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ةــــــــــاجلـــــــداول املرفق
رقم اجلدولاملـــوضــوع

٣٠/٦/٢٠١٨١لغاية و١/٤/٢٠١٨للفرتة من جدول التقارير الصادرة
٣٠/٦/٢٠١٨٢الدوائر اليت مل تقدم بياناهتا املالية لغاية

٣٠/٦/٢٠١٨٣ولغاية ١/١التقارير اليت مل ترد االجابة عليهاللفرتة من 
٤جتاوز العجز املرتاكم اىل رأس املال 

٥غيليإلغراض اإلنفاق التش) الرأمسالية(صرف مبالغ من ختصيصات املوازنة االستثمارية 
٦قبل املناقصني الفائزين باإلحالة وتبلغيهم بصدور أمر اإلحالة عن التوقيع نالتأخر م

٧التعاقد دون توفر التخصيص املايل
٨بعض الشركات املتعاقد معها بتقديم إعمال مماثلةعدم قيام 

٩عدم  توقيع مقدمي العطاءات أوممثليهم احلاضرين على حمضرجلنة فتح العطاءات
١٠عدم قيام جهات التعاقد بالتأكد من صحة صدور شهادة التأسيس 

١١تقديم احلسابات اخلتامية اخلاصة باجلهات املتعاقد معها ألخر سنة  ملعرفة الكفاءة املالية لتلك اجلهاتعدم
١٢عدم تقديم دراسة جدوى اقتصادية ملعظم املشاريع املتعاقد على تنفيذها

حتليل العطاءات  باحتساب نسب الرتجيح للعروض املالية والفنية إلغراض  املفاضلة والرتشيح واختيار جلان عدم قيام 
العطاءات

١٣

١٤عدم دقــــــــــة وحتديث الكلف التخمينيــــــــة
١٥استخدام أسلوب الدعوة املباشرة على الر غم من عدم توفر مربراهتا يف التعاقد

املتعاقد وعنوانه ومبلغ باسمرة التخطيط والبنك املركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات كل من وزاعالم إعدم 
العقد ومدته حال أكمال إجراءات توقيع العقود 

١٦

١٧عدم حتديد تاريخ املباشرة بصورة واضحة يف بنود العقد



رقم اجلدولاملـــوضــوع
١٨اإلداريةعدم حتديد نسبة التحميالت 

وإبداءقود أو التأخر بإرساهلا إىل ديوان الرقابة املالية االحتادي لغرض تدقيقهاعدم قيام بعض اجلهات بإرسال الع
الرأي بشأهنا

١٩

٢٠ستكمال املعلومات املطلوبة يف استمارة املعلومات اخلاصة مبلحق العقد أو  إرفاقهاعدم إ
٢١ةاجلهات املتعاقدعدم قيام بعض اجلهات مبفاحتة وزارة التخطيط لغرض التحقق من صحة وسالمة موقف 

٢٢عدم مفاحتة جهاز املخابرات الوطين خبصوص املواد اهزة
٢٣عدم قيام قسم التدقيق الداخلي بتدقيق مجيع مراحل العقد وتنفيذه  و اضبارة  العقد

٢٤عدم  تقديم  ما يبني حجب  البطاقــــة  التموينية
٢٥عدم تقديم شهادات املنشأ

٢٦اإلحالةىل جهة التعاقد عند إءة ذمة من قبل املقاول عدم تقديم برا
٢٧عدم مصادقة العقد من قبل الدائرة القانونية يف التشكيالت بصفتها كاتب عدل

٢٨احتساب مدة تنفيذ العقدباالشهر واالسابيع وليس بااليام
٢٩عدم تضمني العناوين الوظيفية ملصدري خطاب الضمان

٣٠قبل التأكد من صحة صدور خطاب الضمانإستكمال التعاقد 
٣١قبول خطابات ضمان ال تغطي فرتة تنفيذ وصيانة املشروع

٣٢تدني نسب اإلجناز
٣٣االمتناع او التأخر بالرد على مذكرات الديوان واستفساراته

٣٤الغرامات التأخريية وعدم احتساهبا
٣٥يزية فقطالقيام بببببإعداد العقدوتنظيمه باللغة اإلنكل



رقم اجلدولاملـــوضــوع
٣٦عدم استكمال حضورأعضاء جلنة فتح العطاءات

٣٧توقيع العقود خارج الصالحيات
٣٨عدم تضمني العقدبند يشري اىل مبلغ رسم الطابع املستوفى

٣٩عدم تضمني العقدبند يشري اىل االحتفاظ بنسب االستقطاع الضرييب
٤٠عادي وليس السريورود صحة صدور خطاب ضمان حسن التنفيذ بالربيد ال

٣٠/٦/٢٠١٨٤١ولغاية١/٤/٢٠١٨للفرتة من املقاولنيمناملسحوبةاملشاريع
٤٢املدينة والدائنة األرصدةتأييدات 

٤٣األرصدة املدينة والدائنة املوقوفة واملدورة
٤٤أرصدة السلف واألمانات املوقوفة واملدورة

٤٥بيعتهارصدة املدينة والدائنة املخالفة لطاأل
٤٦أرصدة السلف واألمانات املخالفة لطبيعتها

٤٧السيارات واآلليات املنسبة اىل الغري
٤٨سروقة اليت مل يتم حسمهاالسيارات واآلليات امل

٤٩التجاوز على ممتلكات الدولة
٥٠حصة اخلزينة من اإلرباحعدم تسديد 

٥١كشـف التدفـق النقــديخمالفات إعداد 
٥٢سجل التوحيـــدفات خمال

٥٣عدم تسديد مبالغ استقطاعات التقاعد هليئة التقاعد الوطنية 
٥٤القروض املستلمة من وزارة املالية 

٥٥عدم تقدير االيرادات



رقم اجلدولاملـــوضــوع
٥٦عدم تنظيم القيود النظامية املتقابلة

٥٧املقامة من قبل الدوائر على الغري وبالعكسالدعاوى
٥٨يصات السنوية كال او جزءاً منها او التجاوز عليهاعدم استغالل التخص



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

١/٤للفتــــرة مــــن ( الســــنة مــــنثــــانيأشــــرت التقــــاریر الرقابیــــة التــــي أصــــدرها هــــذا الــــدیوان خــــالل الفصــــل ال
المرفـــــق مـــــع ) ١(كمـــــا مبـــــین فـــــي الجـــــدول رقـــــم {تقریـــــر ) ٩٧٣(والبـــــالغ عـــــددها ) ٣٠/٦/٢٠١٨ولغایـــــة 
إســــتمرار عــــدد مــــن المالحظــــات العامــــة والمشــــتركة فــــي أغلــــب اإلدارات الخاضــــعة للرقابــــة وهــــي }التقریــــر

-:مالحظات تم ذكرها في تقاریرنا السابقة وكما مبین أدناه 
-:القوانین واألنظمة والتعلیماتمخالفة -١

- :٢٠٠٤/لسنة) ٩٥(قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقم -أ
٣١/١٢/٢٠١٧لم تقدم العدید من دوائر الدولة والشركات العامة بیاناتها المالیة للسنة المنتهیة في 

عاله في حین أللقانون المذكورخالفاً ٣٠/٦/٢٠١٨الى هذا الدیوان لتدقیقها وبیان الرأي بها ولغایة
.المرفق مع التقریر) ٢(، وكما مبین في الجدول رقم ١/٢/٢٠١٨كان یتوجب تقدیمها قبل 

-:) المعدل(٢٠١١/لسنة) ٣١(قانون دیوان الرقابة المالیة االتحادي رقم -ب
عدم جدیة بعض الوزارات والتشكیالت التابعة لها في تصفیة ومعالجة المالحظات الواردة في -أوالً 

تقاریر دیوان الرقابة المالیة االتحادي رغم تأكیداته ومتابعاته المستمرة، وعدم قیام البعض اآلخر 
من قانون دیوان ) رابعاً - ٢(بالرد على هذه التقاریر األمر الذي یشكل مخالفة ألحكام المادة 

المرفق مع التقریر الوزارات ) ٣(بین الجدول رقم  یالرقابة المالیة االتحادي المشار إلیه أعاله، و 
.والتشكیالت التي لم تقم باالجابة على تقاریر الدیوان والمالحظات المبلغة بها

لجهات الخاضعة للرقابة من خالل اجراءات المتابعة للتقاریر الرقابیة واالجابات الواردة من ا-ثانیاً 
اتضح بأن البعض من تلك التشكیالت تقوم باالجابة فقط على كتاب االرسال الذي یمثل خالصة 
التقریر الرقابي الذي یهدف الى التركیز على اهم ما ورد في التقریر االساسي الموجه الى الوزیر 

ك االجابات ترد بتوقیع الجهة المختص بدًال من االجابة على كامل التقریر، فضًال عن ان اغلب تل
الخاضعة للرقابة أو احد اقسامها دون توقیعها من قبل الوزیر المعني أو رئیس الجهة غیر 
المرتبطة بوزارة بالرغم من ان جمیع كتب إرسال تلك التقاریر من الدیوان هي بتوقیع رئیس 

ؤول االداري االعلى لغرض الدیوان وان ذلك سیفوت الفرصة بعرض نتائج اعمال الرقابة امام المس
.مواكبته لتطور أعمال وزارته والتشكیالت التابعة لها

الفصـل األول

))الظواهر العامة والمشتركة بین إدارات الدولة((



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

غیر مستوفیة لمتطلبات إنجاز تدقیقها مما من االدارات في تزویدنا ببیانات مالیةإستمرار العدید -ثالثاً 
.اً یستدعي اعادتها إلى هذه االدارات الستكمالها ومن ثم تعاد في خارج الموعد المحدد قانون

-:) المعدل(١٩٩٧/لسنة) ٢٢(قانون الشركات العامة رقم-ج
على الرغم من ظهور نتیجة نشاط أغلب الشركات عجزًا مستمرًا من سنوات سابقة باإلضافة إلـى تجـاوز 

مـن رأسـمالها، إال أن الـوزارات المعنیـة لـم تقـم بإعـداد %) ٥٠(العجز المتراكم ألغلب تلك الشركات نسبة
مـن ) ١٤(ن ذلك خالفًا للمـادةأوتقدیمه إلى مجلس الوزراء إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بشتقویم اقتصادي 

.أمثلة على ذلك) ٤(القانون أعاله، والجدول رقم
-:الجاریة واالستثماریةاالتحادیة العامةتعلیمات تنفیذ الموازنة -د

ـــالغ مـــن  ـــدوائر بصـــرف مب ـــض ال ـــة إســـتمرت بع ـــذ الموازن ـــات تنفی ـــاً لتعلیم ـــة خالف تخصیصـــات الموازن
أمثلـة عـن المرفـق مـع التقریـر) ٥(ألغراض اإلنفاق التشغیلي ، والجـدول رقـم ) الرأسمالیة(االستثماریة 

.ذلك
-:مخالفات تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة والقوانین والتعلیمات االخرى الخاصة بتنفیذ العقود-ه

حالـة عـن التوقیـع ضـمن اإلوامـرأبصـدور المبلغـینحالة و من قبل المناقصین الفائزین باإلتأخر-أوالً 
مـن تعلیمـات ) ب/أ/أوالً /١٠(یوم وبدون توجیـه إنـذار، خالفـًا للمـادة ) ١٤(البالغة المحددة المدة 

تسـهیل تنفیـذ ) ٣(من الضوابط رقـم ) ١٦(والمادة ٢٠١٤/لسنة ) ٢(تنفیذ العقود الحكومیة رقم 
أمثلــة عــن ) ٦(، والجــدول رقــم ٢٠١٤/لســنة ) ٢(ومیــة رقــم أحكــام تعلیمــات تنفیــذ العقــود الحك

.ذلك
ـــیاً  مــن تعلیمــات تنفیــذ العقــود ) ج-أوالً -٣(خالفــًا للمــادة ،التعاقــد دون تــوفر التخصــیص المــالي-ثان

دارة المالیـة إلمـن قـانون ا) ٩(مـن القسـم ) ٢(والفقـرة ) المعدلـة(٢٠٠٨/لسنة) ١(الحكومیة رقم 
من قانون العقود العامة رقـم ) ١٠(من القسم ) ب(والفقرة ٢٠٠٤/لسنة ) ٩٥(والدین العام رقم 

.یتضمن أمثلة على ذلك) ٧(، والجدول رقم ٢٠٠٤/لسنة ) ٨٧(
مـن الضـوابط رقـم) ج(الشركات المتعاقد معها بتقدیم أعمال مماثلة ، خالفًا للفقرة عدم قیام بعض -ثالثاً 

أمثلـة)  ٨(، والجـدول رقـم ٢٠١٤/لسـنة) ٢(الحكومیة رقـم العقود الملحقة بتعلیمات تنفیذ )١(
.على ذلك

عـدم توقیـع مقـدمي العطــاءات أو ممثلـیهم الحاضـرین علـى محضــر لجنـة فـتح العطـاءات خالفــًا -اً رابعـ
، )معدلـةال(٢٠٠٨/لسـنة) ١(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقـم ) ٢-ح-خامساً -٦(للمادة

.أمثلة على ذلك) ٩(والجدول رقم 
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)١٣٤–٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

هویـات تسـجیل وتصـنیف وأعدم قیام جهات التعاقد بالتأكـد مـن صـحة صـدور شـهادة التأسـیس -اً امسخ
مـن تعلیمـات تنفیـذ ) ثـامن عشـر-٧(خالفـًا للمـادة ،المقاولین العـراقیین للجهـات المتعاقـد معهـا

.أمثلة على ذلك) ١٠(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة ) ١(العقود الحكومیة رقم 
آلخر سنة لمعرفة الكفـاءة المالیـة الخاصة بالجهات المتعاقد معها الحسابات الختامیةعدم تقدیم -ساً ساد

عقـود تسـهیل تنفیـذ تعلیمـات تنفیـذ ال) ١(مـن الضـوابط رقـم ) س/أوالً (لتلك الجهـات ، خالفـًا للفقـرة 
.أمثلة على ذلك) ١١(والجدول رقم ، ٢٠١٤لسنة ) ٢(الحكومیة رقم 

) أ/أوالً /٢(، خالفـًا للمـادة قتصادیة لمعظم المشاریع المتعاقد على تنفیـذهاإعدم تقدیم دراسة جدوى -اً سابع
. أمثلة على ذلك) ١٢(والجدول رقم ، ٢٠١٤/لسنة) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

ــ ــام -اً ثامن ــل عــدم قی ــة ألغــراض إالعطــاءات بلجــان تحلی ــة والفنی ــرجیح للعــروض المالی حتســاب نســب الت
مـن تعلیمـات تنفیـذ العقـود ) حـادي عشـر/٧(، خالفـًا للمـادة ختیـار العطـاءاتإ المفاضلة والترشیح و 

ن جهات التعاقـد غیـر ملزمـة بقبـول أوطـأ امع العرض ) المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(الحكومیة رقم 
تعلیمـات (الصـادرة  مـن وزارة التخطـیط ) ١(مـن الضـوابط رقـم ) هــ(فقرة ستنادًا إلى الإالعطاءات ، 

.أمثلة على ذلك) ١٣(الجدول رقم و ،) مقدمي العطاءات في وثائق المناقصة
من تعلیمات تنفیـذ العقـود الحكومیـة) د/أوالً /٢(عدم دقة وتحدیث الكلف التخمینیة ، خالفًا للمادة -اً عــتاس

.أمثلة على ذلك) ١٤(والجدول رقم ، ٢٠١٤/لسنة) ٢(رقم 
، خالفـًا  للمـادةسلوب الدعوة المباشرة على الرغم من عدم توفر مبرراتهـا فـي التعاقـداستخدام إ-اً ر ـــــعاش

) ١٥(والجـدول رقـم ،٢٠١٤/لسـنة) ٢(من تعلیمات تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم ) خامساً -٣(
.أمثلة على ذلك

إعـالم كــل مــن وزارة التخطــیط والبنـك المركــزي العراقــي ودوائـر تســجیل الشــركات بأســم عــدم -حـادي عشــر
مـن ) سـابعاً (ات توقیع العقود خالفًا للفقرة كمال اجراءإالمتعاقد وعنوانه ومبلغ العقد ومدته حال 

، والجـدول ٢٠١٤/لسـنة )  ٢(الملحقة بتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ٤(الضوابط رقم 
.أمثلة على ذلك) ١٦(رقم 

) ٤(مـن الضـوابط رقـم) ٨/ثالثـا(خالفًا للفقرة عدم تحدید تاریخ المباشرة بصورة واضحة في العقد-رـــــاثناعش
أمثلـة ) ١٧(والجـدول رقـم ،)المعدلة(٢٠١٤/لسنة) ٢(الملحقة بتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

.على ذلك
ــد نســبة -ثالثةعشــر  ــًا للمــادة عــدم تحدی ــة خالف ــود ) خامســاً /١٦(التحمــیالت االداری ــذ العق مــن تعلیمــات تنفی

.أمثلة على ذلك) ١٨(، والجدول رقم ) المعدلة(٢٠٠٨/لسنة ) ١(الحكومیة رقم 
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)١٣٤–٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

رسـالها الـى دیـوان الرقابـة المالیـة اإلتحـادي إعدم قیام بعض الجهات بإرسـال العقـود أو التـأخر ب-عشراربعة
) ١٧٢٨٨(وٕابداء الرأي بشأنها خالفًا لكتاب األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء المـرقملغرض تدقیقها 

.أمثلة على ذلك) ١٩(، والجدول رقم١١/١٢/٢٠٠٥في 
رفاقهــا إســتكمال المعلومــات المطلوبــة فــي اســتمارة المعلومــات الخاصــة بملحــق العقــد أو إعــدم -خمســة عشــر

، ١٤/٢/٢٠٠٦فــي ) ١/١/١٥/١١٢٧(یــة االتحــادي رقــم بالعقــد، خالفــًا لكتــاب دیــوان الرقابــة المال
.أمثلة على ذلك) ٢٠(والجدول رقم 

عدم قیام بعض الجهات بمفاتحـة وزارة التخطـیط لغـرض التحقـق مـن صـحة وسـالمة موقـف الجهـات -عشرستة
، خالفــًا لتعلیمــات مجلــس الــوزراء المــرقم) القائمــة الســوداء(المتعاقــد معهــا مــن الناحیــة القانونیــة 

الصــادرة عــن وزارة التخطــیط ) ٣(مــن الضــوابط رقــم ) د–ثانیــًا (والفقــرة ١٧/٢/٢٠٠٥فــي ) ١٤٣٨(
.أمثلة على ذلك) ٢١(والجدول رقم ،٢٠/٧/٢٠١٤في ) ٤/٧/١٥٧٩٢(بموجب تعمیمها ذي العدد 

العامــة ، خالفــًا لكتــاب األمانــة عــدم مفاتحــة جهــاز المخــابرات الــوطني بخصــوص المــواد المجهــزة-عشربعةـســ
ــوزراء المــرقم  ــي ) ٣/١١٢٩/د ت (لمجلــس ال ــ،١٠/١/٢٠١٢ف ــى )  ٢٢(م والجــدول رق ــة عل أمثل

.ذلك
عدم قیام قسم التدقیق الداخلي بتدقیق جمیع مراحل العقد وتنفیذه واضـبارة العقـد، خالفـًا إلجـراءات -عشرثمانیة

.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٣(الرقابة والضبط الداخلي ، والجدول رقم 
األمانــــة العامــــة لمجلــــس عــــدم تقــــدیم مــــا یبــــین حجــــب البطاقــــة التموینیــــة ، خالفــــًا لكتــــاب-تسعةعشــــر

،٢٣/١/٢٠١١فــــــــي ) ١/٧/٣/٢٥٤٣.ل.س( دائــــــــرة شــــــــؤون اللجــــــــان بالعــــــــدد/الــــــــوزراء 
.أمثلة على ذلك) ٢٤(والجدول رقم 

فـي ) ١٥١٧٠(الوزراء المـرقم مانة العامة لمجلس أللكتاب اخالفاً ،عدم تقدیم شهادات المنشأ-رونــــعش
وجــوب تصــدیق شــهادات المنشــأ لكافــة البضــائع والتعاقــدات (والــذي یــنص علــى ١٦/٥/٢٠١٣

الحكومیة وعند تقـدیم شـهادات المنشـأ مصـدقة یؤخـذ تعهـد مـن مخـول الجهـة الحكومیـة بتقـدیمها 
انون وتحــرم الجهــة للقــوفقـاً تخــاذ مـا تــراه مناســباً إلهیئــة الكمــارك فـإن وبخالفــه یومــاً ) ٩٠(خـالل 

.مثلة على ذلكأ) ٢٥(والجدول رقم ،)المتلكئة من االستفادة من تقدیم الشحنات القادمة
لـة خالفـًا لكتـاب وزارة عدم تقدیم براءة الذمـة مـن قبـل المقـاول الـى جهـة التعاقـد عنـد اإلحا-ونعشر و احدى

) ٢٦(، والجـدول رقـم ٢٦/٦/٢٠١٢فـي ) ١٥٩٧/س٢٩(الهیئة العامة للضرائب المـرقم /المالیة 
.أمثلة على ذلك

عدم مصادقة العقد من قبـل الـدائرة القانونیـة فـي التشـكیالت بصـفتها  كاتـب عـدل ، خالفـًا -عشرونو اثنان
.أمثلة على ذلك) ٢٧(وتعدیالته ، والجدول رقم ١٩٩٨لسنة ) ٢٣(اب العدول رقم لقانون كتّ 
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)١٣٤–٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

) ه-ثالثـاً (خالفـًا للفقـرة واالسـابیع ولـیس باألیـامباألشـهرمدة تنفیـذ العقـداحتساب –ــــرونـــعشـو ةثالث
) ٢(الملحقــــــة بتعلیمــــــات تنفیــــــذ العقــــــود الحكومیــــــة رقــــــم) ١٢(مــــــن الضــــــوابط رقــــــم 

.أمثلة على ذلك) ٢٨(والجدول رقم .،)المعدلة(٢٠١٤/لسنة
الخاص بكفالة حسـن التنفیـذ عدم تضمین العناوین الوظیفیة لمصدري خطاب الضمان -ة وعشروناربع

فـي ) ٤/٣٢٩٩/ت.د(مانة العامة لمجلس الـوزراء المـرقم من كتاب األ) ٦(خالفًا للفقرة 
.أمثلة على ذلك) ٢٩(والجدول رقم ٤/٢/٢٠١٦

تــاب وزارة إســتكمال التعاقــد قبــل التأكــد مــن صــحة صــدور خطــاب الضــمان خالفــًا لك-وعشــرونةخمســ
) ٣٠(والجــدول رقــم ٥/٨/٢٠٠٨فــي ) ٢٨٣٨٥(المــرقم المصــارف وحــدة متابعــة / المالیــة

.امثلة على ذلك 
لكتـاب وزارة التخطـیط خالفاً ،قبول خطابات ضمان ال تغطي فترة تنفیذ وصیانة المشروع-وعشرونستة

لـى مـا إن تكون خطابات الضمان نافـذة أ(والذي نص على ١٤/٤/٢٠٠٩في )  ٤٤٠١(المرقم
مثلـة علـى أیتضـمن ) ٣١(والجـدول رقـم،)وتصفیة الحسابات النهائیـةبعد انتهاء فترة الصیانة 

.ذلك
نقضــاء مــدة طویلــة لتنفیــذ إ و نجــاز التعاقــدي لــبعض العقــودنتهــاء مــدة اإل إبــالرغم مــن -عة وعشــرونســب

نجاز متدنیة بسبب التلكـؤ واالهمـال مـن قبـل الشـركات المنفـذة  خر لوحظ ان نسب اإل البعض اآل
ــًا للمــادة جــراءتخــاذ اإلإوعــدم  ــَا،ثانیــًا،-١٠(ات القانونیــة خالف ــذ ) رابعــاَ ثالث مــن تعلیمــات تنفی

.  امثلة على ذلك) ٣٢(والجدول رقم ، ٢٠١٤/لسنة) ٢(العقود الحكومیة رقم
و )رابعــاً /٢(خالفــًا للمــادةاالمتنــاع أو التــاخر بــالرد علــى مــذكرات الــدیوان واستفســاراته-ثمانیــة وعشــرون
،)المعـدل(٢٠١١/لسـنة) ٣١(رقـم االتحـاديمن قانون دیوان الرقابـة المالیـة ) ثانیاً /١٢(المادة

.امثلة على ذلك) ٣٣(والجدول رقم 
عــدم إحتســاب الغرامــات التأخیریــة بــالرغم مــن عــدم إلتــزام الشــركات المجهــزة او المنفــذة -تســعة وعشــرون

ــًا للفقــرة  ) ٢(مــن تعلیمــات تنفیــذ العقــود الحكومیــة رقــم })١(/ج-رابعــاً /٩{المتعاقــد معهــا خالف
.أمثلة على ذلك) ٣٤(، والجدول رقم ٢٠١٤/لسنة 

مـن تعلیمـات ) أ-سـابعاً -٨(القیام بإعـداد العقـد وتنظیمـه باللغـة اإلنكلیزیـة فقـط، خالفـًا للمـادة -ونـــثالث
.لة على ذلكأمث) ٣٥(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

مــن ) ب-خامســاً -٦(عــدم إســتكمال حضــور أعضــاء لجنــة فــتح العطــاءات خالفــًا للمــادة-وثالثــوناحــدى
أمثلة علـى ) ٣٦(والجدول رقم ،)ةالمعدل(٢٠٠٨/لسنة) ١(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

.ذلك
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)١٣٤–٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــوناثنــان ــاً توقیــع العقــود خــارج الصــالحیات-وثالث ٢٠٠٩/لســنة) ٩٠(لقــرار مجلــس الــوزراء رقــمخالف
٨/٤/٢٠٠٩فـي ) ١٠/١/١٠٣٠٣./ز.ش(المرفق بكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم

وللــوزیر ) مائــة ملیــون دوالر(ملیــون دوالر) ١٠٠(الــذي حــدد صــالحیة الــوزیر بالتعاقــد لغایــة 
ملیــون ) ١٠(تخویــل رؤســاء التشــكیالت المرتبطــة بــه المصــادقة علــى العقــود بمــا الیتجــاوز 

.أمثلة على ذلك) ٣٧(والجدول رقم ،) عشرة مالیین دوالر(دوالر
لقـانون رسـم الطـابع خالفـاً شیر الى مبلغ رسـم الطـابع المسـتوفىعدم تضمین العقود بند ی-وثالثونةثالث

.أمثلة على ذلك) ٣٨(والجدول رقم ،٢٠١٢/لسنة) ٧١(رقم
خالفـًا لتعلیمـات سـب االسـتقطاع الضـریبيالعقـود بنـد یشـیر الـى  االحتفـاظ بنتضـمینعـدم -ة وثالثـوناربعـ

.أمثلة على ذلك) ٣٩(والجدول رقم ،٢٠٠٨/لسنة) ٢(التحاسب الضریبي رقم
خالفـًا للفقـرةورود صحة صدور خطاب ضمان حسن التنفیذ بالبرید العادي ولیس السـري-ة وثالثونخمس

) ٤٠(والجـــدول رقـــم ،٢/٤/٢٠٠٨فـــي ) ٤/٧/٢٩٥٤(مـــن كتـــاب وزارة التخطـــیط المـــرقم ) ١(
.أمثلة على ذلك

-:المشاریع المسحوبة من المقاولین-٢
ــــام العدیــــد مــــن  ــــن المقــــاولین خــــالل الفتــــرة مــــن قی ولغایــــة ١/٤/٢٠١٨اإلدارات بســــحب المشــــاریع م

ــد ، التلكــؤ وعــدم (وألســباب مختلفــة منهــا ٣٠/٦/٢٠١٨ ــة وشــروط التعاق ــد بااللتزامــات التعاقدی عــدم التقی
، وقــد بلـغ إجمــالي عــدد المشــاریع )الجدیـة بالعمــل ، عــدم االسـتجابة لإلنــذارات ، توقــف الشــركة عـن العمــل

.أمثلة على ذلكالمرفق مع التقریر) ٤١(ع ، والجدول رقم اریمش) ٩(حوبة للفترة أعاله المس
-:األرصدة المدینة والدائنة -٣

عدم الجدیة في إستكمال االجـراءات المتخـذة مـن قبـل الشـركات والوحـدات الحكومیـة فـي الحصـول علـى -أ
أرسـل تأییـدات اال ان اإلجابـة علیهـا كانـت تأییدات االرصدة المدینة والدائنة حیـث لـوحظ ان الـبعض قـد 

.امثلة على ذلك) ٤٢(الجدول رقم رسال طلب بتأیید تلك االرصدة ، و متدنیة والبعض اآلخر لم یقم بإ
وجود أرصدة مدینة ودائنة وسلف وأمانـات موقوفـة ومـدورة مـن سـنوات سـابقة لـدى أغلـب التشـكیالت -ب

.المرفقین مع التقریر أمثلة على ذلك)٤٤(و) ٤٣(یتوجب معالجتها ، والجدولین رقم 
أظهــرت الســجالت المالیــة لــبعض التشــكیالت أرصــدة لحســابات مدینــة ودائنــة وســلف وأمانــات مخالفــة -ج

عتمـاد لطبیعتها المحاسبیة ، وذلك بسبب الصرف أكثر من التمویـل المسـتلم مـن وزارة المالیـة وذلـك باإل
لرغم مــن قیـام دیــوان الرقابـة المالیــة االتحـادي بعقــد عــدة علـى حقــوق اآلخـرین لــدى هـذه التشــكیالت بـا

اجتماعــات بــین الــدوائر التــي تظهــر ســجالتها أرصــدة مدینــة ودائنــة وســلف وأمانــات مخالفــة لطبیعتهــا 
) ٤٦(و)٤٥(ین رقــم الجـدولودوائـر التمویـل ذات العالقـة فـي وزارة المالیــة لمعالجـة هـذا الموضـوع ، و

.أمثلة على ذلكالمرفقین مع التقریر 
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)١٣٤–٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

-:السیارات المملوكة من قبل الدولة-٤
لم یتم إعـادة ٢٨/١١/٢٠٠٦في ) ١٢١١٩/و/ش(خالفًا لكتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم-أ

السیارات المعارة إلى دوائر أخرى أو بذمة مـوظفین خـارج الخدمـة أو لـدى قـوات عسـكریة إلـى دوائرهـا 
.أمثلة على ذلكالمرفق مع التقریر) ٤٧(الجدول رقم و األصلیة، 

لم تقم أغلب الدوائر باتخاذ اإلجراءات القانونیة بخصوص السیارات المسروقة وبطئ اإلجراءات -ب
القانونیة المتخذة من قبل دوائر أخرى وعدم تحدید المسؤولیة التقصیریة عن سرقتها ضمانًا لحقوق 

.لى ذلكأمثلة ع)٤٨(الدولة، والجدول المرفق رقم 
-:التجاوز على ممتلكات الدولة-٥

ـــــل إدارات الدولـــــة إلزالـــــة التجـــــاوزات  أشـــــرت نتـــــائج التـــــدقیق ضـــــعف اإلجـــــراءات المتخـــــذة مـــــن قب
مبـــاني، ولـــم یـــتم اتخـــاذ اإلجـــراءات وأســـواء كانـــت أراضـــي اصـــلة علـــى ممتلكاتهـــا مـــن قبـــل الغیـــر الح

ــــة  ــــوزراء الالزم ــــس ال ــــي كتــــاب مجل ــــًا لمــــا ورد ف ــــي ) ١٧٣٤٩(المــــرقم ووفق رغــــم ١١/١٢/٢٠٠٥ف
.المرفق مع التقریر أمثلة على ذلك) ٤٩(حاجتها إلیها، والجدول رقم 

-:حصة الخزینة من االرباح-٦
عدم تسدید العدید من الشركات العامة لحصة الخزینة العامة من األرباح المتحققة لها والتي یعود الـبعض 

الشـركات یمثـل مسـتحقات الخزینـة المترتبـة بذمـة عـدد مـن) ٥٠(ول رقم منها الى سنوات سابقة ، والجد
.وحسب الوزارات المذكورة

-:مخالفات إعداد كشـف التدفـق النقـدي-٧
عــدم قیــام بعــض الــوزارات وتشــكیالتها بإعــداد كشــف التــدفق النقــدي كجــزء مــن متطلبــات إعــداد البیانــات 

ور خالفـًا للقاعـدة المحاســبیة المالیـة ، فضـًال عـن قیــام بعـض الـوزارات وتشــكیالتها بإعـداد الكشـف المــذك
ي جمهوریـة العـراق ، والجـدول بیة فـالصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقا١٩٩٦/لسنة ) ٧(رقم

.أمثلة على ذلكمع التقریرالمرفق ) ٥١(رقم 
-:مخالفات سجل التوحیــد-٨

سـتثماریة أو المصـادقة علیـه مـن الجاریـة واإلتینلم تقـم بعـض التشـكیالت بتقـدیم سـجل التوحیـد للمـوازن
.أمثلة على ذلك المرفق مع التقریر ) ٥٢(قبل وزارة المالیة ألغراض التدقیق ، والجدول رقم 

-:التوقیفات التقاعدیة-٩
عدم قیام العدید من التشكیالت في بعض الوزارات بتسدید التوقیفات التقاعدیة المسـتقطعة مـن المنتسـبین 

.أمثلة على ذلك ) ٥٣(لصالح هیئة التقاعد الوطنیة والجدول رقم 
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)١٣٤–٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

-:القروض المستلمة-١٠
بعــض تشــكیالت الــوزارات بتســدید القــروض المســتلمة مــن وزارة المالیــة عــن تســدید رواتــب عــدم قیــام 

.أمثلة على ذلك )  ٥٤(منتسبیها ومنذ سنوات سابقة ، والجدول رقم 
ر اإلیراداتــتقدی-١١

المتوقـــع الحصــــول بتـــوخي الدقــــة بتقـــدیر ایراداتهـــاعـــدم قیـــام بعـــض التشــــكیالت التابعـــة للـــوزارات
.أمثلة على ذلك )٥٥(المعنیة، والجدول رقمالسنةخالل علیها

القیود النظامیة المتقابلة-١٢
بتثبیــــت أقیــــام الموجــــودات الثابتــــة والمخزنیــــة مــــن عــــدم قیــــام بعــــض التشــــكیالت التابعــــة للــــوزارات 

ــــةخــــالل  ــــة والمخزنی ــــى موجوداتهــــا الثابت ــــة للســــیطرة عل ــــة المتقابل ــــود النظامی ــــًا إجــــراء القی ، خالف
.أمثلة على ذلك)  ٥٦(والجدول رقم الالمركزي،الحكوميالمحاسبي لتعلیمات النظام 

المقامة من قبل الدوائر على الغیر وبالعكسالدعاوى-١٣
ـــة للـــوزاراتعـــدم قیـــام  ـــض التشـــكیالت التابع ـــة الـــدعاوى المقامـــة بع والهیئـــات المســـتقلة بحســـم كاف

أمثلــــة )  ٥٧(والجــــدول رقــــم مــــن قبلهــــا علــــى الغیــــر والــــدعاوى المقامــــة علیهــــا مــــن قبــــل الغیــــر، 
.على ذلك

استغالل التخصیصات المالیة-١٤
اســـــتغالل التخصیصـــــات والهیئـــــات المســـــتقلة بالتشـــــكیالت التابعـــــة للـــــوزاراتقیـــــام بعـــــض عـــــدم 

عــــدم اعتمـــاد االســــس العلمیـــة فــــي یؤشـــرالمرصـــدة لهــــا مـــن وزارة المالیــــة،مما الســــنویةالمالیـــة 
ـــك التخصیصـــات  ـــذيرصـــد تل ـــى عـــدم اســـتفادة الجهـــات االخـــرى منهـــا،األمـــر ال ـــؤدي ال والجـــدول ی

.أمثلة على ذلك)  ٥٨(رقم 
-:الكتب خارج التقاریر-١٥
ــــــة-أ ــــــة الثانی ــــــدقیق المنطق ــــــرة ت ــــــاب دائ ــــــدد / كت ــــــي ) ٧٠٨١(البصــــــرة ذي الع ٣/٤/٢٠١٨ف

ةبلدیــــــــ/٢٢لمناقصــــــــةل٧/٩/٢٠١١فــــــــي ) ١٦٩/١٦٦(أولیــــــــات العقــــــــد تــــــــدقیق بصــــــــدد 
ـــــیط شـــــوارع الســـــایلو(الخاصـــــة بمشـــــروع ١٢٠١/ ـــــة/تبل ـــــغ ) الخربطلی ـــــون ) ٩١٧١(بمبل ملی

رئاســـة محكمـــةوالموجـــه الـــى ) تســـعة ملیـــارات ومائـــة وواحـــد وســـبعین ملیـــون دینـــار ( دینـــار 
ــــةإ ــــق النزاهــــة-ســــتئناف البصــــرة االتحادی ــــة تحقی ــــاه أهــــم المالحظــــات البصــــرة-محكم ، وأدن

-:أعالهالتي تضمنها الكتاب
بتــــاریخ) التركیــــة الجنســــیة–أم أم تــــي (المتعاقــــد معهــــاللشــــركةأولــــي إنــــذارتوجیــــهتــــم-أوالً 

ــــذار ١٢/٨/٢٠١٢ ــــاریخنهــــائيوٕان ــــاریخبعــــد٢٠/٨/٢٠١٣بت ــــدمــــدة انتهــــاءت مــــع (العق
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)١٣٤–٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــــرةاألصــــلیة المــــدةإضــــافة  ــــم) التوقــــفوفت األمــــر بموجــــبالشــــركةمــــنالعمــــلســــحبوت
حجــــــزتعمــــــیموتــــــمالشــــــركةتلكــــــؤبســــــبب٢٠/٨/٢٠١٤فــــــي) ٢٣٥٧(المــــــرقماإلداري 

ـــــةلااألمـــــوال  ـــــرمنقول ـــــةوغی ـــــابحســـــبالمنقول ـــــددذيالمحافظـــــةكت ـــــي) ٢٠٦٠١(الع ف
٤/٩/٢٠١٤.

جـــدول الكمیـــات المســـعر ألســـباب لیســـت فقـــراتعلـــى ســـتحداثالواحـــذفالأوامـــركثـــرة -ثانیـــاً 
) د-أوالً -٣(للمــــادةاً خالفــــالمــــذكور جــــدولالأعــــدادفــــيالدقــــةعــــدمیؤشــــرممــــاطارئـــة 

ـــذتعلیمـــاتمـــن ـــمالحكومیـــةالعقـــودتنفی ـــة(٢٠٠٨لســـنة) ١(رق ـــي)المعدل ـــىتـــنصالت عل
للتنفیـــذضـــروريهـــوممـــاذلـــكوغیـــرالكمیـــاتوجـــدولوالمواصـــفاتالشـــروطتكـــونأن(

.)التنفیذأثناءاإلضافاتأوالتغییراتإجراءلتجنبودقیقةجاهزة
ــــــدد -ب ــــــدقیق النشــــــاط االجتمــــــاعي ذي الع ــــــرة ت ــــــاب دائ ــــــي ) ٩١٣٣(كت بصــــــدد ٣/٥/٢٠١٨ف

ــــدقیق  ــــویض ت ــــامالت تع ــــى مع ــــرة والموجــــه ال ــــن جــــراء هطــــول األمطــــار الغزی المتضــــررین م
-:وأدناه أهم المالحظات التي تضمنها الكتاب أعالهاألمانة العامة لمجلس الوزراء 

ـــام-أوالً  ـــة عـــدم قی ـــدوائر البلدی ـــرة (بعـــض ال ـــز الرصـــافة، دائ ـــة مرك ـــرة بلدی ـــرادة، دائ ـــة الك ـــرة بلدی دائ
یـــــد الهیئـــــة الرقابیـــــة المختصـــــة بالمعلومـــــات بتزو ) بلدیـــــة المنصـــــور، دائـــــرة بلدیـــــة الشـــــعب

ـــــالتعویض وأعـــــداد المســـــتلمین  ـــــالغ المخصصـــــة وأعـــــداد المشـــــمولین ب ـــــة عـــــن المب المطلوب
ــــدوائر أعــــاله  ــــام ال ــــدیوان بضــــرورة قی ــــد أوصــــى ال ــــة، وق ــــالغ المتبقی ــــر المســــتلمین والمب وغی

.بإعداد كشوفات تفصیلیة تتضمن المعلومات المطلوبة وفق ما ورد أعاله
الخاصـــة بآلیـــة تعـــویض ٢٠١٣/لســـنة ) ١(بإصـــدار التعلیمـــات رقـــم بغـــداد محافظـــة قامـــت -اً نیـــثا

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــس ال لســـــنة ) ٢(المتضـــــررین مـــــن جـــــراء هطـــــول األمطـــــار اســـــتنادا لقـــــرار مجل
-:ولدینا بشأن ذلك اآلتي٢٠١٣/
عــــدم تضــــمین التعلیمــــات أعــــاله تحدیــــد فتــــرة زمنیــــة محــــددة الســــتالم معــــامالت التعــــویض )١(

ـــ ـــتم تزویـــد الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة مـــا المقدم ة مـــن قبـــل المـــواطنین المتضـــررین ولـــم ی
ــــة  ــــذكرة المرقم ــــك بموجــــب الم ــــب ذل ــــن طل ــــرغم م ــــى ال ــــذلك عل ــــامهم ب ــــد قی فــــي ) ٥١(یؤی

، وقـــــد أوصـــــى الـــــدیوان بضـــــرورة تضـــــمین التعلیمـــــات المشـــــار إلیهـــــا أعـــــاله ٣/٤/٢٠١٧
.ستالم معامالت التعویضفترة زمنیة إل

ــــم )٢( ــــم تق ــــي ل ــــدور الت ــــة الكشــــف المــــوقعي لل ــــي لجن المحافظــــة بتســــمیة احــــد منتســــبیها ف
ـــوزارة اإل ـــة ل ـــرك المهم ـــاً انهـــارت بســـبب األمطـــار وت ـــادة عمـــار واإلســـكان خالف ) ب/١٠(للم

ـــى  ـــي نصـــت عل ـــات المشـــار إلیهـــا أعـــاله والت األضـــرار الناتجـــة عـــن حصـــول (مـــن التعلیم
ـــغ یجـــري تقـــدیره وفـــق ـــاء مبل ـــي فـــي البن ـــة التـــي تعـــدها هـــدم جزئـــي أو كل الكشـــوفات الفنی
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)١٣٤–١٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ق مـــــع الكـــــوادر الهندســـــیة فـــــي وزارة اللجنـــــة الفرعیـــــة فـــــي الوحـــــدة اإلداریـــــة بالتنســـــی
ـــدیوان بضـــرورة تســـمیة م)إلســـكانوااالعمار  ثـــل مـــن قبـــل محافظـــة بغـــداد م، وقـــد أوصـــى ال

ـــي انهـــارت جـــراء األمطـــار اســـتناداً  ـــدور الت ـــة الكشـــف المـــوقعي لل ـــى التعلیمـــات فـــي لجن ال
.أعاله

ـــ ـــویض بعـــض متضـــرري-اـً ثالث ـــم تع ـــي بعـــضت ـــن وجـــود نقـــص ف ـــالرغم م المستمســـكات األمطـــار ب
المعلومــــات فــــي االضــــبارة وعــــدم قیــــام المحافظــــة بطلبهــــا مــــن الوحــــدات اإلداریــــة األصــــولیة و 

الصـــرف، وقـــد أوصـــى الـــدیوان بتعزیـــز عملیـــة عملیـــةســـتكمال المستمســـكات لتعزیـــزإلغـــرض 
.األصولیة التي تؤید الصرفالصرف بكافة المستمسكات 

ــــة -اً رابعــــ ــــل اللجن ــــدقیق الكشــــوفات المعــــدة مــــن قب ــــة المختصــــة بت ــــة الرقابی مــــن خــــالل قیــــام الهیئ
ـــــم تشـــــخیص مجموعـــــة مـــــن  ـــــة اســـــم األب واألم ت ـــــة بأســـــماء المتضـــــررین ومطابق المركزی

مـــن التعلیمـــات المشـــار إلیهـــا ) ت/١١(لمـــادة لالمعـــامالت مصـــروفة بصـــورة مكـــررة خالفـــاً 
یجــــري التعــــویض عــــن الوحــــدة الســــكنیة لمــــرة واحــــدة بغــــض ( أعــــاله والتــــي نصــــت علــــى 

ةولـــم تتخـــذ المحافظـــة أیـــ) النظـــر عـــن عـــدد الســـاكنین فیهـــا أو عـــدد العوائـــل التـــي تشـــغلها
إجـــــراءات الستحصـــــال هـــــذه المبـــــالغ ، وقـــــد أوصـــــى الـــــدیوان باتخـــــاذ اإلجـــــراءات الالزمـــــة 

.ومحاسبة المقصرینالستحصال المبالغ المصروفة بصورة مكررة 
لـــم تتخـــذ المحافظـــة اإلجـــراءات الالزمـــة لتســـویة مبـــالغ متضـــرري األمطـــار والمثبـــت علـــى -ســـاً خام

ــــر(حســــاب  ــــن الغی ــــات مســــتلمة م ــــالغ رصــــیدها ) أمان ــــار ) ١٩٧٥(والب ــــون دین ــــار (ملی ملی
وحســــب إجابــــة أمانــــة بغــــداد بموجــــب كتابهــــا ) وتســــعمائة وخمســــة ســــبعون ملیــــون دینــــار

ــــــي ) ١٥/٩٧ق(المــــــرقم  ــــــة ٤/٢/٢٠١٨ف ــــــدیوان بضــــــرورة تســــــویة كاف ــــــد أوصــــــى ال ، وق
.األمانات الخاصة بمتضرري األمطار واتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوصها

بصــــدد تــــدقیق ١٧/٤/٢٠١٨فــــي ) ٧٩٧٩(البصــــرة ذي العــــدد / كتــــاب دائــــرة تــــدقیق المنطقــــة الثانیــــة-ج
حیــــث قامــــت الهیئــــة ١٥/٨/٢٠١١فــــي) ١٢٠/١٢١( المخالفــــات التــــي رافقــــت تنفیــــذ العقــــد المــــرقم 

) ٠١١٢/بلدیـــــة /٩(الرقابیـــــة المختصـــــة بأعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقیق علـــــى  العقـــــد أعـــــاله للمناقصـــــة 
ـــــذ  ـــــة بتنفی ـــــوزراء ) المحـــــاكم مشـــــروع مجســـــر(المتعلق ـــــس ال ـــــى مجل ـــــة الشـــــؤون / والموجـــــه ال لجن

-:االقتصادیة ، وأدناه أهم المالحظات التي تضمنها الكتاب أعاله
ــــة الجنســــیة)/ مــــاء الســــماء(المتعاقــــد معهــــا شــــركة التــــم مــــنح -أوالً  ــــغ مجموعهــــالبنانی مــــدد توقــــف بل

ــــة تســــلیم ) ٥٦٥( ــــي محضــــر لجن ــــت ف ــــم تشــــخیص قســــم منهــــا حســــبما مثب ــــي ت ــــوم لألســــباب الت ی
) ١(مــــن تعلیمــــات تنفیــــذ العقــــود الحكومیــــة رقــــم ) ٣المــــادة -أوالً -ز(الموقــــع خالفــــًا ألحكــــام الفقــــرة 
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)١٣٤–١١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

أو للمباشــــرة بالعمــــل فیــــه كــــالً یكــــون الموقــــع جــــاهزاً (والتــــي نصــــت علــــى ) ةلــــعدالم(٢٠٠٨/لســــنة
).ما ینسجم والمنهاج الزمني المقرربجزءاً 

ــــاً  ــــذ المــــرقم -ثانی الصــــادر ) ٩٠٤/٧١٣/٢٠١١( قــــدمت الشــــركة المنفــــذة خطــــاب ضــــمان حســــن التنفی
ــــغ  ــــالف اإلســــالمي بمبل ــــون) ٧٤٨(مــــن مصــــرف إی ــــارملی ــــون (دین ــــة وأربعــــون ملی ســــبعمائة وثمانی

ـــار ـــدار ) دین ـــل بمق ـــذي یق ـــار) ٧٣(وال ـــون دین ـــار(ملی ـــون دین ـــة وســـبعین ملی عـــن نســـبة ضـــمان ) ثالث
ســـتة (دینـــارملیـــون) ١٦٤٤٠(العقـــد بعـــد التعـــدیل البـــالغ مـــن مبلـــغ %) ٥(حســـن التنفیـــذ البالغـــة 

ذكرة الهیئـــة الرقابیـــة عـــن ذلـــك بمـــســـار، وتـــم االستف)وأربعـــون ملیـــون دینـــاروأربعمائـــةعشـــر ملیار 
ـــــة  ـــــي ) ١١٢(المختصـــــة المرقم ـــــغ ٣/٢٠١٨/ ٦ف ـــــي مبل ـــــرق ف ـــــأن الف ـــــین قســـــم الحســـــابات ب وب

) د-أوالً -١٦(نجــــزة خالفــــًا للمــــادة تأمینــــات حســــن التنفیــــذ تــــم اســــتقطاعه مــــن مبلــــغ الــــذرعات الم
التـــــي تضـــــمنت علـــــى ) ةعدلـــــالم(٢٠٠٨/لســـــنة) ١(مـــــن تعلیمـــــات تنفیـــــذ العقـــــود الحكومیـــــة رقـــــم 

).من مبلغ العقد % ) ٥(د التأمینات النهائیة لضمان حسن التنفیذ بنسبة تحد(
فـي ) ٤١٥( قسـم الحسـابات المـرقم/المحافظـةمـا ورد بكتـابكو %) ١٠٠(المـاليبلغت نسـبة االنجـاز-ثالثاً 

كمـا علـى التـوالي %)٩٧،% ١٠٠) (الفعلـي، المخطـط(النجاز المادي وبلغت نسبة ا٢٣/١١/٢٠١٧
ولـم یـتم اسـتالم ٢٧/١١/٢٠١٧فـي ) ٦٦١٣( قسم إدارة المشاریع في جهة التعاقد المـرقم كتاب ورد ب

والـــذي یمثـــل أعمـــال المظلـــة واألقـــواس لغایـــة %) ٣(الجـــزء المتبقـــي مـــن المشـــروع البالغـــة نســـبته 
فــي ) ٦٩٧(المرقمــة ة الهیئــة الرقابیــة المختصــةتــاریخ إجابــة المحافظــة علــى مــذكر ٢٤/١٢/٢٠١٧
١٩/١٢/٢٠١٧.

حول نتائج اعمال الرقابة والتدقیق على قسم ٢٥/٦/٢٠١٨في ) ١٣١٦٠(المرقم كتابالأظهر-د
رئاسة استئناف االنباروالموجه الىشعبة الرقابة الصحیة في دائرة صحة االنبار/الصحة العامة 

-:المالحظات االتیةمحكمة التحقیق المختصة بقضایا النزاهة في محافظة االنبار–االتحادیة
في ٣٠٦٤٠٠–٢٦/١٢/٢٠١٦في ٣٠٦٣٥١(تسلسلبال) أ/٣٨محاسبة(وصوالت وجود دفتر- أوالً 

تم ) ثالثة مالیین دینار(ملیون دینار)٣(بلغ مجموع المبالغ المجباة بموجبه) ٢٢/٣/٢٠١٧
الموقع بینه وبین مدیر شعبة شعبة الرقابة الصحیة وحسب المحضر استالمها من قبل موظف 

الى محاسب الشعبة بموجب مستند قطاع الرمادي االول تم تسلیم المبلغ الحقاً /الصحیة الرقابة 
ولم یتم تسدیدها الى قسم الحسابات لغایة تأریخ اعداد التقریر ٢٠/٨/٢٠١٧خطي موقع بتاریخ 

.الرقابي والیعرف مصیرها
غیر ) أ/٣٨محاسبة(التحریف في ارقام الوصوالت المثبتة على طلب منح االجازة من جلد-ثانیاً 

للدولة مستخدم في االصل ممایدل على قبض مبالغ من اصحاب تلك االجازات دون اخذها ایراداً ال
).لم یتم تثبیت المبلغ المقبوض أزاء رقم وصل القبضانه علما (وتسجیلها في السجالت 
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)١٣٤–١٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

قابة الصحیة في دائرة وردت للهیئة الرقابیة المختصة معلومات بقیام بعض من منتسبي شعبة الر -ثالثاً 
صحة االنبار بأبتزاز اصحاب عدد من المحال المشمولة باالجازة الصحیة بأستیفاء مبالغ اكثر من 

وتم التنسیق مع هیئة النزاهة في االنبار عند ،قیقیة الصدارها وبدون وصوالت قبضاالجور الح
على امر قضائي بناءاً حضورها الى دائرة صحة االنبار وتزویدها باضابیر واسماء عدد منهم

.تهم اللتحقیق معهم واخذ افاد
هیئة الحج الموجه الى ١٣/٦/٢٠١٨في ) ١٢٥٥٨(المرقم دائرة تدقیق نشاط الحكم المركزيكتاب -ه

حول نتائج أعمال الرقابة والتدقیق على الحسابات المصرفیة للهیئة العلیا للحج والعمرة والعمرة 
-:وأدناه أهم المالحظات التي تضمنها الكتاب أعاله،)٢٠١٧، ٢٠١٦(للسنتین 

من رصید حسابها الجاري لدى ) دیناراتخمسة ملیار (دینار ارملی) ٥(قیام الهیئة بسحب مبلغ مقداره 
وٕایداعه لدى مصرف ١٧/١/٢٠١٦في ) ٧٥٤٤٦٧٥(بموجب الصك المرقم ةفرع أرخیت/ مصرف الرشید 

ولدینا بشأن  %) ٤(وبفائدة سنویة بنسبة  ٢٤/١/٢٠١٦االتحاد األهلي كودیعة ثابتة لمدة سنة تبدأ من 
-:ذلك ما یأتي

١٧/٤/٢٠١٦في ) ٢/٢٣٣٦ق(الدائرة القانونیة بكتابها المرقم / بالنظر لصدور إعمام وزارة النفط- أوالً 
المتضمن إیقاع الحجز على األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة لمصرف االتحاد األهلي فقد طلبت 

من المصرف المذكور إعادة مبلغ الودیعة بذریعة ٢٩/٥/٢٠١٦في ) ٧٤/ع/م/أ(الهیئة بكتابها المرقم 
.صرفالنقص في السیولة النقدیة ولم یتم االستجابة للطلب المذكور من قبل الم

من مبلغ ) ملیاران وخمسمائة ملیون دینار(ملیون دینار ) ٢٥٠٠(قامت الهیئة بسحب مبلغ -ثانیا
فرع / وٕاعادته الى الحساب الجاري للهیئة لدى مصرف الرشید ٧/١٢/٢٠١٦الودیعة الثابتة بتاریخ 

ن مرور أكثر من أرخیته ، مما أدى الى ضیاع فرصة االستفادة من الفائدة السنویة للودیعة بالرغم م
عشرة أشهر على إیداعها مع العرض بأنه تم سحب المبلغ المتبقي من مبلغ الودیعة الثابتة بتاریخ 

١٢/١/٢٠١٧.
) ١٠٠(وجود مبلغ ٢٦/٢/٢٠١٧اظهر كشف الحساب الجاري لمصرف االتحاد األهلي بتاریخ -ثالثا

على الودیعة الثابتة بنسبة لفوائد كإیداع لصالح الهیئة عن ا) مائة ملیون دینار(ملیون دینار 
، وقد تم سحب المبلغ نقدا من قبل الهیئة بذات التاریخ دون أن یتم تثبیته في السجالت %)٥٠(

المالیة للهیئة ولم یتأید للهیئة الرقابیة المختصة  إیداعه في الحسابات الجاریة للهیئة لدى المصارف 
.إعداد التقریر الرقابيلغایة تاریخ

.صى الدیوان بالتحقیق في الفقرات أعالهوقد أو 
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)١٣٤–١٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

أعمـــــال الرقابـــــة ٢٠١٨/مـــــن ســـــنةثـــــانيتحـــــادي خـــــالل الفصـــــل الأجـــــرى دیـــــوان الرقابـــــة المالیـــــة اإل 
والتـــدقیق علـــى أنشـــطة اإلدارات الخاضـــعة لرقابتـــه أو التـــي تـــم تـــدقیقها بنـــاءًا علـــى تكلیـــف مباشـــر ، وقـــد 

ـــن ـــد م ـــم أســـفرت هـــذه األعمـــال عـــن إصـــدار العدی ـــق رق ـــاریر والجـــدول المرف ـــین ) ١(التق ـــو أیب د اعـــدأع و ان
ات الخاضـــعة للرقابـــة ولكـــل وزیـــر مخـــتص ومـــنإدارات الجهـــمراجـــع تلـــك التقـــاریر التـــي تـــم توجیههـــا إلـــى 

ـــاریر ،  ـــك التق ـــي تل ـــأهم مـــا ورد ف ـــدم فـــي هـــذا الفصـــل خالصـــة ب ـــة ، ونق ـــِه واإلدارات المعنی علمـــًا أن بدرجت
تخــاذ الـــالزم المواضــیع التــي یؤشـــر فیهــا طلـــب التحقیــق تكـــون محالــة أصـــًال إلــى المفـــتش العــام للـــوزارة إل 

ــــي ال  ــــي التشــــكیالت الت ــــا ف ــــة النزاهــــة بشــــأنها ، أم ــــى هیئ ــــام فتحــــال إل ــــتش الع ــــب للمف یوجــــد فیهــــا مكت
-:للتحقیق ، وكما یلي 

))مجلس النواب ورئاسة الجمهوریة ومجلس الوزراء والدوائر المرتبطة بها: القسم األول ((

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
تدقیقیةمهامزیارة تفتیشیةعقودنتائج أعمالبیانات مالیة

اخرى
التقاریرمجموع

٨٦٢١٢٢٣٩
-:رة عن هذا الدیواندوأدناه أهم المالحظات التي وردت في التقاریر الصا

مجلس النواب. ١

نتائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى رواتـب بوالخاص ٢٠/٥/٢٠١٨في ) ١٠٤٣٢(اظهر التقریر المرقم 
ومخصصــات عناصــر حمایــة أعضــاء الجمعیــة الوطنیــة والمجلــس الــوطني والنــواب الســابقین المتقاعــدین 

-:المالحظات اآلتیة، ٢٠١٧/لسنة
البـالغ )الـدورة األولـى(قیام المجلس بصرف رواتب ومخصصات عناصـر حمایـة أعضـاء مجلـس النـواب -أوالً 

فــي ) ٣١٩٠٣(بموجــب مســتند الصــرف المــرقم ٢٠١٧/لشــهر كــانون األولشــخص) ١٠٥٠(عــددهم 
ملیــار ومائــة وســتة وأربعــون ملیــون (ملیــون دینــار ) ١١٤٦(وبمبلــغ إجمــالي مقــداره ٢٠/١٢/٢٠١٧

حیـث لـوحظ وجـود تجـاوز فـي عـدد عناصـر حمایـة أعضـاء مجلـس النـواب للـدورة المـذكورة البـالغ ) دینار
ــرة ) ١٧٦( ــب عــن العــدد المخصــص بموجــب الفق ــوزراء ) ٣/ثانیــاً (نائ ــب رئــیس ال ســري (مــن كتــاب مكت

-:وكما یلي٢٧/٨/٢٠١٥في ) ١٧٥٥/س/و.ر.م(رقم الم) وشخصي

الفصـل الثاني
))نتائج تنفیذ رقابة المشروعیة((
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)١٣٤–١٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الـدورة (قیام المجلس بصرف رواتب ومخصصات عناصر حمایة رئیس ونائب وأعضاء مجلـس النـواب -ثانیاً 
مســتند الصــرف المــرقم بموجــب ٢٠١٧/لشــهر كــانون األولشــخص) ١٣٢٢(البــالغ عــددهم ) الثانیــة

ملیـــار وأربعمائـــة (ملیـــون دینـــار ) ١٤٥٢(وبمبلـــغ إجمـــالي مقـــداره ٢٠/١٢/٢٠١٧فـــي ) ٣١٩٠٥(
حیث لوحظ وجود تجاوز في عدد عناصر حمایة أعضاء مجلس النـواب ) ملیون دینارنین وخمسیواثن

مــن كتــاب ) ثانیــا(نائــب عــن العــدد المخصــص بموجــب الفقــرة ) ٢١٥(للــدورة المــذكورة البــالغ عــددهم 
والـذي نـص ٢٧/٨/٢٠١٥فـي ) ١٧٥٥/س/و.ر.م(ذي العـدد ) سري وشخصـي(مكتب رئیس الوزراء 

ــى  ــا{عل ــى التقاعــد..ت للمســؤولینیســتمر تخصــیص الحمای ــذین یحــالون ال ــواب ..ال ــس الن ــیس مجل رئ
وكمـا }عناصـر) ٣(المسـؤولون بدرجـة وزیـر ..عناصـر) ٨(نواب رئیس مجلس النـواب ..عناصر)١٠(

-:یلي

التجاوزعدد العناصر بموجب التعلیماتعدد العناصر الفعلي المخصصالمنصب والعدد

١٩١٠٩رئیس الجمعیة الوطنیة السابق
٢٠١٠١٠رئیس مجلس النواب األسبق
١٦٨٨نائب رئیس المجلس األسبق

٦٣٣نائب سابق) ٢٠٦(
٥٣٢نائب سابق) ٦(

.االلتزام بالتعلیمات واسترجاع المبالغ المصروفة خالف ذلكبوقد أوصى الدیوان 
والـذي قضـى ) ٢٠١٣/اتحادیـة/٨٦(أصدرت المحكمة االتحادیـة العلیـا قرارهـا فـي الـدعوى المرقمـة -ثالثاً 

حیـث نصـت ٢٠٠٧/لسـنة) ٥٠(مـن قـانون مجلـس النـواب رقـم ) ٤(و)٣(بعدم دستوریة المـادتین 
االمتیــازات التــي یتمتــع بهــا س النــواب ونائبیــه بكافــة الحقــوق و یتمتــع رئــیس مجلــ(علــى ) ٣(المــادة 

) ٤(فیمـا نصـت المـادة ) الـخ..والمعنویـةرئیس مجلس الوزراء ونائبیـه فـي جمیـع المجـاالت المادیـة 
فــي جمیــع المتیــازات التــي یتمتــع بهــا الــوزیراعضــو مجلــس النــواب بكافــة الحقــوق و یتمتــع(علــى 

وبــالنظر لعــدم وجــود تشــریع یمــنح تخصــیص حمایــات للنائــب ) الــخ..المجــاالت المادیــة والمعنویــة
ت النــواب المتقاعــدین، اســتمر المتقاعــد وال یوجــد ســند قــانوني بخصــوص الرواتــب الخاصــة بحمایــا

المجلس بصرف رواتب ومخصصات عناصر حمایة النواب المتقاعدین ولم یتم تزوید الهیئة الرقابیـة 
المختصــة بالســند القــانوني علــى الــرغم مــن المتابعــة المســتمرة وآخرهــا استفســار الهیئــة الرقابیــة 

المحكمـة االتحادیـة العلیـا م بقـرارقد أوصى الدیوان بـااللتزا، و ٨/٥/٢٠١٨في ) ٦(المختصة المرقم 
.المشار إلیه أعاله

عدد العناصر بموجب عدد العناصر الفعلي المخصصعدد النواب
التعلیمات

التجاوز لكل نائب

١٦٨٦٣٣
٦٥٣٢
٢٤٣١
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)١٣٤–١٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

مجلس الوزراء . ٢

محافظة ذي قار/السیاسیینالسجناءمـدیریـة-أ
أنشـطــةى ـعلــقوالتدقیــةالرقابـعمــالنتـائج أالخاص ب٥/٤/٢٠١٨في ) ٧٢٠٥(اظهر التقریر المرقم 

كــــانون /٣١المنتهیــــة فــــيللســــنةمحافظــــة ذي قــــار فــــيالسیاســــیینالســــجناءمـدیریـــــةحســــاباتو 
-:، المالحظات اآلتیة٢٠١٦/األول
وتســعة وثالثــون ملیــون ائــةأربعــة ملیــارات وم(دینــار ملیــون)٤١٣٩(مبلــغ المدیریــة صــرفت-أوالً 

خـارجمـن عدمـه السـفریؤیـدمـاوجـوددونأجور سفر للمشمولین بقـانون المؤسسـة عن) دینار
ــــى وقــــدالعــــراق  ــــة عل ــــت المدیری ــــة المختصــــة أجاب ــــة الرقابی ــــي )١٦(المــــرقماستفســــار الهیئ ف

، مـن المؤسسـةتصـدرالمدیریة تقوم بصرف المنح بناءًا على قـوائم بأسـماء بأن٢٦/١١/٢٠١٧
. الصرف بما یؤید سفرهم عملیةبتعزیزوقد أوصى الدیوان

عشر ملیار ومائة وتسعة وثالثون ملیـون أربعة(اردینملیون) ١٤١٣٩(مبلغ ةالمدیریصرفت-ثانیاً 
قـانون مؤسسـة السـجناء السیاسـیین فـيوجود نـص قـانوني دونرئیس الوزراء منحةعن) دینار
ــیجیــز) المعــدل(٢٠٠٦/لســنة)٤(رقــم استفســار علــىأجابــت المدیریــة وقــدالمبــالغ كصــرف تل

األوامـرلـىلصـرف یـتم بنـاءًا عبـأن ا٢٦/١١/٢٠١٧فـي)١٦(المـرقمالهیئة الرقابیـة المختصـة 
.وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في ذلك،الصادرة من المؤسسة في محافظة بغداداإلداریة

الحـــجمنحــةعــن) دینـــارملیــون وأربعــوناثنـــان(دینــارملیــون) ٤٢(لـــغالمدیریــة مبصــرفت-ثالثــاً 
مؤسســةالمشــمولین بقــانون مــنهــم المســتفیدینیؤیــد كــون وجــود مــادونالسیاســیینللســجناء

مــن هیئــة الحــج وجــود كتــاب صــادروعــدم)  المعــدل(٢٠٠٦لســنة ) ٤(الســجناء السیاســیین رقــم
وجـود نـص فـي قـانون عـدمإلـىإضـافة، والعمرة یؤید كـونهم ممـن أدوا مناسـك الحـج  مـن عدمـه

یجیـــز صـــرف تكـــالیف الحـــج ) المعـــدل(٢٠٠٦/لســـنة) ٤(قـــممؤسســـة الســـجناء السیاســـیین ر 
فـــي ) ١٦(المـــرقم استفســـار الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــةعلـــىأجابـــت المدیریـــة وقـــد، لمشـــمولینل

األوامـر اإلداریـة الصـادرة مـن المؤسسـة علـىمنحة الحج بناءًا صرفیكونبأن٢٦/١١/٢٠١٧
.، وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في ذلكفي محافظة بغداد

هیئة المنافذ الحدودیة-ب
نتــائج فحــص وتقــویم نظــام الرقابــة الخــاص ب٥/٦/٢٠١٨فــي ) ١١٩٧٠(اظهــر التقریــر المــرقم -أوالً 

-:اآلتیةالمالحظات،٢٠١٧/الداخلیة في هیئة المنافذ الحدودیة لسنة
عــدم وجــود معــاییر ومؤشــرات یمكــن اعتمادهــا لقیــاس أداء دوائــر وأقســام وشــعب الهیئــة خــالل ) ١(

ومؤشـرات للتقیـیم السـنوي لمنتسـبي الهیئـة، لتقریر، إضافة الـى عـدم وضـع معاییر السنة موضوع ا
وقد أوصى الدیوان بضـرورة إعـداد مؤشـرات ومعـاییر لقیـاس أداء دوائـر الهیئـة وأقسـامها وشـعبها 

.ومنتسبیها



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

عـن عدم خضوع المنافذ الحدودیة ألعمال قسم الرقابـة والتـدقیق الـداخلي فـي مقـر الهیئـة فضـالً )٢(
ــدقیق الــداخلي فــي مقــر عــ دم ارتبــاط مالكــات التــدقیق العاملــة فــي تلــك المنافــذ بقســم الرقابــة والت

الهیئــة، وقــد أوصــى الــدیوان بإخضــاع حســابات ونشــاطات المنافــذ الحدودیــة ألعمــال قســم الرقابــة 
.والتدقیق الداخلي وربط منتسبي التدقیق فیها بالقسم المذكور

نتـائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى بوالخـاص٢٧/٥/٢٠١٨فـي ) ١١١٣٤(اظهر التقریر المرقم -ثانیاً 
-:المالحظات اآلتیة، ٢٠١٧/نشاطات هیئة المنافذ الحدودیة لسنة

منافــذ بریــة وجویــة فــي إقلــیم كردســتان مازالــت غیــر خاضــعة إلدارة هیئــة المنافــذ ) ٦(وجــود )١(
اربیــل، مطـــار یـــز خــان، مطــار عمــران، باشــماخ، برو ابــراهیم الخلیـــل، حــاج(الحدودیــة وهــي 

ــة معلومــات حــول أعــداد المســافرین والشــاحنات الخارجــة ) الســلیمانیة وبالتــالي عــدم تــوفر أی
فـــــي ) ٢٤(المرقم بكتابهـــــاالهیـــــأة جابـــــةإوالداخلـــــة مـــــن والـــــى العـــــراق وحســـــب مـــــا جـــــاء ب

، وقـــد ٧/٢/٢٠١٨فـــي ) ٣٢(علـــى مـــذكرة الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة المرقمـــة ٢٧/٢/٢٠١٨
.لدیوان بالتنسیق مع الجهات العلیا إلخضاع تلك المنافذ إلدارة الهیئةأوصى ا

قسـم البحـث / منتسـب مـن مـالك هیئـة المنافـذ الحدودیـة) ١٣٨(قامـت وزارة الداخلیـة بنقـل )٢(
والتحري الى مالك مدیریة شرطة الكهرباء بموجب كتاب وكالة الوزارة لشـؤون األمـن االتحـادي 

على نشاط القسـم المـذكور فـي مجـال كشـف مما اثر سلباً ١٩/١/٢٠١٧في ) ٢٣٩٦(المرقم 
علـى ذلـك أصـدرت الوكالـة المـذكورة وتشخیص الحاالت السـلبیة فـي المنافـذ الحدودیـة، وبنـاءاً 

بإعـادة المنتسـبین الـى مـالك الهیئـة، وقـد أوصـى ٢٨/٥/٢٠١٧في ) ٢٠١١٩(كتابها المرقم 
.الدیوان بتوخي الدقة عند إجراء تنقالت المنتسبین

ــــر التقریــــر المــــرقم -ج ــــي ) ١١٣٠٣(اظه ــــال الرقابــــة والتــــدقیق الخــــاص ب٢٩/٥/٢٠١٨ف نتــــائج أعم
العســــكریة واألخطــــاءجــــراء العملیــــات الحربیــــة تعــــویض المتضــــررینالفرعیــــة لاللجنــــة أنشــــطةعلـــى 

:، المالحظات اآلتیة٢٠١٦/في واسط لسنةاإلرهابیةوالعملیات 
ـــویض المقدمـــة خـــالل ســـنة-أوالً  ـــین عـــدد معـــامالت التع ـــاه یب ـــامالت ٢٠١٦/الجـــدول أدن وعـــدد المع

ــــة مــــن ســــنوات ســــابقة وعــــدد المعــــامالت المنجــــزة  والتــــي تخــــص ٢٠١٦/خــــالل ســــنةالمتراكم
-:سنوات سابقة

عدد المعامالت المقدمة خالل 
٢٠١٦/سنة

عدد المعامالت المتراكمة من سنوات سابقة

والتي لم تدفع مبالغها

والتي ٢٠١٦/عدد المعامالت المنجزة خالل سنة
تخص سنوات سابقة والتي تم دفع مبالغها

٨٤١٥٧٣١٣٤

معاملـة ) ٨٤(والبـالغ عـددها ٢٠١٦/انجـاز المعـامالت المقدمـة خـالل سـنةعدم ومن الجدول أعاله یتضح 
.وقد أوصى الدیوان بضرورة اإلسراع بانجاز المعامالت،٣١/١٢/٢٠١٦ولغایة ) شهید وجریح(



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

علیهــا تــأخر اللجنــة الفرعیــة لتعــویض المتضــررین فــي محــافظ واســط بانجــاز المعــامالت والمصــادقة-ثانیــاً 
فـي الممتلكـات والمفقـودین ولفتـرات طویلـة تصـل الـى أربعـة سـنوات، وقـد أوصـى والخاصة باألضرار

.الدیوان باإلسراع بانجاز معامالت تعویض المتضررین لغرض حسم الطلبات المقدمة
لــم تقــم اللجنــة بإرســال المحاضــر الخاصــة بطلبــات التعــویض للممتلكــات والمفقــودین الــى اللجنــة -ثالثــاً 

-رابعـاً -٦(للمـادة یوم من تاریخ صدورها خالفـاً ) ١٥(البالغة حددة قانوناً المركزیة ضمن المدة الم
رفـع التوصـیات بطلبـات التعـویض للممتلكـات والمفقـودین الـى اللجنـة المركزیـة (التي نصت علـى ) د

، حیـث تـم إرسـال محاضـر التعـویض بموجـب )یوم من تاریخ صـدورها للمصـادقة علیهـا) ١٥(خالل 
بعد المصادقة على طلبات التعویض أي بمـدة تـأخیر ٣/٢/٢٠١٦في ) ١٩٥٥(كتاب اللجنة المرقم 

.وقد أوصى الدیوان ضرورة االلتزام بالمدد المحددة قانوناً ،یوم) ٢١(
نتـــــائج أعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقیق الخـــــاص ب٣/٦/٢٠١٨فـــــي ) ١١٨٠١(اظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم -د

ـــى  ـــى إعـــادة أنشـــطةعل ـــة المشـــرفة عل ـــالىعمـــار محافظـــة إوحســـابات اللجن ـــي دی ـــة ف للســـنة المنتهی
-:، المالحظات اآلتیة٣١/١٢/٢٠١٦
الى وزارة ١٢/٨/٢٠٠٨عدم تسدید مبالغ اإلیرادات المتحققة منذ تاریخ تشكیل اللجنة في - أوالً 

وبقاءها في الحساب )وتسعون ملیون دیناریةمائة وثمان(ملیون دینار ) ١٩٨(یة والبالغةالمال
. ، وقد أوصى الدیوان بتسدید المبلغ أعاله للوزارة المذكورةللجنةباالخاص الجاري 

لحسـاب الخزینـة إیراداً ) وثالثون ملیون دیناریةمائتان وثمان( ملیون دینار) ٢٣٨(عدم قید مبلغ -ثانیاً 
العامة والخاص برسم الطابع المالي المسجل في حساب األمانات ، وقد أوصى الدیوان بقید المبلغ 

.وتحویله للخزینة العامة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

))الوزارات: القسم الثاني ((

وزارة الداخلیة. ١

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
زیارات تقریر دورينتائج أعمالبیانات مالیة

تفتشیة
تدقیقیةمهامعقود

اخرى
التقاریرمجموع

٢١١١١٣١٣٣٢

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
مدیریة االحوال المدنیة والجوازات واالقامة العامة -أ

علــى العقــد والخــاص بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق ٦/٦/٢٠١٨فــي ) ١٢١٠٣(اظهــر التقریــر المــرقم 
ــرم مــع وزارة االتصــاالت)١/٢٠١٧(المــرقم  ــز-المب ــة عــن تجهی الشــركة العامــة لالتصــاالت والبنــى التحتی

-:المالحظات اآلتیة، )المقروءة آلیاً (خدمة االتصاالت لمحطات منظومة إصدار الجوازات
بتضمین العقد اتفاقیة ، وقد أوصى الدیوان )SLA(لم یتضمن العقد فقرة عن اتفاقیة جودة الخدمة - أوالً 

عن كل الخدمات التي یقدمها الطرف الثاني طیلة فترة ) ٩٩,٩٩٩(وبنسبة ) SLA(جودة الخدمة 
.وٕاجراء التحقیق في ذلكالعقد لضمان جودة الخدمة المقدمة مستقبالً 

بخدمات جدول الكمیات واألسعار الخاصة ) ٢(أشرت نتائج الفحص والتدقیق لملحق العقد رقم-ثانیاً 
- :االتصاالت اآلتي

تدني سعة خدمة وحدة االنترنت المجهزة لمكاتب إصدار الجوازات خارج العراق البالغة سعتها ) ١(
)١Mbps ( قیاسا للخدمة المقدمة لمكاتب الجوازات داخل العراق البالغة سعتها)٢Mbps (

) ١Mbps(لكل ) سبعمائة وخمسون الف دینار(الف دینار) ٧٥٠(وارتفاع أسعارها حیث بلغت
).ثالثمائة وخمسون الف دینار(الف دینار ) ٣٥٠(لخدمة المقدمة داخل العراق البالغة باقیاساً 

بلغت المجهزة لمقر مدیریة شؤون الجوازات إذ) ١Mbps(المبالغة بسعر وحدة االنترنت (٢)
خدمات الشبكة مقارنة بأسعار الشركة العامة ل) ثالثمائة وخمسون الف دینار(الف دینار) ٣٥٠(

مائتان وثمانیة وعشرون الف (الف دینار ) ٢٢٨(الدولیة للمعلومات بذات فترة العقد البالغة 
وحسب ما جاء بكتاب الشركة العامة لخدمات الشبكة ) ١Mbps(لكل وحدة انترنت ) دینار

. ٢٥/٢/٢٠١٨في ) ١٣٤٣(الدولیة للمعلومات ذي العدد 
.وثانیاً الفقرتین أوالً وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في 

مدیریة شرطة الطاقة-ب
والخاص بنتائج أعمـال الرقابـة والتدقیـق علـى ٢٩/٤/٢٠١٨في ) ٨٨٩٤(اظهر التقریر المرقم 

- :، المالحظات اآلتیة٢٠١٧/أنشطة مدیریة شرطة الطاقة لسنة
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تم مصادرتها الستخدامها في عملیة عدم قیام المدیریة بمفاتحة وزارة المالیة بشأن العجالت التي - اوالً 
عجلة بعد اكتساب األحكام الدرجة القطعیة خالفاً ) ٧٠٩(تهریب النفط ومشتقاته البالغ عددها 

التي ٢٠٠٨/لسنة) ٤١(من قانون مكافحة تهریب النفط ومشتقاته رقم ) أوالً -٥(ألحكام المادة 
أو الزورق أو أیة واسطة أخرى یتم أوجبت أن تتولى وزارة المالیة تثمین المركبة أو السفینة

مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى الدرجة القطعیة، وقد 
.االلتزام بالقوانین النافذةبأوصى الدیوان 

عجلة تم مصادرتها من قبل المدیریة حیث تم إحالتها الى القضاء ولم یكتسب الحكم ) ٧٨(وجود -ثانیاً 
فیها الدرجة القطعیة بالرغم من مرور عدة سنوات على احتجازها مما قد یعرضها الى التلف أو 

أوصى الدیوان بتكثیف الجهود ومفاتحة المحاكم المختصة لحسم ئها، وقدالتالعب بأجزا
.الموضوع

مدیریة مرور محافظة ذي قار - ج 
بنتـــــائج أعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقیق والخـــــاص ٣٠/٤/٢٠١٨فـــــي ) ٩٠١٧(اظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم 

كـــانون األول / ٣١علـــى أنشـــطة وحســـابات مــــدیریة مـــرور محافظـــة ذي قـــار للســـنة المنتهیـــة فـــي 
-:المالحظات اآلتیة، ٢٠١٦/ 
سـویدیة المنشـأ ) miss١١(لم تقم المدیریة  باالستفادة القصوى مـن أجهـزة الـرادار المحمـول نـوع -أوالً 

أجهــزة لتحدیــد الســرعة للمخالفــات المروریــة التــي تــم تجهیزهــا للمدیریــة مــن قبــل ) ٣(البــالغ عــددها 
ملیــون) ٥٢٢(وبمبلــغ ٢٠١٢/محافظــة ذي قــار ضــمن  تخصیصــات برنــامج تنمیــة األقــالیم لســنة 

وصـوالت (حكـم حیث لوحظ من خـالل تـدقیق قـرارات ال) ن ملیون دینارین وعشر یخمسمائة واثن(دینار
المسجلة من قبل الضـباط المكلفـین بالعمـل علـى تلـك األجهـزة بأنهـا ال تعمـل بشـكل یـومي ) الغرامات

ومســتمر لغــرض رصــد المخالفــات وتحصــیل اإلیــرادات المتحققــة مــن فــرض الغرامــات علــى أصــحاب 
ریــة علــى المخالفــات وتقلیــل الحــوادث الناتجــة عــن الســرعة فــي قیــادة الســیارات وكانــت إجابــة المدی

) ٥٠(حصــة الدوریــة الواحــدة {٢٧/١١/٢٠١٧فــي) ٢(استفســار الهیئــة الرقابیــة المختصــة المــرقم 
وقـد أوصـى الـدیوان بضـرورة تشـغیل تلـك األجهـزة ،}مخالفة أسبوعیة وذلـك لتـوفیر اسـتهالك الوقـود

.بصورة مستمرة إللزام سائقي المركبات بالسرعة المطلوبة وتقلیل حوادث الطریق
مــن قــانون ) ٨(ال یوجــد لــدى المدیریــة مــالك مصــادق علیــه مــن قبــل وزارة المالیــة خالفــًا للمــادة -ثانیــاً 

تصدق مالكات الموظفین من قبـل وزارة (والتي تنص على ) المعدل(١٩٦٠لسنة ) ٢٥(المالك رقم 
فـــي ) ١٩(وكانـــت إجابـــة المدیریـــة علـــى استفســـار الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة المـــرقم ) المالیـــة

، وقــد أوصــى الــدیوان بمخاطبــة مدیریــة )لــم تــتم المصــادقة علــى مــالك المدیریــة( ٢٧/١١/٢٠١٧
.المرور العامة لمفاتحة وزارة المالیة حول ذلك

مدیریة الدفاع المدني محافظة ذي قار-د
والخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ١٧/٥/٢٠١٨في ) ١٠٢٦٤(اظهر التقریر المرقم 

ما ، ٢٠١٦/كانون األول /٣١للسنة المنتهیة في الدفاع المدني في محافظة ذي قار وحسابات مدیریة 
- :یلي
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اآلیلـة للسـقوط بـالرغم مـن إنهـا و لم تقم مدیریة الـدفاع المـدني بـإخالء المبـاني المسـتغلة مـن قبلهـا -أوالً 
حددت خطورتهـا بالعالیـة وحسـب الكشـوفات التـي قـدمتها للهیئـة الرقابیـة المختصـة وأجابـت المدیریـة 

بـــأن (بخصـــوص ذلـــك ١٣/١١/٢٠١٧فـــي ) ٢(علـــى استفســـار الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة المـــرقم 
وصــى الــدیوان بمخاطبــة مدیریــة ، وقــد أ)الهــدم تعــود إلــى الجهــة المالكــة للبنایــة خــالء ومســؤولیة اإل

الدفاع المدني العامة التخاذ اإلجراء المناسب بصدد  إخالء تلك المباني وتسلیمها إلى مالكیهـا حسـب 
.العائدیة واستبدالها بأماكن أخرى أكثر أمانًا 

المبالغ لم تقم المدیریة بنصب مقاییس الكهرباء لمقرها والمراكز التابعة لها مما أدى إلى تقدیر-ثانیاً 
أربعمائة وثالثة وأربعین ملیون (ملیون دینار) ٤٤٣(المستحقة الدفع عن أجور الكهرباء بمبلغ 

١٧/١/٢٠١٧في ) ٤٠١(حسب كتاب مدیریة توزیع كهرباء ذي قار المرقم ٢٠١٦لسنة ) دینار
صة المرقم وتعذر تسدیدها من قبل المدیریة حسب إجابة المدیریة على استفسار الهیئة الرقابیة المخت

بأنه سبق وان تم مفاتحة المقر العام عدة مرات حول تخصیص مبلغ (٢٠١٧/ ١٣/١١في ) ١٠(
لنصب عدادات كهرباء في مقر المدیریة والمراكز التابعة لها وأعتذر المقر العام لعدم توفر 

كهربائي وقد أوصى الدیوان بضرورة نصب المقاییس لقیاس التیار ال، )التخصیص المالي الكافي لذلك
.المستهلك فعالً 

مدیریة شرطة محافظة بابل- هـ
أنشطة على والخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق ٩/٤/٢٠١٨في ) ٧٥٣٩(اظهر التقریر المرقم 

- :المالحظات اآلتیة، ٣١/١٢/٢٠١٧وحسابات مدیریة شرطة محافظة بابل للسنة المنتهیة في 
قبـل المدیریـةمن خالل تدقیق الهیئة الرقابیة المختصة لسجالت اإلحصاء والبیانات المقدمة لهـا مـن –أوالً 

جریمـة مختلفـة وحسـب إجابـة ) ٨٨٤٤(تبین أن عددها ٢٠١٧/بخصوص الجرائم المسجلة خالل عام 
-:وكما في الجدول أدناه١٤/٢/٢٠١٨في ) ٩١٦١(المدیریة بكتابها المرقم 

م إجمالي الجرائ
)١(المسجلة

الجرائم غیر المكتشفة )٢(الجرائم المكتشفة 
)٣(

)١(الى ) ٣(نسبة )١(الى ) ٢(نسبة 

٩%٨٨٤٤٨١١٣٧٣١٩٢%
-:ومن أمثلة هذه الجرائم 

إجمالي الجرائم نوع الجریمة
)١(المسجلة 

الجرائم المكتشفة 
)٢(

الجرائم غیر 
)٣(المكتشفة 

)١(الى ) ٣(نسبة )١(الى ) ٢(نسبة 

%٩%٢٢٢٢٠٣١٩٩١السرقة
%٧%١٩٨٣١٨٣٩١٤٤٩٣الضرب واإلیذاء العمد

%٤٠%١٠٦٤٦٠الخطف
%٤١%٥٦٣٣٢٣٥٩القتل العمد

%١%٩٦٩٥١٩٩تداول مخدرات
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المكتشفة والتي شكلت نسبة بة جرائم الخطف والقتل العمد غیر یتضح من الجدول أعاله ارتفاع نسو 
وقد أوصى الدیوان بضرورة تكثیف الجهود من قبل المدیریة لمتابعة ،على التوالي %) ٤١،%٤٠(

.الجرائم غیر المكتشفة
عدم قیام بعض مراكز الشرطة باتخاذ اإلجراءات القانونیة لمصادرة المبارز الجرمیة وتسلیمها الى قسم -ثانیاً 

عیة للدعاوي المتعلقة بها حیث الحظت الهیئة المیرة في مدیریة الشرطة بالرغم من اكتساب الدرجة القط
تواجد الكثیر من ) ١٥/٣/٢٠١٨و١٤(الرقابیة المختصة من خالل زیارتها المیدانیة لهذه المراكز بتاریخ 

، وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة وبالتنسیق مع المحاكم المختصة المبارز الجرمیة
.ةوتسلیمها للجهات المختص

وزارة الدفاع. ٢

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
التقاریرمجموعمهام اخرىعقودنتائج أعمالبیانات مالیة

٢٢٤٧١٥

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
العقـد نتائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى الخاص ب٧/٥/٢٠١٨في ) ٩٣٤٠(اظهر التقریر المرقم -أ

-:، ما یلي٢٠١٢/لسنة ) p/١٢٣٦٨٠٢١١١٢٥١/ أس-ایغال(المرقم 
لــم تقــم المدیریــة العامــة للموازنــة والبــرامج بتزویــد الهیئــة الرقابیــة المختصــة بالمســتندات واألولیــات 
الخاصة بالمبالغ المصروفة والتسـویات القیدیـة المتعلقـة بالعقـد لغـرض التعـرف علـى نسـبة االنجـاز 

بــالرغم مـن الطلبــات المســتمرة والمتكــررة %) ١٠٠(تهــا بنســبة التنفیـذ المــادي البالغــة المـالي ومقارن
مــن قــانون ) ثانیـاً -١٢(خالفــا ألحكـام المــادة ٢٢/١١/٢٠١٧فــي ) ١٤٧(وآخرهـا المــذكرة المرقمـة 

ــم  ــة االتحــادي رق ــة المالی ــوان الرقاب ــي نصــ٢٠١١/لســنة) ٣١(دی ــى تالمعــدل والت متنعــت إإذا (عل
ة لرقابــة وتــدقیق الــدیوان عــن تقــدیم الســجالت والبیانــات الالزمــة ألعمــال الرقابــة الجهــة الخاضــع

والتدقیق فعلى الدیوان إشعارها ومكتب المفتش العام فیها لتقدیمها خالل ثالثین یومـا وبیـان أسـباب 
.وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في ذلك،)االمتناع

بالبیانـات المالیـة لجمعیـة بنـاء المسـاكن الخـاص٧/٥/٢٠١٨فـي ) ٩٣٧٧(اظهر التقریر المـرقم -ب
-:، المالحظات اآلتیة٣١/١٢/٢٠١٧للضباط للسنة المنتهیة في 

ـــدفاع رواتـــب مـــوظفي الجمعیـــة والتـــي بلغـــت خـــالل الســـنة موضـــوع التقریـــر -أوال تحملـــت وزارة ال
وبالتــالي فــان نتیجــة) ملیــاران وثالثمائــة وســتة وســتون ملیــون دینــار(ملیــون دینــار ) ٢٣٦٦(

وقد أوصى الدیوان بإعادة النظر بالتعلیمات الصـادرة عـن وزارة النشاط لم تظهر على حقیقتها،
.الدفاع وخاصة ما یتعلق بتحمیل الوزارة رواتب منتسبي الجمعیة
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لم تقم الجمعیـة بمزاولـة نشـاطها الرئیسـي المتمثـل بتوزیـع قطـع األراضـي لألعضـاء وبنـاء دور -ثانیاً 
، ٢٠٠٠/مـن تعلیمـات الجمعیـة للعـام ) أوالً /٢١(للمـادة الشـهداء خالفـاً سكنیة للضباط ولذوي 

قطعـة ارض فـي بغـداد و ) ٢٢٣(رض مهیأة للتوزیع منهـا أقطعة ) ٤٤١(بالرغم من امتالكها 
االلتزام بالتعلیمــات النافــذة ووضــع بــقطعــة ارض فــي المحافظــات، وقــد أوصــى الــدیوان ) ٢١٨(

.خطة لتوزیع قطع األراضي لألعضاء
أمانـة  بغـداد، المصـرف العقـاري، وزارة (عقار مشـترك بـین الجمعیـة ودوائـر أخـرى ) ١٧(وجود -ثالثاً 

حیث تعود تلك المشیدات الى الجمعیة فیما تعود ملكیة األراضـي لتلـك الجهـات ممـا أدى ) المالیة
د أوصى الى امتناع بعض مستأجري تلك العقارات من تسدید بدالت اإلیجار المستحقة علیهم، وق

.الدیوان باتخاذ اإلجراءات الالزمة بحسم الموضوع مع الجهات ذات العالقة
الخــاص بالبیانــات المالیــة لمدیریــة الحوانیــت ١٠/٥/٢٠١٨فــي ) ٩٧٣٦(اظهــر التقریــر المــرقم -ج

-:، المالحظات اآلتیة٣١/١٢/٢٠١٧العسكریة للسنة المنتهیة في 
الصــادر مــن دائــرة ) ١١(صــة بتــدقیق ســند العقــار المــرقم لــدى قیــام الهیئــة الرقابیــة المخت-أوالً 

ـــى القطعـــة المرقمـــة ١٠/٣/٢٠١٤العقـــاري فـــي الكاظمیـــة بتـــاریخ التســـجیل  والمشـــید عل
والخــاص بمعــرض حوانیــت الســالم الحظــت عــدم الدقــة فــي تخصــیص ) الســالم٢٤/٨١٤٨(

تخصــیص لمدیریــة العقــار مــن قبــل دائــرة التســجیل العقــاري المشــار إلیهــا أعــاله حیــث تــم ال
عالقـة بـین ةالحوانیت العسكریة ودیوان الوقف الشیعي في آن واحد بالرغم من عدم وجود أی

.الجهتین أعاله، وقد أوصى الدیوان بمتابعة اإلجراءات الالزمة بتصحیح تخصیص العقار
ــاً  ــم یمار المســتودع الرئیســي مــا زال معمــل الخیاطــة العســكري و -ثانی ــابعین للمدیریــة ل ســا أي الت

نشاط خالل السنة موضوع التقریر على الرغم من وجود مـالك وظیفـي للتشـكیلین المـذكورین 
وقــد أوصـى الــدیوان بتفعیــل نشـاط تلــك التشــكیالت ،منتســب علـى التــوالي ) ٣٦، ١٥٩(بعـدد 

.لغرض االستفادة من المالك الوظیفي الموجود فیهما

دلــــوزارة الع. ٣

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
مجموعمهام اخرىزیارات تفتیشیةتقاریر دوریةنتائج أعمالبیانات مالیة

التقاریر

 -١٧- ٢٤

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
مال الرقابة التدقیق علـى أنشـطة والخاص بنتائج أع١٥/٤/٢٠١٨في ) ٧٧٣٩(اظهر التقریر المرقم -أ

-:، ما یلي٢٠١٦/كانون األول/٣١مدیریة تنفیذ كربالء للسنة المنتهیة في حسابات و 
ــدني ــامالت المنجــزة خــالل ســنةت ــث بلغــت ٢٠١٦/عــدد المع ــة وهــي تشــكل نســبة ) ٣٨٤(حی معامل

معاملـة فـي حـین أن ) ١٠٤٣٥(والبالغـة ٣١/١٢/٢٠١٦وع عـدد المعـامالت لغایـة مـمن مج%) ٤(
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)١٣٤–٢٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

مـن %) ٨٣(معاملة وهـي تشـكل نسـبة ) ٨٧١٥(السابقة بلغت عدد المعامالت المدورة من السنوات
.إجمالي عدد المعامالت

نتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى بوالخــاص ٢٥/٦/٢٠١٨فــي ) ١٣١٠٥(اظهــر التقریــر المــرقم -ب
-:، المالحظات اآلتیةمدیریة التسجیل العقاري في االنبارنشطة ا

رقم القطعة، رقم المقاطعة، اسم المقاطعة، اسم المالـك، (تم مطابقة عینة من معلومات العقارات-أوالً 
كتــاب التخصــیص لقطعــة األرض للمــواطن والموزعــة بموجــب محاضــر توزیــع األراضــي مــن قبــل 
ــدد والتــاریخ  ــة فــي الرمــادي، الع ــل جمعیــة اإلســكان التعاونی ــة، واألراضــي الموزعــة مــن قب البلدی

ــدائم ةاضــبار والموجــودة فــي) للمنــاقالت التــي تمــت علــى العقــار العقــار وفــي الســجل العقــاري ال
-:ومعلومات العقار المثبتة في الحاسبة ولوحظ اآلتي) ١(نموذج رقم 

ختالف بعض معلومات العقارات الموجودة فـي الحاسـبة عـن معلومـات العقـار الموجـودة فـي إ)١(
بتشـكیل وقـد أوصـى الـدیوان ،عقـار ) ١٧(وعددها ) ١(أضابیرها والسجل العقاري الدائم رقم 

العقـار والسـجل ةلجنة للوقوف على أسباب ذلك وٕاجراء المطابقة لمعلومات العقار بـین اضـبار 
.اإلجراء الالزم بشأنهاذومعلومات العقار في الحاسبة واتخا) ١(العقاري الدائم نموذج رقم 

عقار، وقد أوصـى الـدیوان ) ٥(عدم وجود معلومات عن بعض العقارات في الحاسبة وعددها )٢(
.ثبیت معلومات العقار أعاله في الحاسبةبت

وجـرد دفـاتر وصـوالت القـبض ٢٠١٧/تـم تـدقیق مقبوضـات وٕایـداعات الصـندوق لشـهر نیسـان-ثانیاً 
الحظت الهیئة الرقابیة المختصة عدم وجـود دفـاتر وصـوالت قـبض محاسـبة وقد) أ٣٧(محاسبة 

) ١٦/محاسـبة(تندات الهامـة مراقبـة المسـدفتر مثبتة تسلسالتها فـي سـجل) ١٤(عددها ) أ٣٧(
د الهیئة الرقابیة المختصـة بـه یزو تم تبأنها غیر مستخدمة ولم تظهر في كشف المفقودات الذي 

المعنــون الــى ٢٣/١/٢٠١٨فــي ) ٤٩٦(مــن قبــل مدیریــة التســجیل العقــاري فــي االنبــار بالعــدد 
هــذه الــدفاتر وكــذلك لــم تظهــر تسلســالت ) فقــدان وصــوالت(مدیریــة التســجیل العقــاري العامــة 

المستخدمة عند الجرد، ولم تزود الهیئة الرقابیة المختصة بها من قبل محاسـب المدیریـة بـالرغم 
ى الـدیوان بالبحـث وقـد أوصـ،١٩/٢/٢٠١٨فـي ) ٥٩(بموجـب المـذكرة المرقمـة ذلـك من طلبها 

ــدفاتر وفــي حالــة عــدم وجودهــا عــن مصــیر  التحقیــق لمعرفــة أســباب فقــدانها یــتم اجــراءهــذه ال
.ومصیرها

٢٧/٢/٢٠١٨فــي ) ١٤٦٥(حســب إجابــة مدیریــة التســجیل العقــاري فــي االنبــار بكتابهــا المــرقم -ثالثــاً 
حــول الســجالت واألضــابیر المفقــودة وأعمــال الجــرد ٦/١/٢٠١٨فــي ) ٢٢(علــى المــذكرة المرقمــة 

