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

الملخص التنفيذي لرسالة االدارة عن الرقابة الداخلية على االنفاق من قبل الوزارات المنفقة من أموال CBI 2
أهداف عملية المراجعة ونطاق العمل
لقد أتممنا إجراءات المراجعة للوزارات المدرجة ضمن نطاق العمل الذي تم االتفاق عليه مع لجنة الخبراء الماليين في االتفاقية الموقعة بتاريخ  23تموز  ،2018فيما يلي نطاق العمل الذي تم االتفاق عليه
مع لجنة الخبراء الماليين:



تغطي المراجعة  CBI 2األموال التي انفقتها كل من الوزارات والهيئات المستقلة التالية ،الممولة من الحساب  CBI 2و بكافة تشكيالتها.
 وزارة النفط وزارة المالية وزارة الكهرباء وزارة الهجرة والمهجرين وزارة التخطيط وزارة التجارة وزارة النقل وزارة االتصاالت وزارة الصحة البنك المركزي العراقي امانة بغداد -مفوضية المستقلة لألنتخابات



تغطي المراجعة المصروفات الممولة من حساب  CBI2الرئيسي ومدى مراجعة كل وزارة مستندا ً على قرار المدقيين المهني المستند على االهمية النسبية ألجراءات المراجعة لبيانات CBI2
لاليرادات والمدفوعات النقدية.
االبالغ عن أي ضعف ينتبة له المدققون اثناء المراجعة.
تشمل المراجعة الفقرات التالية:
 مراجعة السلف واالمانات والذمم المدينة والدائنة الموقوفة من سنوات سابقة. فحص المشاريع التي تبلغ قيمتها ( )10مليار دينار عراقي فما فوق للوزارات المشار اليها اعاله.فحص المشاريع التي تبلغ قيمتها  10مليار دينار فما فوق (عدا وزارتي الدفاع و الداخلية) فيما يتعلق (تقدير الحاجة ،عرض العمل ،األعالن ،األحالة ،التنفيذ ،األستالم).
فحص مشروع واحد لكل وزارة لم يتم شمولها اعاله.
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محدودية استخدام التقرير
إن هذا التقرير ليس من شأنه أن يعطي أي تأكيد أو مراجعة للقوائم المالية للوزارات المشار اليها في اهداف عملية المراجعة ونطاق العمل ،وهو مخصص الستخدام الحكومة العراقية ولجنة الخبراء الماليين
لصندوق تنمية العراق والحساب الالحق 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 سوا ًء 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 سوا ًء 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
سوا ًء 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.

محددات العمل


يبين الجدول أدناه الوزارات التي لم تقم بتزويدنا والسماح لنا بعقد اجتماعات مع الدوائر المعنية وذلك من اجل تنفيذ اجراءات المراجعة:

اسم الوزارة
وزارة النقل


تاريخ الكتاب االول
 12كانون االول 2018

تاريخ التذكير االول
 29كانون الثاني 2019

تاريخ التذكير الثاني
 24آذار 2019

أن الوزارات التي ردت بعدم وجود عقود بلغت او تتجاوزت  10عشرة مليار دينار عراقي استنادا ً الى الفترة رقم  6و 3أوالً من نطاق العمل هي وزارة االتصاالت ووزارة التخطيط ووزارة الهجرة
والمهجرين ووزارة التجارة ووزارة المالية والجدول ادناة يوضح ارقام وتواريخ الكتب
اسم الوزارة
وزارة االتصاالت
وزارة التخطيط
وزارة الهجرة والمهجرين
وزارة التجارة
وزارة المالية  /شركة اعادة التأمين
وزارة المالية /دائرة الدين العام
وزارة المالية  /الهيئة العامة للضرائب
وزارة المالية  /مشروع تحديث نظم االدارة المالية العامة
وزارة المالية  /الهيئة العامة للمناطق الحرة

تاريخ كتاب طلب قائمة العقود
 7تشرين الثاني 2018
 12تشرين الثاني 2018
 7تشرين الثاني 2018
 5تشرين الثاني 2018
 24ايلول 2018
 24ايلول 2018
 24ايلول 2018
 24ايلول 2018
 24ايلول 2018

رقم الوارد وتاريخه
العدد  1203بتاريخ  28تشرين الثاني 2018
العدد  1717بتاريخ  14تشرين الثاني 2018
العدد اليوجد بتاريخ  8تشرين الثاني 2018
العدد اليوجد بتاريخ  5تشرين الثاني 2018
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
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رد الوزارة (رقم الكتاب وتاريخة)
العدد  85بتاريخ  4أذار 2019
العدد  27652/3/4بتاريخ  3كانون االول 2018
العدد  669بتاريخ  18كانون االول 2018
العدد  2952بتاريخ  29كانون الثاني 2019
العدد  2935بتاريخ  11كانون االول 2018
العدد  1993بتاريخ  11كانون االول 2018
العدد  63س 2357/بتاريخ  18كانون االول 2018
العدد  325بتاريخ  19كانون االول 2018
العدد  2405بتاريخ  12كانون االول 2018
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وزارة المالية  /الشركة العراقية للخدمات المصرفية
وزارة المالية  /هيئة التقاعد الوطنية
وزارة المالية  /الدائرة االقتصادية
وزارة المالية  /شركة التامين الوطنية
وزارة المالية  /دائرة المحاسبة


 24ايلول 2018
 24ايلول 2018
 24ايلول 2018
 24ايلول 2018
 24ايلول 2018

العدد  4936بتاريخ  19كانون االول 2018
العدد  4811بتاريخ 17كانون االول 2018
العدد  1387التاريخ  12كانون االول 2018
العدد  199/6/23/7بتاريخ  7كانون الثاني2019
العدد  24891بتاريخ  29تشرين االول 2018

اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

أن وزارة الكهرباء لم تقم باألجابة على كتاب قائمة العقود والجدول يبين تواريخ المراسالت:
اسم الوزارة

تاريخ الكتاب االول

وزارة الكهرباء

 6تشرين الثاني 2018



رقم وارد الوزارة
والتاريخ
العدد  97331بتاريخ 6
تشرين الثاني 2018

تاريخ التذكير االول
 6كانون االول 2018

رقم وارد الوزارة
والتاريخ
العدد  28594بتاريخ 9
كانون االول 2018

رقم وارد الوزارة
والتاريخ
العدد  3811بتاريخ
 12اذار 2019

تاريخ التذكير
الثاني
 10آذار 2019

أن وزارة الصحة  -الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية لم تزود فريق العمل بألوليات والوثائق الخاصة بلعقود التي بلغت او تتجاوزت  10عشرة مليار دينار عراقي وكاألتي:
اسم الوزارة

تاريخ الكتاب االول

رقم وارد الوزارة والتاريخ

تاريخ التذكير االول

رقم وارد الوزارة والتاريخ

تاريخ التذكير الثاني

وزارة الصحة

 5أذار 2019

العدد  4413بتاريخ 12
اذار 2019

 5أيار 2019

العدد اليوجد تاريخ االستالم
 12ايار 2019

 23ايار 2019



رقم وارد الوزارة
والتاريخ
العدد  5777بتاريخ
 23ايار 2019

لم يتم تضمين نتائج اجراءات المراجعة في هذا التقرير وذلك لعدم تمكننا من تنفيذها.
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وزارة التخطيط
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وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
 -1ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وجود ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات في نهاية العام  ،2017وذلك لتراكمها
من سنة ألخرى بحيث اصبحت تشكل عبئا ً على االدارات والخزينة العامة في متابعة تصفيتها ،علما ً بأن تلك الحسابات تعتبر من الحسابات الوسيطة ذات الطبيعة المؤقتة ،التي تتطلب المتابعة والتصفية
األنية حال إنتهاء الغرض من صرفها أو قبضها لتجنب المشاكل والصعوبات الناجمة من تراكمها ،حيث بلغت االرصدة المتراكمة للمدينون في  31كانون االول  1,438,000 2017دينار عراقي
(مليون وأربعمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي) ورصيد األمانات في  31كانون االول  6,584,133 2017دينار عراقي (ستة مليون وخمسمائة واربعة وثمانون الف ومئة وثالثة وثالثون
دينار عراقي) ورصيد الدائنون كما في  31كانون األول  383,666,034 2017دينار عراقي (ثالثمائة وثالث وثمانون مليون وستمائة وستة وستون الف واربعة وثالثون دينارعراقي).

