
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صندوق التنمية للعراق
  زيارة الوزاراتمذكرة األمور الظاهرة من 

  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
  )مترجمة عن النسخة األصلية باللغة االنجليزية(



 

  

  
  ٢٠٠٧ نيسان ٣٠
  
  
  

  إلى حكومة العراق
  مراقبةإلى المجلس الدولي للمشورة وال

     لصندوق التنمية للعراق
  دبغدا

  العراق
  
  
  

  السادة المحترمين
  

 زيارتنا إلى الوزارات العراقية خاللوفقاً لإلجراءات المتبعة في مؤسستنا، نرفق لكم تقريرنا حول األمور التي ظهرت 
للسنة  )الصندوق(لعراق تنمية لال لصندوق )البيان المالي(لبيان المقبوضات والمدفوعات النقدية  ناخالل عملية تدقيق

  .٢٠٠٦ كانون األول ٣١في المنتهية 
  

  الماليبداء رأينا حول البيانإ وضعها أصالً من أجل تمكيننا من نود أن نؤكد على أن إجراءات التدقيق المتبعة قد تم
 وعليه فال يجب أن تؤخذ مالحظاتنا على أنها تغطي جميع التحسينات الممكن إدخالها على نظم الرقابة الداخلية للصندوق

  .ها مراجعة خاصةوالتي قد تظهر
  

ألمور الواردة في هذا التقرير إذا ما اسوف يسرنا تزويدكم بأية معلومات إضافية أو عقد مناقشات إضافية حول أي من 
  .رغبتم في ذلك

  
  .الكادر الوظيفي في الوزارات لتعاونهم معنا خالل عملية التدقيقنشكر اإلدارة وأن ونود 

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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 سياسات الرقابة الداخلية والماليةإجراءات و .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
الرقابة الداخلية سياسات نه ال يوجد دليل شامل إلجراءات و الحظنا ا،)الوزارات( العراقية الوزاراتخالل زياراتنا إلى 

  .متنوعة  على شكل مذكرات داخلية محددةتعليمات ن بعض الوزارات تمتلكإ.  للوزاراتليةالماو
  

  التوصية
جميع ن تغطي أ مكتوبة والتي ينبغي إجراءات رقابية داخلية وتطبيق سياسات وعدادإتعمل الوزارات على وصي بأن ن

  .تالوزارل والمالية ةالتشغيلي األنشطة
  
 المحاسبية جراءاتإلل  دليل في تزويدهومالئمت دوري لضمان عملية تحديثه  أن يتم مراجعته بشكل ينبغين هذا الدليلإ

  . لكادر الوزارةةوالتشغيلي
  

  لدليل ومتماثلمناسب مفصلة من أجل ضمان تطبيق راءات رقابة إجإتباع  العليااإلدارة ينبغي على ،باإلضافة إلى ذلك
  .لسياسات واإلجراءاتا
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 الوصف الوظيفيالهيكل التنظيمي و .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  المالحظة

  .والمسائلة ةح مستويات المسؤولييوض  رسميوصف وظيفيالحظنا عدم وجود هيكل تنظيمي و
  

  التوصية
  هذا الهيكل،لوزارةا في  لكل المستويات رسميوصف وظيفيعداد هيكل تنظيمي وإ ونوصي الوزارات بضرورة تطوير

  : التاليةألمورا أن يتضمن على األقل  ينبغيالتنظيمي والوصف الوظيفي
  
 . في الوزارةالتسلسل الوظيفي −
 . المساعدون المباشرون وصالحيات المصادقة، المسؤوليات التنفيذية −
  .الواجبات المحددة الواجب تنفيذهاين و للموظفالمسؤوليات التشغيلية −
  . الوظيفيداءاألب اإلدارية المطلوبة المتعلقةالمسؤوليات  −
  . تحت أي ظروفا واجبات أخرى يرى الوزير بضرورة تنفيذهةأي −
 .هذه التقاريرإلعداد وإصدار الجدول الزمني التقارير الواجب إصدارها و أنواع −
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  مليات الشراء مركزية لعوإجراءاتعدم وجود سياسات  .٣
 

 عالي: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
 

 كما الحظنا ان ، محددة ومكتوبة لعمليات الشراءإجراءات الحظنا عدم وجود سياسات و، الوزاراتإلىمن خالل زيارتنا 
ات  بعملية تقوم الحكوميوحداتوالعمليات الشراء التي تقوم بها الحكومة العراقية ليست مركزية حيث ان كل الوزارات 

  . على حدىالشراء الخاصة بها
عملية  على  العامة ضعف في الرقابةيعد التجهيزو  الشراء المركزية لعملياتواإلجراءات السياسات  دليلان غياب
  .في الوزارات التجهيز

  
  التوصية

قبل كل  من إتباعها عمليات الشراء ليتم وإجراءاتلسياسات موحدة  تعليمات مكتوبة بإعدادنوصي وزارة المالية 
  . الحكوميةوحداتالالوزارات و

  
دليل  تطبيق تماثل من فاعلية وللتأكد  تفصيلية من قبل اإلدارة الرئيسيةمراقبة إجراءاتينبغي تطبيق  ،إضافة إلى ذلك

  .لتجهيز عمليات اإجراءات
  

 للوزارات ليات الشراء من ان كل عم بعين االعتبارتأخذ بإعداد دراسة تقوم أن على وزارة المالية ينبغي فانه كذلك،
 الرقابة عليها من قبل  فعاليةلضمان مركزية ان تكون والوحدات الحكومية األخرى والممولة من صندوق التنمية للعراق

 .وزارة المالية
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   المراقبة نظماريع ومش الإدارة .٤
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
  :ونظم المراقبةخص إدارة المشاريع  فيما ياألتي الحظنا من خالل زيارتنا إلى الوزارات،

  
 . المشاريع سياسات وإجراءات مكتوبة إلدارة دليلوجدي المشاريع كما ال إلدارة مالئمةلوزارات أنظمة ال تملك ا -
العمليات الخاصة بكل ب  المتعلقةريرلتقاا  إلعدادسجالت كافية أو للمشاريع بسجل ال تحتفظمعظم الوزارات  -

 مراقبة ت ستساعد الوزارات في عملية هذه السجال.اإلنشاء في المشاريع تحت لمراقبة التقدممشروع و
 كمدخالت إلعداد خطة النقد المتوقعة وتقرير مقدار كذلك تعدلمقاولين والمجهزين و اإلىالمطلوبات المستحقة 
 .القصير والبعيد على المدى  المقاولين ومجهزي الوزاراتإلىالنقد الذي سيتم دفعه 

شروط بال الكامل من االلتزام للتأكدمجهز بالشروط التعاقدية للعقود مع كل مقاول ووزارات قائمة تعد ال ال -
 .الخاصة بكل عقد من قبل الوزارة والمقاول

  
 وخاصة فيما يتعلق بموازنة ، مشاريع الوزاراتتنفيذفي جوهري  ضعف  يعد كافيمراقبةونظم مشاريع إدارة ان غياب 

  .من موازنة الحكومة العراقية" ي تمثل جزءا مهماالنفقات الرأسمالية الت
  
  

  التوصية 
  :نوصي بما يلي

 المشاريع ليتم إلدارة  موحدة وسياسات مكتوبةدليل إجراءات مجلس الوزراء بتطوير أوان تقوم وزارة المالية  -
 . خصوصية المشاريع في كل وزارةمراعاة، مع  من قبل كل الوزاراتتطبيقها

 بكل مشروع الخاصة  عن جميع العملياتلتقاريره إلعداد ا كافيسجالت أو ع الوزارات بسجلجمي تحتفظ ينبغي ان -
 .اإلنشاء المشاريع تحت  التقدم فيومراقبة

الشروط ب الكامل من االلتزام للتأكد مجهز أود مع كل مقاول بشروط كل عق قائمة إعداد الوزارات ينبغي على -
 .لينالخاصة بكل عقد من قبل الوزارة والمقاو

