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 التنفيذي الملخص 

السنوٌة لدٌوان الرلابة المالٌة الصادرة لسنة  نصف تضمن التمرٌر ملخص لما ورد فً التمارٌر

وماتضمنته والمؤسسات التابعة لها  النفط( عن تدلٌك االنشطة والبٌانات المالٌة لوزارة 0201)

 من مالحظات ومخالفات لانونٌة ومالٌة .
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  –السنوي لديوان الرقابة المالية االتحادية نصف خالصة التقرير 

 .نفط وزارة الل 02/6/0201ولغاية  1/1/0201لفترة دائرة التدقيق والمتابعة 

 االتي  النفطجاء في هذا التقرير بشأن وزارة 

 -مقر الوزارة : - أ

الخاصان بنتائج اعمال الرلابة  1/0/0201( فً 0022(و)0020التمرٌران المرلمان )

  07/7/0202( فً 01و) 02/7/0202أ( فً 01والتدلٌك على العمدٌن المرلمٌن )

المبرمٌن مع )الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة وااللكترونٌة ( و)شركة دٌالى العامة ( 

محولة ( و)تجهٌز  027بكمٌة  KV 022/11الخاصة )بتجهٌز محوالت توزٌع نوع 

( ملٌون دٌنار)ملٌارٌن 0122محولة ( بمبلغ ) 022بكمٌة   022KVمحوالت توزٌع نوع 

(ملٌون دٌنار )ملٌار وثمانمائة ملٌون دٌنار 1222ومائة وثالثة وثالثٌن ملٌون دٌنار ( و)

التً تضمنها التمرٌرٌن والواردة فً كل منهما بالتسلسل  (على التوالً ومن اهم المالحظات

(1:)-  

عدم تولٌع كافة اعضاء لجنة فحص المحوالت والمحطات الصندولٌة على محاضر مطابمة 

على التوالً للعمدٌن أعاله  10/2/0202فً  02/7/0202( فً 23,23النماذج المرلمة )

( لسنة 0ٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم )الملحمة بتعلز(  –ثالثا  -2خالفا للضوابط رلم )

)المعدلة ( , ولد اوصى الدٌوان االلتزام بتعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة  0210/

 والضوابط الملحمة بها .

 -شركة مصافي الوسط : - ب

الخاص بنتائج اعمال الرلابة والتدلٌك  07/3/0201( فً 11177التمرٌر المرلم )

ت فً شركة مصافً الوسط / مصفى الدورة للفترة من التخصصً على نشاط المختبرا

/أ( 2(, وادناه اهم المالحظات الواردة فٌه بالتسلسالت ) 22/2/0202لغاٌة  0217)

  -/ج(:2و

عدم توفر عدد من االجهزة المختبرٌة الحاكمة والحدٌثة لتغطٌة متطلبات السٌطرة  -اوال:

لوحدة وبالتالً الحصول على منتجات النوعٌة لمنتجات وحدة االزمرة لتمٌٌم عمل تلن ا

ها المٌاسٌة, ولد اوصى الدٌوان بضرورة توفٌر االجهزة المختبرٌة الحاكمة بمواصفات

 لتغطٌة متطلبات السٌطرة النوعٌة لمنتجات الوحدات الحدٌثة للمصفى .
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المختبرٌة صادرة من جهة خارجٌة فاحصة  عدم وجود شهادات معاٌرة لالجهزة -ثانٌا:

مختصة بهذا الشأن كالجهاز المركزي للتمٌٌس والسٌطرة النوعٌة حٌث ٌتم معاٌرة تلن 

علما انه التوجد شهادة اعتماد او ترخٌص ٌسمح فٌه لمسم  ,االجهزة من لبل مالن المختبر

وان اتباع الٌة رسمٌة الجهات العلٌا, ولد اوصى الدٌ المختبرات بمعاٌرة االجهزة من لبل

تضمن صحة المعاٌرة باصدار شهادة معاٌرة تحوي تارٌخ معاٌرة ونفاذها لالجهزة 

المختبرٌة او التعالد مع شركات رسمٌة الصدار شهادة معاٌرة بعد توثٌك عدم امكانٌة 

 الجهاز المركزي للتمٌٌس والسٌطرة النوعٌة عن معاٌرة تلن االجهزة .