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بالعمل على متابعة حركات هذه الحسابات والعمل على ايجاد آلية تسوية دورية لألرصدة العالقة بالوقت المناسب.
رد االدارة
أن االدارة تتبع النظام المحاسبي الحكومي بتسجيل وتبويب العمليات المالية وعلية أن السلف واالمانات والدائنون يتم تصفيتهم بشكل سنوي وال يتم ترحيلهم الى السنة التالية ،أن سبب تراكم االرصدة
يعود الى امانات ورواتب معادة توقفت بسبب توقف رواتب الموظفين في الموصل .ورواتب مدخرة في جهاز محافظة نينوى في سنة  2018تصفى جزء منها علما ً بأن هذة االرصدة انخفضت بشكل
تدريجي من سنة  2014لغاية سنة  .2017وجاري العمل على تصفية باقي المبالغ علما ً بان االرصدة المتراكمة المتبقية ال تشكل اهمية نسبية مقارنتا ً بباقي الحسابات.
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وزارة التخطيط – ديوان الوزارة
 -2ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات
درجة المخاطرة:مرتفعة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة التخطيط – ديوان الوزارة أن هنالك ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات ،وذلك لتراكمها من سنة ألخرى بحيث اصبحت تشكل عبئا ً
كبيرا ً على االدارات والخزينة العامة في متابعة تصفيتها ،علما ً بأن تلك الحسابات تعتبر من الحسابات الوسيطة ذات الطبيعة المؤقتة التي تتطلب المتابعة والتصفية االنية حال إنتهاء الغرض من صرفها
أو قبضها لتجنب المشاكل والصعوبات الناجمة من تراكمها ،حيث بلغ رصيد الدائنون في  31كانون االول  34,000,000 2017دينار عراقي (اربعة وثالثون مليون دينار عراقي).

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بالعمل على متابعة حركات هذه الحسابات والعمل على ايجاد آلية تسوية دورية لألرصدة العالقة بلوقت المناسب.
رد االدارة
يعود الرصيد المذكور اعاله الى تأمينات حسن تنفيذ على شركة الفداء (شركة عامة) حيث ان وزارة التخطيط قد ابرمت عقدا ً مع الشركة المذكورة لتجهيز اليات الى مركز الوزارة و االتي:
 -1كرين هياب
 -2كابسة نفايات
 -3رافعة شوكية
وقد قامت الشركة المنفذة بتجهيز اليات غير مطابقة للشروط وكما يلي:
 -1لوحظ وجود عدة اعطال في الكرين المجهز ولم تقم الشركة بتهيئة االلية للعمل.
 -2لم يتم تجهيز االلية في المدة المنصوص اليها في العقد وتم تجهيز الية غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها.
 -3تم تجهيز الية تختلف في المنشأ مع االلية المتفق عليها في العقد.
من ما اضطر وزارة التخطيط الى رفع ثالث قضايا (قضية لكل الية تم التعاقد على شرائها) في محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية وقد حكمت المحكمة لصالح الوزارة ،وتم مراسلة الشركة من
قبل الدائرة القانونية بكتابها المرقم ( )12588\5\4في  2018\6\4وتم التأكيد على الكتاب في كتابها ذو العدد  4399\5\4في  2019\2\24الخاص بغرض غلق االضابير التنفيذية بين الجهتين
المرقمة ( )2017\556و( )2017\557و(.)2017\622
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تابع :وزارة التخطيط – ديوان الوزارة
 -3مخالفة كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في 2006/11/28
درجة المخاطرة:متوسطة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة عدم اعادة السيارات المعارة الى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة أو لدى قوات عسكرية إلى دوائرها األصلية خالفا ً لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم
(ش/و )12119/في  ،2006/11/28ومثال ذلك-:
الوزارة
وزارة التخطيط

الجهة
ديوان الوزارة

العدد
7

التفاصيل
سيارة منسبة لتشكيالت الوزارة منذ عدة سنوات

التوصية ورد االدارة
التوصية
تنسيب العربات في محل غير الذي عينت من اجلة يعرض السيارات الى مخاطر عديدة ويرهق االدارات في متابعتها ،نوصي االدارة بضرورة متابعة حالة السيارات المنسبة والعمل على االمتثال بقرار
االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في .2006/11/28
رد االدارة
تم التتبع على حاالت السيارات المنسبة وكالتي:
 -1سياراتان مع الوزير السابق سلمان علي الجميلي وذلك استنادا ً الى الفقرة خامسا ً من األمر الديواني رقم ( )67لسنة 2014/حيث يحق لكل وزير سابق سيارتان على ان تكون احداهما مصفحة
الستخدامه الشخصي لمدة سنة من تأريخ انتهاء مهامه في الوزارة على ان يتحمل كافة مصاريف الصيانة والوقود وان تبقى ملكيتها الى الوزارة.
 -2سيارتان لدى الوزير االسبق الدكتور علي يوسف الشكري الوزير االسبق وذلك استنادا ً الى الفقرة خامسا ً من األمر الديواني رقم ( )67لسنة 2014/حيث يحق لكل وزير سابق سيارتان على
ان تكون احداهما مصفحة الستخدامه الشخصي لمدة سنة من تأريخ انتهاء مهامه في الوزارة على ان يتحمل كافة مصاريف الصيانة والوقود وان تبقى ملكيتها الى الوزارة اال ان الوزير لم
يعيد تلك السيارت الى االن وقد تم ابالغ مجلس النواب بضرورة تسليم السيارات في الكتاب المرقم  394\3\4بتأريخ .2018\2\5
 -3ثالث سيارت منسبة الى هيئة الحشد الشعبي ويجري تشكيل لجنة من اجل نقل ملكية هذه السيارات الى هيئة الحشد الشعبي وفقا لكتاب االمانة العامة لمجلي الوزراء  /دائرة الرقابة والمراجعة
المرقم (ت.ز )05529/2/4/بغرض حسم موضوع السيارات المعارة الى الوزارت او الجهات االخرى وكتاب وزارة المالية المرقم ( )1835/1/19في  2019/1/27المتضمن بيان الرأي
بتشكيل لجنة تتولى نقل ملكية السيارات المذكورة أنفا ً الى هيئة الحشد الشعبي.
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وزارة التخطيط – المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات
 -4ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات
درجة المخاطرة:مرتفعه
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة التخطيط – المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات وجود ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات في نهاية العام  ،2017وذلك
لتراكمها من سنة ألخرى بحيث اصبحت تشكل عبئا ً على االدارات والخزينة العامة في متابعة تصفيتها ،علما ً بأن تلك الحسابات تعتبر من الحسابات الوسيطة ذات الطبيعة المؤقتة ،التي تتطلب المتابعة
والتصفية اآلنية حال إنتهاء الغرض من صرفها أو قبضها لتجنب المشاكل والصعوبات الناجمة من تراكمها ،حيث بلغت االرصدة المتراكمة لألمانات في  31كانون االول  12,000,000 2017دينار
عراقي (اثنى عشر مليون دينار عراقي).