استخدام دليل إجراءات  تماثل من فعالية وللتأكدمن قبل اإلدارة الرئيسية كافية  مراقبة  إجراءاتينبغي إتباع -
 .المشاريع
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 سياسات تقنية المعلوماتإجراءات و .٥
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  .تقنية نظم المعلوماتل  رسمية موثقةإجراءاتالحظنا عدم وجود سياسات و

  
إلى انحراف عملية تطور تقنية نظم المعلومات مقارنة مع الخطة  يؤدين ااإلجراءات يمكن ب هذه السياسات وان غيا

يرة المدى ذات نتائج غير  حلول قصاستخدامن هذا قد يؤدي إلى إ ف،باإلضافة إلى ذلك. تا للوزارالشاملةاإلستراتيجية 
  . المدى البعيدعلىمكلفة فعالة و

  
  التوصية
 موارد تقنية المعلومات ستخدامامعلومات تحدد كيفية التقنية ل ةإستراتيجي  تعمل على صياغة خطةنأ بات الوزارنوصي

  :ةالتالي األمورعلى  األقل ن تحتوي هذه الخطة علىأ  ينبغي. الوزارةوأهدافتنفيذ غايات ل
  
  .سياسات تقنية المعلوماتإجراءات و −
  .تحقيقهاتم قد   الحاليةواألهداف كانت المتطلبات إذايما بيئة تقنية المعلومات الحالية لتحديد فتقييم  −
 .هدافاألتحقيق هذه الضرورية لتحديد موارد تقنية المعلومات  القصيرة والطويلة المدى واألهدافتحديد  −
  .المدى منسجمة مع األهداف طويلة المدىا كانت األهداف القصيرة تحديد فيما إذ −
 .وزارةلكل   التغييراجاتتيحاة تركز على ن الخطأمان ضتحديث ومراجعة دورية ل −
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 التدقيق الداخلي .٦
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  : أقسام التدقيق الداخلي في الوزارات تفتقر إلى التالينأالحظنا 

  
  .سياسات رسميةإجراءات و )١
  .معيارية ةبرامج تدقيق داخلي )٢
  .ضحة للصالحيات والمسؤوليات ضمن القسماحدود و )٣
  . المشتريات عضوية لجان في كمثال على ذلك أن موظفي قسم التدقيق الداخلي يشتركون،يةستقاللاالسياسات  )٤
  
لمساعدة في تحديد األمور ا و الوزارةوأقسام أنشطة  علىالرقابةن قسم التدقيق الداخلي وجد من أجل مساعدة اإلدارة في إ
  .في الوزارات الكبيرة اهتمام، وبشكل خاص  تتطلبيالت
  

  ةالتوصي
  :نوصي بالتالي

  
 ).IIA ( المدققين الداخلييند معايير معه متفقة معالسياسات اإلجراءات ون تكونأينبغي  −
  . رسمي للتدقيق الداخلي داخليتطوير نظام −
  . من قبل الوزارةا عليهموافقتدقيق داخلي  خطةرسمي وعمل برنامج عداد إ −
 هاجل تنفيذ واجباتأ من الصالحيات والمسؤوليات توضحإجراءات رة على تطوير هيكل تنظيمي وأن تعمل الوزا −

البشكل فع.  
  .خبرةال مع مستوى مناسب من مؤهالً واًن يكون مدربأ ن الكادر الوظيفي ينبغيإ −
  .داريةإن ال يشترك أي من الكادر الوظيفي للتدقيق الداخلي في أي لجنة أ −
  .ل تحقيق أعلى فائدة من عملياتهجأ كافية لقسم التدقيق الداخلي من ةتشغيليو موارد مالية تخصيص −
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 الموارد البشرية .٧
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  :ما يلي بتلخيصها التي يمكن أداء قسم الموارد البشرية و فيالحظنا وجود بعض المحددات

  
  .فقدان وثائق بعض الموظفين مثل السيرة الذاتية والشهادات −
 بها بشكل مناسب، وبالتالي، لم نتمكن من تتبع ظ عدم االحتفاأومنتظم ال يتم تحديث بعض سجالت الموظفين بشكل  −

  .عليه المصادقة ما تم المدفوعة في قائمة الرواتب مع مبالغال
  . بالمحتوياتة على فهرسال تتضمنن ملفات الموظفين إ −
  .بعض ملفات الموظفين كانت مفقودة −
  . بها بشكل يدويحتفظم جميع السجالت −
  

  التوصية
 بعين األخذوتحديث هذه السجالت بشكل منتظم لضمان   بالسجالت الشخصية للموظفين بشكل مكتملتفاظ االحنوصي

  .االعتبار أي تغير في حالة الموظفين لضمان اكتمال المعلومات المتعلقة بالموظفين
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  دليل التفويض والصالحيات .٨
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
دور كل  تحددرسمية صالحيات  الئحة نماذج التواقيع و،تواقيع بالاص المخولينال تمتلك الوزارات قائمة باألشخ

 من حسابات الوزارة  المصرفيةالمدفوعات وتنفيذ المعامالتو لتخويل موافقتهم وحدود للوزاراتلموظفين المخولين ا
  .د الصالحية لكل وظيفة في الوزارة وحدوالمصرفية

 
  التوصية 

  . إجراءات رقابة كافية ومناسبة تطبيق وذلك لضمانهمكافة عملياتل ة صالحياتنوصي الوزارات بإعداد الئح
  

 عمليات لكل بها حدود الصالحيات ينالئحة الصالحيات ينبغي أن تحدد المناصب المخولة بالتوقيع، األنشطة المخول
  . متضمنة التحويالت النقدية والمدفوعاتوزارةوأنشطة ال

  
 :ي ما يليأنواع الصالحيات ينبغي أن تغط

  
  .العملية إعداد -
 .المراجعة -
 .المصادقة -
  

  .مستوى مناسب من الحكومة العراقية تراجع وتصادق من قبلينبغي أن للوزارات الئحة الصالحيات 
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 وزارة الماليةسجالت المطابقة مع  .٩
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 وزارة  قبلمطابقات شهرية بين المبالغ المدفوعة من ال تعدت  الوزارامعظم أن، الحظنا زيارتنا إلى الوزاراتخالل 

  .سجالت وزارة المالية مع سجالت كل وزارةلتسوية  ،كل وزارة قبلة من  المقبوضالمالية وبين المبالغ
  
ل ن كافة المبالغ المستلمة من وزارة المالية تم تسجيلها من قبمن أ التأكد  هومطابقاتال هذهن الهدف الرئيسي من إ

  .الوزارة
  

  التوصية
 في  المعامالتافةصحيح لكالتسجيل ال مطابقات شهرية مع وزارة المالية لضمان نوصي بأن تقوم كل وزارة بإعداد

 .فروقات ينبغي متابعتها بشكل دوريوإن أية  ،زارةسجالت الحسابات لكل و
 
  .وزارةالالمناسبة في المستويات قبل عليها من المصادقة  تتم نأمالئمة و بصورة هاينبغي إعداد ه المطابقاتهذ
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 توقيعال ةالئحة صالحي .١٠
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
وزارات ال  بعض المدراء في لوجود عدد مناً نظر،صالحياتحدود تمتلك الئحة  الحظنا أن الوزارات ال ،زيارتناخالل 

  إلى وجود العديد منباإلضافةهذا  شيكلغ العلى لمبأحد  أو ،ن وجود حدود من دوشيكاتالصالحية توقيع يمتلكون 
  .التنقالت الوظيفية للمدراء بين األقسام

  
  التوصية

  .شيكات الإلصدار المخولين في كل وزارة األشخاصلتحديد  ئحة صالحياتال إعدادعلى ن تعمل أنوصي كل وزارة 
  

 ذات القيمة إصدار الشيكات علىلمصادقة ل ةزمالال المستويات العليا  أن تحدد ينبغي، الئحة الصالحياتباإلضافة إلى ذلك
  .لحجم النفقات  من قبل كل وزارة وفقاًن يتم تحديدهاأالتي يجب العالية و

  
  . ينبغي التوقيع على الشيك من قبل شخصيناألقلفي جميع الحاالت، على 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 فصل المهام في عملية الرواتب .١١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
حيث .  الرواتب للمهام في عملياتكاففصل  عدم وجود الحظنا ،تا في الوزارالرواتبتسجيل  ةمليعل  مراجعتناخالل

