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        0200 الثاني تشرين    



 مجلس النواب العرالً    
 للدراسات النٌابٌةدائرة البحوث 

                                          بحوث الموازنة      لسم     
 

 

اهم المالحظات التً تضمنتها تمرٌر دٌوان الرلابة المالٌة االتحادٌة المتعلمة بعمد مشروع السلة 

الغذائٌة فً وزارة التجارة  والتً جاءت فً كتاب دٌوان الرلابة المالٌة / دائرة تدلٌك نشاط التموٌل 

النائب هادي حسن . بناء على الطلب  2122/  01/8بتارٌخ  4/2/01/06862والتوزٌع ذي العدد 

الخاص بالفساد  09/6/2122( فً 983السالمً فً كتاب صادر من مجلس النواب المرلم بالعدد )

 وهدر المال العام فً عمد السلة الغذائٌة فً وزارة التجارة

على ممترحات وزارة التجارة بشأن تجهٌز سلة غذائٌة  0202أٌار  4وافك مجلس الوزراء فً      

دأ تطبٌك نظام ) الرز والسكر والزٌت الطعام ومعجون الطماطم والبمولٌات( . بادمو خمسمكونة من 

التً أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائٌة للمواطنٌن، من  2992البطالة التموٌنٌة فً العراق منذ عام 

أجل معالجة جانب من تأثٌرات الحصار االلتصادي الذي فرض علٌه، بموجب لرار مجلس األمن الدولً 

 . 2992 ( لعام662)

 السند المانونً لعمد مشروع السلة الغذائٌة فً وزارة التجارة :

تم الموافمة على ممترحات وزارة التجارة بشأن تجهٌز سلة غذائٌة المبٌنة بموجب كتابها المرلم  بالعدد 

 بحسب االتً: 0202/ شباط لسنة 9( المؤرخ فً 469)م.و/

مشروع تجهٌز السلة الغذائٌة من وزارة المالٌة والتً تندرج تامٌن التخصٌصات المالٌة الخاصة ب -2

 .0202ضمن تخصٌصات البطالة التموٌنٌة الممررة فً الموازنة لسنة 

( انفا بالتنسٌك مع وزارة 2لٌام وزارة النفط بتمدٌم الدعم الالزم الى وزارة التجارة لتنفٌذ الفمرة ) -0

 المالٌة.

الغائٌة احدى تشكٌالت وزارة التجارة التعالد مع احدى تتولى الشركة العامة لتجارة المواد  -3

 الشركات المتخصصة وفما الفضل العروض الممدمة على وفك السٌالات المتبعة لها. 
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 مالحظات دٌوان الرلابة المالٌة  على السلة الغذائٌة : 

 .اوال : تنوع مفردات السلة الغذائٌة عن مفردات البطالة التموٌنٌة

وصول الى ادنى لل 0202,0229،  0222تفاوت فً اعداد الحصص الغذائٌة خالل السنوات ثانٌا: 

( حصص مع العرض 4اذ بلغ عدد الحصص الموزعة وفك البطالة التموٌنٌة ) 0202مستوى فً عام 

كان عدد الحصص التموٌنٌة اعلى من عدد السالت الممرر توزٌعه  0202بان السنوات السابمة لسنة 

( مواد والمواد 6) علٌه خالل السنة من جانب اخر فان المواد الغذائٌة المجهزة بموجب السلةوالمتعالدة 

( مادة ٌتم تجهٌزها من لبل الشركة العامة لتجارة المواد 0الغذائٌة بموجب مفردات البطالة التموٌنٌة )

 الغذائٌة . 

مؤشر على ضرورة تضمٌن  0200لغاٌة  0222ثالثا: تنامً فً عدد االفراد الفعلً بٌن السنوات من 

بنود العمد فمرة خاصة بتنامً اعداد االفراد المشمولٌن بالسلة الغذائٌة لٌكون الزام على المجهز تجهٌز 

 الكمٌات المطلوبة والكافٌة خالل السنوات الخمس المادمة وهً سنوات التنفٌذ . 

