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 التنفيذي الملخص 

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

( عن تدلٌك االنشطة والبٌانات المالٌة لوزارة الهجرة والمهجرٌن 5113-5114-5112)

ً انه  تضمنته من مالحظات ومخالفات لانونٌة ومالٌة . وماوالمإسسات التابعة لها  لم ترد علما

 ( 5151-5151-5112) لألعوام الٌنا الواردة دٌوان الرلابة المالٌةفً تمارٌر مالحظات اي 

 .بشؤن متابعة نشاط هذه الوزارة 
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 دائرة التدقيق والمتابعة/ خالصة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية االتحادية 

 .5102لعام 

  -:وزارة الهجرة والمهجرين االتيجاء في هذا التقرير بشأن 

/ 11اظهرت البٌانات المالٌة لوزارة الهجرة والمهجرٌن للسنة المنتهٌة فً  - أ

  -المالحظات التالٌة :5111كانون االول / 

حٌث تم  5112لم ٌتم المصادلة على سجل التوحٌد للموازنة االستثمارٌة منذ عام /  –أوال 

ولد وجهت الوزارة  11/3/5111( فً 1155كتاب المرلم )ارساله الى وزارة المالٌة بموجب ال

الى وزارة المالٌة لبٌان المولف من المصادلة على  52/4/5112( فً 912كتابها المرلم )

سجل التوحٌد ولم ٌتم االجابة علٌة لغاٌة تؤرٌخه, علما ان وزارة المالٌة اٌدت رصٌد جاري 

 11/15/5111)ستة عشر ملٌار دٌنار ( لغاٌة ( ملٌون دٌنار 14111دائرة المحاسبة والبالغ )

مما ٌتطلب متابعة مصادلة سجل التوحٌد من  51/1/5112( فً 4112بموجب كتابها المرلم )

 لبل وزارة المالٌة .

العوائل النازحة المرسل من فرع محافظة صالح الدٌن من خالل مطابمة كشف بٌانات  -ثانٌا 

م المستمسكات الشخصٌة لبعض النازحٌن المستفٌدٌن مع أولٌات النازحٌن الحظنا اختالف رل

 من المنحة ....

 

 الهجرة والمهجرٌن فً محافظة مٌسان زٌارة تفتٌشٌة الى فرع  - ب

ع الهجرة والمهجرٌن فً ى فرشخص دٌوان الرلابة المالٌة من خالل الزٌارات التفتٌشٌة ال

  -محافظة مٌسان الى ان هذه الزٌارات :

عمله على  اغلبعة المٌدانٌة لتلن العوائل والتصر اداء الفرع للمتاب تشٌر الى ضعف واضح فً

العمل المكتبً فً ممر الفرع ولد برر الفرع سبب ذلن لعد كفاٌة عدد السٌارات لنمل موظفً 

الرصد المٌدانً الى الموالع التً لجؤت الٌها العوائل النازحة وكذلن عدم توفر التخصٌص 

ٌتطلب توفٌر  , مما 5111النمل ضمن تخصٌصات الفرع لسنة /الكافً لغرض استئجار وسائط 

وسائط نمل كافٌة او توفٌر التخصٌصات الكافٌة الستئجارها لغرض تحمٌك زٌادة فً عدد 

ة لكل عائلة خالل السنة على الل تمدٌر مستمبال للتعرف رٌغطً زٌا الزٌارات لتلن العوائل مما

 صول .على احوالهم المعٌشٌة ومعالجتها حسب اال
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   1250من خالل دراسة شمول العوائل العائدة الى  ميسىان البىالد هىددها )

هائلىىىة بىىىالتوزيع   قاىىىع االرا ىىىي او دار او شىىىقة ( سىىى نية  هىىىر  لنىىىا 

  -: أدناهالمالح ا  المبينة 

( عائلة من اجمالً 3113)بلغ عدد العوائل المتمدمة للحصول على لطعة ارض سكنٌة  -1

( لطعة ارض سكنٌة فمط ولم 1259عددها اعاله حٌث تم توزٌع ) العوائل العائدة البالغ

( عائلة لملة االراضً المخصصة  2921ٌتم توزٌع لطع االراضً السكنٌة لــــــــــــ)

ٌتطلب مفاتحة مدٌرٌة بلدٌات مٌسان لغرض تخصٌص لطع االراضً الكافٌة  مما

 لشمول كافة المتمدمٌن من العوائل العائدة بالتوزٌع .

( دار سكن على العوائل العائدة الى المحافظة من اجمالً الدور البالغ 253توزٌع )تم  -5

وبموجب الٌة تم  الالجئٌن( دار التً أنشؤتها المفوضٌة السامٌة لشإون 311عددها )

 4/2/5111( فً 211وضعها من لبل اللجنة المشكلة بموجب االمر االداري المرلم ) 

التوزٌع للعوائل الراغبة بالحصول ولوٌة بٌن ألة الصادرة من محافظة مٌسان للمفاض

 على دار سكن .