 قوائم الرواتب إدخالعن  اًأيض لؤومس و قوائم الرواتب، هوإعداد بسجالت الرواتب االحتفاظ عن لؤومسال الموظفن أ
بسبب عدم وجود فصل ة وغير المقصودة  عرضة لألخطاء المقصودأكثر ن السجالت المحاسبيةإلذلك ف. ل النظامداخ

  .والمسؤوليات المهامكاف بين 
  

  التوصية
  :نوصي بأن يتم الفصل في المهام كما يلي

  
  مراجعتها ثم يتم ومنخرآب مستقل بل محاسن تراجع من قأمحاسب والعدادها من قبل إتم ن يأ  ينبغيقوائم الرواتب −

  .مدير الماليال من قبل والمصادقة عليها
  القوائم فيإدخال عن لؤوالمس عن الموظف جب أن يكون مستقالًعداد قوائم الرواتب يإ عن لؤوالمسموظف ن الإ −

 . الرواتبنظام
  .على أساس شهري تسوية بين سجالت الرواتب والسجالت المحاسبية إعداديجب  −
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  النقدي للرواتب الدفع .١٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ن الدفع حيث أ. اً الوزارات تعمل على دفع الرواتب نقد معظمنأ  الحظنا،لوزاراتواتب في االل مراجعتنا لعملية الرخ

  .توزيعال خسارة النقد عند عملية زيد من خطورةي أو من خالل لجنة توزيع الرواتب بشكل مباشرالنقدي للرواتب 
  

في ف  ذلك،ضافة إلىباإل ، عنهمبالنيابة رواتبهم ستالمالن بعض الموظفين يخولون موظفين آخرين أ اًالحظنا أيض كذلك،
  . للراتباستالمه إلثبات اتبوقائمة الرعلى الموظف بعض الحاالت ال يوقع 

  
  التوصية

المخاطر جل تجنب أموظف من كل لنوصي الوزارات بدفع رواتب الموظفين عن طريق التحويل إلى الحساب الشخصي 
  .ترافق مع عملية الدفع النقدي للرواتبالتي ت
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  اليدوي للرواتبعداداإل .١٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
 مستنفدة وجهدة هذه العملية م.اً الرواتب يدوين الوزارات تعدأ، الحظنا الوزاراتفي  مراجعتنا لعملية الرواتبخالل 

  . يزيد من خطورة األخطاء البشرية اليدوي للرواتبعداد اإل أنباإلضافة إلى ذلك،. قتللو
  

  التوصية
  من سوف تقللعداد الرواتبإ برامج حاسوبية لعملية ستخدامان إ.  الوزاراتلكافةوصي بتطبيق نظام رواتب موحد ن

 في ن تستفيد من النظام االلكترونيأيمكن ن الوزارات إ ف،باإلضافة إلى ذلك. األخطاء البشرية وتوفر المزيد من الوقت
  :التاليةمجاالت ال
  

 . قوائم الرواتبإعداد .١
 . الكترونياًساعات العمل مع معالجة قوائم الرواتب توحيد .٢
 . الموظفينتوحيد ملفات .٣
 .واالستقالةالناتجة عن تعيين موظفين جدد التحديث اآللي لرواتب الموظفين  .٤
 . استخدام هذا البرنامج لتقييم الموظفينإمكانية .٥
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 صادرةلشيكات الا  .١٤
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
نسخة مصورة من هوية صادر و ال يمتلك نسخة من الشيك قسم المحاسبة النأ، الحظنا وزاراتزيارتنا إلى ال خالل

  .الشخص المستلم
  
ستلم على نسخة الشيك  الشخص المتوقيعة من هوية الشخص المستلم للشيك ونسخ وصادر النسخة من الشيك متالكان إ

  .والدعاوي خطاءاألو  مخاطرةال تقليل بالتالي الشخص للشيك ومستالا على يعد دليل
  

  التوصية
مصورة الشيكات ونسخة الحصول على نسخة من الشيك لكل عملية دفع عن طريق بوزارة ل قسم الحسابات في كنوصي 

  .وتوقيع المستلم على نسخة الشيك  المستلممن هوية الشخص
  

  .)مسطرة (فقط األول للمستفيدتكون جميع الشيكات الصادرة أن كذلك، ينبغي 
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  ت ويونـغـإرنس   -١٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 المرتبطة بالوزاراتلشركات التدقيق الداخلي لبة والمراق .١٥
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
الحظنا أن أقسام التدقيق الداخلي للوزارات ال تغطي عمليات الشركات والوحدات المرتبطة خالل زيارتنا إلى الوزارات، 

  .اتبتلك الوزار
  

  التوصية
 تدقيق كافة عملياتهال الداخلي التابعة لها لزيارة الشركات المرتبطة بها أقسام التدقيق بتوسيع نطاق عملنوصي الوزارات 
 .على أساس دوري



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٢٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 المرفقة بمستندات الصرف الوثائق المؤيدة و .١٦
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 يؤكد الصرف ختم بتندات الصرف لم يتم تأشيرهاس، الحظنا أن الوثائق المؤيدة والمرفقة بم الوزاراتخالل زيارتنا إلى

  . للتغيير مما يزيد من مخاطر التسديد المتكرر للوثائقندات بعد صرفها عرضةتسمخالف ذلك سوف تكون هذه الو
  

  التوصية
 التسديد عمليةمنع لالدفع عملية  مباشرة بعد "دفع" بختم  أن يتم ختمهاق المؤيدة لها ينبغيالوثائتندات الصرف وسإن كافة م
  .لوثائقا  لنفسالمتكرر
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٢١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تسوية بين الوزارات والشركات التابعة لهاال .١٧
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
عتمادات االخطابات  لها من أجل تسوية التابعة تسويات شهرية مع الشركات  تعد الوزارات النأ الحظنا ،خالل زيارتنا

  .من قبل وزارة الماليةالممولة 
  
 وغير مبالغ موقوفة وجود لشركات التابعة لها سوف يزيد من مخاطرةابين الوزارات وعدم وجود تسويات شهرية ن إ

مع  قبل الوزارة  منلمعدة اةالتسويفان  ومن جانب ثان،.  لهاالتابعةوالشركات لم يتم تسويتها بين الوزارة  مسجلة
  . األخطاءمخاطر  من الشركات ويقللأنشطةالشركات التابعة لها يزيد من الرقابة على 

  
  التوصية

 شهري أساسعدادها على إ هذه التسويات ينبغي . تسويات شهرية مع الشركات التابعة لهابإعداد وزارات الكافة صينو
  .الشركةو الوزارةويتم المصادقة عليها من قبل المستويات المناسبة في 

  
  . دوريأساسينبغي تسويتها على  موقوفاتالع ين جمإ
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  ت ويونـغـإرنس   -٢٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 النماذج المعتمدة للعقود .١٨
  

  منخفض: ةمستوى المخاطر
  

  المالحظة
 تقوم كلحيث . البضائع والخدماتعقود تجهيز  من نه ال يوجد نموذج معتمدأ الحظنا ،خالل زياراتنا إلى الوزارات

  .ماليةالقانونية والشروط ال متضمناً اًالخدمات داخلي عقود التجهيزات و بنودبإعدادوزارة 
  

  التوصية
. ين مستقلينقانوني وين ماليراء خباستشارة  علىعتمادباال قود المتبعة حالياًنوصي بأن تقوم الوزارات بمراجعة نماذج الع

  .ن يكون هناك نموذج عقد لكل وزارة لتغطية الشروط العامةأينبغي كذلك 
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٢٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  التعريفية للموجودات الثابتةاألرقام .١٩
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
تخصيص الرقم التعريفي لكل  إن. ام التعريفية للموجودات الثابتةسجل الموجودات الثابتة ال يتضمن األرقأن الحظنا 
 المسائلة فيما يتعلق بالموجودات يوفر إمكانية تتبع اثر كل بند في سجل الموجودات الثابتة وعلى ات الوزارساعدموجود ي

  .ت للوزارا يسهل من عملية التحقق المادي للموجودات الثابتةفانه الثابتة، باإلضافة إلى ذلك،
  