 اهم اجراءات األحالة:

 02/2/0202( فً 7/4/2457د ) م.ر.و/دتضمن كتاب مكتب رئٌس الوزراء المرلم بالعد -

(  فً 2الموجه الى وزارتً النفط والتجارة لبٌان الرأي بمضمون كتاب شركة االوٌس رلم )

المعنون الى سٌد دولة رئٌس الوزراء المتضمن ممترح مشروع السلة الغذائٌة اذ  7/2/0202

بعدم امكانٌته تطبٌك ممترح  02/3/0202( فً 229بٌنت وزارة النفط بكتابها المرلم بالعدد ) و/

شركة األوٌس حول تعوٌض فرق الكلف عن تجهٌز المواد الغذائٌة بالمشتمات النفطٌة لصعوبة 

 تمدٌر الكمٌات واالسعار.

لعدد من المتغٌرات اذ الحظنا لٌام الشركة  04/3/0200( فً 0رابعا: عدم تضمٌن ملحك العمد رلم )

العامة لتجارة المواد الغذائٌة بأجراء تغٌٌر على اسعار المواد المجهزة وتغٌٌر فً الكمٌات والنوعٌة ومدة 

ستثنائٌة  المنعمدة بتارٌ  ( اال3( بالجلسة  )4العمد االضافٌة بموجب لرار مجلس ادارة الشركة رلم )

 ( اٌام من ابرام ملحك العمد. 4اي بعد ) 09/3/0200

خامسا : تاخٌر الشركة المجهزه بتسدٌد حصة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائٌة من لٌمة الشحنات 

المنصوص علٌها بموجب العمد البرم والتً تم اطالق مستحماتها بموجب الوجبات وحسب كتاب الشركة 

 . 00/0/0200( فً 322المرلم )
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مبلغ الوجبة  الوجبة

 )دوالر(

حصة الشركة العامة  فترة التسدٌد للمجهز

لتجارة المواد 

 الغذائٌة

 %( دوالر 0.21)

تارٌخ استالم 

 الوجبة من المجهز

 03/22/0202 3306436 04/22/0202-02/6 066224924 االولى

 20/2/0200 3473073 3/2/0200-32/9/0202 077262275 الثانٌة

-32/22/0202 073222762 الثالثة

24/0/0200 

لم ٌتم استالم اي مبلغ لغاٌة تارٌ  

لعدم اكمال تسدسد مستحمات  00/0/0200

 الوجبة.

 المصدر تمرٌر دٌوان الرلابة المالٌة 

باجابة الشركة ملٌون فرد ونازح وفما لما جاء  39.6سادسا : بلغ عدد المشمولٌن بالسله الغذائٌة بحدود 

اذ الحظنا  0202/ 7/20( فً 636شعبة التخطٌط والمتابعة بالعدد)  –العامة لتجارة المواد الغذائٌة 

وجود تفاوت فً الكمٌات المجهزة من السلة الغذائٌة بٌن وجبة واخرى مما ٌؤشر عدم الدلة فً تحدٌد 

  اعداد المشمولٌن والكمٌة المطلوب تجهٌزها وكما مبٌن فً ادناه:

مبلغ الوجبة  الوجبة

 )دوالر(

عدد السالت المجهزه بمسٌمة سعر 

 السلة

( دوالر على اجمالً المبالغ 6.81) 

 المسددة للوجبة

الفرق بٌن عدد السالت 

المجهزة مع عدد 

 المشمولٌن

 752222 32242292.29 066224924 االولى

 ( 963777) 42563777.37 077262275 الثانٌة

 ( 07.309) 3927.309.9 073222762 الثالثة

 تمرٌر دٌوان الرلابة المالٌة

 29/20/0202( فً 27244تضمن كتاب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائٌة المرلم بالعدد ) -سابعا  

الى شركة االوٌس موافمة ممثلً شركة االوٌس على صرف مبالغ المكافات واالٌفادات لمنتسبً الشركة 

