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عن  8181،  8102،  8102للسنوات المالحظات التي وردت ضمن التمارير السنوية 

 الخاصة بوزارة النمل  الشركة العامة لموانئ العراق ضمن الكتب التي لم ترد ضمن التمارير

الى رئاسة محكمة  85/7/8102في  05751كتاب تدليك المنطمة الثانية / البصرة رلم  -الكتاب االول :

في  8101العمد المرلم بشأن تدليك اوليات البصرة  –استئناف البصرة / محكمة تحميك لضايا النزاهة 

شركة المرمولة ) عرالية  الشركة المنفذةالمبرم بين الشركة العامة للموانئ العرالية و 05/6/8107

 .الجنسية ( 

أ ، ب ، ج ( واستنادا الى لرار -المادة ) اوال 2114لسنة  2خالفا لتعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم  –اوال 

باشر مع الشركة معمد التم تولٌع  25/3/2112( ومصادلة وزٌر النمل فً 11مجلس االدارة رلم )مجلس

لشركات  عامة لتحمٌك مبدأ المنافسة والشفافٌة لضمان استدراج عروض فنٌة دون االعالن كمنالصةالمنفذة 

 .محلٌة وعالمٌة 

وان اسم الشركة  25/12/2111تأسست الشركة المنفذة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارتها فً  –ثانٌا 

 (.ملٌون دٌنار 11محدودة المسؤولٌة راس مالها  –)شركة المرلولة للصناعات الغذائٌة 

من ضوابط المشاركة واالستثمار للشركات العامة الصادرة من وزارة النمل لسنة  4ا للمادة خالف -1

او االستثمار معه ذا عاللة ) ان ٌكون اختصاص الشرٌن المزمع مشاركته  على تنصالتً  2115

العامة مغاٌر تماما لنشاط الشركة المتعالد معها ان نشاط الشركة اال  ف الشركة واختصاصاتها(بأهدا

ارصفة جدٌدة  5) انشاء  على التً نصتثانٌا / أ من العمد  ةلموانئ العراق كما انه ال ٌتناسب مع الفمر

وفك المعاٌٌر الدولٌة المطلوبة متعددة االنشطة التجارٌة منها ثالثة ارصفة متخصصة بالحاوٌات 

  والبضائع العامة والرصٌفٌن االخرٌن ٌعودان للمجمع الصناعً ونشاطه(

ملٌار دٌنار  241ملٌون دٌنار مع كلفة المشروع البالغة  11عدم تناسب راس مال الشركة المنفذة البالغ  -2

 حسب ما جاء بدراسة الجدوى االلتصادٌة المعدة من لبل الشركة المنفذة 

 لموانئ العراق بأعداد دراسة جدوى التصادٌة تستطع من خاللها تمدٌر حجمالشركة العامة لم تمم  –ثالثا 

وتم اعتماد الجدوى االلتصادٌة الممدمة من لبل الشركة  ،االٌرادات المتولع الحصول علٌها ممابل ابرام العمد

وتم مالحظة تدنً كبٌر فً تحدٌد نسب الشركة من االرباح المتولع تحمٌمها نتٌجة ابرام العمد بٌن  ،المنفذة

ائٌة ، االرصفة الثالثة البحرٌة التجارٌة متعددة الطرفٌن حسب موالع العمل المتمثلة بـ) مجمع الصناعات الغذ

ٌعودان للمجمع الصناعً  اللذان الرصٌفٌن االخرٌنو ،االنشطة المتخصصة بالحاوٌات والبضائع العامة

 -وادناه مالحظات الدٌوان المتعلمة بهذا الشأن : ،ونشاطه (

لمتولع تحمٌمها من مجمع من االرباح ا العامة لموانئ العراق تدنً كبٌر فً نسبة حصة الشركة -

 ( من العمد .3( الفمرة )5% للشركة المنفذة بموجب المادة )19ممابل ، % 2 البالغةالصناعات الغذائٌة 

ال تمل مدة المشاركة على) خالفا لضوابط المشاركة واالستثمار المعدة من لبل وزارة النمل والتً نصت -

