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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 أكملنا 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 التخطيط
وزارة الهجرة والمهجرين
وزارة المالية
وزارة النفط
وزارة التجارة
وزارة الصحه
البنك المركزي العراقي
أمانة بغداد
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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 الكهرباء
وزارة االتصاالت
المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات
وزارة النقل

رقم الوارد وتاريخه
تاريخ الكتاب األول
97320
 6تشرين الثاني 2018
 6تشرين الثاني 2018
10660
 7تشرين الثاني 2018
 29تشرين الثاني 2018
1
 3شباط 2019
 10شباط 2019
تم رفض استالم الكتاب من قبل الوزارة

تاريخ التذكير األول
 6كانون األول 2018
 9كانون األول 2018
 23آيار 2019

رقم الوارد وتأريخه
28593
 9كانون األول 2018
10916
 11كانون األول 2018
2
 23آيار 2019

تاريخ التذكير الثاني
 10آذار 2019
 13كانون الثاني 2019
اليوجد

رقم الوارد وتأريخه
3812
 12آذار 2019
549
 21كانون الثاني 2019
اليوجد

لم يتم تضمين نتائج اجراءات المتابعة لمالحظات المدقق السابق في هذا التقرير وذلك لعدم تمكننا من تنفيذها.

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 التخطيط
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وزارة التخطيط – مركز الوزارة
 -1صندوق التنمية – تابع لوزارة التخطيط
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،لوحظ أن عدد المشاريع المقرضة من الصندوق هو 31مشروع حيث بلغت اجمالي المبالغ المتبقية بذمة المقترضين (بالعملة المحلية) ( 9,433,826,148تسعة
مليارات واربعمائة وثالثة وثالثون مليون وثمانمائة وستة وعشرون الف ومائة وثمانية واربعون دينارعراقي) .على الرغم من قرار وزارة المالية بتصفية الصندوق وتحويل كافة أرصدة المصارف الى
حساب وزارة المالية بموجب الكتاب المرقم  2963والمؤرخ في  2014/8/19وتحويل األصول الثابتة لوزارة التخطيط .على الرغم من هذا القرار التزال تلك القروض في حسابات الصندوق مضافا
اليها الفوائد المستحقة الممنوحة للمواطنين ولم تحصل بعد من قبل وزارة التخطيط.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي اللجنة المفوضة بتصفية الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الوزراء بضرورة اتخاذ قرارات مناسبة لجميع االطراف فيما يخص القروض والفوائد المستحقة على المقترضين بهدف
ايجاد طرق لتقسيط المبالغ المستحقة.
رد االدارة
قامت الوزارة بتنفيذ قرارات وزارة المالية بخصوص تحويل المبالغ المصارف المتوفرة في ذلك الحين لوزارة المالية وتصفية االصول الثابتة ،وبخصوص مبالغ القروض والفوائد المستحقة تم التوصل
مع المقترضين بضرورة اعفاء المقترضين من الفوائد المستحقة وذلك نتيجة االضرار التي لحقت بالمقترضين نتيجة تدهور العملة وعدم االستفادة من هذه القروض.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  12تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون األول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  30100/3/4والمؤرخ في
 30كانون األول  2018كما يلي:
صندوق التنمية بانتظار تسديد كافة المقترضين للمبالغ المترتبة بذمتهم ليتسنى لهم التسويات القيدية لرأس مال الصندوق وتسديد المبلغ الى وزارة المالية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التخطيط  -مركز الوزارة
 -2ذمم دائنة مجمدة من السنوات سابقة
درجة المخاطرة  :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود ذمم دائنة مجمدة من سنوات سابقة تعود لسنة  2010و  2011لمقاولين لمشروع اعادة تأهيل مبنى الوزارة ،فيما يلي ملخص حول هذه األرصدة الدائنة المجمدة
والجهة التي تعود اليها:
 -1شركة الحامد :مبلغ ( 3,465,241,000ثالثة مليارات واربعمائة وخمسة وستون مليون ومئتان وواحد واربعون الف دينارعراقي) من سنة  2010تخص تأهيل المبنى وهي عبارة عن تأمينات
حسن التنفيذ مستقطعة.
 -2شركة الخوارزمي :مبلغ ( 23,325,000ثالثة وعشرون مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينارعراقي) من سنة  2010تخص مكتب استشاري لمشروع تأهيل المبنى.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة التخطيط بضرورة التعاون مع وزارة المالية في تشكيل لجنة للتحقق من االرصدة لضمان تسديد المبلغ المستحق على الوزارة وتجنب مطالبة الجهات المذكورة بفوائد.
رد االدارة
ان هذه المبالغ تخص تأمينات مستقطعة من حسن التنفيذ وتم تسليم المشروع نهائيا وقبوله من الوزارة ولكن اليوجد سيولة كافية لتسديد المقاولين ،وتم مخاطبة وزارة المالية للحصول على التمويل الكافي
لتسديد المقاولين.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  12تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  30100/3/4والمؤرخ في
 30كانون األول  2018كما يلي:
فيما يخص وجود ذمم دائنة مجمدة لعقود للسنوات ( 2010و  )2011لمقاولين لمشروع اعادة تأهيل مبنى الوزارة والتي تمثل تأمينات حسن التنفيذ.
 -1شركة الحامد مبلغ وقدره ( 3,465,241,000ثالث مليارات وأربعمائة وخمسة وستون مليون ومئتان وواحد وأربعون الف دينارعراقي) حيث تم اطالق جزء من التأمينات النظامية والبالغة
( 260,781,335مئتان وستون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون الف وثالثمائة وخمسة وثالثون دينارعراقي) اما المبلغ المتبقي والبالغ ( 3,204,459,665ثالثة مليارات ومئتان واربعة مليون
واربعمائة وتسعة وخمسون الف وستمائة وخمسة وستون دينارعراقي) اليزال موقوف لدينا حيث تم مفاتحة وزارة المالية لتمويل حسابنا لغرض اطالق التأمينات وتم اجابتنا من قبلهم بضرورة
تزويدهم بكشف تفصيلي يبين مبلغ التأمينات لغرض النظر فيها وبتاريخ  2018/11/13تم ارسال األوليات وننتظر االجابة لغرض اطالق التأمينات.
 -2شركة الخوارزمي بمبلغ وقدره ( 23,325,000ثالثة وعشرون مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينارعراقي) تم اطالق التأمينات اعاله بموجب سند الصرف.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التخطيط  -مركز الوزارة
 -3سلف موقوفة من سنوات سابقة – الجهاز المركزي لالحصاء
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود سلف موقوفة من سنوات سابقة باجمالي قيمة ( 34,267,679اربعة وثالثون مليون ومئتان وسبعة وستون الف وستمائة وتسعة وسبعون دينارعراقي).
فيما يلي ملخص يبين أرصدة هذه السلف والجهات التي تخصها وتاريخها:
 -1سلفة بقيمة ( 19,039,701تسع عشر مليون وتسعة وثالثون الف وسبعمائة وواحد دينارعراقي) تخص اقليم كردستان تعود لشهر كانون األول .2011
 -2سلفة بقيمة ( 15,227,978خمسة عشر مليون ومئتان وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وسبعون دينار عراقي) تخص اقليم كردستان تعود لشهر تشرين الثاني .2011

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية بضرورة ترحيل هذه االرصدة من سجالت وزارة التخطيط القليم كردستان او تحصيلها في اقرب وقت ممكن.
رد االدارة
بناءا على رد االدارة ان هذه االرصدة تمثل حواالت من قبل وزارة المالية القليم كردستان وتم تسجيلها من ضمن مخصصات وزارة التخطيط وبالتالي تم تسجيلها كسلفة في سجالت وزارة التخطيط.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  12تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  30100/3/4والمؤرخ في
 30كانون األول :2018
فيما يخص السلف الموقوفة التابعة للجهاز المركزي لالحصاء لسنة  2011والبالغة قيمتها ( 34,267,679أربعة وثالثون مليون ومئتان وسبعة وستون الف وستمائة وتسعة وسبعون) دينارعراقي:
 -1سلفة بقيمة ( 19,039,701تسعة عشر مليون وتسعة وثالثون الف وسبعمائة وواحد دينارعراقي) تخص اقليم كردستان لشهر كانون األول  ،2011تم استالم اجابة وزارة المالية – دائرة المحاسبة
بتاريخ  2018/7/16والذي ينص على انه سيتم تنزيل مبلغ من هيئة احصاء اقليم كردستان قدره ( 18,459,701,000ثمانية عشر مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد
الف دينارعراقي) ونحن بانتظار تزويدنا بالقيد المحاسبي الجراء تسوية بالمبلغ انفا في سجالت الجهاز المركزي لالحصاء وننتظر من االقليم تزويدنا بأوليات المبلغ المتبقي البالغ 580,000,000
(خمسمائة وثمانون مليون دينارعراقي) لتسوية كامل مبلغ السلفة.
 -2الفقرة الثانية الخاصة بالسلفة قيمة (15,227,978خمسة عشر مليون ومئتان وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وسبعون دينارعراقي) تمثل سلفة يقابلها مبلغ األمانة والمتابعة مستمرة مع
وزارة المالية ألغراض تسويتها.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التخطيط  -مركز الوزارة
 -4متابعة المشاريع الحكومية فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 347
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،اجراء وزارة التخطيط فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم  347لدى دائرة متابعة المشاريع الحكومية تبين لنا عدم قيام وزارة التخطيط بمتابعة الوزارات والمحافظات
التي لم تقم بارسال القوائم الخاصة بالمشاريع التي ينطبق عليها القرار رقم  ،347بحسب الكتاب الصادر من وزارة التخطيط (دائرة العقود الحكومية العامة – لجنة قرار  347ذو العدد 18493-7-4
بتاريخ  )2016/8/30وهو الكتاب الوحيد الصادر بخصوص الموضوع حتى تاريخ زيارتنا في  .2017/7/25كما ان دائرة متابعة العقود الحكومية العامة لم تقم بأي اجراء للتأكد من اكتمال القوائم
المرسلة من قبل الوزارات والتي تتضمن المشاريع التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم  347حيث يتم المباشرة باعمال دراسة االوليات المتعلقة بالمشاريع واعداد تسوية لمستحقات المقاولين
دون التاكد من اعمال القائمة المقدمة من قبل الوزارات والمحافظات .ان هذا االمر قد يؤدي الى وجود مشاريع لم يتم رفعها لدائرة العقود الحكومية العامة ولجنة القرار رقم  347لدى وزارة التخطيط.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي دائرة متابعة العقود الحكومية بضرورة وجود الئحة كاملة تتضمن كافة مشاريع الوزارات والمحافظات حتى يتم التاكد من اكتمال القوائم المرسلة من قبل الوزارات والمحافظات.
رد االدارة
دور دائرة متابعة المشاريع يعتمد على مراجعة االستمارات التي تقدم من قبل الجهات ومدى التزامها بمتطلبات التسوية التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء ،تم تزويدكم بنسخة تشمل كافة العقود التي
تم عمل اجراءات عليها وفقا لقرار  ،347مرفق ملخص بالوزارات التي قامت بمراسلة وزارة التخطيط لمعالجة العقود حسب قرار  347مع عدد العقود الخاص بكل وزارة ،علما ان قسم تخطيط
القطاعات لدى الوزارة لم يقم بتزويدنا بقائمة موحدة تشكل كافة العقود االستثمارية الموقعة في كل الوزارات على الرغم من طلبنا لها اكثر من مرة واخرها الكتاب رقم  2017-13-103بتاريخ 29
آب .2017
الوزارات التي قامت بمخاطبة وزارة التخطيط هي كما يلي:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا
محافظة البصرة
وزارة الداخلية
وزارة الكهرباء
محافظة بابل
وزارة الصناعة والمعادن
محافظة ميسان
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وزارة االعمار واالسككككككان والبلديات واالشكككككغال ديوان الوقف السني
العامة
ديوان الوقف الشيعي
وزارة الشباب والرياضة
محافظة القادسية
وزارة النقل
محافظة واسط
وزارة التجارة
وزارة النفط

وزارة العدل
وزارة التربية
وزارة االتصاالت
وزارة المالية
وزارة الهجرة والمهجرين
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تابع :وزارة التخطيط  -مركز الوزارة
التوصية السابقة ورد االدارة السابق
ديوان الوقف المسيحي والديانات االخرى
وزارة الموارد المائية
محافظة كربالء

وزارة الصحة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وزارة الزراعة
وزارة الثقافة

الوزارات التي لم تقم بمخاطبة وزارة التخطيط
وزارة الدفاع

شركة تسويق النفط

محافظة ذي قار
امانة بغداد

البنك المركزي العراقي
وزارة الخارجية

المفوضككككككك ية العل يا المسكككككككتق لة
لالنتخابات

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  12تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  30100/3/4والمؤرخ في
 30كانون األول  2018كما يلي:
 -1ان الوزارة قامت باعداد نظام خاص بمحاضر التسوية وفق القرار ( ) 347حيث يشمل جميع الخطابات الخاصة بالمالحظات الموجهة الى جهات التعاقد ملحقة مع كافة االستمارات والتعهدات
الواردة الينا قدر تعلق االمر باختصاص الوزارة.
 -2تم توجيه جهات التعاقد بتزويدنا بالعقود المتوقفة والمشمولة بالقرار ( )347لسنة .2015
 -3تم اعداد آلية خاصة بكيفية تطبيق القرار آنفا.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التخطيط  -مركز الوزارة
 -5متابعة المشاريع المعلقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالعينات الخاصة بمشاريع قسم متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية ،الحظنا وجود بعض المشاريع تخص الوزارات والمحافظات ال يمكن تسويتها نتيجة وجود
خالفات بين المركز والمقاولين مما يتوجب على قسم المتابعة في وزارة التخطيط تشكيل لجنة تقوم بمتابعة وحل النزاعات لتسهيل عملية تسوية المشاريع حسب قرار مجلس الوزراء رقم (.)347
يبين الجدول ادناه المشاريع المعلقة دون اخذ اجراءات نهائية فيها.
اسم المشروع  /الوزارة
طريق المرور السككككككريع
رقم وزارة االسككككككككككككان
واالعمار
انشككككاء بناية بلدية امرلي
(كركوك)
تككككأهكككيككككل طكككريكككق حكككي
الحسككين من جسككر االمام
علي

سبب الخالف
تبين وجود خالف بين الطرفين ،ابدت دائرة الطرق والجسككككور رغبتها بسككككحب العمل بينما رفض المقاول سككككحب العمل وطالبت بالتوقف التام ،تم رفع قضككككية من قبل
المقاول (فرصككة المقاول كبيرة بكسككب القضككية) وال تزال الدائرة بانتظار قرار المحكمة النهائي .اصككدرت وزارة التخطيط كتاب المرقم ( )14268-7-4والمؤرخ في
 2017/7/13تبين فيه ان الموضوع مدار البحث وأنه سبق ان تم البحث في هذا الموضوع بحسب كتاب المرقم ( )16221-7-4والمؤرخ في  2016/8/30ولم يتم
التوصل الى حل نهائي بعد حتى تاريخ الزيارة في .2017/7/24
تبين وجود خالف في تحديد ذرعة واقع الحال المنجزة (تحديد كلفة الفقرة المنجزة فيما يخص عمل منجز) بعد تدقيق محاضككككر التسككككوية الخاصككككة بالمشككككاريع الواردة
اسككتنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم  347لسككنة  2015بينت ضككرورة ان تكون االسككتمارة مختومة وموقعة من قبل الطرفين وبينت عدم وجود اسككم المدير المفوض
للشكركة ،ولوحظ عدم تدقيق المبالغ المصكروفة فعال وانها غير مطابقة مع المصكروف الفعلي وعدم وجود تعهدات خاصكة مع ضكرورة ان تكون مصكادقة عليها من قبل
كاتب العدل ،وبينت انه سيتم اطالق خطاب الضمان والسلفة التشغيلية بعد إلكمال التسوية حسب قرار مجلس الوزراء.
هناك خالف بين المقاول ومحافظة كربالء فيما يخص مسككككتحقات المقاول وخطاب الضككككمان وأجور الصككككيانة ورواتب الحراس .اصككككدرت وزارة التخطيط كتاب رقم
( )14483-7-4والمؤرخ في  2017/7/16للمقاول شركة تاج حلب تبين ضرورة التعامل مع المشروع ضمن قرار مجلس الوزراء رقم  347بحيث يمكن استقطاع
المبلغ االضاف ي من مستحقات الشركة اثناء التسوية النهائية كبديل عن تكملة خطاب الضمان االصلي .وفيما يخص مبلغ الصيانة تقرر ان تعتبر من مستحقات الشركة
والتعامل معها ضمن اعمام دائرة البرامج االستثمارية ذو العدد رقم ( )2768-8-2وفيما يخص تأمين رواتب الحراس تبين ضرورة اعتماد دائرة البرامج االستثمارية
ذو العدد (.)13917-8-2

.
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تابع :وزارة التخطيط  -مركز الوزارة
متابعة المشاريع المعلقة (تتمة)
التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي قسم متابعة المشاريع الحكومية بضرورة وضع اجراءات محددة النهاء العقود التي يوجد نزاعات بين االطراف المتعاقدة.
رد االدارة
ال يوجد تعليمات محددة تتعلق بهذه العقود ،تم تشكيل لجنة ممثلة عن القطاع الخاص وكافة الدوائر المعنية في وزارة التخطيط واتحاد المقاولين العراقيين بتاريخ  ،2017/6/19لدراسة كافة العقود التي
فيها اختالفات بين المقاولين والوزارات هذه ولم تعقد اللجنة اي اجتماع حتى تاريخ زيارتنا في  23آب .2017

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  12تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  30100/3/4والمؤرخ في
 30كانون األول  2018كما يلي:
نقترح حصر المشاريع التي توجد بها مشاكل مع المقاول والمركز (الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة) وتصنيف هذه المشاكل حسب نوعها (مالية ،نزاعات ملكية ،تجاوزات...الخ) بحيث يمكن
حصرها بفئات محددة وبالتالي يتم وضع آليات لحل هذه المشاكل من خالل تشكيل لجنة مركزية (لحل النزاعات) تقوم بالبت بحل هذه النزاعات بحيث تكون معتمدة على التعليمات الصادرة من الوزارة
وتستند بعملها على تقارير المتابعة التي تصدر بعد اجراء زيارات ميدانية خاصة حسب خطة عمل تعد لتحديد المشاريع ذات العالقة.
فيما يخص المشاريع المعلقة:
 -1ان مشروع (تأهيل طريق المرور السريع رقم1/ط 4/المرحلة األولى) مدرج كجزء ضمن مشروع (تاهيل طريق المرور السريع رقم 1/المرحلة االولى/ط 4و ط )5والمدرج ضمن جداول الموازنة
االستثمارية لدائرة الطرق والجسور لعام  2018ازاء التبويب (.)10/12/1/3
 -2فيما يخص انشاء بناية بلدية امرلي تم اصدار قرار سحب عمل للمكون (مدار البحث) بتاريخ (.)2016/5/10
 -3فيما يخص تأهيل طريق حي الحسين لم يتم اتخاذ االجراءات القانونية الخاصة بسحب العمل من قبل دائرة الطرق والجسور في حينها ولم يتم اصدار قرار سحب العمل بعد صدور قرار مجلس
الوزراء رقم ( )347لعام  2015والذي تم على اساسه اعتبار الشركة متوقفة عن العمل بسبب عدم صرف السلفة األولى .ان اتخاذ اي اجراء قانوني بحقها خالل مدة التوقف يصبح عرضه للطعن
كون الشركة مشمولة بااليقاف التام وبالتالي شمولها بالمعالجات الخاصة بقرار مجلس وزراء اعاله.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة الهجرة والمهجرين

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

برايس وترهاوس كوبرز| 17

وزارة الهجرة والمهجرين
 -1االغاثة والمعونة االجتماعية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،قيام الوزارة بأنفاق مبلغ ) 592,367,164,925خمسمائة واثنان وتسعون مليار وثالثمائة وسبعة وستون مليون ومائة وأربعة وستون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون
دينارعراقي) ألغراض اغاثة النازحين والمعونة االجتماعية كمصاريف (اقامة مخيمات ،منح للعائدين من خارج القطر ،منح للمهجرين داخل العراق ،شراء سلة غذائية للنازحين ،شراء مبردات وخزانات
ماء....الخ) ،حيث لم يتم تزويدنا بكشف حساب يوضح تفاصيل المبلغ المذكور ،علما ان الوزارة قامت بتحميل المبلغ بالكامل على الحساب المرقم  42912من دون وجود تبويبات ضمن الحساب توضح
كل مصروف على حدة مما يؤدي الى صعوبة مراجعتها وصعوبة الوصول الى المعلومات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة اعداد كشوفات مفصلة لمصروفات االغاثة والمعونة االجتماعية ،وايضا تقسيمها الى تبويبات ضمن الحساب الرئيسي.
رد االدارة
اليمكن تفصيل الرقم كون الرقم يأتي ضمن الموازنة كرقم واحد الغراض اغاثة النازحين والمعونة االجتماعية دون تفصيل وتكتفي الوزارة باعداد كشوفات لالغراض االدارية لغايات متابعة انفاق هذه
المبالغ.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ  7تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  68والمؤرخ في  17كانون الثاني
 2019كما يلي:
فيما يخص صرف مبلغ ( 592,367,164,925خمسمائة واثنان وتسعون مليار وثالثمائة وسبعة وستون مليون ومائة وأربعة وستون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون دينارعراقي) الغراض اغاثة
النازحين والمعونة االجتماعية لقد تم تبويب كل المصاريف على حساب االغاثة والمعونة االجتماعية حيث يحمل تبويب واحد في الموازنة وتوجد لدينا سجالت فرعية للمنح عن طريق البطاقة الذكية
ومنح العائدين من داخل وخارج القطر للمشتريات والسلة الغذائية والمواد الغذائية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الهجرة والمهجرين
 -2مبالغ معلقة لدى المصرف
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،نوصي الوزارة بضرورة تسوية المبالغ المعلقة وإجراء المطابقة بصورة دورية للتأكد من تصفية الحساب وخلوه من الموقوفات .التزال المالحظة مستمرة خالل العام
 ،2016حيث الحظنا من خالل مراجعتنا لمطابقة رصيد البنك في مصرف الرافدين رقم الحساب ( )11200ما يلي:
 -1وجود مبالغ في سجل اليومية كتسوية قيدية لم تظهر في كشف البنك بمبلغ (10,960,550,000عشرة مليار وتسعمائة وستون مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينارعراقي) موقوفة منذ عام
 2012ولغاية كانون األول .2016
 -2وجود مبلغ ( 828,934,349ثمانمائة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وثالثون ألف وثالثمائة وتسعة وأربعون دينارعراقي) والذي يمثل مبالغ التحويل لدى مصرف الرافدين عن صرف
رواتب ومنح للنازحين والمهجرين لم يتم تصفيتها منذ عام  2013ولغاية كانون األول .2016

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة تسوية المبالغ المعلقة واجراء المطابقة بصورة دورية للتأكد من تصفية الحساب وخلوه من الموقوفات.
رد االدارة
تم تشكيل لجنة لدراسة الموقوفات حيث تعكف اللجنة حاليا على دراسة المستندات تمهيدا لمعالجتها.
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تابع :وزارة الهجرة والمهجرين
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  7تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  68والمؤرخ في  17كانون
الثاني  2019كما يلي:
 -1فيما يخص مبلغ ( 10,960,550,000عشرة مليار وتسعمائة وستون مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينارعراقي) ظهرت في اليومية ولم تظهر في كشف البنك نود اعالمكم بانه تم معالجة
المبلغ اعاله حيث ان المبلغ تم قيده كأيراد نهائي عن العوائل الغير مستلمة (كبودرات) فقط بدون اشعار دائن من المصرف اي بدون نقد مسترجع اي لم يمثل استالم حقيقي وتمت مخاطبة وزارة
المالية لعكس القيد وكانت االجابة ان يتم عكس القيد في حالة توفر ايراد حقيقي على نفس الباب وفعال تم استالم االشعار الدائن عن المبالغ المسترجعة عن منح تم صرفها في سنوات سابقة اي على
نفس باب الصرف وبذلك تم تصفية (مطابقة) عن المبلغ الموقوف.
 -2فيما يخص مبلغ ( 828,934,349ثمنانمائة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وثالثون ألف وثالثمائة وتسعة وأربعون دينارعراقي) والتي تمثل المبالغ الموقوفة والتي تمثل السحوبات
في نظام التخاويل وليس صكوك لحسابنا المرقم ( )11200كما نشير الى ان هناك حساب اخر هو الحساب المرقم ( )11659بموجب نظام التخاويل تم ارسال كتاب الى فروع مصرف الرافدين
يتضمن المبلغ االجمالي للبودرة (كشوفات اسماء العوائل مع مبلغ المنحة) لفئات العناية .ويتم على اساس الصرف الفعلي اي جزء من المبلغ الكلي للبودرة وبموجب ذلك يتم ارسال اشعار مدين
للمصرف الرئيسي مثال على ذلك ارسال كتاب تخويل بصرف مبلغ (100,000,000مائة مليون دينارعراقي) الى مصرف الرافدين فرع كربالء يقوم مصرف كربالء بارسال اشعار مدين بالمبلغ
المصروف فعال كأن يكون الصرف ( 50,000,000خمسون مليون دينارعراقي) فيبقى الجزء المتبقي موقوف ونتيجة وجود حساب ثاني وهو الحساب المرقم ( )11659في نفس المصرف
ويستخدم نظام التخاويل ايضا لنفس الغرض مما ادى الى تداخل االشعارات في الحسابين بحيث يرسل المصرف اشعار مدين للحساب المرقم ( )11200في حين ان الصرف يخص الحساب المرقم
( )11659ونتيجة ذلك تم تشكيل لجنة لمعالجة هذه االخطاء من قبل المصارف بعد عدة مخاطبات بين الوزارة واالدارة العامة بضرورة التزام المصارف بتصحيح االشعارات وفعال تم تنزيل جزء
من المبلغ الموقوف والعمل مستمر لمعالجة االشعارات االخرى لكال الحسابين.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الهجرة والمهجرين
 -3مشروع االدارة االلكترونية في مقر الوزارة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقد (مشروع االدارة االلكترونية في مقر الوزارة) الموقع مع شركة سيناتيل لتجارة ونصب االجهزة واالتصاالت في  2012/12/9بمبلغ 1,981,968,561
(مليار وتسعمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وواحد وستون دينارعراقي) ،الحظنا ما يلي-:
 -1عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من قبل جهة متخصصة (استشارية) بالشكل الذي يتناسب مع أهمية المشروع علما ان المشروع لم يربط الوزارة مع الفروع التابعة لها ،كما لم يتم تقييم
االحتياجات والبنية التحتية االلكترونية للوزارة.
 -2بلغت نسبة االنجاز المالي للمشروع  %100دون تحديد نسبة االنجاز الفني من قبل الجهة ذات العالقة في الوزارة ،على الرغم من ان هناك العديد من المشاكل والمعوقات تم تحديدها من كافة اقسام
الوزارة لكن دون أجراء اي معالجة لها ،كما أن المشروع يتم استخدامه حاليا فقط الغراض تسجيل اإلجازات والمغادرات الزمنية ،بسبب عدم اتخاذ اي اجراءات آنية لمعالجة تلك المشاكل.
 -3غياب دور لجان االشراف والمتابعة على المشروع (المهندس المقيم) ،حيث لم يتم اصدار تقارير متابعة عن سير ونتائج العمل من قبل االقسام ذات العالقة ،يمكن من خاللها تقييم واقع حال المشروع
خالل مراحل العمل.
 -4لم يتم تدريب الموظفين على النظام االلكتروني الجديد في موقع العمل مما شكل عائق مهم في تنفيذ المشروع ،وإقتصر التدريب على بعض المدراء خارج العراق للمدة (من  7الى  )21يوم.
 -5لم يتم استالم المشروع استالما اوليا حيث قامت الوزارة بتشكيل ثالث لجان لهذا الغرض وبالرغم من وجود كتاب من دائرة المعلومات والبحوث/قسم البرمجة بموجب الكتاب المرقم (د/م/ب)337/
والمؤرخ في  2014/12/9يؤيد انجاز مشروع االدارة االلكتروني اال انه لم يتم استالم المشروع لغاية تاريخ زيارتنا في  23تموز .2017

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة قيام الوزارة باالستعانة بجهة استشارية متخصصة تتولى اعادة تقييم المشروع بما يخدم الوزارة في جميع مراحله ،واعداد تقرير نهائي عن المشروع يتضمن نسبة االنجاز واالنحرافات
عن المخطط والمشاكل التي تواجه النظام للخروج بحلول لتالفي تلك المعوقات والمشاكل ،على ان تقوم باالشراف على استالم المشروع ،فضال عن تدريب الموظفين في جميع اقسام الوزارة على النظام
في موقع العمل.
رد االدارة
قامت الشركة بانجاز معظم المشروع حيث تم تنظيم احتفال بمناسبة االنتهاء من المشروع في  3اذار  ،2014كما قامت الوزارة بتدريب الموظفين على وجبتين في تركيا وكما عقدت ورشه فنيه لغايات
تنفيذ المشروع في اقليم كردستان علما ان الشركة المنفذة قامت بارسال مدربين من الشركة لغايات تدريب الموظفين على استخدام البرنامج ،ولكن بسبب ظروف التهجير والضغط على كوادر الوزارة
خالل عام  2014لمواجهة اعباء اللجوء فأن كوادر الوزارة التي كانت متبقية في تلك الفترة لم تكن تكفي لتطبيق المشروع وتم تكليف دائرة المعلومات والبحوث باالشراف على المشروع وتنفيذه.
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تابع :وزارة الهجرة والمهجرين  -مركز الوزارة
مشروع االدارة االلكترونية في مقر الوزارة (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  7تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  121والمؤرخ في  25شباط
 2019كما يلي:
-1

-2

-3
-4
-5

فيما يتعلق بدراسة الجدوى للمشروع هناك دراسة جدوى حسب كتاب وزارة التخطيط المرقم  6106والمؤرخ في  2017/3/26وفيما يتعلق بعدم ربط المشروع بين الوزارة والفروع التابعة لها
فان العقد المبرم مع الشركة كان تقديم خدمة داخل مقر الوزارة حصرا وليس للربط مع الفروع وكان هناك امكانية ربط مع الفروع من خالل تفعيل الخدمة وزيادة حزمة االنترنت في مقر الوزارة
وفروعها لكن المشروع توقف وتلكأ لفترة .اما بخصوص تقييم االحتياج فان توجه الدولة ومنذ سنوات عديدة هو باتجاه انشاء الحوكمة االلكترونية واخرها كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء
المرقم  14681والمؤرخ في .2017/5/10
ان االنجاز المالي للمشروع هو  %98حيث ان المبلغ المتبقي ( 300,000,000ثالثمائة مليون دينارعراقي) استنادا الى مذكرة الدائرة االدارية والمالية .ولم تقم الجهة الفنية (دائرة المعلومات
والبحوث) الدائرة التي ابدت طلب الحاجة للمشروع والتي صدر امر وزاري بتكليفها بمتابعة سير ونتائج العمل ،حيث عملت على مدى سنوات بالتسويف ورد مراسالتنا معهم باحالة مهمتها الى
جهات اخرى غيرها مثل دوائر الوزارة التي هي جهات ثانوية ولجنة المتابعة والتي هي جهة غير فنية وغير متخصصة وواجبها متابعة تنفيذ اجراءات تطبيق الحوكمة االلكترونية استنادا لالمر
الوزاري المرقم  864في .2016/12/14
فيما يتعلق بغياب دور لجان االشراف والمتابعة على المشروع (المهندس المقيم) فقد بينا السبب في النقطة رقم ( )2اعاله.
فيما يتعلق بتدريب الموظفين على النظام االلكتروني الجديد فقد حصلت كوادر دائرة المعلومات على تدريب من قبل الشركة وخبرائها في دائرة المعلومات بالوزارة والتي بدورها قامت باعطاء
دورات للموظفين ممن لم يحصلوا على التدريب ضمن اللجان التي ذهبت الى االيفادات التدريبية ضمن االوامر الصادرة بهذا الشأن.
فيما يتعلق بعدم استالم المشروع استالما اوليا فقد سبق وان تم تشكيل لجنة لالشراف على االستالم األولي للمشروع باالمر االداري المرقم  2717والمؤرخ في  2014/6/10كما صدر االمر
الوزاري المرقم  2217والمؤرخ في  2014/5/7بتكليف دائرة المعلومات والبحوث باالشراف على مشروع االدارة االلكترونية وتأييد تنفيذ فقراته ومتابعة فترة الدعم الفني مع الشركة المنفذة
والتي بدورها قامت باحالة مهمتها (االشراف على المشروع) الى جهات اخرى في الوزراة .وفي الوقت الحالي قام قسم العقود العامة الحكومية بمفاتحة معالي الوزير المحترم (لغرض تشكيل لجنة
اشراف على المشروع من كافة دوائر الوزارة الدارة واعادة تفعيل وتشغيل النظام ومعالجة اسباب التوقف بالتنسيق مع ممثل الشركة المنفذة على ان يقوم ممثل الشركة بالتوقيع على محاضر اللجنة
مع االعضاء) .وفي حال عدم نجاح التشغيل تقوم اللجنة ببيان اسباب فشل التشغيل واسباب التلكؤ في العمل وبيان نسب االنجاز الفني ورفع تقرير واضح يمكن الوزارة من رفع دعوى ضد الشركة
واحالتها الى المحاكم المختصة حيث يتوجب تثبيت نسب االنجاز ومواطن الخلل في عمل الشركة لكي تستطيع الوزارة حسم هذا الموضوع لصالحها.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة المالية
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وزارة المالية
 -1تقرير السلف الموقوفة من سنوات سابقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،الحظنا عدم تسوية السلف الموقوفة بين وزارة المالية والوزارات العراقية حيث بلغ الرصيد األولي للسلف الموقوفة حتى نهاية العام  2014مبلغ
( 126,303,024,252,179مئة وستة وعشرون ترليون وثالث مائة وثالثة مليار واربعة وعشرون مليون ومئتان واثنان وخمسون الف ومئة وتسعة وسبعون دينارعراقي) حيث ال تمتلك الوزارة
سجالت للسلف الموقوفة لألعوام  2015و  2016وذلك لعدم مطابقة سجالت التوحيد من الوزارات والمحافظات والتشكيالت الحكومية:
نوع الموازنة
الموازنة الجارية
الموازنة االستثمارية
المجموع

ارصدة أولية للسلف الموقوفة لسنة ( 2014دينارعراقي)
68,439,867,846,768
57,863,156,405,411
126,303,024,252,179

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة المالية بضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة إلطفاء السلف الموقوفة مع الوزارات والدوائر الحكومية األخرى ،كما نوصي بالعمل على اعداد سجالت مبدئية برصيد السلف لألعوام 2015
و .2016
رد االدارة
ان الوزارة تعمل على تسوية السلف الموقوفة ومازال العمل جاريا حتى تاريخه.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا في  27أيار .2018
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -2مطابقة الحساب الجاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي بالدوالر األمريكي
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،إن الحساب الجاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي بالدوالر األمريكي المرقم ( )300349يمثل حساب لوزارة المالية الذي من خالله يتم تمويل الوزارات
والمؤسسات التابعة لها وإقليم كردستان بموجب الموازنة المخصصة لكل وزارة لتغطية نفقاتها التشغيلية وبعض المصاريف الرأسمالية بالدوالر األمريكي .أن وزارة المالية تقوم بإظهار الرصيد في
سجالتها بالعملة المحلية مما أدى إلى ظهور الحساب بصورة مضخمة في حسابات وزارة المالية ،حيث بلغ رصيد حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي بالدوالر االمريكي المرقم ()300349
كما في  31كانون االول ( 288,684,562 2016مئتان وثمانية وثمانون مليون وستمائة واربعة وثمانون الف وخمسمائة وثنين وستون دوالر أمريكي) في حين أن رصيد الحساب مسجل في حسابات
وزارة المالية بمبلغ ( 585,362,529,241,601خمسمائة وخمسة وثمانون ترليون وثالثمائة وأثنين وستون مليار وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون ومئتان وواحد واربعون الف و ستمائة وواحد
دينارعراقي).