  التوصية
تكون مسجلة في أن التي ينبغي   الثابتةالموجوداتمن بنود  بند أرقام تعريفية لكل تخصيص نوصي الوزارات بضرورة

  .لتحقق من وجود الموجودات الثابتةلجرد دوري مستقل عمل  باإلضافة إلى ذلك، نوصي ب.الموجودات الثابتةسجل 
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  ت ويونـغـإرنس   -٢٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 عداد الموازنةإدليل  .٢٠
  

  يعال: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
تلك دليالً لكن ال يم، و الموازنةلوزارات يمتلك نموذجاً إلعدادا  فيقسم الموازنة أنالحظنا ت، اخالل زيارتنا للوزار

  . الموازنة إلعداد تلكشامالّ
  
ضافة  باإل. والرأسماليةة إرشادات خالل عملية إعداد الموازنة ويقدم أسس إلعداد الموازنة التشغيلي الدليل سوف يقدمنإ

  . يستخدم كدليل لتطبيق ومراقبة الموازنةنا دليل إعداد الموازنة ينبغي فإنإلى ذلك، 
  

عدم الثبات في إعداد الموازنات كما يقلل من حالة لموازنات من إعداد االوزارات ان هذا الدليل يساعد في تحقيق أهداف 
  .السنوية

  
  التوصية

 من قسام الموازنة في الوزاراتأ دورات تدريبية لكوادر ، وعقد الموازنةنوصي وزارة المالية بضرورة عمل دليل إلعداد
  . الحكومية السنويةاتأهداف الموازن و،، طرقمتطلباتأجل تدريبهم على 

  
  .االفتراضات المستخدمة في إعداد الموازنة السنويةتوثيق األسس وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم الوزارات ب



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
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  ت ويونـغـإرنس   -٢٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 لة اإلدارية السابقة متابعة توصيات الرسا .٢١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
خالل زيارتنا وفهمنا لنظام الرقابة الداخلية للوزارات العراقية، الحظنا ان ديوان الرقابة المالية عمل على المتابعة 

  .والطلب من الوزارات المعنية لتحسين وتطبيق التوصيات الواردة في الرسائل اإلدارية السابقة
  

  .ذلك، ال توجد خطة عمل متبعة من قبل الوزارات لمتابعة وتطبيق توصيات الرسائل اإلدارية السابقةومع 
  

المالحظات العامة من الرسالة اإلدارية للسنة الحالية تشمل مالحظات الرسائل اإلدارية للفترة السابقة والتي لم يتم حلها 
  .حتى هذا التاريخ

  
  التوصية

من اجل تعزيز هيكل الرقابة الداخلية ولضمان األخذ بعين  أصدرتل اإلدارية السابقة ان جميع التوصيات والرسائ
 بان المتابعة المنتظمة والتنفيذ الكامل االعتبار قضايا المحاسبة وإعداد التقارير من قبل الوزارات العراقية، نحن نعتقد

  .ة للوزارات العراقيةياسب لتطوير نظم الرقابة الداخلية والمحأساسيالرسالة اإلدارية لتوصيات 
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  وزارة النفط
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  ت ويونـغـإرنس   -٢٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 نظام التحميل التشغيلي عند محطات التحميل .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 بدالً. عند محطات التحميلقياس متري وتحميلي تشغيلي متكامل  وزارة النفط ال تعمل بنظام ، الحظنا أنزيارتناخالل 

  . القياس تقاريرإلىمن خالل الرجوع منتجة بتحديد كمية كل شحنة من هذا تقوم الشركات ال
  

لعدة أيام لحين تركيب أنظمة قياس متري، ولكن هذه تم إيقاف مبيعات التصدير  ٢٠٠٧خالل شهر كانون الثاني الحقا، 
  .األنظمة لم يتم تعييرها وال تسليمها رسمياً إلى وزارة النفط العراقية

  
ن تكون عرضة لسوء أتحديد الكميات المحملة بدقة ويمكن يؤدي إلى عدم إمكانية   متكامللي تشغيي تحميلغياب نظام
  .واالحتسابقراءة الالتقدير عند 

  
  التوصية

آبار ين وخزتمحطات الو يب أنظمة قياس عند محطات التحميلتسريع عملية تنصنوصي وزارة النفط على متابعة و
  .النفط
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  ت ويونـغـإرنس   -٢٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 ابعة التالشركات مع سجالتالتسويات  .٢
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
  .إنتاج النفط وشركات التصفية والتوزيعشركات و  لسجالتها تسويةإن وزارة النفط ال تعد ، الحظناخالل زيارتنا

  
 إلى  القسم الفني في الوزارة يحصل على تقارير من الشركات التابعة ثم يقوم القسم بتلخيص هذه التقارير وتقديمهانإ

الحظنا . الشركات من قبل  مع السجالت المحتفظ بهامن دون التحقق من دقة البيانات الموجودة أو تسوية المبالغالوزير 
القسم الفني عزا تلك الفروقات ومع ذلك ، التقارير الشهرية للشركاتو  سجالت وزارة النفطوجود بعض الفروقات بين

  .شركات، وعدم وجود نظام قياس متري موحد أنظمة القياس المتري المستخدمة من قبل الاختالفإلى 
  

  التوصية
مباعة والمسلمة إلى ال وفيما يتعلق بكمية النفط المنتجةشركات بين سجالتها والارة النفط بتنفيذ تسوية شهرية نوصي وز
  .حلها بشكل دوريكما ينبغي متابعة كافة الفروقات و. المصافي
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  ت ويونـغـإرنس   -٢٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  عتماداتتسجيل خطابات اال .٣
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
اإلضافة إلى بعتمادات الا  خطابات لمعامالت يحتفظ بسجالتال وزارة النفط ان القسم المالي في ، الحظناارتناخالل زي

  .تسويات دورية مع وزارة الماليةال يتم إعداد  ذلك،
  
  .إلى عدم دقة وصحة السجالتيؤدي   ربما هذاان
  

  التوصية
  خطاباتبالسجالت المحاسبية لكافة عملياتفاظ تحنصيب النظام المحاسبي لالبتعجيل عملية تنوصي قسم المالية 

  .النفطوزارة ب المتعلقة االعتمادات
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  ت ويونـغـإرنس   -٣٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تأمينات خطابات االعتمادات القديمة .٤
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  .)JP Morgan(دى بنك خطابات االعتمادات المفتوحة لعن   القائمة القديمةالحظنا ان هناك عدد من أرصدة التأمينات

  
 JP( وفقا لكتاب التأييد المستلم من بنك ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة

Morgan.(  
  

 
  

  رقم االعتماد

 
  

  الوزارة

 
  مبلغ االعتماد
  دوالر أمريكي

 
  لقائمالمبلغ ا

  دوالر أمريكي

 
تاريخ فتح 
  االعتماد

 
انتهاء تاريخ 
  ادماالعت

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  ال توجد دفعات  ٤/٢/٢٠٠٦  ١٧/٣/٢٠٠٥  ١٤,٣٩١,٧٢١  ١٤,٣٩١,٧٢١  النفط  ١٣٠٦/٢٠٠٤
  ال توجد دفعات  ١٠/٥/٢٠٠٥  ١٠/٢/٢٠٠٥  ٩٤,٧٣٧  ٩٤,٧٣٧  النفط  ٩٩٠/٢٠٠٤

  
  

  التوصية
التأمينات النقدية القائمة لخطابات وزارة بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة بتحليل الحالة الحالية لكل النوصي 

 . القديمةالقائمةاألرصدة جميع  معالجةمتابعة واالعتماد و
  

  .لمصرف العراقي للتجارة للتأكد من تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسب مع ابالمتابعةوزارة ال نوصي ،كذلك
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  ت ويونـغـإرنس   -٣١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  متابعة تخصصيات خطابات االعتماد الخاصة بالوزارة .٥
  

  متوسط: طرةمستوى المخا
 

  المالحظة
 إلىوترسل هذه الموافقة االعتماد لكل وزارة خطابات ل  على التخصيص الممنوحالمصادقةأن وزارة المالية تعمل على 