 ركة العامة (شركة نفط البصرة )ش -ج

الخاص بنتائج اعمال الرلابة والتدلٌك  02/3/0201( فً 2727التمرٌر المرلم )

( شركة نفط 2و7( تطوٌر حمل غرب المرنة المحطات ) 0230التخصصً على مشروع )

 (.رابعا -/و0ثانٌا(,) -/و0/د(, )0البصرة, وادناه اهم المالحظات الواردة فٌه بالتسلسالت )

( ٌورو )ملٌون وتسعمائة 1272013تم تحمٌل المشروع مبالغ اضافٌة بلغت ) -اوال

الناتجة عن وسبعون الف ومائتان وستة عشر ٌورو( وذلن عن الغرامات التأخٌرٌة وثمانٌة 

التأخر فً اجراءات التخلٌص الكمركً للشحنات الخاصة بمعدات المشروع فً المٌناء 

روع كلف اضافٌة, بسبب عدم تضمٌن العمد المبرم مع االمر الذي ادى الى تحمٌل المش

( المجهز لهذه المواد( الجهة التً تتحمل هذه التكالٌف مما ادى الى تحمٌلها GE))شركة 

المشارٌع بشركة المشارٌع النفطٌة وحسب ماجاء بكتاب شركة للجانب العرالً والمتمثل 

 ومرافماته . 02/11/0202( فً 3372النفطٌة المرلم )

الحظ فرٌك العمل من خالل دراسة االولٌات الفنٌة والزٌارة المٌدانٌة ان شركة  -ثانٌا

المشارٌع النفطٌة لم تنجز كافة االعمال التً بعهدتها منذ بداٌة المباشرة فً 

( اذ مازالت هنالن  22/11/0210( ولغاٌة تسلٌمه الى شركة غاز البصرة )02/3/0222)

تنصب اضافة الى عدم وجود مخططات وتصامٌم اصال  العدٌد من المنظومات التً لم

لمنظومات اخرى لعدم وجود عمد رسمً او صٌغة لانونٌة تلزم شركة المشارٌع بانجاز 

هذه االعمال ضمن سموف زمنٌة محددة بالرغم من كون معظم هذه النموصات هً حاكمة 

ابعة المرلم لعملٌات التشغٌل وحسب ماجاء بكتاب دائرة الدراسات والتخطٌط والمت

( فً 0072وكتاب شركة المشارٌع النفطٌة المرلم ) 03/2/0210( فً 3021)

12/0/0210 . 
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بالرغم من مرور اكثر من عشرة سنوات على بدء العمل فً المشروع بلغت  -ثالثا

( ملٌون ٌورو )خمسة وستٌن ملٌون 33مصارٌف اعادة تأهٌل كابسات الغاز ماٌزٌد عن )

( باالضافة الى ماٌزٌد GE gas .OiLل وتجهٌز المعدات مع شركة )تأهٌ ٌورو( لٌمة عمود

( ملٌار دٌنار عرالً )مائة وخمسة ملٌار دٌنار ( عن كلف التشٌٌد الحلمً 123عن )

( فً 3372للمشروع ككل )حمن +كابسات ( حسب كتاب شركة المشارٌع النفطٌة المرلم )

الخدمة ولغاٌة تأرٌخ اعداد التمرٌر اال انه لم ٌتم دخول هذه المعدات الى  02/11/0202

وان حث الشركاء على ضرورة عمل الصٌانة للمعدات الخاصة ٌالرلابً, ولد اوصى الد

 بهذه الكابسات ومنظوماتها المساعدة باعتبارها تمثل جزء من المال العام .