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة المالية بإظهار رصيد الحساب الجاري المرقم ( )300349بالدوالر األمريكي ومن ثم العمل على تحويله الى الدينار العراقي مما يظهر الرصيد بطريقة صحيحة.
رد االدارة
تتبع هذه االلية من سنوات سابقة ،وسنقوم بناءا على توصيتكم بمفاتحة ديوان الرقابة المالية إلبداء الرأي وإقتراح المعالجة المحاسبة المطلوبة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا في  27أيار .2018
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -3التأخر بإعداد الحسابات الختامية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن الوزارة تأخرت بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول  2014وتقديمها لديوان الرقابة المالية من أجل التدقيق والمصادقة عليها خالفا
لقانون االدارة المالية والدين العام المرقم ( )95القسم ( )11الفقرة ( )6التي تنص على وجوب تقديم البيانات الختامية في  15نيسان من السنة الالحقة للسنة المالية وتقديمها لديوان الرقابة المالية .هذا
والتزال الوزارة تعمل على إعداد الحسابات الختامية للسنة المنتهية في  31كانون االول  2014حتى تاريخ زيارتنا في  16تموز  .2017حيث إن اخر حسابات ختامية تم المصادقة عليها من قبل ديوان
الرقابة المالية كانت للسنة المنتهية في  31كانون األول .2013

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة المالية بضرورة االلتزام بتعلميات قانون االدارة المالية والدين العام رقم ( )95لسنة .2003
رد االدارة
إن عملية اعداد الحسابات الختامية لألعوام  2015 ،2014و  2016متعلقة بتسوية أرصدة السلف الموقوفة وأن الوزارة تعمل على أنجاز الحسابات الختامية في اقرب وقت ممكن.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا في  27أيار  2018والتزال الوزارة تعمل على اعداد
الحسابات الختامية لألعوام  2016،2015،2014و.2017
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -4سلف موقوفة في مركز الوزارة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،تعمل الوزارة على تسوية السلف الموقوفة بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات العراقية من سنوات سابقة ،في حين أن حسابات مركز الوزارة يتضمن سلف
موقوفة من سنوات سابقة لم يتم معالجتها حتى تاريخ زيارتنا في  16تموز  2017لعدم توفر المستندات المعززة لصرف السلف ،نذكر منها:
نوع السلفة
الهيئة العامة للكمارك
شركة دان هول
وزراء سابقين

سنة السلفة
2003
2003
2016-2014

المبلغ بالدينار العراقي
200,000,000
500,000,000
173,563,602

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة المالية بضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة إلطفاء السلف الموقوفة ومعالجتها.
رد االدارة
ان الوزارة تعمل على تسوية هذه السلف الموقوفة بموجب كتاب القسم المالي المرقم  13506بتاريخ  30تموز .2017

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  41352والمؤرخ في  21تشرين األول  2018كما يلي:
 -1المبلغ الصحيح الموقوف هو( 20,000,000عشرون مليون دينارعراقي) وليس كما مثبت في التقرير اعاله واليزال موقوف لعدم توفر المستندات المعززة للصرف وقد تم تشكيل لجنة من اقسام
دائرة المحاسبة بموجب االمر االداري المرقم  19537في .2018/8/29
 -2المبلغ ( 500,000,000خمسمائة مليون دينارعراقي) اليزال موقوف لعدم توفر المستندات المعززة للصرف وقد تم ترشيح السيدة اخالص صادق جبيل بموجب الكتاب المرقم  20936والمؤرخ
في  2017/5/25لحضور اجتماع اللجنة العليا المعنية بحصر القضايا المالية العالقة مع الواليات المتحدة االمريكية لغرض شطبها.
 -3المبلغ ( 173,563,602مائة وثالثة وسبعون مليون وخمسمائة وثالثة وستون ألف وستمائة واثنان دينارعراقي) لعدم توفر تفاصيل المبلغ ليس بامكاننا شطبها او الغائها.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -5فروقات مخزنية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود فرق مدور من سنوات سابقة لم يتم تزويدنا بتفاصيلها من قبل الوزارة بمبلغ (16,000,000ستة عشر مليون دينار عراقي( بين سجالت القسم المالي وكشوفات
قسم المخازن كمايلي:
الرصيد الفتتاحي للمخزون كما في  1كانون ثاني 2016
السجل
72,236,500
القسم المالي
88,442,134
قسم المخازن
الفرق

16,205,634

كذلك وجود فرق بمبلغ خمسة وثالثون مليون دينار بين سجالت القسم المالي وكشوفات مصروف الوقود في قسم المخازن للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2016حيث أن هذا المبلغ لم يتم أخذه
بعين اإلعتبار من قبل القسم المالي في عملية إعداد ميزان المراجعة والحسابات الختامية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة إجراء التسويات والقيود المحاسبية الالزمة لحل الفروقات المذكورة.
رد االدارة
أخذت المالحظة بعين اإلعتبار وسنقوم على حلها مستقبال.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  41352والمؤرخ في  21تشرين األول  2018كما يلي:
قامت االدارة بتعديل الفرق الحاصل لمادة الوقود واالخطاء الواردة في كافة السنوات السابقة بموجب مستند القيد المرقم  2809والمؤرخ في  2017/1/31وتم اعتماد مبلغ الرصيد المدور المثبت لدى
شعبة السيطرة المخزنية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -6آلية صرف التخصيصات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،إعطاء األولوية لبعض الجهات في عملية صرف التخصيصات ،في حين انه ال يتوفر لدى الوزارة آلية واضحة ومكتوبة إلعطاء األولوية في عملية الصرف وتعتمد
الوزارة على تعليمات شفوية إلجراء هذه العمليات ،من هذه الجهات ذات األولوية :
 وزارة الدفاع جهاز االمن الوطني مستحقات الحشد الشعبي السجون ودور االصالح -وزارة الصحة

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بوضع آلية واضحة ومكتوبة لعملية صرف التخصيصات وتحديد األولويات ومبدأ تسديدها.
رد االدارة
ان كل عمليات صرف التخصيصات يتم الموافقة عليها من الوزير حاليا.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا في  27أيار 2018
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -7دليل اإلجراءات والسياسات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن الصندوق اليمتلك سياسات وإجراءات رسمية تفصيلية تغطي كافة مجاالت عملياته .إن وزارة المالية بشكل دوري تصدر بعض التوجيهات المحاسبية لتبين اإلجراءات
الواجب إتباعها عند انجاز مهام معينة .مع ذلك ،فإن هذه التوجيهات غير شاملة والتغطي كافة جوانب عمليات الصندوق .كما أن هذه التوجيهات لم يتم إكمالها بحيث تمثل دليل شامل لإلجراءات والسياسات
ليتم إستخدامها بسهولة من قبل الموظفين ضمن أنشطة الصندوق.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بتطوير دليل شامل لالجراءات والسياسات المحاسبية لتغطية كافة األنشطة التشغيلية واإلدارية والمالية للصندوق .كما يجب أن يتم مراجعة هذا الدليل بصورة دورية لضمان تحديثه لتزويد
التوجيهات واإلرشادات التشغيلية واالدارية والمحاسبية والمالية لموظفي الصندوق باإلضافة الى ذلك ،يجب تطوير وإستخدام إجراءات رقابية مفصلة من قبل الصندوق لضمان تطبيق مالئم وتنفيذ صحيح
للسياسات واإلجراءات الموجودة في الدليل.
رد االدارة
سيتم النظر بهذه المالحظة في المستقبل.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا للوزارة في  27أيار .2018
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -8التأمينات النقدية لدى البنوك المراسلة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،إن البنك المركزي العراقي ووزارة المالية اليحتفظان بسجل يبين التأمينات النقدية القائمة المدفوعة من الصندوق بالنيابة عن الوزارات العراقية .إن التأمينات النقدية
لخطابات االعتماد لدى البنوك المراسلة التعتبر جزء من ارصدة الصندوق النقدية ألنه اليتم السيطرة عليها من قبل الصندوق ومقيدة لدفعات لصالح خطابات اعتماد قائمة لصالح مجهزين .ومع ذلك فأن
التأمينات النقدية تعتبر من موجودات الصندوق وأي نقد فائض بتاريخ نهاية خطاب االعتماد يجب أن يعاد الى حساب الصندوق.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي أن يحتفظ الصندوق بسجالت كاملة للتأمينات النقدية المحوله الى البنوك المراسلة من قبل المصرف العراقي للتجارة ولكل التعامالت األخرى ذات العالقة ،حيث تعتبر هذه التأمينات النقدية جزءا
من موجودات الصندوق لحين دفعها إلى الموردين.
رد االدارة
سيتم النظر بالمالحظة مستقبال.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا للوزارة في  27أيار .2019
مستوفية
غير مستوفية

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

برايس وترهاوس كوبرز| 31

تابع :وزارة المالية
 -9تمويل حساب وزارة المالية الجاري من الصندوق
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،التوجد اتفاقية بين الوزارة والبنك المركزي العراقي تبين آلية تغذية حساب وزارة المالية الجاري رقم ( )70009لدى البنك المركزي العراقي من الصندوق .حيث تتم
تغذية حساب وزارة المالية الجاري لدى البنك المركزي العراقي عن طريق قيام البنك المركزي بتحويل المبلغ بالدوالر األمريكي المراد تغذيته من حساب الصندوق إلى حسابات البنك المركزي وإيداع
ما يعادل المبلغ المحول بالدينار العراقي في حساب وزارة المالية بسعر صرف حسب سعر المزاد بتاريخ إيداع المبلغ في حساب وزارة المالية الجاري مطروحا منه  15دينارعراقي لكل دوالر امريكي
كعمولة لصالح البنك المركزي العراقي.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بضرورة عمل إتفاقية مكتوبة لعملية تمويل حساب وزارة المالية الجاري بالدينار العراقي لدى البنك المركزي العراقي .هذه االتفاقية تتضمن على األقل
تاريخ سعر الصرف المستخدم في عملية شراء الدوالر من قبل البنك المركزي وأساس احتساب العمولة المستقطعة من قبل البنك المركزي العراقي.
رد االدارة
سيتم النظر بالمالحظة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018توجد اتفاقية بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي تبين آلية تغذية حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي
العراقي من الصندوق .لكن هذه االتفاقية التتضمن تاريخ سعر الصرف المستخدم في عملية شراء الدوالر من البنك المركزي العراقي وأساس احتساب العمولة المستقطعة من قبل البنك المركزي العراقي.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -10التسوية بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن الوزارة التعد تسوية شهرية بين سجالتها وسجالت الوزارات للدفعات التي يتم تمويلها من الصندوق للوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى لتغطية نفقاتها
التشغيلية والرأسمالية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة المالية بعمل تسوية لسجالتها مع سجالت الوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى للدفعات التي يتم تمويلها من قبل وزارة المالية لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية للوزارات والمؤسسات
الحكومية األخرى وحسب الموازنة المخصصة لكل وزارة .هذا سوف يساعد وزارة المالية بضمان ان كل الدفعات للوزارات تم تسجيلها بشكل صحيح في سجالت وزارة المالية ولتعزيز الرقابة على
تلك الدفعات.
رد االدارة
سيتم النظر بالمالحظة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا للوزارة في  27أيار .2019
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -11عدم وجود تقرير يبين حجم المصروفات مقارنة بالتخصيصات
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وزارة المالية لم تقم باعداد تقرير يبين حجم المصروفات للوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى الفعلية كما في  31كانون األول  2015مقارنة بالتخصيصات
المعتمدة في الموازنة التشغيلية واالستثمارية لغاية تاريخ زيارتنا كما في  27تموز  ،2016نتيجة لتأخر الجهات اإلدارية التابعة للوزارات والجهات الحكومية االخرى بارسال موازين المراجعة الختامية
لوزارة المالية لغرض توحيدها واعداد هذا التقرير.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي وزارة المالية بضرورة اعداد التقارير الالزمة التي تبين حجم المصروفات للوزارات والجهات الحكومية االخرى الفعلية مقارنة بالتخصيصات المعتمدة في الموازنة التشغيلية واالستثمارية لضمان
عدم تجاوز الوزارات على االرصدة المخصصة لها وبشكل دوري (شهري او ربعي) ليتسنى معرفة االنحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب.
رد االدارة
سيتم اعداد التقرير المذكور حال االنتهاء من عملية اعداد الحسابات الختامية للسنوات السابقة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018وجدنا بأن المالحظة التزال مستمرة حتى تاريخ زيارتنا للوزارة في  27أيار .2019
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -12تقنية شبكة تكنولوجيا المعلومات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر األمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن كل الحواسيب مرتبطة بالسيرفر عن طريق تقنية شبكة مجموعة العمل ) (Workgroup Network Technologyبدال من استخدام تقنية وحدة التحكم بالشبكة
) (Domain Controller Technologyللسيطرة وادارة المستخدمين المخولين والحواسيب المرتبطة بالسيرفر من خالل بناء وتفعيل الدليل النشط ) .(Active Directoryان االدارة قد تجد
صعوبة في تطبيق السياسات االمنية على االجهزة المرتبطة بالشبكة ،مثل سياسة كلمة المرور وسياسة تدقيق حواسيب المستخدمين بسبب استخدام تقنية شبكة مجموعة العمل الالمركزية (Workgroup
).Network Technologyعالوة على ذلك ،قد تجد اإلدارة صعوبة في تتبع ومعرفة األنشطة الغير مصرح بها .وذلك ألن تقنية شبكة مجموعة العمل ()Workgroup Network Technology
ليس لديها سيرفر مخصص لها لتتبع أنشطة المستخدمين وأي عمل يتم عبر جهاز المستخدم بواسطة الشبكة المحلية ( ،)LANوهذا يشمل مشاركة الملفات وسجالت الدخول للمستخدمين.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب على االدارة ضمان عدم تشغيل الحواسيب والسيرفرات في بيئة شبكة مجموعة العمل ) ،(Workgroup Networkوالعمل على تطبيق تقنية وحدة التحكم بالشبكة (Domain Controller
) Technologyوذلك الدارة جميع الحواسيب والسيرفرات وحسابات المستخدمين بشكل فعال.
رد االدارة
ان نظام  70009والدوالر االمريكي اليحتاجان الى شبكة معقدة من ) (Serversمن حيث سهولة ادخال البيانات ومتابعتها حيث ان عدد االجهزة قليل جدا.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
تم أستخدام تقنية شبكة مجموعة العمل ( )work group network technologyلألسباب التالية:
 -1ان عدد مستخدمي النظام  administratorاثنان.
 -2ان عدد الحاسبات ( )2اثنان فقط.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -13الضوابط البيئية والمادية في غرف السيرفرات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق من مالحظات حول غرف السيرفرات المخصصة ألنظمة صندوق تنمية العراق ،وكما يلي:
فيما يتعلق بنظامي الدينار العراقي والدوالر األمريكي:
 السيرفرات موضوعة في غرف مكاتب الموظفين ،حيث أن الوصول إليها متاح من قبل أي موظف أو زائر.فيما يتعلق بأنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت:
 اليوجد جهاز لمراقبة الدخول الى غرفة السيرفرات. اليوجد سجل لزائري غرفة السيرفرات او ألرشفة معلومات الزوار. الباب والجدران من الزجاج المضلل. اليوجد نظام للتنبيه عن وجود المياه. اليوجد جهاز لقياس درجة حرارة الغرفة ونسبة الرطوبة.إن وجود السيرفرات على نفس المستوى من األرض تزيد من إحتمالية تعطلها في حال حدوث فيضانات أو تسريب مياه .إن عدم وجود أنظمة كشف الحرائق داخل مركز البيانات تزيد من خطورة
اإلصابة التي قد يتعرض لها االفراد في الداخل وباإلضافة الى الخطورة على أجهزة الحاسوب وقد ال تكون اإلدارة قادرة على التأكد من أن طفايات الحريق ستعمل بصورة صحيحة في حال عدم إجراء
فحص دوري عليها .و في حال عدم وجود كاميرات متصلة في غرفة السيرفرات ،فإن اإلدارة لن تكون قادرة على مراقبة وتسجيل أي حركات مشبوهه او أضرار قد تحدث على موجودات غرفة
ال سيرفرات .في حال عدم وجود ضوابط للسيطرة على دخول الزوار الى مركز البيانات ،قد يحدث دخول غير مصرح به الى أنظمة المؤسسة ،باإلضافة الى احتمالية حدوث عمليات إحتيال وعبث في
بيانات ومعلومات سرية .ان عدم وجود جهاز كشف تسرب المياه قد يؤدي الى تعطل وتلف األجهزة الموجودة في غرفة السيرفرات.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ينبغي على االدراة تعزيز الضوابط المادية والبيئية في مركز البيانات وان تاخذ بعين االعتبار توفير االمور التالية:
 التأكد من ان ارضية غرفة السيرفرات مرتفعة بشكل صحيح. تركيب االضاءة االحتياطية. تركيب جهاز كشف الحرائق وأنظمة اخماد الحريق. عمل فحص دوري لطفايات الحريق. تركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة السيرفرات. عمل سجل دخول لمركز البيانات بحيث يتم تسجيل جميع الزيارات التي تتم للمركز ،وينبغي االحتفاظ بالسجل ومراجعته بشكل دوري. تركيب جهاز تسرب المياه. ضمان عدم وجود اي شبابيك زجاجية في غرفة السيرفرات. يجب ان تكون وحدة الطاقة االحتياطية ) (UPSكافية العطاء الوقت الالزم الغالق االجهزة بشكل سليم في حال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. التاكد من ان نظام التكييف الهوائي يعمل في جميع االوقات وذلك للحفاظ على درجة حرارة مناسبة في غرفة السيرفرات.صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية
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تابع :وزارة المالية
التوصية السابقة ورد االدارة السابق
رد االدارة
بالنسبة الى أنظمة الدينار والدوالر اليوجد غرفة ) (Serverوال يحتاج له ذلك ،حيث ان عدد االجهزة قليل جدا وفي حالة االحتياج يكون من مهام قسم ادارة النقد مفاتحة الدائرة لغرض عمل غرفة
محصنة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
بخصوص توفير غرفة خاصة بالسيرفرات نود ان نبين إن غرف السيرفرات الحالية محصنة واليمكن الدخول اليها اضافة الى وجود أنظمة لكشف الحرائق داخل وخارج الغرفة باإلضافة الى كاميرات
مراقبة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -14ضوابط كلمة السر لنظام التشغيل ويندوز – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأ نظمة التشغيل ويندوز والخاصة بالحواسيب المتعلقة بأنظمة صندوق تنمية العراق ،الحظنا األمور التالية فيما يتعلق بضوابط كلمة السر:
 خيار إجبار المستخدم على تغيير كلمة السر خالل الدخول األول غير مفعل. خيار إجبار المستخدم على تغيير كلمة السر بشكل دوري غير مفعل. كلمة السر غير معقدة. لم يتم تحديد الحد األدنى لطول كلمة السر. خيار االحتفاظ بأرشيف كلمات السر لمنع تكرار إستخدام كلمة السر غير مفعل. لم يتم تحديد الحد األدنى لعمر كلمة السر. -عدم توقيف الحساب الذي يقوم بعدد من المحاوالت الفاشلة للدخول.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب ان تسعى االدارة الى التعاون مع مزودي األنظمة على تفيذ ما يلي ،حيث ان االعتماد على المستخدمين للقيام باالجراءات المذكورة بشكل شخصي يعتبر غير كافي:
 اجبار المستخدمين على تغيير كلمات السر االساسية عند دخولهم االول الى النظام. عمر كلمات السر يجب انو يكون مالئما (شهر او شهرين) وان يكون هذا التحديد مقياس لكل المستخدمين. تحديد الحد االدنى لطول كلمات السر (اليقل عن ستة احرف ،يفضل ان يكون ثمانية احرف). يجب ان تكون كلمات السر معقدة (متكونة من احرف وارقام). حفظ كلمات السر القديمة في ملف تاريخي في قاعدة البيانات (مثال :كلمات السر الثالثة االخيرة) ،وذلك لمنع اعادة استخدام نفس الكلمات السابقة. اقفال الحساب بعدد محدد من المحاوالت الفاشلة للدخول (على سبيل المثال  3محاوالت). باالضافة الى ذلك يجب ان يتم لفت انتباه الموظفين من خالل برامج توجيه امنية الى الحاجة الى تغيير كلمات السر بشكل فوري في حال اصبحت معروفة من قبل االخرين.رد االدارة
تم اصدار اوامر شفهية لمعالجة أنظمة الدينار والدوالر ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب 2017
ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
يوفر البرنامج امكانية تغير وتحديث كلمة السر ،اما بالنسبة للنظام التشغيل ويندوز اليوفر هذه االمكانيات كونه غير مرخص ويمكن توفير نسخة اصلية في المستقبل.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -15صالحيات المبرمج لتعديل البيانات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن مبرمجي األنظمة لهم الصالحية المطلقة في الوصول الى وتعديل قاعدة بيانات نظامي الدينار العراقي والدوالر األمريكي لصندوق تنمية العراق ،حيث تمكنهم
الصالحيات الممنوحة على النظام من تغيير كافة المعطيات في قاعدة البيانات دون وجود محددات لذلك .إن غياب الفصل كافي بين الواجبات على األنظمة يزيد من إحتمالية حدوث تغييرات غير مصرح
بها على بيانات األنظمة دون أن يتم إكتشافها في الوقت المناسب مما يؤدي الى تعريض أمن وسرية البيانات للخطر.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة فصل المهام ما بين عمليات االدخال وادارة قاعدة البيانات والبرمجة ،بحيث يتم حفظ نسخة من قاعدة البيانات في جهاز منفصل الجراء عملية الفحص واالختبار من قبل مدير قاعدة
البيانات وذلك لن يزيد من اجراءات الضبط والرقابة.
رد االدارة
تتم عملية المعالجة بالنسبة للمبرمج في بيئة عمل منفصلة عن بيئة البرنامج.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
المبرمج هو المسؤول المباشر على عملية التعديل التي تطرأ على واجهات النظام كامال والمستخدم مسؤول على عملية التعديل وتحديث البيانات وفق شاشة خاصة بالتعديالت وبالرمز السري الخاص
بهم.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -16توثيق تعديالت النظام – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عدم وجود نظام لتوثيق التعديالت التي يتم إجراؤها على نظامي الدينار العراقي والدوالر األمريكي .إضافة الى ذلك فإن عملية توثيق المعلومات الخاصة بعملية برمجة
األنظمة غير فعالة.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة توثيق جميع التغييرات التي تتم على برمجة النظام بشكل مفصل مما يسهل عملية مراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديالت التي تتم على النظام ،وبالتالي زيادة كفاءة عملية كتابة
البرنامج .اضافة الى ذلك نوصي باستخدام نماذج خاصة لتوثيق برمجة النظام ،وعرض تاريخ التعديالت التي يتم اجراؤها على النظام ،وينبغي ان يحتوي هذا النموذج على اسم المبرمج ورقم البرنامج
والتاريخ والغرض من التعديل ورقم طلب التعديل والمستخدم المتعلق به ،باالضافة الى وصف لعملية التعديل وذلك لمزيد من اجراءات الضبط والرقابة.
رد االدارة
يتم توثيق التغيرات في سجالت خاصة لكل نظام سواء كان دوالر االمريكي او دينارعراقي ويتم االحتفاظ بسجل خاص لكتب التغير والتعديالت على النظام.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
تم توثيق كافة التعديالت التي تطرأ على النظام وذلك لتدوينها في سجل خاص بكافة التعديالت التي تطرأ والفقرات التي تضاف الى البرنامج وبشكل مستمر.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -17الدخول الى برنامج األنظمة – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن مبرمجي األنظمة لهم السيطرة الكاملة على برامج نظامي الدينار العراقي والدوالر األمريكي لصندوق تنمية العراق .حيث يقوم المبرمج بكافة عمليات إدارة وتطوير
ودعم النظام .إن هذه العمليات تقع ضمن إختصاصات مختلفة وبالتالي فإن إمكانية عمل تعديالت غير موافق عليها مسبقا بدون أن يتم اكتشاف ذلك تصبح عالية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة مراجعة مستوى الصالحيات الممنوحة للمبرمج ،بحيث تمنع هذه الصالحيات المبرمج من تعديل برامج األنظمة وذلك لتقليل احتمالية حدوث تعديالت غير موافق عليها مسبقا.
ان تعديل برامج األنظمة يجب ان يتم تحت االشراف المباشر الدارة الصندوق وذلك العطاء مزيد من اجراءات الضبط والرقابة.
رد االدارة
تتم التعديالت على ضوء متطلبات قسم ادارة النقد (القسم المستفيد) من تعديل للواجهات والبرامج المهمة ويتم التدقيق من قبل القسم المستفيد والمعني بالنظام.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
المبرمج يقوم بعملية دعم النظام واجراء التعديالت على الواجهات وشاشات النظام فيما يخص البرمجة لنظامي الدينار العراقي والدوالر االمريكي لصندوق تنمية العراق.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -18تحديثات نظم التشغيل – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان نظم التشغيل المتعلقة بأنظمة صندوق تنمية العراق ال يتم تحديثها بشكل دوري حسب اخر التحديثات التي تصدر على شبكة االنترنت من قبل شركة مايكروسوفت.
ان ذلك يزيد من مخاطر امكانية استغالل نقاط الضعف في نظم الحماية الخاصة بنظام التشغيل.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بمتابعة اخر التحديثات الخاصة بنظام التشغيل والتي تصدر من قبل شركة مايكروسوفت على شبكة االنترنت واختبارها وتطبيقها على أنظمة التشغيل المتعلقة بأنظمة صندوق تنمية العراق بشكل
دوري وذلك لمزيد من اجراءات الضبط والرقابة.
رد االدارة
ال يتم اجراء تحديثات على نظام التشغيل النه غير مرخص.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
توقف التحديثات كونها نسخ غير مرخصة وسيتم معالجة هذه الفقرة بحيث تكون عمليات الدعم لإلدارة والتطوير موزعة بين مستخدمي النظام.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -19سياسات واجراءات تقنية المعلومات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عدم وجود دليل سياسات واجراءات موثق لتقنية المعلومات وذلك الدارة نظم المعلومات والبنية التحتية لتقنية المعلومات.
بدون تطوير سياسات واجراءات شاملة لتقنية المعلومات ،ستجد المؤسسة صعوبة في ان تدير بشكل فعال ومستمر نشاطات تقنية المعلومات وتسيطر على مخاطر االعمال المتعلقة بها وتطوير عملياتها
الالزمة لتحقيق االهداف الداخلية والخارجية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بتطوير سياسات واجراءات لتقنية المعلومات وتوثيقها وجعلها متاحة بأيدي الموظفين.
يجب على االدارة الموافقة على السياسات واالجراءات لضمان ما يلي:
 توافق مهام تقنية المعلومات مع اهداف المؤسسة. يتم تنفيذ الوظائف التكنولوجية حسب الممارسات المنهجية.ان السياسات واالجراءات يجب ان تركز وبشكل غير محدد على ما يلي:
 المستخدمين وصالحيالت الدخول. اجراءات تعديل البرامج. العمليات اليومية والتقارير. حل مشاكل التقنية والبرمجية ومحاولة تجنبها. صيانة ومراقبة ملفات الدخول. التدريب والتعليم. عمل نسخ احتياطية. طرق اختيار وتطوير وصيانة البرمجيات واالجهزة. مراقبة االداء والقدرة على التخطيط.ان المراجعة المستقلة هي عملية ضرورية لضمان الفهم والتطبيق الصحيح للسياسات واالجراءات.
مراقبة ومتابعة االعمال المنجزة وذلك لضمان أن العمل منجز قد تم حسب السياسات واالجراءات الموضوعة.
رد االدارة
تم استحداث سجل باجراءات تقنية المعلومات فيما يخص صالحيات الدخول ،تعديالت البرامج وعمل نسخ اضافية.
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تابع :وزارة المالية
سياسات واجراءات تقنية المعلومات – انظمة الدينار العراقي والدوالر األمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
تم استخدام سجل لرسم السياسات واالجراءات المتفق عليها للسيطرة على مخاطر االعمال والتطوير وامنية المعلومات.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -20الوصف الوظيفي – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عدم وجود دليل رسمي وموثق للتوصيف الوظيفي ،والذي يشرح بصورة واضحة مسؤوليات ومهام كل وظيفة وكذلك المؤهالت والمهارات التقنية التي يجب توافرها
في الكادر.
بدون تطوير دليل للتوصيف الوظيفي بحيث يتم تحديثه بشكل دوري ،سيكون من الصعب على االدارة توزيع حمل العمل على االشخاص او الموظفين المناسبين لتلك االعمال والذي يؤدي الى تداخل
غير المناسب في تنفيذ المهام .باستمرار عملية تعيين الكوادر من الممكن ان تزيد المشكلة بسبب كون الكادر الجديد ال يمتلك الدراية الكافية بما هو متوقع منه او المخاطر الناتجة من كونهم غير مالئمين
لالعمال المناطة بهم ،حيث ان ذلك يؤدي الى عدم كفائتهم في تنفيذ المهام.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
على االدارة االخذ بعين االعتبار تطوير دليل توصيف الوظائف خاص بدائرة تقنية المعلومات بحيث يشتمل على المهام والمسؤوليات لكل كادر من كوادر الدائرة باالضافة الى الصالحيات والمهارات
التقنية والمؤهالت العلمية لكل وظيفة وضمان التحديث الدوري للدليل.
رد االدارة
يتم التاكد من التعديل على البرنامج من قبل الموظف المسؤول عن العمل ويتم تعيين معايير المحددات الداخلية من قبل الموظف المسؤول ايضا ويتم تصميم النظام بمشاركة الموظف المسؤول عن العمل.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
ان الكوادر التي تقوم بإدخال المعلومات هي لديها المؤهالت والمهارات بالنسبة للتوصيف الوظيفي الموجودة في قسم  DFIوالكل يعمل ضمن االختصاص لتنفيذ المهام.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -21التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،اليوجد تدقيق داخلي لتقنية المعلومات وذلك لمراجعة النشاطات التي تقوم بها باالضافة الى ضمان وجود السيطرة الفعالة.
االدارة قد ال تكون متاكدة من فاعلية اداء التدقيق الداخلي في المناطق التي تعتمد على وجود أنظمة المعلومات .وكذلك عدم وجود عملية تقييم مستقلة يؤدي الى عدم قدرة االدارة على ضمان ان برامج
ومعدات تقنية المعلومات يتم استخدامها بشكل فعال بحيث يتم المحافظة على سرية البيانات.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب ان تاخذ االدارة بعين االعتبار تعيين مدقق داخلي لتقنية المعلومات لكي يؤدي ما يلي:
 التاكد من التعديالت التي تنفذ على البرامج وان عملية الدخول الى البيانات والملفات تتم بصورة مناسبة ومسيطر عليها. استخدام نظام متخصص لبيان كفاية وكفاءة المحددات الداخلية. مراجعة محددات الدخول المستخدمة لجميع أنظمة تقنية المعلومات وبصورة دورية. المشاركة في مراجعة معايير المحددات الداخلية خالل مرحلة تصميم األنظمة الجديدة ،هذه المشاركة تساعد على ضمان تطبيق محددات مناسبة لتلك األنظمة وكذلك ضمان فحصها وتعديلها بطرقمناسبة وموافق عليها.
رد االدارة
لقد تم اعداد دليل يشمل على المهام والمسؤوليات والمؤهل العلمي لكل كادر من كوادر القسم ويتم تحديثه في حالة تغيير مهام الكادر او المسؤولية المناطه له ،واليكون هناك اي دور لقسم التدقيق الداخلي.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
يخضع البرنامج الى تدقيق داخلي للمعلومات بالنسبة للبيانات الداخلة من قبل المستخدم حيث ان عمليات التقييم للبيانات تتم من قبل مستخدمي النظام ( )usersوبشكل فعال بحيث يتم المحافظة على سرية
البيانات.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -22برامج مكافحة الفيروسات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان برامج مكافحة الفيروسات في الحواسيب ال يتم تحديثها مع احدث تعريفات الفيروسات .وعالوة على ذلك ان الخادم وحواسيب السويفت ونظام المدفوعات والمقبوضات
غير محمية ببرامج مكافحة الفيروسات.
هنالك خطورة في ادارة االعمال بدون برامج مكافحة الفيروسات وذلك لحماية المعدات الحاسوبية من البرامج الغير المرغوب فيها والذي قد يؤدي الى احتمال حصول خسائر مادية ،باالضافة الى احتمالية
حصول سرقة في البيانات بسبب عدم وجود الحماية المناسبة بحيث يصبح العمل عرضة لالشخاص المختصين في سرقة البيانات ،حيث انه من الممكن ان يؤدي ذلك اتخاذ اجراءات قانونية توقف العمل.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب على االدارة التاكد من ان جميع اجهزة الكومبيوتر المحمولة وحواسيب األنظمة والخوادم محمية بالبرامج المضادة للفيروسات وجعل التحديث لهذه البرامج يتم بشكل تلقائي باالضافة الى وضع
جدول زمني منتظم يتم بشكل تلقائي لتنفيذ فحص اجهزة الحاسبات وبشكل دوري.
رد االدارة
يوجد هنالك معالج للفايروسات وكذلك يتم التحديث دوريا من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة
وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
ان دائرة تكنلوجيا المعلومات لديها شبكة خطوط تقوم بعملية تحديث معالج الفايروسات من خالل منظومة منظمة وموزعة على اقسام الدائرة وحسب االهمية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -23الشبكات المحلية والواسعة ) (LAN/WANأنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت ،الحظنا عدم وجود شبكات محلية واسعة لربط األنظمة الخاصة بصندوق تنمية العراق.
في غياب الشبكة المحلية والواسعة ،سيؤدي ذلك الى التاخير في تنفيذ العمل بسبب الترحيل اليدوي للحركات المالية .باالضافة الى ذلك قد تواجه المؤسسة زيادة تكلفة نقل البيانات والمخاطرة بسرية
البيانات بسبب الوضع الحالي في العراق.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ينبغي لالدارة ان تاخذ بعين االعتبار انشاء شبكات محلية واسعة لتوفير االتصال بين دوائر المؤسسة وفروعها ،حيث ان ذلك يساعد على تناقل المعلومات بصورة سريعة.
ان انشاء هذه الشبكة سيزيد من فاعلية عملية الرقابة والسيطرة وكذلك تقليل الوقت المستهلك لنقل وتجميع البيانات المالية.
رد االدارة
ان نظام الدينار العراقي مرتبط بشبكة داخلية ) (LANمما يوفر سهولة العمل وانسياب البيانات ،فيما يخص نظام السويفت لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في 82
اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
ان البرنامج اعاله يعمل على حاسبتين فقط مربوطة فيما بينها بشبكة داخلية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -24ادارة النسخ االحتياطية – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عند فحص الضوابط التي تحيط بعملية اجراء النسخ االحتياطية من األنظمة الخاصة بصندوق تنمية العراق ،الحظنا ما يلي:
 اليوجد اجراء رسمي موثق يتم اتباعه للقيام بعملية اجراء النسخ االحتياطية. اليوجد جدول زمني محدد للقيام بعملية عمل النسخ االحتياطية. فيما يخص نظامي الدينار العراقي والدوالر االمريكي ،اليتم نقل النسخ االحتياطية الى مواقع خارجية وامنة معتمدة من قبل االدارة ،وعوضا عن ذلك يتم حفظها على ذاكرات فالش بحيث تبقى معمستخدمي األنظمة.
 فيما يخص نظام السويفت ،يتم عمل النسخ االحتياطية بشكل اسبوعي على قرص صلب بحيث يتم االحتفاظ به مع الشركة التي طورت النظام. عدم االحتفاظ بسجل تاريخي للنسخ االحتياطية. اليتم تشفير بيانات النسخ االحتياطية. -عدم وجود فحص دوري للنسخ االحتياطية وذلك لضمان سالمة البيانات.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب على قسم تكنولوجيا المعلومات وضع سياسات واجراءات موثقة بحيث تشمل تعليمات عمل النسخ االحتياطية بشكل دوري وبجدول زمني محدد ،باالضافة الى ما يلي:
 يجب ان يتم تخزين النسخ االحتياطية في مكان امن ،ويجب ان يتم تخزين نسخة اخرى خارج المؤسسة في منطقة امنة ومعتمدة من قبل االدارة. عمل سجل تاريخي للنسخ االحتياطية واالحتفاظ بها. التاكد من تشفير النسخ االحتياطية. اجراء فحص دوري للنسخ االحتياطية وذلك للتاكد من ان النسخ تم عملها بصورة صحيحة وسليمة.رد االدارة
يتم عمل نسخ احتياطية ويتم االحتفاظ بها في اماكن امنة داخل الوزارة وكذلك يتم تشفير البيانات ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا
المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
تتم عملية نسخ البيانات شهريا بعد اجراء عملية المطابقة وفق شاشة خاصة بعملية النسخ وبتاريخ محدد وهناك عملية نسخ كل  6-3أشهر بأقراص صلبة احتياطية يتم االحتفاظ بها من قبل مديرة القسم
المستفيد.علما ان اجراء عملية النسخ للبيانات يتم وفق سياسة القسم والحاجة الضرورية واالمنية ،وهنالك عمليات لتشفير البيانات وفك التشفير.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -25واجهات أنظمة صندوق تنمية العراق – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عدم وجود وجهات تقوم بربط أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات وسويفت مع بعضهم البعض وذلك لتبادل البيانات واستخراج
التقارير.
المؤسسات المالية تميل الى االعتماد على واجهات الربط االلي بين األنظمة لتوفير التكامل التام بينها مع التقليل من التدخل اليدوي.
بدون وجود واجهات ربط الي ما بين األنظمة ،ربما تتعرض المؤسسة الى مخاط ر االخطاء البشرية الناجمة عن العمليات اليدوية وعالوة على ذلك ،سيؤدي ذلك الى زيادة الوقت الالزم لتنفيذ العمل
والكلفة والشكوك حول دقة البيانات المدخلة.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ينبغي على المؤسسة ان تاخذ بعين االعتبار تطوير واجهات ربط الية وذلك لربط جميع األنظمة من اجل تقليل من مخاطر الخطأ البشري وتوفير الوقت والتكلفة وتحسين فعالية العمل.
رد االدارة
سيتم مناقشة الموضوع مع قسم ادارة النقد حول توحيد الواجهات ومدى متطلبات العمل لديهم ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا
المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
تم تنفيذ البرنامج اعاله وفق متطلبات ومحددات القسم المستفيد حيث ان واجهة نظام الدينار العراقي برقم حساب  70009ومخرجات النظام تختلف عن االليات والواجهات التي تخص حساب الدوالر
االمريكي.DFI
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة المالية
 -26امنية الحواسيب – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالربط المباشر لحواسيب المستخدمين ،الحظنا ان مداخل ) (USBمتاحة وفعالة في اغلب حواسيب المستخدمين ألنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي،
وكذلك ان المستخدم لديه صالحيات ادارية على الحواسيب المتصلة بالنظام.
باالستخدام الغير المنضبط لوسائل البيانات الخارجية فضال عن امتالك المستخدم للصالحيات االدارية على الحاسوب يؤدي الى زيادة احتمالية انتشار الفيروسات .وعالوة على ذلك ،قد تحدث عملية
تنصيب لبرامج غير مصرح بها وكذلك اخذ النسخ من المعلومات الحساسة والسرية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة ايقاف تفعيل كافة وسائل الوصول المباشر الى اجهزة الحاسوب الخاصة بأنظمة صندوق تنمية العراق ،باالضافة الى ذلك نوصي بضرورة تقييد صالحيات المستخدمين ،وفي الحاالت
الخاصة والتي تستدعي تفعيل احدى وسائل الوصول المباشر ،يراعى الحصول على موافقة االدارة المعنية باالضافة الى ان يكون ذلك تحت اشراف شخص مخول من قبل االدارة.
رد االدارة
تم معالجة مخارج ) (USBوكذلك ) (CD-DRIVEبالنسبة للدينار والدوالر ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا
المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  11كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  256والمؤرخ في  8كانون الثاني  2019كما يلي:
مداخل ال  USBللحواسيب مقفلة تماما ،بالنسبة للنظام المختص بحساب رقم ( ) DFI 70009للدينار والدوالر.
مستوفية
ة غير مستوفية
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وزارة النفط
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وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -1عدم حسم بعض المشاريع وفقا ً للقرار  347لسنة 2015
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالعينة من محاضر التسوية الرضائية المعدة من قبل شركة المشاريع النفطية بناءا على تعليمات وزارة التخطيط لتنفيذ قرار امانة الوزراء المرقم  347لسنة
 ،2015الحظنا التأخر في توقيع محاضر التسوية حتى تاريخ زيارتنا في  25آيار  2017لعدم الحصول على موافقة وزارة التخطيط ،وعند مراجعة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة
النفط بخصوص الموضوع ،وجدنا بأن وزارة التخطيط اعادت محاضر التسوية الخاصة بشركة الرسا لالستشارات الهندسية والتجارة (أردنية) وشركة المتصدرة للتدفئة والتكيف (أردنية) بكتاب المرقم
 8345في  27اذار  2017وذلك لكون المعالجات التي اتخذتها جهات التعاقد التنطبق مع تعليمات القرار في مايلي:
 -1اشارت استمارات التسوية الرضائية للشركتين اعاله الى ان نسبة االنجاز المادي بلغت  %100والمعالجة التي اتخذتها جهة التعاقد في حين ان الفقرة (-5أ) من القرار تشير الى ان المشاريع ذات
نسب االنجاز المتدنية وغير ذات االولوية يتم تسويتها وبعد االتفاق مع الطرف الثاني وهذا الينطبق مع المعالجة المتخذة.
 -2اشارت محاضر التسوية للشركات اعاله من اتفاق الطرفين الى ان التسوية تمت بموجب الفقرة (-2ب) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )347وقد تم االنهاء بالتراضي بتوقيع التعهد من قبل الشركتين
اعاله في حين ان الفقرة المذكورة تعنى بحالة تعذر االنهاء بالتراضي.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بالمتابعة مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الستكمال الموافقات على محاضر التسوية وااللتزام بتعليمات القرار  347لسنة  .2015كما باالمكان معالجة الحالتين اعاله وفق الفقرة ثالثا من
القرار والتي تعنى بالمشاريع المنجزة والمستلمة استالما اوليا او نهائيا.
رد االدارة
سيتم التنسيق من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حيث ان الشركة بأمس الحاجة لهذه التسويات نظرا لالزمة المالية التي يمر بها البلد.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  813والمؤرخ في  24كانون
الثاني  2019كما يلي:
نود اعالمكم ان العقدين قد تم تجهيزهما مواد ومنظومات وطلبيات استيرداية وتم استالم المواد من المجهز استالما اولي بدون مطابقة بسبب خروج تلك المناطق عن سيطرة الحكومة االتحادية انذاك.
وتم عرض الموضوع على هيئة ادارة المشاريع والقسم القانوني حيث تبين انه يمكن معالجة االمور المالية من خالل قرار مجلس الوزراء ذي العدد  347لسنة  2015حول اطالق مستحقات المجهز
من خطاب الضمان بعد اجراء تعهد خطي حسب االستمارة الرضائية وتم االحكام الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط وتمت اجابتنا بكتابهم المرقم  8345في  2017/2/27حيث
بين الكتاب امكانية اطالق بموجب قرار مجلس الوزراء  347لسنة  .2015من خالل التسوية والتعهدات المصدق عليها من قبل القسم القانوني وعطفا على كتابهم اعاله تم مفاتحتهم بكتابنا م/2ز/محاضر
تسوية 2909/5260/في  .2017/3/26علما ان هذه االجراءات تمت بعد تطبيق كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية ذي العدد  20696في .2017/10/4
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -2تأخر في إصدار قرار لجنة تحليل العطاءات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأوليات عينة من عقود شركة المشاريع النفطية ،هناك تأخر في اصدار قرار لجنة تحليل العطاءات ،في ما يلي بعض االمثلة على ذلك:
مدة التأخر بااليام
تاريخ انتهاء لجنة فتح العطاءات من اعمالها اصدار تقرير اللجنة
رقم العقد
 360يوم
 15آيار 2013
( 7 )33/5349/IR-01/2013حزيران 2012
 20كانون الثاني  153 2014يوم
( 20 (5/5342/QR08/2014آب 2013
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي باالسراع باصدار قرار لجنة تحليل العطاءات في المستقبل لتجنب التأخر المضر بمصلحة الشركة والمصلحة العامة.
رد االدارة
ان سبب التاخير بما يخص العقد االول هو بسبب انتهاء اعمال اللجنة القديمة وتشكيل لجنة جديدة لفتح العطاءات مما ترتب على ذلك بعض الوقت بسبب عملية التسليم واالستالم بين اللجنتين .كما ان
سلسلة المخاطبات واالستفسارات بين شركتنا والشركات المتقدمة للمناقصة واكمال بعض النواقص تحتاج الى وقت.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد 3م 2200/والمؤرخ في  5اذار
 2019كما يلي:
العقد ( )33/5349/IR-01/2013ان تاريخ انجاز لجنة فتح العطاءات اعمالها في  2012/6/7تسليم التوصية الفنية لتحليل العروض الفنية من هيئة التصاميم في  2012/12/6من قبل اللجنة السابقة
باشرت اللجنة التجارية بفتح الطلبية في  2013/1/28الطلبية اعاله تتضمن  8شركات وقد واجهت اللجنة مشاكل كثيرة مما اضطر اللجنة الى مراسلة الشركات لعدة مرات وكانت المراسالت تاخذ وقت
ليس بالقليل لالجابة وتمت االحالة على الطلبية في  2013/5/15اي بعد  3اشهر ونصف لكثرة الشركات في الطلبية والتأخير في اجابتها على مراسالتنا.
العقد ( (5/5342/QR08/2014ان االجراء المتبع في حينه انه بعد عملية الغلق (وهو نفس تاريخ المنح) اي في  2013/8/20ترسل طلبية الى اللجنة الفنية لغرض دراسة الفنية وفعال تمت المصادقة
الفنية في  2013/11/12واصبحت بعهدة اللجنة التجارية في نفس التاريخ وبعد الدراسة التجارية تمت المصادقة في  2014/1/10حيث ان مدة  50يوم في عهدة اللجنة التجارية لغرض المراسالت
واعداد الطلبية لغرض االحالة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -3محضر فتح العطاءات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأوليات عينة من عقود شركة المشاريع النفطية ،عدم اكتمال تواقيع اعضاء لجنة فتح العطاءات على محضر اللجنة كما لم يتم تثبيت العناوين الوظيفية لهم
ليتسنى لنا التعرف على مدى االلتزام بمضمون المادة (-6اوال) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة ( 2008المعدلة) التي تنص على (تشكل في مركز كل وزارة او جهة غير مرتبطة
بوزراة لجنة مركزية او اكثر لفتح العطاءات من ذوي الخبرة واالختصاص برئاسة موظف التقل وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين وعضوية ممثل عن كل من الدوائر القانونية والمالية وتشكيالت
العقود فيها موظف فني مختص ومقرر اليقل عنوان وظيفته عن مالحظ) .وفيما يلي بعض األمثلة:
 -1عقد رقم  2011 /11لسنة .2011
 -2عقد رقم( )2011/16لسنة .2011
 -3عقد رقم( )2011/13لسنة .2011
 -4عقد رقم( )2011/11لسنة .2011

