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)١٦- ١(

ولغایــــة ١/٤للفتــــرة مــــن ( الســــنة أشــــرت التقــــاریر الرقابیــــة التــــي أصــــدرها هــــذا الــــدیوان خــــالل الفصــــل الثــــاني مــــن
ــــالغ عــــددها ) ٣٠/٦/٢٠١٨ ــــر ) ٩٧٣(والب ــــم كمــــا {تقری ــــي الجــــدول رق ــــین ف ــــر) ١(مب ــــق مــــع التقری إســــتمرار }المرف

ــــا فــــي  ــــة وهــــي مالحظــــات تــــم ذكره ــــب اإلدارات الخاضــــعة للرقاب عــــدد مــــن المالحظــــات العامــــة والمشــــتركة فــــي أغل
-:تقاریرنا السابقة وكما مبین أدناه 

-:مخالفة القوانین واألنظمة والتعلیمات-١
-:٢٠٠٤/لسنة) ٩٥(قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقم -أ

الى هذا ٣١/١٢/٢٠١٧لم تقدم العدید من دوائر الدولة والشركات العامة بیاناتها المالیة للسنة المنتهیة في 
ل خالفًا للقانون اعاله في حین كان یتوجب تقدیمها قب٣٠/٦/٢٠١٨الدیوان لتدقیقها وبیان الرأي بها ولغایة

.المرفق مع التقریر) ٢(، وكما مبین في الجدول رقم ١/٢/٢٠١٨
-:) المعدل(٢٠١١/لسنة) ٣١(قانون دیوان الرقابة المالیة االتحادي رقم - ب

عدم جدیة بعض الوزارات والتشكیالت التابعة لها في تصفیة ومعالجة المالحظات الواردة في تقاریر - أوالً 
دي رغم تأكیداته ومتابعاته المستمرة، وعدم قیام البعض اآلخر بالرد على هذه دیوان الرقابة المالیة االتحا

من قانون دیوان الرقابة المالیة االتحادي ) رابعاً -٢(التقاریر األمر الذي یشكل مخالفة ألحكام المادة 
تقم باالجابة المرفق مع التقریر الوزارات والتشكیالت التي لم) ٣(المشار إلیه أعاله، ویبین الجدول رقم  

.على تقاریر الدیوان والمالحظات المبلغة بها
من خالل اجراءات المتابعة للتقاریر الرقابیة واالجابات الواردة من الجهات الخاضعة للرقابة اتضح بأن -ثانیاً 

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 المختص بدًال من االجابة 
على كامل التقریر، فضًال عن ان اغلب تلك االجابات ترد بتوقیع الجهة الخاضعة للرقابة أو احد اقسامها 

بالرغم من ان جمیع كتب دون توقیعها من قبل الوزیر المعني أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة 
إرسال تلك التقاریر من الدیوان هي بتوقیع رئیس الدیوان وان ذلك سیفوت الفرصة بعرض نتائج اعمال 

.الرقابة امام المسؤول االداري االعلى لغرض مواكبته لتطور أعمال وزارته والتشكیالت التابعة لها
مالیة غیر مستوفیة لمتطلبات إنجاز تدقیقها مما ات إستمرار العدید من االدارات في تزویدنا ببیان-ثالثاً 

.یستدعي اعادتها إلى هذه االدارات الستكمالها ومن ثم تعاد في خارج الموعد المحدد قانوناً 
-:) المعدل(١٩٩٧/لسنة) ٢٢(قانون الشركات العامة رقم-ج

سنوات سابقة باإلضافة إلى تجاوز على الرغم من ظهور نتیجة نشاط أغلب الشركات عجزًا مستمرًا من 
من رأسمالها، إال أن الوزارات المعنیة لم تقم بإعداد %) ٥٠(العجز المتراكم ألغلب تلك الشركات نسبة

من ) ١٤(تقویم اقتصادي وتقدیمه إلى مجلس الوزراء إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ذلك خالفًا للمادة
.لى ذلكأمثلة ع) ٤(القانون أعاله، والجدول رقم

-:تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة العامة الجاریة واالستثماریة-د
ــدوائر بصــرف مبــالغ مــن تخصیصــات الموازنــة االســتثماریة  ــة إســتمرت بعــض ال خالفــاً لتعلیمــات تنفیــذ الموازن

.أمثلة عن ذلكالمرفق مع التقریر) ٥(ألغراض اإلنفاق التشغیلي ، والجدول رقم ) الرأسمالیة(

الظواهر العامة والمشتركة:الفصل األول
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-:مخالفات تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة والقوانین والتعلیمات االخرى الخاصة بتنفیذ العقوده 
) ١٤(حالة عن التوقیع ضمن المدة البالغة مر اإلواأبصدور المبلغینحالة و المناقصین الفائزین باإلتأخر-أوالً 

لسـنة ) ٢(لیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم من تع) ب/أ/أوالً /١٠(یوم وبدون توجیه إنذار، خالفًا للمادة 
تسـهیل تنفیـذ أحكـام تعلیمـات تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم ) ٣(من الضـوابط رقـم ) ١٦(والمادة ٢٠١٤/
.أمثلة عن ذلك) ٦(، والجدول رقم ٢٠١٤/لسنة ) ٢(

من تعلیمات تنفیذ العقـود الحكومیـة رقـم ) ج-أوالً -٣(خالفًا للمادة ،التعاقد دون توفر التخصیص المالي-ثانـیاً 
) ٩٥(دارة المالیة والدین العام رقـم إلمن قانون ا) ٩(من القسم ) ٢(والفقرة ) المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(

، ٢٠٠٤/لســـنة ) ٨٧(مـــن قـــانون العقـــود العامـــة رقـــم ) ١٠(مـــن القســـم ) ب(والفقـــرة ٢٠٠٤/لســـنة 
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٧(والجدول رقم 

)١(مـن الضـوابط رقـم) ج(الشـركات المتعاقـد معهـا بتقـدیم أعمـال مماثلـة ، خالفـًا للفقـرة عدم قیام بعض -ثالثاً 
.على ذلكأمثلة)  ٨(، والجدول رقم ٢٠١٤/لسنة) ٢(الملحقة بتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

-٦(مثلیهم الحاضرین على محضر لجنة فتح العطـاءات خالفـًا للمـادةعدم توقیع مقدمي العطاءات أو م-اً رابع
) ٩(، والجدول رقـم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ٢-ح-خامساً 

.أمثلة على ذلك
ین هویات تسـجیل وتصـنیف المقـاولوأعدم قیام جهات التعاقد بالتأكد من صحة صدور شهادة التأسیس -اً خامس

من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ثامن عشر-٧(خالفًا للمادة ،العراقیین للجهات المتعاقد معها
.أمثلة على ذلك) ١٠(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة ) ١(

لتلـك آلخـر سـنة لمعرفـة الكفـاءة المالیـة الخاصة بالجهـات المتعاقـد معهـا الحسابات الختامیةعدم تقدیم -سادساً 
تسهیل تنفیـذ تعلیمـات تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم ) ١(من الضوابط رقم ) س/أوالً (الجهات ، خالفًا للفقرة 

.أمثلة على ذلك) ١١(والجدول رقم ، ٢٠١٤لسنة ) ٢(
مــن ) أ/أوالً /٢(، خالفـًا للمـادة قتصـادیة لمعظـم المشـاریع المتعاقـد علــى تنفیـذهاإعـدم تقـدیم دراسـة جــدوى -اً سـابع

. أمثلة على ذلك) ١٢(والجدول رقم ، ٢٠١٤/لسنة) ٢(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 
حتســاب نســب التــرجیح للعــروض المالیــة والفنیــة ألغــراض المفاضــلة إلجــان تحلیــل العطــاءات بعــدم قیــام -اً ثامنــ

) ١(د الحكومیـة رقـم من تعلیمـات تنفیـذ العقـو ) حادي عشر/٧(ختیار العطاءات، خالفًا للمادة إ والترشیح و 
سـتنادًا إلـى إن جهـات التعاقـد غیـر ملزمـة بقبـول أوطـأ العطـاءات ، امع العرض ) المعدلة(٢٠٠٨/لسنة

تعلیمــات مقــدمي العطــاءات فــي وثــائق (الصــادرة  مــن وزارة التخطــیط ) ١(مــن الضــوابط رقــم ) هـــ(الفقــرة 
.أمثلة على ذلك) ١٣(الجدول رقم و ،) المناقصة

) ٢(رقم من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة) د/أوالً /٢(عدم دقة وتحدیث الكلف التخمینیة ، خالفًا للمادة -اً تاســع
.أمثلة على ذلك) ١٤(والجدول رقم ، ٢٠١٤/لسنة

-٣(، خالفـًا  للمـادةالدعوة المباشـرة علـى الـرغم مـن عـدم تـوفر مبرراتهـا فـي التعاقـدأسلوبستخدام إ-عاشـــــراً 
أمثلـة علـى ) ١٥(والجـدول رقـم ،٢٠١٤/لسـنة) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقـود الحكومیـة رقـم )خامساً 

.ذلك
عـدم إعـالم كـل مـن وزارة التخطـیط والبنـك المركـزي العراقـي ودوائـر تسـجیل الشـركات بأسـم المتعاقـد -حادي عشر

مـن الضـوابط رقـم ) سـابعاً (توقیـع العقـود خالفـًا للفقـرة إجـراءاتوعنوانه ومبلغ العقد ومدته حال إكمال 
أمثلــة ) ١٦(، والجــدول رقــم ٢٠١٤/لســنة )  ٢(الملحقــة بتعلیمــات تنفیــذ العقــود الحكومیــة رقــم ) ٤(

.على ذلك



٢٠١٨ثانيتقریر الفصل الخالصة 

)١٦- ٣(

الملحقـة ) ٤(من الضوابط رقم) ٨/ثالثا(عدم تحدید تاریخ المباشرة بصورة واضحة في العقد خالفًا للفقرة -عشـــــراثنا
.أمثلة على ذلك) ١٧(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠١٤/لسنة) ٢(الحكومیة رقم بتعلیمات تنفیذ العقود 

