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  : المقدمة – 1
تشكیل اللجنة المركزیة لشطب الموجودات بالعامة لمجلس الوزراء  األمانةقامت 

-16والمؤرخة في  3440و 190الدیوانیة المرقمة  األوامرموجب بالحرب  وأضرار
التي  لالضرارالحجم الحقیقي  بھدف توثیقعلى التوالي  2011-1-30و 12-2007

المختلفة والكلف المالیة لھا والعمل  واإلداراتلحقت بالموجودات لدى كافة الوزارات 
تعرضت  تمكین الجھات التيلاإلضرارلتلك  األصولیةوالمعالجات  األسسعلى وضع 

التي ستضعھا اللجنة المشكلة لھذا الغرض  لإللیةمن حسمھا وفقا  األضرارلتلك 
ي تم تشكیلھا برئاسة ممثل من وزارة التخطیط وأعضاء من وزارة المالیة والت

المالیة والتدقیقیة والقانونیة في وزارة  األمورودیوان الرقابة المالیة ومختصین في 
  .التخطیط 

وقامت بجھود  هالدیوانیة المذكورة اعال األوامرمالھا حال صدور باشرت اللجنة اع  
مكثفة باالتصال بالوزارات واالدارات المختلفة مع عقد الورش والندوات لممثلي 

 وإعدادآلیات العمل الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات وشرح 
والقیام بزیارات میدانیة الى كافة المحافظات  األضراراالستمارات الخاصة بحصر 

الحرب التي لحقت بتلك المؤسسات  بأضرارالبیانات الخاصة  إعدادللتعریف بضرورة 
  .2003-12-31ولغایة  2003-4- 9للفترة من 

حال استالم اللجنة للبیانات الواردة الیھا قامت بتدقیق تلك البیانات والتوصیة بشطب 
وذلك وفقا للصالحیات المخولة لھا والمنصوص علیھا  األضرارك االقیام الدفتریة لتل

وابالغ الوزارات واالدارات المختلفة  2011لسنة  191بقرار مجلس الوزراء المرقم 
من اجل استكمال عملیة الشطب وفقا لاللیة التي تم اعدادھا من قبل اللجنة والتي 

  .لرقابة الداخلیة والتدقیق علیھادائرة ا/حصلت موافقة االمانة العامة لمجلس الوزراء 
وقد واجھت اللجنة العدید من الصعوبات في عملھا وفي مقدمتھا عدم توفر بیانات 

لعدم وجود  توثیق ودقیقة لدى مؤسسات الدولة عن اضرار  الحرب التى لحقت بھا 
وارشفة لموجوداتھا التي تعرضت لتلك االضرار باالضافة الى اسباب اخرى یطول 

التحدید عند احتساب اضرار الحرب الخاصة بوزارة الدفاع  ھلى وجوع شرحھا
ضل الجھود المكثفة التي بذلتھا اللجنة وبدعم واسناد فوالكیانات المنحلة حیث تم وب

من االمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المالیة في مجلس النواب مناكمال بیانات 
تمكین اللجنة من اعداد موقف شامل  االضرار التي لحقت بتلك الجھات مما ساعد في

بكافة اضرار الحرب التي لحقت بالوزارات واالجھزة غیر المرتبطة بوزارة 
والمحافظات مما ساھم في اعداد اكبر قاعدة بیانات دقیقة عن اضرار الحرب التي 

  .لحقت بتلك الجھات
انة العامة باالضافة الى ماتقدم فقد قامت اللجنة بتقدیم توصیة نالت موافقة االم

دائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق وتضمنت االستمرار بشطب -لمجلس الوزراء
والتي (الموجودات المتضررة لدى الدوائر والشركات التي تعتمد نظام التمویل الذاتي 

ولحین توفر ) الحاضر لتغطیة كلف االضرار تالیتوفر االحتیاطي لدیھا بالوق
  .االحتیاطي لدیھا مستقبًال

اننا في الوقت الذي نقدم ھذا التقریر المھم كتوثیق تأریخي ألضرار كبیرة لحقت   
بمؤسسات الدولة في العراق،نعرب عن تقدیرنا العالي لجھود اللجنة المشرفة على 
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لمجلس الوزراء،كما نعرب عن شكرنا اعداده وللدوائر ذات العالقةفي االمانة العامة 
تبطة بوزارة والمحافظات لتعاونھا البناء في انجاز لكل الوزارات والجھات غیر المر

  .ھذه الوثیقة المھمة
  

  
  

  علي یوسف الشكري.د.أ
  وزیر التخطیط

 2013/ كانون الثاني 
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  :مھمة اللجنة - 2
  

  :تتولى اللجنة المركزیة لشطب الموجودات وأضرار الحرب مھمة 
واإلدارات المختلفة بشان األضرار تدقیق كافة البیانات المقدمة من الوزارات  -1

مع 1/12/2003ولغایة 9/4/2003التي تدعى أنھا لحقت بھا خالل الفترة من 
بیان رأي الوزیر المختص أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة أو المحافظ 

  .بشان طلب شطب المواد
 .وضع اآللیة المناسبة لمعالجة ھذه المواضیع -2
وم -3 واد     تق ك الم طب تل دیھا لش ة ل وفر القناع ا وت تكمال إجراءاتھ د اس ة بع اللجن

ة    وتخویل الوزارة المختصة أو الجھة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظة المعنی
 .صالحیة شطب المواد التي وافقت اللجنة علیھا