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بالعمل على متابعة حركات هذه الحسابات والعمل على ايجاد آلية تسوية دورية لألرصدة العالقة بالوقت المناسب.
رد االدارة
أن رصيد االمانات المذكور اعاله يعود الى سنوات سابقة وان االدارة مستمرة في البحث عن اسباب الفروقات.
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تابع :وزارة التخطيط – المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات
 -5حسابات مخالفة لطبيعتها
درجة المخاطرة:منخفض

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة التخطيط – المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات وجود أرصدة مدينة ودائنة وسلف وامانات مخالفة لطبيعتها المحاسبية ضمن السجالت المالية ويتوجب
معالجتها ومثال ذلك-:
الوزارة
وزارة التخطيط

السلف مليون دينار

الجهة
المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية
1
المعلومات

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بضرورة تسوية حسابات السلف عند استحقاقها او في نهاية السنة المالية وذلك العطاء صورة حقيقية للحسابات الختامية.
رد االدارة
تم معالجة السلفة المذكورة اعاله خالل العام .2019
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وزارة المالية
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وزارة المالية
 -1السلف الموقوفة من سنوات سابقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة المالية عدم تسوية السلف الموقوفة بين وزارة المالية والوزارات العراقية حيث بلغ الرصيد األولي للسلف الموقوفة حتى نهاية العام  2014مبلغ
 126,303,024,252,179دينار عراقي (مئة وستة وعشرون ترليون و ثالثمئة وثالثة مليار واربعة وعشرون مليون ومئتان واثنان وخمسون الف ومئة وتسعة وسبعون دينارعراقي) حيث ال تمتلك
الوزارة سجالت للسلف الموقوفة للسنوات  2015و  2016و  2017وذلك لعدم مطابقة سجالت التوحيد بين 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 ورد االدارة
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 للسنوات 2015
و 2016و.2017
رد االدارة
ان الوزارة تعمل على تسوية السلف الموقوفة ومازال العمل جاريا ً حتى تاريخه.
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تابع :وزارة المالية – دائرة المحاسبة
 -2مطابقة الحساب الجاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي بالدوالر األمريكي
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة
الحظنا من خالل عملية المراجعة لوزارة المالية – دائرة المحاسبة ،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 الحظنا
خالل عملية المراجعة أن وزارة المالية تقوم بإظهار الرصيد في سجالتها بالعملة المحلية مما أدى إلى تضخم رصيد الحساب في حسابات وزارة المالية ،حيث بلغ رصيد حساب وزارة المالية لدى البنك
المركزي العراقي المرقم ( )300349بالدوالر االمريكي كما في  31كانون االول  208,355,354 2017دوالر امريكي (مئتان وثمانية مليار وثالثمائة وخمسة وخمسون مليون وثالثمائة واربعة
وخمسون الف دوالر أمريكي) في حين بلغ رصيد الحساب مسجل في حسابات وزارة المالية  247,942,871,260دينار عراقي (مئتان وسبعة اربعون مليار ووتسعمائة واثنان واربعون مليون و
وثمنمائة واحد وسبعون الف ومئتان وستون دينارعراقي).

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي وزارة المالية بإظهار رصيد الحساب الجاري المرقم ( )300349بالعملة الموحدة.
رد االدارة
ً
تتبع هذه االلية من سنوات سابقة ،وسنقوم بناءا على توصيتكم بمفاتحة ديوان الرقابة المالية إلبداء الرأي وإقتراح المعالجة المحاسبة المطلوبة.
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وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة
 -3ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات
درجة المخاطرة:مرتفعة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة المالية – دائرة عقارات وجود ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات في نهاية العام  ،2017وذلك لتراكمها من سنة ألخرى بحيث اصبحت
تشكل عبئا ً على االدارات والخزينة العامة في متابعة تصفيتها ،علما ً بأن تلك الحسابات تعتبر من الحسابات الوسيطة ذات الطبيعة المؤقتة ،التي تتطلب المتابعة والتصفية الآلنية حال إنتهاء الغرض من
صرفها أو قبضها لتجنب المشاكل والصعوبات الناجمة من تراكمها ،حيث بلغت االرصدة المتراكمة المدنية والدائنة كمايلي-:
الوزارة
وزارة المالية

الجهة
دائرة عقارات الدولة

السلف (مليون دينار)
37

األمانات (مليون دينار)
46,742

ز

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بالعمل على متابعة حركات هذه الحسابات والعمل على ايجاد آلية تسوية دورية لألرصدة العالقة بالوقت المناسب.
رد االدارة
بما يخص حساب السلف حيث تم اصدار امر من مدير القسم المالي للدائرة بتسكين الموظفين وتعديل رواتبهم حسب الشهادة ،حيث يوجد بعض الموضفين تم تقليل رواتبهم ويجب استرجاع المبالغ
المدفوعة الى الموظف من تاريخ تعيينه الى تاريخ تعديل (تسكين) الرواتب باثر رجعي ،وعند تغيير مدير القسم المالي تم تسجيل هذه المبالغ كسلف بذمة الموظف لكي تتمكن الدائرة من تسجيل هذه
المبالغ كسلف بذمة الموضف واستحصالها من الراتب بشكل دفعات ،وحسب القانون العراقي لرواتب واجور الموظفين حيث ينص القانون ان ال يستقطع اال خمس الراتب االسمي لتسديد السلفة التي بذمة
الموظف فال تستطيع الدائرة استقطاع الراتب بصورة كاملة فيتم تقسيمها على شكل دفعات.
اما بما يخص األمانات تعتبر حسابات وسيطة بين دائرة عقارات الدولة وبين جهات اخرى كوزارة المالية ووزارة االعمار واالسكان وغيرها ،حيث ان طبيعة حساب االمانات يتم تصفيته كل نهاية سنة
وان اي عقار ال تتم المراجعة عنه لمدة خمس سنوات يعتبر ايراد للدولة ويتم تصفيته اال ان هناك بعض العقارات تعود الى النظام السابق فال يحق للدائرة تصفيتها اال بامر من الجهات المختصة.
وان احد اسباب زيادة حساب االمانات ان عند الدخول الى مناقصة على عقار او اي عمل اخر يتم اصدار صك الى الوزير ويتم تسجيل هذا الصك كامانات لحين موافقة الوزير فيحين تم موافقة الوزير
يتحول هذا الصك كايراد الى الدولة وعند عدم موافقة الوزير يتم عكس الصك ،بناءا على ذلك يتم تسجيل جميع هذه الصكوك كأمانات وليس كايراد وذلك لسهولة استرجاع هذه المبالغ عند عدم موافقة
الوزير.

صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| رسالة االدارة عن الرقابة الداخلية على االنفاق من قبل الوزارات المنفقة من أموال CBI 2

برايس وترهاوس كوبرز| 16

تابع :وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة
 -4مخالفة كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في 2006/11/28
درجة المخاطرة:متوسطة
المالحظة
ً
الحظنا خالل عملية المراجعة عدم اعادة السيارات المعارة الى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة أو لدى قوات عسكرية إلى دوائرها األصلية خالفا لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم
(ش/و )12119/في  ،2006/11/28ومثال ذلك-:
الوزارة
وزارة المالية

الجهة
دائرة عقارات الدولة

العدد
3

التفاصيل
سيارة منسبة لوزارة المالية منذ عدة سنوات

التوصية ورد االدارة
التوصية
تنسيب العربات في محل غير الذي عينت من اجلة يعرض السيارات الى مخاطر عديدة ويرهق االدارات في متابعتها ،نوصي االدارة بضرورة متابعة حالة السيارات المنسبة والعمل على االمتثال بقرار
االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في .2006/11/28
رد االدارة
 نوع السيارة تويتا الندكروز مصفحة موديل  2008اللون ابيض تحمل اللوحات المرقمة ( 2934660فحص بغداد) اسم المالك وزارة المالية والحائز دائرة عقارات الدولة ،حيث تم تسليم السيارة الىدائرة التقاعد العامة كاعارة وتم تخويل السيد (عامر كامل عبود) باستالمها وفق محضر استالم.
 -2نوع السيارة نيسان سدرك موديل  2002اللون فضي تحمل اللوحات المرقمة ( 35701فحص حكومي) اسم المالك وزارة المالية والحائز دائرة عقارات الدولة ،حيث تم استعارة السيارة من قبل
وزارة المالية واثناء االعتداء االرهابي الذي طال مبنى الوزارة والذي دمر السيارة ،حيث ان هذه السيارة محجوزة لدى مركز شرطة الكرادة ،وان السيارة كانت مستخدمة من قبل امر قوة الحماية في
وزارة المالية.
حيث تم ارسال كتاب برقم  1397بتاريخ  2019/1/2الى الوزارة للوقوف على واقع حال ومصير تلك العجلة وبانتظار االجابة من قبل الوزارة.
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وزارة النفط
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وزارة النفط – شركة االستكشافات النفطية
-1