من تعلیمات تنفیذ العقـود الحكومیـة رقـم ) خامساً /١٦(عدم تحدید نسبة التحمیالت االداریة خالفًا للمادة -عشر ثالثة
.أمثلة على ذلك) ١٨(، والجدول رقم ) المعدلة(٢٠٠٨/لسنة ) ١(

قیام بعض الجهات بإرسال العقـود أو التـأخر بإرسـالها الـى دیـوان الرقابـة المالیـة اإلتحـادي لغـرض عدم -عشراربعة
ـــدقیقها وٕابـــداء الـــرأي بشـــأنها خالفـــًا لكتـــاب األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء المـــرقم فـــي ) ١٧٢٨٨(ت

.أمثلة على ذلك) ١٩(، والجدول رقم١١/١٢/٢٠٠٥
رفاقها بالعقـد، خالفـًا إطلوبة في استمارة المعلومات الخاصة بملحق العقد أو المعلومات الماستكمالعدم -خمسة عشر

) ٢٠(والجــدول رقــم ، ١٤/٢/٢٠٠٦فــي ) ١/١/١٥/١١٢٧(لكتــاب دیــوان الرقابــة المالیــة االتحــادي رقــم 
.أمثلة على ذلك

الجهـات المتعاقـد عدم قیام بعض الجهات بمفاتحة وزارة التخطـیط لغـرض التحقـق مـن صـحة وسـالمة موقـف -ستة عشر
فـــي ) ١٤٣٨(، خالفـــًا لتعلیمـــات مجلـــس الـــوزراء المـــرقم ) القائمـــة الســـوداء(معهـــا مـــن الناحیـــة القانونیـــة 

الصــادرة عــن وزارة التخطــیط بموجــب تعمیمهــا ذي ) ٣(مــن الضــوابط رقــم ) د–ثانیــًا (والفقــرة ١٧/٢/٢٠٠٥
.لى ذلكأمثلة ع) ٢١(والجدول رقم ،٢٠/٧/٢٠١٤في ) ٤/٧/١٥٧٩٢(العدد 

، خالفــًا لكتــاب األمانــة العامــة لمجلــس عــدم مفاتحــة جهــاز المخــابرات الــوطني بخصــوص المــواد المجهــزة-عشــرســـبعة
.أمثلة على ذلك)  ٢٢(والجدول رقم ،١٠/١/٢٠١٢في ) ٣/١١٢٩/د ت (الوزراء المرقم 

ه واضـبارة العقـد، خالفـًا إلجـراءات الرقابـة عدم قیام قسم التدقیق الـداخلي بتـدقیق جمیـع مراحـل العقـد وتنفیـذ-عشرثمانیة
.یتضمن أمثلة على ذلك) ٢٣(والضبط الداخلي ، والجدول رقم 

ـــوزراء -عشـــرتســـعة ـــس ال ـــة لمجل ـــة العام ـــاب األمان ـــًا لكت ـــة ، خالف ـــة التموینی ـــین حجـــب البطاق ـــا یب ـــدیم م /عـــدم تق
) ٢٤(والجــــــدول رقــــــم ،٢٣/١/٢٠١١فــــــي ) ١/٧/٣/٢٥٤٣.ل.س( دائــــــرة شــــــؤون اللجــــــان بالعــــــدد 

.أمثلة على ذلك
فــي ) ١٥١٧٠(مانــة العامــة لمجلــس الــوزراء المــرقم أللكتــاب اخالفــاً ،عــدم تقــدیم شــهادات المنشــأ-عشــــــرون

وجــوب تصــدیق شـهادات المنشــأ لكافــة البضـائع والتعاقــدات الحكومیــة (والـذي یــنص علـى ١٦/٥/٢٠١٣
یومـاً ) ٩٠(مـن مخـول الجهـة الحكومیـة بتقـدیمها خـالل وعند تقدیم شهادات المنشـأ مصـدقة یؤخـذ تعهـد 

للقـانون وتحـرم الجهـة المتلكئـة مـن االسـتفادة مـن وفقـاً تخاذ ما تراه مناسـباً إلهیئة الكمارك فإن وبخالفه 
.مثلة على ذلكأ) ٢٥(والجدول رقم ،)تقدیم الشحنات القادمة

لـى جهـة التعاقـد عنـد اإلحالـة خالفـًا لكتـاب وزارة المالیـة عدم تقـدیم بـراءة الذمـة مـن قبـل المقـاول ا-احدى وعشرون
.أمثلة على ذلك) ٢٦(، والجدول رقم ٢٦/٦/٢٠١٢في ) ١٥٩٧/س٢٩(الهیئة العامة للضرائب المرقم /

عدم مصادقة العقـد مـن قبـل الـدائرة القانونیـة فـي التشـكیالت بصـفتها  كاتـب عـدل ، خالفـًا لقـانون -اثنان وعشرون
.أمثلة على ذلك) ٢٧(وتعدیالته ، والجدول رقم ١٩٩٨لسنة ) ٢٣(العدول رقم اب كتّ 

من الضـوابط رقـم ) ه-ثالثاً (احتساب مدة تنفیذ العقد باألشهر واالسابیع ولیس باألیام خالفًا للفقرة –ثالثة وعشــــــــرون 
أمثلة ) ٢٨(والجدول رقم .،)المعدلة(٢٠١٤/لسنة) ٢(الملحقة بتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم) ١٢(

على ذلك
عدم تضمین العناوین الوظیفیة لمصدري خطاب الضـمان الخـاص بكفالـة حسـن التنفیـذ خالفـًا للفقـرة -اربعة وعشرون 

والجــدول رقــم ٤/٢/٢٠١٦فــي ) ٤/٣٢٩٩/ت.د(مــن كتــاب األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء المــرقم ) ٦(
.أمثلة على ذلك) ٢٩(
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وحـدة متابعـة / تكمال التعاقد قبل التأكد من صحة صدور خطاب الضمان خالفًا لكتاب وزارة المالیةإس-خمسة وعشرون
.امثلة على ذلك ) ٣٠(والجدول رقم ٥/٨/٢٠٠٨في ) ٢٨٣٨٥(المصارف المرقم 

)  ٤٤٠١(لكتاب وزارة التخطیط المرقمخالفاً ،قبول خطابات ضمان ال تغطي فترة تنفیذ وصیانة المشروع-ستة وعشرون
لــى مــا بعــد انتهــاء فتــرة الصــیانة إن تكــون خطابــات الضــمان نافــذة أ(والــذي نــص علــى ١٤/٤/٢٠٠٩فــي 

.مثلة على ذلكأیتضمن ) ٣١(والجدول رقم،)وتصفیة الحسابات النهائیة
خــر ء مـدة طویلـة لتنفیـذ الـبعض اآلنقضـاإ و نجـاز التعاقــدي لـبعض العقـودنتهـاء مـدة اإل إبـالرغم مـن -سـبعة وعشـرون

جــراءات تخــاذ اإلإنجــاز متدنیــة بســبب التلكــؤ واالهمــال مــن قبــل الشــركات المنفــذة  وعــدم لــوحظ ان نســب اإل 
، ٢٠١٤/لسـنة) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیـة رقـم) رابعاَ ثالثَا،ثانیًا،-١٠(القانونیة خالفًا للمادة 

.  ذلكامثلة على ) ٣٢(والجدول رقم 
) ثانیـاً /١٢(و المـادة) رابعـاً /٢(االمتناع أو التاخر بالرد على مذكرات الدیوان واستفساراته خالفًا للمـادة-ثمانیة وعشرون

امثلـة علـى ) ٣٣(والجـدول رقـم ،)المعدل(٢٠١١/لسنة) ٣١(رقم من قانون دیوان الرقابة المالیة االتحادي
.ذلك
عـدم إحتسـاب الغرامـات التأخیریـة بـالرغم مـن عـدم إلتـزام الشـركات المجهـزة او المنفـذة المتعاقـد معهـا -تسعة وعشـرون

، والجـدول رقـم ٢٠١٤/لسـنة ) ٢(مـن تعلیمـات تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم })١/(ج-رابعـاً /٩{خالفًا للفقـرة 
.أمثلة على ذلك) ٣٤(

مــن تعلیمـات تنفیــذ العقــود ) أ-ســابعاً -٨(مــه باللغــة اإلنكلیزیـة فقــط، خالفــًا للمـادة القیــام بإعــداد العقـد وتنظی-ثالثــــون
.أمثلة على ذلك) ٣٥(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(الحكومیة رقم 

مـن تعلیمـات تنفیـذ ) ب-خامسـاً -٦(عـدم إسـتكمال حضـور أعضـاء لجنـة فـتح العطـاءات خالفـًا للمـادة-احدى وثالثـون
.أمثلة على ذلك) ٣٦(، والجدول رقم )المعدلة(٢٠٠٨/لسنة) ١(میة رقم العقود الحكو 

المرفــق بكتــاب ٢٠٠٩/لســنة) ٩٠(توقیــع العقــود خــارج الصــالحیات خالفــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم-اثنــان وثالثــون
الذي حدد صـالحیة الـوزیر ٨/٤/٢٠٠٩في ) ١٠/١/١٠٣٠٣./ز.ش(االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم

ــة بال ــد لغای ــون دوالر) ١٠٠(تعاق ــون دوالر(ملی ــة ملی ــه ) مائ ــل رؤســاء التشــكیالت المرتبطــة ب ــوزیر تخوی ولل
أمثلـة ) ٣٧(، والجـدول رقـم ) عشـرة مالیـین دوالر(ملیـون دوالر) ١٠(یتجـاوز المصادقة على العقـود بمـا ال

.على ذلك
) ٧١(لمسـتوفى خالفـًا لقـانون رسـم الطـابع رقـمعـدم تضـمین العقـود بنـد یشـیر الـى مبلـغ رسـم الطـابع ا-ثالثة وثالثون

