقابــة الداخلیــة للــوزارة، وقــد تــم عقــد لقــاء بتــاریخ 
یـة برئاسة السید معاون األمین العام للشؤون اإلداریة والمالیة وبحضور مـدیر عـام دائـرة الموازنـة فـي وزارة المال

وممثلین عن وزارة الدفاع ودیوان الرقابة المالیـة االتحـادي لوضـع المعالجـات الالزمـة ضـمن الحسـابات الختامیـة 
، إال أن وزارة المالیة لم توافق علـى التوصـیات الـواردة فـي محضـر اللجنـة قـدر تعلـق ٢٠١٢/لوزارة الدفاع للسنة

ما زال األمر معلق لغایة تاریخه على الـرغم مـن ضـخامة األمر بالمعالجات القیدیة والتخصیصات المطلوبة لها، و 
مبالغ السلف على هذا الحساب، وقد أوصى الدیوان باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة إلنهـاء الموضـوع إسـتنادًا الـى مـا 

.جاء في قرار مجلس الوزراء المشار إلیه آنفاً 
-:وزارة الداخلیة) ٢(

، جـرى إیقـاف العمـل ببرنـامج المبیعـات ٨/٦/٢٠١٢كیـة فـي بغـداد بتـاریخ طبقًا لمذكرة الملحقیة العسـكریة األمری
العســكریة لــوزارة الداخلیــة، وترتــب علــى ذلــك طلــب ســحب المبــالغ المتبقیــة فــي حســاب البرنــامج الخاصــة بــوزارة 

ثالثمائـة وواحـد وسـتون ملیـون وسـتة عشـر الـف وتسـعمائة وســبعة (دوالر ) ٣٦١٠١٦٩٣٧(الداخلیـة والبالغـة 
وكالة على سحب المبالغ المتبقیة عـن طریـق / ، وقد حصلت موافقة رئیس الوزراء وزیر الداخلیة)ون دوالروثالث

االیعاز إلى وزارة المالیة باتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن ذلك وٕاستخدام هذه األموال لتمویل إحتیاجات الوزارة من 
ــة إســتنادًا للمــادة  ــذ ) ٩(المعــدات االمنی ــة العامــة لســنةمــن تعلیمــات تنفی ــة االتحادی ــى هــذا ٢٠١٢/الموازن ، وعل

بالطلــب مــن البنــك المركــزي ٩/١٠/٢٠١٢فــي ) ١٨٣٢٧(األســاس قامــت وزارة المالیــة بموجــب كتابهــا المــرقم 
ثالثمائـــة واربعـــة وســـتون ملیـــون وثمانمائـــة وســـبعة (دوالر ) ٣٦٤٨٧٧٣١١(العراقـــي بســـحب المبلـــغ  البـــالغ 
ثالثة مالیـین وثمانمائـة وسـتین (دوالر ) ٣٨٦٠٣٧٤(وبفرق مقداره ) شر دوالروسبعون الف وثالثمائة واحد ع
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، ولم یتم تنفیذ الكتاب أعاله لغایة تاریخ إعداد التقریر، مما یتطلب ضرورة )ألف وثالثمائة وأربعة وسبعین دوالر
. إتخاذ اإلجراءات الالزمة لسحب المبلغ وبیان أسباب الفرق الظاهر أعاله

:العدلوزارة) ٣(
واحد وستون ملیـار وأربعمائـة وسـبعون ملیـون وثالثمائـة (ألف دینار ) ٦١٤٧٠٣٦٠(قامت الوزارة بتثبیت مبلغ 

والمــؤرخ فــي ) ١٠٥(فـي ســجالت دائــرة اإلصـالح العراقیــة بموجــب سـند قیــد الیومیــة المـرقم ) وسـتون ألــف دینــار
وأن الــوزارة تطالــب بضــرورة قیــام الجانــب ، وهــو المبلــغ الوحیــد الــذي تــم تســجیله فــي الســجالت، ١٠/٧/٢٠١٢

األمریكـي بتقــدیم محاضــر اإلســتالم والتســلیم وشــهادات الفحــص وقــوائم الشــحن وغیرهــا مــن الوثــائق لیتســنى لهــا 
إجراء التسویات الالزمة وبالتنسیق مع وزارة المالیة، مما یتطلب حسم الموضوع وٕاجـراء التسـویة القیدیـة الالزمـة 

.ذات العالقةبالتنسیق بین الجهات
- :ات النقدیةالحساب- ثالثاً 

ملیون ) ١٨٢٠٢٨٠٠(٣١/١٢/٢٠١٣حسابات النقدیة للموازنتین الجاریة واالستثماریة كما فيأرصدةبلغ مجموع 
عملة (النقدیةیظهره كشف وحسب ما) ملیون دینارثمانمائةملیار و مائتان وملیونا تریلیون و ثمانیة عشر (دینار
موازین المراجعة الختامیة لدائرة المحاسبة أظهرتهالمرافقین بالبیانات المالیة وهو یمثل ما ) ٢٧، ١(رقم)ئع نقدوودا
جنبیة وبخصوص هذا ألو لدى المصارف وبالعملتین العراقیة واأرصدة نقدیة في الصندوق أدارات الحكومیة من واإل

-:تيآلالحساب نبین ا
الظاهر في قائمة المركز المالي الموحد إذ ظهر ) عملة ودائع(ید حساب النقدیة إن الرصید أعاله یختلف عن رص)١(

ثمانیة عشر تریلیون وثالثمائة وسبعة وأربعون ملیار ومائتان وتسعة (ملیون دینار ) ١٨٣٤٧٢٠٩(بمبلغ 
ة وتسعة مائة واربعة وأربعین ملیار وأربعمائ(ملیون دینار ) ١٤٤٤٠٩(أي بفرق زیادة مقداره ) ملیون دینار
ظهر بأن الفرق ١١/٦/٢٠١٥في ) ١١٣٢٣(، وقد بّینت دائرة المحاسبة بموجب كتابها المرقم )مالیین دینار

مع ٢٠١٣/في ختامي سنة) النقدیة(دائرة المحاسبة بمطابقة حساب عملة وودائع / نتیجة قیام وزارة المالیة 
إلستثماریة لتفادي ظهور الفرق في السنوات للموازنتین الجاریة وا٢٠١٤/االرصدة النقدیة المدورة لسنة

.الالحقة
الالزمة اإلجراءاتالنقدیة المدورة منذ عدة سنوات والتي لم تتخذ دائرة المحاسبة األرصدةیبین أدناهالكشف )٢(

- :في تقاریر الحساب الختامي للسنوات السابقة على الرغم من تأكیدنا على ذلكلمعالجته أصولیاً 
نوعالحساباسم

الموازنة
فيكماالرصید

التفاصیل)دینار(٣١/١٢/٢٠١٢

)٤٢٩٨٦٨٧١٤٧(جاریة)بنك الكویت(مدورةقدیمةارصدة
السنواتفيوظهرالمحاسبیةلطبیعتهمخالف

أخرىجهاتمعدیوناسمتحتالسابقة
الحكوميالمحاسبيالنظامفيرمزلهوالیوجد

.حالیاالمطبق
السنواتمنومدورالمحاسبیةلطبیعتهمخالف)٣٤٩٣٤٤٥١٧٨٨٦(جاریة)المدورالنقديالرصید(اخرىدائنةحسابات

.المبلغوبنفسالسابقة
.المبلغوبنفسالسابقةالسنواتمنمدور١٤٢٣٤٥٧٣٢٦٢٤استثماریة)المدورالنقديالرصید(اخرىدائنةحسابات

زمة لمعالجة هذه األرصدة كونها تجعـل رصـید الحسـاب أعـاله ال وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات الال 
.یظهر حقیقة الموجود النقدي على مستوى الدولة

لحســاباتها الجاریــة المفتوحــة لــدى البنــك الشــهریةصــولیةألجراء المطابقــات ابــإال تقــومدائــرة المحاســبة ال تــزال )٣(
ات المفتوحــة بإســم وزارة المالیــة فــي البنــوك والحســاب) DFI(المركــزي العراقــي وحســاب صــندوق تنمیــة العــراق

-:وبخصوص ذلك نبین االتي،٣١/١٢/٢٠١٣الخارجیة، إذ لم تقدم لنا تلك المطابقات كما في
ملیــون دینــار) ٩٠٦٢٨١٧(البــالغ٣١/١٢/٢٠١٣كمــا فــيجنبیــةألن رصــید حســاب النقــد مــن العمــالت اإ)أ(

یمثــل رصــید النقــد فــي حســاب ) ملیــون دینــارعشــر اثنــان وســتون ملیــار وثمانمائــة وســبعة ة تریلیــون و تسـع(
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رصـدة النقدیـة أل ن اإذ إفقـط، )فدرال رزرف بنك نیویورك(المفتوح لدى ) DFI(صندوق تنمیة العراق الرئیسي
لـم تـدخل ) DFI(عاله في المصارف الخارجیـة والتـي یغـذیها صـندوق تنمیـة العـراقأالمتبقیة كما في التاریخ 

ن دائـرة المحاسـبة لـم أال إ،ذلك في تقاریرنا السـابقةلشرنا أننا قد أعلماً ،ارة المالیةضمن الموجود النقدي لوز 
ممـا یـؤثر علـى حقیقـة الرصـید النقـدي ،تتخذ االجراءات الالزمة بخصوص مطابقتها وتسجیلها في السـجالت

ــك الحســابات بســبب عــدم فضــالً ،المتبقــي ــات المطإعــن عــدم وجــود ســیطرة علــى حركــة تل ــة جــراء عملی ابق
وحسـب مـا جـاء فـي كتـاب البنـك المركـزي رصـدة النقدیـة بالمصـارف الخارجیـةأل دناه اأوفي ،صولیة علیهاألا

-:٢٠١٥/ ٢٧/٧في ) ٥/٢/٢٧١٦(المدیریة العامة لالستثمارات ذي العدد / العراقي
الدوالر/ الرصیداسم الحسابرقم الحساب

٠٢١٠٨١٠٨٢FMS٦١٢٧٩٣٥١٤٨,٦٠
٠٢١٠٨٠٧٠٨PCO١٠٢١٤٩٤١٠,٠٤
١١٤٩٧٥٩٨,٠٧بنك الموارد بیروت ٧٠١١٠١٠٠٨
٣١٤٣٥٢,٤٥بیروت/ بنك الموارد٧٠١١٠١٠١٠
١٧٣٢٧٥,٦٥بیروت/ فرنس بنك٧٠١١٠١٠١١

ظهـارإ و النقـديالموجـودضـمنوٕادخالهـاعـالهأالحسـاباترصـدةأمطابقـةإجراء بـوقد أوصى الدیوان
. بالتنسیق مع البنك المركزي العراقيحقیقتهعلىجنبیةاألالعمالتمنالنقدحساب

مـنالمحولـةالمبـالغمـن%) ١(بنسـبةالعراقـيالمركـزيالبنـكقبـلمـنالمسـتقطعةالعمولـةمجموع مبلغبلغ) ب(
البنــكلــدىالمفتــوح) ٧٠٠٠٩(المــرقمالمحاســبةلــدائرةالجــاريالحســابلــىإ) DFI(العــراقتنمیــةصــندوق
بزیادهـا )دینـارملیـارونعشـر و ثالثـةو مائةبعسـ(دینـارملیار) ٧٢٣(مبلغالعراقيلدینارباالعراقيالمركزي
٢٠١٢/من مبلغ العمولة لسنة%) ٨,٨(أي بنسبة ) تسعة وخمسون ملیار دینار(ملیار دینار ) ٥٩(مقدارها 
حسـابفـيالعمولـةمبلـغقیـدتـمنـهأعلمـاً ).ستمائة واربعة وستون ملیار دینار(ملیار دینار ) ٦٦٤(البالغ 
قامـتإذ،ضـمن التبویـب الخـاص بـذلكنهائیـاً مصـروفالقیدهاالموازنةفيلهاتخصیصوجودلعدمالسلف

١٥/٧/٢٠١٣فـي) ٢٣٨١١و١٤٤٥٧(ین المـرقمهـایكتاببموجـبإلداریـةادائرةالـبمفاتحةالمحاسبةدائرة
ــبّینــتو المبلــغ،قیــدویةتســجــراءإلالــالزمالتخصــیصوضــعلغــرضعلــى التــوالي ١٦/١١/٢٠١٤و دائرةال
إدراج التخصیصات أیة تخصیصات لحسـاب بعدم٤/٦/٢٠١٥في) ٥٢٣١٦(المرقمكتابهابموجبةداریاال

.٢٠١٥/عموالت مصرفیة من قبل دائرة الموازنة في موازنة سنة
) ٣٦٦٤(ومبلـغ ) خمسة ملیارات ومائتان وسبعة وعشرون ملیون دینار(ملیون دینار ) ٥٢٢٧(ظهور مبلغ ) ج(

كرصـید لحسـاب بنـك النفقـات االعتیادیـة ) ثالثة ملیارات وستمائة واربعـة وسـتون ملیـون دینـار(ملیون دینار 
لجهــاز االمــن الــوطني ضــمن میــزان المراجعــة الموحــد المقــدم إلینــا مــن قســم التوحیــد الخــاص بالبــاب الثالــث 

ــــوزراء( ــــس ال ــــث ) مجل ــــوز (القســــم الثال ــــس ال ــــة العامــــة لمجل ــــاب الســــادس ) راءاألمان ــــاط الب ــــه ارتب ومیزان
على التوالي نتیجة لفـك ارتبـاط الجهـاز مـن موازنـة البـاب الثالـث ) مركز الوزارة(القسم االول ) وزارة الداخلیة(
والحاقـه بـوزارة الداخلیـة، إذ لـم تقـم دائـرة المحاسـبة بـإالجراءات المحاسـبیة ) األمانة العامة لمجلـس الـوزراء(

، ممــا أدى إلــى ظهــور رصــیدین لحســاب بنــك لغلــق وفــتح الحســابات الخاصــة بجهــاز األمــن الــوطنيالالزمــة 
النفقــات االعتیادیــة، وعلیــه فــإن رصــید عملــة ودائــع نقــد ال یعكــس حقیقــة الحســاب آنــف الــذكر، ممــا یتطلــب 

.ضرورة إتخاذ اإلجراءات المحاسبیة الالزمة لمعالجة الرصید أعاله
ـــــوزارة المالیـــــة مـــــن خـــــالل إجـــــراء التـــــ) د( دقیق المتقـــــاطع بخصـــــوص أرصـــــدة الحســـــابات الجاریـــــة العائـــــدة ل

المفتوحـــة لـــدى البنـــك المركـــزي العراقـــي لـــوحظ وجـــود حســـاب بعملـــة الیـــورو لـــوزارة المالیـــة برصـــید مقـــداره 
، أي ٣١/١٢/٢٠١٣كمـــا فــــي ) ســــتة عشـــر الــــف واربعمائـــة وســــبعة عشـــر یــــورو(یـــورو ) ١٦٤١٧(

ســـــتة وعشـــــرون ملیـــــون وثالثمائـــــة وثالثـــــة وثمـــــانون وســــــبعمائة (نـــــاردی) ٢٦٣٨٣٧٢٧(مـــــا یعـــــادل 
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ضـــمن الموجـــود النقـــدي لـــوزارة المالیـــةلـــم تقـــم وزارة المالیـــة بإدخـــال رصـــیده ) وســـبعة وعشـــرون دینـــار
ـــرة المحاســـبة ـــت دائ ـــد بّین ـــى عـــدم وجـــود ســـعر رســـمي / وق ـــود إل ـــأن الســـبب یع ـــة ب قســـم الحســـابات النقدی

، فـــي حـــین أن البنـــك ٦/١٠/٢٠١٥فـــي ) بـــال(ب مـــذكرتها المرقمـــة لمعادلـــة عملـــة الیـــورو وذلـــك بموجـــ
المركـــزي العراقـــي یصـــدر أســـعار صـــرف العمـــالت االجنبیـــة مـــن ضـــمنها الیـــورو باإلمكـــان اإلســـتعانة بهـــا، 

.وقد أوصى الدیوان بتضمین المبلغ أعاله ضمن الموجود النقدي وٕاظهاره على حقیقته
-:اتـاألمان-رابعاً 

) ٢٨٠٣١٥٤٤(للمـــــوازنتین الجاریـــــة واإلســـــتثماریة مبلـــــغ ٣١/١٢/٢٠١٣حســـــاب األمانـــــات كمـــــا فـــــي بلــــغ رصـــــید 
ـــار  ـــون دین ـــون دینـــار(ملی ـــون ملی ـــة واربع ـــار وخمســـمائة واربع ـــون ملی ـــون وواحـــد وثالث ـــة وعشـــرون تریلی ، أي )ثمانی

ن دینـــــار ملیـــــو) ٢٤٠٣٨٩٠٦(عـــــن رصـــــید الحســـــاب للســـــنة الســـــابقة البـــــالغ %) ١٦,٦(بنســـــبة زیـــــادة مقـــــدارها 
-:، وقد تضمن االتي)اربعة وعشرون تریلیون وثمانیة وثالثون ملیار وتسعمائة وستة ملیون دینار(

تســـــعة عشـــــر (ملیـــــون دینـــــار ) ١٩٢٦٦٢١٤(بلـــــغ رصـــــید حســـــاب األمانـــــات الخـــــاص بالموازنـــــة الجاریـــــة مبلـــــغ 
ـــار ـــان واربعـــة عشـــر ملیـــون دین ـــان وســـتة وســـتون ملیـــار ومائت ـــادة مقـــدارها بنســـبة ) تریلیـــون ومائت عـــن ) ١٢,٥(زی

-:، ولدینا بخصوصه اآلتيرصیده للسنة السابقة
ـــار ) ١٩٥١٣١١٩(ضـــمن الرصـــید أعـــاله مبلـــغ )١( ـــون دین ـــة عشـــر (ملی ـــون وخمســـمائة وثالث تســـعة عشـــر تریلی

مـــنبالـــدوالرالمدفوعـــةالمبـــالغیمثـــلمخـــالف لطبیعتـــه المحاســـبیة ) ملیـــار ومائـــة وتســـعة عشـــر ملیـــون دینـــار
والتـــيبـــالوزاراتالخاصـــةالمســـتندیةاالعتمـــاداتعـــنالنقـــددارةإقســـمســـجالتفـــيوالظـــاهرة) DFI(حســـاب
ـــداعإتـــمنأســـبق ـــدینارمبالغهـــای ـــوزارةالمصـــرفيالحســـابفـــيالعراقـــيبال ـــةل والمقیـــدة) ٧٠٠٠٩(رقـــمالمالی
ملیـــون دینـــار ) ٦٨٠٠٤٣٢(ة وبزیـــادة مقـــدارها النقدیـــالحســـاباتقســـمســـجالتفـــيمانـــاتألاحســـابضـــمن

ممـــا ، عـــن رصـــید الســـنة الســـابقة) ســـتة تریلیـــون وثمانمائـــة ملیـــار واربعمائـــة واثنـــان وثالثـــون ملیـــون دینـــار(
یتطلـــب إتخـــاذ االجـــراءات المحاســـبیة الالزمـــة لتســـویة رصـــید الحســـاب أعـــاله عـــن طریـــق توحیـــد جهـــة اســـتالم 

.المبالغ وصرفها
ــــغ ) ٢( ــــو) ٣٠٨٨٥٣٤٨(ضــــمن الرصــــید أعــــاله مبل ــــار ملی ــــة وخمســــة وثمــــانون (ن دین ــــون وثمانمائ ــــون تریلی ثالث

یمثــــل رصـــــید حســـــاب امانـــــات الـــــدوائر االخـــــرى بضـــــمنه ) ملیــــار وثالثمائـــــة وثمانیـــــة واربعـــــون ملیـــــون دینـــــار
ــــغ ــــار) ٧٢٩٠١٠١(مبل ــــون دینــــار(ملیــــون دین ــــة وواحــــد ملی ــــون ومائتــــان وتســــعون ملیــــار ومائ ) ســــبعة تریلی

-:النقدیة ولدینا بخصوصه االتيقسم الحسابات / یعود لدائرة المحاسبة
) تریلیـون وثمانمائـة وسـبعة وثالثـون ملیـار دینـار(ملیـون دینـار ) ١٨٣٧٠٠٠(ضمن المبلغ أعاله مبلـغ )أ(

المفتـوح لـدى البنـك المركـزي العراقـي عـن ) ٧٠٠٠٩(یخص المبالغ المودعة في حسـاب وزارة المالیـة رقـم 
لصالح هیئة دعاوي الملكیة والتي تمثل قروض ) رافدین والرشیدمصرفي ال(حواالت خزینة جمهوریة العراق 

قصیرة األجل لتمویل الموازنة العامة تم قیـدها علـى حسـاب االمانـات، ولـدى تـدقیقنا للمعالجـات المحاسـبیة 
المعتمــدة مــن قبــل دائــرة المحاســبة والمبلغــة الــى هیئــة دعــاوي الملكیــة الحظنــا أن المعالجــة النهائیــة لهــذه 

تظهر في حساب المصروف النهائي لدى الهیئة ودفعة تمویلیة لدى دائرة المحاسبة، حیـث قامـت القروض 
دائرة المحاسبة بتحویل المبلغ أعاله إلى الهیئة عن طریق توسیط حساب السلف بدون تخصیص مما أدى 
الـــى ظهـــور المبلـــغ موقـــوف فـــي ضـــمن الحســـاب األمانـــات الـــذي تـــم علـــى أساســـه اســـتالم المبلـــغ مـــن

، فضًال عن ظهـور حسـاب السـلف موقـوف بالمبـالغ التـي تـم تحویلهـا إلـى هیئـة دعـاوي الملكیـة المصرف
.لحین وضع التخصیص ضمن تخصیصات هیئة دعاوي الملكیة

ـــغ ) ب( ـــغ أعـــاله مبل ـــار ) ٥٣٤٠٠٠٠(ضـــمن المبل ـــون دین ـــار (ملی ـــون ملی ـــة وأربع ـــون وثالثمائ خمســـة تریلی
ـــــدى البنـــــك ) ٧٠٠٠٩(فـــــي حســـــاب وزارة المالیـــــة رقـــــم یخـــــص المبـــــالغ المودعـــــة ) دینـــــار المفتـــــوح ل
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ـــادات مســـتندیة لشـــراء  ـــتح اعتم ـــة بف ـــام وزارة المالی ـــنفط لقی ـــل شـــركة تســـویق ال ـــي مـــن قب المركـــزي العراق
المنتجـــات النفطیـــة لحســـاب الشـــركة بالـــدوالر، والتـــي یـــتم قیـــدها مـــن قبـــل قســـم إدارة النقـــد فـــي دائـــرة 

ممـــا أدى إلـــى جعـــل المبلـــغ موقـــوف ضـــمن ) DFIأمانـــات الــــ (المحاســـبة عنـــد الصـــرف علـــى حســـاب 
بســــبب عــــدم توحیــــد المعالجــــة المحاســــبیة فــــي عملیــــة ) DFI(الحســــاب أعــــاله وحســــاب أمانــــات الـــــ

.استالم وصرف المبالغ من قبل قسمي الحسابات النقدیة وقسم ادارة النقد في دائرة المحاسبة
) ٧٨(مخــــالف لطبیعتــــه المحاســــبیة بمبلــــغ ) حفیینأمانــــات صــــندوق تقاعــــد الصــــ(ظهــــر رصــــید حســــاب ) ج(

ـــار(ملیـــون دینـــار  ، وذلـــك  لظهـــور مخالفـــًا لطبیعتـــه المحاســـبیة فـــي وزارة )ثمانیـــة وســـبعین ملیـــون دین
، وقــــــد أوصــــــى الــــــدیوان بقیــــــام دائــــــرة الصــــــحة الــــــدائرة االداریــــــة والمالیــــــة والقانونیــــــة ووزارة البیئــــــة

.اإلجراءات الالزمة لمعالجة ذلكالمحاسبة على حث الدوائر أعاله بإتخاذ 
ــــغ ) ٣( ــــة اإلســــتثماریة مبل ــــات الخــــاص بالموازن ــــار ) ٨٧٦٥٣٢٩(بلــــغ رصــــید حســــاب األمان ــــة (ملیــــون دین ثمانی

بنســـــبة زیـــــادة ) تریلیـــــون وســـــبعمائة وخمســـــة وســـــتون ملیـــــار وثالثمائـــــة وتســـــعة وعشـــــرون ملیـــــون دینـــــار
-:بخصوصه اآلتيعن رصیده للسنة السابقة، ولدینا %) ٢٦,٦٨(مقدارها 

ـــغ )أ( ـــار ) ٤٨٧٦٩(ضـــمن الرصـــید أعـــاله مبل ـــار وســـبعمائة وتســـعة وســـتون (ملیـــون دین ثمانیـــة وأربعـــون ملی
لـــم یظهـــر ضـــمن میـــزان قســـم إدارة النقـــد المخـــتص بـــإدارة ) DFIأمانـــات الــــ (یمثـــل حســـاب ) ملیـــون دینـــار

ًا الرصــــید أعــــاله تفاصــــیله تخــــص وتســــجیل حركــــة المعــــامالت التــــي تجــــري علــــى الحســــاب أعــــاله، علمــــ
-:الدوائر المبینة في أدناه

ملیون دینار/ المبلغإسم الدائرة
٥٨٧٣٢المدیریة العامة لنقل الطاقة الكهربائیة في الشمال
٤٨٩٧المدیریة العامة لمشاریع نقل الطاقة في الناصریة

)١٤٨٥٩(یة العامة لتوزیع كهرباء الكرخالمدیر 
٤٨٧٧٠المجمــوع

ـــدوائر الحكومیـــة بعـــدم  ـــب إتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمعالجـــة الرصـــید أعـــاله وتوجیـــه ال ممـــا یتطل
توســـــیط هـــــذا الحســـــاب ضـــــمن حســـــاباتها، كـــــون الحســـــاب أعـــــاله یخـــــص قســـــم إدارة النقـــــد فـــــي دائـــــرة 

.لمحاسبةا
مخـــــالف ) تســـــعة عشـــــر ملیـــــار وملیونـــــا دینـــــار(ملیـــــون دینـــــار ) ١٩٠٠٢(ضـــــمن الرصـــــید أعـــــاله مبلـــــغ )ب(

ــــدیوان  ــــذ، وقــــد أوصــــى ال ــــات التنفی ــــل رصــــید حســــاب أمان ــــه المحاســــبیة مــــن الســــنة الســــابقة یمث لطبیعت
ــــــى أســــــباب ظهــــــوره مخــــــالف  لطبیعتــــــه بضــــــرورة إتخــــــاذ االجــــــراءات الالزمــــــة لمعالجتــــــه والوقــــــوف عل

.المحاسبیة
ـــغ ) ج( ـــار ) ٦٣(ضـــمن الرصـــید أعـــاله مبل ـــون دین ـــار(ملی ـــون دین ـــة وســـتون ملی ـــات صـــندوق ) ثالث یخـــص أمان

قســـم الخطـــة اإلســـتثماریة بـــاإلعتراض علـــى إدراجهـــا ضـــمن / تقاعـــد المـــوظفین لـــم تقـــم دائـــرة المحاســـبة
ــــــــدوائر المتضــــــــمنة لهــــــــذا الحســــــــاب ك ــــــــه ال یخــــــــص المشــــــــاریعمــــــــوازین المراجعــــــــة الشــــــــهریة لل ون

، ممــــا یتطلــــب ضــــرورة تفعیــــل دور هیئــــات التــــدقیق فــــي قســــم الخطــــة اإلســــتثماریة لتالفــــي اإلســــتثماریة
.تثبیت أرصدة لحسابات ال عالقة لها بالموازنة اإلستثماریة

-:خرىألاالحسابات-خامساً 
تـــم٣١/١٢/٢٠١٣فـــيكمـــاالمـــاليالمركـــزقائمـــةفـــيالـــواردةالحســـاباتبعـــضوتـــدقیقدراســـةخـــاللمـــن) ١(

ــــدناأتتكــــرروالتــــيدنــــاهأالمدرجــــةالمالحظــــاتتشــــخیص ضــــرورةعلــــىالســــابقةللســــنواتتقاریرنــــافــــيكی
-:صولیاً أمعالجتها
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فيالكشفرقم
الحساباسمالمالیةالبیانات

٣١/١٢/٢٠١٣فيكماالرصید
المالحظات)دینارملیون(

ستثماریةإیةجار ستثماریةإجاریة
ســـــــــابقةســـــــــنواتمـــــــــنمـــــــــدورةأرصـــــــــدةبضـــــــــمنه١١٨٢١٠١٥١٤٩٤اخرىمدینةحسابات٤٢٩

حسـابظهـورعن،فضـالً )سـتثماریةواإلالجاریة(للموازنتین
ـــاتســـلفمـــدینو ـــةالمكاف ـــي التقاعدی ـــنقص ف وحســـاب ال

ضــــمن المحاســــبیةلطبیعتــــهمخــــالفبرصــــیداإلیــــرادات 
الــــزواج ضــــمن وحســــاب مــــدینو ســــلفالموازنةالجاریــــة

.الموازنة االستثماریة
ةالتسویحسابات٣٩-

المدینة
بارصـدةو سـتثماریةاإلالموازنةفيالحسابتفاصیلتظهر )١٢٢٩(-

.المحاسبیةلطبیعتهامخالفة
ــدالحســابهــذاتضــمن)١٢٦٠٥٣٠(٢٢٧٩٠٥٥اخرىدائنةحسابات١٢٣١ ــيالحســاباتمــنالعدی ظهــرتالت

بالنســـبةوخاصـــةالمحاســـبیةعتهـــالطبیمخالفـــةبارصـــدة
محاسـبیةقیـوداجـراءالىیشیرمما،االستثماریةللموازنة

تضـــمنكمـــاالعالقـــة،ذاتاالداراتقبـــلمـــندقیقـــةغیـــر
.سابقةسنواتمنمدورةارصدة

التسویةحسابات١٤٣٢
الدائنة

ـــــــــــة ٣٦١٨٧٠٥٦٤٧٣٦٧١ ـــــــــــة الجاری ضـــــــــــمن الرصـــــــــــید الخـــــــــــاص بالموازن
ون دینـــــــار مخـــــــالف لطبیعتـــــــه ملیـــــــ) ٧٢٥٦٠١(مبلـــــــغ

المحاسبیة 
) تخصیصات لقـاء مسـتندات شـحن مدفوعـة(یخص حساب

تضــمنفقــد االســتثماریةلموازنــةفیمــا یخــص رصــید ااامــ
مخالفـــاً مقـــدماً مســـتلمةایـــراداتحســـابلها رصـــیدرصـــید

.المحاسبیةلطبیعته
والصـــكوك غیـــر المســـحوبة مخالفـــة ظهـــور كـــل مـــن حســـابات التأمینـــات األولیـــة وتأمینـــات مســـتلمة مـــن الغیـــر) ٢(

ملیــــار دینــــار ) ٤٠٦(و) تریلیــــونین وســــتمائة ملیــــار دینــــار(ملیــــار دینــــار ) ٢٦٠٠(لطبیعتهــــا المحاســــبیة بمبلــــغ 
ــــار ( ــــة وســــتة ملی ــــاراتاربعمائ ــــار ) ٤٠(و ) دین ــــار دین ــــار(ملی ــــار دین ــــوالي ضــــمن كشــــف ) اربعــــین ملی ــــى الت عل

معالجــــة هــــذه األرصــــدة والوقــــوف علــــى أســــباب ظهورهــــا حســــابات دائنــــة أخــــرى، وقــــد أوصــــى الــــدیوان بضــــرورة
.مخالفة لطبیعتها المحاسبیة

رصـــدةأفـــيفـــرقوجـــودتبـــینالتوحیـــدقســـمعـــنالصـــادرالجاریـــةللموازنـــةالمراجعـــةمیـــزانكشـــفتـــدقیقلـــدى) ٣(
:دناهأمبینوكماالحساباتبعضمجامیع

بموجباالجماليالرصیدالحساباسم
- التوحیدقسم/ المراجعةمیزان

دینار

بموجباالجماليالرصید
لمیزانالحسابتفاصیل

دینار-التوحیدقسم/ المراجعة
الفرق
دینار

المالحظات

النظامیةالحسابات
المدینةالمتقابلة
حساب(والدائنة

الثابتةالموجودات
)المخزونوحساب

ارصـــــــــــدةاظهـــــــــــار)١٥٣٨٦٧٠٩٢٣٢(٢٠٦٥٣٨١٣٧٨٥٩٠١٢٠٦٦٩٢٠٠٤٩٥١٣٣
الموجـــوداتبيحســـا

والمخــــــزونالثابتـــــة
حقیقتهــا،غیــرعلــى

ــــــــــمإذ ــــــــــیضت تخف
الحســـــــاباجمـــــــالي
الفــــــــــــرقبمبلــــــــــــغ

.المثبت
الحساباتكشف

/ االخرىالدائنة
لحساباستقطاعات

)المصارف(الغیر

رصـــــــــــیداظهـــــــــــار٣٦٢٦٧٩٦٥١٨٠٣٦٨٠٢٥٦١٣٩٨٥٣٤٥٩٦٢١٨
مـــنبـــاكثرالحســـاب
.تفاصیلهمجموع

، إذ بّینــت دائـــرة المحاســـبة بـــأن إلشـــارة إلـــى الفــرق أعـــاله فـــي تقریـــر الــدیوان للســـنة الســـابقةعلمــًا أنـــه ســـبق وأن تمــت ا
ــــات ــــىإتعــــودالفروق ــــلتراكمیــــةوبصــــورةســــابقةســــنواتل ــــيالتبویــــبضــــمن٢٠٠٤/ســــنةقب موجــــودةوكونهــــاالثالث

.وزارةالى الهیئة المختصة العاملة في الالمقدممیزان المراجعة كشفضمنتظهربالحاسبة وال
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دراسة وتحلیل نتائج تنفیذ الخطط والسیاسات-٣

-:المالي للقطاع المصرفي الحكوميمؤشرات األداء- أ
ـــة لســـنة -أوالً  ـــزي بتقـــدیم البیانـــات المالی ـــة المختصـــة ٢٠١٦/عـــدم قیـــام البنـــك المرك لمـــذكرتها ســـتناداً إللهیئـــة الرقابی

.، مقارنة بالسنة السابقةرات السنة أعاله، مما تعذر إظهار مؤش١٤/٣/٢٠١٧في ) ٥٢/د( المرقمة 
ـــاً  ـــدره -ثانی ـــح ق ـــار ) ٥٢٥٧٩( حقـــق مصـــرف الرشـــید صـــافي رب ـــار وخمســـمائة وتســـعة (ملیـــون دین ـــان وخمســـون ملی اثن

ــــار ــــون دین ــــدره ٢٠١٦/لســــنة )وســــبعون ملی ــــح ق ــــل صــــافي رب ــــار ) ١٤١٥٨(، مقاب ــــون دین ــــة عشــــر (ملی أربع
بـــأن مؤشـــرات المصـــرف أعـــاله لـــم یتضـــمن " علمـــا٢٠١٥/لســـنة)ارملیـــار ومائـــة وثمانیـــة وخمســـون ملیـــون دینـــ

. فروع المنطقة الشمالیة
مائتــــان وســــبعة ملیــــار وتســــعمائة  واثنــــان (ملیــــون ) ٢٠٧٩٣٢(صــــافي ربــــح قــــدره حقــــق مصــــرف الرافــــدین-ثالثــــاً 

ثنــــان مائــــة وا( ملیــــون دینــــار ) ١٩٢٥٩٢(مقابــــل صــــافي ربــــح قــــدره ٢٠١٦/لســــنة ) وثالثــــون ملیــــون دینــــار 
الرتفــــاع إیــــرادات حــــواالت الخزینــــة ٢٠١٥/لســــنة ) وتســــعون ملیــــار وخمســــمائة واثنــــان وتســــعون ملیــــون دینــــار

ملیـــــارین ومائتـــــان وأربـــــع وثالثـــــون ( ملیـــــون دینـــــار) ٢٢٣٤(بزیـــــادة قـــــدرها ٢٠١٦/لمصـــــرف الرافـــــدین لســـــنة 
ســــبعون ملیــــار ( ملیــــون دینــــار ) ٧٠٩٤٣(٢٠١٦/حیــــث بلغــــت تلــــك اإلیــــرادات خــــالل ســــنة ) ملیــــون دینــــار

ثمــــان وســــتون ملیــــار وســــبعمائة (ملیــــون دینــــار ) ٦٨٧٠٩( و ) وتســــعمائة وثــــالث وأربعــــون ملیــــون دینــــار 
.على التوالي٢٠١٥/لسنة ) وتسعة ملیون دینار

ثالثـــة ملیـــار وأربعمائـــة واثنـــان وثالثـــون ملیـــون ( ملیـــون دینـــار ) ٣٤٣٢(قـــدرها حقـــق المصـــرف العقـــاري أرباحـــاً -رابعـــاً 
) ثالثمائــــة وســــبعة وســــتون ملیــــون دینـــــار(ملیـــــون دینــــار ) ٣٦٧(مقابــــل إربــــاح قــــدرها ٢٠١٦/لســــنة)ردینــــا

ـــــرادات المصـــــرف لســـــنة٢٠١٥/لســـــنة  ـــــاع إی ـــــت ٢٠١٦/ الرتف ـــــي بلغ ـــــار ) ١٧٩٦٥(والت ـــــون دین ســـــبعة (ملی
ملیــــون دینــــار ) ٤٨٢(مقابــــل تحقیــــق إیــــرادات قــــدرها ) وســــتون ملیــــون دینــــارةعشــــر ملیــــار وتســــعمائة وخمســــ

.٢٠١٥/لسنة ) ملیون دینار وثمانون أربعمائة واثنان (
ـــدرها" حقـــق المصـــرف الصـــناعي أرباحـــا-خامســـاً  ـــار ) ٢٧٢٠(ق ـــون دین ـــار(ملی ـــون دین ـــارین وســـبعمائة وعشـــرون ملی ) ملی

الرتفـــــاع إیـــــرادات ٢٠١٥/ لســـــنة) تســـــعة وثمـــــانون ملیـــــون دینـــــار(ملیـــــون دینـــــار ) ٨٩(مقابـــــل أربـــــاح قـــــدرها 
اثنــــــا عشــــــر ملیــــــار وتســــــعمائة وتســــــعة (ملیــــــون دینــــــار ) ١٢٩٢٩(والتــــــي بلغــــــت ٢٠١٦/ المصــــــرف لســــــنة

ـــــغ ) وعشـــــرون ملیـــــون دینـــــار إحـــــدى عشـــــر ملیـــــار وثالثمائـــــة وواحـــــد ( ملیـــــون دینـــــار ) ١١٣٨١(مقابـــــل مبل
ـــــار ـــــون دین ـــــانون ملی ـــــادة ب٢٠١٥/لســـــنة ) وثم ـــــار ) ١٦٢١(قـــــدرها مزی ـــــون دین ـــــار وســـــتمائة وواحـــــد (ملی ملی

.)وعشرون ملیون دینار
قبـــــل إجـــــراء قیـــــود التعـــــدیل%) ٩(بنســـــبة٢٠١٦/ رتفـــــاع الـــــربح الصـــــافي للمصـــــرف العراقـــــي للتجـــــارة لســـــنةإ-سادســـــاً 

) ملیــــار دینــــارواربعــــة وتســــعونخمســــمائة (ملیــــار دینــــار ) ٥٩٤(حیــــث بلــــغ ٢٠١٥/عــــن ســــنة٢٠١٦/ لســــنة
.)ملیار دینارخمسمائة وثالثة وأربعون(ملیار دینار ) ٥٤٣(والذي بلغ ٢٠١٥/ مقارنة لسنة

ـــي المصـــرف العراقـــي للتجـــارة بنســـبة -ســـابعاً  بســـبب بیـــع أســـهم شـــركة ســـمنت كـــربالء%) ١٨(انخفـــاض االســـتثمارات ف
.وبیع أسهم مصرف الشرق األوسط) میرجنت بریج ( 

%) ١٦(ســـــبة بن٢٠١٥/مقارنـــــة لســــنةللمصــــرف العراقـــــي للتجــــارة٢٠١٦/ نخفــــاض حجـــــم الموجــــودات لســـــنةإ-ثامنــــاً 
بســــبب تســــدید االعتمــــادات المســــتندیة المقیــــدة فــــي حســــابات تأمینــــات االعتمــــادات المســــتندیة والســــحوبات مــــن 

.الحسابات الجاریة للقطاع الحكومي
.لعدم غلق الحساباتومؤشرات لم یقدم كل من المصرف الزراعي ومصرف النهرین اإلسالمي أیة بیانات -تاسعاً 



