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 31تموز 2019
الدكتور عبد الباسط تركي سعيد المحترم
الرئيس
لجنة الخبراء الماليين
بغداد -جمهورية العراق

الملخص التنفيذي لتقرير متابعة على القضايا المرفوعة في تقاريرتدقيق السنة الماضية
أهداف عملية المراجعة ونطاق العمل
لقد أتممنا إجراءات متابعة مالحظات المدققين السابقين للوزارات التي لم تكن ضمن العينة المختارة في الفقرة رقم ( )3من نطاق العمل الذي تم االتفاق عليه مع لجنة الخبراء الماليين في االتفاقية الموقعة
بتاريخ  23تموز  ،2018فيما يلي الوزارات المشمولة في التقرير:











وزارة االسكان
وزارة التربية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا
وزارة الخارجية
وزارة الزراعة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الثقافة
وزارة الصناعة والمعادن
وزارة العدل
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محددات العمل


يبين الجدول أدناه الوزارات التي لم تقم بتزويدنا والسماح لنا بعقد اجتماعات مع الدوائر المعنية وذلك من اجل متابعة مالحظات المدقق السابق:

اسم الوزارة
وزارة الزراعة

تأريخ الكتاب االول
 15نيسان 2019

وزارة العدل

 22آيار 2019



رقم الوارد وتاريخه
22237
 25نيسان 2019
اليوجد

تاريخ التذكير االول
 15آيار 2019
 10حزيران 2019

رقم الوارد وتاريخه
26493
 16آيار 2019
اليوجد

تاريخ التذكير الثاني
 10حزيران 2019
اليوجد

رقم الوارد وتاريخه
29633
 12حزيران 2019
اليوجد

لم يتم تضمين نتائج اجراءات المتابعة لمالحظات المدقق السابق في هذا التقرير وذلك لعدم تمكننا من تنفيذها.
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محدودية استخدام التقرير
إن هذا التقرير ليس من شأنه أن يعطي أي تأكيد أو تدقيق للقوائم المالية للوزارات ،وهو مخصص الستخدام الحكومة العراقية ولجنة الخبراء الماليين لصندوق تنمية العراق والحساب فقط وال يجوز استخدامه
من قبل أية أطراف أخرى .لذا ،فإن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ال تتحمل أي مسؤولية عن استخدام األطراف األخرى لهذا التقرير ،وأي طرف آخر يرغب باالعتماد على هذا التقرير ،فإنه يفعل ذلك
على عاتقه .في حال حصول أي شخص مخول أو غير مخول على نسخه من هذا التقرير أو أحدى قوائمة ،وفي حال قرائته يوافق هذا الشخص على ما يلي-:



يدرك قارئ هذا التقرير أن المهام التي قامت بها برايس ووتر هاوس كوبرز تمت وفقا للتعليمات التي تم تزويد برايس ووتر هاوس كوبرز بها من قبل لجنة الخبراء الماليين .كما يقر قارئ هذا
التقرير أنه تم إعداد التقرير بناء على تعليمات لجنة الخبراء الماليين الموجه إليها هذا التقرير ،وقد التشمل هذه التعليمات على جميع األجراءات التي تعتبر ضرورية ألغراض القارئ.
يوافق القارئ على أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ،شركائها ،مدرائها ،موظفيها ووكالئها ال يتحملون أية مسؤوليه سواء بصفه تعاقدية أو من خالل اي صفة أخرى (وتشمل وبدون حصر
االهمال وخرق أي واجب قانوني) ولن تكون مسؤولة عن أية خسائر ،أو أضرار أو مصاريف بأي طبيعة كانت ،وذلك سواء كانت ناتجه عن استعمال القارئ لهذا التقرير ،أو كانت ناتجة من
حصول القارئ على هذا التقرير بأي طريقة كانت .باإلضافة الى ذلك ،يوافق القارئ بعدم االعتماد على هذا التقرير ،أو االشارة اليه ،أو نسخ اي جزء منه ،أو نسخه بالكامل ،بأي حال من األحوال
سواء كان ألغراض أي بيان ،او منشورات ،او األيداع العام ،أو القروض ،أو اتفاقيات اخرى ،وأن اليقوم بنشر وتوزيع هذا التقرير دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من شركة برايس
ووتر هاوس كوبرز.
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وزارة
االعمارواالسكان
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وزارة االعمار واالسكان – دائرة االسكان
 -1عدم حسم قرار بمشاريع غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعينة من عقود دائرة االسكان هناك عقود مبرمة مع شركات لغايات انشاء مشاريع متعددة ،علما ان هذه المشاريع في مناطق غير خاضعة
لسيطرة الحكومة المركزية ،ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015قرار رقم ( -5أ) .وعليه يجب أن يتم تسوية العقود بعد تثبيت ذرعة واقع الحال لألعمال المنجزة والمواد غير المستلمة
وبعد األتفاق مع الطرف الثاني على االنهاء ويتم معالجة محاور التعاقد حسب شروط قرار مجلس الوزراء .إما في حالة التراضي أو عدم موافقة الشركات على التسوية وفق قرار ( -5ب).
لم يتم إعداد استمارات تسوية لتثبي ت ذرعة واقع الحال إما لوجود مشاكل مالية أو مشاكل مع المنفذ ،باألضافة الى وجود مناطق خارج السيطرة .أدناه جدول يوضح تفاصيل العقود ونسبة االنجاز لغاية
فترة التدقيق في شهر ايار .2017
كلفة االحالة  /مليار دينار عراقي مدة التنفيذ تاريخ المباشرة تاريخ االنجاز نسبة االنجاز
الجهة المنفذة /الشركات
اسم المشروع
%41 2015/1/25 2013/1/25
730
42,808
شركة ذو الفقار
انشاء مجمع سكني في نينوى /سنجار
%34 2013/11/3
2011/5/3
915
45,174
انشاء مجمع سكني في االنبار /الجبيل والخراب شركة العواد وديار العمارة
%84 2014/9/19 2012/3/20
913
شركة منصور العامة للمقاوالت 59,525
انشاء مجمع سكني في االنبار /هيت
%71
2012/7/9 2010/1/20
900
59,204
النجم الذهبي للمقاوالت
انشاء مجمع سكني في صالح الدين /مطاردة

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
إستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015يجب توقيف المشاريع واثبات واقع الحال وانهاء العقود بالتراضي بين الطرفين إضافة الى استرجاع خطاب ضمان حسن التنفيذ وتصفية حساب
السلف التشغيلية وتحديد المستحقات المتبقية.
رد االدارة
إن الوزارة في مرحلة إجراء تسويات مع المقاولين وان العمل جاري على تشكيل لجان للبحث في مشاريع المناطق الساخنة.
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة االسكان
عدم حسم قرار بمشاريع غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة ( 2015تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  7174والمؤرخ في  30آيار  2019كما
يلي-:
 -1مشروع المجمع السكني في سنجار :حصلت الشركة المنفذة للمشروع على حكم قضائي بانهاء العقد وتعويضها بمبلغ ( 10,051,532,614عشر مليار وواحد وخمسون مليون و خمسمائة
واثنين وثالثين الف وستمائة واربعة عشر) دينار عراقي وسيتم تصفية كافة مستحقات الحكم القضائي عند توفر التخصيص المالي.
 -2مشروع المجمع السكني في جبيل وخراب :اقامت الشركة دعوى قضائية (التزال منظورة امام القضاء) بخصوص انهاء العقد وتصفية مستحقاته مع العرض انه تم انهاء العقد رضائيا بموجب
كتاب وزارة  6003في  2014/3/2لوقوع المشروع في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية في حينه.
 -3مشروع المجمع السكني في هيت :قدمت الشركة المنفذة طلبا النهاء العقد بموجب الفقرة (-5أ) من قرار مجلس الوزراء  347لسنة  2015وتم انجاز استمارة التسوية وارسالها الى الوزارة
بكتاب  11166في  2018/10/21وارسلت من وزارة الى وزارة التخطيط بالكتاب المرقم  25915في  2018/11/12وسيتم تصفية كافة المستحقات المالية عند ورود التخصيصات.
 -4مشروع المجمع السكني في مطاردة :حصلت الشركة المنفذة على حكم قضائي بانهاء عقد وتعويضها بمبلغ ( 12,456,977,156اثنى عشر مليار واربعمائة وستة وخمسون مليون وتسعمائة
وسبعة وسبعون الف ومائة وستة وخمسون) دينار عراقي وسيتم تصفية كافة مستحقات الحكم القضائي عند توفر التخصيص المالي.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة االسكان
 -2عدم تثبيت معالجة العقود التي تم تصفيتها والخاضعة لسيطرة الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015مع وزارة التخطيط
مرحلة نهائية
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعينة من العقود االستثمارية المبرمة من قبل دائرة االسكان ،وجود بعض العقود المستمرة التي تم اجراء تسويات لها مع المقاولين (الجهات
المنفذة) ولم يتم تثبيت واقع الحال للعقود المشار اليها مع وزارة التخطيط كخطوة اخيرة وحسب قرار مجلس الوزراء رقم ( )347سنة  2015ونذكر منها على سبيل المثال:
مدة التنفيذ العقد /يوم نسبة اإلنجاز الفعلي 2016
مبلغ العقد /مليار عراقي تاريخ العقد
اسم الجهة المنفذة /المقاولين
اسم المشروع
%19
900
2014/6/5
187,603
انشاء مجمع سكني في ميسان /مؤسسة الشهداء شركة الفاو وشركة الفصول االربعة
%66
822
2011/4/26
230,596
شركة دورجة الصناعية
انشاء مجمع سكني في البصرة /الصبخ
%65،7
913
2012/7/24
119,416
شركة البالد والجزيرة العربية
انشاء مجمع سكني في البصرة /الزبير
%33
820 2012/12/26
159,255
انشاء مجمع سكني في البصرة /شط العرب  2شركة استراتوس
%3،9
900
2014/5/14
انشاء مجمع سكني في البصرة /شط العرب  3شركة المعتصم ومؤسسة نايل بن حرمل 235,572
ز

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
رد االدارة
ان العمل جاري على استكمال االجراءات المتعلقة برفعها لوزارة التخطيط.
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة االسكان
عدم تثبيت معالجة العقود التي تم تصفيتها والخاضعة لسيطرة الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015مع وزارة التخطيط مرحلة نهائية (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  7174والمؤرخ في  30آيار  2019كما
يلي-:
 -1مشروع المجمع السكني في مؤسسة الشهداء :نود االشارة الى ان نسبة االنجاز الفعلي لسنة  2016هي  % 12.8وليست  %19كما مذكور في مالحظة اعاله وحصلت الشركة المنفذة على
حكم قضائي النهاء العقد وتعويضها ( 29,093,704,320تسعة وعشرون مليار وثالثة وتسعون مليون وسبعمائة واربعة الف وثالثمائة وعشرون) دينار عراقي وقدمت دائرة دعوى قضائية
ضد الشركة المنفذة وذلك لقيامها بأخراج مواد مطروحة من موقع العمل ومدرجة ضمن مستحقات الحكم القضائي وهي التزال منظورة امام القضاء.
 -2مشروع المجمع السكني في الصبخ :اقامت الشركة المنفذة دعوى قضائية بخصوص االلتزام بمحضر تسوية للمادة  68المعد من قبل الجنة التابعة لدائرتنا والذي تم رفضه من قبل الوزارة
والتزال الدعوى منظورة امام القضاء.
 -3مشروع المجمع السكني في الزبير :حصلت الشركة المنفذة على حكم قضائي النهاء العقد وتعويضها بمبلغ ( 44,818,930,244اربعة واربعون مليار وثمانمائة و ثمانية عشر مليون
وتسعمائة وثالثون الف ومئتان واربعة واربعون) دينار عراقي وسيتم تصفية كافة مستحقات الحكم القضائي عند توفر التخصيصات المالية.
 -4مشروع المجمع السكني في شط العرب  :2قدمت الشركة المنفذة طلب تجميد المشروع بموجب الفقرة  5ب 2/من قرار مجلس الوزراء  347لسنة  2015وتم انجاز استمارة التسوية وارسالها
الى الوزارة بكتابنا  1578في  2019/2/3وارسلت من وزارة الى وزارة التخطيط بالكتاب  8874في  2019/3/31وسيتم استكمال كافة االجراءات المتعلقة بصرف مستحقات الشركة.
 -5مشروع المجمع السكني في شط العرب  :3قدمت الشركة المنفذة دعوى قضائية النهاء العقد وهي الزالت منظورة امام القضاء.
مستوفية
غير مستوفية

صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية

برايس وترهاوس كوبرز| 11

وزارة االعمار واالسكان – دائرة الطرق والجسور
 -1عدم حسم القرار بمشاريع الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعينة من العقود االستثمارية المبرمة من قبل دائرة الطرق والجسور ،وجود عقود تم المباشرة بانهائها لكن دون الحصول على جميع االولويات
كما جاء في قرار مجلس الوزراء ( )347لسنة  2015اتفاقا مع الفقرة الخامسة جدول رقم ( ،)1نذكر منها التالي:
مببدة تنفيببذ نسبببة االنجاز وضع المشروع
مبببببببببببببلببببببغ تاريخ العقد
اسم الجهة المنفذة
اسم المشروع
العقد/يوم البببببفبببببعبببببلبببببي
العقببد/مليببار
2016
عراقي
تم تثبيت ذرعة واقع حال ولم يتم توقيع استمارة ايقاف المشروع
%64
974 2011/10/11
77,856
مشببببببروع المرور السببببببريع ط 6/الممر شركة حمورابي
ومخاطبة وزارة التخطيط بشانه.
االيمن ()47+000+,000
%71
974 2011/10/11
99,489
مشببببببروع المرور السببببببريع ط 6/الممر شركة اشور
االيمن ()95+000+47+,000
ايقاف المشبببروع والمباشبببرة به بعد تحسبببن الوضبببع المالي وعدم
%0
1095 2014/12/15
تببعببريببض وتببببأهببيببببل الببطببريببق الببعببببام شبببببببركة حمورابي و 96,670
اسبببببتكمال االجراءات وفقا لقرار مجلس الوزراء ( )347لسبببببنة
كوت/بغببببداد بطول  120كم المرحلببببة اشببببور وكونترا كتنك
.2015
اوف شور
االولى
تم سبببببببحب العقد بموجب كتاب رقم  9143في 2016/5/10
%2
235 2013/12/22 111,808
تأهيل الطريق المرور السببببريع رقم ( )1شركة النيم التركية
والعمل جاري على اسبببببببتكمال واقع ذرعة الحال وان شبببببببركة
جزء ط 4/م 1/بطول  105كم
المقاولة قد اخذت سلفة مقدمة بقيمة احد عشر ملياردينار عراقي.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة استكمال االجراءات الالزمة وفقا لقرار  347لسنة .2015
رد االدارة
تم االكتفاء بواقع ذرعة الحال الموقع من قبل الطرفين المتعاقدين وسوف يتم النظر في الموضوع قريبا.
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة الطرق والجسور
عدم حسم القرار بمشاريع الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة ( 2015تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  8799والمؤرخ في  2حزيران  2019كما
يلي-:
 -1مشروع المرور السريع ط 6/الممر االيمن ( :)47+000+,000المشروع متوقف وفقا لقرار  347لسنة  2015ارسلت االستمارة الى وزارة التخطيط بموجب كتاب وزارة االعمار واالسكان
المرقم  20996في .2018/9/25
 -2مشروع المرور السريع ط 6/الممر االيمن ( :)95+000+47+,000تم استئناف العمل في المشروع بتاريخ  2018/9/8ارسلت االستمارة الى وزارة التخطيط بموجب كتاب وزارة
االعمار واالسكان المرقم  20996في .2018/9/25
 -3تعريض وتأهيل الطريق العام كوت/بغداد بطول  120كم المرحلة االولى :المشروع متوقف وفقا لقرار  347لسنة  2015ارسلت االستمارة الى وزارة االعمار واالسكان بموجب الكتاب
المرقم  7322في .2019/5/8
 -4تأهيل الطريق المرور السريع رقم ( )1جزء ط4 /م 1/بطول  105كم :تم سحب العمل بموجب كتابنا المرقم  9143في .2016/5/10
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة الطرق والجسور
 -2عدم حسم القرار بمشاريع غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعينة من عقود المبرمة من قبل دائرة الطرق والجسور ،وجود عقود مع شركات (الجهات المنفذة) لغايات انشاء مشاريع متعددة ،علما ان
هذه المشاريع في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية ،ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347قرار رقم ( -5أ) .عليه يجب أن يتم تسوية بعد تثبيت ذرعة واقع الحال لألعمال المنجزة
والمواد غير المستلمة وبعد االتفاق مع دائرة الطرق والجسور على االنهاء ويتم معالجة محاور التعاقد حسب شروط قرار مجلس الوزراء إما في حالة التراضي أو عدم موافقة الجهات المنفذة على التسوية
وفق قرار( -5ب).
لم يتم إعداد استمارات تسوية لتثبيت ذرعة واقع الحال ،أدناه جدول يوضح تفاصيل العقود ونسبة االنجاز لغاية فترة التدقيق في شهر ايار :2017
كلفبببة االحبببالبببة /مليبببار دينبببار مببببدة التفيببببذ /تاريخ المباشرة تاريخ االنجاز نسبببببببببببببة االنببجبببباز
الجهة المنفذة /الشركات
اسم المشروع
2016
يوم
عراقي
%6 2014/8/23
2012/5/6
850
عج يل /ياب الخربيط ومح مد شبببببببباكر 49,092
طريق رواة-الحضر ج 67( 1/كم)/االنبار
الدليمي
%90 2013/12/7
2008/5/5
730
25,172
انشبببباء طريق كسببببك ربيعة م 1/بطول  25كم /شركة الجبيل والبحر االبيض
نينوى

التوصية
إستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015يجب توقيف المشاريع واثبات واقع الحال وانهاء العقود بالتراضي بين الطرفين .إضافة الى استرجاع خطاب ضمان حسن التنفيذ وتصفية حساب
السلف التشغيلية وتحديد المستحقات المتبقية.
رد االدارة
إن الوزارة في مرحلة إجراء تسويات مع المقاولين وان العمل جاري على تشكيل لجان للبحث في مشاريع المناطق الساخنة.
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة الطرق والجسور
عدم حسم القرار بمشاريع غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة ( 2015تتمة)

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  8799والمؤرخ في  2حزيران  2019كما
يلي-:
 -1طريق رواة-الحضر ج 67( 1/كم)/االنبار :ايقاف العمل بالمشروع واعادة المباشرة بعد تحسن الوضع المالي وفق الجدول رقم  2من المادة اوال (-5ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 347
لسنة  2015التوجد ذرعة للمشروع ومازال المشروع واقع تحت السيطرة العسكرية.
 -2انشاء طريق كسك ربيعة م 1/بطول  25كم /نينوى :انهاء رضائي وفقا لقرار  347لسنة  2015ارسلت االستمارة الى وزارة االعمار واالسكان بموجب كتاب المرقم  6591في .2019/4/24
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة االعمار واالسكان – دائرة المباني
 -1تلكؤ في انهاء المشاريع التابعة لدائرة المباني
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعينة من العقود االستثمارية لدى دائرة المباني في وزارة االعمار واالسكان ،تبين لنا أن هنالك تلكؤ في انجاز بعض المشاريع ،حيث لم تقم
دائرة المباني بإيقاف هذه المشاريع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  ،2015فيما يلي تفاصيل هذه المشاريع:
تاريخ االنجاز مبببدة تنفيبببذ نسبببببببببببببببببببة وضع المشروع
رقبببببببم اسببببببببم ا ل جهببببة مبببببببببببببببببلببببببببغ تاريخ العقد
اسم المشروع
االنببببببجبببببباز
العقد/يوم
العقببببد/مليببببار
العقد المنفذة
الببببفببببعببببلببببي
عراقي
2016
تم تشببببكيل لجنة اسببببراع في  ،2015/1/5وتم مفاتحة
%71
730 2014/10/6
2012/2/14
انشببببببباء مقر بطريركية بابل  17#شببببببببركببببة افبق 12,936
رئاسببة الوزراء في  2016/11/6بغرض اسببتحصببال
الزوراء
الكلدانية وتهيئة مسببببتلزماتها/
الموافقة على تخصببيص مبلغ  6ملياردينار ،ولكن جاء
بغداد
الطلب بالرفض.
قامت الشببببببركة المنفذة بتوقيع تعهد بانجاز خطي جزء
%61
720 2017/4/25 2013/11/18
71,102
اعمببال تنفيببذ المرحلببة الثببالثببة ALCOM 48#
كبير من المشببروع وذلك خالل  60يوما ،وقد التزمت
INSAATلمشبببروع (مرقد السبببيد محمد
الشببببببركة بذلك حيث قامت بزيادة الكوادر وفتح فقرات
ببببباقببببر الصببببببببببدر) (قببببدس
اخرى وانجاز اعمال المراية القبة.
سره)/النجف