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االلتزام بمضمون المادة اعاله وتثبيت العناوين الوظيفية العضاء لجنة فتح العطاءات ،كما نوصي باستبدال االعضاء الموفدين او المجازين بموظفين من نفس الرتبة والتخصص.
رد االدارة
سيتم النظر بالموضوع.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد 3م 2200/والمؤرخ في  5اذار
 2019كما يلي:
بسبب عدم اكتمال تواقيع اعضاء اللجنة وعدم وجود بدالء عن اعضاء اللجنة في حالة كون الشخص المعني مجاز او منسب لذلك تم عقد اجتماعات اللجنة وفتح العطاءات بنصف العدد او اكثر لتجنب
التاخير في اجراءات االحالة .وقد تم االلتزام بوجود عضو اصيل وبديل في لجان فتح العطاءات ولجان االحالة في .2015
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -4مشروع خط انبوب استيراتيجي دورة ()26
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأوليات مشروع خط انبوب استيراتيجي دورة ( )26تم التعاقد مع الشركة المجهزة للمواد بتاريخ  2011/3/1وبمدة تجهيز ( )10اشهر من تاريخ االنجاز
التعاقدي في  2012/5/31في حين لوحظ ومن خالل تدقيق تواريخ االستالم الشحنات وصول مواد الشحنة االولى الى المواقع واستالمها بشكل اولي في  2012/11/12اي بعد انتهاء المدة التعاقدية
بما يقارب ( )6اشهر مما سبب في تاخير انجاز العقد الى تاريخ  2013/7/11اي مايقارب سنة وشهرين واكتفت شركة المشاريع النفطية بخصم الحد االعلى من الغرامات التأخيرية البالغة  %10من
مبلغ العقد في حين كان يتوجب تشكيل لجنة اسراع من ذوي االختصاص يمثل فيها المتعاقد للصرف على االعما ل المتبقية او يتم سحب العمل بموجب شروط العقد او الزام المجهز على تجهيز المواد
من الشركات المحددة في قائمة المجهزين المتعاقد عليها لتجنب التأخير حيث ان تأخر هذا العقد هو احد اسباب المهمة في تأخير انجاز خط استيراتيجي دورة (.)26

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بااللتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية واتخاذ االجراءات الكفيلة باالسراع بانجاز العقد بما في ذلك تشكيل لجنة اسراع لتالفي التاخر المضر بالمصلحة العامة.
رد االدارة
سيتم العمل به في العقود المستقبلية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  813والمؤرخ في  24كانون
الثاني  2019كما يلي:
تم االكتفاء بفرض الغرامات التاخيرية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -5تاخر في توقيع العقد
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من عقود شركة المشاريع النفطية ،تأخر بعض المناقصين في توقيع العقد خالفا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي نصت على ضرورة توقيع العقد
خالل مدة التتجاوز ( )15يوما من تاريخ التبليغ باإلحالة وفي حالة امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد خالل المدة المنصوص عليها فعلى جهة التعاقد توجيه كتاب انذار رسمي له بضرورة توقيع
العقد خالل مدة ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .كما تنص المادة -10أوال-أ على ان يعد المناقص الفائز ناكال عند امتناعه عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وبعد انذاره رسميا بتوقيع
العقد خالل ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره ومن دون عذر مشروع قانونا.
فيما يلي بعض أمثلة العقود المتأخرة في التوقيع:
تاريخ اقرار االحالة مدة التأخر (يوم)
رقم العقد
102
(2014/1/23 )2014/IR-01/5395/13
67
(2013/4/11 )QR-01-2013/5441/42
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة توجيه كتب انذار رسمي للجهات المتعاقدة في حال تاخرها عن توقيع العقد لمدة  15يوم من تاريخ قرار االحالة ،كما نوصي الشركة بالمتابعة مع الجهات المتعاقدة في المستقبل وتزويدهم
بالتعليمات الالزمة لتالفي التأخير المضر بمصلحة الشركة.
رد االدارة
ان سبب التاخر يرجع الى ان عملية جمع المتطلبات والتاكد من صحة صدورها تحتاج الى وقت.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  813والمؤرخ في  24كانون الثاني  2019كما
يلي:
ان الفترة من تاريخ تبليغ الشركة باالحالة لغاية توقيع العقد تمت خاللها عدة مراسالت بين اقسام داخل شركتنا ومع الشركة المحال بعهدتها حول بنود العقد واجراء تعديالت تطلب استحصال موافقة
االدارة العليا.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -6عدم مصادقة البيانات المالية الختامية
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان الحسابات المالية الختامية لألعوام من  2011الى  2016لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولغاية فترة التدقيق في  25آب  ،2017بالرغم من
ان الشركة قامت بتقديمها للمصادقة ضمن الوقت المحدد.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بضرورة المتابعة مع ديوان الرقابة المالية من اجل المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة.
رد االدارة
ان الشركة تعمل حاليا على المتابعة مع ديوان الرقابة المالية لمصادقة الحسابات الختامية للسنوات السابقة من خالل ازالة اثر مالحظات الديوان حول الحسابات الختامية للشركة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  813والمؤرخ في  24كانون
الثاني  2019كما يلي:
قد تم المصادقة على الحسابات الختامية لألعوام  2011و  2012اما بالنسبة لالعوام  2013ولغاية  2017فما زالت لدى ديوان الرقابة المالية االتحادي ولم تصادق عليها لغاية االن.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -7لغة العقد
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأوليات العقد المرقم ( )2014/IR-01/5395/13تم تضمين نسخة العقد المترجمة الى اللغة العربية مالحظة بعدم اعتمادها في حالة حصول خالف بين
الطرفين خالفا للمادة (-8سابعا-أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وكتاب وزارة التخطيط /الدائرة القانونية المرقم ( )6083/5/4في  2010/5/2والذي قضى بأدراج شرط بالعقد بان تكون النسخة
العربية نسخة طبق االصل عن النسخة االنجليزية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بااللتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وكتاب وزارة التخطيط المذكورة.
رد االدارة
في العقود االستيرادية يتم اعتماد اللغة االنجليزية لكون طلبياتنا هي طلبيات تخصصية وفيها تفاصيل وتفرعات اليمكن ترجمتها الى اللغة العربية اذ ان من الصعوبة ايصال المعنى الفني لهذه المواد
ولكون الطلبيات الفنية تعتمد على مقاييس و معايير عالمية التي تصدر دائما باللغة االنجليزية وللحفاظ على حقوق الشركة والوصول الى المواصفات القياسية المطلوبة وكذلك ضمان حقوق الشركة عند
التحكيم.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  813والمؤرخ في  24كانون
الثاني  2019كما يلي:
في عقودنا االستيرادية يتم اعتماد اللغة االنكليزية لكون طلبياتنا تخصصية وفيها تفاصيل وتفرعات اليمكن ترجمتها الى اللغة العربية حيث ان من الصعوبة ايصال المعنى الفني للمواد ولكون الطلبيات
الفنية تعتمد على مقاييس ومعايير عالمية التي تصدر دائما باللغة االنكليزية وللحفاظ على حقوق الشركة والوصول الى المواصفات القياسية المطلوبة ولضمان حقوق الشركة عند التحكيم.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة المشاريع النفطية
 -8إستكمال إعضاء لجنة فتح العطاءات
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأوليات العقد المرقم ( )2013/5342 -PR-03/45لسنة  ،2013لم يتم استكمال اعضاء لجنة فتح العطاءات غير الحاضرين بموظفين اخرين من نفس
االختصاص خالفا للمادة (-6خامسا -ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي نصت (على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكد من وجود اعضاء اللجنة وفي حال عدم حضور بعضهم فيستكمل الغياب
من الموظف بنفس االختصاص يحددهم رئيس جهة التعاقد او من يخوله).

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بااللتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المذكورة.
رد االدارة
سوف يتم االخذ بالمالحظة في المستقبل.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  813والمؤرخ في  24كانون
الثاني  2019كما يلي:
سيتم االجابة عنها الحقا.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة النفط – شركة خطوط األنابيب النفطية
 -1تأخر في توقيع العقد
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من عقود شركة خطوط األنابيب النفطية ،تأخر بعض المناقصين في توقيع العقد خالفا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي نصت على ضرورة توقيع
العقد خالل مدة التتجاوز ( )15يوما من تاريخ التبليغ باإلحالة وفي حالة امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد خالل المدة المنصوص عليها فعلى جهة التعاقد توجيه كتاب انذار رسمي له بضرورة
توقيع العقد خالل مدة ( )15يوم من تاريخ تبليغه .كما تنص المادة -10اوال-أ على ان يعد المناقص الفائز ناكال عند امتناعه عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وبعد انذاره رسميا بتوقيع العقد خالل
( )15يوم من تاريخ انذاره ومن دون عذر مشروع قانونا.
فيما يلي بعض االمثلة العقود المتأخرة في التوقيع:
تاريخ قرار اإلحالة مدة التأخر (يوم)
عنوان العقد
رقم العقد
83
2013/10/21
(ق )2014/2/تأهيل الطرق الرئيسية والمساحات
131
2013/9/12
انشاء ابراج مراقبة
(ق)2014/5/
54
(ق )2014/17/انشاء سياج من البلوك في محطة كبس الغاز في الرميلة الشمالية 2014/4/8
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة توجيه كتب انذار رسمي للجهات المتعاقدة حال تأخرها عن توقيع العقد لمدة  15يوم من تاريخ قرار االحالة ،كما نوصي الشركة بالمتابعة مع الجهات المتعاقدة وتزويدهم بالتعليمات
الالزمة لتالفي التاخير المضر بمصلحة الشركة.
رد االدارة
ان سبب التأخر يرجع الى ان عملية جمع المتطلبات والتاكد من صحة صدورها تحتاج الى وقت.
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تابع :وزارة النفط – شركة خطوط األنابيب النفطية
تأخر في توقيع العقد (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  860والمؤرخ في  14كانون
الثاني  2019كما يلي:
 -1تم انجاز االجراءات الواجبة لغرض التعاقد بأعداد كتب صحة صدور هوية تسجيل المقاولين للشركة المحال عليها العمل بالكتاب رقم م ع 1018/في  2013/10/21وصحة صدور خطاب
الضمان الصادر بالعدد م ع 1046/في  2013/10/30واجابة المصرف بصحة صدور خطاب الضمان بالكتاب رقم  729في  2013/11/10واجابة تسجيل المقاولين بالكتاب س/ع3240/5/
في  2013/11/21وقد ورد الكتابين الى القسم القانوني في  2013/11/30وتم انجاز العقد لغرض التوقيع في  2013/12/13االانه تم احالة العقد الى الجهة الفنية المشرفة على العمل (قسم
الهندسة المدنية) للدراسة الشروط الفنية في العقد واضافت بعض الفقرات وضمن الشروط الفنية في  2014/1/19فتم توقيع طرفي العقد في .2014/1/26
 -2تم تبليغ الشركة رسميا بكتاب االحالة في  2013/11/24وتم توقيع العقد في  2014/2/4بعد انجاز االجراءات الخاصة بصحة الصدور لغرض التعاقد تم توقيع ملحق للعقد بتاريخ 2014/3/19
وذلك لتعديل مدة العقد لتصبح  180يوم تقويمي بدال من  200يوم تقويمي استنادا لجدول تقدم العمل المعد من قبل الطرف الثاني بالعقد ومصادقة الجهة المشرفة على العمل – قسم الهندسة المدنية.
تم انهاء العقد استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم  417لسنة  2014الخاص بمعالجة حاالت توقف العمل جراء العمليات االرهابية.
 -3تمت االحالة بالكتاب المرقم م ع 256/والمؤرخ في  2014/4/8وتم توقيع العقد بتاريخ  2014/6/15بعد انجاز االجراءات الالزمة لغرض التعاقد (صحة صدور هوية تسجيل المقاولين من
وزارة التخطيط) وتنفيذ اعمام وزارة التخطيط رقم  35/5/4في  2014/3/25الفقرة  3منه بضرورة تكييف اوضاع الشركة التي يتم التعاقد معها وفقا لتعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاوالت
والمقاولين وقد ورد اجابة وزارة التخطيط بصحة صدور هوية تسجيل المقاولين للشركة المتعاقد معها بالكتاب المرقم س 1838/5/4/والمؤرخ في .2014/4/22
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة خطوط األنابيب النفطية
 -2صك موقوف في المطابقات المصرفية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعملية اعداد المطابقات لحسابات المصارف في شركة خطوط األنابيب النفطية ،وجود صك موقوف من شهر حزيران لعام  2014لصالح شركة خطوط
بيجي ،وينص القانون على ان اي صك يعود تاريخه لمدة تزيد عن  6اشهر يعتبر الغيا ويجب الغائه في دفاتر الشركة.
اسم المصرف
المبلغ (دينارعراقي) تاريخه
رقم الصك المستفيد
حزيران  2014مصر ف الرافدين
 17317شركة خطوط بيجي 29,611,258
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة متابعة الصكوك الموقوفة واتخاذ االجراء المناسب فيما يتعلق بالصكوك الموقوفة لفترات تزيد عن  6اشهر بهدف اظهار الحسابات النقدية بصورة عادلة في الحسابات المالية
الختامية والتي من شانها ان تؤثر في تحديد السيولة النقدية الحقيقية للشركة.
رد االدارة
نؤيد مالحظتكم ونود اعالمكم باننا قيد العمل مع المصرف على مطابقة رصيدنا بما يخص الصك المذكور ،حيث ان الصك يمثل قيمة رواتب شركة خطوط بيجي حيث تم صرف الصك من قبل ممثلنا
في بيجي ولم يثبت ذلك في سجالت المصرف لتزامن ذلك مع االحداث االمنية في المنطقة ،هذا وقد قام المصرف بفتح موقع بديل للفرع في تكريت وتم التواصل معه الجراء الالزم.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  860والمؤرخ في  14كانون
الثاني  2019كما يلي
ان الصك المرقم ( )17317في حزيران 2014/البالغ ( 29,611,258تسعة وعشرون مليون وستمائة واحدى عشر الف ومئتان وثمانية وخمسون دينارعراقي) الصادر لحساب شركتنا/مستودع بيجي
يمثل رواتب الموظفين الوقتيين العاملين في المستودع اعاله لشهر ايار  2014حيث تم سحب المبلغ من قبل مصرف الرافدين /فرع بيجي استنادا الى اشعار الحوالة في الكتاب المرقم ( )99والمؤرخ
في  2016/5/22المعنون الى المصرف الرافدين /الفرع الرئيسي اال ان االخير امتنع عن اظهار الصك مسحوب في حسابنا الجاري لديهم ( )46036بالرغم من تاكيداتنا المستمرة حيث قام بأظهار
كافة المبالغ المرسلة بنفس الحوالة اعاله ولم يتم اظهار الصك موضوع البحث علما ان كتاب مصرف الرافدين /فرع بيجي المرقم  257في  2017/3/ 14يؤكد استالم الصك المذكور من قبل شعبة
الجاري في مصرف الرافدين /الفرع الرئيسي وان المتابعة مستمرة معهم لحسم موضوع الصك اعاله.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة خطوط األنابيب النفطية
 -3عدم تضمين العقد بفقرة ايفاد
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق ب عينة من عقود شركة خطوط األنابيب النفطية ،ايفاد بعض موظفين الشركة في حين ان العقد المبرم اليتضمن فقرة تنص على ذلك وفي مايلي أمثلة على
ذلك:
 -1عقد المرقم ( )2015/15تم ايفاد موظفين من شركة خطوط األنابيب النفطية عدد ( )3الى ماليزيا تلبية لدعوة وزارة الصناعة والمعادن /الشركة العامة للصناعات الفوالذية لمدة ( )15يوم عدا ايام
السفر.
 -2العقد المبرم ( )127لسنة  2014تم ايفاد موظفين عدد ( ) 7اثنان منهم من منتسبي شركة خطوط األنابيب النفطية الى تركيا تلبية لدعوة شركة (تدبير) االيرانية لغرض المصادقة على تصاميم
منظومات تخفيض الضغط لالنبوب الناقل للغاز االيراني ولمدة ( )5ايام.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بمراعاة الدقة في تثبيت بنود العقد المبرم وااللتزام بتعليماته لتالفي المساءلة المالية والقانونية التي قد تترتب على الشركة.
رد االدارة
سيتم االخذ بنظر االعتبار في ما ورد مستقبال.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا كتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  860والمؤرخ في  14كانون
الثاني  2019كما يلي:
 -1ان العقد رقم ( )2015/5والخاص بتجهيز اختام بالستيكية وليس ( )2015/15كما جاء بكتابكم المرقم ( )46560في  2018/11/19وتم ايفاد موظفين من شركتنا عدد( )3الى ماليزيا تلبية
لدعوة الشركة العامة للصناعات الفوالذية لمدة( )15يوم عدا ايام السفر وحسب كتاب الشركة العامة للصناعات الفوالذية المرقم ( )94والمؤرخ في  2016/3/23للمعاينة واالطالع على مكائن
مماثلة للخ ط الموجود في الشركة العامة للصناعات الفوالذية والخاص بصناعة االختام السداسية وتتحمل شركة الصناعات الفوالذية كافة مصاريف االيفاد وتم توجيه الدعوة للمعاينة واالطالع على
غرار الدعوة المقدمة من نفس الشركة لثالث اشخاص من منتسبي شركتنا للسفر الى الصين لألطالع على احدث خطوط االنتاج وحسب كتاب الشركة العامة للصناعات الفوالذية المرقم ()2076
والمؤرخ في .2018/3/18
 -2تم ادارج مشروع انبوب الغاز االيراني ( )48عقدة غاز جاف (بصرة-عبادان) الى مشاريع الموازنة االستثمارية الخاصة بشركتنا العام  2014وبتخصيص قدره ( )350مليون دوالر وتم توقيع
عقد اعمال تنفيذ المشروع بين شركة تدبير االيرانية وشركة المشاريع النفطية وتم توقيع العقد المرقم ( )127بتاريخ  2014/9/16بخصوص االشراف والمصادقة على تصاميم وتجهيز مواد
وتنفيذ وتشغيل المشروع وبمبلغ ( )6,500مليون دينار وكون شركتنا هي الجهة المستفيدة يتطلب المتابعة المستمرة من قبل كوادرنا وحضور االجتماعات سواء كانت داخل البلد وخارجه لغرض
المصادقة على المخططات والتصاميم.
غير مستوفية
مستوفية
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وزارة النفط – شركة مصافي الوسط
 -1التأخر في توقيع العقد
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق ب عينة من العقود في شركة مصافي الوسط ،تأخر بعض المناقصين في توقيع العقد خالفا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي نصت على ضرورة توقيع
العقد خالل مدة التتجاوز ( )15يوم من تاريخ التبليغ باإلحالة وفي حالة امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد خالل المدة المنصوص عليها فعلى جهة التعاقد توجيه كتاب انذار رسمي له بضرورة توقيع
العقد خالل مدة ( )15يوم من تاريخ تبليغه .كما تنص المادة -10اوال-أ على ان يعد المناقص الفائز ناكال عند امتناعه عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وبعد انذاره رسميا بتوقيع العقد خالل
( )15يوما من تاريخ انذاره ومن دون عذر مشروع قانونا.
فيما يلي بعض االمثلة العقود المتأخرة في التوقيع:
عنوان العقد
رقم العقد
امر شراء معدات سالمة وحريق
( D/949لسنة )2014
( D/1042لسنة  )2015امر شراء تجهيز قوالب معدنية
امر شراء تجهيز محوالت كهربائية
( D/810لسنة )2013
( D/1094لسنة  )2015تجهيز حزمة وقشرة نوع ثابت ( )fixedللمبادالت الحرارية
تجهيز  137سيارة اطفاء مع ملحقاتها
( P/20لسنة )2014

تاريخ قرار االحالة مدة التأخر (يوم)
29
2014/3/24
31
2015/2/5
71
2013/4/14
111
2015/6/11
36
2013/11/25

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة توجيه كتب انذار رسمي للجهات المتعاقدة حال تاخرها عن توقيع العقد لمدة  15يوم من تاريخ قرار االحالة ،كما نوصي الشركة بالمتابعة مع الجهات المتعاقدة في المستقبل وتزويدهم
بالتعليمات الالزمة لتالفي التاخير المضر بمصلحة الشركة.
رد االدارة
ان سبب التاخر يرجع الى ان عملية جمع المتطلبات والتاكد من صحة صدورها تحتاج وقت الى وقت.
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تابع :وزارة النفط – شركة مصافي الوسط
تأخر في توقيع العقد (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  27633/1/3والمؤرخ في 24
كانون األول  2018كما يلي:
في جيمع العقود المشار اليها في التقرير اليوجد امتناع صريح من الطرف الثاني بعدم توقيع العقد حتى يتم تطبيق نص المادة (-10اوال-أ) انه في الغالب يكون التاخير بسبب تاخر اجراءات اصدار كفالة
حسن االداء او الستفسار طارئ عن فقرة معينة في قرار االحالة .مع تاييدنا لفترات التاخير المؤشرة فان هنالك بعض االجراءات التي تخص شركتنا ساهمت في هذا التاخير وشركتنا تعمل على تالفيها
قدر االمكان من اجل تقليل التجاوز عن المدة القانونية اي اقصر وقت ممكن بحيث يكون غير مؤثر بشكل عام.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة مصافي الوسط
 -2التخليص الجمركي
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان هنالك تأخر في عملية استالم المواد المجهزة من قبل الشركات المتعاقد معها بسبب اجراءات التخليص الجمركي واالعفاء الضريبي التي هي من التزامات شركة
مصافي الوسط .مثال ذلك:
مدة التأخر (يوم)
اسم الشركة المنفذة
اسم المشروع
378
مشروع ابراج التبريد شركة ارمادا
شركة الحرة الدولية (90 )IFC
مشروع CRR
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي شركة مصافي الوسط بضرورة االسراع بتخليص المواد المجهزة لتجنب تأخر تنفيذ المشاريع وتجنب دفع اجور ارضيات اضافية في الموانئ.
رد االدارة
ان التاخر في عملية التخليص الجمركي للمواد المجهزة يعود لنقص في اوليات المواد المزودة من قبل المتعاقد ،كما تواجه الشركة بعض الصعوبات نتيجة تعقيد اجراءات الجمارك.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  27633/1/3والمؤرخ في 24
كانون األول  2018كما يلي:
نؤيد بان التخليص الجمركي هو من مهام شركتنا اال ان صعوبة االجراءات الجمركية والمعقدة والمتعددة وبعد المنفذ الحدودي عن مركز الشركة وتعدد االطراف ذات العالقة بالتخليص الجمركي وبالتالي
ادت الى هذا التاخير وشركتنا تبذل اقصى مايمكن في سبيل تقليل فترات التخليص الجمركي.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة مصافي الوسط
-3

مشروع تطوير وحدات مصفى الدورة

درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأوليات مشروع تطوير وحدات مصفى الدورة:
 -1عدم تثبيت تاريخ ابرام العقد في الفقرة (- Fالخاصة بتاريخ تحرير العقد) من بنود العقد كما لم يثبت تاريخ التوقيع كال الطرفين كما ان عقد المقاولة مبرم باللغة االنجليزية وال توجد نسخة باللغة
العربية بالرغم من ان كل من طرفي التعاقد عربي الجنسية.
 -2اشارت الفقرة التعاقدية ( )5-2والخاصة بتعهدات المالك ( )Obligation of the ownerالى (ان يكون الموقع نظيف وخالي من الشواغل) للشروع بتنفيذ اعمال نصب المعدات وهذا يؤشر على
خلل تعاقدي في صياغة هذه الفقرة حيث من المفروض في مثل هذه العقود (عقود تجهيز والنصب) يجب ان يكون النصب متزامن مع تنفيذ االعمال المدنية وال يشترط اكمالها وتنظيف الموقع للبدء
بالنصب ومن ثم التشغيل السيما وان االعمال المدنية محالة بعهدة مقاول اخر.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بتثبيت تاريخ توقيع العقد عند ابرام العقود وااللتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة بخصوص لغة العقد.
رد االدارة
 -1تم االخذ بمالحظاتكم وكون جميع التواقيع تحمل تاريخ التوقيع وان عدم تثبيت التاريخ حدث سهوا علما انه في الغالب تاريخ توقيع العقد هو تاريخ الموجود على توقيع السيد المدير العام وان تاريخ
توقيع العقد ال يغير اساس في تاريخ المباشرة في التنفيذ.
 -2نؤيد هذه المالحظة كما نؤكد توجه ادارة الشركة على احالة المشروع بالكامل مع االعمال المدنية على نفس المقاول وذلك لتالفي المشاكل كما نود ان نبين ان من اهم مبررات احالة االعمال المدنية
سابقا من قبل شركتنا هو لتشجيع الشركات المحلية وايجاد فرص عمل لها اضافة الى تشغيل االيدي العاملة محليا.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  27633/1/3والمؤرخ في 24
كانون األول  2018كما يلي:
 -1نرفق لكم نسخة من العقد والذي يوضح ان تاريخ توقيع العقد كان في .2010/11/30
 -2ان مضمون المالحظة ينطبق في حالة كون الشركة التي تتولى االعمال والتجهيز والتنصيب هي نفسها التي تنفذ االعمال المدنية وليس مثل حالة العقد المشار اليه حيث ان االعمال المدنية بعهدة
شركة غير الشركة المكلفة بالتجهيز والتنصيب اذ ان تضرر اي معدة او منشأة عائدة الى طرف ما من قبل الطرف االخر سيؤدي الى اشكاالت بين الطرفين قد تدخل شركتنا في اشكاالت مالية
وقانونية مع الطرفين وحاليا توجه شركتنا هو احالة المناقصة بكامل فعاليتها لطرف واحد لتالفي اي اشكاالت من هذا النوع.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة النفط – شركة تسويق النفط
 -1مبيعات المنتجات النفطية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن شركة تسويق النفط قامت ببيع منتجات نفطية عرضية خالل العام  2016حيث بلغت قيمة مبيعات المنتجات النفطية غير المحولة الى حسابات الصندوق
 60,882,236دوالر امريكي خالل العام  2016وذلك عن مبيعات منتوج النفثا.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة ايداع مبالغ بيع المنتجات النفطية لدى حسابات الصندوق.
رد االدارة
تقوم الشركة بهذا االجراء بناءا على توجيهات من وزراة النفط الدائرة االقتصادية ووزارة المالية – دائرة المحاسبة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  90والمؤرخ في  7كانون الثاني
 2019كما يلي:
نود اعالمكم بأنه تم اتخاذ االجراءات الالزمة لتحويل مبلغ مبيعات المنتجات النفطية المصدرة للعام  2016لحساب وزارة النفط /دائرة المحاسبة النقدية بعد ما تم أستقطاع كلفة المنتجات النفطية المصدرة
وتسديدها الى شركة توزيع المنتجات النفطية باالضافة الى استقطاع عمولة شركتنا وطبقا للكتاب المرقم رقم  5263في .2018/11/21
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة تسويق النفط
 -2فروقات ومبالغ عالقة مع احد العمالء
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود أرصدة مدينة بقيمة  51.4مليون دوالر امريكي مطلوبة من شركة  ،shellان هذه المبالغ نتيجة عن تغيرمسار الشحنات المحملة من قبل العميل عن المسار
المتفق عليه وعليه ترتبت فروقات اسعار لصالح شركة تسويق النفط .أن هذه المبالغ لم يتم تحصيلها وهي محل خالف مع العميل حتى تاريخ زيارتنا في  3تموز  ،2017وتعمل شركة تسويق النفط على
حجز اإلشعارات الدائنة المستحقة لشركة  shellعن الغرامات التأخيرية ،في حين ان مجموع هذه اإلشعارات بلغ  4مليون دوالر أمريكي فقط كما في نهاية العام  .2016لم تتخذ الشركة اجراء بحق
وقف المبيعات لصالح العميل لحين تحصيل المبلغ المترتب عليه ،كما لم تقم الشركة باتخاذ اجراء قانوني لتحصيل هذه المبالغ مع العلم بأن الخالف بخصوص هذه المبالغ مستمر منذ نهاية العام .2008