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-١٧(٢٠١٦التقریر السنوي

ئج أعمال الرقابة والتدقیقالتحلیل المالي لنتا- ب
والصـادرة بیاناتهـا خـالل عمـال الرقابـة والتـدقیق ألنتـائج ٢٠١٥/للبیانـات المالیـة للسـنة المالیـةأظهرت نتائج التحلیل المالي 

عدة مؤشرات عن األداء المالي للوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة ، وندرج ٢٨/٢/٢٠١٧ولغایة ١/١/٢٠١٦من الفترة 
-:دناه أبرز المؤشراتأ

دینار ملیون) ٣٩٧٦٩٣٨(بلغت ٢٠١٥/إن المبالغ المخصصة للموازنة الجاریة لنتائج اعمال الرقابة والتدقیق لسنة-أوالً 
. )ملیون دینارة وسبعون  ملیار وتسعمائة وثمانیة وثالثون ستثالثة  تریلیون وتسعمائة و (

بلغـت  ٢٠١٥/روفة للموازنة الجاریة في ضوء نتائج التحلیل المالي لوحدات التمویـل الحكـومي لسـنةالمبالغ المصن ا-ثانیاً 
) دینـارترلیون وثمانمائة واربعة وستون ملیار وثمانمائـة وثالثـة وتسـعون ملیـون ثة ثال (ملیون دینار ) ٣٨٦٤٨٩٣(

.من المبالغ المخصصة%) ٩٧,٢(وشكلت نسبة 
. أدناه التصنیف االقتصادي للنفقاتالمدرج ) ١(ول الجدیوضح -ثالثاً 

)ملیون دینار(المبالغ/التصنیف االقتصادي للنفقات) ١(الجدول 

نفاقنوع اإل 
المبالغ 

المخصصة

المبالغ 

المصروفة
%نسبة التنفیذالعجز/الوفر

نسبة مساهمة 

%المبالغ المخصصة

نسبة مساهمة المبالغ 

%المصروفة

تعویضات 
الموظفین

٣٥٧٩٩٩٦٣٥٦٨٠٤٢١١٩٥٤٩٩.٧٩٠.٠٩٢.٣

المستلزمات 
السلعیة

٢٢٠٩٠٠١٧٦١١٨٤٤٧٨٢٧٩.٧٥.٦٤.٦

المستلزمات 
میةالخد

٤٨٠٥٤٣٧١٧٦١٠٨٧٨٧٧.٤١.٢١.٠

٧٥٣٦٤٣١٢٣٦٤٤١٢٨٤١.٤١.٩٠.٨صیانة الموجودات

٢٩٢٥٠٢٣٠٨٥٦١٦٥٧٨.٩٠.٧٠.٦نفقات أخرى

موجودات غیر 
مالیة

١٢٥.٩٠.٦٠.٧(٥٨٦٨)٢٢٦٦٥٢٨٥٣٣

١٣٧٦٥٣.٨٠.٠٠.٠المنح

٦٩٦٦٩٦٠١٠٠.٠٠.٠٠.٠المنافع االجتماعیة

٣٩٧٦٩٣٨٣٨٦٤٨٩٣١١٢٠٤٥٩٧.٢١٠٠١٠٠العامالمجموع

ملیون مائة واثنا عشر ملیار وخمسة واربعون (ملیون دینار) ١١٢٠٤٥(مقدارهومن الجدول أعاله یتضح ان هناك وفر 
مما املةاو عدم قیام وزارة المالیة باطالاق التمویالت كهذه اإلدارات المبالغ المخصصة لها استغاللبسبب عدم )دینار

یستدعي المزید من توخي الدقة عند وضع التخصیصات السنویة كي ال یتم استغالل المبالغ غیر المصروفة ألبواب األنفاق  
-:والمصروفةیوضح نسبة مساهمة فقرات اإلنفاق المخصصة ) ١(وادناه الرسم البیاني  رقم ،في إجراء المناقالت



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-١٨(٢٠١٦التقریر السنوي

للـوزارات ٢٠١٥/لسنة لنتائج اعمال الرقابة والتدقیق ) المخصص/ المصروف الفعلي ( زنة الجاریة تراوحت نتائج تنفیذ الموا-رابعاً 
وقـد لـوحظ تفـاوت كبیـر فـي نسـب التنفیـذ حیـث بلغـت ادنـى ،%)١١١,٨-% ٤٨,٧(  والدوائر غیر المرتبطة بوزارة بـین 

، %) ١١١,٨(ي وزارة االعمــار واالســكان  فــي حــین بلغــت النســبة فــ، %)٤٨,٧(نســبة تنفیــذ فــي مجلــس القضــاء االعلــى 
-:المبالغ المخصصة والمصروفة ونسب التنفیذ وعلى مستوى كل وزارة أدناه یوضح) ٢(والجدول

ملیون دینار                /نسب التنفیذ )  ٢(الجدول

%نسبة التنفیذ المصروفالمخصصالوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة
٣٢٣١٤٢٨٦٨٤٨٨.٨مجلس النواب١
٢٥٧٧٩١٥٤٦٦٦٠مجلس الوزراء٢
١٩٩٩١١٨٠٥٩وزارة الخارجیة٣
٥٠١٨٣٨٤٦٧٦.٦وزارة المالیة٤
١٠٧٠٢١٦١٠٢٥٢٠٤٩٥.٨وزارة الداخلیة٥
٥٦٢٧٣٨٥١٠٥٨٤٩٠.٧زارة الصحةو٦
١٦١٩٨١٢٤٨٢٧٧.١وزارة العدل٧
١٨٧١٠٧٠١٨٩١٥١٣١٠١.١وزارة التربیة٨
٢٣٤٣٢١٥٦٩٢وزارة الشباب والریاضة٩

١٢٧٣٠١٢٢١٨٩٦وزارة الثقافة١٠
١٠٦٦٣٨٥٩٧٨٠.٦وزارة البلدیات واإلشغال العامة١١
٢٣٤٣٩٢٦٢١١١١١.٨وزارة األعمار واإلسكان١٢
٣٣٢٠٢٢٧٩٣٦٨٤.١وزارة الزراعة١٣
١٣٢٣٣١٠٩٥١٨٢.٨وزارة الموارد المائیة١٤
١٣٤٠٤٥١٣٧٦٦٢١٠٢.٧وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥
١٨٩٥١٤٢٧٧٥.٣وزارة البیئة١٦
١٣٨٩٨٩٦٦٤.٥وزارة المھجرین والمھاجرین١٧
١٥١١٤٩١٤٤٢١٥٩٥.٤الدوائر غیر المرتبطة بوزارة١٨
٧٥١٨٣٦٦٥٤٨.٧مجلس القضاء األعلى١٩

%٣٩٧٦٩٣٨٣٨٦٤٨٩٣٩٧.٢المجموع



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-١٩(٢٠١٦التقریر السنوي

-:یوضح نسب التنفیذ على مستوى كل وزارة) ٢(والرسم البیاني رقم 

لیل المالي الدارات التمویل الذاتيحنتائج الت–ج 
ـــاول هـــذا ال ـــائجیتن ـــات التحلیـــل المـــالي قســـم نت ـــة للبیان للســـنة التـــي صـــدرت بیاناتهـــا المالیـــةو اذاتیـــالمالیـــة لـــإلدارات الممول

الرئیســـة التـــي تمكـــن مـــن إعطـــاء صـــورة واضـــحة عـــن نســـب فـــي هـــذا التحلیـــل الوقـــد اعتمـــدت ،بـــرأي ایجـــابي٢٠١٥/المالیـــة
لبیانـــــات الصـــــادرة تمثـــــل ا٢٠١٥/لســـــنةفـــــي هـــــذه اإلدارات علمـــــًا ان البیانـــــات المالیـــــةمالیـــــة ٕادارة المـــــوارد الواقـــــع أداء و 

) .٢٨/٢/٢٠١٧ولغایة ١/١/٢٠١٦(للفترة من 
-:خسائر االدارات-أوالً 

األولــى (فــي المــرحلتین٢٠١٥/ةخســائر خــالل الســنأظهــرت التابعــة لــوزارات الدولــةادارات التمویــل الــذاتي العدیــد مــن ان 
ــة ــر النشــاط التشــغیلي والــبعض ) والثانی ــائج المتحققــة مــن غی ــب العــاملین خــراآلالنت ــل روات ــى المــنح اعتمــد فــي تموی عل

تتحمـل وزارة المالیـة تلـك الفوائـد ممـا یعطـي مؤشـرًا علـى %) ٤(لقروض الممنوحة عن المصارف الحكومیة بنسبة فائـدة وا
وكانـت خسـائر لتشغیلیة والوقوف على دراسة ذلك ،انخفاض الكفاءة االنتاجیة ووجود حاجة ماسة لتغطیة كلف العملیات ا

فـي ،)أربعمائـة وتسـعة عشـر ملیـار وسـبعمائة واثنـان  وخمسـون  ملیـون دینـار(ملیون دینـار) ٤١٩,٧٥٢(المرحلة األولى
مائة وسبعة وستون ملیار وثمانمائة  وستة وسبعون  ملیون (ملیون دینار) ١٦٧,٨٧٦(حین بلغت خسائر المرحلة الثانیة

ملیـون ملیـار وتسـعمائة  وسـبعة وسـتون خمسـة(ملیـون دینـار) ٦٥٩٠٧(سـتلمة وبلغت منح وزارة المالیـة الم،)دینار
-:أدناه) ٣(وكما مبین في الجدول،)دینار

)ملیون دینار/المبالغ(خسائر الشركات ) ٣(الجدول
الوزارات او االدارات غیر المرتبطة 

بوزارة 
عدد 

المرحلة الثانیة المنح المرحلة االولىاالدارات
(٨)٠(٨)١البنك المركزي العراقي
٢٥٩٤٢٠٧٦٨شركات القطاع المختلط
(٣,١٢٠)٠(٢,٤٩٧)١وزارة االعمار واالسكان
(١٠,٠٨٤)١٣,٧٣٤(٢٣,٨٢٤)٢وزارة البلدیات واالشغال

(٢٨,٠٩٠)٠(٢٨,٣٩٥)٢وزارة التجارة
(٦,٥٣٣)٠(٧,٤٧٦)٢وزارة التربیة



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٢٠(٢٠١٦التقریر السنوي

(٣,١٨١)٠(٣,١٥٨)٢وزارة الدفاع
١٢,١٣٨٠٢,٥١٤وزارة الزراعة
(٥٣,٣٧٩)٢٦,٢١٩(١١٤,٣٦٠)٧وزارة الصناعة
١٢٤٦٠٢٤٧وزارة العدل

(٥)٠(٥)١وزارة العمل والشؤون االجتماعیة
(٨٠,٨٨٤)٠(٢١٩,٨٤٨)٢وزارة الكھرباء
١٦٠٦وزارة المالیة
٢٥,٩٥٤١٣,٨٧٣(٢٣,٥١٣)٤وزارة النفط
(١٦٧,٨٧٦)٦٥,٩٠٧(٤١٩,٧٥٢)٥٢المجموع

-:تحلیل االیرادات والمصروفات -ثانیاً 
ــــة ــــذاتي للســــنة المالی ــــل ال ــــة إلدارات التموی ــــرادات المتحقق ــــین اإلی ــــة ب ــــة المقارن ــــا عملی ــــد ٢٠١٥/أجرین مــــع مصــــروفاتها وق

وخمســـــمائة وتســـــعة وســـــبعون مائـــــة وٕاحـــــدى وثمـــــانون ملیـــــار(ملیـــــون دینـــــار) ١٨١٥٧٩(مقـــــداره ) عجـــــز(ظهـــــر لـــــدینا
ـــــار ـــــون دین ـــــة و مـــــن االهـــــداف الرئیســـــیة لتأســـــیس هـــــذه اإلدارات)ملی ـــــة للدول ـــــى الخزینـــــة العام ممـــــا یشـــــكل عبـــــئ عل

ـــاح التـــي تحققهـــا لتغذیـــة وزیـــادة إیـــرادات الدولـــة ) الشـــركات العامـــة( ـــین فـــي الجـــدول هـــو االســـتفادة مـــن األرب ) ٤(وكمـــا مب
-:أدناه 

مقارنة االیرادات المتحققة مع المصروفاتینیب)٤(الجدول رقم 

الوزارات والدائر غیر المرتبطة بوزارة
اإلیرادات

ملیون دینار
المصروفات
ملیون دینار

العجز/ الوفر 
ملیون دینار

(٩)١٨٢٧البنك المركزي العراقي
(٢٨٧٥)١٢٣٦٠٦١٢٦٤٨١شركات القطاع المختلط
(١٥٤٤٠٥)٣٠٢٨٠١٨٤٦٨٥وزارة االعمار واالسكان

(١٠٠٨٤)٢٧٤١٥٣٧٤٩٩البلدیات واالشغال
(٢٨٠٩٠)٦١٦٧٣٤٢٥٧وزارة التجارة
(٦٥٣٣)٨٠٩٨١٤٦٣١وزارة التربیة
(٧٦٣)١١٤٥١٩٠٨وزارة الثقافة
(٣١٨١)٩٤٥٠١٢٦٣١وزارة الدفاع
٣٨٩١١٣٧٧٢٥١٤وزارة الزراعة
(١٠١٦٥٩)١٦٦٤٩٧٢٦٨١٥٦وزارة الصناعة
٤٤٢١٧٤٢٥وزارة العدل

(٤)٥٦٦٠وزارة العمل والشؤون االجتماعیة
(٨٠٨٨٤)١٩١٣١٦٢٧٢٢٠٠وزارة الكهرباء
٨٧٨١٦وزارة المالیة
١١٦٢٨٥٩٩٥٨٨٩٨٢٠٣٩٦١وزارة النفط
(١٨١٥٨١)١٧٣١٣٢٧١٩١٢٩٠٨المجموع
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)٧٢-٢١(٢٠١٦التقریر السنوي

-:نسبة مساهمة اإلیرادات -اً لثثا
فـــي اغلـــب الـــوزارات والـــدوائر أظهـــرت نســـبة مســـاهمة كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات اإلیـــرادات الـــى مجمـــوع اإلیـــرادات تباینـــا واضـــحاً 

-:غیر المرتبطة بوزارة  وكاالتي 
%) . ٩٩.٧(اعلى نسبة في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة وبلغت ) إیراد النشاط السلعي (سجل ) ١(
%) .١٠٠(في وزارة الدفاع وبلغت باإلیرادات المتحققة اعلى نسبة ) جاري إیراد النشاط الت( سجل )٢(
%) .١٠٠(في البنك المركزي العراقي وبلغتباإلیرادات المتحققة اعلى نسبة ) ایراد النشاط الخدمي (سجل )٣(

یبین نسبة مساهمة اإلیرادات) ٥(الجدول رقم 
اإلیرادات

نوع / اسم الوزارة 
اإلیراد

یراد إ
النشاط 
السلعي

یراد إ
النشاط 
التجاري

یراد إ
النشاط 
الخدمي

یراد إ
التشغیل 

للغیر

كلفة 
الموجودات 
المصنعة 

داخلیا

الفوائد 
وٕایجارات 
األراضي

اإلیرادات اإلعانات
التمویلیة

اإلیرادات 
األخرى

المجموع

٤١٤٢٤٣٤٤٤٦٤٧٤٨٤٩
٤٥

البنك المركزي 
٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠العراقي

شركات القطاع 
٢٣.٧١١.٧١٦.٢٠.١٠.٣١.٨٤٣.٧٠.٤٢.١١٠٠المختلط

وزارة االعمار 
٩٠.٨٠٠.٣٠٠٠٠٣.٢٥.٧١٠٠واالسكان

٠١٦.٨٢٦.٢٠٠٥٠٥٠.٩١.١١٠٠البلدیات واالشغال
٠٤٤.٧٣٩.٣٠٠٨.٣٠٠٧.٧١٠٠وزارة التجارة
١٨.٦٠٦٧.٧٠٠٠٠١.٦١٢.١١٠٠وزارة التربیة
٠١٣.١١٠٠٠٠٨٥.٩٠١٠٠وزارة الثقافة
٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠وزارة الدفاع
٦٦.١٠٠٠٠٣٣.٩٠٠٠١٠٠وزارة الزراعة
٤٢.٣٠.١١.٦١٧.٣٠.١٠.٢٠٢٩.٥٨.٩١٠٠وزارة الصناعة
٠٠١٩.٢٠٠٨٠.٥٠٠٠.٣١٠٠وزارة العدل

رة العمل وزا
والشؤون 
٩٩.٧٠٠٠٠٠٠٠.٣٠١٠٠االجتماعیة

٢٥.٨٠٠.٧٠.٢٠٠.٤٠٠.٢٧٢.٧١٠٠وزارة الكهرباء
٠٠٩٧.٥٠٠٢.٥٠٠٠١٠٠وزارة المالیة
٩٤٠٠.٢٠٠٠٠٢.٣٣.٥١٠٠وزارة النفط
٧٣.٥١.٨٢.٤١.٧٠.٠٠.٤٣.١٥.٤١١.٦١٠٠المجموع



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٢٢(٢٠١٦التقریر السنوي

مساهمة المصروفاتنسبة -رابعاً 
ت والدوائر غیر أظهرت نسبة مساهمة كل فقرة من فقرات المصروفات الى مجموع المصروفات  تباینًا واضحًا  في اغلب الوزارا

- :وكاالتي المرتبطة بوزارة 
.          %)٨٦.٢(وبلغت ) التجارة ، الثقافة (اعلى نسبة مصروف في وزارتي ) الرواتب واألجور(سجلت )١(
%) .٧٦(اعلى نسبة مصروف في وزارة النفط وبلغت ) المستلزمات السلعیة(سجلت ) ٢(
.%)٩٩.١(اعلى نسبة مصروف في وزارة المالیة وبلغت ) المستلزمات الخدمیة (سجلت  ) ٣(

.یوضح ذلك) ٦(و الجدول رقم 
یبین نسبة مساهمة المصروفات) ٦(الجدول رقم 

المصروفات

/ اسم الوزارة 
نوع المصروف

رواتب 
وأجور

المستلزمات 
السلعیة

المستلزمات 
الخدمیة

مقاوالت 
وخدمات

مشتریات 
البضائع 
بغرض 
البیع

الفوائد 
وٕایجارات 
األراضي

المصروفات االندثار
التحویلیة

المصروفات 
المجموعاألخرى

٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩
البنك المركزي 

٧٥.٥٢٤.١٠.٤٠٠٠٠٠٠١٠٠.٠العراقي

شركات القطاع 
٢٠.٢٦١.٩٦.٥٠.١٢.٦٠.٩٣.٩١.٢٢.٧١٠٠.٠المختلط

االعمار 
٥٧.٨١٨.٥١.٤١٢.٤٠٠٦.٧٠.٧٢.٥١٠٠.٠واالسكان

البلدیات 
٤٠.٢٩.١٢٣.٢٠٠٠٢٦.١١٠.٤١٠٠.٠واالعمار

٨٦.٢٤.١١.٦٠٧.١٠٠.٥٠٠.٥١٠٠.٠التجارة
٨٠.١٧.٥٦.٥١.٢٠٠٣.٦٠١.١١٠٠.٠التربیة
٨٦.٢٣.٣٤.٩٠٠٠٥.٢٠٠.٤١٠٠.٠الثقافة
٢٩.٤٠.٢٠.٧٠٦٩٠٠.٥٠٠.٢١٠٠.٠الدفاع
٤١.١٢٠.٤٢٥.١٠٠٠١٣.٢٠.١٠.١١٠٠.٠الزراعة
٦٩٢١٢.٤٢.٢٠٠٤.٣٠١.١١٠٠.٠الصناعة
٣٣.٢٠٠٠٠٠٦٦.٨٠٠١٠٠.٠العدل

العمل 
شؤون وال

٣٦.٦٥٥.٢٥.٤٠٠٠٢.٨٠٠االجتماعیة
١٠٠.٠

٢٣.٧٤.١١.٤٠٦٨.١٠٢.٦٠٠.١١٠٠.٠الكهرباء
٠٠.٩٩٩.١٠٠٠٠٠٠١٠٠.٠المالیة
١٨.٣٧٦١٠٠٠٣.٣٠.٧٠.٧١٠٠.٠النفط

٣٢.٤٤٧.٨٢.٢١.٥١٠.٥٠.١٤.٠٠.٥١.٠١٠٠.٠المجموع



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٢٣(٢٠١٦التقریر السنوي

عـددًا مـن المالحظـات والحـاالت والظـواهر التـي تكـرر ٦٢٠١/اریر الرقابیة الصادرة عن هذا الدیوان خالل السـنةتضمنت التق
المـال العـام فقـد ُخصـص كفـاءة االدارة للمؤسسـة و وتأثیرها السلبي على خطورتهاحدوثها في العدید من اإلدارات الخاضعة للرقابة، ول

الستعراض أبرزها، علمًا بان البعض منها سـبقت اإلشـارة إلیـه فـي التقـاریر السـنویة ٦٢٠١/الفصل األول من التقریر السنوي للسنة
السابقة التي أصدرها الدیوان، إال أن عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها واستمرار تأثیرها علـى الوضـع المـالي ونتـائج النشـاط فـي 

-:التأكید علیها في هذا التقریرتمحكام التشریعات النافذة فقد اإلدارات المعنیة بها ولكون العدید منها یشكل مخالفة أل
-:الظواهر المشتركـة-١

-:تطبیقات القوانین واألنظمة والتعلیمات-أ
-:٢٠٠٤/لسنة) ٩٥(قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقم-والً أ

الــدیوان الـى هـذا ٣١/١٢/٥٢٠١ة للسـنة المنتهیـة فـي ناتهـا المالیـادیـد مـن دوائـر الدولـة والشـركات العامــة بیلـم تقـدم الع
فـــي حـــین كـــان یتوجـــب تقـــدیمها قبـــل للقـــانون المـــذكور اعـــالهخالفـــاً ٣١/١٢/٦٢٠١لتـــدقیقها وبیـــان الـــرأي بهـــا ولغایـــة

.المرفق مع التقریر) ٢(، وكما مبین في الجدول رقم١/٢/٦٢٠١
-:)المعدل(٢٠١١/لسنة) ١٣(رقماالتحاديقانون دیوان الرقابة المالیة-ثانیاً 

عدم جدیة بعض الـوزارات والتشـكیالت التابعـة لهـا فـي تصـفیة ومعالجـة المالحظـات الـواردة فـي تقـاریر دیـوان الرقابـة ) ١(
رغم تأكیداته ومتابعاته المستمرة، وعدم قیام البعض اآلخر بالرد على هذه التقاریر األمر الذي یشكل االتحاديالمالیة

بـین الجـدول رقـمیالمشـار إلیـه أعـاله، و االتحـاديمن قانون دیـوان الرقابـة المالیـة)رابعاً -٢(م المادةمخالفة ألحكا
.المالحظات المبلغة بهاو جابة على تقاریر الدیوانالوزارات والتشكیالت التي لم تقم باالالمرفق مع التقریر) ٣(

بـأن الـبعض مـن اتضـحجابات الـواردة مـن الجهـات الخاضـعة للرقابـةمن خالل اجراءات المتابعة للتقاریر الرقابیة واال)٢(
تلك التشكیالت تقوم باالجابة فقط على كتاب االرسال الذي یمثل خالصة التقریر الرقابي الذي یهدف الى التركیز على 

بـات تـرد بتوقیـع فضـًال عـن ان اغلـب تلـك االجااالجابة على كامل التقریـر،مناهم ما ورد في التقریر االساسي بدًال 
الجهة الخاضعة للرقابة أو احد اقسامها دون توقیعها من قبـل الـوزیر المعنـي أو رئـیس الجهـة غیـر المرتبطـة بـوزارة 

رسال تلك التقاریر من الدیوان هي بتوقیع رئیس الدیوان وان ذلـك سـیفوت الفرصـة بعـرض إبالرغم من ان جمیع كتب 
.عمال وزارته والتشكیالت التابعة لهاأداري االعلى لغرض مواكبته لتطور نتائج اعمال الرقابة امام المسؤول اال

نجـاز تـدقیقها ممـا یسـتدعي إغیـر مسـتوفیة لمتطلبـات وهـي ستمرار العدید من االدارات في تزویـدنا ببیاناتهـا المالیـة إ)٣(
.خارج الموعد المحدد قانوناً الستكمالها ومن ثم تعاد فياعادتها إلى هذه االدارات

-:)المعدل(١٩٩٧/لسنة) ٢٢(قانون الشركات العامة رقم-ثالثاً 
على الرغم من ظهور نتیجـة نشـاط أغلـب الشـركات عجـزًا مسـتمرًا مـن سـنوات سـابقة باإلضـافة إلـى تجـاوز العجـز المتـراكم 

ادي وتقدیمه إلى مجلس من رأسمالها، إال أن الوزارات المعنیة لم تقم بإعداد تقویم اقتص%) ٥٠(ألغلب تلك الشركات نسبة
.یوضح ذلك) ٤(والجدول رقم،من القانون أعاله) ١٤(الوزراء التخاذ اإلجراءات الالزمة بشان ذلك خالفًا للمادة

-:نتائج تنفیذ الموازنة الجاریة واالستثماریة-ب
-:خالفاً لتعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة استمرت بعض الدوائر بالقیام بما یلي

) ج-٧(للمادة خالفاً ) او التشغیلي(ألغراض اإلنفاق الجاري) الرأسمالیة(صرف مبالغ من تخصیصات الموازنة االستثماریة-والً أ
.المرفق مع التقریر) ٥(، وكما في االمثلة المدرجة في الجدول رقم ٢٠١٥/من تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة لسنة

نيالفصل الثا
))الحظات الرقابیة المشتركةالم((



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٢٤(٢٠١٦التقریر السنوي

وكما في االمثلة الواردة في الجدول %) ٢٥(الى مادون نسبة لموازنة االستثماریة لبعض االدارات إنخفاض نسب تنفیذ مشاریع ا-ثانیاً 
.مع التقریرالمرفق) ٦(رقم

-:المشاریع المسحوبة من المقاولین-ج
عــدم (تلفــة منهــا وألســباب مخ٣١/١٢/٢٠١٦ولغایــة ١/١قیـام العدیــد مــن اإلدارات بســحب المشــاریع مــن المقــاولین خــالل الفتــرة مــن 

، وقد )االلتزام بإنجاز االلتزامات التعاقدیة وشروط التعاقد، التلكؤ وعدم الجدیة بالعمل، عدم االستجابة لإلنذارات، توقف الشركة عن العمل
.المرفق مع التقریر) ٧(وكما مبین في الجدول رقممشروع ،) ٧٦(بلغ إجمالي عدد المشاریع المسحوبة للفترة أعاله 

-:دد مصادر التمویلتع-د
لتنفیــذ مشــاریعها ولمتطلباتهــا ٢٠١٦/ تــم مالحظــة اســتمرار تعــدد مصــادر التمویــل الدارات ممولــة مركزیــا وشــركات عامــة خــالل الســنة

مشاریع موازنة تنمیة األقالیم، القروض الخارجیة، (التشغیلیة باإلضافة إلى التمویل من الموازنتین الجاریة واالستثماریة حیث لوحظ وجود
األمر الذي یخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السیطرة على حركة التدفق النقدي وتشویه ) ممولة من البترودوالر، ومصادر تمویل اخرى

المرفق مع التقریر یبین امثلة عن حـاالت تعـدد ) ٨(عرض المصروفات في تلك التشكیالت وتوحید الحساب الختامي للدولة والجدول رقم
.ویل في الوزاراتمصادر التم

-:الموجودات الثابتة والمخزنیة-هـ
-:نذكر منها ما یليابة والسیطرة على تلك الموجودات، ستمرار حاالت الخلل والضعف في إجراءات الرقإ
دم مطابقة نتـائج للسیطرة على الموجودات الثابتة من قبل العدید من التشكیالت مما أدى إلى ع) ١٣(لم یتم مسك سجل محاسبة-والً أ

.الجرد وتحقیق السیطرة علیها
المعطوف على كتاب دیوان الرقابة المالیة ١٩/١٠/٢٠٠٦المؤرخ في ) ٩٣٤٣(مانة العامة لمجلس الوزراء المرقمخالفًا لتعمیم األ-ثانیاً 

-:الحظنا ما یلي١٥/١٠/٢٠٠٦في ) ٨٩٨٧(االتحادي المرقم
جـراء الجـرد  فـي إالت التابعة لهـا بتشـكیل لجـان جـرد ومطابقـة الموجـودات الثابتـة كمـا لـم یـتم لم تقم بعض الوزارات والتشكی)١(

.بالرغم من مسكها سجالت بموجوداتها الثابتةنهایة السنة المالیة
بمطابقـة نتـائج نهـا لـم تقـماقیام بعض الوزارات والدوائر التابعة لها بجرد موجوداتها الثابتة كما في نهایـة السـنة المالیـة إال )٢(

.الجرد مع السجالت مما أدى إلى فقدان الجدوى من عملیة الجرد
ـــجالت المختصــة لــبعض التشــكیالت وجــود العدیــد مــن )٣( ــائج الجــرد للموجــودات الثابتــة والمخزنیــة مــع السـ أظهــرت مطابقــة نت

.شأنهاالفروقات بالزیادة والنقصان لم یتم تحدید أسبابها واتخاذ اإلجراءات الالزمة ب
عدم قیام بعض الوزارات بتنظیم القیود النظامیة المتقابلة للسیطرة على الموجودات الثابتة والمخزنیة وتثبیتها في السـجالت )٤(

.١٩٨٩/من تعلیمات النظام المحاسبي الحكومي لسنة) ٨و٧(المالیة كما نصت علیه الفقرات
ن اآللیات واألجهزة العاطلة عـن العمـل ومنـذ سـنوات سـابقة لـم تتخـذ اإلجـراءات الالزمـة توجد لدى بعض التشكیالت العدید م)٥(

.إلصالحها أو بیعها وفق القوانین النافذة
-:ماناترصدة الحسابات المدینة والدائنة والسلف واألأ-و

دارات الحكومیة الممولة مركزیًا مانات سواء لدى اإلرصدة الحسابات المدینة والدائنة والسلف واألأظهرت التقاریر الرقابیة زیادة كبیرة في أ
أو الشركات العامة ودوائر التمویل الذاتي فضـًال عـن التقریـر الرقـابي عـن الحسـاب الختـامي لجمهوریـة العـراق، وقـد تمثلـت المالحظـات 

ات والخزینـة العامـة فـي متابعـة تصـفیتها دار الرقابیة عمومًا بتراكم تلك االرصدة من سنة ألخرى بحیث اصبحت تشكل عبئًا كبیرًا علـى اإل
نتهـاء الغـرض إبأن تلك الحسابات تعتبر من الحسابات الوسیطة ذات الطبیعة المؤقتة التي تتطلب المتابعـة والتصـفیة اآلنیـة حـال علماً 

دة المدینـة والدائنـة رصـومن أهم المالحظات المشخصة حول األ ،من صرفها أو قبضها لتجنب المشاكل والصعوبات الناجمة من تراكمها
-:ما یلي

بالرغم من إرسال أغلب التشكیالت كتب التأیید باألرصدة المدینة والدائنة إال أنه لم ترد أیة إجابة من قبـل الجهـات المرسـلة -والً أ
م مــر الــذي یتطلــب تبلیــغ الــدوائر والشــركات والمصــارف بتقــدیاأل،لینــا التحقــق مــن صــحة تلــك األرصــدةإلیهــا ممــا تعــذر ع

.التأییدات المطلوبة منها إلى الجهات المدینة أو الدائنة خالل اسبوعین من تاریخ وصول التأیید
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المرفقین ) ١٠(و) ٩(لدى أغلب التشكیالت أرصدة مدینة ودائنة وسلف وامانات موقوفة من سنوات سابقة والجدولین رقم- ثانیاً 
.مع التقریر یبین امثلة على ذلك

یتوجب الت المالیة لبعض التشكیالت أرصدة مدینة ودائنة وسلف وامانات مخالفة لطبیعتها المحاسبیة أظهرت السج-ثالثاً 
.مثلة على ذلكأالمرفقین مع التقریر یبین ) ١٢(و) ١١(وكما مبین في الجدولین رقممعالجتها 

-:ود النقديجالمو - ز
الموجودات رف والتي قد تتضمن حاالت تالعب في امطابقات كشوفات المصلم تقم اغلب الدوائر بتصفیة الموقوفات الظاهرة في

-:النقدیة والمتمثلة بما یلي
. الصكوك الموقوفة وبمبالغ كبیرة البعض منها مدور من سنوات سابقة-والً أ

.اإلیداعات الظاهرة في السجالت وغیر ظاهرة في كشف المصرف وبالعكس- ثانیاً 
.لظاهرة في كشف المصرف ولم تظهر في السجالتالمسحوبات ا-ثالثاً 

- :السیارات المملوكة من قبل الدولة- ح
، مما لدى قوات عسكریة لم یتم إعادتها لدوائرهاأو بذمة موظفین خارج الخدمةأو وجود سیارات معارة إلى دوائر أخرى-والً أ

على ان لم اصولي بعد الفحص وتثبیت واقع حال سم وتجراء تسلیإ شهر و ا)٦(عادة السیارات المملوكة للغیر خاللإیتطلب 
الستمرارها لدى الجهات المستفیدة على ان تستحصل موافقة وزارة المالیة بالنسبة للسیارات المملوكة للوحدات الممولة مركزیاً 

بین تم نقلها حصراً فیمولة ذاتیاً ماما السیارات المملوكة للوحدات ال،حوال خالل سنة من تاریخهتسترد بأي حال من األ
ستردادها إن یتم أبموافقة الوزیر المختص على الدائرة غیر المرتبطة بوزارة أو نفسها ضمن الوزارةذاتیاً الوحدات الممولة

المرفق )١٣(وكما مبین في الجدول رقمإلى الجهات المالكة لها، عادتها فوراً إخالل سنة من تاریخه ولغیر هذه الحاالت یتم 
. یرمع التقر 

اإلجراءات القانونیة المتخذة من ىءبطأو تخاذ اإلجراءات القانونیة بخصوص السیارات المسروقةإالدوائر بعدد من م یاقعدم - ثانیاً 
یبین الدوائر المرفق مع التقریر )١٤(قبل دوائر أخرى وتحدید المسؤولیة التقصیریة عنها ضمانًا لحقوق الدولة والجدول رقم

.هذا الموضوعجراءات القانونیة بشأنتخاذ اإلابم تقالتي لم 
.لدى دوائر المرور العامةبتسجیلها من قبلها السیارات المشتراة وثیق ملكیة عدم قیام العدید من اإلدارات بت-ثالثاً 

-:التجاوز على ممتلكات الدولة-ط
التجـــاوزات الحاصــــلة مــــن قبــــل الغیــــر علــــى أشـــرت نتــــائج التــــدقیق ضــــعف اإلجــــراءات المتخـــذة مــــن قبــــل إدارات الدولــــة إلزالــــة

رغــــم ١١/١٢/٢٠٠٥فــــي ) ١٧٣٤٩(ممتلكاتهــــا مــــن أراضــــي ومبــــاني ووفقــــًا لمــــا ورد فــــي كتــــاب مجلــــس الــــوزراء المــــرقم
.المرفق مع التقریر)١٥(ها إلیها كما مبین في الجدول رقمحاجت

-:العامةالشركات حصة الخزینة من أرباح -ي
ـــــد مـــــن الشـــــر إ ـــــن األ ســـــتمرار العدی ـــــة م ـــــدم تســـــدید حصـــــة الخزین ـــــة بع ـــــاح كات العام ـــــرة المحاســـــبة رب ـــــام دائ ـــــن قی ـــــالرغم م ب

ربــــــــاح الشــــــــركات العامــــــــة حیــــــــث قامــــــــت بمفاتحــــــــة أستحصــــــــال حقــــــــوق الخزینــــــــة مــــــــن إفــــــــي وزارة المالیــــــــة بمتابعــــــــة 
ــــــــــــرقمین ــــــــــــالتعمیمین الم ــــــــــــة ب ــــــــــــة ومطالبتهــــــــــــا بتســــــــــــدید حصــــــــــــة الخزین ــــــــــــي) ٤٦٤٨و ٣١٤٢(الشــــــــــــركات العام ف

ـــــــــوالي) ٣٠/٣/٢٠١١و٨/٣( ـــــــــى الت ـــــــــمعل ـــــــــة ) ١٦(، والجـــــــــدول رق ـــــــــین مســـــــــتحقات الخزین ـــــــــر یب ـــــــــق مـــــــــع التقری المرف
.ن الشركات وحسب الوزاراتالمترتبة بذمة عدد م

-:سجل التوحید-ك
رصـــــدة الحســـــابات المتراكمـــــة الـــــى وزارة المالیـــــة لغـــــرض أرســـــال ســـــجل التوحیـــــد والـــــذي یتضـــــمن إلـــــم تقـــــم بعـــــض الـــــدوائر ب

رصـــدة، ممـــا یجعـــل عملیـــة للســـنة موضـــوع التـــدقیق والســـنوات الســـابقة حیـــث تؤشـــر المصـــادقة صـــحة تلـــك األ علیـــه المصـــادقة 
دارة غیـــر فاعلـــة وال تعطـــي مؤشـــرًا علـــى صـــحة ودقـــة تلـــك مطابقـــة البیانـــات المالیـــة مـــع ســـجل التوحیـــد الممســـوك مـــن قبـــل اإل

.المرفق مع التقریر) ١٧(وكما في الجدول رقمالبیانات
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- :التدفق النقديكشف-ل
الصادرة من مجلس المعاییر ) ٧(لمتطلبات القاعدة المحاسبیة رقمعداد كشف التدفق النقدي وفقاً إو أالدوائر بتقدیم عضلم تقم ب

همیة هذا الكشف في توفیر معلومات حول التدفقات النقدیة لمستخدمي البیانات أالمحاسبیة والرقابیة في جمهوریة العراق رغم 
ستخدامه وتوقیتاته ودرجة إدارات الحكومیة على تولید النقد ومجاالت سس تساعد في تحدید وتقویم قدرة اإلأَ یجاد إبقصد المالیة

.بالتقریرالمرفق)١٨(وكما في الجدول رقمالتأكد من تحققه في المستقبل
- :األرصدة المدینة والدائنة-م

المدینة والدائنة من الجهات ذات العالقة بالرغم من قیام بعض الشركات التابعة لوزارةلم تقدم إلى الدیوان أغلب تأییدات األرصدة 
من تلك الجهات كما الصناعة والمعادن بطلب تأییدات لهذه األرصدة من تلك الجهات ، إال انه لم ترد أغلب التأییدات 

الفارس العامة، شركة التحدي العامة، الشركة االسكندریة، شركة/الشركة العامة لصناعة السیارات(وكما في ٣١/١٢/٢٠١٥في
، وكذلك الحال  ) العامة لصناعة اإلطارات في النجف االشرف، الشركة العامة للحدید والصلب، شركة صناعات األصباغ الحدیثة

الستیكیة، الشركة شركة الهالل الصناعیة، الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیاویة والب(وكما في فیما یخص شركات القطاع المختلط 
العراقیة لتصنیع وتسویق التمور، الشركة العراقیة لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها، شركة الصناعات الخفیفة، شركة فندق 
السدیر، الشركة الوطنیة لالستثمارات السیاحیة، شركة فندق بغداد، الشركة العراقیة إلنتاج وتسویق اللحوم والمحاصیل الحقلیة 

علىالحصولمتابعةبضرورةوقد أوصى الدیوان ،)نادق المنصور، شركة فندق فلسطین ، الشركة العراقیة للنقل البريشركة ف
.السجالتفيالمثبتةاألرصدةصحةإلىلالطمئنانالمذكورةالجهاتتأییدات

- :رـالكتب خارج التقاری-٢
/ الموجه الى األمانة العامة لمجلس الوزراء١٨/٦/٢٠١٧في ) ٢/٥/٥/١٢٨٦٣(كتاب دائرة الشؤون الفنیة والدراسات ذي العدد -أ

والـذي تضـمن ٢٠١٦/اللجنة العلیا للتنسیق بین المحافظات عن اإلیرادات والمصروفات خارج الموازنة لمجـالس المحافظـات لسـنة 
وأدنـــاه،)المقدســـةكـــربالء، بابـــل، القادســـیةالبصـــرة،واســـط،(مالحظـــات مشـــتركة ومالحظـــات خاصـــة لمجـــالس المحافظـــات فـــي

-:أهم المالحظات المشتركة
.لم تتحقق أي إیرادات أو مصروفات خارج الموازنة لدى كل من مجلسي محافظة بغداد ومحافظة المثنى-أوالً 
والمادة ) أوالً /٢٨(خالفا للمادة ٢٠١٦/استمرار بعض مجالس المحافظات بجبایة اإلیرادات خارج الموازنة خالل سنة- ثانیاً 

