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تمرٌر

الملخص التنفٌذي

تضمن التمرٌر ملخص لما ورد فً التمارٌر الفصلٌة ( االول والثانً للفترة من
 ) 9112 / 6 /01 – 9112/1/1لدٌوان الرلابة المالٌة الصادرة سنة  9112عن
تدلٌك االنشطة والبٌانات المالٌة للتشكٌالت التابعة لوزارة النمل وما تضمنته من
مالحظات ومخالفات لانونٌة ومالٌة
تم اعداد التمرٌر بناء على طلب النائب حازم الخالدي
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لسم بحوث الموازنة

تمرٌر

اعمال الرلابة والتدلٌك على حسابات مكتب المفتش العام فً 1132/31/13
بلغ اجمالً المبالغ المستلمة من لبل المكتب عن حصته من حوافز وارباح التشكٌالت التابعة
للوزارة خالل سنة  1132موضوع التمرٌر مبلغ  371ملٌون دٌنار دون وجود سند لانونً
الستالم تلن المبالغ من تشكٌالت الوزارة كونه ٌتعارض مع استماللٌة وحٌاد المكتب خالفا
للمسم ( )3/7من امر سلطة االئتالف رلم  77لسنة  1111المعدل باألمر المرلم  311لسنة
 1111علما انه تم الغاء صرف الحوافز بموجب كتاب الوزارة فً  1137/9/7وتم اعادة
العمل به فً  1132/7/31ولم ٌتم تسجٌل تلن المبالغ فً السجالت حٌث ٌتم استالم المبالغ
وتوزٌعها على منتسبً المكتب بشكل مباشر مما ٌؤدي الى ضعف السٌطرة على تلن المبالغ
نتائج تدلٌك انشطة وحسابات الشركة العامة لموانئ العراق فً 1132/31/13
 -1لم تشمل اعمال المسح البحري خالل سنة  9116عدد من ارصفة الموانئ بالرغم من
ادراجها ضمن الخطة السنوٌة لعدة اسباب منها وجود وحدات بحرٌة عسكرٌة ووجود
غوارق فً بعض موالع العمل اضافة الى زخم العمل مما ادى الى اهمال تلن االرصفة
وتدنً اعمالها الفعلٌة عن مستوٌات التصمٌمٌة وتاثٌر سلبً على ارساء والالع
الوحدات البحرٌة المادمة عبر موانئ الشركة
المٌناء

رلم الرصٌف

ام لصر
خور الزبٌر

اسباب عدم شمولها بالمسح
وجو وحدات بحرٌة عسكرٌة عرالٌة

1
9
()0،9،1
() 11 ، 11 ، 2 ، 6 ، 5

وجود غوارق بحرٌة
وجود غوارق بحرٌة
زخم العمل فً االرصفة

 -9انخفاض اعماق بعض االرصفة والمنوات المالحٌة عن المصمم والبالغة ( )1925متر
مما ٌؤثر سلبا على انسٌابه حركة المالحة البحرٌة ولد بٌنت الشركة وجود عدة اسباب
النخفاض تلن االعماق منها عدم كفاٌة اعداد الحفارات البحرٌة  ،وجود غوارق فً
واجهات االرصفة
رلم الرصٌف
المٌناء
خور الزبٌر رصٌف 19 -1

العمك  /متر
19 – 8

اسباب تدنً االعماق عن التصمٌم
عدم كفاٌة اعداد الحفارات
اشغال االرصفة بالبواخر
وجود غوارق فً واجهات االرصفة

رصٌف 0 – 1

525 – 525

انخفاض مدخل لناه شط العرب البالغ
بحدود  5متر

ابو فلوس

9

مجلس النواب
دائرة البحوث
لسم بحوث الموازنة

تمرٌر

 -0مغاالة الشركة بصرف كمٌات الولود لوحدات متولفة عن العمل طٌلة اٌام سنة 9116
ووحدات اخرى بمت متولفة لفترات طوٌلة ممارنة بالكمٌات المعٌارٌة الممدرة الشتغالها
خالل اٌام العمل الفعلٌة مما ٌؤشر الى صرف كمٌات غٌر مستحمة وهدر المال العام
ولم تبٌن الشركة اسباب ذلن
اجمالً كمٌة الولود الممدر صرفها
ألٌام العمل الفعلٌة لسنة 1132

اجمالً كمٌة الولود
المصروفة لسنة 1132

الفرق بالزٌادة /
لتر

اسم الوحدة
البحرٌة
الحفارة(البصرة)

1

21171

12171

الحفارة(رام هللا)

1

31171

31171

الحفارة(طٌبة)

179111

111121

17121

الحفارة(كربالء)

219171

711711

71111

مما ٌستوجب دراسة اسباب التولف فً عمل الحفارات والتحمٌك فً كمٌات الولود
المصروفة
 -5تكدس كمٌات كبٌرة من الحاوٌات فً ساحات ومخازن الشركة ولعدة سنوات دون
وجود مبرر فهً تعود لانونٌا ً الى المدٌرٌة العامة للكمارن لتجاوز مدة مولوفٌتها 01
ٌوم كما ان مولوفٌتها لفترات طوٌلة ٌجعلها عرضة الساءة التصرف
ا – وجود 1950حاوٌة محجوزة لصالح مدٌرٌة الكمارن ولم تستلم من لبل الجهات
المستوردة تعود لسنوات سابمة من 9115
الجهه
المطاع الخاص