عدم االمتثال لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة ( 2008المعدلة) ورقم ( )2لسنة .2014

درجة المخاطرة:مرتفعة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة النفط – شركة االستكشافات النفطية حدوث تأخير في توقيع العقود بعد صدور أمر االحالة للجهات المحال عليها العطاء ،حيث بلغ التاخير مدة  14يوم دون توجية
انذار ،ان هذه التاخير يعد خالفا ً للمادة (-7عشرون -ب،ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة( 2008 /المعدلة) والمادة (10أوالً/أ/ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()2
لسنة 2014/والمادة ( )16من الضوابط رقم ( )3تسهيل تنفيذ احكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014/ومثال ذلك:
رقم العقد
OEC/6/2017

اسم العقد
شراء مواد احتياطية تخصصية ألجهزة التسجيل

OEC/8/2017

شراء مواد احتياطية تخصصية للحفارات

مبلغ العقد (بالدوالر االمريكي)
( 35,944,528خمسة وثالثون مليون وتسعمائة واربعة
وأربعون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون دوالر امريكي)
( 8,451,527ثمانية ماليين واربعمائة وواحد وخمسون الف
وخمسمائة وسبعة وعشرون دوالر)

التوصية ورد االدارة
التوصية:
نوصي الشركة بااللتزام بالفترة المقررة والبالغة ( )14يوم وتماشيا ً مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (( )1المعدلة) لسنة .2008
رد االدارة:
بالنسبة للعقد  OEC/6/2017فأن التأخير في توقيع العقد بسبب ان تم ارسال العقد الى اللجنة المركزية في الوزارة ألستحصال موافقة الوزير وذلك بسبب أن صالحية الشركة في توقيع العقود التي ال
تتجاوز خمسة مليون دوالر ،تم استحصال موافقة الوزير بتاريخ  27أب  2017والمشروطة بتعديل العقد حسب مالحظات المفتش العام لوزارة النفط  ،واكتمل العقد بعد متابعة مالحظات المفتش العام
بتاريخ  23تشرين االول .2017
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تابع :وزارة النفط – شركة االستكشافات النفطية
 -2عدم االمتثال لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة ( 2008المعدلة) ورقم ( )2لسنة 2014
درجة المخاطرة:مرتفعة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة النفط – شركة االستكشافات النفطية عدم قيام بعض الشركات المتعاقد معها بتقديم أعماالً سابقة مماثلة للخدمات المراد تقديمها ،خالفا ً للمادة (-7عاشرا ً-ح) من
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة( 2008/المعدلة) ومثال ذلك-:
رقم العقد
OEC/6/2017

اسم العقد
شراء مواد احتياطية تخصصية ألجهزة التسجيل

OEC/8/2017

شراء مواد احتياطية تخصصية للحفارات

مبلغ العقد (بالدوالر االمريكي)
( 35,944,528خمسة وثالثون مليون وتسعمائة واربعة
وأربعون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون دوالر امريكي)
( 8,451,527ثمانية ماليين واربعمائة وواحد وخمسون الف
وخمسمائة وسبعة وعشرون دوالر امريكي)

ز

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي الشركة بااللتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة ( 2008المعدلة) والتي تنص على التزام الجهة المقدمة للعطاء الى تقديم خدمات مماثلة وسابقة.
رد االدارة
أن العقدين المشار اليها اعاله قد تمت احالتهم الى شركة اميرابكس األمريكية كون هذه الشركة احتكارية لهذه المواد لم يتم تقديم اعمال مماثلة وكون هذه الشركة قد تم مسبقا التعامل معها ولم يالحظ
وجود مشاكل في األداء.
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تابع :وزارة النفط – شركة االستكشافات النفطية
 -3عدم االمتثال لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة ( 2008المعدلة) ورقم ( )2لسنة 2014
درجة المخاطرة:مرتفعة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة النفط – شركة االسكشافات النفطية قيام الشركة بتحديد مبلغ العقد باإلجمالي حيث لم يتم تحديد المبالغ لكل مادة وانما تم تحديد الكميات فقط خالفا ً للمادة (-3اوالً-
ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة( 2008 /المعدلة) ،والمادة (/2اوالً/د) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014 /ومثال ذلك:
رقم العقد
OEC/6/2017

اسم العقد
شراء مواد احتياطية تخصصية ألجهزة التسجيل

OEC/8/2017

شراء مواد احتياطية تخصصية للحفارات

مبلغ العقد (بالدوالر االمريكي)
( 35,944,528خمسة وثالثون مليون وتسعمائة واربعة
وأربعون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون دوالر امريكي)
( 8,451,527ثمانية ماليين واربعمائة وواحد وخمسون الف
وخمسمائة وسبعة وعشرون دوالر امريكي)

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بضرورة تحديد المبلغ لكل مادة لكي يتسنى للجهات ذات الصلة معرفة قيمة الوحدة الواحدة وبالتالي االمتثال لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المعدلة لسنة (.)2008
رد االدارة
أن العقدين المشار اليها اعاله قد تمت احالتهم الى شركة اميرابكس األمريكية كون هذه الشركة احتكارية لهذه المواد حيث تم االعتماد على التكلفة الكلية.
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وزارة التجارة
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وزارة التجارة – مركز الوزارة
 -1سلف موقوفة من سنوات سابقة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة
الحظنا من خالل عملية المراجعة لوزارة التجارة – مركزالوزارة ،وجود سلف مؤقتة تعود الى سنوات سابقة (موقوفة) ،حيث لم يتم تصفية هذه السلف لغاية تاريخ زيارتنا ،بلغ اجمالي السلف المؤقتة
 226,156,077,000دينار عراقي (مئتان وستة وعشرون مليار ومائة وستة وخمسون مليون وسبعة وسبعون الف دينارعراقي) ،ان ذلك يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء المرقم أم/11/ر37360/
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 ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بضرورة االلتزام بقرار مجلس الوزراء المرقم أم/11/ر 37360/لسنة  2009وتصفية كافة السلف.
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/
تاريخ .2016/12/12
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تابع :وزارة التجارة  -مركز الوزارة
 -2امانات مؤقتة
درجة المخاطرة :مرتفعة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة التجارة – مركز الوزارة وجود امانات مؤقتة لصالح وزارة المالية عالقة من سنوات سابقة بلغت  246,921,975,121دينار عراقي (مائتان وستة واربعون مليار
وتسعمائة وواحد وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف ومائة وواحد وعشرون دينارعراقي) .إن هذه االمانات تخص سلف تم تقديمها لخزائن المحافظات لتعويض بعض مفردات البطاقة
التموينية لعام  2011ومثال ذلك:
تاريخ منح السلفة
2013
2011

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

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

.