.أمثلة على ذلك) ٣٨(، والجدول رقم ٢٠١٢/لسنة
عــدم تضــمین العقــود بنــد یشــیر الــى  االحتفــاظ بنســب االســتقطاع الضــریبي خالفــًا لتعلیمــات التحاســب -اربعــة وثالثــون

.أمثلة على ذلك) ٣٩(، والجدول رقم ٢٠٠٨/لسنة) ٢(الضریبي رقم
مـن ) ١(ورود صـحة صـدور خطـاب ضـمان حسـن التنفیـذ بالبریـد العـادي ولـیس السـري خالفـًا للفقـرة -ثونخمسة وثال 

. أمثلة على ذلك) ٤٠(والجدول رقم ، ٢/٤/٢٠٠٨في ) ٤/٧/٢٩٥٤(كتاب وزارة التخطیط المرقم 
-:المشاریع المسحوبة من المقاولین-٢

ــد مــن اإلدارات بســحب المشــاریع مــن  ــام العدی ــرة مــن قی ــاولین خــالل الفت ــة ١/٤/٢٠١٨المق ٣٠/٦/٢٠١٨ولغای
عــدم التقیــد بااللتزامــات التعاقدیــة وشــروط التعاقــد ، التلكــؤ وعــدم الجدیــة بالعمــل ، عــدم (وألســباب مختلفــة منهــا 

یع مشار ) ٩(، وقد بلغ إجمالي عدد المشاریع المسحوبة للفترة أعاله )االستجابة لإلنذارات ، توقف الشركة عن العمل
.المرفق مع التقریر أمثلة على ذلك) ٤١(، والجدول رقم 
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-:األرصدة المدینة والدائنة -٣
عدم الجدیة في إستكمال االجراءات المتخـذة مـن قبـل الشـركات والوحـدات الحكومیـة فـي الحصـول علـى تأییـدات -أ

بـة علیهـا كانـت متدنیـة والـبعض االرصدة المدینة والدائنة حیث لوحظ ان الـبعض قـد أرسـل تأییـدات اال ان اإلجا
.امثلة على ذلك) ٤٢(اآلخر لم یقم بإرسال طلب بتأیید تلك االرصدة ، والجدول رقم 

وجود أرصدة مدینة ودائنـة وسـلف وأمانـات موقوفـة ومـدورة مـن سـنوات سـابقة لـدى أغلـب التشـكیالت یتوجـب -ب
.أمثلة على ذلكالمرفقین مع التقریر ) ٤٤(و) ٤٣(معالجتها ، والجدولین رقم 

أظهرت السـجالت المالیـة لـبعض التشـكیالت أرصـدة لحسـابات مدینـة ودائنـة وسـلف وأمانـات مخالفـة لطبیعتهـا -ج
المحاســبیة ، وذلــك بســبب الصــرف أكثــر مــن التمویــل المســتلم مــن وزارة المالیــة وذلــك باإلعتمــاد علــى حقــوق 

بـة المالیـة االتحـادي بعقـد عـدة اجتماعـات بـین الـدوائر اآلخرین لدى هذه التشكیالت بالرغم من قیام دیوان الرقا
التي تظهر سجالتها أرصدة مدینة ودائنة وسلف وأمانات مخالفة لطبیعتها ودوائر التمویل ذات العالقة في وزارة 

.المرفقین مع التقریر أمثلة على ذلك) ٤٦(و) ٤٥(المالیة لمعالجة هذا الموضوع ، و الجدولین رقم 
-:لمملوكة من قبل الدولةالسیارات ا-٤

لـــم یـــتم إعـــادة ٢٨/١١/٢٠٠٦فـــي ) ١٢١١٩/و/ش(خالفـــًا لكتـــاب األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء المـــرقم-أ
السیارات المعارة إلى دوائر أخرى أو بذمة موظفین خارج الخدمة أو لدى قوات عسكریة إلـى دوائرهـا األصـلیة، 

.المرفق مع التقریر أمثلة على ذلك) ٤٧(والجدول رقم 
الدوائر باتخاذ اإلجراءات القانونیة بخصوص السیارات المسروقة وبطئ اإلجراءات القانونیة لم تقم أغلب -ب

ا ضمانًا لحقوق الدولة، والجدول المتخذة من قبل دوائر أخرى وعدم تحدید المسؤولیة التقصیریة عن سرقته
.أمثلة على ذلك) ٤٨(رقم 

-:التجاوز على ممتلكات الدولة-٥
قیق ضعف اإلجراءات المتخذة من قبل إدارات الدولة إلزالة التجاوزات الحاصلة على ممتلكاتها من أشرت نتائج التد

قبل الغیر سواء كانت أراضي أو مباني، ولم یتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة ووفقًا لما ورد في كتاب مجلس الوزراء 
.المرفق مع التقریر أمثلة على ذلك)٤٩(رغم حاجتها إلیها، والجدول رقم ١١/١٢/٢٠٠٥في ) ١٧٣٤٩(المرقم 

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

حسب الوزارات یمثل مستحقات الخزینة المترتبة بذمة عدد من الشركات و ) ٥٠(الى سنوات سابقة ، والجدول رقم 
.المذكورة

-:مخالفات إعداد كشـف التدفـق النقـدي-٧
عـدم قیــام بعــض الــوزارات وتشــكیالتها بإعــداد كشــف التـدفق النقــدي كجــزء مــن متطلبــات إعــداد البیانــات المالیــة ، 

ــًا للقاعــدة المحاســبیة رقــم ــوزارات وتشــكیالتها بإعــداد الكشــف المــذكور خالف ــام بعــض ال لســنة ) ٧(فضــًال عــن قی
المرفـق مـع ) ٥١(ي جمهوریة العراق ، والجدول رقم الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة ف١٩٩٦/

.التقریر أمثلة على ذلك
-:مخالفات سجل التوحیــد-٨

لم تقم بعض التشكیالت بتقدیم سـجل التوحیـد للمـوازنتین الجاریـة واإلسـتثماریة أو المصـادقة علیـه مـن قبـل وزارة 
.التقریر أمثلة على ذلك المرفق مع) ٥٢(المالیة ألغراض التدقیق ، والجدول رقم 
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-:التوقیفات التقاعدیة-٩
عدم قیام العدید من التشكیالت في بعض الوزارات بتسدید التوقیفـات التقاعدیـة المسـتقطعة مـن المنتسـبین لصـالح 

.أمثلة على ذلك ) ٥٣(هیئة التقاعد الوطنیة والجدول رقم 
-:القروض المستلمة-١٠

تشكیالت الوزارات بتسدید القروض المستلمة من وزارة المالیة عن تسـدید رواتـب منتسـبیها ومنـذ عدم قیام بعض 
.أمثلة على ذلك )  ٥٤(سنوات سابقة ، والجدول رقم 

تقدیــر اإلیرادات-١١
عــــدم قیــــام بعــــض التشــــكیالت التابعــــة للــــوزارات بتــــوخي الدقــــة بتقــــدیر ایراداتهــــا المتوقــــع الحصــــول علیهــــا 

.أمثلة على ذلك ) ٥٥(خالل السنة المعنیة، والجدول رقم
القیود النظامیة المتقابلة-١٢

ــــة  ــــام الموجــــودات الثابت ــــت أقی ــــوزارات بتثبی ــــام بعــــض التشــــكیالت التابعــــة لل ــــة مــــن خــــالل عــــدم قی والمخزنی
إجـــراء القیـــود النظامیـــة المتقابلـــة للســـیطرة علـــى موجوداتهـــا الثابتـــة والمخزنیـــة ، خالفـــًا لتعلیمـــات النظـــام 

.أمثلة على ذلك)  ٥٦(المحاسبي الحكومي الالمركزي، والجدول رقم 
الدعاوى المقامة من قبل الدوائر على الغیر وبالعكس-١٣

ــــدعاوى المقامــــة مــــن عــــدم قیــــام بعــــض التشــــكیال ــــوزارات والهیئــــات المســــتقلة بحســــم كافــــة ال ت التابعــــة لل
.أمثلة على ذلك)  ٥٧(قبلها على الغیر والدعاوى المقامة علیها من قبل الغیر، والجدول رقم 

استغالل التخصیصات المالیة-١٤
ـــــات المســـــتقلة باســـــتغالل ا ـــــوزارات والهیئ ـــــة لل ـــــض التشـــــكیالت التابع ـــــام بع ـــــة عـــــدم قی لتخصیصـــــات المالی

الســــنویة المرصــــدة لهــــا مــــن وزارة المالیــــة،مما یؤشــــر عــــدم اعتمــــاد االســــس العلمیــــة فــــي رصــــد تلــــك 
ـــم  ـــى عـــدم اســـتفادة الجهـــات االخـــرى منهـــا، والجـــدول رق ـــؤدي ال ـــذي ی ـــة )  ٥٨(التخصیصـــات األمـــر ال أمثل

.على ذلك
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أعمال الرقابة والتدقیق على أنشطة اإلدارات الخاضعة ٢٠١٨/أجرى هذا الدیوان خالل الفصل الثاني من السنة
-:لرقابتِه وأدناه خالصة بأهم ما ورد في تلك األعمال وعلى مستوى اإلدارات المدققة وكما یلي

مجلس النواب.١

البالغ عددهم )الدورة األولى(حمایة أعضاء مجلس النواب قیام المجلس بصرف رواتب ومخصصات عناصر 
وبمبلغ ٢٠/١٢/٢٠١٧في ) ٣١٩٠٣(بموجب مستند الصرف المرقم ٢٠١٧/لشهر كانون األولشخص) ١٠٥٠(

حیث لوحظ وجود تجاوز في عدد ) ملیار ومائة وستة وأربعون ملیون دینار(ملیون دینار ) ١١٤٦(إجمالي مقداره 
نائب عن العدد المخصص بموجب الفقرة ) ١٧٦(مجلس النواب للدورة المذكورة البالغ عناصر حمایة أعضاء