عدد الحاوٌات
1169

وزارة النفط

66

وزارة الكهرباء

96

وزارة البلدٌات

96

ب – ضمن البضائع المكدسة مواد غذائٌة ومواد طبٌبة مستوردة لصالح المطاع
الخاص منذ  5سنوات فً ساحات ومخازن الشركة منتهٌة الصالحٌة  ،اضافة الى
وجود  98حاوٌة حجم  51لدم تحتوي مواد متنوعه تالفة لم ٌتم اتخاذ الالزم بصددها
تارٌخ الخزن اسم المٌناء
الكمٌة
المادة
9116/2/12
 6111طن
سكر
9118/6/95
 65كٌس
حلٌب مجفف
9111/11/6
 116كارتون
مواد طبٌة
9111/11/01
 151كارتون
لهوة
9111/11/11
 65كارتون
صاص
0
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البٌانات المالٌة للشركة العامة لنمل المسافرٌن والوفود فً 1137/31/13
 -1بلغت نسبة عدد السواق شاغلً الحافالت فً لسم النمل الداخلً  %09من عدد
الحافالت البالغة  600حافلة  ،وجود  910ساٌك لم ٌتم االستفادة منهم لرفضهم
استالم حافالت تبٌن ان  96منهم لدٌهم تمارٌر طبٌة تتطلب تغٌٌر عناوٌنهم وطبٌعة
عملهم الى ادارٌٌن  ،و 90سائك لدمو طلب اجازة لمدة  5سنوات  ،و 92سائك
بحاجة لخدماتهم لم ٌتم تسلٌمهم حافالت  55 ،سائك تعهدو باستالم حافالت والعمل
علٌها  69 ،سائك رفضو استالم حافالت والعمل علٌها بدون اسباب مشروعة مما
ٌتطلب استغالل الحافالت لزٌادة اٌرادات الشركة واتخاذ االجراءات بحك الممتنعٌن
عن استالم الحافالت
 -9دراسة عمد تكسً البصرة
الشركة المتعالدة ( شركة الجداول العامة )
أ – استنادا الى اللجنة التحمٌمٌة فً مكتب المفتش العام فً الوزارة تم اٌماف
التعامل مع الشركة بسبب تمدٌمها خطاب ضمان مزور من مصرف دار السالم
رلم  590فً 9115/2/91
ب – خالفا اللتزامات الطرف الثانً من العمد لم تمم الشركة بتجهٌز اربعة
الٌات (ساحبة انماذ  ، 9 /ورشة متنملة  ) 9 /دون بٌان االسباب
ج  -خالفا اللتزامات الطرف الثانً من العمد لم ٌتم ربط كافة المركبات بجهاز
 GPSحٌث تم ربط  61مركبة فمط من مجموع المركبات البالغ عددها 101
مركبة دون بٌان االسباب
د – عدم اكمال الكفاالت الضامنة للسائمٌن العاملٌن فً المشروع من لبل
الطرف الثانً
الشركة العامة للنمل البري
البٌانات المالٌة للسنة المنتهٌة فً 9116/19/01
 -1بلغ عدد الشاحنات العاملة خالل السنة موضوع التدلٌك  520شاحنة تشكل  %60من
اجمالً عدد الشاحنات التً تمتلكها الشركة والبالغة  666شاحنة فً حٌن بلغ عدد
الشاحنات المعدة للشطب  %96والتً تمثل  66شاحنة معدة للشطب  ،متولفة 55
شاحنة  ،عاطلة  55شاحنة
نسبتها الى عدد الشاحنات الكلً
العدد
الشاحنات
60
520
العاملة
11
66
المعدة للشطب
8
55
المتولفة
8
55
العاطلة
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 -9تأخر ظهور االٌداعات فً كشف المصرف ممارنة بتارٌخ لٌود ولسائم االٌداع ولفترات
طوٌله
مدة التاخٌر
المبلغ
رلم الصن والتارٌخ
 1286851فً 9116/8/01

510695

 5اشهر و ٌ 12وم

 1286851فً 9116/2/12

515621

 5اشهر و  6اٌام

 1286856فً 9116/11/5

518089

 0اشهر و ٌ 91وم

 1286859فً9116/11/5

981260

 5اشهر و ٌ91وم

 1286800فً 9116/6/12

099566

 0اشهر و ٌ 91وم

 1286802فً 9116/8/91

522501

 6اشهر

نتائج الزٌارة التفتٌشٌة للشركة العامة للنمل البري  /لسم محافظة البصرة للفترة من
9118/11/15 – 9118/8/8
 -1تدنً كمٌة الحموالت الفعلٌة للمسم ممارنة بكمٌة الحموالت الفعلٌة للشركة حٌث بلغت
 %0منها فمط
النسبة%
كمٌة الحموالت الفعلٌة للشركة لغاٌة كمٌة الحموالت الفعلٌة للمسم
لغاٌة  /9116/6/01الف طن
 / 9116/6/01الف طن
261

92

0

 -9تم تحوٌل شاحنة نوع مارسٌدس بتارٌخ  9116/19/15الى لجنة الشطب المركزي
بالرغم من صالحٌتها للعمل ولد بٌن المسم ان السبب (هو تمادمها وعدم وجود جدوى
فنٌة والتصادٌة من تصلٌحها ) علما ان راي المسم لم ٌستند على راي لجنة فنٌة مختصة

5