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي الوزارة بضرورة متابعة تسوية األمانات العالقة بأسرع وقت ممكن.
رد االدارة
معالجة األمانات تعتمد على معالجة السلف ،اي انه عندما يتم معالجة السلف التي تم تقديمها لخزائن المحافظات تتم معالجة األمانات.
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وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة السيارات
 -3ارتفاع أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات في نهاية السنة
درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة السيارات ،وجود أرصدة دائنة ومدينة مخالفة لطبيعتها المحاسبية يتوجب معالجتها ،حيث اظهرت سجالت وزارة التجارة الشركة
العامة لتجارة السيارات كما في  31كانون االول  2017ما يلي:
رصيد مخالف لطبيعتة (مليون دينار)
115

الوزارة
وزارة التجارة

الجهة
الشركة العامة لتجارة السيارات

اسم الحساب
رواتب واجور مستحقة 2664

الوزارة

الجهة

وزارة التجارة

الشركة العامة لتجارة السيارات

اسم الحساب
حسابات جارية مدينة داخل الوحدة االقتصادية
2
الفرعية 1632

رصيد مخالف لطبيعتة (مليون دينار)

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بضرورة تصنيف الحسابات وفقا ً لطبيعتها ضمن السجالت المحاسبية.
رد االدارة
أن سبب ظهور حساب الرواتب واالجور المستحقة  2664في الجانب المدين يعود الى اختالف سلم الرواتب والمخصصات من سنوات الخبرة على اساس الشهادات الفرق يمثل االثر الرجعي لرواتب
ومخصصات الموظفين وجاري العمل على استقطاع الفروقات من الموظفين بشكل شهري بنسبة بسيطة ألطفاء االثر ،علما بانة االستقطاع تم العمل به من عام  .2014أن المبلغ  2مليون دينار عراقي
اليعتبر ذو اهمية نسبية.
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وزارة التجارة – االسواق المركزية
 -4المصادقة على سجل التوحيد
درجة المخاطرة:متوسطة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة عدم قيام االسواق المركزية التابع الى وزارة التجارة بارسال سجل التوحيد والذي يتضمن أرصدة الحسابات المتراكمة الى وزارة المالية لغرض المصادقة عليها للسنة
موضوع المراجعة والسنوات السابقة ،االمر الذي قد يجعل عملية مطابقة البيانات المالية مع سجل التوحيد غير فاعلة وال تعطي مؤشرا ً على صحة ودقة تلك البيانات ومثال ذلك:
اسم الوزارة
وزارة التجارة

اسم الجهة
االسواق المركزية

التفاصيل
لم يقدم سجل التوحيد الخاص بالموازنة االستثمارية

.

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بضرورة استحصال موافقة وزارة المالية على سجالت التوحيد في الوقت المناسب.
رد االدارة
أن تمويل االسواق المركزية من وزارة المالية كان من خالل وزارة التجارة وبعدها اصبح التمويل مباشرة من وزارة المالية الى االسواق المركزية ،وفي سنة  2016و  2017ارسلت وزارة التجارة
سجالت التوحيد ولم يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية حيث اخر مخاطبة تمت مع وزارة المالية بتاريخ  ، 2019/4/7العدد .3944
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وزارة الصحة
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وزارة الصحة والبيئة
 -1تعدد مصادر التمويل
درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة الصحة والبيئة استمرار تعدد مصادر التمويل لوزارة الصحة والبيئة لتنفيذ مشاريعها ولمتطلباتها التشغيلية باإلضافة إلى التمويل من الموازنتين الجارية واالستثمارية،
حيث تبين األمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي في تلك التشكيالت ومثال ذلك :
اسم الوزارة او التشكيل التابع لها
وزارة الصحة والبيئة

القروض الخارجية
مبلغ  10,245,000,000عشرة مليار ومئتان وخمسة وأربعون مليون ين ياباني ،بلغ
المصروف منه لغاية  467,695,000 2018/3/1أربعمائة وسبعة وستون مليون وستمائة
وخمسة وتسعون الف ين ياباني بسعر صرف ( )0,07ين مقابل دينار عراقي

.

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي وزارة الصحة بتوحيد مصادر التمويل استنادا ً الى مبدأ وحدة الموازنة والسيطرة على حركة التدفق النقدي.
رد االدارة
حسب الحاجة الملحة تم االعتماد على اكثر من مصدر للتمويل من اجل تمويل المشاريع ذات الحاجة الملحة.
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وزارة الصحة
-2

وجود مواد منتهية المفعول ولم يتم تسوية اوضاعها مع الموردين

درجة المخاطرة :مرتفعة
المالحظة
من خالل عملية المراجعة لوزارة الصحة ،فيما يتعلق بعقود لشركة كيماديا تبين لنا وجود عدة مواد منتهية المفعول ،وبحسب عقد الشركة مع الموردين يوجد بند يتيح لشركة كيماديا إعادة المواد المنتهية
المفعول للمورد ،اال انه ولغاية تاريخ المراجعة لم يتم التوصل إلتفاق مع الشركات حول إسترجاعها حيث تم االطالع على المفاتحات مع الموردين ويبين الجدول التالي تفاصيل العقود ذات المواد التالفة
:
رقم العقد

قيمة العقد (بالدوالر االمريكي )

قيمة المواد التاالفة (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 ورد االدارة
التوصية
نوصي الشركة بضرورة التنسيق بين المراكز الطبية والمستشفيات بهدف التحويل بين المراكز حسب الحاجة وذلك تجنب انتهاء صالحية المواد كما نوصي الشركة بتفعيل المتابعة مع الموردين اعاله
لتسوية المبالغ العالقة.
رد االدارة
تم اجراء مفاتحات مع الموردين بهدف اعادة توريد المواد للموردين ،علما ان بعض الموردين طالبوا بعملية تقييم لتحديد اسباب انتهاء مفعول المواد.
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امانة بغداد
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امانة بغداد
-1

تعدد مصادر التمويل

درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة ألمانة بغداد استمرار تعدد مصادر التمويل ألمانة بغداد لتنفيذ مشاريعها ولمتطلباتها التشغيلية باإلضافة إلى التمويل من الموازنتين الجارية واالستثمارية األمر الذي يخل
بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي ،والجدول االتي يبين امثلة على حاالت تعدد مصادر التمويل -:
اسم الوزارة او التشكيل التابع لها
امانة بغداد

موازنة تنمية األقليم (بالدينار العراقي)
 5,100,000,000خمسة مليار ومائة مليون

.

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االمانة بتوحيد مصادر التمويل استنادا ً الى مبدأ وحدة الموازنة والسيطرة على حركة التدفق النقدي.
رد االدارة
ان امانة بغداد تستلم التخصيصات من جهتين مختلفين وزارة المالية ومحافظة بغداد وان من الصعوبة تنسيق التخصيص من جهة واحدة.

صندوق تنمية العراق والحساب الالحق| رسالة االدارة عن الرقابة الداخلية على االنفاق من قبل الوزارات المنفقة من أموال CBI 2

برايس وترهاوس كوبرز| 31

امانة بغداد
-2

مشروع سريع محمد القاسم

درجة المخاطرة :متوسطة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة ألمانة بغداد – دائرة المهندس المقييم لمشروع سريع محمد القاسم ما يلي:
-