نصت والتي ٢٠١٦/من تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة لسنة ) ١٧(من الدستور والمادة ) ثانیاً /١٣(والمادة ) ثالثاً /١١٠(
بشأن تعطیل صالحیة ٢٠١٢/لسنة ) ٢٧(على مجالس المحافظات كافة االلتزام بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (على

تشریعات المحلیة المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم لحین انتهاء اللجنة المشكلة في األمانة مجالس المحافظات في إصدار ال
من قانون التعدیل الثاني لقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ) ٤٥،٤٤(العامة لمجلس الوزراء بشأن تطبیق المادة 

في فرض رسوم والضرائب ما لم یصدر قانون والتي عطلت صالحیة مجالس المحافظات ) المعدل(٢٠٠٨/لسنة ) ٢١(رقم
- :وكما مبین في أدناه) اتحادي من السلطة المركزیة یبین فیه نوع الضرائب ووعائها ونوع الخدمات التي تستوفى عنها

المالحظاتاسم مجلس المحافظة

٢/٧/٢٠٠٩في ) ١٧(بموجب قرار أصدره المجلس المرقم مجلس محافظة واسط
٩/٧/٢٠١٤في ) ٤٠(قرار المجلس المرقم نمجلس محافظة میسا

٢٠٠٨/لسنة ) ١٦(ستنادا لقرار المحكمة االتحادیة رقم إ٢٥/٤/٢٠٠٥في ) ١٠٢١(القراررقم مجلس محافظة البصرة
والصادر من المجلس٢٠٠٩/لسنة) ٣(قانون رسوم توزیع المشتقات النفطیة رقممجلس محافظة بابل

.االلتزام بالمواد الدستوریة وقرار مجلس الوزراء وتعلیمات تنفیذ الموازنة أعالهوقد أوصى الدیوان بضرورة 
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والسنوات السابقة ٢٠١٦/لسنة) خارج الموازنة(لم تقم عدد من مجالس المحافظات بتسدید مبالغ اإلیرادات المتحققة -ثالثاً 
الفصل األول) ١(رقم ٢٠١٦/زنة االتحادیة لسنة لقانون المواخالفاً نهائیاً الى وزارة المالیة بعد تسجیلها إیراداً 

تقید مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة (علىالتي تنص ) ثالثا- ١(اإلیرادات المادة –
المالیة بتخصیصها الى للخزینة العامة االتحادیة على أن یقوم وزیر نهائیاً بعد قبولها من وزارة المالیة االتحادي إیراداً 

. )لألغراض التي منحت ألجلهاعتمادات الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً إ
المالحظاتدینار/رادـمبلغ اإلیاسم مجلس المحافظة
تم تسجیلها في حساب اإلیرادات في سجالت الوحدة ٩٨٩٢١٥٤٠٠٠مجلس محافظة واسط

واسطالحسابیة الخاصة بصندوق دعم
تم تسجیلها في حساب األمانات٨٨٩١٢٥٠٠٠مجلس محافظة میسان
تم تسجیلها في حساب إیرادات متنوعة١٤٤٦٣٠٠٠٠٠٠مجلس محافظة البصرة
تم تسجیلها في حساب اإلیرادات٢٤٥٤١٩٥٢٠٤٧مجلس محافظة بابل

سجیلها إیرادا نهائیا لغـرض إعـادة تخصیصـها وقد أوصى الدیوان بضرورة إشعار وزارة المالیة بتلك المبالغ بعد ت
.مستقبالً ) ثالثا-١(اإلیرادات المادة –الفصل األول ) ١(رقم ٢٠١٦/حسب قانون الموازنة االتحادیة لسنة 

دائرة البرامج االستثماریة الحكومیة وبناءًا علـى/الموجه الى وزارة التخطیط ١٨/٨/٢٠١٦في)١٣٧٥١(كتاب الدیوان المرقم -ب
الخــاص بموضــوع االســتخدام المیســر ١٨/١١/٢٠١٥فــي ) ٧٤٧٣٩(الــدائرة االقتصــادیة المــرقم /ماجــاء بكتــاب وزارة الكهربــاء

حیـث بـّین الـدیوان بـأن مـدیریات التوزیـع التابعـة ) التشغیلیة واالسـتثماریة(لموارد الجبایة كسلف لتمویل موازنتي وزارة الكهرباء 
الممولة ذاتیًا وان صرف موارد الجبایـة الخاصـة بهـذه المـدیریات مـن قبـل وزارة الكهربـاء كسـلف لوزارة الكهرباء هي من الدوائر 

) ٩٥(مــــن قــــانون اإلدارة المالیــــة رقــــم ) ٨(لتمویــــل الموازنــــة االســــتثماریة للمــــدیریات العامــــة ُیعــــد مخالفــــًا ألحكــــام  القســــم 
یة لتلـك المـدیریات،علمًا إن هنـاك لجنـة مشـكلة بموجـب مـن حیـث اسـتخدامها لتمویـل الموازنـة االسـتثمار ) المعدل(٢٠٠٤/لسنة

.بصدد مناقشة الموضوع ولم تنِه أعمالها لغایة تاریخه١٨/٤/٢٠١٦في ) ٥٢٠٨/و.ر. م(كتاب مكتب رئیس الوزراء المرقم 
د رئـیس مجلـس والموجه الى السی٨/٨/٢٠١٦في) ٤/٤/١/١٢٨٣٦(دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع المرقم / كتاب الدیوان-ج

والـذي ) مشـروع مـاء البصـرة الكبیـر(الوزراء والخاص بتنفیذ مشاریع الموازنة االستثماریة ومستوى كفاءة تنفیـذها،وفیما یخـص 
یعتبر من المشاریع اإلستراتیجیة  طویلة األمد والممول ضمن اتفاقیة القرض بین الحكومتین العراقیـة والیابانیـة الموقعـة بتـاریخ 

حیث بلغت نسـبة اإلنجـاز ) اثنین وسبعین ألف وتسعمائة وثالثة وأربعین ین یاباني(ین یاباني )٧٢٩٤٣(لفة وبك٨/٦/٢٠٠٨
مـن اجمـالي المشـروع%) ١٠(ال یتعـدى نسـبة ) ٢٠١٦/ شـباط(عـداد التقریـر الخـاص بالمشـروع إالفني للمشروع لغایة تاریخ 

نوات ویعـود سـبب ذلـك الـى عـدم المباشـرة بـالمرحلتین األولـى والثانیـة سـ) ٨(والبالغـة " غم انقضاء كامل المدة للمشروع تقریبـار 
.التي تمول من الجانب الیاباني حیث اقتصر على المرحلتین الثالثة والرابعة

) ١٧٦١٧،٢١٢٠٠، ١٠١٥٤(مكتـب المفـتش العـام  المرقمـة / كتب دیوان الرقابة المالیة االتحادي الموجهة الى وزارة الصحة-د
على التوالي حیث أظهرت نتائج تدقیق عینة من سـجالت العملیـات فـي )٥/١٢/٢٠١٦، ١٩/١٠/٢٠١٦، ١٤/٦/٢٠١٦(في 

الصادر عن مكتب ١٢/٤/٢٠١١في) ٢٧٩٥(المستشفیات بعد أوقات الدوام الرسمي الذي تم إقراره بموجب األمر الوزاري المرقم
أوقات الدوام الرسمي لكنها في واقع الحـال ُأجریـت أثنـاء وزیر الصحة وجود عملیات جراحیة تسجل في السجالت على انها بعد

.الدوام الرسمي وذلك بهدف الحصول على الحوافز ، حیث طلب الدیوان إجراء التحقیق بالموضوع أعاله
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هیـأة الموجـه الـى١/٢/٢٠١٦فـي ) ١٩٣٨(دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع المـرقم / كتاب دیوان الرقابة المالیة االتحادي-ـه
الشركة العامة لتجارة الحبوب مع /النزاهة حول تدقیق العقود وبصدد المخالفات التي رافقت تنفیذ العقود المبرمة بین وزارة التجارة

حیـث قامـت الشـركة المتعاقـد معهـا وبموجـب رسـائل بریطانیـة الجنسـیة لتوریـد مـادة الـرز البسـمتي،-)سـیف إنترنشـنال(شركة 
) ٦٠(تبین شحن كامل البضاعة البالغة كمیتهـا١٩/٥/٢٠١٥و١٢الشركة العامة لتجارة الحبوب بتاریخ الكترونیة وجهتها الى

الف طن بالرغم من تبلیغها بعدم توقیع العقد من قبل الشـركة العامـة لتجـارة الحبـوب وعـدم فـتح اعتمـاد مسـتندي وذلـك بموجـب 
جارة الحبوب حیث لم تكتمل العالقة العقدیة بین الطرفین وان من شركة ت١٦/٤/٢٠١٥في) ٥٩٢(الرسالة االلكترونیة المرقمة 

قسم العقود العامة في الوزارة قد بین بأن الوزارة غیر مسؤولة عن أي شحنة من المادة المذكورة من الناحیة القانونیة وبموجب 
.الموجهة لوزیر التجارة١٧/٥/٢٠١٥في ) بال/م(مذكرتهم الداخلیة المرقمة 

الموجه الى مجلس النواب المتضمن أهم المالحظات ١٦/٨/٢٠١٦في  ) ١٣٥٢٤(ن الرقابة المالیة االتحادي المرقم كتاب دیوا-و
-:وادناه أهم المالحظاتالمتكررة في تقاریر الدیوان الصادرة عن العقود،

) ١(عقــــود الحكومیــــة رقــــم مــــن تعلیمــــات تنفیــــذ ال) ج-أوالً -٣(التعاقــــد دون تــــوفر التخصــــیص المــــالي خالفــــًا للمــــادة -أوالً 
٢٠٠٤/لســنة) ٩٥(مــن قــانون اإلدارة المالیــة والــدین العــام رقــم ) ٩(مــن القســم ) ٢(والفقــرة ) المعدلــة(٢٠٠٨/لســنة

.٢٠٠٤/لسنة) ٨٧(من قانون العقود العامة رقم ) ١٠(من القسم )ب(والفقرة 
من تعلیمات تنفیـذ )أ-أوالً -٢(لى تنفیذها خالفًا  للمادة عدم تقدیم دراسة جدوى اقتصادیة لمعظم المشاریع المتعاقد ع-ثانیاً 

.٢٠١٤/لسنة) ٢(العقود الحكومیة رقم 
٢٠٠٨/لسنة) ١(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم )ب-أوالً -٣(عدم دقة وتحدیث الكلف التخمینیة خالفًا للمادة-ثالثاً 

.٢٠١٤/لسنة) ٢(ذ العقود الحكومیة رقم من تعلیمات تنفی) د-أوالً -٢(،والمادة )المعدلة(
مـن تعلیمـات ) خامساً -٣(استخدام أسلوب الدعوة المباشرة على الرغم من عدم  توفر مبرراتها في التعاقد خالفًا للمادة -رابعاً 

. ٢٠١٤/لسنة) ٢(تنفیذ العقود الحكومیة رقم 
فـــي ) ١٥٤٢٧(انـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء المـــرقم التعاقـــد مـــع جهـــات غیـــر رصـــینة ومعتمـــدة خالفـــًا لكتـــاب األم-خامســـاً 

.والذي حدد المعاییر الواجب إعتمادها عند تحدید الشركات الرصینة٢٥/٥/٢٠٠٩
ـــاب وزارة التخطـــیط المـــرقم-سادســـاً  ـــذ وصـــیانة المشـــروع خالفـــًا لكت ـــات ضـــمان التغطـــي فتـــرة تنفی فـــي ) ٤٤٠١(قبـــول خطاب

لضمان نافذة الى مابعد انتهـاء فتـرة الصـیانة وتصـفیة الحسـابات ان تكون خطابات ا(والذي ینص على ١٤/٤/٢٠٠٩
).الختامیة

الهیئـة العامـة للضـرائب /عدم تقدیم براءة الذمة من قبل المقاول الى جهة التعاقد عند اإلحالة خالفًا لكتاب وزارة المالیة-سابعاً 
.٢٦/٦/٢٠١٢في ) ١٥٢٩/س٢٩(المرقم 

مكتب /الموجه الى محافظة كركوك١٢/٥/٢٠١٦في ) ١٩/٤/٨٠٤٥(الدائرة القانونیة المرقم /تحاديكتاب دیوان الرقابة المالیة اال -ز
حـول إجـراء التحقیـق بتـدقیق العقـد المحـال لشـركتي ٥/٦/٢٠١٢فـي ) ٧/٥/٧/١١٩٩١(المحافظ وباإلشارة لتقریر الـدیوان المـرقم 

ســریر حیــث تــم ) ٢٠٠(ستشــفى عــام فــي الحویجــة بســعة حــول مشــروع بنــاء م) صــقر المنــار للمقــاوالت(و) سروشــیك للمقــاوالت(
تشخیص العدید من المالحظات بخصوص إجراءات تنفیذ العقد والتي بموجبها طلب الدیوان التحقیـق فیهـا وٕاعالمـه بنتـائج التحقیـق 

-:وندرج أدناه بعض من تلك المالحظات
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ســـــــریر للمستشـــــــفى المـــــــذكور ) ١٠٠(عـــــــدم وجـــــــود دراســـــــة جـــــــدوى اقتصـــــــادیة  للمرحلـــــــة األولـــــــى ذات ســـــــعة -أوالً 
ــــــم إرســــــال الكشــــــف  ــــــه وت ــــــي حین ــــــك الدراســــــة ف ــــــوك إعــــــداد تل ــــــرة صــــــحة كرك ــــــب مــــــن دائ ــــــتم الطل ــــــم ی ــــــث ل حی

.سریر) ١٠٠(التخمیني الخاص بالمشروع على أساس مستشفى ذات 
لغــــــرض تنفیــــــذ أعمــــــال األســــــس وبمــــــا یــــــتالئم مــــــع ) ١(قامــــــت محافظــــــة كركــــــوك  بــــــالترویج ألمــــــر غیــــــار رقــــــم -ثانیــــــاً 

ــــــــوب  یتضــــــــمن حــــــــذف فقــــــــرات بقیمــــــــة و ســــــــس األ أربعــــــــة ملیــــــــارات (ملیــــــــون دینــــــــار ) ٤٧٤١(التوســــــــع المطل
خمســــــــة (ملیــــــــون دینــــــــار) ٥٤٧٤(واســــــــتحداث فقــــــــرات بقیمــــــــة ) وســــــــبعمائة وواحــــــــد وأربعــــــــین ملیــــــــون دینــــــــار

ـــــــار ـــــــون دین ـــــــة وأربعـــــــة وســـــــبعین ملی ـــــــارات وأربعمائ ـــــــدارها )ملی ـــــــادة مق ـــــــار) ٧٣٣(أي بزی ـــــــون دین ســـــــبعمائة (ملی
ـــــة وثال  ـــــاروثالث ـــــون دین ـــــین ملی ـــــة )ث ـــــة الكلی ـــــذلك التجـــــاوزعلى الكلف ـــــر مـــــالي ب ـــــرغم مـــــن عـــــدم وجـــــود وف ـــــى ال ،عل

ــــــذ ألللمشــــــروع، علمــــــًا ان نســــــبة ــــــة بلغــــــت بحــــــدود التنفی ــــــد %)٧٥(عمــــــال المقاول ــــــرة صــــــحة ، وق ــــــت دائ بین
الحســـــــــابات /الموجـــــــــه لمحافظـــــــــة كركـــــــــوك١٩/٨/٢٠١٤فـــــــــي ) ١٨٩٣٠(كركـــــــــوك بموجـــــــــب كتابهـــــــــا المـــــــــرقم 

ــــــــون ) ٢٠٧١١(ســــــــریر بلغــــــــت ) ٢٠٠(حقة لمشــــــــروع مستشــــــــفى الحویجــــــــة ســــــــعة بــــــــأن المبــــــــالغ المســــــــت ملی
) ١٥٩٦٣(بموجــــــــب كتــــــــابهم المــــــــرقم ) عشــــــــرون ملیــــــــار وســــــــبعمائة وأحــــــــدى عشــــــــر ملیــــــــون دینــــــــار(دینــــــــار 

ــــــالغ المصــــــروفة بموجــــــب ســــــند الصــــــرف المــــــرقم  ) ١٨٠٨(والخاصــــــة بذرعــــــة واقــــــع الحــــــال فــــــي حــــــین ان المب
ثالثـــــــــة وعشـــــــــرین ملیـــــــــار ومائـــــــــة وثالثـــــــــین (دینـــــــــار ملیـــــــــون) ٢٣١٣٠(هـــــــــي بمبلـــــــــغ ٢٠/٧/٢٠١٤فـــــــــي 

.وال یوجد ما یشیر  الى قیام المحافظة باإلجابة على الكتاب أعاله،) ملیون دینار

والموجــــه ٢٧/٩/٢٠١٦فــــي ) ١٦١١٣(أظهــــر كتــــاب دیــــوان الرقابــــة المالیــــة االتحــــادي دائــــرة النشــــاط الصــــناعي المــــرقم -ح
الوحـــدات الغازیـــة حیـــث أشـــار /نوعیـــة الوقـــود المجهـــز لمحطـــات الطاقـــة الكهربائیـــة لألمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء حـــول 

ــــود  ــــات فــــي مواصــــفات الوق ــــى وجــــود انحراف ــــاب أعــــاله إل ــــنفط الخــــام(الكت ــــى ) ال ــــه عل ــــة الحتوائ المجهــــز للمحطــــات الغازی
ــــى ارتفــــاع نســــ ــــذي یــــؤثر علــــى العمــــل التشــــغیلي للمحطــــات الغازیــــة إضــــافة إل بة أمــــالح عنصــــري الكبریــــت والرصــــاص ال

ـــى  ـــؤدي إل ـــذي ی ـــادیوم ال ـــى عنصـــر الفن ـــك المحطـــات عل ـــنفط األســـود المجهـــز لتل ـــواء ال الصـــودیوم و البوتاســـیوم وكـــذلك احت
تلـــف الوحـــدات اإلنتاجیـــة ممـــا یضـــطر الـــوزارة المختصـــة بشـــراء معطـــل الفنـــادیوم للـــتخلص مـــن العنصـــر المـــذكور الموجـــود 

ـــدوالرا ـــین ال ـــى مالی ـــف تصـــل إل ـــنفط األســـود وبكل ـــي ال ـــي ال بت وانشـــغال مـــالك المحطـــات ف ـــة الت ـــات المعالجـــة الكیمیاوی عملی
وقـــد أوصـــى الـــدیوان بضـــرورة قیـــام وزارة الـــنفط بإعـــداد خطـــط مســـتقبلیة إلنشـــاء وحـــدات إنتاجیـــة تقـــوم بعملیـــة ،مبـــرر لهـــا 

.فصل عنصر الفنادیوم على أن یقترن ذلك بدراسة الجدوى االقتصادیة لتنفیذها
حــــول ١٩/٤/٢٠١٥فــــي )٦/٢٠/١/١/٦٩١٥(مكتــــب المفــــتش العــــام بالعــــدد/الــــى وزارة الصــــحةســــلكتــــاب الــــدیوان المر -ط

لالشـــعة الخـــاص بمستشـــفى الواســـطي مـــن خـــالل أســـماء وهمیـــة فـــي الســـجل حالـــة التالعـــب فـــي ســـجالت الصـــرف الیـــومي
حوصــــات حیــــث تبــــین وجــــود تكــــرار فــــي اســــماء المرضــــى المســــجلین فــــي ســــجل الف) CR(الیــــومي لالفــــالم العادیــــة وســــجل

الیومیــــة فــــي نفــــس الیــــوم وفــــي أیــــام متقاربــــة مــــع العــــرض ان إدارة المستشــــفى قامــــت بــــإتالف أوراق الفحــــص التــــي یــــتم
ـــى ضـــوءها صـــرف ـــل شـــعبة عل ـــدقیق مـــن قب ـــة الت ـــى عملی ـــالم االشـــعة فضـــًال عـــن عـــدم خضـــوع ســـجالت  الفحوصـــات ال أف

.التدقیق الداخلي في المستشفى
١٦/٣/٢٠١٦فــــــي) ٦/٢٠/١/١/٤٨٥١(مكتــــــب المفــــــتش العــــــام بالعــــــدد/ة الصــــــحةالــــــدیوان المرســــــل الــــــى وزار كتــــــاب -ي

ـــة(بخصـــوص  ـــة بالثق ـــة)الجـــرائم المخل ـــس إدارة العیـــادات الطبی الشـــعبیة مـــن غیـــر حـــول صـــرف مخصصـــات ألعضـــاء مجل
.العاملین

حـــــول ٥/٤/٢٠١٥فــــي ) ٦/٢٠/١/١/٦٠٦٢(مكتـــــب المفــــتش العــــام بالعــــدد/كتــــاب الــــدیوان المرســــل الــــى وزارة الصــــحة-ك
وتزویــــر فــــي مســــتندات شــــراء االدویــــة والمســــتلزمات الطبیــــة مــــن األســــواق المحلیــــة  فــــي المركــــز العراقــــي وجــــود تالعــــب

.ألمراض القلب لدائرة مدینة الطب
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- :ود المشتركةـــمالحظات العق-٣
یـوم وبـدون توجیـه إنـذار، خالفـًا ) ١٤(غـة التأخر في توقیع العقود بعد صدور أمر اإلحالة وتبلیغ المناقصـین الفـائزین عـن المـدة البال-أ

مـن ) ب/أ/أوالً /١٠(والمـادة ) المعدلـة(٢٠٠٨/لسـنة ) ١(من تعلیمات تنفیذ العقـود الحكومیـة رقـم ) ج،ب-عشرون-٧(للمادة 
مات تنفیـذ العقـود تسهیل تنفیذ أحكام تعلی) ٣(من الضوابط رقم ) ١٦(والمادة ٢٠١٤/ لسنة) ٢(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

.یتضمن أمثلة عن ذلك) ١٩(، والجدول رقم ٢٠١٤/لسنة) ٢(الحكومیة رقم 
الحكومیـــة مـــن تعلیمـــات تنفیـــذ العقـــود) ج-مســـاً خا-٦(تـــأخر لجـــان فـــتح العطـــاءات فـــي فـــتح العـــروض التجاریـــة خالفـــًا للمـــادة -ب

.أمثلة على ذلكیتضمن ) ٢٠(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(رقم 
ــًا للمــادة لــم تقــم بعــض الشــركات المتعاقــد معهــا بتقــدیم أعمــاالً -ج ــذ العقــود الحكومیــة ) ح-عاشــراً -٧(مماثلــة، خالف مــن تعلیمــات تنفی

.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢١(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة ) ١(رقم 
) المعدلـة(٢٠٠٨/لسـنة) ١(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقـم ) ج-أوالً -٣(لمادة التعاقد دون توفر التخصیص المالي، خالفًا ل-د

مـن قـانون ) ١٠(مـن القسـم ) ب(والفقـرة ٢٠٠٤/لسـنة ) ٩٥(من قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقم ) ٩(من القسم ) ٢(والفقرة 
. مثلة على ذلكیتضمن أ) ٢٢(، والجدول رقم ٢٠٠٤/لسنة ) ٨٧(العقود العامة رقم 

لــم یــتم تقــدیم الحســابات الختامیــة الخاصــة بالجهــات المتعاقــد معهــا آلخــر ســنة لمعرفــة الكفــاءة المالیــة لتلــك الجهــات، خالفــًا للمــادة -هــ
مـــن الضـــوابط) س/أوالً (وخالفـــًا للفقـــرة ) المعدلـــة(٢٠٠٨/لســـنة ) ١(مـــن تعلیمـــات تنفیـــذ العقـــود الحكومیـــة رقـــم ) ج-عاشـــراً -٧(

.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٣(والجدول رقم ،٢٠١٤/لسنة ) ٢(تسهیل تنفیذ تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ل) ١(رقم 
من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ) أ/أوالً /٢(عدم تقدیم دراسة جدوى اقتصادیة لمعظم المشاریع المتعاقد على تنفیذها، خالفًا للمادة -و

).٢٤(، وكما في األمثلة الموضحة في الجدول رقم ٢٠١٤/لسنة) ٢(رقم 
عدم قیام جهات التعاقد بالتأكد من صحة صدور شهادة التأسـیس أو هویـات تسـجیل وتصـنیف المقـاولین العـراقیین للجهـات المتعاقـد - ز

، والجــــدول )المعدلــــة(٢٠٠٨/لســــنة ) ١(مــــن تعلیمــــات تنفیــــذ العقــــود الحكومیــــة رقــــم ) ثــــامن عشــــر-٧(معهــــا، خالفــــًا للمــــادة 
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٥(رقم 

لم تقم لجان تحلیل العطاءات باحتساب نسب الترجیح للعروض المالیة والفنیة ألغراض المفاضلة والترشیح وٕاختیار العطاءات، خالفًا - ح
، مـع العـرض أن جهـات التعاقـد غیـر )المعدلـة(٢٠٠٨/ ةلسـن) ١(من تعلیمات تنفیذ العقـود الحكومیـة رقـم ) حادي عشر/٧(للمادة 

مــن تعلیمـات لمقــدمي العطـاءات فــي وثـائق المناقصــة ) ١(مــن الضـوابط رقـم ) هــ(ملزمـة بقبـول أوطــأ العطـاءات، اســتنادًا إلـى الفقــرة 
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٦(والصادرة عن وزارة التخطیط و الجدول رقم 

، )المعدلـة(٢٠٠٨/لسـنة) ١(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقـم ) ب-أوالً -٣(لتخمینیة، خالفًا للمادة عدم دقة وتحدیث الكلف ا- ط
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٧(والجدول رقم ٢٠١٤/لسنة) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) د/أوالً /٢(والمادة 

مـن تعلیمـات تنفیـذ العقـود ) خامساً -٣(م توفر مبرراتها في التعاقد، خالفًا للمادة إستخدام أسلوب الدعوة المباشرة على الرغم من عد-ي
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٨(والجدول رقم ،٢٠١٤/ لسنة) ٢(الحكومیة رقم

ــــًا للمــــادة - ك ــــط، خالف ــــة فق ــــة االنكلیزی ــــد وتنظیمــــه باللغ ــــام بإعــــداد العق ــــ) أ-ســــابعاً -٨(القی ــــود الحكومی ــــذ العق ة مــــن تعلیمــــات تنفی
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٩(والجدول رقم ،)المعدلة(٢٠٠٨/لسنة ) ١(رقم 

عدم القیام بإعالم كل من وزارة التخطیط والبنك المركـزي العراقـي ودائـرة تسـجیل الشـركات بإسـم المتعاقـد وعنوانـه ومبلـغ العقـد ومدتـه -ل
،)المعدلـة(٢٠٠٨/لسـنة) ١(مـن تعلیمـات تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم ) خامسـاً -٨(دة حال إكمال إجراءات توقیـع العقـود، خالفـًا للمـا

.یتضمن أمثلة على ذلك) ٣٠(والجدول رقم 
٢٠٠٨/ لسـنة)١(ت تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم من تعلیمـا) خامساً /١٦(عدم تحدید نسبة التحمیالت اإلداریة في العقد، خالفًا للمادة -م

.یتضمن أمثلة على ذلك) ٣١(والجدول رقم ،٢٠١٤/لسنة ) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ثالثاً /١٠(ة والماد) المعدلة(
،و التأخر بإرسالها إلى دیوان الرقابة المالیة االتحادي لغـرض تـدقیقها وٕابـداء الـرأي بشـأنهاأعدم قیام بعض الجهات بإرسال العقود -ن

.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٣٢(والجدول رقم،١١/١٢/٢٠٠٥في ) ١٧٢٨٨(مة لمجلس الوزراء رقم مانة العاألخالفًا لكتاب ا
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لكتـاب دیـوان الرقابـة خالفـاً ،و ارفاقهـا بالعقـدأسـتمارة المعلومـات الخاصـة بملحـق العقـد إستكمال المعلومات المطلوبـة فـي إعدم -س
.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٣٣(جدول رقموال١٤/٢/٢٠٠٦في ) ١/١/١٥/١١٢٧(المالیة االتحادي رقم

عــدم قیــام بعــض الجهــات بمفاتحــة وزارة التخطــیط لغــرض التحقــق مــن صــحة وســالمة موقــف الجهــات المتعاقــد معهــا مــن الناحیــة -ع
مــن ) د–ثانیــاً (والفقــرة ١٧/٢/٢٠٠٥فــي ) ١٤٣٨(المــرقمبكتابــه لتعلیمــات مجلــس الــوزراء خالفــاً ،)القائمــة الســوداء(القانونیــة 

) ٣٤(والجـدول رقـم،٢٠/٧/٢٠١٤فـي )٤/٧/١٥٧٩٢(الصادرة عن وزارة التخطیط بموجب تعمیمها ذي العـدد ) ٣(الضوابط رقم 
.مثلة على ذلكأیتضمن 

والذي حـدد ٢٥/٥/٢٠٠٩في ) ١٥٤٢٧(لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء رقم خالفاً ،التعاقد مع جهات غیر رصینة ومعتمدة-ف
.مثلة على ذلكأیتضمن )  ٣٥(والجدول رقم ،عتمادها عند تحدید الشركات الرصینةإمعاییر الواجب ال

والـذي ١٤/٤/٢٠٠٩فـي )  ٤٤٠١(لكتاب وزارة التخطیط المـرقمخالفاً ،قبول خطابات ضمان ال تغطي فترة تنفیذ وصیانة المشروع-ص
) ٣٦(والجـدول رقـم،)ء فتـرة الصـیانة وتصـفیة الحسـابات النهائیـةلـى مـا بعـد انتهـاإن تكـون خطابـات الضـمان نافـذة أ(نص علـى 

.مثلة على ذلكأیتضمن 
في ) ٤٦٠٣٢(عمام وزارة المالیة المرقم إلخالفاً ،لم تقم بعض الجهات بمفاتحة وزارة التخطیط بخصوص تدریب الكادر في الخارج-ق

) ٣٧(والجـدول رقـم،المـالك المفتـرض تدریبـه خـارج العـراقلـى عـددإشارة ضمن فقرات العقد إللى عدم اإإضافة ،١٩/١٠/٢٠٠٩
.مثلة على ذلكأیتضمن 

د ت (مانــة العامــة لمجلـــس الــوزراء المـــرقمأللكتـــاب اخالفــاً ،عــدم مفاتحــة جهـــاز المخــابرات الـــوطني بخصــوص المــواد المجهـــزة-ر
.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٣٨(والجدول رقم،١٠/١/٢٠١٢في )٣/١١٢٩/

فـــي ) ١/١/٣/١٣٤٦٢(لكتــاب دیـــوان الرقابـــة المالیــة االتحـــادي المـــرقم خالفـــاً ،اق اســـتمارة متابعــة خطابـــات الضـــمانرفـــإعــدم -ش
.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٣٩(والجدول رقم،١٣/١٠/٢٠٠٩

والجدول ،لضبط الداخليالرقابة واإلجراءات ضبارة العقد خالفاً إ عدم قیام قسم التدقیق الداخلي بتدقیق جمیع مراحل العقد وتنفیذه و -ت
.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٤٠(رقم

دائـــرة شـــؤون اللجـــان بالعـــدد / مانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراءأللكتـــاب اخالفـــاً ،عـــدم تقـــدیم مـــا یبـــین حجـــب البطاقـــة التموینیـــة-ث
.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٤١(والجدول رقم،٢٣/١/٢٠١١في ) ١/٧/٣/٢٥٤٣.ل.س(

داء وبـدون كتـاب رسـمي صـادر عـن ألستحصال خطاب الضمان عن حسن اإلتعاقد مع الشركات المجهزة قبل قیام بعض الجهات با-خ
صـلیة لخطـاب ألستالم النسخة اإدر خطاب الضمان بكتاب رسمي یؤید جابتها للمصرف مصّ إلى عدم إباإلضافة ،المصرف المختص

) ٤٢(والجـدول رقـم ،١١/١١/٢٠٠٧فـي ) ٩/٣/١٤/٣٢٠٨(عـددلما جاء بتعلیمـات البنـك المركـزي العراقـي ذي الخالفاً ،الضمان
.مثلة على ذلكأیتضمن 

والـذي یـنص علـى ١٦/٥/٢٠١٣فـي ) ١٥١٧٠(مانـة العامـة لمجلـس الـوزراء المـرقم أللكتـاب اخالفـاً ،عدم تقدیم شـهادات المنشـأ-ذ
دات المنشـأ مصـدقة یؤخـذ تعهـد مـن مخـول وجوب تصدیق شهادات المنشأ لكافـة البضـائع والتعاقـدات الحكومیـة وعنـد تقـدیم شـها(

للقـانون وتحـرم الجهـة المتلكئـة وفقـاً تخـاذ مـا تـراه مناسـباً إلهیئة الكمارك فإن وبخالفه یوماً ) ٩٠(الجهة الحكومیة بتقدیمها خالل 
. مثلة على ذلكأیتضمن ) ٤٣(والجدول رقم ،)من االستفادة من تقدیم الشحنات القادمة

الهیئــة العامــة للضــرائب المــرقم/لكتــاب وزارة المالیــةحالــة خالفــاً لــى جهــة التعاقــد عنــد اإلإذمــة مــن قبــل المقــاول عــدم تقــدیم بــراءة -ض
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٤٤(جدول رقم ، وال٢٦/٦/٢٠١٢في ) ١٥٩٧/س٢٩(

١٩٩٨/لسنة) ٢٣(لقانون كتاب العدول رقم خالفاً ،عدم مصادقة العقد من قبل الدائرة القانونیة في التشكیالت بصفتها  كاتب عدل-ظ
.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٤٥(والجدول رقم،وتعدیالته

مـن ) زو،،هــ-أوالً -٣(خالفـًا للمـادة و التأخر في تسلیم  الجهة المنفـذة موقـع العمـل جـاهزاً وجود تعارضات في مواقع  العمل-غ
ـــم ـــة رق ـــود الحكومی ـــذ العق ـــة(٢٠٠٨/لســـنة) ١(تعلیمـــات تنفی ـــة ) ز-أوالً -٢(والمـــادة )المعدل ـــود الحكومی ـــذ العق مـــن تعلیمـــات تنفی

.یتضمن أمثلة على ذلك) ٤٦(، والجدول رقم٢٠١٤/لسنة) ٢(رقم 
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دقیقها الرقابة والتدقیق على أنشطة اإلدارات الخاضعة لرقابتِه أو تلك التي تم تأعمال ٢٠١٦/أجرى الدیوان خالل السنة
بناءًا على تكلیف مباشر والتي شملت كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهوریة واألمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر المرتبطة 
بها، إضافة إلى الوزارات واإلدارات األخرى غیر المرتبطة بوزارة كافة وشركات القطاع المختلط، وذلك بهدف التحقق من التزامها في 

مالیة واإلداریة بالقوانین واألنظمة والتعلیمات والقواعد والمعاییر المحاسبیة، وقد أسفرت هذه األعمال عن إصدار العدید تصرفاتها ال
إدارات الجهات أعاله ولكل مراجع مع التقریر یبین نوع وعدد تلك التقاریر التي تم توجیهها إلى المرفق) ١(من التقاریر والجدول رقم
علماً ِه واإلدارة المعنیة ونقدم في هذا الفصل خالصة بأهم ما ورد في تلك التقاریر وعلى مستوى االدارات، وزیر مختص ومن بدرجت

إلى المفتش العام للوزارة إلتخاذ الالزم بشأنها أما في التشكیالت التي ان المواضیع التي یؤشر فیها طلب التحقیق تكون محالة اصالً 
-:، وكما یليا فإنها تحال إلى هیئة النزاهة للتحقیقتفتقد لوجود مكتب المفتش العام به

رئاسة الجمهوریة ومجلس الوزراء والدوائر المرتبطة بهامجلس النواب و : القسم األول

الدوائر الرئاسیة
-:صدرت عنها التقاریر التالیةأ

نتائج بیانات مالیة
اعمال

تقریر 
دوري

تقویم 
اداء

زیارات 
تفتیشیة

تدقیق 
عقود

تدقیقیة مهام 
اخرى

مجموع التقاریر

٢٢١٠٤٣٩٤- ٢١١٦
- :هم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیهاأدناه أو 

لجمهوریةارئاسة.١

الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على الشهادات الدراسیة والسن القانوني ٤/٩/٢٠١٦في ) ١٤٧٤٩(تقریر المرقم الأظهر 
-:المالحظات اآلتیةعادل عبد المهدي، .ئب رئیس الجمهوریة السابق دعلى مكتب نا

ذي العدد ) ٤٣(ستحقاق باألمر الدیواني المرقم تسكین بعض موظفي المكتب بدرجات وظیفیة أعلى من اإل- أ
ستنادًا إلى شهاداتهم الدراسیة وسنوات الخدمة، وبعد صدور تقریرنا الخاص إ١٠/٤/٢٠١٢في ) ١/٤٤/٨٣٩/ع.ذ(
، خالفًا ألحكام قانون رواتب موظفي ٢٤/٨/٢٠١١في ) ٥/٢٤/١/١٢٨٠٧(الشهادات الدراسیة والسن القانوني المرقم ب

.وقد أوصى الدیوان بإعادة تسكین الموظفین وفقًا للقانون،)المعدل(٢٠٠٨/لسنة) ٢٢(الدولة والقطاع العام رقم 
على شهادة بكالوریوس تجارة استنادًا إلى الوثیقة ٩/١١/٢٠٠٩في) ١٠٣٨(تعیین أحد الموظفین باألمر اإلداري المرقم - ب

في جمهوریة إیران اإلسالمیة والتي لم )طبطبائيالجامعة العالمة (الصادرة عن ١٣/٢/٢٠٠٣في ) ٣٦٨٠٧(المرقمة 
في ) ١٧(قة المرقمةالسابعة، ثم قدم الوثییتم معادلتها من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وتم تسكینه بالدرجة 

، حیث تم إعتماد شهادة ١٧/١٠/١٩٩١التي تؤید حصوله على شهادة الدراسة المتوسطة بتاریخ تخرج ٣/٣/٢٠١٣
الدراسة المتوسطة وتعدیل درجته من الدرجة السابعة المرحلة الرابعة إلى الدرجة الثامنة المرحلة الثالثة باألمر الدیواني 

وقد أوصى الدیوان بحصر المبالغ المستلمة أكثر من اإلستحقاق من تاریخ التعیین ،٦/٩/٢٠١٥في ) ٣٢١٤(المرقم 
.على شهادة البكالوریوس ولغایة التسكین على شهادة المتوسطة

لثالفصـل الثا
))ة المشروعیةـذ رقابـنتائج تنفی((
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رفي أقدم بالدرجة الثامنة المرحلة الخامسة بعنوان حِ ٢٥/٦/٢٠٠٩في ) ٥٥٨(تعیین أحد الموظفین باألمر اإلداري المرقم - ج
وتم مفاتحة وزارة ٢/١/٢٠٠٨في ) ٤٣(بغداد حسب الوثیقة المرقمة / ة دبلوم معهد الفنون الجمیلةإستنادًا لشهاد

للتحقق من صحة صدور الوثیقة ٣٠/١٠/٢٠١٣في ) ٣١٠٣(مكتب المفتش العام بموجب كتاب المكتب المرقم / التربیة
) ٣٢١٤(المذكور أصدر المكتب األمر اإلداري المرقم الدراسیة ولم ترد اإلجابة لغایة تاریخه، وبدًال من التأكید على الكتاب

بأكثر من االستحقاق كونه یستحق )١/م/٦(درجةالإلى )٣/م/٧(المتضمن إعادة تسكینه من الدرجة٦/٩/٢٠١٥في 
في ) ٩٢(یوم إستنادًا إلى الوثیقة المرقمة ) ٢٣(سنوات و) ٨(بعد إضافة الخدمة العسكریة البالغة ) ٢/م/٧(درجة

دون التحقق من صحة ) ١٩٩١-١٩٩٠(التي تؤید حصوله على شهادة الدراسة اإلبتدائیة للعام الدراسي ٩/٩/٢٠١٤
وقد أوصى الدیوان بالتحقق من صحة صدور وثیقة الدبلوم واإلبتدائیة، وفي حالة ثبوت عدم صحة أي منهما . صدورها

المصروفة اكثر من اإلستحقاق من تاریخ التعیین لغایة إتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بحقه واسترداد فروقات الراتب
.تاریخه