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بتسوية الخالف مع العميل وايقاف بيع المنتوجات النفطية للعميل في حال امتناعة عن دفع المبالغ المستحقة.
رد االدارة
أن النزاع مع العميل هو خالف مالي واالجتماعات الودية لحله مستمرة فضال عن وجود اهمية استراتيجية للحفاظ على شركة  Shellكاحدى الشركات الكبرى عالميا كعميل دائم للنفط الخام العراقي
وعليه تم االستمرار بالتعامل مع الشركة اعاله ويتم تجهيزها وتحديد تخصيصاتها من قبل اللجنة الوزارية .تعمل الجهات العليا حاليا على التوصل الى تسوية مالية مع العميل من شانها حل الخالف
المذكور.
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تابع :وزارة النفط – شركة تسويق النفط
فروقات ومبالغ عالقة مع احد العمالء (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  90والمؤرخ في  7كانون الثاني
 2019كما يلي:
بالنسبة للديون المسجلة على شركة  Shellالهولندية /البريطانية فقد تم التوصل الى اتفاق بشأن آلية تسديد هذه الديون والبالغة ( )42.004مليون دوالر وليس كما مثبت في تقرير المدقق ونصت االتفاقية
الموقعة مع الشركة والمصادق عليها من قبل امانة مجلس الوزراء على التالي-:
 -1ان تقوم شركة  Shellبتسديد ( )10ماليين دوالر كدفعة أولية من قيمة الديون.
 -2يتم تجهيز الشركة اعاله بكمية  120مليون برميل (أي ما يقارب  165الف برميل/يوم) على مدى سنتين على ان تقوم بإضافة عالوة سعرية على السعر النهائي لبيع البرميل قدرها ( )0.30دوالر/
برميل
 -3تقوم شركة تسويق النفط باطالق االشعارات الدائنة المستحقة للشركة اعاله عن الغرامات التأخيرية والمتوقف صرفها للشركة بسبب الخالف والتي يمتد تاريخها من  2012/1/1صعودا ،وبالمقابل
تتنازل شركة  Shellعن جميع مبالغ ومطالبات الغرامات الناشئة قبل هذا التاريخ.
 تمت المباشرة بتنفيذ االتفاقية أعاله منذ  2018/1/1وهي االن سارية المفعول وسيستمر العمل بها لغاية  2019/12/31وعلى أساسها تم تخصيص كمية تعاقدية من النفط الخام بواقع()99,000
برميل /يوم من البصرة الخفيف و ( )66,000من البصرة الثقيل لصالح شركة ( )Shellلسنة  ،2018كما وتم تخصيص كمية تعاقدية بواقع ( )115,000برميل /يوم من نفط خام البصرة
الخفيف و ( )50,000برميل يوم من نفط خام البصرة الثقيل لسنة  2019وكما نصت عليه بنود االتفاقية بتخصيص إجمالي كمية بحدود  165الف برميل /يوم.
 قامت الشركة أعاله بدفع مبلغ ( )10ماليين دوالر امريكي لصالح شركة تسويق النفط (سومو) كمقدمة لتسوية مبلغ الخالف بعد الشهر االول من تاريخ بدء تنفيذ االتفاقية.
 قامت الشركة ولغاية تأريخه بترشيح ورفع كمياتها التعاقدية المحددة بموجب االتفاقية وكما مذكور في الفقرة( )1اعاله والبالغة ( )5ماليين برميل شهريا من نفطي خام البصرة الخفيف والبصرة
الثقيل ،مع دفع العالوة السعرية البالغة ( )0,30دوالر /برميل لتسوية المتبقي من مبلغ الخالف.
 تمت المباشرة بتسديد الغرامات التأخيرية المستحقة لصالح الشركة اعاله من قبل الهيئة المالية التجارية.
كما ونرفق لكم حركة حساب فروقات االسعار مع الشركة اعاله وقيد تثبيت مبيعات القائمة التي تم خصم قيمة الغرامات المعنية منها وحركة حساب الغرامات التاخيرية الخاصة بالشركة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة تسويق النفط
 -3االشعارات الدائنة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،تاخير الشركة باصدار االشعارات الدائنة لصالح العمالء عن غرامات التأخير المتحققة على الشركة نتيجة التأخير في تحميل المنتوج  ،وفي ما يلي بعض االمثلة:
رقم اإلشعار
B/10/2016
B/12/2017
B/109/2016

تاريخ اإلشعار
2016/1/24
2017/1/16
2016/4/24

رقم الشحنة
(BBL/7776)1
BBI/8418
(BBL/7956)1

رقم الفاتورة
B/771/2014
B/925/2015
B/245/2015

تاريخ الشحن
2014/12/26
2015/12/16
2015/4/21

مدة التأخير (يوم)
394
401
369

أن هذا التأخر مخالف لبنود العقد الموقع مع العمالء وبسبب صعوبة في مطابقة األرصدة بين الطرفين نظرا لتأخر اإلشعارات لمدة تزيد عن السنة.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بعدم التاخر في اصدار االشعارات الدائنة واصدارها في اقرب وقت ممكن.
رد االدارة
يعود سبب التاخر في اصدار االشعارات الدائنة الى تاخر تحصيل الوثائق التالية المطلوبة والموافقات عليها:
 -1مذكرة الغرامة التاخيرية الصادرة من هيئة تسويق النفط الخام والغاز.
 -2بوليصة الشحن (برقية ابحار الناقلة) الصادرة من شعبة الشحن.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  90والمؤرخ في  7كانون الثاني
 2019كما يلي:
فيما يتعلق بالفارق الزمني بين تاريخ التحميل  B/Lللناقالت التي حصل فيها تأخير وتاريخ اشعار الشركة بمبلغ الغرامة وندرج لكم المالحظات التالية حولها-:
 -1يسمح العقد للمشتري بتقديم مستندات الغرامة خالل  90يوما من تاريخ  Bill Of Ladingوبالتالي هذه الفترة اليمكن اعتبارها كفترة تأخير كما هو الحاصل بتقرير المدقق.
 -2االجراءات الداخلية المتبعة التي تتطلبها عملية اإلحتساب والتدقيق الداخلي للغرامة تستغرق فترة التقل عن شهر بعد إنتهاء فترة ال  90يوم.
 -3موافقة الشركات على مبالغ الغرامات المرسلة من قبل شركة تسويق النفط تستغرق عدة شهور حيث اليمكن إعتبار هذه الفترة كفترة تأخير في تسديد الغرامات.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة تسويق النفط
 -4غرامات التأخير
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن مجموع الغرامات التي ترتبت على الشركة نتيجة لتأخر تحميل الناقالت قد بلغ  175,657,741دوالر أمريكي خالل سنة  2016ألسباب مثل األحوال الجوية
وأعمال الصيانة.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بضرورة االلتزام في التحميل حسب المواعيد المحددة حفاظا على الموارد المالية.
رد االدارة
ان هنالك العديد من العوامل التي ال يتمكن للشركة السيطرة عليها وتؤدي الى غرامات تاخير مثل سوء االحوال الجوية واعمال الصيانة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  90والمؤرخ في  7كانون الثاني
 2019كما يلي:
نود ان نبين بان الغرامات التاخيرية ( )DEMURRAGEهي مبلغ نقدي يدفع لمالك الناقلة نتيجة التاخير في التحميل او التفريغ عن الوقت المتفق عليه ( )LAYTIMEفي عقد تاجير الناقلة
( )CHARTER PARTYويحدد هذا المبلغ باالتفاق بين طرفي العقد (صاحب الناقلة والشركة المستأجرة للناقلة لرحلة بحرية) وكون العراق بلد مصدر للنفط الخام وبعض انواع المنتجات فانه إستنادا
الى االعراف الدولية والعقود في الصناعة النفطية فقد تضمنت عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية واستيراد المنتجات النفطية فقرة عقدية تحكم طبيعة العالقة بين طرفي العقد (البائع والمشتري)
فيما يتعلق بمتطلبات تعويض الغرامات التاخيرية.
بشكل عام هنالك مجموعة من العوامل التي تتسبب في الغرامات التاخيرية في موانئ التصدير اهمها:
 -1اسباب اليمكن تالفي اثارها لصعوبة السيطرة عليها سواء من البائع او المشتري تتمثل بتأثيرات العوامل الطبيعية (سوء االحوال الجوية) المؤثرة على عملية سحب و ارساء وتحميل الناقلة وما
ل شهر الشتاء من سلبيات عديدة على تحميل ناقالت النفط الخام وهذه السلبيات خارجة عن ارادة او سيطرة الطرفين (على سبيل المثال ان تأثير سوء االحوال الجوية كان من اكثر االسباب المؤثرة
في دفع غرامات تأخيرية خالل شهر شباط  2015حيث استمر تأثيره لمدة  18يوم تقريبا).
 -2التفاوت الواضح بين خطة االنتاج الشهرية المبلغة الى شركتنا من قبل الدائرة الفنية والكميات المصدرة فعال وهذا التفاوت بين المخطط والفعلي يجعل شركتنا تخطط جدول للتحميل ياخذ بنظر
االعتبار الزيادات التي قد تحصل بشكل غير محسوب له وذلك ضمانا الستمرار عملية التحميل بانسيابية.
 -3االنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي االمر الذي يترك تأثيراته سواء على معدالت التصدير او االنتاج.
 -4تقادم منظومة الضخ عبر المرافئ الجنوبية وان عمليات الصيانة والتصليح تؤدي الى ايقاف او تقليل معدالت الضخ والتحميل وبالتالي تؤدي الى تأخر تحميل الناقالت.
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تابع :وزارة النفط – شركة تسويق النفط
المتابعة
 -5محدودية الطاقة الخزنية :ان محدودية الطاقة الخزنية (تبلغ حاليا  10805الف برميل منها  1100الف برميل في الفاو و  1405الف برميل في الطوبة) تستلزم استمرار الضخ والتحميل دون
تلكؤ او تاخير قد يتسبب في زيادة الخزين الى مستويات قد تؤدي الى ايقاف االنتاج خاصة في ظل حدوث حالة سوء احوال جوية علما ان اعادة مستويات االنتاج الى ما كانت عليه من قبل التوقف
يستلزم فترة من الوقت االمر الذي يؤدي الى فقدان كمية من االنتاج المعد للتصدير.
 -6تسديد مستحقات مقاولي عقود الخدمة التي تسلتزم احيانا تخصيص كميات في جدول التحميل اال ان المصادقات النهائية للقوائم المالية يتاخر استالمها االمر الذي يؤدي احيانا الى تاخر التحميل مما
يترتب عليه دفع غرامات تاخيرية.
 -7تتذبذب معدالت التحميل بسبب تذبذب وانقطاع الكهرباء ومتطلبات الصيانة وعمليات التحديث او اضافة معدات جديدة في الموانئ التي تحدث بشكل طارئ لمنظومة الضخ المتقادمة والتي تساهم
في ايقاف التحميل لعدة ايام وفي هذا الصدد تجدر االشارة الى االنخفاض الكبير الذي عانت منه معدالت الضخ من ميناء العمية النفطي والتي نجم عنها تاخير في تحميل الناقالت من الميناء المذكور
حيث كان يستغرق تحميل ناقلة واحدة صغيرة الحجم ذات حمولة  750الف برميل من الميناء المذكور حوالي  8ايام الكمال التحميل االمر الذي ترتب عليه دفع غرامات تاخيرية للشركات المشترية
للنفط العراقي لحين اكمال انجاز عملية اصالح مقطع االنبوب  42عقدة من الفاو الى البحر.
 -8عطل او تاخير وصول ناقلة من الناقالت المدرجة في برامج التحميل االمر الذي يستلزم ايقاف التحميل لحين اصالح العطل او تخفيض معدالت الضخ عليها وبالتالي يتسبب في دفع غرامات
تاخيرية بسبب تاخر عمليات التحميل.
 -9عدم وجود ادارة موحدة تضم كافة العاملين في شركة نفط البصرة والمسؤولين عن متابعة عمليات الضخ والتحميل والموظفين المسؤولين عن عمليات السحب واالرساء واالبحار وتشغيل الساحبات
التابعين الى وزارة النقل.
وهنا والبد من االشارة الى ان تاثير بعض العوامل المذكورة اعاله قد ينحسر تاثيره في بعض االشهر ويزداد في اشهر اخرى(على سبيل المثال سوء االحوال الجوية) االمر الذي ينعكس على الغرامات
التاخيرية .ان شركتنا وازاء كل االسباب المذكورة اعاله اعتمدت نهج في اعداد برامج شحن نفط البصرة يقوم على اساس قبول عدد من الناقالت لتحميل كميات تزيد على نحو مناسب عن تلك المدرجة
في خطة االنتاج والتصدير ذلك الن انسيابية عملية التحميل من المرافئ الجنوبية تستلزم ضرورة توفر عدد من الناقالت لمواجهة اي تاخر محتمل في التصدير قد يحصل بسبب تاخر وصول بعض
الناقالت حيث ان تحديد برامج الشحن حسب الكميات المخطط تصديرها حصرا سيؤدي الى مشاكل تصديرية في حال عدم وصول الناقالت وان الخسائر الناجمة عن تأخير التصدير تسبب خسائر مالية
اكثر بكثير من الغرامات.
ومما في اعاله فان اسباب الغرامات التاخيرية ليست تحت مسؤولية شركة تسويق النفط وحدها لكن بقدر تعلق الموضوع بشركتنا ،واعتبارا من شهر تشرين الثاني  2017قامت الشركة باعداد برنامج
التحميل اعتمادا على الكمية المخططة للتصدير (التي تحدد في وزارة النفط – الدائرة الفنية) وبمرونة تشغيلية من  6-5مليون وان هذا االجراء قد ساهم بشكل كبير بتقليل فترة انتظار الناقالت للتحميل
مما نجم عنه تقليل الغرامات التأخيرية بنسبة كبيرة .وايضا ولغرض ضمان انجاز تنفيذ برنامج التحميل بصورة سليمة البد ان تقوم شركة نفط البصرة بتوفير كميات النفط الخام وحسب المخطط له تجنبا
الي تاخير في تحميل الناقالت.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة النفط – شركة تسويق النفط
 -5عدم مصادقة البيانات المالية الختامية
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن الحسابات المالية الختامية لألعوام من  2014الى  2016لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولغاية فترة التدقيق في  3تموز  ،2017بالرغم من
ان الشركة قامت بتقديمها للمصادقة ضمن الوقت المحدد.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بضرورة المتابعة مع ديوان الرقابة المالية من اجل المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة.
رد االدارة
ان الشركة تعمل حاليا على المتابعة مع ديوان الرقابة المالية لمصادقة الحسابات الختامية للسنوات السابقة من خالل ازالة اثر مالحظات الديوان حول الحسابات الختامية للشركة ،حيث تم تقديم الحسابات
الختامية للسنتين الماليتين  2014و  2015بعد اجراء التعديالت المطلوبة وبانتظار مصادقة الديوان عليها.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  90والمؤرخ في  7كانون الثاني
 2019كما يلي:
نشيركم الى كتاب وزارة النفط /دائرة الرقابة الداخلية المرقم ر/م 30321/والمؤرخ في  2017/8/8وكتابهم المرقم ر/م 45300/والمؤرخ في  2017/11/26والمتضمن المصادقة على الحسابات
الختامية لشركتنا للسنة المنتهية في  2014/12/31والسنة المنتهية في  2015/12/31على التوالي ومتابعتنا مستمرة مع ديوان الرقابة المالية االتحادي لغرض المصادقة على الحسابات المنتهية في
.2016/12/31
مستوفية لعام  2014و2015
غير مستوفية لعام 2016
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تابع :وزارة النفط – شركة تسويق النفط
 -6ملفات الموظفين
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عدم وجود بعض الملفات الخاصة بوثائق بعض الموظفين المنقولين حديثا وفي ما يلي اسمائهم:
تاريخ النقل
المؤوسسة المنقول منها
العنوان الوظيفي
اسم الموظف
شركة توزيع المنتجات النفطية  16نيسان 2017
ضرغام شاكر بشارة محاسب اقدم
معاون رئيس مهندسين األمانة العامة لمجلس الوزراء  17نيسان 2017
حيدر منذر حسين
 22آيار 2017
شركة مصافي الوسط
معاون مالحظ
وليد جاسم محي
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بمتابعة ملفات الموظفين الشخصية والتاكد من توفرها حال مباشرة الموظف بالعمل.
رد االدارة
ان الموظفين المذكورين تم نقلهم من شركات او مؤسسات حكومية وقد تم تزويدنا بكتب االوامر االدارية للنقل والمباشرة وسوف تقوم المؤسسات المنقول منها بارسال تلك الملفات خالل وقت قصير.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  9كانون االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  90والمؤرخ في  7كانون الثاني
 2019كما يلي:
نود اعالمكم بأنه تم استالم االضابيرالشخصية الخاصة بالسادة المدرجة اسماؤهم أدناه بموجب كتب االرسال من الجهات المنقولين منها.
االسماء-:
 -1ضرغام شاكر بشارة.
 -2حيدر منذر حسين.
 -3وليد جاسم محي.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة التجارة
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وزارة التجارة – مركز الوزارة
 -1سلف موقوفة من سنوات سابقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود سلف مؤقتة تعود الى سنوات سابقة هذا ولم يتم تصفية هذه السلف لغاية تاريخ زيارتنا حيث بلغت اجمالي السلف المؤقتة ( 246,921,975,121مئتان وستة
واربعون مليار وتسعمائة وواحد وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف ومائة وواحد وعشرون دينارعراقي) .مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء المرقم أم/11/ر 37360/لسنة  2009والذي
ينص على تصفية كافة السلف بموعد اقصاه  30كانون األول للسنة موضوع المنح.
تاريخ منح السلفة
2013
2011

التفاصيل
تعويضات بدل البطاقة التمونية فئة ( )25,000دينارعراقي
تعويضات بدل البطاقة التمونية فئة ( )15,000دينارعراقي

مبلغ السلفة  -دينارعراقي
225,568,452,000
587,625,000

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بتشكيل لجنة للتحقق من األرصدة المذكورة اعاله واالجتماع مع المسؤولين في المحافظات للتوصل الى حل نهائي.
رد االدارة
نقوم بالمتابعة المستمرة وتوجيه خطابات الى خزائن المحافظات المعنية لتسديد ما بذمتها من مبالغ تعويضات البطاقة التموينية وتقديم كشوفات بالمصروفات ليتسنى للوزارة أجراء تسوية ومعالجة السلف
الموقوفة ،ونذكر من مخاطبتنا على سبيل المثال ال الحصرمخاطبة موجهة لدائرة التخطيط أقسام التموين في الوزارة والمحافظات ونسخة لمكتب الوزير ومكتب المدير العام ،كتاب رقم ح2/31975/
المؤرخ في .2016/12/12
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تابع :وزارة التجارة  -مركز الوزارة
سلف موقوفة من سنوات سابقة (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  40571والمؤرخ في  7شباط  2019كما يلي:
فيما يخص السلفة الخاصة بالتعويضات بدل البطاقة التموينية لعام  2013فئة ( 25,000خمسة وعشرون الف دينارعراقي) والبالغة ( 225,568,452,000مائتان وخمسة وعشرون مليار وخمسمائة
وثمانية وستون مليون واربعمائة واثنان وخمسون الف دينارعراقي) فقد تم اخذ مايلزم وعلى النحو االتي-:
أ -تم اجراء التسويات القيدية لخزائن محافظات (بابل ،واسط ،البصرة ،ميسان ،اربيل ،السليمانية) للمبالغ المذكورة ضمن الحسابات الختامية 2014 /بمبلغ مقداره ( 196,540,975,000مئة وستة
وتسعون مليار وخمسمائة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دينارعراقي) بموجب سندات القيود المرفقة ربطا والمرقمة ( 1141،1134،1133،1132في .)2014/12/31
ب -تم اجراء القيود المحاسبية للمبالغ المسترجعة والفائضة من المحافظات (ديالى – كركوك – نينوى) وبمبلغ ( 35,000,000خمسة وثالثون مليون دينارعراقي) بموجب وصوالت قبض.
ت -بذلك يبلغ رصيد السلف المؤقتة الخاصة بتعويضات البطاقة التمونية فئة ( 25,000خمسة وعشرون الف) دينارعراقي مبلغ مقداره ( 28,985,052,000ثمانية وعشرون مليار وتسعمائة وخمسة
وثمانون مليون واثنان وخمسون الف دينارعراقي).
فيما يخص السلفة الخاصة بتعويضات بدل البطاقة التموينية لعام  2011فئة ( 15,000خمسة عشر الف دينارعراقي) والبالغة ( 587,625,000خمسمائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وخمسة
وعشرون الف دينارعراقي) فقد تم أخذ ما يلزم وعلى النحو االتي-:
أ -تم اجراء القيود المحاسبية عن المبالغ المسترجعة لمحافظات ( اربيل – دهوك – صالح الدين /قضاء بلد مبلغ مقداره ( 472,320,000اربعمائة واثنان وسبعون مليون وثالثمائة وعشرون الف
دينارعراقي).
ب -وبذلك يبلغ رصيد السلف المؤقتة فئة ( 15,000خمسة عشر الف دينار عراقي) بمبلغ مقداره ( 115,305,000مائة وخمسة عشر مليون وثالثمائة وخمسة الف دينارعراقي).
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة  -مركز الوزارة
 -2ملفات الموظفين /عدم وجود ملفات للموظفين
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بملفات الموظفين ،عدم وجود ملفات للموظفين ومثال ذلك مايلي:
فردوس أبراهيم
محمد حسن كاظم
احمد عبدالوهاب صالح
محمد فوزي جاسم
ماجد أحمد عباس
حيدر يونس ساجت
ميسر نزار محمد حامد
حامد ستار حليم

منسبة (اليوجد معلومات عن مكان التنسيب)
اليوجد معلومات
دائرة تسجيل الشركات تم نقله للوقف السني
دائرة التموين والتخطيط
دائرة التموين والتخطيط
رقابة ذي قار
رقابة نينوى
رقابة

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بالعمل على التحقق الفوري حول اسباب عدم وجود ملفات للموظفين والكشف عن وجود موظفين غير حقيقين.
رد االدارة
ال يوجد رد من قبل اإلدارة عن سبب عدم األحتفاظ بملفات الموظفين.
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تابع :وزارة التجارة  -مركز الوزارة
ملفات الموظفين /عدم وجود ملفات موظفين (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة في
الكتاب ذو العدد  40571والمؤرخ في  7شباط  2019كما يلي:
فردوس ابراهيم
محمد حسن كاظم
احمد عبد الوهاب صالح

اليوجد منسبة بهذا االسم وانها من منتسبي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
منتسب الى الشركة العامة لتجارة الحبوب
موجود /وان السيد محمد عبد الوهاب كاظم الموظف في الدائرة االدارية والمالية هو الذي تم نقله الى ديوان الوقف السني

محمد فوزي جاسم
ماجد احمد عباس
حيدر يونس ساجت
ميسر نزار محمد حامد
حامد ستار حليم

موجود
موجود
موجود
موجود
موجود

مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة  -مركز الوزارة
 -3ملفات الموظفين /عدم وجود براءة ذمة وطلبات وكتب التعيين
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من ملفات الموظفين ،عدم احتفاظ الوزارة بنسخ من براءة ذمة لبعض الموظفين أو كتب التعيين أمثلة ذلك مايلي:
األسم
هاشم حويط

المسمى الوظيفي
معاون مدير فني

مكان العمل السابق
هيئة التصنيع العسكري

مالحظات
تاريخ االنتقال 2008/8/14

محمد حنون
وفاء فاضل

رئيس مالحظين
معاون مدير في دائرة التخطيط

وزارة التربية
اليوجد

تاريخ االنتقال 2006/5/24
اليوجد

عبد هللا غازي خلف

رئيس مالحظين في الدائرة األدارية

اليوجد

اليوجد

اليوجد
طلككب توظيف ،عقككد عمككل او كتككاب
تعيين
طلب تعيين
طلككب توظيف ،عقككد عمككل او كتككاب
تعيين ،وبراءة ذمة
عقد عمل ،وطلب توظيف

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بمتابعة ملفات الموظفين والطلبات من الدوائر المختلفة بتحديث وأستكمال جميع المعلومات المطلوبة في تلك الملفات.
رد االدارة
ناتجة عن أحتراق األوليات في قصف الوزارة ومداهمات من مخربيين في عام .2003

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  40571والمؤرخ في  7شباط  2019كما يلي:
هاشم حويط
محمد حنون

جائنا نقال من هيئة التصنيع العسكري المنحلة واضبارته موجودة كما ورد الينا
جائنا نقال من وزارة التربية واضبارته موجودة كما ورد الينا

مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة  -مركز الوزارة
 -4امانات مؤقتة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من أمانات الغير ،وجود امانات مؤقتة لصالح وزارة المالية عالقة من سنوات سابقة بلغت ( 246,921,975,121مائتان وستة واربعون مليار
وتسعمائة وواحد وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف ومائة وواحد وعشرون دينارعراقي) .أن هذه االمانات تخص سلف تم تقديمها لخزائن المحافظات لتعويض بعض مفردات البطاقة
التموينية لعام  2011وفيما يلي بعض تفاصيل هذه األمانات:
مبلغ السلفة – دينارعراقي
التفاصيل
تاريخ منح السلفة
225,568,452,000
تعويضات بدل البطاقة التموينية فئة ) (25,000دينارعراقي
2013
587,625,000
تعويضات بدل البطاقة التموينية فئة ) (15,000دينارعراقي
2011
اما فيما يتعلق بالسنوات األخرى كسنة  2016،2015،2014،2012فان رصيد السلف األخرى يعتبر رصيد متحرك وغير عالق ويتم معالجته دوريا.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة المتابعة بشأن تسوية األمانات العالقة من خالل تسوية السلف المقدمة للمحافظات من خالل تشكيل لجنة.
رد االدارة
معالجة األمانات تعتمد على معالجة السلف ،اي انه عندما يتم معالجة السلف التي تم تقديمها لخزائن المحافظات تتم معالجة األمانات.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  40571والمؤرخ في  7شباط  2019كما يلي:
فيما يتعلق بامانات الغير التي تخص سلف تم تقديمها لخزائن المحافظات لتعويض بعض مفردات البطاقة التموينية فئة ( 25,000خمسة وعشرون الف دينارعراقي) لعام  2013والبالغة
( 225,568,452,000مائتان وخمسة وعشرون مليار وخمسمائة وثمانية وستون مليون واربعمائة واثنان وخمسون الف دينار عراقي) وفئة ( 15000خمسة عشر الف دينارعراقي) لعام 2011
البالغة ( 587,625,000خمسمائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف دينارعراقي) فقد تم أخذ مايلزم وعلى النحو االتي-:
أ -تم اجراء التسويات القيدية لخزائن المحافظات وبموجب سندات القيود التي تم ذكرها في الفقرة ( )1أنفا.
ب -وبذلك يبلغ رصيد االمانات الخاصة بتعويضات البطاقة التموينية فيه ( 25000خمسة وعشرون الف دينارعراقي) مبلغ مقداره ( 29,183,079,000تسعة وعشرون مليار ومائة وثالثة وثمانون
مليون وتسعة وسبعون الف دينارعراقي).
ت -رصيد االمانات الخاصة بتعويضات البطاقة التموينية فيه ( 15000خمسة عشر الف دينار عراقي) مبلغ مقداره ( 583,861,603خمسمائة وثالثة وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وستون الف
وستمائة وثالثة دينار عراقي فقط الغيرها).
غير مستوفية
مستوفية
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وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة الحبوب
 -1سلف موقوفة من سنوات سابقة /الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود سلف موقوفة (سلف افراد عاملين ،سلف ألغراض النشاط) تعود الى سنوات سابقة لم يتم تصفية هذه السلف لغاية تاريخ زيارتنا حيث بلغت اجمالي السلف
الموقوفة ( )4,285,457,239دينارعراقي .مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء المرقم أم/11/ر 37360/لسنة  2009والذي ينص على تصفية كافة السلف بموعد اقصاه  30كانون االول للسنة
موضوع المنح .الجدول أدناه يوضح مثال على هذه السلف:
المبلغ دينارعراقي
المدة
نوع السلفة
105,612,160
اكثر من ثالث سنوات
سلف ألغراض النشاط
70,019,953
اكثر من ثالث سنوات
سلف افراد عاملين
70,303,454
اكثر من ثالث سنوات
سلف افراد عاملين
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بضرورة المتابعة بشأن تسوية السلف التي تم منحها ومنذ فترات طويلة وذلك من خالل إعداد تسويات وبشكل دوري ومتابعة الجهات المستفيدة لغرض تقديم التسويات الالزمة واتخاذ
االجراءات الالزمة بحق المتخلفين عن تقديم التسوية.
رد االدارة
المبلغ ( 105,612,160مائة وخمسة مليون وستمائة واثناعشر الف ومائة وستون دينار عراقي)عن تضمين ويخص السيد طالب خضير وهو مستمر بالتسديد شهريا .المبلغ ( 123,823,694مائة
وثالثة وعشرون مليون وثمانمائة وثالثة وعشرون الف وستمائة واربعة وتسعون دينار عراقي) المبلغ ( 84,235,025اربعة وثمانون مليون ومئتان وخمسة وثالثون الف وخمسة وعشرون دينار
عراقي) تم تسوية كامل المبلغ ،المبلغ  66,098,114سدد بالكامل ،اما فيما يتعلق بباقي المبالغ فانهم مستمرين بالتسديد.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المورخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد ح 7207-2-والمؤرخ في  12آذار  2019كما يلي:
ان المبلغ الذي يخص سلف الغراض النشاط ( 105,612,160مائة وخمسة مليون وستمائة واثنا عشر الف ومائة وستون دينار عراقي) يخص السيد طالب خضر عن التضمين وهو مستمر بالتسديد
شهريا كقسط.
 سلف افراد عاملين ( 70,019,953سبعون مليون وتسعة عشر الف وتسعمائة وثالثة وخمسون دينارعراقي) يخص الموظف علي والي مهدي وهو مستمر بالتسديد بالقسط. سلف افراد عاملين ( 70,303,454سبعون مليون وثالثمائة وثالثة الف واربعمائة واربعة وخمسون دينارعراقي) عن تضمين السيد حميد عبد الزهرة وهو مستمر بالتسديد شهريا كقسط.غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة الحبوب
 -2التعاقد المباشر
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من عقود االرز وعقود الحنطة ،أن الشركة تقوم بالتعاقد بصورة مباشرة دون اللجوء الى أسلوب المناقصات ،معتمدة بذلك على قراري مجلس الوزراء
رقم  32لسنة  2012ورقم  56لسنة  2010والذي نص على تخول وزارة التجارة صالحية الشراء المباشر استثناءات من احكام المادة  4من تعليمات تنفيذ العقود الحكومة رقم  1لسنة  .2008مثال
على ذلك:
اسم الشركة المجهز
اميروبا
Admriceinc
Amirchand
اوالم

رقم العقد
18251
18252
18474
18255

تاريخ العقد
2016 /10 /11
2016 /9 /22
2016 /11 /30
2016 /11 /30

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة باعتماد أسلوب المناقصات في الشراء وذلك للحصول على عروض أسعار أفضل.
رد االدارة
ان األسعار التي تم االتفاق عليها باسلوب التفاوض المباشر تقل بشكل كبير عن األسعار التي تم عرضها من قبل الموردين بأسلوب المناقصات حيث بلغ متوسط الوفر للطن الواحد ما يقارب الخمسين
دوالر.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد ح 7207-2-والمؤرخ في  12آذار  2019كما يلي:
بخصوص عقود الرز المدرجة تم توجيه الدعوات للشراء المباشر يتم من خالل مكتب السيد الوزير قسم العقود العامة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة الحبوب
 -3شركة تابعة /الشركة العراقية الفيتنامية لتجارة االرز
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،تمتلك الشركة العامة لتجارة الحبوب مايزيد على  %50من الشركة العراقية الفيتنامية لتجارة االرز ،هذا ولم تقم الشركة خالل سنة  2016بعمل اي صفقة شراء من
الشركة حيث لم يتم الحصول على استثناء من مجلس الوزراء للتعامل مع الشركة التابعة مما ترتب عليه فوات جزء من االرباح التي كان من الممكن ان تحققها الشركة التابعة نتيجة احالة عطاءات االرز
عليها.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة منح الشركة استثناء لشراء االرز عن طريق الشركة التابعة بشرط الحصول على اسعار التزيد عن االسعار التي من الممكن الحصول عليها من الشركات اخرى.
رد االدارة
قامت الشركة بطلب استثناء للتعامل مع الشركة ولم يتم الموافقة على الطلب المقدم من الشركة من مركز وزارة التجارة حيث اصبح قسم العقود في مركز الوزارة هو المختص بتحديد الشركات التي يتم
التعاقد معها وإحالة العقود على الشركات.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد ح 7207-2-والمؤرخ في  12آذار  2019كما يلي:
فيما يخص الشركة العراقية الفيتنامية نشيركم الى قرار مجلس الوزراء /لجنة الشؤون االقتصادية المرقم س ل 131/والمؤرخ في  2018/2/5المعطوف على كتابنا المرقم  199والمؤرخ في
 2017/10/31حيث تم استثناء الشركة في عام .2017
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -1التعاقد بدون وجود التخصيص
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من حسابات ميزان المراجعة مايلي:
وجود حساب رقم ( 391مصروفات سنوات سابقة) بقيمة ( 164,795,501مائة واربعة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وخمسمائة وواحد دينارعراقي) يخص سنوات سابقة عن صرف
لتجهيز مفردات البطاقة التموينية الذين تم التعاقد معهم في سنوات سابقة بدون وجود التخصيص الكافي للتعاقد خالفا لقانون تنفيذ العقود لسنة  2014الذي ينص على انه اليجوز التعاقد دون أثبات األموال
الكافية والمخصصة لهذا الغرض.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة عند التعاقد على عقود مواد البطاقة التموينية المراد إنجازها إنه من الضروري أخذ بعين االعتبار العوامل المالية وإمكانية التنفيذ.
رد االدارة
انه تم التعاقد من قبل الوزارة بدون أخذ تخصيص مالي من الغذائية عن العقود وبالتالي اصبحت الشركة مطالبة بتسديد تلك االلتزامات وتم التوجيه من قبل المالية في حالة الصرف مستحقات اي شركات
تبوب على حساب مصروفات سنوات سابقة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله كما في كتابنا في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة في
الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
من خالل تدقيق ومراجعة اوليات المبلغ المشار اليه في التقرير اعاله لم يتبين صرف المبلغ على حساب مصروفات سنوات سابقة ح.391/
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -2قبول خطابات الضمان من مصارف ناكلة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عند االستفسار من قبل القسم القانوني حول ما اذا كان هنالك اي دعاوى تم رفعها سابقا على البنوك التي تقوم الشركة بالتعامل معها ومن خالل دراسة عينة من العقود
للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ،وجود خطابات ضمان مقبولة من مصارف تم توجيه دعاوي قضائية لها سابقا لعدم قيامها بتسديد مبلغ خطابات الضمان الصادرة ،حيث ان الشركة قامت بقبول
خطابات الضمان من مصرف أيالف األسالمي للعقود التالية على الرغم من وجود دعاوى قضائية سابقة متعلقة بمصادرة خطاب الضمان:
اسم المجهز
األتككككككككككككحككككككككككككاد
لككلصككككككككنككككاعككككات
الغذائية العراقية
األتككككككككككككحككككككككككككاد
لككلصككككككككنككككاعككككات
الغذائية العراقية
األتككككككككككككحككككككككككككاد
لككلصككككككككنككككاعككككات
الغذائية العراقية

رقم العقد
س27/

تاريخ العقد
2016/1/11

رقم خطاب الضمان
2015/317/901

تاريخ خطاب الضمان
2015/12/30

القيمة
141,219,450.000
دينارعراقي

طريقة التعاقد
الدعوة المباشرة

نوع المادة
سكر

309

2016/6/15

2016/83/901

2016/6/9

162,229,500,000
دينارعراقي

الدعوة المباشرة

سكر

886

2016/11/10

2016/197/901

2016/10/24

131,290,380,504
دينارعراقي

الدعوة المباشرة

سكر

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة باألمتناع عن قبول اي خطابات ضمان من قبل أي بنك له تاريخ سابق باألمتناع عن تسديد خطابات الضمان.
رد االدارة
اليعد المصرف متعثر حيث ان البنك المركزي العراقي يصدر تعاميم وبشكل دوري حول المصارف المتعثرة ،وال تعتبر المصارف المذكورة أعاله ضمن المصارف المتعثرة وفقا للبنك المركزي
العراقي.
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله كما في كتابنا في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني ،2019كان رد االدارة في
الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
ان قبول خطابات الضمان يعتمد على نشره البنك المركزي العراقي ونظرا لعدم وجود اي اشارة سلبية على مصرف ايالف االسالمي اليمكن رفض أي خطاب ضمان صادر من المصرف المشار اليه.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -3موقوفات المواد التموينية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود كميات مواد تموينية التالف ة وغير صالحة لالستهالك البشري في مخازن الشركة والموزعة في مواقع مختلفة في جمهورية العراق ونذكر منها على سبيل المثال
ال الحصر مايلي:
المادة
حليب اطفال
فاصوليا تركي
فاصوليا تركي
زيت طعام عالمات مختلفة
دهن الحياة