) ١٣٣٥(فــي المدیریــة واإلجــراءات القانونیــة المتخــذة تبــین بــان عــدد أضــابیر العقــارات المفقــودة 
خبــار إ(باتخــاذ اإلجــراءات القانونیــة مــن لــم تقــم المدیریــة بــأنموزعــة علــى شــعب المدیریــة علمــاً 

، وقد أوصى الدیوان باتخـاذ اإلجـراءات القانونیـة )الجهات ذات العالقة وتشكیل لجان تحقیقیة بذلك
.بشان األضابیر المفقودة أعاله
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)١٣٤–٢٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

والخاص بنتائج أعمال الرقابـة والتـدقیق علـى بعـض ٢٦/٤/٢٠١٨في ) ٨٦٨٥(اظهر التقریر المرقم -ج
-:، المالحظات اآلتیة٢٠١٧/األنشطة الخاصة بمدیریة التسجیل العقاري في الفلوجة لسنة 

) ١/٤٤٥٢(قامـــت مدیریـــة التســـجیل العقـــاري فـــي الفلوجـــة بـــإجراءات تســـجیل القطعـــة المرقمـــة -أوالً 
طنین قبــل صــدور كتــاب مدیریــة بلدیــة باســم احــد المــوا٣/٥/٢٠٠١بتــاریخ ) م٢٠٠(وبمســاحة 

.بالتملیكالخاص ١٣/١٢/٢٠٠١في ) ١٤٢٥٠(ذي العدد الفلوجة 
وتثبیـت ) ١/٤٤٥٣(تم تحریف تاریخ جمیع تواقیع المخولین فـي معاملـة تملیـك القطعـة المرقمـة -ثانیاً 

فـي ) ١٤٢٠٠(لیصبح نفس تاریخ كتاب مدیریـة بلدیـة الفلوجـة ذي العـدد ١٣/١٢/٢٠٠١تاریخ 
المرسل الى مدیریة التسجیل العقاري في الفلوجة المتضمن تسجیل القطعة أعـاله ١٣/١٢/٢٠٠١

.باسم احد المواطنین 
وبمســـاحة ) ٤٤٥٢،٤٤٥٣،٤٤٥٥(ورد فـــي االستشـــهاد الخـــاص بـــالقطع التجاریـــة المرقمـــة -ثالثـــاً 

) ٩٨٦٢(المـرقم م لكل قطعة والصادر مـن مدیریـة التسـجیل العقـاري فـي الفلوجـة بكتابهـا )٢٠٠(
بان ملكیتها تعود الى مدیریة بلدیة الفلوجـة إال انـه ورد فـي االستشـهاد المـرقم ٢٨/٦/٢٠١١في 

والصـــادر مـــن مدیریـــة التســـجیل العقـــاري فـــي الفلوجـــة بـــان القطـــع ٢٧/٣/٢٠١٧فـــي ) ٢٨٢٧(
.التجاریة أعاله تعود ملكیتها الى المواطنین ولیس للبلدیة

/ ١٨مقاطعــة ) ١٣/٢٧٤٩(الرقابیــة المختصــة بخارطــة عقــار القطعــة المرقمــة تــم تزویــد الهیئــة -رابعــاً 
١١/١/٢٠١٨فـي ) ١٥١(االزركیة وحسب مذكرة مدیریة التسجیل العقاري في الفلوجة ذي العـدد 

وتبــین التالعــب بمســاحة القطعــة أعـــاله ١١/١/٢٠١٨فــي ) ٤(إجابــة علــى المــذكرة ذي العــدد 
دونــم لغــرض التجــاوز علــى مســاحة ) ١٢(دونــم الــى ) ٥(مــن المجــاورة للمقبــرة بزیــادة مســاحتها

المقبرة وكان التالعب واضح من خالل احتساب مساحة القطعة أعاله والمثبتة على الخارطة حیـث 
والقطعـة علـى شـكل مثلـث وبعـد االحتسـاب تبـین أن ) م٢٠٠(والعـرض ) م١٢٥(كان طول القطعة 

.دونم) ١٢(دونم ولیس ) ٥(مساحتها الصحیحة هي 
.أعالهافة الفقرات وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في ك

ةــــوزارة الخارجی. ٤

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
التقاریرمجموعمهام تدقیقة اخرىتقاریر دوریةنتائج أعمالمالیةبیانات

٣- - ١٢

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
الخاص بنتائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى حسـابات دیـوان ٣/٦/٢٠١٨في ) ١١٧٢٣(اظهر التقریر المرقم 

-:المالحظات اآلتیة، ٢٠١٦/كانون األول/٣١وزارة الخارجیة للسنة المنتهیة في 
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)١٣٤–٢٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

عـن األعـداد المثبتـة بموجـب قـانون ) الوزیر، الوكالء، المستشارین(تجاوز أعداد السیارات المخصصة لكل من 
من القانون أعاله والتـي حـددت أعـداد ) ب،جـ-أوال-٣٧(بموجب المادة ٢٠١٦/ الموازنة العامة االتحادیة لعام

-:وكما في الجدول أدناه) السیارات المخصصة لكل من الوزیر والوكالء
عدد السیارات المخصصة فعالبموجب قانون الموازنةعدد السیارات المخصصة مكان العمل
٣١٤مكتب الوزیر

وكیل الوزیر للتخطیط السیاسي 
واالستراتیجي

٢٤

٢٣وكیل الوزیر لشؤون العالقات الثنائیة
٢٤وكیل الوزیر للشؤون القانونیة

٢-مستشار الوزیر
.٢٠١٦/وقد أوصى الدیوان بااللتزام بقانون الموازنة العامة االتحادیة لعام

ةـــوزارة المالی. ٥

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
بیانات
مالیة

نتائج 
أعمال

تقاریر 
دوریة

زیارات 
تفتشیة

مهام عقود
خاصة

مهام تدقیقة 
اخرى

مجموع
التقاریر

٧١١١١٢٧٨٢٤٧٠

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
:مقر الوزارة -أ

بالســــلف الموقوفـــــة لمركـــــز وزارة الخـــــاص ٢٤/٥/٨٢٠١فـــــي ) ١٠٩٧٤(اظهــــر التقریـــــر المــــرقم 
ـــــة فـــــي  جـــــود ســـــلف موقوفـــــة فـــــي مركـــــز و ٣١/١٢/٢٠١٧المالیـــــة وتشـــــكیالتها للســـــنة المنتهی

ـــــة  ـــــة الجاری ـــــوزارة ضـــــمن الموازن ـــــغ مجموعهـــــا إطفائهـــــادون ال ـــــي بل ـــــار ) ٨٢٤(والت ـــــون دین ملی
-:وكما یلي ) ثمانمائة واربعة وعشرون ملیون دینار(

مالحظات الوزارةالف دینار/المبلغ الجهة
تــــم مفاتحــــة الــــدائرة القانونیــــة بكتــــاب القســــم المــــالي المــــرقم ٢٠٤٠٠٠) هوشیار محمود زیباري(الوزیر السابق 

.التخاذ االجراءات القانونیة ١٣/٧/٢٠١٧في ) ٢٥٨١٨(
شركة سواعد (الهیئة العامة للكمارك 

)الرافدین
تعذر استالمها بسبب االوضاع االمنیـة فـي منطقـة طریبیـل وبعـد ١١٨١١٧

اســتقرار االوضــاع تــم تشــكیل لجنــة للكشــف علــى االراضــي وتــم 
مفاتحــة لجنــة الشــؤون االقتصــادیة بموجــب كتــاب القســم المــالي 

لغــرض اعــادة التخصــیص ٣١/١/٢٠١٧فــي ) ٢٠١٨(المــرقم 
واجراء التسویة 

اتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء لبیـان الـرأي بخصـوص تم مف٢٠٠٠٠الهیئةالعامةللكمارك
فـــي ) ١٣٥٠٦(إطفاءهـــا بموجـــب كتـــاب القســـم المـــالي المـــرقم 

.ولم تحصل الموافقات الالزمة إلجراء التسویة ٣٠/٧/٢٠١٧
٥٠٠٠٠٠)شركةدانهول(

٨٢٤١١٧المجموع
.السلف اعاله وقد اوصى الدیوان باإلیعاز الى الجهات المعنیة لإلسراع بتسویة 
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)١٣٤–٢٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

:المصارف -ب
:المالحظات المشتركة للمصارف- أوالً 

وجود تلكؤ في تسدید بعض المستلفین والمقترضین عن ما بذمتهم من أقساط شهریة ومنذ سنوات )١(
سابقة ولجمیع أنواع السلف والقروض التي تمنحها المصارف ولم یتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

- :بحقهم وكما في أمثلة المصارف اآلتیة  
المالحظة في التقریر تسلسلتاریخ التقریررقم التقریراسم المصرف

) ج/٤(٧٨٧٥١٧/٤/٢٠١٨فرع حي سومر /مصرف الرشید
) ب/٧(٨٢٣٨٢٢/٤/٢٠١٨فرع البیاع /مصرف الرشید
) أ/٧(٧٦٢٣١٠/٤/٢٠١٨فرع االنصار /مصرف الرشید

)ب/٢(٨٩٨٠٣٠/٤/٢٠١٨فرع كربالء المقدسة /المصرف الصناعي
) ب/٤(و ) أ/٤(و ) ٣(١٠٥٤٩٢١/٥/٢٠١٨فرع الفاو /مصرف الرشید

) أ/٤(و ) ج/٣(و) ب/٣(١١٤٥٢٣٠/٥/٢٠١٨فرع االستقالل /مصرف الرافدین
) اوال/ب/٣(و ) اوال/أ/٢(١٢٢٦٧١٠/٦/٢٠١٨فرع شارع الثورة/مصرف الرشید

٩١٨٦٦/٥/٢٠١٨٣فرع كربالء المقدسة/المصرف العراقي للتجارة
١٠٤٩٣٢١/٥/٢٠١٨١مكتب الحسینیة /المصرف الزراعي التعاوني

.وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق المستلفین المتلكئین والمقترضین 
وكما في أمثلة ) ١٦٩١/حـ(وجود دیون متأخرة التسدید ضمن حساب مدینو دیون متأخرة التسدید )٢(

: المصارف أدناه 
المالحظة في التقریر تسلسلتاریخ التقریررقم التقریراسم المصرف

٧٨٧٥١٧/٤/٢٠١٨١٣فرع حي سومر /مصرف الرشید
٨٢٣٨٢٢/٤/٢٠١٨١٧فرع البیاع /مصرف الرشید

٤و ٨٩٨٠٣٠/٤/٢٠١٨٣فرع كربالء المقدسة /المصرف الصناعي
) ج/٥(١٠٥٤٩٢١/٥/٢٠١٨فرع الفاو /مصرف الرشید

) د/٥(١١٤٥٢٣٠/٥/٢٠١٨فرع االستقالل /مصرف الرافدین
) ب/٥(١٢٢٦٧١٠/٦/٢٠١٨فرع شارع الثورة/مصرف الرشید

٩١٨٦٦/٥/٢٠١٨٤فرع كربالء المقدسة/المصرف العراقي للتجارة
.وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصیل الدیون 

یوم ضمن حساب الصكوك ) ٢١(وجود صكوك معتمدة موقوفة مضت علیها الفترة البریدیة البالغة )٣(
: وكما في أمثلة المصارف أدناه ) ٢٥١٩١/حـ(المعتمدة 

المالحظة في التقریرتسلسل تاریخ التقریررقم التقریراسم المصرف
) أ/٦(٨٩٢٨٢٩/٤/٢٠١٨الرئیسي /المصرف العراقي للتجارة 

) أ/١١(٧١٨٨٥/٤/٢٠١٨الفرع الرئیسي / مصرف الرافدین
.وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة تلك الموقوفات 

ومنــذ ســنوات ســابقة ٣١/١٢/٢٠١٧وجــود حســابات جاریــة وحســابات تــوفیر غیــر متحركــة لغایــة )٤(
) ١(املـــة واألمـــوال المتروكـــة رقـــم خالفـــًا لتعلیمـــات البنـــك المركـــزي العراقـــي بشـــأن الحســـابات الخ

-:وكما في األمثلة  أدناه ،) أوالً /الفقرة /٦المادة (٢٠٠٩/لسنة
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)١٣٤–٢٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

المالحظة في التقریر تسلسل تاریخ التقریررقم التقریراسم المصرف
) أ/١١(٨٢٣٨٢٢/٤/٢٠١٨فرع البیاع /مصرف الرشید
) اوالً /ب/٦(و )  ثانیاً /أ/٦(٧٦٢٣١٠/٤/٢٠١٨فرع االنصار /مصرف الرشید

) ب/٥(٨٩٨٠٣٠/٤/٢٠١٨فرع كربالء المقدسة /المصرف الصناعي
٦و ٩١٨٦٦/٥/٢٠١٨٥فرع كربالء المقدسة/المصرف العراقي للتجارة

) ب/٢(١٠٤٩٣٢١/٥/٢٠١٨مكتب الحسینیة /المصرف الزراعي التعاوني
ب /٨أ و /١١٩٩٨٦/٦/٢٠١٨٨فرع بیروت /مصرف الرافدین
١٢٥٠٨١٢/٦/٢٠١٨١٣فرع عمان /مصرف الرافدین

. وقد أوصى الدیوان بااللتزام بالتعلیمات أعاله 
) ٢٦٩٥(للمتـــــوفین وأرصـــــدة الزبـــــائن للمتـــــوفین رقـــــم /وجـــــود أرصـــــدة ضـــــمن حســـــاب التـــــوفیر )٥(

ـــــة دون اتخـــــاذ اإلجـــــراءات الالزمـــــة لتصـــــفیتها  ـــــة ،) مضـــــت علیهـــــا فتـــــرات طویل وكمـــــا فـــــي أمثل
: المصارف أدناه 

المالحظة في التقریر تسلسلتاریخ التقریررقم التقریراسم المصرف
) ب/٨(٨٩٢٨٢٩/٤/٢٠١٨الرئیسي /المصرف العراقي للتجارة 
٩١٨٦٦/٥/٢٠١٨٨فرع كربالء المقدسة/المصرف العراقي للتجارة

) ١٣(٧١٨٨٥/٤/٢٠١٨الفرع الرئیسي / مصرف الرافدین
.وقد أوصى الدیوان باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصفیتها 

الموقوفــــة مضــــت علیهــــا ) ٢٥٦٢/حـــــ(وجــــود العدیــــد مــــن الســــفاتج المســــحوبة علــــى المصــــارف )٦(
ـــم یـــتم تصـــفیتها) ٦(المـــدة القانونیـــة البالغـــة  ـــام ، ل ـــة المصـــارف ،أشـــهر وعشـــرة أی وكمـــا فـــي أمثل

: أدناه 
المالحظة في التقریر تسلسلتاریخ التقریررقم التقریراسم المصرف

٧٢٥٦٨/٤/٢٠١٨٢المصرف الزراعي
٧٨٧٥١٧/٤/٢٠١٨١١فرع حي سومر /مصرف الرشید
٨٢٣٨٢٢/٤/٢٠١٨١٦فرع البیاع /مصرف الرشید

) ب/٦(٨٩٢٨٢٩/٤/٢٠١٨الرئیسي /المصرف العراقي للتجارة 
) ز/١(٧٤٦٤٩/٤/٢٠١٨فرع كربالء /المصرف العقاري

٨٩٨٠٣٠/٤/٢٠١٨٦فرع كربالء المقدسة  /المصرف الصناعي
) أ/٦(١١٤٥٢٣٠/٥/٢٠١٨فرع االستقالل /مصرف الرافدین

٩١٨٦٦/٥/٢٠١٨٧فرع كربالء المقدسة/المصرف العراقي للتجارة
) ١٦(٧١٨٨٥/٤/٢٠١٨الفرع الرئیسي / مصرف الرافدین

.باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفیة الموقوفات أعاله وقد أوصى الدیوان 
-:المالحظات الخاصة للمصارف-ثانیاً 

:مصرف الرافدین)١(
الزیـــــارة التفتیشـــــیة لمصـــــرف بنتـــــائجالخـــــاص ٥/٤/٨٢٠١فـــــي ) ٧١٨٨(اظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم )أ(

-:یةتظات اآلالمالح،٨/١١/٢٠١٧ولغایة ٨/١٠الفرع الرئیسي للفترة من /الرافدین
قام الفرع بعكسه من حسـاب مصـرف ) مائة ملیون دینار(ملیون دینار ) ١٠٠(وجود فرق مقداره )اوالً (

فـــي ) ٦٩٦(المنصـــور األهلـــي اســـتنادًا إلـــى كتـــاب قســـم المـــدفوعات والحســـابات المتبادلـــة المـــرقم 
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)١٣٤–٢٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

فــي مــدین /أن هــذا المبلــغ یمثــل الفــرق فــي تنفیــذ اإلشــعاردون بیــان ســبب ذلــك إذ١٢/٦/٢٠١٧
ـــه ١٣/١٢/٢٠٠٩ ـــا عشـــر ملیـــون وســـبعمائة واثنـــین (ألـــف دینـــار ) ١١٢٧٢٢(ومبلغ مائـــة واثن

وقـد أوصـى الـدیوان مكتـب المفـتش العـام مما یعكس عدم صحة هذا اإلجـراء ،) وعشرین ألف دینار
.بإجراء التحقیق بما ورد أعاله 

ألحد موظفات الفـرع حسـب أمومةجازةعلى طلب الفرع بمنح إقیام اإلدارة العامة للمصرف بناءاً )ثانیاً (
على الرغم مـن تمتـع األخیـرة بإجـازة مصـاحبة زوجیـة ٣/٧/٢٠١٧في ) ٥١٠(اإلداري المرقم األمر

سنوات غیر منقضیة علمًا أن الموظفـة لـم تقـم بالمباشـرة بـالفرع وقطـع إجـازة المصـاحبة ) ٣(أمدها 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء المـــرقم األمومـــة خالفـــًا لمـــا جـــاء بكتـــاب قبـــل طلـــب مـــنح إجـــازة

ـــإجراء ١٨/٥/٢٠١٧فـــي ) ٢/٥/٦٥/١٥٨٣٣/ق( ـــدیوان مكتـــب المفـــتش العـــام ب ، وقـــد أوصـــى ال
.التحقیق بما ورد بالفقرة أعاله 

إلحــد ١٩٩٩/لســنة) ١١(مــنح إجــازة مرضــیة خاصــة اســتنادًا إلــى قــانون العجــز الصــحي رقــم )ثالثــاً (
قبـل المصـرف للجـان الطبیـة لهـذا الغـرض وفـق أحكـام القـانون موظفي الفرع دون وجـود إحالـة مـن

أعاله إذ یقـوم الموظـف المعنـي بتقـدیم هـذه التقـاریر إلـى المصـرف واسـتنادًا لهـا یمـنح هـذه اإلجـازة 
إجـازات خاصـة مـدة كـل ) ٥(إعـداد التقریـر الرقـابيعلمًا أنها بصورة متقطعة وقد بلغت لغایة تاریخ

فـي حـین لـم یقـم الفـرع ٢٥/١٠/٢٠١٧األخیـرة كانـت مـن تـاریخ اإلجازةنأشهر علمًا أ) ٦(واحدة 
بالتأكد من صحة صدور هذا التقریر ، وقد أوصى الدیوان مكتب المفـتش العـام بـإجراء التحقیـق بمـا 

.ورد بالفقرة أعاله
ـــــر المـــــرقم )ب( ـــــائجالخـــــاص ٥/٤/٨٢٠١فـــــي ) ٧٢٠٧(اظهـــــر التقری ـــــدقیق أبنت ـــــة والت عمـــــال الرقاب

كـــــانون /٣١للســـــنة المنتهیـــــة فـــــي ٢/فـــــرع بصـــــرة-أنشـــــطة وحســـــابات مصـــــرف الرافـــــدینعلـــــى 
-:یةتظات اآلالمالح،٢٠١٦/األول

واســتخباراتمــن أمنتســبي مدیریــة بــذمتهم مــنالمترتبــةمســتلف فــي تســدید اإلقســاط ) ٣١(تلكــؤ)اوالً (
ریخ منحهـا خـالل أشـهرًا مـن تـ) ٣٦(المدة المقررة لتسدید السلفة البالغـةانتهاءالرغم من بالبصرة 

اســتمارةمــن ) ٥(بــالفقرةالمــذكورة ةمدیریــالالتــزامعــدم باإلضــافة إلــى )٢٠٠٨و٢٠٠٧(الســنتین 
الشــهریة المترتبــة بــذمتهم مــن راتــب األقســاطاســتقطاع (ـتعهــد طالــب التســلیف والتــي تقضــي بــ

خـر آوكـان )خالل مـدة عشـرة أیـام مـن تـاریخ دفـع الراتـبالمصرف شهریاً إلىالمستلف وتحویلها 
تـأخر إلـىممـا یشـیر ٢٩/١١/٢٠١٤فـي ) ٩٦٥(لمدیریـة المـذكورة بـالرقممن الفرع لكتاب موجه 

فــي ) ٢٣٦(الهیئــة الرقابیــة المختصــة المــرقموتــم توجیــه استفســار الفــرع فــي متابعــة تحصــیلها 
خالفــًا إلحكــام إعــداد التقریــر الرقــابي جابــة لغایــة تــاریختم اإلتــبخصــوص ذلــك ولــم ٩/٧/٢٠١٧

وقـد ،)المعـدل(٢٠١١/لسـنة) ٣١(من قانون دیوان الرقابة المالیـة االتحـادي رقـم) رابعاً -٢(المادة
.أوصى الدیوان مكتب المفتش العام في الوزارة بإجراء التحقیق بالفقرة أعاله 

ي قســط مــن الســلفة أمســتلفین مــن منتســبي الشــركة العامــة لمــوانئ العــراق ) ٣(عــدم تســدید)ثانیــاً (
-:أدناهوكما مبین في ٢٠٠٦/في سنةلهم الممنوحة 
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)١٣٤–٢٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

مبلغ السلفةأسم الكفیلاسم المستلف
دینارألف

المبلغ المستحق الدفع
ألف دینار

األقســـــــاطعـــــــدد 
المستحقة

١٥٠٠١٢٠٨٢٩ال یوجدحسن كاظم عبداهللا
١٥٠٠١٥٠٠٣٦الیوجدعلي طعمة جعفر
٣٠٠٠٣٤٦٣٢حسن فالح حسینعباس ثامر جوي

٦٠٠٠٣٠٥٤٩٧المجموع
.وقد أوصى الدیوان مكتب المفتش العام في الوزارة بإجراء التحقیق بالفقرة أعاله 

مقترضین في تسدید مـا ترتـب بـذمتهم مـن مبـالغ مسـتحقة بسـبب ضـعف متابعـة إدارة ) ٩(تلكؤ)ثالثاً (
ثالثـة عشـر ملیـون ومائتـان (ألـف دینـار) ١٣٢٦٤(بلغ رصـید حسـاب القـروض المیسـرة الفرع و 

الهیئـــة الرقابیـــة ه استفســـار وتـــم توجیـــ٣١/١٢/٢٠١٦كمـــا فـــي ) وأربعـــة وســـتون ألـــف دینـــار
إعــداد بخصــوص ذلــك ولــم یــتم اإلجابــة لغایــة تــاریخ٩/٧/٢٠١٧فــي ) ٢٣٤(المختصــة المــرقم
مـــن قـــانون دیـــوان الرقابـــة المالیـــة االتحـــادي ) رابعـــاً / ٢(خالفـــًا إلحكـــام المـــادةالتقریـــر الرقـــابي

،وقــد أوصــى الــدیوان مكتــب المفــتش العــام فــي الــوزارة بــإجراء )المعــدل(٢٠١١/لســنة) ٣١(رقــم
.التحقیق بالفقرة أعاله 

ــارألــف)٨٨٣٥٧٥٨(لــغ رصــید قــروض ســیارات الغیــرب)رابعــاً ( ــارات وثم(دین نمائــة وخمســة اثمانیــة ملی
وقـد الحظـت ٣١/١٢/٢٠١٦كمـا فـي ) لـف دینـارأة وخمسـون ثمانیوثالثون ملیون وسبعمائة و 
) ٢٦٢(البـالغ عـددهمبالتسـدید و المتلكئـینالمقترضـین وجـود عـدد مـن الهیئة الرقابیـة المختصـة 

وتـم توجیـه استفسـار الهیئـة الرقابیـة المختصـة المـرقم مقتـرض) ٨٦٨(أصـلمتلكـأ مـن مقترض 
خالفـاً إعـداد التقریـر الرقـابيبخصوص ذلك ولم یـتم الـرد لغایـة تـاریخ٩/٧/٢٠١٧في ) ٢٣٣(

ــام المــادة ــاً -٢(إلحك ــة) رابع ــوان الرقاب ــانون دی ــممــن ق ــة االتحــادي رق ٢٠١١/لســنة) ٣١(المالی
.مكتب المفتش العام في الوزارة بإجراء التحقیق بالفقرة أعاله وقد أوصى الدیوان ،) المعدل(

المنطقــة الجنوبیــة والتــي منــدوب مكتــب صــالحیة بحســلقــروض التجاریــة الممنوحــة بلغــت ا)خامســاً (
أربعـــة ملیـــارات ومائـــة (ملیـــون دینـــار) ٤١٤٧(والبالغـــة)٢٠٠٩،٢٠١٠(تینلســـنامنحـــت فـــي

وتـم توجیـه استفســار ولــم یـتم اسـترجاعها مـن قبــل إدارة الفـرع ) وسـبعة وأربعـون ملیـون دینـار
بخصوص ذلك ولـم تـتم اإلجابـة لغایـة ٩/٧/٢٠١٦في ) ٢٤٧(الهیئة الرقابیة المختصة المرقم

مـن قـانون دیـوان الرقابـة المالیـة ) رابعـاً -٢(ةخالفـًا إلحكـام المـادإعداد التقریـر الرقـابيتاریخ
-:أدناهوكما مبین في ) المعدل(٢٠١١/لسنة) ٣١(االتحادي رقم

خالل ةالممنوحمبالغ القروض
)٢٠١٠-٢٠٠٩(السنتین 

دینارملیون

كما في ارصدة القروض الممنوحةالعدد
٣١/١٢/٢٠١٦

ملیون دینار
١٣١١١
٩٨٧٢٥
٧٥٥٢٧
١٦١١
٣٦٢٢١
٢٠١١١
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)١٣٤–٣٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

٦٩٣٦٩
١٢٠٥٧٧
٤٢٥١٧١١٠
٣٩٠١٥٢٣٤
٨٩١٣٣٤٤٣
٧٥٦٢٧٣٨٤
٦٣٨٢٢٤١٩
٦٠٠٢٠٣٥٢
٤١٤٧١٥٩٢١٨٤

.وقد أوصى الدیوان مكتب المفتش العام في الوزارة بإجراء التحقیق بالفقرة أعاله 
-:مصرف الرشید)٢(

بنتــــائج الزیــــارة التفتیشــــیة لمصــــرف الخــــاص ٩/٥/٨٢٠١فــــي ) ٩٦٦٠(اظهــــر التقریــــر المــــرقم )أ(
-:یةتاآلالمالحظات ،١١/٢/٢٠١٨ولغایة ٢٢/١/٢٠١٨وللفترة من ٥١ـــفرع المسیب/الرشید

مقتـرض علـى الـرغم مـن مـنحهم قـرض ) ٧٢(بلغ عدد المقترضین الذین لم یقدموا رهـن عقـار )اوالً (
وحســب اجابــة ادارة المصــرف بكتابهــا ) ٢٠١٣و ٢٠١٢(راتــب اســمي ومنــذ عــامي ) ١٠٠(

مـن العقــد الخـاص بــإقراض المـواطنین الــذي ) ٢(خالفـًا للفقــرة ٢٨/١/٢٠١٨فــي ) بـال(المـرقم 
الفائـدة لصـالح المصـرف لـدى دوائـر التســجیل + بمبلـغ القــرضیـتم رهـن قطـع االرض (یتضـمن 

وقامت ادارة المصـرف باتخـاذ االجـراءات ) العقاري المختصة ولغایة تسدید كامل القرض وفوائده
.الالزمة ،وقد اوصى الدیوان بقیام مكتب المفتش العام بالتحقیق بالفقرة اعاله 

یض فـي اغلـب سـجالت السـلف ومـن ضـمنها سـجل وجود شطب وتحبیر باستخدام الحبـر االبـ)ثانیاً (
سلف المتقاعدین المدني لكل من حقلي تواریخ االقسـاط المسـتحقة ومبـالغ الرصـید دون اقتـران 
ذلـــك بتوقیـــع احـــد المســـؤولین ممـــا اظهـــر فروقـــات فـــي عـــدد الـــدفعات المســـتحقة مـــن بعـــض 

ــ ــاب وزارة المالی ــًا لكت ــإقرانهم خالف ــة ب ــرة المح/ةالمتقاعــدین مقارن ــي ) ١٧٤٧(اســبة المــرقم دائ ف
.، وقد اوصى الدیوان بقیام مكتب المفتش العام بالتحقیق بالفقرة اعاله ٢٨/٢/٢٠١٠

قامت الهیئة الرقابیة المختصة بجرد الصنادیق الموجودة فـي المصـرف ٣١/١/٢٠١٨بتاریخ )ثالثاً (
ق صــندوق الجــاري وصــندو(وتبــین دمــج اكثــر مــن صــندوق وفــي عهــدة امــین صــندوق واحــد 

بینــت ادارة مــن قبــل هیئــة الرقابــة المالیــة المختصــة وعنــد االســتعالم عــن اســباب ذلــك ) التــوفیر
المصرف امتناع احدى موظفات المصـرف عـن اسـتالم الصـندوق علـى الـرغم مـن عـدم تكلیفهـا 

خــر، علمــًا ان هــذه الحالــة تكــررت وألكثــر مــن مــرة وحســب مــذكرة مســؤولة شــعبة آبــأي عمــل 
وتأیید مدیر الفرع على محضر جرد الهیئـة الرقابیـة ١٤/١/٢٠١٨في ) بال(الصنادیق المرقمة 

وقــد اوصــى الــدیوان بقیــام مكتــب المفــتش العــام ، ٣١/١/٢٠١٨صــة للصــنادیق بتــاریخ المخت
.بالتحقیق بالفقرة اعاله 

بنتــائج اعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى الخــاص ١٠/٦/٨٢٠١فــي ) ١٢٢٦٧(اظهــر التقریــر المــرقم )ب(
-:یةتاآلالمالحظات ،٣١/١٢/٢٠١٧للسنة المنتهیة في ٨٨/فرع شارع الثورة /مصرف الرشید
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)١٣٤–٣١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

مــن مســتلف ) ٤٩٢(مــن أصــلمســتلف متلكــأ عــن تســدید المبــالغ المترتبــة بــذمتهم ) ٢٩(وجــود)اوالً (
لدى الفرع قاعدة بیانات الكترونیة یبین فیها األقساط المسـتحقة دمنتسبي وزارة الداخلیة وال یوج

والمسددة وأعدادها والفوائد التأخیریة غیر المسـددة والیـزال الفـرع یسـتخدم العمـل الیـدوي بتثبیـت 
ـــات الخاصـــة بالمســـتلفین  وتـــم توجیـــه استفســـار مـــن قبـــل الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة المعلوم

ت إجابة إدارة الفرع بأن هناك منتسبین منقولین من دوائرهم وكان٣٠/١/٢٠١٨في ) ٣٣(المرقم
حیلوا الـى التقاعـد والمتابعـة مسـتمرة ، وقـد اوصـى الـدیوان مكتـب المفـتش العـام والبعض منهم أُ 

.بالتحقیق بما ورد اعاله 
التــي بــذمتهمالمبــالغ المترتبــةعــن تســدید مســتلف) ٨٩(مســتلف متلكــأ مــن أصــل) ٥٠(وجــود)ثانیــاً (

مــن إجمـــالي مبــالغ  مســـتلفي دوائـــر الصــحة وكانـــت إجابــة الفـــرع علـــى %) ٥٦(نســـبة تشــكل
بوجـود متابعـة مسـتمرة ، وقـد ٣٠/١/٢٠١٨فـي) ٣٦(استفسار الهیئة الرقابیة المختصـة المـرقم

.اوصى الدیوان مكتب المفتش العام بالتحقیق بما ورد اعاله
ــاً ( ــاج ل)ثالث ــرع حــوافز االنت ــي الجــدول ) ٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥(ســنواتلوزعــت إدارة الف ــة ف والمبین

والمبـالغ ) السیارات(التالي بالرغم من وجود فروقات مالیة بین المبالغ الظاهرة في شعبة القروض
الظاهرة في سجل االستاذ العام حیث شكل الفرع لجنـة لتطبیـق قـروض السـیارات ومتابعـة ترحیـل 

عتمــد الفــرع فــي توزیــع إ و ٧/١/٢٠١٥فــي) ٢(االداري المــرقمالعــداد واالرصــدة بموجــب االمــر ا
العام حسبما ورد فـي شـهادات التـدقیق ذحوافز االنتاج بموجب مطابقة االرصدة مع سجل االستا

للســنوات المــذكورة التــي یــتم تنظیمهــا مــن قبــل الفــرع  دون االخــذ بنظــر االعتبــار موقــف اللجنــة 
ــاریخ  ــتم تزویــد الهیئــة الرقــابي إعــداد التقریــرالمشــكلة التــي الزال عملهــا مســتمر لغایــة ت ولــم ی

ــالرغم مــن طلبهــا ــالغ الفروقــات للســنوات المــذكورة ب ــة المختصــة بمب هابموجــب استفســار الرقابی
تــم توزیــع الحــوافز حســب موافقــة بأنــه وكانــت إجابــة إدارة الفــرع ١٣/٢/٢٠١٨فــي)٦٥(المــرقم

-:اإلدارة العامة بعد متابعة تسدید مبالغ كبیرة للسنوات المذكورة 
ألف دینار/المبلغ الموزعالسنة

٢٠١٥٨١٢٥٠٠
٢٠١٦٧٦٧١٤٩
٢٠١٧٦٢٦١٤١

.وقد اوصى الدیوان مكتب المفتش العام بالتحقیق بما ورد اعاله
-:المصرف العراقي للتجارة)٣(

للمصــــرف العراقــــي الخــــاص بالزیــــارة التفتیشــــیة٢٩/٤/٢٠١٨فــــي ) ٨٩٢٨(اظهــــر التقریــــر المــــرقم
-:یةتالمالحظات اآل،٢٦/١٠/٢٠١٧ولغایة ٢٥/٥/٢٠١٧للفترة من الفرع الرئیسي /للتجارة

مــن خــالل تــدقیق ســجل الموجــودات الثابتــة الممســوكة مــن قبــل الفــرع الحظــت هیئــة الرقابــة المالیــة ) أ(
ــزان المختصــة عــدم تطــابق ارصــدة حســابات الموجــودات بموجــب الســجل مــع ارصــدتها بموجــب  می

:وكما في االمثلة ادناه ٣٠/٦/٢٠١٧المراجعة كما في 
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)١٣٤–٣٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الرصید بموجب اسم الحسابرقم الدلیل المحاسبي
)دینار/ (السجالت

الرصید بموجب میزان 
)دینار/ (المراجعة

زیادة/ الفرق
)نقص(

دینار
)١٩٩٠٠٠٠(٨٦٤٠٠٠٠٦٦٥٠٠٠٠منشآت سكنیة١١٢٣
٥٧٢٥٠٧٣٠٠٠١٥٧٥٠االت ومعدات١١٣
١٥٩٠٦٠٠٠٢٦٥٩٨٠٠٠١٠٦٩٢٠٠٠خزائن حدیدیة١١٦٨
٤٢٠٠٧٤٢٠٠٠٠٧٤١٥٨٠٠دیكورات١١٨٦
٧٤٥٥٢٥٠١٢٤٥٠٢٥٠٤٩٩٥٠٠٠اثاث١١٦١

وقد اوصى الدیوان بالتحقق من اسباب الفروقات واجراء مطابقات دوریة بین السجالت المالیة وسـجالت 
.السیطرة 

فـي ) ثمانمائـة ملیـون دینـار(ملیـون دینـار ) ٨٠٠(تسهیالت مصرفیة بمبلـغ تم منح شركة عال العراق ) ب(
ثمانمائـة وثمانیـة وثمـانون (الف دینار ) ٨٨٨٩٧٨(ولمدة سنة كاملة والمستعمل منه ٢/١١/٢٠١٥

ویمثل مبلغ التجـاوز مبلـغ الفائـدة، اال ان المصـرف لـم ) ملیون وتسعمائة وثمانیة وسبعون الف دینار
.القانونیة الالزمة یتخذ االجراءات 

ملیـون ) ١٢(تم مـنح تسـهیالت مصـرفیة لشـركة دجلـة للمشـروبات الغازیـة قـرض نقـدي بمبلـغ مقـداره ) ج(
العقــار الثــاني رقــم ) حلیجـة٤_م/١٨/١١(بضـمان عقــارین االول رقــم ) اثنـا عشــر ملیــون دوالر(دوالر

فة الـى بنـاء منشـأت لمدة خمـس سـنوات ، لغـرض شـراء معـدات ومكـائن اضـا) حلیجة٤_م/١٨/١٠(
-:وقاعات انتاج ومخازن وزیادة وتطویر وتنویع المنتجات ولدینا بشأنها االتي 

-:اختالف بتقدیر قیمة العقارین بین التسجیل العقاري وبین تقدیر الخبیر االهلي ، وكما مبین ادناه ) اوالً (

التقدیر استنادًا للتسجیل تاریخ تقییم العقارات
)نارالف دی(العقاري 

التقدیر استنادًا لتقییم 
)الف دینار(الخبیر 

)الف دینار(الفرق 

١٤٣٥٧٥٠٠(٢٠١٢١٠٠٠٠٠١٤٤٥٧٥٠٠(
٥٨٥٧٠٠٠(٣٠/١٠/٢٠١٣١٣٧٦٠٠٠٠١٩٦١٧٠٠٠(

) ٣٧٠٠(علیهـا مقـدارها مالیـة تم منح تسهیالت مصـرفیة للشـركة اعـاله بـالرغم مـن وجـود التزامـات ) ثانیاً (
حســب اســتعالم البنــك المركــزي العراقــي ذي العــدد ) مالیــین وســبعمائة الــف دوالرثالثــة (الــف دوالر 

الفقـرة ١٣/٢/٢٠١٤، في حین ان تقریر اللجنة االئتمانیـة فـي ٤/١١/٢٠١٣في ) ٩/٤/٩٤٨١/٩(
ــدیوان باألخــذ بنظــر االعتبــار ) ١٢( ــد اوصــى ال ــى الشــركة ، وق ــدم وجــود التزامــات عل ــه تضــمن بع من

.ي وااللتزام بتعلیمات البنك المركزي استعالم البنك المركز 
-:المصرف الزراعي التعاوني) ٤(

الخاص بالبیانات المالیة للمصـرف الزراعـي التعـاوني ٥/٦/٢٠١٨في ) ١١٩٠٤(اظهر التقریر المرقم
-:یة تالمالحظات اآل،٢٠١٦/ كانون االول/٣١للسنة المنتهیة في 
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)١٣٤–٣٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

المرسـلة مـن الفـروع السـاخنة كونهـا اخـر بیانـات مرسـلة مـن قـبلهم تم االعتمـاد علـى البیانـات المالیـة ) أ(
كونها آخر مطابقة واخر خزن مرسل مـن ٢٠١٦/والتي على اساسها تم اعتماد البیانات المالیة لسنة

ومــن ٥/١٠/٢٠١٧فــي ) ٩(قــبلهم بحســب اجــابتهم علــى مــذكرة الهیئــة الرقابیــة المختصــة المرقمــة 
ار ملیــ) ٤(لمختصــة تــم تمشــیة حركــات مــن قبــل ادارة المصــرف بمبلــغ خــالل تــدقیق الهیئــة الرقابیــة ا

والمتمثلــة بتحویــل جــزء مــن رصــید مكتــب القــائم ٢٤/٨/٢٠١٦بتــاریخ ) اربعــة ملیــارات دینــار(دینــار 
لغرض تسدید جزء من رصید حسابهم المـدین ) ٨٧(فرع القائم /المفتوح لدى مصرف الرشید) ٣٥٣٣(

القائم هو مكتب خاص بقروض المبادرة الزراعیـة والرصـید المتـوفر فیـه المتبادل معهم علمًا ان مكتب 
اللجنـة العلیـا للمبـادرة الزراعیـة /جزء من رأسمال المبادرة الزراعیـة ، خالفـًا لقـرار مكتـب رئـیس الـوزراء

ایقاف الدورة المسـتندیة للمحافظـات السـاخنة وهـي (والذي نص على ٧/٨/٢٠١٤في ) ٢٥٨(بالعدد 
ــار، كر ( ــالىاالنب ــدین، نینــوى، خــانقین فــي محافظــة دی وعــدم اتخــاذ أي قــرار اال بعــد ) كــوك، صــالح ال

الرجوع الى اللجنة العلیا للمبـادرة الزراعیـة ،وقـد اوصـى الـدیوان مكتـب المفـتش العـام إلجـراء التحقیـق 
.٥/٦/٢٠١٨في ) ١١٩٠٦(بما ورد اعاله  بموجب كتاب دیوان الرقابة المالیة االتحادي المرقم 

) ٢٣٣٩٠٦(مبلـغ ٣١/١٢/٢٠١٦بلغ رصید الحواالت الداخلیة المبتاعة لجمیع فروع المصـرف لغایـة )ب(
ــغ ) مائتــان وثالثــة وثالثــون ملیــار وتســعمائة وســتة ملیــون دینــار(ملیــون دینــار ) ٧٢٥(بضــمنها مبل
موقوفـة مـن سـنوات سـابقة ، وكانـت اجابـة ) سـبعمائة وخمسـة وعشـرون ملیـون دینـار(ملیـون دینـار 

ان تلــك الحــواالت ٨/٣/٢٠١٨فــي ) ١٤(المصــرف علــى استفســار الهیئــة الرقابیــة المختصــة المــرقم 
تخــص ارصــدة مجمــدة تعــود لزبــائن مــرتبطین بــالحزب المنحــل ،ومــن خــالل تــدقیق الهیئــة الرقابیــة 

وذلـك بسـبب %) ١٥٩٨(المختصة للحواالت لوحظ ارتفاع رصید الحواالت عـن السـنة السـابقة بنسـبة 
فـرع العمـارة بابتیـاع حـواالت عـن طریـق مصـرف الرشـید فـرع الكرامـة /مصرف الزراعي التعـاونيقیام ال

-:وكما مبین ادناه 
ــام المصــرف الزراعــي التعــاوني)اوالً ( ــاولین لمحافظــة میســان/قی ــة /فــرع العمــارة بصــرف صــكوك المق تنمی

ــالغ  ــالیم باجمــالي مب ــار ) ٢١١٦٣٧(االق ــون دین ــار(ملی ــان واحــد عشــر ملی وســتمائة وســبعة مائت
اذ قــام المصــرف ) ٢٠١٥-٢٠١٤(وتعــود تــواریخ هــذه الصــكوك للســنتین ) وثالثــون ملیــون دینــار

ـــرع العمـــارة بصـــرف هـــذه الصـــكوك خالفـــًا للتعلیمـــات التـــي اصـــدرتها االدارة /الزراعـــي التعـــاوني ف
مصـرفیة دون التقیـد وااللتـزام بالتعـامالت ال٧/٩/٢٠٠٤في ) ١٥٥(قسم التخطیط المرقمة /العامة

ومنها اجراء الحجز الهاتفي او الرجوع الـى االدارة العامـة ولـم یـتم استحصـال مبـالغ هـذه الصـكوك 
لغایة تاریخ اعداد التقریر الرقابي وقد تـم تشـكیل اللجنـة التحقیقیـة الدائمـة فـي المصـرف الزراعـي 

تضـمین حیـث تـم تشـخیص وجـود ضـرر بالمـال العـام و ٢٤/١/٢٠١٧في ) ٩٥٢(التعاوني بالعدد 
.المبلغ للموظفین المقصرین 
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)١٣٤–٣٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

برنـــامج تنمیـــة االقـــالیم وتســـریع اعمـــار المحافظـــات بتحریـــر صـــكوك الـــى /قیـــام محافظـــة میســـان)ثانیـــاً (
المقاولین عن مستحقاتهم بـدون تـوفر الرصـید النقـدي فـي حسـابهم الجـاري المفتـوح لـدى مصـرف 

.فرع الكرامة /الرشید
فــرع الكرامــة بقبــول الحــواالت وتــم تســویتها بــین الفــرعین بحســب كشــوفات /قیــام مصــرف الرشــید)ثالثــاً (

فـرع الكرامـة اال انـه مـن خـالل قیـام الهیئـة الرقابیـة المختصـة /الحاسبة الواردة عن مصرف الرشید
العاملـــة فـــي مصـــرف الرشـــید وتوجیـــه مـــذكرة بالعـــدد ة الرقابیـــةهیئـــالبالتـــدقیق المتقـــاطع مـــع 

ـــة لتزویـــد الهیئـــة /ى قســـم الرقابـــةالـــ١٨/١٠/٢٠١٧فـــي ) ٥/١١١٤( شـــعبة الحســـابات المتبادل
كشـوفات بــین ةبالكشـوفات الخاصـة بالحســابات المتبادلـة وكانـت اجابــة المصـرف بأنـه ال توجــد أیـ

.٢٠١٦/ولغایة٢٠١٤/فرع العمارة من السنة/مصرف الرشید والمصرف الزراعي التعاوني
التـي لهـا ) لصـیرفة ، شـركة وادي الرافـدین ، شـركة میسـانشـركة الوركـاء ل(قیام شركات الصـیرفة )رابعاً (

فــرع العمــارة بالتنســیق مــع مــدیر الفــرع الســابق /حســابات جاریــة فــي المصــرف الزراعــي التعــاوني
باالتصال بشـركات المقـاولین واالتفـاق معهـم علـى صـرف اقیـام تلـك الصـكوك مقابـل عمولـة مالیـة 

.ع الكرامة فر /وتم ابتیاع تلك الصكوك لدى مصرف الرشید
بینـت ٢٥/١/٢٠١٧فـي ) ١(من خـالل االجابـة علـى مـذكرة الهیئـة الرقابیـة المختصـة المرقمـة )خامساً (

-:ادارة المصرف الزراعي التعاوني االتي 
وكانــت ٢٤/١/٢٠١٧فــي ) ٩٥٢(تــم تشــكیل اللجنــة التحقیقیــة الدائمیــة بــاألمر االداري المــرقم )١(

-:توصیات اللجنة ما یلي 
فـرع /مـدیر المصـرف الزراعـي(الموظفین الى القضاء عبر هیئة النزاهة وهـم كـًال مـن حالة إ)أ(

، مســـؤول شـــعبة الرقابـــة فـــرع العمـــارة/العمـــارة ، وكیـــل مـــدیر المصـــرف الزراعـــي التعـــاوني
.)خر یثبت تورطه من خالل سیر التحقیق في النزاهة آ،اي موظف الجنوبیة

شــتراكهم مــع المــوظفین اعــاله فــي صــرف حالــة اصــحاب شــركات الصــیرفة الــى القضــاء الإ)ب(
.مبالغ الصكوك 

مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع ) أ/ثانیــاً (توجیــه عقوبــة العــزل اســتنادًا للفقــرة )ج(
.للموظفین اعاله ) المعدل(١٩٩١/لسنة) ١٤(العام رقم 

مــوظفي مــن قــانون انضــباط ) ٨(مــن المــادة ) رابعــاً (توجیــه عقوبــة التــوبیخ اســتنادًا للفقــرة )د(
الــى محاســب الفــرع لعــدم قیامهــا )المعــدل(١٩٩١/لســنة) ١٤(رقــمالدولــة والقطــاع العــام

.بواجبها 
.تضمین الموظفین واصحاب شركات الصیرفة مبلغ الضرر الحاصل بالمال العام ) هـ(

دائـــرة /تـــم تحریـــك الشـــكوى الجزائیـــة بحـــق المـــوظفین وقـــد ســـجلت الـــدعوى لـــدى هیئـــة النزاهـــة)٢(
وتفرقـت منهـا عـدة دعـاوى ) ٥/٢٠١٧/١١ق٥/٥٥ت.م(مكتب تحقیق میسان بالعـدد /التحقیقات

بحق كل موظف من موظفي المصرف الزراعي التعاوني وبحـق مـوظفي مجلـس محافظـة میسـان 
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)١٣٤–٣٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ضــیة تــم احالتهــا الــى محكمــة جنایــات میســان بعــد اكمــال وبحــق اصــحاب شــركات الصــیرفة والق
.التحقیق من قبل محكمة تحقیق النزاهة في العمارة 

بموجـب كتـاب دیـوان الرقابـة اعـالهبمـاوردإلجراءالتحقیـقالعـامالمفتشمكتبالدیوانوقداوصى
.٥/٦/٢٠١٨في ) ١١٩٠٦(المالیة االتحادي المرقم 

-:العامة للضرائبالهیأة -ج
ــر المــرقم -أوالً  ــى الخــاص ٢٨/٦/٨٢٠١فــي ) ١٣٣٧٣(اظهــر التقری ــدقیق عل ــة والت ــائج اعمــال الرقاب بنت

، ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١(فـــرع الحریـــة للســـنوات /نشـــاطات الهیئـــة العامـــة للضـــرائب
-:اآلتیةالمالحظات ،)٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥

٢٠١١(الرقابیة المختصة باإلرسالیات الخاصـة بشـعبة الصـندوق للسـنوات لم یتم تزوید الهیئة ) أوالً (
وقـــد اجـــاب الفـــرع علـــى استفسارالهیئةالرقابیةالمختصـــة المـــرقم ) ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٢، 
ان السبب یعود الـى انتقـال الفـرع الـى بنایـة جدیـدة ونقـل االولیـات مـن (٢٠/٣/٢٠١٨في ) ٢(

ألنهـا وضـعت فـي اكیـاس ممـا ادى الـى صـعوبة العثـور ضمنها االرسالیات بصـورة غیـر منظمـة
.،وقد اوصى الدیوان مكتب المفتش العام بالتحقیق بالموضوع ) علیها

ــاً ( ــة المصــدقة للســنوات )ثانی ــاالت الخارجی ــتم تزویدالهیئةالرقابیةالمختصــة بأولیــات الوك ــم ی ، ٢٠١١(ل
المــرقمالمختصـةالرقابیـةالهیئـةاستفسـارعلـىالفـرعوقـداجاب) ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢

جدیـدة أثـر علـى عملیـة بنایـةالـىالفـرعانتقـالیعـودالىالسـببان(٢٥/٤/٢٠١٨في) ١٣(
العـــامالمفـــتشمكتـــبالـــدیواناوصـــى، وقـــد) الحفـــظ ممـــا ادى الـــى صـــعوبة العثـــور علیهـــا 

.بالموضوعبالتحقیق
بنتـائج اعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى الخـاص ١٥/٥/٢٠١٨فـي ) ٩٩٨١(اظهر التقریر المـرقم -ثانیاً 

٢٠١٧/كــانون االول /٣١فــرع بابـل للسـنة المنتهیـة فـي /انشـطة وحسـابات الهیئـة العامـة للضـرائب
-:یة تالمالحظات اآل

مكلـف حیـث تـم التحاسـب ) ٩٠١(بلغ عدد االطباء والمحامین المسـجلین فـي سـجالت فـرع الهیئـة )١(
، %) ٣٧(وتشـكل نسـبة المتحاسـبین الـى العـدد الكلـي ٢٠١٧/مكلف خالل سنة) ٣٣٦(ضریبیًا لـ

ــة لغــرض خضــوع كافــة المكلفــین  ــد اوصــى الــدیوان باتخــاذ االجــراء الــالزم مــن قبــل فــرع الهیئ وق
.للتحاسب الضریبي 

%) ٣٨(فنـدق وتشـكل نسـبة ) ٦(فنـدق وعـدد المتحاسـبین ضـریبیًا ) ١٦(بلغ عـدد الفنـادق الكلـي )٢(
من اجمالي عدد الفنادق ولم یقم فرع الهیئة بإرسال تبلیغات الى اصحاب الفنادق غیـر المتحاسـبة 

على مذكرة الهیئة الرقابیـة المختصـة١٨/٢/٢٠١٨في ) بال(ضریبیًا حسب اجابة الهیئة المرقمة 
، وقــد اوصــى الــدیوان بإرســال تبلیغــات الــى جمیــع الفنــادق غیــر ١٤/٢/٢٠١٨فــي ) ٣(المرقمــة 

.المتحاسبة ضریبیًا 
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)١٣٤–٣٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

%) ٧(معمـل وتشـكل نسـبة ) ٤٦(معمل وعدد المتحاسبین ضریبیًا ) ٦٤٠(بلغ عدد المعامل الكلي )٣(
اصـحاب المعامـل غیـر من اجمالي عدد المعامل ولم یتم ارسال التبلیغات مـن قبـل فـرع الهیئـة الـى 

علــى مــذكرة الهیئـــة ١٨/٢/٢٠١٨فــي ) بــال(المتحاســبة ضــریبیًا حســب اجابــة الهیئــة المرقمــة 
ــة المختصــة المرقمــة  ، وقــد اوصــى الــدیوان بإرســال تبلیغــات الــى ١٤/٢/٢٠١٨فــي ) ٣(الرقابی

.جمیع المعامل غیر المتحاسبة ضریبیًا 
من المجموع الكلـي %) ٧(حیث بلغت ٢٠١٧/ل السنةتدني نسبة الشركات المتحاسبة ضریبیًا خال ) ٤(

ــداني لكافــة  ــة فقــط دون االقضــیة والنــواحي لعــدم اجــراء المســح المی للشــركات ولمركــز مدینــة الحل
فــــي ) بــــال(جابــــة الهیئــــة المرقمــــة إالشــــركات فــــي مركــــز المدینــــة واالقضــــیة والنــــواحي حســــب

، وكمـــا ١٤/٢/٢٠١٨فـــي ) ٣(علـــى مـــذكرة الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة المرقمـــة١٨/٢/٢٠١٨
:موضح ادناه 

عدد االضابیر الكلیة للشركات
)١(

عدد الشركات المتحاسبة ضریبیاً 
)٢(

%النسبة 
)٢/١(

١٠١٢٧٠٧
وقد اوصى الـدیوان بـاجراء المسـح المیـداني لكافـة الشـركات فـي مركـز مدینـة الحلـة واالقضـیة 

.ة الشركات غیر المتحاسبة ضریبیاً الالزمة لمحاسبوالنواحي التابعة لها واتخاذ االجراءات
بنتــائج اعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى الخــاص ٣٠/٥/٢٠١٨فــي ) ١١٤٦٢(اظهــر التقریــر المــرقم -اً لثــثا

-:یة تاآلالمالحظات،االنظمة االلكترونیة للهیئة العامة للضرائب
معلومــات لــدى العــدم وجــود دلیــل سیاســات واجــراءات لتقنیــة المعلومــات خاصــة بسیاســة امــن )١(

وقـد اوصـى ، الهیئة العامة للضرائب یسترشد به المبـرمجین ومـدخلي البیانـات ومشـغلي الـنظم 
الدیوان بوضع دلیـل سیاسـات واجـراءات لتقنیـة المعلومـات یسـتفاد منـه مـوظفي قسـم الحاسـبة 

.الحاجة والرجوع الیه عند
عدم الربط الشبكي بین انظمة مقر الهیئة العامة للضرائب وفروعها في بغداد والمحافظات البـالغ )٢(

فرع ، مما ادى الى عمل كل قسم أو فرع في الهیئة بشكل منفصل ، وقـد اوصـى ) ١٧(عددها 
.الدیوان باالعتماد على رقم المكلف في بناء قاعدة بیانات شاملة 

صعوبة تحدیث النظام في حال وجود متغیرات علـى متطلبـات إصـدار الكتـب وذلـك لكـون النظـام )٣(
.مستقل وال یدعم التحدیث الشبكي أو التلقائي 

-:الهیئة العامة للكمارك-د
منذریــةتفتیشــیة إلــى مركــز كمــرك الیــارة الالخــاص بالز ٢٤/٤/٢٠١٨فــي ) ٨٤١٩(اظهــر التقریــر المــرقم

-:یة تالمالحظات اآل،٢٠/٩/٢٠١٧ولغایة ١٩/٩/٢٠١٧للفترة من
الجـدول (تأخر المركـز فـي اسـتیفاء رسـم الطـابع وفـق المبلـغ المحـدد فـي جـدول الرسـوم المقطوعـة -أوالً 

عشــرة االف (دینـار ) ١٠٠٠٠(البـالغ ٢٠١٢/لســنة) ٧١(الملحـق بقـانون رســم الطـابع رقـم ) االول
كمركیــة وتــم العمــل بأســتیفاء المبلــغ المــذكور مــن قبــل المركــز بتــاریخ عــن كــل تصــریحة) دینــار
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)١٣٤–٣٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــة الوســطى٢٢/٧/٢٠١٧ ــة كمــارك المنطق ــاب مدیری ــي ) ٨٦٨٠(القســم المــالي بالعــدد /عمــًال بكت ف
عـن كـل ٢٢/٧/٢٠١٧، علمًا ان مبلغ الرسم المستوفى من قبل المركـز قبـل تـاریخ ١٨/٧/٢٠١٧

الذي ادى الى ضیاع الكثیر مـن االیـرادات بسـبب التـأخر فـي و ) الف دینار(دینار ) ١٠٠٠(تصریحة 
عـدا ) التصـریحةالكمركیة(البیـان الكمركـي {من القانون اعاله التي تنص على ) أ/١٣(تطبیق الفقرة 

تصریحة االصدار المتعلقة بالمنتجات والمصنوعات والمواد العراقیـة بضـمنها جمیـع المسـتندات التـي 
ــة الكمركیــة ، وقــد }لشــخص الــذي یقــدم معاملــةلالف دینــار ،آعشــرة )١٠٠٠٠(،تقتضــیها المعامل

.استیفاء رسم الطابع وفق المبلغ المحدد في القانون اعاله ومحاسبة المقصرین باوصى الدیوان 
عدم استخدام الرافعة الشوكیة الموجودة في المركز والصالحة لالستخدام في نشاطه التجـاري والتـي -ثانیاً 

بموجـب القـرار الكمركـي رقـم )خمسـة عشـر الـف دینـار(دینـار) ١٥٠٠٠(الواحـد سعر اجورهـا للطـن
والــذي ادى الــى ضــیاع االیــرادات بســبب عــدم اســتعمال الرافعــة وقــد اجــاب المركــز ٢٠١٦/ســنة) ٢(

ــة المختصــة المــرقم  ــة الرقابی ــى استفســار الهیئ ان ســبب عــدم اســتعمال ٢٠/٩/٢٠١٧فــي ) ١(عل
عـدم وجـود سـائق مخـتص للعمـل بهـا كمـا ان كثـرة الحمـوالت تحتـاج الـى عـود الـى یالرافعة الشوكیة 
برافعــات إضــافیة وســواق وبمــا یــتالئم ونشــاط وقــد اوصــى الــدیوان بتجهیــز المركــز اكثــر مــن رافعــة ،

.المركز لتحقیق االیرادات 
-:دائرة عقارات الدولة-ه

الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق علـى أنشـطة ٢٥/٤/٢٠١٨في ) ٨٦١١(اظهر التقریر المرقم-أوالً 
-:تیةالمالحظات اآل،٢٠١٧/كانون االول/ ٣١قسم االموال المحتجزة للسنة المنتهیة في 

بلغت قیمة مبالغ اجر المثل المستحق وغیر المسدد على العقارات العائـدة للمحجـوزة امـوالهم لغایـة )١(
) ملیــار ومائتــان وتســعة وثالثــون ملیــون دینــار(ملیــون دینــار ) ١٢٣٩(مقــداره مبلغــًا ٢٠١٧/عــام

-:حسب ما موضح في الجدول ادناه 
المبلغ االجمالي المستحق 

)١(دینار /
المبلغ المسدد 

)٢(دینار/
المبلغ غیر المسدد 

دینار/
%نسبة 

٢/١
١٢٤٨٦٦٢٧٥٠٨٧٥١٠٠٠١٢٣٩٩١١٧٥٠١

ممــا %) ١(ومــن الجــدول اعــاله یتبــین ان نســبة المبلــغ المســدد الــى المبلــغ االجمــالي المســتحق هــي 
جـر المثـل مـن الشـاغلین ، وقـد اوصـى الـدیوان بضـرورة أیشیر الى ضعف اجراءات القسم فـي اسـتیفاء 

زایـدة العلنیـة اتخاذ االجراءات القانونیة بحق المتجاوزین واستیفاء اجر المثل منهم وتأجیر العقـارات بالم
مـن قـانون بیـع وایجـار ) ٣(اسـتنادًا الـى مـا جـاء بالمـادة موال المحجوزة الاوبعقود اصولیة حفاظًا على 

) .المعدل(٢٠١٣/لسنة) ٢١(اموال الدولة رقم 
ملیـار ومائـة وواحـد ملیـون (سـهم ) ١١٠١٠٣٥٠٥٤(بلغ عدد االسهم العائدة الى المحجوزة اموالهم )٢(

شـخص محجـوزة امـوالهم موزعـة ) ١٢٤(عائـدة الـى ) لف واربعة وخمسـون سـهموخمسة وثالثون ا
.شركة ) ٣٩(على 
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)١٣٤–٣٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

شـركات مـن مجمـوع ) ٤(عدد الشركات التـي اوضـح القسـم بقیامـه بحضـور اجتمـاع الهیئـة العامـة لــ) ٣(
-:شركة وكما موضح في الجدول ادناه ) ٣٩(عدد الشركات البالغة 

نتائج حضور االجتماعاسم الشركة
.ولم تستلم%) ١٠(ع االرباح بنسبة الموافقة على توزیشركة المشروبات الغازیة 

.ولم تستلم%) ٥(الموافقة على توزیع االرباح بنسبة الشركة العراقیة إلنتاج وتسویق اللحوم والمحاصیل الحقلیة 

.اعضاء مجلس ادارة جدیداقتصرت الجلسة على اختیار الشركة العراقیة لنقل المنتجات النفطیة والبضائع 
.معالجة العجز الذي تمر به الشركة الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیاویة والبالستیكیة 

ــاح  ــالغ االرب ــدم ان متابعــة القســم للشــركات متابعــة ضــعیفة وهــذا واضــح مــن نســبة مب یتضــح ممــا تق
.المسددة الى عدد االسهم 

الخــاص بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى ٢٧/٥/٢٠١٨فــي ) ١١١٣٨(اظهــر التقریــر المــرقم-ثانیــاً 
ــــــة ــــــارات الدول ــــــرة عق ــــــي /أنشــــــطة وحســــــابات دائ ــــــة ف ــــــل للســــــنة المنتهی ــــــرع باب ــــــانون / ٣١ف ك

-:یةتالمالحظات اآل،٢٠١٧/االول
عدم إتخاذ االجراءات القانونیة واالداریة الالزمة بخصوص المبـالغ غیـر المسـددة الناجمـة عـن بیـع )١(

اربعمائــة واثنــي عشــر ملیــون وخمســمائة (الــف دینــار ) ٤١٢٥١٠(الــدور والعقــارات الــى شــاغلیها 
المحافظـات /لةقیام دائرة عقارات الدو لهیئة الرقابیة العاملة في الدائرةولم یتأید ل) وعشرة الف دینار

الوسطى والجنوبیة بمتابعة إجراءات الحجز على االمـوال المنقولـة وغیـر المنقولـة مـع وزارة المالیـة 
لمشــتري بعــض الــدور والعقــارات بــالرغم مــن تســدید مــا بــذمتهم مــن اقســاط ألكثــر مــن ســنة حیــث 

ریـة الناجمـة خالفـًا اقتصر عملها وواجبها على تبلیغ الشاغل وانذاره واحتساب مبـالغ الفوائـد التأخی
) المعــدل(١٩٧٧/لســنة) ٥٦(تحصــیل الــدیون الحكومیــة المــرقم قــانون مــن )١الفقــرة-٥(مــادةلل

إذا لم یدفع الدین عند انتهاء مـدة االنـذار فیصـدر المخـول بتطبیـق القـانون قـرارًا (علىوالتي تنص 
حجـز اموالـه غیـر المنقولـة بحجز اموال المدین المنقولة بما یعادل مقدار الدین فأن لم تكف یجـري 

.، وقد اوصى الدیوان مكتب المفتش العام بالتحقیق بما ورد اعاله ) بما یعادل الدین
بـإدارة ومتابعـة وجبایـة االیجـارات للمحـالت ١٩٩٧/فـرع بابـل ومنـذ عـام/قامت دائـرة عقـارات الدولـة)٢(

محـل ولـدینا بخصـوص ) ٩١(الواقعة في ناحیة الكفل والتابعة لسـوق صـالح دانیـال والبـالغ عـددها 
:ذلك ما یلي 

.٩/٩/٢٠١٣خر مزایدة وتعاقد على االیجار كانت بتاریخ آ) أ(
إعـدادولغایة تـاریخ٩/٩/٢٠١٣محل لم یتقدم راغب بالمزایدة منذ ) ١٨(ت عددها توجد محال) ب(

جـر أومستغلة مـن قبـل الموجـودین السـابقین ولـم یـتم تنظـیم محاضـر تقـدیر بـدل التقریر الرقابي 
-:المثل عن مدة استغاللهم ولعدة سنوات وكما مبین في االمثلة ادناه 

المالحظاترقم المحل
لم یتم تنظیم تقریر اجر المثل ٩/٩/٢٠١٣منذ ١/١٢
لم یتم تنظیم تقریر اجر المثل٩/٩/٢٠١٣منذ ١/١٦
لم یتم تنظیم تقریر اجر المثل٩/٩/٢٠١٣منذ ١/٢١
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لم یتم تنظیم تقریر اجر المثل٩/٩/٢٠١٣منذ ١/٥٢
مهدم حالیاً ١/٨٣

كــون ) حسـاب االمانـات(االیجـارات واجـور المثــل ضـمن مازالـت الـدائرة تسـجل المبـالغ المســتلمة مـن )ج(
إعـداد االمالك تعود الـى المـواطنین العـراقیین الیهـود ولـم یـتم تسـجیلها باسـم وزارة المالیـة ولغایـة تـاریخ

-:كما مبین ادناه التقریر الرقابي

نوع االمانةالسنةدینار/المبلغ 
سوق صالح دانیال ٥٩٢٨٦٩٨٢٠١٧

. وقد اوصى الدیوان مكتب المفتش العام بالتحقیق بما ورد اعاله 
:هیأة التقاعد الوطنیة -و

الزیــارة التفتیشــیة لمدیریــة تقاعــد نتــائج الخــاص ب٩/٤/٢٠١٨فــي ) ٧٤٦٣(اظهــر التقریــر المــرقم -أوالً 
-:یةتالمالحظات اآل) ٣١/١/٢٠١٨ولغایة ٣/١٢/٢٠١٧(كربالء للفترة من 

٢٠١٧/اجمالي االیرادات الخاصة بالتوقیفات التقاعدیة المسـتلمة مـن دوائـر الدولـة خـالل السـنةبلغ )١(
وبانخفـاض ) اثنان وتسعون ملیار ومائتان وسبعة وخمسـون ملیـون دینـار(ملیون دینار ) ٩٢٢٥٧(

عـن مبـالغ االیـرادات) ومائة وسـتة عشـر ملیـون دینـاراتثالثة ملیار (ملیون دینار ) ٣١١٦(مقداره 
خمسـة وتسـعون ملیـار (ملیـون دینـار ) ٩٥٣٧٤(والبالغة ٢٠١٦/الخاصة بها المستلمة خالل سنة

ــار ــون دین ــة وســبعون ملی ــة واربع ــة ) وثالثمائ ــم بتســدید توقیفاتهــا التقاعدی ــم تق ــر ل ــاك دوائ ــث هن حی
ون مـن قـان) أ/اوالً /٩(خالفـًا للمـادة ٢١/١/٢٠١٨فـي ) ٤٣٧(للمدیریة اسـتنادًا الـى كتـابهم المـرقم 

-:وكما مبین ادناه ) المعدل(٢٠١٤/لسنة) ٩(التقاعد الموحد رقم 
آخر تسدیداسم الدائرةت
ایلولفرع العباس/مصرف الرافدین١
ایلولالمصرف العقاري٢
آبدائرة كتاب العدول ٣
أیاردائرة تنفیذ كربالء ٤
آببلدیات كربالء ٥
آبمستشفى النسائیة والتولید ٦
ایلولمستشفى الهندیة ٧
ایلولمستشفى سفیر الحسین ٨
آبمستشفى مدینة الحسین الطبیة ٩
ایلولمستشفى الحسینیة ١٠
ایلولصحة /قطاع الهندیة١١
تموزالضریبة ١٢

. وقد اوصى الدیوان بمفاتحة الدوائر اعاله لاللتزام بتسدید التوقیفات التقاعدیة شهریًا 
) ١٠٩٨(فرع الطف بتحویل كامل رصید الحسـاب المـرقم /عدم مطالبة مدیریة التقاعد مصرف الرشید)٢(

والخاص بإیرادات التوقیفات التقاعدیة الى صندوق تقاعد موظفي الدولـة حیـث بلـغ الرصـید المحـول 
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) ملیار وخمسمائة وسـتة وثمـانین ملیـون دینـار(ملیون دینار ) ١٥٨٦(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٧لغایة 
.، وقد اوصى الدیوان بقیام المدیریة بمطالبة المصرف بتحویل رصید الحساب اعاله 

الخـاص بنتـائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى أنشـطة ٩/٥/٢٠١٨فـي ) ٩٦٣٤(اظهر التقریـر المـرقم-ثانیاً 
-:یةتالمالحظات اآل،٢٠١٦/كانون االول/ ٣١مدیریة تقاعد بابل للسنة المنتهیة في 

المدیریة ایة اجراءات قانونیة بحق الموظفین المتسببین في فقدان اضـابیر تقاعدیـة لـبعض لم تتخذ )١(
المتقاعـــدین ممـــا ادى الـــى االعتمـــاد علـــى اضـــابیر فرعیـــة ال تحتـــوي علـــى أي مستمســـك ثبـــوتي 

، وقــد اوصــى الــدیوان بقیــام ١٩/٣/٢٠١٨فـي ) ١٤٧(للمتقاعـد وحســب اجابــة المدیریــة المرقمــة 
.م بالتحقیق بالفقرة اعاله مكتب المفتش العا

من مكافـآت نهایـة الخدمـة للمتقاعـدین الـذین تزیـد خـدمتهم عـن %) ٣،٨-%٣(تم استقطاع نسبة )٢(
سنة الـى الحشـد الشـعبي رغـم عـدم شـمولهم بتلـك االسـتقطاعات وتـم تسـدیدها فـي الحسـاب ) ٣٠(

وحسـب اجابـة مدیریـة تقاعـد بابـل بكتابهـا المـرقم ) ٧٠٠٠٩(الجاري الخاص بوزارة المالیـة المـرقم 
حـدد االسـتقطاع (، خالفًا لما جاء في اعمام وزارة المالیة اعاله والذي ١٣/٢/٢٠١٨في ) م/٨٩(

ولـم یشـر االعمـام ) من مجموع الرواتب والمخصصات لجمیـع المـوظفین والمتقاعـدین%) ٣(بنسبة 
الــى االســتقطاع مــن مكافــآت نهایــة الخدمــة للمتقاعــدین ، وقــد اوصــى الــدیوان بإیقــاف االســتقطاع 

.ع المبالغ المستقطعة الى المتقاعدین وحسب التعلیمات وٕاعادة جمی

وزارة التخطیط. ٦

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
نتائج بیانات مالیة

أعمال
زیارات 
تفتیشیة

مهام 
خاصة

مهام
اخرى

التقاریرمجموعتقاریرتخصصیة

-٢٥-٢٠٢-٣

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 

مطابقـــة مســتحقات الحصــر الثـــاني نتــائج الخــاص ب٨/٤/٢٠١٨فـــي ) ٧٣٤٥(اظهــر التقریــر المــرقم -أ
-:المالحظات اآلتیة، لمقاولي محافظة میسان

الكامـل للمشـروع أو نتیجة تجزئة مستحقات بعـض الشـركات فـي الحصـر األول وعـدم تثبیـت االسـم -اوالً 
صـرف أكثـر مـن االسـتحقاق لمشـروع ةالشركة حال دون التأكد من صحة الصرف حیث تم اكتشاف حالـ

-:في ناحیة علي الشرقي وحسب التفاصیل أدناه-نشاء أرصفة وتبلیط في حي الرمضانإ
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دينارالمقاولةالشركةأوالمتعهدواسمالمشروعأسمت
الحذفبعدالعقدمبلغ

واإلضافات
دينار

صرفتماألولالحصر
تسلسلينضمنمبلغين

وبمبالغمختلفين
دينار

ضمنالمرسلالمبلغ
الثانيالحصر

دينار

١
عليناحيةفي-الرمضانحيفيوتبليطأرصفةنشاءإ

٢٢٦٦٦١١٥٠٠للمقاوالتالهندسيةالباقردار-الشرقي

١٨٩٣١٢٠٥٤٩
١٧٦١٨٥٩٧٥

٢٧٤٩٨٦٠٠٠٠

٢٦٤٢٩٨٠٥٤٩١٧٦١٨٥٩٧٥المجمــــــوع

دينار٢١٦٣٥٣٦٩٧٥= بلغالمنجزةالذرعاتإجمالي٣

دينار)٤٧٩٤٤٣٥٧٤=(٢٦٤٢٩٨٠٥٤٩-٢١٦٣٥٣٦٩٧٥= األولالحصرفيزيادةالمصروفالمبلغ٤

.أعاله)٤(التسلسلفيوردماإلىإضافةاالجتماعيوالضمانالضريبةمبلغبذمتهإنكماالثانيالحصرفيمبلغإييستحقالانهعليه٥

إعادة احتساب مستحقات الشركة  بشكل دقیـق بعـد مخاطبـة الهیئـة العامـة للضـرائب وقد أوصى الدیوان ب
المتبقیـة %)٦٠(لنسـبةالمحتجـزةوالضمان االجتماعي لتحدید ما بذمته من مبالغ لحجزها من حصة الشركة 

. األولالمالیة والتي ما زالت لم تصرف من مستحقات الحصر ةفي وزار 
مـــا زالـــت المحافظـــة لـــم ترســل كامـــل االســـتحقاقات للمشـــاریع حیـــث معظــم المبـــالغ المرســـلة أقـــل مـــن -ثانیــاً 

الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة المحافظـــة ســـبب ذلـــك بإجابتهـــا علـــى استفســـاربـــررتاالســـتحقاق وقـــد 
بصــرف كامــل مســتحقاتهم بموجــب ســندات لینعــدم رغبــة الشــركات والمقــاو ٢٨/٣/٢٠١٨فــي)٧(المـرقم

-:وفي أدناه أمثلة على ذلك 

ت
الشركةأوالمتعهدواسمالمشروعأسم

المقاولة

وزارةكشففيالواردالمبلغ
التخطيط

دينار

تدقيقضوءعلىالمستحقالمبلغ
االضبارةفياألوليات

دينار

الشركةمستحقاتيبينالذيالفرق
باألضبارهالمرفقةاألولياتضوءعلى

دينار

١
صف١٨األزهرمتوسطةبناءوإعادةهدم
العمارةقضاءالرسالةحيفي

الخيرمجرىطريقشركة
٣٤٨٩٣٥٠٠٤٣٨٩٣٥٠٠٩٠٠٠٠٠٠

٢
سعةمجمعهماءوحدةونصبتجهيز

للمجمعاتخاصةساعة/٣م) ٤٠٠(
رمانةأبوفيالكلفةواطئةالسكنية

١٦٦٣٤٤٧٨٠٢٣٥٩٨٥٠٣٠٦٩٦٤٠٢٥٠
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٣
في)كم٨(بطولالشعبةمنطقةسدةتبليط

الكحالءقضاء
الحياةونظيراإلبداعبصمةشركة

١٦٥٣٨٩٢٨٠٢٢٥٤٩٤٧٨٠٦٠١٠٥٥٠٠

فــي الحصــر الثــاني لقســم مــن المشــاریع تــم صــرف جــزء مــن تلــك المبــالغ أو انــاتالمبــالغ المثبتــة لألم-ثالثــاً 
إجراء تسویتها مع حسـاب آخـر دون أن تحفـظ مسـتندات الصـرف أو قیـود التسـویة فـي االضـبارة األمـر 
الــذي حــال دون التأكــد مــن صــحة تلــك المبـــالغ المصــروفة للمشــاریع التــي جــرت علیهــا حركــة لتلـــك 

لتي لم تجـر علیهـا إي حركـة تخفـیض لمبـالغ األمانـات وقـد صـرفت بالكامـل الحسابات أو إن المشاریع ا
في الحصر الثاني حیث اعتمدت المحافظة على ما یثبت في غالف اضبارة المشروع من مبـالغ دون أن 

فـي تحدیـد تلـك عتمدتبتلك المبالغ التي الرأيإبداء اى هذا الدیوان أرقام المستندات مما تعذر علتذكر
.المراد صرفها في الحصر الثانيمستحقاتال

ن یوالجــدول أدنــاه یبــوالمقــاولینلشــركاتالــبعضالثــاني الحصــرســتحقاقاالبمبــالغتحدیــد زیــادة تــم-رابعــاً 
-:ذلك

المقاولةالشركةأوالمتعهدواسمالمشروعأسمت
وزارةكشففيالواردالمبلغ

التخطيط
دينار

ضوءعلىالمستحقالمبلغ
االضبارةفياألولياتتدقيق

دينار

بالزيادةالفرق
الزيادةأسبابدينار

١
مديريةلصالح٢٠١٢/موديلآببيكحقليةآلياتتجهيز
بالمقلوبالرقمطباعة٢٥٤٠٥٠٠٠٠٢٤٥٠٥٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠العامةالرضوانشركة-ميسانكهرباءتوزيع

٢
ساحلشركة-جميلسيد/التأثيثمعصف١٨مدرسةبناء

١٢٥٤٨٦٠٠٠يستحقال١٢٥٤٨٦٠٠٠.العرب

دينارمليون)١٤٠(سلفةبذمته
بذمتهالمتبقيالمبلغعليه

يجبدينار) ١٢٠١٧٠٠٠(
أعالهالمبلغاستحصال

٣
مليوننصفسعةمجمعهماءوحدةوتشغيلونصبتجهيز
ناحيةالخمسقريةفيماءشبكةمع)ساعه/٣م١٠٠(غالون
السالم

االحتسابفيخطأ١٩٤٩٦٥٣٨٤١٥٣٠٩٣٠٠٠٤١٨٧٢٣٨٤

٤
جابرسيدقريةوالنواحياالقضيةفيالصحيةالبيوتإنشاء
نصرقرية/الدفاس/الطيب/الجفجافهقرية/األحوازيين/قرية
.اهللا

االحتسابفيخطأ٦٢٥٥٧٠٠٠٦٢٥٥٤٢٠٠٢٨٠٠

نيسانآببيكالمواصفاتوحسبحقليةآلياتتجهيز٥
خصمتمحيثالخصمفيخطأ١٥٠٨٠٠٠٠٠١٢٨٠٠٠٠٠٠٢٢٨٠٠٠٠٠العامةالرضوانشركة-رباعيدفعقمارةدبل

%٢٥والصحيح% ١٥
٨٦٢٣٦٠٦٣٤٦٦٢١٩٩٤٥٠٢٠٠١٦١١٨٤المجمــــــوع

.تخفیض مستحقاتهم بالمبالغ أعاله وقد أوصى الدیوان ب
مشــروع عمــال الرقابــة والتــدقیق علــىأنتــائج الخــاص ب٢٦/٤/٢٠١٨فــي ) ٨٧٦٩(التقریــر المــرقم اظهــر -ب

سریر في محافظـات البصـرة ، میسـان ، كـربالء ، بابـل ، ذي )٤٠٠مستشفیات تعلیمیة سعة ) ٥(انشاء 
-:تیةالمالحظات اآل،بالید تسلیم مفتاح /قار 

مــن ) د/اوالً /٣(مســبقة لموقــع المشــروع والمنصــوص علیهــا فــي المــادة ةعــدم وجــود تحریــات اولیــ-اوالً 
بــأن تكــون الشــروط (والتــي تقضــي ) المعدلـة(٢٠٠٨/لســنة) ١(تعلیمـات تنفیــذ العقــود الحكومیــة رقــم 
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والمواصفات وجداول الكمیات والخرائط وغیر ذلك مما هو ضروري للتنفیذ جاهزة ودقیقة لتجنـب اجـراء 
ان یكون الموقع جـاهزًا للمباشـرة بالعمـل فیـه (والتي تقضي ) ز/اوالً /٣(والفقرة ) اإلضافاتالتغییرات أو 

مـن شـروط العقـد ) ٩(كال أو جزءًا بما ینسجم والمنهاج الزمني المقرر ، وكذلك ما نصت علیـه الفقـرة 
قـد ادى ذلـك یوم من تاریخ نفاذ العقد ، و ) ٣٠(بتسلیم الموقع خالیًا من الشواغر خالل (والتي تقضي 

یـوم لكـل موقـع مـن ) ٩٠٠(الى عدم االلتزام بالتوقیتات الزمنیة المحددة في العقد وهي االنجـاز خـالل 
یـوم تقریبـًا ولـم ) ٢١٠٠(اذ تم منح المشروع مدد اضـافیة تزیـد عـن ١/٧/٢٠٠٩تاریخ المباشرة في 

:واقع جاهزة للتنفیذ اذ لم تكن المإعداد التقریر الرقابيیتم انجاز المشروع ولغایة تاریخ
في موقع البصرة االرض اسفنجیة مشبعة بالمیاه الجوفیـة واالمـالح وتبعـد عـن الطریـق الرئیسـي )١(

.م وال یمكن لألشخاص واآللیات دخول الموقع ) ٥٠٠(اكثر من 
م ولكـــون ارض ) ٢,٥(فـــي موقـــع بابـــل وجـــود فروقـــات كبیـــرة بـــین مناســـیب االرض ألكثـــر مـــن )٢(

قــالب كبیــر وتــم ) ٢٩٠٠(لنفایــات لســنین طویلــة وتــم ازالتهــا ألكثــر مــن المستشــفى كانــت مكــب ل
قــالب وطــوال هــذه الفتــرة لــم تســتطیع ) ٦٠٠٠(تعویضــها بمــادة الجلمــود والحصــى بمــا یزیــد عــن 
. العمل في تهیئة الموقع واالعمال المدنیة واالسس 

المحافظـة فـي نفـس في موقع میسان تم بناء مراكز صحیة داخل موقع المشروع مـن قبـل مجلـس )٣(
.القطعة مما اضطر ادارة المشروع الى تغییر مسار السیاج 

في موقع ذي قار وجـود اسـس كونكریتیـة ضـخمة كأسـاس قـدیم للمستشـفى العسـكري وتـم ازالتهـا )٤(
. باستخدام النقارات العمالقة والحفارات مما ادى الى ضیاع الكثیر من الوقت في تلك االعمال

مـدد ) التركیـة الجنسـیة/یونیفیرسـال أجارسـات للخـدمات الطبیـة والمقـاوالت(المنفـذة ة تـم مـنح الشـرك-ثانیاً 
اضـافیة ولكافــة عقـود المشــروع وبـدون المطالبــة بالتعویضـات وحســب موافقـة االمانــة العامـة لمجلــس 

تـأخر االستشـاري بالمصـادقة (الوزراء وألسباب مختلفـة كـان بعضـها قلیـل التـأثیر علـى المشـروع مثـل 
فضـًال ) لمخططات ، التأخر في اصدار تأشیر الدخول وتأخیر دخول المواد من المنافـذ الحدودیـةعلى ا

مناسـبات دینیـة ، (عن اسـباب اخـرى ال تمثـل موقـع للعمـل حسـب رأي الهیئـة الرقابیـة المختصـة مثـل 
ة متواجـد وذلك كون مالك الشركة التركیـ) سوء االحوال الجویة ، انعقاد القمة العربیة ، انقطاع الطرق

:داخل موقع العمل وكالتالي 
اسم 

المستشفى
مدة العقد 

)یوم(
مدیدمدة الت

)یوم(
مدة التمدید + مدة العقد 
)یوم(

نسبة مدة التمدید الى العقد 
%االصلي 

٩٠٠٢١١٣٣٠١٣٢٣٥بابل
٩٠٠٢١٧٤٣٠٧٤٢٤٢كربالء
٩٠٠٢١٧٤٣٠٧٤٢٤٢میسان
٩٠٠٢١٧٤٣٠٧٤٢٤٢ذي قار
٩٠٠٢١٧٤٣٠٧٤٢٤٢البصرة

.وقد أوصى الدیوان باتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة المالحظات المذكورة اعاله
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ارةـوزارة التج. ٧

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
تقریرموازنة دورينتائج أعمالبیانات مالیة

استثماریة
مهام 
خاصة

التقاریرمجموعأخرىمهامعقود

١٩١٣٢- ٣٧١١

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
الشركة العامة لتجارة الحبوب-أ

والتركیبـة السـعریة وجود فوارق سعریة بین اسـعار الشـراء قاریر الواردة في الكشف أدناه تأظهرت ال-أوالً 
،شـركات لتجهیــز مــادتي الحنطــة والــرزوبموجـب العقــود المبرمــة مــع عــدة قبــل الشــركة والمعـدة مــن 

-:ممایشیر الى عدم توخي الدقة في إعداد التركیبة السعریة

تسلسل المالحظة في التقریرتاریخ التقریررقم التقریر

٩٠٣٢٢/٥/٢٠١٨١٠

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨٢

١٠٥٦٩٢١/٥/٢٠١٨٨

١٠٥٧١٢١/٥/٢٠١٨٩

١٠٥٧٦٢٢/٥/٢٠١٨١١

١٠٥٧٧٢٢/٥/٢٠١٨٣

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨٢

١٢٨٨١٢٠/٦/٢٠١٨٣

١٢٨٨٣٢٠/٦/٢٠١٨٣

١٢٨٨٠٢٠/٦/٢٠١٨٥

١٢٨٧٣٢٠/٦/٢٠١٨٥

١٢٨٦٨٢٠/٦/٢٠١٨٢
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وقد أوصى الدیوان بضرورة إعتماد الدقة في إعداد التركیبة السعریة للمواد المراد شرائها بما یتالئم 
.مع البورصة العالمیة لتلك المواد

لم تتضمن اضبارة العقد ما یؤید ان الباخرة المحملة بالبضاعة مسجلة لدى نادي الحمایة والتـأمین -ثانیاً 
مـن بنــود العقـدین المبــرمین،) و-١١(، خالفـًا للبنــد رقـم (isps/ism)وحصـولها علـى شــهادات 

:الواردة في الجدول ادناهمثلة األكما فيو 
تسلسل المالحظة في التقریرتاریخ التقریررقم التقریرالتشكیلالوزارة

١٠٥٧٧٢٢/٥/٢٠١٨٥الشركة العامة لتجارة الحبوبالتجارة

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨١١

أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى حســابات الخــاص بنتــائج ٥/٤/٨٢٠١فــي) ٧٢١٨(اظهــر التقریــر المــرقم -ب
لمالحظـات ا،٣١/١٢/٢٠١٧المنتهیـة فـي فرع نینوى للسنة/ونشاطات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة

-:یةتاآل
وجـود فروقـات بـین المبـالغ النقدیــة المسـتلمة مـن قبـل فـرع نینــوى عـن قطوعـات المـواد الغذائیــة -أوالً 

ولغایـــة شـــهر ٢٨/١/٢٠١٧لـــوكالء نینـــوى الصـــادرة مـــن فـــرع الشـــركة فـــي كركـــوك للفتـــرة مـــن 
:وكما مبین أدناه عن المبالغ المسلمة إلى فرع كركوك ٢٠١٧/أیار

المبالغ المسلمة إلى فرع كركوكالمبالغ المستلمة من قبل الفرع
تاریخهرقم وصل القبض)ألف دینار(المبلغ تاریخ االستالم)ألف دینار(المبلغ 

١٢٣٨٢٢٨/١/٢٠١٧١٣٠١٣٥٨٧٠٤٩/٢/٢٠١٧
٣٢٠٢٤٢٢/٢/٢٠١٧١٣٦٥٥٥٨٧٣١٢٢/٢/٢٠١٧
١٠٠٠٠٠٢٩/٣/٢٠١٧٣٥٢٩٥٨٧٣٦٢٧/٢/٢٠١٧
٥٠٠٠٠٢٣/٤/٢٠١٧٨٩٧٥٨٧٤٣١/٣/٢٠١٧

--٢٠١٥٤٥٨٧٦٥٩/٣/٢٠١٧
--٤٩٤٥٨٧٨٥٢٢/٣/٢٠١٧
--٤٥٠٠٠٥٨٨٤٨٢٧/٤/٢٠١٧

المجامیع٩٦٧٤٢-١٩٤٤٠٦
:یالحظ من الجدول أعاله ما یلي 

ــالغ )١( ــي الجــدول والب ــغ الظــاهر ف ــار ) ١٩٤٤٠٦(أن المبل ــة (ألــف دین وتســعون ملیــون مائــة وأربع
تمثل مجموع المبالغ التي تـم اسـتیفاؤها عـن مبیعـات مفـردات البطاقـة ) وأربعمائة وستة ألف دینار

٢٣/٤/٢٠١٧ولغایـة ٢٨/١/٢٠١٧التموینیة لفرع نینوى المقطوعـة مـن فـرع كركـوك للفتـرة مـن 
یـة القطـع مؤیدة بكشف حاسبة صادر من فرع كركـوك یمثـل قیمـة المـواد المجهـزة لعـدم تـوفر إمكان

نینوى مع بدایة عملیات التحریر ولحین فصـل حسـابات الفـرع عـن فـرع كركـوك فـي شـهر من فرع



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–٤٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

، وقــد تــم تســلیم المبــالغ أعــاله مــن قبــل أمــین الصــندوق إلــى مــدیر الفــرع بموجــب ٢٠١٧/أیــار
.محضر تسلیم وتسلم على أن یتم تسلیمها إلى فرع كركوك 

سـتة وتسـعون (ألـف دینـار ) ٩٦٧٤٢(رة المذكورة مجموعها قام مدیر الفرع بتسلیم مبالغ عن الفت)٢(
إلـى فـرع كركـوك بموجـب وصـوالت قـبض ولـم یتأیـد ) ملیون وسبعمائة واثنـان وأربعـون ألـف دینـار

ألـف ) ٩٧٦٦٤(تسلیم المبلغ المتبقي لدى مـدیر الفـرع والبـالغ في الشركةةعاملالالرقابیة ة هیئلل
) . أربعة وستون ألف دینارسبعة وتسعون ملیون وستمائة و (دینار 

ــــة )٣( ــــة الرقابی ــــي الشــــركةفاتحــــت الهیئ ــــة ف ــــدد العامل ــــذكرة ذي الع ــــرع بموجــــب الم ــــي ) ٣٦(الف ف
ــدها باألولیــات والمعلومــات الخاصــة بالمبــالغ المســتوفاة مــن الــوكالء عــن ٢١/١٢/٢٠١٧ لتزوی

قطوعــات فــرع كركــوك والمبــالغ التــي تــم تســلیمها ومصــیر المبــالغ المتبقیــة كمــا تــم التأكیــد علیهــا 
، إذ تم تزوید الهیئة كشـف بالمبـالغ ٩/١/٢٠١٨في ) ٢(بموجب مذكرة الهیئة الرقابیة ذي العدد 

فـي ) ٧٣(المستلمة من فرع كركوك مؤیدة بنسخ من وصوالت القبض بموجب كتـاب الفـرع المـرقم 
إال انه لـوحظ أن بعضـًا مـن هـذه المبـالغ لیسـت مـن ضـمن المبـالغ المسـتوفاة مـن ١٤/١/٢٠١٨

ــرع للفتــرة مــن  ــل الف ت القــبض أن وصــوالباإلضــافة إلــى٢٣/٤/٢٠١٧ولغایــة ٢٨/١/٢٠١٧قب
.مستنسخة ولیست نسخ أصلیة

.وقد أوصى الدیوان مكتب المفتش العام بإجراء التحقیق بالفقرات أعاله 
احتفــاظ الفــرع بالنقــد المســتلم عــن مبیعاتــه مــن المــواد الغذائیــة لــدى مكتــب صــیرفة أهلــي دون -ثانیــاً 

ة مـن الشـركة بهـذا الخصـوص ویـتم وجود اتفاق أو عقد مبرم فضًال عن عدم وجود موافقة رسـمی
فـرع بابـا كركـر وتـتم المطابقـة /تحویل المبالغ إلى الحساب الجاري لفرع كركوك في مصرف الرشید

، إعـداد التقریـر الرقـابيمن قبل الفرع المذكور لعدم وجود حساب جاري لفرع نینوى لغایـة تـاریخ
.أوًال بأول وقد أوصى الدیوان بفتح حساب جاري للفرع وٕایداع المبالغ 

لشركة العامة لتجارة السیارات والمكائنا-ج
ــات المالیــة للشــركة العامــة لتجــارة ٨١/٤/٢٠١٨فــي) ٨٠٣٣(اظهــر التقریــر المــرقم-أوالً  الخــاص بالبیان

-:المالحظات اآلتیة،٢٠١٦/كانون االول/٣١السیارات والمكائن للسنة المنتهیة في 
غـراض التوسـعات الـى وزارة المالیـة فـي حسـاب االحتیـاطي الرأسـمالي ألعدم تحویل المبالغ المتجمعة )١(

) تســعة وخمســون ملیــار وســبعة وعشــرون ملیــون دینــار(ملیــون دینــار ) ٥٩٠٢٧(والبــالغ مجموعهــا 
-٢٠٠٣(مــن الــربح الصــافي والمســتقطع مــن الــربح القابــل للتوزیــع للســنوات %) ١٠(والــذي یمثــل 

) ١١(مـن المـادة ) ٣(علیها وعدم اسـتخدامها خالفـًا للفقـرة سنوات ) ٥(رغم مضي اكثر من ) ٢٠١١
، وقـد اوصـى الـدیوان بتحویـل المبـالغ ) المعـدل(١٩٩٧/لسـنة) ٢٢(من قـانون الشـركات العامـة رقـم 

.المتجمعة في حساب االحتیاطي الرأسمالي الى وزارة المالیة وحسب مضمون قانون الشركات العامة 
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سـیارة نـوع تویوتـا بیـك آب ) ٢١(المدة لمجمع المثنى والوزیریة وجـود ضمن قوائم جرد بضاعة اخر)٢(
اذ ان ســنة ) اي بمبــالغ الشــركة(هــایلوكس تــم شــرائها بموجــب نظــام الصــفقة المباشــرة -دبــل قمــارة

خمســـمائة واربعـــة وخمســـون (دینـــار ) ٥٥٤٣٧٣٧٥٠(وبإجمـــالي كلفـــة مقـــدارها ) ٢٠١٣(الشـــراء 
لم تدخل ضـمن جـرد بضـاعة اخـر ) لف وسبعمائة وخمسون دینارملیون وثالثمائة وثالثة وسبعون ا

المدة مما اظهر الحساب المعني بأقل من حقیقته بكلفة تلك السیارات ،وقـد اوصـى الـدیوان بضـرورة 
.اثبات اقیام تلك السیارات ضمن حساب مخزون اخر المدة 

الخـاص بنتـائج أعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى رواتـب ١٥/٤/٢٠١٨في) ٧٧٤٣(اظهر التقریر المرقم-ثانیاً 
٣١/١٠/٢٠١٧ولغایـــة ١/١/٢٠١٧مـــوظفي الشـــركة العامـــة لتجـــارة الســـیارات والمكـــائن للفتـــرة مـــن 

-:المالحظات اآلتیة
مـن ) ٢(لبعض الموظفین من حملة الشهادة االعدادیة خالفًا للفقرة ) مدیر(تم منح عنوان وظیفي )١(

الذي اوجـب ٢٣/٢/٢٠٠٩في ) ٢/٥/٢١/٤٨٩٠/ق(ة لمجلس الوزراء المرقم كتاب االمانة العام
فــأعلى ان یكــون حاصــًال علــى شــهادة جامعیــة اولیــة إضــافة الــى ) مــدیر(ترفیــع الموظــف لوظیفــة 

، وقـد ٢٠١٠/لسـنة) ٩٤(منحهم درجة وظیفیة ال تتناسب مع تحصیلهم الدراسي خالفًا لقرار رقـم 
. بالكتاب والقرار المذكورین اعاله اوصى الدیوان بضرورة االلتزام

لغایـــة ١/١(تحملـــت الشـــركة اجمـــالي الرواتـــب المصـــروفة للمنســـبین خـــارج الشـــركة للفتـــرة مـــن )٢(
ـــغ مقـــداره ) ٣١/١٠/٢٠١٧ ـــة (الـــف دینـــار ) ٥١٠٨٨٨(مبل خمســـمائة وعشـــرة مالیـــین وثمانمائ

ــار ــف دین ــالغ عــددهم ) وثمانیــة وثمــانون ال ــًا لقــر ) ١٠٤(والب ــورة موظــف خالف ــادة الث ار مجلــس قی
والــذي یقضــي إن الجهــة المســتفیدة هــي التــي تتحمــل راتــب ١٩٨٩/لســنة) ٧٥(المــرقم ) المنحــل(

ومخصصات المنسب إبتداءًا من تاریخ مباشرته فیها إذا كانت دائرته االصلیة ممولـة ذاتیـًا إضـافة 
إلیهـا علـى الـرغم مـن الى عـدم قیـام الشـركة بإنهـاء تنسـیبهم أو نقلهـم الـى مـالك الجهـة المنسـب 