سنة  45 – 26اال ان مدة العمد تراوحت بٌن سنوات (  5سنوات وال تزٌد عن  3او االستثمار عن 

 . دون الحصول على موافمة الوزٌر باالستثناء من هذا الشرط ولم تبٌن الشركة اسباب ذلن
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ة الثانية موجه الى االمانة من دائرة تدليك المنطم 08/08/8102في  86101رلم الكتاب  -الكتاب الثاني :

 العامة لمجلس الوزراء ) معالجة تكدس البضائع بالموانئ العرالية 

 -:المالحظات التً تضمنها الكتاب 

( حاوٌة تعود اغلبها لوزارة النفط والمطاع الخاص  1243بلغ عدد الحاوٌات المكدسة فً الموانئ ) -1

 محجوزة لصالح مدٌرٌة الكمارن العامة 

بذلن وسنوات  5ضمن البضائع المكدسة مواد غذائٌة ومستلزمات طبٌة مضى على خزنها اكثر من  -2

حاوٌة تحتوي على مواد متنوعة تالفة فً ساحات  29وجود  فضال عنتكون منتهٌة الصالحٌة 

 ومخازن مٌناء ابو فلوس لم ٌتم اتخاذ اي اجراء بصددها 

وجود مواد مولوفة لصالح عدد من الوزارات منذ عدة سنوات بضمنها مواد تعود لصالح وزارة النمل  -3

كما لم ٌتم التاكٌد  ،ص الكمركً لتلن الموادخلٌلم تستكمل اجراءات الت، والشركة العامة لموانئ العراق 

 ا على الوزارات االخرى الستكمال اجراءات التخلٌص الكمركً للبضائع العائدة له

 

لجنة الخدمات –الى مجلس النواب  00/08/8102في  11155رلم ديوان الرلابة  كتاب -: الثالثالكتاب 

 واالعمار 

  22/2/2112فً  2/  2233العمدٌن :   بشأنالمالحظات التً وردت 

  26/3/2119فً  21/  1243                                         

 88/8/8107في  8/  8811العمد  –اوال 

 سنة  21موضوع العمد :  انشاء مجمع علمً على ارض مٌناء المعمل لمدة 

 الشركة المنفذة : شركة المنصور المتحدة 

 -:المالحظات 

) اعداد دراسة علىالمعدل والتً نصت  2114 هلسن 2خالفا لتعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم  -1

ٌة او التمارٌر الفنٌة ودراسات الكلفة والمنفعة والتصامٌم وجداول الكمٌات الجدوى الفنٌة وااللتصاد

لم تؤٌد للمشارٌع االستثمارٌة وفما لتعلٌمات وزارة التخطٌط متضمنة الكلفة التخمٌنٌة للمشروع ( 

 .الشركة العامة لموانئ العراق اعداد دراسة جدوى التصادٌة للمشروع 

) استحصال موافمة  على المعدل والتً نصت 2114 ةلسن 2حكومٌة رلم خالفا لتعلٌمات تنفٌذ العمود ال -2

الجهات المعنٌة لتنفٌذ المشروع ( عدم وجود موافمات رسمٌة إلنشاء المجمع العلمً من الدوائر 

الحكومٌة ذات العاللة ) البٌئة، السٌاحة واالثار، التخطٌط العمرانً، مدٌرٌة الدفاع المدنً، مدٌرٌة 

 البلدٌات( 

شركة العامة لموانئ العراق متابعة تنفٌذ المشروع من خالل تشكٌل لجنة فنٌة للٌعط العمد الحك  لم -3

 .وفك المخططات المصادق علٌها لكل مرحلة من مراحل المشروع على لضمان متابعة تنفٌذ المشروع 
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 8102/ 1/ 86في  80/  0811العمد   -ثانيا  