الوزراء مجلس .٢

والخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على حسابات مكتب نائب رئیس ٢٠/١٠/٢٠١٦في ) ١٧٧٠٨(أظهر التقریر المرقم
- :ظات اآلتیة المالح،٣١/١٢/٢٠١٤للسنة المنتهیة في ) الملغي(الوزراء لشؤون اإلعمار والخدمات 

تحمل المكتب نفقات إقامة بعض االشخاص في فندق الرشید من غیر منتسبي المكتب بإعتبارهم ضیوف السید النائب - أ
- :دون تحدید صفتهم الرسمیة وكما یلي 

الف دینار/المبلغ المصروفعدد االشخاصنوعهرقم المستند وتاریخه
٢١٣٦٤صرف٢٩/٥/٢٠١٤في ٩٠
٥٣١٧٦٥صرف٩/٦/٢٠١٤في ٩٥

بالصرف فة الرسمیة للضیوف وتحمیل اآلمروصى الدیوان بالتحري عن أسباب ذلك وتحدید الصأوقد 
. مسؤولیة ذلك 

لنفس الموظفین وبمستندات صرف )ملیون دینار(بإكثر من ٢٠١٤/صرف المكافئات لمنتسبي المكتب خالل السنة- ب
وصى الدیوان أ، وقد ٢٠١٣/من تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة) أ-٥(م المادة حكاألمختلفة خالفًا 

.بتحمیل اآلمر بالصرف مسؤولیة ذلك 
ئتا الف املیون وم(الف دینار ) ١٢٠٠(قل من مدیر عام خط هاتف فاتورة وبمبلغ إجمالي أموظف بدرجة ) ٢٢(منح - ج

وصى أ، وقد ٢٠٠٧/ ٢/٢في ) ٢٧٥٦(ابها المرقم مانة العامة لمجلس الوزراء بكتشهریًا خالفًا لتعلیمات اال) دینار
.حمیل اآلمر بالصرف مسؤولیة ذلك الدیوان بحصر وتحدید المبالغ المصروفة للموظفین المشمولین وت



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٣٤(٢٠١٦التقریر السنوي

وزاراتـال: لقسم الثانيا

الداخلیةوزارة.١

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىتدقیق عقودتقویم اداءزیارات تفتیشیةتقریر دورينتائج اعمالةبیانات مالی

١٩٢٥٧١٣٧٢٣١٢١٠٦
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

دیوان وزارة الداخلیة للفترة ات نشطة وحسابأعمال الرقابة والتدقیق على أنتائج الخاص ب٣/١/٢٠١٦في ) ٤٩(المرقم تقریر الأظهر 
:یةتالمالحظات اآل،٣٠/٩/٢٠١٥ولغایة ١/١من 
فـرع الزویـة والخـاص /المفتوح لـدى مصـرف الرافـدین) ٧٠٤٧(جراء المطابقة الدوریة للحساب الجاري المرقم إعدم قیام الوزارة ب-أ

تسـعة ملیـار واربعمائـة وسـتة وعشـرین (ار دینـ) ٩٤٢٦١٦٠٧٢٠(برواتب مقر الوزارة والبالغ رصیده بموجـب كشـف المصـرف 
جراء المطابقة إلاتخاذ ما یلزم بوقد أوصى الدیوان،٣٠/٩/٢٠١٥كما في ) لف وسبعمائة وعشرین دینارأملیون ومائة وستین 

.عالهألضمان الرقابة والسیطرة على الحساب 
جنبیــة وردة ضــمن برنــامج المبیعــات العســكریة األعتمــاد المســتندي الخاصــة بــالمواد المســتإلخر الــوزارة فــي تســویة ســلف اأتــ-ب

)FMS(، عتمـاد المسـتندي قیـام تلـك المـواد فـي السـجالت المالیـة الممسـوكة مـن قبـل الـوزارة لحسـاب سـلف اإلأحیث تم تثبیـت
ترلیــون وثمانیــة عشــر (دینــار ملیــون ) ١٠١٨٦١٨(ره اقــدمجمــالي إبمبلــغ ١٥/٧/٢٠١٢فــي ) ٢٢٥٣(بموجــب القیــد المــرقم 

سـراع بتسـویة إلضـرورة ابوقـد أوصـى الـدیوان،لم یتم تسویتها لغایة تـاریخ التقریـر) ر وستمائة وثمانیة عشر ملیون دینارملیا
.لضمان الرقابة والسیطرة على تلك الموادصولیاً أعاله أعتماد الخاصة بالمواد سلف اإل

وتاریخها والجهات ةأرصدة الحسابات المدینة والدائنة الموقوفعداد جداول سنویة أو نصف سنویة بإلم تقم مدیریة الحسابات ب-ج
جراءات الضبط الداخلي، مما یتطلب ضرورة التاكیـد علـى إعـداد تلـك الجـداول لتسـهیل عملیـة المطابقـة التي تعود لها، خالفًا إل

-:٣٠/٩/٢٠١٥وأدناه أرصدة تلك الحسابات كما في ،والتدقیق
)ملیون دینار(٣٠/٩/٢٠١٥الرصید كما في اسم الحساب

١٦٩٩٤١٢السلف
٩٢٥٧٣ماناتاأل

٣٦٥٢٨دائنون
سـبعة عشـر (ملیون دینار ) ١٧٢٥٢(بلغت الدیون المترتبة بذمة دوائر وزارة الداخلیة عن شراءها للوقود من وزارة النفط مبلغ -د

والرقابة الداخلیة دائرة التدقیق /عامة لمجلس الوزراءوالمشار إلیها بكتاب األمانة ال) دینارملیونثنان وخمسونإ ملیار ومائتان و 
وقد أوصى الـدیوان بتسـدید المبـالغ التـي بذمـة مركـز الـوزارة ومفاتحـة التشـكیالت ،٣١/٥/٢٠١٥في ) ٤/٠١٧٩١٩/ت.د(العدد 

.لدولةایرادات إالمرتبطة بها لتسدید ما بذمتها لتعظیم 
لصـالح صـندوق شـهداء ومعـوزي ٢٠١٥/دینـار شـهریًا مـن راتـب كـل منتسـب خـالل عـام) ٢٠٠٠(سـتقطاع مبلـغ إقامت الوزارة -هـ

ستحصـال موافقـة المنتسـب إوقـد أوصـى الـدیوان ب،)التبـرع(سـتقطاع الشرطة بدون إقرار تحریري من منتسـبیها بالموافقـة علـى اإل
.ستقطاعالتحریریة قبل اإل

ــار) ٤٠٠٠(ســتقطاع مبلــغ إقامــت الــوزارة ب-و ــار(دینــار) ٢٠٠٠(مــن راتــب الضــابط و)عــة آالف دینــارارب(دین مــن راتــب )الفــي دین
ستقطاع ستقطاعات لصالح نادي الشرطة الریاضي بدون إقرار تحریري بالموافقة على اإلإعن ٢٠١٥/خالل سنةالمنتسب شهریاً 
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)٧٢-٣٥(٢٠١٦التقریر السنوي

فـي ) ١٠٥٨٢(لعامة للشؤون المالیة المـرقم ، استنادًا الى موافقة وزیر الداخلیة وكالة السابق والمرفقة بكتاب المدیریة ا)التبرع(
.ستقطاعإلستحصال موافقة المنتسب التحریریة قبل اإوقد أوصى الدیوان ب،٣/١٠/٢٠١٣

مائتـان وسـتة (الـف دینـار ) ٢٣٦٥٢٣(یفاد وفواتیر هاتف بذمة الوزراء والوكالء والمدراء العامین السـابقون بمبلـغ إوجود سلف -ز
وقد أوصـى ،مضت علیها مدة طویلة ولم یتم تسویتها لغایة إعداد التقریر) خمسمائة وثالثة وعشرین الف دیناروثالثین ملیون و 

.الدیوان بمتابعة تصفیة تلك السلف وفقًا للسیاقات المعمول بها

الدفاعوزارة.٢

:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأُ 
التقاریرمجموعاخرىتدقیقیةمهامعقودتدقیقزیارة تفتیشیةالداءتقویم انتائج االعمالبیانات مالیة

٥١٢٥٧٢٦٩١
-:ولدینا بشأنها ما یلي

-:مكتب المفتش العام- أ
الخــاص بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى حســابات مكتــب المفــتش العــام ٣١/١٠/٢٠١٦فــي ) ١٨٥٣٢(أظهــر التقریــر المــرقم
-:المالحظات اآلتیة ،٣١/٢١/٢٠١٤للسنة المنتهیة في 

تعـود لصـكوك مسـحوبة علـى ) ربعـة وسـتون الـف وتسـعمائة دینـارأثمانمائـة و (دینـار ) ٨٦٤٩٠٠(تم صرف مبالغ مجموعها -اوالً 
على الرغم من مضي أكثر من ستة أشـهر وعشـرة أیـام علـى تنظیمهـا وكمـا مبـین ) ٣٨١(مصرف الرافدین فرع الوزارة المرقم 

-:أدناهفي 
دینار/مبلغهتاریخ الصرفتاریخهقم الصكر 

٥٥٦٢٦/١١/٢٠١٣١٧/١١/٢٠١٤٢٨٨٣٠٠
٦١٣٢٦/١/٢٠١٤١٨/١١/٢٠١٤٢٨٨٣٠٠
٦٣٣٢٣/٢/٢٠١٤١٨/١١/٢٠١٤٢٨٨٣٠٠

٨٦٤٩٠٠وعــــــالمجم
اإلدارة العامة /افدینوصى الدیوان بمفاتحة المصرف المعني للوقوف على مخالفته للتعلیمات الصادرة من مصرف الر أوقد 

.أشهر وعشرة أیام وتحمیله المسؤولیة القانونیة إزاء ذلك ) ٦(القاضیة بعدم جواز صرف الصكوك التي تجاوزت المدة القانونیة 
سـجل،سـجل الیومیـة العـام ، سـجل التخصیصـاتمـوازین المراجعـة ،(عدم قیام قسم التـدقیق الـداخلي فـي المكتـب بتـدقیق -ثانیاً 

رصدة ن األ إوبالتالي ف) المستندات ذات الثمن ، سجل الموجودات الثابتة ، سجل مراقبة الحساب الجاري مع المصرفمراقبة
وصـى الــدیوان بقیـام قســم أعتمادهــا بنـاءًا علــى مـوازین المراجعـة غیــر المدققـة ، وقــد إالظـاهرة فـي ســجالت المكتـب قــد تـم 

ت المالیة وموازین المراجعة الشهریة والسنویة بهدف الرقابة والسیطرة على الرقابة الداخلیة في المكتب بتدقیق كافة السجال
.تلك السجالت والموازین 

-:مدیریة الحوانیت العسكریة - ب
الخـاص بالبیانـات المالیـة لمدیریـة الحوانیـت العسـكریة للسـنة المنتهیـة فـي ١٥/١٢/٢٠١٦فـي ) ٢١٩٢٤(أظهر التقریر المرقم

-:آلتیة المالحظات ا،٣١/١٢/٢٠١٥
موضــوع التقریــر الســنةتحملــت موازنــة وزارة الــدفاع رواتــب منتســبي المدیریــة ومصــروفاتها التشــغیلیة والتــي بلغــت خــالل -والً أ

ملیـون دینـار ) ٢٤(و)اربعة ملیارات وثالثمائة وواحد وتسعون ملیون ومائـة واثنـان الـف دینـار(الف دینار ) ٤٣٩١١٠٢(
ــى التــوالي إســتنادًا ألع) اربعــه وعشــرون ملیــون دینــار( ) ٨٠(مــن قــانون حوانیــت الجــیش رقــم ) السادســة(حكــام المــادة ل

وصى الدیوان بإعادة أن نتیجة النشاط لم تظهر على حقیقتها، وقد إوالتعلیمات الملحقة بها وبذلك ف) المعدل(١٩٨٧/لسنة
المدیریـة أو إعـادة النظـر بهـامش الـربح الخـاص ب) المعدل(١٩٨٧/لسنة) ٨٠(وفق القانون رقم النظر بالتعلیمات الصادرة

.لتغطیة الرواتب والمصروفات التشغیلیة الخاصة بالمدیریة 
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)٧٢-٣٦(٢٠١٦التقریر السنوي

بـــــالرغم مـــــن تأهیـــــل بنایـــــة معمـــــل الخیاطـــــة العســـــكري اإل انـــــه لـــــم یـــــتم تجهیـــــزه بالمكـــــائن الالزمـــــة لتشـــــغیله لغایـــــة -ثانیـــــاً 
علـــــــى إســـــــتغالل حصـــــــة دائـــــــرة تـــــــاریخ إعـــــــداد التقریـــــــر الرقـــــــابي بـــــــالرغم مـــــــن حصـــــــول موافقـــــــة وزیـــــــر الـــــــدفاع

ــــــة  ــــــرة البالغ ــــــدفاع%) ٥٠(المی ــــــاب وزارة ال ــــــى كت ــــــرض إســــــتنادًا ال ــــــت لهــــــذا الغ ــــــاح الحوانی ــــــة الســــــر /مــــــن ارب أمان
ــــــــــام المــــــــــرقم  ــــــــــي ) ٩٢٥٨(الع ــــــــــالي ٧/٣/٢٠١٥ف ــــــــــار ) ٤٢٤٧(بمبلــــــــــغ إجم أربعــــــــــة ملیــــــــــارات (ملیــــــــــون دین

ــــــــــار ــــــــــون دین ــــــــــد اوصــــــــــى٣١/١٢/٢٠١٣لغایــــــــــة ) ومائتــــــــــان وســــــــــبعة واربعــــــــــون ملی ــــــــــدیوان بإتخــــــــــاذ ، وق ال
اإلجـــــــــراءات الالزمـــــــــة والســـــــــریعة لتجهیـــــــــز المعمـــــــــل بالمســـــــــتلزمات المطلوبـــــــــة لتغطیـــــــــة طلبـــــــــات الـــــــــوزارة مـــــــــن 

.البدالت العسكریة بدًال من إستیرادها سنویاً 
ـــــــر الأظهـــــــر -ج ـــــــرقم تقری ـــــــي ) ٤٣٦٥(الم ـــــــارة الالخـــــــاص ب٩/٣/٢٠١٦ف ـــــــة تفتیشـــــــیة الزی ـــــــة الهندســـــــة اآللی ـــــــر مدیری لمق

،١٣/١٠/٢٠١٥ولغایـــــــــــة ١٧/٩/٢٠١٥للفتـــــــــــرة مـــــــــــن حتیاطیـــــــــــة المشـــــــــــتركدع المـــــــــــواد اإلالكهربائیـــــــــــة ومســـــــــــتو 
-:مایلي

ـــــــة  ـــــــرمیم الســـــــقائف المزدوجـــــــة المرقم ـــــــل وت ـــــــوزارة بتأهی ـــــــام ال ـــــــة ) ٣١٢، ٣٠٨(عـــــــدم قی ـــــــردة المرقم والســـــــقیفة المف
ـــــــث تـــــــم حفـــــــظ المـــــــواد اإل) ٣١٠( ـــــــي تعـــــــود للجـــــــیش العراقـــــــي الســـــــابق ولغایـــــــة تـــــــاریخ الزیـــــــارة، حی حتیاطیـــــــة والت

متـــــــــر علـــــــــى التـــــــــوالي ) ٦، ١٢(حاویـــــــــة مســـــــــاحتها ) ٣٤٢، ٢٧٤(دیدیـــــــــة عـــــــــددهاالمختلفـــــــــة فـــــــــي حاویـــــــــات ح
والتابعـــــــة إلـــــــى مســـــــتودع المـــــــواد االحتیاطیـــــــة المشـــــــترك ممـــــــا یعرضـــــــها لخطـــــــر التلـــــــف نتیجـــــــة الظـــــــروف الجویـــــــة، 

-:وكما مبین أدناه
متر) ٦(عدد الحاویات متر) ١٢(عدد الحاویات )نوع المادة(القسم 

١٢٣الدروع الشرقیة
٤٢ـاشوك الیلند

٣٨٢٥العدد
ـ١دراجات

١٥٢٣انترناشنال
٤٦٦٥همفي
ـ٢١٧/جیك دسك

٤٩شوفرلیت مختلف
٥٣١٦فورد ، أمراب

١٦مواد تنظیف أسلحة
١٢٩مواد باجر ، دایو

٥٢٢نیسان
١١٣٩شرقي
١٣٤٦ریو

٤٤٣٤موجودات أمریكیة
٢٣طاراتإ

٢٧٤٣٤٢المجمـــــــوع

.أعالهةالتحقیق بالفقر إجراء وقد أوصى الدیوان ب
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ةـوزارة الخارجی. ٣

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرتدقیقیة اخرىمهام تقویم اداءنتائج االعمالبیانات مالیة

١٦٢٣١٢
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

:مقر الوزارة- أ
الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على حسابات مركز وزارة ٢٥/٩/٢٠١٦في ) ١٥٩٤١(أظهر التقریر المرقم -أوالً 

:المالحظات اآلتیة،٢٠١٤/كانون االول/٣١الخارجیة للسنة المنتهیة في 
الدائرة القانونیة المرقم /تم تأجیر شقق سكنیة لموظفي وحمایة الوزارة، خالفًا إلعمام األمانة العامة لمجلس الوزراء)١(

٢٠١٣/من تعلیمات تنفیذ الموازنة لعام) ثالثاً (الموجه إلى كافة الوزارات والذي تشیر المادة ١٤/٥/٢٠١٢في ) ٢٧(
وقد أوصى الدیوان ، ذلك إلى من هم بدرجتهمالدور السكنیة بوكالء الوزارات حصرًا ولم یتعدَ والتي حصرت إیجار 

.باإللتزام بتعلیمات تنفیذ الموازنة واسترجاع المبالغ التي سددت عن اإلیجار وتحمیل اآلمر بالصرف مسؤولیة ذلك
) ٥(ین المـؤجرة مـن قبـل الـوزارة والبـالغ عـددهم تحملت الوزارة مصاریف تأهیل دور سـكن الـوكالء والسـفراء والمستشـار )٢(

مـن ) أوالً /أ/٢(للمـادة ، خالفـًا )خمسة عشر ملیون وستمائة وثالثة وخمسین ألف دینار(ألف دینار ) ١٥٦٥٣(وبمبلغ 
سـترجاع إ وقد أوصى الدیوان بـاإللتزام بتعلیمـات تنفیـذ الموازنـة و ،٢٠١٣/لسنةالعامة االتحادیةتعلیمات تنفیذ الموازنة

.المبالغ المصروفة وتحمیل اآلمر بالصرف مسؤولیة ذلك
-:تحملت الوزارة المصاریف الخاصة بالشقق السكنیة لموظفي الوزارة، وكما في األمثلة أدناه)٣(

التفاصیل)ألف دینار(المبلغ  رقم المستند وتاریخه
في) ٤٤٤٣(

٣/٣/٢٠١٤
وظفینعن شراء مواد لتجهیز شقق الم٧٣٠٠

في ) ٤٣٠٢(
١٩/٣/٢٠١٤

لمولدة الشقق الخاصة بموظفي الوزارة) كاز(عن شراء مادة زیت الغاز١٨٩٠٠

في ) ٥٤٩٩(
١٢/٦/٢٠١٤

لمولدة الشقق الخاصة بموظفي الوزارة) كاز(عن شراء مادة زیت الغاز٢٠٠٠٠

في ) ٦٤٧٥(
١٨/٩/٢٠١٤

ذي للشقق الخاصة بموظفي عن صرف نفقات واجور مد القابلو الكهربائي المغ٣٠٠٠
الوزارة

وقـــــد أوصـــــى الـــــدیوان بـــــاإللتزام بتعلیمـــــات تنفیـــــذ الموازنـــــة واســـــترجاع المبـــــالغ المصـــــروفة وتحمیـــــل اآلمـــــر بالصـــــرف 
.مسؤولیة ذلك

نتــــائج أعمــــال الرقابــــة والتــــدقیق علــــى أنشــــطة وحســــابات والخــــاص ب١٢/١٢/٢٠١٦فــــي ) ٢١٥٩٥(تقریــــر المــــرقمالأظهــــر -اً نیــــثا
، ٣١/١٢/٢٠١٥وزارة الخارجیــــــة للبعثـــــــات الدبلوماســــــیة والقنصـــــــلیة خــــــارج جمهوریـــــــة العــــــراق للســـــــنة المنتهیــــــة فـــــــي 

-:المالحظات اآلتیة 
ـــین ) التاكســـي(إســـتخدام عـــدد مـــن مـــوظفي قنصـــلیة مانشســـتر )١( ـــنقالت ب ـــة ) لنـــدن-مانشســـتر(للت ـــالعكس علمـــًا أن البعث وب

باونـــد تقریبـــًا وكمـــا فـــي االمثلـــة ) ٦٠٠(التنقـــل بالتاكســـي للخـــط اعـــاله تمتلـــك ســـیارات لهـــذا الغـــرض حیـــث أن كلفـــة 
-:یةتاآل

التفاصیلالف دینار/المبلغالتاریخاالمر االداري
وزیر مفوض٥٣٢٣٠/٤/٢٠١٥١٠٤٣

مهندس٨٨/٢٩٨٩٧/٤/٢٠١٥٨٦٨/المركز/٣
مدیر فني٨٨/٢٩٨٩٧/٤/٢٠١٥٨٦٨/المركز/٣

.دام سیارات البعثة للحد من تكالیف النقل مستقبالً وقد اوصى الدیوان بإستخ
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)٧٢-٣٨(٢٠١٦التقریر السنوي

قیــام الســـفارة فــي بـــاریس بتحمــل مصـــاریف زیـــارة دولــة رئـــیس الــوزراء والوفـــد المرافـــق لــه إلـــى بــاریس خالفـــًا لتعلیمـــات )٢(
-:منه وكما في ادناه) ٢٤(تقلیص النفقات الفقرة 

التفاصیلالف دینار/المبلغرقم المستند وتاریخه
مصاریف إضافیة لطاقم الطائرة الخاصة لرئیس الوزراء عند زیارته باریس٣/٦/٢٠١٥٨١٩في ٣٤٢٠
قامة طاقم الطائرة التي أقلت رئیس الوزراء عند زیارته باریسإإجور ٣/٦/٢٠١٥٣٨٨١في ٣٤٢١
سكن دولة رئیس الوزراء والوفد المرافق له عند زیارته باریس٣/٦/٢٠١٥٣٠٢٥٢في ٣٤٢٥
مصاریف إضافیة إلقامة رئیس الوزراء٣/٦/٢٠١٥٥٠٨في ٣٤٢٦
إكرامیات حمایة وفد رئیس الوزراء من سائقي دراجات وشرطة وشراء خطوط هاتف ٩/٦/٢٠١٥١٦٨١في ٣٤٣١

.وانترنت للوفد والطاقم 
.النفقاتوصى الدیوان باإللتزام بالتعلیمات الصادرة من وزارة الخارجیة والخاصة بتقلیصأوقد 

-:مكتب المفتش العام- ب
ــــر المــــرقم  ــــي ) ١٥٦١٥(أظهــــر التقری ــــب ٢١/٧/٢٠١٦ف ــــى حســــابات مكت ــــدقیق عل ــــة والت ــــال الرقاب ــــائج أعم والخــــاص بنت

:المالحظات اآلتیة،٢٠١٤/كانون االول/٣١المفتش العام للسنة المنتهیة في 
ـــویم أداء مركـــز-أوالً  ـــب بإعـــداد خطـــة لتق ـــم المكت ـــم یق ـــراق ل ـــة الع ـــات الدبلوماســـیة والقنصـــلیة خـــارج جمهوری ـــوزارة والبعث ال

٢٠٠٤/لســــنة) ٥٧(رقــــم ) المنحلــــة(تالف المؤقتــــة ئــــمــــن أمــــر ســــلطة اإل ) ٥(، خالفــــًا للفقــــرة ٢٠١٤/خــــالل الســــنة
ــــي ــــي الهیكــــل التنظیم ــــن وجــــود قســــم لتقــــویم األداء ف ــــالرغم م ــــدیوان بتفعیــــل قســــم تقــــویم األداء ،ب ــــد أوصــــى ال وق

.ي المكتبألهمیته ف
مقارنــــة لهــــذه الحســــابات للســــنة الســــابقة ٢٠١٤/وجــــود زیــــادة فــــي المبــــالغ المصــــروفة لــــبعض الحســــابات للســــنة-ثانیــــاً 

، ١٤/١٢/٢٠١٤فــــــــي ) ٢٥٩١٠(و ٧/١٢/٢٠١٤فــــــــي ) ٢٥٢٩٢(خالفــــــــًا لكتــــــــابي وزارة المالیــــــــة المــــــــرقمین 
-:وكما موضح أدناه

المصروف خالل إسم الحساب
٢٠١٤/السنة

)لف دینارا(

المصروف خالل 
٢٠١٣/السنة

)الف دینار(

الفرق
)الف دینار(

%نسبة التجاوز 

٣٩٤٥٣٢٤٨٦٩٦٢١النفقات االخرى
٨٦٥٣٥٣٥١٣١٤٥شتراك في الصحفاإل

- ٣٣٩٨- ٣٣٩٨المؤتمرات والندوات
٢٧١٣١٣٩٣١٣٢٠٩٥الطبع
١٠٠٠٠١٦٨٩٨٣٣٥٨٥٢الكتب
- ١٣٩٢- ١٣٩٢الوقود

.وقد أوصى الدیوان باإللتزام بالتعلیمات وتحمیل اآلمر بالصرف مسؤولیة ذلك
قیــــام المكتـــب بصــــرف مبــــالغ عـــن فروقــــات الرواتــــب واإلیفـــادات بعــــد ترقیــــة الموظـــف مــــن درجــــة إلـــى أخــــرى وبــــأثر -ثالثـــاً 

والـــــذي أوجـــــب عـــــدم ١٢/٩/٢٠١١فـــــي ) ٥٤٣٧٠(الـــــدائرة القانونیـــــة المـــــرقم /رجعـــــي، خالفـــــًا لكتـــــاب وزارة المالیـــــة
-:مبالغ بأثر رجعي لعدم رجعیة األوامر اإلداریة، وكما في األمثلة أدناهةصرف أی

التفاصیل)الف دینار(المبلغ رقم المستند وتاریخه
صرف فروقات رواتب الموظفین الذین تم ترقیتهم لشهر نیسان١٥/٤/٢٠١٤١٤٤٠٥في ١٨٥٣
لخدمة الخارجیة للموظفین الموفدین الذین تم صرف مخصصات ا١٥/٥/٢٠١٤٨٧١في ١٨٦٤

ترقیتهم
صرف فروقات رواتب الموظفین الذین تم ترقیته لشهر آب١٤/٨/٢٠١٤٤٣٩٢في ١٩٠٢

.وقد أوصى الدیوان باسترجاع تلك المبالغ وتحمیل اآلمر بالصرف مسؤولیة ذلك
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)٧٢-٣٩(٢٠١٦التقریر السنوي

ـدلــوزارة العـ.٤

-:لتقاریر التالیةصدرت عنها اأ
مهام تدقیقیة تدقیق عقودزیارات تفتیشیةداءأتقویم عمالأنتائج تقریر دوريبیانات مالیة

خرىأ
مجموع التقاریر

٩٧١١١١٣١٨٢٦١
-:دناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیهاأو 
-:دائرة رعایة القاصرین-أ

ــــــــــر المــــــــــرقم-والً أ ــــــــــي )١٨٠٧٧(أظهــــــــــر التقری ــــــــــة ٢٦/١٠/٢٠١٦ف ــــــــــدائرة رعای ــــــــــة ل ــــــــــات المالی الخــــــــــاص بالبیان
-:المالحظات اآلتیة ،٣١/١٢/٢٠١٥الحساب المستقل للسنة المنتهیة في -القاصرین

لــــــم تقــــــم الــــــدائرة بتعزیــــــز المــــــالك العامــــــل فــــــي الحســــــابات واإلســــــتمرار بقیــــــام احــــــدى الموظفــــــات بكافــــــة )١(
خالفـــــــــًا لنظـــــــــام ) عداد المـــــــــوازین وتنظـــــــــیم البیانــــــــاتإستالم،قبض،تســــــــجیل،إ(عمــــــــال الـــــــــدورة المحاســـــــــبیة أ

جــــــــراءات الضــــــــبط الــــــــداخلي علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن تأكیــــــــداتنا فــــــــي تقاریرنــــــــا للســــــــنوات إ الرقابــــــــة الداخلیــــــــة و 
ـــــــة ، وقـــــــد  ـــــــات المالی ـــــــز المـــــــالك أالســـــــابقة عـــــــن البیان ـــــــدیوان بإتخـــــــاذ اإلجـــــــراءات الالزمـــــــة لتعزی وصـــــــى ال

.والفصل بین المهام المكلف بها الموظف
وبنســــــبة ) ن ملیــــــون دینــــــاریثمانیــــــة وعشــــــر (ملیــــــون دینــــــار ) ٢٨(یــــــرادات المتحققــــــة بحــــــدود ض اإلنخفــــــاإ)٢(

عــــــن الســــــنة الســــــابقة علــــــى الــــــرغم مــــــن وجــــــود تطــــــور فــــــي إیــــــرادات الفوائــــــد وحصــــــة %) ٩,٥(نخفــــــاض إ
بـــــــالغي ســـــــن الرشـــــــد ویعـــــــود ســـــــبب اإلنخفـــــــاض هـــــــذا الـــــــى عـــــــدم تســـــــدید بعـــــــض تشـــــــكیالت وزارة العـــــــدل 

یجــــــــار بعــــــــض العقــــــــارات العائــــــــدة للحســــــــاب المســــــــتقل ، وقــــــــد إذمتها عــــــــن حقــــــــوق الــــــــدائرة المترتبــــــــة بــــــــ
.وصى الدیوان بالتوسع في اإلستثمار في مجال الودائع والعقارات أ

قابــــــــة والتــــــــدقیق علــــــــى الخــــــــاص بنتــــــــائج أعمــــــــال الر ٦/١١/٢٠١٦فــــــــي ) ١٩٠١٣(أظهــــــــر التقریــــــــر المــــــــرقم-ثانیــــــــاً 
-:،المالحظات اآلتیة١٣/١٢/٢٠١٤رعایة القاصرین للسنة المنتهیة في حسابات دائرة 

عــــــــدم قیــــــــام الــــــــدائرة بإرســــــــال كتــــــــب صــــــــحة صــــــــدور الشــــــــهادات الدراســــــــیة لــــــــبعض المــــــــوظفین منــــــــذ عــــــــام 
ــــــس ٢٠١٣/ ــــــة العامــــــة لمجل ــــــى عــــــدم متابعــــــة الكتــــــب المرســــــلة لهــــــذا الغــــــرض خالفــــــًا لكتــــــاب اإلمان إضــــــافة إل

ـــــــــوزراء المـــــــــرقم  ـــــــــى ٢٣/٤/٢٠٠٨فـــــــــي ) ٧٨٣(ال ـــــــــذي یـــــــــنص عل ـــــــــائق إ(وال صـــــــــلیة التخـــــــــرج األعتمـــــــــاد وث
وصـــــــى أ، وقـــــــد ) غـــــــراض التعیـــــــین مـــــــع ضـــــــرورة التأكـــــــد مـــــــن صـــــــحة صـــــــدور الوثـــــــائق المقدمـــــــة ســـــــابقاً أل

.اإللتزام بالتعلیمات النافذة ومحاسبة المقصرین بالدیوان 
-:دائرة كتاب العدول-ب

لـــــــــى الخـــــــــاص بنتـــــــــائج أعمـــــــــال الرقابـــــــــة والتـــــــــدقیق ع١٥/١١/٢٠١٦فـــــــــي ) ١٩٨٠٩(أظهـــــــــر التقریـــــــــر المـــــــــرقم
-:المالحظات اآلتیة ، ٣١/١٢/٢٠١٥رواتب موظفي دائرة كاتب عدل كركوك للسنة المنتهیة في 

ــــــدائرة خالفــــــًا لكتــــــاب األعــــــدم تحدیــــــد مــــــدة التنســــــیب ضــــــمن األ -والً أ مانــــــة وامــــــر اإلداریــــــة الخاصــــــة بالمنتســــــبین لل
ــــــــــوزراء المــــــــــرقم  ــــــــــس ال ــــــــــأ، وقــــــــــد ١٤/٢/٢٠٠٨فــــــــــي ) ٣/٥/٣٥/٨٥٦/أ د(العامــــــــــة لمجل دیوان وصــــــــــى ال

ـــــــي  ـــــــدة التنســـــــیب ف ـــــــد م ـــــــه اعـــــــاله وتحدی ـــــــوزراء المشـــــــار الی ـــــــس ال ـــــــة العامـــــــة لمجل ـــــــاب األمان ـــــــزام بكت اإللت
.األوامر اإلداریة 

ـــــــــاً  ـــــــــي الخاصـــــــــة باأل-ثانی ـــــــــع الجغراق ـــــــــدائرة بصـــــــــرف مخصصـــــــــات الموق ـــــــــام ال ـــــــــواحي للمـــــــــوظفین قی قضـــــــــیة والن
ـــــــا ـــــــًا لمـــــــا جـــــــاء بق ـــــــى مركـــــــز المحافظـــــــة خالف ـــــــاطق الســـــــاخنة ال ـــــــب المنســـــــبین مـــــــن المن مـــــــوظفي نون روات

وصــــــــى الــــــــدیوان بحصــــــــر كافــــــــة المبــــــــالغ المصــــــــروفة أ، وقــــــــد ) المعــــــــدل(٢٠٠٨/لســــــــنة) ٢٢(الدولـــــــة رقــــــــم 
.سترجاعهاإ بصورة زائدة و 
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ةـوزارة المالی.٥

- :صدرت عنها التقاریر التالیةأ
بیانات 
مالیة

نتائج 
اعمال

تقریر 
دوري

تقویم 
االداء

زیارات 
تفتیشیة

تقریر الموازنة 
تثماریةاالس

تدقیق 
عقود

مهام تدقیقیة 
اخرى

مجموع 
التقاریر

٢١٤٠١٧٧٦٨١١٣٥١٧٢
-:وادناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

-:الوزارةدیوان- أ
نتــــــائج أعمــــــال الرقابــــــة والتــــــدقیق علــــــى األنشــــــطة الخــــــاص ب٤/٢/٢٠١٦فــــــي ) ٢٢٦٨(المــــــرقم تقریــــــر الأظهــــــر 

:یةت، المالحظات اآل٣٠/١١/٢٠١٥لغایة ١/١/٢٠١٥ت المالیة للفترة من والحسابات والبیانا
تحملت الوزارة تكالیف إیجار دار الوزیر المؤثثة وأجور صیانة المسبح وفحص وٕادامة أجهزة التكییف والبوردات -أوالً 

- :الكهربائیة والمنظومات الصحیة وكما مبین في أدناه
ف ال/المبلغ التاریخرقم المستند

دینار
التفاصیل

ولغایة ١/١٠/٢٠١٤عقد ایجار الدار المؤثثة من ٣١٩٣١٢١/٥/٢٠١٥١٨٨٨٠٠
٣٠/٩/٢٠١٥

لغایة ١/١عقد صیانة المسبح للفترة من ٣٣٢١٤١٣/٨/٢٠١٥٣٥٠٠
٣١/٧/٢٠١٥

عقد صیانة دار الوزیر شهریا مع شركة ایتانا٣٣٠٢٧١٨/٦/٢٠١٥٣٠٠٠
:ولدینا ما یلي

ــــتم )١( ــــیسستحإلــــم ی ــــًا للمــــادة صــــال موافقــــة رئ ــــوزارة تكــــالیف اإلیجــــار أعــــاله، خالف ــــى تحمــــل ال ــــوزراء عل ال
تـــرك أمـــر تحدیـــد (، والتـــي تـــنص علـــى ٢٠١٥/مـــن تعلیمـــات تنفیـــذ الموازنـــة االتحادیـــة لســـنة) أ-ثالثـــاً /١١(

ــــة العامــــة  ــــة المختصــــة المشــــكلة فــــي األمان ــــى اللجن ــــوزراء إل ــــس ال اإلیجــــار الســــنوي لســــكن أعضــــاء مجل
).الوزراء لتقدیر بدالت اإلیجار للعقارات المرشحة من قبل الوزراءلمجلس

ـــًا للضـــوابط رقـــم )٢( ـــوزارة، خالف ـــة فـــي ال ـــدائرة القانونی ـــى العقـــود أعـــاله مـــن ال ـــوزارة بالمصـــادقة عل ـــام ال عـــدم قی
ـــذ العقـــود الحكومیـــة رقـــم ) رابعـــاً /٤( یـــتم مصـــادقة (والتـــي نصـــت علـــى ٢٠١٤/لســـنة) ٢(مـــن تعلیمـــات تنفی

، ممـــا )عـــد توقیعهـــا بأنواعهـــا كافـــة مـــن التشـــكیالت القانونیـــة المخولـــة قانونیـــًا فـــي جهـــة التعاقـــدالعقـــود ب
.ل موافقة رئیس الوزراء عن العقود أعالهایتطلب استحص

بموجـــب مســـتند الصـــرف ) تســـعة مالیـــین وســـبعمائة وخمســـین ألـــف دینـــار(ألـــف دینـــار ) ٩٧٥٠(تـــم صـــرف مبلـــغ -ثانیـــاً 
عــــن شــــراء بنــــزین للســــیارات المســــتخدمة مــــن قبــــل حمایــــة الــــوزیر فــــي ٢٨/١٢/٢٠١٤فــــي ) ٣١٤٣٦(المــــرقم 

، خالفـــًا لكتـــاب األمانـــة العامــــة )تشـــرین األول وتشـــرین الثـــاني(ســـیارة لشـــهري ) ٣٤(إقلـــیم كردســـتان و البالغـــة 
والــــذي حــــدد للــــوزراء ٥/٣/٢٠١٥فــــي ) ٦٨٣٣(دائــــرة التــــدقیق والرقابــــة الداخلیــــة المــــرقم / لمجلــــس الــــوزراء

.سیاراتثالث
-:تحملت الوزارة مصاریف الحمایة وكما مبین أدناه-ثالثاً 

فـــــي ) ١٥١٥(فـــــردًا، خالفـــــًا لكتـــــاب األمانـــــة العامـــــة لمجلـــــس الـــــوزراء المـــــرقم ) ٤٨٦(بلـــــغ عـــــدد الحمایـــــة )١(
الـــــذي یقضـــــى علـــــى تخفـــــیض أفـــــراد ٥/٨/٢٠١٥فـــــي ) ٢٥٤٨١(، والمؤكـــــد علیـــــه بكتابهـــــا ٢٩/٦/٢٠٠٨

مــــن المدیریــــة العامــــة لحمایــــة الشخصــــیات انســــبو ردًا لكــــل وزیــــر، علــــى أن یُ فــــ) ٣٠(حمایــــة الــــوزراء بواقــــع 
.التابعة لوزارة الداخلیة
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ســـــتمائة ألـــــف (دینـــــار ) ٦٠٠٠٠٠(یـــــتم صـــــرف أجـــــور ألفـــــراد الحمایـــــة المعینـــــین بعقـــــود مؤقتـــــة شـــــهریًا )٢(
ملكــــل فــــرد مــــنه) وثالثــــین ألــــف دینــــارثالثمائــــة (دینــــار ) ٣٣٠٠٠٠(، ومخصصــــات طعــــام بمبلــــغ )دینــــار

الــــذي حــــدد أجــــور المــــوظفین العــــاملین ٢٤/٥/٢٠١١فــــي ) ٢٦٥١٩(خالفــــًا لكتــــاب وزارة المالیــــة المــــرقم 
ــــــراوح مــــــن  ــــــة تت ــــــود مؤقت ــــــار ) ١٨٥٠٠٠(بصــــــفة عق ــــــة وخمســــــة وثمــــــانی(دین ــــــارمائ ــــــف دین ــــــى ) ن أل إل

.سلحملة شهادة البكالوریو ) ن ألف دینارین وستة وتسعیمائت(دینار ) ٢٩٦٠٠٠(
فــــرد بموجــــب األمـــــر الــــوزاري المـــــرقم ) ٤٨٦(عقــــود أفــــراد الحمایـــــة البــــالغ عـــــددهم قامــــت الــــوزارة بتجدیـــــد )٣(

ـــــــوزاري الصـــــــادر عـــــــن وزارة الخارجیـــــــة المـــــــرقم إ، ٢٧/٢/٢٠١٥فـــــــي ) ٣٢٢١٦( ـــــــى األمـــــــر ال ســـــــتنادًا إل
منـــــــع تعیـــــــین (التـــــــي نصـــــــت علـــــــى ) اوالً /٦(، خالفـــــــًا للمـــــــادة ١٧/٣/٢٠١٥فـــــــي ) ٢٣٦/عقـــــــد/٢/ش/٣(