 

 دار الضيافة  -د

ر الضٌافة للسنة الخاص بالبٌانات المالٌة لدا 3/3/0201( فً 2322التمرٌر المرلم )

وادناه اهم المالحظات التً تضمنها والواردة  0212/كانون االول /21المالٌة المنتهٌة فً 

  -( :3فٌه بالتسلسل )

( الف دٌنار )ثالثمائة 222332بلغ رصٌد حساب مشروعات تحت التنفٌذ فً السجالت )

 21/10/0212 ملٌون وستمائة وثمانٌة وخمسٌن الف دٌنار ( كما فًن ٌوثمانٌة وتسع

 والذي ٌتمثل . 0210المدور منذ سنة /

 التفاصٌل المبلغ /الف دٌنار

عن العمد المبرم مع المركز الوطنً  223222

لالستثمارات الهندسٌة احدى تشكٌالت 

 0210وزارة االعمار واالسكان منذ سنة /

 النشاء دار ضٌافة جدٌد

 كلفة انشاء سٌاج 2332

 المجموع 222332

 

المباشرة بتنفٌذ العمد لغاٌة تارٌخ اعداد التمرٌر الرلابً, ولد اوصى الدٌوان االلتزام ولم ٌتم 

 بما جاء فً تعلٌمات تنفٌذ العمود وازالة المشاكل لبل التعالد.
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دائرة التدقيق –خالصة التقرير نصف السنوي لديوان الرقابة المالية االتحادية 

 نفط .وزارة الل 01/10/0201ولغاية  1/7/0201والمتابعة لفترة 

 

  شركة مصافي الوسط - أ

الخاص بنتائج اعمال الرلابة والتدلٌك على  02/11/0201( فً 01332التمرٌر المرلم )

للتكنولوجٌا( اماراتٌة  المبرم مع )شركة الجائزة 0202لسنة ( D/1232العمد المرلم )

( شركات تمدمت للمنالصة والخاص 2الجنسٌة المحال بأسلوب المنالصة العامة من اصل )

( دوالر 323322طن من مادة التلوٌن ( من منشأ )اٌرانً ( بمبلغ ) 032بــ)تجهٌز 

( الف 322وخمسمائة وثالثٌن دوالر ( وبكلفة تخمٌنٌة ))خمسمائة وستة وثمانٌن الف 

( دٌنار)ثمانمائة وخمسون 232032322)ستمائة وثالثٌن الف دوالر ( بما ٌعادل )دوالر 

ومن اهم المالحظات التً تضمنتها ملٌون واربعمائة وثمانٌة وستون الف وخمسمائة دٌنار (

  -( :12(, )2(, )1الدٌوان بالتحمٌك فٌها والتً وردت بالتسلسالت )والتً اوصى 

( دوالر )اربعمائة وواحد 021322بسعر )هند البتار تم تمدٌم عطاء من لبل شركة الم -1

وثمانٌن الف وخمسمائة دوالر( لتجهٌز المادة المطلوبة من منشأ اٌرانً ومن الشركة 

)أصفهان للبتروكٌمٌاوٌات(وتم رفضه واالحالة على عطاء شركة الجائزة المصنعة 

ٌن دوالر( ومن خمسمائة وستة وثمانٌن الف وخمسمائة وثالثدوالر)( 323322بمبلع )

نفس المنشأ بسبب عدم تمدٌم شركة المهند البتار وكالة او تخوٌل من الشركة المصنعة 

او تخوٌل كون الطلبٌة بالرغم من عدم النص فً اصل طلب المواد على تمدٌم وكالة 

اشارت الٌه لجنة المواد  منالصة عامة ال تتطلب تمدٌم وكالة او تخوٌل وحسب ما

الموجهة الى مدٌر عام الشركة  2/2/0202( فً 73ها المرلمة )الكٌمٌاوٌة بمذكرت

المهند البتار بتمدٌم شهادة منشأ ووكالة بعد االحالة علٌها بموجب مذكرتها وتعهد شركة 