 اتها اعتماداتفتح خطاببعد ذلك ب ، تقوم الوزاراتبناء على هذه الموافقة. إلى البنك المركزي العراقيوتلك الوزارات 
  .لتجارةالمصرف العراقي للدى 

  
مما يبين ان .  تتجاوز التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة المالية طلباتأصدرت  وزارة النفطالحظنا ان

الوزارة ال تحتفظ بسجالت كافية تبين التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة المالية والمدفوع من تلك 
  .صات والرصيد المتبقييالتخص

  
  .ها تخصيصقبل وزارة النفط التي تزيد على  الدفع الصادرة من مرأوااألمثلة التالية تبين 

  
  

  رقم الكتاب
رقم خطاب 
  االعتماد

  
  الجهة الفاتحة لالعتماد

المبالغ المطلوب 
  تحويله

التخصيص 
  المتاح

  ٢٤,٧٢٨  ٦٣٧,٧٠٥  شركة نفط الشمال  ٢٣٨٢/٢٠٠٥  ٠٦/٠٤/٢٠٠٦ في ٦٥٥/٥
  

  التوصية
  

المبالغ اقبة رسمي موثق على التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة المالية ونوصي الوزارة على إعداد نظام مر
  . تتجاوز التخصيصاتالتي طلبات ال اكتشاف أو لمنع والرصيد المتبقي ةعودفمال
  

  .اذا تمت المصادقة على أي تجاوز في التخصيصات يجب ان يكون موثق بشكل رسمي ومصادق علية من سلطة مخولة
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  ت ويونـغـإرنس   -٣٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  وزارة النفط
   النفطشركة تسويق 

  ) منتجات النفطاستيراد(
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  ت ويونـغـإرنس   -٣٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 اإلجراءات الرقابية الداخلية على استيراد النفط  .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
استيراد المنتجات  إجراءات رقابة داخلية موثقة حول  دليل ال تمتلكحظنا أن شركة تسويق النفطالخال مراجعتنا، 

  .المتعلقة بهذه اإلجراءات توثق بشكل مذكرات داخلية اإلدارة العليا اتإن تعليم. النفطية
  

إن الخطورة تكمن في تطبيق اإلجراءات بشكل متضارب من قبل الموظفين، كما إن الموظفين الجدد لن في هذه الحالة، 
  .يكون لهم إطالع على اإلجراءات والسياسات المصادق عليها

  
  التوصية

  .يةالنفطعن استيراد المنتجات جراءات رقابة داخلية نموذجية مكتوبة إب  واالحتفاظ بإعدادنوصي شركة تسويق النفط
  

 إجراءات  وتماثل تطبيقمن قبل اإلدارة العليا للتأكد من فعاليةينبغي ان تتبع  تفصيلية مراقبة إجراءات  ذلك،إضافة إلى
  .الرقابة الداخلية
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  ت ويونـغـإرنس   -٣٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 ستوردة للمنتجات النفطية الم المتريقياسنظام ال .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
يتم نتجات النفطية المسلمة من قبل المجهزين إلى محطات خزن شركة تسويق النفط  كمية المالحظنا أننا، تعمراجخالل 
رة قسم الشحن في شركة تسويق النفط، تقبل داإن إ. ينخزت الموجود في كل محطة مقياس العمق عن طريق تحديدها

  .كمية حسب الفواتير مع الس العمق للمنتجات النفطية المستوردة وتقوم بمطابقتهابقياسات مقيا
  

  التوصية
 الرقابة على ةليعالضمان فأفضل تطبيقات السوق و لتواكب  دقيق نظام قياس متريقبتطبينوصي شركة تسويق النفط 

  .كميات المنتجات النفطية المستوردة
  

ية، الكمية المستلمة في بوليصة الشحن ينبغي أن تقارن مع قراءات نظام القياس  النفط كل شحنة من المنتجاتستالماعند 
  .المتري لشركة تسويق النفط من قبل شخص مستقل مخول

  
 يدخلها إال  النمأ مكان القياس في أجهزة لحماية أجهزة القياس من خالل نصبسياسة مناسبة كذلك نوصي بتطبيق 

  .أشخاص مخولين مصرح لهم بالدخول
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٣٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 التسوية بين المنتجات النفطية المستوردة وسجل األستاذ .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
فطية المستوردة لشركة تسويق النفط  للمنتجات النسجل األستاذالحظنا انه ال يوجد تسوية شهرية بين خالل مراجعنا، 

 وتأكيد  دخولالتي تراقبخدمات مجازة شركة (صابرا أو خيالني بين الكميات المستوردة المسجلة من قبل شركة و
  .)اكتمال تسليم المنتجات النفطية المستوردة في المحطة

  
اكتمال  على نظام رقابة رئيسيتقدم صابرا أو خيالني تقارير شركة إن التسويات الشهرية بين سجل أستاذ االستيراد و

  .لتحديد أي كميات مفقودة في الوقت المناسب ية وتقدم آلية لكل أنواع المنتجات النفط المستلمةالكميات الشهرية
 

  التوصية
صابرا أو تقارير شركة  شركة تسويق النفط بإعداد تسويات شهرية بين سجل أستاذ استيراد المنتجات النفطية ونوصي
  .ثالث الطرفال  الكميات المسجلة مع تأييدمطابقة من أجل مراقبة والخيالني

  
التسويات الشهرية من قبل مستوى إداري مناسب لضمان إعداد مناسب  ومصادقة نوصي بمراجعةباإلضافة إلى ذلك، 

  .للتسوية
  



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٣٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 التسويات الشهرية مع مجهزي المنتجات النفطية .٤
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 بين خالل مراجعتنا، الحظنا إن قسم المالية في شركة تسويق النفط ال يقوم بطلب كتاب تأييد أو يقوم بإعداد تسويات

  .على أساس شهري  األساسيةالمحاسبيةسجالت كشوفات المجهزين للمنتجات النفطية وال
  

اسبية في الوقت المناسب مثل فقدان أو تكرار الفواتير، أو  األخطاء المحفاشتكا هنالك احتمال بعدم نونتيجة لذلك، فإ
  .الحقةفترة زمنية  حتى يتم حسابها لكنالمستلمة من قبل شركة تسويق النفط في فترة زمنية معينة ولبضائع ا
  

  التوصية
 على  للمنتجات النفطية المستوردةنوصي شركة تسويق النفط بطلب كشف تأييد وكشوفات حساب من كافة المجهزين

ا مع سجالت شركة تسويق النفط وينبغي التحقيق في  أن تتم تسويته ينبغي بعد ذلكإن أرصدة المجهزين. أساس شهري
  . في الوقت المناسبحلهاوأية إختالفات 

  



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٣٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  التسويات البنكية .٥
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 البنكية، حيث ها لحسابات شهريأساس على الحظنا إن سومو ال تعمل على إعداد تسويات بنكية موثقةخالل مراجعتنا، 

  . فقطتم إعداد التسويات البنكية في نهاية السنةي
  

  .كتشافه مباشرةًا، وأي خطأ لن يتم كية البنالمعامالت  علىة المحاسب دقةقابة علىهنالك ضعف في الر، نتيجة لذلك
  

  التوصية
وللتأكد من صحة إعداد . نتهاء الشهرابعد  وقتنوصي بضرورة إعداد التسويات البنكية بشكل شهري وفي أقرب 

  .سوية الت إعداد عن عمليةالتسويات البنكية، يجب أن يتم مراجعتها من قبل شخص مستقل
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٣٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  البنود العالقة في التسويات البنكية .٦
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
 ، الحظنا أن)١٠٢٩حساب رقم (تسويق النفط والمصرف العراقي للتجارة  بين شركة ةلتسويمراجعتنا لخالل عملية 

  :على سبيل المثال ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تخص سنة   وبأرصدة كبيرة لفترة طويلةعالقةهناك بنود 
  
 دوالر أمريكي ظهرت بكشف المصرف العراقي للتجارة ولم تظهر في سجالت شركة ٩٩٤,٨١٦عموالت بمبلغ  •

 .تسويق النفط
 دوالر أمريكي ظهرت بكشف المصرف العراقي للتجارة ولم تظهر في سجالت ٧٥٢,٩١٤,٠٦٦سحوبات بمبلغ  •