  
  )مراحل عمل اللجنة(مسیرة عمل اللجنة - 3
 

 :وكما بالنموذج التاليتم تنظیم استمارة خاصة بشطب الموجودات واضرار الحرب   -أ 
 

  استمارة شطب الموجودات واضرار الحرب
  31/12/2003ولغایة  9/4/2003وللفترة من 

  )مواد مخزنیة وغیرھا/الیات/اجھزة/معدات/اثاث/سواء كانت ابنیة(
بنظراالعتبار بكافة توجیھات االمانة العامة یراعى في اعداد االستمارة االخذ : مالحظة

والقوانین والتعلیمات  ودائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق دائرة شؤون اللجان/لمجلسالوزراء
  والضوابط النافذة الصادرة من وزارة المالیة ودیوان الرقابة المالیة

تفاصیل الموجودات واضرار   ت
  الحرب

  اسم المادة             العدد  

لقیمة الدفتریة او التقدیریة بالدینار ا
  العراقي

  سعر المفرد                  المبلغ الكلي

  المالحظات
توصیات اللجنة بصدد شطب 

  الموجودات او امكانیة االستفادة منھا
المجموع الكلي لمبلغ اضرار الحرب رقما     

  وكتابة
  

  وقوائم شطب الموجودات واضرار الحرباللجنة االداریة والفنیة القائمة باعداد االستمارة 
  

  عضو                                عضو                            رئیس اللجنة
  تایید اللجنة الرئیسیة في دیوان الوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة

  
  جنةعضو                                عضو                            رئیس الل

  
مصادقة معالي السید الوزیر المختص او السید رئیس الجھة غیر المرتبطة 

  بوزارة او السید محافظ المحافظة المعنیة
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م   یحیث  الوزارة ث تم تنظیم تلك االستمارة من قبل لجنة فرعیة یتم تشكیلھا ضمن الدوائر المرتبطة ب
م     وزارة ث ز ال ي مرك یة ف ة رئیس ل لجن ن قب دقیقھا م تم ت تص   ی وزیر المخ ل ال ادقتھا من قب تم مص ی

ة            ى اللجن ة ال راص ممغنط ى اق ا عل رار وتوثیقھ ك االض یل تل ززة بتفاص ا مع د اكمالھ ل بع وترس
اذ         دقیقھا واتخ ولى ت وزارة التخطیط لكي تت المركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب المشكلة ب

ك اال        یم تل م تعم ا وت ة لھ ام الموكل ا للمھ وزارات واالجھزة      مایلزم بصددھا وفق ة ال ى كاف ستمارة عل
  .غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات لغرض اعتمادھا والعمل بموجبھا بكل دقة

ي          -ب  ة ممثل ة لشطب الموجودات واضرار الحرب لكاف ة المركزی ل اللجن ل من قب یم ورشة عم م تنظ ت
وزارة         ى القاعة الرئیسیة ل ك عل وزارة وذل وم    الوزارات والجھات غیر المرتبطة ب ك ی التخطیط وذل

ادف   اء المص ة       15/3/2011الثالث ن الی ة ع ل اللجن ن قب یلي م رح تفص دیم ش ا تق م خاللھ ث ت حی
ا خالل الورشة وحضر           م توزیعھ ي ت دة والت احتساب كلف اضرار الحرب بموجب االستمارة المعتم

ان     / الورشة المذكورة ممثل من االمانة العامة لمجلس الوزراء  انم فرح دم   / لسید رشید غ دقق اق م
وزراء    س ال ة لمجل ة العام اب االمان ب كت ك بموج رقم / وذل ة الم دائرة االداری ي 8232ال ف

10/3/2011.  
اریخ      -ج  ك بت ات وذل ي المحافظ یط لممثل وان وزارة التخط ي دی رى ف ل اخ ة عم د ورش م عق ت

حیث تم كذلك توزیع نسخ من استمارة شطب الموجودات واضرار الحرب باالضافة        12/4/2011
ل اللجن     الى تق  ة لشطب الموجودات واضرار الحرب و      ةدیم شرح تفصیلي من قب ك عن   ذالمركزی ل

ة            ة التابع ز المحافظة والوحدات االداری دوائر مرك ت ب ي لحق كیفیة احتساب كلف اضرار الحرب الت
  .لھا

ة           -د  ل اللجن ا من قب واریخ المؤشرة ازائھ ة وحسب الت تم القیام بزیارات میدانیة الى المحافظات التالی
ك المحافظات    المركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب حیث تم اللقاء بالسادة المسؤولین في تل

ا   وشرح الیھ احتساب كلف االضرار التي لحقت بمركز تلك المحافظات والوحدات االداریة   ة لھ التابع
  :وكما موضح بالجدول التالي

  تاریخ الزیارة  اسم المحافظة  ت
  29/5/2011  محافظة النجف االشرف  1
  1/6/2011  محافظة القادسیة  2
  5/6/2011  محافظة بابل  3
  8/6/2011  محافظة كربالء المقدسة   4
  12/6/2011  محافظة واسط  5
  16/6/2011و15  محافظة البصرة  6
  20/6/2011و19  محافظة المثنى  7

  
وزاري          ر ال ذكورة أعاله تمت بموجب األم ة الم ارات المیدانی رقم  علما بان الزی والصادر  2374الم