 فً مٌناء ام لصر الجنوبً   9موضوع العمد :  تأهٌل وادارة وتشغٌل الرصٌف رلم 

 الشركة المنفذة : شركة تاج جنة الفردوس لنمل المنتجات النفطٌة ) عرالٌة الجنسٌة ( 

 -:المالحظات 

( فً 1144-.2-حسب شهادة التأسٌس المرلمة ) م.ش.أ 2116تأسست الشركة المنفذة سنة  -1

م ) شركة تاج الفردوس للتجارة والتجهٌز والخدمات العامة وتجهٌز االطعمة باس 16/3/2116

مالحظات الدٌوان وادناه  ملٌون دٌنار عرالً ( 111والخدمات البحرٌة والشحن والتفرٌغ( براس مال )

 -:بهذا الشأن

  .اختالف اسم الشركة المجهزة فً العمد عن اسمها فً شهادة التأسٌس –أ 

والمعدات  اآلالتاالنشائٌة وتجهٌز  باألعمالالخاصة  كلف تنفٌذ الفمرات التعالدٌةعدم تحدٌد  –ب 

عند لموانئ العراق العامة لد ٌسبب ضٌاع حموق الشركة ما ، وترن تمدٌر كلفها الى الشركة المنفذة ،

وهذا مؤشر على تهاون الشركة ،  تنفٌذ االعمال والتجهٌز بكلف منخفضة وبمواصفات فنٌة ردٌئة

 .العامة لموانئ العراق فً كتابة بنود العمد 

لنمل  اجمالً المبالغ المسددة نٌابة عنها من لبل شركة تاج الفردوسكشف بلم تمم شركة الموانئ بتمدٌم  -2

لتزام ٌتم التحمك من التزام الشركة )ا موكٌفٌة تسجٌلها فً سجالتها المالٌة وبذلن ل المنتجات النفطٌة 

سدٌد لٌمة مجمع المبانً نٌابة عن الشركة العامة لموانئ العراق لصالح شركة بت الطرف الثانً

   .   دولٌع العمتالمنصور المتحدة المشٌدة لهذا المجمع فً بداٌة كل شهر بعد 

 

 

هيئة الى  06/08/8102في  11565دائرة تدليك المنطمة الثانية / البصرة رلم كتاب  -: الرابعالكتاب 

  النزاهة االتحادية 

   8102/  1/  81في  771المخالفات االدارية الخاصة بالعمد 

  ادارة وتشغٌل نظام االدارة االلكترونٌة فً مٌناء ام لصر الشمالًموضوع العمد :  

  شركة منارة ام لصر للخدمات البحرٌة ) عرالٌة الجنسٌة ( الشركة المنفذة : 

 : ادناه بعض المالحظات 

وتعلٌمات تنفٌذ  2114 لسنة 15من لانون االدارة المالٌة والدٌن العام رلم  1من المادة  2خالفا للفمرة  –اوال 

تؤٌد  لملم ٌتوفر التخصٌص المالً له (  والتً تضمنت ) عدم تنفٌذ اي عمد ما 2113الموازنة االتحادٌة لسنة 

 .ضمن فمرات مشارٌع المرض الٌابانً  الشركة توفر التخصٌصات المالٌة لتنفٌذ المشروع وأدراجه

عدم تمٌٌم ودراسة العرض الذي تمدمت به شركة منارة ام لصر واعداد دراسة الجدوى االلتصادٌة  –ثانٌا 

من ضوابط المشاركة  6خالفا للمادة والفنٌة للمشروع واتخاذ المرار المناسب بشأن اسلوب تنفٌذ المشروع 
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)ٌكون النشاط مجدٌا بناًء على على  نصتوالتً  13/2/2115فً  5291مرلم بموجب كتاب وزارة النمل ال

دراسة جدوى التصادٌة وفنٌة متكاملة تعد من ذوي الخبرة واالختصاص تمدم لبل المباشرة بإجراءات التعالد 

 من لبل مجلس االدارة ( الرارها وٌكون 

) التعالد  بأسلوبفً مجلس الوزراء لبل التعالد موافمة اللجنة المطاعٌة على لم تحصل شركة الموانئ  –ثالثا 