مكانیــــة تجدیــــد العقــــود الســــابقة فــــي حالــــة وجــــود إة بأســــلوب التعاقــــد مــــع العــــاملین فــــي دوائــــر الدولــــة كافــــ
فـــــي ) ٨٣٤٦٩(المـــــرقم / دائـــــرة الموازنـــــة/ ، وخالفـــــًا لمنشـــــور وزارة المالیـــــة)ضـــــرورة لتجدیـــــد هـــــذه العقـــــود

ـــــادة ٢٥/١٢/٢٠١٤ ـــــي أشـــــارت ) ٢(الم ـــــه والت ـــــع الـــــوزارات (من ـــــي جمی ـــــود كافـــــة ف ـــــات بعق ـــــاف التعیین إیق
ــــانون والجهــــات غیــــر المرتبطــــة  بــــوزارة والمحافظــــات ومجالســــها كافــــة وعلــــى أن ینظــــر فیهــــا بعــــد تشــــریع ق

باســـتثناء تجدیـــد العقـــود للمتعاقـــدین علـــى المـــالك المؤقـــت التـــابع ٢٠١٥/الموازنـــة العامـــة االتحادیـــة لســـنة
).لكم في حالة الحاجة الى خدماتهم

) ١٣٥(بمبلــــغ ٢٠١٥/خــــالل ســــنةتحملـــت الــــوزارة أجــــور النقـــل بالطــــائرة ألفــــراد الحمایـــة مــــن وٕالــــى أربیـــل)٤(
).مائة وخمسة وثالثین ملیون دینار(ملیون دینار 

شــــهریًا ) ن ملیــــون دینــــاریخمســــ(ملیــــون دینــــار ) ٥٠(قیــــام الــــوزارة بصــــرف ســــلفه نثریــــة لمكتــــب الـــوزیر بمبلــــغ -رابعـــاً 
فـــــي ) ٢٦٥٤١(لتغطیـــــة الضـــــیافة فـــــي مركـــــز الـــــوزارة والموقـــــع البـــــدیل بموجـــــب كتـــــاب دائـــــرة المحاســـــبة المـــــرقم 

مــــن تعلیمــــات تنفیــــذ الموازنــــة العامــــة ) ب/سادســــاً /٢(، ممــــا یتطلــــب مراعــــاة مضــــمون المــــادة ٢١/١٢/٢٠١٥
.بخصوص وجوب الضغط على النفقات والحد منها وترشیدها٢٠١٥/االتحادیة لسنة

-:ارفـالمص-ب
:المالحظات العامة–أوًال 

ـــم تضـــم)١( ـــالغ موقوفـــة ل ـــون متـــأخرة التســـدید مب والجـــدول أدنـــاه ،تخـــذ اإلجـــراءات المناســـبة بشـــأنهان حســـاب دی
-:یتضمن أمثلة على ذلك

ملیون دینار/ المبلغاسم المصرف
٧٤٥١٠٠٥-فرع الصویرة/المصرف الزراعي التعاوني

١٨٦٠٦٥- فرع الكوت/مصرف الرافدین
٨٣٣١٠- فرع میسان/المصرف العقاري
٢٤٧١٢٤- فرع المربد/مصرف الرشید

٣٠٤٢٥١-فرع المحاویل/ نمصرف الرافدی
وجــــود موقوفــــات ضــــمن حســــاب الســــفاتج مــــدورة مــــن ســــنوات ســــابقة علــــى الــــرغم مــــن مــــرور المــــدة القانونیــــة )٢(

-:وكما مبین في األمثلة أدناهأشهر وعشرة أیام، )٦(البالغة 
ملیون دینار/المبلغ اسم التشكیل

٨٣٣٩-فرع میسان/المصرف العقاري
٣١١١٩٣٢-فرع دیالى/مصرف الرافدین

٣٠٤٢٩٨- فرع المحاویل/ مصرف الرافدین
٢١٣١١٤٦- فرع حدیثة/مصرف الرشید

.تخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفیة السفاتج الموقوفةإمما یتطلب 
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یـــــــوم  یعـــــــود ) ٢١(وجـــــــود حـــــــواالت داخلیـــــــة مبتاعـــــــة مضـــــــت علیهـــــــا المـــــــدة القانونیـــــــة للتســـــــدید البالغـــــــة )٣(
ـــــى ســـــنوات ســـــ ـــــبعض منهـــــا إل ـــــا مبـــــین فـــــي ال ـــــتم تســـــویتها، وكم ـــــة فـــــي الســـــجالت لـــــم ی ابقة مازالـــــت موقوف

-:یةتاألمثلة اآل
المالحظاتملیون دینار/المبلغاسم المصرف
/مصرف الرافدین

١٨-الكوتفرع 
یوم) ٢١(المدة القانونیة للحوالة البالغةحواالت مبتاعة موقوفة تجاوزت ٥١٧٥

/ مصرف الرشید
٥٧٩- فرع الجامعة

ملیون) ٢٣(حواالت موقوفة على الفرع بمبلغ ٦٣
ملیون) ٤٠(حواالت موقوفة على المصرف بمبلغ 

یوم) ٢١(مضت علیهما المدة القانونیة البالغة 
فرع /مصرف الرفدین

٣١١-دیالى
١٣/١٠/٢٠١٥حواالت داخلیة مبتاعة موقوفة كما في ١١٩٥٠

/مصرف الرشید
٢٤٧-المربدفرع

٢٠١٤/یة مبتاعة موقوفة منذ سنةحواالت داخل٣٤٧٠

/مصرف الرافدین
٣٠٤-فرع المحاویل

حوالة والتي مضت علیها ) ٥٧(الحواالت الداخلیة المبتاعة الموقوفة -٤٤٦
دینار) ٤٤٤١٣٦٦٦٩(یوم بمبلغ ) ٢١(المدة القانونیة البالغة 

أربعمائة وأربعة وأربعین ملیون ومائة وستة وثالثین ألف وستمائة ( 
.)وتسعة وستین دینار

حوالة والتي مضت علیها ) ٦(الحواالت الداخلیة المبتاعة الموقوفة -
ملیون (دینار) ١٤٩٧٨٥٦(یوم وبمبلغ ) ٢١(المدة القانونیة البالغة

)وأربعمائة وسبعة وتسعین وثمانمائة وستة وخمسین دینار
/مصرف الرشید

٢١٣-فرع حدیثة
.یوم ) ٢١(فترة البرید البالغة حواالت داخلیة مبتاعة تجاوزت ٥٣٩

.مما یتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن الحواالت الموقوفة
وجــــــود العدیــــــد مــــــن المقترضــــــین والمســــــتلفین المتلكئــــــین والمتــــــأخرین عــــــن التســــــدید، األمــــــر الــــــذي یؤشــــــر )٤(

٣١١-فــــــرع دیـــــــالى/الرافــــــدین(مصــــــارف ضــــــعفًا فــــــي إجــــــراءات اإلدارة لمتابعــــــة تســــــدید القــــــروض كمــــــا فــــــي
ـــــــدین٢٤٧-فـــــــرع المربـــــــد/، الرشـــــــید ممـــــــا ، )٢١٣-فـــــــرع حدیثـــــــة/، الرشـــــــید٣٠٤-فـــــــرع المحاویـــــــل/ ، الراف

.وع إلى الكفالء بتسدید ما بذمتهمیتطلب قیام اإلدارة بمتابعة القروض الموقوفة وذلك بالرج
-:الهیئة العامة للكمارك-ج

ــــــــر ــــــــر الأظه ــــــــ) ٧٤٣٥(المــــــــرقمتقری ــــــــائج الخــــــــاص ب٢٨/٤/٢٠١٦ي ف ــــــــة والتــــــــدقیقأعمــــــــالنت ــــــــى االرقاب نشــــــــطة أل عل
،٢٠١٥/األولكـــــــــــــــانون /٣١للســـــــــــــــنة المالیــــــــــــــة المنتهیـــــــــــــــة مقـــــــــــــــر الهیئـــــــــــــــة العامــــــــــــــة للكمـــــــــــــــاركلحســــــــــــــابات الو 

-:یةتالمالحظات اآل
ــــــالن، أحــــــدهما أه-أوالً  ــــــان یعم ــــــة عــــــدا اثن ــــــذ الحدودی ــــــع المناف ــــــي جمی ــــــع المــــــوازین الجســــــریة ف ــــــي عطــــــل جمی ــــــي ف ل

ـــــــاء أم قصـــــــر ـــــــي مین ـــــــل ف ـــــــى وزارة النق ـــــــود إل ـــــــذ الشـــــــیب واآلخـــــــر یع ـــــــأجهزة الســـــــونار . منف ـــــــق ب ـــــــا مـــــــا یتعل أم
إضـــــــافة إلـــــــى عطـــــــل ،فأصــــــبحت عائـــــــدیتها لـــــــوزارة الداخلیــــــة، ولـــــــم نـــــــتمكن مــــــن تحدیـــــــد صـــــــالحیة تلــــــك األجهزة

أجهــــــــزة الكشـــــــــف علـــــــــى الحاویــــــــات والبضـــــــــائع فـــــــــي بعــــــــض المنافـــــــــذ الحدودیـــــــــة، حیــــــــث اعتمـــــــــدت اللجـــــــــان 
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ـــــــى المخ ـــــــي الكشـــــــف عل ـــــــة ف ـــــــات والبضـــــــائع رغـــــــم أهمیتهـــــــا البالغ ـــــــك الحاوی ـــــــى تل ـــــــدوي عل تصـــــــة بالكشـــــــف الی
محتویـــــــات الشـــــــاحنات الداخلـــــــة إلـــــــى األراضـــــــي العراقیـــــــة مـــــــن حیـــــــث المـــــــواد الممنوعـــــــة والســـــــرعة فـــــــي إنجـــــــاز 

وقــــــد أوصــــــى الــــــدیوان بالعمــــــل علــــــى متابعــــــة صــــــالحیة المــــــوازین الجســــــریة وأجهــــــزة الســــــونار ،عملیــــــة الكشــــــف
.هات المختصةمع الج

ـــــاً  ـــــام-ثانی ـــــة خـــــالل الع ـــــة الداخلی ـــــیش والرقاب ـــــام قســـــم التفت ـــــة ٢٠١٥/عـــــدم قی ـــــى مـــــدیریات الهیئ ـــــة إل ـــــارة میدانی ـــــة زی بأی
ــــــى ثالثــــــة مــــــن مكاتــــــب البریــــــد وكمــــــرك معــــــرض بغــــــداد  فــــــي بغــــــداد والمحافظــــــات، حیــــــث اقتصــــــرت الزیــــــارات عل

.رغم من أهمیتهالدولي، ولم تشمل تلك الزیارات التفتیشیة كمرك مطار بغداد بال
:هیئة التقاعد الوطنیة-د

أنشــــــــطةعلــــــــى الرقابــــــــة والتــــــــدقیقأعمــــــــالنتــــــــائج الخــــــــاص ب٢١/٤/٢٠١٦فــــــــي ) ٦٩٥٧(المــــــــرقم تقریــــــــر الأظهــــــــر
:المالحظات اآلتیة،٣١/١٢/٢٠١٥هیئة التقاعد الوطنیة للسنة المالیة المنتهیة 

٢٠١٥/لســــــــنة) ٣٣٣(رقـــــــمیـــــــة للمشـــــــمولین بـــــــالقرارقیـــــــام هیئـــــــة التقاعـــــــد الوطنیـــــــة بصـــــــرف الرواتـــــــب التقاعد-أوالً 
٢٠١٤/لســـــــنة) ٩(الصـــــــادرة عـــــــن مجلـــــــس الـــــــوزراء بشـــــــكل إجمـــــــالي، خالفـــــــًا لقـــــــانون التقاعـــــــد الموحـــــــد المـــــــرقم

الراتــــــب التقاعــــــدي، یضــــــاف لــــــه مخصصــــــات الشــــــهادة (:حتســــــاب الراتــــــب التقاعــــــدي بالشــــــكل اآلتــــــيإالــــــذي تــــــم 
لتزام بقـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء فـــــــي لـــــــدیوان بـــــــاإل وقـــــــد أوصـــــــى ا،)العلمیـــــــة، یضـــــــاف لـــــــه مخصصـــــــات المعیشـــــــة

.٢٠١٤/لسنة) ٩(حتساب الراتب التقاعدي وحسب قانون التقاعد الموحد المرقمإ
الـــــرغم مـــــن عـــــدم وجـــــود مـــــا یؤیـــــد بـــــراءة ىقیـــــام هیئـــــة التقاعـــــد الوطنیـــــة بصـــــرف رواتـــــب بعـــــض المتقاعـــــدین علـــــ-ثانیـــــاً 

قـــــــانون الموازنـــــــة العامـــــــة االتحادیـــــــة لجمهوریـــــــة مـــــــن ) ثانیـــــــاً /٤٨(ذمـــــــتهم مـــــــن أمـــــــوال الدولـــــــة، خالفـــــــًا للمـــــــادة
ـــــــة تقاعدیـــــــة إال بعـــــــد إبـــــــراء الذمـــــــة مـــــــن (، والتـــــــي تـــــــنص٢٠١٥/العـــــــراق لســـــــنة ـــــــى عـــــــدم تـــــــرویج أي معامل عل

إعمــــــام ، واســــــتنادًا إلــــــى )٩/٤/٢٠٠٣تــــــأریخ ممتلكــــــات الدولــــــة المنقولــــــة وغیــــــر المنقولــــــة وبــــــأثر رجعــــــي مــــــن
ـــــــــــــــرقم ـــــــــــــــة والدراســـــــــــــــات الم ـــــــــــــــرة الشـــــــــــــــؤون الفنی ، ولـــــــــــــــبعض ١/١٠/٢٠١٥فـــــــــــــــي ) ٢/٥/١٠/٢٠١٥(دائ

وقـــــــــــد أوصـــــــــــى الـــــــــــدیوان بضـــــــــــرورة تطبیـــــــــــق ،)الـــــــــــوزراء، وكـــــــــــالء وزراء، المـــــــــــدراء العـــــــــــامین(المســـــــــــؤولین
.٢٠١٥/من قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمهوریة العراق لسنة) ثانیاً /٤٨(المادة

ـــــــر -هــــــــ ـــــــر الاظه ـــــــرقم تقری ـــــــي ) ١٦٦٩٩(الم ـــــــال الالخـــــــاص ب٢٠١٦/ ٦/١٠ف ـــــــائج أعم ـــــــة نت ـــــــى الهیئ ـــــــدقیق عل ـــــــة والت رقاب
ــــــة للضــــــرائب  ــــــراكم رصــــــید حســــــابالعام ــــــت ، ت ــــــث بلغ ــــــات الضــــــرائب حی ــــــار ) ٤٥٦٧(أمان ــــــار دین ــــــون (ملی ــــــة تریلی أربع

منهــــــــا " قســــــــما٣١/١٢/٢٠١٥فــــــــي ســــــــجالت الهیئــــــــة كمــــــــا فــــــــي ) وخمســــــــمائة وســــــــبعة وســــــــتون ملیــــــــار دینــــــــار
جــــــة عــــــدم قیــــــام الهیئــــــة بحســــــم موقوفــــــة ومــــــدورة مــــــن ســــــنوات ســــــابقة مضــــــى علیهــــــا أكثــــــر مــــــن خمــــــس ســــــنوات نتی

ــــــرادات فضــــــال ــــــى حســــــاب اإلی ــــــب حســــــمها مــــــن الفــــــروع الضــــــریبیة وتحویلهــــــا إل ــــــي وردت كت ــــــات الت عــــــن عــــــدم " األمان
س األمانــــــات التــــــي مضــــــى علیهــــــا أكثــــــر مــــــن خمــــــس ســــــنوات ممــــــا أدى إلــــــى حرمــــــان الخزینــــــة بعكــــــقیــــــام الهیئــــــة 

دائــــــرة الرقابــــــة الداخلیــــــة والتــــــدقیق / الــــــوزراءلكتــــــاب األمانــــــة العامــــــة لمجلــــــس " العامــــــة مــــــن تلــــــك اإلیــــــرادات خالفــــــا
وقــــــــــد أوصــــــــــى الــــــــــدیوان بضــــــــــرورة حســــــــــم وتصــــــــــفیة حســــــــــابات ،١١/٦/٢٠١٤فــــــــــي ) ١٩٩١٥/ ٤/ ت.د(بالعــــــــــدد 

.األمانات وتحویلها إلى اإلیرادات وبما یعزز إیرادات الخزینة العامة 
ـــــــــرا-و ـــــــــرقم ظه ـــــــــر الم ـــــــــي ) ٣٥٢٦(التقری ـــــــــي٢٨/٢/٢٠١٦ف ـــــــــروض المصـــــــــرف العراق قیـــــــــام ، للتجـــــــــارةالخـــــــــاص بق

ال تتناســــــب مــــــع " المصــــــرف العراقــــــي للتجــــــارة بالتوســــــع بمــــــنح القــــــروض فــــــي الســــــنوات األخیــــــرة بمبــــــالغ ضــــــخمة جــــــدا
ـــــــغ  ملیـــــــون ) ٨٥٠(حجـــــــم نشـــــــاط البنـــــــك وقـــــــانون البنـــــــك المركـــــــزي العراقـــــــي حیـــــــث تـــــــم مـــــــنح أحـــــــد المقترضـــــــین مبل

ـــــــــون دوالر(دوالر ـــــــــة وخمســـــــــون ملی ـــــــــون دینـــــــــ) ١(أي مـــــــــا یعـــــــــادل )ثمانمائ وعـــــــــادة مـــــــــا تقـــــــــوم ،ار عراقـــــــــيتریلی
اهـــــهـــــذه القـــــروض حیـــــث قـــــام المصـــــرف بمنحالمصـــــارف عنـــــد مـــــنح مثـــــل هـــــذه القـــــروض بدراســـــة مستفیضـــــة لمـــــنح

.ة التي تتولى منح القروض للزبائنلسیاقات منح القروض المتبعة في المصارف التجاری" خالفا
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١٦٧١١١١١٦٥٢
-: لیها نتیجة اعمال الرقابة التي اجریت على دوائر الوزارةإوادناه أهم المالحظات التي تم التوصل 

تــــــــائج أعمــــــــال الرقابــــــــة والتــــــــدقیق عــــــــن دیــــــــوان نالخــــــــاص ب٣١/١/٢٠١٦فــــــــي ) ١٨٠٣(المــــــــرقم تقریــــــــر الأظهــــــــر-أ
:یةتالمالحظات اآل،٣١/١٢/٢٠١٤وزارة الثقافة للسنة المالیة المنتهیة في 

مــــــــن خــــــــالل قیــــــــام الهیئــــــــة المختصــــــــة بتــــــــدقیق عینــــــــة مــــــــن المســــــــتندات الخاصــــــــة بتســــــــویة ســــــــلف لجــــــــان -أوالً 
لیـــــــات الشــــــــراء كانـــــــت بأرقــــــــام الحظــــــــت أن بعـــــــض وصـــــــوالت الشــــــــراء المعـــــــززة لعم٢٠١٤/المشـــــــتریات لعـــــــام

رغـــــم اخـــــتالف تواریخهـــــا، ممـــــا یـــــدل علـــــى شـــــكلیة تلـــــك ) المحـــــل(متسلســـــلة والتـــــي تعـــــود الـــــى نفـــــس الجهـــــة 
.الوصوالت 

ــــــاً  ــــــدرها -ثانی ــــــالغ ق ــــــة الب ــــــدة التاخیری ــــــل اللجــــــان المختصــــــة الفائ ــــــتم تحمی ــــــم ی ــــــأخر بتســــــویة الســــــلف ول مــــــن %) ٧(الت
فــــــــي ) ٢٨٤١١(و) ٣٧٣٦٠(عامـــــــة لمجلــــــــس الــــــــوزراء المــــــــرقمین ف، خالفــــــــًا لكتــــــــابي األمانــــــــة اللمبلـــــــغ الســــــــ

علـــــــــــــــى التـــــــــــــــوالي، وكتـــــــــــــــب وزارة المالیـــــــــــــــة وآخرهـــــــــــــــا الكتـــــــــــــــاب المـــــــــــــــرقم ٦/٩/٢٠١٢و ٩/١٢/٢٠٠٩
ـــــــرض ٧/١٢/٢٠١٤فـــــــي ) ٢٥٢٩٢( ـــــــة وبعكســـــــه یـــــــتم ف ـــــــى ضـــــــرورة تســـــــویة الســـــــلف كاف ـــــــذان أكـــــــدا عل ، والل

وقــــــد أوصــــــى الــــــدیوان صــــــفیتها، لف الموقوفــــــة فــــــي حالــــــة عــــــدم تعلــــــى الســــــ%) ٧(فائــــــدة تأخیریــــــة بنســــــبة 
.بقیام مكتب المفتش العام بوزارة الثقافة بإجراء التحقیق بالفقرات المدرجة أعاله

الخــــــــــاص بنتــــــــــائج أعمــــــــــال الرقابــــــــــة والتــــــــــدقیق لمكتــــــــــب ٢٩/٦/٢٠١٦فــــــــــي ) ١١٢١٩(أظهــــــــــر التقریــــــــــر المــــــــــرقم-ب
-:، المالحظات اآلتیة٢٠١٤/المفتش العام لسنة

ـــــــبعض األقســـــــام والشـــــــعب تـــــــم تنفیـــــــذ بعـــــــض -أوالً  المهـــــــام بـــــــأكثر مـــــــن الخطـــــــة الســـــــنویة الخاصـــــــة بالمكتـــــــب ول
ــــــى عــــــدم الدقــــــة عنــــــد وضــــــع إومقابــــــل  نخفــــــاض فــــــي نســــــب تنفیــــــذ خطــــــة األقســــــام األخــــــرى، ممــــــا یشــــــیر إل

ـــــــب ـــــــات والمـــــــوارد المتاحـــــــة ألقســـــــام وشـــــــعب المكت وقـــــــد أوصـــــــى الـــــــدیوان ،الخطـــــــة وعـــــــدم مراعـــــــاة االمكانی
.لمتاحة ألقسام وشعب المكتبمكانیات والموارد ابمراعاة اإل

ن بعـــــض إعلمـــــًا وامـــــر اللجـــــان التحقیقیـــــة المشـــــكلة مـــــن قبـــــل المكتـــــبألـــــم یـــــتم تحدیـــــد توقیتـــــات لإلنجـــــاز فـــــي -ثانیـــــاً 
منهـــــا تـــــم تشـــــكیله بنـــــاءًا علـــــى تقریـــــر دیـــــوان الرقابـــــة المالیـــــة االتحـــــادي، ورغـــــم ذلـــــك فقـــــد لـــــوحظ تـــــأخر فـــــي 

ـــــــا عـــــــن  ـــــــة الخاصـــــــة به ـــــــدیوانإنجـــــــاز المحاضـــــــر التحقیقی ـــــــي تقریـــــــر ال ـــــــد أوصـــــــى ،المـــــــدة المحـــــــددة ف وق
ــــــل المكتــــــب ومتابعــــــة  ــــــي أوامــــــر اللجــــــان التحقیقیــــــة المشــــــكلة مــــــن قب ــــــات لإلنجــــــاز ف ــــــدیوان بتحدیــــــد توقیت ال

. االلتزام بتنفیذها
لمفتشــــــــیة آثــــــــار وتــــــــراث بالزیــــــــارة التفتیشــــــــیة الخــــــــاص ٢٧/٩/٢٠١٦فــــــــي ) ١٦٠٧٨(أظهــــــــر التقریــــــــر المــــــــرقم -ج

ــــــــرة  ــــــــنمیســــــــان للفت ــــــــة٩/٥/٢٠١٦(م ــــــــي محافظــــــــة میســــــــان ) ٤٤٢(وجــــــــود )٢٩/٦/٢٠١٦ولغای ــــــــري ف ــــــــع أث موق
حیـــــث تعتبـــــر مواقـــــع " ومنظمـــــا" شـــــامال" والتـــــي تـــــم اكتشـــــافها منـــــذ ســـــنوات ســـــابقة لـــــم یـــــتم التنقیـــــب عنهـــــا تنقیبـــــا

ــــــم یجــــــرِ  ــــــة ل ــــــب عذری ــــــة لحق ــــــن أســــــرار وصــــــروح آثاری ــــــه م ــــــا تحتوی ــــــة م ــــــب الشــــــامل والمــــــنظم لمعرف أعمــــــال التنقی
الزالــــــــت أعمــــــــال البعثــــــــات التنقیبیــــــــة مقتصــــــــرة علــــــــى التنقیــــــــب اإلنقــــــــاذي وكــــــــان آخرهــــــــا زمنیــــــــة مختلفــــــــة حیــــــــث 

وبعــــــد هــــــذا التــــــاریخ توقفــــــت تلــــــك األعمــــــال لتوقــــــف مشــــــاریع الــــــدوائر التابعــــــة )٢٠١٣/ تــــــل الهبســــــي لســــــنة(موقــــــع
.لمحافظة میسان
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ارةـوزارة التج.٧

-:اصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىتدقیق عقودزیارات تفتیشیةتقویم االداءوريتقریر دنتائج اعمالبیانات مالیة

٩٢٩١٠٢١٠٥٣٧١٢٠
-:وادناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

-:دیوان الوزارة -أ
دیــوان وزارة أنشــطة وحسـابات الخـاص بنتــائج أعمـال الرقابــة والتدقیــق علـى٨/٦/٢٠١٦فــي )  ٩٨١١(یـر المـــرقمأظهـر التقر 

: اآلتیةمالحظة، ال٢٠١٥/لسنة التجارة 
عدم قیـام الـوزارة بتسـویة مبـالغ السـلف الممنوحـة إلـى الشـركة العامـة لتجـارة الحبـوب لغـرض صـرف مسـتحقات مسـوقي مـادتي 

لغایـــة ٢٨/٤/٢٠١٥ن، حیـــث تـــم تحویـــل هـــذه المبـــالغ علـــى شـــكل دفعـــات خـــالل الفتـــرة مـــ٢٠١٥/الحنطـــة والشـــلب لســـنة
دون أن یـتم تسـویتها، األمـر ) ترلیون وواحد وخمسین ملیـار دینـار(ملیار دینار) ١٠٥١(بمبلغ إجمالي مقداره١٨/١١/٢٠١٥

الـذي أدى إلـى عــدم االسـتفادة مــن التخصیصـات المرصــدة فـي الموازنـة الســنویة وتحمیـل هــذه المسـتحقات علــى موازنـة الســنة 
.بتكثیف إجراءات المتابعة مع الشركة و إجراء التسویات قبل نهایة السنةالالحقة، وقد أوصى الدیوان

-:الشركة العامة لألسواق المركزیة-ب
الخاص بالبیانات المالیة للشركة العامة لالسواق المركزیة للسنة المالیة ١٣/١٢/٢٠١٦في) ٢١٧١٧(اظهر التقریر المرقم 

:تیة،المالحظات اآل٣١/١٢/٢٠١٥فيالمنتهیة 
مائــة (ملیــون دینــار ) ١٩٠٨٣٧(بلــغ رصــید القــروض المســتلمة مــن بعــض  شــركات وزارة التجــارة ومصــرف الرشــید -أوالً 

)  ٢٠١٥-٢٠٠٦( دفع رواتب موظفي الشركة للسنواتلغرض) وتسعون ملیار وثمانمائة وسبعة وثالثون ملیون دینار
وصـى أتحقیقها االرباح بسبب ضعف نشاطها االقتصادي، وقد حیث لم تقم الشركة بتسدیدها لعدم٢٠١٣/سنةعدا ما

.الدیوان بإعداد دراسة جدیة لمعالجة ضعف النشاط االقتصادي والبحث عن بدائل قانونیة لمعالجة ذلك
ن ملیـــون یمائـــة وخمســـة وســـتین ملیـــار وثمانواحـــد وعشـــر (ملیـــون دینـــار)٢١٨٦٥(عـــدم قیـــام الشـــركة بتســـدید مبلـــغ -ثانیـــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هیئة) ر دین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للفت التقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوطنی
)           ٩(اعــــــد الموحــــــد رقــــــم مــــــن قــــــانون التق)ثالثــــــاً –١٧(خالفــــــًا للمــــــادة ٢٠١٣/ماعــــــدا ســــــنة) ٢٠١٥-٢٠٠٨( 

.وصى الدیوان بتسدید التوقیفات التقاعدیة  وحسب القانون ومحاسبة المقصرینأوقد ،  ٢٠١٤/لسنة 

وزارة التخطیط.٨

-:ها التقاریر التالیةأصدرت عن
بیانات 
مالیة

تقریر نتائج اعمال
دوري

زیارة تقویم اداء
تفتیشیة

تقریر الموازنة 
االستثماریة 

مهام تدقیقیة تدقیق عقود
اخرى

مجموع التقاریر

٦١٣٣٢١١٢١٣٤١
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

الخـاص بنتـائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى رواتـب المـوظفین لـدیوان وزارة التخطـیط٤٢/٥/٢٠١٦فـي ) ٨٨٢٥(أظهر التقریر المـرقم
:، المالحظات اآلتیة٣١/٣/٢٠١٦ولغایة ١/١١/٢٠١٥للفترة من 

الراتـب، خالفـًا لكتـاب وزارة قیام الوزارة بدمج استقطاعات مبالغ أمانات دعم الحشد الشعبي والنازحین  مع األمانـات األخـرى فـي قـوائم-أ
دعم الحشد الشعبي من إجمالي الراتـب %) ٣(وقد أوصى الدیوان بفصل األمانات البالغة،٢٤/٨/٢٠١٦في ) ١٢٠٨(المالیة المرقم

.عن بقیة األمانات
وق هیئة الحمایة االجتماعیة في وزارة من رواتب المنتسبین لتمویل صند) ٠.٠٠٢٥(عدم قیام الوزارة باستقطاع النسبة المقررة البالغة-ب

.وقد أوصى الدیوان باستقطاع النسبة المحددة،٢٠١٥/لسنة) ٣٢٤(الوزراء المرقمن االجتماعیة، خالفًا لقرار مجلس العمل والشؤو
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المعادنو وزارة الصناعة . ٩

- :أصدرت عنها التقاریر التالیة
تقریر نتائج اعمالمالیةبیانات 

دوري
تقویم
االداء

تقریر الموازنة 
االستثماریة

زیارات 
تفتیشیة

تدقیق 
عقود

مهام تدقیقیة 
اخرى

مجموع 
التقاریر

٣٣٤١٢٤٦٧٥١٤٣١٠٢٦٩

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
نوات سابقة، خالفًا للمادة ، علمًا أن العجز مستمر من س)عجزاً (٢٠١٥/كانت نتیجة نشاط بعض الشركات الصناعیة لسنة- أ

شركة نصر العامة (وكما في الشركات التالیة )المعدل(١٩٩٧/لسنة) ٢٢(من قانون الشركات العامة رقم ) ١٤(
للصناعات المیكانیكیة، شركة ذات الصواري العامة، الشركة العامة لمنتوجات األلبان، شركة الفارس العامة، شركة الصمود 

اتمما یتطلب قیام الوزارة بإعداد تقویم اقتصادي للشرك، )ذیة، الشركة العامة لصناعة السكرالعامة للصناعات الفوال
.الهاسب بشأنها استنادًا للمادة أعوتقدیمه لمجلس الوزراء التخاذ القرار المن

لعامة لصناعةالشركة ا(مثلتدني مستویات الطاقات المخططة مقارنة بالطاقات التصمیمیة والمتاحة وألغلب الشركات- ب
.)، شركة الصمود العامةشركة ذات الصواري العامةالشركة العامة لمنتوجات االلبان ، ، شركة الفارس العامة،السكر

. نخفاض اإلنتاج الفعلي قیاسًا بالطاقات التصمیمیة والمتاحة والمخططة لمعامل الشركاتإ- ج
.أعاله) أ(المذكورة في الفقرة لشركاتل٢٠١٤/مقارنة بسنة٢٠١٥/تحقق لسنةنخفاض في كمیة اإلنتاج المإ-د
ستثماراتها المالیة الطویلة األجل من مجموع مساهماتها لدى الجهات األخرى، إلم تحقق بعض الشركات أیة عوائد عن - ه

: وكما مبین في الجدول أدناه
ملیون دینار/مجموع مساهمتها الجهة
من رأسمال شركة بغداد لتأهیل وصیانة المراجل %) ٢٤(األسهم البالغة العامةشركة الفارس

)ستة وثالثون ملیون دینار(ملیون دینار )٣٦(البخاریة البالغة قیمتها 
)مائتان وستة ملیون دینار (ملیون دینار ) ٢٠٦(شركة صناعات األصباغ الحدیثة

.شركات أعاله باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمتابعة وقد أوصى الدیوان بقیام ال
-:الشركة العامة للصناعات الصوفیة-و

مــع المبــرم، ٢٤/٢/٢٠١٦فــي)  ٣٣٧٢(المــرقم ٣/٩/٥٢٠١فــي) ٧(العقــدأظهــر تقریــر نتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى 
بمبلـغ ) متـري ملـون٢/١طن من غزل بولسـتر نمـرة ٦٠بتجهیز (إیرانیة الجنسیة، والخاص ) شركة سازة سازان نام اوران آداك(
ثمانیـة (دوالر ) ٨٣٣٣(، استالم تأمینات حسـن األداء نقـدًا والبالغـة ) مائتین واثنین وعشرین ملیون دینار(ملیون دینار ) ٢٢٢(

ب عـدم موافقـة ، بسـب)متـري ملـون٢/١طن غزل بولسـتر نمـرة ٢٠٠(، عن تجهیز كمیة ) االف وثالثمائة وثالثة وثالثون دوالر
المصارف على فتح االعتماد المستندي بسبب العقوبات االقتصادیة على إیران واعتبـرت كتأمینـات عـن العقـد الجدیـد أعـاله، حیـث 

تقدم تأمینات حسن األداء نقدًا أو على شكل صك مصدق أو خطـاب ضـمان (أن البند الخامس الفقرة الثانیة من العقد نصت على 
) ٢(مـن تعلیمـات تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم ) أ-ثانیـاً -٩(، خالفـًا للمـادة )معتمد نافـذ طیلـة مـدة العقـدصادر من مصرف عراقي 

ســتمائة وثالثــة وثمــانون الــف (دینــار ) ٦٨٣٧٥٠(علمــًا أن الفــارق بالنقصــان فــي مبلــغ التأمینــات للعقــدین بلــغ . ٢٠١٤/لســنة 
. حقیق فیما ورد أعالهوقد أوصى الدیوان بإجراء الت). وسبعمائة وخمسون دینار

:اإلسكندریة/الشركة العامة لصناعة السیارات-ز
اإلسـكندریة للسـنة  /العامـة لصـناعة السـیاراتشـركة الخـاص بالبیانـات المالیـة لل١/٢/٢٠١٦فـي ) ١٩٦٢(أظهر التقریـر المـرقم 

-:یةتالمالحظات اآل، ٢٠١٤/كانون األول/٣١المالیة المنتهیة في
مـن ضـوابط ) سـابعاً -٣(ت المتعاقد معها لعقود ومالحق عقود بفـتح فـرع لهـا فـي العـراق، خالفـًا ألحكـام المـادة عدم التزام الشركا

ــذي أشــار إلیهــا قــرار مجلــس الــوزراء المــرقم  تلتــزم الشــركة (والتــي تــنص علــى ٢٠١٣لســنة ) ٤٩٢(إبــرام عقــود المشــاركة وال
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عقد المشاركة مع الشركة العامة بفتح فرع لها فـي العـراق أو تحویـل مكتبهـا والمؤسسة االقتصادیة العربیة واألجنبیة بعد توقیعها 
من نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسـات االقتصـادیة ) ٣(من المادة ) أوالً (إن كان لها مكتب الى فرع مع مراعاة أحكام البند 

.هوقد أوصى الدیوان بااللتزام بالضوابط أعال) . ١٩٨٩لسنة ) ٥(األجنبیة رقم 
-:شركة الفارس العامة-ح

العامــة  للســنة المالیــة المنتهیــة فــي الفــارسشــركةالخــاص بالبیانــات المالیــة ل٤/١/٢٠١٦فــي ) ١٧٣(أظهــر التقریــر المــرقم 
-:یةتاآلةالمالحظ،٢٠١٤/كانون األول/٣١

علـى الـرغم مـن ) خان ضاري(قع الشركة الحالي منتسب من مالك الشركة ال یرغبون بالمباشرة بالعمل في مو ) ٣٨١(مازال هناك 
من مجموع منتسبي الشركة، مما أدى إلى تحمل الشـركة رواتـب %) ٣٢(حاجتها الختصاصاتهم الفنیة في العمل، ویمثلون نسبة 

الثـة ث(ملیـون دینـار ) ٣٤٢٧(وبمبلـغ ) الشـركة العامـة للصـناعات القطنیـة( ومخصصات مالكاتهـا المتواجـدة فـي الموقـع البـدیل 
وقد أضطرت الشركة إلى التعاقد مـع ،دون تحقیق إیراد مقابل ذلك٢٠١٤/لسنة) ملیارات واربعمائة وسبعة وعشرین ملیون دینار

مائـة (ملیون دینـار ) ١٢٦(العدید من العمال والفنیین لسد النقص الحاصل في العمالة داخل الشركة، مما أدى إلى تحملها مبلغ 
،وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة هذه الحالـة بالتنسـیب أو النقـل واالسترشـاد )وستة وعشرون ملیون دینار

بإعــادة مــالك (والــذي یقضــي ٥/١١/٢٠١٢فــي ) ١١/٤٣/٢٣٣٣٥(بمــا ورد فــي كتــاب دیــوان الرقابــة المالیــة االتحــادي المــرقم 
). ستفادة منهم في العملالشركة المتواجدین بالموقع البدیل إلى موقع الشركة األصلي لال

-:الشركة العامة للصناعات المیكانیكیة-ط
الخــــاص بالموازنــــة االســــتثماریة للشــــركة العامــــة للصــــناعات المیكانیكیــــة ٤/١٢/٢٠١٦فــــي ) ٢١٠٧٣(أظهــــر التقریــــر المــــرقم 

ن ملیـار یأربعـ(ون دینار ملی) ٤٠٠٥١(بمبلغ ٢٠٠٨/تأخر الشركة بانجاز مشروع تأهیل الشركة ورسملته منذ سنة ٢٠١٥/لسنة
.ستخدامها من قبل الشركةإ ستكمال معظم فقراته و إبالرغم من ٣١/١٢/٢٠١٥لغایة ) وواحد وخمسین ملیون دینار

طــنفالوزارة . ١٠

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
بیانات 
مالیة

تقریر 
دوري

تقویم نتائج اعمال
اداء

زیارات 
تفتیشیة

تقریر الموازنة 
تثماریةاالس

تدقیق 
عقود

مهام تدقیقیة 
اخرى

مجموع 
التقاریر

٢٢١١٢٧٤٤٣٣٥٦٤١٤٦٨
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

-:المقر–وزارة النفط 
والتـــــــدقیق التخصصـــــــي علــــــــى عمـــــــال الرقابـــــــةأنتــــــــائجالخـــــــاص ب١٠/٣/٢٠١٦فـــــــي) ٤٥١١(المـــــــرقم رأظهـــــــر التقریـــــــ

ــــــــنفط ــــــــات سیاســــــــة وزارة ال ــــــــزل (لالســــــــتفادة مــــــــن المركب ــــــــنفط الخــــــــام المخت ــــــــر الفراغــــــــي RCال ـــــــــات التقطی )VRومخلف
-:، المالحظات اآلتیة)٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢(للفترة 

نتیجـــــــة اســـــــتخدام الوقـــــــود الثقیـــــــل فـــــــي محطـــــــات الكهربـــــــاء أدى ذلـــــــك إلـــــــى قلـــــــة كفـــــــاءة محطـــــــات تولیـــــــد الطاقـــــــة -أ
ضــــــــافة إلــــــــى تكــــــــالیف شــــــــراء مــــــــواد كیماویــــــــة لمعالجــــــــة مشــــــــاكل ارتفــــــــاع الكهربائیــــــــة وكثــــــــرة أعمــــــــال الصــــــــیانة، إ

ـــــــدیوان بتجهیـــــــز وزارة )Na,K(الفنـــــــادیوم وكـــــــذلك معالجـــــــة وجـــــــود عنصـــــــري  فـــــــي الوقـــــــود الثقیـــــــل، وقـــــــد أوصـــــــى ال
الكهربـــــــــــاء بـــــــــــالوقود المطـــــــــــابق للمواصـــــــــــفات التشـــــــــــغیلیة للمحطـــــــــــات الكهربائیـــــــــــة والحیلولـــــــــــة دون تكلفـــــــــــة وزارة 

