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بعد التحيـة ..
ادناه نشاطات لجنة الخبراء الماليين خالل شھري تشرين الثاني وكانون االول لسنة
 ،2010حيث عقد اللجنة اجتماع دوري واحد و ثالث اجتماعات فرعية وكما يلي:
 .1االجتماع الدوري الثالث عشر لسنة  2010الذي عقد بتاريخ  2010/12/9وتم خالله
تدارس ومناقشة المواضيع التالية :
أ .االطالع على فقرات التقرير الخاص بنشاطات لجنة الخبراء الماليين خالل شھري
ايلول وتشرين االول.2010/
ب .استعراض فقرات التقرير الخاص باالجتماع الذي عقد في مقر ممثلية العراق الدائمة
لدى االمم المتحدة في نيويورك مع ممثلي مكتب المفتش العام الخاص باعادة اعمار
العراق في  2010/11/9والتقرير الفصلي الثالث لحكومة العراق وتقرير السكرتير
العام لالمم المتحدة عن ترتيبات الخلف وتسوية الديون وتقوية الرقابة المالية
واالدارية على صندوق تنمية العراق المرفوعة الى االمانة العامة لمجلس الوزراء
بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم ) (14565في .2010/11/15
ج .مناقشة موضوع عقود الوكاالت االمريكية ،ومن خالل المناقشة تم االتفاق على
مايلي:
اوالً -الطلب من المفتش العام االمريكي تزويد اللجنة بتفاصيل مبلغ ) (20مليار
دوالر )عشرون مليار دوالر( التي جرى مناقشتھا من قبلھم خالل االجتماع
الذي تم في مقر ممثلية العراق الدائمة لدى االمم المتحدة.
ثانيا ً -توجيه رسالة الى المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لدعوة ممثل وزارة
الدفاع االمريكية وممثل المفتش العام االمريكي لحضور االجتماع القادم
للمجلس المقرر عقده في .2010/1/6
د .االطالع على كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم ) (12448في 2010/10/6
بخصوص تلكؤ العديد من الوزارات والجھات االخرى في تقديم الكشوفات الخاصة
بحصر اضرار الحرب الى اللجنة المختصة لھذا الغرض.
ھـ .متابعة االجراءات المتخذة بشأن الجدول الزمني الذي يمھد لألنتقال الى آلية الحقة
لصندوق تنمية العراق ،وبخصوص ذلك قررت اللجنة توجيه كتاب الى وزارة
المالية والبنك المركزي العراقي عن االجراءات المتخذة بشأن فتح الحسابات
الخاصة باآللية البديلة للصندوق بعد  ،2011/1/1ومخاطبة وزارة العدل والمستشار
القانوني لرئيس الوزراء لتزويد اللجنة باالجراءات المتخذة بشأن انھاء الدعاوى
الخارجية المرفوعة ضد العراق .وكذلك مخاطبة وزارة المالية بصدد ما تم التوصل
اليه بشأن حل مشكلة الدين الخارجي العراقي وفقا لشروط نادي باريس.
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و .تقرر عقد اجتماعات مع فريق المتابعة وھيئات ديوان الرقابة المالية لغرض الوقوف
على نتائج تصفية المالحظات الواردة في تقارير شركات التدقيق الدولية لالعوام
2007و2008و. 2009
ز .استعراض الكتب الصادرة عن لجنة الخبراء الماليين والموجھة الى:
 مكتب المراقب المالي لالمم المتحدة بخصوص مبيعات المنتجات النفطية . وزارة المالية بخصوص تفاصيل المبالغ الممولة من صندوق تنمية العراق الىسلطة االئتالف والوكاالت االمريكية لتنفيذ مشاريع اعمار العراق .
ح .توجيه كتاب الى وزارة النفط لتزويد اللجنة بموقف تنفيذ خطة الوزارة في نصب
معدات القياس والمعايرة لغاية .2010/12/1
 .2تم عقد اجتماعين فرعيين بحضور فريق المتابعة ورؤساء ھيئات ديوان الرقابة المالية
العاملة في الوزارات ذات العالقة يومي 19و 2010/12/20للوقوف على نتائج متابعة
تصفية المالحظات الواردة في تقارير شركات التدقيق الدولية للسنوات
)2007و2008و (2009وتم الطلب من رؤساء الھيئات الرقابية تدقيق اجراءات الجھات
المعنية وتوثيق االجابات على المالحظات ،وتثبيت رأي الھيئة الرقابية باالجابة وتزويد
فريق المتابعة بالنتائج ليتسنى اعداد تقرير تفصيلي بنتائج المتابعة.
 .3االجتماع الفرعي الذي عقد مع ممثلي)وزارة النفط وشركة برايس ووترھاوس كوبرز(
بخصوص اجابة الوزارة على التقرير المقدم من قبل الشركة اعاله لغاية 2010/9/30
وقد بين ممثلي الوزارة التوضيحات والمعالجات وابدو االستعداد التام لمعاونة المدققين
بالحصول على المعلومات المطلوبة.
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