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي دائرة المباني بأتخاذ االجراءات المترتبة نتيجة اإلخالل ببنود العقد وذلك ما تم اإلشارة إليه في تعليمات تنفيذ العقود في الفصل التاسع والعاشر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة
 2014كما نوصي أن تتطلب األمر أيقاف المشاريع واستكمال األجراءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة .2015
رد االدارة
لقد تحسنت نسبة االنجاز في مشروع انشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية حيث كانت نسبة االنجاز الفعلي المتحققة من خالل لجنة االسراع الى ( ،)%85.7كما تحسنت نسبة االنجاز في اعمال تنفيذ
المرحلة الثالثة لمشروع (مرقد السيد محمد باقر الصدر) حيث كانت نسبة االنجاز الفعلي المتحققة هي ( ،)%90.7وقد تم االتفاق على منح مهلة قدرها  60يوم الى الجهة المنفذة ألكمال المشروع وان
العمل جاري على اكمال المشروعين باسرع وقت ممكن بعد توفير التخصيصات.
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة المباني
تلكؤ في انهاء المشاريع التابعة لدائرة المباني (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  3782والمؤرخ في  2حزيران  2019كما
يلي-:
 -1مشروع مقر بطريركية بابل الكلدانية :تم ايقاف العمل في المشروع للشركة المنفذة (افق الزوراء) بتاريخ  2014/12/29وايقاف عمل لجنة التسريع بتاريخ  2018/4/1بموجب كتابنا المرقم
 6752في  2018/9/27لغرض تطبيق القرار  347لسنة  2015وحاليا في طور انجاز اعمال التصفية للمشروع وتم اكمال اعداد محلق العقد للفقرات المتبقية للمشروع بعد رصد تخصيص
سنوي له ضمن خطة  2019بمقدار  3مليار دينار.
 -2المرحلة الثالثة لمشروع مرقد الشهيد الصدر :تم تجميد المشروع بموجب قرار  347لسنة  2015بسبب قلة التخصيصات المالية وتم ايقاف العمل في المشروع بتاريخ  2017/3/15بموجب
كتاب المرقم  7003في  2017/8/21وحاليا في طور اعداد ملحق العقد للفقرات المتبقية للمشروع بعد رصد تخصيص سنوي له ضمن خطة  2019بمقدار  5,415مليار دينار.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة المباني
 -2عدم استكمال جميع المستندات الثبوتية لمشاريع تم ايقافها تابعة لدائرة المباني
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعينة من العقود االستثمارية في دائرة المباني وزارة االعمار واالسكان ،وجود عقود تم المباشرة بانهائها لكن دون الحصول على جميع
االوليات كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015اتفاقا مع الفقرة الخامسة /جدول رقم ( .)1هذا ويذكر ان القرار نص على تحويل جزء من الموازنة التشغيلية الكمال المشاريع التي
بلغت نسبة انجازها  %90او اكثر ،نذكر منها التالي:
مدة تنفيبذ نسبببة االنجاز نسبببة االنجاز وضع المشروع
اسبببببم الجهة مبلغ العقببببد /تاريخ العقد
اسم المشروع
العقد /يوم البببببفبببببعبببببلبببببي البببببفبببببعبببببلبببببي
مليار عراقي
المنفذة
2016
2015
طلبت ال شركة ايقاف العمل بالم شروع لحين تح سن الو ضع المالي ،حاليا في
%90
%90
365 2013/2/11
انشبببببباء مكتب الشبببببببكة شببركة الفاو 2,103
مرحلة اعداد ذرعة واقع الحال والسبببببلفة النهائية ،كما تتحمل الشبببببركة حاليا
الوطنية لحقوق االنسببان الهندسية
حراسببببة المشببببروع لحين موافقة وزارتي التخطيط والمالية على تخصببببيص
 /كربالء
مبالغ الحراسة.
طلبت الشركة ايقاف العمل بالمشروع لحين تحسن الوضع المالي ،وتم انجاز
%91
%91
545 2012/10/9
انشبببببببباء بنبايبة لمبدير ية شببركة الفاو 7,107
ذرعة واقع الحال ،وفي مرحلة المصادقة على السلفة النهائية.
طرق وجسبببور محافظة الهندسية
بغداد مع التاثيث
عدم وجود خطابات ضمان حسن التنفيذ لهذه المشاريع وعدم وجود كتب ايقاف موقعة من قبل الطرفين ،كذلك عدم تثبيت ذرعة اخر واقع الحال.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة استكمال االجراءات الالزمة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  ،2015هذا ولم يتم العمل على اكمال المشاريع من الموازنة التشغيلية لعدم وجود تخصيصات كافيه.
رد االدارة
ذكرت االدارة ان العمل جاري للمتابعة على كتب خطابات ضمان حسن التنفيذ والسلف التشغيلية.
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تابع :وزارة االعمار واالسكان – دائرة المباني
عدم استكمال جميع المستندات الثبوتية لمشاريع تم ايقافها تابعة لدائرة المباني (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  3782والمؤرخ في  2حزيران  2019كما
يلي-:
 -1مكتب الشبكة الوطنية لحقوق االنسان في كربالء :تم اكمال اعمال التصفية النهائية بعد تجميد المشروع حسب قرار  347لسنة  2015حيث اعتبر تاريخ توقف المشروع في 2016/6/13
حسب استمارات ومحضر التصفية المصادق من كافة االطراف وتم اطالق خطاب الضمان عن حسن التنفيذ النتفاء الحاجة اليه لشمول المشروع بالقرار انفا وذلك بموجب كتاب مرقم 5001
في  2017/6/7وحاليا تم اكمال اعداد ملحق العقد للفقرات المتبقية للمشروع بعد رصد تخصيص سنوي له ضمن خطة .2019
 -2مديرية طرق وجسور محافظة بغداد :تم اكمال اعمال التصفية النهائية بعد تجميد المشروع حسب قرار  347لسنة  2015حيث اعتبر تاريخ توقف المشروع في  2016/6/13حسب استمارات
ومحضر التصفية المصادق من كافة االطراف وتم اطالق خطاب الضمان عن حسن التنفيذ النتفاء الحاجة اليه لشمول المشروع بالقرار انفا وذلك بموجب كتاب المرقم  5399في 2017/6/21
وحاليا تم اكمال اعداد ملحق العقد للفقرات المتبقية للمشروع بعد رصد تخصيص سنوي له ضمن خطة  2019بمقدار  1,023دينار.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة التربية
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وزارة التربية
 -1عقود طبع الكتب
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعقود طبع الكتب المدرسية للوزارة انخفاض نسب انجاز بعض هذه العقود لغاية تاريخ زيارة المدقق السابق في  31كانون الثاني ،2017
خالفا لما جاء في محضر اللجنة المركزية للوزارة رقم ( )1لسنة ( 2016عاشرا) المتضمن حسم موضوع طباعة الكتب المدرسية تالفيا ألي تاخير واالستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم ( )42لسنة
 2016المتضمن صالحية الدخول بالتزام تعاقدي بطريقة الدفع باالجل ،علما ان الفصل الدراسي االول انتهى دون طبع الكتب المدرسية المقرر لسنة  2016بالكامل مثال على ذلك:
تاريخ توقيع العقد تاريخ االنجاز االفتراضي نسبة االنجاز
اسم الشركة او المطبعة مدة التجهيز/يوم اسم الفقرة/الصف
رقم العقد
%10,83
2016/12/2
2016/8/4
العلوم/الخامس االبتدائي
/6تجهيز/ب 2016/مطبعة التبوغ والسكائر 120
%16,2
2016/11/2
2016/7/5
القرائة/الثاني االبتدائي
/4تجهيز/ب 2016/مطبعة التبوغ والسكائر 120
%44,43
2016/12/6
الرياضيات/االول المتوسط 2016/8/8
120
/6تجهيز/ج 2016/مطبعة دار الوارث
%50
2016/12/26
2016/8/28
تاريخ/االول المتوسط
120
/7تجهيز/ا 2016/مطبعة الفيصل

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة الزام الشركات والمطابع ببنود العقد وانجاز طبع الكتب المدرسية خالل مدة العقد ،وكما جاء في محضر اللجنة المركزية للوزارة رقم ( )1لسنة ( 2016عاشرا) الن تاخر طبع الكتب
له اثر سلبي على العملية التعليمية للوزارة.
رد االدارة
ان تجهيز وطباعة الكتب يتم بعد دراسة تقوم بها وزارة التربية لتقييم الطاقة االنتاجية للمطابع والشركات وتقييم جودة المنتج ومدة التنفيذ وبذلك يتم اعتماد الشركات والمطابع التي سوف تقوم بانتاج
الكتب ،ولكن بسبب ظروف التمويل وتجهيز المواد االولية يتم احيانا تاخر في تسليم بعض الكتب للوزارة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  2019وكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد
 24937/4/7والمؤرخ في  25حزيران  2019كما يلي-:
 -1قيام لجان المتابعة بالزيارات الميدانية للمطابع الحكومية واالهلية وتقديم تقارير المتابعة بشكل دوري التي يتم ارسالها الى قسم االعقود اول بأول مثبت بها نسب االنجاز.
 -2تم طبع الكتب المدرسية وبنسبة  %100وادخالها مخزنيا.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا – مركز الوزارة
 -1الحسابات الختامية /السلف الموقوفة
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للحسابات الختامية الخاصة بمركز الوزارة ،تبين ان هنالك سلف موقوفة ،المبينة بالجدول ادناه كما في  31كانون االول لعام :2016

ز.
.

المبلغ (دينار عراقي)
اسم السلفة
سلف اعتمادات مستندية 28,183,373,102
سلف لجان تنفيذ االعمال 4,188,401,297
34,085,141,794
سلف مؤقتة اخرى

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة تسوية السلف واالمانات المتراكمة الموقوفة العائدة لسنوات سابقة والعمل على معالجتها بالطريقة الصحيحة وبالسرعة الممكنة.
رد االدارة
ان االدارة بصدد انتظار عمل تسوية او سحب السلفة وفيما يخص باقي السلف فان االدارة بانتظار قرار مجلس الوزراء لتسوية السلف باثر رجعي من عام  2014حتى تاريخه.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد /3ذ 5622/والمؤرخ في  27آيار  2019كما
يلي:
جاري العمل على تصفية السلف الموقوفة في سجالتنا في السنوات الالحقة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا – مركز الوزارة
 -2عدم مصادقة سجل التوحيد للبيانات المالية للموازنتين التشغيلية واالستثمارية
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للوزارة ،ان سجل التوحيد للبيانات المالية للموازنتين التشغيلية واالستثمارية لالعوام من  2014وحتى  2016لم يتم المصادقة عليها من
قبل وزارة المالية ولغاية اخر زيارة للمدقق السابق في  25تموز .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة المتابعة مع وزارة المالية من اجل المصادقة على سجل التوحيد للبيانات المالية للموازنتين التشغيلية واالستثمارية لالعوام من  2014وحتى .2016
رد االدارة
قامت الشركة بارسال كافة البيانات لوزارة المالية وحتى تاريخه لم يتم الرد من قبل وزارة المالية حول المصادقة و كذلك لم يتم تزويدنا بصورة من الكتاب.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد /3ذ 5622/والمؤرخ في  27آيار  2019كما
يلي:
جاري العمل على اكمال المتطلبات الواجب ارسالها الى وزارة المالية لغرض المصادقة على سجل التوحيد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا – مركز الوزارة
 -3عدم مصادقة البيانات المالية الختامية
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للوزارة ،ان البيانات المالية الختامية لالعوام  2014وحتى  2016لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولغاية اخر زيارة
للمدقق السابق في  25تموز .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة المتابعة مع ديوان الرقابة المالية من اجل المصادقة على البيانات المالية الختامية لالعوام  2014وحتى .2016
رد االدارة
قامت الشركة بارسال كافة البيانات لديوان الرقابة المالية وحتى تاريخه لم يتم الرد من قبل وزارة المالية حول المصادقة و كذلك لم يتم تزويدنا بصورة من الكتاب.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد /3ذ 5622/والمؤرخ في  27آيار  2019كما
يلي:
تمت المصادقة ديوان الرقابة المالية على بياناتنا المالية لعامي  2014و 2015والعمل جاري الستكمال مصادقة الديوان على البيانات المالية لسنة .2016
مستوفية لعام  2014و2015
غير مستوفية لعام 2016
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا – دائرة العلوم والتكنلوجيا
 -1عدم مصادقة سجل التوحيد للبيانات المالية للموازنتين التشغيلية واالستثمارية
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا دائرة العلوم والتكنلوجيا ،ان سجل التوحيد للبيانات المالية للموازنتين التشغيلية
واالستثمارية لالعوام  2014و حتى عام  2016لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولغاية اخر زيارة للمدقق السابق في  27تموز .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة المتابعة مع وزارة المالية من اجل المصادقة على سجل التوحيد للبيانات المالية للموازنتين التشغيلية واالستثمارية لالعوام من  2014وحتى .2016
رد االدارة
قامت الشركة بارسال كافة البيانات لوزارة المالية وحتى تاريخه لم يتم الرد من قبل وزارة المالية حول المصادقة و كذلك لم يتم تزويدنا بصورة من الكتاب.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا – دائرة العلوم والتكنلوجيا
 -2عدم مصادقة البيانات المالية الختامية
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولجيا دائرة العلوم والتكنلوجيا ،ان البيانات المالية الختامية لالعوام  2014وحتى 2016
لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولغاية اخر زيارة للمدقق السابق في  27تموز .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة المتابعة مع ديوان الرقابة المالية من اجل المصادقة على البيانات المالية الختامية لالعوام  2014وحتى .2016
رد االدارة
قامت الشركة بارسال كافة البيانات المالية لديوان الرقابة المالية وحتى تاريخه لم يتم الرد من قبل وزارة المالية حول المصادقة و كذلك لم يتم تزويدنا بصورة من الكتاب..