مــن تعلیمــات ) ب/ثانیــاً (مــن البنــد ) ٤(ســنوات خالفــًا للفقــرة ) ٣(تجــاوز مــدة تنســیبهم ألكثــر مــن 
.  قرار والتعلیمات المذكورین اعاله، وقد اوصى الدیوان االلتزام بال١٩٧٩/لسنة) ٢٣(المالك رقم 

سـتنادًا الـى موافقـة مـدیر عـام موظـف علـى العمـل بصـفة عـاملین وقتیـین ا) ١٠٤(تم التعاقد مـع )٣(
) سادســاً -١١(والــذین كــانوا یعملــون كحــراس ســابقًا خالفــًا للمــادة ٢٨/٣/٢٠١٧الشــركة بتــاریخ 

، وقـــد اوصـــى الـــدیوان االلتـــزام بـــالقرار ٢٠١٧/لســـنة) ٤٤(مـــن قـــانون الموازنـــة االتحادیـــة رقـــم 
. والتعلیمات المذكورین اعاله

البیانـات المالیـة لصـندوق دعـم التصـدیر الخـاص ب٢٥/٦/٨٢٠١في) ١٣٠٩٥(اظهر التقریر المرقم -د
-:المالحظات اآلتیة، ٣١/١٢/٢٠١٧للسنة المنتهیة في 
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)١٣٤–٤٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ان نشاط الصندوق غیـر هـادف الـى الـربح وانمـا غرضـه التـرویج وتقـدیم المعونـة الـى المنتجـات -أوالً 
سـیة امـام السـلع االجنبیـة اذ لـم العراقیة إلتاحة المجال لتصدیرها الـى االسـواق الخارجیـة بقـوة تناف

) ملیـار واربعمائـة واثنـان وعشـرون ملیـون دینـار(ملیـون دینـار ) ١٤٢٢(یتم االسـتفادة مـن مبلـغ 
تأمینــات (٢٦٦١/التــي تــم اســتیفائها بنســبة مــن اجــازات االســتیراد ، اذ تــم تســجیلها فــي حســاب

ادة مـن المـوارد ان باالسـتفلعـدم اسـتخدامها فـي الغـرض المخطـط لهـا ، وقـد اوصـى الـدیو ) مستلمة
.ضمن نشاط الصندوق

لــم یعــد نظــام داخلــي للصــندوق یحــدد الهیكــل التنظیمــي والخارطــة االداریــة التــي یــتم بموجبهــا -ثانیــاً 
ــل للصــالحیات وحســب اجابــة الصــندوق علــى مــذكرة هیئــة  ــد الواجبــات والمســؤولیات وتخوی تحدی

، وقد اوصى الدیوان بإعداد نظام داخلـي ٦/٢/٢٠١٨في ) ٤٠(الرقابة المالیة المختصة المرقمة 
.یسهل وینظم عمل الصندوق 

تـم اعـادة تقیـیم االسـتثمارات طویلـة االجـل فـي شـركة التمـور والمصـرف المتحـد لالسـتثمار الن -ثالثاً 
اســــعار االســــهم الحقیقیــــة فــــي آخــــر جلســــة تــــداول فــــي ســــوق العــــراق لــــألوراق المالیــــة لیــــوم 

وتـــم اخـــذ مخصـــص هبـــوط ) دینـــار واحـــد(عر شـــرائها البـــالغ كانـــت اقـــل مـــن ســـ١١/١٢/٢٠١٧
سـبعة وخمسـین ملیـون ومائـة وثالثـة وثالثـین (الـف دینـار ) ٥٧١٣٣(االستثمارات المالیـة بمبلـغ 

والمفروض ان یظهر مخصص هبوط القیمة السوقیة مطروحـًا مـن االسـتثمارات طویلـة ) الف دینار
ـــرة  ـــًا للفق ـــة العامـــة خالف ـــي المیزانی ـــم مـــن القاعـــدة المحاســـ) ٢٢(االجـــل ف محاســـبة ) ١٤(بیة رق

. االستثمارات

وزارة الصناعة والمعادن. ٨

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة 

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
-:المالحظات العامة -أ

، علمــــــــًا ان ) عجــــــــزاً (٢٠١٧/كانــــــــت نتیجــــــــة نشــــــــاط بعــــــــض الشــــــــركات الصــــــــناعیة لســــــــنة 
ــــــًا للمــــــادة  ــــــم ) ١٤(العجــــــز مســــــتمر مــــــن ســــــنوات ســــــابقة خالف ــــــانون رق ــــــن ق لســــــنة ) ٢٢(م

-:وكما في الجدول ادناه ) المعدل(١٩٩٧/

بیانات

مالیة

نتائج 
أعمال

الموازنة 
االستثماریة 

مهام دوري
خاصة

زیارات 
تفتیشیة 

مهام عقود
اخرى

مجموع 
التقاریر

٨٧٧٠- ٢٥١٢٦١١١
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)١٣٤–٤٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ملیون/مبلغ اسم التشكیل

دینار

الفقرة في تسلسلرقم التقریر وتاریخه
التقریر 

النجف /معاونیة شؤون معامل السمنت الجنوبیة 
االشرف 

٩/٤/٢٠١٨١في ) ٧٤٦٠(٤٤١٢

في ) ٨٢٣٢(٩٦٦٦الكوفة /معاونیة شؤون معامل السمنت الجنوبیة 
٢٢/٤/٢٠١٨

١

في ) ٨٥٤٣(٤٧٨٨بابل /شركة السمنت العراقیة 
٢٤/٤/٢٠١٨

١

.العجز وتحقیق الربحل لغرض تقلیل وقد اوصى الدیوان ببذل الجهود لوضع حلو
-:المالحظات الخاصة -ب

والخــاص بنتــائج اعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى ١٤/٦/٢٠١٨فــي ) ١٢٦٠٤(ظهــر التقریــر المــرقم أ-اوالً 
ـــادن للســـنة المنتهیـــة فـــي  ـــة االســـتثماریة لـــدیوان وزارة الصـــناعة والمع ـــائج تنفیـــذ حســـابات الموازن نت

-:مایلي ٣١/١٢/٢٠١٥
مائتـان وسـتة واربعـون ملیـار ومائتـان (ملیـون دینـار ) ٢٤٦٢٧٢(بلغ اجمالي المبـالغ المصـروفة مبلـغ 

اثنـان (ملیـون دینـار ) ٥٢٠٢٥(بضـمنه مبلـغ ٣١/١٢/٢٠١٥كمـا فـي ) واثنان وسـبعون ملیـون دینـار
یـر یمثل المصروفات الفعلیة خـالل السـنة موضـوع التقر ) وخمسون ملیار وخمسة وعشرون ملیون دینار

عــن ) مائــة واربعـة وتسـعون ملیــار ومائتـان وثمانیـة واربعــون ملیـون دینـار(ملیـون ) ١٩٤٢٤٨(ومبلـغ 
تسویات قیدیـة تعـود لسـنوات سـابقة والتـي تـم تزویـد الهیئـة الرقابیـة المختصـة بهـا بموجـب كتـاب وزارة 

%) ٤٧(الي ، وبنســبة انجــاز مــ١٦/١١/٢٠١٧فــي ) بــال(دائــرة التخطــیط المــرقم /الصــناعة والمعــادن 
ملیــون ) ١١٠٠٠٠(البالغــة ٢٠١٥/للمصــروفات الفعلیــة مــن مجمــوع المبــالغ المخصصــة خــالل ســنة 

المیكانیكیــــة ، الكهربائیــــة ، (علــــى مســــتوى اقســــام الصــــناعات ) مائــــة وعشــــرة ملیــــار دینــــار(دینــــار 
-:دد ذلك االتي ولدینا بص) البتروكیمیاویة ، االسمدة الكیمیاویة ، االنشائیة ، الغذائیة ، الدوائیة 

لــم تقــم الــوزارة بمتابعــة وحســم العقــود المتلكئــة بشــكل نهــائي مــن عقــود المشــاریع التابعــة لالقســام )١(
اعاله حیث كانت نسب االنجاز المالي والمادي متدنیة وعدم مراعاة ذلك عند عملیات الصـرف علـى 

ضـمن ) الجهـات المسـتفیدة(الرغم مـن وجـود مشـاكل ومعوقـات مشخصـة مـن قبـل الشـركات العامـة 
المعـد مـن قبـل ٢٠١٥/قریر السنوي للوزارة لالنجاز المالي والمادي للمشاریع االستثماریة لسنة الت

قســم المشــاریع فــي وزارة الصــناعة والمعــادن والمرســل الــى وزارة التخطــیط بموجــب /دائــرة التخطــیط 
لسـنة خالفًا لتعلیمـات تنفیـذ الموازنـة العامـة االتحادیـة١٣/٣/٢٠١٦في ) ١٠٩٣٧(كتابها المرقم 

ــــع ) ١(الفقــــرة ٢٠١٥/ ــــذ المشــــاریع االســــتثماریة / مــــن الفصــــل الراب تعلیمــــات وصــــالحیات تنفی
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)١٣٤–٥٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

یراعـــى عنـــد اطـــالق الصـــرف علـــى التخصیصـــات المعتمـــدة ضـــمن نفقـــات المشـــاریع (والمتضـــمنة 
) .الخ... االستثماریة نسبة االنجاز المالي والمادي للمشروع 

.ه وقد اوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرة اعال
ــالغ ســلف االعتمــادات )٢( ــوزارة بمتابعــة وحــث التشــكیالت التابعــة لهــا بخصــوص تصــفیة مب لــم تقــم ال

وتســعمائة ات تســعمائة وعشــرة ملیــار (ملیــون دینــار ) ٩١٠٩٢٤(وســلف المقــاولین البــالغ رصــیدها 
خمسـمائة وتسـعة عشـر ملیـار ومائـة (ملیـون دینـار ) ٥١٩١٦٥(و) واربعة وعشرون ملیـون دینـار

والظـاهرة فـي كشـف ارصــدة ٣١/١٢/٢٠١٥علـى التـوالي كمـا فــي ) وسـتون ملیـون دینــاروخمسـة 
حسابات الموازنة االستثماریة لذات السنة ، وقد اوصى الدیوان قیام الـوزارة بمتابعـة وحـث الشـركات 

.لغرض تصفیة مبالغ تلك السلف اصولیًا في سجالت الشركات وسجالت الوزارة 
اال ان تلـك المشـاریع متوقفـة ٢٠١٥/ى بعض المشاریع خالل سنة على الرغم من صرف مبالغ عل)٣(

وان الـبعض منهــا قـد بلــغ حـد عــزوف الشـركات عــن تقـدیم عروضــها لغـرض الــدخول فـي المنافســة 
والتعاقد مع الجهات المستفیدة وقیام الجهات المسـتفیدة بتنفیـذ المشـروع مباشـرة مـن قبلهـا وحسـب 

علــى ٢٠/١١/٢٠١٧فــي ) ١٩٠١٩/د/م(رة التخطــیط المــرقم دائــ/اجابــة وزارة الصــناعة والمعــادن 
، وقد اوصـى الـدیوان بمتابعـة ١٣/١١/٢٠١٧في ) ٢٦١(مذكرة الهیئة الرقابیة المختصة المرقمة 

. نجاز تلك المشاریع إاسباب التلكؤ وتدني نسب انجاز المشاریع وتالفي ذلك لغرض االسراع ب
مكتب المفتش العام -ثانیاً 
ــر المــرقم أظهــر)١( ــدقیق علــى والخــاص ب١٤/٥/٢٠١٨فــي ) ٩٨٢٠(التقری ــة والت ــائج أعمــال الرقاب نت

-:المالحظات االتیة،٣١/١٢/٢٠١٦انشطة وحسابات مكتب المفتش العام للسنة المنتهیة في 
بضـمنها ) ٢٣٤(٢٠١٦/بلغ اجمالي عـدد التحقیقـات التـي قـام بهـا مـوظفي المكتـب خـالل سـنة )أ(

-:السابقة ولدینا بشانها مایلي مدورة من السنة) ٥٩(
وهي نسـبة عالیـة الـى اجمـالي التحقیقـات ،وقـد %) ٤٣(بلغت نسبة التحقیقات غیر المنجزة ) اوالً (

اوصــى الــدیوان بتكثیــف الجهــود المبذولــة مــن قبــل اللجــان التحقیقیــة المشــكلة بهــدف انجــاز 
.التحقیقات ضمن وقت قیاسي

حیـــث بلغـــت نســـبتها ) التوجیـــه(زة قـــد اقتصـــرت علـــى اصـــدار ان اغلـــب التحقیقـــات المنجـــ) ثانیـــاً (
تخــاذ اجــراءات إوهــي نســبة مرتفعــة الــى اجمــالي التحقیقــات ، وقــد اوصــى الــدیوان ب%) ٥٠(

.رادعة بحق الجهات الخاضعة للتحقیق 
ــة(شــكلت التحقیقــات المنجــزة ) ثالثــاً ( الــى %) ١٥(بلغــت نســبة مرتفعــة ) المغلقــة لعــدم ثبــوت االدل

التـأني فـي التحقیقـات قبـل غلقهـا حفاظـًا علـى المـال ب، وقد اوصى الـدیوان لتحقیقاتاجمالي ا
.العام 
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)١٣٤–٥١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــات المقدمــة الیهــ) ب( ــدقیق االولی ــة المختصــة بت ــة الرقابی ــام الهیئ ــة مــن امــن خــالل قی والخاصــة بعین
) ٤٤٨٢(والتي تـم تزویـدهم بهـا بموجـب كتـاب المكتـب المـرقم ٢٠١٦/التحقیقات المنجزة لسنة 

-:تبین االتي ٢٥/٩/٢٠١٧في ) ١٣(على مذكرة الهیئة المرقمة اجابةً ٨/١٠/٢٠١٧في 
ضـمن االوامـر لم یتم تحدید سـقف زمنـي لتقـدیم نتـائج اعمـال اللجـان التحقیقیـة والتوصـیات) اوالً (

ــد ســقف زمنــي ضــمن  ــدیوان بتحدی ــد اوصــى ال ــك اللجــان ، وق ــة الخاصــة بتشــكیل تل االداری
.االوامر االداریة لتقدیم نتائج اعمال اللجنة

شــهر االمــر الــذي ) ١٣و١(طــول الفتــرة الزمنیــة الخاصــة بــالتحقیق والتــي تراوحــت بــین ) ثانیــاً (
یشیر الى بطئ االجراءات المتبعة مـن قبـل المكلفـین بـالتحقیق ، وقـد اوصـى الـدیوان المكتـب 

الوامر بمتابعة اعمال اللجان التحقیقیة المشكلة بغیة انجاز اعمالها ضمن الفترات المحـددة بـا
.االداریة الخاصة بكل منها 

تــأخر بعــض اعضــاء اللجــان مــن مــوظفي المكتــب بالمباشــرة باعمــال اللجــان التحقیقیــة ) ثالثــاً (
اشـهر دون وجـود مـا یبـرر ذلـك ، وقـد اوصـى الـدیوان بمتابعـة ) ٥و١(راوحت بـین المشكلة ت

.اللجان المشكلة لتالفي التأخر بالمباشرة بالتحقیق 
جراءات المكتـب فـي مجـال متابعـة نتـائج التحقیـق إلم یتم تزوید الهیئة الرقابیة المختصـة بـ) رابعاً (

مـــع الجهـــات الخاضـــعة للتحقیـــق بعـــد انتهـــاء التحقیـــق واستحصـــال مصـــادقة الـــوزیر علـــى 
االستنتاجات والتوصیات التي توصلت الیها اللجان التحقیقیة ولكافـة التحقیقـات ضـمن العینـة 

مــن المــذكرة المشــار الیهــا اعــاله ، وقــد ) د(رغم مــن طلبهــا بموجــب الفقــرة المطلوبــة علــى الــ
ــدیوان  ــائج التحقیــق ازاء الجهــات الخاضــعة للتحقیــق بعــد باوصــى ال ــام المكتــب بمتابعــة نت قی

. افة االولیات المطلوبة عند طلبهاانتهاء التحقیق وتزوید الهیئة الرقابیة المختصة بك
والخــاص بنتــائج اعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى ١٤/٦/٢٠١٨فــي ) ١٢٦٥٣(اظهــر التقریــر المــرقم )٢(

-:المالحظات االتیة،٣١/١٢/٢٠١٦حسابات مكتب المفتش العام للسنة المنتهیة في 
قیام المكتب بتسلیم اكثر من سیارة بعهدة شخص واحد خالفًا لكتاب االمانة العامة  لمجلس الـوزراء )أ(

تحدیــد مســتخدم (والــذي نــص علــى ٢١/١٢/٢٠١٥فــي ) ٤٢/٣٤٢٧/اعمــام/٨/٣/١/ت.د(المــرقم 
االلتزام بالكتــاب المشــار الیــه بــ، وقــد اوصــى الــدیوان ) واحــد لكــل عجلــة ویــزود ببطاقــة عمــل رســمیة

.واحداعاله وعدم تسلیم اكثر من سیارة واحدة بعهدة شخص
عدم قیام المكتب باستحصـال الكفـاالت الضـامنة مـن مسـتلمي السـیارات الخاصـة بالمكتـب حیـث تـم )ب(

االكتفاء بالتعهدات الشخصیة المقدمة من قبلهم لكافة عجالت المكتب ، خالفًا لكتاب االمانة العامـة 
ــزام مســتلمي الســیارات (علــى الــذي نــص ١٧/٩/٢٠٠٧فــي ) ١٥٤٧٤(لمجلــس الــوزراء المــرقم  ال

حكومیــة بتقــدیم كفالــة ضــامنة مصــدقة مــن كاتــب العــدل تتضــمن المحافظــة علــى الســیارة وتحمــل ال
وحســـب اجابـــة المكتـــب المرقمـــة ) قیمتهـــا فـــي حـــال فقـــدانها او ســـرقتها باهمـــال او تقصـــیر مـــنهم
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)١٣٤–٥٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

فـــــي ) ١٥(علـــــى مـــــذكرة الهیئـــــة الرقابیـــــة المختصـــــة المرقمـــــة ٢٢/١١/٢٠١٧فـــــي ) ٥٢٦٥/أ(
، وقــد اوصــى ١٣/١١/٢٠١٦فــي ) ١٦(بموجــب المــذكرة المرقمــة والمؤكــد علیهــا٣١/١٠/٢٠١٧

.االلتزام بكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراءبالدیوان 
الــف ) ٦٥٧٧٠(تیــة مــن االمانــات المســتلمة البالغــة أقیــام المكتــب بالتصــرف بالســیولة النقدیــة المت) ج(

بضــمنها ٣١/١٢/٢٠١٦كمــا فــي) خمســة وســتون ملیــون وســبعمائة وســبعون الــف دینــار(دینــار 
یمثـل ادخـار ) ثمانیـة واربعـون ملیـون  وسـبعمائة واربعـون الـف دینـار(الـف دینـار ) ٤٨٧٤٠(مبلـغ 

بسـبب ٢٠١٥/رواتب منتسـبي المكتـب فـرع المنطقـة الشـمالیة والتـي لـم یـتم صـرفها منـذ شـهر اب 
المبـالغ والصـرف الظروف االمنیة التي مـرت بهـا المنطقـة حیـث لـوحظ قیـام المكتـب بالتصـرف بتلـك 

) ٤٥٠٧(منها على الموازنة الجاریة للمكتب خالل السنة موضوع التقریر علمـًا ان رصـید النقـد بلـغ 
، بــالرغم مــن ٣١/١٢/٢٠١٦كمــا فــي ) دینــارآالف اربعــة مالیــین وخمســمائة وســبعة(الــف دینــار

ــــر  ــــك بموجــــب تقری ــــى ذل ــــابياالشــــارة ال ــــوان الرق ــــالمدی ــــرقم للســــنة الســــابقاالتحــــاديةالی ة الم
ـــأمین الســـیولة ٢٦/١٢/٢٠١٧فـــي ) ١١/٤٣/٢٨٦٩٠( ـــدیوان باتخـــاذ مـــایلزم بت ـــد اوصـــى ال ، وق

. النقدیة الكافیة لتسدید االمانات اعاله ومحاسبة المقصرین بشأن الموضوع
ـــــــة بوالخـــــــاص٥/٤/٢٠١٨فـــــــي ) ٧٢٠٢( أظهـــــــر التقریـــــــر المـــــــرقم -ثالثـــــــاً  نتـــــــائج أعمـــــــال الرقاب

والتـــــــــــدقیق علـــــــــــى حســـــــــــابات الموازنـــــــــــة االســـــــــــتثماریة للشـــــــــــركة العامـــــــــــة للصـــــــــــناعات 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــة ف ـــــــــــــة للســـــــــــــنة المنتهی المالحظـــــــــــــات ،٢٠١٦/كـــــــــــــانون األول/٣١البتروكیمیاوی

-:االتیة
٣١/١٢/٢٠١٦لـــــــــم یـــــــــتم إنجـــــــــاز المشـــــــــاریع المبینـــــــــة تفاصـــــــــیلها فـــــــــي أدنـــــــــاه لغایـــــــــة )١(

الشـــــركة أســـــباب عـــــدم التنفیـــــذ إجابـــــة علـــــى ینـــــتببـــــالرغم مـــــن إنتهـــــاء فتـــــرة تنفیـــــذها وقـــــد 
وكمــــــــــا ١٥/١١/٢٠١٧فــــــــــي ) ٧٠(المــــــــــرقم ر الهیئــــــــــة الرقابیــــــــــة المختصــــــــــةإستفســــــــــا

-:مبین في الجدول اآلتي 
تاریخ اإلنجاز بعـد أسم المشروع رقم وتاریخ العقد 

احتســــــــاب المــــــــدد 
اإلضافیة

نســــبة اإلنجــــاز لغایــــة 
٣١/١٢/٢٠١٦

أســـــم الشـــــركة 
المنفـــــــــــــــــــــــذة 

وجنسیتها 
نجاز أســـباب عــدم اإل 

المـــــــادي
%

المـــــالي
%

فــــــــــــــــــــــــي ) ١٠٨(
٢٦/١٠/٢٠٠٨

تأهیـــــــــل أبـــــــــراج 
التبرید

ت دبـــــي للمقـــــاوال١٩/٨/٢٠١٢٨٦٨٤
العامــة المحــدودة  

)یةالعراق(

العمل متوقف لنكول الشـركة المنفـذة عـن 
تنفیذ إلتزاماتها التعاقدیة وتم سـحب العمـل 

ـــس اإل ـــرار مجل ـــى ق دارة المتخـــذ إســـتنادًا إل
.٦/٦/٢٠١٧بجلسته التاسعة في 

٢٤/C/PET/وجــود مـــــشاكل فنیــة  فــي نصــب المراجــل األلـــیس الوطنیـــة ١٠/٦/٢٠١٣٩٥٧٧تجهیـــــز ونصـــــب ٢٠
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)١٣٤–٥٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٠٨
٢٥/١١/٢٠٠٨

وتشــــغیل مراجــــل 
٢/بخاریة عدد

لالســــــــــــــــتثمارات
)یةاألردن(النفطیة

حتـراق الخاصــة البــــخاریة وشـحن غرفــة اإل
خالفــًا لبنــود العقــد ءبالمراجــل بشــكل مجــز 

التجمیع في بلـد التي اشارت الى ان یكون
حسب كتاب القسم التجـاري ) كندا ( المنشأ
.٦/١٢/٢٠١٧في ) ١١٨(المرقم 

٠٢/REHA/٢٠١
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ١

٢٦/٩/٢٠١١

ــــــــل معمــــــــل  تأهی
المســــــــــــــــتلزمات 

المدرسیة 

ـــــذرى  ٢٥/٤/٢٠١٢٩٠٨٠ مؤسســـــة ال
)یةاألردن(

ـــر  ـــب خبی ـــام الشـــركة المنفـــذة بجل عـــدم قی
.إلجراء التشغیل التجریبي  

١٢/C/PET/٢٠
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ١٢
٨/١/٢٠١٣

تأهیــــــل األجــــــزاء 
كانیكیــــــــــــــــــة یالم

لمولـــــــــــــــــــــــــــدات 
الكهربــاء الغازیــة 

األربعة 

٢٥/١٢/٢٠١٥

٣٠١٨
John Brown
Engineering

)ةبریطانیال(

ــــذة  لإل ــــول الشــــركة المنف ــــاد لعــــدم قب عتم
ـــــــوع إالمســـــــتندي ومطالبتهـــــــا ب عتمـــــــاد ن

)stand by L/C ( مــع تــأخر الشــركة
ــــذة فــــي إســــتالم الموقــــع والمباشــــرة  المنف

ــة الشــركة بموجــب إبالعمــل كمــا جــاء ب جاب
فـــــــــــــــــي ) ١١٣(المـــــــــــــــــرقم اكتابهـــــــــــــــــ

٢٦/١١/٢٠١٧.

.ستفادة منهات الالزمة لغرض إنجاز المشاریع أعاله واإلاتخاذ األجراءإبوقد اوصى الدیوان
سـتة ملیــارات (ملیـون دینــار ) ٦٦٤٢(مبلـغ ) عتمـادات المســتندیةسـلف اإل(ضـمن رصـید حســاب )٢(

یمثـل ودیعـة محجـوزة خـالل السـنوات السـابقة فـي مصـرف ) ثنـان وأربعـون ملیـون دینـاراوستمائة و 
ـــیس الوطنیـــة لإل) ٢٤/٢٠٠٨(الوركـــاء عـــن العقـــد المـــرقم  ســـتثمارات النفطیـــة لصـــالح شـــركة األل

١١/١/٢٠١٧فـي ) ١٥٨(في حین أن المبلغ الظاهر في كشف المصرف بكتابـه المـرقم ) األردنیة(
ــون دینــار ) ٥١٦٧( ــار (ملی فــرق مقــداره بأي )خمســة ملیــارات ومائــة وســبعة وســتون ملیــون دین
وقـد أجابـت الشـركة علـى ) ن ملیـون دینـار یوسـبعملیار وأربعمائة وخمسـة(ملیون دینار ) ١٤٧٥(

بـــأن الفـــرق یمثـــل فائـــدة ٢١/١١/٢٠١٧فـــي ) ٨٤(المـــرقم الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة إستفســـار
محتسبة من قبلها على المبلغ المودع دون بیان آلیة إحتساب مبلغ الفائدة وٕاعالم مصرف الوركـاء 

، بتلك الفوائد مما یؤشر عدم إعتراف المصرف بها من خالل عدم تثبیت مبلغ الفوائد في سـجالته  
ستحصال موافقة مصرف الوركاء علـى الفوائـد قبـل إ ب الفوائد و ببیان آلیة إحتساوقد اوصى الدیوان

.تثبیتها في السجالت
نتائج أعمال الرقابة والتدقیق علـى حسـابات بوالخاص٥/٤/٢٠١٨في ) ٦٧٢٠( أظهر التقریر المرقم -اً رابع

المالحظـات ،٢٠١٦/كـانون األول/٣١بن ماجد العامة للسنة المنتهیة فـي إالموازنة االستثماریة لشركة
-:االتیة 

ملیـون )٢٩٥(أدناه جدول بتفاصیل المبالغ الظاهرة ضمن حركة حساب المصروفات النهائیة البالغة )١(
-:٣١/١٢/٢٠١٦كما في ) مائتان وخمسة وتسعون ملیون دینار(دینار 
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)١٣٤–٥٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

رقم العقد رقم القید وتاریخه
وتاریخه

المبلغ

ملیون دینار

زــالمجهأسم المادةأسم

في) ٨٩٢(١٧/٣/٢٠١٦في) ٢(

١٧/١٠/٢٠١١

الشركة العامة لصناعة ٢/رافعة انارة عدد٢٨٠

السیارات والمكائن

الشركة العامة للنظم ٣/جهاز بصمة عدد١٥-٢٤/٤/٢٠١٦في ) ٣(

االلكترونیة

٢٩٥المجموع

-:وقد الحظت الهیئة الرقابیة المختصة ما یاتي 
لم تقم الشركة باحتساب الغرامات التأخیریة على الشركة العامة لصناعة السیارات والمكائن بالرغم )أ(

) السادسة(للمادة یوم ،خالفاً ) ١٠١(البالغةمن وجود فترة تأخر في عملیة تجهیز رافعات االنارة 
في في حالة تأخر الطرف الثاني ( التي تقضي ب١٧/١٠/٢٠١١في ) ٨٩٢(من العقد المرقم 

وقد بینت الشركة أسباب عدم احتساب ) تنفیذ التزاماته بموجب العقد تفرض غرامات تأخیریة
الغرامات التأخیریة كونها دفعت مبلغ العقد بالكامل وحسب شروط الدفع الواردة بموجب العقد 

. ٥/٢/٢٠١٨في ) ٨(الهیئة الرقابیة المختصة المرقم أعاله إجابة على إستفسار
وقد اعداد التقریر الرقابيلغایة تاریخالمذكورة في الجدول اعالهلم یتم إستخدام أجهزة البصمة )ب(

عن تطبیق نظام الرقیب لعدم استیعابها لكافة موظفي الشركة فضالً (الشركة أسباب ذلك بینت
.١٠/١٠/٢٠١٧في ) ٥٨(المرقم الهیئة الرقابیة المختصةإستفسارردًا على) المعمول به حالیاً 

.اعاله )  ١(وقد اوصى الدیوان باجراء التحقیق بالفقرة 
والبالغــة ) حســاب حســابات مدینــة تحــت التســویة(لــم تقــم الشــركة بتصــفیة الســلف الظــاهرة ضــمن) ٢(

) ثالثمائـة وسـتة وثمـانون ملیـون وتسـعمائة وخمسـة وثالثـون ألـف دینــار(ألـف دینـار ) ٣٨٦٩٣٥(
فـي ) ٩٠٤/٣٧٣٦٣(دائرة المحاسـبة الالمركـزي ذي العـدد /من كتاب وزارة المالیة ) ٧(للفقرة خالفاً 
السـلف والمـدینون واالمانـات {اإلسـراع بتصـفیة الحسـابات الوسـیطة (ـالتي تقضي ب١٤/١١/٢٠١٦

ة ولـم تبـین الشـرك) وانجـاز التسـویات القیدیـة للمبـالغ الموقوفـة فـي الحسـابات المـذكورة}والـدائنون 
فــــي ) ٩٠(أســــباب عــــدم تصــــفیتها بــــالرغم مــــن إستفســــار الهیئــــة الرقابیــــة المختصــــة المــــرقم 

٠، وقد اوصى الدیوان بتصفیة مبالغ السلف أعاله وعدم تكرار ذلك مستقبالً ٢٠/١٢/٢٠١٧
والخـــاص بالبیانـــات المالیـــة للشـــركة العامـــة ٢٩/٤/٢٠١٨فـــي ) ٨٩١٤(أظهـــر التقریـــر المـــرقم -اً خامســـ

كـــــــانون /٣١للســــــنة المنتهیـــــــة فـــــــي المطاطیـــــــة واالطـــــــارات فــــــي النجـــــــف االشـــــــرفللصــــــناعات 
-:المالحظات االتیة،٢٠١٦/األول

المیكانیكیة ، الكهربائیة ، البتروكیمیاویـة ، االسـمدة الكیمیاویـة ، (على مستوى اقسام الصناعات )١(
لمستندیة المدورة مـن لم تقم الشركة بتسویة رصید االعتمادات ا)االنشائیة ، الغذائیة ، الدوائیة 

مائتــان واثنــان ملیــون وخمســمائة (الــف دینــار ) ٢٠٢٥٦٧(فــي الســجالت البــالغ ســنوات ســابقة 
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)١٣٤–٥٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــار والتــي تخــص الشــركة العامــة للصــناعات ٣١/١٢/٢٠١٦كمــا فــي ) وســبعة وســتون الــف دین
علمًا لم تقدم تحلیل بتلك االعتمادات رغم توجیه الهیئة الرقابیـة ) مصنع االطارات حالیاً (المطاطیة 

تخاذ إوقد اوصى الدیوان ب، بهذا الخصوص ٤/٦/٢٠١٧في ) ٢٢٠(المختصة مذكرتهم المرقمة 
.ت الالزمة لتسویة تلك الحسابات االجراءا

أظهــرت نتــائج تــدقیق وصــوالت القــبض وتســجیل مبالغهــا فــي الســجالت المختصــة وایــداعها فــي )٢(
الحسابات الجاریة بقسائم االیداع عدم تطابق رقم الحساب مع ختم المصرف على اصـل السـفتجة 

والتـــي تخـــص ) اراربعمائـــة وخمســـة وســـبعون الـــف دینـــ(الـــف دینـــار ) ٤٧٥(المبتاعـــة مقـــدارها 
ــم  ــدین ) ٢٠٧(الحســاب الجــاري رق ــوح مــع مصــرف الراف ــم خــتم الســفتجة بخــتم ٧/والمفت ــث ت حی

الكفل ولم تبـین الشـركة اسـباب ذلـك رغـم توجیـه مـذكرة الهیئـة الرقابیـة المختصـة /مصرف الرشید 
وقــد اوصــى الــدیوان اتخــاذ االجــراءات الالزمــة ومحاســبة ،٢٤/٤/٢٠١٧فــي ) ١٧٢(المرقمــة 

.مقصرین ال
الشركة العامة للسمنت العراقیة-اً سادس

والخاص بتدقیق اجراءات التعاقـد علـى العقـد ٣١/٥/٢٠١٨في ) ١١٥٩٧(أظهر التقریر المرقم )١(
شـركة الحـان (المبرم بین الشركة العامة للسـمنت العراقیـة و٢٠/٩/٢٠١٧في) ٢/٢٠١٧(المرقم 

د باالعتمـاد علـى المحضـر المّعـالسـمنت العراقیـةقیام شـركةعدم )النادیة للتجارة والمقاوالت العامة
مــن قبــل لجنــة نســب تــرجیح المناقصــات المشــكلة بموجــب االمــر االداري ٢٠/٧/٢٠١٧بتــاریخ 
والخاص بالمناقصة حیث تم االعتماد فـي االحالـة علـى محضـر ٥/٧/٢٠١٧في ) ٨٥٧٧(المرقم 

خـــر وقـــد الحظـــت الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة وجـــود اخـــتالف فـــي تواقیـــع اعضـــاء اللجنـــة بـــین آ
الثنـین مـن ٨/٤/٢٠١٨فـي ) ٢(ستفسـار المـرقم االالمحضرین المـذكورین ولـدى قیـامهم بتوجیـه 

بعــدم تأییــدهم للتواقیــع المثبتــة علــى المحضــر المعتمــد باالحالــة والترســیة ااعضــاء اللجنــة اوضــحو 
-:كما مبین في ادناه ٢٠/٧/٢٠١٧على محضر واحد بتاریخ وانما وقعوا 

النسبة المئوية بحسب المحضر المعد من المعايير
/%قبل لجنة نسب الترجيح  

النسبة المئوية بحسب المحضر المعتمد الغراض 
/%االحالة والترسية 

االعمال المماثلة الصادرة والمؤيدة من قبل 
الجهات المختصة

١٥٥

١٠١٥المنجزة ضمن االختصاصاالعمال 

حجم االيرادات واالرباح خالل السنتين 
االخيرتين

١٠٥

١٠-مكان تسليم المواد المجهزة

.وقد اوصى الدیوان باجراء التحقیق بالفقرة اعاله 
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)١٣٤–٥٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

والخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق علـى انشـطة ٢٨/٦/٢٠١٨في ) ١٣٤٦٧(اظهر التقریر المرقم )٢(
-:المالحظات االتیة،٢٠١٧/ وحسابات الشركة العامة للسمنت العراقیة للسنة

مائــة واثنــان وثالثــون ملیــون واربعمائــة (الــف دینــار ) ١٣٢٤٢١(بلــغ رصــید حســاب الضــیافة مبلــغ )أ(
ثالثـة عشـر (الـف دینـار ) ١٣٢٤٢(اي بمعـدل ٣١/١٠/٢٠١٧لغایـة ) وعشرون الف دیناروواحد 

شــهریًا خالفــًا لكتــاب وزارة الصــناعة والمعــادن المــرقم ) ئتــان واثنــان واربعــون الــف دینــاراملیــون وم
تخویـل المـدراء العـامون فـي التشـكیالت (الذي نـص علـى ١٩/٩/٢٠١٢في ) ٤١١/٢١/٥١٠٠٠(

الـف دینـار شـهریًا كحـد ) ١٥٠(هذه الوزارة صالحیة الصرف علـى الضـیافة بمبلـغ العامة المرتبطة ب
-:وكما مبین باالمثلة ادناه ) اقصى 

الــــــــف / المبلــــــــغ رقم مستند القید وتاریخه 
دینار 

الـــف /مبلـــغ التجـــاوز 
دینار 

التفاصیل

وجبة غذاء وماء شرب الجتماع مجلس االدارة ٣٠/١/٢٠١٧١١٨١١٠٣١في ١١٣

شراء كیـك ومـوالح لمقـر الـوزارة الجتمـاع التغییـرات ٢٢/٢/٢٠١٧١٠٠٠٨٥٠في ٢٥٣
المناخیة 

وجبة غذاء وماء شرب الجتماع مجلس االدارة ٣/٤/٢٠١٧١٤٥٥١٣٠٥في ٤٧٣

ـــــتح ودراســـــة العـــــروض ١٠/٥/٢٠١٧١٥٠٠١٣٥٠في ٦٨٧ ـــــي ف ـــــة غـــــذاء للجنت وجب
االستثماریة 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ١٤١٧
١٧/٩/٢٠١٧

شراء ماء وحلویات عید االضحى المبارك ١٤٩٦١٣٤٦

.وقد اوصى الدیوان التحقیق بالفقرة اعاله 
الـف ) ٩٠٠(بمبلـغ سـائق مـن خـارج الشـركةبرام عقـد مـع إبـ٢٦/٧/٢٠١٦قامت الشركة بتـاریخ ) ب(

لنقــل ١/٧/٢٠١٦تــاریخ اشــهر ویكــون نافــذ مــن) ٣(شــهریًا ولمــدة ) تســعمائة الــف دینــار(دینــار 
نا بخصـوص ذلـك یولـد٢٠/٤/٢٠١٦عـام الشـركة المنقـول مـن شـركة الـزوراء بتـاریخ معاون مدیر

-:االتي
مــن ) ٢(المحلــق رقــم ) ٤(مــن الضــوابط رقــم ) ٣/ثالثــاً (عــدم تــرقیم العقــد اعــاله خالفــًا للفقــرة ) أوالً (

تضـمین (علـىوالـذي نـص ) المعـدل(٢٠١٤/لسـنة ) ٢(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیـة رقـم 
) .العقد رقم العقدصیغة 

فـي حـین ان فتـرة اعـارة العجلـة التــي ١/٧/٢٠١٦تـم تـأجیر الخـط اعـاله اعتبـارًا مـن تـاریخ )ثانیـاً (
، بناء علـى طلـب مقـدم مـن ١٤/٧/٢٠١٦بحوزته والمعارة من شركة الزوراء تنتهي بتاریخ 

) .خط وخدمة(لتأجیر عجلة ١١/٧/٢٠١٦المعاون بتاریخ 
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)١٣٤–٥٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

تسـبق تـاریخ ١/٧/٢٠١٦ات التعاقـد حیـث ان تـاریخ المباشـرة بالعقـد كـان فـي شـكلیة اجـراء)ثالثاً (
مـن ملحـق تعلیمـات تنفیـذ ) ٤(من ضـوابط رقـم ) اوالً (خالفاُ للفقرة ٢٦/٧/٢٠١٦توقیعه في 

.٢٠١٤/لسنة ) ٢(العقود الحكومیة رقم 
لالشـهر ١/١٠/٢٠١٦استمرار الشـركة بصـرف مبلـغ العقـد بـالرغم مـن انتهـاء مدتـه بتـاریخ )رابعاً (

ــانون االول ( ــاني ، ك ــانون االول ، (ولالشــهر ٢٠١٦/لســنة ) تشــرین االول ، تشــرین الث ك
.٢٠١٧/لسنة) شباط ، اذار ، نیسان 

) خـط وخدمـة(١/٥/٢٠١٧واعتبـاره نافـذ مـن تـاریخ ٥/٦/٢٠١٧تم تجدیـد العقـد بتـاریخ ) خامساً (
ــه عــدد حــي + الســیدیة (كــون مســار الخــط وی٣/ویقــوم الخــط بنقــل المعــاون ومــوظفي مكتب

-:ولدینا بخصوص ذلك االتي ) الشرطة + االعالم 
ــاني ))١(( ــع الطــرف الث ــي )الســائق(اخــتالف توقی ــاني ممــا یعن ــدین االول والث ــى مــتن العق عل

.شكلیة االجراءات بخصوص التوقیع
) صوصـيبغـداد خ/ ٢٧٧١٢٣سـنتافیا بـرقم (یقوم المعاون باستخدام سیارته الخاصـة ))٢((

.للتنقل من والى الشركة 
الزعفرانیـــة (مـــوظفین مـــن ســـكنة المنـــاطق ) ٣(ان مـــوظفي مكتـــب المعـــاون وعـــددهم ))٣((

ویقومــون باســتخدام ســیاراتهم الخاصــة وخطــوط ) المســبح / ســعیدة ، بغــداد الجدیــدة/
.الشركة

واالكتفـاء ١/٨/٢٠١٧استمرار الشركة بصرف مبلغ العقد بـالرغم مـن انتهـاءه بتـاریخ ))٤((
.١٤/٨/٢٠١٧في ) ١٠٦٦٨(بتمدیده بموجب االمر االداري المرقم 

.  التحقیق بالفقرة اعاله بوقد اوصى الدیوان 
الشركة العامة للتصامیم وتنفیذ المشاریع-اً ابعس

نتـــائج أعمـــال الرقابـــة والتـــدقیق علـــى والخـــاص ب١٤/٥/٢٠١٨فـــي ) ٩٨١٧(المـــرقم أظهـــر التقریـــر )١(
ولغایــة ١/١٠/٢٠١٥الرواتـب واالجـور لمــوظفي الشـركة العامــة للتصـامیم وتنفیــذ المشـاریع للفتــرة مـن 

-:مایلي ٣١/١٢/٢٠١٥
-:من خالل تدقیق االضبارة الشخصیة الحد موظفي الشركة تبین االتي

فـــــــي ) ٥٩/١٢٦١/م ر ج(تعیینـــــــه بموجـــــــب كتـــــــاب مكتـــــــب رئـــــــیس الـــــــوزراء المـــــــرقم تـــــــم )أ(
فـــــــــي المرحلـــــــــة االخیـــــــــرة مـــــــــن الدرجـــــــــة ) عـــــــــامدیرمعـــــــــاون مـــــــــ(بعنـــــــــوان ١٦/٨/٢٠٠٥

ومنشـــــــور وزارة المالیــــــــة رقــــــــم ٢٠٠٣/لســــــــنة ) ٣٠(االولـــــــى اســــــــتنادًا الـــــــى القــــــــرار رقـــــــم 
.٣/٥/٢٠٠٥واعتبارًا من تاریخ ١٩/١/٢٠٠٤في ) ١(

٣١/١٢/٢٠٠٧ه من مالك مكتب رئیس الوزراء الـى مـالك وزارة الصـناعة والمعـادن فـي جرى نقل)ب(
.٢٧/١٢/٢٠٠٧في ) ٤٩/٩٤٨٤/م ر ن(بموجب كتاب مكتب رئیس الوزراء المرقم 
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)١٣٤–٥٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

مـــن ١٥/٤/٢٠١٥فـــي ) ١٢٥٧(االداري المـــرقم غییـــر مخصصـــات الشـــهادة بموجـــب االمـــر تـــم ت)ج(
یة االعدادیة بموجب الوثیقة الدراسـیة الصـادرة مـن لحصوله على شهادة دراس%) ٢٥(الى %) ١٥(

مـن ثانویـة ١٧/٩/٢٠١٤فـي ) ٣٠(الرصافة الثانیة المرقمة /المدیریة العامة لتربیة محافظة بغداد 
.٢٠١٠/٢٠١١زیونة المسائیة للسنة الدراسیة 

حیـــث ان عـــدم وجـــود موافقـــة علـــى اكمـــال الدراســـة االعدادیـــة او اجـــازة دراســـیة او تفـــرغ دراســـي ) د(
المعلومات المتوفرة في االضبارة الشخصیة تشیر الى حصوله على اجازة اعتیادیـة بـدون راتـب لمـدة 

.٣/١/٢٠٠٨سنة واحدة واعتبارًا من 
من الراتب االسمي بالرغم من عدم ممارسـته اي عمـل %) ٣٠(تم منحه مخصصات منصب بنسبة ) ه(

ــع ب ــم یتمت ــي داخــل الشــركة ول ــأاداري او فن ــة إمســؤولیات او صــالحیات مــا عــدا ةی شــراكه فــي لجن
.صندوق دعم الموظفین 

.وقد اوصى الدیوان باجراء التحقیق بالفقرة اعاله 
ــر المــرقم ) ٢( ــي ) ١١٣٥٣(أظهــر التقری ــدقیق علــى والخــاص ب٢٩/٥/٢٠١٨ف ــة والت ــائج أعمــال الرقاب نت

ولغایـــــة ١/١/٢٠١٦رواتـــــب مـــــوظفي الشـــــركة العامـــــة للتصـــــمیم وتنفیـــــذ المشـــــاریع للفتـــــرة مـــــن 
-:ما یلي ٣١/٣/٢٠١٦

) ایة والموارد البشریة في الـوزارةاالدر الصناعة والمعادن ودائرة الشؤون وزیر(حصلت موافقة كل من 
موظـف والمقـدم مـن قبـل ) ٤٤(على التوالي علـى طلـب تعیـین ٣٠/١٢/٢٠١٥و ٢٧/١٢/٢٠١٥في 

حیــث تبــین مــن خــالل التــدقیق ١٠/١٢/٢٠١٥فــي ) ٩٥(الشــركة ذات العالقــة بموجــب كتابهــا المــرقم 
-:االتي

بــالرغم مــن كــون وزارة الصــناعة والمعــادن مــن ٢٠١٦/موظــف فــي ســنة ) ٤٤(قامــت الشــركة بتعیــین ) أ(
مــن تعلیمــات تنفیــذ الموازنــة ) الثالــثالقســم -خامســاً -١(الــوزارات المشــمولة بالترشــیق خالفــًا للفقــرة 

ایقاف التعیین على الدرجات الشاغرة او التي ستشغر بسـبب {والتي نصت على٢٠١٦/تحادیة لسنة اال 
المدمجـة او (بالترشیق النقل او االحالة على التقاعد او االستقالة او الوفاة لمالكات الوزارات المشمولة 

مـن قـانون ) ١٢(من المـادة ) ب-ثانیاً (المالك استنادًا للفقرة ن وتحذف الدرجات مدار البحث م) الملغاة
.}٢٠١٦/لسنة ) ١(الموازنة االتحادیة رقم 

ـــــالك الشـــــركة للســـــنتین ) ب( ـــــي م ـــــة المختصـــــة وجـــــود شـــــاغر ف ـــــة الرقابی ـــــد للهیئ ـــــم یتأی و ٢٠١٥(ل
وعلـــــى مســـــتوى الـــــدرجات والعنـــــاوین الوظیفیـــــة حیـــــث لـــــم یـــــتم تزویـــــدهم بمـــــالك الشـــــركة ) ٢٠١٦

لمصـــــادق علیـــــه مـــــن قبـــــل وزارة المالیـــــة والمشـــــغول الفعلـــــي والشـــــاغر للســـــنتین االنفتـــــي الـــــذكر ا
٤/١٢/٢٠١٦فــــي ) ٧٣(المرقمــــة ابــــالرغم مــــن طلــــب الهیئــــة الرقابیــــة المختصــــة بموجــــب مــــذكرته

.ولغایة تاریخ اعداد التقریر الرقابي 
ب كشــــف العملیــــات كمــــا یظهــــر بموجــــ٢٠١٥/عــــدم بیــــان موقــــف الشــــركة المــــالي الخاســــر لســــنة )ج(

حیــــث بینــــت الــــدائرة االقتصــــادیة ٣١/١٢/٢٠١٥الجاریــــة للشــــركة للســــنة المالیــــة المنتهیــــة فــــي 
فـــــي مقـــــر وزارة الصـــــناعة والمعـــــادن بانهـــــا مـــــن الشـــــركات الرابحـــــة بموجـــــب مـــــذكرتها المرقمـــــة 
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)١٣٤–٥٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــــى عــــدم ٢١/١٢/٢٠١٥فــــي ) ١٣٦٠٧( ــــل دقــــة فــــي المعلومــــات الالممــــا یشــــیر ال مقدمــــة مــــن قب
.قتصادیةالدائرة اال

.  وقد اوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرات اعاله 
والخـاص بنتـائج اعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى االنظمـة ٩/٤/٢٠١٨فـي ) ٧٤٧٣(اظهـر التقریـر المـرقم -اً ثامن

-:المالحظات االتیة،٢٠١٧/وبعض االنشطة االلكترونیة لهیأة المسح الجیولوجي العراقیة للسنة 
عـــدم وجـــود دلیـــل سیاســـات واجـــراءات موثـــق لتقنیـــة المعلومـــات یسترشـــد بـــه مســـتخدمي الـــنظم )١(

والمبــرمجین ومــدخلي البیانــات ، ممــا یشــكل صــعوبة بــأن تــدیر الهیــأة نشــاطات تقنیــة المعلومــات 
بشكل فعال ومستمر وتسیطر على مخاطر االعمال المتعلقة بها وتطویر عملیاتهـا الالزمـة لتحقیـق 

اخلیة والخارجیة ، وقد اوصى الدیوان بوضع دلیل سیاسات واجراءات لتقنیة المعلومات االهداف الد
.وتطویر تلك السیاسات واالجراءات وتوثیقها وجعلها متاحة بایدي الموظفین 

غیر المرخصة ، وهـذا مـن شـأنه ان یـؤثر علـى ) anti-virus(استخدام برامج مكافحة الفیروسات )٢(
صــابة بالفیروسـات وبشـكل سـریع وغیــر متوقـع ، وقـد اوصـى الــدیوان تعـرض األجهـزة واألنظمـة لال

بضرورة شراء برامج مكافحة الفیروسات المرخصة وٕاجراء التحدیث التلقـائي لهـا اضـافة الـى وضـع 
.جدول زمني منتظم لتنفیذ فحص االجهزة بشكل دوري 

ت تهـدف الـى رفـع ومـاعدم وجود خطة موثقة لتدریب الموظفین العاملین في مجال تكنولوجیـا المعل)٣(
جابـة إموظـف فـي وحـدة البـرامج المركزیـة وحسـب ) ٣(ان عـدد المـوظفین علمـاً كفاءة الموظفین ،

دورة تدریبیـة ةوعـدم تنظـیم أیـ٢٣/٥/٢٠١٧الهیئة على استفسـار الهیئـة الرقابیـة المختصـة فـي 
ممــا یــؤثر علــى مســتوى أدائهــم ، وقــد ٢٠١٧/تطویریــة خاصــة بتكنولوجیــا المعلومــات خــالل عــام 

عداد خطة موثقة لتدریب الموظفین وٕاشـراكهم بـدورات فنیـة فـي حقـل االختصـاص إاوصى الدیوان ب
.لمواكبة التطورات ورفع كفاءتهم

حــدوث طــوارئ یمكــن الرجــوع الیهــا عنــد فــي حالــة) backup(ال یوجــد خــوادم للخــزن االحتیــاطي )٤(
واسـترجاعها عنــد وقــوع backup)(تـوفیر خــوادم للخـزن االحتیــاطي بالحاجـة ، وقــد اوصـى الــدیوان 

.خطأ في نقلها والقیام باعمال الصیانة للحفاظ على االنظمة والبیانات واستخداماتها 
اعـدة البیانـات تمنـع التعـدیل لم تقـم الشـركة المصـممة للنظـام بوضـع ضـوابط رقابیـة عنـد تصـمیم ق)٥(

علیهـا حیـث یمكــن إجـراء حــذف جـزء مـن القیــود المحاسـبیة ضــمن قاعـدة البیانـات التــي تـم تزویــد 
، وقــد اوصــى الــدیوان ) للقــراءة فقــط(الهیئــة الرقابیــة المختصــة بهــا وعــدم إظهــار رســالة تحذیریــة 

ت بشـكل یسـمح عـدم التعـدیل عـادة دراسـة تصـمیم قاعـدة البیانـاإبمفاتحة الجهة المصممة للنظام ب
عملیـة ةیصعب على الجهات المسـتفیدة مـن إجـراء أیـ) للقراءة فقط(علیها واظهار رسالة تحذیریة 

.تعدیل علیها
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)١٣٤–٦٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

طـــــــوزارة النف. ٩

- :أصدرت عنها التقاریر التالیة
بیانات 
مالیة

نتائج 
أعمال

موازنة 
استثماریة

مهام دوري
خاصة

زیارات 
تفتشیة

تدقیق
عقود

مهام 
تدقیقیة 
أخرى

تقاریر 
تخصصیة

مجموع 
التقاریر

١٢٩١٣٢٨١- ١٠١٥٧٤

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
ــــر المــــرقم -أ ــــي ) ٨٩٧٧( أظهــــر التقری ــــة وحســــابات ٣٠/٤/٢٠١٨ف ــــال الرقاب ــــائج اعم الخــــاص بنت

بغـــــــــداد للســـــــــنة المنتهیـــــــــة فـــــــــي –الموازنـــــــــة االســـــــــتثماریة لمعهـــــــــد التـــــــــدریب النفطـــــــــي 
ـــــــــرقم ٣١/١٢/٢٠١٦ ـــــــــاد المســـــــــتندي الم ) ١١٩٩٥١٢SCILCU(عـــــــــدم تســـــــــویة االعتم

ملیــــار وثالثمائــــة واربعــــة (ملیــــون دینــــار ) ١٣٢٤(بمبلــــغ )TDEL١/٢٠١١(للعقــــد المــــرقم 
الظــــاهر ضــــمن رصــــید حســــاب ســــلف االعتمــــادات المســــتندیة لغایــــة ) وعشــــرین ملیــــون دینــــار 
ـــر ا ـــاریخ اعـــداد التقری ـــي ت ـــد ف ـــرغم مـــن اســـتالم مـــواد العق ـــى ال ـــابي عل لعـــدم ٢٣/١٢/٢٠١٢لرق

ـــــن قبـــــل وزارة الـــــنفط إ ـــــام اجـــــراءات التحقیـــــق م ـــــتش العـــــام /تم قســـــم الشـــــؤون /مكتـــــب المف
قســــم متابعــــة /دائــــرة التــــدریب والتطــــویر/ة الــــنفط التحقیقیــــة بشــــأنه وذلــــك حســــب كتــــاب وزار 

، وقــــــد اوصــــــى ١٥/١١/٢٠١٨فــــــي ) ٣٧٥٤٦(شــــــؤون معاهــــــد التــــــدریب النفطــــــي المــــــرقم 
لیـــه التحقیقـــات وحســـم موضـــوع إلـــت آالـــدیوان بالمتابعـــة مـــع مكتـــب المفـــتش العـــام لمعرفـــة مـــا 

.االلتزامات المالیة المترتبة علیه 
شركة نفط ذي قار-ب

نتــــــائج أعمــــــال الرقابــــــة بالخــــــاص٢٣/٤/٢٠١٨فــــــي ) ٨٣٥٢( أظهــــــر التقریــــــر المــــــرقم -أوالً 
مــــن قبــــل قســــم تشــــغیل والتــــدقیق علــــى مصــــاریف عقــــود التــــراخیص النفطیــــة المصــــادق علیهــــا 

كــــــانون األول /٣١للســـــنة المنتهیـــــة فـــــي فـــــي شـــــركة نفــــــط ذي قـــــار النفطـــــي حقـــــل الغـــــراف
-:المالحظات االتیة ،٢٠١٦/
شـــركة بتــــرو (تكـــالیف إنتــــاج الـــنفط وأجـــور الربحیـــة للمشـــغل نفـــط ذي قـــار شـــركةصـــرفت )١(

بــــالرغم مـــن عــــدم مطابقــــة اإلنتـــاج للمواصــــفات القیاســــیة المحـــددة بموجــــب معــــاییر ) نـــاس
ــــنفط  ــــن قبــــل شــــركة تســــویق ال ــــدة م ــــة المعتم نتیجــــة إلرتفــــاع )somo(الصــــناعات النفطی

ــــه  ــــه والبالغــــة كمیت ــــاء واألمــــالح عــــن الحــــد المســــموح ب ــــل ) ٢٦١٣١٢٣٨(نســــبة الم برمی
ثالثـــــین ملیـــــون وخمســـــمائة وثالثـــــة وثمـــــانین ألـــــف ســـــتة و (دوالر) ٣٦٥٨٣٧٣٣(وبمبلـــــغ 

ــــین دوالر ــــة وثالث ــــرة مــــن ســــنة) وســــبعمائة وثالث ــــة ســــنة٢٠١٣/للفت ــــة نهای ، ٢٠١٦/لغای
تتضـــــــمنتطـــــــویر حقـــــــل الغـــــــراف النفطـــــــي التـــــــي مـــــــن عقـــــــد ) ٣-١٧(خالفـــــــًا للمـــــــادة

یجــــب إن تتوافــــق نوعیــــة نفــــط التصــــدیر فــــي موقــــع التســــلیم مــــع الممارســــات النموذجیــــة {
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)١٣٤–٦١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ـــــنفط التـــــي تع ـــــى نفـــــط التصـــــدي) somo(تمـــــدها شـــــركة تســـــویق ال وأجابـــــت }بالنســـــبة إل
ــــى إستفســــار ــــة المختصــــةالشــــركة عل ــــة الرقابی ــــرقمالهیئ ــــي )٣٠(الم إن ١٥/١٠/٢٠١٧ف

إســــتقطاع الغرامــــات للكمیــــات غیــــر المطابقــــة للمواصــــفات تــــم تأجیلهــــا لحــــین المصــــادقة 
ـــین شـــركة نفـــط ذي قـــار والمشـــغل ـــنفط ب ـــى إتفاقیـــة نقـــل ال ـــاجراء ، عل ـــدیوان ب وقـــد اوصـــى ال

.التحقیق في ذلك 
اإلجــــراءات الكفیلــــة للحــــد مــــن ملوثــــات الهــــواء ) شــــركة بتــــرو نــــاس(عــــدم إتخــــاذ المشــــغل)٢(

وتصـــاعد األبخـــرة واألعمـــدة الدخانیـــة التـــي تســـبب تلـــوث الهـــواء والبیئـــة للمنـــاطق المحیطـــة 
ع إرشـــــادات وضـــــ(مـــــن العقـــــد والتـــــي تتضـــــمن ) ب/٤١/١(بموقـــــع الحقـــــل خالفـــــًا للمـــــادة 

ـــك المتطلبـــات فـــي  مفصـــلة لحمایـــة البیئـــة والمراقبـــة والتفاعـــل المجتمعـــي ویجـــب إن تلبـــي تل
ـــــوث الهـــــواء ـــــادة) مجـــــاالت تل ـــــادة) أوالً /١٥(والم ـــــة وتحســـــین ) ٢١(والم ـــــانون حمای ـــــن ق م

ــــة رقــــم  ــــي تضــــمنتا ٢٠٠٩/لســــنة)٢٧(البیئ ــــوالي الت ــــى الت ــــة أو (عل ــــع انبعــــاث األدخن من
ـــى الهـــواء الغـــازات أو األبخـــرة أو  ـــود إل ـــة أو حـــرق وق ـــات إنتاجی ـــدقائق الناجمـــة عـــن عملی ال

)إال بعــــد إجــــراء المعالجــــات الالزمــــة بمــــا یضــــمن مطابقتهــــا للتشــــریعات البیئیــــة الوطنیــــة
ــــام (و ــــاز الطبیعــــي القی ــــة والغ ــــروة النفطی ــــة باستكشــــاف واســــتخراج الث ــــى الجهــــات المعنی عل

ـــــة للحـــــد مـــــن األضـــــرار والمخـــــ اطر التـــــي تترتـــــب عـــــن عملیـــــات باتخـــــاذ اإلجـــــراءات الكفیل
ــــة  ــــدابیر الالزمــــة لحمای ــــنفط والغــــاز واتخــــاذ االحتیاطــــات والت ــــب عــــن ال االستكشــــاف والتنقی

، وأجابـــــت الشـــــركة ) األرض والهـــــواء والمیـــــاه واألحـــــواض الجوفیـــــة مـــــن التلـــــوث والتـــــدمیر
إن هنــــاك ١٥/١٠/٢٠١٧فــــي ) ٢٢(المــــرقم الهیئــــة الرقابیــــة المختصــــة علــــى إستفســــار

وقـــــد اوصـــــى ،ســـــتثمار للغـــــاز بعـــــد المصـــــادقة علـــــى خطـــــط التطـــــویر النهـــــائي مشـــــاریع ا
إلزام المشــــغل بتطبیــــق القــــوانین والتشــــریعات البیئیــــة وشــــروط العقــــد وتحمیلــــه بــــالــــدیوان

.الغرامات الناتجة عن عدم التزامه بالمتطلبات والشروط البیئیة
ــــارب )٣( ــــل الغــــراف النفطــــي مــــا یق ــــومي لحق ــــاج الی ــــغ معــــدل اإلنت ــــًا ) ١٠٠(بل ــــل یومی ــــف برمی أل

ـــالرغم مـــن مـــرور  ـــالغ ) ٧(ب ـــذروة الب ـــاج ال ـــى إنت ـــد وعـــدم وصـــوله إل ـــاذ العق ـــى نف ســـنوات عل
علـــى تمـــن عقـــد الخدمـــة والـــذي نصـــ) ج/٢/٢(ألـــف برمیـــل یومیـــًا خالفـــًا للمـــادة ) ٢٣٠(
ـــرة التتجـــاوز( ـــد أن یحقـــق خـــالل فت ســـنوات )٧(یجـــب علـــى المشـــغل وٕاســـتنادًا لشـــروط العق

ألـــف برمیـــل نفـــط خـــام ) ٢٣٠(إنتـــاج صـــافي اذ هـــدف إنتـــاج الـــذروة بمعـــدل النفـــمـــن تـــاریخ
ـــــذروة ـــــاج ال ـــــة فتـــــرة إنت ـــــى إستفســـــار، )بـــــالیوم طیل ـــــة وأجابـــــت الشـــــركة عل ـــــة الرقابی الهیئ

ــــرقم المختصــــة ــــي )١٧(الم ــــق ١٥/١٠/٢٠١٧ف ــــذلك عــــن طری ــــالغ المشــــغل ب ــــم إب ــــه ت بأن
المبـــــررات حـــــول عـــــدم دائـــــرة العقـــــود والتـــــراخیص النفطیـــــة وشـــــركة نفـــــط البصـــــرة لتقـــــدیم

ــــذروة  ــــاج ال ــــدیوان، الوصــــول إلنت ــــل المشــــغل المســــؤولیة عــــن عــــدم بوقــــد اوصــــى ال تحمی
لعقـــد وتعـــدیل إلتزامـــه بخطـــط اإلنتـــاج وعـــدم تحقیقـــه إنتـــاج الـــذروة المحـــدد بموجـــب شـــروط ا

.الربحیةأجور
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)١٣٤–٦٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الرقابــــــة الخــــــاص بنتــــــائج أعمــــــال ٤٢/٤/٢٠١٨فــــــي ) ٥٣٨٨( أظهــــــر التقریــــــر المــــــرقم -ثانیــــــاً 
كــــــانون األول /٣١والتــــــدقیق علــــــى حســــــابات شــــــركة نفــــــط ذي قــــــار للســــــنة المنتهیــــــة فــــــي 

-:المالحظات االتیة ،٢٠١٦/
ـــاء تنســـیب ) ١( ـــتم إنه ـــم ی ـــوظفي الشـــركةل ـــتش الاحـــد م ـــب المف ـــى مكت ـــامإل ـــیش ذي/ع ـــة تفت هیئ

بــــــالرغم مــــــن )٢٧٠٢١(وحســــــب األمــــــر اإلداري المــــــرقم ٢٢/٦/٢٠٠٩قــــــار منــــــذ تــــــاریخ 
فــــي ) ١٤/٢٨/١٠/٣٣١(ذي العــــدد الهیئــــة الرقابیــــة المختصــــةلــــذلك فــــي تقریــــراإلشــــارة

حیـــث یـــتم دفـــع رواتبـــه ومخصصـــاته مـــن قبـــل الشـــركة وٕاعتبارهـــا ضـــمن كلفـــة ٨/١/٢٠١٤
اإلنتــاج التــي یــتم إســتردادها مــع هــامش الــربح بــالرغم مــن كــون مكتــب المفــتش العــام جهــة 

) ٢٣(مــــــن تعلیمــــــات المــــــالك رقــــــم ) أوالً -ب-٤(خالفــــــًا للمــــــادة ، مســــــتقلة مالیــــــًا وٕاداریــــــاً 
ــــــــرقم ١٩٧٩/لســــــــنة ــــــــوزراء الم ــــــــس ال ــــــــة لمجل ــــــــة العام ــــــــاب األمان ــــــــي ) ٢٩٢٦٤(وكت ف

ـــــذان تضـــــمنا ٢٢/٨/٢٠١٠ ـــــوزیر (والل ـــــة ال ـــــون مـــــدة التنســـــیب ســـــنة واحـــــدة بموافق أن تك
ــــى أن تتحمــــل الج هــــة المخــــتص علــــى أن ال تتجــــاوز فــــي جمیــــع األحــــوال ثــــالث ســــنوات عل

ــــت الشــــركة علــــى إستفســــار) المنســــب إلیهــــا راتــــب ومخصصــــات المــــوظفین المنســــبین وأجاب
بأنـــه تـــم دفـــع رواتـــب الموظـــف ١٥/١٠/٢٠١٧فـــي ) ٤(المـــرقم الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة

فــــــي ) ٥٤٨٠(أعــــــاله بنــــــاءًا علــــــى توجیهــــــات وزارة الــــــنفط حســــــب الكتــــــابین المــــــرقمین 
ــــــــذان١٧/١٠/٢٠١٧فــــــــي ) ٣٩٨٤٧(و٨/٢/٢٠١٧ ــــــــى اســــــــتثناء مكتــــــــب والل اشــــــــارا إل

.  المفتش العام من تحمل المستحقات المالیة للمنسبین إلیه
لنقـــل رئـــیس ) تســـعین ألـــف دینـــار(ألـــف دینـــار یومیـــًا ) ٩٠(ســـتأجرت الشـــركة ســـیارة بمبلـــغ إ) ٢(

بـــالرغم مـــن تواجـــد تلـــك الســـیارة وصـــرف ســـاعات إضـــافیة ، القســـم المـــالي مـــن وٕالـــى الشـــركة 
ــــي مقــــر الشــــ ــــى إستفســــاللعمــــل ف ــــت الشــــركة عل ــــط خــــالل األســــبوع، وأجاب ــــومین فق ر ركة لی

إن رئــــــیس القســــــم المــــــالي ١٥/١٠/٢٠١٧فــــــي ) ٤(المــــــرقم الهیئــــــة الرقابیــــــة المختصــــــة
مكلـــف بالعمـــل فـــي مقـــر شـــركة نفـــط البصـــرة لمتابعـــة أعمـــال شـــركة نفـــط ذي قـــار دون وجـــود 

.  وظف واحدحیث تحملت الشركة تكالیف مقابل نقل م، أمر إداري بخصوص ذلك 
.جراء التحقیق في الفقرتین اعاله إوقد اوصى الدیوان ب

التـابع للـوزارة بالبیانات المالیة لـدار الضـیافة الخاص ٢٤/٤/٢٠١٨في ) ٨٤٤٦( أظهر التقریر المرقم -ج
-:مایلي ٣١/١٢/٢٠١٦للسنة المنتهیة في 

ثالثمائة وخمسـة وتسـعون ملیـون (ملیون دینار)٣٩٥(رصید حساب مشروعات تحت التنفیذ البالغ ل یمث
مبلـــغ العقـــد المبـــرم مـــع المركـــز الـــوطني لالستشـــارات الهندســـیة احـــدى تشـــكیالت وزارة االعمـــار )دینـــار

الخـاص بتقـدیم خـدمات استشـاریة هندسـیة لمشـروع انشـاء دار ٢٠/٧/٢٠١٤واالسكان والـذي كـان فـي 
یــوم وعلــى خمســة مراحــل حیــث ســبق وان تــم حجــز كامــل مبلــغ العقــد ) ٤٠٠(ضــیافة جدیــد وبمــدة تنفیــذ 

ــــر المــــرقم لحســــاب ــــك فــــي التقری ــــم تاشــــیر ذل فــــي ) ١١/٢٨/٦/٢٠٧٣٧(مصــــاریف مســــتحقة وقــــد ت
مائـة وسـبعة (الف دینار ) ١٩٧٥٠٠(وبالرغم من انجاز المرحلة االولى والثانیة وبمبلغ ١٠/١٢/٢٠١٥

وحصـول الموافقـة علـى التصـامیم ودفـع المسـتحقات عـن المرحلـة ) وتسعین ملیون وخمسمائة الف دینـار
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)١٣٤–٦٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

وحسـب مـا جـاء فـي محضـر ) مائة وثمانیة وخمسـون ملیـون دینـار (ملیون دینار ) ١٥٨(بالغة الثالثة ال
اال ان٢٤/٤/٢٠١٧المقتـرن بمصـادقة الـوزیر فـي ٢٠١٧/لسـنة) ٤(اجتماع مجلس االدارة جلسة رقـم 

) ٤٠٣/و(مكتـب الـوزیر المـرقم /یـات العقـد وجـود كتـاب وزارة الـنفطلدى تـدقیق اولتحظالالهیئة الرقابیة
، وقــد ) عــدم وجــود حاجــة لبنــاء دار اســتراحة فــي شــارع النضــال(والــذي یشــیر الــى ١٩/١٢/٢٠١٦فــي 

. اوصى الدیوان بالتنسیق مع الجهة المذكورة بخصوص تنفیذ المشروع 
بتقـــــــویم اداء سیاســـــــة شـــــــركة الخـــــــاص ٢٢/٥/٢٠١٨فـــــــي ) ١٠٥٩٣( أظهـــــــر التقریـــــــر المـــــــرقم -د

ـــــدورة للســـــنوات مصـــــافي الوســـــط فـــــي تطـــــویر الطاقـــــات  ـــــة لوحـــــدات مصـــــفى ال -٢٠١٤(االنتاجی
-:المالحظات االتیة ،)٢٠١٧

قلـــة جـــودة الـــنفط الخـــام المجهـــز لمصـــفى الـــدورة ادى الـــى حیـــود فـــي المواصـــفات الـــنفط الخـــام -اوالً 
مـــــزیالت ، االفـــــران، ابـــــراج التكریـــــر(المغـــــذي لوحـــــدات التكریـــــر ممـــــا ســـــبب تضـــــرر معـــــداتها 

ثــــر ذلــــك علــــى كفــــاءة عمــــل الوحــــدات وتقلیــــل جــــودة المنتجــــات حیــــث ا) المبــــادالت، االمــــالح
ــــى الوحــــداتالمكــــررة ــــل االضــــرار عل ــــة المســــتخدمة لتقلی ــــادة اســــتهالك المــــواد الكیمیاوی ، وزی

ســــتخراجیة بتحســــین نوعیــــة الــــنفط الخــــام المجهــــز الزام الشــــركات اإلبــــوقــــد اوصــــى الــــدیوان 
ة األمــــالح والشــــوائب فــــي لمصــــفى الــــدورة لیكــــون مالئــــم لمواصــــفات وحــــدات عــــزل لمعالجــــ

.النفط الخام قبل ضخه الى المصفى
ـــاً  ـــى حـــدو -ثانی ـــدورة ادى ال ـــنفط الخـــام والمنتجـــات فـــي مصـــفى ال ـــة لل ـــات الخزنی ـــة الطاق ـــات ث قل توقف

حیـــــث بلغـــــت نســـــبة هـــــذه التوقفـــــات بســـــبب امـــــتالء الخزانـــــاتاضـــــطراریة لوحـــــدات التكریـــــر
ـــــدیوان ، مـــــن مجمـــــوع التوقفـــــات االضـــــطراریة للوحـــــدات%) ٢٢( الزام وزارة بـــــوقـــــد اوصـــــى ال

ـــنفط  ـــذ و ال ـــة للتنفی ـــة بوضـــع خطـــة مدروســـة قابل ـــنفط الخـــام لتلبی ـــوفیر ال ـــد لت ـــدى البعی ـــى الم عل
الحاجـــة الحالیـــة والمســـتقبلیة لمصـــفى الـــدورة قبـــل البـــدء بتنفیـــذ خطـــة زیـــادة الطاقـــة االنتاجیـــة 

.للمصفى 
ن منتـوج البـانزین لسـد االسـتهالك المحلـي ممـا انتاج كمیات كافیة مـفيعدم قدرة مصفى الدورة -ثالثاً 

ادى الــى اســتیراد كمیــات مــن البــانزین ومزجــه مــع البــانزین المنــتج مــن وحــدات المصــفى لغــرض 
مبلــغ ) ٢٠١٧-٢٠١٤(تعظــیم االنتــاج حیــث كلــف اســتیراد ونقــل البــانزین الــى المصــفى للســنوات 

ــارملیــون ) ٨٥٩٩٧٠(اجمــالي قــدره  ــار وتســعمائة وســبعون ثمانمائــة وتســعة وخمســو(دین ن ملی
نشــاء وحــدة تكریــر جویــة ثالثــة واكمــال وحــدة إســراع فــي اإلبوقــد اوصــى الــدیوان ،) ملیــون دینــار

سـتغناء عـن بعـد ازالـة الوحـدات المشـطوبة لغـرض اإل) CCR(تحسین البنـزین من النـوع المسـتمر
.استیراد البنـزین لمصفى الدورة وتوفیر كلف استیراده ونقله

م وجود رؤیة واضحة في تحدید المشاریع الواجب تنفیذها ضمن اقصر فترة زمنیة ممكنـة حیـث عد-رابعاً 
الجیكیــة مــرتین فــي فتــرة زمنیــة متقاربــة النشــاء وحــدتي تكریــر ) prokop(تــم التعاقــد مــع شــركة 

ــغ  ــاني بمبل ــغ العقــد الث ــادة فــي مبل دوالر امریكــي ) ١١٣٧٥٧٨٦(بــنفس المواصــفات وحصــول زی
) ئة وســتة وثمــانون دوالر امریكــين وثالثمائــة وخمســة وســبعون الــف وســبعمااحــدى عشــر ملیــو(
، وقـد اوصـى ) خمسة ملیارات وثالثمائـة وخمسـة وخمسـون ملیـون دینـار(دینارملیون)٥٣٥٥(و
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)١٣٤–٦٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

عمـل مـن المشـاریع بشـكل متكامـل لتطـویر ضـرورة تحدیـد شـركة مصـافي الوسـط للحاجـةبالدیوان
بــرام عقــود تجهیــز الشــركة مبــالغ عالیــة اضــافیة نتیجــة إلالمصــفى وزیــادة طاقتــه لتجنــب تحمیــل

.وتنصیب نفس المعدات بفترات زمنیة متعاقبة 
والخاصـة بتجهیـز كابسـات وملحقاتهـا ) د/٩٩٥( لشروط الدفع الـواردة فـي العقـد المـرقم خالفاً -خامساً 

م مســتندات مــن قیمــة العقــد الكلیــة عنــد تقــدی%) ٩٠(والتــي تضــمنت اطــالق مــع ادوات احتیاطیــة 
قام المصرف العراقي للتجارة بـاطالق مسـتحقات شـركة بغـداد للوحـدات الغازیـة قبـل اشـعاره الشحن 
تشـكیل لجنـة بوقـد اوصـى الـدیوان ،من قبل شركة مصافي الوسط وتقـدیم وثـائق الشـحناترسمیاً 

ص بالعقـد لیات وشروط الـدفع الخـاآخالل المصرف العراقي للتجارة بإتحقیقیة للوقوف على اسباب 
.)وملحقاتها مع األدوات االحتیاطیة٣/بتجهیز كابسات عدد(والخاص ) د/٩٩٥(المرقم 

والخـــاص بتـــدقیق اجـــراءات التعاقـــد علـــى العقـــد ١٠/٥/٢٠١٨فـــي ) ٩٧٥٦(أظهـــر التقریـــر المـــرقم -ه
-:المالحظات االتیة ،٢٠١٤/لسنة )500,400NOV SWIVEL/2013/IDC(المرقم 

تخـــاذ االجـــراءات إشـــركة الحفـــر العراقیـــة بالعقـــد الـــنص علـــى حـــق مـــن ) ٧(لـــم یتضـــمن البنـــد -اوالً 
مـــن مـــدة العقـــد وقبـــل بلـــوغ الغرامـــات %) ٢٥(نجـــاز العقـــد عنـــد بلـــوغ المـــدة التأخیریـــة إالكفیلـــة ب

مــــن قیمــــة العقــــد ، االمــــر الــــذي یشــــیر الــــى اهــــدار %) ١٠(التأخیریــــة حــــدها االقصــــى والبــــالغ 
ــــر ــــي شــــركة الحف ــــة الضــــامنة لوصــــول المــــواد ف ــــة لحقهــــا فــــي اتخــــاذ االجــــراءات القانونی العراقی

الوقــــت المناســــب فضــــًال عــــن فســــح المجــــال امــــام المجهــــز بعــــدم مراعــــاة التــــأخر فــــي التجهیــــز 
) ١(رقــــم تعلیمــــات تنفیــــذ العقــــود الحكومیــــةمــــن ) ثانیــــاً /١٦(مهمــــا بلغــــت مدتــــه خالفــــًا للمــــادة 

.)المعدلة(٢٠٠٨/لسنة
ولـــم یـــتم تفعیلـــه لغایـــة تـــاریخ اعـــداد التقریـــر ١٣/١/٢٠١٥تـــم فـــتح االعتمـــاد المســـتندي فـــي -ثانیـــاً 

الرقـــابي بســـبب اســـتمرار طلــــب الشـــركة المتعاقـــدة بـــاجراء عــــدة تعـــدیالت االمـــر الـــذي ادى الــــى 
ـــد وحســـب اجابـــة شـــركة الحفـــر العراقیـــة  قســـم /عـــدم تحقـــق اي نســـب انجـــاز مـــادي ومـــالي للعق

ـــــــة المـــــــرق ـــــــة الداخلی ـــــــي ) ٨٨٨٩/ق ر د/ ٦م(مالرقاب ـــــــة ٢٤/١٢/٢٠١٧ف ـــــــد للهیئ ـــــــم یتأی ، ول
الرقابیـــــة المختصـــــة قیـــــام شـــــركة الحفـــــر العراقیـــــة باتخـــــاذ االجـــــراءات القانونیـــــة الالزمـــــة بحـــــق 
الشـــركة المتعاقــــدة نظــــرًا لعــــدم اســــتجابتها لمخاطبـــات شــــركة الحفــــر العراقیــــة بخصــــوص ضــــرورة 

ــــــد و  ــــــذ العق ــــــل االعتمــــــاد المســــــتندي وتنفی ــــــذار المــــــرقم خرهــــــا كآتفعی ــــــاب االن ــــــي ) ٧٠٧٧(ت ف
ـــــك بموجـــــب المـــــذكرتین المـــــرقمتین ١٥/١٠/٢٠١٧ ـــــة المختصـــــة ذل ـــــة الرقابی ـــــب الهیئ رغـــــم طل

.١٩/٢/٢٠١٨و ٦/٢في ) ٩(و ) ٥(
.وقد اوصى الدیوان باجراء تحقیق بالفقرتین اعاله 

الرقابـة والتـدقیق التخصصـي بنتـائج اعمـال الخـاص ٢٤/٦/٢٠١٨في ) ١٢٩٨٢( أظهر التقریر المرقم -و
المالحظــات ،)٢٠١٧/و لغایــة ٢٠٠٦مــن (للفتــرة علــى مشــروع توســیع مســتودع الــنفط الخــام فــي الفــاو

-:االتیة 
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)١٣٤–٦٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

عدم وجود دراسـات جـدوى فنیـة واقتصـادیة للعقـود المبرمـة ضـمن المشـروع وضـعف اإلدارة المالیـة -اوالً 
تجـاوز المشـروع للكلفـة الكلیـة المحـددة لـه وخروجـه في مراحلـه األولـى أدت إلـىللمشروع خصوصاً 

.٢٠١٦/لخطة االستثماریة منذ بدایة عاممن ا
مـــن الطاقـــة )%٤٤(یـــوم أي مـــا یقـــارب /ملیــون برمیـــل) ٢,٩(إضـــافیة تبلـــغ وجـــود ســـعة ضـــخ -ثانیــاً 

وهـــو مایعـــادل مجموعـــة ضـــخ ) مضـــخات١٠(التصـــمیمیة للمضـــخات التوربینیـــة فـــي العقـــد األول 
بالرغم من ذلك قامت شركة المشاریع النفطیة بطلب مـن منهادیر كاملة سوف لم یتم االستفادةوتص

مائة وسـبعة (یورو ) ١٢٧٩٩٠٠٠٠(ضافیة بمبلغ إشركة نفط البصرة بالتعاقد على أربعة مضخات 
) .وعشرون ملیون وتسعمائة وتسعون الف یورو

التقیـیم شـامل (محطة تولید الطاقة الكهربائیة في المشروع نشاء إلوحظ هناك ارتفاع كبیر في كلفة -ثالثاً 
حیـث یبلـغ سـعر شـراء المیكـا واط الواحـدة لهـذه المحطـة مـا ) عقد التجهیز وعقد النصب والتشغیل

) ملیون وسبعمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائـة وأربعـة عشـر دوالر(دوالر ) ١٧٣٣٣١٤(یقارب 
الت ســعر شــراء المیكــاواط الواحــدة المعتمــدة مــن قبــل وزارة وهــو ســعر مرتفــع جــدًا مقارنــة مــع معــد

فـي عقودهـا المبرمـة لتنفیـذ المحطـات التوربینیـة ) الجهة المختصـة األولـى بهـذا المجـال(الكهرباء 
ــــین  ــــاء ب ــــراوح معــــدالت ســــعر شــــراء المیكــــا واط فــــي عقــــود وزارة الكهرب ــــث تت -٨٠٠٠٠٠(حی

.والنصب والتشغیلدوالر أمریكي والسعر شامل التجهیز ) ١٠٠٠٠٠٠
اختیار شـركة مقاولـة غیـر كفـوءة لتنفیـذ محطـة تولیـد الطاقـة الكهربائیـة بـالرغم مـن ارتفـاع كلفـة -رابعاً 

العقـــد المبـــرم معهـــا ممـــا انعكـــس بشـــكل ســـلبي علـــى كلفـــة ومـــدة المشـــروع دون تحقیـــق الهـــدف 
.المطلوب

ـــدیوان بضـــرورة قیـــام شـــركة المشـــاریع النفطیـــة باالســـر  اع فـــي انجـــاز كافـــة االعمـــال وقـــد اوصـــى ال
والمالحظــات الفنیــة الخاصــة باالعمــال المنفــذة مــن قبلهــا بشــكل مباشــر وكــذلك حــث كافــة المقــاولین 
والمتعاقــدین معهــا بضــرورة االســراع فــي انجــاز التزامــاتهم التعاقدیــة باالضــافة الــى حســم كافــة االمــور 

ســرع وقــت ممكــن للتعجیــل فــي دخــول الفنیــة المتعلقــة مــع الجهــة المســتفیدة شــركة نفــط البصــرة وبا
المشروع الى الخدمة وتحقیق االستفادة من هذا المشروع االستراتیجي ذو المـردود الفنـي واالقتصـادي 

. العالي 
بنتائج اعمال الرقابة والتـدقیق علـى االنشـطة الخاص ١٤/٥/٢٠١٨في ) ٩٨٢٢( أظهر التقریر المرقم -ز

-:المالحظات االتیة ،٣١/١٢/٢٠١٦المنتهیة في وحسابات مكتب المفتش العام للسنة 
) ٣٤١(قضیة مـن مجمـوع ) ١٧١(بلغ عدد القضایا التحقیقیة المنجزة خالل السنة موضوع التقریر -اوالً 

قضیة تعود للسـنوات السـابقة ممـا یشـیر الـى انخفـاض فـي عـدد القضـایا ) ١٠٤(قضیة من ضمنها 
.كثیف الجهود بغیة انجاز القضایا المتأخرة التحقیقیة المنجزة ، وقد اوصى الدیوان بت

التـدقیق المـالي ، تقیـیم (انخفاض عـدد الزیـارات التفتیشـیة المنفـذة خـالل السـنة لعـدد مـن االقسـام -ثانیاً 
علـــى التـــوالي %) ٢٣،% ٢٤، % ٣٩، % ٣٤(بنســـب ) االداء ، التخطـــیط والعقـــود والمناقصـــات

سابقة مما یشیر الى انخفاض نشاط تلـك االقسـام وقـد بـین السنة الفيمقارنة بعدد الزیارات المنفذة
المكتب ان السبب في ذلك یعود الى خروج بعض التشكیالت عن سیطرة الحكومة المركزیة وكمـا ورد 
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)١٣٤–٦٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــه المــرقم  ــب بكتاب ــة المكت ــي ) ١/١٧٢ع (باجاب ــدیوان ٣/١/٢٠١٨ف ــد اوصــى ال ــذل الجهــود ، وق بب
.یشیة الهمیتها في متابعة دوائر وتشكیالت القطاع النفطي في تنفیذ وانجاز الزیارات التفتالالزمة

-:اشرت نتائج فحص التقریر السنوي الذي اصدره المكتب خالل السنة المالحظات االتیة -ثالثاَ 
لم یتم االشارة الى الظواهر السلبیة المكتشفة في انشطة دوائر وتشكیالت القطاع النفطي خـالل ) ١(

ــى ٢٠١٦/ســنة  ــائج ، للوقــوف عل ــك الظــواهر ونت ــدوائر والتشــكیالت بمعالجــة تل ــزام ال ــة الت جدی
.متابعة المكتب لها وحسمها 

معـــــدالت كمیــــــات انتـــــاج وتصـــــدیر الـــــنفط الخـــــام كمیــــــات (لـــــم یتضـــــمن معلومـــــات عـــــن ) ٢(
ــــاز الغــــاز الســــائل باالضــــافة الــــى  ــــیض وزیــــت الغ ــــزین والــــنفط االب االســــتهالك المحلــــي للبن

ت الســـابقة الغـــراض المقارنـــة والتوصـــل للتطـــورات الحاصـــلة خـــالل الســـنة والســـنوا) الـــدهون
.في االنتاج واالستهالك 

ــــارات التفتیشــــیة)٣( ــــرة نشــــاطات القســــم بخصــــوص الزی ــــیش فق عــــدم تضــــمین خطــــة قســــم التفت
.واجراء التحریات عن الشكاوى المنفذة خالل السنة

متابعــــة تنفیـــذ الخطــــة الســـنویة لــــوزارة الـــنفط ومــــدى لـــم یـــتم التطــــرق الـــى دور المكتــــب فـــي ) ٤(
.تنفیذها للنهوض في واقع القطاع النفطي

.   وقد اوصى الدیوان بتضمین التقریر السنوي للمؤشرات والمالحظات اعاله 

وزارة الكهرباء. ١٠

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأ
الموازنة نتائج اعمالبیانات مالیة

االستثماریة
مهام دوري

خاصة
تقویم 
أداء

مهامعقود
تدقیقیة
اخرى

مجموعتقاریرتخصصیة
التقاریر

٨٨٤٨٣١١٤٣٤٥٣

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
والخـــاص بنتـــائج اعمـــال الرقابـــة والتـــدقیق علـــى ٢٩/٤/٨٢٠١فـــي ) ٨٩٢٢(أظهـــر التقریـــر المـــرقم -أ

للشــركة العامــة لتأهیــل منظومــات ٣١/١٢/٢٠١٦حســابات الموازنــة االســتثماریة للســنة المنتهیــة فــي 
-:المالحظات اآلتیة،الطاقة الكهربائیة 

لــم تتخــذ الشــركة اي اجــراء بصــدد المشــاریع االربعــة التــي توقــف العمــل بهــا منــذ ســنوات ســابقة -اوالً 
والمدرجــة تفاصــیلها أدنــاه علــى الــرغم مــن تأكیــدات الهیئــة الرقابیــة المختصــة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(

فــــــي ) ١١/٤٥/٢٣٤٤٤/ن(خرهــــــا التقریــــــر المــــــرقم آالمســــــتمرة فــــــي تقاریرهــــــا الســــــابقة و 
مــع العـــرض أن نســب االنجـــاز المـــالي ولمشــروعین یزیـــد عــن نســـبة االنجـــاز ٢٤/١٠/٢٠١٧

-:ادناه المادي لهما وكما مبین في الجدول 
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)١٣٤–٦٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الرصید كما في اسم المشروع
٣١/١٢/٢٠١٦

ملیون  دینار

نسبة االنجاز 
%المادي 

نسبة االنجاز 
%المالي 

سنة التوقف عن العمل

مشــــــــــروع دعــــــــــم التصــــــــــلیح 
المحلي 

٨٢٨٠٨٥٨٥٢٠٠٤

٣٦٧٠١٤١٠٠٢٠٠٣اصالحات محطات التولید 
ـــــــــــة  مشـــــــــــروع تطـــــــــــویر وازال

محددات الورش الفنیة 
٢٠٠٣صفر٢٩١٨٨

تطــــــــویر مختبــــــــرات الفحــــــــص 
ـــــة(المركـــــزي  ) الوحـــــدات الغازی

المنطقة الشمالیة 

١٣٣٢٨٣٨٤٢٠٠٣

وقــــد اوصــــى الـــــدیوان بتشــــكیل لجنـــــة للتحقــــق مــــن اســـــباب عــــدم اســـــتكمال انجازهــــا واتخـــــاذ 
.االجراءات الالزمة الستكمالها ومحاسبة المقصرین 

ـــاً  ـــغ -ثانی ـــائن بمبل ـــام الشـــركة بشـــراء مك ـــف دینـــار ) ١٣٤٨٣٩(قی ـــین ملیـــون (ال ـــة وثالث ـــة واربع مائ
مــــن تعلیمــــات تنفیــــذ الموازنــــة ) د/١٢(خالفــــًا للمــــادة ) وثمانمائــــة وتســــعة وثالثــــین الــــف دینــــار

علـــى عـــدم الشـــراء مطلقـــًا لالثـــاث والســـیارات (والتـــي نصـــت ٢٠١٦/العامـــة االتحادیـــة لســـنة 
تخصیصــــــــات المشــــــــاریع لــــــــى والمكــــــــائن واللــــــــوازم الغــــــــراض دوائــــــــر الدولــــــــة محســــــــوبًا ع

ـــدیوان )االســـتثماریة ـــد اوصـــى ال ـــ، وق ـــة لســـنة ب ـــة العامـــة االتحادی ـــذ الموازن االلتزام بتعلیمـــات تنفی
.ومحاسبة المقصرین ٢٠١٦/
ـــاً  ـــود -ثالث ـــب العـــاملین بعق ـــر بروات ـــة موضـــوع التقری ـــل مصـــروفات الســـنة المالی قامـــت الشـــركة بتحمی

نة الســـابقة بـــدًال مـــن حجزهـــا بقیـــد وتبویبهـــا وســـاعات العمـــل االضـــافیة لمنتســـبي المدیریـــة للســـ
علــــــى حســــــاب مصــــــاریف مســــــتحقة وغیــــــر مدفوعــــــة خالفــــــًا للنظــــــام المحاســــــبي الحكــــــومي 

ــــة  ــــزي الصــــادر مــــن وزارة المالی فــــي ) ٢٦٨٥١(دائــــرة الموازنــــة بموجــــب كتابهــــا رقــــم /الالمرك
وقــــد اوصــــى الــــدیوان بعــــدم تحمیــــل مصــــاریف الســــنة الحالیــــة بمصــــاریف تخــــص ٢/٥/٢٠١٣

.وات سابقة وااللتزام بالمعالجات الواردة بالنظام المحاسبي الحكومي الالمركزي سن
والخـــــاص بنتـــــائج اعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقیق ٨/٥/٢٠١٨فـــــي ) ٩٥٥٧(أظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم -ب

-:المالحظات اآلتیة،٢٠١٦/انشطة المدیریة العامة لتوزیع كهرباء الكرخ لسنة على 
یمثـــل عـــدد وحـــدات الطاقـــة الكهربائیـــة المســـتلمة فعـــًال والضـــیاعات االجمالیـــة الجـــدول ادنـــاه -اوالً 

-:والفنیة واالداریة 
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)١٣٤–٦٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

عـــدد الوحـــدات السنة 
المستلمة 

عــــــــــــــــــــــــــــدد 
الوحــــــــــــــــدات 
الضـــــــــــــــــائعة 

الكلیة 

عـــدد الوحـــدات 
الضـــــــــــــــــائعة (

ــــــــــــــــــــــــة ) الفنی
المســــــــــــــــــموح 

) بها

عـــدد الوحـــدات 
الضــــــــــــائعات (

) االداریـــــــــــــــة 
التجاوز 

نســـــــــــــــــــــــبة 
الضــــــــــائعات 

االجمالیة
%

ـــــى  الحـــــد االعل
لنســـــــــــــــــــــــــــبة 
الضــــــــــــــــائعات 
ـــــــــــــــــــــــــــة  الفنی
المســـموح بهـــا 

%

نســـــــــــــــــــبة 
التجاوز

%

٢٠١٦١١٢٠٧٧٦٥٤٨١٩٥٢٨١٥٦٩٠٨٧٣٢٥٠٤٤١٤٣١٤٢٩

٢٠١٥١٠٢٥١٢٩٦٣٦٣٦٢٨٢١٥٣٧٦٩٤٢٠٩٨٥٨٨٣٥١٤٢١

-:ومن الجدول اعاله لوحظ االتي 
مـــن الكمیــــات المســـتلمة فعــــًال بعـــد ان كانــــت ٢٠١٦/لســــنة %) ٤٣(بلغـــت نســــبة الضـــیاعات)١(

%) ١٤(ا النســـبتین تجاوزتـــا النســـبة المســـموح بهـــا البالغـــة تـــفـــي الســـنة الســـابقة وكل%) ٣٥(
بــــرام عقـــود الخدمـــة والجبایـــة ، وقــــد اوصـــى الـــدیوان بتقلیـــل نســــبة علـــى الـــرغم مـــن التوجـــه إل

ــــه  ــــى الحــــد المســــموح ب ــــة عل ومتابعــــة الشــــركات المتعاقــــد معهــــا الضــــائعات للوحــــدات الكهربائی
.لاللتزام ببنود العقد 

ـــــي )٢( ـــــى عـــــدم احتســـــاب االســـــتهالك الفعل ـــــا ادى ال ـــــة مم ـــــاییس العاطل ـــــن المق ـــــد م وجـــــود العدی
ــــة المختصــــة المــــرقم  ــــى استفســــار الهیئــــة الرقابی ــــة عل ــــك حســــب اجابــــة المدیری للمشــــتركین وذل

الالزمــــــة بخصــــــوص تخــــــاذ االجـــــراءاتإ، وقــــــد اوصـــــى الــــــدیوان ب٢٥/١٢/٢٠١٧فـــــي ) ٨٩(
.اصالح المقاییس العاطلة او استبدالها للحد من التجاوزات على الشبكة الكهربائیة 

لـــــم تتخـــــذ المدیریـــــة االجـــــراءات الالزمـــــة لنصـــــب المقـــــاییس الكهربائیـــــة للمشـــــتركین الحـــــاملین )٣(
ــــالغ عــــددهم ) البطاقــــة الحمــــراء( ــــة المســــتهلكة الب ) ١٦٥٩٧(لغــــرض ضــــبط الوحــــدات الكهربائی

-:مما یزید من نسبة الضائعات وكما في الجدول أدناه ٢٠١٦/سنة مشترك ل
%النسبة عدد المقاییس المنصوبةعدد المشتركین الكلي

١٦٥٩٧٧٧٤٩٤٦

ـــــة  ـــــع المشـــــتركین الحـــــاملین البطاق ـــــة لجمی ـــــاییس الكهربائی ـــــدیوان بنصـــــب المق وقـــــد اوصـــــى ال
.الحمراء لتالفي الوحدات الضائعة

الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة لجـــدول اعـــداد المشـــتركین و القـــوائم الصـــادرة مـــن خـــالل تـــدقیق -ثانیـــاً 
ـــدائرة ولكافـــة االصـــناف ٢٠١٦/والمســـددة لســـنة  ـــي، الزراعـــي ، (والمـــزود بهـــا مـــن قبـــل ال منزل

-:لوحظ االتي ) تجاري ، صناعي ، حكومي
ـــة )١( ـــى مســـتوى المدیری ـــة عل ـــة الكهربائی ـــات الطاق ـــرادات مبیع %) ١٩(بلغـــت نســـبة تحصـــیل ای

وهــــــي نســــــبة منخفضـــــة مقارنــــــة بحجــــــم ١٣/١٢/٢٠١٦ن اجمــــــالي االیــــــردات لغایـــــة مـــــ
.االیرادات المستحقة غیر المحصلة 
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)١٣٤–٦٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

حیــــث بلغــــت ) المنزلــــي والتجــــاري(تــــدني نســــبة اعــــداد القــــوائم المســــددة مبالغهــــا للصــــنفین )٢(
خـــــــالل ســـــــنة %) ١٠(بلغـــــــت ) الصـــــــناعي والزراعـــــــي والحكـــــــومي (واالصـــــــناف %) ٢٤(
وصــــعوبة الوصــــول الــــى كفایــــة قــــراء المقــــاییسیــــة ذلــــك بعــــدم ، وبــــررت المدیر ٢٠١٦/