الموقع
الكرخ
ديالى
اربيل
ديالى
البصرة

الكمية
 5,131طن
188,520
647,485
 20,556لتر
29,790

قيمة المواد
 35,147دوالر
 207,372دوالر
 712,234دوالر
 26,620دوالر
 56,601دوالر

تاريخ االيقاف
2012/6/4
2010/3/14
2010/2/9
بال
بال

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بالعمل على تشكيل لجنة ألتمام أجراء تصفية المواد الموقوفة ومتابعة األجراءات بخصوص المواد التالفة والمنتهية الصالحية في مخازن الشركة.
رد االدارة
االتالف يحتاج الى مبالغ ضخمة ومن صالحيات الرئاسة فقط.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا كتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة في
الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
في ما يخص مادة حليب االطفال فقد تم شطبها واحالتها الى لجنة االتالف واثناء عملية االستالم واالتالف تبين بانه الكمية الموجودة في م.م .الكرخ غير مطابقة وتم احالتها الى اللجنة التحقيقية المركزية،
اما فيما يخص الفاصوليا وزيت الطعام االجراءات مستمرة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -4المطابقات المصرفية مع المصارف
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالمطابقات البنكية مع المصارف الحظنا مايلي:
 -1عدم قيام الشركة بأرفاق كشوفات البنك مع المطابقات البنكية ،حيث اكتفت الشركة بأرفاق كشوفات بنود التسوية فقط.
 -2ضمن المطابقات المصرفية صكوك معلقة من سنة ( 2015مطابقة مصرف الرافدين فرع المنصور  )57قيمتها ( 15,458,544خمسة عشر مليون واربعمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة
واربعة واربعون دينارعراقي).
 -3يتم التأخر في أعداد المطابقات المصرفية حيث الحظنا قيام الشركة بأعداد مطابقة مصرف الرافدين لشهر  2016/12/31فرع الصدر في  2017/3/5ومصرف الرافدين المنصور في 2017/3/1
ومصرف الرافدين القدس في .2017/2/26

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
 -1نوصي بضرورة العمل على أرفاق الكشوفات البنكية في المطابقات المصرفية ومعالجة المبالغ العالقة ومطابقة أرصدة الحسابات والوقوف على أسباب الفروقات وذلك لمزيد من إجراءات الضبط
والرقابة.
 -2العمل على تدوير أرصدة السنوات السابقة وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية.
 -3العمل على أعداد المطابقات البنكية بشكل دوري
رد االدارة
 -1كشف المصرف صعب تصويره وال نستطيع أرفاقه مع التسويات وتزويده الي جهة تقوم بطلبه النه نسخة أصل.
 -2يعود ذلك بسبب ان الحسابات لسنة  2013و  2014غير مصادق علها من ديوان الرقابة المالي األتحادي.
 -3يعود السبب في التاخر بأعداد التسويات البنكية بسبب تأخر أرسال كشف المبيعات الشهري من مراكز البيع بسبب تأخر الوكالء بقطع القوائم الخاصة بمفردات البطاقة التموينية ولحين أكتمال عملية
القطع يتم أعداد الكشوفات من قبل المراكز وارسالها للقسم المالي لغرض تنظيم قيود المبيعات.
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
المطابقات المصرفية مع المصارف (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
ان كافة كشوفات المصرف ترد الى شركتنا بنسخة واحدة فقط والتي يتم عملية التأشير عليها ويتم حفظها مع المطابقة ويتم تزويد الجهات الرقابية بالمطابقة فقط بناءا على طلبهم مع نسخة مصورة من
كشف المصرف بقدر االمكان لوجود صعوبة من استنساخ الكشف بسبب حجمه وكثرة صفحاته ومبالغة مع العرض بعدم وجود اي ممانعة من ت زويد اي جهة رقابية بالكشف حال طلبه بعد استحصال
الموافقات بذلك.
 -1بخصوص المبالغ الموقوفة لعام  2015والمشار اليها في مضمون المالحظة تم اجراء الالزم وتصفية المبالغ ضمن تدوير مطابقة عام  2015على عام .2016
 -2نود التوضككيح بأنه اليوجد هناك تأخير في انجاز المطابقات حيث تم اعتماد انجاز المطابقة خالل تقديم البيانات المالية (قيود المبيعات – قيود التسككوية – اعداد ميزان المراجعة الشككهري اثناء عملية
الغلق) ولكافة المبالغ التي يتم تثبيتها كموقوفات اولية ويتم بعدها اجراء الالزم بصكككددها بشككككل اصكككولي مما يتطلب بعض الوقت لغرض انجاز عملية المطابقة مع العرض بأنه تم اعداد المطابقات
حاليا اول بأول ضمن الفترة المحددة النجاز المطابقة الشهرية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -5وجود صكوك موقوفة في تسويات البنوك منذ سنوات سابقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالتسويات البنكية الحظنا مايلي-:
 -1يوجد في المطابقات المصرفية صكوك معلقة من سنة ( 2015مطابقة مصرف الرافدين فرع المنصور  )57قيمتها ( 15,458,544خمسة عشر مليون واربعمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة
واربعة واربعون دينار عراقي).
 -2يتم التأخر في أعداد المطابقات المصرفية حيث الحظنا قيام الشركة بأعداد مطابقة مصرف الرافدين لشهر  2016/12/31فرع الصدر في  2017/3/5ومصرف الرافدين المنصور في 2017/3/1
ومصرف الرافدين القدس في .2017/2/26

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة متابعة الصكوك الموقوفة واتخاذ االجراء المناسب فيما يتعلق بالصكوك الموقوفة لفترات تزيد عن  6أشهر بهدف إظهار الحسابات النقدية بصورة عادلة في البيانات المالية
الختامية والتي من شأنها ان تؤثر في تحديد السيولة النقدية الحقيقية للشركة .والعمل على أعداد المطابقات البنكية بشكل دوري.
رد االدارة
 -1يعود ذلك بسبب ان الحسابات لسنة  2013و  2014غير مصادق عليها من ديوان الرقابة المالي األتحادي ولم يتم تدوير األرصدة ،معالجة األرصدة العالقة حتى تاريخه وسيتم اجراء التسوية لكافة
الصكوك المثبتة في السنوات السابقة بعد المصادقة وأجراء القيود االفتتاحية.
 -2يعود السبب في التاخر بأعداد التسويات البنكية بسبب تأخر أرسال كشف المبيعات الشهري من مراكز البيع بسبب تأخر الوكالء بقطع القوائم الخاصة بمفردات البطاقة التموينية ولحين أكتمال عملية
القطع يتم أعداد الكشوفات من قبل المراكز وارسالها للقسم المالي لغرض تنظيم قيود المبيعات.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي :
بخصوص ماورد في مضمون المالحظة لم تتغيراالجابة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -6االمتناع عن توقيع العقد ومن ثم اعادة التفعيل
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وفقا لألحالة رقم ( )2195في  2016/6/28المصادق عليها من وزير التجارة تم اعادة تفعيل عقد ألحد المجهزين الذين امتنع عن توقيع العقد في عام  2014حيث
امتنعت شركة أوييس كروب/التركية عن توقيع العقد المرقم ( )508في  2014/12/30خالل مدة  15يوم ولم تتخذ الشركة اي اجراء قانوني بحق المجهز ،اال انه قد تم أعادة تفعيل العقد في
.2016/7/28

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة توقيع العقود خالل فترة  14يوم من تاريخ اإلحالة وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة ( 2008المادة  -7الفقرة ب.)20/
رد االدارة
أمتناع المجهز عن توقيع العقد كان بسبب أن المجهز لم يقبل بأن كافة األجور عند وصول الباخرة الى الميناء على المجهز كما ذكر في األحالة ،اال ان المجهز يريد بان تكون على الوزارة امتدت
المراسالت لمدة سنتين الى أن تم األتفاق على ان تكون على المجهز وتم الحصول على سعر اقل بفرق ( 120مائة و عشرون) دوالر لكل طن ،وتم أعادة تفعيل األحالة وتوقيع العقد.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
ان رقم االحالة الموجهة الى شركة آويس كروب ( )400وتاريخ تفعيلها هو  2016/8/4حيث تم تفعيلها بموجب االجتماع التداولي في  2016/6/30الوارد الى شركتنا بموجب كتاب قسم العقود العامة
المرقم بالعدد  1315والمؤرخ في  2016/7/28وتم توقيع العقد المرقم ( )508في  2016/9/28وان تاريخ فتح االعتماد المرقم ( )Iicusc1851316في  2016/10/5واليوجد هناك تاخير في
توقيع العقد .اما بخصوص عدم اتخاذ االجراءات القانونية بحق الشركة المجهزة كون الشركة المذكورة قد تحفظت على عبارة (محملة على ظهر الشاحنة) الواردة في االحالة ولعدم ذكرها في العرض
المقدم من قبلها وهذا ماورد في كتاب الشركة المجهزة المرقم  886والمؤرخ في  2014/12/28حيث هنالك مراسالت بين المجهز وشركتنا من جهة وبين شركتنا وقسم العقود من جهة اخرى لكي يتم
التوصل الحاصل ودي بين شركتنا والشركة المجهزة يحول دون اللجوء الى القضاء واستمرت تلك المراسالت حتى تفعيل االحالة بعد التفاوض مع الشركة المجهزة .والذي تمخض منه االجتماع التداولي
في  2016/6/3والذي اوصى بتفعيل الكمية السابقة البالغة ( )5000طن  %5والتي لم يترتب بموجبها اي اجراءات قانونية على الشركة المجهزة مع العرض ان ما تم اضافته على كتاب االحالة
الموجهة الى الشركة المجهزة هي عبارة (محملة على ظهر الشاحنة) هو لغرض فرض الغرامات مالية على الشركة المجهزة وتحمينا من تحميل شركتنا اعباء دفعها اال ان الشركة المجهزة رفضت ذلك
وكان الهدف من ذلك هو تحقيق المصالحة العامة وتجنب حدوث ضرر مالي على شركتنا باالضافة الى تجنب الغاء االعتماد وعدم االستفادة من التخصيص المالي دون االستفادة من تحقيق الهدف المرجو
منه وهو توفير مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها للمواطنين ضمن التوقيتات الزمنية.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -7أعادة تجديد األعتماد لفترات طويلة
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من عقود الشركة ،قيام الشركة بتجديد األعتماد المستندي لفترة تقارب السنة والنصف دون وجود عقد موقع مع الجهة المستفيدة من العقد (أمتنعت
شركة آويس كروب).

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بالعمل على غلق اإلعتمادات المستندية للعقود الغير متعاقد عليها أو منجزة بالكامل وإرجاع مبالغها المتبقية بأرصدة االعتمادات إلى خزينة الشركة من أجل اإلستفادة منها في احتياجات
الشركة األخرى.
رد االدارة
تمديد مدة األعتمادات تعود لمدير عام الشركة ،وقد قمنا بتمديد فترات األعتماد الى أن تم احالة األعتماد لشركة آويس كروب ،حيث انه اذا ما تم إعادة تمديد فان تخصيصات األعتماد سيتم سحبها من قبل
وزارة المالية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
ان رقم االحالة الموجهة الى شركة آويس كروب ( )400وتاريخ تفعيلها هو  2016/8/4حيث تم تفعيلها بموجب االجتماع التداولي في  2016/6/30الوارد الى شركتنا بموجب كتاب قسم العقود العامة
المرقم بالعدد  1315والمؤرخ في  2016/7/28وتم توقيع العقد المرقم ( )508في  2016/9/28وان تاريخ فتح االعتماد المرقم ( )Iicusc1851316في  2016/10/5واليوجد هناك تاخير في
توقيع العقد .اما بخصوص عدم اتخاذ االجراءات القانونية بحق الشركة المجهزة كون الشركة المذكورة قد تحفظت على عبارة (محملة على ظهر الشاحنة) الواردة في االحالة ولعدم ذكرها في العرض
المقدم من قبلها وهذا ما ورد في كتاب الشركة المجهزة ذي العدد  886في  2014/12/28حيث هنالك مراسالت بين المجهز وشركتنا من جهة وبين شركتنا وقسم العقود من جهة اخرى لكي يتم
التوصل الحاصل ودي بين شركتنا والشركة المجهزة يحول دون اللجوء الى القضاء واستمرت تلك المراسالت حتى تفعيل االحالة بعد التفاوض مع الشركة المجهزة.
والذي تمخض منه االجتماع التداولي في  2016/6/3والذي اوصى بتفعيل الكمية السابقة البالغة ( )5000طن  %5والتي لم يترتب بموجبها اي اجراءات قانونية على الشركة المجهزة مع العرض ان
ما تم اضافته على كتاب االحالة الموجهة الى الشركة المجهزة هي عبارة (محملة على ظهر الشاحنة) هو لغرض فرض الغرامات مالية على الشركة المجهزة وتحمينا من تحميل شركتنا اعباء دفعها اال
ان الشركة المجهزة رفضت ذلك وكان الهدف من ذلك هو تحقيق المصالحة العامة وتجنب حدوث ضرر مالي على شركتنا باالضافة الى تجنب الغاء االعتماد وعدم االستفادة من التخصيص المالي دون
االستفادة من تحقيق الهدف المرجو منه وهو توفير مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها للمواطنين ضمن التوقيتات الزمنية
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -8تلكؤ في التجهيز
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق ب عينة من عقود البطاقة التموينية أن المدد اإلضافية الممنوحة للشركات المتعاقد معها لتنفيذ العقود تتجاوز في بعض الحاالت مدة التنفيذ العقد االصلية ،إن
سبب ذلك هو عدم وجود نص في التعليمات يحدد سقف زمني للمدد اإلضافية التي يمكن أن تمنح في بعض العقود إذا تطلبت الحاجة لذلك.
إن عدم وجود سقف زمني يحدد نسب المدد االضافية من شأنه إعطاء فرصة الستغالل تلك الثغرة في التعليمات ،وبالتالي تعطيل تنفيذ المشاريع بشكل كبير وعدم أستغالل موارد الدولة حسب ما هو
مخطط ،واألمثلة االتية تمثل عينة تم مالحظتها من خالل مراجعة بعض العقود.
المجهز
Gemona
Florea

عقد
 680تاريخ 2015/10/15
 566تاريخ 2015/9/10

مدة العقد
 60يوم
 90يوم

مدة التمديد
 40يوم
 45يوم

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي لجنة الشؤون األقتصادية لمجلس الوزراء بالتوجيه لتعديل التعليمات السارية بخصوص المدد اإلضافية عند التعاقد لكي يتم تحديد سقف زمني لها ،كأن تكون بنسبة التتجاوز %25من مدة العقد
األصلية.
رد االدارة
تم الحصول على موافقات مجلس الوزراء /اللجنة االقتصادية على منح الشركتين المجهزتين فترات تمديد بموجب كتبهم المرقمة (س.ل 650 /في  ،)2016/12/28حيث تم منح الشركة  floreaو
 Germonaفترات تمديد  45يوم و  40يوم على التوالي ،وقد تم احتساب غرامات تأخيرية على المجهزين وتم استقطاع ما قيمته ( 1,116,048مليون ومائة ستة عشر الف وثمانية واربعون دوالر
امريكي) و ( 31,867واحد وثالثون الف وثمانمائة وسبعة وستون دوالر امريكي.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
تم استحصال موافقة مجلس الوزراء /لجنة الشؤؤن االقتصادية بموجب الكتاب المرقم (س.ل )650/والمؤرخ في  2016/12/8على استثناء الشركتين المشار اليهما في التقرير انفا من تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014كون طلب التمديد المقدم من الشركتين خارج المدة المحددة والبالغة ( )15يوم من تاريخ نشوء السبب استنادا للضوابط رقم (/6ثانيا/3/أ).
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -9عدم وجود تقارير يومية بالكميات المستلمة
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من عقود الشركة ،عدم قدرة الشركة على معرفة وتحديد مدى التزام المجهز باأليفاء بالتزاماته التعاقدية بالكميات التعاقدية للفترات الزمنية المتعاقد
عليها فعلى سبيل المثال ال الحصرعقد س 27/يلزم العقد المجهز بتسليم كمية  5,000طن يوميا وعند مراجعتنا ألستالمات الشركة في المناطق المختلفة تعذر علينا معرفة ما اذا كان المجهز ملتزم بهذا
الشرط.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بضرورة أعداد تقارير موحدة بالكميات المستلمة في المناطق المختلفة بالكميات المستلمة بشكل يومي تفاديا للتأخر في أكتشاف اي فروقات.
رد االدارة
يتعذر علينا معرفة األستالمات اليومية وذلك بسبب محددات خارجة عن سيطرتنا كون الكميات تسلم الى العديد من المواقع ضمن جمهورية العراق ونذكر من هذه المحددات على سبيل المثال يتم تزويدنا
مرتين شهريا فقط بالكميات المستلمة باألضافة الى المحددات التكنلوجية كعدم ربط الحواسيب في الشركة مع المخازن.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
بخصوص العقد المرقم س 27/في  2016/1/11ان كمية العقد هي ( )25,000طن قسمت على مدة فترة التجهيز البالغة ( )45يوم من تاريخ توقيع العقد فيكون المعدل ( )5,000طن يوميا مع العرض
ان الشركة المجهزة (شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودة) قد اوفت بالتزاماتها التعاقدية ضمن الفترة آنفة الذكر وبالتالي ان وضع المعدل ضمن فقرات العقد هي فقط لضمان انسيابية استالم المادة
من قبل المواقع.
مستوفية
غير مستوفية

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

برايس وترهاوس كوبرز| 97

تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -10عقارات متنازع عليها ومملوكة من قبل الغير
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود منشآت و أراضي تابعة للشركة اال انها مملوكة للغيرونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر مايلي:
المحافظة
صالح الدين
واسط

رقم القطعة المساحة طبيعة االشغال
 25 4858/10دونم مخازن+أدارة الفرع
 40 1051/2دونم مجمع مخزني  27مسقفات /19قاعة مبردة دائرة شركتنا
( )2دائرة الرقابة للتجارة تجارة السيارات

عادية ملكيتها
الشركة العامة لتجارة المواد االنشائية
الشركة العامة لالسواق المركزية

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بتحويل سندات ملكية تلك المنشآت واألراضي لصالح الشركة لدى دائرة التسجيل العقاري.
رد االدارة
يجرى العمل على رفع قضايا السترداد ملكية تلك المنشأة واألراضي.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
ان شركتنا لها حصة مشتركة مع بقية شركات الوزارة للعقارات المشار اليها في مضمون التقرير بموجب محضر اللجنة الفنية والقانونية المرقم  173لسنة  2008لم تسجل وقد تم تشكيل لجنة من قبل
شركتنا لغرض تسجيل الحصص المشتركة في دائرة التسجيل العقاري مع بقية شركات الوزارة.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -11عقارات متجاوز عليها من قبل الغير
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود منشآت وأراضي تابعة للشركة اال انها مستخدمة من قبل الغير ونذكر منها على سبيل المثال:
المحافظة
مجمع مخازن االمام علي
مجمع مخازن االمام علي
نينوى(قطعة ارض)
البصرة(قطعة ارض)
المشتل/قطعة المعلمين
الحماميات
قسم الشحن والنقل /المجزرة القديمة

رقم القطعة
7098/1
6980/1
1016/7
6/2
8890/3
406/1
19/4

المساحة
 41دونم
 4دونم
 10أولك
 19دونم
 6دونم
 69دونم
 120دونم

طبيعة االشغال
متجاوز عليها من قبل مواطنين
متجاوز عليها
متجاوز عليها من قبل كنيسة المشرق
متجاوز عليها من قبل مواطنين
متجاوز على دونم من قبل وزارة الصحة
متجاوز عليها من قبل موظفين
متجاوز عليها من قبل اهالي الشاحنات في الموقع

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بأتخاذ األجراءات القانونية ألزالة التجاوزات أو تنظيم عقد تجاري بين الشركة واألطراف األخرى.
رد االدارة
فيما يتعلق بمجمع األمام فانه يوجد دعوى قضائية لم يتم البت فيها بعد ،كما لم يتم اتخاذ اي أجراء لمحافظة نينوى كونها منطقة ساخنة ،اما فيما يتعلق بمحافظة البصرة تم التريث باألجراءات بقرار من
قبل مجلس الوزراء ،تم توجيه دعوى قضائية على دائرة صحة بغداد/الرصافة.
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
بخصوص القطعة المرقمة  7098/1و  6980/1في مجمع االمام علي (ع) وقسم الشحن والنقل تم اقامة دعوى قضائية بحق المتجاوزين لدى محكمة تحقيق مدينة الصدر والزالت االجراءات القانونية
مستمرة بحق المتجاوزين ،اما بخصوص القطعة المرقمة  8890/3المشتل/حي المعلمين المتجاوزين عليها من قبل دائرة صحة بغداد وكذلك من قبل المواطن (فارس عطية محمد) تم اقامة عدة دعاوى
قضائية منع معرضة وكذلك تم اقامة دعوى اجر المثل واخرها الدعوى المرقمة /230ب 2018/ضد صحة بغداد وتم كسب الدعوى لصالح شركتنا ،اما بخصوص دعوى اجر المثل ضد المتجاوز
(فارس عطية محمد) المرقمة بالعدد /1248ب 2018/الزالت منظورة امام محكمة بغداد الجديدة ،اما بخصوص البناية المتجاوز عليها في مجمع مخازن التاجي بالقطعة المرقمة  406/1م 27قد تم
توجيه انذار بحق المتجاوزين من قبل شركتنا والصادرمن دائرة الكاتب العدل في الكرخ المرقم بالعدد  20930السجل  104في . 2018/6/27
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
 -12المشاريع األستثمارية
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود مشروع أنشاء بناية جديدة لمقر الشركة في ساحة مظفر متوقف منذ سنة  2010حيث تم سحب المشروع من المجهز ويوجد دعاوى قضائية قائمة من المقاول
على الشركة ولم يصدر حكم نهائي بها.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة إتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات المتلكئة بتجهيز كافة فقرات العقد المتفق عليه وذلك بأن يتحمل المجهز األضرار الناتجة عن عدم التزامه بفقرات العقد ،كذلك طلب إداراج
المجهزين أو الشركات في القائمة السوداء ،وغيرها من اإلجراءات المترتبة نتيجة اإلخالل ببنود العقد وذلك ما تم اإلشارة اليه في تعليمات تنفيذ العقود في الفصل التاسع والعاشر من تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم  2لسنة .2014
رد االدارة
لم يتم معالجتها قانونيا وفق القرار  347كون ان المشروع متوقف قبل أصدار هذا القرار حيث تم سحب المشروع من المقاول في  2010/7/14بسبب تجاوز الفترة تلكأ المقاول في األنجاز حيث ان
فترة العقد تمتد لمدة سنتين ونصف وتجاوز المقاول نصف هذه المدة دون أنجاز اي نسبة تذكر أضافة الى ذلك تم سحب المشروع من المقاول ويوجد دعوى قضائية قائمة من المقاول على الشركة وتم
البت فيها لصالح الشركة ،والشركة بصدد رفع دعوى على المجهز باألضرار الناجمة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  5تشرين الثاني  2018والحقا في كتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا في كتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد
االدارة في الكتاب ذو العدد  24874والمؤرخ في  12كانون األول  2018كما يلي:
تم سحب العمل بمشروع انشاء بناية لمقر الشركة في ساحة مظفر من المقاول (شركة حضرموت) بعد تلكؤ الشركة بالعمل واصدر مجلس ادارة الشركة قرار سحب العمل ونرفق اليكم قرار الحكم المرقم
بالعدد /2013/1986س 2018/2المؤرخ في  2018/8/7الصادر من مجلس القضاء االعلى  /رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية /الهيئة االستئنافية الثانية.
مستوفية
غير مستوفية
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وزارة الصحة
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وزارة الصحة
 -1وجود مواد منتهية الصالحية ولم يتم تسوية اوضاعها مع الموردين
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقود شركة كيماديا تبين لنا وجود عدة مواد منتهية الصالحية ،وبحسب عقد الشركة مع الموردين يوجد بند يتيح لشركة كيماديا إعادة المواد المنتهية المفعول
للمورد .وحتى تاريخ التدقيق في شهر نيسان  2017لم يتم التوصل إلتفاق مع الشركات حول إسترجاعها ،نتيجة لخالفات مع الموردين ،وتم االطالع على المفاتحات مع الموردين.
والجدول التالي يبين تفاصيل العقود ذات المواد التالفة:
رقم العقد

قيمة العقد (بالدوالر االمريكي )

قيمة المواد التالفة (بالدوالر االمريكي)

إسم الشركة  /المورد

سبب التلكؤ

3-2010-466
71-2010-495-P
71-2010-495-N
83-2010-460- R1-2
82-2013-83
83-2010-536
82-2007-605

480,331
352,944
352,944
388,216
428,936
74,722
1,166,708

288,715
10,070
92,644
21,306
13,188
6,075
16,728

Urotech
Plastilab
Plastilab
Cook Medical
Bard
Cook Medical
Muna AL-Zbin

مواد منتهية الصالحية
مواد منتهية الصالحية
مواد منتهية الصالحية
مواد منتهية الصالحية
مواد منتهية الصالحية
مواد منتهية الصالحية
مواد منتهية الصالحية

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الشركة بضرورة التنسيق بين المراكز الطبية والمستشفيات بهدف التحويل بين المراكز حسب الحاجة بهدف تجنب انتهاء صالحية المواد كما نوصي الشركة بتفعيل المتابعة مع الموردين اعاله
لتسوية المبالغ .ان مسؤولية اعداد التقارير بالكميات التي يمكن ان تنتهي صالحيتها تقع على عاتق المشرف المسؤول عن كل مركز طبي.
رد االدارة
تم اجراء مفاتحات مع الموردين بهدف اعادة توريد المواد للموردين ،علما ان بعض الموردين طالبوا بعملية تقييم لتحديد اسباب انتهاء صالحية المواد.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  7تشرين الثاني  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد ش.أ.م 3630/5/12/1/والمؤرخ في  24شباط  2019كما يلي:
نرفق لكم ربطا جدول يوضح اجراءات قسم المستلزمات الطبية في شركتنا بخصوص العقود المدرجة بمضمون مالحظتكم مع كافة االوليات .بالنسبة للعقد ( )83/2010/536نود اعالمكم بأنه توجد
دعوة قيد جمع االوليات لغرض اقامتها تتعلق بمواد منتهية المفعول.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة الصحة
 -2عقود استيراد محارق غير مطابقة لبلد المنشأ
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقود شركة كيماديا – قسم الهندسة ،الحظنا وجود عقود مستمرة عقد رقم ( ) 435- 2008-77من عام  ،2008عند التدقيق تبين انه عقد مع شركة
 Britannia Medical Ltdويخص مشتريات محارق نفايات للمستشفيات  508محرقة وببلد منشأ فرنسي ،وعند استالم أول دفعة ( 240وحدة) تبين ان حجم المحارق غير مطابق وأن بلد المنشأ
صيني ،وان الشركة لم تلتزم ببنود الصيانة والتركيب.
رقم العقد
77-2008-435

مبلغ العقد بالدوالر
اسم الشركة
14,571,150 Britannia Medical

تاريخ توقيع العقد
2008/05/12

مدة العقد
 4أشهر من تاريخ العقد

وبناء على شروط العقد ،تقرر تحميل المورد مصاريف اضافية (اعالن ،طوابع ،ايفاد وتدريب) باجمالي مبلغ ( 928,179تسعمائة وثمانية وعشرون الف ومائة وتسعة وسبعون) دينار مضافا الى قيمة
العقد االساسية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة اتخاذ االجراء الالزم نتيجة االخالل ببنود العقد.
رد االدارة
تم احالة العقد للدائرة القانونية بهدف مطالبة المورد باالضرار نتيجة االخالل بشهادة المنشأ وارسال مواد غير مطابقة للمواصفات.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  7تشرين الثاني  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد ش.أ.م 3630/5/12/1/والمؤرخ في  24شباط  2019كما يلي:
نود اعالمكم بأنه هناك دعوة قضائية بخصوص العقد صدر فيها قرار ضد شركتنا يلزمنا بمبلغ مليون وستمائة الف دوالر والتزال منظورة امام محكمة التمييز االتحادية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الصحة
 -3مواد فاشلة بالفحص -شراء مواد تخدير
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالعقد المرقم ( )64-2011-93لشركة ميس الريم السعودية لشراء مواد تخدير باجمالي مبلغ ( 34,000اربعة وثالثون الف دوالر) تبين انه بناءا على
قرار لجنة الخبراء هناك مواد قيمتها ( 20,000عشرون الف دوالر) فشلت بالفحوصات المختبرية.
قامت الشركة باحالة العقد للدائرة القانونية التخاذ الالزم واستقطاع المبلغ من الشركة الموردة ،وحتى تاريخ التدقيق شهر نيسان  2017لم يتم تسوية القضية مع الشركة الموردة.
رقم العقد
93-2011-64

اسم الشركة
ميس السعودية

مبلغ العقد بالدوالر
34,632

تاريخ توقيع العقد
2011/06/20

مدة العقد
شهرين من تاريخ العقد

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة متابعة االجراءات القانونية الالزمة للحفاظ على حقوق الشركة.
رد االدارة
تم مفاتحة الشركة بهدف ارجاع المواد الفاشلة بالفحص وخصم قيمتها من ذمة المورد ولم يتم الرد من قبل المورد حتى تاريخ زيارتنا ،وبحسب كتاب رقم  378المؤرخ في  2017/1/24الصادر من
قبل الدائرة القانونية للشركة توضح ان الدعوى المقامة التزال قيد المرافعة ولم يصدر فيها قرار بعد.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  7تشرين الثاني  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد ش.أ.م 3630/5/12/1/والمؤرخ في  24شباط  2019كما يلي:
نود اعالمكم بأنه توجد دعوة قضائية صدر فيها قرار لصالح شركتنا ضد الشركة السعودية ،وتم استقطاع مبلغ الدين من المستحقات المالية للشركة استنادا الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56
لسنة  1977/وسيتم فتح اضبارة تنفيذية بمبلغ الفائدة القانونية مع مبلغ المصاريف القضائية لعدم وجود مستحقات تغطي هذه المبالغ.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الصحة
 -4وجود صكوك موقوفة في تسويات البنوك منذ سنوات سابقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالمطابقات الخاصة بحسابات المصارف وجود صكوك معلقة منذ سنوات سابقة ،وينص القانون على ان اي صكوك مضى على اصدارها مدة تزيد عن 6
أشهر تعتبر الغية ويجب الغائها في دفاتر الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) .علما بأن هذه الصكوك ال تزال عالقة وتعود لسنوات سابقة ،2012 ،2013 ،2014 ،2015
.2009 ،2010 ،2011
يبين الجدول التالي المعلقات بين حسابات المصارف بين كشوفات الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية وكشوفات المصرف بالدينار العراقي.
المصرف

الرصيد في كشف المصرف

مصككككككككككرف الككككرشككككككككككيككككد191,366,399,778 -
دينارعراقي
مصكككككككككككرف الككككرافككككديككككن59,945,056,208 -
دينارعراقي

الرصيد في سجالت الشركة

المعلقات

190,601,960,222

764,439,556

59,267,712,167

677,344,041

المبلغ العائد لشككككيكات معلقة أجمال شكككيكات موقوفة حديثة
 +قديمة
أكثر من  6أشهر
1,041,194,482
17,724,553
119,586,600

689,133,556

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة متابعة الصكوك الموقوفة واتخاذ االجراء المناسب فيما يتعلق بالصكوك الموقوفة لفترات تزيد عن  6اشهر بهدف اظهار الحسابات النقدية بصورة عادلة في البيانات المالية
الختامية والتي من شأنها ان تؤثر في تحديد السيولة النقدية الحقيقية للشركة.
رد االدارة
تعتبر االدارة بان االجراء غير مهم.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  7تشرين الثاني  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد ش.أ.م 3630/5/12/1/والمؤرخ في  24شباط  2019كما يلي:
نود اعالمكم فيما يخص مصرف الرشيد مدينة الطب ح 532/تم تصفية اكثر الشيكات الموقوفة والمبلغ المتبقي ( 951,041تسعمائة وواحد وخمسون الف وواحد واربعون دينار عراقي فقط) الغير
مازالت المتابعة مستمرة من قبل القسم المالي لتصفية المبلغ المتبقي
اما مصرف الرافدين /الحي العربي ح 8958/تم تصفية اكثر الشيكات الموقوفة والمبلغ المتبقي ( 29,443,832تسعة وعشرون مليون واربعمائة وثالثة واربعون وثمانمائة واثنين وثالثون دينارعراقي)
ومازالت المتابعة مستمرة من قبل القسم المالي لتصفية المبلغ المتبقي.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :وزارة الصحة
 -5عدم حسم مشاريع انشاء مستشفيات متعددة السعات وفقا لقرار مجلس الوزراء قرار رقم 347
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقود وزارة الصحة وجود عقود مع شركات لغايات انشاء مستشفيات متعددة السعات ،علما ان نسبة األنجاز لهذه العقود متدنية ،ووفقا لقرار مجلس الوزراء
رقم ( )347قرار رقم (-5أ) يجب أن يتم تسويتها وبعد تثبيت ذرعة واقع الحال لألعمال المنجزة والمواد غير المستلمة وبعد األتفاق مع الطرف الثاني على االنهاء يتم معالجة محاور التعاقد حسب شروط
قرار مجلس الوزراء اما في حالة التراضي أو عدم موافقة الطرف الثاني على تسوية وفق قرار (-5ب) .لم يتم إعداد استمارات تسوية لتثبيت ذرعة واقع الحال إما لوجود مشاكل مالية أو مشاكل مع
المنفذ ،باألضافة الى وجود مناطق خارج سيطرة الحكومة.
أدناه جدول يوضح تفاصيل العقود ونسبة االنجاز لغاية فترة التدقيق في شهر نيسان :2016
شرررررركة يونفيرسرررررال اجارسررررران التركية الكلفة (دوالر امريكي)
TUA
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  400سكككرير في 145,000,000
الكوت
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  100سكككرير في 35,000,000
الدجيل
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  100سكككرير في 35,000,000
الطوز
شركة الجي وهيرتز التركية
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  400سكككرير في 145,000,000
كركوك
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  300سكككرير في 104,980,000
كربالء
شركة  GMSااللمانية
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  400سكككرير في 145,000,000
المثنى
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  100سكككرير في 40,000,000
الدور
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  100سكككرير في 40,000,000
سامراء
شركة المناهج للمقاوالت
إنشاء مستشفى سعة  200سرير في القائم 75,000,000
إنشكككاء مسكككتشكككفى سكككعة  200سكككرير في 75,000,000
حديثة
إنشاء مستشفى سعة  200سرير في هيت 75,000,000

المبلغ المصروف

تاريخ المباشرة

تاريخ األنجاز المتوقع (المعدل)

نسبة االنجاز

43,358,909

2011/09/28

2015/04/28

%30.78

9,747,311

2011/09/28

2015/05/04

%30.78

10,651,952

2011/09/28

2015/06/10

%30.7

35,731,958

2011/08/23

2015/10/09

%25.46

26,398,878

2011/08/23

2015/08/29

%29.10

37,113,856

2011/09/28

2015/01/12

%26

11,195,603

2011/09/28

2014/12/05

%29.50

13,283,050

2011/09/28

2014/11/11

%34.50

35,442,930
39,427,095

2011/08/23
2011/08/23

2015/03/13
2015/03/14

%56.59
%56.48

39,718,320

2011/08/23

2015/03/15

%57
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تابع :وزارة الصحة
عدم حسم مشاريع انشاء مستشفيات متعددة السعات وفقا لقرار مجلس الوزراء قرار رقم  -347الوزارة (تتمة)
التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم  347يجب ايقاف المشاريع ذات النسب المتدنية واثبات واقع الحال وانهاء العقود بالتراضي بين الطرفين .اضافة الى استرجاع خطاب الضمان حسن التنفيذ وتصفية
حساب السلف التشغيلية وتحديد المستحقات المتبقية.
رد االدارة
بناء على رد االدارة ،فان الوزارة في مرحلة اجراء تسويات مع المقاولين ،وان ردود الشركة كما يلي:
 -1شركة يونيفرسال :تم مفاتحة الشركة لغرض اكمال اجراءات التسوية ( تم مفاتحة المقاول والمهندسين لغرض اعداد ذرعة واقع الحال).
 -2شركة الجي وهيرتز :ابدت الشركة رغبتها بانهاء العقود بالتراضي وتم مفاتحة المهندسين والمقاول لغرض تهيئة ذرعة واقع الحال.
 -3شركة  GMSااللمانية :ابدت الشركة رغبتها بتجميد العمل في المشروع حسب كتاب المرقم  88في .2016/6/30
 -4شركة المناهج للمقاوالت :تم توقيع محضر تفاوض مع الشركة على تجميد العمل وتم مصادقة محاضر التفاوض بموجب قرارها رقم  14في .2016/6/7