لم يتم اجراء اي تقييم للجزء المجسر من طريق محمد القاسم للفترة السابقة.
عدم وجود تخصيص مالي للعناصر الحيوية للبلد حيث انه بالرغم من الكشف ودراسة الحاجة للمشروع الموضوعة من قبل جامعة بغداد كلية الهندسة ،لم يتم توفير تخصيص ولمدة  3سنوات
في ذلك الوقت االمر الذي ادى الى انسحاب المقاول.
تبديل المساند بالكامل عند اجراء الدراسة وليس التوصية باصالح غالبية المساند وخاصةً انها شارفت على انتهاء عمرها االنتاجي.
ليس هنالك تنسيق مستمر بين امانة بغداد والوزارت االخرى ويمكن مالحظة ذلك في عدم تمكن اخالء الفظاءات المشغولة تحت الجسر في الوقت المحدد.
لم يتم دراسة ميزانيات الشركات المقدمة للعطاء بالشكل الكافي.
االجراءات الروتينية الطويلة عند فتح االعتمادات المستندية.
هنالك تقصير من قبل دوائر البلدية الواقع مناطق الجسر تحت صالحيتها.
مصادر المنشأ غير واضحة فيما ان كانت من مصدر في العالم الغربي او غير ذلك.
عندما اجريت دراسة الحاجة للمشروع لم يكن المكتب االستشاري دقيقا ً في تحديد الكميات المطلوبة حيث لم يذكر في جدول الكميات بالرغم من كونها واضحة للعيان أو قام باالستغناء عنها
لعدم توفر التخصيصات.
فقدان صكوك الخاصة بدفع الطابع الهندسي.
مشاركة شركات في المناقصة بالرغم من عدم استيفاء شرط الميزانيات المالية لثالث سنوات سابقة
بلغ عدد ايام التوقفات عند تنفيذ المشروع  132يومأ لغاية شهر ابريل 2019-ما يمثل  %36من مدة المشروع الكلية وكما يلي:
-

عدد ايام التوقفات
 84يوما ً
 32يوما

-

-

 16يوما ً

-

السبب
بسب عدم اخالء الفضاءات في الوقت المحدد
بسبب عدم اخالء تجاوزات دوائر الدولة في الوقت
المحدد
بسبب االجراءات الروتينية\التأخر في فتح االعتمادات
المستندية.
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امانة بغداد
التوصيات
نوصي االدارة بالعمل على ايجاد آلية رقابية تشمل متابعة المشاريع المنفذة واعداد تقارير دورية حول حالة كل مشروع.

رد االدارة
 تم مناقشة المشروع والتخصيص في  2014اال ان احداث داعش وماله من اثر على الدولة العراقية االمر الذي اثر على توفر السيولة الالزمة للمشروع فتم تاجيله الى فترات الحقة ،ولضرورةالمشروع وخطورته على حياة المواطن تم الموافقة على تظمين المشروع في موازنة المخاطر.
 يتم حاليا ً اجراء الكشف على جميع الطرقات الرئيسية بأمر من امينة بغداد والمباشرة بعمل الصيانات الالزمة. ان دراسة الحاجة للمشروع تم اعداها من قبل القسم االستشاري في جامعة بغداد وفقأ لسياقات العمل المتبعة ضمن دوائر الدولة. ان لجنة فتح العطاءات تحتوي على شخص معين من القسم المالي حسب تعلميات تنفيذ العقود الحكومية. أن اجراءات فتح االعتماد تتم وفقا ً لسياقات الدولة المعمول بها وهي سياقات روتينية ليس للدائرة تدخل فيها. -تعمل االدارة على الحصول على شهادات المنشأ للمواد التي يتم استيرادها.
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وزارة الكهرباء
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وزارة الكهرباء – المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /المنطقة الوسطى
-1

تعدد مصادر التمويل

درجة المخاطرة:متوسطة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة استمرار تعدد مصادر التمويل لوزارة الكهرباء  -المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  /المنطقة الوسطى لتنفيذ مشاريعها ولمتطلباتها التشغيلية باإلضافة إلى التمويل
من الموازنتين الجارية واالستثمارية األمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي ومثال ذلك-:
اسم الوزارة او التشكيل التابع لها
وزارة الكهرباء – المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /المنطقة الوسطى

القروض الخارجية
مبلغ ( )132,000,000مائة وأثنان وثالثون مليون دوالر من مؤسسة ضمان الصادرات الدولية
لمشاريع الصيانة السنوية لشركة  GEومبلغ ( )32/15189396دوالر امريكي قرض بنك
الصادرات البريطاني لتنفيذ مشاريع شركة  GEومبلغ ( )7,998,950سبعة مليون وتسعمائة
وثمانية وتسعين الف وتسعمائة وخمسون دوالر امريكي قرض بنك الصادرات البريطاني لتنفيذ
مشاريع شركة .GE

.

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي وزارة الكهرباء المديرية العامة ألنتاج الطاقة الكهربائية  /المنطقة الوسطى بتوحيد مصادر التمويل استنادا ً الى مبدأ وحدة الموازنة والسيطرة على حركة التدفق النقدي.
رد االدارة
حسب الحاجة الملحة تم االعتماد على اكثر من مصدر للتمويل من اجل تمويل المشاريع ذات الحاجة الملحة.
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وزارة الكهرباء – المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية
-2

تعدد مصادر التمويل

درجة المخاطرة:متوسطة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة استمرار تعدد مصادر التمويل لوزارة الكهرباء  -المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى لتنفيذ مشاريعها ولمتطلباتها التشغيلية باإلضافة إلى التمويل من
الموازنتين الجارية واالستثمارية األمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي ومثال ذلك:
اسم الوزارة او التشكيل التابع لها
وزارة الكهرباء – المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية

القروض الخارجية
قروض من شركة  GEاالمريكية والممول من البنوك ()OPIC,UKEF

ز

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االمانة بتوحيد مصادر التمويل استنادا ً الى مبدأ وحدة الموازنة والسيطرة على حركة التدفق النقدي.
رد االدارة
ضرورة الحاجة النشاء محطة كهرباء محافظة السماوة وذي قار ،تم تمويل هذا المشروع من شركة  GEوبمبلغ  1,049,400مليون وتسعة واربعون الف واربعمائة دوالر.
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تابع :وزارة الكهرباء – المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية
 -3ارتفاع أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات في نهاية السنة

درجة المخاطرة:مرتفعة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة وجود ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات في نهاية العام  ،2017وذلك لتراكمها من سنة ألخرى بحيث اصبحت تشكل عبئا ً على االدارات
والخزينة العامة في متابعة تصفيتها ،علما ً بأن تلك الحسابات تعتبر من الحسابات الوسيطة ذات الطبيعة المؤقتة ،التي تتطلب المتابعة والتصفية الآلنية حال إنتهاء الغرض من صرفها أو قبضها لتجنب
المشاكل والصعوبات الناجمة من تراكمها ،حيث بلغت االرصدة المتراكمة على الحسابات في  31كانون االول  2017وكما يلي:
الوزارة
وزارة الكهرباء

الجهة
المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية

المدين (مليون دينار)
3,577

الدائن (مليون دينار)
-

التوصية ورد االدارة
التوصية
نوصي االدارة بالعمل على متابعة حركات هذه الحسابات والعمل على ايجاد آلية تسوية دورية لألرصدة العالقة بالوقت المناسب.
رد االدارة
لغاية االن لم يتم تصفية السلف ان تفاصيل السلفة كاألتي-:
 242,311,488 -1مئتان واثنان واربعون مليون وثالثمائة واحدى عشر الف واربعمائة وثمانية وثمانون الف دينار (سلف للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط)
 720,000,000 -2سبعمائة وعشرون مليون دينار (سلف للمديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية – المنطقى الوسطى).
 2,000,000,000 -3مليارين دينار (سلف للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط).
وأن المديرية تعمل مع التشكيالت اعاله لتسوية السلف.
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تابع :وزارة الكهرباء – المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية
 -4مخالفة كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في 2006/11/28

درجة المخاطرة:متوسطة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة الكهرباء – المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية ،عدم اعادة السيارات المعارة الى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة أو لدى قوات عسكرية إلى
دوائرها األصلية ،خالفا ً لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في  ،2006/11/28ومثال ذلك:
الوزارة

الجهة

العدد

وزارة الكهرباء

المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية

86

التفاصيل
 86سيارة منسبة الى جهات مختلفة داخل وزارة
الكهرباء والمديريات التابعة لها منذ سنوات
سابقة