  ا هر  نتائج رقابة الجودة واالداء لم تب المفتش العام في وزارة الهجرة

( 5105-5100-5101وللسنوا    20/05/5105والمهجرين  ما في 

  -االستنتاجا  والتوصيا  التالية :

الى عدم انجاز بعض المضاٌا التحمٌمٌة خالل السنوات موضوع التمرٌر تم تدوٌرها  -1

مما ٌتطلب االسراع بحسم المضاٌا  ةتحمٌمٌ( لضٌة 11والبالغة ) 5111السنة /

 . ةالالحمالتحمٌمٌة غٌر المنجزة والمدورة للسنوات 

نتٌن عدم االلتزام بعدد الزٌارات المخطط لها حسب الخطة الموضوعة فً الس -5

( اضافة الى وجود انخفاض فً عدد الزٌارات التفتٌشٌة المنفذة للسنة  5111-5115)

بالرغم من وجود زٌادة فً اعداد تشكٌالت الوزارة مما  5111ممارنة بالسنة / 5115/

 ٌتطلب تنفٌذ الخطة الموضوعة للزٌارات التفتٌشٌة وزٌادة اعدادها لتشكٌالت الوزارة .

االشرافٌة مع عدد المرإوسٌن حٌث ان اغلب الشعب تتضمن عدم مالئمة العناوٌن  -1

موظف واحد ومثالها )شعبة المالن فً المسم االداري , شعبة السجالت فً لسم 

مٌك والتحري فً المسم ك , شعبة التحالحسابات , شعبة التدلٌك الداخلً فً لسم التدلٌ

 مع عدد المرإوسٌن .المانونً ( مما ٌتطلب العمل على تناسب العناوٌن االشرافٌة 



 مجلس النواب 
 دائرة البحوث 

 تمرٌر  لسم بحوث الموازنة 
 

2 
 

المصادق علٌه خالل السنوات موضوع التمرٌر والبالغة الدائم المالن نسبة  نخفاضا -2

%( على التوالً حٌث ٌوجد شواغر فً مالن المكتب بلغ %42 ,%49, 25)

لٌام ( مما ٌتطلب  5115,5111,5111( موظف خالل السنوات ) 51,55,14)

المطلوبة لتنفٌذ  وباألعدادة المإهلة والكفإة المكتب باختٌار وتعٌٌن الكوادر الوظٌفٌ

 المهام واالعمال الموكلة للمكتب .

دائىىرة التىىدقيق –خالصىىة التقريىىر السىىنوي لىىديوان الرقابىىة الماليىىة االتحاديىىة 

 .5101لعام والمتابعة 

 -لمد ورد فً هذا التمرٌر بشؤن نشاط وزارة الهجرة والمهجرٌن االتً:

 -والتدلٌك على مالحك عمود الوزارة :نتائج اعمال الرلابة  - أ

تضمن تمرٌر نتائج اعمال الرلابة والتدلٌك على نتائج اعمال الرلابة والتدلٌك على مالحك عمود 

  -المالحظات التالٌة : 52/5/5114( المإرخ فً 1411وزارة الهجرة والمهجرٌن المرلم )

المالٌة االتحادٌة خالفا لكتاب االمانة التؤخر فً ارسال مالحك العمود الى دٌوان الرلابة  –اوال 

حٌث تم ارسالها الى  11/15/5113( فً 9/1/12599و / العامة لمجلس الوزراء المرلم )ش.

العمود الى دٌوان الرلابة المالٌة  بؤرسالولد أوصى الدٌوان  .....11/3/5113الدٌوان بتؤرٌخ 

 االتحادٌة بعد تولٌع العمد .

حك العمود من لبل مكتب المفتش العام ومطابمته مع التعلٌمات النافذة, عدم تدلٌك اغلب مال -ثانٌا

حددة بموجب امر سلطة االئتالف مخالفا للواجبات والمهام المكلف بها مكتب المفتش العام وال

 فً ادناه :وللعمود المبٌنة  5112( لسنة /32المرلم )

 الجهة المتعالدة اسم العمد المبلغ )الف دٌنار( تؤرٌخه رلم ملحك العمد

تمدٌد عمد تنظٌف  23111 15/3/5112 313

 الوزارة

 التاج شركة

تجهٌز الوزارة بالثالجات  992921 52/9/5112 222

 ومبردات الهواء

 fruitشركة فروت 

تجهٌز الوزارة بالثالجات  1122222 52/9/5112 295

 ومبردات الهواء

 شركة رند

تجهٌز الوزارة بسلة  5141111 12/11/5112 1111

 غذائٌة وسٌت مطبخً

شركة سورٌاز 

 للتجارة العامة
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 ولد اوصى الدٌوان بمٌام مكتب المفتش العام بتدلٌك مالحك العمود .       