ـــى  ـــك باجابتهـــا عل ـــة المشـــتركین وذل ـــدى كاف ـــوطني ل ـــوعي ال ـــاطق االطـــراف وعـــدم نشـــر ال من
، وقـــــد اوصـــــى ٢٧/١١/٢٠١٧فـــــي ) ٨٥(استفســـــار الهیئـــــة الرقابیـــــة المختصـــــة المـــــرقم 

قــــوائم الصــــادرة تخــــاذ االجــــراءات الالزمــــة مــــن قبــــل المدیریــــة لتحصــــیل مبــــالغ الإالــــدیوان ب
.لزیادة القدرة المالیة للمدیریة في تسدید التزاماتها 

الصـــــــناعي والزراعـــــــي (صـــــــناف تـــــــدني نســـــــبة المبـــــــالغ المســـــــددة مـــــــن المشـــــــتركین لال)٣(
ــــومي ــــث بلغــــت نســــبة التســــدید ) المنزلــــي والتجــــاري(و) والحك مقارنــــة بالســــنة الســــابقة حی

%) ٥١و% ٢٣(٢٠١٥/فـــــي حـــــین كانـــــت فـــــي ســـــنة %) ٤٨و % ١٢(٢٠١٦/لســـــنة 
ــــة االصــــناف  ــــاء لكاف ــــادة تحصــــیل اجــــور الكهرب ــــدم اتخــــاذ االجــــراءات لزی ــــوالي لع ــــى الت عل
ـــة لتحصـــیل  ـــادة حمـــالت الجبای ـــة لزی ـــدیوان باتخـــاذ االجـــراءات الالزم ـــد اوصـــى ال اعـــاله ، وق

.مبالغ قوائم اجور الكهرباء
الفرات االوسط/ المدیریة العامة النتاج الطاقة الكهربائیة -جـ

ــــــر المــــــرقم -اوالً  ــــــي ) ٦٩٦٨(أظهــــــر التقری ــــــة ٢/٤/٢٠١٨ف ــــــائج اعمــــــال الرقاب والخــــــاص بنت
)HG-2-2015(للــــــدعوة المرقمــــــة٣/٨/٢٠١٦فــــــي ) ٢٨(العقــــــد المـــــرقم والتـــــدقیق علــــــى 

-:المالحظات اآلتیة
ــــزام بمنهــــاج )١( ــــة الالزمــــة بحــــق الشــــركة لعــــدم االلت ــــة االجــــراءات القانونی ــــم تتخــــذ المدیری ل

، حیـــث ) مـــدة العقـــد ومـــدة الضـــمان(الـــوارد فـــي البنـــد  الثالـــث مـــن العقـــد التجهیـــز الجزئـــي 
طــــن علــــى ) ٤٠(بــــاقي الكمیــــة (مــــن البنــــد اعــــاله بتجهیــــز ) ١(مــــن ) ب(اشــــارت الفقــــرة 

ــــل تجهــــز كــــل  ــــة) ١٠(االق ــــة المطلوب ــــز الكامــــل للكمی ــــة التجهی ــــام ولغای ــــادة ) ای ــــًا للم خالف
ـــاً /١٠( ـــة ) رابع ـــذ العقـــود الحكومی ـــات تنفی ـــن تعلیم ـــم م ـــي تتضـــمن ٢٠١٤/لســـنة) ٢(رق والت
وكمـــا ) فـــي حـــال اخـــالل المجهـــز بالتزاماتـــه التعاقدیـــة فعلـــى جهـــة التعاقـــد انـــذاره رســـمیاً (

:مبین في االمثلة ادناه 
یوم/ مدة التاخیر تاریخ االستالمطن/ الكمیة المستلمة 

١٦٠٢٦/٤/٢٠١٧

)٣٦( ٤٠٣١/٥/٢٠١٧

٨٠٥/٦/٢٠١٧

)٢٤( ٤٠١٧/٧/٢٠١٧

وقد اوصى الـدیوان بضـرورة اتخـاذ االجـراءات القانونیـة الالزمـة بحـق الشـركة اللزامهـا بتنفیـذ 
.العقد ضمن المنهاج الخاص بتنفیذه 
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)١٣٤–٧٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

قامـــت المدیریـــة بـــالزام نفســـها بفحـــص المـــادة المجهـــزة فـــي احـــدى المختبـــرات المعتمـــدة )٢(
ـــا(داخـــل العـــراق ضـــمن الفقـــرة  ـــدفع/ب/ثانی ـــالرغم مـــن تحدیـــد شـــركة ) شـــروط ال مـــن العقـــد ب

عالمیــــة فاحصــــة ومعتمــــدة مــــن قبــــل الجهــــاز المركــــزي للتقیــــیس والســــیطرة النوعیــــة تؤیــــد 
ــــة ــــواد للمواصــــفات الفنی ــــك الم ــــة تل ــــد العاشــــر(ضــــمنمطابق ــــل ) البن ــــا یحم ــــد مم ــــن العق م

وقـــد اوصـــى الـــدیوان بعـــدم تحمیـــل المدیریـــة اعبـــاء مالیـــة المدیریـــة اعبـــاء مالیـــة اضـــافیة ،
.وتحمیل الشركة الفاحصة مسؤولیة نتائج الفحص 

والخـــــاص بنتـــــائج اعمـــــال الرقابـــــة ٩/٤/٢٠١٨فـــــي ) ٧٤٦٦(أظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم -ثانیـــــاً 
تنفیـــــذ الموازنـــــة االســـــتثماریة للمدیریـــــة العامـــــة النتـــــاج الطاقـــــة الكهربائیـــــة والتـــــدقیق علـــــى 

-:المالحظات اآلتیة،٣١/١٢/٢٠١٦الفرات االوسط للسنة المالیة المنتهیة في /
عـــدم تســـدید حســـابات الموازنـــة االســـتثماریة مـــا بـــذمتها مـــن مبـــالغ ومنـــذ ســـنوات ســـابقة )١(

الفــــــرات االوســــــط والبــــــالغ رصــــــیدها /ائیــــــة الــــــى المدیریــــــة العامــــــة النتــــــاج الطاقــــــة الكهرب
ــــار ) ١٠٨٣٥١٠٦( ــــف دین ــــار (ال ــــة اتعشــــرة ملی ــــون ومائ ــــون ملی ــــة وخمســــة وثالث وثمانمائ

والظــــــــاهرة فــــــــي حســــــــابات امانــــــــات تمویــــــــل للغیــــــــر كمــــــــا فــــــــي ) ف دینــــــــارآالوســــــــتة 
ــــــدیوان بتســــــدید كافــــــة المبــــــالغ،٣١/١٢/٢٠١٦ التــــــي بذمــــــة الموازنــــــة وقــــــد اوصــــــى ال

.االستثماریة
وتســـعمائة اتثالثـــة ملیـــار (الـــف دینـــار ) ٣٩٥٢٢٣٨(ترتـــب بذمـــة المدیریـــة مبلـــغ مقـــداره )٢(

لصــــالح الشــــركة العامــــة ) واثنــــان وخمســــون ملیــــون ومائتــــان وثمانیــــة وثالثــــون الــــف دینــــار
فــــرع البصــــرة عــــن بــــدالت تــــأجیر الســــاحات المخصصــــة لمشــــروع القــــرض /لمــــوانئ العــــراق 

ــــرقم  ــــاب الشــــركة الم ــــاني وحســــب كت ــــي ) ٦٩١٤(الیاب ــــه ٣/٤/٢٠١٥ف ــــق ب والكشــــف المرف
ولغایــــــة ١/١/٢٠١٤عــــــن اجــــــور خــــــزن المــــــواد العائــــــدة الــــــى المدیریــــــة للفتــــــرة مــــــن 

حیــــث تــــأخرت المدیریــــة باســــتالم المــــواد العائــــدة لهــــا مــــن المــــوانئ لفتــــرات ٣١/١٢/٢٠١٥
یــــوم ممــــا یشــــیر الــــى عــــدم الســــرعة بانجــــاز ) ٢٣٦(یــــوم الــــى ) ٥٧(ن بــــیطویلــــة تراوحــــت 

اخـــــراج تلـــــك المـــــواد مـــــن المـــــوانئ االمـــــر الـــــذي حمـــــل المدیریـــــة مبـــــالغ طائلـــــة معـــــامالت 
هـــات المســـتفیدة الدخالهـــا فـــي باالضـــافة الـــى التـــأخر فـــي ایصـــال تلـــك المـــواد علیهـــا الـــى الج

.العمل
جهــــــات خالفــــــًا لكتــــــاب وزارة عــــــدم اســــــتقطاع مبلــــــغ التحاســــــب الضــــــریبي مــــــن بعــــــض ال)٣(

والــــــذي تضــــــمن١٧/٦/٢٠١٢فــــــي ) ١٥٠٤(الهیئــــــة العامــــــة للضــــــرائب المــــــرقم /المالیــــــة
ــــز االخــــرى%) ٢,٧(اســــتقطاع نســــبة{ ــــواع تعهــــدات التجهی ــــة ان ــــات }مــــن كاف بموجــــب مرفق

ملیــــــــار (ملیـــــــون دینـــــــار ) ١٢٣٤(بمبلـــــــغ ٣١/١٢/٢٠١٦فـــــــي ) ٣٣٣(القیـــــــد المـــــــرقم 
ـــــار ـــــون دین ـــــین ملی ـــــة وثالث ـــــذي یخـــــص ) ومـــــائتین واربع ـــــة ) ٦٤(وال ـــــد اوصـــــى ،معامل وق

التحاســـــب الضـــــریبي مـــــن كافـــــة الجهـــــات وفقـــــًا لتعلیمـــــات وزارة الـــــدیوان باســـــتقطاع مبلـــــغ 
.المالیة اعاله 
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)١٣٤–٧١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

والخــــاص بنتــــائج اعمــــال الرقابــــة والتــــدقیق علــــى ٨/٥/٢٠١٨فــــي ) ٩٤٧٩(أظهــــر التقریــــر المــــرقم -د
ـــة الكهربائیـــة ـــة إلنتـــاج الطاق ـــيأنشـــطة المدیریـــة العام ـــي ف كـــانون /٣١الناصـــریة  للســـنة المنتهیـــة ف

-:المالحظات اآلتیة،٢٠١٧/األول
العائــــدة) الـــدورة المغلقــــة(الصــــیانة والتأهیـــل لمنظومــــة التبریـــد المغلقــــة عمـــالإجــــراء أعـــدم-اوالً 

ـــاء الناصـــریة البخار  ـــةلمحطـــة كهرب ـــةی ـــةالمتوقف ـــذ نهای ـــل من ـــاریخ٢٠١٦/عـــن العم ـــة ت ولغای
ـــر الرقـــابي ـــد المفتوحـــة اعـــداد التقری ـــى دورة التبری ـــم االعتمـــاد عل ـــدوت ـــة وق ـــبینـــت المدیری إنب

أيوان ،منظومـــة التبریـــد تعتمـــد بشـــكل كلـــي علـــى میـــاه نهـــر الفـــرات ضـــمن مناســـیب مرتفعـــة
ـــاه یـــؤ  ـــمیـــدعلـــى عمـــل منظومـــة التبر ســـلباً ثرنقـــص فـــي مســـتوى المی تتخـــذ المدیریـــة أیـــة ول

االزمـــة المائیـــة التـــي بســـببالنهـــر مـــاءتراجـــع فـــي مناســـیب أيلمعالجـــة إحترازیـــةجـــراءاتإ
ـــن یشـــهدها ـــي م ـــد والت ـــاالبل ـــات كافتشـــغیلأهمه ـــوفیر كمی ـــة لضـــمان ت ـــةالـــدورة المغلق مـــن ی

وقـــد بینـــت المدیریـــة فـــي ةمـــن االعتمـــاد علـــى الـــدورة المفتوحـــالً المیـــاه لعملیـــة التبریـــد بـــد
ببإن ســــ٨/٣/٢٠١٨فــــي ) ٦(المــــرقم هیئــــة الرقابیــــة المختصــــةالستفســــارعلــــى إإجابتهــــا

ــــدورة الم ــــل وصــــیانة ال ــــةغلقــــةعــــدم تأهی ــــل لقل التخصیصــــات المالیــــة المرصــــدة لهــــا مــــن قب
وزارة المالیـــــة ونظـــــرًا ألهمیـــــة تشـــــغیلها ســـــیتم مخاطبـــــة وزارة الكهربـــــاء علـــــى ضـــــرورة إدراج 

وقــــد ،مشــــروع تأهیلهــــا ضــــمن البرنــــامج الســــنوي لتأهیــــل محطــــات انتــــاج وحــــدات التولیــــد
د إنخفـــاض مناســـیب تأهیـــل الـــدورة المغلقـــة لتشـــغیلها عنـــإعـــادةبالعمـــل علـــى اوصـــى الـــدیوان

.النهراءم
الجــــدول أدنــــاه یبــــین التوقفــــات المبرمجــــة واالضــــطراریة للمحطــــات العائــــدة للمدیریــــة لســــنة -ثانیـــاً 

٢٠١٧:-
ساعات عددطةالمحاسم

االشتغال الفعلية

ساعة

)١(

ساعات عدد
التوقف المبرمج

ساعة

)٢(

ساعات التوقف عدد
االضطراري

ساعة

)٣(

ساعات مجموع
التوقف

ساعة

)٤(

%النسبة

٢/١٣/١٤/١

٦١٧٧١٤٦٤١١١٩٢٥٨٣٢٤١٨٤٢الناصرية البخارية كهرباء

٥٢٢٥١٠٢٨١٧٦٣٢٧٩١٢٠٣٤٥٣الناصرية الغازيةكهرباء

٥٣١٦٢٤٩٣١٥٥٦٤٥٦١١السماوة الغازيةكهرباء

١٦٧١٨٢٧٤١٣١٩٧٥٩٣٨١٦١٩٣٦المجموع

-:ومن الجدول أعاله یتبین االتي
) ٣١٩٧(بلغـــــت ســـــاعات التوقـــــف االضـــــطراري لجمیـــــع محطـــــات التولیـــــد العائـــــدة للمدیریـــــة )١(

مـــن ســـاعات االشـــتغال الفعلیـــة وهـــذه التوقفـــات توزعـــت علـــى %) ١٩(ســـاعة مشـــكلة نســـبة 
محطتـــــي كهربـــــاء الناصـــــریة البخاریـــــة والغازیـــــة ومحطـــــة كهربـــــاء الســـــماوة الغازیـــــة محققـــــة 
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)١٣٤–٧٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ـــــى التـــــ%) ٦، %٣٤، %١٨(نســـــب توقـــــف بلغـــــت  والي قیاســـــًا بعـــــدد ســـــاعات االشـــــتغال عل
.لكل منهماالفعلیة 

مـــن ســـاعات %) ١٦(ســـاعة وهـــي تشـــكل نســـبة ) ٢٧٤١(بلغـــت ســـاعات التوقـــف المبـــرمج )٢(
قیاســــــًا بســــــاعات االشــــــتغال فــــــي %) ٥، %٢٠، %٢٤(االشــــــتغال الفعلیــــــة وشــــــكلت نســــــب 

.المحطات العائدة للمدیریة
قیاســـًا بســـاعات االشـــتغال %) ٣٦(شـــكلت التوقفـــات الحاصـــلة فـــي محطـــات المدیریـــة نســـبة )٣(

الفعلیـــــة ممـــــا یـــــؤثر ســـــلبًا علـــــى إنتـــــاج الطاقـــــة الكهربائیـــــة وتوزعـــــت تلـــــك التوقفـــــات علـــــى 
. على التوالي%) ١١، %٥٣، %٤٢(محطاتها العاملة بنسب 

عات التوقـــــف االضـــــطراریة بـــــإجراء أعمـــــال الصـــــیانة الدوریـــــة لتقلیـــــل ســـــاوقـــــد اوصـــــى الـــــدیوان
.وتقلیص عدد التوقفات المبرمجة التي التوجد فیها أعمال صیانة

العائـــدة لمحطـــة كهربـــاء الســـماوة ) ٤، ٣، ٢، ١( وحـــدات الـــدیزل بتشـــغیلالمدیریـــةجدیـــة عـــدم-ثالثـــاً 
التوقــــف االضــــطراري ســــاعاتحیــــث بلــــغ عــــدد ٢٠١٣/الغازیــــة المتوقفــــة عــــن العمــــل منــــذ ســــنة

الهیئـــــة إستفســـــارعلـــــى المدیریـــــةأجابـــــتســـــاعة وقـــــد ) ٣٥١٣٦(٢٠١٧/ةلهـــــا خـــــالل ســـــن
ــــة المختصــــة ــــتم االعــــالن عــــن مناقصــــة تأهیلهــــا ٨/٣/٢٠١٨فــــي ) ٩(المــــرقم الرقابی ــــم ی ــــه ل بان

ـــاریخ ـــة ت ـــر الرقـــابيلغای ـــد المـــرقم اعـــداد التقری ـــد فســـخ العق ـــي ) ٢٢٤٥(بع الـــذي ١١/٣/٢٠١٤ف
ـــم إبرامـــه مـــع شـــركة ـــد المـــذكور، بســـببندونیســـیة اال ) CKG(ت ـــذ العق ـــي تنفی ـــد اوصـــى تلكؤهـــا ف وق

ـــدیوان ـــل المحطـــة المـــذكورة بال ـــة تأهی ـــى إحال ـــىالعمـــل عل ـــدیها إل ـــي ل إحـــدى الشـــركات الرصـــینة الت
.الطاقة الكهربائیةانتاجالخبرة والكفاءة في مجال 

نتـــــائج أعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقیق والخـــــاص ب١٠/٥/٢٠١٨فـــــي ) ٩٧٥٤(أظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم -هــــــ
ـــــــى  ـــــــرقم عل ـــــــد الم ـــــــي ) ٤٧(العق ـــــــة ١٥/١٢/٢٠١٦ف ـــــــة اســـــــتمرار المدیری ـــــــاج الطاق ـــــــة النت العام

المنطقــــة الوســــطى بقبــــول خطــــابي الضــــمان الصــــادرین مــــن المصــــرف المتحــــد لالســــتثمار /الكهربائیــــة
ه علــــى الــــرغم مــــن صــــدور حكــــم بحجــــز اموالــــ١٤/١٢/٢٠١٦، ٢٤/١١/٢٠١٥الــــذي قــــدم بتــــاریخ 

ولــــم تبــــین المدیریــــة اســــباب ذلــــك علــــى الــــرغم مــــن طلــــب الهیئــــة الرقابیــــة المختصــــة ذلــــك بموجــــب 
ـــــة امـــــذكرته ـــــي ) ٤٤(المرقم ـــــرقم ٢١/٢/٢٠١٨ف ـــــاء الم ـــــاب وزارة الكهرب ـــــًا لكت ـــــي ) ٧٣٦٨١(خالف ف

ــــذي تضــــمن١٤/١٢/٢٠١٤ ــــة لمصــــرف المتحــــد (ال ــــل او مســــتحقات مالی ــــوزارة بوجــــود تعام ــــالغ ال اب
ـــوم) ٣٠(لالســـتثمار خـــالل  ـــرة )  ی ـــًا للفق ـــاب األ) ١٢(خالف ـــن كت ـــوزراءم ـــس ال ـــة لمجل ـــة العام ـــرة /مان دائ

ـــــدقیق المـــــرقم  ـــــة الداخلیـــــة والت ـــــذي اوجـــــب ٤/٢/٢٠١٣فـــــي ) ٤/٣٢٩٩/ت.د(الرقاب االستفســـــار (ال
مـــن البنـــك المركــــزي العراقـــي عـــن الموقــــف القـــانوني والكفـــاءة المالیــــة للمصـــارف المصـــدرة للكفــــاالت 

) ٤٧١٦(وحســـب مـــا جـــاء بكتـــاب البنـــك المركـــزي المـــرقم ) المتعاقـــد معهـــاالمصـــرفیة لصـــالح الجهـــات
. وقد اوصى الدیوان بالتحقیق في ذلك ،١٥/١٢/٢٠٠٨في 
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)١٣٤–٧٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

والخــــــاص بتقــــــویم االداء الشــــــامل للمدیریــــــة ٦/٥/٢٠١٨فــــــي ) ٩١٩٨(أظهــــــر التقریــــــر المــــــرقم -و
المالحظـــــات ،٣١/١٢/٠١٦٢العامـــــة لنقـــــل الطاقـــــة الكهربائیـــــة لمنطقـــــة الفـــــرات االوســـــط كمـــــا فـــــي 

-:االتیة 
ـــوم -اوالً  ـــي تق ـــة والمهـــام واالختصاصـــات الت ـــي یحـــدد االهـــداف الرئیســـیة والفرعی ال یوجـــد نظـــام داخل

ــــك االهــــداف  ــــق تل ــــة لتحقی ــــي ،بهــــا المدیری ــــدیوان بضــــرورة اصــــدار نظــــام داخل وقــــد اوصــــى ال
.یحدد االهداف الرئیسیة والفرعیة والمهام الالزمة لتحقیق تلك االهداف 

ــــر مــــن النســــبة المســــموح بهــــا -ثانیــــاً  وقــــد ،ارتفــــاع نســــبة الضــــیاعات خــــالل ســــنوات التقــــویم اكث
.اوصى الدیوان العمل على تقلیل نسبة الضیاعات ضمن النسبة المسموح بها 

وقــــد ،٢٠١٤بالســــنةقیاســــًا ٢٠١٥،٢٠١٦زیــــادة فــــي الــــذمم المدینــــة والدائنــــة للســــنتین -ثالثــــاً 
. بتصفیة الذمم المدینة والدائنة للمدیریة اوصى الدیوان ضرورة القیام

والخـــــاص بنتـــــائج اعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقیق ٢٠/٦/٢٠١٨فـــــي ) ١٢٨٥٥(أظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم -ز
المالحظــــات ،التخصصــــي علــــى سیاســــة وزارة الكهربــــاء لصــــیانة محطــــات انتــــاج الطاقــــة الكهربائیــــة 

-:االتیة 
وقــــد اوصــــى الــــدیوان ،قلــــة تــــوفر التخصیصــــات المالیــــة الالزمــــة الجــــراء عملیــــات الصــــیانة -اوالً 

ــــة ب ــــوفیر التخصیصــــات المالی ــــة ضــــرورة ت ــــد الطاقــــة الكهربائی الالزمــــة لصــــیانة محطــــات تولی
.من قبل وزارة التخطیط 

ر دد لغـــرض اســـتمراعـــدم تـــوفر االدوات االحتیاطیـــة لغـــرض اجـــراء الصـــیانة فـــي وقتهـــا المحـــ-ثانیـــاً 
ضــــرورة قیــــام الــــوزارة الكهربائیــــة وقــــد اوصــــى الــــدیوانعملیــــات االنتــــاج داخــــل المحطــــات 

بتــــوفیر االدوات االحتیاطیــــة وقطــــع الغیــــار الالزمـــــة الجــــراء اعمــــال الصــــیانة الدوریــــة فـــــي 
.وقتها المحدد لضمان استمرار عمل الوحدات االنتاجیة

التوجــــد جــــدوى اقتصــــادیة فــــي تشــــغیل بعــــض محطــــات الطاقــــة الكهربائیــــة بســــبب تكــــالیف -ثالثــــاً 
بوجــــوب اعتمــــاد الجــــدوى االقتصــــادیة فــــي تشــــغیل وقــــد اوصــــى الــــدیوان،صــــیانتها المرتفعــــة 

وتأهیـــــل الوحـــــدات االنتاجیـــــة وان یـــــتم ایقـــــاف الوحـــــدات غیـــــر المجدیـــــة وتشـــــغیلها عنـــــد 
.الضرورة

ـــدیوان رداءة نوعیـــ-رابعـــاً  ـــة وقـــد اوصـــى ال ـــود المجهـــزة لمحطـــات الطاقـــة الكهربائی ضـــرورة بات الوق
ـــع وزا ـــوزارة بالتنســـیق م ـــام ال ـــود ارة قی ـــات الوق ـــنفط لتحســـین نوعی لمجهـــزة لمحطـــات الطاقـــة ال

.الكهربائیة
والخــــــاص بنتــــــائج اعمــــــال الرقابــــــة والتــــــدقیق ٢٤/٦/٢٠١٨فــــــي ) ١٣٠٦٠(أظهــــــر التقریــــــر المــــــرقم -ح

-:المالحظات االتیة ،)  الكرخ(الخدمة والجبایة لمحافظة بغداد التخصصي على عقود
تســـــعمائة وثمانیـــــة (الـــــف دینـــــار ) ٩١٨٠٨٤(مقـــــداره مبلغـــــاً )دیـــــار الغـــــانم(ترتـــــب بذمـــــة شـــــركة -اوالً 

وقـــد اوصـــى الـــدیوان ، عـــن مبـــالغ الجبایـــة غیـــر المســـددة ) عشـــر ملیـــون واربعـــة وثمـــانون الـــف دینـــار
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)١٣٤–٧٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الكــــرخ باتخــــاذ االجــــراءات القانونیــــة بحــــق الشــــركة اعــــاله / المدیریــــة العامــــة لتوزیــــع كهربــــاء بغــــداد 
.شروط التعاقد للتسدید المبلغ المذكور وفقًا 

مـــن رســـم %) ٣٠(وجـــود تكـــرار فـــي عملیـــات الصـــرف الخاصـــة بالشـــركات االســـتثماریة والبالغـــة -اً ثانیـــ
ــــده بموجــــب ك ــــذي تــــم تحدی ــــة وال ــــاء الخدمــــة والجبای ــــرة توزیــــع الطاقــــة المــــرقم / تــــاب وزارة الكهرب دائ

ــــي ) ٦٠٤٠( ــــد ١٦/١٢/٢٠١٦ف ــــل الشــــركات المســــتثمرة وق ــــي جــــرى تاهیلهــــا مــــن قب وللمحــــالت الت
اوصــــى الــــدیوان ضــــرورة تشــــكیل لجنــــة فنیــــة مختصــــة لغــــرض تحدیــــد تــــاریخ اســــتحقاق الشــــركات 

ـــار  ـــن ت ـــارا م ـــتم احتســـابه اعتب ـــى ان ی یخ االســـتالم النهـــائي لمشـــاریع االســـتثماریة لمؤشـــر الصـــیانة عل
التأهیـــل والمشـــمولة اصـــال بعقـــود الخدمـــة والجبایـــة واســـترجاع كافـــة المبـــالغ المصـــروفة قبـــل تـــاریخ 

.االستالم النهائي ووفقًا لشروط العقد 
والخــــاص بنتــــائج اعمــــال الرقابــــة والتــــدقیق علــــى ٢١/٦/٢٠١٨فــــي ) ١٢٩٦٣(أظهــــر التقریــــر المــــرقم -ط

ــــي انشــــطة وحســــابات  ــــة ف ــــة للســــنة المنتهی ــــزالت حدیث ــــاء دی ــــة محطــــة كهرب مــــا ٣١/١٢/٢٠١٧مدیری
-:یلي 

لشـــــراء ) تســـــعون ملیـــــون وواحـــــد وخمســـــون الـــــف دینـــــار(دینـــــار الـــــف ) ٩٠٠٥١(تـــــم صـــــرف مبلـــــغ 
وتجهیــــز مــــواد احتیاطیــــة لموقــــع دیــــزالت الرمــــادي علــــى الــــرغم مــــن ان الموقــــع المــــذكور متوقــــف عــــن 

ـــاریخ  ـــل عصـــابات ومعـــد لل١/١/٢٠١٤العمـــل بت ـــة مـــن قب شـــطب بســـبب تضـــرره جـــراء االعمـــال االرهابی
داعـــش واثنـــاء عملیـــات التحریـــر اســـتنادًا الـــى نســـب الضـــرر فـــي الموقـــع اعـــاله والمثبتـــة بتقریـــر اللجنـــة 

والخاصـــــــة بدراســـــــة تســـــــقیط وشـــــــطب واســـــــتهالك ٢٥/٥/٢٠١٧فـــــــي ) ١٣٣١٦(المشـــــــكلة بـــــــاالمر 
ــــة بك ــــة المدیری ــــرقم مــــوقعي الرمــــادي والفلوجــــة حســــب اجاب ــــي ) ١٠٢(تابهــــا الم ــــى ١١/١/٢٠١٨ف عل

ـــــة المختصـــــة المرقمـــــة  ـــــة الرقابی ـــــي ) ٦(مـــــذكرة الهیئ ـــــت المحطـــــة بكتابهـــــا ١٠/١/٢٠١٨ف ـــــد اجاب وق
ـــــاریخ ٢٤/٥/٢٠١٨فـــــي ) ١٥٨٥(المـــــرقم  ـــــل ت ـــــم قب ـــــك المـــــواد ت ـــــز تل ـــــة ١/١/٢٠١٤ان تجهی وعملی

الموقـــع المـــذكور بالكامـــل دمـــارالصـــرف تمـــت الحقـــًا ولـــم یـــتم التأكـــد مـــن وجـــود المـــواد المجهـــزة بســـبب 
-:وكما موضح في الجدول ادناه 

اسم المادةرقم الوصل وتاریخهدینار/المبلغ المصروف رقم سند الصرف وتاریخه

)٤(مواد احتیاطیة عدد ١٢/١٢/٢٠١٦في ٦/٨/٢٠١٧٤٥٧٣١٠٠٠٢٠٨في ٨٧٠

مادة) ١١(مواد احتیاطیة عدد ١٢/١٢/٢٠١٦في ٦/٨/٢٠١٨٤٤٣٢٠١٥٠٢٠٧في ٨٧١

.وقد اوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرة اعاله 
ــــر المــــرقم -ي والخــــاص بسیاســــة وزارة الكهربــــاء فــــي اســــتغالل ٢١/٦/٢٠١٨فــــي ) ١٢٩٣٠(أظهــــر التقری

-:المالحظات االتیة الطاقة الشمسیة النتاج الطاقة الكهربائیة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–٧٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الكهربائیــــة مــــن الطاقــــة الشمســــیة واقتصــــرت نشــــاء محطــــات لتولیــــد الطاقــــة إلــــم تقــــم الــــوزارة ب-اوالً 
اعمالهــــا علــــى انشــــاء محطــــات  غازیــــة لتولیــــد الطاقــــة الكهربائیــــة الرتفــــاع كلــــف تنفیــــذ محطــــات 

ــــة الشمســــیة ســــابقاً  ــــة الطاق ــــة الغازی ــــف محطــــات الطاق ــــد مقارنتهــــا بكل ــــدیوان،عن ــــد اوصــــى ال وق
قــــة الشمســـیة للقضــــاء علــــى بضـــرورة قیــــام الـــوزارة باســــناد الشـــبكة الوطنیــــة باالعتمــــاد علـــى الطا

.حمل الذروة النهاري 
ســـراف فـــي اســـتهالك للســـیطرة علـــى اإلالیوجـــد نظـــام لتفعیـــل كفـــاءة الطاقـــة المعمـــول بـــه عالمیـــاً -ثانیـــاً 

وقـــــد اوصـــــى ، الطاقـــــة الكهربائیـــــة لغـــــرض تحقیـــــق التـــــوازن بـــــین الطاقـــــة المنتجـــــة والمســـــتهلكة
ـــــدیوان ـــــل موضـــــوع كفـــــاءة الطاقـــــة المعمـــــول بـــــه عال ـــــاً بتفعی ـــــى االســـــراف فـــــي المی للســـــیطرة عل

ــــدى  ــــد واالســــتهالك ل ــــین التولی ــــوازن ب ــــق الت ــــة وتحقی ــــة الكهربائی ــــوزارة و اســــتهالك الطاق ربطــــه ال
. بقسم بمركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المقترح الن الطاقة المتجددة هي احدى ادواته

ـــاً  ـــ-ثالث ـــوزارة خطـــط وبـــرامج خمســـیة لمنافســـة ال ـــة الیوجـــد فـــي ال ـــى الطاق دول المتقدمـــة فـــي االعتمـــاد عل
وقـــد اوصــــى الـــدیوان بضـــرورة قیـــام الـــوزارة بوضـــع خطــــط ،الشمســـیة النتـــاج الطاقـــة الكهربائیـــة 

وبــــرامج خمســــیة للوصــــول الــــى نســــب متقدمــــة فــــي تــــوفیر الطاقــــة الكهروضــــوئیة عنــــد مقارنتهــــا 
.بالبلدان التي التتمتع بوفرة الطاقة الشمسیة 

ـــاً  ـــاني شـــركا-رابع ـــن عـــدم تحـــدیث تع ـــة الشمســـیة م ـــي مجـــال الطاق ـــة ف ـــادن العامل ت وزارة الصـــناعة والمع
للتطــــورات الحدیثــــة الحاصــــلة فــــي مجــــال تولیــــد الطاقــــة الكهربائیــــة مــــن معــــداتها واجهزتهــــا وفقــــاً 

ـــــة الشمســـــیة  ـــــة ، الطاق ـــــة بالطاق ـــــع الشـــــركات العامل ـــــل لجمی ـــــاجراء تأهی ـــــدیوان ب ـــــد اوصـــــى ال وق
ناعة والمعــــادن  قبــــل اعطائهــــا تــــرخیص العمــــل بالطاقــــة المتجــــددة المتجــــددة التابعــــة لــــوزارة الصــــ

.لغرض نجاح عملیة تنفیذ محطات الطاقة الشمسیة
بنتـــــائج اعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقیق الخـــــاص ٢٠/٦/٢٠١٨فـــــي ) ١٢٨٣٨( أظهـــــر التقریـــــر المـــــرقم -ك

-:المالحظات االتیة ،٢/التخصصي على محطة جنوب بغداد الغازیة 
االمریكیــــة فــــي انجــــاز ) جنــــرال الكتــــرك كلوبــــال ســــیرفس(لــــدى الشــــركة المقاولــــة ؤوجــــود تلكــــ-اوالً 

وقــــد اوصــــى الــــدیوان الــــوزارة حــــث الشــــركة علــــى انجــــاز اعمالهــــا خــــالل ، االعمــــال الموكلــــة لهــــا 
.٢٠١٨/شهر مایس الحالي لسنة

للمواصـــــــفات القیاســـــــیة المحطـــــــة بـــــــالوقود الثقیـــــــل المخـــــــالفقیـــــــام وزارة الـــــــنفط بتجهیـــــــز -ثانیـــــــاً 
)٤١٠٤٧GEL ( الخاصـــــة لشـــــركة الكتـــــرك كلوبـــــال ســـــیرفس االمریكیـــــة ، اذ ان المحطـــــات تعـــــاني

كبیـــرة فـــي اً لحـــق بهـــا اضـــرار أمـــن رداءة الوقـــود الثقیـــل والـــذي اثـــر علـــى عمـــل الوحـــدات االنتاجیـــة و 
ــــراق الوحــــدتین إغــــرف  ــــاءة الوحــــدات ) ٥، ٣(حت ــــاض كف ــــى انخف ــــل اضــــافة ال وتوقفهــــا عــــن العم

االنتاجیــــة العاملــــة علــــى الــــنفط االســــود لمخالفتــــه للمواصــــفات الفنیــــة المطلوبــــة فــــي الفحوصــــات 
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)١٣٤–٧٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ضـــرورة التنســـیق بـــین بالمختبریـــة للوقـــود الثقیـــل المجهـــز للمحطـــة الغازیـــة ، وقـــد اوصـــى الـــدیوان 
اي منتـــوج ة الـــنفط بعمـــل مـــزیج مناســـب مـــن الوقـــود الثقیـــل وزیـــت الغـــاز اووزارة الكهربـــاء ووزار 

خــــر للوصــــول الــــى اللزوجــــة المطلوبــــة لغــــرض تشــــغیل الوحــــدات االنتاجیــــة بأمــــان ورفــــع آنفطــــي 
.كفاءتها االنتاجیة من خالل الوقود المجهز للمحطة 

یــــة للمدیریـــــة العامـــــة بالبیانـــــات المالالخــــاص ١٢/٦/٢٠١٨فـــــي ) ٤٥٣١٢( أظهــــر التقریـــــر المــــرقم -ل
-:المالحظات االتیة ،٣١/٢١/٢٠١٦لتوزیع كهرباء الرصافة للسنة المنتهیة في 

ــــدینو قطــــاع عــــام -اوالً  ــــغ رصــــید حســــاب م ــــار ) ٢٥٣٠٢٠(بل ــــون دین ــــة وخمســــون (ملی ــــان وثالث مائت
ــــون دینــــار ــــار وعشــــرون ملی ــــا فــــي ) ملی ــــع الطاقــــة الكهربائیــــة ٣١/١٢/٢٠١٦كم عــــن قیمــــة بی

ملیــــون ) ١٥٥٧٥٠(مقارنــــة بالســــنة الســــابقة والبالغــــة %) ٦٢(بزیــــادة بلغــــت لجهــــات حكومیــــة
ـــون دینـــار(دینـــار  ـــة وخمســـة وخمســـون ملیـــار وســـبعمائة وخمســـون ملی ـــى عـــدم ) مائ ـــدل عل ممـــا ی

ـــــات الح ـــــة الجه ـــــة بذم ـــــة المبـــــالغ المتحقق ـــــة بمتابع ـــــام المدیری ـــــد اوصـــــى الـــــدیوان ،كومیـــــة قی وق
.الجهاتبمضاعفة الجهود في تحصیل الدیون من تلك

ــــاً  ــــة لســــنة ) ١٢٨(بلغــــت حــــاالت الســــرقة -ثانی ــــة ٢٠١٦/حال ــــة االجــــراءات القانونی ــــم تتخــــذ المدیری ول
ــــم  ــــة ل ــــة وقضــــائیة ، علمــــًا ان المدیری ــــة ابتدائی الالزمــــة بشــــأنها واالكتفــــاء بتســــجیل شــــكوى جزائی

قیمــــة وقـــد اوصــــى الـــدیوان بتتشــــكیل لجنـــة لغــــرض تحدیـــد ،تقـــم بتحدیـــد قیمــــة المـــواد المســــروقة 
.المواد المسروقة واجراء المعالجات القیدیة الالزمة الثباتها في السجالت المختصة 

وزارة الزراعة. ١١

:صدرت عنها التقاریر التالیةأ
بیانات 
مالیة

نتائج 
اعمال

زیارات دوري
تفتیشیة

مهام 
خاصة

تقاریر مهام اخرىعقود
تخصصیة

مجموع التقاریر

٧٧٤١١١٦١٢٨

- :وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
الخــاص بسیاســة وزارة الزراعــة لتطــویر الثــروة الســمكیة ٢١/٥/٢٠١٨فــي ) ١٠٥٣٠(اظهــر التقریــر المــرقم

-:المالحظات االتیة ،) ٢٠١٧ولغایة ٢٠١١(للسنوات 
المسـوقة الـى االسـواق المحلیـة فـي بغـداد والمحافظـات خـالل ) المحلیـة(قلة كمیات االسماك العراقیـة -أ

حیث تم التركیز علـى انتـاج اسـماك الكـارب فـي حـین الزالـت االسـماك ) ٢٠١٧-٢٠١١(السنوات 
الجتهـا ، العراقیة تعاني من مشكلة في عملیات التربیة واالقلمة السـباب لـم تسـتطع وزارة الزراعـة مع

وقد اوصـى الـدیوان وزارة الزراعـة والجهـات المتخصصـة معالجـة المشـاكل التـي یعـاني منهـا القطـاع 
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)١٣٤–٧٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

السمكي  وتركیز جهودها لتنمیـة االسـماك العراقیـة المهـددة بـاالنقراض وتوكیـل مهمـة تربیـة اسـماك 
.الكارب الى القطاع الخاص 

طلة على میاه الخلیج العربي لسـد الحاجـة مـن لحـوم لوحظ عدم استغالل الحدود المائیة البحریة الم-ب
ورصــیف قــاري ٢كــم) ٤٣٧,٠٧٢( االســماك البحریــة حیــث یمتلــك العــراق مســاحة مائیــة مقــدارها 

وبدًال من استغالل تلك المساحات یتم االعتماد علـى ) م٥٨( وساحل بحري طوله )٢كم٢(مساحتة 
نوعیـة ردیئـة، وقـد اوصـى الـدیوان باسـتثمار وزارة السمك البحري المستورد، والذي یكون غالبًا ذات

الزراعة القوانین الخاصة بحق العراق للصـید فـي المیـاه الدولیـة ، وتفعیـل عملیـة التعـاون والتنسـیق 
.االقلیمي بین العراق والدول المجاورة بهدف توحید نشاطاتها الستغالل الثروة السمكیة 

لغـرض ) ٢٠٠٧،٢٠١٢، ٢٠٠٦(االستثماریة خالل السنوات دراج عدة مشاریع ضمن الموازنةإتم -ج
تطـویر الثـروة السـمكیة اال انـه تبــین ان تلـك المشـاریع لـم تحقـق الهــدف مـن انشـاءها ،وقـد اوصــى 

اعــداد دراســات جــدوى اقتصــادیة عــن واقــع مشــاریع الثــروة الســمكیة قبــل البــدء بتنفیــذها بالــدیوان 
لهـا فـي حینهــا لتـوفیر متطلبـات تشــغیلها حفاظـا علیهـا مــن واسـتغالل التخصیصـات المالیـة الالزمــة 

.التقادم والتآكل واالستهالك 

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدیات العامة. ١٢

-:صدرت عنها التقاریر التالیة أ
نتائج بیانات مالیة

أعمال
تقویم دوري

أداء
مهام 
خاصة

زیارات 
تفتشیة

مهام عقود
تدقیقیة 
أخرى

مجموع التقاریرتقاریرتخصصیة

٣٩٤٤١٥٩- ١٠١١١٧

:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
-:مالحظات وزارة اإلعمار واإلسكان-أ

الخــــاص بنتــــائج اعمــــال الرقابــــة والتــــدقیق ٣٠/٤/٢٠١٨فــــي ) ٩٠٠٩(اظهــــر التقریــــر المــــرقم-اوالً 
٢٠١٦/دائــــــرة التخطــــــیط والمتابعــــــة لســــــنة-واالســــــكان ر وزارة االعمــــــار قــــــنشــــــاط معلــــــى

-:المالحظات االتیة 
عدم قیام الوزارة باتخاذ االجراءات الالزمة بشأن العدید من المشاریع المتلكئـة منـذ سـنوات سـابقة 

مشــروع منفــذ مــن قبــل دائــرة ) ٤٨(مشــروع منهــا ) ١٦٠(والمنفــذة مــن قبــل تشــكیالتها والبالغــة 
منفـذ مـن قبـل دائـرة الطـرق مشـروع ) ٧٥(مشروع منفذ من قبـل دائـرة المبـاني و) ٣٧(االسكان و

هو تنفیـذ تقـاطع ) مشروع واحد( ٢٠١٦/بینما بلغ عدد المشاریع المنجزة خالل السنةلجسور، وا
المنفذ من قبل دائرة الطرق والجسـور حیـث تـم انجـازه ٦/البطحاء على مشروع المرور السریع ط

، وقـد اوصـى الـدیوان بمتابعـة انجـاز المشـاریع المتلكئـة واتخـاذ االجـراءات ١٨/٨/٢٠١٦بتاریخ 
.زمة بشأنهاالال 
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)١٣٤–٧٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ـــــر المـــــرقم-ثانیـــــاً  ـــــائج ال٢٩/٤/٢٠١٨فـــــي ) ٨٨٥٠(اظهـــــر التقری ـــــارة الخـــــاص بنت تفتیشـــــیة الزی
ــــــــــدائرة  ــــــــــن إل ــــــــــرة م ــــــــــة ١٧/١٢/٢٠١٧ســــــــــكان میســــــــــان للفت ،٢٨/١٢/٢٠١٧ولغای

-:المالحظات اآلتیة
ــــدائرة ل)١( ــــل توقــــف نشــــاط ال ــــد علیهــــا مــــن قب ــــى المشــــاریع المتعاق إلشــــراف والمتابعــــة عل

ــــرة  ــــداد/اإلســــكاندائ ــــالغ والبغ ــــوزراء مشــــاریع ) ٥(عــــددها ب ــــس ال ــــرار مجل مشــــمولة بق
ـــرقم ـــة ال٢٠١٥/لســـنة) ٣٤٧(الم ـــدائرة متوقف ـــد أجابـــت ال علـــى استفســـارعـــن العمـــل وق

األزمـــــة (أن الســـــبب هــــو٢٤/١٢/٢٠١٧فــــي ) ١(المـــــرقمالهیئــــة الرقابیـــــة المختصــــة
ـــد مجمـــع ،قلعـــة صـــالحمجمـــع ســـكني(مشـــاریع وكمـــا فـــي )المالیـــة التـــي یمـــر بهـــا البل

ــــت ــــر، مجمــــع ســــكني لمؤسســــة الشــــهداء، ســــكني كمی ، مجمــــع ســــكني المجــــر الكبی
ـــة ـــو رمان ـــات ) مجمـــع ســـكني أب ـــى ممتلك ـــدیوان بضـــرورة المحافظـــة عل ـــد اوصـــى ال ، وق

ـــوزراء بالعمـــل بالمشـــروع  ـــس ال ـــة العامـــة لمجل ـــرار مـــن األمان المشـــروع  لحـــین إصـــدار ق
تلـــــك المشـــــاریع التنمویـــــة المتوقفـــــة فـــــي لغـــــرض تـــــوفیر الســـــیولة النقدیـــــة إلنجـــــاز

.المحافظة
مــن قبــل الشــرائح التســدیدقســاط المتــأخرةلألالهیئــة الرقابیــة المختصــةمــن خــالل تــدقیق) ٢(

فــي محافظــة المنجــز ) ١,٢/الطــابو/ةالمــدثر (الســكني لمجمــع المشــمولة مــن المــواطنین ل
وجــود وحظلــ٣٠/١١/٢٠١٧لغایــة ) ١٠٠٨(والبــالغ عــددها) A,B(میســان للعمــارات نــوع 

ولم تقـم الـدائرة بإتخـاذ ولعدة أشهر األقساط التي بذمتهممواطن متأخر عن تسدید) ٦٦٠(
اإلجـراءات القانونیـة الالزمـة بحــق الممتنعـین عـن تسـدید األقســاط المسـتحقة بعـد إحتســاب 

فـــي ) ١٤٩(ة بموجـــب كتابهـــا المـــرقمالفوائـــد  التأخیریـــة عـــن التســـدید  وقـــد أجابـــت الـــدائر 
١٢/٢/٢٠١٨فــي ) ٦٩(هیئــة الرقابیــة المختصــة  المرقمــةالعلــى مــذكرة ٢١/٢/٢٠١٨

ألقساط وٕایـداعها فـي الحسـاب الجـاري ابأن دائرة إسكان میسان یقتصر عملها على جبایة (
أوصـى ، وقـد ) بغـداد/المغلق ویتم إتخاذ اإلجراءات بحق الممتنعـین مـن قبـل دائـرة اإلسـكان

إتخــاذ اإلجــراءات القانونیــة الالزمــة بحــق الممتنعــین عــن تســدید األقســاط بضــرورة الــدیوان
.المستحقة بعد إحتساب الفوائد التأخیریة علیها

-:مالحظات وزارة البلدیات -ب
الخــــــاص بنتــــــائج اعمــــــال الرقابــــــة ٨/٤/٢٠١٨فــــــي ) ٧٣٦١(اظهــــــر التقریــــــر المــــــرقم-اوالً 

المالحظـــــات ،٢٠١٧/طات وحســـــابات مدیریـــــة مـــــاء نینـــــوى لســـــنة والتـــــدقیق علـــــى نشـــــا
-:االتیة 

اوضــــح التقریــــر المقــــدم مــــن قبــــل مســــؤول مــــاء القــــاطع الجنــــوبي فــــي محافظــــة نینــــوى ) ١(
-:االتي) القیارة وحمام العلیل والشورة وغیرها(والذي یضم

مشــــروع ومجمــــع متضــــرر نتیجــــة االحــــداث بعضــــها لــــم یتخــــذ اي اجــــراء ) ١٢(وجــــود)أ(
بخصوصـــــها والـــــبعض االخـــــر تمـــــت مفاتحـــــة محافظـــــة نینـــــوى وبعـــــض المنظمـــــات 

مــــاء -مجمــــع مــــاء تــــل الشــــوك ارفیلــــة (لغــــرض تاهیلهــــا وكمــــا فــــي امثلــــة المشــــاربع
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)١٣٤–٧٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــــد -القیــــارة  ــــدیو ،) مــــاء محطــــة الرمضــــانیات-مــــاء مكــــوك الجدی ان وقــــد اوصــــى ال
.باتخاذ ما یلزم لتاهیلها 

ان اغلــــــــــب المشـــــــــــاریع والمجمعـــــــــــات فـــــــــــي هـــــــــــذا القـــــــــــاطع تعمـــــــــــل خـــــــــــارج ) ب(
ـــــــــة وال %) ٧٥(المواصـــــــــفات بنســـــــــبة  ـــــــــل الحدیدی ـــــــــى الهیاك فهـــــــــي التحـــــــــوي عل

ة المیــــــــاه ، وقــــــــد اوصــــــــى الــــــــدیوان بــــــــاجراء یعلــــــــى محطــــــــات لترســــــــیب وتصــــــــف
علـــــــى الـــــــالزم الیصـــــــال المـــــــاء الصـــــــالح للشـــــــرب لعمـــــــوم المـــــــواطنین والحفـــــــاظ 

.الصحة العامة 
ـــــــغ) ٢( ـــــــوى بصـــــــرف مبل ـــــــار ) ١٨٤٢٩٩(قامـــــــت محافظـــــــة نین ـــــــف دین ـــــــة (ال ـــــــة واربع مائ

٢٢/٥/٢٠١٧فــــــــي ) وثمــــــــانون ملیــــــــون و مائتــــــــان وتســــــــعة وتســــــــعون الــــــــف دینــــــــار
ا مـــــــن منتســـــــبي المدیریـــــــة لتنفیـــــــذ مشـــــــروعي مـــــــد مالـــــــى اللجنتـــــــین التـــــــي شـــــــكلته

مشـــــاریع مـــــاء ناحیـــــة انابیـــــب فـــــي قضـــــاء ســـــنجار وصـــــیانة الشـــــبكات الداخلیـــــة فـــــي 
-:الشمال ضمن خطة اعادة استقرار المدن ولدینا بخصوصها االتي

بموجــــــــب ٢/١١/٢٠١٧تـــــــاخر ایـــــــداع المبلـــــــغ فــــــــي صـــــــندوق المدیریـــــــة ولغایـــــــة )أ(
ــــــــــدى مســــــــــؤولة )١١٠٤٣(وصــــــــــل القــــــــــبض المــــــــــرقم  ــــــــــغ ل ــــــــــث بقــــــــــي المبل حی

.اشهر ) ٦(الحسابات بحدود 
غایـــــــة تــــــــاریخ اعــــــــداد له المشــــــــار الیهمـــــــا أعــــــــاللـــــــم یــــــــتم تنفیـــــــذ المشــــــــروعین ) ب(

ــــــابي  ــــــر الرق ــــــین التقری ــــــى تشــــــكیل اللجنت ــــــن ســــــنة عل ــــــر م ــــــرور اكث ــــــن م ــــــالرغم م ب
ــــــــــــــــــي ) ٢٠٧٠و٢٠٦٠(بموجــــــــــــــــــب االمــــــــــــــــــرین المــــــــــــــــــرقمین ٢٦/١٢/٢٠١٦ف

ـــــــه  ـــــــن توجی ـــــــالرغم م ـــــــوى وب ـــــــب االول لمحـــــــافظ نین ـــــــب النائ والصـــــــادرین عـــــــن مكت
ــــــــد اوصــــــــى  ــــــــة ، وق ــــــــل انتهــــــــاء الســــــــنة المالی ــــــــذ المشــــــــروعین قب المدیریــــــــة بتنفی

دیوان بمراعــــــاة عــــــدم احتفــــــاظ اي موظــــــف بمبــــــالغ نقدیــــــة امانــــــة والتحقــــــق مــــــن الــــــ
. لمشروعین اعاله ومحاسبة المقصرینااسباب عدم تنفیذ 

إلى مدیریة فتیشیة التزیارة الالخاص بنتائج ٢٢/٤/٢٠١٨في ) ٨١٧٢(اظهر التقریر المرقم-ثانیاً 
- :المالحظات االتیة ،٢٠/١٢/٢٠١٧ولغایة٢/١١/٢٠١٧میسان للفترة منماء محافظة 

لم تنفذ المدیریة العدید من المشاریع بغیة تغطیة كافة المناطق بالماء الصافي لعدم توفر السیولة )١(
النقدیة لدیها والتي اقترحت المدیریة درجها ضمن خطة مشاریع محافظة میسان االستثماریة 

مركز (مشاریع  مجمعات الماء التي لم تستطع تنفیذها لنفس السبب أعاله وكما في و ٢٠١٦/لسنة
وقد اوصى ،) ربي ، ناحیة المشرح ، ناحیة كمیتالمحافظة ، قضاء المجر الكبیر ، قضاء علي الغ

الدیوان بتوفیر السیولة النقدیة لتنفیذ المشاریع المطلوبة لتغطیة حاجة السكان من المیاه الصافیة 
. الصالحة لالستعمال الیومي

المدیریة إلى تواآللیات مع عدد الموظفین بعنوان سائق مما اضطر عدم تناسب عدد السیارات)٢(
)٤٧(أكثر من سیارة واحدة ومع هذا اإلجراء ما زال هناك)سائق(الموظفین بعنوانتسلیم عدد من 
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)١٣٤–٨٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

٢١/١٢/٢٠١٥في ) ٣٤٢٧(لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم خالفاً لیة آسیارة و 
وقد اوصى الدیوان ،)تسلیم سیارة واحدة الكثر من سائق بدون سائقال یتم (والذي ینص على 

بضرورة مفاتحة الجهات المعنیة لنقل الموظفین ممن هم بعنوان سائق من الدوائر التي فیها فائض 
. ناسب مع عدد السیارات واآللیات تلغرض سد الشاغر أو فتح باب التعیین لسد حاجة المدیریة لی

تفتیشیة إلى مدیریة بلدیة الزیارة الالخاص بنتائج ٢٤/٤/٢٠١٨في ) ٨٥٣٦(التقریر المرقماظهر -ثالثاً 
المالحظات ،٢٦/٢/٢٠١٨ولغایة١٣/٢/٢٠١٨لمدیریة بلدیات میسان للفترة من التابعةالمیمونة
- :االتیة 

في أماكن غیر الذبحالى القیام بعملیة أدىمما صحیة وعصریةنشاء مجزرة اعدم قیام البلدیة ب)١(
) ١٦٥(رقم إدارة البلدیات لقانون) ٤٦(المادة من ) ١٢- أوالً (للفقرة مخصصة لذلك خالفًا 

إنشاء مجازر صحیة وعصریة ومنع الذبح خارجها (والتي مضمونها )المعدل(١٩٦٤/لسنة
).وتأمین سالمة اللحوم من الناحیة الصحیة وخزنها ونقلها من المجازر الى األسواق

نع عملیة ذبح الحیوانات في وقد اوصى الدیوان بضرورة انشاء مجزرة صحیة وعصریة لم
.غیر مخصصة لذلكأماكن 

لألمالك العائدة لها االمر الذي أدى الى عدم تمكن ٢٥/ال تتوفر لدى البلدیة صور قیود نموذج)٢(
بان البلدیة لماً الهیئة الرقابیة المختصة من التأكد من صحة المعلومات المثبتة في السجل ، ع

خرها الكتاب آقد خاطبت مالحظیة التسجیل العقاري في المیمونة بعدة كتب رسمیة كان 
ولم یتم االستجابة لها من قبل المالحظیة بحجة ان السجالت ٩/٨/٢٠١٧في ) ٥٩١٦(المرقم

یة تكثیف المخاطبات مع مالحظبوقد اوصى الدیوان ،غیر متوفرة لتزویدها بصور قیود امالكها 
ومدیریة التسجیل العقاري في میسان ان لزم االمر لغرض تزوید التسجیل العقاري في المیمونة 

.لجمیع األمالك العائدة لها٢٥/البلدیة بصور قیود نموذج
اعمــــال الرقابــــة والتــــدقیق الخـــاص بنتــــائج ٢/٥/٢٠١٨فــــي )٩٠٣٨(اظهــــر التقریــــر المــــرقم–رابعـــاً 

ــى سیاســة و  ــاه االعمــار واالســكانزارة التخصصــي عل ــوفیر المی ــي ت ـــات واالشــغال العامــة ف والبلدی
الصالحة للشرب وٕانشـاء محطـات  ومجمعات التصفیة وٕانشاء شبكات الماء الصالح للشرب والمـاء 

-:المالحظات االتیة ،الخام في المحافظات
بشــــــبكات المــــــاء )القــــــرى واالریــــــاف(عــــــدم شــــــمول بعــــــض ســــــكان محافظــــــات العــــــراق) ١(

ـــــبعض الصـــــا ـــــر المخـــــدومین ل ـــــي اعـــــداد الســـــكان غی ـــــد ف ـــــوحظ تزای ـــــث ل لح للشـــــرب حی
وصـــــــــــلت نســـــــــــبة وقـــــــــــد) ٢٠١٧ولغایـــــــــــة ٢٠١٤(مـــــــــــن المحافظـــــــــــات للســـــــــــنوات 

ــــــداد  ــــــي اطــــــراف بغ ــــــر المخــــــدومین ف ــــــال الســــــكان غی ــــــى ســــــبیل المث ــــــىعل )%٣٨(ال
، وقـــــد اوصـــــى الـــــدیوان بانشـــــاء شـــــبكات مـــــاء للمنـــــاطق مـــــن عـــــدد الســـــكان الكلـــــي

.كافة من اجل شمول كافة المواطنین بخدمة المیاه الصالحة للشرب 
شـــــــمل الفحوصـــــــات الكیمیائیـــــــة والبكترویلوجیـــــــة ت(عـــــــدم وجـــــــود مختبـــــــرات متكاملـــــــة ) ٢(

فـــــــي بعـــــــض مشـــــــاریع تصـــــــفیة میـــــــاه الشـــــــرب حیـــــــث بلغـــــــت نســـــــبتها ) والفیزیاویـــــــة
باالضــــــافة الــــــى وجــــــود مشــــــاریع التمتلــــــك ، المشــــــاریعمــــــن اجمــــــالي عــــــدد%) ٥٤(
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)١٣٤–٨١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

مـــــــن اجمـــــــالي عـــــــدد المشـــــــاریع %) ٣٧(مختبـــــــرات اصـــــــًال والتـــــــي بلغـــــــت نســـــــبتها 
ــــــذا ال یعطــــــي مؤشــــــر  ــــــواطنینعــــــن اً وه ــــــزة للم ــــــاه المجه ، وقــــــد مــــــدى صــــــالحیة المی

ـــــــي جمیـــــــع المشـــــــاریع والمجمعـــــــات  ـــــــة ف ـــــــرات متكامل ـــــــدیوان بانشـــــــاء مختب اوصـــــــى ال
ــــــ ــــــرة ف ــــــك ألهمیتهــــــا الكبی ــــــوذل ــــــتج ولكشــــــف أی ــــــاء المن ــــــة الم ــــــة نوعی ــــــة ةي معرف حال

.تلوث بشكل مباشر
ــــر فــــي )  ٣( ــــاً نوجــــود تبــــاین كبی الــــى اجمــــالي عــــدد النمــــاذج ســــب النمــــاذج الفاشــــلة بكتریولوجی

المركــــزي ارة الصــــحة مقارنــــة بنتــــائج المختبــــروز /لــــدائرة الصــــحة العامــــةالكلیــــة المســــحوبة 
یشــــیر الــــى عــــدم معرفــــة الواقــــع امــــم، یات العامــــةوزارة االعمــــار واالســــكان والبلــــد/الــــوطني 

ـــي لفحوصـــات المیـــاه المنتجـــة مـــن المشـــاریع  عـــدم دقـــة الفحوصـــات التـــي تجـــرى مـــن و الفعل
ــــاه الشــــرب ــــل الجهــــات المختصــــة ذات الصــــلة بمی ــــث اشــــرت فحوصــــات وزارة الصــــحة قب حی

، فشـــل العدیـــد مـــن النمـــاذج وعـــدم صـــالحیة میـــاه الشـــرب وخاصـــة فـــي المحافظـــات الجنوبیـــة
ــــاء  ــــة العامــــة للم ــــین وزارة الصــــحة والمدیری ــــة مشــــتركة ب ــــدیوان بتشــــكیل لجن ــــد اوصــــى ال وق
ـــأثیره  ـــة الموضـــوع وت ـــك ألهمی ـــاء وذل ـــائج فحوصـــات الم ـــي نت ـــاین ف ـــى أســـباب التب ـــوف عل للوق

.المباشر على صحة المواطنین 
لـى الحصـص ضعف اجراءات مـدیریات المـوارد المائیـة فـي المحافظـات فـي معالجـة التجـاوزات ع)  ٤(

المائیة وانتشار اقفاص وبحیـرات االسـماك علـى حـوض االنهـر ممـا ادى الـى حصـول نقـص فـي 
االمـر الـذي اثـر سـلبًا علـى ) streamdown(المیـاه وتلوثهـا للمحافظـات والمنـاطق التـي تلیهـا

مشاریع تصفیة المیاه بسبب انخفاض مناسیب المیاه الواصلة الى مآخذها ، وقد اوصى الـدیوان 
بتفعیل اجراءات مدیریات الموارد المائیة في معالجة التجاوزات على الحصـص المائیـة مـن خـالل 

.وضع اجراءات رادعة بحق المتجاوزین 
رها اقــــــــــــدممشــــــــــــروع لتصــــــــــــفیة المیــــــــــــاه بكلفــــــــــــة اجمالیــــــــــــة ) ٣٠(عــــــــــــدم اكمــــــــــــال )٥(

ترلیونـــــــان وتســـــــعة وثالثـــــــون ملیـــــــار ومائتـــــــان واربعـــــــة (ملیـــــــون دینـــــــار ) ٢٠٣٩٢٢٤(
علـــــى الـــــرغم مـــــن مـــــنح مـــــدد اضـــــافیة تزیـــــد عـــــن مـــــدة العقـــــد ) لیـــــون دینـــــاروعشـــــرون م

مــــــن مــــــدة العقــــــد االمــــــر %) ٢٠٠(االصــــــلى وقــــــد وصــــــلت فــــــي بعــــــض المشــــــاریع الــــــى 
الـــــــذي ادى الـــــــى اســـــــتمرار وجـــــــود نقـــــــص فـــــــي المیـــــــاه الصـــــــالحة للشـــــــرب المجهـــــــزة 

-:مایليللمواطن ، وقد اوصى الدیوان بتشكیل لجنة تحقیقیة للوقوف على 
ـــــاریخ اســـــب) أ( ـــــى ت ـــــرغم مـــــن مـــــرور فتـــــرات كبیـــــرة عل ـــــى ال اب عـــــدم انجـــــاز المشـــــاریع عل

ـــــــتخلص هانتهـــــــاء المـــــــدد االصـــــــلیة واالضـــــــافیة لهـــــــذ العقـــــــود واالســـــــراع بانجازهـــــــا لل
وجـــــــوب احالـــــــة المشـــــــاریع بوقـــــــد أوصـــــــى الـــــــدیوان، مـــــــن مشـــــــكلة شـــــــحة المـــــــاء

.المستقبلیة الى شركات رصینة وذات خبرة في هذا المجال 
تشـــــــــغیل وحـــــــــدات انتـــــــــاج المـــــــــاء العاملـــــــــة بالطاقـــــــــة الشمســـــــــیة ســـــــــباب عـــــــــدم أ) ب(

باالضــــــافة الــــــى الوقــــــوف علــــــى اســــــباب عــــــدم او نهائیــــــاً اولیــــــاً والمســــــتلمة اســــــتالماً 
.من كلفة العقد%) ٨١(نسبة اكمال باقي الوحدات على الرغم من صرف 
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)١٣٤–٨٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــــــرقم-خامســــــاً  ــــــر التقریــــــر الم ــــــال الرقابــــــة ١٤/٥/٢٠١٨فــــــي ) ٩٨١١(اظه الخــــــاص بنتــــــائج اعم
المالحظـــــات ،٢٠١٧/أنشـــــطة وحســـــابات مدیریـــــة  بلدیـــــة الزبیـــــر لســـــنة والتـــــدقیق علـــــى 

-:االتیة 
ــاء الواقعــة اریفبلغــت مصــ)١( ــاطق واألحی ــات واألعمــال الزراعیــة للمن أعمــال التنظیــف ورفــع النفای

ومائـــة وأربعـــة اتخمســـة ملیـــار (ألـــف دینـــار ) ٥١٢٤٩٦٩(یـــة ضـــمن الرقعـــة الجغرافیـــة للبلد
صـــرفت مـــن والتـــي٢٠١٧/لســـنة) دینـــارلـــفأوعشـــرون ملیـــون وتســـعمائة وتســـعة وســـتون 

ومــنعلــى حســابات جاریــة دائنــة وقیــدتصــرةاألقــالیم لمحافظــة البوتنمیــةالبلدیــةتخصیصــات 
للقــاطع الشــمالي والجنــوبي للقضــاء مــن قبــل الهیئــة الرقابیــة المختصــة خــالل الزیــارة المیدانیــة 

-:أتيمایوحظل٢٥/١٠/٢٠١٧ضمن الرقعة الجغرافیة للبلدیة بتاریخ 
أنقاض البناء وهیاكـل الحدیـد وتجمعالفرعیة المناطقفيالحاویات قلةانتشار النفایات نتیجة )أ(

خالفـاً والسیارات المسـتهلكة بصـورة عشـوائیة وبكمیـات كبیـرة فـي منـاطق مختلفـة مـن القضـاء 
نصـت التـي) المعدل(١٩٦٤/لسنة)  ١٦٥(من قانون إدارة البلدیات رقم ) ١-أوالً -٤٦(للمادة 
المضــرة والملوثــة تنظیــف الشــوارع والمحــالت العامــة ورفــع األوســاخ واالزبــال والمــواد (علــى

،)والمقلقة للراحة العامة وحرقها أو جمعهـا فـي محـالت ال تـؤثر علـى صـحة وراحــة المـواطنین
اإلجراءات الالزمة من اجل رفـع تلـك األنقـاض عـن تخاذإ و الحاویاتبتوفیر وقد اوصى الدیوان

.القضاء
المنــاطق والشــوارع الت فــي الشــوارع الرئیســیة وافتقــارعملیــة التشــجیر وغــرس الشــتقتصــرتإ)ب(

) ١٨(المـرقم ر الهیئـة الرقابیـة المختصـةاستفسـاعلـىالبلدیـة إدارةجابـةإوكانـتالفرعیة لهـا 
وقــد ،بســبب أعمــال المجــاري وتنفیــذ االعمــال الجانبیــة للرصــیف ان ذلــك ٣/١/٢٠١٨فــي 

.التشجیر وغرس الشتالتبعملیةبشمول المناطق والشوارع الفرعیة اوصى الدیوان
عملیــات علــىالمختصــةاشــراف الجهــات وبــدونالمجــازرخــارجالحیوانــات ذبــحعملیــةتمتــ)ج(

١٩٦٤/لســـنة )  ١٦٥(مــن قــانون إدارة البلــدیات رقــم ) ١٢-أوالً -٤٦(للمــادة خالفــاً الــذبح 
أمینعلى البلدیة إنشاء مجازر صحیة وعصـریة ومنـع الـذبح خارجهـا وتـ(التي تنص ) المعدل(

ر الهیئـــة الرقابیـــة البلدیـــة علـــى استفســـاأجابـــتوقـــد) ة الصـــحیة ســـالمة اللحـــوم مـــن الناحیـــ
مــن قبــل محافظــة نشــاءبســبب وجــود مجــزرة قیــد اإل ٣/١/٢٠١٨فــي ) ١٨(رقمالمــالمختصــة

قبــل مــنمجـزرةالإنجــازبمتابعـةوقــد اوصـى الــدیوان،البصـرة مــن تخصیصـات تنمیــة االقـالیم 
.اللجنة المشرفة

حـانوت ،مشـاتل (مأجور) ٣٠٤(البلدیة البالغ عددهاالمستحقة بذمة مستأجري أمالك ونالدیبلغت)٢(
وســـبعة عشـــر ائةملیـــار وتســـعم(ملیـــون دینـــار) ١٩١٧( مبلـــغ ٣١/١٠/٢٠١٧لغایـــة )خالـــ....

تحصــیل فــيالزمــةالجــراءاتدون اتخــاذ اال،ســنوات ) ١٠-١(مــن مــدتهاتتــراوح) رملیــون دینــا
تفاصـیل وأدنـاه،) المعـدل(١٩٧٧/لسـنة ) ٥٦(رقمالحكومیةدیونها وفق قانون تحصیل الدیون 

-:الدین أعاله
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)١٣٤–٨٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

)دینارملیون(المبلغالدیننوع

١٢٠٠وقودمحطةدیون

١٣٦متوفینأشخاصدیون
٣٢جداقدیمةدیون

٣١٤متفرقةدیون
٢٣٥صناعیةعرصاتدیون

١٩١٧المجموع
.ببذل الجهود واتخاذ اإلجراءات القانونیة من اجل الحصول على تلك الدیون وقد اوصى الدیوان

وزارة الهجرة والمهجرین.١٣

-:صدرت عنها التقاریر التالیة أ
مجموع التقاریرتقاریرتخصصیةزیارارت تفتشیةتقاریر دوریةنتائج أعمال

٣- ١١١

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
ـىعلــقوالتدقیــةالرقابـعمــالنتـائج أالخـاص ب٢٣/٤/٢٠١٨فـي ) ٨٣٥٠(اظهر التقریر المـرقم -أ

مـا ،٢٠١٧/الجانـب األیسـر لسـنة/ أنشطة وحسابات مكتب الهجرة والمهجرین في محافظـة نینـوى
-:یلي

وجــود العدیــد مــن المــواد المعــادة مــن قبــل وكــالء المــواد الغذائیــة ومركــز اســتقبال النــازحین لــم یــتم 
رة علیهـا بضـمنها فقـد السـیطأتنظیم مستندات إدخال مخزني بها وٕاعادة تثبیتها فـي السـجالت ممـا 

ة حصـران ولـم تـتمكن الهیئـة الرقابیـمبـردات وخـیم و ة سریعة ومـراوح و سل) ٥٥(بطانیة و) ١٨٣٩(
.المختصة من جردها بسبب سوء توظیبها، وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في ذلك

الخـاص بالزیـارة التفتیشـیة لمخـازن وزارة الهجـرة ٢/٥/٢٠١٨فـي ) ٩٠٧٤(المـرقم اظهر التقریر -ب
-:اآلتیةالمالحظاتوالمهجرین في الشالجیة،

علـى النـازحین ) دولیـةمحلیة و (جهات خارجیة تأخر الوزارة في توزیع الهدایا المستلمة من -أوالً 
فــي ) ١٠٥(بــالرغم مــن االحتیــاج اإلنســاني لتلــك المــواد وقــد بینــت الــوزارة بإجابتهــا المرقمــة 

بأنه تم توزیع قسم من هذه الهدایا وما زال قسـم منهـا مخـزون فـي المخـازن ٢٨/٥/٢٠١٧
.ع الهدایا على النازحینوالعمل جاري بتجهیزها، وقد أوصى الدیوان باإلسراع في توزی

قیام الـوزارة بـإجراء عملیـة فحـص المـواد المجهـزة مـن قبـل التجـار والمحـتفظ بهـا علـى سـبیل -ثانیاً 
األمانــة فــي مخــازن الــوزارة لغــرض قبولهــا وتوزیعهــا علــى العوائــل النازحــة بعــد اكتمــال العــدد 

منفـردة ممـا یـؤدي الـى الكلي لتلك المواد ولـیس لكـل وجبـة مجهـزة مـن مـواد اإلغاثـة بصـورة 
التأخر في تجهیز المواد واحتمالیة تعرضها للتلف باإلضافة الى عدم استخدام مستندات لتلـك 

حیــث تــم اســتخدام وصــوالت أمانــة ال تحمــل أرقــام ســواء كانــت ) ســبیل األمانــة(المــواد علــى 
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)١٣٤–٨٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

والت مطبوعة أو یدویة وبالتالي یصعب السیطرة على تلك الوصـوالت ویـتم تسـجیل تلـك الوصـ
في سجل مساعد ولـم یـتم تدقیقـه مـن قبـل قسـم التـدقیق الـداخلي وقـد بینـت الـوزارة بإجابتهـا 

بأنه یـتم إجـراء عملیـة فحـص تلـك المـواد مـن قبـل لجنـة ٢٨/٥/٢٠١٧في ) ١٠٦(المرقمة 
الفحــص بعــد إكمــال الوجبــات حســب محاضــر الشــراء المصــادق علیهــا مــن قبــل الــوزیر، وقــد 

.هیز المواد و حسب الوجبات واستخدام وصوالت أمانة مرقمةأوصى الدیوان بفحص وتج
تشـغل مسـاحة ) الولیـد للتجـارة والمقـاوالتقصـر (سالت غذائیة مستلمة من شركة مازالت هناك -ثالثا

والتـي صـدر حكـم قضـائي مـن محكمـة البـداءة المختصـة بنظـر ) ١٠(واسعة مـن المخـزن رقـم 
علــى عــدم إلــزام وزارة الهجــرة ٢٨/٣/٢٠١٧ي فــ) ٢٠١٧/ب/٧٨(الــدعاوى التجاریــة والمــرقم 

عــن بصــرف مســتحقات الشــركة أعــاله وعــدم اســتالمها كونهــا غیــر مطابقــة للمواصــفات فضــالً 
انه تم استالم تلك المواد وٕادخالها للمخـازن علـى سـبیل علماً وجود اختالف في الوزن والمنشأ 

م الموضـــوع ورفـــع تلـــك ، وقـــد أوصـــى الـــدیوان باإلســـراع بحســـ٢٦/٥/٢٠١٦األمانـــة بتـــاریخ 
.السالت

الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على أعمـال ٢٦/٦/٢٠١٨في ) ١٣٢٢٢(اظهر التقریر المرقم -ج
اللجنة العلیا إلغاثة وٕایواء العوائل النازحة جراء العملیات اإلرهابیة عن سلف لجان توزیع المنح المالیـة 

المالحظــات ، ٣١/٥/٠١٥٢لغایــة ١/٧/٢٠١٤علــى العوائــل النازحــة ضــمن محافظــة بغــداد للفتــرة مــن 
-:اآلتیة

ــى -أوالً  ــع المــنح عل ــالغ الســلف المخصصــة لتوزی ــام بعــض المــوظفین فــي فــرع الكــرخ باســتخدام مب قی
.إداریة تخولهم بذلكلمصاریف اإلداریة دون وجود أوامرالنازحین لتسدید بعض ا

بجــانبي الكــرخ و فــي محافظــة بغــداد) ملیــون دینــار(بلــغ عــدد العوائــل النازحــة المســتحقة منحــة -ثانیــاً 
ـــواردة أســـمائهم ضـــمن قـــوائم التوزیـــعالرصـــافة اســـتناداً  ـــودرة / الـــى عـــدد العوائـــل النازحـــة وال الب

ــــرقم ) ٣٦٤٥٩( ــــاب الم ــــات والبحــــوث بالكت ــــرة المعلوم ــــة دائ ــــة بإجاب ــــة المرفق ــــي ) ١٣٢(عائل ف
حـین أن ، فـي ) الكـرخ و الرصـافة(الى كتب إرسال تلك القوائم الـى فرعـي واستناداً ١٧/١/٢٠١٨

فــي ) ١٠٣(إجمــالي المبــالغ الممنوحــة كســلف الــى لجــان التوزیــع بموجــب إجابــة الــوزارة المرقمــة 
تسعة وأربعون ملیار ومائة وثالثة وأربعـون ملیـون (ملیون دینار ) ٤٩١٤٣(بلغت ٣/١٢/٢٠١٨

ئـل مما یشیر الى منح سلف بمبالغ أعلى مـن المبـالغ المسـتحقة، علمـا أن العدیـد مـن العوا) دینار
)ملیون دینـار(مبالغ اقل من اعن استالم البعض اآلخر منهالنازحة لم تستلم المنح المالیة فضالً 

مــن الهیئــة الرقابیــة المختصــة تمكن تــوفقــا للضــوابط المقــررة مــن قبــل اللجنــة التنفیذیــة، علیــه لــم 
ثلــة بقــوائم تحدیــد المبــالغ المصــروفة وتحدیــد الفــرق لعــدم تقــدیم األولیــات الخاصــة بالصــرف المتم

لدى الموظفین الذین مازالت بذمتهم مبالغ مالیة وعلـیهم دعـاوى قانونیـة مقامـة، ) البودرة(التوزیع 
الـــى الوحـــدة ٢١/١/٢٠١٨فـــي ) ٧(إذ تـــم توجیـــه استفســـار الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة المـــرقم 

د التقریــرالحســابیة بخصــوص الفــرق الحاصــل بالزیــادة أعــاله ولــم تــتم اإلجابــة لغایــة تــاریخ إعــدا
.من قانون دیوان الرقابة المالیة االتحادي) رابعاً /٢(للمادة خالفاً الرقابي
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)١٣٤–٨٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

بموجـب األمـر الـوزاري وتـم اعتبـاره مسـتقیالً ٣/١١/٢٠١٥قیام احد الموظفین بترك العمل بتـاریخ -ثالثاً 
ومـــا زالـــت بذمتـــه مبـــالغ مالیـــة وحســـب ســـجالت الوحـــدة ١٧/١٢/٢٠١٥فـــي ) ٥٨٧٧(المـــرقم 

بضــمنه ) تســعة ملیــارات وواحــد وثمــانون ملیــون دینــار(ملیــون دینــار ) ٩٠٨١(الحســابیة مقــدارها 
دینـار ملیـون) ٢٧٥٥(السلفة الممنوحة له ألغراض توزیعها للنازحین فـي محافظـة بغـداد البالغـة 

دون اتخــاذ اإلجــراءات التحقیقیــة الالزمــة ) ملیــاران وســبعمائة وخمســة وخمســون ملیــون دینــار(
ــدائرة القانونیــة بكتابهــ ــك بموجــب إجابــة ال ــي بذمتــه وذل المــرقم ابخصوصــه وتضــمینه المبــالغ الت

علــى قــرار المحكمــة المختصــة بــالنظر بقضــایا النزاهــة، علمــا انــه بنــاءاً ٦/٢/٢٠١٨فــي ) ١٥٨(
فـي ) ١ق/١٣٤١(دائـرة التحقیقـات بـالرقم /در بحق الموظف أمر استقدام من قبـل هیئـة النزاهـةص
١/١١/٢٠١٧.

.وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في الفقرات أعاله

مواردالمائیةوزارة ال. ١٤

-:صدرت عنها التقاریر التالیة أ
زیارات يدور نتائج أعمالبیانات مالیة

تفتیشیة
مهام تدقیقیة 

اخرى
مجموع تقاریرتخصصیة

التقاریر

٤٢٢١١٠١٢٠

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
تفصــیلي عــن اعمــال الرقابــة التقریــر الالخــاص بنتــائج ٢٥/٤/٢٠١٨فــي ) ٨٥٧٤(اظهــر التقریــر المــرقم–أ 

والتــدقیق التخصصــي علــى سیاســة وزارة المــوارد المائیــة فــي تنفیــذ مشــاریع الســدود والخزانــات للفتــرة مــن 
-:ت االتیةالمالحظا،) ٢٠١٧ولغایة ٢٠١٤(

عدم االستفادة من الطاقـات الخزنیـة الحالیـة للسـدود الصـغیرة فـي تـوفیر المیـاه للقطاعـات الحیویـة –اوالً 
تــوفیر میــاه الشــرب للمــواطنین ، تــأمین المیــاه الالزمــة لــري االراضــي الزراعیــة، ، تخــزین (المختلفــة 

٢٠٠٣ذ عـام منـ(علمـًا ان تلـك السـدود قـد كلـف انشـائها ) المیاه لالستفادة منها في مواسم الشـحة
ثالثـة (ملیـون دینـار ) ٩٣٤٠٤(مبـالغ باهضـة بلـغ مجموعهـا ) إعـداد التقریـر الرقـابيولغایة تـاریخ

، وقـــد اوصـــى الـــدیوان الهیئـــة العامـــة للســـدود ) وتســـعون ملیـــار واربعمائـــة واربعـــة ملیـــون دینـــار 
یــاه للقطاعــات والخزانــات االســتفادة مــن الطاقــات الخزنیــة الحالیــة للســدود الصــغیرة فــي تــوفیر الم

.الحیویة المختلفة ضمن المحافظات التي انشأت فیها تلك السدود
ــــاً  ــــذ -ثانی ــــات مــــن تنفی ــــة العامــــة للســــدود والخزان ســــد مــــن ســــدود الحصــــاد ) ٢٣(عــــدم تمكــــن الهیئ

ویعـــــود ) ٢٠١٧-٢٠١٣(مدرجـــــة ضـــــمن الخطـــــة الخمســـــیة لـــــوزارة المـــــوارد المائیـــــة لالعـــــوام 
ـــ ـــذ اغلبهـــا ال ـــك الســـدود الســـبب وراء عـــدم تنفی ى عـــدم اعـــداد دراســـة جـــدوى فنیـــة واقتصـــادیة لتل

ــــق خــــزین اســــتراتیجي للمــــوارد المائیــــة بمقــــدار  ــــون م) ٦٢,٠٩(ممــــا ادى الــــى عــــدم تحقی ٣ملی
تقریبــــًا هــــذا باالضــــافة الــــى غــــرق بعــــض المشــــاریع الزراعیــــة المنفــــذة علــــى الحــــدود العراقیــــة ، 

د والخزانــــات باعــــداد دراســــات جــــدوى وقــــد اوصــــى الــــدیوان بضــــرورة قیــــام الهیئــــة العامــــة للســــدو 
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)١٣٤–٨٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ـــة لالعـــوام  ـــواردة ضـــمن خطـــة وزارة المـــوارد المائی ـــوب تنفیـــذها وال فنیـــة واقتصـــادیة للســـدود المطل
)٢٠١٧-٢٠١٣. (

وجــود العدیــد مــن التجــاوزات علــى االنهــر الرئیســیة والفرعیــة وفــي عمــوم محافظــات العــراق والمتمثلــة -ثالثــاً 
بحیــرة امــا اقفــاص ) ١٩٧٠(یــث بلــغ اعــداد البحیــرات المتجــاوزة ح) بحیــرات واقفــاص االســماك( بـــ 

ان هـذه التجـاوزات تسـبب حرمـان اراضـي زراعیـة تقـدر قفص علماً ) ٦٧٧(االسماك فقد بلغ عددها 
دونم مـن المیـاه ، وقـد اوصـى الـدیوان وزارة المـوارد المائیـة ) ٦٣٥٥٨,٨-٣١٧٧٩,٤(ـمساحاتها بـ

ــة بحیــرات واقفــاص االســماك المتجــاوزة هــذا باالضــافة الــى تطبیــق التنســیق مــع وزارة الزراعــة الزال
.اجراءات قانونیة وعقوبات رادعة بحق المتجاوزین 

عمـال الرقابـة والتـدقیق علـى أنشـطة انتـائج الخـاص ب٢٩/٤/٢٠١٨فـي ) ٨٧٩٧(اظهر التقریر المـرقم–ب 
-:المالحظات االتیة ،٢٠١٦/ وحسابات مدیریة الموارد المائیة في محافظة ذي قار للسنة 

ولـم تقـم ) الـرش والتنقـیط(الـري الحـدیث وسـائلإسـتخدام المدیریة التكنولوجیا الحدیثـة بعتمدلم ت-اوالً 
ســتغالل أكبــر المســاحات لوجیــا فــي الــري إلو التكنتلــك لحــث المــزارعین علــى إســتخدام بنشــاطات

یـة فـي إجابتهـا علـى إستفسـار الهیئـة وقـد بینـت المدیر من المیـاه االروائیـةةالزراعیة بكمیات قلیل
بأن عدم إستخدام وسائل الري الحدیث من قبـل ٢١/١٢/٢٠١٧في ) ٢(الرقابیة المختصة المرقم 

وقـد اوصـى ، المزارعین نتیجة لعدم توفر تلك الوسائل مـن قبـل دوائـر وزارة الزراعـة فـي المحافظـة 
ــدیوان ــةال ــام بحمــالت التوعی حــدیث وحــث المــزارعین علــى إســتخدام الــري الوســائل ســتخدام إلالقی

.والسعي لتوفیرهالوجیا الحدیثة في سقي أراضیهمو التكن
و١٨(ســماك غیــر المجــازة قفــاص العائمــة المســتخدمة لتربیــة األســماك واألبلــغ عــدد بحیــرات األ-ثانیــاً 

ــم تقــم المدیریــة بتبلیــغ و علــى التــوالي ) ٢٢ صــحابها علــى ضــرورة رفــع تلــك التجــاوزات واقامــة أل
إلرواء األراضــي الزراعیــةدعــاوي قضــائیة ضــدهم بســبب تجــاوزهم علــى الحصــص المائیــة المقــررة 

فــــي ) ١٤(وقـــد بینــــت المدیریــــة فــــي إجابتهــــا علــــى إستفســــارالهیئة الرقابیــــة المختصــــة المــــرقم 
یـة الزراعـة ، وقـد اوصـى الـدیوان قامة الدعاوى القانونیـة تـتم مـن قبـل مدیر إبأن ٢١/١٢/٢٠١٧

.بضرورة إزالة جمیع البحیرات غیر المجازة وٕاقامة الدعاوي القضائیة بحق الممتنعین عن إزالتها
ول إشتغال لمحطات الضخ العاملة في مشروع الدوانیش البالغ عـددها الم تقم المدیریة بتنظیم جد-ثالثاً 

سـداد أغلـب ٕانین مما تسبب في تهـدم وانهیـار و محطات وتقسیم الحصص المائیة على المزارع) ٥(
راضـیهم إضـافة أفـي نفـس الوقـت لسـقي إلقبـال جمیـع المـزارعین القنوات الرئیسیة والفرعیة نتیجـة 

لــى نشــوب النزاعــات العشــائریة بــین المــزارعین بســبب إســتغالل جمیــع الحصــة المائیــة مــن قبــل إ
صــى الــدیوان بتنظــیم جــداول إشــتغال لجمیــع القنــاة ، وقــد او لمــزارعین الواقعــة أراضــیهم فــي صــدرا

.محطات مشروع الدوانیش لتقسیم الحصص المائیة بین المزارعین
ملـوث بیئـي ) ٩٦(هـوار نهـر والمبـازل واألبلغ عدد الملوثات البیئیة التي تطرح مخلفاتهـا فـي األ -عاً ــراب

مدیریة البیئة في محافظـة ذي قـار لفـرض وٕاعالملرفعها الالزمةاإلجراءاتلم تقم المدیریة باتخاذ 
بـإعالم مدیریـة البیئـة ، وقـد اوصـى الـدیوان غرامات مالیة على الجهـات المتسـببة لتلـك التلوثـات
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)١٣٤–٨٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

في محافظة ذي قار ورفع تلك التجـاوزات واقامـة الـدعاوي القضـائیة بحـق الجهـات الملوثـة للمیـاه 
.روائیة ومقاضاتها قانونیاً اإل 
الــذین قــاموا بــردم شــاطئ الفــرات فــي المــواطنینالمدیریــة اإلجــراءات القانونیــة بحــق تتخــذلــم -خامســاً 

وقـد األضـرار الحاصـلة فـي النهـر التعویض عن بتهم ولم تقم بمطالب، منطقة العرجة في ناحیة أور
ــــى إستفســــار ــــا عل ــــي إجابته ــــة ف ــــت المدیری ــــرقم بین ــــة المختصــــة الم ــــة الرقابی ــــي ) ٥٣(الهیئ ف

تحریك شكوى الى مكتب التحقیق القضائي الثاني بموجب كتـاب المدیریـة بأنه تم٢١/١٢/٢٠١٧
قانونیــــة بحــــق ال، وقــــد اوصــــى الــــدیوان إتخــــاذ اإلجــــراءات ١٠/٢/٢٠١٦فــــي ) ١٩٩٦(المــــرقم 

.المتسببین في ردم شاطئ الفرات ومطالبتهم برفع التجاوز
) ري/٦٣٣٤(المرقمـة )مـارةب نیسـان دبـل قآبیـك (ن مصـیر اآللیـة نـوع مـالمدیریـة تتحققلم -سادساً 

ن المجلــس المــذكور قــد بــالرغم مــن إ٢١/٦/٢٠٠٣والمنســبة إلــى مجلــس قضــاء الناصــریة منــذ 
الســیارة مصــیربهعلمــبعــدم ٣١/٣/٢٠١٥فــي ) ٢٦٠٧(أجــاب المدیریــة بموجــب كتابــه المــرقم 

فــي ) ٥٨(الهیئــة الرقابیــة المختصــة المــرقمولــم تقــم المدیریــة باإلجابــة علــى إستفســارالمــذكورة
من قانون دیوان الرقابة المالیـة ) رابعا-٢(بهذا الخصوص، خالفا الحكام المادة ٢١/١٢/٢٠١٧

.، وقد اوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرة اعاله) المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١(االتحادي رقم 
ــر المــرقم–ج  ــارة ال٢١/٥/٢٠١٨فــي ) ١٠٥٤٨(اظهــر التقری ــائج الزی ــرةدإلــىتفتیشــیةالخــاص بنت إدارة ائ

/ ٢١مـنللفتـرةألهـواراإنعـاشمركـز إلـىالتابعقار ذيمحافظةالرطبة في واألراضيمشاریع األهوار 
-:اآلتیةالمالحظات،٣/٢٠١٨/ ٢٩ولغایة٢/٢٠١٨

نسبةعلىإحتوائهمنبالرغمالخمیسیةقناةعبرالعامالمصبمبزلمنالحمارهورتغذیةجرى- اوالً 
تلكفيالنـزرةالموادوجودإلىإضافةالمائیةاألحیاءعلىسلباً یؤثرمماجداً مرتفعةأمالح
فيالمحددةللمواصفاتالمطابقةوغیرالمعالجةغیرالمدنمجاريلمیاهتصریفلكونهالمیاه

) ٢٧(رقمالبیئةوتحسینحمایةقانونمن) أوالً -١٤(للمادةخالفاً البیئیةالتشریعات
في) ١(المرقمالهیئة الرقابیة المختصة إستفسارعلىالدائرةإجابةوكانت٢٠٠٩/لسنة
ولیسقارذيمحافظةمجلسقرارهواألهوارإلىالعامالمصبمیاهتحویلإن٢٦/٣/٢٠١٨
المواردمشكلةمعالجةلحیندائميولیسمؤقتاإلجراءهذاإنعلماً المائیةالمواردوزارةمن

بالمیاهلتغذیتهأعالهللهورالمائیةالحصةتوفیربوقد اوصى الدیوان،الفراتنهرفيالمائیة
. أعالهللمواصفاتمطابقتهالضمانالبزلمیاهمعالجةأوالسامةوالمواداألمالحمنالخالیة

إنعـاش االهـوارمركـزقبـلمـنقـارذيأهوارفيسیاحيمرفقأيأوإستراحةدارتوفیریتملم-ثانیاً 
هـؤالءإلیهایلجأمعالموجودعدمإلىإضافة،المحافظةأهوارإلىالوافدینوالسیاحالوفودإلیواء
فقــطقــارذيمحافظــةشــهداءلمدیریــةالتــابعالشــهیدنصــبعلــىاإلعتمــادویــتموالســیاحالوفــود
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)١٣٤–٨٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

إن٢٦/٣/٢٠١٨فــي) ٤(المــرقمالهیئــة الرقابیــة المختصــة إستفســارعلــىالــدائرةإجابــةوكانــت
لغایـة تـاریخ تطلقلمالتيالعالميالتراثتخصیصاتضمنهياألهوارفيسیاحیةمرافقإنشاء

مالیـةمبـالغلتخصـیصالعالقـةذاتالجهـاتمفاتحـةبوقد اوصى الـدیوان،اعداد التقریر الرقابي
.األهوارفيالمالئمةالسیاحیةالمرافقلتهیئة

فـيواسـعبشـكلالمنتشـرالجـائرالصـیدأصـحاببحـقالالزمـةالقانونیةاإلجراءاتإتخاذیتملم-ثالثاً 
یـؤديمماالتكاثرفترةفيالصیدبخصوصرادعةإجراءاتوجودعدمإلىإضافةالمحافظةأهوار
المــرقمالهیئــة الرقابیـة المختصــةإستفسـارعلــىالـدائرةإجابــةوكانـتالمائیــةالثـروةإنقــراضإلـى

المتمثلـــةالمحافظـــةفـــياإلداریـــةالوحـــداتمـــدراءبمخاطبـــةقامـــتإنهـــا٢٦/٣/٢٠١٨فـــي) ٦(
العـالميالتـراثالئحـةضـمنلكونهـااألهـوارمنـاطقفـيالصیدلمنعالنواحيومدراءبالقائمقامین

ذلـك،مـنللحـدالالزمةباإلجراءاتاإلداراتتلكتقمولم١٣/٤/٢٠١٧في) ٥٤٠(المرقمبكتابها
بالتنسیقللمتجاوزینرادعةإجراءاتووضعالظاهرةتلكمنالحدعلىبالعملوقد اوصى الدیوان

.العالقةذاتالجهاتمع
علـى نشـاطات الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق ١١/٦/٢٠١٨في ) ١٢٤١٧(اظهر التقریر المرقم-د

-:مایلي٢٠١٧/الرافدین العامة لتنفیذ السدود لسنةشركة 
منهـا مـدورة مـن ) ١٩(،مقاولـة لمشـاریع مختلفـة) ٢٠(التـي قامـت الشـركة بتنفیـذهابلغ عـدد المقـاوالت 

ة الرقابیـة المختصـة انخفـاض نسـب ئـحیث اشرت الهی٢٠١٧/برم خالل سنةأُ عقد ) ١(سنوات سابقة و
مجـاري ( وكمـا فـي مشـاریع٣١/١٢/٢٠١٧تنفیذ بعض المشاریع مقارنة مع المدة المنقضیة لها لغایة 

، وقد اوصـى الـدیوان ) شیخ سعد/ انشاء طرق في علي الغربي ، معالجة تاكالت نهر دجلة الدیوانیة ، 
.بمتابعة تلك المشاریع واتخاذ االجراءات الالزمة النجازها 

لــوزارة النق.١٥

-:صدرت عنها التقاریر التالیة أ
موازنة نتائج اعمالبیانات مالیة

استثماریة
تقویم 
اداء

زیارات 
تفتیشیة  

مجموع التقاریرتقاریرتخصصیةمهام اخرى

١١١٣--٤٦١

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
دقیق التخصصي على الخاص بنتائج اعمال الرقابة والت٢٨/٥/٢٠١٨في ) ١١٢٤١(اظهر التقریر المرقم

- :المالحظات االتیة،التشغیلیـةلكونكریتیة في السمـاوة مع الدور معمل العوارض امشـروع انشـاء 
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)١٣٤–٨٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

انتهاءبعد نهائیاً واستالمهانجازهمنالرغمعلىعداد التقریر الرقابياتاریخلغایةالمعملشتغالإعدم-أ
ملیون ) ٣٧٥١٨(عها مجمو والبالغعلیهالمصروفةالمبالغیعرضمما١٤/١/٢٠١٦يـفالصیانةفترة

عدم اشتغاله ، وقد للهدر في حالة ) دینارملیونعشروثمانیةوخمسمائةملیاروثالثونسبعة(دینار 
اتخاذ السبل الكفیلة باإلسراع في تشغیل راق العامة لسكك حدید العالوزارة والشركةاوصى الدیوان 

تعرضها الى التقادم لیات الخاصة بالخط االنتاجي من االندثار بسببالمعمل للحفاظ على المعدات واآل
عن الظروف البیئیة القاسیة المحیطة بالمعمل مما یؤثر على العمر والضرر نتیجة عدم اشتغالها فضالً 

.االفتراضي المصمم علیه المعمل
ضـعفقاربـتیـوم)٨٥٠(مجموعهـابلـغاضـافیةاً مـدد)هـاني حـولي وشـركاؤه(المنفذةالشـركةمـنحتـم-ب

بضـرورة ، وقـد اوصـى الـدیوان اً قانونـمبـررةغیـرألسـبابمنهـااً بعضیوم)٤٥٠(البالغةالتعاقدیةالمدة
عداد جـداول كمیـات دقیقـة ومتكاملـة وتحدیـد االسـعار والمواصـفات المطلوبـة لكافـة فقـرات إقیام الدائرة ب

.العمل لضمان تنفیذ العمل ضمن الفترة الزمنیة المحددة للمشروع 
منالمتبقياستغاللعلیهترتبالذياالمرفیهامبالغبكلفةالكونكریتیةالعوارضمعملمشروعدراجإتم-ج

، وقـد واقتصـادیةفنیـةجـدوىدراسـةإعـداددونالتشـغیلیةالـدورانشـاءمشـروعادراجفـيالتخصیصـات
ــدیوان   ــدائرة اوصــى ال ــال ــي ضــوء إااللتزام  بب ــة عــن مشــاریعها المســتقبلیة ف ــف تخمینیــة دقیق عــداد كل

.والتعلیمات النافذة الضوابط 

وزارة الصحـة والبیئــة. ١٦

-:صدرت عنها التقاریر التالیة أ
بیانات 
مالیة

نتائج 
اعمال 

زیاراتدوري
تفتیشیة

مهام 
خاصة

تدقیقیةمهامعقود
أخرى

مجموعتقاریرتخصصیة
التقاریر

٣٩١٠٧٣١٣٤١٥٠
-:وردت فیهاوأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي 

-:المالحظات المشتركة-أ
ت مــــــــن خــــــــالل مقارنــــــــة المــــــــالك القیاســــــــي للمستشــــــــفیات مــــــــع المــــــــالك الفعلــــــــي الحظــــــــ-أوالً 