  .26/5/2011في 4/5/8567من اللجنة المركزیة لشطب الموجودات وأضرار الحرب المرقم 
دیواني     -ه  ر ال عقدت اللجنة المركزیة لشطب الموجودات وأضرار الحرب السابقة المشكلة بموجب األم

ا ) 29( 2010ھا ولغایة نھایة عام منذ تشكیل2007لسنة 190المرقم  محاضر   اجتماعا ونظمت بھ
  .دائرة شؤون اللجان –أصولیة أرسلت إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء 

دة       - و  رب الجدی رار الح ودات وأض طب الموج ة لش ة المركزی دت اللجن ا  ( عق تمرة بأعمالھ ) المس
دون     ) 72( 30/1/2011في  3440والمشكلة باألمر الدیواني المرقم  ا وب ا أسبوعیا منتظم اجتماع

دت   اع واع وزراء     ) 72(انقط س ال ة لمجل ة العام ى األمان لت إل ات وأرس ك االجتماع ر بتل  –محض
  .دائرتي شؤون اللجان والرقابة الداخلیة والتدقیق
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امین   تم رفد اللجنة   - ز  ى ت باالجھزة والمعدات الالزمة العمال االرشفة والتوثیق االلكتروني باالضافة ال

ى    وال ال ات وص ال البیان ة الدخ ریة الالزم وادر البش الت    الك ة المراس ق كاف فة وتوثی تكمال ارش اس
  .الكترونیا

وزراء      -ح  ة لمجلس ال رة الرقاب  / تم حضور االجتماع الموسع الذي عقد في االمانة العام ة   ةدائ الداخلی
اریخ  دقیق بت ة  17/10/2011والت ام للشؤون االداری ین الع اون االم ید مع د برئاسة الس ذي عق وال

  :والمالیة والذي حضره كل من
 د    دیر عام دائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق في االمانة العامة لمجلس الوزراءالسید م والسید عب

  .الرحمن نعمة من الدائرة المذكورة
 السید رئیس اللجنة لمركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب.  
 السید مدیر حسابات وزارة الدفاع.  
 السید امین المتابعة في وزارة الدفاع.  
  دق دیر الت ید م دفاع     الس ي ال ث وزارت رض ح رس لغ ذي ك ة وال ي وزارة الداخلی زي ف یق المرك

رب      رار الح ودات واض طب الموج وائم ش ال ق ي اكم راع ف ة لالس الوزارات   والداخلی ة ب الخاص
  .هاعال

 
وزارات     -ط  دتھا ال شاركت اللجنة المركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب في االجتماعات التي عق

  :نھامو

  
ة لشطب الموجودات       -ي  ة المركزی ات اللجن ین إمكانی ي تحس ة ف یط بصورة فاعل ساھمت وزارة التخط

فة     ق األرش ل ضمن فری ریة للعم وادر البش ات والك دھا بالمالك الل رف ن خ ك م رب وذل وإضرار الح
وادر    االلكترونیة لكافة الوثائق الواردة إلى اللجنة من الوزارات واإلدارات  ى ك المختلفة باإلضافة ال

ي      اھمت ف ات س ة وطابع بات الكترونی كانر وحاس زة س ذلك أجھ میة وك ب الرس ة الكت ویھ لطباع نس
  .تحقیق نتائج ایجابیة في االنجاز

ابعتین         -ك  دقیق الت ة والت ة الداخلی ة قامت دائرتي شؤون اللجان والرقاب وزراء     لألمان ة لمجلس ال العام
وزارات       وأضرارشطب الموجودات بدعم عمل اللجنة المركزیة ل ة ال الحرب وذلك من خالل حث كاف

ة   واإلدارات ع اللجن اون م ة للتع الالمختلف ات  واإلسراعبإرس راربیان ى   أض ا ال ة بھ رب الخاص الح
اذ   دقیقھا واتخ رض ت ة لغ راءاتاللجن ة  اإلج ددھاالقانونی ا   یص وص علیھ الحیات المنص ا للص وفق

رقم   ة السادسة والعشرین       2011لسنة   191بقرار مجلس الوزراء الم والمتخذ بالجلسة االعتیادی
  .2011-5-31والمنعقدة بتاریخ 

ة   - ل  ت اللجن ةقام رقم    بإعدادآلی وزراء الم س ال رار مجل ق ق نة 191لتطبی ة والمتخذ2011لس بالجلس
ة    31/5/2011االعتیادیة السادسة والعشرین والمنعقدة بتاریخ  ة المالی وان الرقاب وبالتنسیق مع دی

دائرة الرقابة الداخلیة وذلك بموجب كتاب اللجنة  –ارسالھا الى االمانة العامة لمجلس الوزراء  وتم
  .23/11/2011والمؤرخ في 4/5/20553المركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب المرقم 

دائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق وبموجب كتابھا / العامة لمجلس الوزراء  األمانةحصلت موافقة   -م 
لسنة 191على الیة تطبیق قرار مجلس الوزراء المرقم 8/1/2011والمؤرخ في 116المرقم 
  .حول تعویض وزارة المالیة لالضرار) ج-5(عدا ماورد بالفقرة 2011

  تاریخ االجتماع  مكان االجتماع  والجھةاسم الوزارة   ت
  2011-10-3  دیوان الوزارة  وزارة االتصاالت  -1
  20/11/2011  دیوان مجلس القضاء األعلى  مجلس لقضاء األعلى  -2
  16/11/2011  دیوان الوزارة  وزارة الدفاع  -3
  29/11/2011  نادي قوى األمن الداخلي  وزارة الداخلیة  -4
  15/12/2011  الوزارة دیوان  وزارة المالیة  -5
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ارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة تم تعمیم الموافقة على الیة التطبیق على كافة الوز  -ن 