عدم تدلٌك مالحك العمود كافة من لبل لسم الرلابة الداخلٌة فً الوزارة خالفا  -ثالثا

 بمٌام لسم الرلابة الداخلٌة بتدلٌك مالحك العمود.ولد اوصى الدٌوان الرلابة  إلجراءات

 

   الخاص بتقويم االداء  52/5/5101( في 2211أ هر التقرير المرقم

  20ال  0/0/5102شرف من لفرع الهجرة والمهجرين في النجف اال

  -يلي: ما   05/5102/

نظام داخلً للدائرة العامة وفروعها ٌوضح فٌه المهام  بإلرارلم تمم الوزارة  -اوال

ساهمة فً وضع نظام والواجبات واهمٌة تمسٌم العمل ولد اوصى الدٌوان بضرورة الم

 بموجب االهداف والمهام .ٌحدد من لبل الوزارة  داخلً ومصادلته

تحمٌك المركزٌة فً التخطٌط واالنفاق وعدم اشران الفرع فً عملٌة التخطٌط ل –ثانٌا 

النظر بالخطط  بإعادةبٌن المخطط واالمكانٌات المتاحة ولد اوصى الدٌوان االنسجام 

على االمكانٌات المتاحة للوصول الى  الموضوعة مركزٌا واشران الفرع فً اعدادها بناءاً 

 االستغالل االمثل لتلن االمكانٌات .

إونه كما ان الصالحٌات ش ةلإلدارزم الٌتمتع الفرع باالستمالل االداري ال ال -ثالثا

الفرع  بإعطاءتتناسب مع حجم المسإولٌات المناطة به ولد اوصى الدٌوان  الممنوحة ال

به  اضافة الى  المناطةالمرونة والصالحٌات الكافٌة وبما ٌنسجم مع حجم المسإولٌات 

 منحة مستوى معٌن من االستمالل االداري وبما ٌمكنه من تحمٌك اهدافه.

ولحد االن  تؤسٌسهود مالن مصدق لدى الفرع من لبل وزارة المالٌة منذ عدم وج -رابعا

 ولد اوصى الدٌوان بضرورة مصادلة المالن من لبل الوزارة .
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والمتابعة دائرة التدقيق –خالصة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية االتحادية 

 .5102لعام 

 -التمرٌر بشؤن ما ٌتعلك بوزارة الهجرة والمهجرٌن االتً: جاء فً هذا

   الخاص بنتائج اهمال  52/5/5102( في 2610ا هر التقرير المرقم

الرقابة والتدقيق هل  حسابا  وزارة الهجرة والمهجرين للسنة المنتهية 

  -المالح ا  االتية : 20/05/5102في 

( فً 9/1/1/222استنادا الى كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرلم )م.ن. -اوال

 المنشآتالذي نص على )تسلٌم االسلحة والمواد التً بذمة عناصر حماٌة  11/1/5112

محضر استالم وتسلٌم  بإعداد( الى وزارة الداخلٌة ( اال ان الوزارة لم تمم  fpsالــــ)

ت الى وزارة الداخلٌة ولد بٌنت الوزارة زة عناصر حماٌة المنشآالتً كانت بحو لألسلحة

فً اجابتها عدم وجود أي محضر استالم وتسلٌم بتلن االسلحة ولد اوصى الدٌوان بتالفً 

 .تمبالسمذلن 

تم االعتماد على جرد الموجودات الثابتة للمناطك المحررة ضمن محافظتً )صالح  –ثانٌا 

اضافة الى مشترٌات  5111على لوائم الجرد الفعلٌة لسنة / 5113الدٌن ,االنبار ( لسنة /

كجرد فعلً للمناطك المحررة على الرغم من ان اغلب الموجودات تم سرلتها  5113سنة /

ررة ولم تمم الوزارة بجرد وتحدٌد لٌمة الموجودات من لبل عصابات داعش او متض

الجرد للموجودات  بإجراءاوصى الدٌوان المسرولة والمتضررة للمناطك المحررة ولد 

 المتضررة وتحدٌد الٌامها .

لٌام الوزارة بتجزئة الشراء الخاصة بمواد االغاثة للعوائل النازحة للعوائل النازحة  -ثالثا

ج ( من المسم -1/1المادة ) ألحكامت الشراء المباشرة خالفا وذلن للدخول فً صالحٌا

ولد وجه الدٌوان مكتب  5113الثانً من تعلٌمات تنفٌذ الموازنة العامة االتحادٌة لسنة /

 المفتش العام بالتحمٌك بالموضوع اعاله .
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  المصادر :

  5113التمرٌر السنوي لدٌوان الرلابة المالٌة لسنة 

  5114التمرٌر السنوي لدٌوان الرلابة المالٌة لسنة 

 5112التمرٌر السنوي لدٌوان الرلابة المالٌة لسنة 

 

  