 . 2/0/0202( فً 12المرلمة )

لمصرف االتحاد العرالً  3/3/0201فً ( 11700تم ارسال كتاب الشركة المرلم ) -0

( دوالر )ثالثٌن الف 22222( بمبلغ )222/203033المرلم )لتمدٌد خطاب الضمان 

ولم ترد االجابة من   2/12/0202دوالر( بالرغم من نفاذٌة خطاب الضمان فً 

 المصرف لغاٌة تارٌخ اعداد التمرٌر الرلابً.
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الى  10/12/0202( فً 10223المرلم )تم تمدٌم الطلب بموجب كتاب الشركة  -2

فتح االعتماد المستندي وتم رفضه بسبب العموبات  المصرف العرالً للتجارة لغرض

المفروضة على المصارف االٌرانٌة وبالرغم من علم شركة مصافً الوسط بعدم 

مكانٌة فتح اعتماد او اصدار حوالة لمصرف اٌرانً والتً سبك وان رفضت ومن ا

المتضمنٌن  11/11/0212( فً 00722( و )00721امثلتها الكتابٌن المرلمٌن )

ر حوالة لمصارف اٌرانٌة مما اضطر الشركة الى تولٌع ملحك عمد المرلم ) اصدا

%( بالدٌنار العرالً بعد 122لتكون ) عبتغٌٌر طرٌمة الدف 1/3/0201( فً 11223

ٌوم والتً تمثل الفرق بٌن  (031المواد مدة )التأخٌر فً تجهٌز استالم المواد مما سبب 

 .تولٌع العمد وتأرٌخ تعدٌلة 

 في الجنوب شركة مصا - ب

الخاص بنتائج اعمال الرلابة والتدلٌك على  22/11/0201( فً 00201التمرٌر المرلم )

/كانون 21انشطة وحسابات الموازنة االستثمارٌة لشركة نفط ذي لار للسنة المنتهٌة فً 

-/أ1, وادناه اهم المالحظات التً تضمنها والتً وردت فٌه بالتسلسالت ) 0212االول /

  -(( :0ثالثا ) -/ب2اوال(, )

انخفاض نسب التنفٌذ المالً لمشارٌع الموازنة االستثمارٌة اذ بلغت نسبة التنفٌذ  -1

 %( ممارنة مع اجمالً التخصٌصات السنوٌة.7االجمالً )

( فً 0212/ذ/12تم احالة العمل الخاص بعمد تأمٌن االتصاالت المرلم ) -0

( الف دٌنار )ملٌار وثالثمائة وسبعة وتسعون 1227000بمبلغ ) 07/11/0212

ملٌون واربعمائة واثنان واربعون الف دٌنار( الى الشركة العامة للصناعات الفوالذٌة 

( من كتاب االمانة 2للفمرة ) ابالرغم من كونها غٌر مختصصة بعمل االتصاالت خالف

( 2/02222العامة لمجلس الوزراء / دائرة الرلابة الداخلٌة والتدلٌك ذي العدد )هـ ت /

التً نصت على )مراعاة عدم احالة ولبول العطاءات من الشركة  01/3/0210فً 

ٌمع المشروع او التجهٌز ضمن اختصاصها(.ولد اوصى الدٌوان عدم  التً الالعامة 

العمل الى الشركات غٌر المختصصة وااللتزام بكتاب االمانة العامة لمجلس  احالة

 الوزراء المذكور اعاله .
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 -دائرة العقود والتراخيص النفطية : -ج

التدلٌك على الخاص بنتائج اعمال الرلابة و 3/10/0201( فً 00333التمرٌر المرلم )

, وادناه اهم 0212/كانون االول /21للسنة المنتهٌة فً النفطًف مصارٌف مشغل حمل الغرا

/ب(, 0التً تضمنها والتً طلب الدٌوان التحمٌك فٌها والتً وردت بالتسلسالت )المالحظات 