التوصية ورد االدارة
التوصية
ان تنسيب العربات في محل غير الذي عينت من اجلة يعرض السيارات الى مخاطر عديدة ويرهق االدارات في متابعتها ،نوصي االدارة بضرورة اعادة السيارات الى دوائرها.
رد االدارة
لم يتم اعادة هذه السيارات لغاية االن وادناه تفاصيل هذه السيارات
رقم الشاصي
التسلسل رقم العجلة
/42436أ/حكومية
1
/42432أ/حكومية
2
/42426أ/حكومية
3
/41704أ/حكومية
4
/42433أ/حكومية
5
/42434أ/حكومية
6
/42425أ/حكومية
7
/41706أ/حكومية
8
/42431أ/حكومية
9
/42435أ/حكومية
10
/42427أ/حكومية
11
/42430أ/حكومية
12
/41420أ/حكومية
13

نوعها
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب

الموديل
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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اللون
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض

الجهة المستفيدة
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

/42708أ/حكومية
/42428أ/حكومية
/41719أ/حكومية
/41707أ/حكومية
/41705أ/حكومية
/41814أ/حكومية
/42429أ/حكومية
/42493أ/حكومية
/42492أ/حكومية
/42491أ/حكومية
/42486أ/حكومية
/42494أ/حكومية
/42489أ/حكومية
/41598أ/حكومية
/74630أ/حكومية
/74633أ/حكومية
/74632أ/حكومية
/74631أ/حكومية
/74635أ/حكومية
/74634أ/حكومية
/111806بغداد

شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
شوفرليت كولورادو بيك اب
تويوتا بيك اب هايلوكس
تويوتا بيك اب هايلوكس
تويوتا بيك اب هايلوكس
تويوتا بيك اب هايلوكس
تويوتا بيك اب هايلوكس
تويوتا بيك اب هايلوكس
نيسان نيفارا

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013

ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض

35

/96496بغداد

نيسان نيفارا

2013

ابيض

36

/45559أ/حكومية

نيسان نيفارا

2013

ابيض

37

/45560أ/حكومية

نيسان نيفارا

2013

ابيض

38

/66539بغداد

تويوتا بيك اب دبل قمارة

2013

ابيض

39

/6283بغداد

تويوتا بيك اب دبل قمارة

2013

ابيض

40

/5822ف/بغداد حمل

تويوتا بيك اب دبل قمارة

2013

ابيض

41

/45561أ/حكومية

تويوتا بيك اب دبل قمارة

2013

ابيض

42

/5605بغداد حمل

تويوتا بيك اب دبل قمارة

2013

ابيض
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منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى مديرية شرطة الكهرباء
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
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تويوتا بيك اب دبل قمارة

2013

ابيض

43

/63756أ/حكومية

شوفرليت كولراديو بيك اب

2013

ابيض

44

/45523أ/حكومية

MMM148CE0DH675337

2010

ابيض

45

/51150فحص حكومي

MMBJNKB50AD014114

ميسوبيشي بيك اب

2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2011
2002
2011
2010
2010
2010
2010
2013
2013
2014
2004

ابيض
ابيض
احمر
احمر
احمر
ابيض
ملروني
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض
احمر
ابيض
ابيض
ابيض
ذهبي
ابيض
ابيض
ابيض
ابيض

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

/81747س/بغداد
/80906د/بغداد
/15217أ/حكومية
/15939أ/حكومية
/18635أ/حكومية
/281753بغداد
/281487بغداد
/44228أ/حكومية
/63052أ/حكومية
/63057أ/حكومية
/63055أ/حكومية
/73468أ/حكومية
/73688أ/حكومية
/63053أ/حكومية
/73686أ/حكومية
/80905د/بغداد
/21175فحص نجف
/14474أ/حكومية
/51144فحص حكومي
/84315أ/حكومية
/94670أ/حكومية
/237873بغداد
/46258أ/حكومية
/41755أ/حكومية
/63054أ/حكومية
/154699فحص بغداد

JTMHT09J0B4052892
JTMH09J7B5088122
MROEX12G902057076
MROEX12G702056332
MROEX12G502056409
P3SRDJ1AAE801653
P3SRDJ1AAE801277
GKW28EG8BR112136
MNTBD0ES7E6612815
MNTBD5ESXE6612579
MNTBD0ES8E6612418
MNTBD0ES4E6613078
MNTBD0ES9E6613190
MNTBDOES3E6612374
MNTBD0ES6E6613454
JTMHT09J1B5088018
JTEHJ59JX25027705
MROEX12G102057377
MMBJNKB50AD018303
MMBJNKB50AD013195
MMBJNKB50AD014004
P3SRDJ1AAE801989
MMM148CE1DH653105
MMM148CE6DH658557
MNTBD0ES8E6613004
MF332N6A65S0074

تويوتا الندكروز
تويوتا الندكروز
تويوتا بيك اب
تويوتا بيك اب
تويوتا بيك اب
ميتسوبيشي صالون
ميتسوبيشي صالون
يوكن مصفحة GMC /
نيسان نيفارا بيك اب
نيسان نيفارا بيك اب
نيسان نيفارا بيك اب
نيسان نيفارا بيك اب
نيسان نيفارا بيك اب
نيسان نيفارا بيك اب
نيسان نيفارا بيك اب
تويوتا الندكروز مصفحة
الندكروز
تويوتا
ميتسوبيشي بيك اب
ميتسوبيشي بيك اب
ميتسوبيشي بيك اب
ميتسوبيشي صالون
شوفرليت كولرادو بيك اب
شوفرليت كولرادو بيك اب
نيسان نيفارا بيك اب
بيجو 307

منسبة الى المديرية العامة لشرطة
النفط
هيئة الحشد الشعبي/منظمة بدر فرع
ديالى
هيئة الحشد الشعبي/مكتب نائب رئيس
الوزراء بهاء االعرجي
مقر الوزارة /مكتب الوزير
مقر الوزارة /مكتب الوزير
توزيع الوسط
مقر الوزارة /مكتب الوزير
مقر الوزارة /مكتب الوزير
مكتب الوكيل لشؤون المشاريع
مكتب الوكيل لشؤون المشاريع
الوزارة /الدائرة القانونية
مقر الوزارة  /الدائرة االدارية
مقر الوزارة /التخطيط والدراسات
مقر الوزارة /التخطيط والدراسات
مقر الوزارة  /الدائرة القانونية
مقر الوزارة  /الدائرة القانونية
مقر الوزارة /االستثمارات والعقود
مقر الوزارة /مركز المعلوماتية
مكتب الوكيل لشؤون المشاريع
مقر الوزارة /مركز المعلوماتية
مقر الوزارة /االستثمارات والعقود
مشاريع االنتاج الطاقة
مشاريع االنتاج الطاقة
مشاريع االنتاج الطاقة
مشاريع االنتاج الطاقة
انتاج الطاقة/الفرات االوسط
مقر الوزارة /مكتب الوزير
مديرية انتاج الطاقة الكهربائية
انتاج الطاقة الشمالية

ز
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وزارة الكهرباء – دائرة التدريب والتطوير
 -5ارتفاع أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات
درجة المخاطرة:مرتفعة
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة الكهرباء  -دائرة التدريب والتطوير ،وجود ارتفاع في أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والسلف واألمانات في نهاية العام  ،2017وذلك لتراكمها من سنة ألخرى
بحيث اصبحت تشكل عبئا ً على االدارات والخزينة العامة في متابعة تصفيتها ،علما ً بأن تلك الحسابات تعتبر من الحسابات الوسيطة ذات الطبيعة المؤقتة ،التي تتطلب المتابعة والتصفية الآلنية حال إنتهاء
الغرض من صرفها أو قبضها لتجنب المشاكل والصعوبات الناجمة من تراكمها كما في  31كانون االول  2017مايلي-:
الوزارة
وزارة الكهرباء

الجهة
دائرة التدريب والتطوير

المدين (مليون دينار)
1,829

الدائن (مليون دينار)
23,762

.