 .شركة تسويق النفط
ر بكشف المصرف العراقي للتجارة وظهرت في سجالت  دوالر أمريكي لم تظه٤٦٥,٠٠٨,٠١٩إيداعات بمبلغ  •

 .شركة تسويق النفط
  

  التوصية
لفترة طويلة وغير اعتيادية ينبغي أن يتم بنود عالقة  إيان وإن البنود العالقة ينبغي أن يتم تسويتها على أساس شهري، 

   .توضيحها بشكل مالئم وحلها في الوقت المناسب
  

رة بشكل منتظم وعلى أساس  كشوفات الحساب والتأييدات من المصرف العراقي للتجابطلب وتسوية  سومو نوصيكذلكً،
  .شهري

  



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٣٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 نظام حفظ الملفات .٧
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 الشحن وم التسويقاقسأ موزعة ضمنالمنتجات النفطية لعمليات استيراد  خالل مراجعتنا، الحظنا أن الوثائق المؤيدة

 كافة الوثائق المتعلقة بكل عملية استيراد مثل العقود مع المجهزين واحتساب األسعار.  النفطوالمالية لشركة تسويق
اإلشعار  ستيراد،شهادة اال، بوليصة الشحن المنتجات النفطية المستوردة، ساب أسعارتحافي المستخدمة بالتس  ونشرات

  . لم يتم تجميعهم في ملف واحد حيثالدائن وأمر حوالة البنك،
  

مكان  في دارة والمدققين قد يحتاجوا لبعض البيانات المتعلقة بعمليات االستيراد، وبالتالي ينبغي جمع الوثائق المؤيدةإن اإل
  .المستندات متى ما طلبتسترجاع اتسهيل لمن آ مناسب في مكان  ورقمي نظام مرجعي والحتفاظ بها معواحد

  
  التوصية
ستيراد با المرتبطة لمستندات والوثائق المؤيدة انسخ عنن أجل حفظ  م مناسب للملفاتحفظتطوير نظام ب  سومونوصي

  .البيانات متى طلبتسترجاع اتسهيل لالمنتجات النفطية 
  



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 العقود والمستندات الداعمة .٨
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
 منقسم الشحن بنسخ كاملة ية والتعاقد لم يزود قسم المال قسم ات النفطية المستوردة، الحظنا إن للمنتجخالل مراجعتنا

  . بدالً من ذلك يتم تقديم ملخص بالعقود المجهزة فقطالعقود 
  

. خيالنيصابرا أو  الشحن أو تقارير شركة بوليصةسم الشحن ال يزود قسم المالية بنسخ من باإلضافة إلى ذلك، فإن ق
ة االستيراد وإرسالها إلى قسم المالية الحتساب  شهاد كما مبينة فيالكميات وبدالً عن ذلك، يعمل قسم الشحن على تلخيص

  .السعر وإعداد القوائم واإلشعارات الدائنة
  

 أن األسعار لم تحتسب من قبل قسم المالية كما تم إليه اإلشارة أعاله، بل تم احتساب ٢٠٠٧ الحظنا خالل عام كذلك،
عقد المع الكميات في في القوائم  الكميات  مطابقةتحول دون إن مثل هذه اإلجراءات .األسعار من قبل قسم العقود

  . من قبل قسم المالية بشكل مستقلشحنالبوليصة و
  

  التوصية
صابرا أو الخيالني وكافة الوثائق المؤيدة نوصي بتزويد قسم المالية بنسخ من كافة العقود وبوليصة الشحن وتقرير شركة 

  .ة وإجراء مطابقة مستقلة بين األقسامذات العالقة باستيراد المنتجات النفطية لتعزيز الشفافي
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 فاتورة المجهزين .٩
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
. الحظنا أن شركة تسويق النفط لم تحصل على فواتير من بعض مجهزين المنتجات النفطية المستوردةخالل مراجعتنا، 

مجهزين للمنتجات النفطية المستوردة من أجل تقليل مخاطر حدوث أخطاء، من الضروري الحصول على فواتير كافة ال
  . أخطاء مقصودة وغير مقصودة، وبالتالي تجنب مخاطر حدوث رسمي للمعاملةلكونها تمثل دليًل 

  
  :فيما يلي بعض األمثلة على عدم حصول شركة تسويق النفط على قوائم من المجهزين

  
  المبلغ بالدوالر األميركي  التاريخ  نوع المنتج النفطي

 ٦٫٧٨٩٫٥١٥  ٢٠٠٦كانون الثاني  ٣١  الكاز
 ١٦٫٩٧٦٫٤٩٨  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١  الكاز

  
  التوصية

نوصي شركة تسويق النفط بالحصول على القوائم من كافة المجهزين للمنتجات النفطية المستوردة من أجل التحقق من 
  .الكمية والسعر المطلوب وكما هو مشار اليه في العقد
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 ات االستيرادالسيطرة على القوائم وشهاد .١٠
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
  .الحظنا أن كل الوثائق اليدوية مثل اإلشعارات الدائنة والقوائم وشهادات االستيراد من قسم الشحن تم ترقيمها يدوياً

  
  التوصية

يراد وكل النماذج نوصي قسم المالية وقسم الشحن باستخدام وثائق مرقمة مسبقاً بصورة متسلسلة للقوائم وشهادات االست
  .المستخدمة األخرى
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 الوثائق الداعمة للمدفوعات .١١
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
الحظنا أن شركة تسويق النفط لم ترفق قسيمة البنك لمدفوعات القوائم المتعلقة بمجهزين المنتجات خالل مراجعتنا، 

وبالتالي فإن التسديد والدفع للمجهزين غير مدعمة . لدفعة ااستالمالنفطية المستوردة كما لم تحصل على توقيع وإشعار 
  .بوثائق مناسبة ويمكن المطالبة بها مرة ثانية من قبل المجهز

  
  التوصية

نوصي شركة تسويق النفط بالحصول على قسيمة البنك عند كل تحويل دفعات لمجهزين المنتجات النفطية المستوردة 
  .سديد أي قائمةالحصول على تأييد من المجهزين عند تو
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 سندات الصرف والوثائق المؤيدة  .١٢
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
خالل مراجعتنا، الحظنا إن شركة تسويق النفط لم تقم بختم مستندات الصرف والوثائق المؤيدة لها بعد إتمام عملية 

  .نفس الفاتورة، األمر الذي يؤدي إلى زيادة خطر تكرار الدفع ل"دفع "بما يفيد الدفعالصرف 
  

  التوصية
الدفع المتكرر  بعد الصرف لتجنب "دفع"إن كافة سندات الصرف والوثائق المؤيدة لها ينبغي ختمها مباشرة بما يفيد الدفع 

  .لنفس الفاتورة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  التسويات بين األقسام .١٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 للمنتجات عداد تسويات دورية للكميات المستوردة والمصدرةإن شركة تسويق النفط لم تقم بإخالل مراجعتنا، الحظنا 

  .تسوية بين قسم الشحن وقسم الماليةال بين األقسام التابعة لها، على سبيل المثال النفطية
  

 في الوقت هااكتشاف  التي ربما تحدث وال يمكنعدم وجود التسويات يؤثر على دقة واكتمال السجالت الماليةان مخاطر 
  .المناسب

  
  التوصية

  . في الوقت المناسب التقارير عن األخطاءوإعداد الكتشافنوصي شركة تسويق النفط بإعداد تسويات دورية بين أقسامها 
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 سعر الصرف  .١٤
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
دينار  ١ هو  لسوموميزان المراجعة/  السجالت المحاسبية للدوالر األمريكي في  المستخدم سعر الصرفالحظنا ان

  . دوالر أمريكي١ دينار عراقي مقابل ١٣٣١ بينما سعر السوق هو ،٢٠٠٦ كانون األول ٣١ كما في عراقي
  

  التوصية
 سعر الصرف المحدد أساس على  المحاسبيةمبيعات صادرات النفط في سجالتهانوصي شركة تسويق النفط ترجمة 