المتابعة
-1
-2
-3
-4
-5
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

وجود مواقع تقع في مناطق خارج السيطرة وعدم أمكانية دخول تلك المواقع لوجود مخلفات حربية.
توقف العمل في هذه المشاريع أدى الى قيام الشركات بسحب كوادرها الهندسية مما أثر على إجراء ذرعات واقع حال التي يجب ان تكون مشتركة مع الشركات.
وجود مشاكل فنية كون هذه المشاريع تنفذ بأسلوب تسليم مفتاح وهي مشاريع عمالقة ووجود فقرات عمل منفذة بصورة جزئية (غير كاملة) مما يصعب احتساب كلفتها.
نتيجة لفترة التوقف الطويلة لجأت بعض الشركات الى المحاكم المختصة لغرض فسخ العقد.
بعد االنفراج في االزمة المالية حاليا تعمل دائرتنا على إعادة العمل بهذه المشاريع حيث تم اتخاذ االجراءات التالية-:
مشاريع إنشاء مستشفى سعة  200سرير في االنبار /االقضية (هيت -حديثة -القائم)-:
تم مفاتحة وزارة البيئة /دائرة شؤون األلغام الجراء المسح على تلك المشاريع للتأكد من خلوها من المخلفات الحربية بغية دخول المواقع من الشركات واللجان الفنية واستئناف العمل.
تشكيل لجان مشتركة من قبل دائرة الصحة في االنبار والشركة المنفذة لغرض جرد االضرار واالندثار في المواقع والمباشرة بالعمل.
مشروع إنشاء مستشفى سعة ( )400سرير في المثنى-:
تم سحب العمل من الشركة لتجاوز الغرامات التاخيرية الحد المتفق عليه في العقد واستنادا للتعليمات والضوابط الخاصة بذلك وتلبية لمطالب المتظاهرين يجري حاليا التنسيق مع الجهات العليا
المعنية في بحث امكانية أعادة العمل في المشروع.
مشروع إنشاء مستشفى سعة  100سرير في صالح الدين /االقضية (الدور – سامراء)-:
بعد تخصيص مبالغ لغرض استئناف العمل فقد تم عقد اجتماع مع الشركة المنفذة لمناقشة امكانية تجاوز المعوقات والمشاكل وفق االلية التي حددتها وزارة التخطيط واستئناف العمل بعد أطالق
التخصيصات.
مشاريع إنشاء مستشفى سعة  400سرير في كركوك ومستشفى سعة  300في كربالء-:
قدمت الشركة دعوى للمحكمة تطلب فيها فسخ العقد ولعدم مراجعة مخول الشركة الى وزارتنا منذ فترة طويلة تم مفاتحة السفارة التركية لغرض حضور ممثلي الشركة للتباحث في إمكانية
سحب الدعوى واستئناف العمل بعد توفر التخصيصات المالية.
مشاريع إنشاء مستشفى سعة  400سرير في واسط ومستشفى سعة  100سرير في صالح الدين  /االقضية (الدجيل و الطوز)-:
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 بعد االتفاق مع الشركة على إنهاء العقد بالتراضي اعترضت الشركة على نسبة االنجاز التي حددتها الجهة المعنية بالموضوع في وزارتنا وقد لجأت الى المحاكم المختصة إلجراء كشفمستعجل لتحديد نسبة االنجاز لغرض إنهاء العقد بالتراضي مع الشركة وبعد تخصيص مبالغ للمشاريع تم عقد اجتماع مع الشركة لمناقشة إمكانية استئناف العمل ودراسة جميع المشاكل
والمعوقات.
ثانيا -:صدور األمر الديواني المرقم ( )63لسنة  2019والذي تم بموجبه تكليف اللجنة المشكلة باألمر الديواني ( )45لسنة  2018اليجاد حلول للمعوقات والمشاكل المتعلقة بإكمال المستشفيات
أعاله.
ثالثا -:فيما يخص الفقرة ( )2من كتابكم أنفا الخاص بمشروع انشاء مستشفى سعة  300سرير في كربالء نود أن نبين انه لم يتم إجراء اي تسوية بين اللجنة المركزية والمقاولين ،فقد تم استحصال
الموافقة المبدئية من قبل اللجنة المركزية على االتفاق بتجميد العمل في الموقع كبداية إلجراء التسوية ولم تكمل إجراءات التسوية.
رابعاً -:بخصوص بقية المشاريع الواردة في كتابكم فبإمكانكم التنسيق مع الدوائر الصحية المشار اليها ازاء كل مشروع في الجدول ادناه-:
ت
1
2
3
4
5
6
7

اسم المشروع
إنشاء مقر قطاع التاجي للرعاية الصحية االولية
إنشاء بناية استثمارية في مستشفى المدائن العام
تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم
بناء وحدات منسق تدرن مع توفير متطلباتها – نينوى
بناء وحدات منسق تدرن مع توفير متطلباتها – كركوك استراتيجية التخفيف من الفقر
إنشاء وتجهيز طبي وتأثيث مراكز صحية عدد3/
توفير أجهزة ومعدات متعددة االغراض – أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر في كركوك

دائرة الصحة المعنية بالمشروع
بغداد /الكرخ
بغداد /الرصافة
بغداد /الكرخ
نينوى
كركوك
نينوى
كركوك

مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الصحة
 -6عدم تثبيت معالجة العقود المستمرة الخاضعة لسيطرة الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  347مع وزارة التخطيط كمرحلة نهائية
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،الحقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في  2015/9/22بشأن وضع ضوابط الالزمة لتنفيذ قرار المجلس المرقم ( )347لمعالجة آلية الدفع للمشاريع األستثمارية المستمرة
الخاضعة لسيطرة الحكومة .بحسب قرارات مجلس الوزراء يتطلب وضع الضوابط الالزمة ومنح مدة توقف تام لجميع العقود والتعهد بعدم المطالبة بأي مبلغ للتعويض ،وذلك بعد تثبيت ذرعة واقع
الحال .ومن خالل المراجعة لعينات عقود مستمرة ذات النسب األنجاز المتدنية لمتابعة اجراءات تنفيذ العقود تم مالحظة ان معظم العقود تم اجراء تسويات بين اللجنة المركزية والمقاولين ولم يتم تثبيت
أي منها مع وزارة التخطيط كخطوة أخيرة .مدرج عينة من عقود المستمرة للمشاريع الخاضعة لسيطرة الحكومة:
قيمة العقد (مليون دينارعراقي )
اسم المشروع
2,085,121
إنشاء مقر قطاع التاجي للرعاية الصحية االولية -بغداد
إنشككاء مسككتشككفى والدة اطفال سككعة  300سككرير مع التأثيث 24,234
والتجهيز في كربالء
2,355
إنشاء بناية استثمارية في مستشفى المدائن العام
تهيئة المواقع البديلة وهدم وانشكككككككاء المرحلة الثانية لتطوير 26,993
مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم

التفاصيل
نسبة إنجاز المشروع  %41وتاريخ االنجاز التعاقدي في 2015/3/23
نسبة إنجاز المشروع  %30وتاريخ االنجاز التعاقدي في 2015/8/29
نسبة إنجاز المشروع  %12وتاريخ االنجاز التعاقدي في 2014/3/7
نسبة إنجاز المشروع  %11وتاريخ االنجاز التعاقدي في 2017/2/20

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
 -1ان لجنة معالجة المشاريع قد انجزت االمور المتعلقة بها وتم مصادقتها من قبل اللجنة المركزية في وزارة الصحة وهذا ما اشار اليه التقرير اعاله.
 -2تم ارسال كافة استمارات التسوية من قبل وزارة الصحة الى وزارة التخطيط الجراء الالزم عليها من قبلهم.
 -3تم اجراء عدة مخاطبات بين وزارة التخ طيط ودائرتنا ومن خالل وزارة الصحة تتعلق بتوحيد البيانات بين ماهو مثبت في استمارات التسوية والمواقف المرسلة من قبل وزارة الصحة الى
دائرة القطاعات في وزارة الصحة.
 -4اشارة الى كتاب وزارة الصحة  /البيئة  /مكتب الوكيل االداري – قسم العقود ذي العدد  21451أ في  2019/4/7والمعطوف على كتاب وزارة التخطيط ذي العدد  7732في 2019/4/1
والمتضمن حضور ممثل عن دائرتنا للتداول حول االستمارات الخاصة بمشاريع المعالجة وفق قرار مجلس الوزراء المرقم  347لسنة .2015
 -5تم زيارة وزارة التخطيط بتأريخ  2019/5/7للتداول حول الموضوع مدار البحث آنفا وتم ابالغنا بأن الموظف المسؤول خارج محافظة بغداد علما انه تم تثبيت ذلك بمطالعة رسمية.
رد االدارة
حسب رد االدارة ،لم تستلم الوزارة اي مخالصات من نفس المديريات مثل الكرخ والرصافة وان التأخير سببه المديريات والمقاولين ،وبمجرد حصول الوزارة على هذه البيانات سيتم توريدها لوزارة
التخطيط للحصول على تسوية نهائية وتثبيت العقود.
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تابع :وزارة الصحة
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  4آذار 2019لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :وزارة الصحة
 -7عدم اعتماد المعالجات الخاصة بالمشاريع غير الخاضعة لسيطرة الحكومة حسب قرار مجلس الوزراء 347
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود عقود غير خاضعة لسيطرة الحكومة لم يتم إجراء معالجتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( .)347بموجب هذا القرار يجب على الوزارة إنهاء العمل
بالتراضي كما يلي:
خصم قيمة العمل المنجز من السلفة التشغيلية ،واسترجاع المتبقي والغاء خطاب الضمان وارجاعه للطرف الثاني مع التقيد بباقي التعليمات حسب القرار.وفي حال تعذر االنهاء بالتراضي يتم تجميد العقود
والتعامل معها بحسب ما ورد في فقرة (-5ب) جدول  2من التعليمات .وبناءا على المراجعة لعقود الوزارة المستمرة الغير خاضعة لسيطرة الحكومة ،لم يتم البدء باالجراءات الخاصة لمعالجة هذه العقود
مثل إجراءات تسوية العقود وإجتماع اللجنة المركزية مع المقاولين نتيجة لصعوبة الوصول للمواقع وتثبيت ذرعة واقع الحال .أدناه مدرج عينة من العقود غير الخاضعة لسيطرة الحكومة:
قيمة العقد (مليون دينارعراقي)
اسم المشروع
3,000
بناء وحدات منسق التدرن مع توفير متطلباتها -نينوى
بناء وحدات منسكككككككق التدرن مع توفير متطلباتها -كركوك-اسكككككككتراتيجية 3,000
التخفيف
3,442
إنشاء وتجهيز طبي وتأثيث مراكز صحية نموذجية عدد3
توفيرأجهزة ومعدات متعددة األغراض -أنشكككطة اسكككتراتيجية التخفيف في 2,000
كركوك

التفاصيل
تاريخ األنجاز التعاقدي في  2015/7/24وبلغت نسبة األنجاز %14
تاريخ األنجاز التعاقدي في  2013/11/30وبلغت نسبة االنجاز %30
تاريخ األنجاز التعاقدي في  2014/2/2وبلغت نسبة األنجاز %11
تاريخ األنجاز التعاقدي في  2014/4/5وبلغت نسبة األنجاز %55

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ضرورة التقيد بقرار مجلس الوزراء الذي ينص على خصم قيمة العمل المنجز من مبلغ السلفة التشغيلية واسترجاع المتبقي والغاء خطاب الضمان ،ويتم الغاءه وارجاعه للطرف الثاني فور االتفاق
والتسوية.
رد االدارة
اليمكن البدء بهذه االجراءات دون تثبيت ذرعة واقع الحال مع ضرورة متابعة االلتزامات عليها ،ونتيجة لصعوبة الدخول وتقييم نسب انجاز هذه المواقع قررت اللجنة التريث بهذه الخطوة حتى تستقر
االوضاع ويسهل الوصول للمناطق.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  4آذار  ،2019لم يتم استالم رد االدارة بعد
غير مستوفية
مستوفية
صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية
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تابع :وزارة الصحة
 -8وجود عقود شراء مستلزمات طبية متلكئة  -شركة كيماديا
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بحسابات الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ،وجود بعض العقود لشراء مستلزمات طبية متلكئة على الرغم من تسديد قيمة العقد
بنسبة  %80وحسب األتفاق كان يجب اتمامها في عام  2015علما ان سبب التأخير يعود لتأخر الموردين بتزويد المواد ،بالرغم من ذلك لم تستلم الشركة هذه المستلزمات وتم إحالتها الى الدائرة القانونية
بموجب كتاب رقم ش.أ.م –  1320-14-1بتاريخ  2017/2/2لغرض المطالبة بغرامات مالية من قبل الجهة المتعاقد معها.
الجدول التالي يوضح تفاصيل العقدين لشراء مستلزمات طبية:
الشركة

رقم العقد

Baxter

40-2015-14

Gezyme

40-2015-24

قكككككككككيكككككككككمكككككككككة تككككاريككككخ فككككتككككح التفاصيل
االعتماد
العقد/بالدوالر
 2015/11/05يمثل عقد شكككككككراء أدوية ويجب توريد المواد خالل  210من تاريخ اسكككككككتالم األعتماد ،مع العلم انه لم يتم تنفيذه حتى فترة
111,150
التدقيق في نيسكككككككان  ، 2017وتم إحالة العقد للدائرة القانونية إلجراء الالزم ،بناء على العقد بين الطرفين يجب المطالبة
بغرامه  %10من قيمة العقد.
 2016/03/05يمثل عقد شراء أدوية ومستلزمات طبية ،ومن المفترض وصول الشحنة بشهر  ،2016/10ولم تستلم شركة كيماديا الشحنة
240,000
حتى تاريخ التدقيق في شهر ني سان  ، 2017وتم إحالة العقد للدائرة القانونية إلجراء الالزم والمطالبة بغرامة بن سبة %10
من قيمة العقد.

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة متابعة االجراءات القانونية ضد الموردين وضرورة العمل على ايجاد موردين ذو سمعة جيدة.
رد االدارة
نتيجة وجود نزاعات مع المورد ادت الى صعوبة اجراء تسويات مع المورد وتم احالة العقد للدائرة القانونية الجراء الالزم.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  4آذار  ،2019كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد ش.أ.م 3630/5/12/1/والمؤرخ في  24شباط  2019كما يلي:
العقد ( )40/2015/14نود اعالمكم ان العقد تم فسخه بعد ان تجاوزت الغرامة التأخيرية ( )%10وحسب قرار لجنة حل المشاكل في  2017/1/30تم احتساب المبالغ المترتبة بذمة الشركة ولم يتم
استقطاعها لغاية تاريخه وسيتم استقطاع مبالغها من عقود اخرى قيد التسديد.
العقد ( )40/2015/24تم الغاء العقد لتجاوز الغرامة التأخيرية ( )%10من قيمة العقد وعدم شحن المادة وتم استقطاع المبالغ المترتبة بذمة المجهز من الطلب (.)40/2016/92
غير مستوفية
مستوفية
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البنك المركزي العراقي
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البنك المركزي العراقي
 -1تقنية شبكة تكنولوجيا المعلومات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر األمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن كل الحواسيب مرتبطة بالسيرفر عن طريق تقنية شبكة مجموعة العمل ) (Workgroup Network Technologyبدال من استخدام تقنية وحدة التحكم بالشبكة
) (Domain Controller Technologyللسيطرة وادارة المستخدمين المخولين والحواسيب المرتبطة بالسيرفر من خالل بناء وتفعيل الدليل النشط ).(Active Directory
االدارة قد تجد صعوبة في تطبيق السياسات االمنية على االجهزة المرتبطة بالشبكة ،مثل سياسة كلمة المرور وسياسة تدقيق حواسيب المستخدمين بسبب استخدام تقنية شبكة مجموعة العمل الالمركزية
).(Workgroup Network Technology
عالوة على ذلك ،قد تجد اإلدارة صعوبة في تتبع ومعرفة األنشطة الغير مصرح بها وذلك ألن تقنية شبكة مجموعة العمل ( )Workgroup Network Technologyليس لديها سيرفر مخصص
لها لتتبع أنشطة المستخدمين وأي عمل يتم عبر جهاز المستخدم بواسطة الشبكة المحلية ( ،)LANوهذا يشمل مشاركة الملفات وسجالت الدخول للمستخدمين.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب على االدارة ضمان عدم تشغيل الحواسيب والسيرفرات في بيئة شبكة مجموعة العمل ) ،(Workgroup Networkوالعمل على تطبيق تقنية وحدة التحكم بالشبكة (Domain Controller
) Technologyوذلك الدارة جميع الحواسيب والسيرفرات وحسابات المستخدمين بشكل فعال.
رد االدارة
ان نظام  70009والدوالر االمريكي اليحتاجان الى شبكة معقدة من ) (Serversمن حيث سهولة ادخال البيانات ومتابعتها حيث ان عدد االجهزة قليل جدا.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -2دعم خدمات نظام التشغيل – نظام السويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان الحواسيب تعمل على نظام التشغيل ويندوز اكس بي المنتهي الصالحية ( ،)Windows XPوالذي هو حاليا خارج الدعم من قبل شركة مايكروسوفت وال يتم
تسويقه .ال يمكن للمؤسسة الحصول على دعم من أي موزع لمايكروسوفت في السوق في حالة حدوث مشاكل فنية في نظام التشغيل ،وعالوة على ذلك قد تتعرض المؤسسة الى مخاطر إستغالل الثغرات
األمنية المعروفة في األنظمة الغير محمية بشكل كاف من خالل تحديث وتصحيح نظام التشغيل أو األنظمة الغير محمية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ينبغي على قسم تكنولوجيا المعلومات التوقف عن استخدام تقنيات غير معتمدة او منتهية الصالحية تسويقيا .ايضا ،يجب على قسم تكنولوجيا المعلومات التأكد من تحديث انظمتهم بأحدث االصدارات.
رد االدارة
تم مخاطبة دائرة تكنولوجيا المعلومات بالكتاب رقم  3446بتاريخ  18شباط  2014حول نظام تشغيل مرخص وتبين انه يحتاج الى مبالغ مالية عالية وبذلك تم تأجيل الموضوع نظرا الى مدى التقشف
الحاصل في الميزانية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -3الضوابط البيئية والمادية في غرف السيرفرات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بغرف السيرفرات المخصصة ألنظمة صندوق تنمية العراق ،الحظنا األمور التالية:
فيما يتعلق بنظامي الدينار العراقي والدوالر األمريكي:
 السيرفرات موضوعة في غرف مكاتب الموظفين ،حيث أن الوصول إليها متاح من قبل أي موظف أو زائر.فيما يتعلق بأنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت:
 اليوجد جهاز لمراقبة الدخول الى غرفة السيرفرات. اليوجد سجل لزائري غرفة السيرفرات او ألرشفة معلومات الزوار. الباب والجدران من الزجاج المضلل. اليوجد نظام للتنبيه عن وجود المياه. اليوجد جهاز لقياس درجة حرارة الغرفة ونسبة الرطوبة.إن وجود السيرفرات على نفس المستوى من األرض تزيد من إحتمالية تعطلها في حال حدوث فيضانات أو تسريب مياه .إن عدم وجود أنظمة كشف الحرائق داخل مركز البيانات تزيد من خطورة
اإلصابة التي قد يتعرض لها االفراد في الداخل وباإلضافة الى الخطورة على أجهزة الحاسوب .قد ال تكون اإلدارة قادرة على التأكد من أن طفايات الحريق ستعمل بصورة صحيحة في حال عدم إجراء
فحص دوري عليها .في حال عدم وجود كاميرات متصلة في غرفة السيرفرات ،فإن اإلدارة لن تكون قادرة على مراقبة وتسجيل أي حركات مشبوهه او أضرار قد تحدث على موجودات غرفة السيرفرات.
في حال عدم وجود ضوابط للسيطرة على دخول الزو ار الى مركز البيانات ،قد يحدث دخول غير مصرح به الى أنظمة المؤسسة ،باإلضافة الى احتمالية حدوث عمليات إحتيال وعبث في بيانات
ومعلومات سرية .عدم وجود جهاز كشف تسرب المياه قد يؤدي الى تعطل وتلف األجهزة الموجودة في غرفة السيرفرات.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ينبغي على االدراة تعزيز الضوابط المادية والبيئية في مركز البيانات وان تاخذ بعين االعتبار توفير االمور التالية:
 التأكد من ان ارضية غرفة السيرفرات مرتفعة بشكل صحيح. تركيب االضاءة االحتياطية. تركيب جهاز كشف الحرائق وأنظمة اخماد الحريق. عمل فحص دوري لطفايات الحريق. تركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة السيرفرات. عمل سجل دخول لمركز البيانات بحيث يتم تسجيل جميع الزيارات التي تتم للمركز ،وينبغي االحتفاظ بالسجل ومراجعته بشكل دوري. تركيب جهاز تسرب المياه. ضمان عدم وجود اي شبابيك زجاجية في غرفة السيرفرات. يجب ان تكون وحدة الطاقة االحتياطية ) (UPSكافية العطاء الوقت الالزم الغالق االجهزة بشكل سليم في حال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. التاكد من ان نظام التكييف الهوائي يعمل في جميع االوقات وذلك للحفاظ على درجة حرارة مناسبة في غرفة السيرفراتصندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية
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تابع :البنك المركزي العراقي
التوصية السابقة ورد االدارة السابق
رد االدارة
بالنسبة الى أنظمة الدينار والدوالر اليوجد غرفة ) (Serverوال يحتاج له ذلك ،حيث ان عدد االجهزة قليل جدا وفي حالة االحتياج يكون من مهام قسم ادارة النقد مفاتحة الدائرة لغرض عمل غرفة
محصنة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -4سرية قاعدة البيانات – نظام المدفوعات والمقبوضات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بمحددات قاعدة بيانات نظام المدفوعات والمقبوضات ،الحظنا بأن ( )Database Listenerغير محمية بكلمة سر ،وكذلك الرقم األساسي األولي الخاص
في ” “Listener Portلم يتم تغييره ،حيث أن ذلك من الممكن أن يؤدي الى تعريض قاعدة بيانات الى خطر اإلختراق.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بان يتم حماية ” “Database Listenerوذلك بان يتم عليها تطبيق كلمة سر وتشفيرها وكذلك تغيير الرقم االساسي الخاص في ”.“Listener Port
رد االدارة
لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -5ضوابط الدخول المتزامن للنظام – نظام المدفوعات والمقبوضات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بنظام المدفوعات والمقبوضات ،اليوجد محددات للسيطرة على الدخول الى النظام من خالل أكثر من حاسوب من قبل نفس المستخدم وفي نفس الوقت .إن
قدرة المستخدم على الدخول الى النظام من خالل اكثر من حاسوب وفي نفس الوقت من الممكن أن يزيد من خطورة مشاركة إستخدام إسم المستخدم والذي يؤدي الى تعريض سالمة البيانات وسريتها
الى الخطر.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
على االدارة منع مشاركة اسم المستخدم من قبل المستخدمين وكذلك منع فتح النظام بنفس اسم المستخدم من خالل اكثر من حاسوب في نفس الوقت اال في الحاالت الضرورية التي يفرضها العمل.
رد االدارة
لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -6مشاركة حساب المستخدم – نظام المدفوعات والمقبوضات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بنظام المدفوعات والمقبوضات ،وجود بعض المستخدمين الذين يتشاركون بنفس إسم المستخدم وكلمة السر للدخول للعمل على النظام .وبدون وجود مسؤولية
وملكية واضحة لحساب كل مستخدم للنظام فقد تجد اإلدارة صعوبة في مساءلة المستخدمين الغير مصرح بهم بالدخول.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
من اجل اقامة المساءلة ،ينبغي لالدارة انشاء حسابات منفصلة لكل موظف يتطلب عمله استخدام النظام.
رد االدارة
لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -7ضوابط كلمة السر لنظام التشغيل ويندوز – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأ نظمة التشغيل ويندوز والخاصة بالحواسيب المتعلقة بأنظمة صندوق تنمية العراق ،الحظنا األمور التالية فيما يتعلق بضوابط كلمة السر:
 خيار إجبار المستخدم على تغيير كلمة السر خالل الدخول األول غير مفعل. خيار إجبار المستخدم على تغيير كلمة السر بشكل دوري غير مفعل. كلمة السر غير معقدة. لم يتم تحديد الحد األدنى لطول كلمة السر. خيار االحتفاظ بأرشيف كلمات السر لمنع تكرار إستخدام كلمة السر غير مفعل. لم يتم تحديد الحد األدنى لعمر كلمة السر. -عدم توقيف الحساب الذي يقوم بعدد من المحاوالت الفاشلة للدخول.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب ان تسعى االدارة الى التعاون مع مزودي األنظمة على تنفيذ ما يلي ،حيث ان االعتماد على المستخدمين للقيام باالجراءات المذكورة بشكل شخصي يعتبر غير كافي:
 اجبار المستخدمين على تغيير كلمات السر االساسية عند دخولهم االول الى النظام. عمر كلمات السر يجب ان يكون مالئما (شهر او شهرين) وان يكون هذا التحديد مقياس لكل المستخدمين. تحديد الحد االدنى لطول كلمات السر (اليقل عن ستة احرف ،يفضل ان يكون ثمانية احرف). يجب ان تكون كلمات السر معقدة (متكونة من احرف وارقام). حفظ كلمات السر القديمة في ملف تاريخي في قاعدة البيانات (مثال :كلمات السر الثالثة االخيرة) ،وذلك لمنع اعادة استخدام نفس الكلمات السابقة. اقفال الحساب بعدد محدد من المحاوالت الفاشلة للدخول (على سبيل المثال  3محاوالت).باالضافة الى ذلك يجب ان يتم لفت انتباه الموظفين من خالل برامج توجيه امنية الى الحاجة الى تغيير كلمات السر بشكل فوري في حال اصبحت معروفة من قبل االخرين.
رد االدارة
تم اصدار اوامر شفهية لمعالجة أنظمة الدينار والدوالر ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ولم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب 2017
ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -8تحديثات نظم التشغيل – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان نظم التشغيل المتعلقة بأنظمة صندوق تنمية العراق ال يتم تحديثها بشكل دوري حسب اخر التحديثات التي تصدر على شبكة االنترنت من قبل شركة مايكروسوفت.
ان ذلك يزيد من مخاطر امكانية استغالل نقاط الضعف في نظم الحماية الخاصة بنظام التشغيل.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بمتابعة اخر التحديثات الخاصة بنظام التشغيل والتي تصدر من قبل شركة مايكروسوفت على شبكة االنترنت واختبارها وتطبيقها على أنظمة التشغيل المتعلقة بأنظمة صندوق تنمية العراق بشكل
دوري وذلك لمزيد من اجراءات الضبط والرقابة.
رد االدارة
ال يتم اجراء تحديثات على نظام التشغيل النه غير مرخص.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -9سياسات واجراءات تقنية المعلومات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عدم وجود دليل سياسات واجراءات موثق لتقنية المعلومات وذلك الدارة نظم المعلومات والبنية التحتية لتقنية المعلومات .بدون تطوير سياسات واجراءات شاملة لتقنية
المعلومات ،ستجد المؤسسة انه من الصعوبة ان تدير نشاطات تقنية المعلومات بشكل فعال ومستمر وتسيطر على مخاطر االعمال المتعلقة بها وتطوير عملياتها الالزمة لتحقيق االهداف الداخلية
والخارجية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بتطوير سياسات واجراءات لتقنية المعلومات وتوثيقها وجعلها متاحة بايدي الموظفين.
يجب على االدارة الموافقة على السياسات واالجراءات لضمان ما يلي:
 توافق مهام تقنية المعلومات مع اهداف المؤسسة. يتم تنفيذ الوظائف التكنولوجية حسب الممارسات المنهجية.ان سياسات واالجراءات يجب ان تركز وبشكل غير محدد على ما يلي:
 المستخدمين وصالحيات الدخول. اجراءات تعديل البرامج. العمليات اليومية والتقارير. حل مشاكل التقنية والبرمجية ومحاولة تجنبها. صيانة ومراقبة ملفات الدخول. التدريب والتعليم. عمل النسخة االحتياطية. طرق اختيار وتطوير وصيانة البرمجيات واالجهزة. مراقبة االداء والقدرة على التخطيط.ان المراجعة المستقلة هي عملية ضرورية لضمان الفهم والتطبيق الصحيح للسياسات واالجراءات.
مراقبة ومتابعة االعمال المنجزة وذلك لضمان أن العمل منجز قد تم حسب السياسات واالجراءات الموضوعة.
رد االدارة
تم استحداث سجل باالجراءات لتقنية المعلومات يخص صالحيات الدخول ،تعديالت البرامج وعمل نسخ اضافية.
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تابع :البنك المركزي العراقي
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غي مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -10الوصف الوظيفي – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عدم وجود دليل رسمي وموثق للتوصيف الوظيفي ،والذي يشرح بصورة واضحة مسؤوليات ومهام كل وظيفة وكذلك المؤهالت والمهارات التقنية التي يجب توافرها
في الكادر.
بدون تطوير دليل للتوصيف الوظيفي بحيث يتم تحديثه بشكل دوري ،سيكون من الصعب على االدارة توزيع حمل العمل على االشخاص او الموظفين المناسبين لتلك االعمال والذي يؤدي الى تداخل
غير مناسب في تنفيذ المهام .باستمرار عملية تعيين الكوادر من الممكن ان تزيد المشكلة بسبب كون الكادر الجديد ال يمتلك الدراية الكافية بما هو متوقع منه او المخاطر الناتجة من كونهم ليسوا مالئمين
لالعمال المناطة بهم ،حيث ان ذلك يؤدي الى عدم كفائتهم في تنفيذ المهام.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
على االدارة االخذ بعين االعتبار تطوير دليل توصيف الوظائف خاص بدائرة تقنية المعلومات بحيث يشتمل على المهام والمسؤوليات لكل كادر من كوادر الدائرة باالضافة الى الصالحيات والمهارات
التقنية والمؤهالت العلمية لكل وظيفة وضمان التحديث الدوري للدليل.
رد االدارة
يتم التاكد من التعديل على البرنامج من قبل الموظف المسؤول عن العمل ويتم تعيين معايير المحددات الداخلية من قبل الموظف المسؤول ايضا ويتم تصميم النظام بمشاركة الموظف المسؤول عن العمل.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -11التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،اليوجد تدقيق داخلي لتقنية المعلومات وذلك لمراجعة النشاطات التي تقوم بها باالضافة الى ضمان وجود السيطرة الفعالة.
االدارة قد ال تكون متاكدة من فاعلية اداء التدقيق الداخلي في المناطق التي تعتمد على وجود أنظمة المعلومات .وكذلك عدم وجود عملية تقييم مستقلة يؤدي الى عدم قدرة االدارة على ضمان ان برامج
ومعدات تقنية المعلومات يتم استخدامها بشكل فعال بحيث يتم المحافظة على سرية البيانات.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب ان تاخذ االدارة بعين االعتبار تعيين مدقق داخلي لتقنية المعلومات لكي يؤدي ما يلي:
 التاكد من التعديالت التي تنفذ على البرامج وان عملية الدخول الى البيانات والملفات تتم بصورة مناسبة ومسيطر عليها. استخدام نظام متخصص لبيان كفاية وكفاءة المحددات الداخلية. مراجعة محددات الدخول المستخدمة لجميع أنظمة تقنية المعلومات وبصورة دورية.المشاركة في مراجعة معايير المحددات الداخلية خالل مرحلة تصميم األنظمة الجديدة ،هذه المشاركة تساعد على ضمان تطبيق محددات مناسبة لتلك األنظمة وكذلك ضمان فحصها وتعديلها بطرق مناسبة
وموافق عليها.
رد االدارة
لقد تم اعداد دليل يشمل على المهام والمسؤوليات والمؤهل العلمي لكل كادر من كوادر القسم ويتم تحديثه في حالة تغيير مهام الكادر او المسؤولية المناطه له ،واليكون هناك اي دور لقسم التدقيق الداخلي.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -12برامج مكافحة الفيروسات – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بحواسيب المخصصة ألنظمة صندوق تنمية العراق ،ان برامج مكافحة الفيروسات في الحواسيب ال يتم تحديثها مع احدث تعريفات الفيروسات ،وعالوة
على ذلك ان الخادم وحواسيب السويفت ونظام المدفوعات والمقبوضات غير محمية ببرامج مكافحة الفيروسات.
هنالك خطورة في ادارة االعمال بدون برامج مكافحة الفيروسات وذلك لحماية المعدات الحاسوبية من البرامج الغير المرغوب فيها والذي قد يؤدي الى احتمال حصول خسائر مادية ،باالضافة الى احتمالية
حصول سرقة في البيانات بسبب عدم وجود الحماية المناسبة بحيث يصبح العمل عرضة لالشخاص المختصين في سرقة البيانات ،حيث انه من الممكن ان يؤدي ذلك اتخاذ اجراءات قانونية توقف العمل.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب على االدارة التاكد من ان جميع اجهزة الكومبيوتر المحمولة وحواسيب األنظمة والخوادم محمية بالبرامج المضادة للفيروسات وجعل التحديث لهذه البرامج يتم بشكل تلقائي باالضافة الى وضع
جدول زمني منتظم يتم بشكل تلقائي لتنفيذ فحص اجهزة الحاسبات وبشكل دوري.
رد االدارة
يوجد هنالك معالج للفايروسات وكذلك يتم التحديث دوريا من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة
وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -13الشبكات المحلية والواسعة ) (LAN/WANأنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والسويفت ،الحظنا عدم وجود شبكات محلية وواسعة لربط األنظمة الخاصة بصندوق تنمية العراق.
في غياب الشبكة المحلية والواسعة ،سيؤدي ذلك الى التاخير في تنفيذ العمل بسبب الترحيل اليدوي للحركات المالية ،باالضافة الى ذلك قد تواجه المؤسسة زيادة كلفة نقل البيانات والمخاطرة بسرية
البيانات بسبب الوضع الحالي في العراق.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ينبغي لالدارة ان تاخذ بعين االعتبار انشاء شبكات محلية وواسعة لتوفير االتصال بين دوائر المؤسسة وفروعها ،حيث ان ذلك يساعد على تناقل المعلومات بصورة سريعة.
ان انشاء هذه الشبكة سيزيد من فعالية عملية الرقابة والسيطرة وكذلك تقليل الوقت المستهلك لنقل وتجميع البيانات المالية.
رد االدارة
ان نظام الدينار العراقي مرتبط بشبكة داخلية ) (LANمما يوفر سهولة العمل وانسياب البيانات ،فيما يخص نظام السويفت لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في 82
اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -14ادارة النسخ االحتياطية – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،عند فحص الضوابط التي تحيط بعملية اجراء النسخ االحتياطية من األنظمة الخاصة بصندوق تنمية العراق ،الحظنا ما يلي:
 اليوجد اجراء رسمي موثق يتم اتباعه للقيام بعملية اجراء النسخ االحتياطية. اليوجد جدول زمني محدد للقيام بعملية عمل النسخ االحتياطية. فيما يخص نظامي الدينار العراقي والدوالر االمريكي ،اليتم نقل النسخ االحتياطية الى مواقع خارجية امينة معتمدة من قبل االدارة ،وعوضا عن ذلك يتم حفظها على ذاكرات فالش بحيث تبقى معمستخدمي األنظمة.
 فيما يخص نظام السويفت ،يتم عمل النسخ االحتياطية بشكل اسبوعي على قرص صلب بحيث يتم االحتفاظ به مع الشركة التي طورت النظام. عدم االحتفاظ بسجل تاريخي للنسخ االحتياطية. اليتم تشفير بيانات النسخ االحتياطية. -عدم وجود فحص دوري للنسخ االحتياطية وذلك لضمان سالمة البيانات.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
يجب على قسم تكنولوجيا المعلومات وضع سياسات واجراءات موثقة بحيث تشتمل تعليمات عمل النسخ االحتياطية بشكل دوري وبجدول زمني محدد ،باالضافة الى ما يلي:
 يجب ان يتم تخزين النسخ االحتياطية في مكان امن ،ويجب ان يتم تخزين نسخة اخرى خارج المؤسسة الى منطقة امنة ومعتمدة من قبل االدارة. عمل سجل تاريخي للنسخ االحتياطية واالحتفاظ بها. التاكد من تشفير النسخ االحتياطية. اجراء فحص دوري للنسخ االحتياطية وذلك للتاكد من ان النسخ تم عملها بصورة صحيحة وسليمة.رد االدارة
يتم عمل نسخ احتياطية ويتم االحتفاظ بها في اماكن امنة وكذلك يتم تشفير البيانات ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا
المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -15واجهات أنظمة صندوق تنمية العراق – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأنظمة صندوق تنمية العراق ،الحظنا عدم وجود واجهات تقوم بربط أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت مع
بعضهم البعض وذلك لتبادل البيانات واستخراج التقارير.
المؤسسات المالية تميل الى االعتماد على واجهات الربط االلي بين األنظمة لتوفير التكامل التام بينها مع التقليل من التدخل اليدوي.
بدون وجود واجهات ربط الي ما بين األنظمة ،ربما تتعرض المؤسسة الى مخاطر االخطاء البشرية الناجمة عن العمليات اليدوية وعالوة على ذلك ،سيؤدي ذلك الى زيادة الوقت الالزم لتنفيذ العمل
والكلفة والشكوك حول دقة البيانات المدخلة.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
ينبغي على المؤسسة ان تاخذ بعين االعتبار تطوير واجهات ربط آلية وذلك لربط جميع األنظمة من اجل تقليل مخاطر الخطأ البشري وتوفير الوقت والتكلفة وتحسين فعالية العمل.
رد االدارة
سيتم مناقشة الموضوع مع قسم ادارة النقد حول توحيد الواجهات ومدى متطلبات العمل لديهم ،فيما يخص أنظمة المدفوعات والمقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا
المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون اول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -16امنية الحواسيب – أنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي والمدفوعات والمقبوضات والسويفت
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالربط المباشر لحواسيب المستخدمين ،الحظنا ان مداخل ) (USBمتاحة وفعالة في اغلب حواسيب المستخدمين ألنظمة الدينار العراقي والدوالر االمريكي،
وكذلك ان المستخدم لديه صالحيات ادارية على الحواسيب المتصلة بالنظام.
باالستخدام الغير المنضبط لوسائل البيانات الخارجية فضال عن امتالك المستخدم للصالحيات االدارية على الحاسوب يؤدي الى زيادة احتمالية انتشار الفيروسات وعالوة على ذلك ،قد تحدث عملية
تنصيب لبرامج غير مصرح بها وكذلك اخذ النسخ من المعلومات الحساسة والسرية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة ايقاف تفعيل كافة وسائل الوصول المباشر الى اجهزة الحاسوب الخاصة بأنظمة صندوق تنمية العراق ،باالضافة الى ذلك نوصي بضرورة تقييد صالحيات المستخدمين ،وفي الحاالت
الخاصة والتي تستدعي تفعيل احدى وسائل الوصول المباشر ،يراعى الحصول على موافقة االدارة المعنية باالضافة الى ان يكون ذلك تحت اشراف شخص مخول من قبل االدارة.
رد االدارة
تم معالجة مخارج ) (USBوكذلك ) (CD-DRIVEبالنسبة للدينار والدوالر ،فيما يخص أنظمة المدفوعات المقبوضات والسويفت ،لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ
في  28اب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  12كانون االول  ،2018لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -17دليل االجراءات والسياسات الداخلية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن البنك المركزي العراقي اليملك دليل اجراءات وسياسات داخلية رسمي يغطي جميع عملياته .عادة ما يصدر البنك المركزي العراقي التعليمات لتحديد االجراءات
التي يجب اتباعها لتنفيذ مهمة معينة او من خالل توجيهات االدارة العليا لكيفية اتمام هذه االجراءات وبالتالي تكون موثقة بصورة مذكرة داخلية طارئة .مع ذلك ،فان هذه التعليمات التشمل جميع الجوانب
لوظائف االقسام ومن ناحية اخرى ،ان هذه التعليمات ليست موحدة في دليل واحد يشمل جميع السياسات واالجراءات الداخلية ،بحيث تمثل مرجع للموظفين.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بان يقوم البنك المركزي العراقي باعداد دليال لالجراءات والسياسات يشمل جميع جوانب اعماله .يجب ان تتم مراجعة الدليل بصورة دورية للتأكد من تحديثه بصورة مناسبة لتوفير المرجع
المحاسبي والعملي لجميع موظفي األقسام.
في حالة عدم وجود دليل سياسات موحد فستكون هناك مخاطر مثل:
 بعض الممارسات والنشاطات الجديدة لن تكون مشمولة بالتوجيهات السابقة. بعض االجراءات يمكن ان تطبق بصورة غير متناسقة. بعض االجراءات يمكن ان تكون غير محدثة في الوقت المناسب. قد ال يكون الموظفين على علم بجيمع اجراءات وسياسات الشركة.رد االدارة
لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28آب  2017ذو العدد .2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  387-24والمؤرخ في  6تشرين الثاني  2018كما يلي:
يوجد دليل إجراءات وسياسات معتمد لكل دائرة من دوائر البنك المركزي العراقي وتم تحديث الدليل واالنتهاء منه بتاريخ أذار 2018/من قبل اللجنة التوجيهية ودوائر البنك.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :البنك المركزي العراقي
 -18عدم وجود خطة استمرارية العمل
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،ان البنك المركزي العراقي اليملك خطة موثقة رسمية الستمرارية العمل .أن خطة استمرارية العمل تهدف الى:
 -1تحديد وتقييم مختلف المخاطر الطارئة التي من الممكن ان تؤثر على اعمال البنك او قابلية استمرارية البنك في اعماله التشغيلية.
 -2وضع خطط مناسبة لتخفيف األثر الذي قد يصيب البنك من خالل تحديد المخاطر الى اقصى حد ممكن.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي باعداد خطة استمرارية للعمل تعمل على توضيح التعليمات لكافة المستخدمين حول المهام الواجب القيام بها في الحاالت الطارئة ،يجب ان تكون الخطة متكاملة مع خطة لالستمرار والتعافي من
الكوارث المتعلقة بقسم الحاسوب ويجب اختبارها بنفس الوقت للتأكد من فعاليتها الوظيفية .نوصي االدارة العليا بتخصيص الموارد للبدء بالتطبيق الكامل لخطة استمرارية للعمل.
يجب ان تتضمن خطة استمرارية العمل المهام التالية:
 تحديد وتقييم المخاطر المؤثرة على العمل. تطوير اجراءات خطة استمرارية العمل ،وتتضمن تعريف للمهام االساسية المرتبطة مع اقسام البنك. تحديد كيفية تنفيذ المهام في حال حدوث كارثة. تحديد موقع خارجي لتخزين السجالت والنسخ االحتياطية والوثائق الحساسة للوظائف. تحديد الوقت المسموح لتوقف الوظائف الرئيسية التي ممكن ان تنفذ بشكل يدوي لغاية استعادة تشغيل الطريقة االلية دون التأثير على العمل.رد االدارة
لم يتم تزويدنا برد االدارة بالرغم من زيارتنا المتكررة وكتابنا المؤرخ في  28آب  2017ذو العدد 2017-13-102