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة الخارجية
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وزارة الخارجية
 -1عقد انشاء نادي وزارة الخارجية
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعقود الخارجية المبرمة ،ان عقد انشاء نادي وزارة الخارجية الموقع بمبلغ ( 15,917,715,000خمسة عشر مليار وتسعمائة وسبعة عشر
مليون) دينار عراقي متلكأ ،حيث بلغت نسبة االنجاز لغاية  )%35( 2013/12/31علما بان تاريخ توقيع العقد كان في  2010/3/15وبمدة ( )22شهر باالضافة الى ما يلي:
 -1وجود مبالغ متبقية من السلفة التشغيلية الممنوحة للشركة والبالغة ) 1,224,277,654مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون ومئتان وسبعة وسبعون الف وستمائة واربعة وخمسون( دينار
عراقي.
 -2لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( )432لسنة .2015
 -3لم يتم التحفظ على مبلغ خطاب الضمان.
 -4عدم مطابقة مخطط المشروع مع مساحته.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة الخارجية باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة النهاء العقد وجميع االلتزامات المترتبة عليه.
رد االدارة
تم سحب العمل من الشركة المنفذه وتثبيت واقع الحال مع وزارة التخطيط في اجتماع اللجنة التي تقرر تشكيلها بموجب كتاب رقم (/3المركز )10940/85/في  ،2015/12/22في االجتماع المنفذ مع
وزارة التخطيط في  2016/7/18في مقر وزارة التخطيط.
نظرا لتعذر اعادة االعالن عن تنفيذ االعمال المتبقية على حساب مقاول في الوقت الحالي بسبب الظروف المالية الصعبة وتعذر توفر السيولة لهذا العمل فيرجى التريث باعادة االعالن.
فيما يتعلق بخطاب الضمان فانه تم مخاطبة البنك وبشكل مستمر للتحفظ على المبلغ لكن اليوجد اي استجابة الى االن ونذكر من هذه المخاطبات (خطاب رقم  444في  2017/4/11و  677في
 2017/5/16وخطاب رقم  2658في  2016/6/20و  3635في .)2017/4/17

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد ح/4/التصفية 5773/501/والمؤرخ في
 24حزيران  2019كما يلي:
عقد انشاء نادي وزارة الخارجية محال الى القضاء في الوقت الحالي.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الخارجية
 -2مشروع اعداد الدراسات والتصاميم لدار السكن  /داكار
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة)
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعقود وزارة الخارجية المبرمة ان عقد مشروع اعداد الدراسات والتصاميم لدار السكن /داكار الموقع بمبلغ ) 37,000سبعة وثالثون) دوالر
امريكي متلكا ،حيث بلغت نسبة االنجاز ( )%35علما بان تاريخ توقيع العقد كان في  2011/7/6وبمدة ( )14اسبوع باالضافة الى ما يلي:
 -1ال يوجد خطاب ضمان نافذ.
 -2لم يتم تطبيق قرار ( 432و  )347لسنة .2015
 -3لم يتم تحميل الشركة المنفذة اي غرامات تاخيرية.
 -4يوجد تغيرات هندسية على المشروع لم تكن ضمن المخطط.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة الخارجية بالعمل على اجراء المعالجات الالزمة وبالسرعة الممكنة.
رد االدارة
تم سحب العمل وفقا لمذكرة ذات العدد /1عقود 117/2/3/في 2017/1/24
تم تشكيل لجنة لغرض تسوية العقد بموجب مذكرة رقم م.خ 2013/في  2017/4/13وخرجت بالتوصيات التالية:
 -1وجوب تحميل غرامة تاخيرية بقيمة  50دوالر عن كل يوم تاخير.
 -2ادراج المتعاقد ضمن القائمة السوداء وتعميمه على البعثة في الخارج.
 -3ضرورة مطالبة الشركة بمبلغ  1,427دوالر نتيجة لعدم نفاذية خطاب الضمان.
 -4ضرورة ايفاد اللجنة المكلفة بتسوية متعلقات العقد لتسوية المتعلقات وديا وتثبيت واقع حال المشروع.
 -5تم المصادقة على توصيات اللجنة من معالي الوزير في  2017/4/16ولم يتم اي اجراء حتى تاريخ زيارتنا في  27تموز .2017
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تابع :وزارة الخارجية
مشروع اعداد الدراسات والتصاميم لدار السكن  /داكار (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد ح/4/التصفية 5773/501/والمؤرخ في
 24حزيران  2019كما يلي:
 -1تم سحب العمل من المكتب االستشاري لعام .2019
 -2تم تحميل الشركة غرامات تأخيرية قيمتها ( 3,700ثالثة االف وسبعمائة) دوالر امريكي.
 -3امتنعت الشركة عن تسديد الغرامة وسيتم اللجوء الى القضاء الستحصالها.
 -4بخصوص التغييرات الهندسية على المشروع نود ان نبين ان الموضوع اعتيادي وهناك اوامر غيار على المخططات وجداول الكميات وحسب الضوابط المعمول بها.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الخارجية
 -3مشروع اعداد الدراسات والتصاميم النشاء مبنى البعثة /الرباط
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعقود وزارة الخارجية المبرمة ،ان عقد مشروع اعداد الدراسات والتصاميم النشاء مبنى البعثة /الرباط الموقع بمبلغ  2,250,000مليونين
ومئتان وخمسون الف درهم مغربي متلكأ ،حيث بلغت نسبة االنجاز ( )%50علما بان تاريخ توقيع العقد كان في  2013/6/27وبمدة ( )17اسبوع باالضافة الى ما يلي:
 -1لم يتم مصادرة خطاب ضمان.
 -2لم يتم تطبيق قرار ( 432و  )347لسنة .2015
 -3لم يتم تحميل الشركة المنفذة اي غرامات تاخيرية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة الخارجية بالعمل على اجراء المعالجات الالزمة وبالسرعة الممكنة.
رد االدارة
تم سحب العمل وفقا لمذكرة ذات العدد  118في .2017/1/24
تم تشكيل لجنة لغرض تسوية العقد بموجب مذكرة رقم  2577في  2017/2/19وخرجت بالتوصيات التالية:
 -1وجوب اتخاذ االجراءات القانونية واستقطاع الغرامات التاخيرية.
 -2ايفاد اللجنة الى الرباط للقيام على اسباب التلكؤ.
تم الموافقة على ذلك من قبل معالي الوزير في  2017/3/18وفقا لكتاب عدد /1عقود/م 33/في .2017/2/26
الحقا اليفاد اللجنة تم الحصول على ضمانة بنكية بمبلغ  55الف درهم وتعتبر بمثابة صك بنكي وفقا لكتاب رقم /1/1ج 114في  2017/7/5وتم التريث في سحب العمل واالتفاق على اكمال المشروع.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد ح/4/التصفية 5773/501/والمؤرخ في
 24حزيران  2019كما يلي:
 -1لم يتم مصادرة خطاب الضمان لكون المقاول استمر بالعمل في المشروع ولم يتم سحب العمل منه.
 -2لم تترتب على الشركة غرامات تأخيرية حيث منحت الشركة مدة اضافية.
 -3لم يتم تطبيق القرارين  432و 347لسنة  2015لكون العمل مستمر بالمشروع لغاية تاريخه.
مستوفية
غير مستوفية
نظرا لتضارب رد االدارة السابق ورد االدارة الحالي.
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تابع :وزارة الخارجية
 -4التسويات القيدية – البعثات الخارجية
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لقيود اليومية لسجالت وزارة الخارجية الخاصة بالبعثات الخارجية ولغاية تاريخ زيارتنا في  1اذار  ،2017ان هناك بعض الحسابات التي
تخص حساب (سلف االعتمادات البسيطة) ال يتم اجراء قيد التسوية بها على الرغم من انتفائها ،حيث يظهر حساب السلف في الجانب المدين عند المنح واليتم اجراء قيد التسوية عند ورود اشعار من
البعثات لكي يتم غلقها في حساب المصاريف.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة اجراء قيود التسوية الالزمة عند استالم اشعار من البعثات لضمان عدم تراكم هذه السلف دون تسوية.
رد االدارة
ال تعتبر هذه المبالغ كبيرة وليست ذات اثر مادي.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد ح/4/التصفية 5773/501/والمؤرخ في
 24حزيران  2019كما يلي:
يتم تصفية حساب سلف االعتمادات البسيطة عن طريق اعداد القيود المحاسبية الالزمة عند تحويل المبالغ وبعد استالم البعثة التمويل وفي بعض االحيان قد يتم تحويل المبلغ نهاية الشهر لكن قيد استالمه
في البعثة المحول اليها يظهر في بداية الشهر التالي.
مستوفية
غير مستوفية
نظرا لتضارب رد االدارة السابق ورد االدارة الحالي.
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وزارة الزراعة
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وزارة الزراعة – مركز الوزارة
 -1ذمم مدينة موقوفة من سنوات سابقة
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للوزارة وجود ذمم مدينة موقوفة لم يتم تسويتها لغاية تاريخ فترة التدقيق في ايار .2017
مثال على حسابات السلف التي لم يتم تسويتها لالعوام .2016 ،2015
المبلغ (دينار عراقي)
المبلغ (دينار عراقي) اسم الحساب
اسم الحساب
166,313,528
 1,079,186,381عمالء قطاع خاص
مدينون
مدينون تجاريون  2,320,284,042عمالء مبيعات منظومات الفروع 235,077,949
68,038,023
مدينون قطاع عام  2,352,246,019ميدنون قطاع خاص
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بالعمل على مراسلة الجهة المستفيدة من الذمم اعاله السترداد تلك الذمم.
رد االدارة
سوف تقوم االدارة باطفاء هذه الذمم بعد موافقة ديوان الرقابة المالية.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الزراعة – مركز الوزارة
 -2عدم اعداد تسويات بنكية بشكل منتظم
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،التقوم وزارة الزراعة بأعداد التسويات المصرفية على اساس شهري .ونتيجة لذلك ،قد التتمكن من الكشف عن الفروقات في الوقت المناسب.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة باعداد التسويات المصرفية على اساس شهري في اقرب وقت ممكن ،لضمان اعداد المطابقة بشكل صحيح والكشف عن اي فروقات وقت حدوثها.
رد االدارة
يعود ذلك بسبب قلة الحركات على المصارف.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الزراعة – مركز الوزارة
 -3عدم استكمال كافة اجراءات قرار مجلس الوزراء رقم ( )124لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للعقود االستثمارية المبرمة من قبل وزارة الزراعة تبين ان عقد المخزن االستراتيجي في محافظة نينوى – الحمدانية لصالح شركة زهرة
قرقوش تم انهائه رضائيا وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )124لسنة  2015بسبب الوضع االمني في المحافظة وتم اجراء محاضر انهاء للعقد المصادق عليه من قبل معالي وزير الزراعة اال انه لم
يتم الحصول على مصادقة المقاول على محاضر انهاء المشروع.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بمتابعة االجراءات بالشكل المطلوب والحصول على تعهد من المقاول على انهاء المشروع.
رد االدارة
تم تقديم كتاب الى المقاول لغرض تقديم تعهد ولم يتم الرد على التعهد بالرغم من توقيعه على كتاب تقديم التعهد لغايات انهاء المشروع وتم االجابة عليه بكتاب من الدائرة القانونية بتبليغه برفع المشروع
من مناهج االستثماري لعام .2017