.٢٧/٨/٢٠١٥في ) ١٧٥٥/س/و.ر.م(رقم الم) سري وشخصي(من كتاب مكتب رئیس الوزراء ) ٣/ثانیاً (

مجلس الوزراء . ٢

من قبل مدیریة ) عشر ملیار ومائة وتسعة وثالثون ملیون دینارأربعة(اردینملیون) ١٤١٣٩(مبلغ صرفتم -أ
قانون مؤسسة فيوجود نص قانوني دونرئیس الوزراء منحةعنمحافظة ذي قار /السجناء السیاسیین

استفسار علىأجابت المدیریة وقدالمبالغ كصرف تلیجیز) المعدل(٢٠٠٦/لسنة)٤(السجناء السیاسیین رقم
الصادرة اإلداریةاألوامرلىبأن الصرف یتم بناءًا ع٢٦/١١/٢٠١٧في)١٦(المرقمة المختصة الهیئة الرقابی

.من المؤسسة في محافظة بغداد
ابراهیم (منافذ بریة وجویة في إقلیم كردستان مازالت غیر خاضعة إلدارة هیئة المنافذ الحدودیة وهي ) ٦(وجود -ب

وبالتالي عدم توفر أیة معلومات حول ) مطار اربیل، مطار السلیمانیةالخلیل، حاج عمران، باشماخ، برویز خان،
.أعداد المسافرین والشاحنات الخارجة والداخلة من والى العراق 

وزارة الداخلیـــة. ٣

بمفاتحة وزارة المالیة بشأن العجالت التي تم مصادرتها الستخدامها في عملیة شرطة الطاقة عدم قیام مدیریة -أ
-٥(ألحكام المادة عجلة بعد اكتساب األحكام الدرجة القطعیة خالفاً ) ٧٠٩(النفط ومشتقاته البالغ عددها تهریب 

التي أوجبت أن تتولى وزارة المالیة تثمین ٢٠٠٨/لسنة) ٤١(من قانون مكافحة تهریب النفط ومشتقاته رقم ) أوالً 
كتساب الحكم إتها بموجب أحكام هذا القانون بعد المركبة أو السفینة أو الزورق أو أیة واسطة أخرى یتم مصادر 

.الصادر في الدعوى الدرجة القطعیة
اآلیلة للسقوط بالرغم من إنها حددت خطورتها و لم تقم مدیریة الدفاع المدني بإخالء المباني المستغلة من قبلها -ب

ریة على استفسار الهیئة الرقابیة بالعالیة وحسب الكشوفات التي قدمتها للهیئة الرقابیة المختصة وأجابت المدی
الهدم تعود إلى الجهة المالكة خالء وبأن مسؤولیة اإل(بخصوص ذلك ١٣/١١/٢٠١٧في ) ٢(المختصة المرقم 

.)للبنایة 

الفصـل الثاني
المشروعیةنتائج تنفیذ رقابة 
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عدم قیام بعض مراكز الشرطة التابعة لمدیریة شرطة محافظة بابل باتخاذ اإلجراءات القانونیة لمصادرة المبارز -ج
مها الى قسم المیرة في مدیریة الشرطة بالرغم من اكتساب الدرجة القطعیة للدعاوي المتعلقة بها الجرمیة وتسلی

تواجد ) ١٥/٣/٢٠١٨و١٤(حیث الحظت الهیئة الرقابیة المختصة من خالل زیارتها المیدانیة لهذه المراكز بتاریخ 
.الكثیر من المبارز الجرمیة

وزارة الدفاع. ٤

العامـــة للموازنـــة والبـــرامج بتزویـــد الهیئـــة الرقابیـــة المختصـــة بالمســـتندات واألولیـــات الخاصـــة لـــم تقـــم المدیریـــة -أ
ـــــرقم  ـــــد الم ـــــة بالعق ـــــة المتعلق ـــــالغ المصـــــروفة والتســـــویات القیدی ـــــال(بالمب ) p/١٢٣٦٨٠٢١١١٢٥١/ أس-ایغ

ـــــى نســـــبة االنجـــــاز المـــــالي ومقارنتهـــــا بنســـــبة التنفیـــــذ المـــــادي البالغـــــة٢٠١٢/لســـــنة  لغـــــرض التعـــــرف عل
ــــة %) ١٠٠( ــــذكرة المرقم ــــررة وآخرهــــا الم ــــات المســــتمرة والمتك ــــن الطلب ــــالرغم م ــــي ) ١٤٧(ب ٢٢/١١/٢٠١٧ف

ــــام المــــادة  ــــا ألحك ــــاً -١٢(خالف ــــم ) ثانی ــــة االتحــــادي رق ــــة المالی ــــوان الرقاب ــــانون دی ٢٠١١/لســــنة) ٣١(مــــن ق
ــــى  ــــدل والتــــي نصــــت عل ــــدیوان عــــن تقــــدیم(المع الســــجالت إذا إمتنعــــت الجهــــة الخاضــــعة لرقابــــة وتــــدقیق ال

والبیانــــات الالزمــــة ألعمــــال الرقابــــة والتــــدقیق فعلــــى الــــدیوان إشــــعارها ومكتــــب المفــــتش العــــام فیهــــا لتقــــدیمها 
).خالل ثالثین یوما وبیان أسباب االمتناع

لم تقم جمعیة بناء المساكن للضباط بمزاولة نشاطها الرئیسي المتمثل بتوزیع قطع األراضي لألعضاء وبنـاء دور -ب
، بـالرغم مـن امتالكهـا ٢٠٠٠/مـن تعلیمـات الجمعیـة للعـام ) أوالً /٢١(للضباط ولذوي الشهداء خالفًا للمادة سكنیة 

.قطعة ارض في المحافظات) ٢١٨(قطعة ارض في بغداد و ) ٢٢٣(قطعة أرض مهیأة للتوزیع منها ) ٤٤١(

وزارة العــــدل. ٥

معاملـة وهـي ) ٣٨٤(حیـث بلغـت ٢٠١٦/ربالء خـالل سـنةتدني عدد المعامالت المنجزة من قبل مدیریـة تنفیـذ كـ-أ
معاملــة فــي حــین أن ) ١٠٤٣٥(والبالغــة ٣١/١٢/٢٠١٦مــن مجمــوع عــدد المعــامالت لغایــة %) ٤(تشــكل نســبة 

مـن إجمـالي عـدد %) ٨٣(معاملـة وهـي تشـكل نسـبة ) ٨٧١٥(عدد المعامالت المدورة من السنوات السابقة بلغت 
.المعامالت

وبمســــاحة ) ١/٤٤٥٢(التســــجیل العقــــاري فــــي الفلوجــــة بــــإجراءات تســــجیل القطعــــة المرقمــــة قامــــت مدیریــــة -ب
ــــاریخ ) م٢٠٠( ــــدد ٣/٥/٢٠٠١بت ــــة الفلوجــــة ذي الع ــــة بلدی ــــاب مدیری ــــل صــــدور كت باســــم احــــد المــــواطنین قب
ـــــي ) ١٤٢٥٠( ـــــك ١٣/١٢/٢٠٠١ف ـــــة المختصـــــة بشـــــأن ذل ـــــة الرقابی ـــــد الحظـــــت الهیئ ـــــك، وق الخـــــاص بالتملی

-:مایلي
ــة تملیــك القطعــة المرقمــة تــ-أوالً  ــع المخــولین فــي معامل ــع تواقی ــاریخ جمی ــاریخ ) ١/٤٤٥٣(م تحریــف ت وتثبیــت ت

١٣/١٢/٢٠٠١فــي ) ١٤٢٠٠(لیصـبح نفـس تـاریخ كتـاب مدیریــة بلدیـة الفلوجـة ذي العـدد ١٣/١٢/٢٠٠١
.واطنین المرسل الى مدیریة التسجیل العقاري في الفلوجة المتضمن تسجیل القطعة أعاله باسم احد الم

م لكــل ) ٢٠٠(وبمســاحة ) ٤٤٥٢،٤٤٥٣،٤٤٥٥(ورد فــي االستشــهاد الخــاص بــالقطع التجاریــة المرقمــة -ثانیــاً 
بــان ٢٨/٦/٢٠١١فــي ) ٩٨٦٢(قطعــة والصــادر مــن مدیریــة التســجیل العقــاري فــي الفلوجــة بكتابهــا المــرقم 

والصادر ٢٧/٣/٢٠١٧في ) ٢٨٢٧(رقم ملكیتها تعود الى مدیریة بلدیة الفلوجة إال انه ورد في االستشهاد الم
.من مدیریة التسجیل العقاري في الفلوجة بان القطع التجاریة أعاله تعود ملكیتها الى المواطنین ولیس للبلدیة

االزركیــة / ١٨مقاطعــة ) ١٣/٢٧٤٩(تــم تزویــد الهیئــة الرقابیــة المختصــة بخارطــة عقــار القطعــة المرقمــة -ثالثــاً 
إجابـة علـى المـذكرة ١١/١/٢٠١٨فـي ) ١٥١(یل العقـاري فـي الفلوجـة ذي العـدد وحسب مذكرة مدیریة التسج

وتبین التالعب بمساحة القطعة أعاله المجاورة للمقبـرة بزیـادة مسـاحتها مـن ١١/١/٢٠١٨في ) ٤(ذي العدد 
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دونم لغرض التجاوز على مساحة المقبرة وكان التالعب واضح من خالل احتساب مساحة ) ١٢(دونم الى ) ٥(
والقطعـة علـى شـكل ) م٢٠٠(والعـرض ) م١٢٥(القطعة أعاله والمثبتـة علـى الخارطـة حیـث كـان طـول القطعـة 

.دونم) ١٢(دونم ولیس ) ٥(مثلث وبعد االحتساب تبین أن مساحتها الصحیحة هي 

وزارة الخارجیــــة. ٦

األعـداد المثبتــة بموجـب قــانون عــن ) الــوزیر، الـوكالء، المستشـارین(تجـاوز أعـداد الســیارات المخصصـة لكــل مـن 
مـن القـانون أعـاله والتـي حـددت أعـداد ) ب،جــ-أوال-٣٧(بموجـب المـادة ٢٠١٦/ الموازنة العامـة االتحادیـة لعـام