.لمعالجة الوقودالكهرباء بنصب منظومات
عــــــدم وجــــــود سیاســــــة لــــــدى وزارة الــــــنفط لتوزیــــــع مــــــادة اإلســــــفلت علــــــى الــــــدوائر الحكومیــــــة ذات االختصــــــاص بمــــــا -ب

، وقـــــــــد أوصـــــــــى الـــــــــدیوان بســـــــــد حاجـــــــــة التشـــــــــكیالت )VR(المحلیـــــــــة وقیامهـــــــــا بتصـــــــــدیر مـــــــــادة یســـــــــد الحاجـــــــــة 
.دیروالفائض منه للتصالحكومیة من مادة االسفلت بنوعیه العادي والمؤكسد
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ــــــك ) RC(إن عملیــــــات حــــــرق -ج ــــــى البیئــــــة لكــــــون تل مجهــــــزة لمعامــــــل الطــــــابوق والجــــــص واإلســــــمنت ذات أثــــــر ســــــلبي عل
وقـــــــد أوصـــــــى الـــــــدیوان بإیجـــــــاد وقـــــــود بـــــــدیل أقـــــــل المعامـــــــل ال تمتلـــــــك منظومـــــــة الحـــــــرق اآللیـــــــة الصـــــــدیقة للبیئـــــــة،

.ة للبیئة إن تعذر توفیر ذلك الوقودضرر على البیئة أو ربط منظومات الحرق اآللیة الصدیق
عــــــــن قیمــــــــة التصــــــــامیم األساســــــــیة لمشــــــــروع ) اثنــــــــان وأربعــــــــون ملیــــــــون دوالر(ملیــــــــون دوالر ) ٤٢(ضــــــــیاع مبلــــــــغ -د

)RFCC  (وقـــــــد .بســـــــبب ســـــــوء التخطـــــــیط للمشـــــــروع مـــــــن قبـــــــل وزارة الـــــــنفط ومصـــــــفى الـــــــدورة نظـــــــرًا إللغـــــــاء العقـــــــد
فــــــي مصــــــفى الــــــدورة أو االســــــتفادة مــــــن  ) RFCC(موضــــــوع إلغــــــاء عقــــــد مشــــــروع أوصــــــى الــــــدیوان بــــــالتحقیق فــــــي

.مخططات المشروع لتنفیذها في موقع بدیل
التكســـــــــیر بالعامـــــــــل المســـــــــاعد )  (FCC( عــــــــدم جدیـــــــــة وزارة الـــــــــنفط وشـــــــــركة مصـــــــــافي الجنـــــــــوب بإنشـــــــــاء وحـــــــــدة -ه

هیئــــــة موقــــــع إنشــــــاء تلــــــك الوحــــــدة، وأن كــــــون الوحــــــدة علــــــى القــــــرض الیابــــــاني ویتحمــــــل الجانــــــب العراقــــــي ت) المــــــائع
ـــــــى ضـــــــیاع مبلـــــــغ  ـــــــاف تهیئـــــــة التربـــــــة لفتـــــــرة طویلـــــــة ســـــــیؤدي إل ثالثـــــــة وعشـــــــرین (ألـــــــف دینـــــــار ) ٢٣٦٠٠( إیق

ـــــــف دینـــــــار ـــــــون وســـــــتمائة أل ـــــــع مبلـــــــغ ) ملی ، وقـــــــد )ســـــــبعة عشـــــــر ملیـــــــون دوالر(دوالر ) ١٧٠٠٠٠٠٠( عراقـــــــي م
أن شــــــــــركة مصــــــــــافي الجنــــــــــوب قــــــــــد أوصــــــــــى الــــــــــدیوان باإلســــــــــراع فــــــــــي تنفیــــــــــذ أعمــــــــــال تهیئــــــــــة التربــــــــــة،علماً 

ـــــــغ %) ٨٠(أنجـــــــزت ـــــــف دینـــــــار عراقـــــــي ) ٢٣٦٠٠(مـــــــن العمـــــــل وبمبل ـــــــف (أل ثالثـــــــة وعشـــــــرین ملیـــــــون وســـــــتمائة ال
.إلكمال تسلیم األرض%) ٢٠(، ولم  یتبَق سوى )دینار

ــــــدیوان بوضــــــع خطــــــة إلنشــــــاء -و ــــــة، وقــــــد أوصــــــى ال ــــــا الحدیث عــــــدم وجــــــود تخطــــــیط إلنشــــــاء وحــــــدات تعمــــــل بالتكنولوجی
لالســـــــتفادة مـــــــن النفـــــــوط الثقیلـــــــة وخصوصـــــــًا فـــــــي المنـــــــاطق الجنوبیـــــــة لتعظـــــــیم إنتـــــــاج زیـــــــت ) SDA,HC(ات وحـــــــد
.المرتفعة في تلك النفوط) RC(والتخلص من كمیات ) الكاز( الغاز 

وزارة الكهرباء.١١

-:اصدرت عنها التقاریر التالیة
بیانات 
مالیة

نتائج 
اعمال

زیارة تقویم األداءتقریر دوري
فتیشیةت

تقریر الموازنة 
االستثماریة

تدقیق 
عقود

مهام تدقیقیة 
أخرى

مجموع 
التقاریر

١٦٢٠١٤٧٢٦١٥٢١٠٢٢٧
-:وادناه اهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

علمـــــــًا أن العجــــــز مســـــــتمر مــــــن ســـــــنوات ســـــــابقة،،)عجــــــزاً (٢٠١٤/كانــــــت نتیجـــــــة نشــــــاط بعـــــــض المــــــدیریات لســـــــنة
-:ادناهمثلة وكما في األ

اسم الشركة
٢٠١٤/لسنة) العجز(

ملیون دینار
العجز المتراكم
ملیون دینار

المدیریة العامة لتوزیع
كهرباء الرصافة

٧٤٣١٢
٥٩٩٨٢١

المدیریة العامة لمشاریع
نتاج الغازیةإل ا

١٨٢٩
٤٠٩٥٣

.ة العجز المتحققوقد أوصى الدیوان بإیجاد الحلول البدیلة لمعالج



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٤٩(٢٠١٦التقریر السنوي

وزارة الزراعة. ١٢

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىتدقیق عقودزیارات تفتیشیةتقویم اداءتقریر دورينتائج اعمالبیانات مالیة

٢٣١٨١٤٣١٤٣٢٤١٠٨
-:یهاوأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت ف

عامــة للتجهیــزات الزراعیــة نتــائج الزیــارة التفتیشــیة لمخــازن الشــركة البالخــاص١٩/١/٢٠١٦فــي ) ١٠٧١(المــرقم قریــرتالأظهــر 
-:المالحظات اآلتیة، ، ١٧/١١/٢٠١٥و١٦بتأریخ 

١٠٠طــاقم ضــخ صــنع روســیا ســعة ) ١٥٠(وجــود -أ /KV) ( جــب عقــود مــذكرة التفــاهم فــي فــي المخــازن وردت الــى الشــركة بمو
مــن شــركة هایــدروماش ســیرفس الروســیة وبحالــة جیــدة جــدًا ولــم تقــم الشــركة العامــة للتجهیــزات الزراعیــة باتخــاذ ٢٠٠١/عــام

علمـًا بــأن الحالـة مؤشـرة فــي تقریرنـا للبیانــات . اإلجـراءات الالزمـة لبیعهــا مـن خـالل منافــذها التسـویقیة فـي بغــداد والمحافظـات
ــة لل ــة فــي المالی ــانون االول/٣١ســنة المنتهی ــدیوان . ٢٨/٤/٢٠١٣فــي ) ١٠/٣٧/٧/٨٨٦٧(المــرقم ٢٠١١/ك وقــد أوصــى ال

. بضرورة قیام الشركة بیع وتصریف تلك الطواقم
كركـوك، األنبـار ، نینـوى، (حاصدة في العراء في ساحات المخـازن عائـدة الـى فـروع الشـركة فـي محافظـة ) ١٠٤(تم االحتفاظ بـ -ب

، بسبب سوء وتدهور األوضاع األمنیة في تلك المحافظات عدا فرع بغداد، األمر الذي یؤدي )صالح الدین إضافة إلى فرع بغداد
فضــًال عــن عــدم إمكانیـة جردهــا كــون أجــزاء . إلـى تعــرض تلــك الحاصـدات للرطوبــة مــن جــراء األمطـار واألتربــة والصــدأ والحـرارة

وقـد أوصـى الـدیوان بقیـام . ونة في مكان آخر وبطریقة غیر نظامیة مكدسة بعضها فوق بعـضوملحقات الحاصدة الواحدة مخز 
.الشركة بحفظ الحاصدات وملحقاتها بطریقة نظامیة حفاظًا علیها من التلف من تأثیر الظروف الجویة وسوء التصرف بها

/٢٥مولدة سعة ) ٣٥(منها (QPM)مولدة نوع ) ٦٠(وجود -ج KV) (و)٢٥ (٤٠ة سعة مولد/KV) ( في مخزن المولـدات مهـداة
فـي ) ٥٤٨٣(مشروع استخدام تقنیات الـري الحدیثـة العـدد –من الهیئة العامة للمیاه الجوفیة، استنادًا الى كتاب وزارة الزراعة 

ــس الــوزراء١٧/٣/٢٠١٣ ــاب األمانــة العامــة لمجل ــة المــرقم –، المعطــوف علــى كت فــي ) ٢/١/١٣/٥٣٥٩/ق(الــدائرة القانونی
وقد أوصى الدیوان بقیام الشركة بتنظیم سند إدخال ،تم حفظها في المخازن بدون تنظیم سند إدخال مخزني بها٢/١٢/٢٠١٢

.من التالعب وسوء التصرف بهاعلیها مخزني وتسجیل تلك المولدات في السجالت ألغراض السیطرة حفاظًا 

البلدیاتو اإلسكانعمارو اإلوزارة.١٣

-:تقاریر التالیةأصدرت عنها ال
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىتدقیق عقودزیارات تفتیشیةتقویم اداءتقریر دورينتائج اعمالبیانات مالیة

١٨١٩١١١١٧٤٦١٥١٢٧
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

ل الرقابة والتدقیق التخصصـي علـى سیاسـة وزارة اإلعمـار الخاص بنتائج أعما٢٠/١٠/٢٠١٦) ١٧٧١٢(ظهر التقریر المرقمأ-أ
٢٠٠٦(واإلسكان والبلدیات العامة في تنمیة المناطق المتهرئة للحفاظ على المناطق ذات الطبیعة التراثیة والمحمیات  لالعوام 

-:المالحظات االتیة ، )٢٠١٦ولغایة
ي التتناسب مع حجم المناطق المتهرئة المفترض تنفیذها ان مبالغ التخصیصات المالیة لتصامیم مشاریع التجدید الحضر )١(

األمر الذي ترتب عنـه قلـة المشـاریع التـي تـم شـمولها بأعمـال التجدیـد الحضـري واقتصـارها علـى سـتة مشـاریع فقـط فـي 
وقـــد أوصــى الــدیوان زیــادة مبــالغ التخصیصــات المالیـــة  ،) ٢٠١٦(ولغایــة ) ٢٠٠٦(لســنوات مراكــز المــدن القدیمــة ول

ــة لتصــ امیم مشــاریع التجدیــد الحضــري  ضــمن  الموازنــة االســتثماریة لغــرض تغطیــة اكبــر عــدد ممكــن مــن المــدن الدینی
.والتاریخیة  والشواخص التراثیة في إعمال التجدید الحضري



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٥٠(٢٠١٦التقریر السنوي

ین تأخر انجاز اغلب تصامیم مشاریع التجدید الحضري لفترات زمنیة طویلة  تجاوزت المدة التعاقدیة بسنوات بسـبب التبـا)٢(
في رؤیة  الشركات المصممة وبین رؤیة المحافظات ومجالسها وعـدمٍ التـزام االخیـرة بالسـقوف الزمنیـة المحـددة فـي بنـود 
العقد ،وقد اوصى الـدیوان ضـرورة إصـدار ضـوابط وتعلیمـات تلـزم الحكومـات  المحلیـة  بتقـدیم توصـیاتها وقراراتهـا ضـمن 

.جاز تصامیم المشاریع ضمن الفترات التعاقدیة السقوف الزمنیة المحددة  لكل مرحلة لغرض ان
إستغراق عملیـة المصـادقة علـى التصـمیم النهـائي لمشـاریع التجدیـد الحضـري لفتـرات زمنیـة طویلـة بسـبب التعـارض بـین )٣(

الصالحیات الممنوحة للمجالس المحلیة في المصادقة على التصامیم وبین صالحیات الوزارة في المصادقة على التصامیم 
، وقد اوصى الدیوان إعادة النظر في القوانین والتشریعات النافذة لغرض تحدید جهة واحـدة مسـؤولة عـن مصـادقة ایضاً 

.التصامیم النهائیة لمشاریع التجدید الحضري
-:مالحظات وزارة البلدیات-ب

مـدن علـى مشـروع إنشــاء الخاص بنتـائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق التخصصـي٢٣/٥/٢٠١٦في ) ٨٦٩٦(المرقمأظهر التقریر 
-:المالحظات اآلتیة ،الزائرین في مداخل المدن الدینیة

إلـى وزارة البلـدیات ) خمسـة ملیـارات دینـار(ملیار دینـار) ٥(وجه مكتب دولة رئیس الوزراء األسبق وزارة المالیة بمناقلة مبلغ-أوالً 
دخل فــي أعمــال تنفیــذ یلــه إلــى محافظــة كــربالء مباشــرة ولــم یــواألشــغال العامــة لتنفیــذ مــدن الزائــرین، إال أن المبلــغ تــم تحو 

.إالجراءات الخاطئةالمشروع بسبب
لــم یــتم إعــداد المخططــات وجــداول الكمیــات بصــورة متكاملــة ودقیقــة لتغطــي كافــة فقــرات العمــل، ممــا أدى إلــى قیــام إدارة -ثانیــاً 

الكمیات لعدم إیفائها بمتطلبات العمل واستحداث فقرات أخرى المشاریع األربعة لمدن الزائرین بحذف العدید من فقرات جدول
لعدم وجودها في جداول الكمیات، األمر الذي نجـم عنـه إصـدار العدیـد مـن أوامـر الغیـار واسـتنزاف مبلـغ االحتیـاطي لجمیـع 

. المشاریع
أربعـة (ملیـون دینـار) ٤٥٣٩(وع مبالغهـاتـم مـنح الشـركات المنفـذة لمشـروع مـدن الزائـرین األربعـة سـلفة تشـغیلیة بلـغ مجمـ-ثالثاً 

دون وجود نص في كتاب اإلحالة أو فقرات العقد أو موافقـة الـوزیر علـى ) ملیارات وخمسمائة وتسعة وثالثون ملیون دینار
.   منح السلفة التشغیلیة للشركات المتعاقدة

ل الكمیات قبل المباشرة بعملیة التعاقـد علـى تنفیـذ مدینـة عدم قیام مدیریة البلدیات العامة بمراجعة وتدقیق التصامیم وجداو-رابعاً 
الزائــرین فــي النجــف األشــرف لتالفــي القصــور واألخطــاء التــي رافقــت مراحــل تنفیــذ مــدن الزائــرین الثالثــة فــي مدینــة كــربالء 

الجـة ذلـك بزیـادة المقدسة، األمر الذي أدى إلى إصدار أوامر غیار تجـاوزت مبلـغ احتیـاطي المقاولـة ولجـوء الـدائرة إلـى مع
. مبلغ احتیاطي المقاولة ولمرتین والذي انعكس على مبلغ الكلفة الكلیة للمشروع الذي تم زیادته أیضاً 

:  من خالل إجراء الزیارة المیدانیة لمدن الزائرین تم تأشیر العدید من النواقص في األعمال المنفذة، وندرج في أدناه البعض منها-خامساً 
لنواقصااسم المدینة

.استخدام مواد كهربائیة مثل مأخذ القدرة والمراوح ومفاتیح التشغیل لیست هي االجود في االسواق المحلیة-أوالً بغداد-كربالء 
.استبدال منظومة الماء الصافي الخاصة بمناطق الوضوء في الحمامات من قبل العتبة الحسینیة بسبب رداءة تنفیذها-ثانیاً 

.استبدال  منظومة الماء الصافي بمنظومة جدیدة من قبل العتبة العباسیة-أوالً النجـف-كربالء 
عدم تنفیذ ساحبات هواء في المطعم على الرغم من مساحته الكبیرة مما أدى إلى قیام المشرفین على العتبة باعمال الطبخ -ثانیاً 

.خارج المطعم ونقله الیه الحقاً 
فیذ قابلوات الضغط العالي والواطىء المغذیة للمدینة بسبب عدم استخدام السكك الحاملة للقابلوات مما یؤدي إلى رداءة تن-أوالً بابـل-كربالء 

.تجمع المیاه حولها بسبب مرورها في المناطق الخضراء
.لم یتم تزویدنا بذرعة األعمال المخفیة لألعمال الكهربائیة المنفذة-ثانیاً 

مع البوردات الرئیسیة المغذیة بطریقة التلبي المواصفات المطلوبة حیث تفتقر الى ساحبات kva) ١١(فیذ غرفة المحولةتم تن-أوالً منـاذرة-النجف
.هواء منظومة تهویة من مراوح  ووحدات تبرید 

العازلة للكهرباء أغلب أعمدة اإلنارة الخاصة بالحدائق ال تعمل وتم فصلها عن منظومة الكهرباء بسبب سوء التفیذ لألنابیب-ثانیاً 
.والمنفذة تحت التربه مما أدى  إلى تسریب كهربائي وتعرض العاملین الى المخاطر

.وقد أوصى الدیوان باتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجتها



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٥١(٢٠١٦التقریر السنوي

المائیةوزارة الموارد. ١٤

- :أصدرت عنها التقاریر التالیة
بیانات 
مالیة

نتائج 
اعمال

تقریر 
دوري

زیارة تقویم اداء
تفتیشیة

تدقیق 
عقود

مهام تدقیقیة 
اخرى

مجموع التقاریر

٩١٠٨٤٥١٦٤٥٦
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

-:وزارةـمقر ال
العقـــــــدعلـــــــىوالتـــــــدقیقالرقابـــــــةالخـــــــاص بنتـــــــائج أعمـــــــال٢٢/٥/٢٠١٦فـــــــي) ٨٥٨٣(أظهـــــــر التقریـــــــر المـــــــرقم 

لمحطتـياالروائیـةالعـربشـطلقنـاةعائمـةمضـخاتوتشـغیلونصـبوبناءبتجهیزوالخاص) ٢٠١٣/ستصالحا/١٨(المرقم
)  ٢٦٦١٢(بمبلــغ) الســایفونلمحطــةعائمــةمضــخات) ٥(والمأخــذلمحطــةعائمــةمضــخات) ٦(وبواقــعوالســایفونالمأخــذ
ماجـد ابـنشـركةمـع١١/١٢/٢٠١٣تـاریخبالمبـرم) دینـارملیـونعشـرواثنـىوسـتمائةملیـاروعشـرینستة(دینارملیون

بأسـلوبواالستصـالحالـريلمشـاریعالعامةالهیئةلصالح)الجنسیةكولومبیة)(etec(شركةقبلِ منوالمخولة) عامةشركة(
مـا جـاءوحسـبالسـحبلحـوضبایـلبالشـیتالخـاصالمـیالنتصـلیحعـدم، حیـث لـوحظیومـاً ) ١٥٠(تنفیذوبمدةالتكلیف
١٥/٣/٢٠١٥في) ١٧٤(المرقم الهیئةإدارةقبلمنكتابتوجیهمنالرغمعلىالنهائيواالستالماألوليماالستالبمحضر
مـذكرة الهیئـة الرقابیــة علـىالهیئـة باالجابــةإدارةبینـتوقـد.األولــياالسـتالممحضـرفـيالمثبتــةالنـواقصبإكمـالوالخـاص
مـا الـىواسـتناداً األولـياالسـتالممحضـرفـيالمثبتـةالمالحظاتإنجازتمبأنه٣/١١/٢٠١٥في) ١٠٧(المرقمةالمختصة

علـىال یـؤثروالـذيبایـلالشـیتمـیالنفقرةماعدا٢١/١٠/٢٠١٥في) ٤٦٨(المرقم المقیمالمهندسإدارةكتابفيجاء
.هوقد أوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرة أعال. النهائياالستالممحضرفيمامثبتوحسبالسحبحوضعمل

لــوزارة النق.١٥

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
بیانات 
مالیة

نتائج 
اعمال

تقویم تقریر دوري
اداء

زیارة 
تفتیشیة

تقریر الموازنة 
االستثماریة

تدقیق 
عقود

مهام تدقیقیة 
اخرى

مجموع 
التقاریر

٤٩٥٢٨١٦٥٤٠
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

للفتـرة مـن الزیارة التفتیشیة لمكتب الخطوط الجویة العراقیـة فـي البصـرة الخاص ب٢١/٢/٢٠١٦في ) ٣١٢٥(المرقم تقریر الظهرأ
-:آلتیةاالمالحظات،١١/٢/٢٠١٦ولغایة ٢٤/١/٢٠١٦
التـي مـن المقـرر تنفیـذها كونهـا ال توجد خطة سنویة لعمل المكتب تتضمن عدد المسافرین وعدد الرحالت القادمـة  والمغـادرة–أ

، مما ٢٦/١/٢٠١٦في ) ١٠٨(تعد بصورة إجمالیة في مقر الشركة ببغداد كما بینت ذلك إدارة المكتب بموجب كتابها المرقم 
وقد أوصى الـدیوان بإعـداد خطـة سـنویة لنشـاط المكتـب . تعذر علینا مقارنة عدد المسافرین والرحالت المخططة بما نفذ منها

لى الموارد المادیة والبشریة للمكتب وبالتنسیق مع مقر الشركة بغیة مقارنتها مع ما منفـذ فعـال ومعرفـة االنحـراف أن تعتمد ع
.وجد ومعالجته 

ال توجد صالحیات مالیة وٕاداریة لدى مدیر المكتب لتمكنه من سرعة انجاز المهام المكلف بهـا وتجـاوز استحصـال الموافقـات –ب
مـع العـرض أن عـدد . لشركة لكونها مرتبطة بسلسلة إجراءات متعددة بین أقسام الشركة إضافة إلى بعدها الجغرافـيمن مقر ا

منتسـب ال یتناســب مـع الهیكـل اإلداري كــون المكتـب أعـاله مـرتبط بالشــعبة التجاریـة كمـا بینــت أدارة ) ١١٦(العـاملین البـالغ 
، مما یتطلب تحویل المكتب إلى شعبة ومنحها صالحیات مالیة وٕاداریة ٣١/١/٢٠١٦في ) ١١٦(المكتب ذلك بكتابها المرقم 

.أوسع تمكنها من انجاز المهام المكلفة بها



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٥٢(٢٠١٦التقریر السنوي

االتـوزارة االتص.١٦

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىزیارات تفتیشیةتقویم اداءنتائج اعمالتقریر دوريبیانات مالیة

٢٢٩١٣١٨٣٥
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

الخــــــاص بنتـــــائج اعمــــــال الرقابـــــة والتــــــدقیق التخصصـــــي علــــــى ١٤/١١/٢٠١٦فـــــي ) ١٩٦٣٠(اظهـــــر التقریـــــر المــــــرقم
-:یـةتالمالحظات اآل،مشروع بوابات النفاذ الدولیة 

ـــم تـــتمكن شـــركة - أ التحایـــل او الســـیطرة علیهـــا بصـــورة فعالـــة واالیفـــاء بالتزاماتهـــا مـــن القضـــاء علـــى ظـــاهرة)فـــانرایز(ل
اال ان االجــــراءات المتخــــذة مــــن قبلهــــا بعــــد ). اوال-١(االساســــیة المنصــــوص علیهــــا فــــي العقــــد كمــــا جــــاء فــــي المــــادة 

كشـــف االرقـــام المتحایلــــة اقتصـــرت علـــى ابــــالغ شـــركات الموبایـــل باالرقــــام المتحایلـــة بقطـــع الخدمــــة وغلـــق الخـــط ثــــم 
ـــب ا ـــة تتطل ـــد بحـــق المتحایـــل وهـــي عملیـــة طویل لقیـــام بـــاالجراءات القانونیـــة مـــن قبـــل الشـــركة العامـــة لالتصـــاالت والبری

وكـــان االجـــدر بالشـــركة العامـــة لالتصـــاالت والبریـــد خـــالل مـــدة ســـریان العقـــد البالغـــة خمـــس .اجـــراءات قانونیـــة كثیـــرة
اعتمـــاد االنظمـــة والبرمجیـــات لمعالجـــة التحایـــل خاصـــة ســـنوات الطلـــب مـــن شـــركة فـــانرایز القیـــام بمراجعـــة هـــذه اآللیـــة و 

وان قطـــاع االتصـــاالت فـــي تطـــور مســـتمر مـــن ناحیـــة حـــاالت وطـــرق التحایـــل مـــن جانـــب وطـــرق معالجتـــه مـــن الجانـــب 
.االخر

ضــــعف ســــیطرة الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت والبریــــد فــــي تحدیــــد مســــتحقاتها والمبــــالغ التــــي تترتــــب بذمــــة شــــركات - ب
ـــتم اعتمادهـــا علـــى الفـــواتیر للمكالمـــات الصـــادرة والـــواردة لشـــركات الموبایـــل وحـــاملي الموبایـــل وحـــاملي ا الشـــارة حیـــث ی

والتــــي یــــتم ) CDR(االشــــارة والمقدمــــة مــــن قبــــل فــــانرایز باالعتمــــاد علــــى تحلیلهــــا ملفــــات تفاصــــیل ســــجل المكالمــــات 
لوجـــود اجهـــزة ومعـــدات للشـــركة ) Online(انتاجهـــا فـــي موقـــع بدالـــة زیونـــة ویـــتم تجهیزهـــا الـــى شـــركة فـــانرایز مباشـــرة 

ولــــم تتخــــذ الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت والبریــــد االجــــراءات الالزمــــة لتجهیــــز قســــم . المــــذكورة فــــي موقــــع بدالــــة زیونــــة
االنظمــــة والمعلوماتیــــة بــــاالجهزة والبرامجیـــــات المطلوبــــة فــــي ذات موقـــــع بدالــــة زیونــــة للوصـــــول الــــى نتــــائج بـــــنفس 

ــــدها فــــانرایز  ــــي تعتم ــــات الت ــــابي والتــــدقیقي التوقیت ــــدور الرق ــــى حضــــورهم االجتماعــــات الغــــراض تفعیــــل ال ــــد عل والتاكی
ـــــالي تعظـــــیم واردات الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت  ـــــائج وبالت ـــــى افضـــــل النت ـــــة للوصـــــول ال لقســـــم االنظمـــــة والمعلوماتی

.والبرید
تصــــاالت الدولیــــة لـــم تقــــم شــــركات الموبایـــل بتســــدید كامــــل المســــتحقات المترتبـــة بــــذمتها مــــن ســــنوات ســـابقة عــــن اال -ج

ـــا  ـــد اي اجـــراء بحقهـــم خالف ـــم تتخـــذ الشـــركة العامـــة لالتصـــاالت والبری ـــى شـــركة كـــورك تلیكـــوم ول والتـــي تعـــود أغلبهـــا ال
فــرض غرامــة تاخیریــة عــن كــل مبلــغ مســتحق الســداد ولــم یــتم تســدیده (مــن بنــود العقــد التــي تشــیر الــى ) ١٦(للمــادة 

غ علــــى ان تســــدد الغرامــــة كاملــــة خــــالل مــــدة التتجــــاوز اســــبوعین مــــن قیمــــة المبلــــ%) ١٠(بالموعــــد المحــــدد وبنســــبة 
احـــد عشــــر ملیــــار (ملیـــون دینــــار ) ١١٢١٣(حیــــث بلـــغ مجمــــوع المبــــالغ المتســـحقة بــــذمتهم ) مـــن تــــاریخ اســـتحقاقها

).ومائتان وثالثة عشر ملیون دینار



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٥٣(٢٠١٦التقریر السنوي

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.١٧

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىتدقیق عقودزیارات تفتیشیةتقویم االداءتقریر دورينتائج اعمالمالیةبیانات

١٣٥٤٠٤٦٤١٦٧١٣٢٦١
- :وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

والبحــــــث العلمــــــي علــــــى حســــــابات وزارة التعلــــــیم العــــــالي١٥/١١/٢٠١٦فــــــي ) ١٩٧٩٦(أظهــــــر التقریــــــر المــــــرقم - أ
-:المالحظات االتیة ، ٢٠١٤/لسنة 

-:االقسام الداخلیة/نشاط الوزارة -أوالً 
ـــي لهـــا والبالغـــة ) ١٥٣(عـــدد بنایـــات االقســـام الداخلیـــة المســـتاجرة بلـــغ ة بنایـــ) ٢٩٦(بنایـــة مـــن المجمـــوع الكل

ریع لبنـــاء وتاهیـــل االقســـام الداخلیـــة ة والتشـــكیالت التابعـــة لهـــا لـــدیها مشـــا، علمـــًا ان الـــوزار %) ٥٢(وبنســـبة 
-:وكما مبین أدناه%) ٣٣(حیث بلغت اال ان نسبة االنجاز الفني متدنیة

عدد 
المشاریع

الكلفة الكلیة
ملیون دینار

/التخصیص السنوي
رملیون دینا

١

المصروف الفعلي
ملیون دینار

٢
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٤٤١٠٤٦٤٤٢٥٢٠٦٦٤٦٨٢٣٩٠٣٣
-:الحسابات االستثماریة/نتائج حساب تنفیذ المبالغ المقررة من وزارة المالیة -ثانیاً 

المكـون الطبـي بتــأریخ / ر البنـى التحتیــة للقـدرات العلمیـةتـم ابـرام عقـد تجهیـز الســلع والخـدمات لمشـروع تطـوی)١(
) شر ملیـون وثالثـة االف وسـبعة وسـتین دوالرمائة وثمانیة ع(دوالر ) ١١٨٠٠٣٠٦٧(بمبلغ ١٣/٩/٢٠١٣

لـوزارة التعلـیم العـالي والممـول مـن تخصیصـات الموازنـة االسـتثماریة ) المانیـة الجنسـیة(مع شـركة كـارل كـوب 
وبمدة تنفیـذ سـنتین مـن تـأریخ فـتح االعتمـاد المسـتندي وقـد لـوحظ عـدم تغطیـة ٢٠١٣/والبحث العلمي لسنة 

واحـد وتسـعون (دوالر ) ٩١٣٥٩٣٤٨(لـدى المصـرف العراقـي للتجـارة البـالغ فتوح مبلغ االعتماد المستندي الم
لكامــــل مبلــــغ العقــــد البــــالغ ) ملیــــون وثالثمائــــة وتســــعة وخمســــون الــــف وثالثمائــــة وثمانیــــة واربعــــون دوالر

، وقـد أوصـى الـدیوان ) مائة وثمانیة عشر ملیـون وثالثـة االف وسـبعة وسـتون دوالر(دوالر) ١١٨٠٠٣٠٦٧(
. تغطیة مبلغ االعتماد المستندي لكامل مبلغ العقد بضرورة

ملیــارین وســبعة وثالثــین (الــف دینــار ) ٢٠٣٧٠٠٠(قیــام الــوزارة خــالل الســنة موضــوع التقریــر بتســدید مبلــغ )٢(
مــن قیمــة المــواد %) ٧٥(الــى الشــركة المنفــذة لمشــروع ابــن ســینا الجــامعي والــذي یمثــل نســبة ) ملیــون دینــار

قیام المقاول والمهندس المقیم بتقدیم ذرعة العمل المنجز خالفًا دون) حدید تسلیح(مل المطروحة في ساحة الع
الهندسة المدنیة الجزء من الشروط العامة لمقاوالت اعمال) ب-١(شروط الدفع الفقرة /الثانیة والستون(للمادة 

. ثاني ، وقد أوصى الدیوان االلتزام بالتعلیمات المذكورة االول وال
-:الموجودات الثابتة والمخزنیة-ثالثاً 

ـــوزارة ب ـــام ال ـــت تخـــاذإعـــدم قی ـــي الزال بذمـــة االجـــراءات الالزمـــة ألســـتعادة الســـیارات واالســـلحة واجهـــزة االتصـــال الت
التـــي ١٩٨٨/لســـنة ) ٢٠(رقـــم ) المنحـــل(مـــن قـــرار مجلـــس قیـــادة الثـــورة ) ٤(الـــوزراء الســـابقین خالفـــًا للفقـــرة 

ـــذي(تشـــیر  ـــك االمـــوال وخـــالل بفـــك الموظـــف ال یحـــال علـــى التقاعـــد وفـــي عهدتـــه امـــوال الدولـــة بعـــد تســـلیمه تل
العالقـــة علــى ان التزیـــد تلــك المـــدة علـــى ثالثــة اشـــهر اعتبــارًا مـــن صــدور امـــر االحالـــة مــدة تحـــددها الــدائرة ذات 

وصــــى أجهــــزة اتصــــال ، وقــــد أ) ٦(قطــــع اســــلحة و ) ٧(ســــیارات مختلفــــة االنــــواع و ) ٥(وبعــــدد ) علــــى التقاعــــد 
یارات واالســــلحة واجهــــزة االتصــــال الــــدیوان بضــــرورة اتخــــاذ االجــــراءات الالزمــــة ومفاتحــــة الجهــــة المســــتلمة للســــ

.عادتها الى مركز الوزارة إغرض ل
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)٧٢-٥٤(٢٠١٦التقریر السنوي

-:الموازنة االستثماریة-رابعاُ 
ثمانیـة ( ملیـون دینـار ) ١٨٣٣٢(مشروع استثماري بالرغم من تخصیص مبالغ لها بمقدار ) ١٦(لم یتم الصرف على 

. مشروع ) ٣٧(من اجمالي مشاریع الوزارة البالغة ) عشر ملیار وثالثمائة واثنان وثالثون ملیون دینار
-:تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة/ مخالفة القوانین واالنظمة والتعلیمات -خامساً 

االولى لمشروع مستشفى ابن سـینا وشـراء موجـودات ثابتـة مـن بتسدید مبالغ الدفعة ٢٠١٣/قامت الوزارة خالل سنة 
مـن ) ١٩(الفقـرة ٢٠١٣/مبالغ االشراف والمراقبة المحددة بتعلیمات تنفیـذ الموازنـة العامـة االتحادیـة للسـنة المالیـة 

. صالحیات الوزیر المختص ، وقد أوصى الدیوان بالتحقیق ومحاسبة الجهة المقصرة 
حسـابات ونشـاطات فـرع مكتـب المفـتش العـام فـي جامعـة دیـالى للسـنة علـى ٢٩/٢/٢٠١٦فـي ) ٣٦٣٢(م أظهر التقریـر المـرق- ب

-:یـةتالمالحظات اآل،٢٠١٤/كانون األول/٣١المالیة المنتهیة في 
والمعاهـد موقـع  ویضـم الكلیـات) ١٧(موظفین مقارنة بنطاق العمل البـالغ ) ٦(عدم تناسب عدد الموظفین البالغ عددهم -أوالً 

الشـؤون القانونیـة /والكلیات األهلیة حیث تمت المباشرة بفرع المكتب في جامعة دیالى بموجب كتاب رئاسـة جامعـة دیـالى
وقد أوصى الدیوان برفد الفرع بالمالك الوظیفي الذي یتالئـم ،٦/١٠/٢٠١١في ) ١٤٥٢٠(شعبة األفراد بالعدد /واإلداریة

.مع حجم العمل المناط به
.عدم وجود هیكل تنظیمي خاص بالفرع، وقد أوصى الدیوان بإعداد هیكل تنظیمي للفرع-اً ثانی
.   وقد أوصى الدیوان بإیجاد نظام داخلي للفرع بما یتناسب مع حجم العمل ضمن المحافظة،عدم وجود نظام داخلي بالفرع-ثالثاً 

ةـوزارة التربی.١٨

-:لتالیةأصدرت عنها التقاریر ا
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىتدقیق عقودزیارات تفتیشیةتقویم االداءدوريتقریرنتائج اعمالبیانات مالیة

٢٦١٨٢١٢٨١٠٧٩٢
- :وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

:دیوان وزارة التربیة- أ
اص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق التخصصي على دور وزارة التربیة في الخ٢٧/٤/٢٠١٦في ) ٧٣٢٩(أظهر التقریر المرقم

:یةت، المالحظات اآل)٢٠١٤/٢٠١٥(ولغایة ) ٢٠١٢/٢٠١٣(ستعمال تقنیات التعلیم الحدیثة لألعوام الدراسیةإ
على أثاث مختبري نسبة إلى ارتفاع نسبة المدارس الثانویة التي ال تضم مختبرات للموضوعات العلمیة وتلك التي ال تحتوي -أوالً 

، إذ بلغت )المعدل(١٩٧٧/لسنة) ٢(من نظام المدارس الثانویة رقم) ٣١(إجمالي المدارس الثانویة في العراق، خالفًا للمادة
، ونسبة المدارس التي ال یوجد فیها أثاث %)٨٠،%٧٨،%٧٦(نسبة المدارس التي ال یوجد فیها مختبرات

.التقویمفي سنوات %) ٨٧،%٨٣،%٨٢(مختبري
مع الشركة العامة للفحص والتأهیل ٢٠١١عدم تنفیذ معظم عقود التجهیز للمواد واألجهزة المختبریة المبرمة عام - ثانیاً 

فضًال عن عدم قیام الوزارة بإتباع اإلجراءات القانونیة التي تضمن حقوقها مع . الهندسي إحدى تشكیالت وزارة الصناعة
إلى ضیاع فرصة استثمار المال العام، إذ بلغت السلف التشغیلیة المصروفة عن العقود الجهة المتعاقد معها، مما أدى

٠)ملیارین وستمائة وسبعة وثالثون ملیون وسبعمائة وثمانیة وخمسون ألف دینار(ألف دینار) ٢٦٣٧٧٥٨(غیر المنفذة
یات المزمع إبرامها مع دول مختلفة في مجال تقنیات تلكؤ إجراءات وزارة التربیة في توقیع مذكرات التفاهم ومشاریع االتفاق-ثالثاً 

٠٢٠١٥ولغایة  ٢٠١٢التعلیم االلكتروني لألعوام من 
مدرسة ثانویة ) ٢٤(عدم تفعیل الصفوف االلكترونیة في المدارس المشمولة بمشروع التعلیم االلكتروني والبالغ عددها-رابعاً 

فضًال . من تجهیز تلك الصفوف بالسبورات الذكیة والحواسیب المحمولةوٕاعدادیة من مدارس المتمیزین والموهوبین بالرغم
ة مدرسة ابتدائیة ولثالث) ٤٠(عن عدم تنفیذ مشروع التعلیم االلكتروني الریادي بالتعاون مع وزارة االتصاالت لتطویر

.)علوم، ریاضیات، انكلیزي(مناهج
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)٧٢-٥٥(٢٠١٦التقریر السنوي

:مكتب المفتش العام- ب
الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على حسابات مكتب المفتش العام ٢٣/٦/٢٠١٦في ) ٠٨١٢١(أظهر التقریر المرقم
-:كانون األول، المالحظات اآلتیة/٣١للسنة المنتهیة في

ال توجد لدى المكتب قاعدة بیانات واضحة ومحددة ألعداد العقـود المبرمـة مـن قبـل الـوزارة والتشـكیالت التابعـة لهـا فـي -أوالً 
٠بغداد والمحافظات لیتم مقارنتها مع ما تم تدقیقه

عدم قیام المكتب بمتابعة إجراءات الـوزارة وتشـكیالتها فـي تنفیـذ التوصـیات الـواردة فـي تقـاریره الخاصـة بتـدقیق عقـود -ثانیاً 
٠االنجازعلى الرغم من تضمینها مالحظات بخصوص تدني نسب)  مشاریع الخطة االستثماریة، الموازنة الجاریة(

:إجراءات وزارة التربیة بالتنسیق مع وزارة الصحة لتوفیر خدمات الصحة المدرسیة-ج
نتائج أعمال الرقابة والتدقیق التخصصي على إجـراءات وزارة الخاص ب١٦/٣/٢٠١٦المؤرخ في ) ٤٧٩١(المرقم تقریر الأظهر

-:یةتالمالحظات اآلة،سیالتربیة بالتنسیق مع وزارة الصحة لتوفیر خدمات الصحة المدر 
فضًال عن عدم ،ضعف التنسیق بین وزارة التربیة ووزارة الصحة عند اختیار المشاریع المتعلقة بالبیئة والصحة المدرسیة-أوالً 