والمحافظات وذلك بموجب كتاب اللجنة المركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب المرقم 
  .12/1/2012في 4/5/944

 واإلداراتالوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات  الكافیأمامھدف فسح المجال بو  - س 
البیانات الخاصة  إرسالم التعمیم من قبل اللجنة على كافة تلك الجھات لغرض تالمختلفة فقد 

المباني  تأھیلالحرب التي لحقت بھا والتي لم تذكر من قبل تلك الجھات سابقا ومنھا كلف  بأضرار
تأھیلھامن قبل تلك الجھات وذلك من اجل تدقیقھا وتوحیدھا مع كلف شطب المتضررة والتي تم 

  .رار الحرب السابقة والمدققة من قبل اللجنة والتي تمت التوصیة بشطبھاالموجودات وأض
الحرب  أضرارالتحدیث المستمر لبیانات  إجراءالعلمي قي عملھا مع  األسلوبلقد اعتمدت اللجنة   -ع 

  :للجھات التالیة أضرارالمختلفة حیث تم تحدیث بیانات  واإلداراتمن الوزارات  إلیھاالواردة 
  للشركات التابعة للوزارة التي لم ترسل بیاناتھا سابقا/ والمعادنوزارة الصناعة -
  فة أضرار الحرب لموانئ العراقفیما یخص تعدیل كل/وزارة النقل-
  فیما یخص إضافة أضرار مكتب وزیر الداخلیة/وزارة الداخلیة-
  فیما یخص أضرار وكلف تأھیل مشاریع شركات الوزارة/وزارة الموارد المائیة-
المجمع  لتأھیلالكلفة الكلیة  إضافةفیما یخص /وزارتي التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي-

والتعلیمي الخاص بالوزارتین والواقع في الباب الشرقي وبصورة مناصفة وحسب  التربوي
  البیانات المقدمة من قبل وزارة التربیة

ركات الوزارة ودوائرھا التي لم تقدم الحرب لش أضراربیانات  إضافةفیما یخص /وزارة الزراعة-
الھیئة العامة قار وتم حذف كلفة  ذيبیاناتھا سابقا ومنھا شركة مابین النھرین وزراعة محافظة 

  للبحوث الزراعیة لكونھا مكررة ومدرجة ضمن مجمل أضرار الوزارة سابقا 
ق الحرة التابعة فیما یخص تحدیث كلفة أضرار الحرب الخاصة بدائرة المناط/وزارة المالیة-

  للوزارة 
  لحقت بشركة توزیع  المنتجات النفطیة التيوذلك بإضافة أضرار الحرب / وزارة النفط-
دائرة /التي لحقت بدائرة الرعایة االجتماعیة  إضافةفیما یخص /وزارة العمل والشؤون االجتماعیة-

    العمل والتدریب/االحداث/ذوي االحتیاجات الخاصة
یخص إضافة أضرار الحرب التي لحقت بشركة ابن الرشد العامة المنقولة إلیھا  فیما/بغداد أمانة-

  وأضرار مدیریة ماء بغداد
للطباعة التابعة  ضافة أضرار الحرب التي لحقت بدار النھرینفیما یخص إ/العراقي المركزيالبنك -

  ركزي العراقيللبنك الم
  بقضاء العزیزیة التابع للمحافظة المذكورةوذلك بإضافة أضرار الحرب التي لحقت /محافظة واسط-

دائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق على توصیة اللجنة –حصلت موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء   - ف 
المركزیة لشطب الموجودات وإضرار الحرب والخاصة بضرورة االستمرار في شطب الموجودات 

التمویل الذاتي التي الیغطي احتیاطیھا العام المتضررة لشركات وزارة التجارة التي تعتمد نظام 
كلف شطب تلك الموجودات وذلك لحین توفر االحتیاطي العام لدى تلك الشركات وذلك  2003لسنة 

حسب ماورد بكتاب دائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق في األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 
  2012-12- 6في  4/38221/ت.د
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  ةوالصعوبات التي واجھت عمل اللجن المشاكل- 4
د من المشاكل والصعوبات            ة لشطب الموجودات واضرار الحرب العدی ة المركزی لقد واجھت اللجن

  :ومنھا
ا اضرار الحرب خالل            -أ  ت بھ ي لحق وزارة والمحافظات الت تاخر الوزارات واالجھزة غیر المرتبطة ب

ام   ا ضمن التوقی     2003ع ة منھ ات المطلوب ة     بارسال البیان ة المحددة السیما وان اللجن ات الزمنی ت
  .2007مشكلة منذ عام 

واد المستھلكة من جراء              -ب  ین اضرار الحرب والم ة بالفصل ب وزارات واالدارات المختلف ام ال عدم فی
د     االستخدام االعتیادى حیث الحظت اللجنة وجود تداخل في ھذا الموضوع مما  ة عق ب من اللجن تطل

ة لت ارات میدلنی ل وزی داد  ورش عم ة بحصر اضرار الحرب واع ة اللجن یح مھم ات وتوض ك الجھ ل
  .لھذا الموضوع وذلك منعا للتداخل استمارة