)ٌتم  والتً نصت على سابعا  – 3المادة  2114لسنة  2خالفا لتعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم  المباشر (

توجٌه الدعوة مجانا للتعالد مباشرة الى جهة واحدة لتنفٌذ هذا االسلوب بموافمة اللجنة المطاعٌة المختصة فً 

او المحلٌة  االستٌرادٌةمجلس الوزراء وبتوصٌة من اللجنة المركزٌة للمراجعة والمصادلة على االحالة للعمود 

 المحتكرة (لتجهٌز السلع او الخدمات ذات الطابع التخصصً غٌر 

 

من دائرة تدليك المنطمة الثانية الى رئاسة محكمه  1/8/8181في  8751رلم  الكتاب -الكتاب الخامس :

استئناف البصرة / محكمة تحميك لضايا النزاهة ) تدليك طلبات شراء اثاث مجهز لمكتب وزير النمل السابك 

 مليون دينار  078بلغ ( بم 8102 – 8106ودار االستراحة ومكتب المتابعة للسنوات ) 

 -:المالحظات التً تم تشخٌصها 

والتً  9( المسم  2،  1المعدل الفمرتٌن )  2114لسنة  15خالفا لمانون االدارة المالٌة والدٌن العام رلم  –ا   

وعلى  ،عامة مٌزانٌتها الممترحة والمصادلة علٌها من مدرائها والوزٌر المختصسسة لكل مؤنصت على ) 

فمد استغلت الوزارة مٌزانٌة الشركة العامة الوزٌر احترام استماللٌة العملٌات التً تموم بها المؤسسات العامة (  

 ملٌون دٌنار لشراء اثاث وصٌانة دار االستراحة  122لموانئ العراق من خالل صرف مبلغ 

الوزٌر السابك من دار االستراحة شكلت الشركة لجنة تحمٌمٌة للتحمٌك فً موضوع نمل ممتلكات مكتب  –ب 

 الى اماكن غٌر معروفة واستغالل تلن الممتلكات اال انه لم ٌتم بٌان نتائج اعمال اللجنة التحمٌمٌة للهٌئة الرلابٌة 

 

دائرة تدليك المنطمة الثانية الى رئاسة محكمة  06/6/8181في  7661الكتاب رلم  -الكتاب السادس :

( في  2/  501للعمد ) استئناف البصرة / محكمة لضايا النزاهة المتضمنه المخالفات المالية واالدارية 

01/8/8100  

( في  80/  5811العمد )المحطة اللوجستية وملحك  0عمد ادارة وتشغيل الميناء الجاف رلم 

02/00/8102 

  11/2/2111( فً  1/  514 لم العمد المر

 الشركة المنفذة        شركة غولفتٌنر ) اماراتٌة الجنسٌة ( 

 2تم اعتماد اسلوب الدعوه المباشرة الستدراج العروض ولامت بتوجٌة الدعوات المباشرة لمرتٌن ولـ  -1

  شركات فً كل مرة النشاء المٌناء الجاف

 -: تم تشخٌص المالحظات ادناهولد 
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حول انشاء مشروع  غولفتٌنر وجود عدة مخاطبات بٌن الشركة العامة لموانئ العراق وشركة  –اوال 

الدعوات المباشرة شكلٌة اجراءات مما ٌؤشر الى  21/1/2111المٌناء الجاف الول مره بتارٌخ 

  الموجهة

 الدعوةتوجٌه  [رابعا من تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة والتً نصت على  – 4خالفا للمادة  –ثانٌا 

من المماولٌن والمجهزٌن والمكاتب االستشارٌة  3المباشرة من جهات التعالد مجانا الى ما ال ٌمل عن 

) عزوف ممدمً العطاءات عن  بـ فً احدى الحاالت المتمثلة  والمالٌة المعتمدة لمدراتها الفنٌة

عمد الالمشاركة فً المنالصات المعلن عنها للمرة االولى ، اذا كان من العمود االستشارٌة ، اذا كان 