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الزراعة – مركز الوزارة
 -4عدم حسم المشاريع وفقا لقرار مجلس الوزراء قرار رقم ( )347لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للعقود المبرمة من قبل وزارة الزراعة وجود عقود مستمرة مع شركات ،علما ان نسبة االنجاز لهذه العقود متدنية ،ووفقا لقرار مجلس
الوزراء رقم ( )347لسنة  2015فانه يجب ان يتم تسويتها بعد تثبيت ذرعة واقع الحال لالعمال المنجزة والمواد غير المستلمة وبعد االتفاق مع الطرف الثاني على االنهاء .لم يتم اعداد استمارات تسوية
لتثبيت ذرعة واقع الحال اما لوجود مشاكل مالية او مشاكل مع المنفذ ،باالضافة الى وجود مناطق خارج سيطرة الحكومة االتحادية.
ادناه جدول يوضح تفاصيل العقود ونسب االنجاز لغاية فترة التدقيق في شهر نيسان .2017
تاريخ المباشرة بالعمل نسبة االنجاز مبلغ العقد (دينار العراق)
اسم الشركة
اسم العقد
19,575,602,050
شركة الخربيط وشركة العطية للمقاوالت العامة  2كانون الثاني %52 2012
انشاء القرية العصرية – محافظة ميسان
1,730,753,750
 9تشرين االول %6 2013
انشاء مخزن استراتيجي في محافظة ذي قار في ناحية النصر شركة زهو العال
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015يجب توقيف المشاريع ذات النسب المتدنية واثبات واقع الحال وانهاء العقود بالتراضي بين الطرفين اضافة الى استرجاع خطاب ضمان حسن
التنفيذ وتصفية حساب السلف التشغيلية وتحديد المستحقات المتبقية.
رد االدارة
بناءا على رد االدارة ،فان الوزارة قدمت طلبا بتجميد المشاريع وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة .2015

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الزراعة – مركز الوزارة
 -5تلكؤ بالتجهيز
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للعقود المبرمة من قبل وزارة الزراعة ،ان هناك بعض الشركات متلكئة في انجاز المشاريع بالرغم من قيام الوزارة بارسال كتب انذار وحث
الشركات المتلكئة بسرعة انجاز المشاريع لكن دون جدوى.
تاريخ المباشرة بالعمل نسبة االنجاز مبلغ العقد (دينار عراقي)
اسم الشركة
اسم العقد
468,425,000
%8
 14اذار 2012
انشاء شعبة زراعة قلعة صالح – محافظة ميسان شركة عراق السالم للمقاوالت العامة
466,104,000
%8
شركة جبال سنجار للمقاوالت العامة المحدودة  5ايلول 2012
انشاء شعبة زراعة البعاج – محافظة نينوى

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة اخذ االجراءات المناسبة بحق الشركات المتلكئة نتيجة االخالل ببنود العقد وذلك ما تم االشارة اليه في تعليمات تنفيذ العقود الفصل التاسع والعاشر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم
 2لسنة  .2014وضرورة الوصول لتسوية مرضية مع المورد لتجنب اضاعة الوقت والجهد.
رد االدارة
بناءا على رد االدارة ،فان الوزارة في مرحلة اجراء تسويات مع المقاولين شعبة زراعة قلعة صالح – شركة عراق السالم – اعادة اعالن المناقصة بعد قيام القسم الهندسي بتحديد جداول الكميات
والمواصفات المطلوبة وفقا للضوابط شعبة زراعة البعاج – شركة جبال سنجار للمقاوالت العامة المحدودة – هذا المشروع ضمن المناطق الساخنة وهو حاليا قيد الدراسة.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة الزراعة – الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
 -1ديون عالقة وغير محصلة
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لمبالغ الديون وجود مبالغ موقوفة لم يتم تسويتها حتى تاريخ فترة التدقيق في ايار  2017وتلك الديون لالعوام :2016،2015
المبلغ (دينار عراقي)
االسم
المبلغ (دينار عراقي)
االسم
301,523,845
مواد مجهزة الى القطاع االشتراكي والخاص  395,040,900,937مواد علفية الى مربي الثروة الحيوانية
 169,000,000,000اعالف مباعة الى المربيين بذمة مديريات الزراعة 13,837,723,587
ديون قديمة
80,279,683,377
ذمم محافظات تحت سيطرة داعش
230,930,394
مواد علفية جهزت الى جمعيات الفالحية
69,175,726,817
ديون منظومات مختلفة
1,678,469,867
مواد علفية مجهزة الى دائرة الدولة
1,102,651,402
ديون تقاوي بطاطا جهزت للمزارعين
1,030,068,517
مواد علفية مجهزة الى دوائر متعددة
1,632,463,521
ديون ساحبات وحاصدات
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بالعمل على متابعة تحصيل تلك الديون.
رد االدارة
لقد قمنا بارسال كتاب مرقم  6213بتاريخ  2017/4/10الى وزارة الزراعة قسم التدقيق والرقابة الداخلية موضحا فيه الديون وبانتظار الرد من قبل وزارة الزراعة.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية

صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية

برايس وترهاوس كوبرز| 40

تابع :وزارة الزراعة – الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
 -2تلكؤ بالتجهيز
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لشركة التجهيزات الزراعية ،هناك بعض الشركات متلكئة في التنفيذ .يبين الجدول تفاصيل العقود المتلكئة ونسب انجازها:
نسبة االنجاز
تاريخ العقد
مبلغ العقد
اسم الجهة المتعاقدة
رقم العقد
صفر
2016/1/24
 1,880,800دوالر امريكي
شركة اجكو ماسي فوركسن
 – 152مكائن – 2016
صفر
2016/4/7
 2,845,000دوالر امريكي
شركة  Class Globalااللمانية
 – 158مكائن – 2016
صفر
2016/2/11
شركة ليوان للوكاالت التجارية وادارة المشاريع  686,200دوالر امريكي
 – 165مكائن – 2016
%90 2013/10/27
انشاء مقر الفرع مع انشاء سياج وميزان جسري وملحقاته بالفرع شركة روعة البروج للمقاوالت العامة المحدودة  1343,569,000دينار عراقي
صفر
2016/2/22
 5,787,710يورو
شركة باور النمساوية
 – 146مكائن – 2016
%40
 12,450,000,000دينار عراقي 2015/4/28
شركة شموخ العز للتجارة العامة
 – 94تجهيز – 2015
%15 2015/11/22
 18,400,000دوالر امريكي
شركة اعالي الكوثر للتجارة العامة
 – 137يوريا – 2015
 2015/12/15صفر
شركة دوممنيون للري وتصنيع االالت الزراعية  11,715,500دوالر امريكي
 – 147مكائن – 2015
 2015/12/15صفر
شركة خط الشروع للوكاالت التجارية المحدودة  23,070,400دوالر امريكي
 – 149مكائن – 2015

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة اتخاذ االجراءات المناسبة بحق الشركات المتلكئة نتيجة االخالل ببنود العقد وذلك وفق ما تم االشارة اليه في تعليمات تنفيذ العقود في الفصل التاسع والعاشر من تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم ( )2لسنة  .2014نوصي االدارة بضرورة الوصول لتسوية مرضية مع المورد لتجنب اضاعة الوقت والجهد.
رد االدارة
قامت الشركة بارسال كتب انذار وحث الشركات المتلكئة بسرعة انجاز المشاريع وتم المتابعة من قبل الدائرة القانونية.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 -1حساب السلف واالمانات (موقوفة من سنوات سابقة)
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للسجالت المالية للوزارة ،هنالك ارصدة للسلف ضمن حساب (السلف المؤقتة االخرى) لم يتم تسويتها لغاية  31كانون االول  2016وبالرغم
من انقضاء فترة طويلة على تاريخ منح هذه السلف ،حيث لم يتم تسويتها من قبل الوزارة ،ادناه تفاصيل هذه الحسابات لغاية فترة التدقيق في  13تموز :2017
التاريخ المبلغ-دينار عراقي
البيان
307,970,000 2004
شركة بوكيهاف
الشركة الهاشمية لالتصاالت 2,550,000 2009
28,730,000 2014
اياد جاسم