ي  ھقلة االمكانیات المتوفرة لدى اللجنة والخاصة بوسائل الدعم من حیث االج  -ج  زة والكوادر الساندة ف
ذى            ر ال دعم الكبی وزراء وال ة لمجلس ال ة العام ة من االمان ة اللجن حینھا لوال االسناد الذى حظیت ب

دمت     ي ق ا قدم للجنة من وزارة التخطیط والمتمثل في التسھیالت الت ر       لھ الي السید وزی دن مع من ل
رم والمت      دم المحت وزارة االق ل ال ل       التخطیط المحترم والسید وكی ان المناسب لعم ة المك ي تھیئ ل ف مث

اللجنة ورفدھا باالجھزة والمعدات ووسائل االتصاالت والكوادر الساندة والتي كان لھا الدور الفاعل 
ل          ا من قب م االشادة بھ ي ت ا والت ة في تمكین اللجنة من تحقیق نتائج متقدمة في عملھ ة   األمان العام

  .لمجلس الوزراء
الزم     اإلداراتقة لدى بعض عدم توفر قاعدة بیانات دقی  -د  دیھا وال وفر ل عن مقدار االحتیاطي العام المت

تأخیر عمل اللجنة السیما في مجال معالجة شطب    أدىإلىالتي لحقت بھا مما  اإلضرارلتغطیة قیمة 
  .الحرب بالنسبة للدوائر التي تعتمد نظام التمویل الذاتي واضرارالموجودات 

  
  الستنتاجاتا - 5
ر ال  اكدت  - أ  اه      الوزارات والجھات غی ي ادن وزارة المدرجة ف ام         مرتبطة ب ا خالل ع عدم وجود اضرار للحرب لحقت بھ

  ھااءا المذكورة والمالحظات المؤشرة ازھوذلك بموجب كتب2003
  المالحظات  رقم وتاریخ الكتاب  اسم الوزارة او الجھة  ت
1 -  

وذلك لكون الوزارة المذكورة   30/3/2011في 10/441/د  الدولة لشؤون المحافظات وزارة
  2003استحدث بعد عام 

2 -  
كتاب الدائرة االداریة والمالیة رقم الحسابات   وزارة الھجرة والمھجرین

  =     =    =   =  29/5/2011في 2869

  =     =     =    =  4/7/2011في 12346  دیوان الوقف الشیعي  - 3
دیوان اوقاف المسیحین والدیانات   - 4

  االخرى
في 2259/ و3/4/2011في 1004/ ك ع

13/7/2011  =   =      =     =  

  =     =      =    =  27/4/2011في 2954  ھیئة النزاھة  - 5
في 3954و3/8/2011في 3805  ھیئة االعالم والتصاالت  - 6

9/8/2011  =    =      =     =  

  =     =     =    =  17/7/2011في 4/1186  سوق بغداد لالوراق المالیة  - 7
  =      =     =    =  8/5/2011في  6593  وزارة حقوق االنسان  - 8
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تم تدقیق كافة كشوفات اضرار الحرب الواردة الى اللجنة من الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة   -ب 
  :والمحافظات وحصلت القتاعة لدى اللجنة للتوصیة بشطبھا وحسب الجدول التفصیلي التالي

  
  مستوى الوزاراتعلى  -أوال

  
  

  
  
  

  ترلیون  ملیار  ملیون  الف  دینار  اسم الجھة  ت
  ---   36  294  317  864  وزارة التربیة  - 1
  ---   39  184  775  449  وزارة الكھرباء  - 2
  ---   13  329  013  ---   وزارة العلوم والتكنولوجیا  - 3
  ---   238  526  241  174  وزارة الزراعة  - 4
  ---   32  581  860  647  وزارة الموارد المائیة  - 5
  ---   286  298  985  957  وزارة الصناعة والمعادن  - 6
  ---   42  306  520  895  وزارة النفط  - 7
  ---   39  816  078  195  وزارة الصحة  - 8
  ---   3  858  467  110  وزارة العدل  - 9

  ---   20  684  392  467  وزارة العمل والشؤون االجتماعیة  - 10
  ---   873  770  541  5  22  وزارة النقل  - 11
  ---   146  096  965  447  وزارة التخطیط  - 12
  ---   16  389  270  ---   وزارة الخارجیة  - 13
  ---   334  513  001  781  وزارة التجارة  - 14
  ---   125  840  093  394  وزارة البلدیات واإلشغال العامة  - 15
  ---   24  673  202  057  وزارة الثقافة  - 16
  ---   63  342  300  ---   وزارة الشباب والریاضة  - 17
  ---   85  534  679  930  وزارة الداخلیة  - 18
  ---   449  631  957  670  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  - 19
  -  729  928  510  450  وزارة األعمار واإلسكان  - 20
    791  777  627  028  وزارة المالیة  - 21
    987  696  042  274  وزارة االتصاالت  - 22
  2  347  565  735  250  الكیانات المنحلة  - 23
  1  498  056  463  577  وزارة الدفاع  - 24

  تریلیون  ملیار  ملیون  الف  دینار
138  043  697  227  9  

ملیون وثالثة  وستمائة وسبعة وتسعونفقط تسعة ترلیون ومائتان وسبعة وعشرین ملیار 
 الف ومائة وثمانیھ وثالثون دینار واربعون

10 



  
  
 