.)السیارات المخصصة لكل من الوزیر والوكالء

وزارة المالیـــة. ٧

ملیـون دینـار ) ٨٢٤(فـاء والتـي بلـغ مجموعهـا وجود سلف موقوفة في مركز الوزارة ضمن الموازنة الجاریة دون إط-أ
.)ثمانمائة واربعة وعشرون ملیون دینار(

:المالحظات المشتركة للمصارف-ب
وجود تلكؤ في تسدید بعض المستلفین والمقترضـین عـن مـا بـذمتهم مـن أقسـاط شـهریة ومنـذ سـنوات سـابقة -أوالً 

.یتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهمولجمیع أنواع السلف والقروض التي تمنحها المصارف ولم
.لبعض المصارف)١٦٩١/حـ(وجود دیون متأخرة التسدید ضمن حساب مدینو دیون متأخرة التسدید -ثانیاً 
یوم ضمن حسـاب الصـكوك المعتمـدة ) ٢١(وجود صكوك معتمدة موقوفة مضت علیها الفترة البریدیة البالغة -ثالثاً 

.)٢٥١٩١/حـ(
ــاً  ــة وجــود حســا-رابع ــة لغای ــر متحرك ــوفیر غی ــة وحســابات ت ــًا ٣١/١٢/٢٠١٧بات جاری ــذ ســنوات ســابقة خالف ومن

المـادة (٢٠٠٩/لسـنة) ١(لتعلیمات البنك المركـزي العراقـي بشـأن الحسـابات الخاملـة واألمـوال المتروكـة رقـم 
.)أوًال /الفقرة /٦
مضـت علیهـا فتـرات ) ٢٦٩٥(تـوفین رقـم للمتوفین وأرصدة الزبـائن للم/وجود أرصدة ضمن حساب التوفیر -خامساً 

).طویلة دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفیتها
الموقوفـة مضـت علیهـا المـدة القانونیـة ) ٢٥٦٢/حــ(وجود العدید من السفاتج المسحوبة على المصـارف -سادساً 

.أشهر وعشرة أیام ، لم یتم تصفیتها) ٦(البالغة 

وزارة التخطیط. ٨

ــا ــع مشــروع إنشــاء عــدم وجــود تحری ــة مســبقة لموق ــة ســعة) ٥(ت أولی ــي ) ٤٠٠(مستشــفیات تعلیمی ســریر ف
تســلیم مفتــاح بالیــد والمنصــوص علیهــا فــي المــادة ) /البصــرة ، میســان ، كــربالء ، بابــل ، ذي قــار(محافظــات 

ــذ العقــود الحكومیــة رقــم ) د/أوالً /٣( بــأن تكــون (والتــي تقضــي ) المعدلــة(٢٠٠٨/لســنة) ١(مــن تعلیمــات تنفی
هو ضروري للتنفیـذ جـاهزة ودقیقـة لتجنـب اجـراء الشروط والمواصفات وجداول الكمیات والخرائط وغیر ذلك مما

ان یكـون الموقـع جـاهزًا للمباشـرة بالعمـل فیـه كـال أو (والتـي تقضـي ) ز/أوالً /٣(والفقرة ) التغییرات أو اإلضافات
مـن شـروط العقـد والتـي تقضـي ) ٩(، وكذلك ما نصت علیـه الفقـرة ) جزءًا بما ینسجم والمنهاج الزمني المقرر 

، وقـد ادى ذلـك الـى عـدم االلتـزام )یـوم مـن تـاریخ نفـاذ العقـد) ٣٠(قع خالیـًا مـن الشـواغر خـالل بتسلیم المو (
ــة المحــددة فــي العقــد وهــي االنجــاز خــالل  ــاریخ المباشــرة فــي ) ٩٠٠(بالتوقیتــات الزمنی ــوم لكــل موقــع مــن ت ی

از المشـروع ولغایـة یـوم تقریبـًا ولـم یـتم انجـ) ٢١٠٠(اذ تم منح المشروع مدد إضـافیة تزیـد عـن ١/٧/٢٠٠٩
.تاریخ إعداد التقریر الرقابي
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وزارة التجـارة. ٩

وجود فوارق سعریة بین أسعار الشراء والتركیبة السعریة والمعدة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبـوب وبموجـب -أ
فـي إعـداد التركیبـة العقود المبرمة مع عدة شركات لتجهیز مادتي الحنطة والرز، مما یشیر الى عدم توخي الدقة 

.مع البورصة العالمیة لتلك الموادبما یتالئم السعریة
شـركة العامـة لتجـارة السـیارات والمكـائن بتحویـل المبـالغ المتجمعـة فـي حسـاب االحتیـاطي الرأسـمالي عدم قیـام ال-ب

ن ملیـار وسـبعة تسـعة وخمسـو(ملیـون دینـار ) ٥٩٠٢٧(ألغراض التوسعات الى وزارة المالیة والبـالغ مجموعهـا 
مـن الـربح الصـافي والمسـتقطع مـن الـربح القابـل للتوزیـع للسـنوات %) ١٠(والذي یمثـل ) وعشرون ملیون دینار

) ١١(مـن المـادة ) ٣(سـنوات علیهـا وعـدم اسـتخدامها خالفـًا للفقـرة ) ٥(رغم مضي أكثر من ) ٢٠١١-٢٠٠٣(
.)المعدل(١٩٩٧/لسنة) ٢٢(من قانون الشركات العامة رقم 

وزارة الصناعة والمعادن. ١٠

لم تقم الوزارة بمتابعة وحسم العقود المتلكئة بشكل نهائي من عقود المشاریع على مستوى أقسام الصناعات -أ
حیث كانت ) المیكانیكیة ، الكهربائیة ، البتروكیمیاویة ، االسمدة الكیمیاویة ، االنشائیة، الغذائیة ، الدوائیة (

والمادي متدنیة وعـدم مراعـاة ذلـك عنـد عملیـات الصـرف علـى الـرغم مـن وجـود مشـاكل نسب االنجاز المالي 
ضــمن التقریــر الســنوي للــوزارة لالنجــاز ) الجهــات المســتفیدة(ومعوقــات مشخصــة مــن قبــل الشــركات العامــة 

رة قسـم المشـاریع فـي وزا/المعد من قبل دائـرة التخطـیط ٢٠١٥/المالي والمادي للمشاریع االستثماریة لسنة 
خالفـًا ١٣/٣/٢٠١٦فـي ) ١٠٩٣٧(الصناعة والمعادن والمرسـل الـى وزارة التخطـیط بموجـب كتابهـا المـرقم 

تعلیمـات وصـالحیات / مـن الفصـل الرابـع ) ١(الفقـرة ٢٠١٥/لتعلیمات تنفیذ الموازنة العامة االتحادیة لسنة 
التخصیصات المعتمدة ضمن نفقـات یراعى عند اطالق الصرف على (تنفیذ المشاریع االستثماریة والمتضمنة 

) .الخ... المشاریع االستثماریة نسبة االنجاز المالي والمادي للمشروع 
، علمـًا ان العجـز مسـتمر مـن سـنوات ) عجـزاً (٢٠١٧/كانت نتیجة نشاط بعـض الشـركات الصـناعیة لسـنة -ب

.)المعدل(١٩٩٧/لسنة ) ٢٢(من قانون رقم ) ١٤(سابقة خالفًا للمادة 

وزارة النفـــــــط. ١١

ــــــا ضــــــمن -أ ــــــة المصــــــادق علیه ــــــراخیص النفطی ــــــود الت ــــــل مصــــــاریف عق ــــــل قســــــم تشــــــغیل حق ــــــن قب م
ـــــــراف ـــــــارالنفطـــــــي الغ ـــــــط ذي ق ـــــــي شـــــــركة نف ـــــــنفط وأجـــــــور شـــــــركةالصـــــــرفت ف ـــــــاج ال ـــــــالیف إنت تك

ــــــــة للمشــــــــغل  ــــــــاس(الربحی ــــــــرو ن ــــــــاج للمواصــــــــفات ) شــــــــركة بت ــــــــة اإلنت ــــــــالرغم مــــــــن عــــــــدم مطابق ب
معـــــــاییر الصـــــــناعات النفطیـــــــة المعتمـــــــدة مـــــــن قبـــــــل شـــــــركة تســـــــویق القیاســـــــیة المحـــــــددة بموجـــــــب 

ـــــــنفط  ـــــــة )somo(ال ـــــــه والبالغ ـــــــاع نســـــــبة المـــــــاء واألمـــــــالح عـــــــن الحـــــــد المســـــــموح ب نتیجـــــــة إلرتف
ـــــــــــــه  ـــــــــــــغ ) ٢٦١٣١٢٣٨(كمیت ـــــــــــــل وبمبل ـــــــــــــون (دوالر) ٣٦٥٨٣٧٣٣(برمی ـــــــــــــین ملی ســـــــــــــتة وثالث

ـــــــــــین دوالر ـــــــــــة وثالث ـــــــــــف وســـــــــــبعمائة وثالث ـــــــــــة وثمـــــــــــانین أل ـــــــــــرة) وخمســـــــــــمائة وثالث مـــــــــــن للفت
مـــــــن عقــــــــد تطـــــــویر حقــــــــل ) ٣-١٧(، خالفـــــــًا للمــــــــادة٢٠١٦/لغایــــــــة نهایـــــــة ســــــــنة٢٠١٣/ســـــــنة

ــــــي تضــــــمن ــــــراف النفطــــــي الت ــــــع التســــــلیم (تالغ ــــــي موق ــــــط التصــــــدیر ف ــــــة نف ــــــق نوعی یجــــــب إن تتواف
ــــــنفط  ــــــي تعتمــــــدها شــــــركة تســــــویق ال ــــــط ) somo(مــــــع الممارســــــات النموذجیــــــة الت ــــــى نف بالنســــــبة إل