ت التعالد والتنفٌذ ، اذا كان هنان اسباب امنٌة اذا كان ٌتطلب السرٌة فً اجراءا ذات طابع تخصصً ،

 .] (كفاءة فً التنفٌذ والرعة تستدعً ذلن ، اذا كان الهدف تحمٌك الس

ولدى الهٌئة الرلابٌة المالحظات  11/11/2119( فً  5241/21ولعت الشركة المنفذة ملحك العمد ) -2

 التالٌة 

الحظت الهٌئة الرلابٌة ان موضوع العمد الخاص باكمال التوسعات والفضاءات غٌر المشغولة  –اوال 

ببنود العمد االصلً المتضمنة  غولفتٌنرة ضمن مولع المحطة اللوجستٌة ٌشٌر الى عدم التزام شرك

 فً مٌناء ام لصر خارج السٌاج االمنً للمٌناء شماال 1) ٌكون مولع المٌناء الجاف رلم 

لعدم  غولفتٌنروبدال من اتخاذ االجراءات المانونٌة بحك شركة  دونم ( 311وعلى مساحة 

التعالد بالتهاون بحمولها من خالل منح الشركة  التزامها ببنود العمد االصلً استمرت جهه

 عمد الالمتعالد معها حك اكمال الفمرات الغٌر منجزة بموجب ملحك 

بتسدٌد كافة  غولفتٌنرمن شروط ملحك العمد) تلتزم شركة  4اشارت الفمرة  –ثانٌا 

ذلن ٌعتبر  لصالح جهه التعالد باتفالٌة الطرفان وبخالفالمستحمات المالٌة المترتبة بذمتها 

ان هنان خلل فً احدى الفمرات الجوهرٌة فً العمد مما ٌترتب عنها اٌماف سرٌان العمد 

لكن الفمرة لم تبٌن مبلغ ضامنة لحموق الشركة  غولفتٌنروتكون جمٌع مستحمات شركة 

 تسدٌدمة لموانئ العراق ولم ٌتم تحدٌد آلٌه المترتبة لصالح الشركة العا المستحمات المالٌة

 تلن المستحمات .

 

الموجه الى هيئة النزاهة  81/2/8181في  2771كتاب دائرة تدليك المنطمة الثانية  رلم  -: السابعالكتاب 

 االتحادية 

جهاز سونار متعددة  5عددها  لغالباتدلٌك اجهزة السونار المنصوبة فً موانئ الشركة العامة لموانئ العراق  [

والتً كانت تشغل من لبل مدٌرٌة كمرن المنطمة الجنوبٌة  ( والحاوٌات فحص الحموالت العامة) االغراض 

)شركة اجهزة سونار تعود ملكٌتها لشركات التشغٌل المشترن العاملة فً ارصفة مٌناء ام لصر الشمالً  3و

 ] 23/2/2121( لغاٌة   ICTSIكولفتٌنر ، شركة اللورٌن ، شركة 

  -المؤشرة تتعلك باالتً :المالحظات 
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  8102/  1/  0في  8/  0100العمد رلم              -وال ا

 جهة التعالد            الشركة العامة لموانئ العراق        

 الشركة المجهزة     مجموعة شركة الرٌا للتجارة والمماوالت العامة والوكاالت التجارٌة وتكنلوجٌا      

 المعلومات واستمدام االٌدي العاملة المحدودة                          

 موضوع العمد       شراء وتجهٌز ونصب وادارة وتشغٌل وصٌانة اجهزة فحص الحاوٌات بعدد       

 جهاز مٌناء ) ام لصر الجنوبً( بالتنسٌك مع الهٌئة العامة للكمارن  5                      

 سنة من تارٌخ تولٌع العمد 21عمد            مدة ال      

على العرض الممدم من  6/2/2112تم التعالد مع الشركة اعاله بناء على توجٌهات وزٌر النمل فً  -1

 وعلى اساسها تم استحصال الموافمات من الجهات المعنٌة  6/2/2112فً  11الشركة رلم 

  ها ) جدٌدة ام مستعملة ( ومناشئهانار وحالتلم تتضمن بنود العمد المواصفات الفنٌة ألجهزة السو -2