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  15تشرين االول  ،2018كان رد االدارة في الكتاب ذو العدد  387-24والمؤرخ في  6تشرين الثاني  2018كما يلي:
نود اعالمكم باالتي:
 -1تم تشكيل فريق العداد خطة استمرارية االعمال بتاريخ .2018/8/20
 -2تم تأهيل الكادر من خالل (حصولهم على شهادة رئيس مدققين دولي في المواصفة  )ISO22301:2012للمدة من .2018/7/12-8
 -3تم االنتهاء من عمل تحليل تأثير االعمال وتحديد المخاطر لألعمال الحرجة وجاري العمل حاليا على تحديثه.
 -4يقوم الفريق حاليا بوضع خطة إدارة استمرارية االعمال للبنك المركزي العراقي وتحديد موقع بديل للبنك المركزي العراقي.
غير مستوفية
مستوفية
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أمانة بغداد
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امانة بغداد
 -1تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة مضخات لولبية لمشروع الرستمية (ت)3-
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقد تجهيز وتنصيب وتشغيل وصيانة مضخات لولبية لمشروع الرستمية (ت )3-قامت لجنة تدقيق اإلحاالت بتاريخ  2013/12/9بترشيح شركة Hubert
الهولندية للدعوة المرقمة  2013/1/13حيث تمت اإلحالة إلى شركة  Hubertفي  2014/1/16بمبلغ ( 3,344,787,600ثالثة مليارات وثالثمائة واربعة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون
الف وستمائة دينارعراقي) الحظنا ما يلي:
 -1لم تلتزم دائرة المجاري بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  1لسنة  2008البند أوال من المادة السابعة عشر حيث تم توجيه خمسة إنذارات بتواريخ مختلفة خالل أربعة أشهر بحق الشركة التي
تم اإلحالة اليها ومطالبتها باإلسراع في إكمال إجراءات التعاقد رغم مضي  77يوم من تاريخ اإلحالة.
 -2نص العقد وملحقه على تجهيز المضخات اللولبية مع ملحقاتها والمواد االحتياطية فقط ،علما أن الدعوة وكتاب اإلحالة نصت على انه عقد تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي دائرة المجاري بضرورة تقييم واقع الحال ودراسة اسباب تأخر اإلنجاز واتخاذ األجراءات الكفيلة بانهاء المشروع او مصادقة كفالة حسن التنفيذ في حال تعذر انهاء المشروع.
رد االدارة
بحسب رد االدارة واجهت الدائرة تأخير من جهة المقاول وتم فرض غرامات تأخيرية مقابلها ،وبحسب الظروف الحالية للمشروع تواجه الدائرة تأخير نتيجة ظروف فنية في البنية التحتية للمشروع تمنع
إكمال المشروع وأن القسم الهندسي يجري الدراسات إليجاد الحلول المناسبة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة أعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المورخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
ان الكتب الموجهة الى الشركة هي لغرض حثها على تسريع تقييم المستمسكات والوثائق المطلوبة وهذه المخاطبات التمتلك الشكلية القانونية لالنذار حيث ان االنذارات التي توجه الى الشركات تتم من
خالل الشعبة القانونية والدائرة القانونية وفق صيغة ومدة محددة ومن خالل كتاب العدول حصرا لكون االنذارات تكون من خالل كتاب العدول بموجب قانون الكتاب العدول رقم ( )33لسنة 1998
والتعاميم الواردة الينا بصدده من قبل وزارة التخطيط والمتضمنة (توجيه االنذارات من دائرة كتاب العدل حصرا في حالة عدم وجود بند في العقد يجيز لجنة التعاقد بتوجيه االنذارات من قبلها مباشرة)
علما بأنه سيتم االخذ بهذه المالحظة القيمة مستقبال والمحافظة على الفترات الزمنية مابين صدور كتاب االحالة وتوقيع العقد قدر المستطاع.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -2عقد تنفيذ شبكة مجاري مشتركة لخدمة محلة 772-774
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بأوليات عقد تنفيذ شبكة مجاري مشتركة لخدمة محلة  ،772 - 774التأخر في توقيع العقد بعد اإلحالة حيث كان تاريخ اإلحالة في  2013/3/14بينما
تاريخ توقيع العقد  2013/4/17وهذا مخالف لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة  2008المادة  7الفقرة ب.20-

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة اتخاذ خطوات فعلية تساعد في انهاء المشروع كتعديل التصميم او تعديل العقد حسب واقع الحال ،وفي حال تعذر إنهاء المشروع يجب األخذ بعين األعتبار متطلبات قرار رقم .347
رد االدارة
تم إشعار ديوان الرقابة المالي من قبل دائرة التخطيط والمتابعة بأنه تم ادراج المشروع بالكامل من قبل وزارة التخطيط ضمن الخطة االستثمارية ،وتم تزويد الجداول الخاصة بالمشاريع ضمن خطة
تنمية األقاليم لعام  2012والتي تمت المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط بموجب الكتاب المرقم  10890/8/2في .2014/5/14

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة في
الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
أ -قدمت الشركة خطاب الضمان عن حسن التنفيذ المرقم ( )524 )656( 524/021028/E 21028استحقاق  2014/3/27من قبل مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل بالعدد ( )289بتاريخ
 2013/3/28بمبلغ ( 144,500,000مائة واربعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينارعراقي) ومن ثم ارسال كتاب صحة صدور خطاب الضمان من قبل دائرتنا المرقم (س )231/في
 2014/4/2عن حسن تنفيذ  %5من مبلغ االحالة ووردنا اجابة المصرف عن صحة صدور خطاب الضمان اعاله بموجب كتابهم بالعدد (س )524/48/في .2014/4/3
ب -مفاتحة اقسام وشعب التدقيق مسودة العقد من الناحية الفنية والمالية والقانونية ومفاتحة قسم العقود العامة لتعديل مسودة العقد وهي اجراءات داخلية ضرورية ألستكمال العقد ماقبل المصادقة.
ت -علما بأنه سيتم االخذ بهذه المالحظة القيمة مستقبال والمحافظة على الفترات الزمنية مابين صدور كتاب االحالة وتوقيع العقد قدر المستطاع.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -3عقد إعادة تأهيل وصيانة مشروع تصفية مجاري الكرخ  /البوعيثة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقد إعادة تأهيل وصيانة مشروع تصفية مجاري الكرخ /البوعيثة ،أن دائرة المجاري في أمانة بغداد قد قامت بالتعاقد مع شركة الصوى المتحدة للمقاوالت
العامة بتاريخ  ، 2012/9/2بالرغم من أن تلك الشركة قد قامت في السابق بتقديم وثائق مزورة (شهادة تأسيس وعنوان وهمي) إلى دائرة الماء في أمانة بغداد للحصول على مناقصة تجهيز مادة الشب
في عام  ،2010ولم تقم األمانة بإتخاذ أي إجراءات ضد الشركة علما ان المشروع متلكئ حيث بلغة نسبة االنجاز  %85لغاية  ،2016/7/31علما أن مدة تنفيذ العقد هي  11شهر اضيفت لها 430
يوم توقفات ومدد اضافية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة إتخاذ االجراءات القانونية بحق الشركات التي تقدم أوراق مزورة وعدم التعاقد معها مطلقا ،كما نوصي الشركة بضرورة اتخاذ االجراءات الكفيلة بانهاء الشركة من انجاز المشروع
ضمن المدة المحددة.
رد االدارة
إن دائرة الشركات قد أيدت بموجب كتاب رقم ( )16584في  2011/6/21بأن شركة الصوى المتحدة مسجلة لديها كشركة عراقية وفقا ألحكام قانون الشركات رقم ( )21وال تزال قائمة حتى األن.
قامت الشركة بتغيير عنوانها بموجب كتاب رقم ( )318في  2014/7/3الموجه الى الدائرة إلعتمادها لغرض التبليغ والمخاطبات.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 -1تم مفاتحة قسم العقود العامة بموجب كتابنا بالعدد ( )945/2/2في  2018/2/11لغرض االستبيان عن ما يؤيد سالمة الموقف القانوني لشركة الصوى المتحدة للمقاوالت العامة قبل التعاقد مع
الشركة المذكورة في حينه.
 -2تمت االجابة من قبل قسم العقود العامة بموجب كتابهم بالعدد ( )4682في  2018/2/15بشأن تدقيق شهادة وقرار وعقد وتعديل التأسيس للشركة المذكورة حيث تم اتخاذ االجراءات االزمة في
حينه بصدد ذلك وكالتي-:
أ -قام قسم العقود العامة بمفاتحة وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات الوطنية بموجب الكتاب المرقم ( )40362في  2010/10/4بشأن صحة صدور وثائق تأسيس شركة الصوى.
ب -اجابة دائرة تسجيل الشركات الوطنية في وزارة بموجب كتابهم المرقم ( )20678في  2010/10/5بتأييد صحة صدور وثائق تأسيس الشركة المذكورة.
 -3ان دائرة تسجيل الشركات قد ايدت بموجب كتابهم بالعدد ( )16584في  2011/6/21بأن شركة الصوى المتحدة مسجلة لديها كشركة عراقية وفقا الحكام قانون الشركات رقم ( )21لسنة 1997
المعدل والتزال قائمة من الناحية القانونية ومديرها المفوض السيد (احمد قاسم محمد).
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تابع :امانة بغداد

المتابعة
 -4قامت الشركة اعاله بتغير عنوانها بموجب كتاب بالعدد ( )318في  2014/7/3الموجهه الى دائرتنا العتماده رسميا لغرض التبليغ والمخاطبات المتبادلة علما ان دائرتنا تقوم بأتخاذ االجراءات
القانونية بحق الشركات المتعاقدة معها في حال ثبوت تقديمها لوثائق ومستمسكات مزورة.
 -5اما بخصوص نسبة االنجاز وفقرات التوقف والمدد االضافية فمن الممكن الرجوع في ذلك الى قسم التشغيل ولجنة االشراف على عقد تأهيل المشروع لالجابة على هذه المالحظة.
مستوفية
غير مستوفية

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

برايس وترهاوس كوبرز| 139

تابع :امانة بغداد
 -4التجاوزات على مواقع العمل
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود تجاوزات على مواقع العمل تمنع الشركات المتعاقدة من تنفيذ تلك المشاريع ،بعض تلك التجاوزات كانت من قبل مواطنين وبعضها كانت من قبل الدوائر الحكومية
االخرى ،وتمثلت تلك التجاوزات باستغالل تلك األراضي وإنشاء مباني ومرافق أخرى عليها ،مما أدى إلى حصول تأخير طويل بإنجاز تلك العقود ،علما بأن أمانة بغداد لم تقوم بإزالة تلك التجاوزات
قبل توقيع العقود.
والجدول االتي يمثل عينة من تلك العقود:
اسم العقد

الشركة المنفذة

مدة العقد
 42شهر

مشككككروع تنفيذ الخط الرئيسككككي الناقل في جانب الكرخ /الخط الغربي اإلضككككافي مع شركة العمود الهندسية للمقاوالت
تنفيذ محطة ضخ دورة رقم ( )2مع خطوط الدفع التابعة لها
مجموعة شككككركات المباني العصككككرية للمقاوالت االنشككككائية  3سنوات
عقد تنفيذ خط المجاري الرئيسي في الشمال الشرقي جانب الرصافة
المحدودة

تككككاريككخ تككوقككيككع تكككككاريكككككخ
اإلنجاز
العقد
 2008/12/30لككم يككنككجككز
بعد
لككم يككنككجككز
2007/6/29
بعد

ان عدم إزالة التجاوزات وتهيئة موقع العمل يمثل مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة  2008المادة ( )3الفقرة (و) والتي نصت على إزالة المشاكل القانونية والمادية إن وجدت في موقع العمل
قبل إعداد وثائق المناقصات.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة إزالة التجاوزات على مواقع العمل وتهيئته قبل إعداد وثائق المناقصات وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة  2008المادة ( )3الفقرة (و).
رد االدارة
 الخط الرئيسي في جانب الكرخ :يوجد تجاوزات على مسار خطوط الدفع التابعة لمحطة دورة ( )2حيث تمت المباشرة بازالتها وذلك بمخاطبة المديرية العامة للحراسات وأمن بغداد بموجب كتاب رقم 577/2/2في  2017/1/23وتمت المصادقة على المسار النهائي للخط من قسم التصميم كتاب رقم  292/2/2تاريخ .2017/1/12
 خط المجاري الرئيسي في الشمال الشرقي للرصافة :تم مخاطبة األمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة بغداد لرفع التجاوزات الحاصلة على المسار ،ال تزال هنالك خالفات حول قطعة االرضالمرقمة ( )1329/11غير محسومة.
اليزال موضوع قطعة االرض قائم وتم ايقاف العمل من قبل مجموعة تدعي ملكيتها لألرض ،وتم مفاتحة دائرة التسجيل العقاري ووزارة العدل بهدف االيعاز بحل المشكلة.
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تابع :امانة بغداد
التجاوزات على مواقع العمل (تتمة)
المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 ان التجاوزات حصلت بعد توقيع العقد مع الشركات المنفذة للمشروعين (مشروع الخط الرئيسي في جانب الكرخ /الخط الغربي االضافي مع تنفيذ محطة الضخ الدورة رقم ( )2مع خطوط الدفعالتابعة لها.
 مشروع تنفيذ الخط الشمالي الشرقي من محطة الحبيبية الى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية /خط الخنساء) وعلى اثر ذلك ادى الى تأخير مدة انجاز المشروعين اعاله. ان العقد تم ابرامه في عام  2007وتم تسليم الموقع في نفس العام في حين ان التقرير يشير الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة .2008 تم بعد االحالة تحديد مسار خالي من التجاوزات ولكن اثناء فترة التصميم من قبل الشركة المنفذة (كون ان العقد تصميم وتنفيذ) وعند المباشرة بدأت التجاوزات باالنتشار على المسار اعاله وكذلك اثناءفترة التنفيذ استمرت التجاوزات باالزدياد مما اعاق عملية التنفيذ لبعض المقاطع مما يتطلب ايجاد مقترح جديد.
 في السنوات القليلة الماضية تم ايجاد مقترح مسار خالي من التجاوزات وتم اعتماده والتوجد مشكلة تجاوزات على مسار الخط في الوقت الحاضر. ان التصاميم االولية المعدة في عام  1982من قبل االستشاري (جون هيست) كانت اساسا البرام العقد المتضمن اعداد التصاميم التفصيلية وتنفيذ العمل من قبل نفس الشركة وحسب واقع الحال الجديدمستوفية
غير مستوفية

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

برايس وترهاوس كوبرز| 141

تابع :امانة بغداد
 -5تصاميم االساسية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من عقود أمانة بغداد ،وجود عقود قد تم إبرامها باالعتماد على خرائط وتصاميم قديمة بالرغم من أهمية تلك المشاريع وضخامة مبالغها ،مما تسبب
في حصول تأخير كبير في نسب إنجازها نظرا لعدم إمكانية تطبيق تلك الخرائط والتصاميم على أرض الواقع ،إذ في أغلب األحيان تطلبت الحاجة إلى إجراء تغييرات عديدة في التصاميم مما ادى الى
إجراء تغييرات لتلك المشاريع.
والجدول األتي يمثل عينة من تلك المشاريع:
مككككككككككككدة تككككاريككخ تككوقككيككع تكككككككاريكككككككخ التصككككككككاميم التي تم تاريخ وضكككككع
الشركة المنفذة
مبلغ العقد (دينارعراقي)
اسم العقد
التصاميم
االعتماد عليها
إلنجاز
العقد
العقد
 2007/6/29لككم يككنككجككز تصاميم االستشاري 1982
مجموعككة شكككككككركككات المبككاني العصكككككككريككة 3
عقد تنفيذ خط المجاري الرئيسكي في 97,471,500,000
جون هيست
لحد اآلن
سنوات
للمقاوالت االنشائية المحدودة
الشمال الشرقي جانب الرصافة
 2008/12/7لككم يككنككجككز تصككاميم شككركة بني 1982
 1,131,324,700,000شكركة المبروك للمقاوالت وشكركة العصكام 28
عقد تنفيذ مشروع ماء الرصافة
البريطانية
لحد اآلن
العراقي للمقككاوالت وشكككككككركككة ديكرمونككت شهر
الفرنسية
 2012/8/28لككم يككنككجككز تصككككككاميم الشككككككركة 1998
150
شركة ابطال الفرات للمقاوالت
عقد تجهيز وتمديد أنابيب الدكتايل 1,453,889,000
الروسية
لحد اآلن
يوم
للماء الصكككككككافي للمحلتين (– 774
)772
غير معلوم
 2011/6/23لككم يككنككجككز غير معلوم
200
شركة التكافل للمقاوالت العامة
عقد تنفيذ شككككككبكة مجاري مشككككككتركة 896,400,000
لحد االن
يوم
لخدمة محلة 442
.
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تابع :امانة بغداد
تصاميم االساسية (تتمة)
التوصية السابقة ورد االدارة السابق

التوصية
نوصي بضرورة الطلب من الشركات تحديث تصاميم بما يتناسب مع الوضع الحالي للطرق.

رد االدارة
 عقد تنفيذ خط المجاري الشمالي الشرقي :تم إعتماد التصميم المعد من قبل المستشار جون هيست كأساس للمناقصة ،ومن ثم تم أحالة العمل كتصميم وتنفيذ الى شركة المباني العصرية بموجب العقدالمبرم في  2007/6/29وخالل الفترة قامت الشركة باعداد التصاميم وتقديم التغيرات وبعض المالحظات الفنية ،وحصلت تجاوزات على مسار الخط خالل هذه الفترة مما أدى الى الحاجة لتغير مسار
الخط في بعض المقاطع.
عقد المحلتين :ان سبب امر الغيار وجود متجاوزين على مسار الخطوط مما ادى الى تغيير مسارها بعد اعداد التصميم ،تم سحب العمل بسبب تلكؤ الشركة وسوف ينفذ على حساب ناكل.-عقد محلة  :442بحسب رد االدارة ،اليوجد أمر غيار للمناقصة ،علما انه تم سحب العمل بسبب تلكؤ الشركة وسوف ينفذ على حساب ناكل.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 ان التصاميم معدة من قبل االستشاري (جون هيست) تم تعديلها من قبل قسم التصاميم بعد ان تم تقديم التصاميم من قبل الشركات المنفذة قبل البدء بتنفيذ العمل وان اوامر الغيار التي صدرت اغلبهامرتبطة بالتجاوزات والتعارضات او قضايا اخذت طور المحاكم وادت الى اصدار اوامر الغيار.
 تم انجاز مشروع ماء الرصافة بتاريخ  2016/7/28وحسب كتاب دائرة المهندس المقيم المرقم  365في .2016/8/28 تم تشكيل لجنة االستالم االولى للمشروع بموجب االمر االداري  5567في .2016/12/6 تم االطالع على دراسة التخطيط الحضري لمدينة بغداد عام  1977ومن الخدمات التي تتضمنها الدراسة تجهيز الماء الصالح لالستهالك البشري لمدينة بغداد بالتعاقد مع شركة بني البريطانيةلغرض تفعيل هذه الدراسة لتحديد احتياج مدينة بغداد وقد تم اكمال بداية الثمانينات.
 تتضمن الدراسة انشاء عدة مشاريع منها (مشروع الرصافة ،توسيع مشروع الكرخ ،توسيع مشروع شرق دجلة النشاء خزانات االرضية لذلك فأن الدراسة اعاله هي خطوط عامة الحتياج مدينةبغداد الماء الصالح لالستهالك البشري.
 ان المحلتين ( )774 – 772تم اعداد تصاميمها من قبل دائرتنا وفق ذرعة موقعية من قبل مهندسين اخذين بنظر االعتبار متطلبات المحلة من الماء الصافي والتوجد اي تصاميم روسية لهذهالمحلتين او غيرها من المحالت.
 ان العمل منجز للمحلتين المذكورتين بشكل كامل بتاريخ  2015/3/25وحسب الكتاب المرقم  7275في  2015/4/27وتم استالم العمل اوليا بموجب الكتاب المرقم ( 13265في )2015/8/10وتم استالم العمل استالما نهائيا بموجب الكتاب المرقم ( )7327في .2016/4/27
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -6المدد االضافية للعقود
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من العقود ،أن المدد اإلضافية الممنوحة للشركات المتعاقد معها لتنفيذ المشاريع تتجاوز في بعض الحاالت مدة تنفيذ العقد األصلية ،وان عدم وجود
سقف زمني يحدد نسب المدد اإلضافية من شأنه إعطاء فرصة الستغالل تلك الثغرة في التعليمات ،وبالتالي تعطيل تنفيذ المشاريع بشكل كبير وعدم استغالل موارد الدولة حسب ما هو مخطط ،واألمثلة
االتية تمثل عينة تم مالحظتها من خالل مراجعة بعض العقود-:
اسم العقد
تنفيذ خط مجاري رئيسي ومحطة غاطسة وأربع مضخات لمحلة 746
خط دفع  4TCتنفيذ خط دفع جديد لمحطة
إنشاء خط مع محطتين أمطار طوارئ لخدمة محالت ()331-343
عقد تنفيذ وتطوير جانبي قناة الجيش
مشروع ماء الرصافة الكبير

مدة التنفيذ
 180يوم
 60يوم
 180يوم
 360يوم
 840يوم

مجموع المدد اإلضافية الممنوحة
 231يوم
 188يوم
 159يوم
 806يوم
 801يوم

نسبة المدد اإلضافية إلى مدة العقد
%128
%313
%88
%224
%95

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي األمانة العامة لمجلس الوزراء بالتوجه لتعديل التعليمات السارية بخصوص المدد اإلضافية عند التعاقد لكي يتم تحديد سقف زمني لها ،كما نوصي امانة بغداد بإتخاذ االجراءات الكفيلة بمعالجة
اسباب التأخر في االنجاز.
رد االدارة
إسم العقد
تكككنكككفكككيككككذ خكككط
مجاري رئيسي
 4TCخككككككط
دفكككككع جكككككديكككككد
لمحطة

رد االدارة
تم توقيع العقد مع شكككركة بريق النجوم في  2014/8/21وبسكككبب تعرض كادر الشكككركة من قبل اهالي المحلتين توقفت الشكككركة عن العمل وتم منح الشكككركة توقف عن العمل في
 2014/9/29بموجب الكتاب المرقم (.) 8955/2/2عاودت الشكككككركة المنفذة للعمل في الموقع بعد زوال اسكككككباب التوقف بتاريخ  2014/11/10وتم منح الشكككككركة توقف جزئي
بنسككبة  %2.4بسككبب صككدور امر غيار ،وبسككبب ذلك تم منح الشككركة مدد اضككافية مقدارها  40يوم تقويمية تشككمل أيام الجمع والعطل الرسككمية والفحوصككات حسككب الكتاب المرقم
 1665/2/2في  2015/8/27وليس ( )231يوما.
توقفت الشككككركة عن العمل بتاريخ  2014/12/9لغاية  2015/1/28بسككككبب عطل ماكنة الحفر وعاودت الشككككركة بالعمل حتى تاريخ االنجاز الجزئي في  2015/4/9وتم توجيه
انذار الى الشركة بموجب الكتاب المرقم  208/2/2بتاريخ  2015/1/11وتم استقطاع كامل الغرامة التأخيرية  %10التي تبلغ  ( 46,595,000ستة واربعون مليون وخمسمائة
وخمسة وتسعون الف دينارعراقي) وانجزت الخط الدفع في .2015/4/9
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تابع :امانة بغداد

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
رد االدارة
إسم العقد
إنشاء خط طوارئ مع تمت المباشرة بالعمل في  2014/2/20وتوقف العمل جزئيا بتاريخ  2014/3/2وبنسبة  %30لحين حسم موضوع رفع التجاوزات من قبل دائرة بلدية الشعب .وتم توقف
مككحككطككتككيككن أمككطككككار العمل كليا بتاريخ  2014/5/24لحين تحديد موقع المح طة ،وتم معاودة العمل بموجب الكتاب المرقم  9019/2/2وتم توقف عن العمل جزئيا بتاريخ 2014/10/20
السكككككتحداث فقرات جديدة لحين صكككككدور أمر الغيار .وتم انجاز العمل جزئيا بتاريخ  2014/11/1وبنسكككككبة  %70لدخول الخطين في الخدمة الفعلية لخدمة المحلة (-343
طوارئ
 .)331وتم منح الشككككركة مدة اضككككافية على أمر الغيار قدرها ( )24يوم حسككككب الكتاب المرقم  2431/2/2المؤرخ في  .2015/3/24تم انجاز العمل بنسككككبة  %100في
 2015/5/25حسب الكتاب المرقم  4501/2/2والمؤرخ في .2015/6/8

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 اعمال مقاولة تنفيذ المحطة الغاطسة لمحلة 746 -1حسب عقد المقاولة اعاله المصادق عليه بتاريخ  2014/8/20فقد تم احتساب تاريخ مباشرة شركة بريق النجوم للمقاوالت اعاله في  2014/8/21بموجب كتابنا المرقم  8204/2/2في
.2014/9/3
 -2لم تباشر الشركة بالعمل بسبب منع اهالي محلة  746كادر الشركة من تنفيذ العمل اعاله.
 -3بموجب كتابنا المرقم  8640/2/2والمؤرخ في  2014/9/16تم مخاطبة مكتب وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية لغرض مفاتحة مجلس محافظة بغداد للتدخل وحسم موضوع منع اهالي محلة 746
لكادر الشركة من تنفيذ العمل.
 -4قدمت الشركة طلبها المرقم  338في  2014/9/7لغرض منحها فترة توقف لحين حسم موضوع ممانعة اهالي المحلة من تنفيذ العمل وتمت الموافقة على منح الشركة فترة توقف من تاريخ
 2014/8/21ولغاية ايجاد الحلول لحسم الموضوع اعاله.
 -5تم مفاتحة مجلس محافظة بغداد بموجب كتاب دائرتنا المرقم  9264/2/2والمؤرخ في  2015/10/15للتدخل وحسم الموضوع المذكور اعاله.
 -6بتاريخ  2014/11/10تم حل مشكلة ممانعة اهالي المحلة  746لتنفيذ العمل في المحطة الغاطسة وتم توجيه الكتاب المرقم  10372/2/2والمؤرخ في  2014/11/19الى مجلس محافظة بغداد
بهذا الخصوص.
 -7تمت معاودة المباشرة بالعمل في الموقع بتاريخ  2014/11/10وبموجب كتاب دائرتنا المرقم  10421/2/2والمؤرخ في .2014/11/20
 -8قدمت الشركة طلبها المرقم  59والمؤرخ في  2015/7/7لغرض منحها فترة توقف بسبب اعمال دراسة امر الغيار الخاص بالعمل وتمت الموافقة على منح الشركة توقف عمل جزئي بنسبة
( )2,47ولفترة من  2015/1/18ولحين صدور امر الغيار.
مما تقدم اعاله يتبين بأن فترات التوقف الممنوحة لشركة بريق النجوم للمقاوالت عن اعمالهم في مقاولة تنفيذ محطة الضخ الغاطسة لمحلة  746تمت بصورة قانونية وحسب الشروط العامة العمال
مقاولة الهندسة المدنية ومتطلبات العمل وواقع الحال.
 فيما يتعلق المدد الممنوحة االضافية والتي تجاوزت مدة العقد االصلي لشركة هندسة الشرق االوسط للمقاوالت العامة الخاص ب (تنفيذ ربط خط الدفع لمحطة  TC4على خط دفع محطة )TC2بطريقة الحفر المخفي في شارع الفاصل بين المحلتين ()851-855
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تابع :امانة بغداد
المتابعة
 -1باشرت الشركة بالعمل حسب العقد بتاريخ  2014/7/9بكتابنا المرقم  7490/2/2في .2014
 -2تم اعتبار العمل متوقف من تاريخ  2014/7/10ولغاية  2014/10/16وذلك لتغيير منشأ االنابيب من تركي الى امارتي المنشأ وذلك بكتابنا المرقم  9930/2/2في  2014/11/6لصعوبة نقل
االنابيب عن طريق شمال العراق بسبب الوضع االمني انذاك.
 -3توقفت الشركة عن العمل من تاريخ  2014/12/9ولغاية  2015/1/28بسبب عطل ماكنة الحفر المخفي.
 -4تم منح الشركة مدة اضافية مقدارها ( )25يوما وذلك عن امر الغيار الثاني نتيجة تغيير طريقة صب احواض التفتيش من بولي اثيلين الى كونكريت وذلك بكتابنا المرقم  5329/2/2في .2015/7/5
 -5تم اعتبار الفترة من تاريخ  2015/4/9وهو تاريخ االنجاز الجزئي ولغاية تاريخ صدور امر الغيار الثاني في  2015/6/14فترة توقف وذلك بكتابنا المرقم  4653/2/2في  2015/6/14النه
اليمكن للشركة ان تباشر بتنفيذ احواض التفتيش اال بعد صدور امر الغيار الثاني.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

فيما يتعلق بالفقرات الممنوحة لشركة جبل تارة للمقاوالت في اعمال تنفيذ خط االمطار مع محطتين لخدمة المحالت ()343 – 331
تمت مباشرة الشركة بتاريخ .2014/2/20
تم التوقف عن العمل توقفا جزئيا من تاريخ  2014/3/2وبنسبة  %30عن اعمال المقاولة وذلك لوجود تجاوزات على انشاء المحطة في المحلة  331استنادا الى المادة ( )49من الشروط العامة
للمقاوالت.
اعتبار العمل متوقف كليا من تاريخ  2014/5/24لحين تحديد موقع المحطة  331من قبل دائرة بلدية الشعب بعد ان اكملت الشركة اعمال تنفيذ المحطة  343والخطوط الناقلة استنادا الى المادة
( )49من الشروط العامة للمقاوالت.
تم معاودة المباشرة بالعمل بتاريخ  2014/9/10بعد حصول موافقة امين بغداد بتاريخ  2014/8/12على الغاء الرصيف الفرعي بطول ( )59م وبعرض ( )12م ضمن المحلة  329استنادا الى
كتاب دائرة التصاميم المرقم /4/2ك 8510/في 2014/9/7والذي تم اختيار موقع مكان محطة  331لوجود تجاوزات عليها ويتم ازالتها من قبل دائرة بلدية الشعب مما ادى الى تغيير مكان المحطة
في المحلة المقابلة ضمن المحلة .329
منحت الشركة توقف عمل جزئي بنسبة  %20عن اعمال المقاولة وذلك الستخراج فقرات جديدة في االعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وتغير موقع المحطة  331واضافة خطوط رايدرات
في المخططات التصميمية استنادا الى المادة ( )49من الشروط العامة للمقاوالت.
تم منح الشركة انجاز عمل جزئي بنسبة  %70لدخول المحطتين الخدمة الفعلية وامكانية االستفادة منها واعتبارا من  2014/11/1واكمال جميع فقرات العمل في المحطة ( )2المحطة 343
وخطوط الدفع والسحب له استنادا الى المادة ( )49من الشروط العامة للمقاوالت.
منح الشركة فترة توقف جزئي بالنسبة المتبقية  %10من تاريخ  2015/2/9لحين صدور امر غيار العمال مقاولة تنفيذ محطة ( )343 – 331وذلك لوجود اعمال صب مسارات خطوط السحب
والدفع.
منح الشركة انجاز عمل جزئي لالعمال المتبقية بنسبة  %30من اعمال المقاولة واعتبارا من تاريخ  2015/5/25استنادا الى المادة ( )46من الشروط العامة للمقاوالت وعليه نسبة االنجاز الكلية
للمشروع بنسبة .%100
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -7نسب انجاز المشاريع
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من مشاريع أمانة بغداد ،هناك تدني في نسب إنجاز بعض المشاريع ،والجدول االتي يمثل نسب اإلنجاز لعينة من تلك المشاريع كما في :2014/8/31
اسم المشروع
تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة مضخمات لولبية لمشروع الرستمية ت3-