ــــــة المختصــــــة ــــــات الرقابی ــــــة فضــــــالً الهیئ ــــــاوین الوظیفی ــــــي بعــــــض العن عــــــن وجــــــود نقــــــص ف
ــــــبعض العنــــــاوین عــــــن مــــــاورد فــــــي المــــــالك المصــــــدق وكمــــــا فــــــي  تجــــــاوز العــــــدد الفعلــــــي ل

-:ادناه
العنوان اسم المستشفىالدائرةاسم 

الوظیفي
المالك 
القیاسي

المالك 
الفعلي

ـــــــــــــرق  الف
-زیــــــــــادة

)نقص(

رقـــــــــــــم التقریـــــــــــــر
وتاریخه

ــــي  ــــرة ف ــــم الفق رق
التقریر

دائــــــــرة صــــــــحة 
الرصافة/بغداد

مستشــــــــــــــفى فاطمــــــــــــــة 
للنســـــــــائیة ) ع(الزهـــــــــراء

طبیب 
اختصاص 

ــــــــــــــــــــــــي ٩١٥١)١٧(٢٨١١ ف
٣/٥/٢٠١٨

)أ-٤(
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)١٣٤–٩٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

اطفالواالطفال
طبیــــــــــــــــــــب 
اختصــــــــاص 
أوممــــــــــارس 

اشعة

١٠(١٢٢(

طبیـــب مقـــیم 
اقدم اطفال

٢٠(٢٤٤(

تقنــــي طبــــي 
تخدیر

٣٤(٣٨٤(

طبیـــب مقـــیم 
اقدم نسائیة

٨(١٨١٠(

مصـــــــــارف الـــــــــدم فـــــــــي مدینة الطب
المستشـــــــفیات والمراكـــــــز

التابعة لمدینة الطب

ــــــــــــــــــــــــي ٧٣٩٣ ف
٩/٤/٢٠١٨

)تاسعاً -٢(

طبیــــــــــــــــــــب بغدادالتعلیمي
اختصــــــــاص 
او ممـــــــارس 

مختبرات

١(-+١(

٧٧-بایولوجيالشهیدغازي الحریري
تقنـــــــــــــــــــــــي حمایة االطفال التعلیمي

تحلیالت
-٥٥

مســـــــــــــــــاعد الحروق التخصصي
مختبر

٤٦٢

موظـــــــــــــــــف دار التمریض الخاص
خدمة

١(-١(

.یاتبالمالك الوظیفي للمستشفوقد أوصى الدیوان بااللتزام بالمالك القیاسي وسدالنقص الحاصل 
لرغم مـن اهمیتهـا التمـام الخـدمات التشخیصـیة لـبعض بـاوجود بعض االجهـزة العاطلـة عـن العمـل -ثانیاً 

،عربــة ١/، جهازصــدمة١/جهــاز ســونار( مثــل الحــاالت المرضــیة للراقــدین والمــراجعین للمستشــفیات 
-:ما في امثلة الدوائر ادناهوك)٢/، مجمدة حفظ مشتقات الدم٢/ثالجة حفظ الدم،١/تخدیر
رقم الفقرة في التقریررقم التقریر وتاریخهاسم المستشفىاسم الدائرة

)رابعاً -أ-٢(٩/٤/٢٠١٨في) ٧٣٩٣(مصارف الدم في المستشفیات دائرة مدینة الطب
مستشـــــــــــــــــــــــفى فاطمـــــــــــــــــــــــة الرصافة/دائرة صحة بغداد

للنسائیة واالطفال)ع(الزهراء
)اوالً -ز-١(٣/٥/٢٠١٨في)٩١٥١(

)د-١(٢٩/٥/٢٠١٨في )١١٣٦٩(مستشفى الصدرالتعلیميدائرة صحة البصرة

فـي تشـخیص الحـاالت المرضـیة للمرضـى وقد أوصى الدیوان بضرورة صـیانة االجهـزة العاطلـة الهمیتهـا
.یاتالراقدین والمراجعین للمستشف

-:في االمثلة ادناهالمناسبة بشأنها وكمالم یتم اتخاذ االجراءات ، وجود أدویة منتهیة الصالحیة-ثالثاً 
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)١٣٤–٩١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

رقـــــــــــــــم التقریـــــــــــــــر االدویةاسم المستشفىاسم الدائرة
وتاریخه

ـــــــــرة  رقـــــــــم الفق
في التقریر

دائـــــــرة صـــــــحة 
البصرة

مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــفى 
الصدرالتعلیمي

ـــــــــــــــــین شـــــــــــــــــراب{ ـــــــــــــــــة )٨٤(دیفیل ، ادوی
suspension،)شراب،حبوب،مراهم(مختلفة

medvirox/٢٤(عدد{(

فـــــــــــــــــي ) ١١٣٦٩(
٢٩/٥/٢٠١٨

-ز-٩(
)ثالثاً 

دائـــــــرة صـــــــحة 
البصرة

مستشـــــــفى الزبیـــــــر 
العام

tracheotomy tube/فـــــــــــــــــي ) ١١٦٧٤()١٥٠(عدد
٣١/٥/٢٠١٨

-ج-٩(
)رابعاً 

.وقد أوصى الدیوان بضرورة التنسیق مع دائرة صحة البصرة التخاذ االجراءات بصدد تلك االدویة
أمبـول ،بالسـیل /زانتـاك {مثـل وجود شحة باالدویة أو عدم توفرهـا فـي بعـض المؤسسـات الصـحیة -رابعاً 

وكمــا  ، }فیــال /شــراب، هایــدروكورتیزول/فیــال ،ألــرمین/حــب ،أموكســیل/فیــال ،ســیبرودال/أمبــول، أزمیــرون
-:االمثلة ادناه

ـــــي رقم التقریر وتاریخهاسم المستشفىاسم الدائرة ـــــرة ف ـــــم الفق رق
رالتقری

دائرة صحة البصرة
)ج-٩(٣١/٥/٢٠١٨في ) ١١٦٧٤(مستشفى الزبیرالعام

قطـــــــاع الزبیرللرعایـــــــة الصـــــــحیة 
االولیة

)اوال،ثانیاً /ه-١(٧/٥/٢٠١٨في ) ٩٣٩٩(

.وقد أوصى الدیوان بضرورة توفیر االدویة الضروریة للمرضى المراجعین
مســـــــاعد (لـــــــبعض العنـــــــاوین الوظیفیـــــــة مثـــــــلانخفـــــــاض المـــــــالك التمریضـــــــي والصـــــــحي -خامســـــــاً 

-:وكما في االمثلة ادناه، ) مختبر، ممرض
اســـــــم المستشـــــــفى أوالمركـــــــز اسم الدائرة

الصحي
رقم الفقرة في التقریررقم التقریر وتاریخه

قطــــــــــــــــــاع الزبیرللرعایـــــــــــــــــــة دائرة صحة البصرة
الصحیة االولیة

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ) ٩٣٩٩(
٧/٥/٢٠١٨

)ثالثاً -ب-١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ) ١١٣٦٩(مستشفى الصدرالتعلیميدائرة صحة البصرة ف
٢٩/٥/٢٠١٨

)اوالً -ب-١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ) ١١٦٧٤(مستشفى الزبیرالعامدائرة صحة البصرة ف
٣١/٥/٢٠١٨

)اوالً -ز-٩(،)أ-٦(

وقد أوصى الدیوان بمخاطبـة دائـرة صـحة البصـرة لغـرض سـد الـنقص الحاصـل فـي المالكـات التمریضـیة 
.والصحیة

المســــــحات المرســــــلة الــــــى مختبــــــر الصــــــحة المركــــــزي أو ظهــــــور حــــــاالت التلــــــوث فــــــي -سادســــــاً 
المــــــأخوذة مــــــن قبــــــل وحــــــدة الســــــیطرة علــــــى التلــــــوث فــــــي المستشــــــفیات وكمــــــافي االمثلــــــة 

-:ادناه
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)١٣٤–٩٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

المركــــز اســــم المستشــــفى أواسم الدائرة
الصحي

رقم الفقرة في التقریررقم التقریر وتاریخه

)ع(مستشـــفى فاطمـــة الزهـــراءالرصافة/دائرة صحة بغداد
للنسائیة واالطفال 

)هـ-١(٣/٥/٢٠١٨في) ٩١٥١(

)أ-١(٣١/٥/٢٠١٨في )١١٦٧٤(العاممستشفى الزبیردائرة صحة البصرة
ــــــوث حفاظــــــاً  ــــــدیوان باتخــــــاذ االجــــــراءات الالزمــــــة للحــــــد مــــــن حــــــاالت التل ــــــى وقــــــد أوصــــــى ال عل

.صحة المرضى
-:المالحظات الخاصة-ب

-:دائرة مدینة الطب-أوالً 
الخـــــــــاص بنتـــــــــائج أعمـــــــــال الرقابـــــــــة ٩/٤/٢٠١٨فـــــــــي ) ٧٣٩٣(المـــــــــرقم التقریـــــــــرأظهـــــــــر

والتــــــدقیق علــــــى نشــــــاط مصـــــــارف الــــــدم فــــــي المستشــــــفیات والمراكـــــــز التابعــــــة لــــــدائرة مدینـــــــة 
-:المالحظات االتیة،٢٠١٧/الطب لسنة

عـــــــدم قیـــــــام اقســـــــام المصـــــــارف فـــــــي دائـــــــرة مدینـــــــة الطـــــــب باســـــــتخدام اســـــــتمارة رصـــــــد )١(
ـــــــه مـــــــن أعـــــــراض ومضـــــــاعفات مصـــــــاحبة (تمثـــــــلالدمویـــــــة والتـــــــي المخـــــــاطر مـــــــایتم تثبیت

الردهـــــــات،(غـــــــراض الســـــــیطرة علـــــــى حركـــــــة أكیـــــــاس الـــــــدم فـــــــي لنقـــــــل الـــــــدم للمرضـــــــى وأل
لمــــــاورد فــــــي كتــــــاب دائــــــرة االمـــــــورخالفــــــاً ) صــــــاالت العملیــــــات ،الطوارئ،العنایــــــة المركــــــزة

ــــــــــة ــــــــــدد/الفنی ــــــــــدم ذي الع ــــــــــل ال ــــــــــي ) ٥٤٧٨ف .أ.د(خــــــــــدمات نق ــــــــــذي ٢٥/١/٢٠١٧ف وال
ـــــــى ـــــــد اســـــــ(نـــــــص عل تخدام االســـــــتمارة واعتمـــــــاد الســـــــیاقات االداریـــــــة الخاصـــــــة بهـــــــا والتأكی

ــــــك ــــــدقیق ذل ــــــى أقســــــام التفتــــــیش بت ــــــدیوان بضــــــرورة العمــــــل باســــــتمارة ،)عل ــــــد أوصــــــى ال وق
.الدمویة للسیطرة على أكیاس الدمرصد المخاطر

ــــــة الطــــــب )٢( ــــــدائرة مدین ــــــة ل ــــــي المستشــــــفیات التابع ــــــدم ف ــــــل ال ــــــام لجــــــان خــــــدمات نق عــــــدم قی
باالشــــــراف علــــــى الجانــــــب الســــــریري فــــــي عملیــــــات نقــــــل (واجباتهــــــا والتــــــي تعنــــــى بــــــأداء 

الــــــــدم واالســــــــتعمال االمثــــــــل للــــــــدم ومشــــــــتقاته وتطبیــــــــق ضــــــــوابط إعطــــــــاء الــــــــدم العلمیــــــــة 
ـــــــدة عالمیـــــــاً  ـــــــق علیهـــــــا ونشـــــــرها علـــــــى جمیـــــــع والمعتم ومتابعـــــــة الضـــــــوابط العامـــــــة المتف

ت قســــــــم االمــــــــور علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن تأكیــــــــدا) الردهــــــــات والتأكیــــــــد علــــــــى االلتــــــــزام بهــــــــا
ـــــــة ـــــــة وآخرهـــــــا /الفنی ـــــــدم والیقظـــــــة الدموی ـــــــل ال ـــــــاب شـــــــعبة نق ـــــــددالكت ـــــــي ) ٦٧٩٤(ذي الع ف

ـــــــــــدیوان بضـــــــــــرورة تفعیـــــــــــل دَ ،٢١/١٢/٢٠١٧ ور لجـــــــــــان الخـــــــــــدمات وقـــــــــــد أوصـــــــــــى ال
.للسیطرة على عملیات نقل واستعمال الدم ومشتقاته

ـــــــة ال)٣( ـــــــدائرة مدین ـــــــدم فـــــــي المستشـــــــفیات التابعـــــــة ل ـــــــام وحـــــــدات مصـــــــارف ال طـــــــب عـــــــدم قی
ان تكلفـــــــة انتـــــــاج تلـــــــك بمســـــــك ســـــــجالت یثبـــــــت فیهـــــــا رصـــــــید مشـــــــتقات الـــــــدم ،علمـــــــاً 

مركــــــــز /حســــــــب مــــــــاورد بكتــــــــاب وزارة الصــــــــحةدوالر) ٢٤٥-٩٤(المشــــــــتقات یتــــــــراوح بــــــــین
فـــــــــــي ) ٢٤١٣(مصـــــــــــرف الـــــــــــدم الـــــــــــوطني ذي العـــــــــــدد/العملیـــــــــــات وطـــــــــــب الطـــــــــــوارئ 

وقــــــــد أوصــــــــى والخــــــــاص بدراســــــــة الجــــــــدوى الســــــــعریة لمنتجــــــــات الــــــــدم،٢٦/١٠/٢٠١٧



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–٩٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ـــــي أوالً  ـــــت فیهـــــا الموجـــــود الفعل ـــــدیوان بمســـــك ســـــجالت یثب ـــــاً ال ـــــأول منع ـــــك ب مـــــن تعـــــرض تل
.المشتقات لحاالت التسرب وسوء االستخدام 

حفــــــظ مشــــــتقات الــــــدم فــــــي احــــــد الممــــــرات التابعــــــة لمستشــــــفى أمــــــراض الجهــــــاز الهضــــــمي )٤(
قـــــــد یعــــــــرض المــــــــواد محكمــــــــة الغلـــــــق ممــــــــاوالكبـــــــد التعلیمــــــــي بواســـــــطة مجمــــــــدة غیـــــــر

وقــــــــد أوصــــــــى الــــــــدیوان بحفــــــــظ داخلهــــــــا الــــــــى التلــــــــوث وســــــــوء االســــــــتخدام ،المحفوظــــــــة
مشــــــتقات الــــــدم داخــــــل المصــــــرف بواســــــطة مجمــــــدات محكمــــــة الغلــــــق وذلــــــك للحفــــــاظ علــــــى 

.من التلوث وسوء االستخدامتلك المواد
ــــــت نســــــب إتالفهــــــا )٥( ــــــالف حیــــــث بلغ ــــــى نســــــب إت ــــــداد التعلیمــــــي ألعل تصــــــدر مستشــــــفى بغ

ــــــــدم  ــــــــاس ال ــــــــوفر٢٠١٧/خــــــــالل ســــــــنة%) ٨(ألكی ــــــــدم ت ــــــــي لع ــــــــدم ف ــــــــظ ال ثالجــــــــات لحف
ــــــاً  ــــــات خالف ــــــق وصــــــاالت العملی ــــــاب وزارة الصــــــحة الطواب ــــــة /لكت ــــــرة االمــــــور الطبی قســــــم /دائ

الــــــــذي حــــــــدد نســــــــبة إتــــــــالف ٥/١٢/٢٠١٦فــــــــي ) ٧٨٠٨٤(خـــــــدمات نقــــــــل الــــــــدم المــــــــرقم
ان تكلفــــــة انتــــــاج مــــــن اكیــــــاس الــــــدم المســــــتلمة علمــــــاً %) ٥(الیتجــــــاوز أكیــــــاس الــــــدم بمــــــا

ـــــــــدم الواحـــــــــد هـــــــــو ـــــــــیس ال ـــــــــاب وزارة الصـــــــــحة) ٩٤(ك ـــــــــز /دوالر حســـــــــب مـــــــــاورد بكت مرك
ـــــــــــات وطـــــــــــب الطـــــــــــوارئ  ـــــــــــوطني ذي العـــــــــــدد /العملی ـــــــــــدم ال ـــــــــــي ) ٢٤١٣(مصـــــــــــرف ال ف

ــــــــدم ،٢٦/١٠/٢٠١٧ ــــــــد أوصــــــــى والخــــــــاص بدراســــــــة الجــــــــدوى الســــــــعریة لمنتجــــــــات ال وق
العملیــــــــات ثالجــــــــات لحفــــــــظ الــــــــدم فــــــــي طوابــــــــق المستشــــــــفى وصــــــــاالتالــــــــدیوان بتــــــــوفیر

ـــــه فـــــي مستشـــــفى بمـــــا هـــــو معمـــــولللمحافظـــــة علیهـــــا مـــــن التلـــــف أســـــوةً  غـــــازي الشـــــهید ب
.الحریري للجراحات التخصصیة

مــــــن خــــــالل قیــــــام الهیئــــــة الرقابیــــــة المختصــــــة بتــــــدقیق عینــــــة مــــــن أكیــــــاس الــــــدم الــــــواردة )٦(
ــــــة بموجــــــب ســــــجالت المصــــــرف ومطابقتهــــــا مــــــع  ــــــدم والمثبت ــــــوطني لنقــــــل ال مــــــن المركــــــز ال

دم المعطــــــــاة للمرضـــــــى الحظــــــــت وجـــــــود أكیــــــــاس مفقـــــــودة لــــــــم یـــــــتم معرفــــــــة أكیـــــــاس الـــــــ
.وقد أوصى الدیوان بضرورة التحري ومعرفة مصیر تلك االكیاسمصیرها ،

-:قطاع الرعایة الصحیة االولیة في االعظمیة-ثانیاً 
أعمـال الرقابـة والتـدقیق التخصصــي الخـاص بنتـائج٢٣/٥/٢٠١٨فـي ) ١٠٧٠٥(المـرقم التقریـرأظهـر

المالحظـات ،)٢٠١٧لغایـة٢٠١٥(للسنوات من على نشاطات قطاع الرعایة الصحیة األولیة في االعظمیة 
-:االتیة

یتم تخزین النفایات الطبیة التابعة الى المراكز الصحیة التابعة للقطاع لفترات طویلة لغرض ارسالها )١(
ضرورة متابعة عملیة بوقد أوصى الدیوان ،الى مستشفى النعمان او مستشفى العلوم العصبیة التالفها

.الى تعلیمات دلیل الرقابة الصحیةالتخلص من النفایات الطبیة وبصورة مستمرة واستناداً 
اذ ان فحص نسبة الكلور یعتبر عدد فحوصات نسبة الكلور ال یغطي المقر ضمن الخطط المرسومة)٢(

كان تلوث بكتیري او جرثومي وان مهم جدا وضروري لغرض السیطرة على التلوث في الماء سواء
/ وكانون الثاني ٢٠١٧/ كانون االول، تشرین الثاني(فحوصات نسبة الكلور في ماء االسالة لالشهر 

ارتفاع نسبة تلوث میاه االسالة بسبب ارتفاع و ولعدد من النماذج) ٠,٥ppm(اقل من ) ٢٠١٨
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)١٣٤–٩٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

عن الحد ) بكتیریا هوائیة-بكتیریا برازیة -ون بكتیریا القول(نسبة العكورة وارتفاع المحتوى البكتیري 
، وقد أوصى للنماذج المرسلة من قبل المراكز الصحیة) pH(المسموح به وارتفاع الدالة الحامضیة 

الدیوان توجیه دائرة المیاه بصورة مستمرة بضرورة متابعة نسب الكلور بما یضمن توفر ماء نقي 
.وخالي من الملوثات 

المدارس والحضانات االهلیة ضمن الخطة المركزیة للبرنامج العالجي او الوقائي للعنایة دراج إعدم)٣(
المنظمة الموضوعة من قبل الوزارة على الرغم من وجود عدد من المدارس وریاض االطفال االهلیة 

ل مكانیة اضافة المدارس وریاض االطفاإدراسة بوقد اوصى الدیوان ،ضمن الرقعة الجغرافیة للقطاع
.االهلیة ضمن برنامج العنایة المنظمة 

من عدم دقة المعلومات المسجلة عن االشخاص یعاني برنامج االمراض االنتقالیة والمنقولة جنسیاً )٤(
المصابین لغرض االستدالل على اماكن تواجدهم ال سیما وان هذه االمراض وبائیة معدیة وعدم 

وقد أوصى الدیوان العمل على توثیق العناوین ،السیطرة علیها یؤدي الى حدوث حاالت وبائیة
.الخاصة بالمواطنین لغرض االستدالل على محال سكناهم بصورة تسهم في عملیة التحري الوبائي 

- :دائرة صحة البصرة-ثالثاً 
الــى قطــاع الزبیــرالخــاص بالزیــارة التفتیشــیة ٧/٥/٢٠١٨فــي ) ٩٣٩٩(المــرقم التقریــرأظهــر)١(

-:المالحظات االتیة،٢٠١٧/للرعایة الصحیة االولیة لسنة
الصحیة بسبب عدم توفر االجهزة وجود نقص في بعض التحالیل الضروریة لعمل بعض المراكز) أ(

-:الطبیة الالزمة الجرائها وكما مبین ادناه
اسم التحلیلاسم المركز

HBمركز میناء خور الزبیر

BRUCELLATESTمركز المربد

H PYLONمركزالعقیل النموذجي
S٠TRICHLESRIL

SUREA

.وقدأوصى الدیوان بتوفیر االجهزة الطبیة الالزمة الجراء تلك التحالیل
المراكز الصحیة الى أجهزة االشعة على الرغم من اهمیتها في تشخیص الحاالت افتقار اغلب )ب(

وقد أوصى الدیوان بضرورة ،)العقیل،المربد،الباطن،االنصار،الشفاء(مراكز ما في المرضیة وك
التنسیق مع دائرة صحة البصرة لسد النقص الحاصل في االجهزة والمالكات الطبیة في المراكز 

.الصحیة التي تفتقر لهذه الخدمات
وجود جهاز سونار نوع توشیبا في مركز الشفاء الطبي اال ان المركز یفتقر الى المالكات الطبیة )ج(

والصحیة للعمل على هذا الجهاز وبالتالي تم خزنه في مخزن االجهزة الخاص بالمركز الصحي 
،وقد أوصى الدیوان بتوفیر المالك الطبي والصحي المتخصص لغرض العمل على الجهاز 

.ل الخدمات للمرضىوتقدیم افض
مقارنة بعدد السكان ضمن الرقعة المراكز الصحیة بعض في عداد االطباء الممارسین أانخفاض ) د(

دائرة /كز مقارنة بالهیكلیة القیاسیة لتلك المراكز والصادرة من وزارة الصحةاالجغرافیة التابعة للمر 
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)١٣٤–٩٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

طباء لكل أ)٣(والبالغ ١٥/٣/٢٠٠٩في ) ١٣٥٨٩(التخطیط وتنمیة الموارد بكتابها المرقم 
، وقد أوصى الدیوان بااللتزام بكتاب الوزارة اعاله وتوفیر )الف نسمةآعشرة (نسمة) ١٠٠٠٠(

.االطباء الممارسین للمراكز لضمان توفیر الخدمات للمواطنین 
كزالزبیر ومر مركز خور (الصحیة التابعة للقطاع لسیارات االسعاف ماعداجمیع المراكز افتقار) هـ(

وقد صحي لنقل الحاالت الخطرة والمستعجلة الى المستشفى ،مركز) ١٤(من اصل )سفوان
أوصى الدیوان بتوفیر سیارات االسعاف لتلك المراكز للمحافظة على ارواح المواطنین وخاصة في 

.الحاالت الحرجة والخطرة
الخاص بالزیـارة التفتیشـیة لمستشـفى الشـهید ٢٩/٥/٢٠١٨في ) ١١٣٦٩(المرقم التقریرأظهر)٢(

-:المالحظات االتیة،٢٠١٧/الصدر التعلیمي لسنة
ــل المحاســب عــن ) أ( ــات المســتلمة مــن قب ــات االمان ــدقیق ردی ــة المختصــة بت ــة الرقابی قامــت الهیئ

ف االســماء للمبــالغ الــدفعات المســتلمة مــن المرضــى الراقــدین بالمستشــفى حیــث الحظــت اخــتال
.والتي تعود الى مریض آخرالمسترجعة كردیات عن المریض المثبت باالستمارة االحصائیة 

قیام موظف الردیات بتقدیم قوائم صرف ردیات وهمیة وغیرصحیحة مرفقة مع مسـتند الصـرف ) ب(
وبمبلـغ تم اكتشـافها مـن قبـل المـدقق ولـم یـتم صـرفها فـي حینـه ٥/٢/٢٠١٦في ) ٨٥(المرقم

).ن الف دینارین واربعیمائت(الف دینار ) ٢٤٠(
.اعالهینوقد أوصى الدیوان باجراء التحقیق بالفقرت

الخاص بالزیارة التفتیشیة الى مستشفى ٣١/٥/٢٠١٨في ) ١١٦٧٤(المرقم التقریرأظهر)٣(
- :المالحظات االتیة،١٥/١/٢٠١٨ولغایة ٢٠/١١/٢٠١٧الزبیر العام للفترة من 

تم انشاء محطة بایلوجیة لمعالجة میاه الصرف الصحي من قبل شركة البراء التقنیة للمقاوالت 
ن ملیون یسبعمائة وسبع(ملیون دینار) ٧٧٠(مقدارهابكلفة اجمالیة ) عراقیة الجنسیة(العامة 

یوم ) ٣٠٠(وبمدة تنفیذ تعاقدیة ٢٢/١١/٢٠٠٩في ) ٤٩/٢٠٠(بموجب العقد المرقم) دینار
-:المباشرة بالعمل ولدى الهیئة الرقابیة المختصة بشانها مایلي من تاریخ 

تم تشكیل لجنة استالم اولي ١١/٣/٢٠١٣في ) ٣١٥٩(بموجب االمر االداري المرقم) أ(
عمام إلخالفاً ) محاسب(للمشروع اعاله حیث كانت اللجنة برئاسة موظف بعنوان وظیفي

في ) ٥/٧/٧٠٥٧/م.أ(نونیة ذي العددوالقاالدائرة االداریة والمالیة /الصحةوزارة 
ان یكون رئیس اللجنة ذو اختصاص بموضوع (التي تقضي ) ٢-اوال(الفقرة٦/٢/٢٠١١

لیات او مهندسللجنة تصلیح اآلاللجنة قدر االمكان كأن یكون مهندس میكانیك رئیساً 
اوصى الدیوان باناطة رئاسة اللجان لذويوقد، )الخ٠٠٠مدني للجنة شراء االثاث 

.االختصاص
وانتهاء فترة الصیانة بتاریخ ٢٧/٨/٢٠١٣بتاریخ ولیاً أتم استالم المشروع استالماً ) ب(

اي ان مدة عملها لم یتجاوز سنة وستة ٥/٣/٢٠١٥وتوقف العمل بتاریخ ٢٧/٨/٢٠١٤
الرقابي حیث خاطبت المستشفى دائرة اشهر ولم یتم صیانتها لغایة تاریخ اعداد التقریر
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)١٣٤–٩٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

خرها الكتاب المرقم آة بعدة كتب لغرض تخصیص المبالغ الالزمة لصیانتها و صحة البصر 
مكانیة التعاقد إعداد كشف بالعطالت وكلفة صیانتها او إوتم ٤/١٢/٢٠١٦في ) ٧٩١٩(

ن ملیون یتسعة وثمان(الف دینار)٨٩٥٠٠(مع الشركة المنفذة لغرض صیانتها بمبلغ 
ان جود جدوى اقتصادیة للمشروع اعاله علماً مما یشیر الى عدم و ) وخمسمائة الف دینار

فترة قصیرة التتناسب مع المبلغ المصروف لالمستشفى لم تستفد من المشروع سوى 
.النجازه

).أ،ب(وقد اوصى الدیوان باجراء التحقیق بالفقرات 
والتدقیق على الخاص بنتائج اعمال الرقابة ٢٣/٥/٢٠١٨في ) ١٠٧٦٤(المرقمالتقریرأظهر- رابعاً 

كانون /٣١ذي قار للسنة المنتهیة في االنشطة والحسابات والبیانات المالیة لدائرة صحة محافظة
- :المالحظات االتیة،٢٠١٦/االول

والسنوات الالحقة لغایة ٢٠٠٩/لم تقدم دائرة صحة محافظة ذي قار بیاناتها المالیة لسنة)١(
لعدم اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة الفقرات المتمثلة بظهور رصید الصندوق ٢٠١٦/سنة

بالرغم ٣١/١٢/٢٠٠٩كمافي ) ستمائة وواحد وثمانون ملیون دینار(ملیون دینار) ٦٨١(البالغ
باالضافة ) صفر(أظهرت رصید النقد في الصندوق ٣١/١٢/٢٠٠٩ة الجرد بتاریخ من ان عملی

أرصدة مخالفة لطبیعتها المحاسبیة في الحسابات المدینة والدائنة والسلف واالمانات الى ظهور
حیث لم یتم معالجتها لغایة تاریخ اعداد التقریر الرقابي بالرغم من االشارة الى ذلك في تقاریر 

قابیة المختصة السابقة وتم تقدیم استفسار من قبل الهیئة الرقابیة المختصة الهیئة الر 
عداد البیانات إبخصوص ذلك وكانت اجابة الدائرة بانها ستقوم ب٢٩/٥/٢٠١٧في ) ٣٦(المرقم

.المالیة وتقدیمها الى هذا الدیوان بعد اجراء التعدیالت علیها 
- :الدائرة بدفع مبالغ الى جهات اخرى عن االتيلزامإأصدرت المحاكم المختصة قرارات قضائیة ب)٢(

تجهیزها اجهزة طبیة للمؤسسات الصحیة بالرغم من عدم ابرام عقود مع المجهزین باالضافة )أ(
احكام /٣(للمادةالى عدم وجود محاضر استالم ومستندات ادخال واخراج مخزني خالفاً 

والتي قضت ٢٠١٦/االتحادیة لسنةمن تعلیمات تنفیذ الموازنة ) القسم الثاني-أرابعا/١/عامة
ملیون دینار یكون الشراء عن طریق احد اسالیب ) ١٠٠(في حالة تجاوز مبلغ الشراء (بـ

- :وكما مبین في ادناه)التعاقد المنصوص علیها في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة
تاریخ التجهیزالف دینار/المبلغ رقم الدعوى

٢٠١٦١٣١٩٠٥٠٢٠١٤/ب/١٦٢٩
٢٠١٦٣٧٥٠٠٠٠٢٠١٥/ب/٢٣٩٨

المثل لعدم تملكها االراضي االمر الذي ادى الى تحمیلها أجر شغال أمالك تعود للغیرإ)ب(
المشیدة علیها بنایات المؤسسات الصحیة وقد بینت الدائرة باجابتها على استفسار الهیئة 

المالیة حال بأن عدم توفر التخصیصات ٢٩/٥/٢٠١٧في ) ٧٤(الرقابیة المختصة المرقم
.دون استمالك تلك االراضي

.أعاله)١،٢(وقد أوصى الدیوان باجراء التحقیق بالفقرات 
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)١٣٤–٩٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ٣/٥/٢٠١٨في ) ٩١٥١(المرقم التقریرأظهر-خامساً 
الرصافة /ادللنسائیة واالطفال التابعة لدائرة صحة بغد) ع(وحسابات مستشفى فاطمة الزهراء 

- :المالحظات االتیة،٢٠١٧/لسنة
عطل منظومة التكییف المركزي لصاالت العملیات وحسب ماجاء في اجابة المستشفى على )١(

وقد أوصى الدیوان ،٢٤/١٢/٢٠١٧في ) ١٥(استفسار الهیئة الرقابیة المختصة المرقم 
.بضرورة صیانة منظومة التكییف المركزي لصاالت العملیات

من میاه االسالة في غسل وتعقیم ایدي االطباء والممرضین قبل اجراء العملیات بدالً استخدام )٢(
المیاه المعقمة وحسب ماجاء في اجابة المستشفى على استفسار الهیئة الرقابیة المختصة 

وقد أوصى الدیوان باستخدام المیاه المعقمة لغسل وتعقیم ،٢٤/١٢/٢٠١٧في ) ١٥(المرقم 
.مرضینایدي االطباء والم

رسال عینات من المواد المختبریة المشتراة من االسواق المحلیة الى مستشفى إقیام المستشفى ب)٣(
ابن البلدي كنماذج لغرض الفحص االمر الذي ادى الى تحمل المستشفى كلفة المواد المسحوبة 

) ١٧(الغراض الفحص وحسب اجابة المستشفى على استفسار الهیئة الرقابیة المختصة المرقم
وكان االجدر بالمستشفى عدم شراء تلك المواد قبل التأكد من فحصها ،٢٤/١٢/٢٠١٧في 

وقد أوصى الدیوان بضرورة شراء مواد مختبریة بعد التأكد من فحصها لتالفي تحمل المستشفى 
.كلفة النماذج المرسلة الغراض الفحص

اعمال الرقابة والتدقیق على الخاص بنتائج١٤/٦/٢٠١٨في ) ١٢٦٤٧(المرقمالتقریرأظهر- سادساً 
المالحظات ،٢٠١٦/الطبیة لسنةاللكترونیة للشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات االنظمة ا

-:یةتاآل
الى یشیرمامالمصرح لهم بالدخول الى مواقع االجهزة االلكترونیة قیام بعض االشخاص غیر)١(

المفوضین ل النظم أو االشخاص غیرعدم وجود ضوابط وتعلیمات مكتوبة تمنع مبرمجي تحلی
یؤدي الى صعوبة تحدید االشخاص المسؤولین عن االخطاء والتالعب الذي مماالدخول الیها،

ان یحصل في النظام كما یمكن ان یؤدي الى سوء استخدامه من قبل اشخاص غیر مصرح مكنی
.لهم بالدخول الى معلومات النظام ممایعرض سریة المعلومات وسالمتها للخطر

المرخصة ممایعرض االنظمة غیر ) anti-virus(استخدام الشركة برامج مكافحة الفیروسات )٢(
وقد أوصى الدیوان بضرورة شراء برامج مكافحة ،ر متوقع لالصابة بالفیروسات بشكل سریع وغی

الفیروسات المرخصة واجراء التحدیث التلقائي لها ووضع جدول زمني منتظم لتنفیذ فحص 
.االجهزة بشكل دوري 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–٩٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.١٧

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة 
مهام نتائج أعمالمالیةبیانات

خاصة
زیاراتدوريتقریر

تفتیشیة
مهام 
اخرى

التقاریرمجموع

٩٨٨١١٣٧١٠١٣٧

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 
-:المالحظات المشتركة-أ

المحدد بكتاب وزارة التعلیم العالي تجاوز عدد الطلبة المتواجدین في القاعة الدراسیة عن المعیار- أوالً 
قاعة /طالب) ٤٠(البالغ١٥/١٠/٢٠٠٩في ) ٦٩١(مكتب المستشار ذي العدد/والبحث العلمي 

-:لتدریس المواد العلمیة وكما مبین ادناه
اسم 
الجامعة

القاعة الدراسیة القسماسم الكلیة
أورمز القاعة

عدد 
الطلبة

رقم التقریر 
وتاریخه

تسلسل 
المالحظة 
في التقریر

نوع التقریر

جامعة 
الموصل

كلیة االدارة 
واالقتصاد

) ١١٤٤٦(٨٠شعبة أولىمحاسبة
في 

٣٠/٥/٢٠١٨

زیارة )أ- ١(
تفتیشیة ٨٠شعبة ثانیة

٨١شعبة أولىاقتصاد
٨٠شعبة ثانیة

٦٤شعبة أولىادارة اعمال
٦٤شعبة ثانیة
٦٣شعبة ثالثة

كلیة علوم 
البیئة 
وتقاناتها

تقانات 
البیئة

Aفي ) ٩٦٥٠(٥٥
٩/٥/٢٠١٨

نتائج أعمال)ج- ١(

تقانات 
البیئة

B٥٥

A٨٦علوم البیئة
B٨٥علوم البیئة

. أوصى الدیوان بمعالجة حاالت الزخم في القاعات الدراسیة مستقبالً وقد
) ٢٠١٨- ٢٠١٧(بالمقارنة مع المخطط قبولهم للعام الدراسي عداد الطلبة المقبولین فعالً أتذبذب -ثانیاً 

-:ادناهنبسبب القرارات الحكومیة التي عالجت حالة الطلبة في المحافظات الساخنة وكما مبی



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–٩٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

/خطة القبولاسم الكلیةاسم الجامعة
طالب

المقبولین فعالً 
/

طالب

رقم التقریر 
وتاریخه

تسلسل 
المالحظة في 

التقریر

التقریرنوع 

جامعة 
الموصل

االدرة 
واالقتصاد

في ١٣٤٠١٥٢٢١١٤٤٦
٣٠/٥/٢٠١٨

زیارة تفتیشیة)ب- ١(

علوم البیئة 
وتقاناتها

في ١٥٠٤٤٨٩٦٥٠
٩/٥/٢٠١٨

نتائج أعمال)ب- ١(

.وقد أوصى الدیوان بتوخي الدقة عند التخطیط للقبول للسنوات القادمة وفق الطاقات المتاحة
-:الخاصةالمالحظات -ب

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على ٢٢/٤/٢٠١٨في ) ٨٢٥٤(المرقم التقریرأظهر- أوالً 
-:المالحظات االتیة،٣١/١٢/٢٠١٧للسنة المنتهیة في أنشطة جامعة البصرة للنفط والغاز

مختبر علمي من ) ١٦(انها الزالت تعتمد على مختبرات جدیدة خالل السنة اال) ٣(تم استحداث )١(
مختبرات جامعة البصرة والشركات النفطیة لتدریب طلبتها التي تتطلبها الدراسة االكادیمیة وكما 

-:مبین في االمثلة ادناه
الجهة الخاضعة لهاالموقعالمرحلةاسم المختبر
جامعة البصرةكلیة العلوماالولىكیمیاء عامة
خواص النفط

Drilling +P.v.tشركة نفط الجنوبمختبرات نهربن عمرالثانیة
جامعة البصرةكلیة الهندسةالثانیةمقاومة مواد

الرابعة١سیطرة 
وزارة النفطمعهد التدریب النفطيالرابعةوحدات صناعیة

الرابعةتكریرالنفط

لغرض توفیر وقد أوصى الدیوان بضرورة التنسیق مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
.التخصیصات الالزمة لبناء مختبرات عملیة بما یخدم المسیرة العلمیة وتطویرها

یشیر الى ضعف قدرة الجامعة مما٢٠١٧/حصول الجامعة على مقعد واحد من الزماالت الدراسیة لسنة)٢(
من اجل زیادة على التوسع بعقد االتفاقیات الثنائیة مع الجامعات االخرى سواء داخل او خارج العراق 

عدد مقاعد الزماالت الدراسیة وتطویر المسیرة العلمیة ومواكبة التطورات ورفع كفاءتها حیث اقتصرت 
،وقد أوصى الدیوان بتكثیف الجهود بابرام ٢٠١٧/على عقد مذكرة التفاهم مع جامعة البصرة لسنة

.ة العلمیةلها من االهمیة في تطویر المسیر االتفاقیات مع الجامعات االخرى لما



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٠٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على ٢٦/٤/٢٠١٨في ) ٨٧٤٦(المرقم التقریرأظهر-ثانیاً 
-:المالحظات االتیة،٢٠١٧/كانون االول/٣١أنشطة جامعة المثنى للسنة المنتهیة في 

) ٢٠١٨-٢٠١٧(في كلیات الجامعة للسنة الدراسیة انخفاض اجمالي عدد الطلبة المقبولین فعالً )١(
بالرغم من ارتفاع خطة %) ١٠(بنسبة انخفاض ) ٢٠١٧-٢٠١٦(مقارنة مع السنة الدراسیة 

.ممایشیر الى عدم الدقة في اعداد خطة القبول%) ٥(القبول بنسبة
للسنتین %) ٨،%٩٢(ثبات نسب النجاح والرسوب لكلیات الجامعة للدراسات الصباحیة إذ بلغت )٢(

.على التوالي)٢٠١٦/٢٠١٧( و) ٢٠١٥/٢٠١٦(الدراسیتین
إذ ) ٢٠١٦/٢٠١٧(انخفاض نسب النجاح لكلیات الجامعة للدراسات المسائیة للسنة الدراسیة)٣(

في حین ارتفعت نسب %) ٨٨(البالغة) ٢٠١٥/٢٠١٦(مقارنة بالسنة الدراسیة%) ٨١(بلغت 
للسنة الدراسیة %) ١٢(رنة مع نسبةمقا%) ١٩(الى) ٢٠١٦/٢٠١٧(الرسوب لسنة

)٢٠١٥/٢٠١٦. (
ــــيانخفــــاض ) ٤( ــــب(المعــــدل الفعل ــــة) تدریســــي/طال ــــات العلمی الطب،الهندســــة،العلوم،الطب (فــــي الكلی

تدریسـي إذ بلغـت /طالب) ١:٢٠(مقارنة بالمعدل القیاسي المعتمد البالغ ) البیطري،الزراعة،التمریض
بینمــــا ارتفــــع المعــــدل الفعلــــي عــــن المعــــدل القیاســــي علــــى التــــوالي ) ١٣، ١٢، ١٠، ١٠، ٧،٧(

) .االدارة واالقتصاد،التربیة للعلوم الصرفة(لكلیات
االلتزام بالمعدالت القیاسیة المعتمدة واستغالل االمكانیات المتاحة ودراسة مالك بأوصى الدیوان وقد

.الكلیات لتحدید الزیادة والنقص في التدریسیین ومعالجتها
الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على ١٥/٥/٢٠١٨في )٩٩٣٥(المرقم التقریرأظهر-ثالثاً 

- :یةتالمالحظات اآل،٣١/١٢/٢٠١٦حسابات جامعة واسط للسنة المنتهیة في 
عدم قیام وزارة المالیة بتمویل حسابات الموازنة االستثماریة بمبلغ التخصیص السنوي العمال )١(

- :المشاریع المستمرة مما ادى الى توقف تلك المشاریع وكما في ادناه
%النسبةملیون دینار/المبلغ الممولملیون دینار/المبلغ المخصص

صفرصفر٣٧٥٣

.بمتابعة المبالغ المخصصة للجامعة مع وزارة المالیة وقد أوصى الدیوان 
وجود اسلحة مختلفة االنواع في مخزن الجامعة الرئیسي لم یتم تسلیمها الى قیادة شرطة واسط )٢(

والذي وجه بتسلیم ١١/١/٢٠٠٩في ) ٤٤٤(لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمخالفاً 
وتمثلت تلك دنیة الى االجهزة االمنیة وحصر السالح بیدهااالسلحة الموجودة لدى الدوائر الم

مخازن بندقیة ) ٢٣( مسدس مختلف االنواع ، )١٢( بندقیة، ) ٤٢({بــاالسلحة 
.، وقد أوصى الدیوان بتسلیم تلك االسلحة الى قیادة شرطة واسط}كالشنكوف



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٠١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

وزارة التربیة.١٨

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة 
زیارات تقریر دورينتائج اعمالمالیةبیانات 

تفتیشیة
مهام عقود

اخرى
مجموع التقاریرتقاریرتخصصیة

٥٤٦٤١١٣٢٣٥
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 

-:وزارة ـــمقر ال-أ
المدیریات العامة الخاص بتقویم أداء سیاسة ٢٤/٤/٢٠١٨في ) ٨٤٣٨(المرقمالتقریرأظهر-أوالً 

-٢٠١٦(و)٢٠١٦-٢٠١٥(و)٢٠١٥-٢٠١٤(للتربیة في توزیع المالكات لالعوام الدراسیة 
-:المالحظات االتیة،) ٢٠١٧

التعویضیة الخاصة استمرار وزارة التربیة بسیاسة التعیین خالل سنوات التقویم من الحصص)١(
التي ٢/الموافقات الخاصة وبشكل یفوق حاجة المدیریة العامة لمدیریة تربیة الكرخبالمدیریات او 

فـي ) ٦٦٣٤(الـى عدم االلتزام بتعلیمات وضوابط التعیین رقـم باإلضافةشملها التقویم 
في المناطق اكمال المدة القانونیة(على توالتي نص١١/٤/٢٠١٦فـي ) ٦٣٩٢(و ٢٩/٤/٢٠١٣

سنوات والیتم النقل اال بعد توفر البدیل اال ان العدید من المعلمین والمدرسین ) ٥(ــالنائیة والمحددة ب
الى المركز رغم عدم مضي المدة القانونیة المحددة األطرافتم نقلهم او تنسیبهم من المعینین حدیثاً 

للمعلمین ) یبالنقل او التنس(عدم ترویج معامالت بالمدیریات العامة للتربیة وقد أوصى الدیوان ،لهم
.اللتزام بتعلیمات وضوابط التعیینوالمدرسین وا

ارتفاع معدل عدد الطلبة بالشعبة الواحدة للمرحلة االبتدائیة والثانویة لكافة المدیریات العامة للتربیة )٢(
في بغداد والمحافظات عدا محافظة نینوى لعدم وجود معلومات عنها وللمرحلتین االبتدائیة والثانویة 

طالب ) ٤٣- ٣٩(تلمیذ و ) ٤٥-٣٧(بلغ معدل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة للمرحلة االبتدائیة اذ 
للمرحلة ) ٣٥٢٦٧(ود مما ترتب على ذلك وجود حاجة لفتح شعب جدیدة بحدللمرحلة الثانویة

معلم و ) ٤٠٦٩٣(للمرحلة الثانویة وتقدر حاجة المدیریات للمعلمین ) ٢٠١٣٠(االبتدائیة و
طالب ) ٣٠(وصول الى معدل رس لسد حاجة المدیریات في حال افتتاح تلك الشعب وللمدّ )٢٦٢٥٦(

وزارة التربیة االخذ بنظر االعتبار الحاجة المتزایدة إلنشاء وقد أوصى الدیوان ،الواحدةبالشعبة 
ئض مدارس جدیدة او اضافة شعب للحد من االرتفاع في اعداد الطلبة في الشعبة الواحدة وتقلیل الفا

.بأعداد المعلمین والمدرسین للمدیریات العامة للتربیة
الى حالة نزوح اعداد كبیرة من المعلمین أدىغیر المستقرة التي مر بها البلد األوضاعنتیجة )٣(

وخاصة المدیریة العامة لتربیة األخرىوالمدرسین من المناطق غیر المستقرة امنیًا الى المدیریات 
ضرورة تكثیف وقدأوصى الدیوان ب،سبب في فائض بأعداد المعلمین والمدرسینمما ت٢/بغداد الكرخ



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٠٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الجهود إلعادة المعلمین والمدرسین النازحین من المناطق الساخنة للحد من الفائض بأعداد المعلمین 
.والمدرسین التي تعاني منه بعض مدیریات التربیة 

الخاص بتقویم اداء سیاسة وزارة التربیة في الحد من ٢٠/٥/٢٠١٨في ) ١٠٤٢٥(المرقم التقریرأظهر-ثانیاً 
،)٢٠١٧- ٢٠١٦(،)٢٠١٦-٢٠١٥(،)٢٠١٥-٢٠١٤(حاالت الغش في االمتحانات لالعوام الدراسیة 

- :المالحظات االتیة
ارتفاع حاالت غش الطلبة في االمتحانات العامة للدراسة المتوسطة واالعدادیة للعام الدراسي )١(

حالة غش فردي في االمتحانات العامة للدراسة المتوسطة ) ١٧٠٥(اذ بلغت) ٢٠١٧- ٢٠١٦(
حالة غش فردي في االمتحانات العامة للدراسة االعدادیة بفرعیها العلمي واالدبي باالضافة ) ٦٠٣١(و

الى حاالت الغش الجماعي ،وقد أوصى الدیوان باعداد قاعدة معلومات دقیقة ومتكاملة عن حاالت الغش 
صنیفاته التي یتم تسجیلها في االمتحانات العامة وامتحانات المراحل الدراسیة غیر بأنواعه المختلفة وت

.المنتهیة وتحلیل نتائج االحصاءات ودراستها والبحث عن مسبباتها ووضع المعالجات المناسبة لها
هذه الظاهرة وتنوع الوسائل عدم تحدیث العقوبات الرادعة للغش في االمتحانات بالرغم من انتشار)٢(

ممثلین وقد أوصى الدیوان بعقد اجتماع بحضورواالسالیب المستخدمة من قبل ممارسیها من الطلبة ،
االنظمة عن المدیریات العامة للتربیة في عموم محافظات العراق لبحث ومناقشة المقترحات بشأن تطویر

.والتعلیمات والضوابط الخاصة بحاالت الغش في االمتحانات 
الالزمة للمراكز االمتحانیة مما یعرض كل من ادارة ومراقبي وأعضاء اللجان الفرعیة الحمایة ریتوفعدم )٣(

لالمتحانات للتهدید او االعتداء الذي یهدد حیاتهم وباالخص عند ضبطهم لحاالت الغش مما یشكل خرق 
تشدید وقد أوصى الدیوان بعلى سیر االمتحانات ،لتربویة والعاملین فیها والتأثیر لحرمة المؤسسات ا

العقوبات على الطالب في حالة ثبوت قیامه باالعتداء او ممارسة اي شكل من اشكال التهدید على 
المراقبین او ادارة المركز االمتحاني لمنع تكرار مثل تلك االفعال والتنسیق مع الجهات االمنیة لتوفیر 

.الحمایة الكافیة للمراكز االمتحانیة والعاملین فیها
نتجة والموزعة من جهات كشف الغش االلكتروني بشكل الیتناسب مع الحاجة الفعلیة قلة االجهزة الم)٤(

للمدیریات العامة للتربیة لتغطیة مراكزها االمتحانیة كافة وذلك بسبب قلة المالكات العاملة على انتاجه 
عن وجوب تطویر الجهاز وتحسین عمله بشكل مستمر لضمان قدرته على التصدي حالیا فضالً 

ألضعاف قدرة الجهاز على كشف قات المتعمدة من الطلبة او من المستخدمین في محاولتهم للخرو 
وقد أوصى الدیوان بتوفیر الدعم الكافي لشعبة النشاطات العلمیة واالبتكارات من موارد مادیة ،الغش

ني وتطویره ومالكات عاملة لتمكینها من انتاج حاجة المدیریات العامة للتربیة من اجهزة الغش االلكترو 
لیواكب التطورات التي تبرز في مجال التقنیات المستعملة من قبل الطلبة لممارسة الغش بشكل مستمر

مع ضرورة التشدید على العاملین في المراكز االمتحانیة على االلتزام بتطبیق التعلیمات الواجبة عند 
.استعمال الجهاز في التفتیش وفرض العقوبات بحق المقصرین



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٠٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة.١٩

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة 
مهام عقودتقاریر دوریةنتائج أعمالبیانات مالیة

اخرى
التقاریرمجموع

 -١٦١٤١٢
-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها 

الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ٢٧/٥/٢٠١٨في ) ١١١٧٩(المرقم التقریرأظهر
المالحظات ،٢٠١٧/كانون االول/٣١المركز الوطني للصحة والسالمة المهنیة للسنة المنتهیة في

- :االتیة
انخفاض في اعداد البطاقات الصحیة الخاصة بالفحوصات الصحیة للعاملین في القطاع الخاص -أ

بطاقة في حین كانت عدد البطاقات ) ٢٧٠(مقارنة بالسنة السابقة حیث بلغت ٢٠١٧/للسنة
وذلك نتیجة فرض رسوم على %) ٥٧(اي بنسبة انخفاض ٢٠١٦/بطاقة خالل السنة) ٦٣١(الصادرة

عدد تلك الفحوصات ،وقد أوصى الدیوان بضرورة تكثیف الجهود لغرض زیادة البطاقات الصحیة الكبر
.ین في القطاع الخاصمن العامل

انخفاض في اعداد الفحوصات الفسلجیة التي اجراها قسم الصحة المهنیة في المركز واقسامه في -ب
فحص بینما بلغت الفحوصات ) ١٨٦٥٨(المحافظات حیث بلغت الفحوصات للسنة موضوع التقریر 

ان باعداد برامج وقد أوصى الدیو ،%) ٢٩(فحص اي بنسبة انخفاض بلغت) ٢٦١٤١(للسنة السابقة 
.ولة بالفحص لضمان سالمة العاملینواستخدام وسائل االعالم لتعریف بنشاطات المركز والفئات المشم

انخفاض الفحوصات الطبیة للعاملین في القطاع الخاص مقارنة مع العاملین في القطاع العام حیث - ج
ذلك فحص وقد اید المركز) ١٨٦١٨(فحص بینما الفحوصات للعاملین في القطاع العام ) ٤٠(بلغت 

حیث لم یتحقق أي انجاز ١٥/٤/٢٠١٨في ) ٩٦(على مذكرة الهیئة الرقابیة المختصة المرقمة
بسبب عدم توفر التخصیصات المالیة وعطل ) لالشعة وضغط االذن(للفحوصات الفسلجیة

ف النظارة وصواالجهزة،واقتصار الفحوصات الفسلجیة للقطاع الخاص على الفحص السریري والنظر
الوعي ضرورة نشر وقد أوصى الدیوان بضرورة تصلیح االجهزة الهمیتها في عمل المركزوفقط ،

.لخاص بالفحوصات الفسلجیة االخرىالصحي للقطاع الخاص عبر وسائل االعالم بشمول القطاع ا



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٠٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

وزارة االتصاالت.٢٠

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة 
بیانات 
مالیة

مجموعتقاریرتخصصیةزیارة تفتیشیةنتائج اعمال
التقاریر

 - -١٦٧

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
مدیریة إتصاالت زیارة التفتیشیة إلى الخاص بنتائج ال٥/٤/٢٠١٨في ) ٧٢٠٨(اظهر التقریر المرقم-أ

،١٢/٢/٢٠١٨ولغایة ٦/١٢/٢٠١٧للفترة من ٢٠١٨، ٢٠١٧وبرید محافظة البصرة للسنتین
-:المالحظات االتیة

جمالي أعداد الخطوط لمشروعي إبلغت نسبة أعداد خطوط الهاتف الداخلة بالخدمة مقارنة ب- اوالً 
على التوالي والمحالین بموجب عقد مشاركة %) ٢،%١) (NGN ،FTTH(شبكة الهاتف الضوئي

المبرم بین الشركة العامة لالتصاالت والبرید في محافظة ٨/٣/٢٠١٦في ) بال(التشغیل المرقم 
وهي نسبة متدنیة ) عراقیة الجنسیة()/حلم المستقبل للخدمات وهندسة االتصاالت(بغداد وشركة 

في ) ٣٩(على إستفسار الهیئة الرقابیة المختصة المرقم وبینت المدیریة أسباب ذلك في إجابتها 
هامن قبل شركة حلم المستقبل وعدم قیام) NGN(إلى عدم إستالم مشروع ٢٢/١/٢٠١٨

مما یؤشر عدم وجود جدوى إقتصادیة من تحویل المشروعین ) FTTH(بالترویج واالعالن لمشروع 
وقد اوصى الدیوان بإلزام الشركة المنفذة لمشاركة مع شركات القطاع الخاص ،أعاله إلى أسلوب ا

.بتجاوز أسباب التدني للمشروعین أعاله ووضع الحلول المناسبة لها
التي ستحصال كامل قیمة األضرار إخاصة بلم تقم المدیریة بأستكمال االجراءات القانونیة ال-ثانیاً 

البصرة ریع في محافظة لحقت بشبكات الهاتف الضوئي والصوتي من قبل الشركات المنفذة للمشا
ثالثمائة وأربعة وثمانون ملیون (ملیون دینار ) ٣٨٤(والبالغة ) ٢٠١٦،٢٠١٧(خالل السنتین 

ضرر حسب إجابة المدیریة على مذكرة الهیئة الرقابیة المختصة المرقمة ) ٢٩(وبواقع ) دینار
مائة (ر ملیون دینا) ١٢٤(المستحصلة حیث بلغت قیمة االضرار ١٣/١٢/٢٠١٧في ) ٤١١(

من إجمالي قیمة االضرار وبینت %) ٣٢(والتي تشكل نسبة ) وأربعة وعشرون ملیون دینار
بأنها ٢٢/١/٢٠١٨في) ٤٠(المدیریة في إجابتها على إستفسار الهیئة الرقابیة المختصة المرقم 

بضرورة وقد اوصى الدیوان بحق الشركات المسببة لألضرار، مستمرة باتخاذ االجراءات القانونیة
.تكثیف الجهود للحصول على جمیع التعویضات وبالطرق القانونیة

في ) FTTX(لبنود عقد مشاركة تشغیل شبكات الهاتف الضوئي )حلم المستقبل(شركة ةخالفم-ثالثاً 
وبمدة تعاقدیة ٨/٣/٢٠١٦في ) بال(مخالفة المرقم ) ١٣(منطقة القبلة البالغة /محافظة البصرة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٠٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الطرف االول إلى الطرف الي الستالم االشعار التحریري من تبدأ من الیوم التسنوات ) ٥(تبلغ 
الثاني بالرغم من مخاطبة المدیریة للشركة العامة لالتصاالت والبرید في محافظة بغداد وآخرها 

والتي بینت فیه عدم الجدیة من قبل شركة حلم المستقبل ٢٣/١/٢٠١٨في ) ٦٣٨(كتابها المرقم 
روع إال إن الشركة العامة لالتصاالت لم تتخذ أي إجراء بشأنها ، وقد اوصى في تشغیل المش

.بالتحقیق بالفقره اعاله الدیوان
عــدم قیــام أمــین الصــندوق بإیــداع جمیــع المبــالغ المقبوضــة مــن قبلــه فــي الحســاب الجــاري لــدى -رابعــاً 

إلجـراءات الحـاالت خالفـاً بجزء من المبالغ  النقدیة في الصـندوق فـي بعـض یحتفظالمصرف حیث 
الضــبط الــداخلي علــى حســاب النقدیــة ولــم تبــرر الشــركة أســباب ذلــك لعــدم إجابتهــا علــى إستفســار 

مــن قــانون دیــوان ) رابعــاً -٢(خالفــًا للمــادة ٢/١/٢٠١٨فــي ) ١(الهیئــة الرقابیــة المختصــة المــرقم 
:األمثلة أدناهوكما مبین في ) المعدل(٢٠١١لسنة) ٣١(المالیة االتحادي رقمةالرقاب

المبلغ الذي تم إیداعهتاریخ اإلیداع 

ألف دینار

الرصید المتبقي بموجب سجل یومیة الصندوق 
الف دینار/لغایة تاریخ االیداع

١٣/٦/٢٠١٧١٦١٥٠٥٩٤٠٢٨

٢٠/٨/٢٠١٧٣٨٩٥٨٤٧١٨

١٢/٩/٢٠١٧٢٠٥٢٠١٢٩٥٦

٨/١٠/٢٠١٧١٤١٦٤٦٠٤٥

٦/١١/٢٠١٧٧٥٦١١٥٩٦٩٨

.صندوق بالحساب الجاري لدى المصرفاوصى الدیوان بایداع جمیع المبالغ النقدیة المستلمة في الوقد 
الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على ١٣/٦/٢٠١٨في ) ١٢٥٣٢(اظهر التقریر المرقم-ب

-:ت االتیة،  المالحظا٢٠١٧/االنظمة االلكترونیة في الشركة العامة لالتصاالت والبنى التحتیة لسنة 
تها وبالتالي تكون بیانات تلك االبرامج التي بموجبها یتم حمایة بیانو ة للوسائل شركعدم استخدام ال–اوالً 

بشان ذلك ، وهذا من شانه وابط امنیة ضةخولین دون وضع ایماالنظمة متاحة للموظفین غیر ال
طرق للحفاظ على امن على سالمة وامن تلك البیانات ، وقد اوصى الدیوان بوضع ان یؤثر

ل وسریة وامن المعلومات لومات وتحدیث الطرق حسب متطلبات العمعوسالمة البیانات والم
.وتوثیقها

على الرغم من التقنیة الحدیثة المستخدمة في حفظ البیانات في قسم االنظمة المعلوماتیة في –ثانیاً 
سیرفرات اال انه لوحظ وجود)data center(الشركة وتوفیر بیئة متخصصة للخوادم والشبكة 

عن عدم وجود خوادم للخزن االحتیاطي ، وحسب اجابة خارج هذا المكان بالقسم المالي ، فضالً 
بانه سیتم مفاتحة القسم المالي ٧/٦/٢٠١٧تهم بتاریخ اقسم االنظمة المعلوماتیة بموجب مذكر 

.القسم المختص بذلك هالیداع السیرفرات في القسم كون



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١٠٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ةــوزارة الثقاف. ٢١

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
التقاریرمجموعمهام تدقیقیة اخرىزیارات تفتیشیة تقاریر دوریةنتائج اعمالبیانات مالیة 

٣٤٢١٧١٧

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
ــائج اعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى ٢٤/٤/٢٠١٨فــي ) ١٠٨٥٩(اظهــر التقریــر المــرقم-أ الخــاص بنت

-:مایلي٢٠١٧/الموجودات الثابتة والمخزنیة لدائرة العالقات الثقافیة لسنة 
مــن خــالل الزیــارة المیدانیــة التــي قامــت بهــا الهیئــة الرقابیــة المختصــة لمكتبــة الــدائرة اعــاله بتــاریخ 

ض الكتـب حیـث الزالـت الكتـب محفوظـة هیل المكتبة برفوف خاصة لغر أالحظت  عدم ت٧/١٢/٢٠١٧
الهیئــة الرقابیــة المختصــة القیــام بجردهــا وقــد تــم وضــع تلــك علــى فــي صــنادیق كارتونیــة ممــا تعــذر

الصنادیق على ارضیة القاعة مما قد یعرضها الـى الرطوبـة او دخـول المیـاه حیـث ان مسـتوى ارضـیة 
انـه تـم نقـل المكتبـة الـى وجـودة علمـاً القاعة منخفضة االمر الذي یتسبب في تضـرر وتلـف الكتـب الم

الــــى كتــــاب دائــــرة العالقــــات الثقافیــــة العامــــة اً اســــتناد٢٠١٧/هــــذا الموقــــع منــــذ شــــهر شــــباط 
وزیر الثقافة والخاص بتوجیه الوزیر باستالم مبنـى والموجه الى٢/٢/٢٠١٧في ) ٧٢٤/هـ/ع(المرقم

ن ولغایـة تـاریخ الزیـارة ، وقـد اوصـى الـدیوان القشلة التراثي والزالت المكتبة غیر مفتوحـة امـام الزائـری
علیهـا مـن التلـف شـكل یمكـن الحفـاظ بباتخاذ كافـة االجـراءات الالزمـة لتاهیـل المكتبـة وعـرض الكتـب 

.االستفادة منهاو 
وق دائـرة الفنـون دالخاص بنتـائج اعمـال جـرد صـن٢٣/٤/٢٠١٨في ) ٨٣٤٣(اظهر التقریر المرقم–ب 

-:المالحظات االتیة،٣١/١٢/٢٠١٧ا في مالعامة ك
اربعــة ( الــف دینــار) ٤٧٦٨(عــدم قیــام الــدائرة  بایــداع الرصــید النقــدي فــي الصــندوق والبــالغ–والً أ

فــي الحســاب الجــاري المفتــوح لــدى المصــرف) مالیــین وســبعمائة وثمانیــة وســتون الــف دینــار
ــاً  ــمخالف ــى امنــاء الصــندوق فــي ١٩٩٩/لســنة ) ٩(لمنشــور وزارة المالیــة رق ــد عل والــذي یؤك

ول مهمــا كــان مبلغهــا أبـواوالً االدارات الحكومیـة كافــة بایــداع المبـالغ النقدیــة المقبوضــة یومیــاً 
الى المصرف المختص ،علما بان هذا المبلغ مطـابق لرصـید السـجالت عـن المبـالغ المقبوضـة 

.٢٨/١٢/٢٠١٧بتاریخ 
عدة اوامر اداریة في نهایة السنة المالیـة الخاصـة باعفـاء وتكلیـف لوحظ قیام الدائرة باصدار –ثانیاً 

.الى وجود ارباك في ادارة الصندوق ر یا یشمهام امانة الصندوق الى منتسبیها ، مم
ائة وسـبعون خمسة عشـر ملیـون وتسـعم( الف دینار ) ١٥٩٧٠(استلم امین الصندوق مبلغ –ثالثاً 

) أ٣٧/وصــل قــبض (معهــد الحــرف والفنـون الشــعبیة بموجـب/ مـن مدیریــة التـراث ) الـف دینــار
٢١/١١/٢٠١٧، عن المبالغ المستحصلة خـالل الفتـرة مـن ٢/١/٢٠١٨في ) ١٥٣٨(المرقم

والمرســـــــلة برفقـــــــة كتـــــــاب معهـــــــد الحـــــــرف والفنـــــــون الشـــــــعبیة ٥/١٢/٢٠١٧ولغایـــــــة 
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)١٣٤–١٠٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

والتي تم تدقیقها من قبل قسم الرقابـة والتـدقیق ١٢/١٢/٢٠١٧في ) ٢٠/١٠/٢/١٢٢(المرقم
.خر في االیداع أ، مما یشیر الى الت٢٠/١٢/٢٠١٧الداخلي في الدائرة بتاریخ

الـف ) ٣٨٥٩٠(د مبلغ مقـداره تم جرد القاصة في معهد الحرف والفنون الشعبیة ولوحظ وجو -رابعاً 
عــن ایــرادات تــم استحصــالها ) دینــارثمانیــة وثالثــون ملیــون وخمســمائة وتســعون الــف ( دینــار

ولـم یـتم تسـلیمها الـى الصـندوق الرئیسـي ٢٧/١٢/٢٠١٧ولغایـة ١٢/١١/٢٠١٧للفترة مـن 
ان هــذا المبلــغ یزیــد عــن مجمــوع علمــاً جــراءات الرقابــة والضــبط الــداخلي ،الفــي الــدائرة خالفــاً 

ي وتنتهــــ١٢/١١/٢٠١٧فــــي ) ٤٥٥١(بالتسلســــل أمبــــالغ وصــــوالت القــــبض والتــــي تبــــد
ـــي )٤٧٨٠(بالتسلســـل ـــوع مبالغهـــا و ٢٧/١٢/٢٠١٧ف ـــار) ٣٨٤٢٥(مجم ـــف دین ـــة ( ال ثمانی

مائة (دینارالف ) ١٦٥(وبفارق مقداره) وثالثون ملیون واربعمائة وخمسة وعشرون الف دینار
)وستون الف دینارةوخمس

.وقد اوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرات اعاله

ةشباب والریاضوزارة ال. ٢٢

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
التقاریرمجموعمهام تدقیقیة اخرىزیارات تفتیشیة تقاریر دوریةنتائج اعمالبیانات مالیة 

 -١١١١٤

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
والتــدقیق علــى العقــد أعمــال الرقابــة الخــاص بنتــائج ٢/٥/٨٢٠١فــي) ٩٠٧٠(اظهــر التقریــر المــرقم -أ

والمبرم مع شركة فیض االصالة للتجارة والنقـل العـام المحـدودة لنقـل مـوظفي ٢٠١٧/لسنة) ١(المرقم 
اربعمائــة وواحــد وثمـــانون ملیــون ومائتـــان (الــف دینـــار ) ٤٨١٢٥٠(وزارة الشــباب والریاضــة بمبلـــغ 

-:ةتیلمالحظات اآلا) وخمسون الف دینار
بإیقــاف الســیارات التابعــة لهــا والتــي كانــت تنقــل المــوظفین مــن مقــر الــوزارة الــى منــاطق قیــام الــوزارة -اوالً 

) ٢٢(ســیارة نــوع كوســتر و ) ٢٨(ســیارة منهــا ) ٥٠(والبــالغ عــددها ٢٠/١٠/٢٠١٦ســكناهم بتــاریخ 
ـــا متسوبیشـــي  ـــا ذي العـــدد ) ١١(ســـیارة نـــوع كی ـــة الـــوزارة بكتابه ـــب اســـتنادًا إلجاب فـــي ) ٢٦٣٠(راك

ـــة المختصـــة المـــرقم و ١٨/٢/٢٠١٨ ـــة الرقابی ـــل الهیئ ـــه استفســـار مـــن قب ـــم توجی فـــي ) ج/١٦(قـــد ت
ـــوزارة ١٢/٢/٢٠١٨ لبیـــان اســـباب ایقـــاف الســـیارات والتعاقـــد مـــع القطـــاع الخـــاص وكانـــت اجابـــة ال

الـذي تضـمن تكلیـف ٥/٩/٢٠١٦فـي ) ٢٢٣١(باالعتماد على كتاب دائرة الشـؤون المالیـة ذي العـدد 
دون ٢٠١٥/ة للســواق والمبــالغ المصــروفة للوقــود وصــیانة الســیارات لعــامالــوزارة بمخصصــات الخطــور 

.٢٠١٦/االشارة الى تلك الصرفیات من تاریخ ایقافها كون ایقاف السیارات عام
ــاً  ــود -ثانی ــغ مجمــوع مصــاریف الوق ــار ) ١٠٢(بل ــون دین ــار(ملی ــون دین ــان ملی ــة واثن ــي حــین بلغــت ) مائ ف

ــــون ) ١٩(مصــــاریف صــــیانة الســــیارات  ــــون دینــــار(دینــــار ملی ــــة ) تســــعة عشــــر ملی للســــنة المنتهی
ــدد ٣١/١٢/٢٠١٦ ــوزارة بكتابهــا ذي الع ــة ال ــي ) ٤٣٠(بموجــب اجاب ــغ اجمــالي ٣١/١/٢٠١٨ف بمبل
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)١٣٤–١٠٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

فـي حـین بلغـت القیمـة الكلیـة للعقـد المبـرم ) مائة وواحد وعشـرون ملیـون دینـار(ملیون دینار ) ١٢١(
بفـارق مقـداره ) مائـة وواحـد وثمـانون ملیـون دینـاراربع(ملیون دینـار ) ٤٨١(مع شركة فیض االصالة 

-:عن العقد اعاله وكما مبین في الجدول ادناه ) ثالثمائة وستون ملیون دینار(ملیون دینار ) ٣٦٠(
مبلغ الوقود لخطوط الوزارة 

ملیون دینار/٢٠١٦/لسنة
مبلغ صیانة العجالت لخطوط 

ملیون دینار/٢٠١٦الوزارة لعام 
رم مع شركة فیض مبلغ العقد المب
ملیون دینار/االصالة

ملیون دینار/الفرق 

١٠٢١٩٤٨١٣٦٠
لـم تقـم الـوزارة باتخـاذ االجـراءات الالزمـة للمحافظـة علـى السـیارات العائـدة لهـا حیـث الحظـت الهیئـة -ثالثاً 

) العقـلسـرقة (لحـاالت السـرقة المتمثلـة بــ) كوسـتر(الرقابیة المختصة تعرض بعض اجزاء السیارات نوع 
.١٨/٢/٢٠١٨في ) ٢٦٣٠(سیارات استنادًا لكتاب الوزارة ذي العدد ) ٥(والبالغ عددها 

.  وقد اوصى الدیوان مكتب المفتش العام في وزارة الشباب والریاضة بإجراء التحقیق بالمالحظات اعاله 
لمدیریة الشباب والریاضـة فـي تفتیشیة الخاص بالزیارة ال٢/٤/٢٠١٨في ) ٦٩٧٠(اظهر التقریر المرقم-ب

-:یةتالمالحظات اآل٢٦/١٠/٢٠١٧ولغایة ٦/٨/٢٠١٧ن للفترة ممحافظة كربالء
حتیاجـات وكلفـة النشـاط المخطـط المستلزمات وااللم تحدد المدیریة خطة تفصیلیة لكافة االنشطة و -اوال

السنویة المعدة مـن له ومدى متابعة نسب التنفیذ ومقارنة تلك النسب مع المخطط في خطة العمل
قبلها، وقد اوصـى الـدیوان بضـرورة شـمول الخطـة السـنویة لمسـتلزمات واحتیاجـات وكلفـة النشـاط 

.المخطط له مع متابعة تنفیذ تلك الخطة 
ــاً  ــرغم مــن اســتالمهم ســیارات -ثانی ــبعض المــوظفین علــى ال ــام المدیریــة بصــرف مخصصــات النقــل ل قی

) ٢٢(مــن قــانون رواتــب مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام رقــم ) خامســاً /١٢(حكومیــة خالفــًا للمــادة 
، وقد اوصـى الـدیوان بحصـر جمیـع المبـالغ المصـروفة كمخصصـات نقـل للمـوظفین ٢٠٠٨/لسنة

.المستلمین سیارات حكومي واعادتها 
الســـتالم مبـــالغ حجـــز الســـاحات مـــن ) أ٣٨/محاســـبة(عـــدم اســـتخدام وصـــوالت جبایـــة رســـمیة -ثالثـــاً 

حیـــث یـــتم تســـلیمها ) حســـینیةعـــین التمر،الهندیـــة ،ال(عیـــدة عـــن مقـــر المدیریـــة المنتـــدیات الب
وقـــد بینـــت المدیریـــة ) أ٣٧/محاســـبة(یـــوم الـــى مقـــر المدیریـــة لقطـــع وصـــل قـــبض ) ٤-٣(بعـــد 

ــــــي ) ٢٤٨٧(بكتابهــــــا المــــــرقم  ــــــة محافظــــــة كــــــربالء ٢٦/١١/٢٠١٧ف بانهــــــا قامــــــت بمخاطب
ى الـــــدیوان بضـــــرورة قطـــــع مبـــــالغ ، وقـــــد اوصـــــ) أ٣٨/محاســـــبة(لتزویـــــدها بوصـــــوالت جبایـــــة 

.الحجوزات بموجب وصوالت رسمیة وعدم تأخیر ایداعها في المدیریة 
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)١٣٤–١٠٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

))الدوائر غیر المرتبطة بوزارة: القسم الثالث (( 

دواوین األوقــاف.  ١

-:أصدرت عنها التقاریر التالیة
التقاریرمجموعاخرىمهام تدقیقیة زیارات تفتیشیةنتائج اعمال بیانات مالیة

٣- - ٢١

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

الخــــــــاص بنتــــــــائج أعمــــــــال الرقابــــــــة ٢٣/٤/٢٠١٨فــــــــي )٨٣٣٨(المــــــــرقمالتقریــــــــرأظهــــــــر-اوالً 
للســــــنة المنتهیــــــةدیــــــالى /والتــــــدقیق علــــــى االنشــــــطة والحســــــابات لمدیریــــــة الوقــــــف الشــــــیعي

-:المالحظات االتیة،٢٠١٦/كانون االول/٣١في
ملیــون ) ٢٥٦(٣١/١٢/٢٠١٦المســددة لغایــة بلــغ مجمــوع ایجــارات المدیریــة المســتحقة وغیــر) ١(

ــــــار ــــــار(دین بذمــــــة مســــــتأجري العقــــــارات بانواعهــــــا ) مائتــــــان وســــــتة وخمســــــون ملیــــــون دین
المختصة من شـعبة االمـالك وحسب الكشوفات المقدمة الى الهیئة الرقابیة ) سكني،تجاري،زراعي(

ــدیوان ،) ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣(ان اغلبهــا تعــود لســنوات ســابقة علمــاً  ــد أوصــى ال تخــاذ بإوق
.ستحصال تلك االیجاراتاالجراءات القانونیة الالزمة إل

لحسـاب الخزینـة حیـث تـم قیـدها امانـات ایـراد٢٠١٦/لم یـتم قیـد واردات المقامـات الدینیـة لسـنة) ٢(
منها الغراض الصیانة والتنظیف ومكافآت لجان فتح المقامات حیث بلغـت واردات ومن ثم الصرف

ومجمـــوع المصــروف مـــن ٢٠١٦/لســنة) تســعة عشـــرملیون دینــار(ملیــون دینـــار) ١٩(المقامــات
،وقـد أوصـى الـدیوان بتسـجیل ) اربعـة عشـر ملیـون دینـار(ملیون دینار) ١٤(االمانات لنفس السنة
.ساب الخزینة وعدم الصرف منهالحواردات المقامات ایراداً 

الخــاص بتقــویم اداء مدیریــة الوقــف الشــیعي فــرع ٣/٤/٢٠١٨فــي ) ٧٠٣٧(المــرقم التقریــرأظهــر-ثانیــاً 
-:المالحظات االتیة،٢٠١٦/كانون االول/٣١بابل كما في 

عدم وجود نظام داخلي للمدیریة وتم االعتمادعلى االهداف المستنتجة من قـانون دیـوان الوقـف ) ١(
ســتحداث نظــام داخلــي إ،وقــد أوصــى الــدیوان بضــرورة )المعــدل(٢٠١٢لســنة) ٥٧(الشــیعي رقــم

.للمدیریة لتحدید اهدافها
رة المصـادقة وقـد أوصـى الـدیوان بضـرو عدم وجود مالك مصـادق علیـه مـن قبـل وزارة المالیـة ،)٢(

.على المالك من قبل وزارة المالیة
الخــاص بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى حســابات ٦/٥/٢٠١٨فــي ) ٩٢٤٧(أظهــر التقریــر المــرقم-ب

للسـنة المنتهیـة دیـوان اوقـاف الـدیانات المسـیحیة واالیزیدیـة والصـابئة المندائیـةفـي مكتب المفتش العام 
-:المالحظات االتیة،٢٠١٦/كانون االول/٣١في 
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)١٣٤–١١٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

لــم یــتم تحدیــد اســماء االدارات والكنــائس ودور العبــادة االخــرى المشــمولة بالزیــارات التفتیشــیة وكــذلك -أوالً 
عدم اعداد برامج عمـل تفصـیلیة بكافـة االنشـطة والمهـام التـي شـملتها الزیـارات التفتیشـیة وتوقیتاتهـا 

وقد أوصى الدیوان بضرورة ب اعتمادها بكل نشاط ،واعداد المكلفین بالتنفیذ وتفاصیل الخطوات الواج
تضــمین خطــة الزیــارات التفتیشــیة أســماء االدارات والكنــائس المشــمولة بالزیــارات واعــداد بــرامج عمــل 

.لكافة االنشطة والمهام التي تشملها الزیارات التفتیشیة 
المختصــة بــأن الهیكــل المــذكور مــن خــالل دراســة الهیكــل التنظیمــي للمكتــب الحظــت الهیئــة الرقابیــة-ثانیــاً 

حیـث لـم تالحـظ وجـود وحـدة علـى ٢٠٠٤/لسـنة) ٥٧(الیتالئم مع المهام المحددة للمكتب وفق االمـر
ــولى مهــام اعــداد  ــنظم المعلومــات تت ــدریب ول مســتوى قســم او شــعبة للتخطــیط وللمــوارد البشــریة والت

أوصــى الــدیوان بدراســة الهیكــل وقــد الخطــط ومتابعــة شــؤون المــوظفین وتــدریب المــوظفین وتطــویرهم،
.التنظیمي بما یتناسب مع مهام المكتب

أمانــــــة بغــداد٢.

-:التالیة أصدرت عنها التقاریر
زیارات نتائج اعمالتقاریر دوریةبیانات مالیة

تفتیشیة
مجموعمهام اخرى 

التقاریر

١٧٣١٢١٤

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ٢٦/٤/٢٠١٨في ) ٨٧٥١(التقریر المرقم أظهر-أ

- :المالحظات االتیة،٢٠١٦/كانون االول/٣١الرصافة للسنة المنتهیة في وحسابات دائرة بلدیة مركز
كما ) مالیین دینارةعشر (ملیون دینار) ١٠(الصكوك والحواالت المرفوضة مبلغحساب بلغ رصید - أوالً 

ومن خالل تدقیق الهیئة الرقابیة المختصة للحساب الحظت قیام الدائرة بتسجیل ٣١/١٢/٢٠١٦في 
مبالغ الصكوك المرفوضة والمستلمة من قبل الجباة عن رسوم مهنة واعالن سلفة بذمتهم نتیجة تعذر 

قبل المصرف حیث كانت الصكوك غیر مصدقة وبینت الدائرة من خالل كتابها المرقم تحصیلها من 
عدم تخویل الجباة استالم الصكوك المستلمة من المكلفین الخاصة برسوم ٨/٨/٢٠١٧في ) ٦٢٦٣(

.المهنة واالعالن واالخرى مقابل وصل قبض وتسلیم الصك الى صندوق الدائرة
.وقد أوصى الدیوان مكتب المفتش العام الجراء التحقیق في ذلك

من خالل تدقیق الهیئة الرقابیة المختصة المطابقة السنویة للحسابات الجاریة المتبادلة مع -ثانیاً 
تبین وجود فرق في الرصید ٣١/١٢/٢٠١٦سجالت الدائرة االداریة في امانة بغداد كما في 

ملیون )١٤٧٠(بلغدائرة بلدیة مركز الرصافة وسجالت الدائرة االداریة بماالفتتاحي مابین سجالت 
وقد طلبت الهیئة الرقابیة المختصة بموجب المذكرة ) ن ملیون دیناریملیار واربعمائة وسبع(دینار 
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)١٣٤–١١١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

تزویدها بكشف تفصیلي عن تلك الفروقات وكانت اجابة الدائرة ١/٦/٢٠١٧في ) ١٦٧(المرقمة
الفرق لكونه ود كشف تفصیلي یبین تفاصیل مبلغ بعدم وج١١/٦/٢٠١٧في ) ٤٧٦٤(المرقمابكتابه

-:رصید متراكم لسنوات سابقة وكما مبین في أدناه
الرصید االفتتاحي بموجب سجالت دائرة 

الف دینار/البلدیة
الرصید االفتتاحي بموجب سجالت الدائرة 

الف دینار/االداریة
الف دینار/الفرق

٢٨٠٩٧٢٢١٣٣٩١٤٤١٤٧٠٥٧٨

.وقد أوصى الدیوان بضرورة التحري عن اسباب نشوء الفرق المشار الیه ومعالجته في السجالت المالیة
) ٨٧٦٨(مبلغ) ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤(بلغ اجمالي مستحقات المقاولین بذمة الدائرة للسنوات-ثالثاً 

معاملة ولمختلف ) ٣٤٣(تخص ) ملیارات وسبعمائة وثمانیة وستون ملیون دیناریةثمان(ملیون دینار
ولم یتم تثبیت ١٣/٤/٢٠١٧في ) ٣٣١٤(أقسام الدائرة حسب اجابة البلدیة بموجب كتابها المرقم

ضمن المصاریف المستحقة بذمة الدائرة مبالغ المستحقات المتأخرة في السجالت المالیة ولم تظهر
وقد أوصى الدیوان بضرورة تشكیل لجنة لدراسة تلك المعامالت عداد التقریر الرقابي ،لغایة تاریخ ا

.واثبات مبالغ المستحقات في السجالت المالیة
من خالل تدقیق الهیئة الرقابیة المختصة لكشف الغرامات المقدم من قبل الدائرة بموجب كتابها - رابعاً 

الرصافة على المخالفات قبل دائرة بلدیة مركزوالمفروضة من ٢٩/٣/٢٠١٧في ) ٢٨٤٨(المرقم
التي یتسبب بها المواطنون الحظت الهیئة الرقابیة المختصة وجود مبالغ غرامات غیر واالضرار

ومائة وخمسة وسبعون ملیون ن املیار (ملیون دینار)٢١٧٥(من المكلفین بلغت٢٠١٦/مستلمة لعام
االجراءات الالزمة والعمل على استحصال مبالغ الغرامات وقد أوصى الدیوان بضرورة اتخاذ ،)دینار
.المسددةغیر

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ١٧/٥/٢٠١٨في ) ١٠٣٢١(التقریر المرقمأظهر-ب
المالحظات ،٢٠١٦/كانون االول/٣١وحسابات دائرة المنتزهات والتشجیر للسنة المنتهیة في 

- :االتیة
من خالل تدقیق الهیئة الرقابیة المختصة لوصوالت القبض الخاصة بایرادات دخولیة المنتزه - أوالً 

حیث من غیر )منتزه الزوراء(لوحظ وجود زیادة في ایراد دخولیة حدیقة الحیوانات عن دخولیة 
ى یدل علالممكن ان یكون ایراد دخول حدیقة الحیوانات أعلى من ایراد دخول المنتزه مجتمعة مما

وكما ) ألف دینار(دینار) ١٠٠٠(وجود تالعب في ایراد الدخولیة علما أن كلفة الدخول لكل منها
- :مبین أدناه

ایراد دخولیة المنتزهرقم الوصل وتاریخه
الف دینار

ایراد باب الحدیقة
الف دینار

الفرق
الف دینار

١٨/٩/٢٠١٦٣٦١١٧٥١٢١٩١٥١٠٢في ) ٣٦٧٤٢(
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)١٣٤–١١٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

١١/٧/٢٠١٦٥٢٩٣٢٦٥٢٨٢١٢٣٥في ) ٣٦٦٧٩(
في ) ٣٦٨٤٧(

١٥/١٢/٢٠١٦
٣٤٨٦٤١١٨٦٣٢

٣٠/٣،٢٧/٤،٢٨/٦، ٢٨/١، ١/١(لم یتم تثبیت االیرادات الخاصة بدخولیة المتنزه لالیام -ثانیاً 
، ولدى )٦/محاسبة(ضمن سجل االیرادات النهائیة٢٠١٦/لسنة) ٢٨/٧،٨/٩،٢٨/٩،

أجابت الدائرة ١٥/٥/٢٠١٧في ) ٩(المختصة المرقمةاالستفسار بموجب مذكرة الهیئة الرقابیة 
ان هذه االیام نظمت بها ارسالیة وتم توقیعها (١٥/٥/٢٠١٧في ) ١٨٤٥(المرقم ابموجب كتابه

من قبل شعبة الرقابة والتدقیق الداخلي وبسبب اغالق الصندوق احتفظت بها وحدة الواردات 
رسالیات لم یتم تزوید الهیئة الرقابیة ان هذه اال غیر ) ن ایداعها لدى امین الصندوقلحی

المختصة بها على الرغم من طلبها ذلك بموجب المذكرة اعاله ولغایة تاریخ اعداد التقریر
) ٣١(من قانون دیوان الرقابة المالیة االتحادي رقم )رابعا-٢(الحكام المادة خالفاً الرقابي،

) .المعدل( ٢٠١١/لسنة
تسعة وتسعون ملیون (الف دینار) ٩٩٢٦٥(مبلغ ٣/١/٢٠١٦یوم لقق بلغ االیراد المتح-ثالثاً 

بموجب ) الزیتون،المحاكم، الحدیقة(عن ایراد دخولیة ابواب ) ومائتان وخمسة وستون الف دینار
صحة احتساب هذا المبلغ لنااال انه لم یتبین ٣/١/٢٠١٦في ) ٣٦٤٧٧(وصل القبض المرقم 

العد والفرز أو مایؤید ذلك في السجالت الخاصة باللجنة حیث الیوجد به جرد من قبل لجان 
وقد أوصى الدیوان باجراء ، ٢٧/٨/٢٠١٥في ) ٢/٧/٦٠٧(والمكلفة بموجب االمر االداري رقم 

).،ثالثاً ،ثانیاً اوالً (التحقیق بالفقرات اعاله
الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ١٧/٥/٢٠١٨في ) ١٠٣٢٣(المرقمالتقریرأظهر- ج

- :المالحظات االتیة،٣١/١٢/٢٠١٦وحسابات دائرة المشاریع للسنة المنتهیة في 
یرتبط بقسم االنتاج التابع لدائرة المشاریع سبع معامل اسفلت وقد تبین للهیئة الرقابیة المختصة 

-:مایلي
وتهالك المعامل وعدم اجراء الصیانة الدوریة للمعامل مما أدى الى ان الطاقة الفعلیةقدم - أوالً 

وقد ،)المتاحة(لهذه المعامل ال تطابق الطاقة التصمیمیة وكذلك الطاقة التشغیلیة ) العملیة(
الى الطاقات االنتاجیة أوصى الدیوان باجراء صیانة دوریة لمعامل االسفلت للوصول 

.التصمیمیة
متوقفة عن العمل ) ویبو الماني(وكذلك معمل نوع ) نكلیزياباركرین (وجود معملین اسفلت نوع -نیاً ثا

تخاذ االجراءات الالزمة إسنوات وذلك بسبب تقادمها واستهالكها، حیث لم تقم الدائرة ب) ٩(منذ
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)١٣٤–١١٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

وقوف على وقد أوصى الدیوان بتشكیل لجنة فنیة للالرقابي،بشأنها لغایة تاریخ اعداد التقریر
.عادة تأهیل تلك المعامل واتخاذ االجراءات الالزمة بشأنهاإمدى امكانیة 

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ٢٧/٥/٢٠١٨في ) ١١١٧١(المرقم التقریرأظهر-د
- :المالحظات االتیة،٢٠١٦/كانون االول/٣١وحسابات دائرة بلدیة الكاظمیة للسنة المنتهیة في

ومائتان واربعة ملیار(ملیون دینار)١٢٦٤(بلغ مجموع المبالغ المصروفة الستئجار آالت ومعدات - اوالً 
حیث الحظت الهیئة الرقابیة المختصة ٣١/١٢/٢٠١٦للسنة المنتهیة في ) وستون ملیون دینار

الفعلیة لمدة ثالثة اشهر قابلة للتجدید دون ذكر الحاجة) شفالت(قیام الدائرة باستئجار آلیات
وقد والغرض من ایجارها علما ان دائرة البلدیة تمتلك العدید من الشفالت الصالحة لالستخدام ،

لیات المتوفرة في البلدیة واستغاللها لیات واالكتفاء باآلأوصى الدیوان بضرورة الحد من استئجار اآل
.وعدم اللجوء الى عملیة التأجیر مستقبالً 

الهیئة الرقابیة المختصة لعینة من أولیات سندات الصرف ومبالغها الخاصة من خالل تدقیق –ثانیاً 
بتصلیح بعض المحطات التابعة لقسم المجاري الحظت وجود وصوالت تصلیح قفل تعود لذات 
المحطة التابعة لقسم المجاري في البلدیة وبشكل متكرر كما ان العطالت متشابهة ممایدل على 

.أوصى الدیوان باجراء التحقیق في ذلكوقد شكلیة تلك الوصوالت ،
الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على االنظمة ٣٠/٥/٢٠١٨في ) ١١٤٧١(المرقمالتقریرأظهر- هـ

- :المالحظات االتیة،٢٠١٧/االلكترونیة في شركة ابن رشد العامة لسنة
الحظت الهیئة انهعملها االعلى الرغم من قیام الشركة بمكننة العدید من نشاطات اقسام - أوالً 

عدم مكننة نشاطها الخاص بالفحوصات المختبریة والهندسیة والسیطرة النوعیة الرقابیة المختصة
على م باحدث البدائل في استخدام لغات برمجیة اكثر تطوراً اقسوقد أوصى الدیوان بمكننة عمل اال

.انظمة تشغیل حدیثة
میم االنظمة المستخدمة تسمح باستخراج تقریر عن محاوالت عدم وجود ضوابط فنیة ضمن تص-ثانیاً 

االستخدام الخاطئ للحاسبة لضمان حمایة وسریة المعلومات المعروضة في الشاشة ومنها اظهار 
عند اً لیآرسالة تحذیریة بعدد محاوالت الدخول الى النظام بطریقة غیر مرخصة وغلق الشاشة 

وقد أوصى الدیوان بوضع الضوابط محاولة ادخال كلمات سر خاطئة الكثر من ثالث مرات ،
.المناسبة لحمایة سریة المعلومات 

ضعف اجراءات الشركة في تبني اجراءات الحوكمة االلكترونیة في ادارة وتنظیم تكنولوجیا -ثالثاً 
ومعاییرخاصة بهذا المجال من اجل رفع المعلومات المستخدمة من قبل الشركة وذلك باعتماد أطر

وقد أوصى الدیوان بنشر الوعي المعلوماتي بین مستوى االستخدام االمثل لتكنولوجیا المعلومات ،
.موظفي الشركة الهمیة الحوكمة وادارتها
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)١٣٤–١١٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

المدنيمنظمات المجتمع . ٣

:صدرت عنها التقاریر التالیةأ
زیاراتدوريتقریرنتائج أعمالبیانات مالیة

تفتیشیة
تدقیقیةمهام

أخرى
التقاریرمجموع

٦١٧- ٥٢٤

-:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
-:جمعیة الهالل االحمر العراقي

الخـاص بنتـائج اعمـال الرقابـة والتـدقیق علـى أنشـطة جمعیـة ٧/٥/٢٠١٨في ) ٩٣٢٣(المرقم التقریرأظهر
-:المالحظات االتیة٢٠١٧/كانون االول/٣١العراقي للسنة المنتهیة في الهالل االحمر

سلة صحیة نسائیة في المخزن االقلیمي للجمعیة مقدمة مـن الصـلیب النرویجـي مخصصـة ) ٥٠٠٠(وجود-أ
وقـد أوصـى الـدیوان بضـرورة لم تقم الجمعیة بتوزیعهـا علـى النـازحین،٢٠١٧/ضمن خطةلنازحي االنبار
.بتوزیع تلك السالل على النازحینقیام الجمعیة 

قامت الجمعیة بشراء ادویة لصالح مركز الرازي الطبي وتم حفظها في المخزن الصحي بشكل امانات منـذ -ب
ــــاریخ  ــــة ب٨/١٠/٢٠١٧ت ــــم الجمعی ــــم تق ــــة لصــــالح مركــــزإول ــــد نجــــاز اعمــــال المناقل ــــرازي الطبي،وق ال

.مناقلة االدویةأوصى الدیوان بضرورة االسراع في اكمال عملیة 
غیــر نافــذة الصــالحیة مــع وجـود ادویــة فــي المخــزن الصــحي مهـداة مــن اللجنــة الدولیــة للصــلیب االحمـر-ج

فــــي ) ٢٢(عالم الجمعیــــة بموجــــب مذكرتــــه المرقمــــةإالعــــرض انــــه ســــبق وان قــــام امــــین المخــــزن بــــ
م الجمعیـة بأتخـاذ بضرورة االسراع في توزیع تلـك االدویـة قبـل انتهـاء صـالحیتها ولـم تقـ١١/١٠/٢٠١٧

-:الالزم بشأنها وكما مبین ادناه
تاریخ انتهاء الصالحیةشریط/الكمیةاسم المادة

٢٠١٨/شباط٩٤٨غم٢٥٠/اموكسلین
٢٠١٨/اذار٩٤٨كبسول/اثرومایسین

.وقد أوصى الدیوان بضرورة اتالف االدویة المشار الیها اعاله وتالفي ذلك مستقبالً 

العراقيشبكة االعالم.٤

-:التالیةصدرت عنها التقاریر أ
التقاریرمجموعمهام تدقیقیة اخرىتقریر دوريبیانات مالیة

٢-١١

:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها
شـبكة االعـالم لالخـاص بنتـائج اعمـال الزیـارة التفتیشـیة ٢٤/٤/٢٠١٨في ) ٨٥٤٤(اظهر التقریر المرقم

-:المالحظات االتیة،١٢/٣/٢٠١٨ولغایة ٦/٣/٢٠١٨محافظة بابل للفترة من قسم / العراقي



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١١٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

للقسم ةال توجد خطة للقسم وانما یتم تغطیة النشاطات بحیث تكون یومیة بحسب الدعوات الموجه–أ
ة سواء كانت داخلیة في ماتكون مباشر نیة وغالباً من الجهات ذات العالقة وكذلك النشاطات اآل

في ) ٣٣٤(ة الداخلي ام خارجیة بحسب الفعالیات ،وحسب اجابة القسم المرقماالستودیو 
، وقد اوصى ١٨/٣/٢٠١٨في ) ٦(على مذكرة الهیئة الرقابیة المختصة المرقمة١٨/٣/٢٠١٨

.الدیوان بضروة وضع خطة مسبقة بالتقاریر المذكورة مع االستمرار باصدارها 
ولغایة تاریخ الزیارة التفتیشیة حسب اجابة القسم ٢٠١٧/ایرادات خالل سنة ةلم یحقق القسم ای–ب

٧/٣/٢٠١٨في ) ٢(على مذكرة الهیئة الرقابیة المختصة المرقمة٧/٣/٢٠١٨في ) ٢٩٤(المرقمة
الى عزوف بعض الجهات عن االعالن لدى القسم وذلك لوجود اذاعات اهلیة تقوم ذلك ویعود 

لكل شهر بواقع ) مائة الف دینار(الف دینار )١٠٠(باستالم االعالنات بسعر رخیص جدا یصل الى 
التلفزیون یتم عن طریق القسم في وهذ یتعارض مع تسعیرة الشبكة اما االعالن یومیاً ةمر ) ٢٠(

التجاري في مقر شبكة االعالم في بغداد، وقد اوصى الدیوان باعادة النظر بالتسعیرة الخاصة 
.باالعالنات بغیة المنافسة وتحقیق االرباح

المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات . ٥

-:التالیةصدرت عنها التقاریر أ
التقاریرمجموعزیارات تفتشیةتقریر دوريبیانات مالیة

-١-١
:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

التـــدقیق علـــى حســـابات الخـــاص بنتـــائج أعمـــال الرقابـــة ٢٣/٤/٢٠١٨فـــي ) ٨٢٨٤(اظهـــر التقریـــر المـــرقم 
-:، المالحظات اآلتیة٢٠١٧/كانون األول/٣١ونشاطات مكتب انتخابات محافظة بابل للسنة المنتهیة في 