  المرتبطة بوزارةعلى مستوى األجھزة غیر  -ثانیًا 
  ترلیون  ملیار  ملیون  الف  دینار  اسم الجھة  ت
  ---   ---   913  126  699  دیوان الرقابة المالیة  - 1
  ---   1  025  652  596  المجمع العلمي العراقي  - 2
  ---   29  033  222  185  أمانة بغداد  - 3
  ---   4  978  415  ---   دیوان الوقف السني  - 4
  ----   144  926  830  651  البنك المركزى العراقي  - 5
  ------   1  039  213  660  مجلس القضاء االعلى  - 6
  ------   8  628  806  -----   بیت الحكمة  - 7

  
  ملیار  ملیون  ألف  دینار
791  266  545  190  

  
وثالثة وثمانون ملیار وتسعمائة واربعة واربعون ملیون ومائتان وستة مائة 

  وستون الف وسبعمائة وواحد وتسعون دینار
  
  

  على مستوى المحافظات –ثالثًا 
  ترلیون  ملیار  ملیون  إلف  دینار  فلس  اسم الجھة  ت
  ---   ---   229  649  715  ---   محافظة دیالى  - 1
  ---   3  108  299  ---   ---   محافظة االنبار  - 2
  ---   1  890  ---   ---   ---   محافظة ذي قار  - 3
  ---   ---   866  474  ---   ---   محافظة میسان  - 4
  ---   ---   146  687  ---   ---   محافظة بغداد  - 5
  ---   ---   664  635  ---   ---   محافظة المثنى  - 6
  ---   14  676  429  260  ---   محافظة البصرة  - 7
  ---   1  533  175  ---   ---   محافظة بابل  - 8
  ---   2  515  260  ---   ---   محافظة القادسیة  - 9

  ---   2  126  093  ---   ---   محافظة نینوى  - 10
  ---   3  275  917  ---   ---   محافظة صالح الدین  - 11
  ---   ---   584  889  432  ---   محافظة كركوك  - 12
  ---   ---   176  608  684  ---   محافظة كربالء المقدسة  - 13
  ---   15  538  504  ---   ---   محافظة النجف االشرف  - 14
  ---   ---   24  623  ---   ---   محافظة واسط  - 15

  )محافظات إقلیم كردستان اعد(المجموع 
  ملیار  ملیون  الف  دینار
091  244  357  47  

سبعھ واربعون ملیار وثلثمائة وسبعھ وخمسون ملیون ومائتان واربعھ واربعون الف 
  وواحد وتسعون دینار
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خالصة بكلف شطب الموجودات وأضرار الحرب التي لحقت بالوزارات واألجھزة غیر 
  مرتبطة بوزارة والمحافظات

  على صعید الوزارات - اوال
  

  تریلیون  ملیار  ملیون  الف  دینار
138  043  697  227  9  

  
  على صعید االجھزة غیر المرتبطة بوزارة-ثانیا

الكلفة الكلیة لشطب الموجودات واضرار الحرب التي لحقت باالجھزة غیر المرتبطة 
  بوزارة

  ملیار  ملیون  الف  دینار
791  266  545  190  

  
  على صعید المحافظات-ثالثا

الحرب التي لحقت بكافة المحافظات عدا الكلفة الكلیة لشطب الموجودات واضرار 
  محافظات اقلیم كردستان

  ملیار  ملیون  الف  دینار
091  244  357  47  

  
الكلفة الكلیة لشطب الموجودات واضرار الحرب ولكافة الوزارات واالجھزة غیر المرتبطة - رابعا

  بوزارة والمحافظات والكیانات المنحلة
  تریلیون  ملیار  ملیون  الف  دینار
020  554  599  465  9  

ملیون  وخمسمائة وتسعة وتسعونفقط تسعة تریلیون وأربعمائة وثمانیة وخمسون ملیار 
  .الف وعشرون دینار وخمسونواربع  خمسمائةو

  

الكلفة اإلجمالیة ألضرار  
الحرب

دینار 9465599554020

أضرار الحرب التي لحقت  
بالوزارات

دینار 9227697043138

أضرار الحرب التي لحقت  
باألجھزة غیر المرتبطة بوزارة

دینار  190545266791

أضرار الحرب التي لحقت  
بالمحافظات

دینار 47357244091
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  مصادقة اللجنة المركزیة على تدقیق البیانات المقدمة من الجھات اعالة 
  

  
  الخبیر المھندس                         عواطف نواد احمد                   صباح حسن خلف 

  وزارة المالیة                   دیوان الرقابة المالیة                   عادل بدر ألریاحي
  عضو                                   عضو                               رئیس اللجنة

  
  

  
  محمد داود سالم                     عبد العزیز جبارجاسم محمد كاظم                          

  مدیر التدقیق                           محاسب أقدم                         مشاور قانوني. عـ 
  وعضو                                       عضو                                   عض

  
 

  
وزراء ا    -ج  س ال ة مجل لت موافق ب  حص ؤقر بموج ة   لم ة السادس ذ بالجلس س المتخ رار المجل ق

اریخ    دة بت ة والمنعق رین االعتیادی رقم   2011-5-31والعش رار الم ب الق نة  191وبموج لس
ر     2011 افظون ووزی وزارة والمح على تخویل السادة الوزراء ورؤساء الجھات غیر المرتبطة ب

  :الصالحیات التالیةلشطب الموجودات واضرار الحرب للجنة المركزیة المالیة وا
  
  مقدار الصالحیة على الشطب  الجھة التي تم تخویلھا  ت
ة     1 یس الجھ تص ورئ وزیر المخ ال