ــــــــى إستفســــــــار)التصــــــــدي ــــــــت الشــــــــركة عل ــــــــة المختصــــــــةوأجاب ــــــــة الرقابی ــــــــي )٣٠(المــــــــرقمالهیئ ف
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إن إســـــــــتقطاع الغرامـــــــــات للكمیـــــــــات غیـــــــــر المطابقـــــــــة للمواصـــــــــفات تـــــــــم تأجیلهـــــــــا ١٥/١٠/٢٠١٧
.لحین المصادقة على إتفاقیة نقل النفط بین شركة نفط ذي قار والمشغل

توقفـــــات ث قلـــــة الطاقـــــات الخزنیـــــة للـــــنفط الخـــــام والمنتجـــــات فـــــي مصـــــفى الـــــدورة ادى الـــــى حـــــدو -ب
حیــــــــث بلغــــــــت نســــــــبة هــــــــذه التوقفــــــــات بســــــــبب امــــــــتالء الخزانــــــــاتاضــــــــطراریة لوحــــــــدات التكریــــــــر

.من مجموع التوقفات االضطراریة للوحدات%) ٢٢(
ــــــدورة -ج ــــــدرة مصــــــفى ال ــــــيعــــــدم ق ــــــانزین لســــــد االســــــتهالك ف ــــــوج الب ــــــة مــــــن منت ــــــات كافی ــــــاج كمی انت

ـــــــانزین ومزجـــــــه  ـــــــات مـــــــن الب ـــــــى اســـــــتیراد كمی ـــــــي ممـــــــا ادى ال ـــــــتج مـــــــن المحل ـــــــانزین المن مـــــــع الب
ــــــى المصــــــفى  ــــــانزین ال ــــــل الب ــــــف اســــــتیراد ونق ــــــث كل ــــــاج حی ــــــرض تعظــــــیم االنت وحــــــدات المصــــــفى لغ

ثمانمائـــــــــــة (دینـــــــــــارملیـــــــــــون ) ٨٥٩٩٧٠(مبلـــــــــــغ اجمـــــــــــالي قـــــــــــدره ) ٢٠١٧-٢٠١٤(للســـــــــــنوات 
).وتسعة وخمسون ملیار وتسعمائة وسبعون ملیون دینار

وزارة الكهرباء. ١٢

٢٠١٦/بلغـــــــــت نســـــــــبة الضـــــــــیاعات فـــــــــي المدیریـــــــــة العامـــــــــة لتوزیـــــــــع كهربـــــــــاء الكـــــــــرخ  لســـــــــنة-أ
فــــــــي الســــــــنة الســــــــابقة وكلتــــــــا %) ٣٥(مـــــــن الكمیــــــــات المســــــــتلمة فعــــــــًال بعــــــــد أن كانــــــــت %) ٤٣(

علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن التوجـــــــه إلبـــــــرام %) ١٤(النســـــــبتین تجاوزتـــــــا النســـــــبة المســـــــموح بهـــــــا البالغـــــــة 
.عقود الخدمة والجبایة 

.عملیات الصیانة إلجراءوفر التخصیصات المالیة الالزمة قلة ت-ب
ـــــــات الصـــــــرف الخاصـــــــة بالشـــــــركات االســـــــتثماریة والبالغـــــــة -ج مـــــــن %) ٣٠(وجـــــــود تكـــــــرار فـــــــي عملی

دائـــــــرة توزیـــــــع / رســـــــم الخدمـــــــة والجبایـــــــة والـــــــذي تـــــــم تحدیـــــــده بموجـــــــب كتـــــــاب وزارة الكهربـــــــاء 
ـــــــــي ) الكـــــــــرخ/ محافظـــــــــة بغـــــــــداد(وللمحـــــــــالت ١٦/١٢/٢٠١٦فـــــــــي ) ٦٠٤٠(الطاقـــــــــة المـــــــــرقم  الت

.جرى تاهیلها من قبل الشركات المستثمرة 

وزارة الزراعة. ١٣

عــدم اســتغالل الحــدود المائیــة البحریــة المطلــة علــى میــاه الخلــیج العربــي لســد الحاجــة مــن لحــوم االســماك 
) ٢كــم٢(حتة ورصــیف قــاري مســا٢كــم) ٤٣٧,٠٧٢( البحریــة حیــث یمتلــك العــراق مســاحة مائیــة مقــدارها 

وبدًال من استغالل تلك المساحات یتم االعتماد على السـمك البحـري المسـتورد، ) م٥٨( وساحل بحري طوله 
.والذي یكون غالبًا ذو نوعیة ردیئة

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدیات العامة. ١٤

المتلكئة منذ سنوات سابقة والمنفذة مـن عدم قیام الوزارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن العدید من المشاریع -أ
مشروع منفـذ ) ٣٧(مشروع منفذ من قبل دائرة اإلسكان و) ٤٨(مشروع منها ) ١٦٠(قبل تشكیالتها والبالغة 
مشروع منفذ من قبل دائرة الطرق والجسور، بینما بلـغ عـدد المشـاریع المنجـزة ) ٧٥(من قبل دائرة المباني و

المنفـذ مـن ٦/هو تنفیذ تقاطع البطحاء على مشروع المـرور السـریع ط) مشروع واحد( ٢٠١٦/خالل السنة
.١٨/٨/٢٠١٦قبل دائرة الطرق والجسور حیث تم انجازه بتاریخ 
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بشبكات الماء الصالح للشرب حیـث لـوحظ تزایـد )القرى واألریاف(عدم شمول بعض سكان محافظات العراق-ب
وصـلت نسـبة وقد) ٢٠١٧ولغایة ٢٠١٤(من ت للسنوات عداد السكان غیر المخدومین لبعض المحافظاأفي 

.من عدد السكان الكلي)%٣٨(الىعلى سبیل المثال طراف بغداد أالسكان غیر المخدومین في 

وزارة الهجرة والمهجرین. ١٥

فـــــــي محافظـــــــة بغـــــــداد بجـــــــانبي ) ملیـــــــون دینـــــــار(بلـــــــغ عـــــــدد العوائـــــــل النازحـــــــة المســـــــتحقة منحـــــــة -أ
ــــــــل النازحــــــــة والــــــــواردة أســــــــمائهم ضــــــــمن قــــــــوائم الكــــــــرخ و الرصــــــــافة  اســــــــتنادًا الــــــــى عــــــــدد العوائ

ــــــــع ــــــــودرة / التوزی ــــــــاب ) ٣٦٤٥٩(الب ــــــــات والبحــــــــوث بالكت ــــــــرة المعلوم ــــــــة دائ ــــــــة بإجاب ــــــــة المرفق عائل
ــــــــي ) ١٣٢(المــــــــرقم  ــــــــى فرعــــــــي ١٧/١/٢٠١٨ف ــــــــوائم ال ــــــــك الق ــــــــب إرســــــــال تل ــــــــى كت واســــــــتنادًا ال

ممنوحــــــة كســــــلف الــــــى لجــــــان التوزیــــــع ، فــــــي حــــــین أن إجمــــــالي المبــــــالغ ال) الكــــــرخ و الرصــــــافة(
ـــــــــــة  ـــــــــــوزارة المرقم ـــــــــــة ال ـــــــــــي ) ١٠٣(بموجـــــــــــب إجاب ـــــــــــت ٣/١٢/٢٠١٨ف ـــــــــــون ) ٤٩١٤٣(بلغ ملی

ممــــــا یشــــــیر الــــــى مــــــنح ) تســــــعة وأربعــــــون ملیــــــار ومائــــــة وثالثــــــة وأربعــــــون ملیــــــون دینــــــار(دینــــــار 
ـــــم تســـــتلم  ـــــل النازحـــــة ل ـــــد مـــــن العوائ ـــــا أن العدی ـــــالغ المســـــتحقة، علم ـــــن المب ـــــى م ـــــالغ أعل ســـــلف بمب

ـــــل مـــــن المـــــن ـــــالغ اق ـــــبعض اآلخـــــر منهـــــا مب ـــــة فضـــــًال عـــــن اســـــتالم ال ـــــار(ح المالی ـــــون دین ـــــا ) ملی وفق
.للضوابط المقررة من قبل اللجنة التنفیذیة

علــــــى ) محلیــــــة و دولیــــــة(تــــــأخر الــــــوزارة فــــــي توزیــــــع الهــــــدایا المســــــتلمة مــــــن جهــــــات خارجیــــــة -ب
ــــــوزا ــــــت ال ــــــد بین ــــــك المــــــواد وق ــــــاج اإلنســــــاني لتل ــــــالرغم مــــــن االحتی ــــــازحین ب رة بإجابتهــــــا المرقمــــــة الن

ـــــــي ) ١٠٥( ـــــــا زال قســـــــم منهـــــــا ٢٨/٥/٢٠١٧ف ـــــــن هـــــــذه الهـــــــدایا وم ـــــــم توزیـــــــع قســـــــم م بأنـــــــه ت
.مخزون في مخازن الوزارة في الشالجیة والعمل جاري بتجهیزها

وزارة الموارد المائیة. ١٦

ســـــــد مـــــــن ســـــــدود الحصـــــــاد ) ٢٣(عـــــــدم تمكـــــــن الهیئـــــــة العامـــــــة للســـــــدود والخزانـــــــات مـــــــن تنفیـــــــذ -أ
ویعـــــــود ) ٢٠١٧-٢٠١٣(مدرجـــــــة ضـــــــمن الخطـــــــة الخمســـــــیة لـــــــوزارة المـــــــوارد المائیـــــــة لألعـــــــوام 

ـــــــك  ـــــــة واقتصـــــــادیة لتل ـــــــى عـــــــدم إعـــــــداد دراســـــــة جـــــــدوى فنی ـــــــذ اغلبهـــــــا ال الســـــــبب وراء عـــــــدم تنفی
ـــــــق خـــــــزین اســـــــت ـــــــى عـــــــدم تحقی ـــــــا أدى ال ـــــــدار الســـــــدود مم ـــــــة بمق ـــــــوارد المائی ) ٦٢,٠٩(راتیجي للم