  .لةللدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي في تاريخ المعام
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  أو خطة الطوارئاحتياطيةنسخ  .١٥
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ينبغي . سوموبيانات ل حتياطيةاالتمتلك سياسة رسمية لحفظ النسخ  ال النفط شركة تسويق ، الحظنا أنمراجعتناخالل 
ن منتظم ويفضل أل بشكسومو لبيانات  احتياطية الحصول على نسخ تضمن بطريقة االحتياطيةحفظ النسخ ل  سياسةتنظيم

  .يكون يومياً
  

،  قد يؤدي إلى فقدان الوثائق والمعلومات في الحاالت الطارئةسومو لسجالت احتياطية نظام حفظ نسخ في حالة غياب
  .التخريب، الخ ، الحريقالمثال على سبيل

  
  التوصية
 ستمراريةالضمان  البيانات تعادةساورئة  للحاالت الطااسةسيوالمصادقة على  إعداد بالنفط شركة تسويق  إدارةنوصي
 فقدان الكتروني لتقليل مخاطر ومطبوع بشكلسجالتها   مناحتياطية شركة تسويق النفط نسخ امتالك ، ولضمانياتالعمل

  .وخسارة البيانات
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  

  وزارة النفط
   النفطشركة تسويق 

 ) النفطمبيعات تصدير(

 
 



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٤٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   المعتمدة واإلجراءاتالسياسات  .١
  

  عالي: اطرةمستوى المخ
  

  المالحظة 
 يلدقة عمصا وإلعداد، ومراجعة موثقة ومصادق عليها وإجراءاتسياسات ال تملك  الحظنا ان سومو ،من خالل عملنا

  .قوائم مبيعات التصدير
  

إن الخطورة تكمن في تطبيق اإلجراءات بشكل متضارب من قبل الموظفين، كما إن الموظفين الجدد لن يكون لهم إطالع 
  .جراءات والسياسات الموافق عليهاعلى اإل

  
  التوصية 

 المبيعات مصادقة عليإلعداد، والمراجعة والجراءات رقابة داخلية نموذجية مكتوبة إ نوصي شركة تسويق النفط بإعداد
ب يتدراإلدارة العليا ومن ثم عند إعدادها يجب ان تتم المصادقة عليها من قبل  .األخرىالمصدرة وانشطة القسم المالي 

  . لفهمها وتطبيقهاالموظفين
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
 الوثائق المؤيدة .٢
  

  ضمنخف: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 النفط ولم يتم  موزعة في كل أقسام شركة تسويقمبيعات زيت الوقود لعمليات خالل مراجعتنا، الحظنا أن الوثائق المؤيدة

 F١٠٦/٠٨٠، F١٠٦/١١٢ي للقائمة رقم مثال على تلك الوثائق تقرير الخيالن .حفظها في مكان واحد في قسم محدد
  . F١٠٦/٠٠٢و
  
 ينبغي ، وبالتاليالمنتجات النفطيةو عن مبيعات النفط بيانات ومعلومات إلىاإلدارة قد يحتاجون  ون كل من المدققينإ

 عندالوثائق سترجاع ا لتسهيل عملية مناسبين مي ومرجعيترقيمع نظام من هذه الوثائق في ملف واحد في مكان آجمع 
  .الطلب

  
  التوصية
 النفط  لعمليات بيع حفظ الملفات من أجل االحتفاظ بكافة الوثائق المؤيدة بتطوير نظام شركة تسوق النفطنوصي

  .استرجاع البيانات متى ما طلبتلتسهيل والمنتجات النفطية 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 اإلداريةالتقارير  .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
النفط المعدة من قبل شركة تسويق النفط غير كافية مقارنتاً مع طبيعة ومستوى تعقيد الحظنا أن تقارير مبيعات صادرات 

  .عمليات وعدد معامالت شركة تسويق النفط
  

 يتم إعدادها بشكل  يجب ان لتحديد جميع التقارير التي رسميكذلك، شركة تسويق النفط ال تملك نظام إعداد تقارير إدارية
  .التي يجب ان تراجع وتحلل كل تقرير كل قسم والجهات  قبلمنتظم من

  
  لتوصيةا
إن جميع . دارية يغطي كل أنشطة وعمليات سومو بشكل دوري ومنتظمإصي أن يتم تطوير نظام إعداد تقارير نو

  .غراض مراجعة اإلدارة بوقت قصير بعد نهاية كل شهرالتقارير يجب إعدادها ال
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 التسوية مع الشركات المنتجة للنفط .٤
  

  متوسط: اطرةمستوى المخ
  

  المالحظة
 على الرغم من ،إنتاج النفطشركتي  مع  موثقةجراء تسويةإ ال تعمل على النفط شركة تسويق حظنا أنالخالل مراجعتنا، 

كذلك .  الشمال والجنوب إنتاج نفطةشرك ة من قبل بصورة شهرياتدرامبيعات الص ن شركة تسويق النفط تستلم تقاريرأ
  . بنسخ من هذه التقاريرالحظنا أن سومو ال تحتفظ

  
 المبيعات المصدرة عن  والشركات المنتجة للنفط ضرورية من أجل الرقابة على النفط تسويق بين شركةإن التسوية

اكتشافها في الوقت  معدمثل هذه التسوية قد يؤدي إلى حدوث األخطاء ون غياب إطريق مطابقة السجالت بين الشركتين، 
  .رة على الكميات المصدرةعملية السيطلل تقو المناسب

  
  التوصية 

في أقصر فترة ممكنة بعد نهاية الشهر،  شركات إنتاج النفط مع ق النفط بإعداد تسوية موثقة شهريةنوصي شركة تسوي
  . الشركات المنتجة للنفطجالت المبيعات المصدرة مع تأييدمطابقة سمن أجل مراقبة و

  
  .ومتابعة جميع البنود العالقة  التسوية الشهريةومصادقة قسم الشحن بمراجعة كذلك نوصي مدير
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 العقود الجتماعات لجنة إحالة  التفصيليالتوثيق .٥
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 من ذلك يتم بدالً. ةتفصيليجتماعات لجنة إحالة عقود مبيعات النفط المصدرة ال توثق بصورة ا  محاضرالحظنا أن

  .للمصادقة وزير النفط إلى النفط من قبل المدير العام لشركة تسويق ة موقعةعن العقود المحالإصدار مذكرة 
  

  التوصية
لتخدم اإلدارة العقود  اجتماعات لجنة إحالة  محاضر كافةتطوير سياسة لتوثيق شركة تسويق النفط بنوصي بأن تقوم

  . أعضاء اللجنةمصادقةولتوثيق  جتماعات لهذه االكمرجع والمدققين
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 لمهامالفصل في ا .٦
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
، كما صادق M/٠٣/٠٦خالل عملنا، الحظنا أن وزير النفط رفض الكمية المقترحة لمبيعات صادرات النفط للعقد رقم 

ومع ذلك، الحقاً تمت المصادقة . M/٢٦/٠٦فقط من الكمية المقترحة من مبيعات صادرات النفط للعقد رقم % ٥٠على 
  .لمقترحة للعقدين من قبل مستشار وزير النفط والذي شغل منصب رئيس لجنة إحالة العروض أيضاًعلى الكميات ا

  
 الرقابة الداخلية وزيادة احتمال األخطاء المقصودة وغير إجراءاتغياب الفصل في المهام يودي إلى ضعف في 

  .المقصودة
  

  التوصية
مبيعات وكميات ال خصيص الموافقة على عقود صادرات وت.عارضةالمتنوصي إدارة سومو بضرورة الفصل في المهام 

  .ةحالاإل بوزير النفط، من أجل تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية على عملية المبيعات
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 إجراءات الحصول على عروض لعقود النفط .٧
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
بدون إجراء عملية   إلى زبائن موجودين سابقاً،خالل مراجعتنا، الحظنا أن عقود بيع النفط الخام بشكل رئيسي تحال

 ومع .عقود الإحالةابق للزبائن الموجودين كأساس في ن اإلدارة تعمل على تقييم األداء السإ حيث. العروض والمناقصات
  .لشركات التي يتم اختيارهاا كفاءة  لضمانتحريالذلك، ال يوجد توثيق لعملية التحليل و