  غیر المرتبطة بوزارة والمحافظ
ة    صالحیة شطب اقیام الموجودات واضرار الحرب الدفتری

  )خمسون ملیون دینار(دینار 50000000لغایة 
ة     وزیر المالیةالسید   2 صالحیة شطب اقیام الموجودات واضرار الحرب الدفتری

  )مائة ملیون دینار(دینار 100000000لغایة 
طب    3 ة لش ة المركزی اللجن

  الموجودات واضرار الحرب 
د        ي تزی رب الت رار الح ودات واض طب الموج الحیة ش ص

ى    ة عل ا الدفتری ار  100000000اقیامھ ى  (دین د عل تزی
  )مائة ملیون دینار

  
ى س الوزراء المذكور اعالة والوارد لوذلك حسب قرار مج ة   إل ق وزارة التخطیط     اللجن وعن طری

وزراء   تاباألمانةطي كو رقم     /العامة لمجلس ال ان الم رة شؤون اللج  2011-6-13في  21325دائ
  -:مع مرفقاتھ التالیة

  
ت   -د  ةطلب وزراء   األمان س ال ة لمجل رقم     -العام ا الم ب كتابھ دقیق بموج ة والت ة الداخلی رة الرقاب دائ

ي  37478 یط  2011-10-20ف ى وزارة التخط ة ال دعم    -الموج دیم ال رورة تق وزیر بض ب ال مكت
ا      رة في عملھ ائج كبی الالزم الى اللجنة المركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب التي حققت نت

  .ام المناطة بھاھمن انجاز كامل الموذلك من اجل تمكینھا 
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  النتائج وتحلیلھا
ت المقدمة لھا من الوزارات واالدارات المختلفة یانااتضح للجنھ ومن خالل تدقیق كافة الب

  :من م اضرار الحرب كان االكبر لدى كلبان حج 2012-12-31صدار التقریر في أولغایة 
  الكیانات المنحلة- 1

لى وزارة المالیة والتي تم احتسابھا من الحقت بالكیانات المنحلة والمنقولة الحرب التي  ألضرارالكلفة الكلیة 
الثمائة وسبعة واربعون ثفقط اثنان تریلیون و(دینار  2347565735250قبل دائرة عقارات الدولة والبالغة 

  .)وخمسون دینارملیار وخمسمائة وخمسة وستون ملیون وسبعمائة وخمسة وثالثون الف ومائتان 
والخسائر  اإلضراروذلك لحجم -غیر المرتبطة  األجھزةلى مستوى ع- البنك المركزى العراقي- 2

ودار النھرین للطباعة العائدة  التي لحقت بالمباني واالموال التي تعود للبنك المركزى العراقي
  العراقي المركزيالى البنك 

المركزى العراقي ھي االعلى بكلف اضرار الحرب لالجھزة غیر  الكلفة الكلیة الضرار الحرب التي لحقت بالبنك
مائة واربعة واربعون ملیار وتسعمائة وثالثون الف (دینار 144 651830926المرتبطة بوزارة حیث بلغت  

 )وستمائة وواحد وخمسون دینار
وذلك لكون البنایة الرئیسیة للمحافظة  على مستوى المحافظات- محافظة النجف االشرف- 3

  خمسة عشر ملیار دینار عراقي) 15(المقدسة تعرضت الضرار جسیمة قدرت في حینھا حوالي 
الكلفة الكلیة الضرار الحرب التي لحقت بمحافظة النجف االشرف ھي االعلى بكلف اضرار الحرب التي لحقت 

خمسة عشر ملیار وخمسمائة وثمانیة وثالثون ( ىدینار عراق 15 538 504 000بالمحافظات االخرى وبلغت 
 )ملیون وخمسمائة واربعھ الف دینار 

  

 
  

للجھات األعلى جدول یوضح الكلفة الكلیة لشطب الموجودات وأضرار الحرب النھائیة 
  المحافظات/األجھزة غیر المرتبطة بوزارة/بكلف االضرار على مستوى الوزارات

  على جمیع الوزارات واالدارات المختلفةاألعلى بكلفة األضرار ھي الكیانات المنحلة -أ
  جھزة غیر المرتبطة بوزارةعلى بكلفة االضرار على مستوى األھو األالبنك المركزي العراقي -ب
  ھي األعلى في كلفة األضرار على مستوى المحافظاتمحافظة النجف االشرف -ج

  تریلیون  ملیار  ملیون  ألف  دینار  اسم الجھة  ت
  2  347  565  735  250  الكیانات المنحلة  1
  -----   144  926  830  651  البنك المركزي العراقي  2
  ------   15  538  504  -------   محافظة النجف االشرف  3
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  التوصیات
ة لشطب الموجودات         إیداع-1 ة المركزی ائي الشامل للجن ر النھ ى    وإضرار نسخ من التقری الحرب ال

  :الجھات التالیة
  دائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق–العامة لمجلس الوزراء  األمانة-
  دائرة شؤون اللجان-العامة لمجلس الوزراء األمانة-
  الوزارات  العراقیة كافة-
  الجھات غیر المرتبطة بوزارة-
  المحافظات العراقیة كافة-
  اللجنة المالیة في مجلس النواب-
  ب والوثائق الوطنیة والتابع لوزارة الثقافةدار الكت-
  دیوان الرقابة المالیة إلىباإلضافة )التخطیط/العدل/الخارجیة/المالیة(نسخ إضافیة إلى وزارات-
الموافقة على نشر التقریر النھائي الشامل ضمن الموقع االلكتروني لألمانة العامة لمجلس - 2