. تفعیل دور المدیریة العامة للتربیة الریاضیة في اإلشراف ومتابعة المشاریع المقترحة من قبلها
بنایة مدرسیة، ) ١٢٢٠(كشفت استمارات الواقع البیئي لمدیریات التربیة عن عدم توافر شبكات میاه صالحة للشرب في -ثانیاً 

بنایة مدرسیة ال تحتوي علـى خزانـات لمیـاه الشـرب، فضـًال عـن عـدم صـالحیة خزانـات میـاه الشـرب فـي ) ١٢٠(ووجود 
.بنایة مدرسیة) ٧٤٦(

وللمراحـل ) ٢٠١٥-٢٠١٤(و ) ٢٠١٤-٢٠١٣(ارتفاع أعداد الطلبة المصابین باألمراض االنتقالیة للعامین الدراسـیین -ثالثاً 
.كافة، مما یؤشر عدم اتخاذ اإلجراءات الوقائیة المناسبة للحد من انتقال هذه األمراض بین صفوف الطلبة

استحصال موافقة الجهات الصحیة علـى صـالحیة البنایـة وموقعهـا قبـل اتخـاذ لم تقم معظم المدارس الحكومیة واألهلیة ب-رابعاً 
.  ١٩٨١/لسنة) ٨٩(من قانون الصحة العامة الرقم ) ١٢(روضة أو مدرسة ابتدائیة أو ثانویة، خالفًا للمادة 

ت مدرسي على إجـازة صـحیة صـادرة ضعف االلتزام ببنود الصحة الوقائیة في الحوانیت المدرسیة، إذ لم یحصل أي حانو -خامساً 
.كما أن أغلب العاملین فیها ال یحملون بطاقة الفحص الطبي أو شهادة التربیة الصحیة. عن جهة مخولة

والبیئةوزارة الصحة. ١٩

-:اصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرام تدقیقیة اخرىمهتدقیق عقودزیارات تفتیشیةتقویم االداءتقریر دورينتائج اعمالبیانات مالیة

١٣٨٣٤١٣٣١٠٢٩٢٠٠
-:وادناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

-:وزارة الصحةمالحظات- أ
ــــر المــــرقم  ــــي ) ١٥١٨٧(أظهــــر التقری ــــائج أعمــــال ٨/٩/٢٠١٦ف ــــة والالخــــاص بنت ــــدقیقالرقاب ــــة الطــــب / ت ــــرة مدین ،دائ

مــــن إجــــراء التحلــــیالت بســــبب عــــدم تــــوفر بعــــض  المســــتلزمات ٢٠١٤/ خــــالل عــــامتوقــــف قســــم المختبــــرات التعلیمیــــة
شــــراءها مــــن وتعــــذرالخاصــــة بــــإجراء تلــــك التحلــــیالت مــــن قبــــل الشــــركة العامــــة لتســــویق األدویــــة والمســــتلزمات الطبیــــة 

لــــك التحالیــــل وقــــد أوصــــى الــــدیوان باتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة لتــــوفیر مســــتلزمات تاألســــواق المحلیــــة الرتفــــاع أســــعارها، 
.لیتسنى للقسم المذكور تقدیم أفضل للمرضى وممارسة نشاطه

-:وزارة البیئة مالحظات -ب
-:مكتب المفتش العام -أوالً 

ــــرقم ــــي ) ١٩٨٠٠(اظهــــر التقریرالم ــــى حســــابات ١٥/١١/٢٠١٦ف ــــدقیق عل ــــال الرقابــــة والت ــــائج اعم الخــــاص بنت
-:المالحظـات االتیة،٢٠١٥/كانون االول/٣١المنتهیة فية مكتب المفتش العام في وزارة البیئة للسن
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-:قسم التحقیقات)١(
قضـــــــیة خـــــــالل ) ١٦(قضـــــــیة انجـــــــز منهـــــــا) ٢٩(القضـــــــایا التـــــــي قـــــــام القســـــــم بـــــــالتحقیق فیهـــــــا بلـــــــغ عـــــــدد

ـــــــه ) ١٣(والمتبقـــــــي٢٠١٥/الســـــــنة ـــــــم یـــــــتم انجازهـــــــا لغایـــــــة تـــــــاریخ اعـــــــداد التقریرالرقـــــــابي وتـــــــم توجی قضـــــــیة ل
مـــــــن قبـــــــل الهیئـــــــة الرقابیـــــــة المختصـــــــة لبیـــــــان اســـــــباب عـــــــدم ١٤/٣/٢٠١٦فـــــــي )  ١٧(المـــــــذكرة المرقمـــــــة 

ــــــــه المــــــــرقم ــــــــب بكتاب ــــــــة المكت ــــــــت اجاب ــــــــي ) ٣٧٥/ع.م(انجازهــــــــا وكان ــــــــاخیر ٢٨/٣/٢٠١٦ف ــــــــان اســــــــباب الت ب
ـــــــون المواضـــــــیع متشـــــــعبة ـــــــق ك ـــــــى اجـــــــراءات التحقی ـــــــود ال ـــــــدتع ـــــــي انجـــــــاز أ، وق ـــــــدیوان االســـــــراع ف وصـــــــى ال

.كلة في القسم وعدم تاخیرهیة المشاعمال اللجان التحقیق
-:نتائج تنفیذ الموازنة الجاریة)٢(

حیــــــث لــــــم یجــــــر %)٧٥(بلغــــــت نســــــبة تخصیصــــــات مصــــــروفات الموازنــــــة الجاریــــــة للســــــنة موضــــــوع التقریــــــر
اســــــــتغالل بعــــــــض التخصیصــــــــات المرصــــــــدة لــــــــبعض مــــــــواد فصــــــــول الموازنــــــــة الجاریــــــــة والمدرجــــــــة تفاصــــــــیلها 

-:في ادناه

تخصیصات لمواد دون وعدم احتجازوقد اوصى الدیوان باستغالل التخصیصات المرصدة بالشكل االمثل 
.االستفادة منها

-:تعلیمات االمانة العامة لمجلس الوزراء)٣(
لــــم یقــــدم بعــــض مســــتلمي الســــیارات الحكومیــــة فــــي مكتــــب المفــــتش العــــام كفالــــة ضــــامنة مصــــدقة مــــن كاتــــب العــــدل 

ـــة ا ـــابي االمان ـــى الســـیارة ودفـــع قیمتهـــا فـــي حـــال فقـــدانها خالفـــا لكت ـــزمهم بالمحافظـــة عل ـــوزراء ذي تل لعامـــة لمجلـــس ال
،وقـــــد اوصــــــى الـــــدیوان الـــــزام مســـــتلمي الســــــیارات ٧/١/٢٠٠٨فـــــي ) ١٥٨(و١٧/٩/٢٠٠٧فـــــي ) ١٥٤٧٤(العـــــدد

.الحكومیة بتقدیم الكفالة الضامنة المشار الیها وااللتزام بتوجیهات االمانة العامة لمجلس الوزراء
-:المصروفات )٤(

ـــر ـــب بتغیی ـــام المكت ـــة المشـــتریات للســـعـــدم قی ـــي ) ٥/د.أ(نة موضـــوع التقریرالمشـــكلة بموجـــب االمـــراالداري المـــرقم لجن ف
ــــة لعــــام) د-١-٣(خالفــــا للمــــادة ٤/١/٢٠١٥ ــــذ الموازنــــة االتحادی ــــدیوان ،٢٠١٥/مــــن تعلیمــــات تنفی وقــــد اوصــــى ال

.المكتب بتغییراللجنة بین فترة واخرى حسب التعلیمات المشارالیهـــا اعــاله
نتــــائج أعمــــال الرقابــــة والتــــدقیق علــــى األنشــــطة الخــــاص ب١٧/٢/٢٠١٦المــــؤرخ فــــي ) ٢٩٨٧(م المــــرقتقریــــر الأظهــــر-ثانیــــاً 

-:یةتالمالحظات اآل،٢٠١٤/كانون األول/٣١والحسابات والبیانات المالیة لوزارة البیئة للسنة المنتهیة في 
زنـــة الجاریـــة المفتوحـــة لـــدى مصـــرف تـــأخر أمـــین الصـــندوق بإیـــداع المقبوضـــات النقدیـــة فـــي الحســـاب الجـــاري للموا) ١(

ـــداع، /الرشـــید ـــأریخ اإلی ـــة ت ـــداع كامـــل المبلـــغ المقبـــوض لغای ـــى عـــدم إی ـــأول، إضـــافة إل فـــرع االعتمـــاد التجـــاري أوًال ب
وقـــد أوصـــى الـــدیوان بإیـــداع كامـــل المبلـــغ . األمـــر الـــذي یؤشـــر خلـــًال فـــي إجـــراءات الرقابـــة والســـیطرة علـــى النقـــد

.المستلم لدى المصرف
لـــم تقـــم الـــوزارة بإرســـال المقتبســـات الضـــریبیة عـــن مشـــتریاتها مـــن القطـــاع الخـــاص إلـــى الهیئـــة العامـــة للضـــرائب )٢(

المــــرقم ، خالفــــًا لكتــــاب وزارة المالیــــة )ملیــــون دینــــار(ملیــــون دینــــار ) ١(التــــي تزیــــد عــــن ٢٠١٤/خــــالل الســــنة
) ١٥٠٦، ٨٥٦، ٥٧٧(المرقمــــــــة ومــــــــن األمثلــــــــة علیهــــــــا المســــــــتندات ،١٥/٩/٢٠٠٩فــــــــي ) ٢١٣٧/س-٧(

.لياعلى التو ١٤/٩/٢٠١٤و ٢٦/٥/٢٠١٤و ٧/٤/٢٠١٤المؤرخة في 

النسبةالمبلغ المصروف الف دینارالمبلغ المخصصم الحساباسنوعمادةفصلنوع النفقة
خدمة شبكة ٠١٠٢٠٩٠٥

المعلومات
١٢٠٠٠٣١٥٣٢٦%

%١٦٠٠٠٣٣٤٩٢١القرطاسیة٠١٠٣٠١٠١
------ ------ ٥٠٠٠المطبوعات٠١٠٣٠١٠٢
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المهجرینو الهجرة وزارة .٢٠

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرتدقیق عقودزیارات تفتیشیةتقویم اداءنتائج اعمالبیانات مالیة

٣١١٢٣١٠
-:الحظات التي وردت فیهاوأدناه أهم المؤشرات والم

الخـاص بالزیـارة التفتیشـیة إلـى مخـازن وزارة الهجـرة والمهجـرین فـي الشـالجیة  ٢٩/٩/٢٠١٦فـي ) ١٦٣١٨(أظهر التقریر المرقم 
-:المالحظات اآلتیة،) ١٨/٢/٢٠١٦ولغایة ٩/٢/٢٠١٦(للفترة من 

وبة والمرفوضة من قبـل الـوزارة والمشـتراة مـن مكتـب مخالفة للمواصفات المطل) ٨(بطانیة في مخزن رقم ) ١١٠٠٠(وجود - أ
فـي ) ٤٤(فراس، حیث لـم یقـم المكتـب المـذكور برفـع تلـك البطانیـات، وتـم توجیـه مـذكرة الهیئـة الرقابیـة المختصـة المرقمـة 

أوصـى وقـد . لبیان أسباب عدم رفعهـا مـن قبـل المجهـز ولـم تـتم اإلجابـة لغایـة تـاریخ إعـداد التقریـر الرقـابي٢١/٢/٢٠١٦
الدیوان بمفاتحة المكتب لرفع المواد مـن المخـزن والمطالبـة بإسـتبدال المـواد المجهـزة بمـواد مطابقـة للمواصـفات وفـي حالـة 

.تعذر ذلك یتم استرداد المبالغ المسددة له
زمـة بشـأنها، تخـاذ اإلجـراءات الال إلم یـتم ) ١٠(وجود مواد تالفة ومرفوضة من قبل اللجنة التنفیذیة مخزونة في مخزن رقم - ب

:علمًا أن هذه المواد مخزونة في جزء من المخزن الممكن استخدامه في خزن مواد صالحة للخزن واالستعمال، وكما یأتي
الكمیةاسم المادة

كیس كبیر١٠كارتون و١٤)علبة(حلیب اطفال 
كیس كبیر١٦)كیس(حلیب اطفال 

سلة٤٧فاصولیاء
.ضرورة إتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن إرجاعها واستحصال مبالغهاوقد أوصى الدیوان ب

صـندوق مهـداة مـن جمهوریـة سـریالنكا إلـى اللجنـة العلیـا إلغاثـة وٕایـواء ) ١٥(لوحظ وجود مادة شاي عالمـة الغـزال بكمیـة -ج
تاریخــه، علمــًا أن تــاریخ لــم یــتم توزیعهــا علــى النــازحین لغایــة ) ٢٠١٦/آذار(العوائــل النازحــة انتهــت صــالحیتها فــي شــهر 

موافقــة وزیــر الهجــرة والمهجــرین علــى محضــر فحــص وقبــول هــذه المــادة مــن قبــل لجنــة التقیــیس والســیطرة النوعیــة فــي 
) ٤١(وقد تـم توجیـه مـذكرة هیئـة الرقابـة المالیـة المختصـة المرقمـة ،والذي أكد صالحیتها لالستهالك البشري٥/٤/٢٠١٥

١٨/٢/٢٠١٦فــي ) ١٦(ك فكانـت إجابــة الـوزارة غیــر مسـتوفیة بموجـب كتابهــا المـرقم لبیـان أســباب ذلـ١٦/٢/٢٠١٦فـي 
لكونها تضمنت أولیات اللجنة المشكلة من قبل الوزارة والتي قامت بإستالم مادة الشاي من السـفارة السـریالنكیة فـي العـراق

.ولم یتم بیان أسباب عدم التوزیع

وزارة الشباب والریاضة. ٢١

-:تقاریر التالیةأصدرت عنها ال
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىزیارات تفتیشیةتقویم اداءتقریر دورينتائج اعمالبیانات مالیة

٢٤٣٢١١٢٢٤
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

ولغایــة ١٥/١٢/٢٠١٥ة للفتــرة مــنوزار الــالزیــارة التفتیشــیة لمخــازنالخــاص ب٢٠١٦/ ١٧/٤فــي ) ٦٦٣٦(تقریــر المــرقمالأظهــر 
:مایلي،٢٢/١٢/٢٠١٥

بجرد الحاویات المبـردة والحدیدیـة والمـواد الملقـاة فـي سـاحات مكشـوفة فـي  مجمـع المدینـة الهیئة الرقابیة المختصةمن خالل قیام
: لوحظ مایليالشبابیة في شارع فلسطین 

للسـرقة ) ضـاغطات هـواء(حاویـة وقـد تعـرض بعـض أجزائهـا) ٢١(بائیـةبلغ عـدد الحاویـات المبـردة العائـدة لمخـزن المـواد الكهر - أ
والموجــه إلــى آمــر قــوة ٢٩/١٢/٢٠١٥فــي ) ٣/٩٥٣خ .م(مكتــب الــوزیر المــرقم/ استنـــادًا إلــى كتــاب وزارة الشــباب والریاضــة
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ذلـك بموجـب مـذكرة الحمایة في الوزارة، ولم یتم تزویدنا بـاإلجراءات القانونیـة بخصـوص الموضـوع أعـاله علـى الـرغم مـن طلـب
.٢٨/٣/٢٠١٦في ) ج/٦٥(والمؤكد علیها بالمذكرة المرقمة٢/٣/٢٠١٦في ) ج/٥٦(الهیئة الرقابیة المختصة المرقمة

حاویـة والتـي تحتـوي علـى مـواد مختلفـة منهـا علـى ) ٩٢(حاویة حدیدیة للكسر مـن إجمـالي عـددها البـالغ ) ١٩(تعرض أقفال - ب
) المـواد اإلنشـائیةد الكهربائیة، المواد المسـتهلكة، الموا(والمتواجدة في شعب) اثاث متنوعأجهزة تكییف، غساالت،(سبیل المثال

.تخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاإمما یتطلب ،و المركز الوطني لرعایة الموهبة الریاضیة
ت، مشـغالت ذاتیـة خاصـة لوحـات كهربائیـة، سـلفا(إلـى سـرقة أجـزاء منهـا مثـل)المولدات الكهربائیـة (مثل تعرض بعض المواد - ج

إلـى قـوة حمایـة الـوزارة ٩/١٢/٢٠١٥فـي ) ٣/٨٥٨خ .م(، وقد قـام مكتـب الـوزیر بتوجیـه الكتـاب المـرقم)بالمولدات الكهربائیة
بشأن ذلك، ولم یتم تزویدنا بآخر اإلجراءات المتخذة من قبـل الـوزارة علـى الـرغم مـن طلـب هیئـة الرقابـة المالیـة المختصـة ذلـك 

وقد أوصى الـدیوان .٢٨/٣/٢٠١٦في ) ج/٦٥(والمؤكدة بالمذكرة المرقمة٢٠/٣/٢٠١٦في ) ج/٥٦(ها المرقمةبموجب مذكرت
.باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ذلك
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الدوائر غیر المرتبطة بوزارة: قسم الثالثال

فدواوین االوقا.١

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىزیارات تفتیشیةتقویم اداءتقاریر الدوریةنتائج اعمالالیةبیانات م
٥٥٦١٢١٢٠

- :وادناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
:دیوان الوقف الشیعي- أ

والتدقیق على حسابات مكتب المفتش عمال الرقابةأنتائجالخاص ب١/١١/٢٠١٦في) ١٨٦٨٥(أظهر التقریر المرقم 
-:المالحظات اآلتیة،٢٠١٥/كانون االول /٣١العام للسنة المنتهیة في 

سترجاع مبالغ قدرها إتضمنت بعض القضایا المحالة من قبل مكتب المفتش العام الى هیئة النزاهة على توصیات 
وٕاحالة المقصرین الى هیئة النزاهة وكما ) نارملیار وخمسمائة وخمسة وثالثون ملیون دی(ملیون دینار ) ١٥٣٥(

- :موضح في الجدول التالي 
االجراءاتالف دینار/المبلغالتفاصیل

إحالة الملف إلى هیئة النزاهة٤٧٠٠٠المخالفات المنسوبة إلى المفتش العام الستغالل منصبه الوظیفي
معة راتب شهري للعلوم اإلسالمیة الجا) ع(استالم عمید كلیة اإلمام الكاظم 

ملیون دینار مخالف) ٤٨(مقداره 
إحالة الملف إلى هیئة النزاهة٤٨٠٠٠٠

من قبل عمید الكلیة ودفع مبالغها دون ) ع(إیجار بنایة كلیة اإلمام الكاظم 
استخدامها

إحالة الملف إلى هیئة النزاهة٤٠٠٠٠٠

إحالة الملف إلى هیئة النزاهة٤٨٠٠٠)ع(الكاظم المخالفات الحاصلة في أعمال لجنة المشتریات في كلیة اإلمام 
إحالة الملف إلى هیئة النزاهة٥٦٠٠٠٠المخالفات الحاصلة في مشروع توسعة إذاعة الیقین

إحالة الملف إلى هیئة النزاهة١٥٣٥٠٠٠المجموع
زینة حیث التزال قید المتابعة من قبله ، ولم یقم المكتب بتقدیم ما یؤید القیام باسترداد تلك المبالغ فعًال وقیدها لصالح الخ

وقد أوصى الدیوان ، ١٧/٢/٢٠١٦في ) ٩(وحسب ما ورد بإجابة المكتب على استفسار الهیئة الرقابیة المختصة المرقم 
سترداد المبالغ المصروفة خالفًا للقوانین إ بضرورة قیام المكتب بمتابعة مدى األلتزام بتنفیذ توصیات اللجان التحقیقیة و 

.  واألنظمة والتعلیمات حفاظًا على المال العام 
:دیوان الوقف السني - ب

والتدقیق على حسابات مدیریة الوقف عمال الرقابةأنتائجالخاص ب١٩/١٢/٢٠١٦في ) ٢٢١٩٦(أظهر التقریر المرقم 
- :، مایلي ٢٠١٥/كانون االول /٣١السني في محافظة واسط للسنة المنتهیة في 

األمالك الوقفیة لالستثمار في مالحظیة الوقف السني في واسط لم یتم اإلعالن عنها وتحدید نوع تم تحدید عدد من 
:عداد التقریر الرقابي وكما في أدناه إاالستثمار ولغایة 

المساحةرقم الملك الوقفي
دونماولك٢م

-٦٧٤الحي/٦٠٦العقار المرقم 
-١٢-داموك٢٩م ٢/١١٠٥٨القطعة المرقمة 

٢١١الحفریة/روبیة/٣٨القطعة المرقمة 
-٧٥٣الصویرة/السراي/٩٩القطعة المرقمة 

.وقد أوصى الدیوان بالتحري عن أسباب عدم االستثمار ومعالجتها 
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أمانـة بغــداد. ٢

-:اصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرمهام تدقیقیة اخرىتدقیق عقودارات تفتیشیةزیتقویم اداءتقریر دورينتائج اعمالبیانات مالیة

٢٢٤١١١٧١٠٣٧
- :وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

الخاص بتقویم أداء سیاسات أمانة بغداد في توفیر المیاه الصالحة للشرب ٢٤/٥/٢٠١٦في ) ٨٧٦٩(ظهر التقریر المرقمأ- أ
- :المالحظات االتیة جمعات التصفیة وٕانشاء وصیانة شبكات الماء الصالح للشرب والماء الخام ،وٕانشاء محطات وم

قــدم اغلــب مشــاریع تصــفیة المــاء العاملــة فــي العاصــمة بغــداد، ممــا أثــر علــى كمیــة المــاء المنــتج، وكــذلك أدى إلــى -أوالً 
ــات الفعلیــة عــن الطاقــات التصــمیمیة والمتاحــة ألغ ــب مشــاریع تصــفیة المــاء بســبب انتهــاء العمــر انخفــاض الطاق ل

التشــغیلي، وقــد أوصــى الــدیوان بإعــادة تأهیــل المشــاریع القدیمــة وٕاجــراء صــیانة شــاملة لهــا لرفــع طاقاتهــا اإلنتاجیــة 
.وتحسین نوعیة الماء المنتج

) ١٠٢٢٠٠٠٠٠٠(للسـكان والبـالغعدم كفایة الماء الصالح للشرب المنتج من قبل دائرة ماء بغداد لالحتیاج الفعلـي-ثانیاً 
ــة المــاء الواصــل للمــواطنین/ ٣م ــث بلغــت كمی ولســنة %) ٣٢(ســنة وبنســبة نقــص/٣م) ٦٩٢٣٩١٠٠٠(ســنة، حی

على سبیل المثال، وقد أوصى الدیوان بإنشاء مشاریع الماء الكبیرة ذات الطاقات اإلنتاجیة العالیة لسد العجز ٢٠١٥
.بالماء المجهز للمواطنین

في مشروع ماء الرشید ومعظم مجمعات تصفیة الماء التابعة ) فیزیاوي، كیمیاوي، بایولوجي(عدم وجود مختبر متكامل-ثالثاً 
إضافة إلـى عـدم . للدائرة، وٕانما یتم إجراء فحصي الكلور والعكورة فقط، وهذا ال یعطي مؤشرًا عن نوعیة الماء المنتج

یــة المحتملــة فــي مــاء المجمعــات وبشــكل یــومي، وقــد أوصــى الــدیوان بإنشــاء معرفــة الملوثــات الكیمیائیــة والبایولوج
أيمختبرات متكاملة في جمیع المشاریع والمجمعات وذلك ألهمیتهـا الكبیـرة فـي معرفـة نوعیـة المـاء المنـتج ولكشـف 

. حالة تلوث بشكل مباشر
بل مختبرات السیطرة النوعیـة لـدائرة مـاء بغـداد عدم إجراء بعض الفحوصات الموجودة ضمن المواصفة القیاسیة من ق-رابعاً 

وقـد أوصـى الـدیوان بتـوفیر ،والمبیدات والنواتج العرضیة للتعقیم) الهایدروكربونات(مثل فحوصات المركبات العضویة
المسـتلزمات المختبریــة المناســبة إلجـراء جمیــع الفحوصــات ضـمن المواصــفات القیاســیة العراقیـة فــي مختبــر الســیطرة 

.ةالنوعی
ترلیـون واربعمائـة وتسـعة وعشـرون (ملیـون دینـار) ١٤٢٩٠٦١(على الرغم مـن قیـام دائـرة مـاء بغـداد بصـرف مبلـغ-خامساً 

ـــار ـــالغ تنمیـــة األقـــالیم) ملیـــار وواحـــد وســـتون ملیـــون دین لألعـــوام مـــنمـــن المـــوازنتین الجاریـــة واالســـتثماریة ومب
اال ان ذلك لم ینعكس على نوعیة )صیانة، إنشاء، توسیع، إعادة تأهیل(شاریع الماءعلى م) ٢٠١٥لغایة ٢٠٠٦(

وكمیة الماء الصالح للشرب، حیث مازالـت العاصـمة بغـداد تعـاني مـن ظـاهرة شـحة المـاء خاصـة فـي فصـل الصـیف، 
وقـوف علـى ظـاهرة وقـد أوصـى الـدیوان بتشـكیل لجـان فنیـة مختصـة للباإلضافة إلى وجود العدید من حاالت التلـوث، 

.شحة المیاه وتردي نوعیته على الرغم من صرف مبالغ طائلة من قبل دائرة ماء بغداد
الخاص بسیاسة أمانة بغداد في جمع ونقل وطمر النفایات الصلبة وٕانشاء ١٨/٨/٢٠١٦في ) ١٣٦٨٢(أظهر التقریر المرقم - ب

:المالحظات االتیةالمحطات التحویلیة ومواقع الطمر الصحي،
عدم تناسب الجهد اآللي والبشري الخاص بجمع ونقل النفایات مع كمیة النفایات البلدیة المطروحة من قبل المواطنین - أوالً 

، وقد واتساع الرقعة الجغرافیة لمدینة بغداد نتیجة تقلیل الجهد اآللي والبشري المؤجر بسبب تقلیل التخصیصات المالیة
التخصیصات المالیة الالزمة لعملیة جمع ونقل النفایات عن طریق توفیر الجهد اآللي أوصى الدیوان بضرورة توفیر

.والبشري
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عدم وجود مواقـع طمـر نظامیـة تعتمـد األسـالیب العلمیـة الصـحیحة فـي طمـر النفایـات وحسـب تعلیمـات المحـددات البیئیـة -ثانیاً 
، حیــث تمتلــك دائــرة المخلفــات الصــلبة )٢٤(المــادة ٢٠١١/لســـنة ) ٣(إلنشــاء المشــاریع ومراقبــة ســالمة تنفیــذها رقــم 

غیـر حاصـلة علـى الموافقـات نتیجـة لعـدم مطابقتهـا للشـروط ) أبوغریـب والنهـروان(والبیئة موقعي طمر غیر نظامیـة فـي 
یـة والمواصفات الخاصة بإنشاء مواقع الطمر، وقد أوصى الدیوان بإنشاء مواقـع طمـر نظامیـة تعتمـد علـى األسـالیب العلم

في طمر النفایات كإنشاء الخالیا لضمان الطمر اآلمن للنفایات والحد من ظاهرة الحرق وانتشـارالنفایات بصـورة عشـوائیة 
.)النهروان(داخل مواقع الطمر واإلسراع في إنجاز موقع الطمر النظامي في الرصافة 

دائرة المخلفات الصلبة والبیئة / غیر مخصصة من قبل أمانة بغدادقیام معظم الدوائر البلدیة بطمر النفایات بمواقع  طمـر -ثالثاً 
على الرغم من تأكید دائرة المخلفات الصلبة والبیئة بوجـوب طمـر مخلفـات الـدوائر البلدیـة بـالمواقع ) النهروان، أبوغریب(

ائرة المخلفات الصـلبة د/ المخصصة، حیث بلغت نسبة النفایات الواصلة إلى مواقع الطمر المخصصة من قبل أمانة بغداد
، وقــد علــى التــوالي٢٠١٦/واألربعــة أشــهر األولــى مــن عــام) ٢٠١٥، ٢٠١٤(لألعــوام %) ٤٤،%٦١،%٧٥(والبیئــة 

أوصى الدیوان بمحاسبة الدوائر البلدیة غیر الملتزمة بمواقع الطمر المحددة من قبل دائرة المخلفات الصلبة والبیئة والتي 
.عشـوائیة وبدون أیة سیطرةتقوم بطمر نفایاتها بأماكن 

منظمات المجتمع المدني. ٣

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
مجموع التقاریرزیارات تفتشیةتقریر دورينتائج اعمالبیانات مالیة

١٣٢١١١٧
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

:جمعیة الهالل األحمر العراقي
:تشفى الهالل األحمر للجراحة العامةمس

للسـنة المالیـة الهالل األحمـر للجراحـة العامـة الخاص بالبیانات المالیة لمستشفى٣١/٧/٢٠١٦في ) ١٢٥٢٢(أظهر التقریر المرقم 
:یةتالمالحظات اآل،٢٠١٥/كانون األول/٣١المنتهیة في 

-:خطة عمل المستشفى-أ
المقدمـة مـن قبـل قسـم اإلحصـاء فـي ٢٠١٥/السـنویة للمستشـفى للسـنةرفقة ضـمن اإلحصـائیاتمن خالل بیانات الجداول الم

-:تم تأشیر ما یليالمستشفى 
حیـث بلغـت نسـبتها ،)الفحـصالتداوي ،االشعة ، تخطیط القلـب،(نخفاض في نسبة تنفیذ خطة المستشفى عن نشاط إ-أوالً 

.على التوالي)% ٥، ١٣، ٦، ٧(
المستشفى خالل السنة الحالیة قیاسًا بإعدادها في السـنة السـابقة إدارةأعداد الخدمات المقدمة من قبل نخفاض في إ-ثانیاً 

حیـــث بلغـــت نســـبة االنخفـــاض فیهـــا ،)اللیـــزكالفحـــص،تخطـــیط القلـــب،،األشـــعةالتـــداوي،(وخاصـــة فـــي مجـــاالت 
.على التوالي)% ٦٢، ٩٤، ٨٦، ٩٢، ٩١(

علـى بإجابتهـاوقد بـررت المستشـفى ،عن السنة السابقة%) ٩٨(نشاط العیادة الخارجیة وبنسبة نخفاض ملحوظ في إ-ثالثاً 
سبب ذلك إلى انخفاض أعداد المراجعین لها بعد ١٢/٤/٢٠١٦في ) ٩(المرقم هیئة الرقابة المالیة المختصةاستفسار

.استحداث العیادة االستشاریة في مستشفى الوالدة
عملیـة فـي السـنة الحالیـة ) ٢٧١(حیـث بلـغ ، العملیات المنفذة خالل السنة مقارنة بالسنة السـابقةأعدادنخفاض في إ-رابعاً 

.عن السنة السابقة%) ٩١(عملیة في السنة السابقة وبنسبة ) ٢٩١٥(بعد أن كان 
-:الموجودات الثابتة-ب

، )طبیعـيعـالج، أجهـزةسـونارجهـاز(والمتمثلـةلـى التقـادمإصالحة للعمل متروكة من سنوات سابقة ممـا یعرضـها أجهزةوجود 
األجهـزةللعمل على هـذه األطباءحدأنه لم تقم المستشفى بالتعاقد مع أإال٢٠٠٦/العالج الطبیعي من سنةأجهزةحیث تم شراء 

.للمستشفىإیراداتفي المستشفى لغرض استغاللها والحصول على األجهزةعن وجود مثل هذه اإلعالنأو



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٦٢(٢٠١٦التقریر السنوي

بنك المركزي العراقيال. ٤

- :أصدرت عنه التقاریر التالیة
مجموع التقاریرعقودنتائج اعمالبیانات مالیة

٤٢٥١١
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

البیانــــــات المالیــــــة للبنــــــك المركــــــزي العراقــــــي كمــــــا فــــــي الخــــــاص ب١٠/٢/٢٠١٦فــــــي ) ٢٥٧٥(المــــــرقم تقریــــــر الأظهــــــر 
-:یةتالمالحظات اآل، ٣١/١٢/٠١٣٢
-:نتیجة النشاط- أ

ـــــق ـــــادن وبعـــــض الـــــدوائر ی ـــــزي العراقـــــي بشـــــطب أرصـــــدة مؤسســـــات وشـــــركات وزارة الصـــــناعة  والمع ام البنـــــك المرك
ــــــــار) ٥٤٨٥٨(والمؤسســــــــات الحكومیــــــــة الظــــــــاهرة ضــــــــمن الحســــــــابات الدائنــــــــة والبالغــــــــة بحــــــــدود  ملیــــــــون دین

دوالر) ٤٦٣٥٦٨٨٩(المعــــــــادل ) وخمســــــــین ملیــــــــار وثمانمائــــــــة وثمانیــــــــة وخمســــــــین ملیــــــــون دینــــــــارأربعــــــــة(
ــــة وتســــعة وثمــــانین دوالر( ــــف وثمانمائ ــــة وســــتة وخمســــین أل ــــون وثالثمائ ــــین ملی وأن هــــذه األرصــــدة ، )ســــتة وأربع

ه فتــــرة مــــا قبــــل تعــــود لــــبعض دوائــــر ومؤسســــات وزارة الصــــناعة والمعــــادن ظهــــرت فــــي ســــجالت البنــــك بهــــدف إدارتــــ
ـــس اإلدارة بكتابـــ ـــرادات األخـــرى بموجـــب موافقـــة مجل ه المـــرقم الحصـــار وتـــم إجـــراء التســـویة لهـــا ضـــمن حســـابات اإلی

وقـــــد أوصـــــى الـــــدیوان ،ولـــــم یـــــتم بیـــــان أســـــباب قیـــــد المبلـــــغ لحســـــاب اإلیـــــرادات،٣/٩/٢٠١٣فـــــي ) ٢/٢٢٤ســـــم(
ــــدات الجهــــات وشــــركات وزارة الصــــناعة والمعــــادن وبعــــ ــــة الظــــاهرة باستحصــــال تأیی ــــدوائر والمؤسســــات الحكومی ض ال

. ضمن الحسابات الدائنة وعدم إجراء تسویات قبل الحصول على تلك التأییدات
-:الحوافز- ب

ـــغ یـــق ـــار) ٤٤٦٤(ام البنـــك بصـــرف حـــوافز لمنتســـبیه خـــالل الســـنة موضـــوع التقریـــر بمبل ـــارات (ملیـــون دین أربعـــة ملی
-:ولدینا بخصوص ذلك ما یلي،)وأربعمائة وأربعة وستون ملیون دینار

المرقمـــــة ) المنحـــــل(اســـــتند البنـــــك بشـــــأن توزیـــــع الحـــــوافز للعـــــاملین علـــــى قـــــرارات مجلـــــس قیـــــادة الثـــــورة -أوالً 
مـــــــع العـــــــرض . علـــــــى التـــــــوالي١٦/١٢/٢٠٠٠و ٣/٧/١٩٩٩و ١٢/٨/١٩٩٧فـــــــي ) ١١٠، ١١٦، ٢١٥(

لمـــدة ســـنة ) ٢(والـــذي تضـــمن نفادیـــة مـــدة القـــرار بالمـــادة )٢١٥(بـــالقرار ) ١١٠(أنـــه قـــد تـــم تعـــدیل القـــرار 
) تســــعین مـــن المئــــة%) (٩٠(واحـــدة، والـــذي بموجبــــه تـــم تحدیــــد النســـبة التــــي تجیـــز للبنـــك اســــتقطاع نســـبة 

ـــر  ـــي یقیمهـــا البنـــك لغی ـــى العملیـــات والخـــدمات الت ـــي عل ـــة للبنـــك المركـــزي العراق مـــن األجـــور والعمـــوالت المتحقق
ــــة  ــــة الممول ــــر الدول ــــذلك فــــأن النســــبة دوائ ــــى المخــــالفین، وب ــــك عل ــــي یفرضــــها البن ــــًا ومــــن الغرامــــات الت مركزی
.)%٩٠(ولیس ) خمسین من المئة%) (٥٠(الواجب تخصیصها هي 

مـــن قواعـــد خدمـــة منتســـبي البنـــك المركـــزي العراقـــي الصـــادرة بموجـــب األمـــر ) ١٩(اســـتند البنـــك إلـــى المـــادة رقـــم -ثانیـــاَ 
والتــــي أعطـــــت المحـــــافظ صــــالحیة إقـــــرار نظـــــام الحـــــوافز ١/٧/٢٠١٣والمـــــؤرخ فـــــي ) ١٣٢٦(اإلداري المــــرقم 

ـــــي الجلســـــة  ـــــم ف ـــــك ت ـــــس إدارة البن ـــــرار نظـــــام الحـــــوافز ومصـــــادقة مجل ـــــًا أن إق ـــــس اإلدارة، علم ـــــة مجل بموافق
ــــــي ) ١٤٩٤( ــــــادة ١٥/١/٢٠١٣ف ــــــي تضــــــمنت الم ــــــة المــــــذكورة والت ــــــل إصــــــدار قواعــــــد الخدم ) ١٩(، أي قب

.الخاصة بالحوافز
حســـاب عمـــوالت الخـــدمات المصـــرفیة، حســـاب عمـــوالت إیـــداع (إن مصـــدر دفـــع الحـــوافز هـــي األبـــواب التالیـــة -ثالثـــاً 

، ولـــم یــــتم )الفئـــات الصـــغیرة مــــن الـــدوالر، حســــاب الغرامـــات والــــنقص والمزیـــف المودعـــة مــــن قبـــل المصــــارف
ـــة ـــر الدول ـــة عـــن عمـــوالت دوائ ـــر الدول ـــر دوائ ـــد فصـــل العمـــوالت لغی ـــدیوان،تأیی ـــد أوصـــى ال بإعـــادة احتســـاب وق

.الحوافز وفقًا للنسب الصحیحة بموجب القرارات النافذة واسترداد المبالغ



المالیة االتحاديدیوان الرقابة 

)٧٢-٦٣(٢٠١٦التقریر السنوي

))المحافظات ومجالسها وهیئات االستثمار((:لقسم الرابعا

-:اتــــالمحافظ-١
-:محافظة بغداد - أ

) ١٣٦٣(لعقـــد المـــرقم ى الـــعوالتـــدقیق نتـــائج أعمــال الرقابـــة الخـــاص ب٩/٢/٢٠١٦فـــي ) ٢٥٥١(المـــرقم تقریـــر الأظهــر -أوالً 
، المبـرم مـع شـركة الرضـوان )تنفیـذ البنیـة التحتیـة فـي قریـة القمـر العصـریة فـي اللطیفیـة(، الخاص بمشروع ٢٠١٣/لسنة

تســعة (ملیــون دینــار ) ٣٩٥٨٥(، بكلفــة إجمالیــة مقــدارها ١١/٣/٢٠١٣العامــة التابعــة لــوزارة الصــناعة والمعــادن بتــاریخ 
مــن المشــروع ضــمن مشــاریع تنمیــة %) ٢٥(لتنفیــذ مانســبته ) وخمســمائة وخمســة وثمــانین ملیــون دینــاروثالثــون ملیــار

شركة مـن أصـل ) ١(والمحال بأسلوب الدعوة المباشرة، حیث بلغ عدد الشركات التي قدمت عطاءتها ٢٠١٣/األقالیم لسنة
-:اآلتیةالحظاتالم،شهر) ٢٤(شركة تم توجیه الدعوة المباشرة الیها وبمدة انجاز ) ٢(
علـى التـوالي قیامهـا بتوجیـه الـدعوة ٦/٣/٢٠١٣في ) ١٢٩٤(و ) ١٢٩٥(بینت المحافظة بموجب كتابیها المرقمین )١(

، إال أنها لم تقدم لنـا مـا یؤیـد اسـتالم الـدعوات مـن قبـل )الرضوان العامة ، الكرامة العامة(المباشرة الى كل من شركتي 
ـــه بموجـــب المـــذكرة المرقمـــة الشـــركات المشـــار إلیهـــا أعـــاله رغـــ ـــي ) ١٥٠(م طلب ـــاب وزارة ٧/٧/٢٠١٥ف ـــًا لكت ، خالف

التأكـد مـن أن كافـة الشـركات (والذي نـص علـى ٢٢/٢/٢٠١١في ) ٢٥٦٨(دائر العقود الحكومیة ذي العدد /التخطیط
.)التي تم توجیه الدعوة المباشرة لها قد قامت باالستجابة بتأیید استالمها وثائق الدعوة المباشرة