التوصية ورد االدارة
التوصية:
نوصي االدارة بالعمل على متابعة حركات هذه الحسابات والعمل على ايجاد آلية تسوية دورية لألرصدة العالقة بلوقت المناسب.
رد االدارة:
ان المبالغ المذكوره اعاله هي تعود الى تبويب ليس بالصائب في الحسابات المدينة لعدم استحداث حساب جديد ،وفيما يخص المبالغ الدائنة فانها قروض على الدائرة والعائدة عن دفع رواتب الموظفين
لفترات سابقة ( 2013و 2014و )2015حيث ان الدائرة كانت تعمل بنظام التمويل الذاتي وتم تحويلها الى النظام المركزي.
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تابع :وزارة الكهرباء – دائرة التدريب والتطوير
 -6مخالفة كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في 2006/11/28
درجة المخاطرة:متوسطة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزترة الكهرباء – دائرة التدريب والتطوير عدم اعادة السيارات المعارة الى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة أو لدى قوات عسكرية إلى دوائرها األصلية،
خالفا ً لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في  ،2006/11/28ومثال ذلك-:
الوزارة

الجهة

العدد

وزارة الكهرباء

دائرة التدريب والتطوير

35

التفاصيل
( )35سيارة تم تنسيبها من الدائرة الى مقر
الوزارة والمديريات العامة لمشاريع نقل الطاقة
ومنذ سنوات سابقة

.

التوصية ورد االدارة
التوصية :
ان تنسيب العربات في محل غير الذي عينت من اجلة يعرض السيارات الى مخاطر عديدة ويرهق االدارات في متابعتها ،نوصي االدارة بضرورة متابعة مواقع العربات المنسبة والعمل على االمتثال
بقرار االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في .2006/11/28
رد االدارة:
ً
تم حصر السيارات العائدة الى الدائرة والمنسبة الى الدوائر االخرى  37سيارة ،وقد تم اعادة  5سيارات خالل الفترة المنصرمة و تعمل الدائرة حاليا على اعادة المركبات المتبقية
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وزارة الكهرباء – المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية
 -7مخالفة كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في 2006/11/28

درجة المخاطرة:متوسطة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة الكهرباء – المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية ،عدم اعادة السيارات المعارة الى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة أو لدى قوات عسكرية
إلى دوائرها األصلية ،خالفا ً لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في  ، 2006/11/28ومثال ذلك-:
العدد

الوزارة

الجهة

وزارة الكهرباء

المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية 132

التفاصيل
( )22سيارة منسبة من سنوات سابقة الى جهات
اخرى و ( )110سيارة منسبة الى مقر الوزارة

التوصية ورد االدارة
التوصية:
ان تنسيب العربات في محل غير الذي عينت من اجلة يعرض السيارات الى مخاطر عديدة ويرهق االدارات في متابعتها ،نوصي االدارة بضرورة متابعة مواقع العربات المنسبة والعمل على االمتثال
بقرار االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في .2006/11/28
رد االدارة
تم التعرف على ان هنالك  22عجلة تم سرقتها في الستوات السابقة وقد عملت الدائرة على اعادة المركبات المنسبة الى الوزارة.
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وزارة الكهرباء – المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /الفرات االوسط
 -8مخالفة كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في 2006/11/28

درجة المخاطرة:متوسطة

المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة لوزارة الكهرباء – المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /الفرات االوسط ،عدم اعادة السيارات المعارة الى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة أو لدى قوات
عسكرية إلى دوائرها األصلية ،خالفا ً لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في  ،2006/11/28ومثال ذلك:
الوزارة
وزارة الكهرباء

العدد

الجهة
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /الفرات
33
االوسط

التفاصيل
( )33سيارة منسبة الى جهات اخرى من
سنوات سابقة

.

التوصية ورد االدارة
التوصية:
ان تنسيب العربات في محل غير الذي عينت من اجلة يعرض السيارات الى مخاطر عديدة ويرهق االدارات في متابعتها ،نوصي االدارة بضرورة متابعة مواقع العربات المنسبة والعمل على االمتثال
بقرار االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش/و )12119/في .2006/11/28
رد االدارة:
تقوم الدائرة باجراء الالزم لمعرفة حالة المركبات المنسبة والعمل على اعادتها.
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وزارة الكهرباء – دائرة التدريب وبحوث الطاقة
 -9المصادقة على سجل التوحيد
درجة المخاطرة :متوسط
المالحظة
الحظنا خالل عملية المراجعة عدم قيام دائرة التدريب وبحوث الطاقة بارسال سجل التوحيد والذي يتضمن أرصدة الحسابات المتراكمة الى وزارة المالية لغرض المصادقة عليها للسنة موضوع المراجعة
والسنوات السابقة ،االمر الذي قد يجعل عملية مطابقة البيانات المالية مع سجل التوحيد غير فاعلة وال تعطي مؤشرا ً على صحة ودقة تلك البيانات ومثال ذلك:
اسم الوزارة
وزارة الكهرباء

اسم الجهة
دائرة التدريب وبحوث الطاقة

التفاصيل
لم يتم المصادقة على سجل التوحيد من قبل وزارة المالية

.

التوصية ورد االدارة
التوصية:
نوصي االدارة بضرورة استحصال موافقة وزارة المالية على سجالت التوحيد في الوقت المناسب.
رد االدارة:
هنالك بعض الصعوبات التي كانت تواجه الدائرة كون الدائرة كانت تعمل وفقأ لنظام التمويل الذاتي وان هذه النقاط تعمل الدائرة على حلها حاليا ً خاصتا ً بعد تحوييل الدائرة لتعمل وفقا لنظام التمويل
المركزي بتأريخ \1أب \  2018والذي بدوره فتح ابواب االتصال مع وزارة المالية ،وقد قامت الدائرة بارسال ميزان المراجعة مع كافة الجداول التحليلية وسجل التوحيد للسنة المنتهية في 2017/12/31
الى وزارة المالية من خالل الكتاب عدد  3915/3بتاريخ  2019/5/15ولم تصادق وزارة المالية على ميزان المراجعة والجداول التحليلية وسجل التوحيد لغاية تاريخ زيارة فريق العمل.
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المالحق
 .1الملحق (أ) -أسس تقدير النتائج
مالحظات منظومة التصنيف
األثر

تصنيف النتائج

اإلحتمالية

منخفضة

متوسطة

محتملة

متوسطة

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

متوسطة

غير محتملة

منخفضة

منخفضة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

إعتبارات إحتمالية
التصنيف
مرتفعة

الوصف



التاريخ السابق لوقوع الحدث بشكل منتظم .
يتوقع أن يقع الحدث في أغلب الظروف.

متوسطة




التاريخ السابق لوقوع الحدث بشكل عابر .
يمكن أن يقع الحدث في وقت ما.

منخفضة




التاريخ السابق لعدم أو ندرة وقوع الحدث .
قد يقع الحدث فقط في ظل ظروف استثنائية.
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برايس وترهاوس كوبرز ) (PwCالشرق األوسط
تساعد بي دبليو سي ) (PwCالشركات والمؤسسات واألفراد في خلق القيمة التي يبحثون عنها .بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في  158بلدا ً ويعمل لديها
حوالي  250,930موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية .لمزيد من المعلومات والتواصل معنا ،يرجى
زيارة موقعنا www.pwc.com
عمان واألراضي التابعة للسلطة
تأسست بي دبليو سي في الشرق األوسط منذ  40عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا و ُ
الفلسطينية وقطر والسعودية واإلمارات ،حيث يعمل بها أكثر من ( )4,300موظف .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيpwc.com/ me
بي دبليو سي تشير الى شبكة بي دبليو سي و /أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها ،كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل .لمزيد من المعلومات يرجى
زيارة موقعنا .www.pwc.com/structure
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