ائٌة ضمن عملها فً الوجبة الثالثة مشٌرٌن بهذا الصدد الى ان المبالغ مدار العامة لتجارة المواد الغذ

 ( ملٌون دٌنار.05البحث خارج المبلغ الخاصة بمنافع السلة وفك العمد المبرم وبمبلغ الٌزٌد)

تحدٌد سعر السلة الغذائٌة للفرد الواحد ضمن العمد المبرم بالعملة االجنبٌة )دوالر امرٌكً( خالفا لمرار 

( 0الذي تضمنت الفمرة ) 22/9/0202( فً 400مجلس الوزراء / المجلس الوزاري لاللتصاد المرلم )

منه )ٌكون التعامل بعملة الدٌنار العرالً لكافة العمود المولعة مع الشركات المحلٌة ولكل المواد وتلغى 

 االستثناءات الممنوحة سابما (.
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مة لتجارة الحبوب المسؤولة عن تجهٌز مادة الرز ضمن ثامنا : لم ٌتم استحصال موافمة الشركة العا

البطالة التموٌنٌة )المحلً والمستورد( لبل المضً بالعالد مع شركة االوٌس ونمل تجهٌز المادة اعاله 

( فً 306ضمن مفردات السلة الغذائٌة وحسب كتاب الشركة العامة لتجارة الحبوب المرلم بالعدد )

2/6/0202 . 

 :اجراءات التعالد

 اوال  : لم ٌتم تضمٌن بنود العمد مناشًء البضاعة التً سٌتم تجهٌز مفردات السلة الغذائٌة منها .

( منه الى )ٌلتزم الطرف الثانً بتجهٌز المواد ضمن 6التزامات الطرف الثانً البند ) 4 اشارة اللفمرة

المواصفات واالوزان والنوعٌات والكمٌات المحددة من لبل الطرف االول( فً حٌن كان من المفترض 

 تضمٌن العمد جدول ملحك بالمواصفات والنوعٌات والمفردات السلة الغذائٌة.

من لبل الشركة العامة لتجارة  9/6/0202( لعمد السلة الغذائٌة بتارٌ  2لحك عمد رلم )ثانٌا : تم ابرام م

ج( على )ٌلتزم الطرف الثانً بجلب خطاب ضمان -0المواد الغذائٌة مع شركة األوٌس اذ نصت المادة )

دٌم ( ملٌون دوالر من مصرف معتمد لدى البنن المركزي لضمان حسن تنفٌذ العمد( اذا تم تم3بمٌمة )

صادر عن المصررف الجنوب االسالمً  بالمبلغ  23/6/0202( فً 2450خطاب الضمان رلم )

( دوالر للفرد 6.25المذكور. ولم ٌتأٌد لنا الٌة تحدٌد مبلغ خطاب الضمان اذ ان العمد المبرم هو بمبلغ )

الضمان الواجب  الواحد اذ لم ٌتم احتساب اجمالً مبلغ العمد والذي على اساسه ٌتم تحدٌد مبلغ خطاب

 تمدٌمه. 

الى وزارة  05/5/0202( فً 7/29/2222و /د-ر-ثالثا : كتاب رئٌس مجلس الوزراء المرلم بالعدد )م

( فً 2302مكتب الوزٌر ٌتضمن تأٌٌد رئٌس مجلس الوزراء ما ورد بكتاب وزارة التجارة )-التجارة 

مواد الغذائٌة وشركة األوٌس للتجارة الخاص بوجودعمد مبرم بٌن الشركة العامة لتجارة ال 9/5/0202

والمماوالت العامة والتجهٌزات الغذائٌة المحدودة لتجهٌز مفردات السلة الغذائٌة وستباشر الشركة العامة 

 لتجارة المواد الغذائٌة بتفعٌل العمد وتنفٌذ المشروع
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 22/2/0200فً  4/0/22/26260المصدر : تمرٌر دٌوان الرلابة المالٌة بالعدد 

 

 