مــا یؤیــد قیامهــا بتشــكیل لجنتــي فــتح العطــاءات ودراســة تحلیــل العطــاءات، مــع العــرض بــأن شــركة لــم تقــدم المحافظــة )٢(
، وتم توقیع العقد معها ٧/٣/٢٠١٣في ) ١٠٥٩(ي والتجاري بموجب كتابها المرقم الرضوان العامة قدمت عرضها الفن

.وقد أوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرات أعاله،مما یدل على شكلیة إجراءات اإلحالة١١/٣/٢٠١٣بتاریخ 
)٧(الخــاص بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى عقــد المناقصــة المرقمــة٤/٥/٢٠١٦فــي ) ٧٥٠٧(أظهــر التقریــر المــرقم-ثانیــاً 

-:یةت، المالحظات اآل٢٠١٤/ لسنة
وتوقیــــع العقــــد فــــي ١٥/١/٢٠١٥فــــي ) ١٨٢/ت(قیــــام المحافظــــة بإحالــــة المناقصــــة بموجــــب كتــــاب اإلحالــــة المــــرقم)١(

ـــى قـــانون الموازنـــة العامـــة االتحادیـــة لســـنة٥/٢/٢٠١٥ ـــي ٢٠١٥/مـــع الشـــركة المتعاقـــد معهـــا قبـــل المصـــادقة عل ف
ـــاریخ ١٠/٢/٢٠١٥ ـــدة الرســـمیة بت ـــًا للفقـــرة١٦/٢/٢٠١٥، ونشـــرها فـــي الجری مـــن ) ٢(، وٕاطـــالق التخصیصـــات، خالف

مـن قـانون العقـود ) ١٠(مـن القسـم) ب(والفقـرة٢٠٠٤/لسـنة) ٩٥(م رقـممن قـانون اإلدارة المالیـة والـدین العـا) ٩(القسم
.٢٠١٣/من تعلیمات تنفیذ الموازنة لسنة ) ٧(من المادة) أ(، وأحكام الفقرة٢٠٠٤/لسنة) ٨٧(العامة رقم

ة الخاص بتشكیل لجنة مركزیة لفتح العطاءات العنـاوین الوظیفیـ٢٣/١/٢٠١٤في) ٥(عدم تضمین األمر اإلداري المرقم)٢(
ألعضــاء اللجنــة، وكــذلك عــدم إشــراك ممثلــین عــن مجلــس المحافظــة والجهــة المســتفیدة فــي اللجنــة المــذكورة، خالفــًا 

، ولم یـتم تزویـد هیئـة الرقابـة المالیـة )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم) ثالثاً -٦(للمادة
لمـــذكورة أعـــاله، علـــى الـــرغم مـــن طلـــب الهیئـــة ذلـــك بموجـــب المـــذكرة المختصـــة بالعنـــاوین الوظیفیـــة ألعضـــاء اللجنـــة ا

وقـد طلـب الـدیوان ،٥/٤/٢٠١٦٠فـي ) ٧٢(والمؤكـدة علیهـا بموجـب المـذكرة المرقمـة٨/١١/٢٠١٤فـي) ٢٧٣(المرقمة
٠التحقیق في ذلك

زمة للتـدقیق لغایـة تـاریخ إعـداد عدم قیام المحافظة بتزوید هیئة الرقابة المالیة المختصة ببعض األولیات والمعلومات الال ) ٣(
،علـى )المعـدل(٢٠١١/لسـنة) ٣١(من قانون دیـوان الرقابـة المالیـة االتحـادي رقـم ) رابعاً /٢(التقریر الرقابي، خالفًا للمادة

٨/٩/٢٠١٥فـــي ) ٣٣٤(و) ٢٠٧(و) ٢٠١(الــرغم مـــن طلـــب هیئـــة الرقابـــة المالیــة المختصـــة بموجـــب مـــذكرات الهیئـــة
ســالمة الموقــف القــانوني للشــركة، عقــد تأســیس الشــركة، (علــى التــوالي  والمتمثلــة٢١/١٢/٢٠١٥و ١٠/٩/٢٠١٥و

منهاج تقدم العمل محضر استالم الموقـع، وصـل شـراء شـروط المناقصـة، نسـخة مـن دراسـة الجـدوى الفنیـة واالقتصـادیة 
٠دیوان التحقیق في ذلكوقد طلب ال،)المصادق علیها من وزارة التخطیط مع بیان اسم الجهة التي قامت بإعدادها
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- :محافظة النجف األشرف- ب
تجدید بالخاص، ١٢/١١/٢٠١٥في ) ٨٢٣٣(الخاص بتدقیق العقد المرقم ٧/٢/٢٠١٦في ) ٢٣٢٣(أظهر التقریر المرقم 

)نارأربعمائة وتسعة وستین ملیون دی(ملیون دینار ) ٤٦٩(بمبلغ إجمالي مقداره عقد تجهیز حزم البث لقناة النجف األشرف
ولغایة ) ١/١٠/٢٠١٥(إماراتیة الجنسیة وبمدة تنفیذ تبدأ من -) بزنس هایتك سولیو شنز(المحال بعهدة شركة 

، ضمن الموازنة التشغیلیة لمحافظة النجف األشرف ، عدم االلتزام ببعض الضوابط الملحقة بتعلیمات تنفیذ )٣١/٩/٢٠١٦(
:، وكما یلي٢٠١٤/لسنة) ٢(العقود الحكومیة رقم 

تضمن العقد تاریخ سریان المدة التعاقدیة قبل تاریخ التوقیع والمصادقة علیه، مما یشیر إلى مباشرة الشركة بالعمل -أوالً 
).٤(من الضوابط رقم ) أوالً (قبل إبرام العقد، خالفًا للفقرة 

یسمح بالتجدید إضافة إلى قامت محافظة النجف األشرف بتجدید العقد بالرغم من عدم وجود نص في العقد األصلي- ثانیاً 
).٩(من الضوابط رقم ) ٣(اختالف شروط عقد التجدید عن العقد األصلي خالفا للفقرة 

.وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة المالحظات أعاله
- :محافظة دیالى- ج

نتائج أعمال الرقابة والتدقیق على عقود تنمیة األقالیم لمحافظة الخاص ب٨/٢/٢٠١٦في ) ٠٢٤٣(المرقم تقریر الأظهر - أوالً 
اتعشرة ملیار (ملیون دینار ) ١٠٦٨١(جمالي إعقد، وبمبلغ ) ١٣(وعددها ٣١/١٢/٢٠١٣دیالى للسنة المنتهیة في 

احد عشر ملیار ومائة وواحد وتسعین (ملیون دینار ) ١١١٩١(، وبكلفة تخمینیة )وستمائة وواحد وثمانین ملیون دینار
والمحالة على شركات عراقیة الجنسیة بأسلوب ٢٠١٣/محسوب على مشاریع برنامج تنمیة األقالیم لسنة) ملیون دینار

-:اآلتیةالمشتركةالمالحظاتالمناقصة العامة عن طریق أوطأ العطاءات
-:خطابات الضمان)١(

لكتـاب األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء ب رسـمي صـادر مـن المصـرف، خالفـًا◌ً استالم خطابات الضمان بـدون كتـا) أ(
.، وقد أوصى الدیوان بالتحقق من ذلك ومحاسبة المقصرین٤/٢/٢٠١٣في ) ٢٢٩٩(المرقم 

عـدم تمدیـد بعــض خطابـات الضــمان الخاصـة بأمانـات حســن التنفیـذ بــالرغم مـن اسـتحقاقها، خالفــًا لكتـاب األمانــة )ب(
:، وكما یلي٤/٢/٢٠١٣في ) ٢٢٩٩(لس الوزراء المرقم العامة لمج

تاریخ انتهاء فترة الصیانةتاریخ االنجاز التعاقديتاریخ االستحقاقاسم المصرف مصدر الخطابرقم خطاب الضمانرقم العقد
١٠/١١/٢٠١٤١٠/٢/٢٠١٥١٠/٢/٢٠١٥االقتصاد لالستثمار والتمویل٢٠١٣/ب/٥٦٦٠٨/٥٩٧٢
١٤/٣/٢٠١٤١٥/٢/٢٠١٥١٥/٢/٢٠١٦االقتصاد لالستثمار والتمویل٢٠١٣/ب/٥٩٦٠٨/٥٩٧٦
١٧/١٠/٢٠١٤٢٢/٧/٢٠١٥٢٢/٧/٢٠١٦االقتصاد لالستثمار والتمویل٦٣٦٣٨/١٣٥/٠٢٨٠٤٥

.موضوع الفقرة أعالهد أوصى الدیوان بإجراء التحقیق بوق
:التعاقد) ٢(

، )صفر(لوجود تعارضات في موقع المشاریع ونسب االنجاز الفني ) المشار إلیها أدناه(المباشرة بالعمل للعقود عدم ) أ(
:، وكما یلي)و-أوالً - ٣(المادة )لمعدلةا(٢٠٠٨/لسنة) ١(خالفًا لتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

التفاصیلاسم المشروعرقم العقد
١/٣٩٢صف على القطعة ١٨ة بناء مدرس١٢/١٢/٢٠١٣في ٥٢

الحلفاویة/٢١مقاطعة 
وجود أنابیب ماء في القطعة المخصصة للمشروع 

٢٥/٨/٢٠١٥حسب تقریر سیر العمل المؤرخة 
صف على ١٢بناء مدرسة ابتدائیة ١٢/١٢/٢٠١٣في ٥٨

األسود/٨مقاطعة /٩/٥٢٠مرقمة القطعة ال
موقع المشاریع مستنقع مائي منخفض عن مستوى 

متر) ١,٥(الطریق بما یقارب 
٢١مقاطعة ٣٧لم یتم استمالك القطعة صف الموالح١٢بناء مدرسة ابتدائیة ١٢/١٢/٢٠١٣في ٦٠

الح موقع المشروعالمو / 
.وقد أوصى الدیوان بإجراء التحقیق بالموضوع
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وقــد أوصــى العقــد والمــدد اإلضــافیة والتوقــف، بــالرغم مــن انتهــاء مــدة) ٦٣-٦١-٥٦-٥٣(نجــاز العمــل للعقــود إعــدم ) ب(
.التحقیق بالموضوعبالدیوان 

بعض المشاریع عن المباشـرة التعاقدیـة، خالفـًا للمـادة الثانیـة واألربعـون مـن شـروط المقاولـة التأخر بالمباشرة الفعلیة ل) ج(
یعتبر تاریخ نفـاذ المقاولـة تاریخـًا لمباشـرة المقـاول واالسـتمرار فیهـا بالسـرعة (لألعمال الهندسیة المدنیة التي تضمنت 

رة أیــام مــن تــاریخ توقیــع العقــد وكمــا فــي العقــودعلمــًا أن تــاریخ نفــاذ المقاولــة بموجــب العقــد هــو بعــد عشــ). الممكنــة
وقــد طلــب الــدیوان بــإجراء التحقیــق مــن أســباب . علــى التــوالي٢٥/١٢/٢٠١٣و ٢٢/١٢فــي ) ٦٣-٥٩-٥٥-٥٤(

.التأخیر بالمباشرة واتخاذ اإلجراءات حسب النتائج
مـن ) و-أوال-٣(ائق المناقصـة، خالفـًا للمـادة عدم إزالة المشاكل المتعلقـة بموقـع العمـل لـبعض المشـاریع قبـل إعـداد وثـ) د(

ـــذ العقـــود الحكومیـــة رقـــم  ـــة(٢٠٠٨/لســـنة) ١(تعلیمـــات تنفی ـــي ) ٥٢،٦٠(، وكمـــا فـــي العقـــدین المـــرقمین )المعدل ف
١٢/١٢/٢٠١٣Kوقد أوصى الدیوان بإجراء التحقیق واتخاذ اإلجراءات على ضوء النتائج.

الخــاص بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى عقــود برنــامج تنمیــة األقــالیم ٤/٥/٢٠١٦فــي ) ٧٥٤٩(أظهــر التقریــر المــرقم-نیــاً ثا
تســعة ملیــارات (ملیــون دینــار) ٩٦٣٣(عقــد وبمبلــغ إجمــالي) ٢٤(عــددها ٣١/١٢/٢٠١٣لمحافظــة دیــالى للســنة المنتهیــة 

-:المشتركة االتیة المحال على عدة شركات عراقیة الجنسیة المالحظات ) وستمائة وثالث وثالثون ملیون دینار
عدم تثبیت أسعار لجنة اعتدال األسعار على الكشـوفات التخمینیـة لبیـان مـدى مالئمتهـا لألسـعار السـائدة فـي األسـواق، ) ١(

.٢٦/٢/٢٠١٤ولم تشكل اللجنة لغایة ٩/٥/٢٠١٣في ) ١١٩٦(حیث تم إلغاء اللجان المذكورة بموجب األمر اإلداري
فـي ) ٨٥٤٦(رغم مـن إصـدار أوامـر غیـار لـبعض العقـود، خالفـًا إلعمـام وزارة التخطـیط بالعـددعدم تنظیم ملحق عقـد بـال) ٢(

أي تغییــر یحــدث بعــد توقیــع العقــد یجــب أن یعــالج بملحــق عقــد ویكــون جــزء ال یتجــزأ مــن (الــذي تضــمن١٤/٤/٢٠١٣
عند صرف الذرعة األولى وكما فـي علمًا أنه لم یتم استیفاء رسم الطابع المالي عند توقیع العقد وتم استیفاءه. )العقد

). ١٠٦(و) ١٠٥(و) ١٠١(و) ٩٨(و) ٩١(و) ٨٩(العقود
،وقد أوصى الدیوان التحقیق بخصوص الفقرات اعاله

-:محافظة القادسیة-د 
ادسیة للسنة المالیة المنتهیـة نتائج أعمال الرقابة والتدقیق لمحافظة القالخاص ب٢٠/١/٢٠١٦في ) ١٣١١(المرقم تقریر الأظهر 

-:یةآلت، المالحظات ا، ٣١/١٢/٢٠١٥في 
-:تنظیفات المدن-أوالً 

تم تعزیز بعض مستندات الصرف الخاصة بأجور عمال التنظیف بصورة ضوئیة لهویة األحوال المدنیة للعامل ال تتطابق )١(
.یة الجنسیة دون اعتراض قسم الرقابة الداخلیةمعلوماتها مع المعلومات المثبتة في سجل األساس المدني في مدیر 

تم تعزیز بعض مستندات الصرف الخاصة بصرف أجور عمال التنظیف بنسخ ضوئیة لبصمة اإلبهام مـن قـوائم مصـروفة )٢(
في القوائم المرفقة، إضافة إلى وجود تشابه فـي ةفضًال عن زیادة عدد البصمات عن أعداد أسماء العمال المدرج. سابقاً 
.ض اآلخر دون اعتراض قسم الرقابة الداخلیةالبع

تعزیـزًا لعملیـة الصـرف غیـر واضـحة المعـالم بالنســبة العمـالتـم قبـول نسـخ مـن هویـات األحـوال المدنیـة الخاصـة بـبعض )٣(
.دون اعتراض قسم الرقابة الداخلیة) رقم الهویة ، صورة صاحب الهویة ، تاریخ المیالد(للمعلومات مثل 

ت الصـــرف بتوقیـــع عمـــال التنظیـــف تأییـــدًا لصـــحة عملیـــة الصـــرف ودون اعتـــراض قســـم الرقابـــة عـــدم تعزیـــز مســـتندا)٤(
وقد طلب الدیوان بإجراء التحقیق وتحدید المسؤولیة التقصیریة ومحاسبة المقصر واسـترجاع المبـالغ المصـروفة ،الداخلیة

.بغیر استحقاق
-:المتطلبات التنظیمیة-ثانیاً 

ظة بتنسیب عدد من موظفیهـا للعمـل فـي مجلـس محافظـة الدیوانیـة، إال أن مـدیر قسـم المـوارد البشـریة فـي المحافقیام
أن األســماء المــذكورة لیســت ضــمن ٦/١١/٢٠١٥مجلــس المحافظــة أیــد للهیئــة المختصــة بموجــب المطالعــة بتــاریخ 
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اثلة وٕاجراء التحقیق ومحاسبة المقصـر األسماء المنسبة للعمل في المجلس، وقد طلب هذا الدیوان بحصر الحاالت المم
.ومعرفة مكان تواجد المنسبین

- :محافظة البصرة-هـ
) ٤٣٩/١٩٣(لـى العقـدین المـرقمین عالخاص بنتائج اعمال الرقابة والتـدقیق ٢/٢/٢٠١٦في ) ٢١١٩(المرقم رأظهر التقری

ــود الحكومیــة /ة البصــرةعلــى التــوالي لمحافظــ١٨/١١/٢٠١٢و ١١/١٢/٢٠١٢فــي ) ٣٥٧/١٤٠(و بكلفــة ،مدیریــة العق
، ) مائة وتســـعة وثالثـــون ملیـــون دینـــارســـبعة وأربعـــین ملیـــار وخمســـ(ملیـــون دینـــار ) ٤٧٥٣٩(تعاقدیـــة إجمالیـــة مقـــدارها 

:اآلتیةالمالحظات
ن المنفـذ كـم ذهابـًا وٕایابـًا مـ/٢٨الزبیـر بطـول -تأهیل طریق سـفوان(مشروع ١١/١٢/٢٠١٢في ) ٤٣٩/١٩٣(العقد -أوالً 

ثالثـة وعشـرین ملیـار وتسـعمائة وسـتة (الف دینـار ) ٢٣٩٠٦٥٠٠(بكلفة تعاقدیة ) السیطرة البحریة-الحدودي سفوان
، المحال على مؤسسة العصب اإلماراتیة للنقلیـات والمقـاوالت العامـة بمـدة تنفیـذ تعاقدیـة )مالیین وخمسمائة الف دینار

یوم ) ٤٨٠(، انتهت الفترة التعاقدیة المعدلة للمشروع البالغة ١٢/١/٢٠١٣یوم اعتبارًا من تاریخ المباشرة في) ٢٧٠(
یـوم بـالرغم مـن قیـام المحافظـة بتوجیـه إنـذار للشـركة ) ١٤٩(بعد احتساب فتـرة التوقـف البالغـة ٣/١٠/٢٠١٤بتاریخ 

ت نسبة اإلنجاز ، حیث بلغ٤/٦/٢٠١٤وٕانذار نهائي بتاریخ ٥/٥/٢٠١٤وتنبیه بتاریخ ١٣/٤/٢٠١٤المنفذة بتاریخ 
بذات التاریخ، مما یؤشر تلكؤ الشركة %) ١٠٠(علمًا أن المخطط لها . ٢٤/٥/٢٠١٥لغایة %) ٤٧(المادي للمشروع 

مـن شـروط العقـد التـي تقضـي ) ٧(في تنفیذ المشروع ولم تقم المحافظة بأي إجراء قانوني وٕاداري بحقها، خالفًا للفقـرة 
لطـرف الثـاني بالتزاماتـه أو عنـد تلكئـه فـي تنفیـذ العقـد سـحب العمـل مـن الطـرف یحق للطـرف األول وعنـد اإلخـالل ا(بـ

الثاني وتنفیذه على نفقة الطرف الثاني بعد توجیـه إنـذار نهـائي لـه بمـدة التتجـاوز أربعـة عشـر یومـا وأدراج اسـمه فـي 
).القائمة السوداء

یل التصــامیم المعــدة وتجهیــز وتنفیــذ شــبكات إعــداد الدراســة وتعــد(مشــروع ١٨/١١/٢٠١٢فــي ) ٣٥٧/١٤٠(العقــد -ثانیــاً 
، )ومحطات مجاري میاه األمطار والثقیلة والخطوط الناقلة مع إنشاء مشروع معالجة للمجاري الثقیلـة فـي ناحیـة النشـوة

ثالثة وعشرین ملیار وستمائة (ألف دینار ) ٢٣٦٣٢٧٥٠(بكلفة تعاقدیة ) مفتاح بالید(المنفذ بطریقة المشروع الجاهز 
المحــال علــى شــركة المشــرق الهندســیة للمقــاوالت وشــركة ). ان وثالثــون ملیــون وســبعمائة وخمســین ألــف دینــارواثنــ

، بمـدة تنفیـذ ٨/٧/٢٠١٢فـي ) ٢٣١٢٨/١١٦(إنشاءات البصرة للمقاوالت المتشاركتین بموجب عقد المشاركة المـرقم 
) ٢٠٣(تم منح الشركة المنفذة فترة توقـف ، لوحظ٢٣/١٢/٢٠١٢یوم اعتبارًا من تاریخ المباشرة في ) ٥٦٠(تعاقدیة 

مدیریـة العقـود الحكومیـة المـرقم / ، اسـتنادًا إلـى كتـاب محافظـة البصـرة٢٥/٨/٢٠١٣إلـى ٣/٢/٢٠١٣یوم للفترة مـن 
، ممــا یؤشــر عــدم )عــدم تخصــیص قطعــة أرض لغــرض إنشــاء وحــدة معالجــة(بســبب ٢/١٢/٢٠١٣فــي ) ٢٠٩٨١/أ(

ــة مســتلزمات تنفیــذ المشــروع مــ ــرة تهیئ مــن تعلیمــات تنفیــذ العقــود ) ز-أوال-٣(ن قبــل الجهــة المســتفیدة، خالفــًا للفق
.)ةعدلالم(٢٠٠٨/لسنة) ١(الحكومیة رقم 

.وقد أوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرات الواردة في أعاله
-:محافظة كربالء-و

الخاص بنتائج أعمال الرقابـة والتـدقیق علـى المبـالغ المصـروفة للمناسـبات ٤/٩/٢٠١٦في ) ١٤٧٧٠(أظهر التقریر المرقم 
:المالحظات اآلتیة، ٢٠١٥/كانون األول/٣١الدینیة لمحافظة كربالء المقدسة للسنة المالیة المنتهیة في 

) ثالثمائـة واثنـان وعشـرون ملیـون دینـارسـبعة ملیـارات و (دینار ملیون ) ٧٣٢٢(بلغ إجمالي المبالغ المصروفة خالل السنة 
المسجلة ضمن ) خمسة وعشرون ملیار دینار(ملیار دینار ) ٢٥(للمناسبات الدینیة من المبلغ المخصص لهذا الغرض البالغ 

وبعض حاالت التسـویة القیدیـة للسـلف الممنوحـة لتغطیـة المناسـبات الدینیـة ) االحتفاالت/مستلزمات خدمیة(الموازنة الجاریة 
-:، وكما موضح في الجدول أدناه)سبعین ملیار دینار(ملیار دینار ) ٧٠(للسنوات السابقة من تخصیص الـ
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)٧٢-٦٧(٢٠١٦التقریر السنوي

٢٠١٥/التخصیص لسنةتاریخ الزیارةالمناسبة
)ملیار دینار(

التمویل
)ملیار دینار(

٢٠١٥/المبلغ المصروف لسنة
)دینار(

٣/٦/٢٠١٥شعبان) ١٥(زیارة 
٢٥

١٥٩٨٨٢٨١٠٠٠
١٢٧٠٠٨٥٣٥٠--- ٢٤/١٠/٢٠١٥زیارة العاشر من محرم

صفر) ٢٠(زیارة 
)الزیارة األربعینیة(

٣/١٢/٢٠١٥٩٥٠٦٤١٠٢٦٧٨

٢٥٢٤٧٣٢٢٤٦٩٠٢٨وعــــالمجم
-:ولدى هیئة الرقابة المالیة المختصة بصدد ذلك اآلتي

إال أن إجمـــالي المبـــالغ الممولـــة مـــن ) ر دینـــارخمســـة وعشـــرون ملیـــا(ملیـــار دینـــار ) ٢٥(بـــالرغم مـــن تخصـــیص مبلـــغ -أوالً 
، وأن المصـــــروف الفعلـــــي كمـــــا فـــــي )أربعـــــة وعشـــــرون ملیـــــار دینـــــار(ملیـــــار دینـــــار ) ٢٤(قبـــــل وزارة المالیـــــة بلغـــــت 

، والــــذي یشــــكل )وثالثمائــــة واثنــــین وعشــــرین ملیــــون دینــــاراتســــبعة ملیــــار (دینــــار ) ٧٣٢٢(بمبلــــغ ٣١/١٢/٢٠١٥
ـــــالغ الممو %) ٣١(نســـــبة  ـــــة ومـــــن المب ـــــل الخـــــاص %) ٢٩(ل ـــــغ التموی ـــــالغ المخصصـــــة دون اســـــتثمار مبل مـــــن المب

ــــارات ل ــــرض تقــــدیم أفضــــل الخــــدمات للزائــــرین،بالزی ــــل الخــــاص غ ــــن مبلــــغ التموی ــــد أوصــــى الــــدیوان باالســــتفادة م وق
.بالزیارات لتقدیم الخدمات بالمستوى المطلوب

وكیفیة توزیعـه ٢٠١٥/ج عمل لمبلغ التخصیص المحدد لسنة عدم وجود خطة مسبقة للمحافظة، كما ولم یتم إعداد برنام-ثانیاً 
وقـد أوصـى الـدیوان بضـرورة قیـام ،)صـفر٢٠شـعبان، العاشـر مـن محـرم الحـرام، ١٥(والصرف منه علـى الزیـارات الدینیـة 

ــة الرق ــد الهیئ ــة المشــار إلیهــا أعــاله، وتزوی ــارات الدینی ــة الزی ــامج عمــل لتغطی ــة المحافظــة بإعــداد خطــة مســبقة أو برن ابی
تـأجیر آلیـات، (حسـب أوجـه الصـرف ٣١/١٢/٢٠١٥المختصة بالمبالغ المصـروفة لتغطیـة نفقـات الزیـارات الدینیـة لغایـة 

٠)الخ...صیانة آلیات، إكساء شوارع، مكافات ،
جــرى الصــرف علــى مشــروع تأهیــل طریــق الشــبانات مــن المبــالغ المخصصــة للزیــارات الدینیــة، وتــم تبویبهــا علــى حســاب -ثالثــاَ 

مائتـان وسـبعة (دینـار ) ٢٢٧٩٨٦٢٠٠(بمبلـغ ٣٠/١٢/٢٠١٥بتـاریخ ) ١٣٩٠٥(االحتفاالت في مستند الصرف المرقم 
. ، علمًا أن المشروع المذكور ال عالقـة لـه بالزیـارات الدینیـة)وعشرون ملیون وتسعمائة وستة وثمانون ألف ومئتان دینار

، ١٤/٨/٢٠١٦في ) ٥٦٤(المختصة ذلك بموجب مذكرتها المرقمة ولم تبرر المحافظة األسباب رغم طلب الهیئة الرقابیة
. وقد أوصى الدیوان بأن یتم الصرف من تخصیص الزیارات الدینیة لألغراض التي تصب في خدمة الزائرین 

ن ثالثـة مالیـی(دینـار ) ٣٤٥٢٤٠٠(وجود خطأ في مبلغ الوصـوالت الخاصـة بشـراء مـادة الصـمون الحجـري بفـرق مقـداره -رابعاً 
، یمثـل زیـادة بالصـرف، ولـم یـتم مالحظتـه مـن قبـل التدقیــق الـداخلي فـي )وأربعمائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائـة دینـار

فــي ) ٤٠٧(رتها المرقمـة المحافظـة، ولـم تبــین المحافظـة األســباب، رغـم طلــب الهیئـة الرقابیــة المختصـة ذلــك بموجـب مــذك
. ومحاسبة المقصرینوقد أوصى الدیوان بإجراء التحقیق، ١٦/٦/٢٠١٦

-:مجالس المحافظات-٢
-:مجلس محافظة األنبار-أ 

ــة والتــدقیق علــى أنشــطة وحســابات مجلــس ٦/٦/٢٠١٦فــي )  ٩٦٢٠(تقریــر المــرقمالأظهــر  ــائج أعمــال الرقاب الخــاص بنت
-:یةت، المالحظات اآل٢٠١٥/ ٣١/١٢محافظة األنبار للسنة المالیة المنتهیة في 

-:النقدیــة–أوالً 
لـــدى مصـــرف الرافـــدین فـــرع ) ١١٣٢٢(تـــم ســـحب مبلـــغ نقدیـــة مـــن الحســـاب الجـــاري المـــرقم٢٦/٥/٢٠١٥بتـــاریخ 
، ولم یتم تزوید هیئـة )ملیار وسبعمائة وثمانیة ثالثون ملیون دینار(ملیون دینار) ١٧٣٨(بلغ مجموعها٣٥٦/األنبار

صـــرف تلـــك المبـــالغ علـــى الـــرغم مـــن طلبهـــا ذلـــك بموجـــب مـــذكرتیها الرقابـــة المالیـــة المختصـــة باألولیـــات الخاصـــة ب
-:على التوالي، وكما مفصل أدناه١٨/١/٢٠١٦و ١٤/١/٢٠١٦في ) ١٤(و) ١٢(المرقمتین
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)٧٢-٦٨(٢٠١٦التقریر السنوي

دینار/المبلغ رقم الصكت
١١٧٥٨٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٢١٧٥٩٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٣١٧٦٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٤١٧٦١٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٥١٧٦٢٣٣٧٩٩٨٠٣٠

١٧٣٧٩٩٨٠٣٠المجموع
.أعالهبما وردوقد أوصى الدیوان بالتحقیق 

-:العقـود-ثانیاً 
المرقمــة) ١٠(زقــاق) ٦٠١(شــارع األمیــرات محلــة/ قیــام مجلــس محافظــة األنبــار باســتئجار الــدار الواقعــة بالمنصــور

، وببدل ١/٨/٢٠١٦ولغایة ١/٨/٢٠١٥ء من لمدة سنة ابتدا) ٤٥٤٦(من المؤجر بموجب عقد اإلیجار المرقم) ٢٠(
-:، ولدینا بخصوص ذلك المالحظات اآلتیة)خمسة وأربعون ألف دوالر أمریكي(دوالر) ٤٥٠٠٠(إیجار مقداره

. توقیع العقد من قبل مدیر مكتب رئیس المجلس كمستأجر ولیس رئیس المجلس)١(
یـات الخاصـة بصـرف مبلـغ اإلیجـار، علـى الـرغم مـن طلبهـا بموجـب عدم تزوید هیئة الرقابة المالیة المختصة باألول)٢(

، ولدى قیامنا بتدقیق جمیع سندات الصرف التي زودنـا بهـا قسـم الحسـابات للفتـرة ٢٢/٣/٢٠١٦في ) ٣٤(المذكرة
.لم نالحظ صرف المبلغ٣١/١٢/٢٠١٥ولغایة ٢٥/٥/٢٠١٥من 

لمـدة ) ١٠٧(بموجب عقـد اإلیجـار المـرقم) ١٩(زقاق) ٢١١(قیام المجلس باستئجار شقة سكنیة في الحارثیة محلة)٣(
ملیـون وأربعمائـة (دینـار) ١٤٠٠٠٠٠(، وببـدل إیجـار شـهري مقـداره١/٤/٢٠١٦إلـى ١/٤/٢٠١٥سنة تبدأ مـن 

دم مـــن قبـــل مــدیر الحســـابات بتـــاریخ مهمــة وحســـب الطلـــب المقــالمســـتندات اللغـــرض الحفــاظ علـــى ) ألــف دینـــار
-:ك ما یلي، ولدینا بشأن ذل١٩/٤/٢٠١٥
.تم توقیع العقد من قبل موظف بعنوان كاتب منسب من دائرة صحة األنبار إلى المجلس)أ(
.٢٥/٥/٢٠١٥تم استئجار الشقة قبل وقوع مدینة الرمادي خارج سیطرة الحكومة بتاریخ ) ب(

.رد في أعالهوقد طلب الدیوان التحقیق بما و 
-:محافظة میسانمجلس -ب

مجلــس علـى أنشــطة وحسـابات بنتــائج أعمـال الرقابــة والتـدقیق الخـاص٩/٨/٢٠١٦فـي ) ١٥١٦٢(أظهـر التقریـر المــرقم 
:  یةت، المالحظات اآل٣١/١٢/٢٠١٥محافظة میسان للسنة المنتهیة في 

-:واألنظمة والتعلیمات النافذةلفات في تطبیق القوانین االمخ-أوالً 
تجاوزت أعداد السیارات المخصصة لموكب المحافظ ونائبي المحافظ ومسؤولي الوحدات اإلداریة التابعـة للمحافظـة عـن 

، ٢٨/١/٢٠١٦فـي ) ١٢٣٦(الحد المقرر، حسب ما جاء بكتاب محافظة میسان  قسم اإلدارة العامة والخدمات المرقم 
-:، كما مبین في أدناه)أوالً –٤،٥(الفقرتین ) ٤٨(المادة ٢٠١٥/ن الموازنة العامة لسنةخالفًا لقانو

التجاوزالعدد الفعليعدد السیارات  بموجب القانونالبیان
٢١٣١١المحافظ

١٥٤النائب األول
١٥٤النائب الثاني

٢٢١قائم مقام علي الغربي
١٢١قائم مقام قضاء المیمونة

١٢١العزیزة/مدیر الناحیة 
١٢١المشرح/مدیر ناحیة 

. أعاله مستقبالً وعدم تخصیص أكثر من العدد المقرر وقد أوصى الدیوان بضرورة االلتزام بالتعلیمات 
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: مشاریع الموازنة االستثماریة-ثانیاً 
الحذف واالستحداث لعدد من المشاریع المنفذة من قبـل الشـركات والمقـاولین دون إصـدار قیام المحافظ بإصدار أوامر 

١٤/٤/٢٠١٣فــي ) ٤/٧/٨٥٤٦(دائــرة العقــود الحكومیــة العامــة المــرقم / ملحــق عقــد، خالفــًا لكتــاب وزارة التخطــیط
ة، إنشــاء تقــاطع حــي مــع رفــع الشــبكة القدیمــ) ١١(تأهیــل الشــبكة الكهربائیــة مقاطعــة (وكمــا فــي أمثلــة المشــاریع 

وقـد أوصـى الـدیوان بضـرورة ، )الحسین في مركز المحافظة، إنشاء جسر السراي الحدیدي المعلق فـي مدینـة العمـارة
االلتزام بكتاب وزارة التخطیط وٕاصدار ملحق عقد للمشاریع التي تم إصدار أوامر حذف واستحداث لها ضمانا لحقوق 

.الطرفین
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القطاع المختلط:القسم الخامس

-:صدرت عنه التقاریر التالیةأ

مجموع التقاریرزیارات تفتیشیةنتائج اعمالبیانات مالیة

٢٩٢٧٣٥٩
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

-:المالحظات المشتركة-١
.نة بالطاقات التصمیمیة والمتاحة وألغلب الشركاتة مقار ذتدني مستویات الطاقات المخطط-أ

.انخفاض اإلنتاج الفعلي قیاسًا بالطاقات التصمیمیة والمتاحة والمخططة لمعامل الشركات-ب
.انخفاض نسبة المبیعات المتحققة مقارنة بالمبیعات المخططة وألغلب منتجات الشركات-ج
و حققـــــت نســـــب ضـــــئیلة عـــــن اســـــتثماراتها المالیـــــة  مـــــن مجمـــــوع لـــــم تحقـــــق بعـــــض الشـــــركات أیـــــة عوائـــــد أ-د

-:األخرى وكما مبین في الجدول أدناهالجهاتلدى مساهماتها
ملیون دینار/مجموع مساهمتها الجهة

الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیاویة 
والبالستیكیة

١٣٧٣

١١١٠الشركة العراقیة لتصنیع وتسویق التمور
واالستثماراتالعامللنقلعراقال- بغداد شركة

العقاریة
٦٤٢

٢٣٦شركة فنادق المنصور
٤٩٥شركة فندق فلسطین

من %) ٠،٠٢٥(حققت نسبة٣٦٣٠الشركة العراقیة للنقل البري
مجموع االستثمارات

بقــــــــاء هــــــــذه االســــــــتثمارات والبحــــــــث عــــــــن وقــــــــد أوصــــــــى الــــــــدیوان بضــــــــرورة دراســــــــة جــــــــدوى 
.الشركة بما یؤمن زیادة مواردهاأمواللتوظیف مصادر جدیدة 

ــــــــأة لالســــــــتخدام لســــــــنةإ-هـــــــــ لشــــــــركات ٢٠١٥/نخفــــــــاض نســــــــب اإلشــــــــغال الشــــــــهري للغــــــــرف المتاحــــــــة والمهی
-:الفنادق المدرجة أدناه 

نسب اإلشغالعدد الغرف المتاحةأسم الشركة
%)٣٩- %٢١()٢٧٣- ٢٤٣(شركة فنادق المنصور
%)٣٠- %١٠(٢٧٠شركة فندق فلسطین

تخــــــــاذ اإلجــــــــراءات الالزمــــــــة لرفــــــــع مســــــــتوى اإلشــــــــغال والتــــــــرویج إوقــــــــد أوصــــــــى الــــــــدیوان بضــــــــرورة 
.للفندق عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة
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-:المالحظات الخاصة-٢
:شركة فندق السدیر- أ

یر للسـنة المالیـة البیانات المالیة لشـركة فنـدق السـدالخاص ب٢٨/٦/٢٠١٦في ) ١١١٥٩(المرقمتقریر الأظهر 
:مایلي، ٢٠١٥/كانون األول/٣١المنتهیة في 

) دوالرنیملیـون(لـف دوالرأ)٢٠٠٠(بمبلـغ) ٠٠٧٨٨٢/٩٩٩(المـرقمخطـاب الضـمان بتجدیـد الشـركة عدم قیام
، خالفــًا لمــا جــاء بكتــاب ٧/٤/٢٠١٥والنافــذ لغایــة٧/٤/٢٠١٤تحــاد العراقــي بتــاریخإل والصــادر مــن مصــرف ا

مبلغ لحجزباتخاذ اإلجراءاتالشركة ولم تقم. ٤/٢/٢٠١٣في ) ٤/ت.د(عامة لمجلس الوزراء ذي العدداألمانة ال
التأهیل، ولم تبـین الشـركة أسـباب ذلـك لمباشرة بأعمالوابالتزاماتها المستثمرةشركة الإیفاءم دخطاب الضمان لع

وقــد أوصــى الــدیوان ،٢٠/٦/٢٠١٦ي فــ) ٥(علــى الــرغم مــن توجیــه استفســار الهیئــة الرقابیــة المختصــة المــرقم
.بااللتزام بالتعلیمات ومحاسبة المسؤول عن ذلك

-:شركة فندق فلسطین-ب
الخــاص بالبیانــات المالیــة لشــركة فنــدق فلســطین للســنة ١٠/١٠/٢٠١٦فــي ) ١٦٩٩٤(أظهــر التقریــر المــرقم 
-:مایلي ، ٢٠١٥/كانــون األول/٣١المالیة المنتهیة في 

یمثـل ) ثمانمائـة وسـتة وسـبعون ملیـون دینـار (ملیـون دینـار ) ٨٧٦(مشروعات تحـت التنفیـذ بلغ رصید حساب
مدفوعـة عـن عقـود تجهیـز مسـتلزمات وتأهیـل مرافـق ٢٠٠٣/مبالغ موقوفة ومدورة من سنوات سابقة منذ سـنة 

قدمــة یمثــل دفعــات م) ســتمائة وســبعة وعشــرون ملیــون دینــار( ملیــون دینــار ) ٦٢٧(الفنــدق بضــمنها مبلــغ 
-:للمتعهدین الناكلین في حینه ولدینا بصدده ما یلي 

بالرغم من انتهاء فترة نفاذ العقود وتوقف العمل ووجود شروط جزائیة في تلك العقود إال أن الشركة لم تتخذ -أوالً 
. عداد التقریر الرقابي إأجراءات قانونیة بحق الناكلین والمقصرین ولغایة تاریخ 

مــن رصــید ) مائتــان وســتة ملیــون دینــار(ن دینــارملیــو) ٢٠٦(كة خــالل الســنة بتســویة مبلــغ قامــت الشــر -ثانیــاً 
الـدفعات المقدمـة علــى حسـابي مصـاریف ســنوات سـابقة وتأمینـات مســتلمة دون أخـذ الموافقـات األصــولیة 
حیـث كـان علـى الشــركة أجـراء التسـویات القیدیـة بالمبــالغ الموقوفـة علـى حسـاب مــدینو نشـاط غیـر جــاري 

تخاذ اإلجراءات القانونیة ضـد إتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق الناكلین ، وقد أوصى الدیوان بإ ثبیتها ذمة و لت
.التسویة وفق حساباتها الصحیحةالناكلین وتعدیل قیود
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-:اخلاتـمـة -

تـه الرقابیـة إن ماتقدم یمثل خالصة ماأنجزه هذا الدیوان من خالل تنفیذ خط" 
السنویة المستمدة من قانونه النافـذ وعلـى وفـق المعـاییر المهنیـة المعتمـدة فـي هـذا 

" .المجال 