  -( :17/ب(, )10)

تتناسب  المشغل شركة )بتروناس المالٌزٌة ( بدفع رواتب عالٌة الى العمالة االجنبٌة اللٌام  -اوال

مع الرواتب المدفوعة للعاملٌن فً المطاع الحكومً وفما للموانٌن العرالٌة وتراوحت تلن 

( الف دوالر )عشرة االف دوالر الى خمسة وثمانٌن الف دوالر ( 23الى  12الرواتب مابٌن )

( من عمد الخدمة والتً نصت على )ٌخضع 1-02شهرٌا لكل عامل اجنبً خالفا للمادة )

لمشغل من كافة النواحً الحكام الموانٌن واالنظمة والتعلٌمات العرالٌة التً لد ٌتم المماول وا

 .تغٌٌرها أو تعدٌلها من حٌن الخر(

( دوالر 12123227لم تتخذ شركة نفط ذي لار االجراءات الالزمة الستمطاع مبلغ ) -ثانٌا

من استحمالات سعمائة وسبعة وتسعون دوالر( )عشرة مالٌٌن ومائة وستة وتسعون الف وت

المشغل شركة )بتروناس المالٌزٌة( والذي ٌمثل مجموعة فواتٌر جرى رفضها من لبل شعبة 

 تدلٌك التراخٌص السباب مختلفة .

ابرم المشغل شركة )بتروناس المالٌزٌة( عمدٌن مع شركة الغدٌر للخدمات االمنٌة )عرالٌة  -ثالثا

بالرغم من ابرام عمود اخرى تؤدي نفس  0212الجنسٌة ( خالل فترات متماربة من السنة /

الغرض مع شركة جانوس للخدمات االمنٌة )امرٌكٌة الجنسٌة( وشركة الطبمات )عرالٌة 

الجنسٌة( دون مفاتحة شركة نفط ذي لار لتوفٌر الحماٌة لمالكاته وموالعه التشغٌلٌة خالفا للمادة 

ٌة من خالل الموات العرالٌة ( من شروط العمد التً نصت على ) توفٌر الحماٌة الكاف7/2)

المسلحة ضمن منطمة العمد وكافة المناطك االخرى فً جمهورٌة العراق, وتكون شركة نفط ذي 

لار هً المسؤولة حصرا عن تنفٌذ كافة االجراءات االمنٌة بواسطة الموات المسلحة العرالٌة 

اسات الصحة والسالمة تنسجم مع سٌ وفً حال تمكن المماول من اثبات ان الحماٌة الموفرة ال

والبٌئة, فً هذه الحالة ٌتفك الطرفان على اجراءات اضافٌة ٌنفذها المماول متضمنة استخدام 

لصٌر االمد لشركة امنٌة خاصة وان ٌتم مراجعة االجراءات من ولت الخر وعلى ضوء 

  -متغٌرات الظروف االمنٌة ( وكما مبٌن فً ادناه :
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 كة وجنسٌتهااسم الشر رلم العمد وتأرٌخة

شركة الغدٌر للخدمات االمنٌة )عرالٌة  07/3/0212( فً 0233)

 الجنسٌة (

شركة الغدٌر للخدمات االمنٌة )عرالٌة  17/3/0212( فً 0270)

 الجنسٌة (

شركة جانوس للخدمات االمنٌة )امرٌكٌة  7/3/0217( فً 1300)

 الجنسٌة (

 الجنسٌة (شركة الطبمات )عرالٌة  1/2/0212( فً 0122)
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  المصادر :

دائرة التدقيق –التقرير نصف السنوي لديوان الرقابة المالية االتحادية  -

 لوزارة النفط 02/6/0201ولغاية  1/1/0201والمتابعة لفترة 

دائرة التدقيق –التقرير نصف السنوي لديوان الرقابة المالية االتحادية  -

 لوزارة النفط 01/10/0201ولغاية  1/7/0201والمتابعة لفترة 