نسبة االنجاز المخطط
%100

نسبة االنجاز الفعلي
%70

نسبة االنحراف
%30

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي أمانة بغداد بوضع خطة متابعة واضحة تتضمن مدة زمنية نهائية إلنهاء المشروع.
رد االدارة
تم ادراك األخطاء الواردة في العقد وكذلك اعداد الدراسات والخطط للعقود المستقبلية وحاليا يتم معالجة األنحراف الوارد من خالل أصدار ملحق العقد الخاص بنصب وتشغيل المضخات اللولبية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
ان العقد خاضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة  2008يراعى عند منح المدد االضافية احكام المادة ( )14من التعليمات اعاله والماده ( )45من شروط المقاول العمال الهندسة المدنية
الصادرتين من وزارة التخطيط وفق دراسة وبما تتطلبها كل حالة من قبل الجهة االستشاربة المشرفة على المشروع والمهندس المقيم ولجنة منح المدد االضافية والتوقفات المشكلة لهذا الغرض.
ان المدد االضافية الممنوحة للشركة جاءت وفق االجراءات االصولية وبموجب القانون وبعد دراستها من قبل لجنة االدعاءات وحسب الظروف التي رافقت العمل ،كما تم منح مدة اضافية قدرها تسعة
اشهر استنادا الى قرار اللجنة الوزارية لالعمار والخدمات المرقم  48والمؤرخ في .2016/1/19
 -1نسبة االنجاز المؤشرة في التقرير المشار اليه في اعاله البالغة ( )%70تمثل نسبة المواد االستيرادية المجهزة الخاصة بالمشروع.
 -2تم اجراء تعديالت على فقرات العقد بموجب ملحق عقد رقم ( )2بتاريخ  2017/3/1ومن ضمنها البند السادس منه الخاص بشروط الدفع.
 -3حصل توقف بالعمل بتاريخ  2015/12/7لحين استكمال ملحق العقد المذكور في اعاله.
 -4تم معاودة المباشرة بالعمل بتاريخ  2017/3/14بعد اصدار ملحق العقد المذكور في النقطة ( )2اعاله وهي الفترة التي استغرقتها امور تنظيم االجرءات والمخاطبات التي تمت قبل اصدار ملحق
العقد المذكور.
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تابع :امانة بغداد
المتابعة
 -5تم اصدار شهادة انجاز جزئي بنسبة  %85وتشمل تجهيز مواد بنسبة  %70وتنفيذ وتشغيل بنسبة  %15وحسب بنود العقد وملحقه رقم ( )2بتاريخ  2017/4/11بموجب الكتاب المرقم 3766/2/2
والمؤرخ في  2017/4/25اما نسبة  %15المتبقية فتشمل تجهيز المواد االحتياطية.
 -6صدرت شهادة استالم العمل جزئيا بموجب كتاب دائرتنا المرقم  4627/2/2في  2017/5/21واعتبارا من تاريخ انجاز العمل في .2017/4/11
 -7حصل توقف بالعمل لالعمال المتبقية في  2017/4/11بموجب كتابنا المرقم  55/2/2في  2018/1/3لحين حسم موضوع المدة االضافية الخاصة بتجهيز المواد االحتياطية التي لم تجهز لحد
االن حيث طلبت الشركة مدة اضافية امدها ( )300يوم تقويمي تضاف الى مدة العقد االصلي لتنفيذ التزاماتها الخاصة بتصنيع وتجهيز المواد االحتياطية الذي يشكل فنيا وماليا ما نسبته ()%15
من اجمالي العقد بعد التعديالت الواردة في ملحق العقد رقم (.)2
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -8اسعار الصرف المستخدمة في االعتمادات المستندية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقود دائرة مجاري بغداد ،قيام الدائرة بتحليل العروض للعقود االستيرادية على أساس سعر صرف  1166للدوالر الواحد حسب نشرة البنك المركزي في
حين يتم شراء الدوالر من قبل الدائرة لغرض فتح االعتماد بسعر صرف  1194للدوالر الواحد مما يؤدي إلى تحمل الدائرة فروقات سعر صرف والجدول التالي يوضح ذلك:
اسم الشركة التي تم التعاقد معها ورقم العقد
العقد  Hubert 2013/1/13شركة
شركة الحجاز العقد 2013/1/44
شركة الحجاز عقد 2013/1/51

تاريخ العقد
2014/4/10
2014/3/10
2014/3/10

مبلغ العقد (سعر الصرف )1166
3,344,787,600
10,202,488,340
3,100,834,000

مبلغ العقد (سعر الصرف )1194
3,425,108,400
10,447,448,060
3,175,296,560

فرق سعر الصرف التي تتحمله الدائرة
80,320,800
244,999,720
74,462,566

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي دائرة مجاري بغداد بضرورة اعتماد سعر الشراء النقدي للدوالر عند تحليل العطاءات وإبرام العقود مع الجهات المنفذة لتجنب تحميل الدائرة فروقات سعر صرف العملة.
رد االدارة
قامت الدائرة بتحليل العروض الخاصة بالعقود االستيرادية على أساس سعر الصرف ( )1166للدوالر وذلك حسب نشرة البنك المركزي حينها ،وبالنسبة لفتح االعتماد بسعر صرف ( )1194فهذا
اجراء يخص مصرف التجارة الدولي .TBI

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
ان سعر الصرف بموجب نشرة البنك المركزي تم اعتماده من قبل لجان الدراسة والتحليل وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض تمويل العرض المقدم بالعملة االجنبية الى الدينار العراقي وكان
سعر الصرف في ذلك الوقت  1166دينار للدوالر الواحد.
اما اجراءات فتح االعتماد المستندي وتامين مبلغ االعتماد بالعملة االجنبية فيتم وفقا لتعليمات بيع وشراء العملة االجنبية الصادرة عن البنك المركزي حيث ان تعليمات بيع وشراء العملة االجنبية رقم
( )19/3/9لسنة  2014حددت سعر الصرف بمبلغ  1166دينار للدوالر الواحد يضاف له عموالت ( )18ثمانية عشر دينار لالعتمادات ويكون هامش ربح الصرف بمبلغ ( )10دينار وان مبلغ
االعتماد المستندي بمبلغ ( )1194دينار للدوالر الواحد وان مبلغ االعتماد المستندي يكون مساويا لمبلغ العطاء بالعملة االجنبية.
مستوفية
غير مستوفية
صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| تقريرمتابعة على القضايا المرفوعة في تقارير تدقيق السنة الماضية

برايس وترهاوس كوبرز| 149

تابع :امانة بغداد
 -9حساب السلف واالمانات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود سلف وأمانات متراكمة منذ سنوات سابقة مسجلة في سجالت أمانة بغداد ولم تقم األمانة بتسويتها حتى تاريخ زيارتنا ،وكما هو موضح في الجدول ادناه حسابات
السلف التي تعود لسنوات ).(2011, 2012, 2013, 2014
رقم الحساب المبلغ
اسم الحساب
11,193,525,638
سلف ألغراض النشاط 1671
3,378,788,071
1661
تأمينات لدى الغير
14,572,313,709
مجموع
إن عدم تسوية السلف و األمانات من شأنه زيادة احتماالت حدوث أخطاء وضياع حقوق األمانة.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي األمانة بضرورة تسوية السلف واألمانات المتراكمة منذ سنوات بأقصى سرعة ممكنة.
رد االدارة
بناء على رد االدارة ،أن قسم الحسابات قام بتشديد االجراءات على الموظفين الذين يستحق عليهم سلف سابقة ،أما بالنسبة لألمانات ،السبب يعود الى وجود رواتب لبعض الموظفين في مناطق خارج
سيطرة الحكومة أو رواتب موظفين معتقلين ،وأن الجزء األخر ألمانات يعود الى عمل منجز ولكن ال يوجد تمويل من قبل الديوان لتسديد هذه المستحقات.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
تم تنزيل مبلغ حساب سلف الغراض النشاط  1671من مبلغ ( 11,193,525,638احدا عشر مليار ومائة وثالثة وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف وستمائة وثمانية وثالثون
دينارعراقي الغيرها) الى مبلغ ( 6,108,684,368.690ستة مليار ومائة وثمانية مليون وستمائة واربعة وثمانون الف وثالثمائة وثمانية وستون دينار وستمائة وتسعون فلس).
وفيما يخص حساب تامينات لدى الغير ،1661كتاب الدائرة القانونية المرقم  5011في  2018/4/3المتضمن حساب تامينات لدى الغير 1661واالجابات المتعلقة بالموضوع ردا على كتاب الدائرة
االدارية المرقم  5465والمؤرخ في  2018/2/25وسيتم اتخاذ الالزم وتوفير التخصيص لتسوية المبالغ على موازنة سنة .2019
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -10حسابات جارية مدينة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالقوائم المالية للسنة المنتهية في  2015/12/31نبين التالي-:
 -1عدم قيام امانة بغداد – المركز بعمل مطابقات شهرية للحسابات الجارية المدينة بين االمانة والدوائر والمديريات التابعة لها منذ عام  2005حيث بلغ رصيد الحسابات الجارية المدينة
( 41,840,615,524واحد واربعون مليار وثمانمائة واربعون مليون وستمائة وخمسة عشر الف و خمسمائة واربعة وعشرون دينارعراقي).
 -2بلغت االرصدة المدورة من السنوات السابقة ذات الرقم التحليلي صفر ( 1,883,280,708مليار وثمانمائة وثالثة وثمانون مليون ومئتان وثمانون الف وسبعمائة وثمانية دينارعراقي) ،حيث لم
تقم االدارة بتصفية هذه االرصدة لغاية تاريخ زيارتنا ،علما انه لم يتم تحديد الجهات المدينة بتلك المبالغ.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة معالجة الحسابات الجارية المدينة لما لها من اهمية نسبية وتحليل االرصدة ذات الرقم التحليلي صفر وتصفيتها.
رد االدارة
ستقوم الدائرة المالية بتنفيذ وعكس قيود التسوية على النماذج المقترحة بعد الحصول على موافقة ديوان الرقابة المالية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
تمت المطابقة للحسابات الجارية المدينة بين االمانة والدوائر عام  2017و 2018وتم الرجوع لسنة  2008العادة اعداد الحسابات الختامية استنادا الى توجيهات ديوان الرقابة المالية ومن ضمنها
الحسابات الجارية المدينة وكذلك االرصدة المدورة من السنوات السابقة ذات الرقم التحليلي صفر بمبلغ قدرة  1,883,280,708مليار وثمانمائة وثالثة وثمانون مليون ومئتان وثمانون الف وسبعمائة
وثمانية دينار الغيرها.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -11عدم مصادقة البيانات الختامية المانة بغداد
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،أن البيانات المالية الختامية لم يتم المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية منذ عام  2008حتى عام .2015

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االمانة بضرورة المتابعة مع ديوان الرقابة المالية والوقوف على اسباب عدم مصادقة البيانات من قبل الهيئة والعمل على حلها من اجل المصادقة على البيانات ،ونوصي بضرورة العمل على
توحيد بيانات الدوائر كاملة بحسب ماهو مطلوب.
رد االدارة
لم يقم ديوان الرقابة المالية بالمصادقة على البيانات الختامية بسبب عدم توحيد حسابات أمانة بغداد والدوائر التابعة لها.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
استنادا الى توجيهات ديوان الرقابة المالية تم اعادة فتح كافة الحسابات الخاصة بأمانة بغداد لسنة  2008واعدادها بالشكل الصحيح لغرض المصادقة عليها والعمل مستمر لكافة السنوات الالحقة .ان
العمل مستمر على مطابقة الحسابات المصرفية المجمدة منذ عام  2003استنادا الى توجيهات الهيئة الرقابة المالية االتحادي العاملة في امانة بغداد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -12ارصدة حسابات مصرفية مجمدة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالمطابقات الخاصة في الحسابات المصرفية لدائرة أمانة بغداد ،هنالك ارصدة حسابات مصرفية مجمدة لدى فروع مصرف الرافدين منذ عام  2003وال
تمتلك الشركة كشوفات مصرفية لها او مطابقات لغاية  31كانون االول  ،2016باإلضافة الى ذلك هنالك أرصدة هذه الحسابات ظاهرة عكس طبيعتها المحاسبية (دائنة) كما مثبت في البيانات المالية
الختامية لسنة .2016
ادناه جدول يوضح تفاصيل هذه األرصدة لغاية  31كانون االول  2016حسب ما هو مثبت في البيانات المالية الختامية ضمن كشف النقود حساب نقد لدى المصارف وتفاصيل المبالغ بعملتها االصلية:
الرصيد كما هو مثبت في سجالت األمانة (دينارعراقي)
إسم المصرف
18,998,500
بنك المركزي -االعتمادات المستندية للتعينات
البنك  -6015خاص بالرسوم قبل االحداث 605,277,197 2003
8,578,499,614
البنك  -6016االمانات للفترة قبل عام 2003
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي امانة بغداد بضرورة الغاء األرصدة من سجالتها ،علما انه قد تم سحب هذه االرصدة من قبل وزارة المالية.
رد االدارة
ان هذه الحسابات تم غلقها وتحويلها الى وزارة المالية بتاريخ  2003/10/16حسب كتاب مصرف الرافدين ذي العدد  1130بتاريخ .2011/4/19

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
لم يتم استالم رد االدارة بعد.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -13وجود صك موقوف في تسويات مصرف االحرار منذ سنوات سابقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالمطابقات الخاصة بالحسابات المصارف ،وجود صك موقوف في مصرف االحرار حساب رقم ( )60073منذ سنوات سابقة ،وينص القانون على ان اي
صكوك تعود لمدة تزيد عن  6أشهر تعتبر الغية ويجب الغائها في دفاتر االمانة .علما بأن هذه الصكوك ال تزال عالقة وتعود لسنوات سابقة .2014 ،2015 ،2016
يبين الجدول التالي المعلقات بين حسابات المصارف في كشوفات أمانة بغداد وكشوفات المصرف بالدينار العراقي:
قيمة الصكوك الموقوفة (بالدينار العراقي)
إسم المصرف
مصرف األحرار حساب رقم 402,825,955 60073

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة متابعة الصكوك الموقوفة واتخاذ االجراء المناسب فيما يتعلق بالصكوك الموقوفة لفترات تزيد عن  6اشهر بهدف اظهار الحسابات النقدية بصورة عادلة في البيانات المالية
الختامية والتي من شانها ان تؤثر في تحديد السيولة النقدية الحقيقية لالمانة.
رد االدارة
تعتبر االدارة بأن االجراء غير مهم ،وستأخذ االدارة االجراءات الالزمة في التسويات الالحقة.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
الصكوك الموقوفة في الحساب الجاري  60073للسنوات  2014 ،2015 ،2016في سجالت االمانة
رقم الصك
11670
17375

المبلغ
17750000
2206770
19956770

السنة
2014
2015
المجموع

والتوجد هنالك صكوك موقوفة في في الحساب الجاري ( )60073لعام .2016
غير مستوفية
مستوفية
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تابع :امانة بغداد
 -14اعتمادات مستندية موقوفة لم يتم تسويتها
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق باالعتمادات المستندية ،وجود حسابات اعتمادات لدى مصرف العراقي للتجارة موقوفة ولم يتم تسويتها بعد.
يبين الجدول التالي تفاصيل االعتمادات المستندية التي لم يتم تسويتها بعد مع مصرف التجارة العالمي:
رمز االعتماد
ILC /USC/ 07/01297
ILC /USC /0213907

تاريخ االصدار
2007/1/3
2005/1/20

الجهة المستفيدة
BYBLOS BANK S.A.L
JP MORGAN CHASE BANK

مبلغ االعتماد
EURO 29,251,114
USD 5,350,000

المبلغ المعلق
EURO 2,597,567
USD 1,511,297

تاريخ إنتهاء االعتماد
2010/12/31
2006/1/20

وبحسب أخر كتاب مخاطبة مع المصرف المرقم ( )2314والمؤرخ في  2017/1/25أن مصرف العراقي للتجارة قد قام بتحويل رصيد االعتماد رقم ( )01297الى الحسابات الجارية لالمانة بينما ال
تزال تظهر هذه االعتمادات بكشف االعتمادات المسحوبة من المصرف .وفيما يخص إعتماد رقم ( )0213907فقد قامت دائرة االعتمادات المستندية بمخاطبة المصرف وطلب تحويل المبلغ المتبقي
بقيمة 1.5مليون دوالر لحساباتهم المصرفية بعد استقطاع قيمة الغرامات والعموالت ،وحتى تاريخ مراجعتنا لم يتم انهاء االجراءات بعد.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي امانة بغداد بتشكيل لجنة لمتابعة المراسالت مع فروع المصرف.
رد االدارة
بحسب رد االدارة ،انهم قاموا بمخاطبة المصرف ولم يتم تسوية االجراءات بعد بسبب ضعف اجراءات التواصل بين فروع المصارف والتنسيق فيما بينهم

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني .،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 -1سبق وان تم مطابقة المصرف بأعادة مبلغ االعتماد الى حسابنا الجاري لديهم بالدوالر بعد سحب العمل من الشركة المذكورة حيث تم اعادة المبلغ المتبقي والبالغ مقداره  2,597,567.01يورو
الى حسابنا الجاري في المصرف المذكور بتاريخ .2016/1/17
 -2سبق وان قامت االدارة بمفاتحة المصرف المذكور بموجب الكتاب المرقم  27260والمؤرخ في  2016/12/1لغرض تحويل مبلغ االعتماد الى حساب الدائرة االدارية في امانة بغداد ولدى
مصرف الرافدين /فرع االحرار اال ان المصرف بين عدم امكانية تحويل المبلغ الممول من قبل صندوق تنمية العراق  DFIوكما مبين في كتابهم المرقم  9575والمؤرخ في .2016/12/8
 -3تم مفاتحة وزارة المالية بموجب كتاب الدائرة االدارية المرقم  4450والمؤرخ في  2018/4/10لغرض الموافقة على اعادة المبلغ الى حساب امانة بغداد.
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تابع :امانة بغداد
المتابعة
 -4اجابة وزارة المالية بموجب الكتاب المرقم  9196والمؤرخ في  2018/4/25برفض اعادة المبلغ الى حساب امانة بغداد.
 -5تم مفاتحة المصرف بموجب الكتاب المرقم  27452والمؤرخ في  2018/10/14لغرض تحويل المبلغ الى وزارة المالية استنادا الى موافقة السيدة امين بغداد في  2018/10/4ولم يتم
التحويل حتى االن.
 -6فيما يتعلق برفع االعتماد من كشف فقد سبق وان تم مفاتحة المصرف العراقي للتجارة بموجبه كتابنا س ش  1128في  2017/11/25وذلك لغرض رفع االعتماد من كشف الخاص باعتمادات
امانة بغداد.
 -7اجاب المصرف بموجب الكتاب ذو العدد  16058في  2017/12/14بأن االعتماد قيد المطابقة وسيتم رفعه حال االنتهاء من االجراءات.
 -8من خالل ما تقدم اعاله فان اجراءات اعادة المبلغ الخاص باالعتماد تتعلق باجراءات المصرف العراقي للتجارة.
مستوفية
غير مستوفية

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

برايس وترهاوس كوبرز| 156

امانة بغداد – دائرة ماء بغداد
 -1عدم تثبيت معالجة القيود المستمرة بموجب قرار مجلس الوزارء رقم 347
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقود دائرة ماء بغداد ،عدم األلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم ( )347فيما يتعلق بالمشاريع ذات نسبة االنجاز التي تزيد عن  %90وذات األهمية القصوى
واالستراتيجية حيث يجب أن يتم تمويلها بالمناقلة بين الموازنة التشغيلية واألستثمارية مع اعالم وزارتي المالية والتخطيط.
يبين الجدول التالي تفاصيل احد العقود:
حككككككككككالككككككككككة
قي مة المشكككككككروع ( با لدي نار نسكككككككككككبكككككة المالحظة
إسم المشروع
المشروع
اإلنجاز
العراقي)
تم توقيع العقد في سنة  2009والعقد متوقف بسبب عدم توفر السيولة متوقف
%93
تمديد شبكة انابيب البالستيك للماء الصافي لإلفرازات المرقمة 414,357,000
الكافية لتمويل باقي المشروع.
الواقعة ضمن المحلة 829
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( )347الذي يتطلب تمويل المشاريع ذات نسب االنجاز المتقدمة واالستراتيجية بأن يتم تمويلها بالمناقلة بين الموازنة التشيغلية والموازنة
االستثمارية مع اعالم وزارتي المالية والتخطيط.
رد االدارة
بناء على رد االدارة ،ان الموازنة التشغيلية التي يتم تخصيصها ألمانة بغداد التكفي إلكمال المشاريع االستثمارية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد
االدارة في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 ان المناقصة ( )2009/13محالة بعهدة شركة الصعيد الطيب وسبق وان تم صرف ذرعتين لالعمال المنجزة وتم تحديد تاريخ االنجاز بتأريخ  2012/3/7بموجب الكتاب المرقم 5101والمؤرخ في .2017/4/12
 تم استالم العمل استالما اوليا بموجب كتاب االدارة المرقم  7428والمؤرخ في .2018/6/7 قدمت الشركة طلبا بموجب الكتاب المرقم  635والمؤرخ في  2018/7/4تطلب فيها ترويج الذرعة النهائية. تم االستالم النهائي العمال المناقصة ( )2009/13بتاريخ  2018/10/31وفقا لقرار اللجنة وتوصياتها وحسب الكتاب المرقم  14040في .2018/11/4 سيتم صرف كافة المستحقات بعد قيام الشركة بالحصول على براءة الذمة من الدوائر ذات العالقة.غير مستوفية
مستوفية
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تابع :امانة بغداد – دائرة ماء بغداد
 -2سلف وامانات موقوفة
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،وجود أمانات تخص سنوات سابقة لم يتم تصفيتها خالفا لقرار مجلس الوزراء رقم  37360بتاريخ  2009/12/9والذي ينص على وجوب تصفية السلف وأن تقوم
الجهة المسؤولة بفرض غرامات على تأخر تسوية سلف االمانات.
الجدول التالي يبين تفاصيل السلف الموقوفة موزعة حسب دائرة ماء بغداد (كما في  31كانون األول :)2016
الرصيد (بالدينار العراقي)
حسابات الدائرة
دائرة الموازنة التشغيلية 11,174,268,795

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االمانة بضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء والعمل على تصفية السلف واالمانات المتراكمة وذلك بتشكيل لجنة للعمل على اعداد خطة واضحة لتحصيل تلك الذمم ورفع تقارير للجهات المسؤولة
عن عدم تحصيل تلك السلف.
رد االدارة
بناء على رد االدارة ،ان قسم الحسابات قام بتشديد االجراءات على الموظفين المستحق عليهم سلف سابقة ،وحتى تأريخ زيارتنا قامت اإلدارة بتحصيل جزء من هذه السلف وحتى حزيران  2017بلغ
رصيد السلف  3.5مليار دينارعراقي.
اما بالنسبة لألمانات ،بناء على رد االدارة فإن السبب يعود الى وجود رواتب بعض الموظفين في مناطق خارج سيطرة الحكومة أو رواتب موظفين معتقلين ،وأن الجزء االخر يعود ألمانات عمل منجز
ولكن ال يوجد تمويل من قبل الديوان لتسديد هذه المستحقات.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
نود اعالمكم بأن هدف عمل دائرتنا هو تزويد االهالي بالماء الصالح للشرب ،مما يتطلب منح سلف لشراء المواد االولية الصالح الكسور وصيانة المضخات علما انه يتم تصفية كافة السلف في نهاية
السنة اما السلف المتلكئة فيتم مفاتحة الشعبة القانونية لغرض التحقيق معهم والوقوف على اسباب التاخير علما انه تم تصفية معظم السلف.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد – دائرة ماء بغداد
 -3وجود صكوك موقوفة في تسويات البنوك منذ سنوات سابقة
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بالمطابقات حسابات المصارف لدائرة ماء بغداد ،وجود معلقات تعود لوجود صكوك معلقة لفترات سابقة وبحسب القانون الذي ينص على ان اي صكوك
تعود لمدة تزيد عن  6أشهر تعتبر الغية ويجب الغائها في الشركة المسجلة لها.
الجدول التالي يبين الصكوك المعلقة التي تعود لفترات التي تزيد عن مدة ستة أشهر وأكثر:
قيمة الصكوك معلقة (بالدينار العراقي)
إسم المصرف
حسابات الدائرة
دائرة الموازنة التشغيلية مصرف الرافدين – فرع االحرار 132,088,923
دائرة الخطة األستثمارية مصرف الرافدين – فرع االحرار 1,192,914
.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي االدارة بضرورة متابعة الصكوك الموقوفة واتخاذ االجراء المناسب فيما يتعلق بالصكوك الموقوفة لفترات تزيد عن  6اشهر بهدف اظهار الحسابات النقدية بصورة عادلة في البيانات المالية
الختامية والتي من شانها ان تؤثر في تحديد السيولة النقدية الحقيقية للشركة.
رد االدارة
تعتبر االدارة بأن االجراء غير مهم.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد
االدارة في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
تمت تصفية كافة الصكوك الممنوحة والغير المسحوبة من كشف المصرف والتي تجاوزت المدة القانونية وذلك عن طرق ابطالها.
ان دائرتنا مستمرة في متابعة الصكوك وتصفيتها وقد تم معالجة جميع الصكوك لعام  2016ولم يتبقى سوى الصك المرقم ( 2040في  )2016/3/13وقد تم مفاتحة وزارة العمل والشؤون االجتماعية
بعدة كتب بخصوص الموضوع واخرها كتاب المرقم  9687في .2018/7/26
مستوفية
غير مستوفية
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امانة بغداد – دائرة التصاميم
 -1تلكؤ في تصميم مشروع ملعب نادي بغداد الرياضي
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق ب عقد تصميم مشروع ملعب نادي بغداد الرياضي تبين لنا أن المشروع متلكئ نتيجة وجود مشاكل قانونية بحيث أن جزء من قطعة االرض مستحوذ عليها
من قبل وزارة المالية وجزء اخر مملوك من قبل الشركة العامة للسكك الحديدية ،إضافة الى وجود تجاوزات من قبل سكان المنطقة.
المشروع حاليا موقوف أيضا بسبب عدم توفر التخصيصات المالية.
تاريخ تنفيذ المشروع قيمة العقد (بالدينار العراقي) نسبة االنجاز المالي والفني
اسم المشروع
%5
1,927,200,000
ملعب نادي بغداد الرياضي 2014/2/19
تم العمل على تطبيق معالجة قرار مجلس الوزراء رقم  347ولكن لم يتم استكمال االجراءات بعد ،وحاليا بأنتظار موافقة أمين بغداد على المعالجة وهي قيد المتابعة .وقد تم رفع دعوى قضائية من قبل
الشركة نتيجة عدم اكمال المشروع ،ومن الممكن أن تتكبد الدائرة خسائر نتيجة هذه القضية.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي دائرة التخطيط بضرورة التنسيق مع باقي الدوائر بهدف تسوية المشاكل وضرورة تسوية العقود مع الشركات المتعاقد معها وايجاد حلول مناسبة للطرفين.
رد االدارة
حصل هذا التلكؤ نتيجة وجود خالفات بين الدائرة فيما يخص ملكية االراضي ووجود تجاوزات بين المناطق ،باالضافة الى ذلك هناك صعوبة بتنفيذ المشروع نتيجة لألزمة المالية.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
ان المشروع متوقف كليا وذلك بسبب تعارضه مع خط المجاري الرئيسي بموجب الكتاب المرقم  10067والمؤرخ في .2015/10/6
مستوفية
ة غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد – دائرة التصاميم
 -2توقف مشاريع نتيجة تعارضها مع مشاريع اخرى
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعينة من عقود دائرة التصميم التابعة ألمانة بغداد ،وجود مشروع متوقف توقف كلي نتيجة تعارضه مع مشروع تابع لدائرة مجاري بغداد .وتبين انه قد تم
انهاء العقد بموجب الكتاب المرقم /4/2ك  10067والمؤرخ في  2015/10/6وذلك إلستحالة تنفيذ تصاميم المجسر وذلك لتعارضه مع خطوط المجاري الرئيسية الناقل ،ولن يتم إحالة العقد ألي شركة
إلستكماله.
تاريخ التفيذ
إسم العقد
إعداد دراسة وتصميم مجسر 2008/5/1
اكادمية الفنون

إسم الشركة
آفاق المعرفة للخدمات
الهندسية المحدودة

قيمة العقد
115,000,000

المبلغ المصروف
34,500,000

نسبة االنجاز
%63

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي بضرورة الطلب من الشركات تحديث تصاميم بما يتناسب مع الوضع الحالي للطرق.
رد االدارة
نتيجة للظروف التي طرأت بسبب تعارض المشروع مع دائرة مجاري بغداد ،مما ادى الى استحالة استكمال العقد.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  .،2019كان رد
االدارة في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 -1عدم وجود سند قانوني لالستمرار بالعمل وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام  2014والتي اشترطت جاهزية الموقع مما ادى الى توقف العمل ولحد االن.
 -2عدم قيام قسم التصميم االساسي في دائرة التصاميم باكمال اجراءات استمالك القطع التابعة لوزارة المالية والسكك الحديدية والداخلة ضمن مساحة المشروع.
 .3قلة التخصيصات المالية لمشاريع امانة بغداد نتيجة االزمة االقتصادية التي مرت بها الدولة والمشروع حاليا في مرحلة الدعاوي في الدائرة القانونية حيث تم تزويد الدائرة القانونية بتقرير مفصل
منذ احالة المشروع ولغاية االن بموجب كتاب دائرة التصاميم المرقم  4/2ك  8838والمؤرخ في  2018/9/30وبعد المتابعة مع الدائرة القانونية /قسم الدعاوي بين المحامي (منتصر عدنان) ان
الموضوع اليزال في المحاكم العرقية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد – دائرة التصاميم
 -3منح مدد إضافية عديدة لعقد تصميم مشروع مترو بغداد
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،فيما يتعلق بعقد تصميم مشروع مترو بغداد ،تبين لنا أنه موقع مع شركة فرنسية وتم فتح إعتماد مستندي بدفع كامل المبلغ .وبالرغم من عدم وجود مشاكل مادية نتيجة
فتح وتسديد كامل االعتماد ،اإل انه تم منح المقاول مدد إضافية خالل الفترة منذ بدء التنفيذ الفعلي في تاريخ  2011/12/26وحتى تاريخه علما أن مدة العقد االساسية بدون منح مدد إضافية تساوي 518
يوما.
اسم المشروع
إعداد المتطلبات الفنية لمشروع مترو بغداد

تاريخ التنفيذ
2011/12/26

اسم الشركة
سيسترا الفرنسية

قيمة العقد (بالدينار العراقي)
8,267,771,435

نسبة األنجاز المالي
%97

نسبة االنجاز للمشروع
%90

.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي دائرة التصاميم بضرورة متابعة المشاريع المتلكئة وتحديد اسباب التلكؤ وحلها ،اضافة الى فرض غرامات على الشركات الغير ملتزمة بشروط العقد.
رد االدارة
بناء على رد االدارة ،ان هذا العقد هو عقد استشاري وليس تنفيذي وسبب التلكؤ يعود االوضاع االمنية ومشاكل بالتواصل مع المستشار ،وتم استحصال موافقات بمنح مدد اضافية حسب القانون.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
ان المدد االضافية وفترات التوقف المبينة تفاصيلها منحت للشركة الفرنسية سيسترا بناء على فترات زمنية استغرقها الفريق الفني البداء المالحظات الفنية خارج الفترات المصادق عليها في جدول تقدم
العمل فضال عن وجود توقفات زمنية نتيجة حصول الموافقات االمنية لفريق المسح لغرض اجراء المسح الطبوغرافي لمسار المترو في مدينة الكاظمية وباالمكان االطالع على جدول ادناه لمعرفة
الفترات الزمنية خارج فترة العقد االصلي وملحق العقد علما ان المشروع قد تم المصادقة عليه في .2017/6/7
مستوفية
غير مستوفية
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امانة بغداد – دائرة مجاري بغداد
 -1عقد شركة الحلول االنشائية العالمية
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،قامت دائرة مجاري بغداد بتاريخ  2013/11/24بتوقيع عقد مع شركة  GLOBAL CONSTRUCTION SOLUTIONSبغرض تجهيز ونصب عدة اجهزة
هندسية واعداد تصاميم اولية متضمنة تفاصيل جداول الكميات وحسب المواصفات الفنية المطلوبة في جداول الكميات واالسعار حيث بلغت قيمة العقد ( 468,732,000اربعمائة وثمانية وستون مليون
وسبعمائة واثنان وثالثون الف دينارعراقي).
 -1قامت الشركة بتوريد كامل االجهزة وتم استالمها من قبل الدائرة وادخالها الخدمة خالل العامين  2013و .2014
 -2قدمت الشركة تصاميم اولية الى لجنة االشراف التي بدورها طلبت ادخال بعض التعديالت على هذه التصاميم وهذا ولم تقم الشركة وحتى تاريخ زيارتنا بتعديل هذه التصاميم.
 -3قامت الدائرة بدفع كامل قيمة االجهزة والتي تمثل  %70من قيمة العقد بمبلغ ( 324,148,000ثالثمائة واربعة وعشرون مليون ومائة وثمانية واربعون الف دينارعراقي).
 -4قامت الدائرة بدفع  %80من قيمة التصاميم والتي تشكل  %30من قيمة العقد بمبلغ ( 144,584,000مائة واربعة واربعون مليون وخمسمائة واربعة وثمانون الف دينارعراقي).
 -5إنهاء مدة المشروع البالغة  120يوم وكافة المدد االضافية هذا ولم يتم احتساب اي غرامات تأخير حسب العقد حيث ان العقد ينص على انه يتم احتساب مبلغ ( 390,000ثالثمائة وتسعون الف
دينارعراقي) عن كل يوم تأخير شرط ان ال يتجاوز  %10من مدة العقد.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي الدائرة بضرورة مصادرة خطاب الضمان باالضافة الحتساب غرامات التاخير حسب العقد باالضافة ألتخاذ كافة الخطوات الضرورية النهاء المشروع.
رد االدارة
تم الطلب من الشركة تعديل التصاميم النهائية حسب اقتراحات لجنة االشراف علما ان الشركة قامت بتمديد خطاب الضمان لينتهي في  2ايلول .2017

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد
االدارة في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
 تم استالم التصاميم النهائية من قبل لجنة االشراف والتوجد لديهم مالحظات. لم تصرف للشركة اي مبالغ اخرى لحين البت في موضوع المدة. تم مفاتحة مكتب المفتش العام بموجب كتاب دائرتنا المرقم  1000/2/2والمؤرخ في  2019/2/19لغرض المصادقة على توصيات اللجنة التدقيقية المشكلة بموجب االوامر االدارية المرقمة( 831/2/2في  2018/7/16و 980/2/2في  2018/8/15و  1202/2/2في  )2018/10/16لمعالجة الفترة الزمنية.
مستوفية
غير مستوفية
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تابع :امانة بغداد – دائرة مجاري بغداد
 -2عقد الناقل الغربي مع محطة الدورة رقم  2وخطوط الدفع التابع لها
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة السابقة
كما ورد في تقرير المدقق السابق ،قامت دائرة مجاري بغداد بتوقيع عقد مع شركة العمود الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة في  2008/2/24بقيمة ( 107,562,140,000مائة وسبعة ملياروخمسمائة
واثنان وستون مليون ومائة واربعون الف دينارعراقي) لتنفيذ خط الناقل الغربي مع محطة الدورة رقم ( ) 2وخطوط الدفع التابعة لها ،قام المقاول بتنفيذ الجزء االول والمتعلق بتنفيذ الناقل الغربي ،لكن
المقاول رفض تنفيذ الجزء المتعلق بخطوط الدفع الثالثية بحجة ان جداول الكميات االصلية التي تم التسعير عليها تتضمن خط واحد لكن عند التنفيذ تبين ان المواصفات الفنية تتطلب ثالث خطوط ،قام
المقاول برفع قضية لدى المحكمة االتحادية للمطالبة بفروقات اثمان خطوط الدفع ،نتيجة زيادة كميات االنابيب من  4,685الى  ،14,613حيث حكمت المحكمة لصالح المقاول بفروقات بقيمة
( 41,975,100,000واحد واربعون مليار و تسعمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة الف دينارعراقي) ،مما ادى لتجاوز االوامر التغيرية بمبلغ ( 50,000,000,000خمسون مليار دينارعراقي) أي
انها تجاوزت االحتياطي العام للعقد البالغ ( 26,890,535,000ستة وعشرون مليار وثمانمائة وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة وثالثون الف دينارعراقي) وقامت الشركة بفتح اعتماد مستندي للشركة
بمبلغ ( 12,687,416,444اثناعشرمليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون واربعمائة وستة عشر الف واربعمائة واربعة واربعون دينارعراقي) كما انه بصدد فتح إعتماد مستندي بقيمة
( 17,389,470,000سبعة عشر مليار وثالثمائة وتسعة وثمانون مليون واربعمائة وسبعون الف دينارعراقي) على أن يتم استكمال الدفعات للشركة الحقا.

التوصية السابقة ورد االدارة السابق
التوصية
نوصي دائرة مجاري بغداد بضرورة مطابقة جداول الكميات والعقد مع المواصفات الفنية المطلوبة تجنبا لحدوث مثل هذه المشاكل والتي تؤدي بالضرورة الى تاخر انجاز المشاريع وتحمل الدائرة تبعات
مالية اضافية.
رد االدارة
ان العقد الموقع مع الشركة يلزمها بتنفيذ المشروع حسب شروط العقد ولكن االضافات المالية بشكل اساسي تعود الى اجبار الدائرة على تنفيذ حكم المحكمة االتحادية علما ان المواصافات الفنية يتم
دراستها من قبل المهندسين المختصين استنادا للتصاميم االساسية قبل طرح المشروع للتنفيذ من قبل المقاولين ،وبحسب رد االدارة انه ال يوجد تلكؤ في المشروع االساسي وان المشكلة االساسية تعود
لعدم وجود تخصيص وتمويل كافي من قبل الدائرة لتعديل قيمة المشروع وتنفيذه.

المتابعة
من خالل متابعتنا للمالحظة اعاله في كتابنا المؤرخ في  13تشرين الثاني  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  6كانون االول  2018والحقا لكتابنا المؤرخ في  13كانون الثاني  ،2019كان رد االدارة
في الكتاب ذو العدد م 936/1/والمؤرخ في  11اذار  2019كما يلي:
ان الموضوع تم البت فيه من قبل المحاكم المختصة ومنح الحكم لصالح الشركة حيث تم الطعن من قبل الدائرة بالحكم وتم تمييز الحكم لصالح الشركة مرة اخرى مما ادى الى زيادة في طول الخط
واصدار امر غيار للمشروع وبالتالي ادى الى زيادة بالمدة لتنفيذ العمل.
مستوفية
غير مستوفية
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