الـــــى غـــــرق بعـــــض المشـــــاریع الزراعیـــــة المنفـــــذة علـــــى الحـــــدود باإلضـــــافةتقریبـــــًا هـــــذا ٣ملیـــــون م
.العراقیة  

ملــوث بیئــي لــم تقــم ) ٩٦(هــوار نهــر والمبــازل واألبلــغ عــدد الملوثــات البیئیــة التــي تطــرح مخلفاتهــا فــي األ -ب
مدیریـة البیئـة فــي وٕاعـالملرفعهــا الالزمـةاإلجـراءاتباتخـاذ ظــة ذي قـار فـي محافالمائیـةالمـوارد مدیریـة 

.محافظة ذي قار لفرض غرامات مالیة على الجهات المتسببة لتلك التلوثات

وزارة النقــل. ١٧

انجازهمنالرغمعلىعداد التقریر الرقابياتاریخلغایةالعوارض الكونكریتیة في السماوةمعملشتغالإعدم
والبالغعلیهالمصروفةالمبالغیعرضمما١٤/١/٢٠١٦يـفالصیانةفترةانتهاءبعد نهائیاً واستالمه

للهدر في حالة ) دینارملیونعشروثمانیةوخمسمائةملیاروثالثونسبعة(ملیون دینار ) ٣٧٥١٨(عها مجمو 
.عدم اشتغاله



٢٠١٨ثانيتقریر الفصل الخالصة 

)١٦-١٣(

وزارة الصحـة والبیئــة. ١٨

القیاسي لـبعض المستشـفیات مـع المـالك الفعلـي الحظـت الهیئـات الرقابیـة المختصـة وجـود من خالل مقارنة المالك -أ
.نقص في بعض العناوین الوظیفیة فضًال عن تجاوز العدد الفعلي لبعض العناوین عن ماورد في المالك المصدق

لخـدمات التشخیصـیة وجود بعض االجهزة العاطلـة عـن العمـل فـي بعـض المستشـفیات بـالرغم مـن اهمیتهـا التمـام ا-ب
.لبعض الحاالت المرضیة للراقدین والمراجعین للمستشفیات 

.االدویة أو عدم توفرها في بعض المؤسسات الصحیة وجود شحة لبعض -ج

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.١٩

بمبلـــــــغ التخصـــــــیص الســـــــنوي عـــــــدم قیـــــــام وزارة المالیـــــــة بتمویـــــــل حســـــــابات الموازنـــــــة االســـــــتثماریة-أ
.مما ادى الى توقف تلك المشاریعلجامعة واسط العمال المشاریع المستمرة 

ـــــــي -ب ـــــــة الدراســـــــیة لكلیت ـــــــي القاع ـــــــة المتواجـــــــدین ف ـــــــدد الطلب ـــــــوم اإلدارة(تجـــــــاوز ع واالقتصـــــــاد ،عل
عـــــــن المعیـــــــار )٢٠١٨-٢٠١٧(التابعـــــــة لجامعـــــــة الموصـــــــل للعـــــــام الدراســـــــي ) البیئـــــــة وتقاناتهـــــــا

) ٦٩١(مكتــــــــب المستشــــــــار ذي العــــــــدد/كتــــــــاب وزارة التعلــــــــیم العــــــــالي والبحــــــــث العلمــــــــي المحــــــــدد ب
.قاعة لتدریس المواد العلمیة/طالب) ٤٠(البالغ١٥/١٠/٢٠٠٩في 

وزارة التربیـــة. ٢٠

اســـــــــتمرار وزارة التربیـــــــــة بسیاســـــــــة التعیـــــــــین خـــــــــالل ســـــــــنوات التقـــــــــویم مـــــــــن الحصـــــــــص التعویضـــــــــیة -أ
ت الخاصـــــــة وبشـــــــكل یفـــــــوق حاجـــــــة المدیریـــــــة العامـــــــة لمدیریــــــــة الخاصـــــــة بالمـــــــدیریات او الموافقـــــــا

ــــــرخ ــــــة الك ــــــویم ٢/تربی ــــــي شــــــملها التق ــــــىباإلضــــــافةالت ــــــین إل ــــــزام بتعلیمــــــات وضــــــوابط التعی عــــــدم االلت
ــــــــــــــم  ــــــــــــــي ) ٦٦٣٤(رق ــــــــــــــي ) ٦٣٩٢(و ٢٩/٤/٢٠١٣ف ـــــــــــــى ١١/٤/٢٠١٦ف ـــــــــــــي نصـــــــــــــت عل والت

ــــــاطق النائیــــــة والمحــــــددة بــــــــ( ــــــال المــــــدة القانونیــــــة فــــــي المن یــــــتم النقــــــل اال بعــــــد ســــــنوات وال) ٥(إكم
ــــــدیل  ــــــوفر الب ــــــم ) ت ــــــین حــــــدیثًا ت ــــــین والمدرســــــین المعین ــــــن المعلم ــــــد م ــــــم او تنســــــیبهم اال ان العدی نقله

.الى المركز رغم عدم مضي المدة القانونیة المحددة لهماألطرافمن 
-٢٠١٦(للعام الدراسي واإلعدادیةارتفاع حاالت غش الطلبة في االمتحانات العامة للدراسة المتوسطة -ب

حالة غش ) ٦٠٣١(حالة غش فردي في االمتحانات العامة للدراسة المتوسطة و) ١٧٠٥(بلغتإذ) ٢٠١٧
.الى حاالت الغش الجماعيباإلضافةواألدبيبفرعیها العلمي اإلعدادیةفردي في االمتحانات العامة للدراسة 

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة. ٢١

٢٠١٧/البطاقات الصحیة الخاصة بالفحوصات الصحیة للعاملین في القطاع الخاص للسنةأعدادانخفاض في 
بطاقة خالل ) ٦٣١(بطاقة في حین كانت عدد البطاقات الصادرة) ٢٧٠(مقارنة بالسنة السابقة حیث بلغت 

وذلك نتیجة فرض رسوم على تلك الفحوصات من قبل المركز %) ٥٧(اي بنسبة انخفاض ٢٠١٦/السنة
.ني للصحة والسالمة المهنیةالوط
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)١٦-١٤(

وزارة االتصاالت. ٢٢

خاصة بإستحصـال كامـل جراءات القانونیة الاإلستكمالابإتصاالت وبرید محافظة البصرة لم تقم مدیریة 
التي لحقت بشبكات الهاتف الضـوئي والصـوتي مـن قبـل الشـركات المنفـذة للمشـاریع فـي قیمة األضرار 

ثالثمائـــة وأربعـــة (ملیـــون دینـــار ) ٣٨٤(والبالغـــة ) ٢٠١٦،٢٠١٧(البصـــرة خـــالل الســـنتین محافظـــة 
ضرر حسب إجابة المدیریة على مذكرة الهیئـة الرقابیـة المختصـة ) ٢٩(وبواقع ) وثمانون ملیون دینار

ــي ) ٤١١(المرقمــة  ــث بلغــت قیمــة ١٣/١٢/٢٠١٧ف ــون دینــار ) ١٢٤(المستحصــلة األضــرارحی ملی
.اإلضرارمن إجمالي قیمة %) ٣٢(والتي تشكل نسبة ) مائة وأربعة وعشرون ملیون دینار(

ةــوزارة الثقاف. ٢٣

ــــــون الشــــــعبیة  ــــــد الحــــــرف والفن ــــــة المختصــــــة بجــــــرد القاصــــــة بمعه ــــــام الهیئــــــة الرقابی ــــــدى قی ل
ــــــــــداره  ــــــــــغ مق ــــــــــوحظ وجــــــــــود مبل ــــــــــار) ٣٨٥٩٠(ل ــــــــــف دین ــــــــــون ( ال ــــــــــون ملی ــــــــــة وثالث ثمانی

عـــــــــن إیـــــــــرادات تـــــــــم إستحصـــــــــالها للفتـــــــــرة مـــــــــن ) وخمســـــــــمائة وتســـــــــعون الـــــــــف دینـــــــــار
ـــــــــة ١٢/١١/٢٠١٧ ـــــــــى الصـــــــــندوق الرئ٢٧/١٢/٢٠١٧ولغای ـــــــــتم تســـــــــلیمها ال ـــــــــم ی یســـــــــي ل

فـــــي الـــــدائرة خالفـــــًا إلجـــــراءات الرقابـــــة والضـــــبط الـــــداخلي ،علمـــــًا ان هـــــذا المبلـــــغ یزیـــــد عـــــن 
ـــــــــــــدأ بالتسلســـــــــــــل  ـــــــــــــي تب ـــــــــــــبض والت ـــــــــــــالغ وصـــــــــــــوالت الق ـــــــــــــوع مب ـــــــــــــي ) ٤٥٥١(مجم ف

ومجمــــــــــــــــــــوع ٢٧/١٢/٢٠١٧فــــــــــــــــــــي ) ٤٧٨٠(وتنتهــــــــــــــــــــي بالتسلســــــــــــــــــــل١٢/١١/٢٠١٧
وخمســـــــــــة وأربعمائـــــــــــةثمانیـــــــــــة وثالثـــــــــــون ملیـــــــــــون ( الـــــــــــف دینـــــــــــار) ٣٨٤٢٥(مبالغهـــــــــــا 

مائــــــة وخمســــــة وســــــتون الــــــف (الــــــف دینــــــار) ١٦٥(وبفــــــارق مقــــــداره) وعشــــــرون الــــــف دینــــــار
).دینار

دواوین األوقــاف.  ٢٤

ـــــــف الشـــــــیعي ـــــــة الوق ـــــــة لمدیری ـــــــد واردات المقامـــــــات الدینی ـــــــتم قی ـــــــم ی ـــــــالى لســـــــنة/ل ٢٠١٦/دی
ـــــــم الصـــــــرف منهـــــــا ألغـــــــراض  ـــــــدها أمانـــــــات ومـــــــن ث ـــــــة حیـــــــث تـــــــم قی إیـــــــراد لحســـــــاب الخزین

یـــــــــــــف ومكافـــــــــــــآت لجـــــــــــــان فـــــــــــــتح المقامـــــــــــــات حیـــــــــــــث بلغـــــــــــــت واردات الصـــــــــــــیانة والتنظ
ــــــــات ــــــــار) ١٩(المقام ــــــــون دین ــــــــار(ملی ــــــــون دین ــــــــوع ٢٠١٦/لســــــــنة) تســــــــعة عشــــــــر ملی ومجم

ــــــــنفس الســــــــنة ــــــــات ل ــــــــن األمان ــــــــار) ١٤(المصــــــــروف م ــــــــون دین ــــــــون (ملی ــــــــة عشــــــــر ملی أربع
.)دینار

أمانــــــة بغــداد٢٥.