والتً نصت على)ٌلتزم الطرف الثانً بفحص الشاحنات المحملة  5تضمن العمد اعاله المادة ثالثا /  -3

لخارجة منه بالحاوٌات والبضائع الداخلة للمٌناء والتً تكون معدة للتصدٌر كذلن الحاوٌات والبضائع ا

ائع هً من اختصاص الهٌئة العامة للكمارن بموجب لانونها رلم فحص البض اصولٌا ( رغم ان عملٌة

 المعدل  1194لسنة  23

تم بموجبة احالة صٌانة وتشغٌل وادارة  11/6/2119( فً  21/  3126ابرمت الشركة ملحك للعمد )  –ثانٌا 

من ( سنة  21لشركة بمدة تعالدٌة ) لاجهزة السونار الحالٌة والتً سٌتم تجهٌزها الحما فً جمٌع الموانئ التابعة 

الزمت  ولدتارٌخ نفاذ العمد االصلً باالضافة الى السونارات الكمركٌة واالمنٌة واجهزة الفحص الشعاعً 

 الشركة نفسها بعمد احتكاري طوٌل االمد دون مبرر 

لعراق منذ كانون الثانً ان الشركة مستمرة بعملٌة فحص البضائع لجمٌع اجهزة السونار العائدة لموانئ ا – ثالثا

 1626% من حصة الشركة العامة لموانئ العراق والبالغة 51وتستوفً حصتها من االٌرادات البالغة  2111

عن اجور الفحص بالرغم من اخاللها  2121ولغاٌة نهاٌة حزٌران  2111من كانون الثانً  للمدةملٌون دٌنار 

ومن خالل الزٌارات لموالع  ،ٌة تارٌخ اعداد التمرٌربموضوع تجهٌز اجهزة السونار والتً لم تجهز لغا

اعمال الصٌانة المنفذة من لبل  ل على عدم كفاءةاالجهزة لوحظ استمرار حالة عدم وضوح الصور مما ٌد

 الشركة وعدم وجود جدوى من ابرام العمد 

) ٌكون النص على ان تجاه الشركة المجهزة من خالل ركة العامة لموانئ العراق نفسها الزمت الش – رابعا

للطرف الثانً حك االولوٌة والرعاٌة فً تجهٌز وصٌانة وتشغٌل أجهزة فحص الحاوٌات والبضائع وبوالع عدد 

 (فً مٌناء ام لصر الشمالً  3زبٌر و السونار فً مٌناء خور  2

ة والمواد مواد المشعة والخطربلغ عدد اجهزة السونار االمنٌة المنصوبة لفحص وتحسس وكشف ال – خامسا

جهاز مع اجهزة الفحص واالشعاع المشتراة من لبل الشركة العامة (  5 ) فجرة واالسلحة والمخدراتالمت
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 ،( دوالر31116925بمٌمة ) 15/12/2113( فً 2113/موانئ/5) لموانئ العراق بموجب العمد المرلم

 11/1/2119استالما اولٌا بتارٌخ  من لبل الشركة العامة لموانئ العراقالرغم من استالم تلن االجهزة على و

والتً تم تسلٌمها الى )مجموعة شركة الرٌا للتجارة والمماوالت العامة والوكاالت التجارٌة وتكنلوجٌا 

استناداً لملحك العمد المرلم  2119المعلومات واستمدام وتشغٌل االٌدي العاملة المحدودة ( خالل كانون االول 

ٌتم تشغٌلها لغاٌة تارٌخ اعداد التمرٌر الرلابً لعدم اكتمال البنى التحتٌة  انهاال  11/6/2119( فً 3126/21)

 زمة لذلن. الال
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 المصادر 

 2119 لسنة المالٌة الرلابة لدٌوان السنوي التمرٌر

  2111التمرٌر السنوي لدٌوان الرلابة المالٌة لسنة 

  2121التمرٌر السنوي لدٌوان الرلابة المالٌة لسنة 

 