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة متابعة هذه السلف الموقوفة وتسويتها وكذلك اعداد تسويات وبشكل دوري لضمان تسوية الموقوفات خالل سنة مالية .كما نوصي بضرورة احتفاظ الوزارة بكافة الوثائق الداعمة
لعملية الصرف وعملية التسوية.
رد االدارة
بالنسبة للسلف الخاصة بشركة بوكيهاف والشركة الهاشمية لالتصاالت تم رفع االمر الى مجلس الوزراء التخاذ قرار بها ولم يصدر قرار لغاية تاريخ زيارتنا في  13تموز .2017
اما فيما يخص سلفة اياد جاسم فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق بالموضوع ولم يصدر قرار اللجنة حتى تاريخ زيارتنا في  13تموز .2017
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تابع :وزارة العمل والشؤون االجتماعية
حساب السلف واالمانات (موقوفة من سنوات سابقة) (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  8913والمؤرخ في  16حزيران  2019كما
يلي-:
ان االجراءات القانو نية مستمرة في اقامة دعوى بحق شركة بوكيهاف وقد تم حضور ممثل الدائرة القانونية ولم يحضر ممثل الشركة الذي تم تبليغه عن طريق البريد الخارجي وقد تم تشكيل لجنة لبيان
المسبب عن صرف هذه السلف وبيان مدى تقصير المتسببين بالصرف وفيما يخص الشركة الهاشمية لالتصاالت نؤكد اجابتنا السابقة حيث تم تبليغ الشركة عن طريق البريد الخارجي وحاليا توجد اوليات
لغرض اقامة دعوى ضد الشركة وفيما يخص السيد اياد جاسم فقد تم احالة الموضوع الى لجنة التضمين لغرض تضمين الموما اليه بعد استحصال الموافقات على ذلك.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 -2لجنة القرارين ( 347و  )432لسنة  2015المشكلة من قبل الوزارة
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لمشاريع الوزارة المشمولة بالقرارين اعاله ،هنالك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لحسم المشاريع وفق هذين القرارين حيث تمت التوصية على
تصفية اربعة مشاريع وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( )432لسنة  2015لكن دون المصادقة عليها من قبل الوزير ولم يتم استكمال تنظيم استمارة التسوية لغرض ارسالها الى وزارة التخطيط والمصادقة
عليها ،فضال عن ذلك ،هنالك بعض المشاريع لم تحسم بعد من قبل لجنة القرارين ( 347و  )432لسنة  2015المشكلة من قبل الوزارة .ادناه تفاصيل هذه المشاريع لغاية فترة التدقيق في  13تموز
.2017
المبلغ-دينار عراقي
تاريخ العقد
اسم المشروع
24,231,320,768
2011/12/1
انشاء المجمع االصالحي النموذجي في الديوانية
مشروع انشاء المجمع االصالحي النموذجي في البصرة 23,656,031,000 2011/12/13
2,584,322,160 2013/12/17
مشروع انشاء دار رعاية االيتام والمسنين في واسط
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة متابعة اجراءات تصديق محاضر اللجنة وحسم المشاريع المتوقفة وكذلك ادراج المشاريع التي لم يتم اتخاذ اي اجراء بشانها ضمن القرارين اعاله.
رد االدارة
تم مفاتحة وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية بموجب الكتاب المرقم  2943في  2017/2/14لغرض حسم الموضوع وفق قرار مجلس الوزراء ( )347لسنة  2015او الغاء قرار سحب العمل
لشموله بقرار مجلس الوزراء رقم ( )432لسنة  2015ولم ترد االجابة لغاية تاريخ زيارتنا في  13اذار  .2017حيث رفضت وزارة التخطيط حسم الموضوع بحجة عدم تبليغ المقاولين وفقا للطرق
المتعارف عليها واعادة الموضوع لوزارة العمل لتباشر اجراءات التبليغ من جديد هذا ولم يتم تبليغ المقاولين حتى تاريخ زيارتنا في  13تموز .2017
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تابع :وزارة العمل والشؤون االجتماعية
لجنة القرارين ( 347و  )432لسنة  2015المشكلة من قبل الوزارة (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  8913والمؤرخ في  16حزيران  2019كما
يلي-:
تم استحصال الموافقات الالزمة على استمارات التصفية للمشاريع موضوعة البحث وكذلك تم تنظيم استمارة التسوية وارسالها الى وزارة التخطيط بموجب الكتاب المرقم  13120في 2017/7/23
وتم تأييد استكمال االجراءات من قبل وزارة التخطيط بموجب كتابها المرقم  16160/7/4في  2017/8/3اما بخصوص مشروع دار رعاية االيتام في واسط فقد تم ارسال االوليات الخاصة بتسوية
المشروع بموجب الكتاب المرقم  16301في  2017/9/10الى وزارة التخطيط والتي اكدت من جانبها استكمال االجراءات بموجب الكتاب المرقم  7026/7/4في .2018/3/27
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 -3مشاريع متوقفة (سحب عمل)
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لمشاريع الوزارة ،هنالك مشروعين تم سحب العمل من الشركات المنفذه لهذين المشروعين وبنسب انجاز مختلفة لفترة تزيد عن االربعة
سنوات ،لم يتم اتخاذ اي اجراء بهما من قبل الوزارة .ادناه تفاصيل هذه المشاريع لغاية فترة التدقيق في شهر  1اذار .2017
المبلغ-دينار عراقي التاريخ سحب العمل نسبة االنجاز
البيان
%30
مشروع انشاء مجمع دوائر وزارة العمل والشؤون االجتماعية في ميسان 2009 2,113,994,000
%66
2012
مشروع انشاء دار حضانة في مجمع وزارة العمل والشؤون االجتماعية 791,325,000
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة متابعة انجاز هذه المشاريع واعادة ادراجها ضمن مشاريع الخطة االستثمارية ،حيث ان ترك المشاريع دون االنجاز التام يعرضها لالندثار والسرقة وعدم االستفادة من الجدوى
االقتصادية واالجتماعية منها.
رد االدارة
فيما يخص مشروع انشاء مجمع الدوائر في ميسان ،يوجد مقترح من مجلس ادارة صندوق الضمان االجتماعي بتحويل المشروع لغاية تجارية الكمال المشروع على نفقة صندوق الضمان االجتماعي
بعد ان تنهي الوزارة اجراءات سحب العمل حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( )432لسنة  2015حيث ان الوزارة بصدد انهاء مشروع.
فيما يخص مشروع انشاء دار حضانة في مجمع وزارة العمل تم مفاتحة لجنة الشؤون االقتصادية لغرض الموافقة على استثناء المشروع من التشكيلة القانونية المتعلقة بالمدة في طلب االلغاء الكمال
المشروع حال موافقة اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  8913والمؤرخ في  16حزيران  2019كما
يلي-:
تم شمول مشروع مجمع دوائر الوزارة في ميسان بقرار مجلس الوزراء المرقم  432لسنة  2015وتمت المصادقة على استمارة التسوية اما بخصوص مشروع انشاء دار حضانة في مجمع الوزارة في
ميسان فهناك طلب الغاء سحب العمل بعد تقديم الشركة المنفذة تعهدا بعدم المطالبة بأي سلفة لحين اكمال المتبقية للمشروع وبهذا الصدد هناك مفاتحة لالمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض منح االستثناء
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
غير مستوفية
مستوفية
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وزارة الشباب والرياضة
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وزارة الشباب والرياضة
 -1مشروع انشاء مدينة البصرة الرياضية
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للعقود االستثمارية ،ان عقد انشاء مدينة البصرة الرياضية الذي تم توقيعه في سنة  2009بمبلغ نهائي  652,656,879,777ستمائة واثنان
وخمسون مليار وستمائة وستة وخمسون مليون وثمنمائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار عراقي ،وبموعد تسليم خالل  32شهرا اي في  ،2012/3/15ان نسبة االنجاز هي
 %97.5وبدراسة العقد تبين لنا ان نسبة االنجاز تخص الملعب الرئيسي فقط ،كما انه التزال قيمة قائمة المواد الغير مثبته انها اقل من  31مليار دينار عراقي وفقا لتقارير الشركة االستشارية )(AMBS
وان العمل متوقف حاليا بسبب عدم وجود سيولة مالية ولوجود سلف لم تصرف صكوكها لغاية تاريخ اليوم.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة باعادة النظر في القرار المتعلق بانهاء العقد بالتراضي وذلك بان يشمل المطالبة باسترجاع قيمة المواد غير المثبته.
رد االدارة
ان مشروع مدينة البصرة كان قيد التحكيم القضائي خالل االعوام  2015و 2016و ،2017وحاليا جاء القرار لصالح الوزارة اال انه تم االتفاق على انهاء العقد بالتراضي.
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تابع :وزارة الشباب والرياضة
مشروع انشاء مدينة البصرة الرياضية (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد /16هـ 878/والمؤرخ في  28نيسان 2019
كما يلي:
 -1ان المدة الخاصة بمشروع مدينة البصرة الرياضية كاالتي-:
أ -مدة العقد االصلي 32 -:شهر.
ب -مدة ملحق العقد 165 -:يوم.
ت -مدة اضافية 117 -:يوم  80 +يوم  3 +اشهر.
ليكون العقد نافذ لغاية  2013/6/20وكما جاء بكتاب مكتب الوزير /قسم العقود المرقم  857في  2013/8/13وليس كما جاء بالتقرير اعاله.
 -2ان النسبة الكلية للمشروع هي  %98.6استنادا لما جاء بكتاب وزارة التخطيط المرقم  24619في 2017/11/16فقرة  13شامال االتي-:
أ -الملعب الرئيسي سعة  65الف متفرج.
ب -الملعب الثانوي سعة  10الف متفرج.
ت -مالعب تدريب عدد  4سعة الواحد  400متفرج.
ث -بناية االطفاء.
ج 8 -بنايات فندقية.
ح -بناية االعالم
خ -شبكات خارجية وداخلية.
د -الساحات
ذ -الطرق.
ر -مجسرات عدد .2
ز -المركز الصحي.
س -خزان ماء داخلي  15الف م.3
 -3تم انهاء المشروع (مشروع مدينة البصرة الرياضية) وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015وتم اجراء ذرعة واقع الحال لغرض تصفية المشروع وجاء ذلك بموجب موافقة السيد
الوزير المحترم على اصل كتابنا المرقم  1098/10في  2017/4/26استناذا لطلب شركة انوار سورى للمقاوالت المرقم ( )427في .2017/4/26
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الشباب والرياضة
 -2عقود لم يتم حسمها من قبل الوزارة
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للعقود االستثمارية المبرمة من قبل وزارة الشباب والرياضة ،تبين لنا عدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المقاولين بالرغم
من تطلبها لذلك:
نسبببببببببببببببببببة االجراءات
تاريخ المباشرة كلفة االحالة
اسم المقاول المالحظات
اسم المشروع
االنببببببجبببببباز
الفعلي
يتطلب دعوى قضائية
%91
463,470,000 2010/11/26
انشببباء مخزن على شبببكل نجم محمببببد لم تقدم الشركة طلب انهاء العقد رغم التبليغ
الدثان
جملون (االنبار)
يتطلب دعوى قضائية
%95 1,160,400,000
2008/7/9
انشبببباء قاعة  500متفرج لببببببمببببببعببببببان لم تقدم الشركة طلب انهاء العقد رغم التبليغ
الياقوت
في الرمادي (االنبار)
يتطلب دعوى قضبببائية ،ان نسببببة
%0
تسبببببببييج قطعببببة في حي مببببببببببنببببببببببار لم تبين الشبببببببركببة موقفهببا من قرار مجلس الوزراء رقم 220,260,000 2009/12/15
االنجاز هي صبببفر وال يوجد مقر
( )347لسنة 2015
الصابرين
الحسين (البصرة)
للشركة
المشبببببروع خارج حدود سبببببيطرة
%60
417,000,000
اكسببببباء مضبببببمار الجري االفبببببببنبببببببان قبدمبت الشبببببببركبة طلبب انهباء العقبد بموجبب قرار مجلس 2012/7/19
الحكومة االتحادية
الوزراء ( )124لسنة 2015
لملعببب القببائم بببالتببارتببان الخضراء
(االنبار)
يتطلب دعوى قضائية
%0 4,490,440,000
انشبببببببباء مسببببببببح اولمبي شبببببببببببركبببببة لم يقببدم طلببب انهبباء العقببد رغم التبليغ وكمببا توجببد دعوى 2008/7/28
قضبببببائية على مصبببببرف االقتصببببباد لالسبببببتثمار والتمويل
السرور
مكشوف (االنبار)
لغرض اعادة مبلغ خطاب ضمان

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصببببي االدارة بمتابعة هذه المشبببباريع واخذ االجراءات الالزمة وفقا للقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسببببنة  ،2015والقيام باالجراءات سببببحب العمل من المقاولين الذين يمتنعون عن التعاون مع
الوزارة.
رد االدارة
سوف يتم النظر بهذه المشاريع ورفعها للدائرة القضائية وذلك من خالل لجنة المشكلة من قبل قسم العقود والدائرة القانونية بتاريخ .2017/4/12
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تابع :وزارة الشباب والرياضة
عقود لم يتم حسمها من قبل الوزارة (تتمة)
المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الشباب والرياضة
 -3مشاريع محلية لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015عليها
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للعقود المحلية المبرمة من قبل وزارة الشباب والرياضة وجود مشاريع محلية:
اسم المشروع
انشببببببباء منتدى نسبببببببوي في حي
الضباط
هدم وانشاء منتدى شباب نموذج
(ب) القرنة
انشبببببببببباء قببباعتين )(K.Span
مسيب/بابل/مدحتيه
انشبببببببباء قبباعببة مغلقببة ()1000
متفرج في حي الحسين

اسبببببببم الشبببببببركببة مببلبغ ا لعبقببببد (د ينببببار فبببببتبببببرة تببببببببببباريبببببببببببخ نسببببببببة االنجاز نسببببببببة االنجاز وضع العقد
الفعلي 2016
الفعلي 2015
المباشرة
التنفيذ
المنفذة للمشروع عراقي)
يتم سبببببحب العقد ،ولكن لم يتم توقيع واقع ذرعة
%62
%62 2011/9/26
720
شبببببببركببة الفيببافي 3,943,450,000
الحال
يوم
للمقاوالت
تم توجيه انذار الى الشببببركة المنفذة بسبببببب عدم
%18
%18
2011/6/8
540
3,732,072,500
انوار الجزائري
توقيعها على واقع ذرعة الحال
يوم
تم سبببببحب العمل في  2012ولكن حتى االن لم
%2
%2 2011/10/3
120
1,963,995,000
النوافذ المشرقة
يتم التوقيع الشبببببببركببة المنفببذة على واقع ذرعببة
يوم
الحال
لغاية  2017تم فقط توجيه انذار الى المقاولين
%13
%13 2009/8/24
540
هبببببببببة الببببفببببرات 3,164,272,000
ولكن حتى االن اليو جد توقيع على واقع ذر عة
يوم
وشعاع االمل
الحال

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بمتابعة هذه المشاريع واخذ االجراءات الالزمة وفقا للقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  ،2015والقيام باالجراءات القانونية لسحب العمل من المقاولين الذين يمتنعون عن التعاون
مع الوزارة.
رد االدارة
تم توضيح من خالل وضع العقد في الجدول اعاله.

صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية

برايس وترهاوس كوبرز| 53

تابع :وزارة الشباب والرياضة
مشاريع محلية لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015عليها (تتمة)
المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الشباب والرياضة
 -4سلف موقوفة
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان الوزارة قامت بمنح سلف للجان والتشكيالت التابعة لها الغراض االنشطة الرياضية والتشغيلية في سنوات سابقة ولم يتم تسويتها لغاية  31كانون االول ،2016
كما ان هنالك العديد من السلف التي تم منحها تحت اسم اللجان ولكن تم اعطائها باسماء االشخاص المستلمين دون ان يتم ذكر اسم الجهة /اللجنة المستفيدة من هذه السلفة:
مبلغ السلفة دينار عراقي
تارخ منح السلفة/نوع السلفة اسم المستلم
عالء فيصل/عباس عبدالرزاق/مصطفى فالح 202,226,040
سلفة لجان 2016/
1,096,278,000
طه محمد/حسين علي/كرم رياض
سلفة لجان 2016/
300,000,000
دائرة الشؤون الهندسية
سلف مؤقتة 2016/
اسامة عبدالكاظم/سالم عبدالرضا/سيف ناظم 25,000,000
سلف السفر 2015 /
17,000,000
علي خيون/باسم مطلب
سلف االيفاد 2016/
محمد مذخور/تحسين عبد الحسين/حسام هادي 20,000,000
سلف الصيانة2016/

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بالعمل على متابعة اعمال اللجان وتحقق من سير العمل على تسوية تلك السلف.
رد االدارة
يوجد لجان للمتابعة على هذه السلف.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  1002والمؤرخ في  28نيسان  2019كما
يلي:
بخصوص سلف دائرة الشؤون الهندسية نود االشارة الى ان المبلغ اعاله قد تم تحويله من الموازنة الجارية الى الموازنة االستثمارية لغرض اكمال ملعب وذلك استنادا الى الفقرة اوال رقم ( )6من قرار
مجلس الوزراء المرقم ( )347لعام  2015والتي تتضمن ان المشاريع ذات النسب المتقدمة بالنجاز يمكن اكمالها من خالل اجراء المناقلة للموازنة الجارية الى الموازنة االستثمارية .وبناءا على ذلك
فانه يتوجب على الدائرة القانونية واالدارية والمالية مفاتحة وزارة المالية الكمال اجراءات المناقلة المطلوبة بين الموازنتين الطفاء المبلغ المذكور.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة الثقافة
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وزارة الثقافة
 -1عدم مصادقة سجل التوحيد
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للوزارة ،ان وزارة الثقافة لم تقم بالمصادقة على سجالت التوحيد للسنوات  2015و  2016حتى تاريخ زيارة المدقق السابق في  19تموز
.2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة الثقافة بضرورة المتابعة مع وزارة المالية لغرض المصادق على سجل التوحيد.
رد االدارة
ان سبببجالت التوحيد موجودة لدى وزارة المالية الغراض المصبببادقة على بيانات عام  ،2016اما فيما يتعلق بالبيانات المالية لعام  2015فقد تم المصبببادقة عليها ولم يتم اسبببترجاعها من وزارة المالية
حتى تاريخ زيارتنا في  19تموز .2017

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  22آيار  2019وكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد م
و 824/والمؤرخ في  8تموز  2019كما يلي:
تمت المصادقة سجل التوحيد لسنة  2015في .2017/4/15
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الثقافة
 -2عدم المصادقة البيانات المالية الختامية
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للوزارة ،ان البيانات المالية الختامية لعام  2016لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولغاية فترة التدقيق في شهر تموز
 2017للمدقق السابق ،بالرغم من ان الوزارة قامت بتقديمها للمصادقة بتاريخ  30ايار .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة المتابعة مع ديوان الرقابة المالية من اجل المصادقة على بيانات المالية الختامية لعام .2016
رد االدارة
قامت الوزارة بتقديم البيانات الختامية لعام  2016في شهر ايار  2017وان التاخير الحاصل هو من جهة ديوان الرقابة المالية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  22آيار  2019وكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد م
و 824/والمؤرخ في  8تموز  2019كما يلي:
تم ارسال البيانات الختامية لعام  2016في  2019/4/16لغرض المصادقة عليها.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الثقافة
 -3عدم حسم المشاريع حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لعينة من العقود االستثمارية المبرمة من قبل وزارة الثقافة وجدنا عدد من المشاريع لم يتم االنتهاء منها حتى تاريخ زيارة المدقق السابق في
تموز  2017ولم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  .2015الجدول ادناه يبين تفاصيل العقود ونسب االنجاز لهذه المشاريع:
نسبة االنجاز
مدة العقد مبلغ العقد
تاريخ العقد
الشركة المنفذة
اسم المشروع
 802يوم  6,462,000,000د.ع %88
2009/10/7
شركة ارض الرخاء للمقاوالت العامة المحدودة
تاهيل الدار العراقية لالزياء
%60
 622,750,000د.ع
تاهيل المركز الوطني للمعلومات في دائرة العالقات الثقافية شركة نوادر الفرات للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة  55 2013/12/15يوم

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة االلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يخص العقود االستثمارية وضرورة متابعة العقود وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة .2015
رد االدارة
بالنسبة لمشروع تاهيل الدار العراقية لالزياء تم التفاوض مع المقاول الحالة المشروع لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015وتم الرفض من قبل المقاول .اما فيما يخص التاخر في انجاز
المشروع فهو عدم تمكن لجان الوزارة من استالم المشروع استالم نهائي بسبب ان المشروع تعرض للغرق قبل عامين ،باالضافة الى صدور امر الغيار رقم ( )5من عام  2011ولغاية االن لم يتم
المصادقة عليه من قبل اللجان على مدى السنين حيث قام المقاول بتنفيذ امر الغيار دون الحصول على الموافقة.
اما فيما يخص مشببروع المركز الوطني فقد قامت الوزارة بموجب الكتاب رقم ( )2895بتاريخ  2شببباط  2016بتشببكيل لجان جرد وتصببفية وحتى االن لم تنتهي هذه اللجان عملها حتى تاريخ زيارتكم
في تموز .2017
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تابع :وزارة الثقافة
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  22آيار  2019وكتابنا المؤرخ في  10حزيران  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد 942
والمؤرخ في  27آيار  2019كما يلي:
فيما يخص مشروع تأهيل الدار العراقية لألزياء
 -1ان مدة العقد  180يوم والمدد االضافية  856يوم وليس  802يوم كما تم ذكره.
 -2لم يتم انهاء المشروع بسبب تأخر اصدار امر الغيار رقم  5والذي لم يصدر منذ عام  2011كونه يحتوي على فقرات تم تنفيذها من قبل المقاول قبل صدور امر الغيار وقد تم معالجتها مع
وزارة التخطيط بموجب الكتاب ذو العدد  16778/7/4في  2018/7/29حيث تم رفع امر الغيار للمصادقة حاليا.
 -3ان المشروع ينطبق عليه قرار  347ولكن اليمكن تطبيقه اال بعد صدور امر الغيار رقم .5
فيما يخص مشروع تأهيل المركز الوطني للمعلومات مدة العقد االصلية  540يوم وليس  55يوم وتم منح مدة اضافية قدرها  20يوم ومنح الشركة توقفات  395يوما وان العمل في المشروع متوقف
حاليا لغرض ادراجه بالتسوية بموجب القرار  347لسنة 2015
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة الصناعة والمعادن
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وزارة الصناعة والمعادن
 -1سلف الغراض النشاط موقوفة من سنوات سابقة
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للوزارة وجود سلف الغراض النشاط موقوفة لم يتم تسويتها حتى تاريخ زيارة المدقق السابق في أيار  2017ومثال ذلك حسابات السلف
التي لم يتم تسويتها كما في  31كانون االول :2016
المبلغ (دينار عراقي)
المبلغ (دينار عراقي) أسم الحساب
اسم الحساب
10,450,050,000
مهدي جابر مطلك
485,000,000
عدنان محمد عبد
13,013000,000
 3,985,000,000معرض قرطبة-سيارات
علي ناصر وكف
500,000,000
ياسين مخلف عبد
75,000,000
عمار شاكر قاسم
شركة االوان  -عادل هاشم جعفر 678,420,000
840,500,000
روني عماد
1,225,900,000
سلف-معرض أربيل
650,000,000
محمد حسين علي
6,235,858,907
سيف الدين داؤد
صباح علي مطرود 600,000,000
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بالعمل على مراسلة الجهة المستفيدة من السلف اعاله السترداد تلك السلف.
رد االدارة
هنالك متابعة من قبل االدارة المالية وذلك من خالل انفاق رواتب منتسبي الشركات ويتم اصدار قائمة موجهة الى دائرة الرقابة.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الصناعة والمعادن
 -2عدم حسم مشاريع وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة للعقود وزارة الصناعة والمعادن وجود عقود الزالت مستمرة مع شركات ،علما ان نسبة األنجاز لهذه العقود متدنية ،وفقا لقرار مجلس
الوزراء رقم ( )347لسنة  2015فأنه يجب أن يتم تسويتها بعد تثبيت ذرعة واقع الحال لألعمال المنجزة والمواد غير المستلمة وبعد األتفاق مع الطرف الثاني على االنهاء ،كما انه لم يتم اعداد استمارات
تسوية لتثبيت ذرعة واقع الحال إما لوجود مشاكل مالية أو مشاكل مع المنفذ ،باألضافة الى وجود مناطق خارج سيطرة الحكومة االتحادية.
أدناه جدول يوضح تفاصيل عينة من العقود ونسبة االنجاز لغاية فترة التدقيق في شهر أيار .2017
نسبة االنجاز مبلغ العقد
تاريخ العقد
اسم المشروع
أسم الشركة
 13,650,000,000دينار عراقي
الشركة العامة لصناعة االدوية انشاء بنايتي المضادات الحياتية (شركة صالح الدين العامة) %42 2010/9/30
 12,310,000,000دينار عراقي
%70 2011/8/18
الشركة العامة لصناعة االدوية انشاء محطة  8ميجا
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة  2015يجب توقيف المشاريع ذات النسب المتدنية واثبات واقع الحال وانهاء العقود بالتراضي بين الطرفين .إضافة الى استرجاع خطاب ضمان وخطاب
حسن التنفيذ وتصفية حساب السلف التشغيلية وتحديد المستحقات المتبقية.
رد االدارة
بناءا على رد االدارة ،فإن الوزارة قدمت طلبا بتجميد المشاريع وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة .2015

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد م/د 9923/والمؤرخ في  14آيار  2019كما
يلي:
نشير الى الفقرة ( )1من كتاب وزارة التخطيط بالعدد  15798/5/2في  2016/7/26والتي تبين نسبة المشاريع التي نسب انجازها اقل من  %90والتي تم تصنيف اولويتها كأولوية اولى وفي حال
توفير التخصيصات المالية السنوية ضمن الموازنة االستثمارية وتوفر التمويل لها بالتنسيق مع وزارة المالية فانه اليوجد مانع من االستمرار بتنفيذها والتخضع هذه المشاريع لقرار مجلس الوزراء المرقم
( )347لسنة  2015حيث ان القرار قيد البحث والذي يخص المشاريع المتعاقد عليها والتي التتوفر تخصيصات مالية او تمويل لها.
مستوفية
غير مستوفية
صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية

برايس وترهاوس كوبرز| 63

تابع :وزارة الصناعة والمعادن
 -3تلكؤ بالتجهيز
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لوزارة الصناعة -مركز الوزارة أن هناك بعض الشركات متلكئة في التنفيذ يبين الجدول تفاصيل عينة من العقود المتلكئة ونسب إنجازها:
تاريخ العقد
مبلغ العقد
اسم المشروع
اسم الشركة
 447,010,000,000دينار عراقي 2012/9/5
تاهيل معامل القابلوات
شركة اور العامة
2011/06/21
 8,093,208يورو
الشركة العامة للصناعات الكهربائية انتاج وصيانة محوالت التوزيع
2013/12/31
 990,000دوالر امريكي
تاهيل شركة ذات الصواري /المرحلة الثانية
شركة ذات الصواري العامة
2013/10/30
 371,000,000دينار عراقي
تأهيل شركة ابن الوليد العامة /المرحلة الثالثة
شركة ابن الوليد العامة
2011/10/31
 15,000,000,000دينار عراقي
البراميل والعبوات المعدنية
شركة االخاء العامة
2013/9/29
 11,365,000,000دينار عراقي
تأهيل شركة بدر العامة
شركة بدر العامة
2014/02/11
مشروع انتاج منظومات الري بالرش 10,000,000,000 21-6-5 /دينار عراقي
شركة جابر بن حيان

نسبة االنجاز
%60
%78
%65
%45
%95
%70
%5

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بالقيام باالجراءات المناسبة نتيجة االخالل ببنود العقد وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود في الفصل التاسع والعاشر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  ،2014كما نوصي االدارة
بضرورة الوصول لتسوية مرضية مع المورد لتجنب إضاعة الوقت والجهد.
رد االدارة
قامت الوزارة بإرسال كتب إنذار وحث الشركات المتلكئة بسرعة إنجاز المشاريع وتم المتابعة من قبل الدائرة القانونية.
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تابع :وزارة الصناعة والمعادن
تلكؤ بالتجهيز (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد م/د 9923/والمؤرخ في  14آيار  2019كما
يلي:
 -1قامت الوزراة بتشكيل لجنة بموجب االمر الوزاري المرقم ( 3512/20/411في  )2015/1/25لغرض حسم موضوع عقود المشاريع المتلكئة وقدمت اللجنة توصياتها بهذا الخصوص وبناء
على توصيات اللجنة تم االعمام الى شركات الوزارة بموجب كتاب دائرة الشؤون االدارية والموارد البشرية في العدد ( 18454/20/411في  )2015/4/20التخاذ الالزم لتنفيذ توصيات
اللجنة وكما يأتي:
أ -ان يتم سحب العمل في حاله نسبة انجاز العقد صفر %واتخاذ االجراءات القانونية بحق المقاول.
ب -للعقود ذات االنجاز ( )%50-%25يتطلب من مجالس ادارة الشركات اتخاذ االجراءات المناسبة للمعالجة.
ت -بالنسبة للعقود التي نسب انجازها ( )%90-%75فيتم تشكيل لجان لتسريع العمل واستكمال ماتبقى من فقرات المشروع.
 -2عقد اجتماعات بحضور السيد وكيل الوزارة للتخطيط والشركات المالكة للمشاريع والشركات الشقيقة المنفذة للعقود المتلكئة وبناء على كتاب دائرتنا بالعدد ( 15650في  )2015/4/5لغرض
حسم العقود المتلكئة والوصول الى االليات التي تعتمد كأساس ألجراء التسويات التعاقدية بين االطراف ذات العالقة.
 -3تشكيل لجنة بموجب االمر الوزاري المرقم  8057/20/411في  2018/2/14تتولى دراسة جميع العقود المتلكئة في شركات الوزارة وتحديد اسباب التلكؤ واقتراح االجراءات المطلوبة
للمعالجة وقد انجزت اللجنة عملها.
 -4وجه السيد الوزير المحترم بعقد اجتماع لغرض متابعة موقف عقود المشاريع المتلكئة بين شركات الوزارة واعطاء المعالجات والتوصيات النجاز تلك العقود ضمن توقيتات زمنية محددة حيث
تم عقد اجتماع برئاسة السيد وكيل الوزارة الفني بتاريخ  2018/9/18وبحضور السادة مدير عام التخطيط ومدير عام الفنية والمدراء العامون للشركات المعنية وتم في االجتماع مراجعة كل
عقد وتحديد اسباب التأخير ووضع المعالجات المناسبة وتم ابالغ الشركات العامة التابعة للوزارة التي لديها عقود متلكئة بالتوصيات والمقترحات بموجب كتاب دائرتنا بالعدد  51640في
 2018/10/7التخاذ مايلزم لتنفيذ االجراءات المطلوبة بالنسبة للعقود الخاصة بمشاريعهم وتقديم موقف شهري باالجراءات الى هذه الدائرة وحسب التوقيتات المحددة لغرض حسم موقف
العقود المتلكئة وحسب توجيه السيد الوزير المحترم وهذا يدل على وجود متابعة مستمرة من قبل الوزارة للمشاريع المتلكئة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها علما ان عدد من المشاريع
محالة الى القضاء وتم حسم قسم منها وبانتظار حسم المتبقي من المشاريع.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الصناعة والمعادن
 -4عدم مصادقة سجل التوحيد للبيانات المالية للموازنتين التشغيلية واالستثمارية
درجة المخاطرة السابقة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لوزارة الصناعة والمعادن – مركز الوزارة ،أن البيانات المالية الختامية لألعوام  2013وحتى  2016لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان
الرقابة المالية ولغاية تاريخ زيارة المدقق في شهر أيار .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة الصناعة والمعادن بضرورة المتابعة مع ديوان الرقابة المالية من اجل المصادقة على البيانات المالية الختامية لألعوام .2013 ،2014، 2015، 2016
رد االدارة
قامت الوزارة بإرسال كافة البيانات لديوان الرقابة المالية وحتى تاريخه لم يتم الرد من قبلهم حول مصادقتها.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15نيسان  2019والحقا لكتابنا المؤرخ في  15آيار  ،2019كان رد االدارة في كتاب ذو العدد  10857والمؤرخ في  26آيار  2019كما
يلي:
 -1فيما يخص الحسابات الختامية للسنوات  2014و  2013تمت المصادقة عليها.
 -2فيما يخص عام  2015تم فتح الحسابات الختامية لعام  2006لغرض اجراء القيد المرقم  777في  2006/12/31المرفق صورته طيا وذلك لتسديد التوقيفات التقاعدية لسنة  2006وحسب
كتاب وزارة المالية ذو العدد  3728في  2018/2/18وتم التعديل على قائمة المركز المالي في حسابات عام  2015بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية ذو العدد  27677/43/11في
.2018/12/31
 -3فيما يخص سنوات  2016و  2017و  2018تم تقديم الحسابات الختامية في موعده المحدد الى وزارة المالية والى ديوان الرقابة المالية االتحادي بموجب كتبنا ذو العدد  4907و 4909
في  2017/1/26والعدد  2808في  2018/1/17و  5419في  2018/1/30والعدد  3828في  2018/1/17و 5810في .2019/1/28
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة العدل
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وزارة العدل
 -1تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقمة ( 347و  )432لسنة 2015
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لمشاريع الوزارة ،هناك مشاريع متوقفة لم تحسم بعد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )347او ( )432لسنة  ،2015ادناه تفاصيل هذه
المشاريع لغاية فترة التدقيق للمدقق السابق في  1اذار .2017
اسم المقاول
تاريخ العقد
اسم المشروع
 2011/10/10شركة بهاء الرافدين
بناء مجمع الدوائر العدلية في النعمانية
 2011/11/24شركة راس الخيمة
انشاء مجمع عدلي في الحمزة/الديوانية
شركة بذرة الحق والنجمة الخضراء
انشاء مجمع عدلي في محافظة الديوانية/البوصالح 2013/7/17
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة تشكيل لجنة في مركز الوزارة تتولى تطبيق القرارين ( )347او ( )432لسنة  2015لكافة مشاريع الوزارة والدوائر التابعة لها ،واستكمال اجراءات تصديق محاظر اللجنة
وحسم المشاريع المتوقفة وكذلك ادراج المشاريع التي لم يتم اتخاذ اي اجراء بشانها ضمن القرارين اعاله.
رد االدارة
تم تشكيل لجنة في الدائرة الهندسية والفنية لمتابعة المشاريع اعاله حيث ترى ادارة الوزارة انه ال ضرورة لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ القرارين ( )342و ( )347لسنة  2015حيث ان الدائرة
الفنية لديها القدرة والمعرفة في مثل هذه االمور.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة العدل
 -2مشاريع متوقفة (سحب عمل)
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لمشاريع الوزارة ،هنالك مشروعين تم سحب العمل من الشركات المنفذه لهذين المشروعين وبنسب انجاز مختلفة لفترة تزيد عن السنتين ،لم
يتم اتخاذ اي اجراء بهما من قبل الوزارة على الرغم من كون المشروعين من المشاريع ذات االولوية.
ادناه التفاصيل هذه المشاريع لغاية فترة التدقيق للمدقق السابق في  1اذار 2017
التاريخ سحب العمل نسبة االنجاز
البيان
%87
مشروع انشاء مجمع الدوائر العدلية في محافظة النجف/الكوفة 2015
%35
مشروع انشاء مجمع الدوائر العدلية في محافظة الديوانية/غماس 2012
لم يتم تزويدنا بمبالغ العقود والمدد االضافية للعقود على الرغم من طلبها اكثر من مره.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة متابعة انجاز هذه المشاريع واعادة ادرجها ضمن مشاريع الخطة االستثمارية لالستفادة من الجدوى االقتصادية لها.
رد االدارة
بالنسبة الى مشروع النجف تم االتفاق بانه المانع من االستمرار باجراءات اعادة اعالن واالحالة للمقاولة نظرا الهمية المشروع وتوفير مبالغ االيجارات السنوية اضافة الى ان مساحة الدوائر المؤجرة
صغيرة وال تكفي العداد الموظفين والمنتسبين وان نسبة االنجاز متقدمة حيث بلغت .%87
بالنسبة الى مشروع الديوانية يتم التريث باجراءات اعادة االعالن كون نسبة االنجاز قليلة  %35علما انه تم االعالن عن االعمال المتبقية لمرتين ولم تتم االحالة بسبب اختالف االسعار وزيادتها منذ
 2010مما يتطلب تحديث الكلفة التخمينية.

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة العدل
 -3السلف الموقوفة
درجة المخاطرة السابقة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،من خالل عملية المراجعة لحسابات السلف لوزارة العدل مركز الوزارة ،وجود سلف موقوفة بمبلغ ( 19,508,925تسعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية الف وتسعمائة
وخمسة وعشرون) دينار عراقي تحت حساب (سلف الرواتب ،سلف معالجة اخطاء) يتعذر تسويتها لفقدان االوليات بسبب التفجير االرهابي الذي تعرضت له الوزارة ،حيث مضى عليها فترة طويلة من
عام  2004ولغاية  2011في سجالت الوزارة ولم يتم تصفيتها لغاية تاريخ زيارة المدقق السابق في  1اذار .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة متابعة هذه الحسابات الموقوفة وتسويتها واخذ الموافقة المطلوبة من وزارة المالية والتخطيط الغالقها كون فقدان االوليات يرجع الى التفجير االرهابي وليس الى تقصير بشري
اما بالنسبة لسلف معالجة اخطاء فنوصي بتشكيل لجنة لدراسة سبب الخطأ والعمل على معالجتها ومحاسبة المقصرين ان ثبت ذلك.
رد االدارة
تم مخاطبة االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم  620بتاريخ  20آذار  2014لتبين الرأي بشان الموضوع ولم يتم حسم الموضوع حتى تاريخ زيارة المدقق السابق في  1اذار .2017

المتابعة
لم يتم استالم رد االدارة.
مستوفية
غير مستوفية
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