ــــــك المعامــــــل  ــــــدم وتهال ــــــدائرة المشــــــاریع ق ــــــة ل جــــــراء الصــــــیانة إوعــــــدم قســــــم المشــــــاریع /التابع
لهــــــذه المعامــــــل ال تطــــــابق ) العملیــــــة(الطاقــــــة الفعلیــــــةأنالدوریــــــة للمعامــــــل ممــــــا أدى الــــــى 

).المتاحة(الطاقة التصمیمیة وكذلك الطاقة التشغیلیة 
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)١٦-١٥(

المدنيمنظمات المجتمع . ٢٦

مقدمـة مـن الهـالل األحمـر العراقیـة سـلة صـحیة نسـائیة فـي المخـزن االقلیمـي لجمعیـة ) ٥٠٠٠(وجود
لــم تقــم الجمعیــة بتوزیعهــا علــى ٢٠١٧/ضــمن خطــةالصــلیب النرویجــي مخصصــة لنــازحي االنبــار

.النازحین

المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات . ٢٧

بالتنسـیق مـع الـوزارات والـدوائر المختصـة باإلحصـاء السـكاني عدم قیام مكتب انتخابات محافظـة بابـل 
لتحدیــد أعــداد النــاخبین وتثبیــتهم فــي الســجالت ویــتم االعتمــاد علــى البیانــات المقدمــة مــن قبــل وزارة 

-١٨(التجــــارة الــــى المفوضــــیة العلیــــا المســــتقلة لالنتخابــــات والتــــي تقــــوم بتحــــدیثها خالفــــا للمــــادة 
) ١(مع النظام الداخلي للمفوضیة العلیـا المسـتقلة لالنتخابـات  رقـم ) ٢(الفقرة) سجل الناخبین/خامسا
).التنسیق مع الوزارات والدوائر المختصة باإلحصاء السكاني(التي تقضي ٢٠١٢لسنة 

المحافظات ومجالسها.٢٨

-:محافظة بغداد-أ
فقـط مـن %) ٢٢(مانسـبتهباسـتالم ٢٠١٦/قیام المدیریة العامة لتربیة بغداد الرصافة االولى خالل سنة

قیمة العقود المبرمـة مـع مسـتأجري الحوانیـت المدرسـیة حیـث تـم اسـتالم بـاقي المبـالغ مـن قبـل ادارات 
مـن ) ٢٠(المدارس اضافة الى تـاخر المدیریـة فـي استحصـال مبـالغ العقـود بعـد احالتهـا خالفـًا للمـادة 

مدیریــة فــي اجابتهــا علــى استفســار وبینــت ال٢٠١٣/لســنة) ٢١(قــانون بیــع وایجــار امــوال الدولــة رقــم
.بسبب زخم العمل وقلة المالك الوظیفي٧/١١/٢٠١٧في ) ٢٤(الهیئة الرقابیة المختصة المرقم

- :محافظة دیالى-ب
ملیون )٣٣٤٩(في مدیریة ماء دیالى ) القطاع الخاص(بلغ اجمالي الدیون بذمة المشتركین

وتركزت اغلب ٣١/١٢/٢٠١٦كما في ) واربعون ملیون دینارثالثة ملیارات وثالثمائة وتسعة (دینار
مركز ماء ) ١٩(وناحیة بهرز من مجموع ) بعقوبة، خانقین، بلدروز، المقدادیة(الدیون في أقضیة 
.في عموم المحافظة

-:محافظة كربالء المقدسة- ج
حافظـة بـین العقـد وجود اختالف في المساحة لبعض العقـارات المـؤجرة مـن قبـل مدیریـة البلدیـة فـي الم

) اوالً -٨(السابق والعقد الحالي ولنفس العقار دون وجود مایؤیـد انشـاء محـدثات جدیـدة اسـتنادًا للمـادة
اجـراء الكشـف علـى (والتـي تـنص ) المعدل(٢٠١٣/لسنة) ٢١(من قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم 

صــافه او مشــتمالته ومســاحته المــال غیــر المنقــول لتحدیــد رقمــه وموقعــه وجنســه ونوعــه وحــدوده واو 
).وتثبیت ما انشئ علیه من محدثات او ما زرع او غرس فیه

- :واسطمحافظة -د
عــدم قیــام المحافظــة بتنظــیم عقــد لشــراء المــواد الكهربائیــة التــي تــم تجهیزهــا لكــون مبلــغ الشــراء 

ــــار) ٥٠(تجــــاوز ــــون دین ــــار(ملی ــــون دین ــــة ) خمســــون ملی ــــة االتحادی ــــذ الموازن ــــًا لتعلیمــــات تنفی خالف
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)١٦-١٦(

)٢٠٠(حیـث تـم شـراء مـواد كهربائیـة مـن معـرض الیقـین بمبلـغ) و-١(الفقـرة) ٣(المـادة٢٠١٦/لسنة
.دون تنظیم عقد بذلك) مائتا ملیون دینار(ملیون دینار

-:األنبارمحافظة -ه
ــة ــة) ١٢(مشــروع إنشــاء مدرســة إحال ــة النعیمی ــى شــركة -صــف فــي منطق ــة (قضــاء الفلوجــة عل جن

ملیــــون )  ٦٠٤(بمبلـــغ ٢٠١٣/لســـنة) ١٦٧(المـــرقم بموجـــب العقـــد) عراقیـــة الجنســـیة) (الودیـــان
وقــد تبــین ٢٠١٣/ضــمن تخصیصــات بــرامج تنمیــة االقــالیم لســنة) دینــارســتمائة واربعــة مالیــین(دینــار

للشــركة ) اربعمائـة وخمســة وعشـرون ملیــون دینـار(ملیــون دینـار) ٤٢٥(قیـام المحافظـة بصــرف مبلـغ 
من الكلفـة حسـب كتـاب قسـم الشـؤون المالیـة المـرقم %) ٧١(المذكورة ویمثل المبلغ المصروف نسبة 

ــي ) ١٥١٧١( وذلــك حســب كتــاب قســم %) ١٨(لــه نســبة انجــاز مــادي بلغــت یقاب٢٨/١٢/٢٠١٧ف
.١٦/١٢/٢٠١٧في ) ١٤٨٣٦(الشؤون الهندسیة المرقم 

المثنىة محافظمجلس-و
ــام هیئــة  مــن الراتــب %) ٣٠(بصــرف مخصصــات خطــورة بنســبة االســتثمار فــي محافظــة المثنــى قی

والقیـد وسـندات االدخـال واالخـراج االسمي شهریًا لموظفیها المخولین بالتوقیع علـى مسـتندات الصـرف 
موظفین استنادًا لموافقة محافظ المثنى علـى اصـل كتـاب هیئـة اسـتثمار ) ١٠(المخزني والبالغ عددهم 

إعــداد ولغایــة تــاریخ١/٥/٢٠١٤واعتبــارًا مــن تــاریخ ١٣/٤/٢٠١٤فــي ) ٨٩٢(المثنــى ذي العــدد 
الصـرف ال یتعـاملون مـع المـواد السـامة او على الرغم من كون الموظفین المشـمولین بالتقریر الرقابي

فـــي ) ٨٠٢/٥٨/٢٤٧٤٤(القانونیـــة ذي العـــدد /مـــن كتـــاب وزارة المالیـــة) ٨(الخطـــرة خالفـــًا للفقـــرة 
تمــنح مخصصــات الخطــورة للموظــف الــذي یتعــرض لحــاالت الخطــورة (والتــي تقضــي ١٥/٧/٢٠٠٨

الخطـرة ومـا یماثلهـا فـي الحـاالت الناجمة عن طبیعة عمله ومهنته كمـن یتعامـل مـع المـواد السـامة أو
والتعلیمـات الصـادرة بموجبـه وفـي حالـة ظهـور حـاالت جدیـدة ١٩٨٠/لسنة) ٣٨٠(الواردة بالقرار رقم 

غیر مذكورة فیها فباإلمكان الرجوع الـى المركـز الـوطني للصـحة والسـالمة المهنیـة التـابع لـوزارة العمـل 
.)والشؤون االجتماعیة للبت فیها

محافظة واسطمجلس - ز
اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمـة بتطبیـق شـروط جزائیـة علـى بهیئة استثمار محافظة واسط قیام عدم 

مــن قـانون االســتثمار -)سـابعاً /١٤(المسـتثمرین المتلكئـین بتنفیــذ المشـاریع االسـتثماریة، خالفــًا للمـادة
حیث لوحظ تـدني نسـب االنجـاز ) مرالتزامات المستث-الفصل الرابع (المعدل ٢٠٠٦/لسنة ) ١٣(رقم 

المــادي لــبعض المشــاریع وذلــك حســب كشــف تقــدم ســیر المشــاریع االســتثماریة فــي المحافظــة المعــد 
.وٕاخالل قسم من المستثمرین بالفترة الزمنیة لتنفیذ المشروع٢٩/١٢/٢٠١٦بتاریخ 
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