ــث بلغــت نســبة عــدد -أوالً  ــاخبین لتحــدیث ســجالتهم حی عــدم اســتخدام وســائل اإلعــالم بشــكل فاعــل لحــث الن
١٥/٣/٢٠١٨فـي محافظـة بابـل لغایـة من عدد الناخبین المسجلین %) ٧٢(الناخبین المحدثة سجالتهم 

:وكما یلي٨/٤/٢٠١٨في ) ٤٦٠٤(القسم الفني المرقم / الى كتاب انتخابات بابلاستناداً 
٢/١نسبة )٢(عدد الناخبین المحدثة سجالتهم )١(إجمالي عدد الناخبین

١١١١٥٧٧٧٩٨٢٤٠٧٢%

الماضیة تللتصویتین العام والخاص لالنتخاباسجالت الناخبین مع أوراق االقتراع ) حرق(تم إتالف -ثانیاً 
الخاص ٢٨/٨/٢٠١٤في ) ٢٤٢٤(المكتب الوطني بكتاب دائرة العملیات المرقم تحسب تعلیما

بإجراءات إتالف أوراق االقتراع والسجالت والمطبوعات الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 
تدقیق األسماء المثبتة في سجالت الناخبین للتصویتین مما تعذر على الهیئة الرقابیة المختصة ٢٠١٤

.العام والخاص، وقد أوصى الدیوان بعدم إتالف السجالت لغرض تدقیقها

عدم التنسیق مع الوزارات والدوائر المختصة باإلحصاء السكاني لتحدید أعداد الناخبین وتثبیتهم في -ثالثاً 
السجالت ویتم االعتماد على البیانات المقدمة من قبل وزارة التجارة الى المفوضیة العلیا المستقلة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١١٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

مع النظام الداخلي ) ٢(فقرة ال) سجل الناخبین/خامسا-١٨(لالنتخابات والتي تقوم تحدیثها خالفا للمادة 
التنسیق مع الوزارات والدوائر (التي تقضي ٢٠١٢لسنة ) ١(للمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات  رقم 

، وقد أوصى الدیوان االلتزام بالنظام الداخلي وضرورة التنسیق مع الوزارات )المختصة باإلحصاء السكاني
.ید أعداد الناخبینوالدوائر المختصة باإلحصاء السكاني لتحد

رةــــهیئة الحج والعم.٦

-:التالیةالتقاریر اصدرت عنهأ
التقاریرمجموعمهام تدقیقیة اخرىزیارات تفتشیةنتائج اعمالبیانات مالیة

٤٨-٢٢
:وأدناه أهم المؤشرات والمالحظات التي وردت فیها

أعمال الرقابة والتدقیق على رواتب الهیئة العلیا للحج نتائج ٤/٦/٢٠١٨في ) ١١٨٧٢(اظهر التقریر المرقم -أ
- :مایلي،)٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥(والعمرة للسنوات 

وما إعداد التقریر الرقابيولغایة تاریخ١٦/١٠/٢٠١٠تم تعیین مدیر عام یشغل المنصب وكالة من تاریخ 
انه ١٩/١٠/٢٠١٧في ) ٢٢(مرقمة زال مستمر بإشغال المنصب وقد بینت الهیئة في إجابتها على المذكرة ال

في ) هـ.ر.م١٠٧(، ١٧/٤/٢٠١٤في ) ١٤١٤(تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتبهم 
في ) هـ.ر.م٢٦١(، ٣٠/١٠/٢٠١٦في ) ٢٣٩٠ص ر م (، ١٢/٣/٢٠١٥في ) ٢٢٠٧(، ٨/٥/٢٠١٤

بصدد ذلك ما لدى الهیئة الرقابیةو يإعداد التقریر الرقابولم یتم حسم الموضوع لغایة تاریخ) ١٦/٤/٢٠١٧
- :یلي
في ٣١٠٠(بموجب األمر الدیواني المرقم ١٤/٨/٢٠٠٤تم تعیینه في دیوان الوقف السني بتاریخ - أوالً 

من تاریخ بالدرجة السابعة بعنوان وظیفي معاون مهندس تحت التجربة مدة سنة اعتباراً ) ١٤/٨/٢٠٠٤
.المباشرة

في ) ٣فئة(الدرجة الثالثة سنة وتم ترقیته الى ) ٢٢(البالغة احتساب خدمته العسكریة تم -ثانیاً 
.في دیوان الوقف السني٢١/٩/٢٠٠٤

معنون الى الهیئة العلیا للحج ٢١/١٠/٢٠١٠في ) ١٠٣٦٧(اصدر دیوان الوقف السني كتابه المرقم -ثالثاً 
الوظیفیة والتخصیص المالي ولم یتم إصدار أمر والعمرة والذي وافق فیه على نقل خدماته بدون الدرجة 

.انفكاكه من الدیوان لحین إجابة الهیئة على كتاب نقله
٦/١٠/٢٠١٠في ) هـ.ر.م١٤٣(قامت الهیئة العلیا للحج والعمرة بإصدار األمر الدیواني المرقم - رابعاً 

لمدة سنة وقبل صدور كتاب بتعیینه بمنصب مدیر عام وكالة لدائرة الخدمات في الهیئة تحت التجربة 
.یوماً )١٥(الوقف السني بالموافقة على نقله بمدة 

الى الهیئة موضوعه ١١/٤/٢٠١١في ) ٣٧٤(بالرقم أرسل دیوان الوقف السني الدائرة اإلداریة كتاباً -خامساً 
، ٢١/١٠/٢٠١٠في )١٠٣٦٧(و )٢٤٧(نقل خدمات ویؤكد فیه كتابي الدیوان المرقمین

إلیه وتكون اإلجابة خالل ثالثة ألبیان موقف الهیئة من قبول نقل الموم) ى التواليعل(٩/١/٢٠١١
).رئیس مهندسین أقدم في الدائرة الهندسیة(من وظیفته أیام وٕاال اعتبره الدیوان مستقیالً 

.وقد أوصى الدیوان بالتحقیق في ذلك



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١١٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

المحافظات ومجالسها: القسم الرابع

-:الـمـحـافـظـات  -١
-:محافظة بغداد-أ

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتـدقیق علـى مصـروفات ٨/٤/٢٠١٨في ) ٧٣٣٣(أظهر التقریر المرقم -اوالً 
-:المالحظات االتیة،الرصافة االولى وایرادات المدیریة العامة لتربیة بغداد

والمدارس التابعة لها أظهرت نتائج تدقیق عینة من سندات الصرف الخاصة بصیانة المباني للمدیریة ) ١(
-:المالحظات التالیة

عدم قیام المدیریة بتوقیع عقود رسمیة مع المقاولین لتنفیذ اعمال ترمیم وصیانة المباني المدرسیة ) أ(
موقع بین لجان اعمال التنفیذ امانة والمتعهدین باالعمال المراد إنجازها وتم االكتفاء بتوقیع تعهد

من شروط المقاوالت العمال الهندسة المدنیة التي نصت على إلزام )١-التاسعة(للمادة خالفاً 
بقبول عطائه اضافة الى عدم إلزام المدیریة المقاول بتوقیع صیغة التعاقد بعد إشعاره تحریریاً 

للمقاولین بتثبیت التاریخ على هذه التعهدات وعلى العروض المقدمة من قبلهم ،علما ان المدیریة 
ن اعمال صیانة المباني المراد تنفیذها كما جاء في اجابتها على استفسارالهیئة لم تقم باالعالن ع

المقاولین حیث تقوم لجان التنفیذ امانة باحضار٢٤/٥/٢٠١٧في ) ٣(الرقابیة المختصة المرقم
وقد أوصى الدیوان بتنظیم عقود رسمیة مع عن طریق االتصاالت الشخصیة لتقدیم عطاءاتهم ،

.تزام بالتعلیمات النافذةالمقاولین واالل
قیام لجان استالم المباني المدرسیة بقبول واستالم اعمال صیانة وترمیم هذه المباني على الرغم )ب(

من عدم التزام المقاولین بتنفیذ بعض فقرات االعمال او تنفیذ البعض منها بكمیات اقل مماورد في 
من شروط المقاوالت العمال الهندسة )٣و٢-٤٠(جداول الكمیات المتفق علیها خالفا للمادة 

یجري تنفیذه بطریقة خاطئة او بأي المدنیة التي تشیر الى رفض العمل اذا ظهر للمهندس ان عمالً 
-:طریقة التتفق مع المقاولة كما في االمثلة االتیة

اسم الفقرة والكمیة في جدول التفاصیلدینار/المبلغ رقم مستند الصرف وتأریخه
الكمیات

الكمیات في 
ذرعة العمل

الفرق

عن صیانة مدرستي الریاض ٦/١٢/٢٠١٦٣٧٧٠٠٠٠٠في)٣٩٣/١٩٦٢٨(
وشهید المحراب

م٥م٢٥م٣٠كاشي سیرامیك 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

)١٣٤–١١٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

عن صیانة مدرسة االمام ٢٠/١٢/٢٠١٦٢٧١٤٦٠٠٠في )٣٩٨/١٩٨٥٤(
)ع(الهادي

)٤٥(صیانة ابواب حدید عدد-
)٣٠(مراوح سقفیة عدد-

لم تنفذ

لم تنفذ

٤٥

٣٠

م٥٥م)٨٨٠(م)٩٣٥(تبدیل ماستكعن صیانة وترمیم مدرسة سیناء٣١/٨/٢٠١٦٣١٦٨١٠٠٠في )٣٧٢/١٨٥٧٦(
م)١١٥(عمل مشبك معدني-عن صیانة وترمیم مدرسة الشعب٥/١٢/٢٠١٦٨٢٤٨٦٠٠٠في )٣٩٣/١٩٦٢٣(

مط)٣٢٠(تعلیة سیاق-
م)٨٣(

مط)٢٧٠(

م)٣٢(

مط)٥٠(

.قبول االعمال االبعد انجازها بصورة تامة وااللتزام بالتعلیمات اعالهوقد أوصى الدیوان بعدم
لضمان تنفیذ المقاوالت ) خطاب ضمان(عدم قیام المدیریة بإلزام المقاولین بتقدیم كفالة مصرفیة)ج(

عمال الهندسة المدنیة التي من شروط المقاوالت أل) ١-العاشرة(للمادة بصورة مرضیة خالفاً 
المقاول بتقدیم كفالة مصرفیة لضمان تنفیذ المقاولة بصورة مرضیة على شكل إلزام(تنص على

وقد أوصى الدیوان بإلزام المقاولین ،)خطاب ضمان غیرمشروط صادر من مصرف في العراق
.بتقدیم خطاب ضمان بمایضمن تنفیذ المقاوالت بصورة سلیمة

فرع شارع فلسطین /المفتوح لدى مصرف الرافدینبلغ رصید الحوانیت المدرسیة في الحساب الجاري ) ٢(
- :ولوحظ االتي)تسعمائة وستة وسبعون ملیون دینار(ملیون دینار)٩٧٦(مبلغ قدره٤٣٥٤/رقم
عدم قیام المدیریة بإعداد وتنظیم مطابقة كشف المصرف للحساب المصرفي اعاله كما جاء في ) أ(

خالفاً ١٤/١١/٢٠١٧في ) ٥٤(المختصة المرقمةجابة المدیریة على مذكرة الهیئة الرقابیة إ
الوارد في تعلیمات النظام ١٩٨٧/لسنة) ٨(العامةدائرة المحاسبة /وزارة المالیةلمنشور 

وجوب قیام ادارات الحسابات في الدوائر (لىنص عالمحاسبي الحكومي الالمركزي والذي 
تها مع رصید الكشف الذي المختصة بمطابقة رصید حسابها الجاري لدى المصرف بموجب سجال 

وقد أوصى الدیوان بتنظیم المطابقة للحساب المذكور الحكام الرقابة والسیطرة یرسله المصرف ،
.على حركة النقد

فقط من قیمة العقود المبرمة مع مستأجري الحوانیت %) ٢٢(قیام المدیریة باستالم مانسبته) ب(
دارات المدارس اضافة الى تاخر المدیریة في المدرسیة حیث تم استالم باقي المبالغ من قبل ا

من قانون بیع وایجار اموال الدولة ) ٢٠(للمادةاستحصال مبالغ العقود بعد احالتها خالفاً 
وبینت المدیریة في اجابتها على استفسار الهیئة الرقابیة المختصة ٢٠١٣/لسنة)٢١(رقم

وقد أوصى الدیوان الوظیفي ،بسبب زخم العمل وقلة المالك٧/١١/٢٠١٧في ) ٢٤(المرقم
.المدیریة وخالل المدة القانونیة المحددة للدفعاستالم كامل مبالغ العقود في مقرب
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)١٣٤–١١٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على ١٠/٦/٢٠١٨في ) ١٢٣١٢(المرقم التقریرأظهر-ثانیاً 
- :المالحظات االتیة ،٣١/١٢/٢٠١٧حسابات مدیریة بلدیات محافظة بغداد للسنة المنتهیة في 

الموجودات الثابتة مع السجالت والتي اجریت من قبل اللجنة أظهرت نتائج مطابقة قوائم جرد)١(
فروقات بالنقص والزیادة وقد ١٩/١١/٢٠١٧في ) ٢٣٩١٠(االداري المرقممرالمشكلة بموجب اال

الهیئة انه لم یتم تزویدتمثل موجودات مشطوبة اال) بالنقصان(بررت لجنة المطابقة ان الفروقات 
شطب المواد باالضافة الرقابیة المختصة بأیة اولیات تعزز ذلك والموافقات االصولیة بها من قرار

حظت الهیئة الرقابیة المختصة عدم مصادقة مدیر بلدیات محافظة بغداد على تقریر الى ذلك ال
نتائج الجرد والمطابقة ولم تبین المدیریة اسباب ذلك بالرغم من طلب الهیئة الرقابیة المختصة 

في ) ٣١(والمؤكد علیها بموجب المذكرة المرقمة٣٠/٤/٢٠١٨في ) ٢٨(بموجب المذكرة المرقمة 
.وقد أوصى الدیوان بضرورة دراسة الفروقات ومعالجتها،٦/٥/٢٠١٨

وقد أوصى عدم قیام شعبة التدقیق بتدقیق قوائم الجرد والمطابقة والتوقیع على تلك القوائم ،)٢(
.الدیوان بضرورة تدقیق قوائم الجرد والمطابقة من قبل قسم التدقیق

- :محافظة دیالى-ب
الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على اجراءات ٢/٥/٢٠١٨في ) ٩٠٦٠(المرقم التقریرأظهر- أوالً 

دیالى للسنوات /متابعة التجاوزات على مشاریع الماء والخطوط الناقلة وشبكات الماء الصافي في محافظة 
في الماء الصافي الصالح للشرب بسبب التجاوزات رتفاع نسبة الهدرإ) ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤(

على كمیة المیاه المجهزة للمواطنین حیث قدرت المدیریة سلباً سرات الحاصلة في الشبكات مما أثروالتك
من كمیة الماء المنتج دون )% ٣-١(أن نسبة الهدر من ٢٢/١١/٢٠١٧في ) ١٣١٨٤(بكتابها المرقم

االخذ بنظر االعتبار أطوال وكمیات الشبكات القدیمة ومعدل الكسروالنضح والمدد الزمنیة للصیانة اضافة الى 
.المنتجة من تجاوزات ومالها من تأثیر سلبي على كمیة الماءماتتعرض لها الشبك

الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على االنشطة ٢٦/٤/٢٠١٨في ) ٨٦٩٢(المرقم التقریرأظهر-ثانیاً 
كانون /٣١والحسابات والبیانات المالیة لمدیریة ماء دیالى للسنة المالیة المنتهیة في 

-:االتیة المالحظات ،٢٠١٦/االول
ثالثة ملیارات وثالثمائة (ملیون دینار)٣٣٤٩)(القطاع الخاص(بلغ اجمالي الدیون بذمة المشتركین) ١(

بعقوبة،(وتركزت اغلب الدیون في أقضیة ٣١/١٢/٢٠١٦كما في ) وتسعة واربعون ملیون دینار
وقد محافظة،مركز ماء في عموم ال) ١٩(وناحیة بهرز من مجموع ) المقدادیةبلدروز،خانقین،

.أوصى الدیوان بالعمل على استحصال الدیون وتعظیم االیرادات
انخفاض نسبة تنفیذ خطة الفحوصات الكیمیاویة والبكتریولوجیة لشعبة السیطرة النوعیة لبعض ) ٢(

والنماذج نموذج شهریاً ) ١٥٠(أشهر السنة عن الخطة المطلوبة لفحص النماذج الكیمیاوبة البالغة
ان اسباب االنخفاض المذكور تعود الى انقطاع الطرق علماً نموذج شهریاً ) ٣٥٠(یةالبكتریولوج

بسبب الوضع االمني للمحافظة ومصادفة العطل الرسمیة خالل السنة وحسب ادعاء الشعبة بتأییدها 
.، وقد أوصى الدیوان بتنفیذ الخطة شهریاً ٢٠/١١/٢٠١٧المؤرخ في 
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)١٣٤–١٢٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

لتنفیذ شبكات أو معالجة شحة ) بار١٠(بالستك ضغط) ملم١١٠(قیام المدیریة بشراء انابیب حجم) ٣(
الماء بالرغم من توفرتلك االنابیب في مخازن المدیریة ضمن نفس الفترة الزمنیة لعملیة الشراء علما 
بان شعبة المخازن أیدت عدم توفر تلك االنابیب وعلى اغلب الكشوفات التخمینیة التي تخص 

ة الى وجود فرق بین اسعار شراء تلك االنابیب بالرغم من تقارب االعمال المذكورة اعاله اضاف
.وقد أوصى الدیوان باجراء التحقیق في ذلكالفترات الزمنیة للشراء ،

-:محافظة كربالء المقدسة- ج
الخاص بالبیانات المالیة لمدیریة بلدیة محافظة كربالء ٢/٤/٢٠١٨في) ٦٩٦١(التقریر المرقم أظهر

- :المالحظات االتیة،٢٠١٦/كانون االول/٣١المقدسة للسنة المالیة المنتهیة في 
خمسمائة (ملیون دینار) ٥٨٥(بلغ رصید حساب السلف الموقوفة في الموازنة االستثماریة مبلغ - أوالً 

والمصروفة بمستندات الصرف ٣١/١٢/٢٠١٦كما في ) وثمانون ملیون دیناروخمسة
على التوالي الى المصرف المتحد ٢٠/١/٢٠١٠و٤/١/٢٠١٠في ) ٨٦٦(و) ٨٧١(المرقمة

عن مشروع المجزرة الحدیثة ) الهولندیة(لالستثمار عن اعتماد مستندي لشركة جون فان دیر زندان 
بتاریخ نهائیاً ان المشروع مستلم استالماً عداد التقریر الرقابي علماً ولم یتم تصفیتها لغایة تاریخ ا

حیث قامت البلدیة بمفاتحة مدیریة البلدیات العامة لعدة مرات لغرض تصفیة السلفة ٤/٩/٢٠١٣
علما ١٧/١/٢٠١٧في ) ١٩٠٤(المذكورة كونها الجهة المسؤولة عن الصرف واخرها كتابها المرقم 

والتعاقدات وتمویل البلدیة یتم في مقر البلدیات العامة وان دور البلدیة هو حالة ان عملیات اإل
تسجیل مبالغ المشاریع امانات وصرفها لمستحقیها واجراء التسویات القیدیة مع مدیریة البلدیات 

.العامة ،وقد أوصى الدیوان بتصفیة السلف أعاله
العقد السابق والعقد الحالي ولنفس العقار دون وجود اختالف في المساحة للعقارات المؤجرة بین-ثانیاً 

من قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم ) اوالً - ٨(لمادةلمحدثات جدیدة استناداً وجود مایؤید انشاء
اجراء الكشف على المال غیر المنقول لتحدید رقمه (والتي تنص ) المعدل(٢٠١٣/لسنة) ٢١(

شتمالته ومساحته وتثبیت ما انشئ علیه من محدثات وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه او م
- :وكما في االمثلة ادناه) او ما زرع او غرس فیه

مساحة العقار بموجب رقم وتاریخ العقد الجدیدرقم العقار
٢م/العقد الجدید

رقم وتاریخ العقد 
السابق

مساحة العقار بموجب 
٢م/العقد السابق

في ١١٠٤حانوت 
١٥/٥/٢٠١٦

٢/٤/٢٠١٣٩٦في ٩٨.١٢٥٩٨

١٤/٤/٢٠١٣١٥.٦٠بال في ٩/٨/٢٠١٦١٩.٣٥في ٣١٥٠حانوت 
في ٤٢٨٣حانوت 

٢١/١٢/٢٠١٦
٢٤/٣/٢٠١٣٩.٢٥في ٢٥.٢٠٨٠

في ٥٢٨٢حانوت 
٢١/١٢/٢٠١٦

٢٤/٣/٢٠١٣١٧.٥٠في ٢٥.٢٠٧٩

٥/٣/٢٠١٣٢٨في ٥/٦/٢٠١٦٣٢٦٤في ٨١١٣حانوت 
.من مساحات العقارات المؤجرة وقد أوصى الدیوان بضرورة التحقق
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)١٣٤–١٢١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

لم تقم البلدیة باتخاذ االجراءات الالزمة بخصوص العقارات التي لم یتقدم لها راغب بعد اعالنها -ثالثاً 
لسنة ) ٢١(لقانون بیع وایجار اموال الدولة رقمالرتفاع القیمة المقدرة لها خالفاً الكثر من مرة نظراً 

من %)٨٠(د عدم بلوغ بدل البیع او االیجارنع{ت علىنصوالتي ) ب/ثانیاً /١٣مادةال(٢٠١٣
القیمة المقدرة له یعرض االمر على الوزیر او رئیس الجهة الغیر مرتبطة بوزارة للوقوف على 

-:امثلة ذلكومن }االسباب ومعالجتها
/القیمة المقدرة لالعالنرقم وتاریخ االعالن٢م/مساحة العقاررقم ونوع العقار

دینارملیون 

٢٧/٩/٢٠١٦١٠في ٣٣٢٥٠٧٢حانوت٣/٤٧٤/٤٧٥
٢٣/٩/٢٠١٦١٠في ٢٧٢٤٣٨٣حانوت٨/٤٥٥
٣١/٧/٢٠١٦١٠في ٢٤,٦٠١٩٤٢١حانوت٧/٤٥٥

.وقد اوصى الدیوان باتخاذ االجراءات الالزمة بخصوص العقارات التي لم یتقدم لها راغب
التنظیفات السكنیة بذمة مدیریة ماء كربالء كونها الجهة بلغت االیرادات المستحقة عن اجور - رابعاً 

خمسة وتسعون (ملیون دینار) ٩٥(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٦المسؤولة عن جبایتها من المواطنین لغایة 
الى ولم تقم البلدیة بتسجیلها في السجالت المحاسبیة وذلك استناداً ٢٠١٥/تعود لسنة) ملیون دینار

وقد أوصى الدیوان بمتابعة استحصال ،٥/١٢/٢٠١٦في ) ٣٠٦٠٥(كتاب مدیریة البلدیة المرقم 
.باولاالیرادات المستحقة وتسجیلها في السجالت المحاسبیة اوالً 

الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة ٢٤/٤/٢٠١٨في ) ٨٥٣٩(المرقمالتقریر أظهر-د
-:المالحظات االتیة،٢٠١٧/كانون االول/٣١دائرة صحة محافظة المثنى للسنة المنتهیة في 

لم تقم الدائرة بتنفیذ قرارات التضمین الخاصة ببعض الموظفین الذین صدرت بحقهم قرارات تضمین - أوالً 
من قانون ) ٦(الحكام المادة قدیة ولم یتم تسدیدها لغایة تاریخ اعداد التقریر الرقابي خالفاً مبالغ ن

مكتب المفتش العام ذي -البیئة/وتنفیذا لكتاب وزارة الصحة ٢٠٠٦/لسنة) ١٢(التضمین رقم
تسدید مبالغ التضمین المترتبة بذمة موظفیكم الذین (الذي یقضي ٢٦/٤/٢٠١٧في ) ٤٤١٤(العدد
.،وقد أوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرة اعاله)رت بحقهم قرارات تضمینصد

والمتضمنة على الرغم من انتهاء مدة العقود المبرمة مع شركات التجهیز البالغة سنة واحدة-ثانیاً 
اال ان الهیئة الرقابیة المختصة الحظت استمرار الدائرة مع تلك ) تقدیم وجبات طعام التغذیة،التنظیف(

ات في تجهیز الطعام للمرضى الراقدین واالطباء المقیمین في المستشفیات والتنظیف خالل الشرك
تنفیذ (الذي یقضي بـ١٥/٦/٢٠١٧في ) ٧٤٩(خالفا لكتاب محافظة المثنى المرقم ٢٠١٧/السنة 

.،وقد أوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرة اعاله) االعمال عن طریق اللجان النتهاء عمل الشركات
مائة (ملیون دینار ) ١٣١(بمبلغ ١٦/١١/٢٠١٧في ) ٧٧٩(بموجب مستند الصرف المرقم-ثالثاً 

ملیون دینار ) ٤٥(ذات منشأ تركي بمبلغ) لتر٣فلوفاك (عن شراء مادة ) وواحد وثالثون ملیون دینار
الى المركز ٩/٩/٢٠١٤في ) ١٩٢(بموجب وصل الشراء المرقم ) خمسة واربعون ملیون دینار(
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)١٣٤–١٢٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ن للهیئة الرقابیة المختصة وحدة ومن خالل التدقیق تبی) ٦٠٠٠(الوركاء وبكمیة الصحي  في 
-:مایلي

تم تقدیم طلب الشراء من قبل المركز الصحي على الرغم من ان المركز الیستخدم المادة بكمیات )أ(
.كبیرة كونها من اختصاص المستشفیات

الطلب الموقع من قبله لشراء المادة بعدم صحة ٢٣/١/٢٠١٨أید الممرض المختص بتاریخ )ب(
.٢٦/٨/٢٠١٤بتاریخ 

وحدة في المخزن بتاریخ ) ٣٠٠٠(قامت الهیئة الرقابیة المختصة بجرد الكمیة المتبقیة البالغة) ج(
.وحدة) ١٥٩(وتبین وجود نقص مقداره ١/٢/٢٠١٨

في ٦/٢٠١٩في ان منشأ المادة تركي حسب ماجاء في وصل الشراء وتاریخ انتهاء الصالحیة ) د(
.٧/٢٠١٨حین الكمیة المتبقیة والتي تم جردها هي من منشأ فنلندي وتاریخ الصالحیة في 

.وقد أوصى الدیوان باجراء التحقیق  بالفقرات اعاله 
الخاص بنتائج اعمال الرقابة والتدقیق على االنشطة ٣/٦/٢٠١٨في ) ١١٧٨٩(المرقم التقریرأظهر- هـ

،المالحظات ٢٠١٦/كانون االول/٣١لمحافظة واسط للسنة المنتهیة فيوالبیانات المالیةوالحسابات 
-:اآلتیة

عدم قیام قسم التخطیط والمتابعة باعداد خطة شاملة على مستوى المحافظة وفق الهیكل التنظیمي - أوالً 
االداریة وكذلك للمشاریع االستثماریة الخاصة بالمحافظة والتي تم رفعها من قبل الوحدات 

،حیث ٢٠١٦/من تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة لسنة) د/٦(للفصل الرابع الفقرةخالفاً ٢٠١٦/لسنة
) د/٦(د بالفقرةوقد أوصى الدیوان بضرورة التقیّ اقتصرت خطة القسم على المشاریع المستمرة فقط ،

.من الفصل الرابع لتعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة للسنة اعاله
عدم قیام المحافظة بتنظیم عقد لشراء المواد الكهربائیة التي تم تجهیزها لكون مبلغ الشراء -ثانیاً 

٢٠١٦/لتعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة لسنةخالفاً ) خمسون ملیون دینار(ملیون دینار) ٥٠(تجاوز
ملیون ) ٢٠٠(الیقین بمبلغحیث تم شراء مواد كهربائیة من معرض) و-١(الفقرة) ٣(المادة
وقد أوصى الدیوان االلتزام بالتعلیمات الخاصة بهذا دون تنظیم عقد بذلك،) مائتا ملیون دینار(دینار
.الشأن

العقــدنتــائج اعمــال الرقابــة والتــدقیق علــى الخــاص ب٣١/٥/٢٠١٨فــي ) ١١٦٠٦(أظهــر التقریــر المــرقم -و
-:مایليالفلوجة / صف في االنبار) ١٢(بانشاء مدرسة٢٠١٣/لسنة) ١٦٧(المرقم 

جنة (قضاء الفلوجة على شركة - صف في منطقة النعیمیة) ١٢(تم احالة مشروع إنشاء مدرسة 
ملیون )  ٦٠٤(بمبلغ ٢٠١٣/لسنة) ١٦٧(بموجب العقدالمرقم ) عراقیة الجنسیة) (الودیان

وقد تبین قیام ٢٠١٣/ضمن تخصیصات برامج تنمیة االقالیم لسنة) ستمائة واربعة مالیین دینار(دینار
للشركة المذكورة ) اربعمائة وخمسة وعشرون ملیون دینار(ملیون دینار) ٤٢٥(المحافظة بصرف مبلغ 

) ١٥١٧١(من الكلفة حسب كتاب قسم الشؤون المالیة المرقم %) ٧١(ویمثل المبلغ المصروف نسبة 
وذلك حسب كتاب قسم الشؤون الهندسیة %) ١٨(ة انجاز مادي بلغت یقابله نسب٢٨/١٢/٢٠١٧في 

.ى الدیوان باجراء التحقیق في ذلك،وقد أوص١٦/١٢/٢٠١٧في ) ١٤٨٣٦(المرقم 
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)١٣٤–١٢٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الخاص بالزیارة التفتیشیة الى مدیریة بلدیة الحلة في ١٥/٥/٢٠١٨في ) ٩٩٧٩(المرقم التقریرأظهر- ز
-:المالحظات االتیة،٨/٣/٢٠١٨ایة ولغ١١/٢/٢٠١٨محافظة بابل للفترة من 

عدم وجود قاعدة بیانات لدى وحدة التجاوزات تحتوي على اعداد وانواع التجاوزات الحاصلة - أوالً 
في ) ٥٤(والمشخصة ضمن الرقعة الجغرافیة لقسم الزهور البلدي وحسب اجابته المرقمة 

وقد أوصى الدیوان ،١١/٢/٢٠١٨في ) ١(على مذكرة الهیئة الرقابیة المختصة رقم ١٤/٢/٢٠١٨
.باالحتفاظ بقاعدة بیانات خاصة بذلك

وجود عدد من المكاتب لم یتم تاجیرها في علوة مخضرات بابل لغایة تاریخ الزیارة بالرغم من -ثانیاً 
استخدامها كمكاتب لمزاولة العمل في بیع المحاصیل والخضار مع وجود كمیات من المحاصیل فیها 

) .١، ٣، ٧، ٨، ١٠(وهي المكاتب رقم
اعاله وبموجب الیها في ثانیاً تم دفع عموالت الى بلدیة الحلة من قبل اصحاب المكاتب المشار-ثالثاً 

وقد أوصى وصوالت رسمیة وهي عبارة عن مبالغ مقطوعة ودون وجود سند قانوني یجیز ذلك ،
.وثالثاً الدیوان باجراء التحقیق بالفقرتین ثانیاً 

الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقیق على االنشطة ٢٧/٦/٢٠١٨في ) ١٣٣٢٧(المرقمریرالتقأظهر- ح
لبلدیات االقضیة والنواحي في محافظة ذي قار للسنة ) التجمیعیة(والحسابات والبیانات المالیة موحدة 

- :المالحظات االتیة ،٢٠١٦/كانون االول/٣١المالیة المنتهیة في 
) ١٠٤ب (الشیوخ بتسجیل بعض قطع االراضي المثبتة في سجالت االمالك نموذجقیام بلدیة سوق - أوالً 

في ) ٩٧(الكثر من شخص وتم توجیه استفسار من قبل الهیئة الرقابیة المختصة المرقم
بخصوص ذلك ولم تتم االجابة لغایة تاریخ اعداد التقریر الرقابي وكما في القطع ٢٠/٧/٢٠١٧

وقد أوصى الدیوان باجراء ،)٣٦٥/٣٠٨٨(،)٣٦٥/٥٨٠(،)٣٦٥/١٠٩٤(،)٣٦٥/٩٧٧( المرقمة
.التحقیق في ذلك

) ساعة/طن١٦٠(اضبارة معمل االسفلت نوع إیبوكامن خالل قیام الهیئة الرقابیة المختصة بتدقیق-ثانیاً 
في ) ٦(دنماركي المنشأ والمجهز من قبل وزارة البلدیات واالعمار واالسكان بموجب العقد المرقم

) ١٤٠٠(الى مدیریة بلدیة الشطرة بمبلغ) عراقیة الجنسیة(من قبل شركة الدقة العالمیة ٢٠٠٧/لسنة
الرقابي نصبه لغایة تاریخ اعداد التقریر والذي لم یتم) ملیون واربعمائة الف دوالر امریكي(الف دوالر

ي المعد من الحظت الهیئة الرقابیة المختصة عدم تجهیز المعمل لبعض الفقرات المثبتة بالكشف الفن
-:قبل الجهة المستفیدة وندرج بعضها في ادناه

مجموعة الفلر (ریخ اعداد التقریر الرقابي ومنهااوجود جزء من مواد المعمل لم تصل لغایة ت)١(
.حسب االولیات المرفقة في اضبارة المعمل) ومجموعة تسخین القیر ومجموعة الكومبریسر

.ة بالمعمل عدم وصول قائمة بالمواد االحتیاطیة الخاص)٢(
-:عدم تجهیز بعض المواد حسب المواصفات الفنیة المطلوبة نذكر من امثلتها االتي)٣(

أما المثبت بالكشف الفني ان یكون ذات ) ملم٨(تجهیز قایش الهوبرات الرئیسي ذات سمك)أ(
).ملم١٠(سمك
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)١٣٤–١٢٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الهوبرات والموجود في ) S.K.f(اختالف معظم انواع البولبرنات حیث ان المثبت في العقد)ب(
).n.k.b(نوع

.وقد أوصى الدیوان باجراء التحقیق في ذلك
الى مواطنین ) ثالثمائة وثمانیة عشر ملیون دینار(ملیون دینار)٣١٨(دفعت بلدیة الشطرة مبلغ -ثالثاً 

نتیجة لصدور قرارات قضائیة لصالحهم عن تخصیص قطع اراضي سكنیة لهم غیر مثبتة في الخارطة 
بانه تم تشكیل (بخصوص ذلك٢٠/٧/٢٠١٧في ) ٨٤(بینت المدیریة باجابتها المرقمةوقد ) العقاریة

.)لجنة تحقیقیة لغرض تحدید الموظف المقصر
.وقد أوصى الدیوان بالتحقیق بالفقرة اعاله

-:مجالس المحافظات-٢
حسابات علىعمال الرقابة والتدقیقأنتائج الخاص ب٠١/٤/٢٠١٨في ) ٧٦٢٤(اظهر التقریر المرقم -أ

-:ة تیالمالحظات اآل،٢٠١٦/األولكانون/٣١للسنة المنتهیة في ة بابل محافظمجلس
تم صرف بعض المكافـآت للمنتسـبین وغیـر المنتسـبین وفقـًا لطلبـات مقدمـة مـن قبـل اعضـاء مجلـس -اوالً 

الطلبـات المحافظة أو من قبل المسـتفیدین دون بیـان سـبب مـنحهم ، وقـد اوصـى الـدیوان بتقـدیم تلـك
مـر بالصـرف وبیـان سـبب منحهـا العـاملین فـي من قبل المستفیدین منهـا والموافقـة علیهـا مـن قبـل اآل

.المجلس 
قیــام المجلــس بصــرف مصــاریف نقــل لــبعض الموفــدین الــى محافظــة بغــداد رغــم تخصــیص العجلــة -ثانیــاً 

ــرقم المــروري ر ــوع ســتاركس تحمــل ال ــدة للمجلــس لنقــل) ٢٢٠١٣(الحكومیــة ن ــاد العائ ــدین وایف الموف
-:موظف واحد فیها وكما في االمثلة التالیة 

الف دینار/المبلغ رقم وتاریخ مستند الصرف
٣/٧/٢٠١٦١٨٨٠٠في ) ٥٠٨٣١٣(
٣٠/٣/٢٠١٦١١٢٧٠في ) ٥٠٨٠٨٢(

وفدین والحد لیات المجلس لكافة المآاستخدام االیفادات بتنسیق المجلس بوقد اوصى الدیوان 
.وترشیدهامن النفقات 

- :مجلس محافظة المثنى-ب
رواتـب عمال الرقابـة والتـدقیق علـىأنتائج الخاص ب٤١/٥/٢٠١٨في ) ٩٨٨٣(اظهر التقریر المرقم 

ــى  ــة اســتثمار محافظــة المثن ــي مــوظفي هیئ ــة ف ــانون/٣١للســنة المنتهی المالحظــات ، ٧٢٠١/األولك
-:اآلتیة

مــن الراتــب االســمي شــهریًا لموظفیهــا %) ٣٠(بصــرف مخصصــات خطــورة بنســبة قیــام الهیئــة -اوالً 
المخــولین بــالتوقیع علــى مســتندات الصــرف والقیــد وســندات االدخــال واالخــراج المخزنــي والبــالغ 

موظفین استنادًا لموافقة محافظ المثنى على اصل كتاب هیئة اسـتثمار المثنـى ذي ) ١٠(عددهم 
داد التقریــر عــإولغایــة تــاریخ١/٥/٢٠١٤اعتبــارًا مــن تــاریخ و ١٣/٤/٢٠١٤فــي ) ٨٩٢(العــدد 
على الـرغم مـن كـون المـوظفین المشـمولین بالصـرف ال یتعـاملون مـع المـواد السـامة او الرقابي
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)١٣٤–١٢٥(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

فــي ) ٨٠٢/٥٨/٢٤٧٤٤(القانونیــة ذي العـدد /مـن كتــاب وزارة المالیـة) ٨(الخطـرة خالفـًا للفقــرة 
لخطورة للموظف الذي یتعرض لحـاالت الخطـورة تمنح مخصصات ا(والتي تقضي ١٥/٧/٢٠٠٨

الناجمــة عــن طبیعــة عملــه ومهنتــه كمــن یتعامــل مــع المــواد الســامة أو الخطــرة ومــا یماثلهــا فــي 
والتعلیمـات الصـادرة بموجبـه وفـي حالـة ظهـور ١٩٨٠/لسنة) ٣٨٠(الحاالت الواردة بالقرار رقم 

لمركـز الـوطني للصـحة والسـالمة المهنیـة حاالت جدیدة غیر مذكورة فیها فباإلمكان الرجوع الـى ا
، وقد اوصـى الـدیوان بأستحصـال الموافقـات ) التابع لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة للبت فیها

االصولیة لتحدید اسـتحقاق المـوظفین لصـرف المخصصـات وبخالفـه اسـترداد المبـالغ المصـروفة 
.نفًا واعتبارًا من تاریخ منحها آخالفًا للتعلیمات 

) مخصصـات مهنیـة(قامـت الهیئـة بمـنح ١٠/١/٢٠١٦فـي ) ٦٩(المـرقمبموجب االمر االداري-نیاً ثا
البكـالوریوس فـي (من الراتب االسمي ألحد الموظفین والـذي حصـل علـى شـهادة %) ٣٠(بنسبة 
) قســم اللغــة العربیــة/البكــالوریوس تربیــة(ن علــى اســاس شــهادة اثنــاء الوظیفــة والمعــیّ ) القــانون

خالفــــًا لتعلیمــــات وزارة ) الثانیــــة(المرحلــــة ) الرابعــــة(فــــي الدرجــــة ) عــــاون مــــدیرم(وبعنــــوان 
المــــوظفین (والمتضــــمن ١٤/١٢/٢٠١٧فــــي ) ٢٩١٦٥(الــــدائرة القانونیــــة ذي العــــدد /المالیــــة

المعینــین علــى شــهادة البكــالوریوس وحصــلوا علــى شــهادة بكــالوریوس اخــرى فــي الهندســة أو 
هم المخصصـات الممنوحـة للمهندسـین والقـانونیین حیـث ان القانون اثناء الخدمة ویطلبـون مـنح

ــة غیــر مشــمول بالقــانون رقــم  حیــث یســري هــذا ٢٠١٢/لســنة) ١٠٣(الموظــف فــي هــذه الحال
القانون على من حصل على شهادة اعلى اثناء الخدمة وال یسـري علـى مـن حصـل علـى شـهادة 

ى شـهادة الماجسـتیر فـي جـازة دراسـیة للحصـول علـإفضـًال عـن منحـه ) خـرآمماثلة باختصـاص 
حتســاب شــهادة البكــالوریوس فــي القــانون الحاصــل علیهــا اثنــاء إالقــانون علــى الــرغم مــن عــدم 

) ١٦٥(مــن تعلیمــات مـنح االجــازة الدراســیة رقــم ) اوالً /٥(الوظیفـة مــن قبــل الهیئــة خالفـًا للمــادة 
اســة الموظــف یشــترط لمــنح االجـازة الدراســیة ان یكــون لموضـوع در (ضـمنتالتــي ت٢٠١١/لسـنة

، وقـد اوصـى ) عالقة مباشرة بالوظیفة التي یشـغلها واختصـاص الشـهادة الدراسـیة التـي یحملهـا
ــًا للتعلیمــات  ــالغ المصــروفة خالف ــدیوان باســترداد المب ــزم بشــأن مــا ورد المــذكورةال واتخــاذ مــا یل

. اعاله
ت شهادة بنسـبة ومخصصا%) ٥٠(قامت الهیئة بصرف مخصصات بدل خدمة جامعیة بنسبة -ثالثاً 

فـــي ) ٣١٣٥(مـــن الراتـــب االســـمي ألحـــد المـــوظفین بموجـــب االمـــر االداري ذي العـــدد %) ٧٥(
بــأثر رجعــي وذلــك لحصــوله علــى شــهادة الماجســتیر فــي الهندســة مــن جامعــة ١٢/١٢/٢٠١٧

فردوسـي فـي الجمهوریـة االسـالمیة االیرانیـة واعتبـارًا مـن تـاریخ مباشـرته بموجـب االمــر االداري 
القانونیـــــة ذي العـــــدد /خالفـــــًا لكتـــــاب وزارة المالیـــــة٣١/٨/٢٠١٧فـــــي ) ٢٣٦٢(دد ذي العـــــ

االوامــر الوزاریــة أو االداریــة التــي یترتــب (المتضــمن ١٢/٩/٢٠١١فــي ) ٨٠٢/٥٨/٥٤٣٧٠(
علیها صـرف مبـالغ بصـورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة عـن اي غـرض وتحـت اي مسـمى تنفـذ مـن 

فضـًال عـن صـرف المخصصـات ) یـة االوامـر االداریـةتاریخ صدورها ولیس بـأثر رجعـي لعـدم رجع
القانونیـة الـدائرة /نفًا قبل التحقق من صحة صدور الشـهادة خالفـًا لكتـاب وزارة المالیـةآالمذكورة 
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)١٣٤–١٢٦(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

یســتحق الموظــف الــذي یحصــل (والمتضــمن ٧/١٢/٢٠٠٨فــي ) ٤٧٢٨١/م/٨٠٢(ذي العــدد 
ن تكون لها عالقة بالعمل الـذي على اثناء الخدمة مخصصات تلك الشهادة بشرط اأعلى شهادة 

وقــد اوصــى الــدیوان بالتأكــد مــن ) یمارســه الموظــف علــى ان یــتم بعــد التأكــد مــن صــحة صــدورها
.صحة صدور الشهادة الدراسیة واسترداد المبالغ المصروفة خالفًا للتعلیمات آنفًا 

-:مجلس محافظة واسط-ج
انشـطة عمـال الرقابـة والتـدقیق علـىأنتـائج الخـاص ب٩/٤/٢٠١٨في ) ٧٥٢٧(اظهر التقریر المرقم 

-:تیةالمالحظات اآل،٦٢٠١/األولكانون/٣١للسنة المنتهیة في هیئة استثمار محافظة واسط
عدم قیام القسم االقتصادي للهیئة بإعادة تقییم لدراسات الجدوى االقتصـادیة المقدمـة مـن قبـل )١(

ــد مــدى صــالحیة المشــاریع وٕاصــدار  المســتثمرین للمشــاریع المعلنــة كفــرص اســتثماریة لتحدی
االســتثمار، حیــث لــوحظ قیــام الهیئــة بالموافقــة علــى إصــدار إجــازةالقــرارات المناســبة لمنحهــا 

ٕارسـالها إلـى الجهـات القطاعیـة مـن دون إعـادة تقیـیم للجـدوى االقتصـادیة للمشـاریع القرارات و 
٢٠٠٩/لسـنة) ٣(مـن النظـام الـداخلي رقـم )٩/المـادة(ألحكـام المقدمة من المستثمرین، خالفـاً 

یتـــولى القســـم االقتصـــادي والفنـــي إعـــداد الدراســـات التـــي تعنـــى بتشـــجیع (علـــىوالتـــي نصـــت 
وكمــا مبــین فــي الجــدول )الجــدوى المقدمــة للهیئــة مــن المســتثمریناالســتثمار وتقــویم دراســات 

-:أدناه

) ٣(مـــن النظـــام الـــداخلي رقـــم ) ٩/المـــادة(بضـــرورة االلتـــزام بـــنص أحكـــام وقـــد اوصـــى الـــدیوان 
.الخاص بالهیئة٢٠٠٩/لسنة

عدم اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بتطبیق شروط جزائیة علـى المسـتثمرین المتلكئـین بتنفیـذ )٢(
لســـنة ) ١٣(مـــن قـــانون االســـتثمار رقـــم -)ســـابعاً /١٤(المشـــاریع االســـتثماریة، خالفـــًا للمـــادة

االلتزام بتطابق جدول (والتي نصت على ) التزامات المستثمر-الفصل الرابع (المعدل ٢٠٠٦/
م العمل الذي یقدمه المستثمر مـع الواقـع علـى ان ال یكـون التفـاوت الزمنـي أكثـر مـن سـتة تقد

اشهر وعلى الهیئة الوطنیة لالستثمار وضع شروط جزائیة فـي حالـة تجـاوز مـدة السـتة أشـهر 
٢٠٠٩/لسـنة ) ٢(من نظام االستثمار المرقم ) ثانیاً /١٩(والمادة) كما ان للهیئة سحب االجازة

یدفع المستثمر غرامـة تأخیریـة یتناسـب مقـدارها طردیـًا مـع طـول مـدة التفـاوت (ت والتي تضمن
مــن رأس مــال المشــروع مــع احتفــاظ الهیئــة بحقهــا فــي %) ١٠(الزمنــي علــى ان ال تزیــد علــى 

حیـث لـوحظ تــدني نسـب االنجـاز المـادي لــبعض المشـاریع وذلـك حسـب كشــف ) سـحب االجـازة

رقم قرار موافقة الهیئةاسم المشروع
)٢٠١٦لسنة ٥٤قرار(مشروع مزرعة الحفریة

)٢٠١٦لسنة ٤٩قرار (مشروع ربوع الشهابي
)٢٠١٦لسنة ٢٥قرار (مشروع دجلة الخیر

)٢٠١٦لسنة٤قرار رقم(مشروع ابو رغیف الزراعي
)٢٠١٦لسنة ٧٤قرار رقم (معمل طابوق بدر الرافدین
٢٠١٦لسنة ) ٨٣(قرار رقممشروع بركات الحسین
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)١٣٤–١٢٧(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

وٕاخـالل قسـم مـن ٢٩/١٢/٢٠١٦لمحافظة المعد بتاریخ تقدم سیر المشاریع االستثماریة في ا
:المشروع وكما مبین في األمثلة أدناهمستثمرین بالفترة الزمنیة لتنفیذال

بضـــرورة وضــــع شـــروط جزائیـــة علــــى المســـتثمرین المتلكئــــین بتنفیـــذ المشــــاریع قـــد اوصـــى الــــدیوانو 
.االستثماریة

ــام الهیئــة بمتابعــة )٣( ــاریخ  %) ١٠٠(المشــاریع االســتثماریة المنجــزة بنســبة عــدم قی ــد ت لغــرض تحدی
) أوالً -١٤(التشغیل التجاري لها والتأكد من مـدى التـزام المسـتثمر بـالقوانین النافـذة ،خالفـًا للمـادة 

اشـعار الهیئـة الوطنیـة (والتـي نصـت علـى ) المعـدل(٢٠٠٦/لسـنة ) ١٣(من قانون االستثمار رقـم 
ئـة االقلـیم أو المحافظـة حسـب االحـوال خطیـًا فـور االنتهـاء مـن تركیـب الموجـودات لالستثمار أو هی

) خامسـًا وسادسـاً (ولمـا ورد فـي الفقـرتین ،)وتجهیزها ألغراض المشروع وتاریخ بـدء العمـل التجـاري
من المادة اعاله  التـي تضـمنت ضـرورة التأكـد مـن مـدى التـزام المسـتثمر بـالقوانین العراقیـة النافـذة 

محافظــة علــى ســالمة البیئــة وااللتــزام بــنظم الســیطرة النوعیــة المعمــول بهــا فــي العــراق واألنظمــة وال
العالمیــة  المعتمــدة فــي هــذا المجــال والقــوانین المتعلقــة بــاألمن والصــحة والنظــام العــام ومــدى التــزام 

:وكما مبین في األمثلة أدناه)التزامات المستثمر(المستثمر بمسك حسابات ختامیة 
تاریخ االنجازنوع النشاطاسم المشروع

٢٧/١٢/٢٠١٥زراعيمعمل علف و مفقس دواجن
٢٢/١/٢٠١٥صناعيمعمل البرهان للبناء الجاهز

١٤/١٠/٢٠١٢صناعي)بریكاست(مصنع الكوت للبناء الجاهز
٨/٩/٢٠١٣تجاريمخازن حاتم الرویشد المجمدة والمبردة

١/١٢/٢٠٠٩تجاريالنباتیة والحیوانیةمخزن تبرید وتخزین المنتجات 

بااللتزام بنص مواد القانون المشار إلیها أعاله وضرورة تحدید تـاریخ بـدء التشـغیل وقد اوصى الدیوان
.التجاري للمشاریع المنجزة

نسبة االنجاز تاریخ المباشرةمدة االنجازاسم المشروع
المالحظاتالمادي

%١٤/١٠/٢٠١٢٦٠شهر) ٢٣(بنایة المصطفى

)سنة(تم تمدید فترة المشروع لمدة 
بموجب قرار الهیئة المرقم 

بناءًا على طلب ٢٠١٥/لسنة )٥٧(
المستثمر

صفر١٠/٢/٢٠١٤سنة) ٢(مستشفى البسمة
عدم تقدیم مخططات المشروع 
مصادقة من قبل وزارة الصحة 

اضافة لعدم وجود برنامج تقدم عمل
معمل انتاج السندویش 
العمل في المشروع وعدم توقف %٣٠/١١/٢٠١٢٤٠شهر) ٦(بنل والسقوف الثانویة

وجود برنامج تقدم عمل
حدیقة (مشروع
السكني)الیاسمین

توقف المشروع وتغییر المخططات %١٠/٨/٢٠٠٩٩سنوات) ٤(
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)١٣٤–١٢٨(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

))شركات القطاع المختلط: القسم الخامس((

-:التالیةالتقاریرعنهاصدرتأُ 
التقاریرمجموعمهام اخرىتدقیق عقودأعمالنتائج بیانات مالیة

١٩-٧١

:المالحظات المشتركة-أ 
عوائد مالیة عن استثمارت الشركات  التالیة في ادناه نتیجة مسـاهمتها فـي راس مـال بعـض ةعدم تحقق ای

-:الشركات وكما مبین ادناه
التفریرتسلسل المالحظة في تاریخ التقریررقم التقریراسم الشركة

الشـــــــــــــــــــركة الوطنیـــــــــــــــــــة 
لالســــــــــتثمارات الســــــــــیاحیة 

والمشاریع العقاریة

ب-٩٨٦٧١٤/٥/٢٠١٨٧

الشركة العراقیة النتاج 
وتسویق اللحوم والمحاصیل 

الحقلیة

أ/١٠٤٣٨٢٠/٥/٢٠١٨٨

.وقد اوصى الدیوان بضرورة قیام الشركات بدراسة فرص استثماریة جدیدة لزیادة الموارد
:المالحظات الخاصة-ب

العراقیـــة النتـــاج شـــركة للالخـــاص بالبیانـــات المالیـــة٢٠/٥/٢٠١٨فـــي ) ١٠٤٣٨(اظهـــر التقریـــر المـــرقم
-:مایلي،٢٠١٧/لسنة والمحاصیل الحقلیةوتسویق اللحوم

مازالـــت الشـــركة التمـــارس مهامهـــا الرئیســـیة التـــي اسســـت مـــن اجلهـــا وهـــي انتـــاج اللحـــوم ومنتجاتهـــا 
ـــــر لالســـــتثمار وایـــــداع موجوداتهـــــا  ـــــة مشـــــاریعها للغی ـــــة بایجـــــار او احال ـــــذا اقتصـــــرت مهامهـــــا الحالی ل
ــــة  ــــة الرقابی ــــك وقــــد اشــــرت الهیئ ــــد المستحصــــلة عــــن ذل ــــة فــــي المصــــارف لالســــتفادة مــــن الفوائ النقدی

فــــــي  ) ٢٩/٢٧/١١٤٢٧/ب(ة ذلــــــك فــــــي تقــــــاریر الســــــنة الســـــابقة واخرهــــــا تقریرهــــــا المــــــرقمالمختصـــــ
هنــــــاك مشــــــاریع عائــــــدة ان مــــــع العــــــرض ٢٠١٦/لســــــنةالخــــــاص بالبیانــــــات المالیــــــة ٣١/٥/٢٠١٧

مجـــزرة دواجـــن ( وهـــي إعـــداد التقریـــر الرقـــابياســـتثمارها لغایـــة تـــاریخیـــتم اســـتغاللها او للشـــركة لـــم 
ــــة مشــــروع دواجــــن ا–ســــامراء  ــــدورة –لغالبی –مشــــروع ومجــــزرة دواجــــن البصــــرة –مجــــزرة دواجــــن ال

ــــرخ  ــــدورة –مجــــزرة الك ــــي ال ــــدیوان ) بســــتان الشــــركة ف ــــد اوصــــى ال ــــك ب، وق ــــى اســــتغالل تل العمــــل عل
.المشاریع لصالح الشركة والصالح العام 
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)١٣٤–١٢٩(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

متابعة تنفیذ خطة العمل الرقابي- ١
ــــــة لمــــــا لهــــــا انطالقــــــاً  مــــــن كــــــون المتابعــــــة تمثــــــل احــــــد األركــــــان األساســــــیة للعملیــــــة اإلداری

ـــــــل الـــــــوظیفي وتشـــــــخیص أســـــــبابها ووضـــــــع  ـــــــات فـــــــي العم ـــــــي  تحدیـــــــد االنحراف ـــــــن أهمیـــــــة  ف م
ـــــــة تـــــــدقیق خطـــــــة الفصـــــــل  ـــــــائج متابع ـــــــد أفـــــــرزت نت ـــــــا فق الســـــــبل واإلجـــــــراءات الكفیلـــــــة لمعالجته

-:ما یأتيثانيال
ــــدیوان-أ ــــل حكــــومي كمــــاادارة ) ٢٧٥(دقــــق ال ــــل) ٤٩٧(دقــــقرئیســــة ذات تموی ادارة رئیســــة ذات تموی

.ادارة فرعیة) ٢٨٦(ذاتي فضال عن تدقیق 
تقریـــــرًا تناولـــــت حســـــابات ختامیـــــة وتقـــــاریر دوریـــــة وزیـــــارات تفتیشــــــیة ) ٩٦٠(أنجـــــز الـــــدیوان –ب

.وتقاریر تقویم أداء ونتائج تدقیق عقود وغیرها 
ــــدیوان –ج  ــــرًا فــــي ) ١٣(أنجــــز ال ــــت الشــــؤون الهندســــیة تقری ــــي تناول ــــة التخصصــــیة والت مجــــال الرقاب

.والتربویة والزراعیة واالروائیة والصحیة
-:متابعة إجراءات الدیوان في مجال اإلصالح اإلداري -٢

ـــــــق  ـــــــي یتعل ـــــــي مجـــــــال اإلصـــــــالح اإلداري محـــــــورین األول داخل ـــــــدیوان ف تضـــــــمنت إجـــــــراءات ال
-:بالدیوان ذاته والثاني خارجي یتعلق باالدارات الخاضعة لرقابتة وكما موضح ادناه 

:االصالحات على الصعید الداخلي:المحور االول 
-:المالیة االتحادي الجوانب التالیةتضمنت إجراءات اإلصالح اإلداري في دیوان الرقابة 

:نشاء المركز التدربي لدیوان الرقابة المالیة االتحاديإ-أ
عمـــل الـــدیوان خـــالل الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذا العـــام علـــى افتتـــاح المركـــز التـــدریبي الخـــاص بـــه 

و یســـهم هـــذا ٢/٤/٢٠١٨والـــذي یمثـــل مدیریـــة عامـــة مرتبطـــة بالـــدیوان وقـــد باشـــر عملـــة فـــي 
ـــــابي  ـــــل الرق ـــــي العم ـــــة ف ـــــة المعرف ـــــوارد البشـــــریة وتنمی ـــــاء وتطـــــویر مهـــــارات الم ـــــي بن ـــــز ف المرك

مـــــن خـــــالل اعــــــداد ) تكنولوجیــــــا المعلومـــــات،القـــــانوني،االداري،االقتصـــــادي،المحاســـــبي،المـــــالي(
وتطــــویر منــــاهج تدریبیــــة قائمــــة علــــى اســــس علمیــــة وتطبیــــق افضــــل المعــــاییر العالمیــــة وقــــد 

:تمحورت اهدافه باالتي
.بناء مهارات الموارد البشریة في الدیوان والجهات االخرى وتأهیلها-١
.اعداد مالكات تدریبیة ذات خبرة معرفیة ومهنیة عالیة-٢

الفصـل الثالث

))شؤون الدیوان ونتائج تنفیذ العمل الرقابي((

))لل
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)١٣٤–١٣٠(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ـــابي والمـــالي والمحاســـبي واالقتصـــادي -٣ ـــة ذات الصـــلة بالعمـــل الرق ـــة والثقاف ـــي نشـــر المعرف االســـهام ف
.واالداري والقانوني وتكنولوجیا المعلومات

.وتطویر مناهج تدریبیة وفق اسس علمیة وواقعیةاعداد -٤
تقــــدیم خدمــــة تدریبیــــة عالیــــة الجــــودة لــــوزارات ودوائــــر الدولــــة بهــــدف تنمیــــة مواردهــــا البشــــریة -٥

.باعتبارها اهم عنصر من عناصر التقدم
.التركیز على تفعیل دور المركز في تطویر البرامج التدریبیة المتنوعة-٦
.وقدرات العاملین على مختلف مستویاتهم ورفع كفاءئتهمتنمیة وتطویر مهارات -٧

ـــة علـــى  ـــدورات التدریبی ـــن ال ـــع المســـتوى م ـــوذج رفی ـــدیم نم ـــى تق ـــدریبي ال ـــز الت هـــذا ویســـعى المرك
مســــتوى المحلــــي مــــن خــــالل تطبیــــق افضــــل المعــــاییر العالمیــــة فــــي مجــــال التطــــویر والتــــدریب 

التطـــورات العالمیــــة وتطبیقهـــا فـــي البیئــــة وباختیـــار افضـــل الخبـــرات المتخصصــــة ومواكبـــة احـــدث
الرقابیـــة والمشـــاركة فـــي تـــوفیر فـــرص تدریبیـــة لمـــوظفي الـــدیوان ومـــوظفي وزارات الدولـــة لتقــــدیم 
ــــابي والمــــالي والمحاســــبي وقــــد تلخصــــت انجــــازات  ــــة لمشــــاكل العمــــل الرق ــــول التطبیقی أفضــــل الحل

ـ:المركز باالتي
تدریبیــــة فــــي مواضــــیع مختلفــــة منهــــا تعلیمــــات تنفیــــذ العقــــود دورات ) ٩(أقــــام المركــــز التــــدریبي -اوال 

رئـــــیس ،مالحـــــظ او مایعادلـــــه (الحكومیـــــة وتطـــــویر القیـــــادات اإلداریـــــة الوســـــطى ودورات تأهیلیـــــة 
ــــب مــــالي،مالحظــــین او مایعادلــــه ــــغ عــــدد المشــــاركین ) مــــدیر،معــــاون مــــدیر، رقی ) ١٣٢(حیــــث بل

.یة االتحاديمتدرب من وزارة الدولة وموظفي دیوان الرقابة المال
ــــا ــــورش -ثانی ــــغ عــــدد ال ــــث بل ــــدریبي ورش عمــــل حی ــــام المركــــز الت موظــــف ) ١٤٧(شــــارك فیهــــا ) ٤(أق

.تضمنت مواضیع عدة كان من اهمها ورشة إدارة الوقت وفرق العمل
ـــا ـــدریبي -ثالث ـــز الت ـــدم المرك ـــأخرات ) ١٨(ق استشـــارة تضـــمنت عـــدد مـــن المواضـــیع منهـــا االلتزامـــات والمت

ـــــاول ـــــي إقامـــــة دورات لمســـــتحقات المق ـــــان رأي ف ـــــأخرة الســـــداد وبی ین والمتعهـــــدین والشـــــركات المت
.تدریبیة لتلبیة االلتزامات مع صندوق النقد الدولي

ـــل ) ٦(إعـــداد -رابعـــا ـــدرب ودلی ـــل مت ـــاریر ورش العمـــل وٕاعـــداد دلی ـــدورات وتق ـــیم ال ـــي تقی ـــت ف ـــاریر تمثل تق
.مشارك ومنهجیة المركز التدریبي

-:البشریةتنمیة قدرات الموارد-ب 
ــــدرات الفــــرق  ــــات وق ــــوارد البشــــریة وتطــــویر قابلی ــــي تنمیــــة الم ــــادي ف ــــدوره الری ــــدیوان ب ــــام ال ق
ـــق  ـــة وخل ـــة والمهنی ـــف الجوانـــب الفنی ـــة داخـــل العـــراق فـــي مختل التدقیقیـــة وزجهـــا فـــي دورات تدریبی
كـــادر مـــن المـــدربین قـــادر علـــى تـــدریب العـــاملین فـــي الـــدیوان وتزویـــدهم بـــالخبرات الفنیـــة الالزمـــة 
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)١٣٤–١٣١(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ـــة مصـــنفة طبقـــا ألداء عمل ـــة المحـــاور التالی ـــد شـــملت البـــرامج التدریبی هـــم علـــى أفضـــل وجـــه ، وق
-:قامتها إالماكن 

ـــــث شـــــارك  -أوالً  ـــــة حی ـــــز البحثی ـــــي المراك ـــــة ف ـــــي  دورات تدریبی ـــــدیوان ف )  ١٤٠(اشـــــتراك منتســـــبي ال
.إقامته مراكز بحثیة مختلفة داخل العراق برنامج تدریبي) ٦١(موظف في 

ـــاً  ـــام -ثانی ـــدیوان أق ـــا ) ٣(ال ـــدیوان شـــارك فیه ـــر ال ـــي مق ـــة  لمنتســـبیه ف ـــا ) ٣٢(دورات تدریبی منتســـب منه
ــــوان  ــــة لعن ــــدورة التاهیلی ــــیس مالحظــــین(ال ــــى ) مالحــــظ ورئ ــــة ال ــــة للترقی ومــــا یعادلهمــــا ودورة تاهیلی

.عنوان رقیب مالي اقدم 
-:ویر العمل االداريـتط–ج 

.نظام) ٢(تطبیقات األنظمة االلكترونیة  والبالغة قام الدیوان بتطویر وتحدیث ومتابعة -أوالً 
ــــاً  ــــة و) ١٣(نشــــر -ثانی ــــة العربی ــــویم االداء المتخصــــص باللغ ــــابي عــــن تق ــــر رق ــــة ) ٣(تقری ــــاریر باللغ تق

.االنكلیزیة عبر شبكة االنترنیت وعلى موقع الدیوان االلكتروني
.)واالنكلیزیةباللغة العربیة (لرقابة الجودة ) ٧(نشر دلیل رقم-ثالثاً 
.خبر عن الدیوان باللغة العربیة واالنكلیزیة) ٢٣(نشر -رابعاً 

.تقریر عن التدقیق المتقاطع) ١١٢(عداد إ-خامساً 
.)٧(تحدیث الصفحات عدد -سادساً 
. ارسال واستالم البرید االلكتروني الرسمي للدیوان -سادساً 

-:ي ـویر العمل الفنـتط-د 
-:تطویر العمل في الجوانب المهنیة والرقابیة والمحاسبیة من خالل  عمل الدیوان على

عمــــل الــــدیوان علــــى تطــــویر أســــالیب التــــدقیق باعتمــــاد التــــدقیق االلكترونــــي مــــن خــــالل أنظمــــة -أوالً 
الكترونیــــة ممكننــــة وتطبیقهــــا فــــي اإلدارات الخاضــــعة للرقابــــة ومتابعــــة المالحظــــات والمشــــاكل التــــي 

.واجهت التطبیق وتحدیثها منها تحدیث النظام المحاسبي الممكنن للبلدیات
ــــاً  ــــام الســــی-ثانی ــــة  لغــــرض إحك ــــة الداخلی ــــام قســــم الرقاب ــــد ق ــــدیوان فق ــــى مهــــام ال ــــة عل ــــة الكامل طرة الفنی

ـــا قـــام القســـم بالتـــدقیق  ـــى استفســـارات مـــوظفي الـــدیوان كم ـــدیم االستشـــارات المالیـــة واإلجابـــة عل بتق
ـــغ عـــدد  ـــدیوان وبل ـــب وأجـــور مـــوظفي ال ـــدقیق روات ـــدیوان وت ألمســـتندي الســـابق للصـــرف لحســـابات ال

تقــــاریر ) ٤(لجــــان واعــــداد )  ٧(مســــتند  إضــــافة  إلــــى المشـــاركة فــــي ) ٦٠٧(المســـتندات المدققــــة 
.عن الرواتب

ـــاً  لغـــرض تطـــویر العمـــل الرقـــابي وانجـــازه بالمســـتوى المطلـــوب فقـــد عقـــد مجلـــس الرقابـــة المالیـــة -ثالث
تقریـــــرًا  تمثـــــل تقـــــاریر ) ٣٩(اجتماعـــــات ترأســـــها الســـــید رئـــــیس الـــــدیوان نـــــاقش خاللهـــــا ) ٣(

ـــة تعـــد بیاناتهـــا مـــؤثرة فـــي االقتصـــاد العراقـــي باإلضـــافة رقابیـــة لمؤسســـات وٕادارا ت خاضـــعة للرقاب
إلـــى قیـــام مجلـــس الرقابــــة المالیـــة بمناقشـــة العدیـــد مــــن األمـــور التنظیمیـــة المتعلقـــة بنشــــاطات 
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)١٣٤–١٣٢(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــــي كانــــت  بحــــدود  ــــدیوان والت وٕاصــــدار التوجیهــــات الخاصــــة بشــــأنها فضــــال ، موضــــوع  ) ١٣(ال
ـــى المعالجـــ ـــرأي والوقـــوف عل ـــداء ال ـــتم طرحـــه مـــن عـــن أب ـــة فیمـــا ی ـــة واالستشـــارات الفنی ات القیدی

.األمور األخرى 
عمــل الــدیوان علــى ترجمـــة العدیــد مــن الوثــائق التــي تـــرد مــن المنظمــات والمؤسســات الرقابیـــة -رابعــاً 

ـــــدولي  الدولیـــــة فضـــــال عـــــن المراســـــالت مـــــع األجهـــــزة الرقابیـــــة األجنبیـــــة وتحقیـــــق التواصـــــل ال
-:لنشاط في هذا الجانبوضح تفاصیل اوالجدول التالي ی

العددالموضوع

٣٦المراسالت
٤العقود
١٦التقاریر
٤المقاالت
٥أخرى

٦٥المجموع
-:اإلصالحات على الصعید الخارجي:المحور الثاني

ـــــي االدارات  ـــــى الصـــــعید الخـــــارجي ف ـــــي مجـــــال االصـــــالح االداري عل ـــــدیوان ف تضـــــمنت إجـــــراءات ال
-:النحو االتيالخاضعة لرقابتة وعلى 

-:تنمیة القدرات البشریة-أ
ــــغ عــــدد المشــــاركین  ــــث بل ــــدیوان حی ــــؤتمرات والنــــدوات خــــارج ال ــــي الم ــــدیوان ف اشــــراك منتســــبي ال

ــــي ) ١٤( ــــربالء ) ٢(موظــــف ف ــــي محافظــــة ك ــــدولي العاشــــر ف مــــؤتمر منهــــا المــــؤتمر العلمــــي ال
عـــن المشـــاركة فـــي نـــدوة تحـــت عنـــوان والمـــؤتمر العلمـــي العاشـــر لهیـــأة النزاهـــة فـــي بغـــداد فضـــالً 

.في مقر وزارة الكهرباء) الجودة الشاملة والتنمیة المستدامة(
-:تقدیم العون الفني -ب

٢٠١١لســـــنة ) ٣١(رقـــــم االتحـــــادي مـــــن قـــــانون دیـــــوان الرقابـــــة المالیـــــة ) ثالثـــــاً (نصـــــت الفقـــــرة 
المالیــــة والمحاســــبیة ومــــا علــــى  قیــــام الــــدیوان بتقــــدیم العــــون الفنــــي فــــي المجــــاالت ) المعــــدل(

-:ندرج أدناه نشاطات الدیوان في هذا المجال . یتعلق بها من أمور إداریة وتنظیمیة
ـــــدیوان -أوالً  ـــــرأي فـــــي األمـــــور ) ١٥٣(قـــــدم ال ـــــان ال ـــــم فیهـــــا االستیضـــــاح وبی ـــــي ت استشـــــارة والت

ـــام  ـــى المـــال الع ـــة عل ـــل اجـــراءات الرقاب ـــدولي ،الخاصـــة منهـــا تفعی ـــد ال ـــات صـــندوق النق متطلب
، تـــدقیق حســـابات اقلـــیم كردســـتان، اطفـــاء الســـلف الموقوفـــة، فیمـــا یخـــص تـــدقیق الرواتـــب 

تقریــــر ،تــــدقیق علــــى رواتــــب وتعیینــــات مــــوظفي الدولــــةتقریــــر موحــــد عــــن نتــــائج الرقابــــة وال
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)١٣٤–١٣٣(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

ــــن  ــــى غیرهــــا م ــــة وال ــــا للرقاب ــــاس اداء االجهــــزة العلی ــــیم االداء باســــتخدام اطــــار قی حــــول تقی
ــــة والدراســــات  ــــوان إ و األمــــور الفنی ــــي (عــــداد بحــــث تحــــت عن ــــة ف ــــا للرقاب دور االجهــــزة العلی

فضـــال )  العمـــل الرقـــابي تنویـــع وتطـــویر مصـــادر الحصـــول علـــى ادلـــة االثبـــات لتعزیـــز جـــودة 
تجربــــة دیــــوان الرقابــــة المالیــــة االتحــــادي فــــي تــــدقیق (اوراق عمــــل منهــــا ) ٣(عــــن اعــــداد

ـــة ـــات االرهابی ـــي تعرضـــت للعملی ـــن المنـــاطق الت ـــازحین م ـــى الن ـــومي عل ـــاق الحك عـــداد إ و ) االنف
برنــــامج تــــدقیق الكلیــــات (و)لحكومیــــةبرنــــامج تــــدقیق  العقــــود ا(بــــرامج تدقیقیــــة هــــي ) ٢(

.    )عات والمعاهد االهلیةوالجام
مــــــن االستشــــــارات القانونیــــــة لتوضــــــیح التعلیمــــــات واالستفســــــارات قــــــدم الــــــدیوان عــــــدداً -ثانیــــــاً 

عــــــن التشــــــریعات المالیــــــة والتعلیمــــــات المتعلقــــــة بهــــــا والتــــــي تــــــرد إلــــــى الــــــدیوان مــــــن 
استشـــــــارة لتوضـــــــیح الغمـــــــوض الـــــــذي ) ٩٣٥(اإلدارات الخاضـــــــعة لرقابتـــــــه حیـــــــث قـــــــدم 

ب ،باالضـــــــافة الـــــــى اعـــــــداد الكتـــــــیكتنـــــــف بعـــــــض الجوانـــــــب القانونیـــــــة فـــــــي المعـــــــامالت 
دراســـــــة حـــــــول مشـــــــاریع ) ٣(كتـــــــاب و ) ٤٥٤(والمراســـــــالت فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال بواقـــــــع 

لجنــــــة تحقیــــــق ولجنــــــة (لجــــــان تحقیــــــق)٢(، باإلضــــــافة الــــــى اعــــــداد بعــــــض القــــــوانین 
.شكوى ) ٥٥(دعاوى و) ٥(و)  تضمین

-:متابعة التقاریر الصادرة عن الدیوان -ج
نتــــائج التــــدقیق الــــواردة فــــي تقـــــاریر كتــــاب عــــن متابعــــة تقـــــاریر) ٢٤٤٧(وردت الــــى الــــدیوان 

ـــا  ـــب المنجـــزة منه ـــان عـــدد الكت ـــدیوان الصـــادرة وك ـــت ) ١٧٨٦(ال ـــر بنســـبة انجـــاز بلغ وقـــد % ٧٣تقری
مـــــن الكتـــــب المنجـــــزة أمـــــا % ٢٤تقریـــــرًا شـــــكلت نســـــبة ) ٤٣٦(بلـــــغ عـــــدد االجابـــــات المســـــتوفیة 

.من الكتب المنجزة)%٧٦(شكلت نسبة تقریراً ) ١٣٥٠(اإلجابات غیر المستوفیة قد بلغت 
:متابعة اإلجراءات المتعلقة بموضوع صرف األموال-٣

إن إجــــــراءات الــــــدیوان فــــــي موضــــــوع صــــــرف األمــــــوال تــــــتم عــــــن طریــــــق مراعــــــاة التخصیصــــــات 
والتقیــــــد بهــــــا ٢٠١٨/لعــــــاماالتحــــــادي المالیــــــة المقــــــدرة فــــــي موازنــــــة دیــــــوان الرقابــــــة المالیــــــة 

-:حسب فصول الموازنة وندرج أدناه تصنیف المصاریف للفصل الثاني 

القسم

م 
١

م
٢

GFSتصنیف المصاریف لسنة    
المتوافق مع  دینار/٢٠١٨اعتمادات سنة دینار/المصروف للفصل الثاني٢٠١٨

١٨٧٨١٦٤٦٦٤٧٧٤٨٧٧٥٢٣٠٠٠نفقات جاریة١

١٦٥٥٣٥١٤٦١٠٦٧٥٩٨٩٨٢٠٠٠تعویضات الموظفین٢١١

٨١٠٩٢١٣٦٣٣٢٠٨٢٢٠٠٠٠المستلزمات الخدمیة٢١٢

٦٤٦٢٥٨٩٩١٣٧٧٣٢٨٠٠٠المستلزمات السلعیة٢١٣
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)١٣٤–١٣٤(٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة  ١/٤للفترة من 

الصعوبات والمعوقات-٤
ـــاً -أ ـــدیمها وفق ـــد المقـــررة لتق ـــدیم بیاناتهـــا فـــي المواعی ـــة عـــن تق ـــأخر اإلدارات الخاضـــعة للرقاب ـــات ت لمتطلب

ــــات المالیــــة خالفــــاً  ــــس الــــوزراء ذي العــــدد إعــــداد البیان فــــي )٢١٣٩٩(لتعمــــیم األمانــــة العامــــة لمجل
ــــغ عــــدد ١٣/٦/٢٠١١ ــــم تقــــدم حیــــث بل ــــي ل ــــة الت ــــة ) ٥٢٤(الحســــابات الختامی ــــامي لغای حســــاب خت
.مع التقریرالمرفق )٢(جدول رقمكما موضح في ال٢٤/٧/٢٠١٨

دخــــال االنظمــــة االلكترونیــــة الممكننــــة فــــي إعــــدم تــــوفر قواعــــد بیانــــات یمكــــن االعتمــــاد علیهــــا فــــي -ب
.االدارات الخاضعة للرقابة

ــــة او -ج ــــات المالی ــــدیم البیان ــــاخر تق ــــي ت ــــنعكس ف ــــا ی ــــة والمحاســــبیة مم ــــوادر االداری ــــض الك ضــــعف بع
.عدادهاإتقدیمها بشكل مخالف لمتطلبات 

.تمتة في العمل المالي والمحاسبيالداخلیة وقلة استخدام األ ضعف انظمة الرقابة -د

٦٥٨٩٦٥٠٠٨٣٤١٨٠٠٠٠صیانة الموجودات٢١٤

١٢٤٩٠٠٠٣١٥٠٠٠٠٠٠النفقات الراسمالیة٢١٥

المنح واإلعانات وخدمات الدین ٢١٦
٢٩١٤٠٠٠١٦٥٦٧٠٠٠ومصروفات اخرى

االلتزامات والمساهمات والمساعدات ٢١٧
٤٥٢٤٦٠٠٠- الخارجیة

١٢٨٢٥٢٥٢٧٥١٤٨٢٠٠٠٠٠٠الرعایة االجتماعیة٢١٩
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٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)١(ل رقم جدو
٠٣/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤/٢٠١٨التقاریر الصادرة للفترة من 

بیانات الدوائر والوزارات
مالیة

الموازنة 
االستثماریة

نتائج 
أعمال

تقاریر 
دوریة

تقویم 
أداء

مهام 
خاصة

زیارات 
تفتیشیة

مهام عقود
أخرى

تقاریر 
تخصصیة

المجموع

مجلس و (الدوائر الرئاسیة
)ومجلس النوابالوزراء

٣٩-١٢٢٢--٦-٨

فوضیة العلیا المستقلة الم
لالنتخابات

------١---١

٨------٢٢-٤اد الغرف التجاریةإتح

٢-------٢--البنك المركزي العراقي

١٧-٦----٢٤-٥المجتمع المدنيمات ومؤسساتمنظ

١٤-٢-١--٣٧-١أمانة بغداد

١-------١--الشیعيان الوقف دیو 

االوقاف ان دیو 
المسیحیةواآلیزیدیةوالصابئةالمندائیة

٢--------٢

٢------١--١شبكة االعالم العراقي

٩-١-----١-٧شركات القطاع المختلط

٨-٤-----٢-٢الهیئة العلیا للحج والعمرة

٩---٥١--٢-١س القضاء األعلىمجل

٣-١-----١-١هیئة دعاوى الملكیة

٥----٤--١--ة النزاهة العامةهیئ

٦------١٣-٢ة االستثمار الوطنیةهیئ

٣-------٢-١وزارة الخارجیة

٧-٦-١------رة االتصاالتوزا

عمار واإلسكانرة اإلوزا
شغال العامةالبلدیات واأل

٣٩٤٤١٥٩-١١١٧-١٠
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٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

٣٢-١٩١---٣١٧١زارة التجارةو 

٢٥-٢--٢٠--٣--رة التخطیط والتعاون اإلنمائيوزا

٤١١٣٢٣٥--٤٦-٥ةـــــرة التربیوزا

١٣٦-١٠-١٧-٨١٣-٩٧رة التعلیم العالي والبحث العلميوزا

١٧-٧-١--٤٢-٣ةـــــرة الثقافوزا

٣٢-١١٣١٣-١١١-٢وزارة الداخلیة

١٥-٤٧----٢-٢رة الدفاعوزا

١١١٦١٢٨-٧٤-٧وزارة الزراعة

٤-١-١--١١--وزارة الشباب والریاضة

٣٧١٣٤١٥٠-٩١٠-٣والبیئةرة الصحةوزا

٧٠-٨٧-١-٢٥٦١٢١١وزارة الصناعة والمعادن

٧-١----٢٤--دلــــــــزارة العو 

١---------١رة العلوم والتكنولوجیاوزا

١٢-١٤---١٦--رة العمل والشؤون االجتماعیةوزا

١٤٣٤٥٣-٨٤٨٨١٣رة الكهرباءوزا

٧٠-٢٢٧٨٤-١١١١-٧رة المالیةوزا

٣---١--١١--رة الهجرة والمهجرینوزا

١٠١٢٠-١--٢٢-٤وزارة الموارد المائیة

١٢٩١٣٢٨١--١٠٧١٥٤وزارة النفط

١١١٣-----٤١٦وزارة النقل

١------١---وزارة حقوق االنسان

٧٣-١٠١١١١٠٨٢٢٤-٧الدوائر غیر المرتبطة بوزارة

٢٣٣١٩١٦١١٣١٢٥٤٧٤١١٩١٦٧١٣٩٧٣المجمـــوع



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٢(جدول رقم 
٣٠/٦/٢٠١٨الدوائر التي لم تقدم بیاناتها المالیة لغایة 

اسم الدائرةالسنة المالیةنوع التمویلالمحافظةالوزارة

وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي

كلیة القلم الجامعة االھلیة٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيكركوك

جامعة سامراء٢٠١٧مركزيصالح الدین

جامعة الفرات االوسط التقنیة٢٠١٧حكوميالنجف

جامعة ابن حیان الطبیة٢٠١٧حكوميالنجف

كلیة العراق الجامعة٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيالبصرة

كلیة الكنوز االھلیة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيالبصرة

صندوق كلیة القانون٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيمیسان

جامعة القاسم الخضراء٢٠١٧حكوميبابل 

رئاسة جامعة بغداد٢٠١٧حكوميبغداد

رئاسة الجامعة التكنولوجیة٢٠١٧حكوميبغداد

ھیئة التعلیم التقني٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

الجامعة التقنیة الوسطى٢٠١٧حكوميبغداد

كلیة دجلة الجامعة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

كلیة الفراھیدي الجامعة٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيبغداد

جامعة النھرین٢٠١٧حكوميبغداد

جامعة الكرخ للعلوم٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

جامعة تكنولوجیا المعلومات٢٠١٦حكوميبغداد

الجامعة العراقیة٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

دیالى/كلیة الیرموك االھلیة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيدیالى

دیالى/الجامعة االھلیة كلیة بالد الرافدین ٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيدیالى

كلیة المعارف الجامعة االھلیة٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتياالنبار

جامعة االنبار٢٠١٧- ٢٠١٣حكومياالنبار

جامعة واسط٢٠١٧حكوميواسط

كلیة الكوت٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيواسط

جامعة الفلوجة٢٠١٧- ٢٠١٤حكومياالنبار

جامعة القادسیة٢٠١٧حكوميالدیوانیة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

جامعة دیالى٢٠١٧حكوميدیالى

جامعة الموصل٢٠١٧- ٢٠١٤حكومينینوى

جامعة نینوى٢٠١٧- ٢٠١٦حكومينینوى

جامعة تلعفر٢٠١٧- ٢٠١٥حكومينینوى

جامعة الحمدانیة ٢٠١٧- ٢٠١٥حكومينینوى

كلیة النور الجامعة٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتينینوى

الحدباء الجامعةكلیة ٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتينینوى

شركات القطاع 
المختلط

شركة كركوك النتاج المواد االنشائیة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيكركوك

شركة الصناعات االلكترونیة٢٠١٧ذاتيبغداد

شركة الھالل الصناعیة٢٠١٧ذاتيبغداد

شركة بغداد لخدمات السیارات٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيبغداد

البادیة للنقل العامشركة ٢٠١٧ذاتيبغداد

الشركة العراقیة للنقل البري٢٠١٧ذاتيبغداد

الشركة العراقیة لنقل المنتوجات النفطیة٢٠١٦ذاتيبغداد

الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيبغداد

شركة التكنولوجیا للمقاوالت٢٠١٠ذاتيبغداد

االصباغ الحدیثةشركة صناعة ٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

جمعیة الھالل االحمر العراقیة٢٠١٧- ٢٠٠٩ذاتيبغداد

الشركة الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتينینوى

شركة الخازر النتاج المواد االنشائیة٢٠١٧ذاتينینوى

شركة الموصل لمدن االلعاب٢٠١٧ذاتينینوى

المدینة السیاحیة في سد الموصلشركة ٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتينینوى

شركة فندق اشور٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتينینوى

شركة مدینة الشالالت٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتينینوى



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

وزارة البلدیات

مدیریة بلدیات محافظة صالح الدین ٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيصالح الدین

بلدیة الحلة٢٠١٧ذاتيبابل

بلدیات بابل٢٠١٧ذاتيبابل

بلدیة الناصریة٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيذي قار

مدیریة بلدیات محافظة ذي قار٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتيذي قار

مدیریة بلدیات محافظة نینوى٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتينینوى

مدیریة بلدیة الموصل٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتينینوى

مدیریة البلدیات العامة٢٠١٧حكوميبغداد

مدیریة بلدیة بعقوبة٢٠١٥ذاتيدیالى

مدیریة بلدیة بعقوبة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيدیالى

مدیریة بلدیات دیالى٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيدیالى

مدیریة بلدیات محافظة واسط٢٠١٧ذاتيواسط

بلدیة الكوت٢٠١٧ذاتيواسط

مدیریة بلدیة الدیوانیة٢٠١٧ذاتيالدیوانیة

مدیریة بلدیات المثنى٢٠١٧ذاتيالمثنى

مدیریة بلدیة السماوة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيالمثنى

وزارة الصحة

دائرة صحة محافظة صالح الدین٢٠١٧- ٢٠١٥مركزيصالح الدین

مدیریة صحة النجف٢٠١٧حكوميالنجف

مكتب المفتش العام/وزارة الصحة ٢٠١٧حكوميبغداد

صندوق حمایة البیئة٢٠١٧حكوميبغداد

لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیةالشركة العامة ٢٠١٦ذاتيبغداد

الكرخ/دائرة صحة بغداد٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

الرصافة/دائرة صحة بغداد٢٠١٧حكوميبغداد



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

مفقودة/دائرة صحة االنبار ٢٠١٧- ٢٠١٣حكومياالنبار

دائرة صحة واسط٢٠١٧- ٢٠٠٩حكوميواسط

دائرة صحة القادسیة٢٠١٧حكوميالدیوانیة

دائرة صحة نینوى٢٠١٧- ٢٠١٤حكومينینوى

دائرة صحة البصرة٢٠١٧حكوميالبصرة

وزارة الصناعة

الشركة العامة لصناعة االسمدة الشمالیة٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتيصالح الدین

الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة٢٠١٧ذاتيصالح الدین

شركة الحضر٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيصالح الدین

شركة معدات االتصاالت والقدرة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيصالح الدین

شركة صالح الدین العامة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيصالح الدین

شركة الفرات العامة للصناعات الكیمیاویة٢٠١٧ذاتيبابل

الشركة العامة لصناعة السیارات والمعدات٢٠١٧ذاتيبابل

اور العامة للصناعات الھندسیةشركة ٢٠١٧ذاتيالبصرة

شركة ابن ماجد العامة٢٠١٧ذاتيالبصرة

الشركة العامة للحدید والصلب٢٠١٦ذاتيالبصرة

الشركة العامة لصناعة السكر٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيمیسان

الشركة العامة للتصمیم وتنفیذ المشاریع٢٠١٧ذاتيبغداد

شركة النھروان  العامة ٢٠١٥- ٢٠١٤ذاتيبغداد

الشركة العامة لألسمنت العراقیة٢٠١٧ذاتيبغداد

الشركة العامة للصناعات النسیجیة والجلدیة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

الشركة العامة للصناعات الحربیة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

شركة الفداء العامة٢٠١٥- ٢٠١٢ذاتيبغداد

شركة الكرامة العامة٢٠١٥- ٢٠١٠ذاتيبغداد

الشركة العامة للصناعات الكھربائیة وااللكترونیة٢٠١٧ذاتيبغداد

الشركة العامة للصناعات التعدینیة٢٠١٧ذاتيبغداد

شركة الفارس العامة٢٠١٧ذاتيبغداد

الشركة العامة للصناعات االنشائیة٢٠١٧ذاتيبغداد

شركة العز العامة ٢٠١٥ذاتيبغداد

شركة الرضوان العامة ٢٠١٥- ٢٠١٤ذاتيبغداد 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

الشركة العامة لإلسناد الھندسي٢٠١٧ذاتيبغداد

الشركة العامة للصناعات الھیدرولیكیة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

شركة بدر العامة٢٠١٥- ٢٠٠٩ذاتيبغداد

شركة الرشید العامة٢٠١٥- ٢٠٠٧ذاتيبغداد

الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاھزة٢٠١٥- ٢٠١٤ذاتينینوى

الشركة العامة لكبریت المشراق٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتينینوى

الشركة العامة لألسمنت الشمالیة٢٠١٥ذاتينینوى

الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة٢٠١٥- ٢٠١٣ذاتينینوى

شركة جابر بن حیان٢٠١٥- ٢٠١٠ذاتينینوى

شركة الكندي العامة٢٠١٥- ٢٠١٠ذاتينینوى

شركة صناعة المواد االنشائیة٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتياالنبار

الشركة العامة لصناعة الزجاج والحراریات٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتياالنبار

الشركة العامة للصناعات النحاسیة والمیكانیكیة٢٠١٧ذاتياالنبار

الكھرباءوزارة 

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيصالح الدین

وزارة الكھرباء/مكتب المفتش العام٢٠١٧مركزيبغداد

٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتينینوى
المنطقة /المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة

الشمالیة

٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتينینوى
المنطقة /الطاقة الكھربائیةالمدیریة العامة لنقل 

الشمالیة

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الشمال٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتينینوى

وزارة التربیة

المدیریة العامة لتربیة صالح الدین٢٠١٧حكوميصالح الدین

مدیریة تربیة النجف٢٠١٧حكوميالنجف

دیوان وزارة التربیة٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

الشركة العامة النتاج المستلزمات التربویة٢٠١٧ذاتيبغداد

المدیریة العامة لتربیة الكرخ الثالثة٢٠١٧حكوميبغداد

المدیریة العامة لتربیة الكرخ االولى٢٠١٧حكوميبغداد

مدیریة تربیة محافظة نینوى٢٠١٧- ٢٠١٤حكومينینوى



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تربیة محافظة البصرة٢٠١٧حكوميالبصرة

االنبار/المدیریة العامة للتربیة ٢٠١٧- ٢٠١٦حكومياالنبار

واسط/المدیریة االمة للتربیة ٢٠١٧حكوميواسط

المدیریة العامة لتربیة المثنى٢٠١٧حكوميالمثنى

وزارة الزراعة

المدیریة العامة لزراعة صالح الدین٢٠١٧مركزيصالح الدین

زراعة النجف٢٠١٧حكوميالنجف

مدیریة زراعة نینوى٢٠١٧- ٢٠١٤حكومينینوى

مدیریة زراعة ذي قار٢٠١٧حكوميذي قار

دیوان وزارة الزراعة٢٠١٧- ٢٠١٥حكوميبغداد

شركة مابین النھرین العامة للبذور٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

مدیریة زراعة بغداد٢٠١٧حكوميبغداد

الثروة الحیوانیةدائرة ٢٠١٧- ٢٠١٥حكوميبغداد

الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيبغداد

دائرة البیطرة٢٠١٧- ٢٠١٥حكوميبغداد

دائرة االرشاد والتدریب الزراعي٢٠١٧حكوميبغداد

دائرة البستنة٢٠١٧- ٢٠١٥حكوميبغداد

اتحاد وجمعیات

غرفة صالح الدین٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيصالح الدین

جمعیة اسكان منتسبي غرفة صناعة البصرة٢٠١٧ذاتيالبصرة

غرفة تجارة میسان٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيمیسان

االتحاد التعاوني في نینوى٢٠١٧- ٢٠١٢ذاتينینوى

جمعیة الحدباء التعاونیة لالسكان٢٠١٧- ٢٠١٠ذاتينینوى

نینوى-االعمالالجمعیة التعاونیة السكان رجال ٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتينینوى

٢٠١٣- ٢٠١٢ذاتينینوى
الجمعیة التعاونیة السكان منتسبي شركة جابر بن 

)توقف نشاطھا(حیان

غرفة تجارة الموصل٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتينینوى

وزارة االسكان 
واالعمار

المدیریة العامة للتخطیط العمراني٢٠١٧حكوميبغداد

العامةشركة الفاو الھندسیة ٢٠١٧ذاتيبغداد

دوائر غیر مرتبطة 
بوزارة

محافظة بابل٢٠١٧حكوميبابل

محافظة دیالى٢٠١٧حكوميدیالى



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

محافظة كربالء٢٠١٧حكوميكربالء

مفقودة/مجلس محافظة االنبار ٢٠١٥- ٢٠١٣حكومياالنبار

مجلس محافظة االنبار٢٠١٧حكومياالنبار

محافظة واسط٢٠١٧حكوميواسط

مجلس محافظة القادسیة٢٠١٧حكوميالدیوانیة

محافظة القادسیة٢٠١٧حكوميالدیوانیة

المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا٢٠١٤- ٢٠١٢حكوميبغداد 

المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٢٠١٧- ٢٠١٥حكوميبغداد 

)المؤسسات(بغدادمدیریة بلدیات /محافظة بغداد٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد 

ھیئة االعالم واالتصاالت٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

اللجنة االولمبیة٢٠١٧ذاتيبغداد

مجلس محافظة نینوى٢٠١٧- ٢٠١٥حكومينینوى

محافظة نینوى٢٠١٧- ٢٠١٥حكومينینوى

ھیئة استثمار نینوى٢٠١٧- ٢٠١٥حكومينینوى

محافظة البصرة٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبصرة

محافظة میسان٢٠١٧حكوميمیسان

وزارة النفط

شركة غاز البصرة٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيالبصرة 

شركة الحفر العراقیة٢٠١٦- ٢٠١٥ذاتيالبصرة

وزارة الدفاع٢٠١٧- ٢٠١٢حكوميبغدادوزارة الدفاع

وزارة الداخلیة

وزارة الداخلیة٢٠١٤حكوميبغداد

الداخلیةوزارة ٢٠١٦حكوميبغداد

وزارة الداخلیة٢٠١٧حكوميبغداد

قیادة قوات الشرطة االتحادیة٢٠١٧حكوميبغداد

صندوق شھداء ومعوزي الشرطة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

مدیریة المرور العامة٢٠١٧حكوميبغداد

وزارة الخارجیة
وزارة الخارجیة٢٠١٥حكوميبغداد

الدبلوماسیة والقنصلیةالبعثات ٢٠١٧حكوميبغداد

مجلس الوزراء

ھیئة الحشد الشعبي٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

مجلس االمن الوطني٢٠١٧حكوميبغداد

مكتب رئیس الوزراء٢٠١٧حكوميبغداد



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

مكتب مفتش عام مؤسسة الشھداء٢٠١٥- ٢٠١٤حكوميبغداد

مكتب مفتش عام مؤسسة الشھداء٢٠١٧حكوميبغداد

مكتب مفتش عام السجناء السیاسیین٢٠١٤- ٢٠١٢حكوميبغداد

مؤسسة السجناء السیاسین٢٠١٧حكوميبغداد

رئاسة الجمھوریة٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغدادرئاسة الجمھوریة

ھیئة السیاحة٢٠١٧ذاتيبغدادوزارة السیاحة

ھیئات مستقلة

الھیئة العلیا للحج والعمرة٢٠١٧- ٢٠١١حكوميبغداد

دیوان الوقف السني٢٠١٧حكوميبغداد
ھیئة االستثمار 

ھیئة استثمار االنبار٢٠١٧- ٢٠١٣حكومياالنبار/الوطنیة

وزارة الھجرة 
وزارة الھجرة والمھجرین٢٠١٧حكوميبغدادوالمھجرین

وزارة التجارة

شركة تجارة المواد الغذائیة٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيبغداد

االسواق المركزیة٢٠١٧ذاتيبغداد

المعارض العراقیة٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

تجارة المواد االنشائیة٢٠١٧ذاتيبغداد

صندوق الضمان٢٠١٧ذاتيبغدادالبنك المركزي

وزارة المالیة

الحساب الختامي لجمھوریة العراق٢٠١٧- ٢٠١٥مركزيبغداد

لجنة االعالنات الرسمیة٢٠١٧ذاتيبغداد

الھیئة العامة للضرائب٢٠١٧- ٢٠١٢ذاتيبغداد

مصرف الرافدین٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

مصرف الرشید٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيبغداد

ھیئة التقاعد الوطنیة٢٠١٧- ٢٠١٤ذاتيبغداد

صندوق تقاعد الموظفین٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيبغداد

مصرف النھرین االسالمي٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

المصرف الزراعي٢٠١٧ذاتيبغداد

وزارة العلوم 
الھیئة العراقیة للحاسبات والمعلوماتیة٢٠١٧حكوميبغدادوالتكنولوجیا

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعیة

دائرة الحمایة االجتماعیة٢٠١٧حكوميبغداد

ھیئة الحمایة االجتماعیة٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

رعایة المراةدائرة ٢٠١٧حكوميبغداد



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

جمعیة الحدباء لذوي االحتیاجات الخاصة٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتينینوى

دیوان االمانة٢٠١٧ذاتيبغدادامانة بغداد

وزارة الثقافة

دیوان وزارة الثقافة٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

دار االزیاء العراقیة٢٠١٧حكوميبغداد

الكردیةدار الثقافة والنشر ٢٠١٧حكوميبغداد

دائرة العالقات الثقافیة٢٠١٧حكوميبغداد

الشركة العامة للمدینة السیاحیة في الحبانیة ٢٠١٧ذاتياالنبار

الموارد المائیة

دیوان الوزارة٢٠١٧حكوميبغداد

شركة الرافدین العامة لتنفیذ السدود٢٠١٧- ٢٠١٦ذاتيبغداد

لتنفیذ مشاریع الريشركة الفاو العامة٢٠١٧ذاتيبغداد

دائرة وتنفیذ اعمال كري االنھر٢٠١٧- ٢٠١٦حكوميبغداد

شركة العراق لتنفیذ مشاریع الري٢٠١٧ذاتيبغداد

الھیئة العامة لصیانة مشاریع الري والبزل٢٠١٧حكوميبغداد

النقل

دیوان وزارة النقل٢٠١٧حكوميبغداد

للخطوط الجویة العراقیةالشركة العامة ٢٠١٧ذاتيبغداد

العامة للطیران المدني ةالمنشأ٢٠١٧- ٢٠١٥ذاتيبغداد

الشركة العامة لالتصاالت والبرید٢٠١٧ذاتيبغداداالتصاالت

مساھمة مختلطة
شركة الفلوجة النتاج المواد االنشائیة ٢٠١٧- ٢٠١٣ذاتياالنبار

شركة الشھید العامة٢٠١٧ذاتياالنبار

شركة االخاء العامة٢٠١٧ذاتياالنبار

شركة الدجیلة العراقیة االردنیة واسط٢٠١٧- ٢٠٠٩ذاتياالنبارشركة عربیة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٣(جدول رقم 
٣٠/٦/٨٢٠١ولغایة ١/٤من علیها للفترةجدول بالتقاریر التي لم ترد اإلجابة 

تاریخهالكتابرقم نوع التقریرالدوائر التابعة لهااسم الوزارة

مجلس الوزراء 

١٧٢٩٢٠١٨/٠١/٢٣نتائج أعمالمجلس الوزراء
١٠٠٩١١٦/٠٥/٢٠١٨نتائج أعمالالمفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان

١١٩٧٠٠٥/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالهیئة المنافذ الحدودیة
١٢٥٥٤١٣/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالالهیئة العلیا للحج والعمرة

١٢٥٥٨١٣/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالالعلیا للحج والعمرةالهیئة 
مفوضیة حقوق االنسان في محافظة 

١١٢٥٤٢٠١٨/٠٥/٢٨نتائج اعمالالقادسیه
دائرة تدقیق /مؤسسة الشهداء

٠١٢٦٣٣١٤/٠٦/٢٠١٨تقریر دوريالمنطقة الثالثة

دائرة تدقیق /رئاسة مجلس الوزراء
٤١٨٢٢٢/٠٢/٢٠١٨تقریر دوريالمنطقة الثالثة

األمانة العامة 
لمجلس الوزراء

٨٤٤٢٠١٨/٠١/١١نتائج أعمالاألمانة العامة لمجلس الوزراء
٧٠٧٣٢٠١٨/٠٤/٠٣نتائج أعمالاألمانة العامة لمجلس الوزراء
١٠٠٩٣٢٠١٨/٠٥/١٦نتائج أعمالاألمانة العامة لمجلس الوزراء

مكتب نائب رئیس الوزراء للشؤون 
١٠٥٤٤٢٠١٨/٠٥/٢١البیانات المالیة)الملغي(االقتصادیة 

١١٣٢٨٢٠١٨/٠٥/٢٩نتائج أعمالمكتب رئیس الوزراء
١١٣٥٦٢٠١٨/٠٥/٢٩البیانات المالیةمكتب رئیس الوزراء
١٣٢١٧٢٠١٨/٠٦/٢٦نتائج أعمالمكتب رئیس الوزراء

٨٧٤٩٢٦/٠٤/٢٠١٨مالیةبیاناتالعلميالمجمع
١٣٦٩١٨/٠١/٢٠١٨نتائج أعمالدائرة نزع السالح ودمج الملیشیات

مجلس النواب
٤٥١١٢٠١٨/٠٢/٢٧نتائج أعمالاألمانة العامة لمجلس النواب

١٠٤٣٢٢٠١٨/٠٥/٢٠نتائج أعمالمجلس النواب
مجلس القضاء 

األعلى
٤٥١٠٢٠١٨/٠٢/٢٧نتائج أعمالالمحكمة الجنائیة العراقیة العلیا

٧٨٤٩٢٠١٨/٠٤/١٦نتائج اعمالمحكمة استئناف كركوك االتحادیة

وزارة العدل

دائرة تدقیق /دائرة كتاب العدول
١٦٩٣٢٠١٨/٠١/٢٢زیارة تفتیشیةالمنطقة الثالثة

دائرة تدقیق /مدیریة التسجیل العقاري
٧٠٣٢٠٣/٠٤/٢٠١٨تقریر دوريالمنطقة الثالثة

دائرة تدقیق /مدیریة التسجیل العقاري
٥٢٠٨٠٧/٠٣/٢٠١٨زیارة تفتیشیةالمنطقة الثالثة

دائرة تدقیق /مدیریة التسجیل العقاري
٥١٤٧٠٧/٠٣/٢٠١٨زیارة تفتیشیةالمنطقة الثالثة

٦١١٣١٩/٠٣/٢٠١٨زیارة تفتیشیةدائرة تدقیق /دائرة كتاب العدول



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

المنطقة الثالثة
دائرة تدقیق /دائرة التنفیذ العامة

٧٧٣٩١٥/٠٤/٢٠١٨تقریر دوريالمنطقة الثالثة

٤٦٥٨٠١/٠٣/٢٠١٨نتائج أعمالمدیریة التسجیل العقاري
٥٠٨٢٠٦/٠٣/٢٠١٨نتائج أعمالوزارة العدل

دائرو تدقیق / دائرة كاتب عدل
٦٩٢٥٢٠١٨/٠٢/٠٤نتائج اعمالالمنطقة الخامسة

٦٩٠٩٢٠١٨/٠٤/٠١اعمالنتائج كاتب عدل الدیوانیه
١٠٩٤٢٢٠١٨/٠٥/٢٤نتائج اعمالدائرة تنفیذ ناحیة الدغاره

٣٠٠٠٢٠١٨/٠٢/٠٧نتائج اعمالمدیریة التسجیل العقاري صالح الدین
٥٧١٢٢٠١٨/٠٣/١٣زیارة تفتیشیةمیسانآثاروزارة الثقافة

دائرة تدقیق المنطقة / هیئة السیاحة
الثانیة

٧٠٢٥زیارة تفتیشیة
٢٠١٨/٠٤/٠٣

٣٤٩٩١٤/٠٢/٢٠١٨نتائج أعمالهیئة السیاحة
البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة خارج وزارة الخارجیة

٣٦٧٥١٥/٠٢/٢٠١٨نتائج أعمالجمهوریة العراق

البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة خارج 
٧٩٦٧١٧/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالجمهوریة العراق

١١٧٢٣٠٣/٠٦/٢٠١٨أعمالنتائجوزارة الخارجیة
غیر الدوائر 

مرتبطة بوزارةال
٧٨٣٩٢٠١٨/٠٤/١٦نتائج اعمالمكتب تحقیقات كركوك- هیئة النزاهة

١٣٠٧٣٢٤/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات
دائرة /المفوضیه العلیا لالنتخابات 
٤٣١٦٢٠١٨/٠٢/٢٥نتائج اعمالتدقیق المنطقة السادسة

المفوضیة العلیا المستقلة 
دائرة تدقیق المنطقة / لالنتخابات

١١٣٦٨٢٠١٨/٠٥/٢٩زیارة تفتیشیةالثانیة
المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات 

دائرة تدقیق المنطقة / في العراق
الثالثة

٨٢٨٤تقریر دوري
٢٠١٨/٠٤/٢٣

وزارة الداخلیة

١١٧٦٣٢٠١٨/٠٦/٠٣زیارة تفتیشیةمدیریة شرطة محافظة البصرة
٩٥٦٦٢٠١٨/٠٥/٠٨أعمالنتائج مدیریة شرطة ذي قار
١٣٥١٢٠١٨/٠١/١٨زیارة تفتیشیةمدیریة شرطة میسان

٨٥٣٢٠١٨/٠١/١١نتائج اعمالمدیریة مرور صالح الدین
٣٣٠٤٢٠١٨/٠٢/١٢زیارة تفتیشیةمدیریة شرطة صالح الدین

المدنیة والجوازات مدیریة األحوال 
٤٣٤٠٧/٠١/٢٠١٨نتائج أعمالواإلقامة

١٢٥٧١٦/٠١/٢٠١٨نتائج أعمالصندوق شهداء ومعوزي الشرطة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

٨٥٣٠٢٤/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالقیادة قوات الشرطة االتحادیة
مدیریة األحوال المدنیة والجوازات 

٨٧٥٩٢٦/٠٤/٢٠١٨بیانات مالیةواإلقامة

٨٨٩٤٢٩/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالالطاقةمدیریة شرطة 
٩٩٦٨١٥/٠٥/٢٠١٨نتائج أعمالقیادة قوات الشرطة االتحادیة

مدیریة األحوال المدنیة والجوازات 
١٢١٠٣٠٦/٠٦/٢٠١نتائج أعمالواإلقامة

مدیریة األحوال المدنیة والجوازات 
١٢٥٣٨١٣/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالواإلقامة

المدنیة والجوازات مدیریة األحوال 
١٢٥٤٠١٣/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالواإلقامة

٨٨٩٢٢٩/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالوزارة الدفاعوزارة الدفاع
٩٣٤٠٠٧/٠٥/٢٠١٨نتائج أعمالوزارة الدفاع

الخلیج العربي للدراسات أكادیمیة
١٢٩٨٢٠١٨/٠١/١٧أعمالنتائج دائرة تدقیق المنطقة الثانیة/ البحریة

الخلیج العربي للدراسات أكادیمیة
٣٧٤٩٢٠١٨/٠٢/١٨أعمالنتائج دائرة تدقیق المنطقة الثانیة/ البحریة

هیئات  االستثمار

٩٨٨٣٢٠١٨/٠٥/١٤نتائج اعمالهیئة استثمار المثنى
١٠١٣٥٢٠١٨/٠٥/١٦نتائج اعمالهیئة استثمار الدیوانیه

١١٦٥٧٢٠١٨/٠٥/٣١اعمالنتائج هیئة استثمار محافظة المثنى
١١٦٦٥٢٠١٨/٠٥/٣١نتائج اعمالهیئة استثمار محافظة المثنى

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعیة

٤٦٠٤٢٠١٨/٠٢/٢٨زیارة تفتیشیةشبكة الحمایة االجتماعیة

٢٣٠٠٤/٠١/٢٠١٨زیارة تفتیشیةدائرة الحمایة االجتماعیة للمرأة

وزارة الدولة 
لشؤون 
المحافظات

٨٥٤٠٢٠١٨/٠٤/٢٤أعمالنتائج محافظة ذي قار
١٥٦٤٢٠١٨/٠١/٢٢أعمالنتائج مجلس محافظة میسان

٤٥١٨٢٠١٨/٠٢/٢٧أعمالنتائج محافظة میسان
وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعیة

٤٦٠٤٢٠١٨/٠٢/٢٨زیارة تفتیشیةشبكة الحمایة االجتماعیة

٢٣٠٠٤/٠١/٢٠١٨زیارة تفتیشیةللمرأةدائرة الحمایة االجتماعیة 

الزراعة

الشركة العامة التجهیزات الزراعیة 
٢٩٧٢٢٠١٨/٠٢/٠٦زیارة تفتیشیةالبصرة/

١١٩٢٥٢٠١٨/٠٦/٠٥أعمالنتائج مدیریة زراعة البصرة
١٢٤٦٣٢٠١٨/٠٦/١٢بیانات مالیةمدیریة زراعة میسان
١٢٥٩١٢٠١٨/٠٦/١٣أعمالنتائج مدیریة زراعة میسان
٨٢٥٨٢٠١٨/٠٤/٢٢أعمالنتائج مدیریة زراعة ذي قار

٢٩٢٦٢٠١٨/٠٦/٠٢زیارة تفتیشیةمدیریة زراعة بابل



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

٢٩٢٩٢٠١٨/٠٦/٠٢زیارة تفتیشیةمدیریة زراعة بابل
٢٩٢٧٢٠١٨/٠٦/٠٢زیارة تفتیشیةمدیریة زراعة بابل
٥٢٠٧٢٠١٨/٠٣/٠٧زیارة تفتیشیةمدیریة زراعة بابل

٠١١٢٣٣٢٠١٨/٠٥/٢٨بیانات مالیةالشركةالعربیةالعراقیةالنتاج االلبان
٠١٢٤٦٨٢٠١٨/٠٦/١٢تقریر دوريمقر الوزارة/ وزارة الزراعة

٠٠٠٨٠٤٢٠١٨/٠١/١٠نتائج رقابةدائرة الغابات والتصحر
٠٠١٤٥٣٢٠١٨/٠١/٢١تقریر دوريمقر الوزارة/ وزارة الزراعة

٠٠٠٨٠٩٢٠١٨/٠١/١٠بیانات مالیةدائرة الغابات والتصحر
٠٠٣٣٥٥٢٠١٨/٠٢/١٣تقریر دوريشركة مابین النهرین العامة للبذور
٠١٠١٧٤٢٠١٨/٠٥/١٧نتائج رقابةالشركةالعامةللتجهیزات الزراعیة

٢٠٣٢٢٠١٨/٠١/٢٨نتائج اعمالمیریة زراعة الدیوانیه
٣٣٠٢٢٠١٨/٠٢/١٢زیارة تفتیشیةمدیریة زراعة كركوك

٦٠٦٠٢٠١٨/٠٣/١٩نتائج اعمال نهائيمدیریة زراعة صالح الدین
١٢٥٦٢٢٠١٨/٠٦/١٣نتائج اعمال نهائيمدیریة زراعة كركوك

الموارد المائیة

الهیئة العامة لتشغیل مشاریع الري 
والبزل

٠١٢٥٤٢٢٠١٨/٠٦/١٣تقریر دوري

الري الهیئة العامة لمشاریع 
واالستصالح

٠٠٣٨٤٥٢٠١٨/٠٢/١٩نتائج بیانات مالیة

٠٠٢٥٧٩٢٠١٨/٠٢/٠١نتائج بیانات مالیةمركز انعاش االهوار
٠٠٢٧٤٧٢٠١٨/٠٢/٠٥نتائج بیانات مالیةدائرة المصب العام
٠٠٢٥٧٩٢٠١٨/٠٢/٠١نتائج بیانات مالیةمركز انعاش االهوار

٠١٢٤١٧٢٠١٨/٠٦/١١نتائج رقابةالعامةلتنفیذالسدودشركةالرافدین 
الهیئة العامة لتشغیل مشاریع الري 

٠١٢٥٤٣٢٠١٨/٠٦/١٣نتائج بیانات مالیةوالبزل

٠٠٧١٢٠٢٠١٨/٠٤/٠٤نتائج بیانات مالیةمقر الوزارة/ وزارة الموارد المائیة
٠١١٤٩٧٢٠١٨/٠٥/٣٠والمتعاقدیناالجراء الیومیین مقر الوزارة/ وزارة الموارد المائیة

٢٣٤٠٣٠/١/٢٠١٨زیارة تفتیشیةزهرة النیل واألعشاب المائیة
دائرة تدقیق /مدیریة الموارد المائیه

٣٣٠٠٢٠١٨/٠٢/١٢نتائج اعمالالمنطقة السادسة
الهیئة العامة لتشغیل مشاریع الري 

٠٠٥٦٤٥٢٠١٨/٠٣/١٣زیارة تفتیشیةوالبزل

٣٩٩٨٢٠١٨/٠٢/٢١نتائج اعمالكركوك/ الموارد المائیة مدیریة 
دائرة تدقیق / مدیریة الموارد المائیة

٨٧٩٧٢٠١٨/٠٤/٢٩أعمالنتائج المنطقة الثانیة

االسكان 
دائرة تدقیق / اإلنشائيمختبر البصرة 

١٢١٨٨٢٠١٨/٠٦/٠٧أعمالنتائج المنطقة الثانیة
٢٩٣٧٢٠١٨/٠٢/٠٦زیارة تفتیشیةدائرة تدقیق المنطقة /دائرة المباني
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٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

الثالثة
دائرة تدقیق /مدیریة البلدیات العامة

٧٠٣٩٠٣/٠٤/٢٠١٨تقریر دوريالمنطقة الثالثة

دائرة تدقیق /المدیریة العامة للماء
٥٢١٣٢٠١٨/٠٣/٠٧زیارة تفتیشیةالمنطقة الثالثة

دائرة تدقیق /المدیریة العامة للماء
٧٠١٠٠٣/٠٤/٢٠١٨تقریر دوريالمنطقة الثالثة

/شركة المنصور العامة للمقاوالت
٠١٣٣٢٦٢٠١٨/٠٦/٢٧زیارة تفتیشیةدائرة تدقیق المنطقة الثالثة

دائرة تدقیق /دائرة الطرق والجسور
٠١٣٣٣١٢٠١٨/٠٦/٢٧تقریر دوريالمنطقة الثالثة

٠٠٨٤٢٧٢٠١٨/٠٤/٢٤تقریر دوريالعامةدائرة االشغال والصیانة 
٠٠٢٤٠٧٢٠١٨/٠١/٣١نتائج بیانات مالیةدائرة الطرق والجسور
٠٠٤٤٧٩٢٠١٨/٠٢/٢٧عقددائرة الطرق والجسور

وزارة االعمار واالسكان والبلدیات 
٠٠٨١٢٦٢٠١٨/٠٤/١٩تقریر دوريمقر الوزارة/ العامة

٢١١٨٢٠١٨/٠١/٢٩دیالىمدیریة ماء مدیریة ماء دیالى
٢٤٦٣٣١/١/٢٠١٨زیارة تفتیشیةمدیریة بلدیة البشائر
٣٦٢٩٢٠١٨/٠٢/١٥نتاج اعمالةمدیریة بلدیة السماو 
١٠٦٨١٢٠١٨/٠٥/٢٣نتائج اعمالمدیریة بلدیة الهالل

٥٠٩٨٢٠١٨/٠٣/٠٦نتائج اعمالبلدیات محافظة المثنى
٤١٥٢٢٠١٨/٠٢/٢٢اعمالنتائج مدیریة بلدیة سومر

٥٩٧٢٢٠١٨/٠٣/١٨نتائج اعمالبلدیة الدغاره
٧١٧٧٢٠١٨/٠٤/٠٤نتائج اعمالةمدیریة  بلدیة الرمیث
١٠١٠٣٢٠١٨/٠٥/١٦نتائج اعمالةمدیریة بلدیة الشافعی
١٠٣٢٠٢٠١٨/٠٥/١٧نتائج اعمالمدیریة بلدیة الخضر

١٠٣٣٢٢٠١٨/٠٥/١٧نتائج الزیاره التفتیشیهةالدیوانی/ قطاع البلدي الثاني ال
في محافظة ةمدیریة بلدیة الرمیث
١١٢٢٠٢٠١٨/٠٥/٢٨نتائج اعمالالمثنى

مدیریة بلدیة السدیر في محافظة 
١٠٨٧٣٢٠١٨/٠٥/٢٣نتائج اعمالالمثنى

٢١٨٥٢٠١٨/٠١/٢٩ختامي متراكممدیریة بلدیة تكریت
٩٩٥٣٢٠١٨/٠٥/١٥متراكمختامي مدیریة بلدیة كركوك
٧٣٨٨٢٠١٨/٠٤/٠٨نتائج اعمالمكتب مباني كركوك
٧٣٩١٢٠١٨/٠٤/٠٩عقودمدیریة ماء كركوك
١٣٠٧٠٢٠١٨/٠٦/٢٤زیارة تفتیشیةمدیریة بلدیة كركوك
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٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

١٣٠٦٨٢٠١٨/٠٦/٢٤نتائج اعمالمدیریة طرق وجسور صالح الدین
١٢٥٦٤٢٠١٨/٠٦/١٣اعمالنتائج مدیریة بلدیة التون كوبري

١٢٥٦٥٢٠١٨/٠٦/١٣نتائج اعمالمدیریة بلدیة تازة
١١٦٤٧٢٠١٨/٠٥/٣١عقودمدیریة طرق وجسور كركوك
١١٦٤٨٢٠١٨/٠٥/٣١عقودمدیریة طرق وجسور كركوك
١١٠٣٩٢٠١٨/٠٥/٢٧ختامي متراكممدیریة بلدیات محافظة كركوك

٧٣٦١٢٠١٨/٠٤/٠٨دورينینوىماءمدیریة
٣٠٤١٢٠١٨/٠٢/٠٧أعمالنتائج مدیریة بلدیة البصرة

١٣٢٥٠٢٠١٨/٠٦/٢٦أعمالنتائج مدیریة بلدیات  البصرة
١٣٣٢٧٢٠١٨/٠٦/٢٧أعمالنتائج مدیریة بلدیات ذي قار
٨١٧٢٢٠١٨/٠٤/٢٢زیارة تفتیشیةمدیریة ماء میسان

٨١٥٢٠١٨/٠١/١٠أعمالنتائج بلدیة العمارة
١٠٢٧٥٢٠١٨/٠٥/١٧بیانات مالیةبلدیة العمارة

٥٧١٣٢٠١٨/٠٣/١٣أعمالنتائج مدیریة بلدیات محافظة میسان

النقل

الشركة العامة للخطوط الجویة 
العراقیة

٠٠١٤٧٠٢٠١٨/٠١/٢١تقریر دوري

الشركة العامة لنقل المسافرین 
والوفود

٠٠٣٥٠٦٢٠١٨/٠٢/١٤نتائج رقابة

الشركة العامة للخطوط الجویة 
العراقیة

٠٠٣٣٧٠٢٠١٨/٠٢/١٣تقریر دوري

٠٠٦١٣٥٢٠١٨/٠٣/٢٠تقریر دوريلسكك حدیدالعراقالشركةالعامة
٠٠٦١٨٧٢٠١٨/٠٣/٢٠بیانات مالیةلسكك حدیدالعراقالشركةالعامة

٠١٢٦١٧٢٠١٨/٠٦/١٤بیانات مالیةالشركةالعامةللنقل البري
٠١٢٨٦٢٢٠١٨/٠٦/٢٠بیانات مالیةالشركة العامة للنقل البحري

االتصاالت

٢٩٦٨٢٠١٨/٠٢/٠٦أعمالنتائج قارذيقسم اتصاالت وبرید 
مكتب المفتش العام للهیئة العراقیة 

٠١٢٤٩٩٢٠١٨/٠٦/١٢نتائج بیانات مالیةالعامة لخدمات البث واالرسال

للهیئة العراقیة مكتب المفتش العام 
٠١٢٤٩٦٢٠١٨/٠٦/١٢تقریر دوريالعامة لخدمات البث واالرسال

٣١٧٣٢٠١٨/٠٢/١١نتائج اعمالمدیریة اتصاالت وبرید كركوك

شبكة االعالم 
العراقي

دائرة تدقیق / شبكة اإلعالم العراقي
٨٥٤٤٢٠١٨/٠٤/٢٤زیارة تفتیشیةلثةالمنطقة الثا
٠٠١٠٩١٢٠١٨/٠١/١٥زیارة تفتیشیةمقر الوزارة/ شبكة االعالم العراقي

٣٢٨٣٢٠١٨/٠٢/١٢نتائج الزیاره التفتیشیهةاذاعة وتلفزیون الدیوانی
دائرة تدقیق / العراقیةاإلعالمشبكة 

٥٧٩٦٢٠١٨/٠٣/١٥زیارة تفتیشیةالمنطقة الثانیة
٩١٥١٠٥/٠٣/٢٠١٨أعمالنتائج واإلداراتدائرة صحة بغداد الرصافة 
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٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

وزارة الصحة

لهاالتابعة 
٨٥٣٩٢٠١٨/٠٤/٢٤نتائج اعمالمحافظة المثنى-دائرة صحة المثنى 

في ةاالقسام والمراكز المختص
١٠٨١٢٢٠١٨/٠٥/٢٣نتائج الزیاره التفتیشیهمحافظة المثنى

١٢٩٥٠٢١/٦/٢٠١٨نتائج اعمالائرة صحة واسطد
٩٢٠٢٠٥/٠٦/٢٠١٨بیانات مالیةدائرة صحة واسط

/ اللجنة الفرعیة لتعویض المتضررین
١١٣٠٣٢٩/٥/٢٠١٨نتائج اعمالمحافظة واسط

١٣٠٧٧٢٥/٦/٢٠١٨نتائج اعمالالسلف الموقوفة/ محافظة واسط 
٢٤٢٩٢٠١٨/٠١/٣١نتائج اعمالدائرة صحة محافظة صالح الدین

١١٦٥١٢٠١٨/٠٥/٣١نتائج اعمالمدیریة بیئة كركوك
/ ١قطاع  كركوك / مركز صحي 

١٢٢٥٨٢٠١٨/٠٦/٠٧نتائج اعمالللرعایة الصحیة االولیة
مستشفى الموصل / دائرة صحة نینوى

١٤٤٨٢٠١٨/٠١/٢١دوريالعام
٦٠٥٢٢٠١٨/٠٣/١٩دورياألیمن/ األولیةقطاع الصحیة 

دائرة تدقیق /مستشفى الصدر العام
١١٣٦٩٢٠١٨/٠٥/٢٩زیارة تفتیشیةالمنطقة الثانیة

دائرة تدقیق /دائرة صحة البصرة
١١٦٧٤٢٠١٨/٠٥/٣١زیارة تفتیشیةالمنطقة الثانیة

دائرة تدقیق /دائرة صحة ذي قار
١٠٧٦٤٢٠١٨/٠٥/٢٣أعمالنتائج المنطقة الثانیة

دائرة تدقیق /دائرة صحة میسان
٨١٦٢٠١٨/٠١/١٠زیارة تفتیشیةالمنطقة الثانیة

٧٤٧٠٠٩/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالصحة كربالءدائرة 

وزارة التعلیم 
العالي والبحث 

العلمي

المكتب األستشاري / جامعة واسط 
كلیة الزراعة/

٢٩٥٠١/٠٤/٢٠١٨بیانات مالیة

٩٦٥١٤/٠١/٢٠١٨بیانات مالیةالمعهد التقني بعقوبة
١٢٣٩٧١١/٠٦/٢٠١٨فحص نظام الرقابة الداخلیةجامعة واسط
دائرة تدقیق /كلیة االداره واالقتصاد

٥٢٤٨٢٠١٨/٠٣/٠٨نتائج اعمالالمنطقة السادسة
٨٧٤٦٢٠١٨/٠٤/٢٦نتائج اعمالجامعة المثنى

٩٩٦٢٢٠١٨/٠٥/١٥نتائج اعمالجامعة القادسیه
١٠٤١١٢٠١٨/٠٥/٢٠نتائج اعمالسماوةلمعهد التقني في ا

٩٥١٢٠١٨/٠١/١٤ختامي متراكمكلیة الكتاب األهلیة
٣٥٣٩٢٠١٨/٠٢/١٤ختامي متراكمجامعة كركوك/ كلیة العلوم 

١٢٣٠٣٢٠١٨/٠٦/١٠نتائج اعمال نهائيجامعة تكریت
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/ كلیة القانون والعلوم السیاسیة 
١٣١١٣٢٠١٨/٠٦/٢٥نتائج اعمالجامعة كركوك
١٢٥٧٠٢٠١٨/٠٦/١٣نتائج اعمال نهائيجامعة كركوك

٢٦٧٠٠٢/٠٤/٢٠١٨البیانات المالیةالبحوث النفسیةمركز 
١٣٣٥٠٢٨/٠٦/٢٠١٨أعمالنتائجالتكنولوجیةالجامعة

٨٩٩٧٣٠/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالكلیة الرشید
٩٠٠٧٣٠/٠٤/٢٠١٨بیانات مالیةكلیة الرشید
٩٠٠٢٣٠/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالكلیة الرشید
١٠٠٦٧١٦/٠٥/٢٠١٨نتائج أعمالكلیة المأمون
١٠٠٧٦١٦/٠٥/٢٠١٨نتائج أعمالجامعة البیان

١٠٣٦٤٢٠/٠٥/٢٠١٨بیانات مالیةاألهلیةأوروكجامعة 
١٢٦٧٩١٤/٠٦/٢٠١٨بیانات مالیةجامعة النهرین

٣٢٩١٢٠١٨/٠٢/١٢نتائج أعمالاألهلیةالجامعةالرافدینكلیة
المعلوماتتكنولوجیاجامعة

واالتصاالت
٨٧٠٧٢٦/٠٤/٢٠١٨أعمالنتائج

٧٧٤٤٠٠٩/٠٤/٢٠١٨المالیةالبیاناتبغدادجامعةالصیدلةكلیة
صندوق التعلیم العالي في كلیة 

١٠١٢٠٢٠١٨/٠٥/١٦بیانات مالیة٢٠٠٩/الصیدلة لسنة 
صندوق التعلیم العالي والدراسات 
المسائیة في كلیة القانون لسنة 

٧٧٤٠٢٠١٨/٠٤/١٥مالیةبیانات٢٠٠٦/
والهندسیةالعلمیةاالستشاراتمكتب

التكنولوجیاالجامعة/
٩٨٧٦٢٠١٨/٠٥/١٤المالیةالبیانات

دائرة تدقیق / واالقتصاداإلدارةكلیة
المنطقة األولى

١١٤٤٦٢٠١٨/٠٥/٣٠تفتیشیةزیارة

٣٠٣٦٢٠١٨/٠٢/٠٧بیانات مالیةبصرة- األهلیةكلیة الكنوز الجامعة 
٨٢٥٦٢٠١٨/٠٤/٢٢أعمالنتائج الجامعة/ كلیة شط العرب 
٨٢٥٧٢٠١٨/٠٤/٢٢بیانات مالیةالجامعة/ كلیة شط العرب 

دائرة /المكتب االستشاري الهندسي
١٠٩٥٩٢٠١٨/٠٥/٢٤بیانات مالیةتدقیق المنطقة الثانیة

١١٤٤٧٢٠١٨/٠٥/٣٠أعمالنتائج جامعة البصرة
١١٩٤١٢٠١٨/٠٦/٠٥بیانات مالیةبصرة- األهلیةكلیة الكنوز الجامعة 
١٢١٦٦٢٠١٨/٠٦/٠٧أعمالنتائج بصرة- األهلیةكلیة الكنوز الجامعة 

٩٨٥٧٢٠١٨/٠٥/١٤أعمالنتائج جامعة ذي قار
١٢٢٧٠٢٠١٨/٠٦/١٠بیانات مالیةجامعة ذي قار
١٢٢٦٨٢٠١٨/٠٦/١٠أعمالنتائج جامعة ذي قار

١٢٥١٤٢٠١٨/٠٦/١٢بیانات مالیةصندوق التعلیم العالي كلیة 
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دائرة تدقیق المنطقة الثانیة/الطب
٣٢٤١١١/٠٢/٢٠١٨بیانات مالیةجامعة كربالء
١٦٥٦٢٢/٠١/٢٠١٨نتائج أعمالجامعة كربالء

رئیس وأعضاء مجلس إدارة صندوق 
التعلیم العالي في رئاسة جامعة جابر 

بن حیان الطبیة
٦٩٤٢٠٤/٠٢/٢٠١٨بیانات مالیة

دائرة تدقیق المنطقة /المعهد التقني
الثالثة

٧٠٤٥٠٣/٠٤/٢٠١٨بیانات مالیة

٦١٠٢١٩/٠٣/٢٠١٨بیانات مالیةجامعة الفرات االوسط التقنیة
٩٩٧٨١٥/٠٥/٢٠١٨تقریر دوريجامعة الفرات االوسط التقنیة

رئیس وأعضاء مجلس كلیة الشیخ 
الطوسي الجامعة في محافظة النجف 

فاألشر 
٨٥٦٧٢٥/٠٤/٢٠١٨بیانات مالیة

٠١٠٧٣٨٢٣/٠٥/٢٠١٨نتائج أعمالجامعة القاسم الخضراء
٠١٢٦٣٢١٤/٠٦/٢٠١٨زیارة تفتیشیةجامعة بابل

٠١٠١٢٥١٦/٠٥/٢٠١٨بیانات مالیةلجامعة باب/ةكلیة الهندس
٠١٢٥٠٥١٢/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالجامعة بابل

٠١٠٦٢٩٢٢/٠٦/٢٠١٨بیانات مالیةلجامعة باب/ةكلیة الهندس
٠١١٧٦٩٠٣/٠٦/٢٠١٨نتائج أعمالجامعة جابر بن حیان

وزارة التربیة

٧٠٢٢٠٣/٠٤/٢٠١٨زیارة تفتیشیةمدیریة تربیة بابل
یریة العامة لتربیة في محافظة دالم

١٢٨٢٩٢٠١٨/٠٦/٢٠أعمالنتائج میسان
١١٧٤١٦/٠١/٢٠١٨نتائج أعمالدیوان الوزارة

٨٩٦٠٣٠/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالبغدادكلیةثانویة
٥٥٤٠٨/٠١/٢٠١٨زیارة تفتیشیةتربیة الكرخ األولى
٢٧٥٠٠٥/٠٢/٢٠١٨نتائج أعمالتربیة الكرخ األولى
٧٦٣٥١٠/٠٤/٢٠١٨نتائج أعمالتربیة الكرخ األولى
٢٦٣٦٠٤/٠٢/٢٠١٨زیارة تفتیشیةتربیة الكرخ الثانیة
١٢٦٠٦١٤/٠٦/٢٠١٨زیارة تفتیشیةتربیة الكرخ الثانیة
١٩٦٠٢٥/٠١/٢٠١٨زیارة تفتیشیةتربیة الكرخ الثالثة

٧٥٥٧١٠/٠٤/٢٠١٨أعمالنتائج األولىتربیة الرصافة 
٩٠٣١٠٢/٠٥/٢٠١٨أعمالنتائج األولىتربیة الرصافة 

٧٧٩٤١٦/٠٤/٢٠١٨نتائج اعمالالمدیریة العامة لتربیة دیالى
٩٢٠٧٠٥/٠٦/٢٠١٨بیانات مالیةمدیریة تربیة واسط

٦٩٥١٢٠١٨/٠٤/٠٢نتائج اعمالتربیة محافظة المثنى
٩٨٨٠٢٠١٨/٠٥/١٤نتائج اعمالمدیریة تربیة المثنى
١٠٩٤٣٢٠١٨/٠٥/٢٤نتائج اعمالةمدیریة تربیة القادسی
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١٢٨٧٨٢٠١٨/٠٦/٢٠نتائج اعمال نهائيالمدیریة العامة لتربیة صالح الدین
المدیریة العامة للتربیة في محافظة 

٦٣٥٠٢٠١٨/٠٣/٢٦زیارة تفتیشیةكركوك
المدیریة العامة للتربیة في محافظة 

٩٢٥٥٢٠١٨/٠٥/٠٦زیارة تفتیشیةكركوك
العامة للتربیة في محافظة المدیریة 

٨٧٨٢٢٠١٨/٠٤/٢٦زیارة تفتیشیةكركوك
٩٦٠٢٢٠١٨/٠٥/٠٨نتائج اعمالالمدیریة العامة لتربیة صالح الدین

- وزارة التربیة / مكتب المفتش العام 
١١٨٩٤٢٠١٨/٠٦/٠٤نتائج اعمالكركوك

المدیریة العامة للتربیة في محافظة 
١١٢٥٩٢٠١٨/٠٦/٠٧عقودكركوك

المالیة 

دائرو / شحیمیة/ مصرف الزراعي 
تدقیق المنطقة الخامسة

١٦٩٧٢٢/١/٢٠١٨نتائج اعمال

٠٠٧٢٨٢٢٠١٨/٠٤/٠٨بیانات مالیةمصرف الرافدین
٠٠٨٦٨٢٢٠١٨/٠٤/٢٦بیانات مالیةشركةالتامین الوطنیةالعامة
٠١١٩٠٠٢٠١٨/٠٦/٠٥بیانات مالیةالهیئةالعامةللمناطق الحرة

٠١١٩٠٤٢٠١٨/٠٦/٠٥بیانات مالیةالمصرف الزراعي
صندوق الضمان الصحي لموظفي 

٠١٢٨٤٣٢٠١٨/٠٦/٢٠بیانات مالیةوزارة المالیة

٠٠٨٢٥٥٢٠١٨/٠٤/٢٢تدقیق عقودوزارة المالیة
٠٠٨٣٤٦٢٠١٨/٠٤/٢٣تدقیق عقودوزارة المالیة

٠١٢٥٩٩٢٠١٨/٠٦/١٤تدقیق عقودمصرف الرافدین
٠١١٩٩٨٢٠١٨/٠٦/٠٦زیارة تفتیشیةمصرف الرافدین
٠١٢٥٠٨٢٠١٨/٠٦/١٢زیارة تفتیشیةمصرف الرافدین
٠٠٢٦٨٨٢٠١٨/٠٢/٠٤نتائج رقابةمصرف الرشید

٠٠٥١٣١٢٠١٨/٠٣/٠٧نتائج رقابةالهیئة العامة للضرائب
٠٠٧٢٥٦٢٠١٨/٠٤/٠٨نتائج رقابةالمصرف الزراعي
٠٠٨٦١١٢٠١٨/٠٤/٢٥نتائج رقابةدائرة عقارات الدولة

٠١٠٩٧٤٢٠١٨/٠٥/٢٤نتائج رقابةوزارة المالیة
٠١٠٩٨٠٢٠١٨/٠٥/٢٤نتائج رقابةالهیئة العامة للضرائب

٠١١٨٩٩٢٠١٨/٠٦/٠٥نتائج رقابةالهیئةالعامةللمناطق الحرة
٠١٣٣٢٤٢٠١٨/٠٦/٢٧نتائج رقابةالهیئةالعامةللمناطق الحرة
٠١٣٣٧٣٢٠١٨/٠٦/٢٨نتائج رقابةالهیئة العامة للضرائب

٠١٢٩٦٢٢٠١٨/٠٦/٢١یةنتائج نهائوزارة المالیة
١٠٤٩٤٢٠١٨/٠٥/٢١نتائج اعمالةفي محافظة القادسیةعقارات الدول

٢٠١٦٠٠٠٩٥٥٢٠١٨/٠١/١٤بیانات مالیة الشركة العراقیة للخدمات المصرفیة
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٢٠١٦٠٠٠٩٧٦٢٠١٨/٠١/١٤بیانات مالیة شركةاعادةالتامین العراقیة
٢٠١٦٠٠٣٧٣٠٢٠١٨/٠٢/١٨بیانات مالیة لجنةاصدارنشرةاالعالنات الرسمیة

٢٠١٦٠٠٤٨٦٣٢٠١٨/٠٣/٠٥بیانات مالیة شركةالتامین العراقیةالعامة
٢٠١٣٠٠٧٢٨٢٢٠١٨/٠٤/٠٨بیانات مالیة مصرف الرافدین

٢٠١٦٠٠٨٦٨٢٢٠١٨/٠٤/٢٦بیانات مالیة شركةالتامین الوطنیةالعامة
٢٠١٧٠١١٠٢٧٢٠١٨/٠٥/٢٧بیانات مالیة صندوق ادخار الكمارك

٢٠١٧٠١١٩٠٠٢٠١٨/٠٦/٠٥/ بیانات مالیة الهیئةالعامةللمناطق الحرة
٢٠١٦٠١١٩٠٤٢٠١٨/٠٦/٠٥/ بیانات مالیة المصرف الزراعي

الصحي لموظفي صندوق الضمان 
٢٠١٦٠١٢٨٤٣٢٠١٨/٠٦/٢٠/ بیانات مالیة وزارة المالیة

٢٠١٧٠١٣٠٩٥٢٠١٨/٠٦/٢٥/ بیانات مالیة لجنة صندوق دعم التصدیر

المصرف العقاري
في ) ٥(نتائج اعمال الرقابة على العقد المرقم 

الخاص بشراء سیارة من شركة نور ٢/٤/٢٠١٧
المنقل

٠٠٦٠٤٣٢٠١٨/٠٣/١٩

٢٠١٦٠٠٦٢٩١٢٠١٨/٠٣/٢٥و ٢٠١٣نتائج عقود مصرف الرافدین مصرف الرافدین
المبرم بین وزارة ١١/٢/٢٠١٧نتائج اعمال عقد وزارةالمقر

المالیة وشركة تعز
٠٠٨٢٥٥٢٠١٨/٠٤/٢٢

المبرم مع مكتب العبودي ١١/٣/٢٠١٧نتائج عقد رقم وزارةالمقر
لخدمات وتعهدات التنظیف

٠٠٨٣٤٦٢٠١٨/٠٤/٢٣

٢٠١٨٠١٢٥٩٨٢٠١٨/٠٦/١٤نتائج اعمال عقد تاهیل فرع الخضر مصرف الرافدین
٢٠١٨٠١٢٥٩٩٢٠١٨/٠٦/١٤نتائج عقد تاهیل فرع الوزیریة مصرف الرافدین
٢٠١٨٠١٢٦٠٠٢٠١٨/٠٦/١٤نتائج عقد تاهیل فرع خور الزبیر مصرف الرافدین
٢٠١٨٠١٢٦٠١٢٠١٨/٠٦/١٤اور لسنة نتائج عقد تاهیل فرع مصرف الرافدین
٢٠١٨٠١٢٦٠٢٢٠١٨/٠٦/١٤نتائج عقد تاهیل فرع االستقالل مصرف الرافدین
٢٠١٨٠١٢٦٠٣٢٠١٨/٠٦/١٤البصرة - عقد تاهیل فرع المدینة مصرف الرافدین

نتائج صنادیق اعمال الجرد لصنادیق المصرف الرافدین مصرف الرافدین
٢٠١٧٠٠١٥٧٢٢٠١٨/٠١/٢٢وفروعه كما في 

٠٠٢٨٠٩٢٠١٨/٠٢/٠٥جرد صنادیق مصرف النهرین االسالميمصرف النهرین االسالمي
٠٠٣٥٧٨٢٠١٨/٠٢/١٥جرد الخزائن لفروع المصرفمصرف الرشید

٠٠٥٦٨٢٢٠١٨/٠٣/١٣نتائج االشراف على اعمال جرد الصنادیقالشركةالعامةلتجارةالحبوب
٢٠١٧٠٠٥٩٩١٢٠١٨/٠٣/١٩نتائج االشراف على اعمال جرد الصنادیق لسنة الشركةالعامةلتجارةالسیارات والمكائن

زیارة تفتیشیة لمدیریات كمرك الشحن الجوي مطار الهیئة العامة للكمارك
٠٠٠٣٥٤٢٠١٨/٠١/٠٧بغداد الدولي والمنطقة الوسطى

٠٠٢٠٨٦٢٠١٨/٠١/٢٨ةالرشید فرع الجامعة التكنولوجیزیارة تفتیشیة لمصرف مصرف الرشید
٠٠٣٧٤٠٢٠١٨/٠٢/١٨زیارة تفتیشیة لمصرف الرشید الفرع الرئیسيمصرف الرشید
٠٠٤١٤٦٢٠١٨/٠٢/٢٢زیارة تفتیشیة لمصرف الرشید الفرع التجاريمصرف الرشید

٠٠٤٤٠٢٢٠١٨/٠٢/٢٦زیارة تفتیشیة الى بعض مراكز المبیعات والمجمعات الشركةالعامةلتجارةالموادالغذائیة
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المخزنیة
٠٠٥٦٩١٢٠١٨/٠٣/١٣زیارة تفتیشیة لمخازن شركة تجارة السیاراتالشركةالعامةلتجارةالسیارات والمكائن

٠٠٦٢٨١٢٠١٨/٠٣/٢٥زیارة تفتیشیة لسوق الثالثاءالشركةالعامةلالسواق المركزیة
٠٠٦٥٠٢٢٠١٨/٠٣/٢٧زیارة تفتیشیة لمصرف الرافدین فرع المستنصرالرافدینمصرف 

٠٠٧١٨٨٢٠١٨/٠٤/٠٥زیارة تفتیشیة لمصرف الرافدین الفرع الرئیسيمصرف الرافدین
٠٠٧٨٧٥٢٠١٨/٠٤/١٧زیارة تفتیشیة لمصرف االرشید فرع حي سومرمصرف الرشید
٠٠٨٢٣٨٢٠١٨/٠٤/٢٢الرشید فرع البیاعزیارة تفتیشیة لمصرف مصرف الرشید
٠١١٩٩٨٢٠١٨/٠٦/٠٦زیارة تفتیشیة لمصرف الرافدین فرع بیروتمصرف الرافدین
٠١٢٣٦١٢٠١٨/٠٦/١٠زیارة تفتیشیة لمصرف الرشید فرع الوثبةمصرف الرشید
٠١٢٥٠٨٢٠١٨/٠٦/١٢زیارة تفتیشیة لمصرف الرافدین عمانمصرف الرافدین

١٠٣٣٥٢٠١٨/٠٥/١٧زیارة تفتیشیةفرع الذهب االسود/ الرافدین مصرف 
٩٠٧٥٢٠١٨/٠٥/٠٢زیارة تفتیشیةفرع عرفة/ مصرف الرشید 

٢٠١٦نتائج اعمال الرقابة انشطة الحسابات والبیانات شركةالتامین العراقیةالعامة
٠٠١٩٣٤٢٠١٨/٠١/٢٥لشركة التامین العراقیة العامة

نتائج نشاطات الهیئة العامة للضرائب فرع الرصافة للضرائبالهیئة العامة
٢٠١٦٠٠٢٠٨٩٢٠١٨/٠١/٢٨لغایة ٢٠١١للسنوات من 

٠٠٢٦٨٨٢٠١٨/٠٢/٠٤نتائج اعمال الرقابة على اجراءات اعادة الهیكلةمصرف الرشید
٢٠١٦٠٠٣٧٢٨٢٠١٨/٠٢/١٨نتائج اعمال انشطة وحسابات مقر وزارة المالیة وزارةالمقر

٠٠٠٦٤٧٢٢٠١٨/٠٣/٢٦)دوالر(نتائج اعمال مصرف الرافدین مزاد  بیع العملة مصرف الرافدین
٠٠٤٦١٣٢٠١٨/٠٣/٠١نتائج اعمال على اجراءات اعادة الهیكلةمصرف الرافدین

نتائج نشاطات الهیئة العامة للضرائب فرع كرخ االطراف الهیئة العامة للضرائب
٢٠١٧لغایة٢٠٠٩للسنوات 

٠٠٥١٣١٢٠١٨/٠٣/٠٧

٢٠١٧٠٠٥٩٩٥٢٠١٨/٠٣/١٩نتائج اعمال الهیئة العامة للضرائب الهیئة العامة للضرائب

نتائج اعمال شركة اعادة التامین الوطنیة العامة شركةالتامین الوطنیةالعامة
٢٠١٦٠٠٦١٨٢٢٠١٨/٠٣/٢٠

٠١٠٩٧٤٢٠١٨/٠٥/٢٤السلف الموقوفةوزارةالمقر
٢٠١٦٠٠٧٢٥٦٢٠١٨/٠٤/٠٨نتائج اعمال المصرف الزراعي المصرف الزراعي

نتائج اعمال الرقابة على قسم ادارة االموال المحجوزة دائرة عقارات الدولة
٢٠١٧٠٠٨٦١١٢٠١٨/٠٤/٢٥

الهیئة العامة للضرائب
نتائج اعمال نشاطات الهیئة العامة للضرائب فرع كرخ 

المركز للسنوات 
٢٠١٧و٢٠١٦و٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠١٢

٠١٠٩٨٠٢٠١٨/٠٥/٢٤

نتائج اعمال انشطة وحسابات الهیئة العامة للمناطق الهیئةالعامةللمناطق الحرة
٢٠١٧الحرة 

٠١١٨٩٩٢٠١٨/٠٦/٠٥

٢٠١٧٠١٣٣٢٤٢٠١٨/٠٦/٢٧نتائج حسابات الموازنة االستثماریة الهیئةالعامةللمناطق الحرة
٢٠١٦٠١٠٠٥٢٢٠١٨/٠٥/١٦نتائج حسابات هیئة االوراق المالیة المالیةهیئة االوراق 

٠١٣٣٧٣٢٠١٨/٠٦/٢٨نتائج الرقابة على الهیئة العامة للضرائب فرع الحریة الهیئة العامة للضرائب
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٢٠١٧- ٢٠١١من 
٢٠١٥٠١٢٩٦٢٢٠١٨/٠٦/٢١بیانات دیوان وزارة المالیة وزارةالمقر

٢٠١٦٠٠٥٦٩٦٢٠١٨/٠٣/١٣نتائج حسابات بیانات الهیئة العامة للكمارك للكماركالهیئة العامة 

نتائج اعمال الرقابة على مركز التدریب المالي مركزالتدریب المالي والمحاسبي
٢٠١٥٠٠١١٥٥٢٠١٨/٠١/١٥والمحاسبي 

١٢٥٦٧٢٠١٨/٠٦/١٣زیارة تفتیشیةسامراء/ مصرف الرشید 
١٢٥٦٨٢٠١٨/٠٦/١٣زیارة تفتیشیةبیجيفرع/ مصرف الرافدین 

١٣٣٥٣٢٠١٨/٠٦/٢٨نتائج اعمالمدیریة خزینة محافظة صالح الدین
فرع صالح / الهیئة العامة للضرائب 

٤٧٣٩٢٠١٨/٠٣/٠٤نتائج اعمالالدین
٥٤٨٠٢٠١٨/٠٣/١٢نتائج اعمالمدیریة تقاعد صالح الدین

٢٤٢٥٢٠١٨/٠١/٣١تفتیشیةزیارةفرع كركوك/ المصرف العقاري 
دائرة تدقیق / الدولةعقاراتمدیریة

المنطقة األولى
١١٧٦٦٢٠١٨/٠٦/٠٣دوري

دائرة / فرع االستقالل/مصرف الرافدین
١١٤٥٢٢٠١٨/٠٥/٣٠زیارة تفتیشیةتدقیق المنطقة الثانیة

/ ٨٨فرع شارع الثورة /مصرف الرشید
١٢٢٦٧٢٠١٨/٠٦/١٠أعمالنتائج دائرة تدقیق المنطقة الثانیة

١٣١٩٢٢٠١٨/٠٦/٢٥أعمالنتائج قارذيمدیریة خزینة محافظة 
١٥٤٨٢٠١٨/٠١/٢٢تفتیشیةزیارةالحدودیةللمنافذالعامةالمدیریة

٣٤٦٥٢٠١٨/٠٢/١٤أعمالنتائج قارذيفرع /الهیئة العامة للضرائب
دائرة تدقیق / المصرف العراقي للتجارة

٦٧٠٣٢٠١٨/٠٣/٢٨زیارة تفتیشیةالثانیةالمنطقة 
دائرة تدقیق /المصرف الزراعي

٤٥٥٤٢٠١٨/٠٢/٢٧زیارة تفتیشیةالمنطقة الثالثة
دائرة /دائرة المحاسبة/وزارة المالیة

تدقیق المنطقة الثالثة
٨٧٠٤٢٦/٠٤/٢٠١٨تقریر دوري

دائرة تدقیق /دائرة عقارات الدولة
المنطقة الثالثة

٠١١١٣٨تقریر دوري
٢٠١٨/٠٥/٢٧

دائرة تدقیق المنطقة /مصرف الرافدین
الثالثة

٠١٢٦٢٢زیارة تفتیشیة
٢٠١٨/٠٦/١٤

دائرة تدقیق /هیئة التقاعد الوطنیة
المنطقة الثالثة

٩٦٣٤٠٩/٠٥/٢٠١٨تقریر دوري

دائرة تدقیق /المصرف الزراعي
المنطقة الثالثة

٠١٠٤٩٣٢١/٠٥/٢٠١٨زیارة تفتیشیة

دائرة تدقیق المنطقة /مصرف الرشید
الثالثة

٩٦٦٠٠٩/٠٥/٢٠١٨زیارة تفتیشیة
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دائرة تدقیق المنطقة /وزارة المالیة
الثالثة

٩٠٢٠٣٠/٠٤/٢٠١٨تقریر دوري

دائرة تدقیق /المصرف العقاري
المنطقة الثالثة

٧٤٦٤٠٩/٠٤/٢٠١٨زیارة تفتیشیة

دائرة تدقیق /هیئة التقاعد الوطنیة
المنطقة الثالثة

٧٧٨٦١٥/٠٤/٢٠١٨تقریر دوري

دائرة تدقیق /المصرف الصناعي
المنطقة الثالثة

٨٩٨٠٣٠/٠٤/٢٠١٨زیارة تفتیشیة

دائرة تدقیق /هیئة التقاعد الوطنیة
٧٤٦٣٠٩/٠٤/٢٠١٨زیارة تفتیشیةالمنطقة الثالثة

دائرة تدقیق المنطقة /وزارة المالیة
٩٩٨١١٥/٠٥/٢٠١٨تقریر دوريالثالثة

المصرف العراقي 
للتجارة

٠٠٨٩٢٨٢٠١٨/٠٤/٢٩زیارة تفتیشیة للمصرف العراقي للتجارة الفرع الرئیسيالمصرف العراقي للتجارة

نتائج اعمال نشاط خطابات الضمان في المصرف المصرف العراقي للتجارة
٠٠٦٠٠٨٢٠١٨/٠٣/١٩العراقي للتجارة

نتائج اعمال انشطة المصرف العراقي للتجارة للسنوات المصرف العراقي للتجارة
٢٠١٥٠٠٦٠١٨٢٠١٨/٠٣/١٩و٢٠١٤و٢٠١٣

البنك المركزي 
العراقي

نتائج اعمال الرقابة على رواتب تعیینات البنك المركزي البنك المركزي العراقي
٢٠١٧٠١١٠٣٤٢٠١٨/٠٥/٢٧و٢٠١٦و٢٠١٥للسنوات 

٢٠١٦٠٠٥٧٣٨٢٠١٨/٠٣/١٤بیانات مالیة البنك المركزي العراقي
صندوق الضمان الصحي لموظفي 

البنك المركزي
٢٠١٦٠٠٥٧٤٦٢٠١٨/٠٣/١٤بیانات مالیة 

نتائج نشاط مراقبة المصارف لعینة من المصارف البنك المركزي العراقي
٢٠١٥٠١٣٣٢٨٢٠١٨/٠٦/٢٧العراقیة الخاصة 

التخطیطوزارة

٠٠١٠٦٣٢٠١٨/٠١/١٥نتائج اعمال مشروع سدة العمارةمشاریع الموازنة االستثماریة
٠٠٦٢٨٦٢٠١٨/٠٣/٢٥نتائج اعمال مشروع قاعدة ام قصر البحریةمشاریع الموازنة االستثماریة

ضمن نتائج مشروع تنفیذ القناة االروائیة الناقلة للمیاهمشاریع الموازنة االستثماریة
مشروع ري شط العرب

٠٠٣٧٥٢٢٠١٨/٠٢/١٨

٤٠٠مستشفیات تعلیمیة بسعة ٥نتائج مشروع انشاء مشاریع الموازنة االستثماریة
سریر في المحافظات

٠٠٨٧٦٩٢٠١٨/٠٤/٢٦

٠١٢٤٤٩٢٠١٨/٠٦/١٢نتائج مشروع انشاء علي الغربيمشاریع الموازنة االستثماریة
٢٠١٦٠٠١٧٥٥٢٠١٨/٠١/٢٣دیوان وزارة التخطیط نتائج حساباتدیوان وزارة

محافظة االنبار
نتائج اعمال الرقابة والتدقیق على مستحقات المقاولین 

١٢٣٧٤٢٠١٨/٠٦/١١والشركات

التجارة 

٠٠٧١٨٧٢٠١٨/٠٤/٠٥نتائج رقابةالشركةالعامةللمعارض العراقیة
٠٠٠٤٠٣٢٠١٨/٠١/٠٧مالیةبیانات الشركةالعامةللمعارض العراقیة
٠٠٠٤٠١٢٠١٨/٠١/٠٧نتائج رقابةالشركةالعامةللمعارض العراقیة
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٢٠١٤٠٠٠٤٠٣٢٠١٨/٠١/٠٧بیانات مالیة الشركةالعامةللمعارض العراقیة
٢٠١٦٠٠١١٨٠٢٠١٨/٠١/١٦بیانات مالیة الشركةالعامةلالسواق المركزیة
٢٠١٤٠١١٥٢١٢٠١٨/٠٥/٣١بیانات مالیة الشركةالعامةلتجارةالموادالغذائیة

٢٠١٦٠٠٨٠٣٣٢٠١٨/٠٤/١٨بیانات مالیة الشركةالعامةلتجارةالسیارات والمكائن
٠٠٧٨٧٢٢٠١٨/٠٤/١٧نتائج عقد تجهیز مادة الرز التایلنديالشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠٠٨٧٦٧٢٠١٨/٠٤/٢٦الحنطةنتائج اعمال العقود الخاصة بتجهیز مادة الشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠٠٨٧٧٢٢٠١٨/٠٤/٢٦نتائج العقود الخاصة بتجهیز مادة الحنطة االسترالیةالشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠٠٨٧٧٥٢٠١٨/٠٤/٢٦نتائج عقد تجهیز مادة الرز التایلنديالشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠٠٨٧٧٦٢٠١٨/٠٤/٢٦نتائج تدقیق عقود الرزالشركةالعامةلتجارةالحبوب

الشركةالعامةلتجارةالحبوب
نتائج اعمال العقود الخاصة بتجهیز مادة الحنطة 

٠٠٩٠٣٢٢٠١٨/٠٥/٠٢مختلفة المناشئ

٠٠٩٧٨٦٢٠١٨/٠٥/١٠نتائج تدقیق على العقود الخاصة بتجهیز مادة الرزالشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠١٠٥٦٩٢٠١٨/٠٥/٢١الخاصة بتجهیز مادة الرزنتائج اعمال العقود الشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠١٠٥٧١٢٠١٨/٠٥/٢١نتائج عقد تجهیز مادة الرز االورغوانيالشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠١٠٥٧٦٢٠١٨/٠٥/٢٢نتائج عقد تجهیز مادة الحنطة الروسیةالشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠١٠٥٧٧٢٠١٨/٠٥/٢٢الحنطة الكندیةنتائج عقد تجهیز مادة الشركةالعامةلتجارةالحبوب
٠١١٠٣٦٢٠١٨/٠٥/٢٧نتائج تدقیق العقود الخاصة بتجهیز مادة الحنطةالشركةالعامةلتجارةالحبوب

االفران - الوكالء والناقلین- نتائج رقابة المطاحن الشركةالعامةلتصنیع الحبوب
٢٠١٧٠١٣٠٥٦٢٠١٨/٠٦/٢٤والمخابز 

نتائج اعمال حسابات الشركة العامة لتجارة المواد الشركةالعامةلتجارةالموادالغذائیة
٢٠١٤٠٠٤٧٥٩٢٠١٨/٠٣/٠٤الغذائیة 

نتائج انشطة وحسابات الشركة العامة لتجارة السیارات الشركةالعامةلتجارةالسیارات والمكائن
٢٠١٦٠٠٧٠٠٨٢٠١٨/٠٤/٠٣

٢٠١٥٠٠٧١٨٧٢٠١٨/٠٤/٠٥نتائج حسابات الموازنة االستثماریة الشركةالعامةللمعارض العراقیة
السیارات لتجارةالعامةالشركة

والمكائن
نتائج اعمال الرقابة على رواتب موظفي الشركة العامة 

٢٠١٧لتجارة السیارات 
٠٠٧٧٤٣٢٠١٨/٠٤/١٥

٠٠٦١٩٠٢٠١٨/٠٣/٢٠لحلیب االطفالنتائج اعمال تدقیق المبالغ التعویضیة الحبوبلتجارةالعامةالشركة
٢٠١٤٠٠٠٤٠١٢٠١٨/٠١/٠٧نتائج اعمال الشركة العامة للمعارض العراقیة للمعارض العراقیةالعامةالشركة

لتصنیع الحبوبالعامةالشركة
نتائج اعمال الرقابة على نشاط مجمع افران الكاظمیة 

٢٠١٦٠٠٠٩٠٥٢٠١٨/٠١/١٤

٢٠١٦٠٠٠٩١٢٢٠١٨/٠١/١٤نتائج نشاط قسم النقل والورشة الحبوبلتصنیع العامةالشركة
٢٠١٦٠٠٥٣٥٣٢٠١٨/٠٣/٠٨نتائج حسابات مكتب مفتش عام وزارة التجارة لتجارةوزارةا/مكتب المفتش العام

الغذائیةالموادلتجارةالعامةالشركة
نتائج اعمال مشاریع الموازنة االستثماریة لتجارة المواد 

٢٠١٤٠١٠٥٧٣٢٠١٨/٠٥/٢٢الغذائیة 

٠١٢٨٦٨٢٠١٨/٠٦/٢٠نتائج عقد مادة الرز اورغوایاتي ، تایلنديالحبوبلتجارةالعامةالشركة
٠١٢٨٧٣٢٠١٨/٠٦/٢٠نتائج عقد تجهیز مادة الحنطة االسترالیةالحبوبلتجارةالعامةالشركة
٠١٢٨٧٧٢٠١٨/٠٦/٢٠تدقیق العقود الخاصة بتجهیز مادة الرز من منشأ الحبوبلتجارةالعامةالشركة
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امریكي ، تیلندي
٠١٢٨٨٠٢٠١٨/٠٦/٢٠نتائج عقد تجهیز مادة رز برازیلي ، امریكيالحبوبلتجارةالعامةالشركة

الحبوبلتجارةالعامةالشركة
تدقیق عقود الخاصة بتجهیز مادة الرز مادة الرز 

٠١٢٨٨١٢٠١٨/٠٦/٢٠االورغواني

٠١٢٨٨٣٢٠١٨/٠٦/٢٠نتائج عقد تجهیز الرز التایلنديالحبوبلتجارةالعامةالشركة

خدمة االنترنت ٤/٢٠١٧و ٣/٢٠١٧نتائج العقدین االنشائیةالموادلتجارةالعامةالشركة
٠١٣٠٥٨٢٠١٨/٠٦/٢٤وتاجیر المنشات والمساحات المبلطة

لتجارة المواد فرع الشركة العامة 
دیالى/اإلنشائیة

٦٢٠١٨/٠١/٠٢نتائج اعمال

٢١٢٠٢٠١٨/٠١/٢٩نتائج اعمالدیالى/فرع الرقابة التجاریة والمالیة
١٧٣٢٢٣/١/٢٠١٨نتائج اعمالمركز التموین في واسط

٩٩٦٣٢٠١٨/٠٥/١٥نتائج اعمالغرفة تجارة المثنى
/ الشركة العامة لتصنیع الحبوب 

١٢٠٨١٢٠١٨/٠٦/٠٦نتائج اعمالكركوك
١٢٢٥٧٢٠١٨/٠٦/٠٧نتائج اعمالوزارة التجارة/ مكتب المفتش العام 

/ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة 
١٢٤٥٦٢٠١٨/٠٦/١٢نتائج اعمالكركوك

فرع الشركة العامة لتجارة 
٥٧٧١٢٠١٨/٠٣/١٤دوريدائرة تدقیق المنطقة األولى/الحبوب

فرع الشركة العامة لتجارة المواد 
٧٢١٨٢٠١٨/٠٤/٠٥أعمالنتائج دائرة تدقیق المنطقة األولى/الغذائیة

الشركة العامة لتجارة السیارات و
٨١١٢٠١٨/٠١/١٠أعمالنتائج البصرة/المكائن

دائرة تدقیق المنطقة / المركز التمویني
٢٠٥٧٢٠١٨/٠١/٢٨أعمالنتائج الثانیة

دائرة تدقیق المنطقة / الحبوبتجارة 
٤٤٩٩٢٠١٨/٠٢/٢٧أعمالنتائج الثانیة

/الشركة العامة لألسواق المركزیة
٥٢٠٦٠٧/٠٣/٢٠١٨تقریر دوريدائرة تدقیق المنطقة الثالثة

الشركات 

شركة الكندي النتاج اللقاحات 
٣٢١٢٠١٨/٠١/٠٤بیانات مالیةواالدویة البیطریة

٢١٢٦٢٠١٨/٠١/٢٩نتائج فحص وتقویممختلط/االلكترونیةشركة الصناعات 
٢٣٩٢٢٠١٨/٠١/٣١بیانات مالیةنادي الفروسیة

٣٨٨٤٢٠١٨/٠٢/٢٠بیانات مالیةالشركة التكنولوجیة للمقاوالت
٥٧٠٦٢٠١٨/٠٣/١٣نتائج اعمال الرقابة والتدقیقالشركة العراقیة للنقل البري

٦٣٧٧٢٠١٨/٠٣/٢٦نتائج اعمال الرقابة والتدقیقالحدیثةشركة صناعات االصباغ 
١١٢٤٩٢٠١٨/٠٥/٢٨بیانات مالیةنادي الفروسیة ـ مكتب رئیس النادي
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نقابة الصحفیین العراقیة ـ مكتب نقیب 
الصحفیین

١٣٢٥٩٢٠١٨/٠٦/٢٦نتائج اعمال 

الشركة العراقیة النتاج وتسویق 
اللحوم والمحاصیل الحقلیة

١٠٤٣٨٢٠١٨/٠٥/٢٠بیانات مالیة

جمعیة بغداد التعاونیة للسفر 
والخدمات السیاحیة

١١٥٥١٢٠١٨/٠٥/٣١بیانات مالیة

االتحاد العام لنقابات العمال في 
العراق

١٢٤٠٩٢٠١٨/٠٦/١١بیانات مالیة

الشركة العراقیة النتاج وتسویق 
٧١٦٤٢٠١٨/٠٤/٠٤بیانات مالیةالمنتجات الزراعیة

دوواین االوقاف 

٨٣٣٨٢٠١٨/٠٤/٢٣نتائج اعمالمدیریة الوقف الشیعي دیالى
دائرة تدقیق / دیوان الوقف السني

٠١٢٦٣٤١٤/٠٦/٢٠١٨تقریر دوريلثةالمنطقة الثا

دیوان الوقف المسیحي والدیانات 
مدیر عام الدائرة االداریة - االخرى

والمالیة
١١١٨٠٢٠١٨/٠٥/٢٧بیانات مالیة

وزارة الهجرة 
والمهجرین

اللجنة الفرعیة العلیا الغاثة وایواء 
/ العوائل النازحة في اقلیم كوردستان

٦٦٧٨٢٠١٨/٠٣/٢٨نتائج اعمالاربیل
الدائرة /وزارة الهجرة والمهجرین

٩٠٧٤٢٠١٨/٠٥/٠٢زیارة تفتیشیةمكتب المدیر العام- االداریة والمالیة 

جمعیة الهالل 
االحمر العراقي 

٩٣٢٣٢٠١٨/٠٥/٠٧نتائج اعمال الرقابة والتدقیقجمعیة الهالل االحمر العراقي
٦٩٢٩٠٤/٠٢/٢٠١٨نتائج اعمالجمعیة الهالل األحمر في واسط

وزارة الكهرباء

٤٠٢/٠١/٢٠١٨نتائج اعمالمدیریة توزیع كهرباء دیالى
كهرباء المدیریة العامة لتوزیع 

٩٠١٦٢٠١٨/٠٤/٣٠أعمالنتائج الجنوب
١١٤٥٩٢٠١٨/٠٥/٣٠أعمالنتائج شبكات الجنوب الغربي

المدیریة العامة لنقل الطاقة 
٤١٧٤٢٠١٨/٠٢/٢٢تقریر دوريحلة/الكهربائیة

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
٥٧٥٧٢٠١٨/٠٣/١٤تدقیق عقودالفرات االوسط/الكهربائیة

المدیریة العامة لنقل الطاقة 
٩١٩٨٢٠١٨/٠٥/٠٦تقویم أداءحلة/الكهربائیة

المدیریة العامة لتوزیع الطاقة 
٠١١٨٢٥٢٠١٨/٠٦/٠٤تقریر دوريحلة/الكهربائیة

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
٧٤٦٦٢٠١٨/٠٤/٠٩تقریر دوريحلة/الكهربائیة
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المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
حلة/الكهربائیة

٠١٢٦٢٤تدقیق عقود
٢٠١٨/٠٦/١٤

الصناعة 

ةالشركة العامه لصناعات المطاطی
دائرة تدقیق المنطقة /واالطارات

٦٧٢٦٢٠١٨/٠٣/٢٩نتائج اعمالالسادسة
الشركة العامة للصناعات 

دائرة تدقیق المنطقة / البتروكیمیاویة
٦١٢٤٢٠١٨/٠٣/١٩بیانات مالیةالثانیة

/ الشركة العامة للصناعات الورقیة
١٠١٥٤٢٠١٨/٠٥/١٦بیانات مالیةدائرة تدقیق المنطقة الثانیة
دائرة / الشركة العامة للحدید والصلب
١٠٥٥٤٢٠١٨/٠٥/٢١أعمالنتائج تدقیق المنطقة الثانیة

العامة للصناعات أورشركة 
دائرة تدقیق المنطقة / الهندسیة

٩١٥٨٢٠١٨/٠٥/٠٦بیانات مالیةالثانیة
دائرة تدقیق /شركة حمورابي العامة

المنطقة الثالثة
٠١٩٦٠٣/٠١/٢٠١٨بیانات مالیة

/الجنوبیةتالشركة العامة لإلسمن
دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

٨٢٣٢تقریر دوري
٢٠١٨/٠٤/٢٢

/شركة الصناعات الحربیة العامة
دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

٠١٢٦٣١تقریر دوري
٢٠١٨/٠٦/١٤

/الشركة العامة للصناعات المطاطیة
دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

٨٩١٤بیانات مالیة
٢٠١٨/٠٤/٢٩

/العراقیةتالشركة العامة لإلسمن
دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

٠١٢٦٣٦تقریر دوري
٢٠١٨/٠٦/١٤

/العراقیةتالشركة العامة لإلسمن
دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

٨٥٤٣تقریر دوري
٢٠١٨/٠٤/٢٤

دائرة / الشركة العامة لموانئ العراق
١٣٥٠٢٠١٨/٠١/١٨أعمالنتائج تدقیق المنطقة الثانیة

/ مدیریة سكك حدید المنطقة الجنوبیة
٣٨١٠٢٠١٨/٠٢/١٩زیارة تفتیشیةدائرة تدقیق المنطقة الثانیة

دائرة / لموانئ العراقالشركة العامة 
٤٤١١٢٠١٨/٠٢/٢٦عقودتدقیق المنطقة الثانیة
دائرة / الشركة العامة لموانئ العراق
١٠٠٠١٢٠١٨/٠٥/١٥بیانات مالیةتدقیق المنطقة الثانیة
دائرة / الشركة العامة لموانئ العراق
١٠٢٦٥٢٠١٨/٠٥/١٧أعمالنتائج تدقیق المنطقة الثانیة
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دائرة / لموانئ العراقالشركة العامة
١٢٥٠٣٢٠١٨/٠٦/١٢أعمالنتائج تدقیق المنطقة الثانیة

شركة العشار لنقل الركاب 
دائرة تدقیق / )المختلطة(المساھمة

١١١٨٩٢٠١٨/٠٥/٢٧بیانات مالیةالمنطقة الثانیة

شركة العشار لنقل الركاب 
دائرة تدقیق / )المختلطة(المساھمة

١١١٨٨٢٠١٨/٠٥/٢٧أعمالنتائج المنطقة الثانیة

النفط

٠١٣٣٦٣٢٨/٠٦/٢٠١٨تدقیق عقودشركة مصافي الوسط
٠١٣٣٠١٢٧/٠٦/٢٠١٨تدقیق عقودشركة نفط الوسط

٠١٣٣٥٧٢٨/٠٦/٢٠١٨تدقیق عقودتوزیع المنتجات النفطیةشركة
٠١٣٤٥٨٢٨/٠٦/٢٠١٨تدقیق عقودشركة الحفر العراقیة
٠٠٨٩٠٨٢٩/٠٤/٢٠١٨تدقیق عقودشركة نفط الوسط
٠١٢٦١٠١٤/٠٦/٢٠١٨تدقیق عقودشركة تعبئة الغاز

٠١٠٥١٥٢١/٠٥/٢٠١٨نتائج رقابةاإلداریة- شركة تسویق النفط
٠٠٣٠٧٥٠٨/٠٢/٢٠١٨بیانات مالیةتجاریة- شركة تسویق النفط

٠١١٩٧٣٠٥/٠٦/٢٠١٨بیانات مالیةشركة تعبئة الغاز
٠١٠٥٢٣٢١/٠٥/٢٠١٨تقریر دوريالمنتجات النفطیةتوزیع شركة

٣١٧١٢٠١٨/٠٢/١١نتائج اعمالكركوك/ شركة الحفر العراقیة 
١٢٢٥٥٢٠١٨/٠٦/٠٧ختاميكركوك/ معهد التدریب النفطي 

١٢٢٣٣٢٠١٨/٠٦/٠٧نتائج اعمالشركة نفط الشمال
١١٦٧٠٢٠١٨/٠٥/٣١نتائج اعمالبیجي/ معهد التدریب النفطي 
١٠٤٦٩٢٠١٨/٠٥/٢١موازنة استثماریةبیجي/ معهد التدریب النفطي 
١٠٤٧١٢٠١٨/٠٥/٢١موازنة استثماریةبیجي/ معهد التدریب النفطي 

دائرة / )ص(شركة نفط الجنوب
٢٩٦٩٢٠١٨/٠٢/٠٦أعمالنتائج تدقیق المنطقة الثانیة

دائرة / )ص(شركة نفط الجنوب
٧٩٨٠٢٠١٨/٠٤/١٧أعمالنتائج تدقیق المنطقة الثانیة

دائرة / )ص(شركة مصافي الجنوب
١٠١٥١٢٠١٨/٠٥/١٦بیانات مالیةتدقیق المنطقة الثانیة
/ )ص(شركة ناقالت النفط العراقیة

١٠٩٦٤٢٠١٨/٠٥/٢٤بیانات مالیةدائرة تدقیق المنطقة الثانیة
دائرة تدقیق / حقل الغراف النفطي

٨٣٥٢٢٠١٨/٠٤/٢٣أعمالنتائج المنطقة الثانیة
٨٥٣٨٢٠١٨/٠٤/٢٤أعمالنتائج شركة نفط ذي قار
١٠٠٠٧٢٠١٨/٠٥/١٥بیانات مالیةشركة نفط میسان

٠١٣٣٣٠٢٧/٠٦/٢٠١٨تقریر دوريدائرة تدقیق /شركة تعبئة الغاز
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المنطقة الثالثة

مجالس 
المحافظات 

١٢٩٢٩٢١/٠٦/٢٠١٨فحص نظام الرقابة الداخلیةواسطمجلس محافظة 
٣٧٦٧٢٠١٨/٠٢/١٨نتائج اعمالمجلس محافظة المثنى
٣٧٧٠٢٠١٨/٠٢/١٨نتائج اعمالمجلس محافظة المثنى
٥٤٥٦٢٠١٨/٠٣/١١ةنتائج الزیاره التفتیشیمجلس محافظة المثنى

مجلس محافظة - ناحیة الهالل 
٥٥١٦٢٠١٨/٠٣/١٢ةالتفتیشینتائج الزیارهالمثنى

مجلس محافظة -ناحیة الدارجي 
٥٥١٧٢٠١٨/٠٣/١٢ةنتائج الزیاره التفتیشیالمثنى

٧٢٦٧٢٠١٨/٠٤/٠٨عمالأنتائج مجلس محافظة المثنى
١٠٨٧١٢٠١٨/٠٥/٢٣نتائج اعمالمجلس محافظة المثنى

المحافظات 

١٠٩١٠٢٤/٠٥/٢٠١٨نتائج اعمالمحافظة دیالى
٥٤٣٣١١/٠٣/٢٠١٨بیانات مالیةمحافظة واسط
محافظة / مستشفى الكرامة التعلیمي

واسط
٥٠٢٥٠٣/٠٦/٢٠١٨رة تفتیشیةزیا

/ةمشاریع الموازنه االستثماری
٢٩٥٧٢٠١٨/٠٢/٠٦نتائج اعمالةمحافظة القادسی
٥٥٣٦٢٠١٨/٠٣/١٢نتائج اعمالمحاافظة المثنى

١٠٤١٠٢٠١٨/٠٥/٢٠ةنتائج الزیاره التفتیشیمحافظة المثنى-قائمقامیة الخضر
محافظة - امالك محافظة المثنى 

١١٢١٤٢٠١٨/٠٥/٢٨نتائج اعمالالمثنى
١٠٤١٢٢٠١٨/٠٥/٢٠نتائج اعمالةمحافظة القادسی
٧٠٣٨٠٣/٠٤/٢٠١٨زیارة تفتیشیةمحافظة كربالء
٧٠٤٠٠٣/٠٤/٢٠١٨تقریر دوريمحافظة كربالء

مكتب /محافظة كربالء المقدسة
٦٩٦١٠٢/٠٤/٢٠١٨بیانات مالیةالمحافظ

٥١٥٠٠٧/٠٣/٢٠١٨زیارة تفتیشیةمحافظة بابل
٥١٢٩٠٧/٠٣/٢٠١٨أعمالنتائج مجلس محافظة النجف

مكتب معاون /محافظة النجف
المحافظ للشؤون الفنیة

٥٢٦٧٠٨/٠٣/٢٠١٨تقریر دوري

مكتب معاون /النجف االشرفمحافظة 
المحافظ للشؤون الفنیة

٥٢٧٣٠٨/٠٣/٢٠١٨تقریر دوري

مكتب معاون /محافظة النجف االشرف
المحافظ للشؤون الفنیة

٥٢٧٦٠٨/٠٣/٢٠١٨بیانات مالیة

مكتب السید /دیوان محافظة بابل
المحافظ

٥٦٨٦١٣/٠٣/٢٠١٨بیانات مالیة

٥٣٩٩١١/٠٣/٢٠١٨تقریر دوريمحافظة النجف



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

٥٤٤٠١١/٠٣/٢٠١٨أعمالنتائج محافظة بابل
٦١١٢١٩/٠٣/٢٠١٨تقریر دوريمحافظة بابل
٩٩٧٩٢٠١٨/٠٥/١٥زیارة تفتیشیةمحافظة بابل
٠١١١٥٩٢٧/٠٥/٢٠١٨أعمالنتائج محافظة بابل

٠١٠٤٤٧٢٠١٨/٠٥/٢٠زیارة تفتیشیةمحافظة كربالء
٨٨١٣٢٠١٨/٠٤/٢٩أعمالنتائج محافظة النجف
٨٨١٧٢٠١٨/٠٤/٢٩بیانات مالیةمحافظة النجف
٠١٠٤٩٥٢٠١٨/٠٥/٢١تقریر دوريمحافظة بابل
٩٢٤٣٢٠١٨/٠٥/٠٦أعمالنتائج محافظة بابل

٠١١٣١٢٢٠١٨/٠٥/٢٩أعمالنتائج محافظة كربالء



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٤(جدول رقم 
تجاوز العجز المتراكم إلى  رأس مال

العجز المتراكم التشكیلاسم الوزارة
ملیون دینار/

/ رأس المال
ملیون دینار

نسبة العجز المتراكم 
%إلى رأسمال

رقم التقریر 
وتأریخه

تسلسل الفقرة في 
التقریر 

الصناعة 
والمعادن 

في ) ٩٠٨٣(٣٢١٢٤٤٨١٦٣٩٣٣٨نشائیة الشركة العامة للصناعات اإل 
٢/٥/٢٠١٨

ب/٣

في ) ٩١٥٨(٢١٤١٣٤٥٥٤٣٨٦٥٢شركة اور العامة  
٦/٥/٢٠١٨

أ/٤

الشركة العامة للصناعات المطاطیة 
النجف االشرف/طاراتواإل

في ) ٨٩١٤(٢٨٣٢٠٠٧٣٣١٣٨٦٣
٢٩/٤/٢٠١٨

أ/٥

الشركة العامة للفحص والتأهیل 
الهندسي 

في ) ١٠٦٠١(١٥٨٣٠١٥٥١٠٢١٣
٢٢/٥/٢٠١٨

جـ/٣

في ) ١٣٤٢٣(١٦٤٢١٠٠١٦٤٣الشركة العامة لنظم المعلومات 
٢٨/٦/٢٠١٨

جـ/٣



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٥(جدول 
إلغراض اإلنفاق التشغیلي) الرأسمالیة(صرف مبالغ من تخصیصات الموازنة االستثماریة 

ملیون /المبلغ التشكیلالوزارة
دینار

رقم التقریر البیان
وتأریخه

تسلسل
في الفقرة

التقریر

سكاناإل

لم یحدد كامل سكاندائرة اإل
المبلغ وذكرت 

كأمثلة

مشــــــاریعباســــــتغاللالمدیریــــــةقامــــــت
ألغــراضبالصــرفاالســتثماریةالموازنــة

ســــلف مؤقتــــة ،وقــــود ، (مختلفــــة منهــــا 
)مكافآت

في  )٨٤٧٧(
٢٤/٤/٢٠١٨

ثانیا-ب/٢

الصناعة

العامة للصناعات لشركةا
البتروكیمیاویة

یمثـــــــل مبـــــــالغ نقدیـــــــة محولـــــــة خـــــــالل ٦٦٠٠
لغــــــرض تغطیــــــة رواتــــــب ٢٠١٤/ســــــنة

موظفیها

في ) ٧٢٠٢(
٥/٤/٢٠١٨

ب/١

الشركة العامة لألنظمة 
االلكترونیة 

ـــــــالغ لشـــــــراء ٤٦ ـــــــم صـــــــرف مب ـــــــزة أ(ت جه
ـــــــــــدریب ،  ـــــــــــة ، ت ت ، مكافـــــــــــآكهربائی

).یفادإتصلیح سیارات ، مخصصات 

في ) ١٢٩٥٢(
٢١/٦/٢٠١٨

ب /٢

ــــــــة ١٠٠ ــــــــم صــــــــرفها لحســــــــابات الموازن ت
مـــع التشـــغیلیة فـــي الشـــركة بعـــد دمجهـــا 

. الشركة العامة لنظم المعلومات

في) ١٢٩٥٢(
٢١/٦/٢٠١٨

ب/٦

الكهرباء

الشركة العامة لتأهیل 
منظومات الطاقة 

الكهربائیة 

قیــام الشــركة بالصــرف علــى مركـــز وزارة ١٦
.خرىأالكهرباء وجهات 

في ) ٨٩٢٢(
٢٩/٤/٢٠١٨

د/٤

إلنتاجالمدیریة العامة 
الفرات /الطاقة الكهربائیة 
االوسط

ذكرت (١٢
)كأمثلة

قامــــــت المدیریــــــة باســــــتغالل مشــــــاریع 
الموازنــة االســتثماریة بالصــرف ألغــراض 

نفاق الجاري اإل 

في ) ١٠١٥٨(
١٦/٥/٢٠١٨

ثانیاً /ب/٥



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٦(جدول رقم 
التأخر من قبل المناقصین الفائزین باإلحالة وتبلیغهم بصدور أمر اإلحالة عن التوقیع ضمن المدة البالغة (١٤) یوم 

وبدون توجیه إنذار
تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة

في التقریر
٨٧٧٥٢٦/٤/٢٠١٨٥الحبوبالشركة العامة لتجارة التجارة

٨٧٧٢٢٦/٤/٢٠١٨٦

٩٠٣٢٢/٥/٢٠١٨٤

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨١١

١٠٥٦٩٢١/٥/٢٠١٨٥

١٠٥٧١٢١/٥/٢٠١٨٤،١٣

١٠٥٧٦٢٢/٥/٢٠١٨٢،٥

١٠٥٧٧٢٢/٥/٢٠١٨٢

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨٩

١٢٨٨٠٢٠/٦/٢٠١٨٦

و )أ/٥(و)أ/٤(٨٥٨٦٢٥/٤/٢٠١٨مؤسسة الشهداءمجلس الوزراء
)و/٧(

٨١٦٥٢٢/٤/٢٠١٨٣الشركة العامة للتجهیزات الزراعیةالزراعة

وزارة الصحة

٦٩٨٤٣/٤/٢٠١٨١دویة والمستلزمات الطبیةالشركة العامة لتسویق األ

٧٠٦٦٣/٤/٢٠١٨١

٨٨٢٧٢٩/٤/٢٠١٨٢

١١١٥٧٢٧/٥/٢٠١٨٣

وزارة العمل والشؤون 
االجتماعیة

١٠٧٣٠٢٣/٥/٢٠١٨٣حداثصالح األإدائرة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
في التقریر

٧٧٢٤١٥/٤/٢٠١٨٥الشركة العامة للسمنت العراقیةالصناعة

١٢٥٩٨١٤/٦/٢٠١٨٦فرع الخضر /مصرف الرافدینالمالیة

١٢٦٠١١٤/٦/٢٠١٨٧ور أٌ فرع /مصرف الرافدین

١٢٥٩٩١٤/٦/٢٠١٨٦فرع الوزیریة /مصرف الرافدین

٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨١٣شركة نفط الوسطالنفط 

٨٩٠٨٢٩/٤/٢٠١٨١٠

١٠٠٧٧١٦/٥/٢٠١٨٦

١٠٠٧٥١٦/٥/٢٠١٨٧

٩٥٥١٨/٥/٢٠١٨٣شركة توزیع المنتجات النفطیة

ب/ ١٣٣٥٧٢٨/٦/٢٠١٨١

٩٥٥٦٨/٥/٢٠١٨١شركة الحفر العراقیة

٩٧٥٨١٠/٥/٢٠١٨١

١٣٤٥٨٢٨/٦/٢٠١٨٣

٩٧٥٦١٠/٥/٢٠١٨٢

١٠٦٨٦٢٣/٥/٢٠١٨١

اوالً /جـ/٩٥٥٥٨/٥/٢٠١٨٢شركة تعبئة الغاز 

رابعاً /ج/١٣٠٨٧٢٥/٦/٢٠١٨٢

١٢٦١٠١٤/٦/٢٠١٨٥

٦٩٦٨٢/٤/٢٠١٨٦الفرات االوسط/نتاج الطاقة الكهربائیةالمدیریة العامة إل الكهرباء

١٠٠٥٧١٦/٥/٢٠١٨٤



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
في التقریر

٨٩٢٣٢٩/٤/٢٠١٨١لتوزیع كهرباء الصدرالمدیریة العامة 

١٠٩٩٤٢٤/٥/٢٠١٨١

١١٨٠٥٣/٦/٢٠١٨١

)٧(جدول رقم 
التعاقـــد دون توفر التخصیص المالي

تسلسل تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
المالحظة في 

التقریر
٩٠٧٠٢/٥/٢٠١٨١مقر الوزارةالشباب والریاضة

٧٣٣٣٨/٤/٢٠١٨٨ولىالمدیریة العامة لتربیة بغداد الرصافة األ محافظة بغداد

٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨٣شركة نفط الوسط النفط 

٨٩٠٨٢٩/٤/٢٠١٨٤

١٣٤٥٨٢٨/٦/٢٠١٨١شركة الحفر العراقیة 

الفرات /المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة الكهرباء
وسط األ 

٧٣٠٧٨/٤/٢٠١٨٤

١٠٠٥٧١٦/٥/٢٠١٨٩

أ /١٢٩٥٢٢١/٦/٢٠١٨٢الشركة العامة لألنظمة االلكترونیة الصناعة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٨(جدول رقم 
بعض الشركات المتعاقد معها بتقدیم أعمال مماثلةعدم قیام

تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
في التقریر

٧٩٠٣١٧/٤/٢٠١٨٣مقرالدفاع

١٠٠٧٨١٦/٥/٢٠١٨٣شركة مصافي الوسطالنفط

ثانیاً /١٠٠٧٥١٦/٥/٢٠١٨١٤

١٣٣٦٣٢٨/٦/٢٠١٨٤

٧٢١٣٥/٤/٢٠١٨٩المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة الكهرباء

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة 
وسطالفرات األ /

جـ/١٠٠٥٧١٦/٥/٢٠١٨٦

هـ/٩٦٠٩٩/٥/٢٠١٨٤كهرباء الوسطالمدیریة العامة لتوزیع

١١٥٩٧٣١/٥/٢٠١٨٢الشركة العامة للسمنت العراقیة الصناعة والمعادن  

الشركة العامة للصناعات النحاسیة 
ةوالمیكانیكی

١٢٧١٨٢٠/٦/٢٠١٨٦

)٩(جدول رقم 
عدم توقیع مقدمي العطاءات أو ممثلیهم الحاضرین على محضر لجنة فتح العطاءات

تسلسل المالحظة في التقریرتاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة الكهرباء 
المنطقة الوسطى /

هـ/٧٢١٣٥/٤/٢٠١٨١٢



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

) ١٠(جدول رقم 
المقاولین عدم قیام جهات التعاقد بالتأكد من صحة صدور شهادة التأسیس أو هویات تسجیل وتصنیف 

العراقیین للجهات المتعاقد معها
تسلسل تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة 

المالحظة في 
التقریر 

٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨١٠شركة نفط الوسط النفط 

اوالً /١٠٠٧٥١٦/٥/٢٠١٨١٤

١٣٣٠١٢٧/٦/٢٠١٨٢

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهرباء
الفرات االوسط/الكهربائیة 

أ/١٠٠٥٧١٦/٥/٢٠١٨٦

)١١(جدول رقم 
آلخر سنة لمعرفة الكفاءة المالیة لتلك الجهاتالخاصة بالجهات المتعاقد معها عدم تقدیم الحسابات الختامیة

تسلسل تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
المالحظة في 

التقریر
هیئة االعالم 
واالتصاالت

١٢٢٤٠٧/٦/٢٠١٨٥المقر

٨٣٤٦٢٣/٤/٢٠١٨١الوزارةالمالیة

٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨١١شركة نفط الوسطالنفط

٨٩٠٨٢٩/٤/٢٠١٨٨

ثانیاً /١٠٠٧٥١٦/٥/٢٠١٨١٤

١٣٣٠١٢٧/٦/٢٠١٨٢



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تسلسل تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
المالحظة في 

التقریر
٧٢١٣٥/٤/٢٠١٨٩المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیةالكهرباء

الفرات /الكهربائیة المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
وسطاأل 

د/١٠٠٥٧١٦/٥/٢٠١٨٦

١٢٧١٨٢٠/٦/٢٠١٨٥ةالشركة العامة للصناعات النحاسیة والمیكانیكیالصناعة

)١٢(جدول رقم 
عدم تقدیم دراسة جدوى اقتصادیة لمعظم المشاریع المتعاقد على تنفیذها

تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریرفي 

٨٩٠٨٢٩/٤/٢٠١٨٥شركة نفط الوسط النفط 

)١٣(جدول رقم 
لجان تحلیل العطاءات باحتساب نسب الترجیح للعروض المالیة والفنیة ألغراض المفاضلة والترشیح عدم قیام 

واختیار العطاءات
تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة

في التقریر
المنطقة /المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة الكهرباء 

الوسطى 
أ/٧٢١٣٥/٤/٢٠١٨١٣

٩٧٥٤١٠/٥/٢٠١٨٢

١٠٩٩٤٢٤/٥/٢٠١٨٣المدیریة العامة لتوزیع كهرباء الصدر 

١١٤٢٤٣٠/٥/٢٠١٨٣



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

١١٨٠٥٣/٦/٢٠١٨٣

٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨٩شركة نفط الوسط النفط 

٨٩٠٨٢٩/٤/٢٠١٨٩

١٠٠٧٥١٦/٥/٢٠١٨٦

١٠٠٧٨١٦/٥/٢٠١٨٥شركة مصافي الوسط

١٢٣٢٦١٠/٦/٢٠١٨١

١٢٢٨٧١٠/٦/٢٠١٨١

١٣٣٦٣٢٨/٦/٢٠١٨١

)١٤(جدول رقم 
عدم دقــة وتحدیث الكلف التخمینیة

تسلسل المالحظة في تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریر

١٢٢٤٠٧/٦/٢٠١٨١المقراالعالم واالتصاالتهیئة 

٧٣٨٢٨/٤/٢٠١٨٧قسم العقود/المقروزارة التربیة
٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨٤شركة نفط الوسط النفط

٨٩٠٨٢٩/٤/٢٠١٨٦

١٠٠٧٧١٦/٥/٢٠١٨٤

١٠٠٧٥١٦/٥/٢٠١٨٤

ثانیاً /ب/٩٥٥٥٨/٥/٢٠١٨٢شركة تعبئة الغاز 

ثالثًا /ج/١٣٠٨٧٢٥/٦/٢٠١٨٢

اوالً /ب/١٣٣٥٧٢٨/٦/٢٠١٨٢شركة توزیع المنتجات النفطیة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تسلسل المالحظة في تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریر

١٣٣٦٣٢٨/٦/٢٠١٨٨شركة مصافي الوسط 

٧٧٢٢١٥/٤/٢٠١٨١الشركة العامة للمنتوجات الغذائیة الصناعة 

)١٥(جدول رقم 
مبرراتها في التعاقدسلوب الدعوة المباشرة على الرغم من عدم توفر أاستخدام 

تسلسل تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
المالحظة في 

التقریر
٧٩٣٧١٧/٤/٢٠١٨٢مقرالدفاع

أ/٧٢١٣٥/٤/٢٠١٨٦المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة الكهرباء 

/ المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة 
وسطالفرات األ 

٦٩٦٨٢/٤/٢٠١٨١

ثانیاً /جـ/١٣٠٨٧٢٥/٦/٢٠١٨٢شركة تعبئة الغاز النفط 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)١٦(جدول رقم 
المتعاقد وعنوانه ومبلغ باسمعالم كل من وزارة التخطیط والبنك المركزي العراقي ودائرة تسجیل الشركات إعدم 

كمال إجراءات توقیع العقودإالعقد ومدته حال 
تسلسل المالحظة في التقریرتاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة

الشركة العامة لتجارة التجارة
الحبوب

٧٨٧٢١٧/٤/٢٠١٨٨

٨٧٧٦٢٦/٤/٢٠١٨٢

٨٧٧٢٢٦/٤/٢٠١٨٩

أ/٨٧٦٧٢٦/٤/٢٠١٨٥

٩٠٣٢٢/٥/٢٠١٨٣

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨٤

١٠٥٦٩٢١/٥/٢٠١٨١

١٠٥٧١٢١/٥/٢٠١٨٥

١٠٥٧٦٢٢/٥/٢٠١٨٧

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨٤

١٢٨٨١٢٠/٦/٢٠١٨٢

١٢٨٨٣٢٠/٦/٢٠١٨٢

١٢٨٨٠٢٠/٦/٢٠١٨٧

١٢٨٧٧٢٠/٦/٢٠١٨٩

١٢٨٦٨٢٠/٦/٢٠١٨٥

الشركة العامة للسمنت الصناعة 
العراقیة 

٧٧٢٤١٥/٤/٢٠١٨٩

الشركة العامة للصناعات 
الكهربائیة وااللكترونیة 

٩٢٢٥٦/٥/٢٠١٨٩



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)١٧(رقم جدول 
عدم تحدید تاریخ المباشرة بصورة واضحة في بنود العقد 

تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
في التقریر

رابعاً /ب/٩٥٥٥٨/٥/٢٠١٨٢شركة تعبئة الغازالنفط

١٠٥٠٨٢١/٥/٢٠١٨٣شركة توزیع المنتجات النفطیة

د/ ١٣٣٥٧٢٨/٦/٢٠١٨١

١٣٣٠١٢٧/٦/٢٠١٨٧شركة نفط الوسط 

)١٨(جدول رقم 
اإلداریةعدم تحدید نسبة التحمیالت

تسلسل المالحظة في تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریر

٨٧٧٥٢٦/٤/٢٠١٨٦الشركة العامة لتجارة الحبوبالتجارة

٨٧٧٢٢٦/٤/٢٠١٨٥

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨٨

١٠٥٧١٢١/٥/٢٠١٨٦

١٠٥٧٦٢٢/٥/٢٠١٨٤

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨٨

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعیة

أ-١٠٧٣٠٢٣/٥/٢٠١٨١حداثصالح األإدائرة 

٧٦٤٩١١/٤/٢٠١٨٦الشركة العامة للصناعات الكهربائیة وااللكترونیة الصناعة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تسلسل المالحظة في تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریر

٩٣٢٤٧/٥/٢٠١٨٣
٩٢٢٥٦/٥/٢٠١٨٧

)١٩(جدول رقم 
و التأخر بإرسالها إلى دیوان الرقابة المالیة االتحادي لغرض تدقیقهاأعدم قیام بعض الجهات بإرسال العقود 

وٕابداء الرأي بشأنها
رقم الفقرة تاریخه لتقریررقم ا التشكیل الوزارة

١ ٢٥/٤/٢٠١٨ ٨٥٨٦ مؤسسة الشهداء مجلس الوزراء

١ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٥٩٨ فرع الخضر /مصرف الرافدین المالیة
١ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٦٠٠ فرع خور الزبیر  /مصرف الرافدین
١ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٦٠١ اورفرع /مصرف الرافدین
١ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٦٠٢ فرع االستقالل /مصرف الرافدین
١ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٥٩٩ فرع الوزیریة /مصرف الرافدین
١ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٦٠٣ البصرة /فرع المدینة/مصرف الرافدین
٢ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٩٠٨ شركة نفط الوسط النفط

٢ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٥



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٢٠(جدول رقم 
عدم استكمال المعلومات المطلوبة في استمارة المعلومات الخاصة بملحق العقد أو إرفاقها بالعقد