  .مھمالوزراء وكتقریر وثائقي النجاز تاریخي 
التابعة للمتاحف التابعة لوزارة الثقافة العراقیة وكذلك مفقودات المتحف البغدادي  اآلثاراعتبار - 3

الحرب التي یتعذر تحدید أقیامھا  أضرارمن  2003بغداد والمفقودة خالل عام  ألمانةالتابع 
استرداد لمتابعة  األجھزةكالدفتریة وتوصي اللجنة المركزیة لشطب الموجودات بضرورة قیام تل

ت المختصة كوزارات الخارجیة والثقافة والعدل والداخلیة مع الوزاراتلك المفقودات وبالتنسیق 
  .ووفق الطرق القانونیة

استمرار الوزارات واألجھزة غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باتخاذ اإلجراءات القانونیة - 4
  .مسروقةآللیات الالسیارات وا وبضمتھابصدد كافة مفقوداتھا 

 المركزيعن الجھاز تصدر السنویة التي  اإلحصائیةالحرب ضمن المجموعة  أضرار امأقینشر - 5
  .ة التخطیطالتابع لوزار لإلحصاء

الحرب  بأضرارغیر المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة المشمولة  واألجھزةقیام كافة الوزارات - 6
األضرار وفقا آللیة التطبیق الموضوعة من قبل اللجنة كمال اإلجراءات الالزمة في شطب تلك باست

 191المركزیة لشطب الموجودات وأضرار الحرب والخاصة بتنفیذ قرار مجلس الوزراء المرقم 
 2011- 5- 31والمتخذ بالجلسة االعتیادیة السادسة والعشرین المنعقدة بتاریخ  2011لسنة 

  .ات من قبل اللجنةوالمعممة على تلك الجھ
  

  المركزیة لشطب الموجودات وإضرار الحرب إعمال اللجنة تقییم
كر            -اوال ب الش ن كت د م ى العدی رب عل رار الح ودات وإض طب الموج ة لش ة المركزی لت اللجن حص

  والتقدیر وذلك تقدیرا لجھودھا المبذولة ومنھا
دد        -أ وزراء بالع ة لمجلس ال ة العام ي والمؤرخة ف   8917و  25864كتابي شكر وتقدیر من األمان

  على التوالي 2012-3-6و 17-7-2011
اب وزارة التخطیط         -ب ر التخطیط بموجب كت الي السید وزی دیر من مع وزیر   /كتاب شكر وتق ب ال مكت

  2011-9-25في  1/1/206المرقم 
اب محافظة النجف االشرف      -ج كتاب شكر وتقدیر من السید محافظ النجف االشرف وذلك بموجب كت

  2011-9-6في  5943المرقم 
  مكتب المحافظ -ب شكر وتقدیر من السید محافظ المثنى وذلك بموجب كتاب محافظة المثنىكتا-د
رقم      -ه دفاع الم اب وزارة ال دفاع بموجب كت ي   1/13/54001كتاب شكر وتقدیر من السید وزیر ال ف

21-12-2011  
االت      -و اب وزارة االتص ب كت ك بموج االت وذل دیر من وزارة االتص اب شكر وتق ة  /كت دائرة اإلداری ال

   2011-10-12والمؤرخ في  12150والمالیة المرقم 
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  اللجنة السابقة
  

  )16/12/2007في 190والمشكلة بموجب االمر الدیواني المرقم ( 
  الوزارة والمنصب  االسم  ت
  مدیر عام الدائرة القانونیة في وزارة التخطیط رئیسا  ابراھیم علي غازي  -1
ة        صباح حسن خلف  -2 وان الرقاب ي دی ر ف ة والتعمی اع الزراع ام قط دیر ع م

  المالیة عضوا
  خبیر في وزارة المالیة  عبد الصاحب صالح جعفر  -3
ة    -4 وزارة او الجھ ل ال ممث

واد    طب الم ة بش الراغب
  التابعة لھا

  عضوا

  
  
  والمستمرة اللجنة الجدیدة

  
  30/1/2011في 3440المشكلة بموجب االمر الدیواني المرقم  

  
ي غازي        راھیم عل ة السابقة المرحوم اب دیر   –وتم تشكیل اللجنة الجدیدة وذلك لوفاة رئیس اللجن م

  2010عام الدائرة القانونیة في وزارة التخطیط بحادث مروري مؤسف في نھایة عام
  

  الوزارة والمنصب  االسم  ت
  رئیسا/ وزارة التخطیط   الخبیر المھندس عادل بدر الریاحي  - 1
مدیر قطاع الزراعة / صباح حسن خلف   - 2

  والتعمیر في دیوان الرقابة المالیة
  دیوان الرقابة المالیة عضوا

مدیر خزینة بغداد  –عواطف نواد احمد   - 3
وبدیل عن العضوالسابق عبد الصاحب صالح 

جعفر الحالة على التقاعد وبلوغھ السن 
  القانوني 

  وزارة المالیة عضوا

جاسم محمد كاظم بدیل عن السیدة سوسن   - 4
  مدیر التدقیق.و-صالح طھ

  وزارة التخطیط عضوا

  التخطیط عضواوزارة   محاسب أقدم/ محمد داود سالم   - 5
مشاور .عبد العزیز جبار عبد العزیز م  - 6

  قانوني
  وزارة التخطیط عضوا
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