رقم الفقرة تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة
٢ ٢٥/٤/٢٠١٨ ٨٥٨٦ مؤسسة الشهداء مجلس الوزراء

١ ٢٦/٤/٢٠١٨ ٨٧٧٥ الشركة العامة لتجارة الحبوب التجارة

٤ ٢٦/٤/٢٠١٨ ٨٧٧٢

٢ ٢/٥/٢٠١٨ ٩٠٣٢

١ ٢١/٥/٢٠١٨ ١٠٥٧١

٣ ٢٢/٥/٢٠١٨ ١٠٥٧٦

١ ٢٠/٦/٢٠١٨ ١٢٨٧٧

١ ٩/٤/٢٠١٨ ٧٤٨٧
والمستلزمات الطبیةدویة الشركة العامة لتسویق األ وزارة الصحة

١ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٨٢٧

١ ٨/٤/٢٠١٨ ٧٣٨٢ قسم العقود/المقر

المدیریة العامة للتقویم واالمتحانات
وزارة التربیة

٢ ١٠/٦/٢٠١٨ ١٢٢٨٩

٤ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٤ المنطقة /المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة 
الوسطى 

الكهرباء 

٢ ٣/٦/٢٠١٨ ١١٨٠٥ المدیریة العامة لتوزیع كهرباء الصدر 

١ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٨٣٥ شركة نفط الوسط 

١ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٩٠٨

١ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٧

أ/١ ٨/٥/٢٠١٨ ٩٥٥٥ شركة تعبئة الغاز

٢ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٦١٠



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

ب/١ ٢٥/٦/٢٠١٨ ١٣٠٨٧ النفط 

٢ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٨

الوسطشركة مصافي

٣ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٨٠

٥ ١٠/٦/٢٠١٨ ١٢٣٢١

٥ ١٠/٦/٢٠١٨ ١٢٣٢٦

٤ ١٠/٦/٢٠١٨ ١٢٢٨٧

١ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٥ شركة نفط الوسط 

١١ ١٥/٤/٢٠١٨ ٧٧٢٤ الشركة العامة للسمنت العراقیة  الصناعة 

٩ ٣١/٥/٢٠١٨ ١١٥٧٩

٦ ٧/٥/٢٠١٨ ٩٣٢٤ الشركة العامة للصناعات الكهربائیة وااللكترونیة 

٥ ٦/٥/٢٠١٨ ٩٢٢٥

)٢١(جدول رقم 
عدم قیام بعض الجهات بمفاتحة وزارة التخطیط لغرض التحقق من صحة وسالمة موقف الجهات المتعاقد 

)القائمة السوداء(القانونیةمعها من الناحیة
رقم الفقرة تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة

٨ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٨٣٥ شركة نفط الوسط  النفط

٧ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٩٠٨

٣ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٧

٥ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٥

٢ ٢٨/٦/٢٠١٨ ١٣٣٥٨

٣ ٢٧/٦/٢٠١٨ ١٣٣٠١



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

رقم الفقرة تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة
٢ ٨/٥/٢٠١٨ ٩٥٥٦ شركة الحفر العراقیة 

٤ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٨

٦ ٢٨/٦/٢٠١٨ ١٣٤٥٨

٥ ٢٣/٥/٢٠١٨ ١٠٦٨٦

٧ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٦

٢ ٦/٥/٢٠١٨ ٩٢٢٥ الشركة العامة للصناعات الكهربائیة 
وااللكترونیة

الصناعة 

١٥ ٥/٤/٢٠١٨ ٧٢١٣ المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة 
المنطقة الوسطى /

الكهرباء

)٢٢(جدول رقم 
المجهزةعدم مفاتحة جهاز المخابرات الوطني بخصوص المواد 

رقم الفقرة تاریخه لتقریررقم ا التشكیل الوزارة
١٤ ٥/٤/٢٠١٨ ٧٢١٣ المنطقة /المدیریة العامة إلنتاج  الطاقة الكهربائیة 

الوسطى
الكهرباء

١٢ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٩٠٨ شركة نفط الوسط النفط

٨ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٧

١٠ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٥

٧ ٢٨/٦/٢٠١٨ ١٣٤٥٨ العراقیةشركة الحفر 

٥ ١٠/٦/٢٠١٨ ١٢٢٨٦ دائرة المكامن وتطویر الحقول 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٢٣(جدول رقم 
ضبارة العقداعدم قیام قسم التدقیق الداخلي بتدقیق جمیع مراحل العقد وتنفیذه و 

رقم الفقرة تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة
ي/٤ ٢٥/٤/٢٠١٨ ٨٥٨٦ مؤسسة الشهداء مجلس الوزراء

٤ ٢٣/٥/٢٠١٨ ١٠٧٣٠ حداثصالح األإدائرة  وزارة العمل والشؤون 
االجتماعیة

٣ ١٠/٦/٢٠١٨ ١٢٢٨٩ المدیریة العامة للتقویم واالمتحانات وزارة التربیة

٣ ٥/٤/٢٠١٨ ٧٢١٣ الطاقة الكهربائیة جالمدیریة العامة لإلنتا الكهرباء 

١٠ ١٥/٤/٢٠١٨ ٧٧٢٤ الشركة العامة للسمنت العراقیة  الصناعة 

٨ ٣١/٥/٢٠١٨ ١١٥٩٧

)٢٤(جدول رقم 
عدم تقدیم ما یبین حجب البطاقة التموینیة

رقم الفقرة تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة
ب/٧ ٢٥/٤/٢٠١٨ ٨٥٨٦ مؤسسة الشهداء مجلس الوزراء

٤ ٢٠/٦/٢٠١٨ ١٢٧١٨ الشركة العامة للصناعات النحاسیة 
والمیكانیكیة 

الصناعة 

١٠ ٢٢/٤/٢٠١٨ ٨٢٥٥ مقر الوزارة المالیة 

٨ ٢٣/٤/٢٠١٨ ٨٣٤٦

٦ ١٤/٦/٢٠١٨ ١٢٦٠٠ فرع خور الزبیر /مصرف الرافدین



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٢٥(جدول رقم 
عدم تقدیم شهادات المنشأ

رقم الفقرة تاریخه لتقریررقم ا التشكیل الوزارة
٢ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٦١ المقر مجلس الوزراء
أ/٣ ٢٥/٤/٢٠١٨ ٨٥٨٦ مؤسسة الشهداء

٨ ٢٢/٤/٢٠١٨ ٨٢٥٥ الوزارةمقر  المالیة

١ ٩/٤/٢٠١٨ ٧٤٨٤ قسم العقود/المقر وزارة التربیة

٤ ٨/٤/٢٠١٨ ٧٣٨٢

١ ٩/٤/٢٠١٨ ٧٤٨٠

)٢٦(جدول رقم 
اإلحالةلى جهة التعاقد عند إعدم تقدیم براءة ذمة من قبل المقاول 

رقم الفقرة تاریخه لتقریررقم ا التشكیل الوزارة
٣ ٢٢/٤/٢٠١٨ ٨٢٥٥ مقر الوزارة المالیة

١١ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٨٣٥ شركة نفط الوسط النفط

٨ ٢٩/٤/٢٠١٨ ٨٩٠٨

ثانیاً /١٤ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٧٥

٥ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٨ شركة الحفر العراقیة

٨ ٢٨/٦/٢٠١٨ ١٣٤٥٨

٨ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٦

٣ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٩ شركة توزیع المنتجات 
النفطیة

١ ٢١/٥/٢٠١٨ ١٠٥١١

٣ ٢٨/٦/٢٠١٨ ١٣٣٦٣ شركة مصافي الوسط 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٢٧(دول رقم ج
عدم مصادقة العقد من قبل الدائرة القانونیة في التشكیالت بصفتها  كاتب العدل

رقم الفقرة تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة
ج/٣ ٢٥/٤/٢٠١٨ ٨٥٨٦ مؤسسة الشهداء مجلس الوزراء

ب/٧ ١٦/٥/٢٠١٨ ١٠٠٩١ المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان

٩ ٢٦/٤/٢٠١٨ ٨٧٧٥ الشركة العامة لتجارة الحبوب التجارة

١١ ٢٦/٤/٢٠١٨ ٨٧٧٢

٣ ٢١/٥/٢٠١٨ ١٠٥٧١

٩ ٢٢/٥/٢٠١٨ ١٠٥٧٦

٤ ٩/٤/٢٠١٨ ٧٤٨٧ دویة والمستلزمات الطبیةالعامة لتسویق األالشركة وزارة الصحة

١ ٢١/٥/٢٠١٨ ١٠٥٠٨ شركة توزیع المنتجات النفطیة   النفط 

٦ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٨ شركة الحفر العراقیة 

٥ ٢٨/٦/٢٠١٨ ١٣٤٥٨

٩ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٥٦

١ ٢٠/٦/٢٠١٨ ١٢٧١٨ الشركة العامة للصناعات النحاسیة والمیكانیكیة  الصناعة والمعادن 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٢٨(جدول رقم
سابیع ولیس باألیاماحتساب مدة تنفیذ العقد باألشهر واأل

رقم الفقرة تاریخه رقم التقریر التشكیل الوزارة 

٧٧٢٢١٥/٤/٢٠١٨٤الشركة العامة للمنتوجات الغذائیة الصناعة 

نتاج الطاقة إل المدیریة العامةالكهرباء
وسطالفرات األ /الكهربائیة

٧٣٠٧٨/٤/٢٠١٨٢

)٢٩(جدول رقم 
لمصدري خطاب الضمانعدم تضمین العناوین الوظیفیة

تسلسل المالحظة تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
في التقریر

ب/٩٧٥٦١٠/٥/٢٠١٨٣شركة الحفر العراقیة النفط 

١٠٦٨٦٢٣/٥/٢٠١٨٣

٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨١٧شركة نفط الوسط 

١٠٠٧٥١٦/٥/٢٠١٨١٢

١٣٣٠١٢٧/٦/٢٠١٨٥

١٢٣٢٦١٠/٦/٢٠١٨٣شركة مصافي الوسط 

١٢٢٨٧١٠/٦/٢٠١٨٢

١١٨٠٥٣/٦/٢٠١٨٤المدیریة العامة لتوزیع كهرباء الصدر الكهرباء 

الشركة العامة للصناعات الكهربائیة الصناعة 
وااللكترونیة

٧٦٤٩١١/٤/٢٠١٨٣

٩٣٢٤٧/٥/٢٠١٨٥

١١٥٩٧٣١/٥/٢٠١٨١١الشركة العامة للسمنت العراقیة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٣٠(جدول رقم 
التعاقد قبل التأكد من صحة صدور خطاب الضماناستكمال

تسلسل المالحظة في تاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریر

٩٧٥٩١٠/٥/٢٠١٨٢شركة توزیع المنتجات النفطیة النفط 

)٣١(جدول رقم 
قبول خطابات ضمان ال تغطي فترة تنفیذ وصیانة المشروع

رقم الفقرة تاریخه لتقریررقم ا التشكیل الوزارة

هـ/٤ ٢٥/٤/٢٠١٨ ٨٥٨٦ مؤسسة الشهداء مجلس الوزراء

١٤ ١٠/٥/٢٠١٨ ٩٧٨٦ الشركة العامة لتجارة الحبوب التجارة

)٣٢(جدول رقم 
تدنــي نسب االنجــــاز

تسلسل المالحظة في تاریخ التقریر رقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریر

د-١٠٣٢٣١٧/٥/٢٠١٨٧دائرة المشاریعبغدادمانة أ

وقاف الدیانات أدیوان وقافدواوین األ 
یزیدیة المسیحیة واآل

ةوالصابئة المندائی

)ثانیاً - ب- ٢(١١١٨٠٢٧/٥/٢٠١٨

المدیریة العامة لتوزیع 
كهرباء الصدر 

٨٩٢٣٢٩/٤/٢٠١٨٤

١٠٩٩٤٢٤/٥/٢٠١٨٤



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تسلسل المالحظة في تاریخ التقریر رقم التقریرالتشكیلالوزارة
التقریر

الكهرباء 

العامة إلنتاج الطاقة المدیریة 
وسط الفرات األ /الكهربائیة 

٧٣٠٧٨/٤/٢٠١٨٦

١٠٠٥٧١٦/٥/٢٠١٨١٣

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
المنطقة الوسطى /الكهربائیة 

٩٧٥٤١٠/٥/٢٠١٨٩

المدیریة العامة لتوزیع 
كهرباء الصدر 

١١٤٢٤٣٠/٥/٢٠١٨٤

المدیریة  العامة لمشاریع 
نتاج الطاقة الكهربائیة إ

١٢٦٩٣٢٠/٦/٢٠١٨٤

خامساً /أ/١٣٠٨٧٢٥/٦/٢٠١٨٢شركة تعبئة الغاز النفط

) ٣٣(دول رقم ج
و التأخیر بالرد على مذكرات  الدیوان واستفساراته أاالمتناع 

تسلسل المالحظة في التقریرتاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة

الكهرباء 

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة 
٧٢١٣٥/٤/٢٠١٨٢

٩١٦٤٦/٥/٢٠١٨٤

١٢٦٩٣٢٠/٦/٢٠١٨٣نتاج الطاقة الكهربائیة إالمدیریة العامة لمشاریع 

المنطقة /المدریة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائیة 
الوسطى 

٦٩١١١/٤/٢٠١٨٣

هـ/٩٠٩٠٢/٥/٢٠١٨٦المدیریة العامة للفحص والورش الفنیة 

٩٦٠٩٩/٥/٢٠١٨٣المدیریة العامة لتوزیع كهرباء الوسط

جـ-١٢٤٥٣١٢/٦/٢٠١٨٨المدیریة العامة لتوزیع كهرباء الرصافة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٣٤(جدول رقم
الغرامات التأخیریة وعدم احتسابها

تسلسل المالحظة في تاریخهرقم التقریر اسم الدائرةاسم الوزارة
التقریر

أ/٨٥٨٦٢٥/٤/٢٠١٨٦مؤسسة الشهداءمجلس الوزراء

دویة لتسویق األالشركة العامةوزارة الصحة
والمستلزمات الطبیة

٧٤٧١٩/٤/٢٠١٨٤

ز-٧٣٨٠٨/٤/٢٠١٨٢دائرة مدینة الطب

الصناعة 

٧٦٤٩١١/٤/٢٠١٨١الشركة العامة للصناعات الكهربائیة وااللكترونیة 

٩٢٢٥٦/٥/٢٠١٨١

٩٣٢٤٧/٥/٢٠١٨١

ب/٧٢٠٢٤/٥/٢٠١٨٣الشركة العامة للصناعات البتروكیمیاویة 

د/١٣٤٦٧٢٨/٦/٢٠١٨١الشركة العامة للسمنت العراقیة 

النفط 

دائرة العقود والتراخیص النفطیة

٨٣٥٢٢٣/٤/٢٠١٨١

د/هـ/٩١٦٢٦/٥/٢٠١٨٥

أ /٢

ن-ز/٨٥٣٨٢٤/٤/٢٠١٨٢شركة نفط ذي قار

رابعاً /ب/٩٥٥٥٨/٥/٢٠١٨٢شركة تعبئة الغاز 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٣٥(جدول رقم 
عداد العقد وتنظیمه باللغة االنكلیزیة فقطإالقیام ب

)٣٦(جدول رقم 
عضاء لجنة فتح العطاءاتأعدم استكمال حضور 

تسلسل المالحظة في التقریرتاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة

٨٨٣٥٢٩/٤/٢٠١٨٥شركة نفط الوسط النفط

١٠٠٧٧١٦/٥/٢٠١٨٥

١٣٣٠١٢٧/٦/٢٠١٨١

١٠٠٧٨١٦/٥/٢٠١٨٤شركة مصافي الوسط

١٢٣٢٦١٠/٦/٢٠١٨٢

١٣٣٦٣٢٨/٦/٢٠١٨٦

الطاقة الكهربائیة إلنتاجالمدیریة العامة الكهرباء 
المنطقة الوسطى/ 

ب/٧٢١٣٥/٤/٢٠١٨١٢

تسلسل المالحظة في التقریرتاریخهرقم التقریرالتشكیلالوزارة

٨٢٥٥٢٢/٤/٢٠١٨٥الوزارةالمالیة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٣٧(جدول رقم 
توقیع العقود خارج الصالحیات

تسلسل المالحظة في التقریرتاریخ التقریررقم التقریرالتشكیلالوزارة

الشركة العامة لتجارةالتجارة

الحبوب

٨٧٦٧٢٦/٤/٢٠١٨٣

٨٧٧٢٢٦/٤/٢٠١٨٢

٨٧٧٥٢٦/٤/٢٠١٨٧

٨٧٧٦٢٦/٤/٢٠١٨١

٧٨٧٢١٧/٤/٢٠١٨١

٩٠٣٢٢/٥/٢٠١٨٥

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨٥

١٠٥٦٩٢١/٥/٢٠١٨٢

١٠٥٧١٢١/٥/٢٠١٨٧

١٠٥٧٦٢٢/٥/٢٠١٨١

١٠٥٧٧٢٢/٥/٢٠١٨١

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨٥

١٢٨٨١٢٠/٦/٢٠١٨١

١٢٨٨٣٢٠/٦/٢٠١٨١

١٢٨٨٠٢٠/٦/٢٠١٨٢

١٢٨٧٧٢٠/٦/٢٠١٨٤

١٢٨٧٣٢٠/٦/٢٠١٨٢

١٢٨٦٨٢٠/٦/٢٠١٨١



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٣٨(جدول رقم 
لى مبلغ رسم الطابع المستوفىإعدم تضمین العقود بند یشیر 

تسلسل المالحظة في التقریرالتقریرتاریخ رقم التقریرالتشكیلالوزارة

٩٠٣٢٢/٥/٢٠١٨٨الشركة العامة لتجارة الحبوبالتجارة

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨٧

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨٧

١٢٨٨٠٢٠/٦/٢٠١٨٤

١٢٨٧٧٢٠/٦/٢٠١٨٦

١٢٨٧٣٢٠/٦/٢٠١٨٤

١٢٨٦٨٢٠/٦/٢٠١٨٦

)٣٩(جدول رقم 
لى االحتفاظ بنسب االستقطاع الضریبي إعدم تضمین العقود بند یشیر 

تسلسل المالحظة في التقریرتاریخ التقریررقم التقریرالتشكیلالوزارة

الشركة العامة لتجارة الحبوبالتجارة

٩٠٣٢٢/٥/٢٠١٨٧

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨٦

١٠٥٦٩٢١/٥/٢٠١٨٤

١٠٥٧١٢١/٥/٢٠١٨٨

١٠٥٧٦٢٢/٥/٢٠١٨١٠

١٠٥٧٧٢٢/٥/٢٠١٨٦

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨٦

١٢٨٨٠٢٠/٦/٢٠١٨٣



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

١٢٨٧٧٢٠/٦/٢٠١٨٦

١٢٨٧٣٢٠/٦/٢٠١٨٤

١٢٨٦٨٢٠/٦/٢٠١٨٦

)٤٠(جدول رقم 
ورود صحة صدور خطاب ضمان حسن التنفیذ بالبرید العادي ولیس السري  

المالحظة في التقریرتسلسل تاریخ التقریررقم التقریرالتشكیلالوزارة

١٠٥٧٧٢٢/٥/٢٠١٨٤الشركة العامة لتجارة الحبوبالتجارة

٩٧٨٦١٠/٥/٢٠١٨١٥

١١٠٣٦٢٧/٥/٢٠١٨١٠

)٤١(جدول رقم 
٠٣/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤/٢٠١٨للفترةالمشاریع المسحوبة من المقاولین

اسم المشروع اسم الدائرةاسم الوزارة
والموقع

اسم 
الشركة 
المنفذة

السنة 
التي یعود 

لیها إ
المشروع

تأریخ سحب العمل 
منه

سباب أالمالحظات و 
السحب

عمار وزارة اإل
سكان واإل

والبلدیات العامة

مدیریة بلدیة 
الحلة

نشاء مالعب إ
ثیل ( ـخماسیة ب

في )صناعي
ةالحل

سما 
المروج

بموجب كتاب ٢٠١٣
مدیریة العقود 

العامة قسم 
التعاقدات بالعدد 

في ٣٢٦

مكانیتها إ لعدم جدیتها و 
عمال حیث لم كمال األإل 

تتجاوز نسبة االنجاز 
طیلة فترة التریث % ١,٥

للشركة منذ ةالممنوح



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

كثر من سنةأ٢٠١٨/٤/٢٥

دائرة العقود محافظة بابل
العامة 

الحكومیة

تصمیم وتجهیز 
وتنفیذ وفحص

وتشغیل محطة 
ثانویة 

١١/٣٣KVA
٣١.٥*٢

MVA في
/ منطقة خیكان 

ناحیة الشوملي 
محطة خیكان  - 

بكل مایتطلبه 
العمل من 
مستلزمات

قمة 
المشاریع 
والباسقات

بسبب تنازل الشركة عن ٢٠١٢٢٠١٨/٤/١٠
خرىألى شركة إالعقد 

دائرة العقود محافظة بابل
العامة 

الحكومیة

تصمیم وتجهیز 
وتنفیذ وفحص 
وتشغیل محطة 

ثانویة 
١١/٣٣KVA
٣١.٥*٢

MVA في ناحیة
المدحتیة  بكل 
مایتطلبه العمل 
من مستلزمات

قمة 
المشاریع 
والباسقات

بسبب تنازل الشركة عن ٢٠١٢٢٠١٨/٤/١٠
خرىألى شركة إالعقد 

دائرة العقود محافظة بابل
العامة 

الحكومیة

تصمیم وتجهیز 
وفحص وتشغیل 

محطة تحویل 
ثانویة 

ك ف ٣٣/١١
أي  سعة 

٣١.٥*٢
mva في ناحیة

ابي غرق بكل 
مایتطلبه العمل 

قمة 
المشاریع 
والباسقات

بسبب تنازل الشركة عن ٢٠١٢٢٠١٨/٤/١٠
خرىألى شركة إالعقد 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

دائرة العقود محافظة بابل
العامة 

الحكومیة

تصمیم وتجهیز 
حص وتنفیذ وف

وتشغیل محطة 
ثانویة 

١١/٣٣KVA
٣١.٥*٢

MVA في
منطقة الرارنجیة

قمة 
المشاریع 
والباسقات

بسبب تنازل الشركة عن ٢٠١٢٢٠١٨/٤/١٠
العقد الى شركة اخرى

دائرة العقود محافظة بابل
العامة 

الحكومیة

تصمیم وتجهیز 
وتنفیذ وفحص 
وتشغیل محطة 

ثانویة 
١١/٣٣KVA
٣١.٥*٢

MVA في ناحیة
مام  بكل اإل

مایتطلبه العمل 
من مستلزمات

قمة 
المشاریع 
والباسقات

بسبب تنازل الشركة عن ٢٠١٢٢٠١٨/٤/١٠
العقد الى شركة اخرى

سكان عمار واإلاإل
والبلدیات العامة

المدیریة 
العامة للماء

طن ١٧٧تجھیز
من مادة الشب

شركة 
روائع 
كربالء

الشركة في تنفیذ تلكؤ ٢٠١٥٢٠١٨/٥/٢١
التزاماتھا التعاقدیة

المصرف وزارة المالیة
الزراعي 
التعاوني

مشروع المجمع 
السكني في 

الرمادي

شركة قمة 
العواصم 
للتجارة 

والمقاوالت 

التلكؤ في انجاز العمل٢٠١٨/٤/٢

صندوق اعمار رئاسة الوزراء
المناطق 

المتضررة 
جراء العملیات 

االرھابیة

-بغداد تاھیل خط 
كي ٤٠٠(حدیثة 
)في اي

شركة 
االبرار 

للمقاوالت

نفیذ عدم جدیة الشركة في ت٢٠١٧٢٠١٨/٦/٥
ؤ التزاماتھا التعاقدیة وتلك

الشركة في العمل رغم مرور 
اكثر من نصف المدة 

التعاقدیة ورغم االنذارات 
المتكررة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٤٢(جدول رقم 
تأییدات األرصدة المدینة والدائنة

تسلسل الفقرة في التقریر رقم التقریر وتاریخهالتفاصیلاسم التشكیلالوزارةاسم 

قیادة قوات الشرطة الداخلیة
االتحادیة

ستحصال تأییدات باألرصدة إعدم 
الدائنة من الجهات ذات العالقة

أ/١٥/٥/٢٠١٨٥في ) ٩٩٦٨(

الموارد 
المائیة

الهیئة العامة لمشاریع 
الري والبزل

رسال كتب تأیید إالهیئة بلم تقم 
للجهات ذات العالقة

ط- ١٣/٦/٢٠١٨٤في )١٢٥٤٣(

الشركات

الشركة الوطنیة 
الستثمارات السیاحیة ل

والمشاریع العقاریة

رسال كتب تأیید إلم تقم الهیئة ب
للجهات ذات العالقة

هـ–١٤/٥/٢٠١٨٨في ) ٩٨٦٧(

شركة العراقیة إلنتاج 
وتسویق اللحوم

رسال كتب تأیید إالهیئة بلم تقم 
للجهات ذات العالقة

ج-٢٠/٥/٢٠١٨٩في)١٠٤٣٨(

المدیریة العامة للفحص الكهرباء
والورش الفنیة 

ن تكـــــون ألـــــم تفصـــــح المدیریـــــة 
لـى دیـوان الرقابـة إجابة مباشرة اإل

رصــــــــدة المالیــــــــة بخصــــــــوص األ 
جابـــة إةیـــأالمدینـــة  كمـــا لـــم تـــرد 

عــــــداد التقریــــــرإلغایــــــة تــــــاریخ 
ــم مــا األ أ، الرقــابي ــة ل رصــدة الدائن

تقـــم المدیریــــة بمفاتحــــة الجهــــات 
.الدائنة

جـ-أ/٢/٥/٢٠١٨١٠في ) ٩٠٩٠(

النفط

رصدة وقد رسال كتب لتأیید األ إتم ٢٠١٦/دار الضیافة 
صل أمن ) ٦(علىجابة تم اإل

جهة ) ١٩(

أ/٢٤/٤/٢٠١٨٥في ) ٨٤٤٦(

رسال كتب لتأیید صحة إلم یتم المركز الثقافي النفطي 
رصدة الحسابات المدینة والدائنة أ

ب/٢٥/٤/٢٠١٨٩في ) ٨٦٠٣(

الصناعة 
الشركة العامة للفحص 

والتأهیل الهندسي
لم تقم الشركة بطلب تأییدات من 

رصدتها أتلك الجهات للتحقق من 
أ/١٦/٥/٢٠١٨٦في) ١٠٠٦٨(



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

الشركة العامة لنظم 
المعلومات 

كتاب ) ١٧(رسال إقامت الشركة ب
جابات التي ال انها لم ترد اإلإتأیید 

تؤید صحتها 

أ/٢٨/٦/٢٠١٨٨في) ١٣٤٢٣(

الشركة العامة 
للصناعات المطاطیة 

النجف /طارات واإل
شرفاأل

عدد الجهات التي تم مخاطبتها - 
.جهة)١٠٢(
عدد الجهات التي وردت - 
مطابقة ) ٦(منها ) ٣٩(جابتها إ
مطابقة وعدد غیر ) ٣٣(،

جابتها إلم ترد الجهات التي 
.جهة) ٦٣(

ب/٢٩/٤/٢٠١٨١١في ) ٨٩١٥(

الشركة العامة 
للصناعات المطاطیة 

الدیوانیة/طارات واإل

عــدد الجهــات التــي تــم مخاطبتهــا 
.جهة)٢٧(
عــــــــدد الجهــــــــات التــــــــي وردت -

مطابقــــــة ) ٤(منهــــــا) ٥(إجابتهــــــا
مطابقــة وعــدد الجهــات غیـر ) ١(،

.جهة) ٢٢(جابتها إلم ترد التي 

د/٢٥/٦/٢٠١٨٣في ) ١٣٠٩٨(

الشركة العامة 
نشائیة للصناعات اإل 

كتاب تأیید وردت ) ٢٤(رسال إتم
كتب ألرصدة مدینة  ) ٤(جابة إ

ولم تؤید ٣١/١٢/٢٠١٥كما في 
صحة الرصید

أ/٢/٥/٢٠١٨١٠في ) ٩٠٨٣(

ــــد شركة التامین الوطنیة المالیة  ــــتم تزوی ــــم ی ــــا الرقابیــــة ل هیئتن
رصـــــــدة المختصـــــــة بتأییـــــــدات األ 

٢٠١٦/المدینة والدائنة للسنة

ب/٢٦/٤/٢٠١٨٦في ٨٦٨٢



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٤٣(جدول رقم
األرصدة المدینة والدائنة الموقوفة والمدورة

المدینالجهةالوزارة

ملیون 
دینار

الدائن

ملیون 
دینار

تسلسل الفقرة في رقم التقریر وتأریخه
التقریر 

١٦/٥/٢٠١٨في)١٠٠٩٣(- ٢٢٧٠المقرمجلس الوزراء
)أ-٢(

في ) ١٠٠٨٧(٥٧١٢المحكمة االتحادیة العلیامستقلة
١٦/٥/٢٠١٨

)٧(و )٥(

قیادة قوات الشرطة الداخلیة
االتحادیة

في ) ٩٩٦٨(٤٦٤٩٦- 
١٥/٥/٢٠١٨

)ب/٥(

رئاسة 
الجمهوریة

في ) ١١٣٢٤(٧٢١- - 
٢٩/٥/٢٠١٨

)والً أ-ب/٥(

مدیریة الحوانیت الدفاع
العسكریة

في ) ٩٧٣٦(٦٩٣- 
١٠/٥/٢٠١٨

)ب/٦(و )أ/٦(

لتجارةالعامةالشركةالتجارة
والمكائنالسیارات

أ/١٨/٤/٢٠١٨٦في)٨٠٣٣(١٣٢٤٤٤٢٣٥٠٦٠

المالیة

و ) والً أ/ج/٣(٢١/٦/٢٠١٨في ١٢٩٦٢- ٤٨مقر الوزارة
) ثانیاً /ج/٣(

الوطنیةالتامینشركة
العامة

)٣/(ثالثاً /جـ/٢٦/٤/٢٠١٨٦في)٨٦٨٢(٩٨٩٣٥

خامساً /جـ/٦

والً أ/د/٦

للنقل العام /شركة بغداد
و االستثمارات العقاریة

في ) ٩٩٨٦(١٤٦١٣
١٥/٥/٢٠١٨

ا/٨

الشركة الوطنیة 
لالستثمارات السیاحیة 

في ) ٩٨٦٧(٨٣٦٢٠٣
١٤/٥/٢٠١٨

ا/٨



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

المدینالجهةالوزارة

ملیون 
دینار

الدائن

ملیون 
دینار

تسلسل الفقرة في رقم التقریر وتأریخه
التقریر 

والمشاریع العقاریةالشركات

شركة العراقیة إلنتاج ال
وتسویق اللحوم 
والمحاصیل الحقلیة

في ) ١٠٤٣٨(٥٠٧٢٢٦٤٧
٢٠/٥/٢٠١٨

)اوالً –ب -اوالً /ا(٩

الشركة العراقیة إلنتاج 
وتسویق المنتجات 

الزراعیة

)ثانیاً –اوالً (ا/٤/٤/٢٠١٨١٠في) ٧١٦٤(٥٢٣٢٣١

دار المأمون للترجمة الثقافة
والنشر

أ/٢٣/٤/٢٠١٨٥في) ٨٣١٤(- ٢٦٢

النقل
الشركة العامة للنقل 

البري
في ) ١٢٦١٧(٢١٨٥٤٨١٨٨٨١٦

١٤/٦/٢٠١٨
ب-٩

الموارد المائیة

المركز الوطني إلدارة 
الموارد المائیة

})ب(–والً أ-أ -٥{١٩/٤/٢٠١٨في) ٨١١٢(٣٣٩٤٤٨

الهیئة العامة لتشغیل 
مشاریع الري والبزل

في )١٢٥٤٣(- ١١٠٨
١٣/٦/٢٠١٨

ج-٧

مانة بغدادأ

دائرة بلدیة مركز 
الرصافة

في ) ٨٧٥١(١٠٦٥- 
٢٦/٤/٢٠١٨

أ-٤

دائرة المتنزهات 
والتشجیر

في ) ١٠٣٢١(٩٨٤٥- 
١٧/٥/٢٠١٨

والً أ-ب-٥

في ) ١١١٧١(٣٥٥- دائرة بلدیة الكاظمیة
٢٧/٥/٢٠١٨

أ-٧

وزارة التربیة
في ) ٨٩٦٠(٨٢-ثانویة كلیة بغداد

٣٠/٤/٢٠١٨
ج-٥



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

المدینالجهةالوزارة

ملیون 
دینار

الدائن

ملیون 
دینار

تسلسل الفقرة في رقم التقریر وتأریخه
التقریر 

محافظة بغداد
المدیریة العامة لتربیة 

ولىالرصافة األ /بغداد
-ب- ٥(و)ب- ٤(٢/٥/٢٠١٨في ) ٩٠٣٠(٥٤٢٧٣٣

)ثالثاً 

وزارة التعلیم 
العالي والبحث 

العلمي

مكتب الخدمات العلمیة 
واالستشاریة في المعهد 

كوت- التقني

في ) ٩٧١٥(- ١٦
١٠/٥/٢٠١٨

٥

محافظة بابل
٦/٥/٢٠١٨٤في ) ٩٢٤٣(٧٧١٦٢١صحة بابلدائرة 

مدیریة زراعة محافظة 
بابل

في ) ١١١٥٩(٢- 
٢٧/٥/٢٠١٨

٧

محافظة واسط

في ) ١٢٩٥٠(- ٥٩دائرة صحة واسط
٢١/٦/٢٠١٨

هـ-٦

المدیریة العامة للتربیة 
في محافظة واسط

٦/٥/٢٠١٨٥في ) ٩٢٠٧(١٦٣٤- 

محافظة كربالء 
المقدسة

اوالً -٢/٤/٢٠١٨٨في ) ٦٩٦١(- ٤٧٥٩كربالءبلدیة محافظة

محافظة ذي قار
في ) ١٠٧٦٤(٧٤٤- دائرة صحة ذي قار

٢٣/٥/٢٠١٨
د-٧

محافظة النجف 
شرفألا

ب-٢٩/٤/٢٠١٨٦في ٨٨١٧- ٥٠٠٠بلدیة النجفةمدیری

الصناعة

الشركة العامة 
نشائیةللصناعات اإل 

جـ/٢/٥/٢٠١٨١٠في ) ٩٠٨٣(٣٣٦٦١٥٧٨

الشركة العامة 
للصناعات المطاطیة 

النجف / طاراتواإل
شرفاأل

في ) ٨٩١٥(١٣٧٨٦٨٦٦٦٦
٢٩/٤/٢٠١٨

أ/١١



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

المدینالجهةالوزارة

ملیون 
دینار

الدائن

ملیون 
دینار

تسلسل الفقرة في رقم التقریر وتأریخه
التقریر 

الشركة العامة 
للصناعات المطاطیة 

مصنع /طاراتواإل
الدیوانیة

في )١٣٠٩٨(٤٧٩٢٣٠٣٠٦
٢٥/٦/٢٠١٨

ذكرت (أ ، ب /٣
) كأمثلة

معاونیه شؤون معامل 
الكوفة/السمنت الجنوبیة

في ) ٨٢٣٢(٧٤٣٦٦٣٤٩٩
٢٢/٤/٢٠١٨

أ/٦

الشركة العامة للسمنت 
بابل/العراقیة 

في ) ٨٥٤٣(٢٠٩١٦٤
٢٤/٤/٢٠٢٨

ب/٤

الشركة العامة للفحص 
والتأهیل الهندسي

في ) ١٠٦٠١(- ٤٩٠٦
٢٢/٥/٢٠١٨

ب، جـ/٨

الشركة العامة لنظم 
المعلومات

في ) ١٣٤٢٣(١٩٧٣٢٢٩٠
٢٨/٦/٢٠١٨

ثانیاً /٨

النفط

في ) ٨٦٠٣(٤٥٥٤المركز الثقافي النفطي
٢٥/٤/٢٠١٨

أ/٩

في ) ٨٤٤٦(- ٤٣دار الضیافة
٢٤/٤/٢٠١٨

ب/٥

في ) ١٠١٠٠(٩٣٠٢٣٢٥٢معهد التدریب النفطي
١٦/٥/٢٠١٨

٧

الكهرباء
المدیریة العامة إلنتاج 

الطاقة الكهربائیة 
وسطالفرات األ /

في ) ١٠١٥٨(-٢٨١
١٦/٥/٢٠١٨

٧



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٤٤(رقمجدول 
أرصدة السلف واألمانات الموقوفة والمدورة

السلفالجهةالوزارة

ملیون دینار/

األمانات

ملیون دینار/

رقم التقریر 
وتأریخه

تسلسل الفقرة في 
التقریر 

دائرة شؤون مجلس الوزراء مجلس الوزراء
اللجنة المشرفة على / واللجان

عمار محافظة دیالىإ

في ) ١١٨٠١(- ٣١٩
٣/٦/٢٠١٨

٢

في ) ١٠٠٩١(- ٤المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان
١٦/٥/٢٠١٨

أ/٥

في ) ١١٣٢٤(- ٥٠٧٢- رئاسة الجمهوریة
٢٩/٥/٢٠١٨

أ/٤

في ) ٧٩٤٠(٤٥٥٨الهیئة الوطنیة لالستثمارمستقلةهیئات 
١٧/٤/٢٠١٨

)٥(و )أ/٤(

في ) ١٠٠٨٧(١٥٠- المحكمة االتحادیة العلیا
١٦/٥/٢٠١٨

٦

في ) ٩٩٦٨(٢٤٧٨٣- قیادة قوات الشرطة االتحادیةالداخلیة
١٥/٥/٢٠١٨

٥

في ١١٩٣٣- ١٩٠٣٩حصاء الجهاز المركزي لإلالتخطیط 
٥/٦/٢٠١٨

الكتاب تضمن فقرة 
واحدة 

الهیئة العامة لتشغیل مشاریع الموارد المائیة
الري والبزل

في ) ١٢٥٤٣(١- 
١٣/٦/٢٠١٨

أ/٨

اإلسكاناإلعمارو

في ) ٨٤٣١(٨٩٧شغال والصیانة العامةدائرة األ
٢٤/٤/٢٠١٨

أ٤-أ ٣

في ) ٨٤٧٧(٨٣- سكاندائرة اإل
٢٤/٤/٢٠١٨

اوالً /أ/٦

٣في ) ٧٦٢٤(- ٧مجلس محافظة بابلمجالس المحافظات



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

١٠/٤/٢٠١٨

في ٢١٣٢٢٨- مجلس محافظة المثنى
٢٦/٦/٢٠١٨

أ-٥

المالیة

في ) ١٠٩٧٤(- ٨٢٤مركز الوزارة
٢٤/٥/٢٠١٨

١

في ١٢٩٦٢- ٩٧٦
٢١/٦/٢٠١٨

في ) ١٠٩٧٤(- ٣٤دائرة عقارات الدولة
٢٤/٥/٢٠١٨

٢

مقر الهیئة العامة للكمارك 
ومدیریة كمرك المنطقة الوسطى

في ) ١٠٩٧٤(- ٩٦٩
٢٤/٥/٢٠١٨

٢

في ) ١٠٩٧٤(- ٤٧٥الهیئة العامة للضرائب
٢٤/٥/٢٠١٨

أ/٣

في ) ٩٠٢٠(- ٧خزینة بابلمدیریة
٣٠/٤/٢٠١٨

أ/٥

وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي

- ٤٦٢جامعة واسط
في ) ٩٩٣٥(

١٥/٥/٢٠١٨
أ/٤

في ) ١٠٧٣٨(٦٢٣٢جامعة القاسم الخضراء
٢٣/٥/٢٠١٨

)٦(و ) أ/٥(

١٣٩- دائرة صحة كربالءمحافظة كربالء
في ) ٧٤٧٠(
٩/٤/٢٠١٨

أ/٥

مانة بغدادأ
- ١٩دائرة المتنزهات والتشجیر

)١٠٣٢١ (
١٧/٥/٢٠١٨في

أ/٥

- ١٠٧٧دائرة المشاریع
في ) ١٠٣٢٣(

١٧/٥/٢٠١٨
أ/٥



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

- ٦٧٣شرفبلدیة النجف األشرفمحافظة النجف األ
في ) ٨٨١٧(

٢٩/٤/٢٠١٨
أ/٦

وقافدواوین األ 
وقاف الدیانات المسیحیة أدیوان 
یزیدیة والصابئة المندائیةواآل

٩٣ -
في ) ١١١٨٠(

٢٧/٥/٢٠١٨
٤

محافظة بابل
٢٣٢٤- دائرة صحة بابل

في ) ٩٢٤٣(
٦/٥/٢٠١٨

أ/٥

- ٨٧٣مدیریة زراعة محافظة بابل
في ) ١١١٥٩(

٢٧/٥/٢٠١٨
٦

محافظة ذي قار
٩٧١٨٧٧٦٩دائرة صحة محافظة ذي قار

في ) ١٠٧٦٤(
٢٣/٥/٢٠١٨

)د/٧(و ) ج/٦(

- ١١١٢قضیة والنواحيبلدیات األ
في ) ١٣٣٢٧(

٢٧/٦/١٢٠١٨
٧

- ٩المقرمحافظة واسط
في ) ١٣٠٧٧(

٢٥/٦/٢٠١٨
١

)٤٥(جدول رقم 
رصدة المدینة والدائنة المخالفة لطبیعتهااأل 

أرصدة مدینةالجهةالوزارة

ملیون دینار

أرصدة دائنة

ملیون دینار

تسلسل الفقرة في التقریر وتأریخهرقم التقریر 

االسكان
في ) ٨٤٧٧(٨٧٦- دائرة االسكان

٢٤/٤/٢٠١٨
اوالً /أ/٦

الشركة العامة لتجارة التجارة
السیارات والمكائن

في )٨٠٣٣(٨٩٢٧٧٨١٢٨٢
١٨/٤/٢٠١٨

د/٦

وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي

في ) ٩٩٣٥(٦٥- جامعة واسط
١٥/٥/٢٠١٨

ب-٥



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

الشركة العامة للصناعات الصناعة 
نشائیةاإل 

هـ/٢/٥/٢٠١٨١٠في ) ٩٠٨٣(١٣٢٢١٨

الشركة العامة للسمنت 
بابل /العراقیة 

في ) ٨٥٤٣(٢١١٢
٢٤/٤/٢٠١٨

ب/٤

الشركة العامة للصناعات 
المطاطیة واإلطارات 

دیوانیة /

في ) ١٣٠٩٨(- ٢٣
٢٥/٦/٢٠١٨

جـ /٣

المدیریة العامة إلنتاج الكهرباء
الطاقة الكهربائیة الوسطى 

في ) ١٢٩٦٣(٦٤٥٣- 
٢١/٦/٢٠١٨

هـ/٣

)٤٦(ول رقم دج
أرصدة السلف واألمانات المخالفة لطبیعتها

السلفالجهةالوزارة

ملیون /
دینار

األمانات

ملیون /
دینار

تسلسل الفقرة في التقریر رقم التقریر  وتأریخه

الهیئة العامة لتشغیل المائیةالموارد
ذي /مشاریع الري والبزل

قار

أ/٢٩/٤/٢٠١٨٣في)٨٧٩٧(٢٨٥٢٣١

ب/٢٤/٥/٢٠١٨٣في )١٠٩٧٤(- ٣١٨دائرة عقارات الدولةوزارة المالیة

وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي

ب/١٥/٥/٢٠١٨٥في )٩٩٣٥(٩٢٤٨جامعة واسط

ج/٢١/٦/٢٠١٨٦في )١٢٩٥٠(١٧--- واسطدائرة صحة محافظة واسط



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٤٧(جدول رقم 
السیارات واآللیات المنسبة للغیر

رقم الفقرة في رقم وتاریخ التقریرالتفاصیلالعددالجهةالوزارة
التقریر

عجلة مختلفة األنواع من قبل ) ٤٣(تم تنسیب ٤٣مدیریة شرطة بابلالداخلیة
وزارة الداخلیةالمدیریة للعمل خارج نطاق 

ثالثاً /ج/٩/٤/٢٠١٨٥في )٧٥٣٩(

لى جهات خارجیة إعجلة ) ١٨(تم تنسیب ١٨مدیریة الدفاع المدنيالداخلیة
وداخلیة

رابعاً /د/٧/٥/٢٠١٨٣في )٩٣٣١(

الثقافة

٢٦/٤/٢٠١٨٣في )٨٧٥٤(لى دیوان الوزارةإمنسبة ٥مكتب المفتش العام

ودائرة السینما )  ٣(لى مقر الوزارةإمنسبة ٥دائرة العالقات الثقافیة
و رئیس لجان ) ١(والمسرح قسم الفنون بصرة 

)١(بداعیة المدن اإل

في )١٠٨٥٩(
٢٣/٥/٢٠١٨

جـ–١

الموارد 
المائیة

مدیریة الموارد المائیة 
ذي قار/

ثانیاً /ب–٢٩/٤/٢٠١٨٢في ) ٨٧٩٧(لى مجلس محافظة ذي قارإمنسبة ١

عمار اإل
سكانواإل

شغال دائرة األ
والصیانة العامة

ثانیاً –٢٤/٤/٢٠١٨٥في )٨٤٣١(منسبة الى مقر الوزارة٥

الشركة العامة للنقل النقل
البري

بلغ عدد السیارات المملوكة للشركة منسبة الى ٧
مقر الوزارة

في ) ١٢٦١٧(
١٤/٦/٢٠١٨

١/ثامناً -٦

الشركة العامة لتجارة التجارة
الغذائیةالمواد 

السیارات المسروقة إثناء العملیات اإلرهابیة ولم ١٤
ثانیاً /أ/٥/٤/٢٠١٨٤في )٧٢١٨(تتخذ اإلجراءات اإلداریة والقانونیة بهذا الخصوص  

دائرة بلدیة مركز مانة بغدادأ
الرصافة

ذكرت (٣
)مثلةأك

نتاجیة ،دائرة دائرة الوحدات اإل ( لىإسیارات منسبة 
جراء إي أمن سنوات سابقة دون اتخاذ )التصامیم

لیاتبصددها الستعادة تلك اآل

والً أ/ـ هـ ٢٦/٤/٢٠١٨٢في )٨٧٥١(

دواوین 
وقافاأل 

وقاف الدیانات أدیوان 
یزیدیة المسیحیة واآل

والصابئة المندائیة

وقاف خالل السنة لى دیوان األ إسیارات منسبة ٤
سیارات فائضة عن حاجتهمما یؤشر وجود 

ج-٦/٥/٢٠١٨٣في )٩٢٤٧(



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

محافظة 
ذي قار

دائرة صحة محافظة 
ذي قار

عادتها إخرى لم یتم ألى جهات إسیارات منسبة ٦
و كتب أواالستفادة منها علما انه التوجد محاضر 

استالم لهذه السیارات من قبل الجهات المنسبة 
لیهاإ

في )١٠٧٦٤(
٢٣/٥/٢٠١٨

هـ-٨

قضیة بلدیات األ
والنواحي في محافظة 

ذي قار

في )١٣٣٢٧(لى جهات مختلفةإمنسبة ٥
٢٧/٦/٢٠١٨

أ-٤

محافظة 
واسط

٥٩المقر

٦٧

لى بلدیة الكوت إلیات قامت المحافظة بتنسیب اآل
مع سائقیها

لى إنواع األ ةقیام المحافظة بتنسیب سیارات مختلف
خرىأجهات 

أوالً -٣/٦/٢٠١٨١في ١١٧٨٩

ـــــــــــــدریب الكهرباء  ـــــــــــــرة الت دائ
والتطویر 

ــتم اســتعادة ٣٧ ــم ی ــوزارة ) ٣٧(ل ــى ال ســیارة منســبة ال
ودوائر الدولة

٣/٦/٢٠١٨٢في ) ١١٨٠٣(

الشركة العامـة لتأهیـل 
ــــــــة  منظومــــــــات الطاق

الكهرباء  

ــى ١١ ــم الشــركة باســتعادة الســیارات المنســبة ال ــم تق ل
.جهات مختلفة في وزارة الكهرباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ) ١٠٣٧٩( ف
٢٠/٥/٢٠١٨

أ/٢

ــــــــــة العامــــــــــة  المدیری
نتـــــــــــــاج الطاقـــــــــــــة إل 

الكهربائیة 

الـى مدیریـة نقـل الطاقـة ) ١(تم تنسـیب الیـة عـدد ١
.لمنطقة الفرات االعلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ) ١٢٩٦٣( ف
٢١/٦/٢٠١٨

هـ/٧

النفط

وتنسیبها ) ٤(سیارات عدد رقیام الشركة باستئجا٤شركة نفط ذي قار
.قارفرع ذي/لى مكتب المفتش العام إ

جـ-٢٤/٤/٢٠١٨١في ) ٨٥٣٨(

لى جهات إنواع منسبة سیارة مختلفة األ ) ١٦٠(١٦٤شركة نفط الجنوب 
.خرى منذ سنوات سابقة أ

حزاب ومنظمات لم یتم ألى إسیارات منسبة ) ٤(
.ذكرها في كتاب الشركة

هـ، و-١٧/٤/٢٠١٨٢في ) ٧٩٨٠(

شركة توزیع 
المنتجات النفطیة 

لى جهات إمقطورة منسبة ) ١٢(رة و سیا) ٨٢(٩٤
خرى أ

في ) ١٠٥٢٣(
٢١/٥/٢٠١٨

١٨



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٤٨(جدول رقم 
السیارات واآللیات المسروقة التي لم یتم حسمها

لى تشكیالت إسیارة عائدة لها ) ٣٢(تم تنسیب ٣٢شركة تعبئة الغاز 
الوزارة ومنذ سنوات سابقة 

رابعًا - أ/٥/٦/٢٠١٨٥في ) ١١٩٧٣(

الصناعة 

الشركة العامة 
نشائیة للصناعات اإل 

لم یتم استعادة السیارة المنسبة الى وزارة الصناعة ١
٢٠١١/والمعادن منذ سنة 

ثانیًا -ب/٢/٥/٢٠١٨٨في ) ٩٠٨٣(

لى مقر إسیارات المنسبة ) ٧(لم یتم استعادة ٨شركة الفارس العامة 
.خرىأوزارة الصناعة والمعادن وجهات 

.لى المفتش العام في الوزارةإسیارة منسبة )١(

في ) ١٠٩٩٧(
٢٤/٥/٢٠١٨

د ، هـ/٢

الشركة العامة 
لألنظمة االلكترونیة 

لى وزارة الصناعة والمعادن إسیارات ) ٣(عارة إتم ٣
عداد التقریر الرقابيإعادتها لغایة تاریخ إولم یتم 

في ) ١٢٩٥٢(
٢١/٦/٢٠١٨

١٠

الشركة العامة 
للسمنت العراقیة 

والمعادن لى وزارة الصناعة إسیارة منسبة ) ١٢(١٢
.ومكتب المفتش العام في الوزارة

اوًال /ب/٢٨/٢٠١٨١في ) ١٣٤٦٧(

رقم التقریر التفاصیل العددالجهةالوزارة
وتاریخه 

تسلسل الفقرة في 
التقریر 

دائرة بلدیة مركز مانة بغدادأ
الرصافة

حسـم  تـم لیة آ) ١٦(منها٥٢
ــل الشــعبة هاقضــایا مــن قب

ـــــــــــــة والمتبقـــــــــــــي  القانونی
لیة لم یتم حسم آ)٣٦(منها

.قضایاها 

في ٨٧٥١
٢٦/٤/٢٠١٨

رابعاً -هـ-٢

ــرة المشــاریع ٢٠دائرة المشاریع ــام دائ عــدم قی
بحسـم المجــالس التحقیقیــة 

لیــات التــي تــم الخاصــة باآل
ســرقتها مــن مــوقعي بلــد و

عصـابات النباعي مـن قبـل
رهـــابي ولـــم یـــتم داعـــش اإل 

في ١٠٣٢٣
١٧/٥/٢٠١٨

تاسعاً - ٣



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

.حسم الموضوع

مدیریة ماء سكاناإل
نینوى

جاري التحقیـق بخصوصـها ٣٢٢
مــن قبـــل المدیریــة وجهـــاز
مكافحــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــرقة 

ان الســـــــــــــــــــــــــــیارات،علماً 
ســیارة وآلیــة)٦٤(ضــمنها

ـــدة للشـــطب ـــل كانـــت مّع قب
.حداثاأل

في )٧٣٦١(
٨/٤/٢٠١٨

ج -٣

الشركة العامة الزراعة
للتجهیزات 
الزراعیة

لـــــم تقـــــم الشـــــركة بتقـــــدیم ٤
صولي فـي المحـاكم أإخبار 

المختصـــــــــــة بالســـــــــــیارات 
المســـــــروقة للفـــــــرع فــــــــي 

محافظة نینوى

في )١٠١٧٤(
١٧/٥/٢٠١٨

١

ة الكھرباء

الفنیةوالورش

سیارة مفقودة وال توجد )١(٢
معلومات عنها ةأی

ســــیارة مســــروقة منــــذ )١(
ــــاص ٢٠٠٦ســــنة  ــــوع ب ن
) ١٩٩٦(مودیل 

في ) ٩٠٩٠(
٢/٥/٢٠١٨

ب- أ/٨

والتطویر
ـــــتم حســـــم موضـــــوع ١ ـــــم ی ل

الســـــیارة المســـــروقة نـــــوع 
ب مودیـــــل آبیـــــك /تویوتـــــا 

/٢٠٠٩

في) ١١٨٠٣(
٣/٦/٢٠١٨

جـ/٨



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٤٩(جدول رقم 
التجاوز على ممتلكات الدولة

تسلسل الفقرة في رقم التقریر وتاریخهالتفاصیلالعددالجهةالوزارة
التقریر 

الدفاع

جمعیة بناء المساكن 
للضباط

قطعتي ارض وملعب ریاضي خماسي في ٣
بغداد عائد للجمعیة متجاوز علیها من قبل 

المواطنین

في ) ٩٣٧٧(
٧/٥/٢٠١٨

د/٥

جمعیة بناء المساكن 
للضباط

عقارات عائد ) ٥(وقطع أراضي ) ٧(وجود ١٢
للجمعیة متجاوز علیها من قبل المواطنین 

)نباربغداد، البصرة، األ (ودوائر الدولة في 

في ) ٩٣٧٧(
ز/٥،هـ/٧/٥/٢٠١٨٥

مدیریة الحوانیت 
العسكریة

السالم متجاوز علیه حالیا معرض حوانیت٤
من قبل بعض المواطنین

یة القدیمة و بنایة مدیریة الحوانیت العسكر 
الى معرضین في شارع فلسطین إضافة 

عائدین للمدیریة في الغزالیة والوزیریة

في ) ٩٧٣٦(
١٠/٥/٢٠١٨

و )ثانیاً - أ/٤(
)ج/٤(و) ب/٤(

العقـــار المـــرقم لـــم یـــتم رفـــع التجـــاوز علـــى ٢٩مدیریة شرطة البصرةالداخلیة
ــــة ) ٢٦٢/٢( ــــلســــوق المدین أحــــد مــــن قب

حكــم قضــائي بــالرغم مــن صــدور المــواطنین 
تعـــــــــود ســـــــــكنیةدار) ٢٨(وبخصوصـــــــــه

العقــــــار المــــــرقم للمدیریــــــة مشــــــیدة علــــــى
)٢٠٧١/١٢٩٦٧(

ـــــــــــــــــــــي ) ١١٧٦٣( ف
٣/٦/٢٠١٨

)ط/٣(و )ح/٣(

االسكان 
واالعمار 
والبلدیات 

/مدیریة بلدیات البصرة
الزبیربلدیة 

التجـــاوزات فـــي البلدیـــة والتـــي تمثـــل البنـــاء ١٧٠٣٠
ــة منهــا ) ١٧٠٢٨(الســكني ) ٥٤٦٣(مخالف

تجاوز من ) ٢(ومخالف لالستعمال السكني
.بنیتهاأدوائر الدولة على بعضقبل 

فــــــــــــــــــــــــــي ) ٩٨١١(
١٤/٥/٢٠١٨

)د-ب(٢

مدیریة بلدیة محافظة 
كربالء المقدسة

على أمالك البلدیة بأنواعها  مـن التجاوزات ٢١٧٧٠
دوائــر الدولــة علــى بعــضالمــواطنین و قبــل

ابنیتها

فــــــــــــــــــــــــــي ) ٧٠٣٩(
٣/٤/٢٠١٨

)ب–أ (١

مدیریة بلدیات میسان
المیمونةمدیریة بلدیة /

التجاوزات علـى التصـمیم األساسـي بالسـكن٧٠٢
التجــاوزات علــى أمــالك البلدیــة باإلشــغال ،

وغیرهاغیر القانوني

فــــــــــــــــــــــــــي ) ٨٥٣٦(
٢٤/٤/٢٠١٨

٥

مدیریة بلدیة محافظة 
المثنى 

) ٥٣٧(تجاوز على قطع اراضي بعدد٥٣٨
) ١(وبنایة 

في ١١٢٢٠
٢٨/٥/٢٠١٨

ح-١

للشركة العامة للنقل النقل
ريـــالب

راضـــــي والعقـــــارات وجـــــود تجـــــاوز علـــــى األ ٥
هــالي والبالغــة المملوكــة للشــركة مــن قبــل األ

ـــارات و ) ٥(عـــددها  راضـــي  دون اتخـــاذ أعق

ـــــــــــــــــــــي ) ١٢٦١٧( ف
١٤/٦/٢٠١٨

رابعاً /ثالثا–٦



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

ــةجــراءات القانونیــة الالزمــة الشــركة اإل إلزال
تلك التجاوزات

الموارد 
المائیة

الهیئة العامة لتشغیل 
مشاریع الري والبزل

العدد ) مثلةأ(
غیر محدد

مالك البلدیة بأنواعها  مـن أعلى التجاوزات 
دوائــر الدولــة علــى بعــضالمــواطنین و قبــل

بنیتهاأ

ـــــــــــــــــــــي ) ١٢٥٤٣( ف
١٣/٦/٢٠١٨

اوالً - أ/٩

الهیئة العامة لتشغیل 
/مشاریع الري والبزل

ذي قار

قبـل مـوظفین مـن دار متجاوز علیهـا ) ٢٢(١٦٦٤
بصورة غیر قانونیة ولـم تتخـذ في المدیریة
ـــة  ) ١٦٤٢(والقانونیـــةاإلجـــراءاتالمدیری

روائیــة مــن قبــل اإل التجــاوزات علــى األنهــر 
،بنـاء محـالت(الدوائر الحكومیة والمواطنین

بنـاء ،كشاكأتشید متنزهات و ،بناء مضیف
)وغیرها مصرف الرافدین

)٨٧٩٧ (
٢٩/٤/٢٠١٨في

ط/٥اوًال ، - أ/٢

زراعة محافظة مدیریةالزراعة
ارقذي

ـــــة بحـــــق تعـــــدم إ٢ خـــــاذ اإلجـــــراءات القانونی
المتجــاوزین علــى بعــض المســقفات العائــدة

مسـقف (إلى مدیریة زراعة محافظـة ذي قـار
)مسقف مدینة الصدر، الفضلیة 

فــــــــــــــــــــــــــي ) ٨٢٥٨(
٢٢/٤/٢٠١٨

ج-٤

دائرة بلدیة مركز مانة بغدادأ
الرصافة

ــم التجــاوز علیهــا مــن قبــل قطــع األ ٤٤ راضــي ت
خرىأهالي ومن قبل جهات األ

فــــــــــــــــــــــــــي ) ٨٧٥١(
٢٦/٤/٢٠١٨

)اوال/ز/٢(

محافظة 
بغداد

المدیریة العامة لتربیة 
ولىالرصافة األ /بغداد

ـــات المدیریـــة٧٦ مـــدارس ( تجـــاوز علـــى ممتلك
)،قطعة ارض

فــــــــــــــــــــــــــي ) ٩٠٣٠(
٢/٥/٢٠١٨

ج/٦

محافظة 
دیالى

محطـات (إجمالي التجاوزات الكبیرة والمتمثلة٧٦٣مركز المحافظة
علـى )الخ...،)تحلیة، معامل، غسیل سیارات

الخطوط الناقلة وشبكات الماء الصافي

فــــــــــــــــــــــــــي ) ٩٠٦٠(
٢/٥/٢٠١٨

ب-١

٣مدیریة ماء دیالى

٤

زالـة إمالك المتجـاوز علیهـا ولـم یـتم عدد األ
التجاوز

للمدیریـــــة مشـــــغولة مـــــن قبـــــل دور تابعـــــة 
مــــوظفین محــــالین علــــى التقاعــــد او ورثــــة 

متوفي

فــــــــــــــــــــــــي )  ٨٦٩٢(
٢٦/٤/٢٠١٨

أ/٣

محافظة 
واسط

عـــــدد المتجـــــاوزین علـــــى الـــــدور الســـــكنیة ١٣دائرة صحة واسط
المملوكة للدولة

ـــــــــــــــــــــي ) ١٢٩٥٠( ف
٢١/٦/٢٠١٨

هـ/٥

لم یحدد المقر
العدد

ـــــــــــــــــــــي ) ١١٧٨٩(وجود تجاوزات على دور ف
٣/٦/٢٠١٨

ب/٣

محافظة 
ذي قار

قضیة بلدیات األ
والنواحي في المحافظة

زالــــــة المؤسســــــات البلدیــــــة كافــــــة إعــــــدم ٩٨٦١
مالكهـــا وبلغـــت أالتجـــاوزات الحاصـــلة علـــى 

)٤٦٩٧(عدد التجاوزات المرفوعة

ـــــــــــــــــــــي ) ١٣٣٢٧( ف
٢٧/٦/٢٠١٨

د/٣

ـــــــــــــــــــــي ) ١١١٥٩(لى المدیریةإمالك عائدة أ١٠٠مدیریة زراعة بابلمحافظة  هـ/٨ف



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

٢٧/٥/٢٠١٨بابل
لم یحدد مدیریة بلدیة الحلة

العدد
، تجــــاوزات علــــى ممــــرات ،جــــزرات وســــطیة

رصفة ، شوارعأ
فــــــــــــــــــــــــــي ) ٩٩٧٩(

١٥/٥/٢٠١٨
و ) أ/٢(و ) أ/١(
)و/٢(و ) ج٢(

المدیریة العامة إلنتاج الكهرباء
الطاقة الكهربائیة 

المنطقة الوسطى/

دور متجـــاوز علیهـــا فـــي محاطـــة ) ٤(٤٨
كهرباء سد سامراء من قبل المواطنین

دار متجـــــاوز علیهـــــا فـــــي ســـــد ) ٤٤(
منیةحمرین  من قبل القوات األ

في ) ٦٩١١(
١/٤/٢٠١٨

أ،ب/١

المدیریة العامة لتوزیع 
كهرباء الرصافة

في ) ١٢٤٥٣(حالة تجاوز على الشبكة الكهربائیة) ٢٣(٢٣
١٢/٦/٢٠١٨

جـ/١٠

بنیـــة وعقـــارات أحالـــة تجـــاوز علـــى ) ٥٨٠(٥٨٠شركة نفط الجنوبالنفط
الشــركة بمختلــف المواقــع الســكنیة لمحافظــة 

البصرة

في ) ٧٩٨٠(
١٧/٤/٢٠١٨

ط/٢

شركة توزیع المنتجات 
النفطیة

م أ) ١/٨(رض المرقمة تجاوز على قطعة األ ١
ـــل  الكبـــر والغـــزالن المتجـــاوز علیهـــا مـــن قب

مانة بغدادأ

في ) ١٠٥٢٣(
٢١/٥/٢٠١٨

٧

الشركة العامة الصناعة
نشائیةللصناعات اإل 

ما زالـت التجـاوزات الحاصـلة مـن قبـل الغیـر غیر محدد
راضــي ومبــاني أعلــى ممتلكــات الشــركة مــن 

مستمرة

)٩٠٨٣ (
٢/٥/٢٠١٨

ب/٨

ــــــي صــــــوب الشــــــامیة ) ١٥(١٥ور العامةأُ شركة  دار ســــــكنیة ف
متجاوز علیها من قبل مـوظفي مدیریـة مـاء 

ذي قار

في ) ٩١٥٨(
٦/٥/٢٠١٨

١١

الشركة العامة 
للصناعات المطاطیة 

النجف / طارات واإل
شرفاأل

ـــار المـــرقم ١ ـــي محافظـــة ) ٣٧٧١٦/٤(العق ف
حـي السـالم تـم التجـاوز علیـه مــن /النجـف

شرفقبل مدیریة تربیة النجف األ

في ) ٨٩١١(
٢٩/٤/٢٠١٨

ب/١

الشركة العامة للسمنت 
بابل/العراقیة 

ــه ٢ ــارات متجــاوز علی ــل جهــة عق مــن قب
القطعــــــــــــــة المرقمــــــــــــــة (خارجیــــــــــــــة 

العجیمـــــي  ومـــــواطنین) ١٦م/١٢/٤٠
القطعــــــــــــة المرقمــــــــــــة (متجــــــــــــاوزین

العجیمي) ١٦م/١٢/١٠(

في ) ٨٥٤٣(
٢٤/٤/٢٠١٨

جـ/٦



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٥٠(جدول رقم 
حصة الخزینة من اإلرباحعدم تسدید 

)٥١(جدول رقم 
كشـف التدفـق النقــديمخالفات إعداد 

رقم التقریر البیانأسم الجهةالوزارة
وتاریخه

تسلسل الفقرة 
في التقریر 

وزارة التعلیم 
العالي والبحث 

العلمي

جامعــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــرات 
ـــــیم صـــــندوق /األوســـــط التعل

العـــالي فـــي المعهـــد التقنـــي 
بابل

ـــدي إعـــدم  ـــدفق النق عـــداد كشـــف الت
) ٧(وفـــق القاعـــدة المحاســـبیة رقـــم 

١٩٩٦/لسنة

فــــــــــي ) ٧٠٤٦(
٣/٤/٢٠١٨

ج-١

كشـــف التـــدفق النقـــدي خالفـــاً عـــداد إريـــللشركة العامة للنقل البالنقل
)٧(للقاعــــــــدة المحاســــــــبیة رقــــــــم

١٩٩٦/لسنة

ـــــي ) ١٢٦١٧( ف
١٤/٦/٢٠١٨

أ-١

ــــــاج الشركات ــــــة إلنت الشــــــركة العراقی
وتسویق اللحوم والمحاصـیل 

الحقلیة

كشــف التــدفق النقــدي خالفــاً عــداد إ
للقاعــــــــــــــــــــدة المحاســــــــــــــــــــبیة 

١٩٩٦/لسنة)٧(رقم

ـــــي ) ١٠٤٣٨( ف
٢٠/٥/٢٠١٨

أ-١

العــراق للنقــل / شــركة بغــداد
العام واالستثمارات العقاریة

كشــف التـــدفق النقــدي خالفـــاً عــداد إ
للقاعـــــــــدة المحاســـــــــبیة رقــــــــــم 

فــــــــــي ) ٩٩٨٦(
١٥/٥/٢٠١٨

أ-١

ملیون /المبلغ الجهةاسم الوزارة
دینار

في ةفقر تسلسل الرقم وتاریخ التقریر
التقریر 

/سنةحصة (٦٣٥مدیریة الحوانیت العسكریةالدفاع
٢٠١٦(

في ) ٩٧٣٦(
١٠/٥/٢٠١٨

ج/٦

المدیریة العامة للفحص والورش الكهرباء 
الفنیة 

في ) ٩٠٩٠(٢٨١
٢/٥/٢٠١٨

أ/٦

الشركة العامة للصناعات المطاطیة الصناعة 
النجف/طارات واإل

في ) ٨٩١٤(٢٢١٦
٢٩/٤/٢٠١٨

د/١١

في ) ١٣٤٢٣(٥٨٩الشركة العامة لنظم المعلومات 
٢٨/٦/٢٠١٨

سادسًا /٨



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

١٩٩٦/لسنة)٧(
المدیریــــة العامــــة للفحــــص الكهرباء

والورش الفنیة
قــدي عــداد كشــف التــدفق النإلــم یــتم 

ــــم ــــًا للقاعــــدة المحاســــبیة رق )٧(وفق
١٩٩٦/لسنة

فــــــــــي ) ٩٠٩٠(
٢/٥/٢٠١٨

ب/١

التــدفق النقــدي عــداد كشــف إلــم یــتم المركز الثقافي النفطي النفط 
ــــموف ــــًا للقاعــــدة المحاســــبیة رق )٧(ق

١٩٩٦/لسنة

فــــــــــي ) ٨٦٠٣(
٢٥/٤/٢٠١٨

١

لمتطلبــــــات عـــــداد الكشـــــف خالفـــــاً إشركة تعبئة الغاز 
) ٧(القاعــــــــــدة المحاســــــــــبیة رقــــــــــم

١٩٩٦/لسنة

ـــــي ) ١١٩٧٣( ف
٥/٦/٢٠١٨

أ/١

لمتطلبــــــات عـــــداد الكشـــــف خالفـــــاً إمعهد التدریب النفطي 
)٧(القاعــــــــــدة المحاســــــــــبیة رقــــــــــم

١٩٩٦/لسنة

ـــــي ) ١٠١٠٠( ف
١٦/٥/٢٠١٨

أ /١

الصناعة 
الشـــركة العامـــة للصـــناعات 

نشائیة اإل 
عــداد كشــف التــدفق النقــدي إلــم یــتم 

) ٧(وفقـــًا للقاعـــدة المحاســـبیة رقـــم 
١٩٩٦/لسنة

فــــــــــي ) ٩٠٨٣(
٢/٥/٢٠١٨

١

قــدي عــداد كشــف التــدفق النإلــم یــتم ور العامة أُ شركة 
ــــًا للقاعــــدة المحاســــبیة ــــموفق )٧(رق

١٩٩٦/لسنة

فــــــــــي ) ٩١٥٨(
٦/٥/٢٠١٨

أ/١

الشـــركة العامـــة للصـــناعات 
طارات المطاطیة واإل

ــــام الشــــركة بإعــــداد كشــــف  عــــدم قی
ـــــــًا للقاعـــــــدة  ـــــــدي وفق ـــــــدفق النق الت

١٩٩٦/لسنة)٧(المحاسبیة رقم 

فــــــــــي ) ٨١٩٤(
٢٩/٤/٢٠١٧

ب/١

الشــــــركة العامــــــة للفحــــــص 
والتأهیل الهندسي 

ــــام الشــــركة بإعــــداد كشــــف عــــدم قی
ـــــــًا للقاعـــــــدة  ـــــــدي وفق ـــــــدفق النق الت

١٩٩٦/لسنة)٧(المحاسبیة رقم 

ـــــي ) ١٠٦٠١( ف
٢٢/٥/٢٠١٨

ب/١

)٥٢(جدول رقم 
سجل التوحیـــدمخالفات 

تسلسل الفقرة في رقم التقریر وتاریخهالتفاصیلأسم الجهةاسم الوزارة
التقریر 

رئاسة 
الجمهوریة

لــم یــتم المصــادقة علــى ســجل - 
التوحید

في ) ١١٣٢٤(
٢٩/٥/٢٠١٨

١

هیئات 
مستقلة

في ) ١٠٠٨٧(سجل التوحیدقدیملم یتم تالمحكمة االتحادیة العلیا
١٦/٥/٢٠١٨

١

١في ) ١٢٥٥٤(سجل التوحیدقدیملم یتم تالهیئة العلیا للحج والعمرة



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

١٣/٦/٢٠١٨

سكاناإل
لــم یــتم المصــادقة علــى ســجل سكاندائرة اإل

االســتثماریة لســنة الموازنــة 
/٢٠١٥

في ) ٨٤٧٧(
٢٤/٤/٢٠١٨

أ/١

ذيزراعة محافظة مدیریةالزراعة
ارق

لم یتم المصادقة علـى السـجل
٢٠١٦

في ) ٨٢٥٨(
٢٢/٤/٢٠١٨

١

لم یتم المصادقة علـى السـجلمكتب المفتش العاموزارة الثقافة
٢٠١٦

في ) ٨٧٥٤(
٢٦/٤/٢٠١٨

١

دار المأمون للترجمة 
والنشر

في ) ٨٣١٤(یتم التقدیم لسجل التوحیدلم 
٢٣/٤/٢٠١٨

١

الهیئة العامة لتشغیل الموارد المائیة
مشاریع الري والبزل

لم یتم المصادقة علـى السـجل
للموازنــــــــة الجاریــــــــة لســــــــنة 

/٢٠١٥

في ) ١٢٥٤٣(
١٣/٦/٢٠١٨

أ-١

مجالس 
المحافظات 

هیأة االستثمار في محافظة 
شرف النجف األ

عــــدم مصــــادقة وزارة المالیــــة 
علــــــــــــى ســــــــــــجل التوحیــــــــــــد 

٢٠١٧/لسنة

في ٧٤٦٧
٩/٤/٢٠١٨

٤

لــم یــتم تزویــد الهیئــة الرقابیــة خزینة محافظة كربالءالمالیة
٢٠١٦/بسجل التوحید للسنة

في ) ٨٧٠٤(
٢٦/٤/٢٠١٨

١

هیأة التقاعد 
مدیریة تقاعد بابل/الوطنیة

لــم یــتم تزویــد الهیئــة الرقابیــة 
٢٠١٦/التوحید للسنةبسجل 

في ) ٩٦٣٤(
٩/٥/٢٠١٨

١

ــم یــتم مدیریة خزینة بابل رســال ســجل التوحیــد إل
لــــى وزارة المالیــــة للمصــــادقة إ

علیه

في ) ٩٠٢٠(
٣٠/٤/٢٠١٨

أ/١

وزارة التعلیم 
العالي والبحث 

العلمي

عــدم مصـــادقة ســـجل التوحیـــد جامعة واسط
مــــــــــن قبــــــــــل وزارة المالیــــــــــة 

)٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤(

في ) ٩٩٣٥(
١٥/٥/٢٠١٨

١

لم یتم مصـادقة سـجل التوحیـد دائرة صحة كربالءمحافظة كربالء
ـــــة  ـــــة الجاری الخـــــاص بالموازن

بسبب عـدم اكمـال ٢٠١٥لعام
ســجل التوحیــد مــن قبــل قســم 

ــــــــــــــر                                                                       ــــــــــــــي مق ــــــــــــــدقیق ف الت
وزارة المالیة

في ) ٧٤٧٠(
٩/٤/٢٠١٨

١

وقاف الدیانات أدیوان وقافدواوین األ 
یزیدیةالمسیحیة و اآل

والصابئة المندائیة

لم تتم المصادقة علـى السـجل 
٢٠٠٨/مـن(المذكور للسـنوات

ــــــة ــــــث تــــــم )٢٠١٤/ولغای حی
لـــــــى وزارة المالیـــــــة إرســــــاله إ

للمصـــــادقة علیـــــه ولـــــم یـــــتم 

في ) ١١١٨٠(
٢٧/٥/٢٠١٨

١



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

.عادتهإ
مدیریة زراعة محافظة محافظة النجف

النجف
ستحصـــال إلـــم تقـــم المدیریـــة ب

ــــى  ــــة عل مصــــادقة وزارة المالی
رصـــدة الموازنـــة االســـتثماریة أ

الظــــاهرة فــــي ســــجل التوحیــــد 
لعــــــــدم وجــــــــود تخصیصــــــــات 
للمشـــــــــــــاریع االســـــــــــــتثماریة 

.٢٠١٦/لعام

في ) ٩٩١٥(
١٤/٥/٢٠١٨

١

مجالس 
المحافظات 

لم یتم المصادقة على سجل مجلس محافظة المثنى
٢٠١٧/التوحید لسنة

في ١٣٢٢٨
٢٦/٦/٢٠١٨

١

المدیریة العامة للتربیة في محافظة واسط
محافظة واسط

ــــــة ســــــجل  ــــــم تقــــــدم المدیری ل
التوحیـــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــاص 

ــــــــــــــــــة (للحســــــــــــــــــابات الجاری
رســــال إبســــبب )واالســــتثماریة

ــــــــد للموازنــــــــة  ســــــــجل التوحی
.لى وزارة المالیةإاالستثماریة 

في ) ٩٢٠٧(
٦/٥/٢٠١٨

١

ــــــة ســــــجل مدیریة زراعة بابلمحافظة بابل ــــــم تقــــــدم المدیری ل
التوحیـــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــاص 

ــــــــــــــــــة (للحســــــــــــــــــابات الجاری
همارسالإبسبب )واالستثماریة

.لى وزارة المالیةإ

في ) ١١١٥٩(
٢٧/٥/٢٠١٨

٢

محافظة ذي 
قار

٢٠١٦رصــــدة أعــــدم ترحیــــل مدیریة صحة ذي قار
ــــــى وزارة إرســــــال الســــــجل إل  ل

.المالیة

في ) ١٠٧٦٤(
٢٣/٥/٢٠١٨

٣

الشركة العامة للصناعات الصناعة 
البتروكیمیاویة 

لم تتم المصادقة علـى السـجل  
الخــاص بــوزارة الصــناعة مــن 

.قبل وزارة المالیة

في ) ٧٢٠٢(
٥/٤/٢٠١٨

والَ أ- أ/٢

شركة توزیع المنتجات النفط 
النفطیة 

لــم یــتم تزویــد الهیئــة الرقابیــة 
ــــــد  المختصــــــة بســــــجل التوحی

٢٠١٣،٢٠١٤(للســــــــــنوات 
لـــى إرســـاله إبســـبب ) ٢٠١٥،

وزارة المالیة لغرض المصادقة 
.علیه 

في ) ٩٧٣٢(
١٠/٥/٢٠١٨

١

نابیب شركة خطوط األ 
النفطیة 

لم تتم المصادقة علـى السـجل 
لحسابات الموازنة االستثماریة 

وزارة مــن قبــل ٢٠١٥/للســنة 
.المالیة

في ) ١٢٦٦٣(
١٤/٦/٢٠١٨

أ/١



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٥٣(جدول 
عدم تسدید مبالغ استقطاعات التقاعد لهیئة التقاعد الوطنیة

في تسلسل المالحظةرقم التقریر وتاریخه)ملیون دینار(المبلغ اسم الدائرةاسم الوزارة
التقریر

مجلس 
الوزراء

المفوضیة العلیا 
لحقوق اإلنسان

في ) ١٠٠٩١(٢٧
١٦/٥/٢٠١٨

ب/٦

رئاسة 
الجمهوریة

في ) ١١٣٢٤(٣٣٧- 
٢٩/٥/٢٠١٨

ثانیاً - أ/٥

المدیریة العامة لتربیة محافظة بغداد
ولىالرصافة األ /بغداد

في ) ٩٠٣٠(٧٤٤٣
٢/٥/٢٠١٨

اوالً - ا-٥

محافظة ذي 
قار

دائرة صحة محافظة 
ذي قار

في ) ١٠٧٦٤(٧٨٥
٢٣/٥/٢٠١٨

هـ-٧

الصناعة 

العامة الشركة 
نشائیةللصناعات اإل 

في ) ٩٠٨٣(٢٢٣٣٠
٢/٥/٢٠١٨

ح/١٠

في ) ٩١٥٨(٣٠٦٢٥ور العامةأُ شركة 
٦/٥/٢٠١٨

ب/٤

الشركة العامة 
للصناعات المطاطیة 

النجف/طارات واإل

في ) ٨٩١٤(٢٩٧٠٥
٢٩/٤/٢٠١٧

هـ/١١

الشركة العامة 
للصناعات المطاطیة 

دیوانیة/طارات واإل

في ) ١٣٠٩٨(١٠٧٨٧
٢٥/٦/٢٠١٨

هـ/٣

الشركة العامة 
معمل /للسمنت العراقیة

سمنت بابلا

في ) ٨٥٤٣(١٤٣
٢٤/٤/٢٠١٨

د/٤

)٥٤(جدول رقم 
القروض المستلمة من وزارة المالیة

ملیون /المبلغ الجهةاسم الوزارة
دینار

تسلسل الفقرة في رقم التقریر وتاریخهالتفاصیل 
التقریر 

الشركة العامة للفحص الصناعة 
والتأهیل الهندسي 

مبالغ ممنوحة لها لتغطیة رواتب ٨٤٤٤
موظفیها 

في ) ١٠٦٠١(
٢٢/٥/٢٠١٨

١٠

المدیریة العامة لتوزیع الكهرباء 
كهرباء الرصافة 

صرف رواتب المنتسبین للسنوات ١٤٨٥٦٥
)٢٠١١،٢٠١٢،٢٠١٣،٢٠١٤

في ) ١٢٤٥٣(
١٢/٦/٢٠١٨

٩



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

)٥٥(رقم جدول 
عدم تقدیر اإلیرادات

في تسلسل المالحظةرقم التقریر وتاریخهالتفاصیلاسم الدائرةاسم الوزارة
التقریر

الداخلیة

قیادة قوات الشرطة 
االتحادیة

م تقدیر اإلیرادات المتوقعلم یت
جبایتها

ب/١٥/٥/٢٠١٨٢في ٩٩٦٨

لم تقم المدیریة بتخمین إیراداتها مدیریة شرطة بابل
المتوقع الحصول علیها

)أ/٣(٩/٤/٢٠١٨في ٧٥٣٩

محافظةشرطةمدیریة
ذي قار

تقم المدیریة بتخمین وتقدیر لم
المتوقع الحصول علیهااإلیرادات

)ب/٦(٨/٥/٢٠١٨في ٩٥٦٦

مجلس 
الوزراء

لم تقم المدیریة بتخمین إیراداتها المقر
المتوقع الحصول علیها

أوالً - أ/١٦/٥/٢٠١٨١في ١٠٠٩٣

المفوضیة العلیا 
لحقوق اإلنسان

لم تقم بتقدیر اإلیرادات المتوقع 
جبایتها

ب/١٦/٥/٢٠١٨٢في ١٠٠٩١

لم تقم المدیریة بتخمین إیراداتها هیئة األوراق المالیة
المتوقع الحصول علیها

ج/١٦/٥/٢٠١٨٢في ١٠٠٥٢

دائرة التنفیذ العدل
كربالء/العامة

مقدرة في عدم وجود إیرادات
المدیریة

١٥/٤/٢٠١٨٥في ٧٧٣٩

محافظة 
القادسیة 

مدیریة بلدیة مجاري 
الدیوانیة 

عدم الدقة بتقدیر اإلیرادات 
توقع جبایتهاالم

أ-٢٦/٦/٢٠١٨٦في ١١٦٢٨

مجالس 
المحافظات 

عدم الدقة بتقدیر اإلیرادات مجلس محافظة المثنى
توقع جبایتهاالم

في ١٣٢٢٨
٢٦/٦/٢٠١٨

ب-٢

رئاسة 
الجمهوریة

عدم الدقة بتقدیر اإلیرادات - 
توقع جبایتهاالم

هـ/٢٩/٥/٢٠١٨٢في ١١٣٢٤

جمعیة بناء مساكن الدفاع
للضباط

لم تقم المدیریة بتخمین إیراداتها 
المتوقع الحصول علیها

ج/٧/٥/٢٠١٨٣في ٩٣٧٧

الهیئة الوطنیة مستقلةهیئات 
لالستثمار

إیراداتها لم تقم المدیریة بتخمین 
المتوقع الحصول علیها

ثانیا- أ/١٧/٤/٢٠١٨١في ٧٩٤٢

سكانإلا
شغال والصیانة دائرة األ

العامة
ب-٢٤/٤/٢٠١٨١في ٨٤٣١یراداتعدم الدقة في تخمین اإل

ثانیا–ا /٢٤/٤/٢٠١٨٢في ٨٤٧٧یراداتعدم الدقة في تخمین اإلسكاندائرة اإل
للنقل العام /شركة بغدادالشركات

االستثمارات العقاریةو 
اوال-ب/١٥/٥/٢٠١٨٣في ٩٩٨٦یراداتعدم الدقة في تخمین اإل



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

الشركة العراقیة إلنتاج 
وتسویق المنتجات 

الزراعیة

ب-٤/٤/٢٠١٨٦في٧١٦٤یراداتعدم الدقة في تخمین اإل

للشركة العامة للنقل النقل
ريـــالب

ج- ١٤/٦/٢٠١٨٤في ١٢٦١٧یراداتعدم الدقة في تخمین اإل

ب-٢٦/٤/٢٠١٨٢في ٨٧٥٤یراداتعدم الدقة في تخمین اإلمكتب المفتش العامالثقافة
درا المأمون للترجمة 

والنشر
ب-٢٣/٤/٢٠١٨٢في ٨٣١٤یراداتعدم الدقة في تخمین اإل

وزارة التعلیم 
العالي والبحث 

العلمي

جامعة القاسم 
الخضراء

یرادات لم تقم الجامعة بتقدیر اإل
٢٠١٥/خالل السنة 

)أ- ٢(٢٣/٥/٢٠١٨في١٠٧٣٨

یرادات من قبل عدم تقدیر اإلجامعة واسط
الجامعة

١٥/٥/٢٠١٨٧في ٩٩٣٥

)والً أ- ١(٦/٥/٢٠١٨في ٩٢٤٣یراداتعدم الدقة في تقدیر اإلدائرة صحة بابلمحافظة بابل
محافظة ذي 

قار
قضیة والنواحي في ألا

المحافظة
الدقة في تقدیر عدم توخي 
یرادات اإل

)ب- ٨(٢٧/٦/٢٠١٨في ١٣٣٢٧

محافظة 
النجف 

شرفاأل

مدیریة زراعة النجف 
شرفاأل

عدم توخي الدقة في تقدیر 
یرادات اإل

١٤/٥/٢٠١٨٢في ٩٩١٥

)٥٦(جدول 
المتقابلةنظامیةالقیود العدم تنظیم 

في تسلسل المالحظةرقم التقریر وتاریخهالتفاصیلاسم الدائرةاسم الوزارة
التقریر

قیادة قوات الشرطة الداخلیة
االتحادیة

عدم تنظیم قیود نظامیة متقابلة 
بأقیام الموجودات الثابتة              

المشتراةوالمخزنیة

في )٩٩٦٨(
١٥/٥/٢٠١٨

أ/٦

مدیریة الموارد المائیة الموارد المائیة
ذي قار/

لم تجِر المدیریة القیود النظامیة 
رة على طالمتقابلة للسی

.موجوداتها الثابتة والمخزنیة

في ) ٨٧٩٧(
٢٩/٤/٢٠١٨

ل- ٥

المجمع 
العلمي العراقي

عدم تنظیم قیود نظامیة متقابلة المقر
بأقیام الموجودات المخزنیة 

في )٨٧٤٩(
٢٦/٤/٢٠١٨

ب-٣

وزارة 
التعلــــــــــــــــــــــــیم 

جامعــــــــــــــة القاســــــــــــــم 
الخضراء

عـــــــــــــدم قیـــــــــــــد الموجـــــــــــــودات 
المشــــــــــــــــــــــــــــتراة خــــــــــــــــــــــــــــالل 

فــــــــــــــــــــــــــي ) ١٠٧٣٨(
٢٣/٥/٢٠١٨

أ-٨



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

ـــــــــــــــــــــــــالي  الع
والبحــــــــــــــــــــــث 

العلمي

٢٠١٥و٢٠١٤/عـــــــــــــــــــــــــــــــامي
ضــــــــمن الحســــــــابات النظامیــــــــة 

لــــــى عــــــدم إضــــــافة إ،المتقابلــــــة 
بـــــــــــالموجودات جـــــــــــراء قیـــــــــــدإ

لیهـــــــا مـــــــن جامعـــــــة إالمحولـــــــة 
بابل

مدیریة بلدیات محافظة محافظة بغداد
بغداد

عدم تنظیم قید نظامي متقابل 
المخزنیة بقیمة الموجودات 

ظهارها في السجالتإل

في ) ١٢٣١٢(
١٠/٦/٢٠١٨

أ-٢

لم یتم قید الموجودات الثابتة دائرة صحة بابلمحافظة بابل
٢٠١٦/المشتراة في عام

بالحسابات النظامیة المتقابلة

في ) ٩٢٤٣(
٦/٥/٢٠١٨

أ-٦

المدیریة العامة إلنتاج الكهرباء 
الطاقة الكهربائیة 

المنطقة الوسطى /

یود متقابلة ظیم قلم یتم تن
المخزنیة للموجودات الثابتة و 

وخطابات الضمان 

في )١٠٢٨٢(
١٧/٥/٢٠١٨

ز/٥

الشركة العامة لألنظمة الصناعة 
االلكترونیة 

متقابلةقیودتنظیمیتملم
المخزنیةو الثابتةللموجودات

في ) ١٢٩٥٢(
٢١/٦/٢٠١٨

٩

)٥٧(جدول 
الدوائر على الغیر وبالعكسالدعاوى المقامة من قبل 

رقم التقریرالعددالتشكیلالوزارة
وتاریخه

تسلسل 
المالحظة في 

التقریر
جمالي إ

الدعاوى
الدعاوى المقامة من قبل 

الدائرة على الغیر
الدعاوى المقامة من 
قبل الغیر على الدائرة

غیر المحسومة
المحسومة

غیر المحسومة
المحسومة

جمعیة بناء المساكن الدفاع
للضباط

في ) ٩٣٧٧(٤٥٢١١٥٦٣
٧/٥/٢٠١٨

،) ب/١١(
)ج/١١(



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

هیئات
مستقلة

ــــــــــة  ــــــــــة الوطنی الهیئ
لالستثمار

في ) ٧٩٤٢(٦١٣٥-٢٤
١٧/٤/٢٠١٨

،) أ/٨(
)ب/٨(

الهیئة العلیا للحج 
مكتب /والعمرة

المفتش العام

في )١٢٥٥٤(- - ٢١٨١٣
١٣/٦/٢٠١٨

ج/٢

المفوضیة العلیا 
المستقلة 

بابل/لالنتخابات

في)٨٢٨٤(- - ٢٦٢٢٤
٢٣/٤/٢٠١٨

ح/٤

وزارة 
الثقافة

دار المأمون للترجمة 
والنشر

في )٨٣١٤(١- ٧- ٨
٢٣/٤/٢٠١٨

٧

الشركات

الشركة العراقیة 
إلنتاج وتسویق 
المنتجات الزراعیة

في ) ٧١٦٤(- - ٤١٣
٤/٤/٢٠١٨

١٤

العراقیة الشركة 
إلنتاج وتسویق

اللحوم والمحاصیل 
الحقلیة

في ) ١٠٤٣٨(٤- ٨- ١٢
٢٠/٥/٢٠١٨

)أ،ب/(١٤

المالیة

المصرف العراقي 
للتجارة

في ) ٨٩٢٨(٣٣- - ٦
٢٩/٤/٢٠١٨

)ج/١١(

دائرة عقارات 
فرع بابل/الدولة

في ) ١١١٣٨(٥٣٤١٣٢٧٩
٢٧/٥/٢٠١٨

)أ/٨(

هیأة التقاعد 
مدیریة /الوطنیة

تقاعد كربالء

في ) ٧٤٦٣(٣-٧-١٠
٩/٤/٢٠١٨

٣

الهیئة العامة 
للمناطق الحرة

في )١١٨٩٩(١- ٣- ٤
٥/٦/٢٠١٨

أ/٤

فرع /مصرف الرافدین
بیروت

في )١١٩٩٨(٥- - - ٥
٦/٦/٢٠١٨

١٥

مجالس 
المحافظات

مجلس محافظة 
دیالى

في )١٢٣٠٥(٢-٣-٥
١٠/٦/٢٠١٨

) ، زو/٧(

محافظة 
النجف 

شرفاأل

مدیریة بلدیة النجف 
شرفاأل

في ) ٨٨١٧(٣٠٤٩٥٦١١٥١٢٤
٢٩/٤/٢٠١٨

،والً أ- أ-٩
ثانیاً 

مدیریة زراعة 
محافظة النجف 

شرفاأل

في ) ٩٩١٦(٤١٤--١٨
١٤/٥/٢٠١٨

أ-٧



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

مانة أ
بغداد

في )١٠٣٢٣(١٥- ٦- ٢١دائرة المشاریع
١٧/٥/٢٠١٨

أ-٧

التعلیم 
العالي 
والبحث 
العلمي

جامعة المثنى
في) ٨٧٤٦(٩٣١٤١

٢٦/٤/٢٠١٨
أ-٨

محافظة 
دیالى

في ) ٨٦٩٢(٣-٤-٧مدیریة ماء دیالى
٢٦/٤/٢٠١٨

أ،ب-٤

محافظة 
بابل

في ) ٩٢٤٣(--١٠٦٤دائرة صحة بابل
٦/٥/٢٠١٨

،والً أ- أ-٨
ثانیاً 

مجالس 
المحافظات

مجلس محافظة 
المثنى

٢٦/٦/٢٠١٨٩في)١٣٢٢٨(١٣٣٢٥٢

محافظة 
المثنى

دائرة صحة محافظة 
المثنى

في ) ٨٥٣٩(١٥٨٥٦٤٨٥٣١
٢٤/٤/٢٠١٨

أ-٨

دیوان 
الوقف 
الشیعي

مدیریة الوقف 
دیالى/الشیعي 

في ) ٨٣٣٨(--٢-٢
٢٣/٤/٢٠١٨

٨

الكهرباء  

المدیریة العامة 
إلنتاج الطاقة 

الكهربائیة الوسطى

في ) ١٢٩٦٣(- - ٤- ٤
٢١/٦/٢٠١٨

أ/٦

المدیریة العامة 
للفحص والورش 

الفنیة 

في ) ٩٠٩٠(٩- ٢- ١١
٢/٥/٢٠١٨

١٣

المدیریة العامة 
لتوزیع كهرباء 

الرصافة 

في ) ١٢٤٥٣(١٠١٢٤١٧٢٧٣٣
١٢/٦/٢٠١٨

١٠

الصناعة

الشركة العامة 
للسمنت العراقیة 

بابل/

في ) ٨٥٤٣(١- ٦- ٧
٢٤/٤/٢٠١٨

ب /٦

ـــــــــة شـــــــــؤون  معاونی
الســــــــــمنت معامــــــــــل 
الكوفة /الجنوبیة

في ) ٨٢٣٢(- ٦١٤١
٢٢/٤/٢٠١٨

أ/١٤

ـــــــــ ة شـــــــــؤون معاونی
الســــــــــمنت معامــــــــــل 
النجف /الجنوبیة

في ) ٧٤٦٠(- - ٢- ٢
٩/٤/٢٠١٨

أ/٧

ب،أ/١٢في ) ٩٠٨٣(٢- ٧- ٩الشركة العامة 



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

٢/٥/٢٠١٨نشائیة للصناعات اإل 
في ) ١٠٩٩٧(٢- ١- ٣شركة الفارس العامة 

٢٤/٥/٢٠١٨
٧

النفط
في ) ١١٩٧٣(١٠- ١٠- ٢٠شركة تعبئة الغاز

٥/٦/٢٠١٨
ب،أ /١٣

معهد التدریب 
النفطي 

في ) ٩٠٨٠(٢- ١١- ١٣
٢/٥/٢٠١٨

أ/٣

)٥٨(جدول رقم 
منها أو التجاوز علیهاأو جزءاً ستغالل التخصیصات السنویة كالً إعدم 

تسلسل الفقرةرقم التقریر وتأریخهالجهةالوزارة

ب، د/ ٢٩/٥/٢٠١٨٢في )١١٣٢٤(- رئاسة الجمهوریة

مجلس الوزراء
أ/١٦/٥/٢٠١٨٢في )١٠٠٥٢(هیئة األوراق المالیة
المفوضیة العلیا 
لحقوق اإلنسان

أ/١٦/٥/٢٠١٨٢في )١٠٠٩١(

مستقلة
االتحادیة المحكمة 

العلیا
أ، ب/ ١٦/٥/٢٠١٨٢في ) ١٠٠٨٧(

الهیئة العلیا للحج 
والعمرة

١٣/٦/٢٠١٨٣في )١٢٥٥٤(

الهیئة العامة لتشغیل الموارد المائیة
مشاریع الري والبزل

اوالً - أ/١٣/٦/٢٠١٨٩في )١٢٥٤٣(

ب/١٠/٤/٢٠١٨١في )٧٦٢٤(مجلس محافظة بابلمجالس المحافظات
٩/٥/٢٠١٨٤في )٩٦٣٤(مدیریة تقاعد بابلالمالیة

دائرة عقارات 
فرع بابل/الدولة

ب/٤أ و /٢٧/٥/٢٠١٨٤في )١١١٣٨(

ج/٣٠/٤/٢٠١٨٢في )٩٠٢٠(مدیریة خزینة بابل
وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي
ب-٢٣/٥/٢٠١٨٢في )١٠٧٣٨(جامعة القاسم الخضراء

أ-١٥/٥/٢٠١٨٢في )٩٩٣٥(جامعة واسط

محافظة بابل
مدیریة زراعة محافظة 

بابل
٢٧/٥/٢٠١٨في )١١١٥٩(

٣



٢٠١٨تقریر الفصل الثاني 

٣٠/٦/٢٠١٨ولغایة ١/٤للفترة من 

تسلسل الفقرةرقم التقریر وتأریخهالجهةالوزارة

ثالثاً -٦/٥/٢٠١٨١في )٩٢٤٣(دائرة صحة بابل
المدیریة العامة للتربیة محافظة واسط

في محافظة واسط
وثانیاً اوالً - أ-٦/٥/٢٠١٨٢في )٩٢٠٧(

أ-٢٧/٥/٢٠١٨١في) ١١١٧١(دائرة بلدیة الكاظمیةمانة بغدادأ
٠
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