  
  التوصية
إجراءات عملية .  إلحالة عقود المبيعاتعروض الحصول على  بتطبيق إجراءاتالنفطشركة تسويق ن تقوم أنوصي ب

إلى لمنح فرص متساوية العروض تقلل مخاطر العمليات غير المصرح بها وال تكون العمليات خارج المسار الطبيعي و
 . واالختيار يكون بطريقة شفافةالعروضب كل المتقدمين
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 اتعقود مبيعات الصادر .٨
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
باإلضافة إلى ذلك، . خالل مراجعتنا، الحظنا وجود عقدين لمبيعات صادرات النفط لم يتم توقيعها من قبل المشترين

 على سبيل ٢٠٠٦الحظنا أن هناك بعض التأخير في توقيع بعض عقود مبيعات الصادرات في النصف األول من عام 
، على ٢٠٠٦آذار  ١ و٢٠٠٦ نيسان ٤التي تم توقيعها بتاريخ ) ٠٦/٠٦/M(والعقد رقم ) ٠٦/١٨/M(المثال عقد رقم 

  .٢٠٠٦التوالي، بينما بدأت عملية الشحن خالل شهر شباط 
  

  .ود األخطاء فيما يتعلق بشروط وتنفيذ العق من حدوثهذه الحاالت ربما تزيد
  

  التوصية
 من قبل الموقع  استالم عقد مبيعات الصادراتن ألي مشتري قبلنوصي شركة تسويق النفط عدم البدء بعملية الشح

  .المشتري
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٥٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 وجهة الشحنات .٩
 

 متوسط: مستوى المخاطرة
  
  لمالحظةا

 لنماذج عقود مبيعات صادرات النفط المعتمدة من قبل سومو، تكون وجهة ناقالت النفط محددة مسبقاً في العقد، وأي وفقا
 النفط  مبيعات عقد لتصدير١٣أن هنالك الحظنا  ومع ذلك، .قة مسبقة من سوموتغيير في الوجهة يكون خاضعاً لمواف

وبالتالي هذا اإلجراء يؤثر على سعر البيع الرسمي الذي يتم تحديده . الشحنةللمشترين حرية اختيار وجهة تعطي 
 بشكل  الصادراتيعات والتي يتم تحديدها من قبل المشتري والتي تؤثر على إيرادات مبالشحنةباالعتماد على وجهة 

  .مباشر
  

  التوصية
للحد  صادراتاللزيادة إيرادات مبيعات  الشحننوصي سومو بإعادة النظر في هذه العقود والسيطرة على وجهات 

 .األعلى
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  ت ويونـغـإرنس   -٥٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 عدم الحصول على شهادات االستالم في الميناء عند وصول الشحنة  .١٠
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 إن.  الشحناتميناء وصولمن ستالم ا شهادة تحصل على وال ال تطلب النفط شركة تسويق أنظنا  الحمراجعتنا،خالل 
موافقة  ال تقبل بتغيير وجهة الوصول أو إعادة البيع من دون الحصول على  التي التعاقدية لشركة تسويق النفطالشروط

ان الزبون  لضمان وصولال ميناء منستالم ا، لذلك ينبغي على قسم الشحن الحصول على شهادة شركة تسويق النفط
  .ملتزم بالشروط التعاقدية

  
أيضاً، ووفقاً لالتفاقية الموقعة مع شركة كارتت التركية، يجب أن يتم تزويد سومو بشهادة استالم بشكل شهري من قبل 

  .الشركة التركية، لتأكيد الكميات المستلمة، ولكن لم يتم الحصول على هذه الشهادات
  

  التوصية
تنفيذ الشحنة لضمان لكل وصول الميناء من قسم الشحن لشركة تسويق النفط الحصول على شهادة االستالم  نوصي

 .ستالم من الشركة التركية على أساس شهريا ولضمان استالم شهادة العقود الموقعةوااللتزام مع 
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  ت ويونـغـإرنس   -٥٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 الموافقة على صيغة حساب أسعار البيع الرسمية .١١
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  ظةالمالح
، الحظنا أن الصيغة المطبقة لتحديد أسعار البيع الرسمية لشركة تسويق النفط غير متضمنة في سياسة مراجعتناخالل 

تؤثر على سعر البيع  ات التفاوتهن هذإ، API ، الشحنتكاليف تفاوت األسعار، تتضمنأن الصيغة . مصدقة رسمية
  .النفط إيراداتؤثر مباشرة على تبالتالي الرسمي و

  
  لتوصيةا

نوصي بأن تقوم اإلدارة بتوثيق الصيغة المستخدمة لحساب سعر البيع الرسمي على شكل سياسة رسمية مصادق عليها 
  .النفط، لتستخدم كدليل لكافة األطراف من قبل المدير العام ووزير
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  ت ويونـغـإرنس   -٦٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 التسوية مع عائدات المبيعات  .١٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 سومو ال تقوم بتسوية شهرية موثقة بين عائدات المبيعات من النفط والتي تم إيداعها في ، الحظنا أنمراجعتناخالل 
  .سجالت صادرات المبيعات مع  حسب كشوفات حساب البنك المركزي العراقي النفطمبيعات تحصيالتحساب 

  
 التوصية

 المبيعات في اقرب وقت وسجالتالنفط صادرات مبيعات نوصي سومو بضرورة عمل تسوية شهرية موثقة بين سجالت 
جميع تأكد من تحصيل ل مبيعات الصادرات مع التحصيالت ل سجالتبعد انتهاء الشهر، من أجل مراقبة ومطابقةممكن 

 .مبيعات الصادرات
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  ت ويونـغـإرنس   -٦١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 عائدات مبيعات زيت الوقود .١٣
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
لوقود يتم من خالل الدفعات النقدية المقدمة من قبل ، الحظنا أن سياسة شركة تسويق النفط لبيع زيت امراجعتناخالل 
إن الدفعات . الحظناً أن الدفعات النقدية المقدمة تودع في بنوك تدار من قبل شركة تسويق النفط.  قبل الشحنائنالزب

  .النقدية المستلمة ال يتم مطابقتها مع سجل أستاذ المبيعات
  

  التوصية
لدفعات النقدية المستلمة مع سجل المبيعات المتعلق بها وقوائم المبيعات على  بعمل تسوية ل شركة تسويق النفطنوصي

 .أساس شهري على األقل
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 عدم وجود أرقام متسلسلة للنماذج المستخدمة .١٤
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
صدير غير مرقمة بشكل مبيعات التلمعامالت والمستندات المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط   بأن أغلب النماذجالحظنا

  :متسلسل مسبقاً واآلتي نماذج على سبيل المثال
  

  .قوائم المبيعات •
 .بطاقات التحميل •
 .قوائم الشحن •
 .شهادة الكمية والنوعية •
 .تقارير القياس •
 ).المنفست(بيان الحموالت المصدرة  •
  

  التوصية
 مسبقاً لتحسين الرقابة على مبيعات  مرقمةجميع النماذج المستخدمة من قبل شركة تسويق النفطنوصي بان تكون 

  .التصدير واالحتفاظ بدليل تدقيق مناسب
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 تسوية بين قوائم المبيعات وبيان الشحن .١٥
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
 رقم  الخاصة بسومو في قائمة مبيعات النفط المصدرةبرميل بين الكمية) ١٩٤(الحظنا وجود فرق خالل مراجعتنا، 

٢٥٨/٢٠٠٦/Bمن قبل شركة تسويق النفطتسوية لم يتم  هذا الفرق.بين الكمية حسب بيان الشحن و .  
  

  التوصية
  قبل إصدار أو ترحيل الصادراتنوصي شركة تسويق النفط بضرورة مطابقة المستندات الداعمة مع قائمة مبيعات

 أو قضايا نتيجة اختالف في حتمل م وجود أي جدللتجنبوتسويتها أية اختالفات يجب أن يتم التحقق منها و، القوائم
  . الشحناتالقراءات الخاصة بتحميل
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  ت ويونـغـإرنس   -٦٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 مبيعات النفط الخاملصادرات عتمادات تأخر فتح خطابات اال .١٦
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ل من خالل مراجعتنا، الحظنا بأن بنود العقود المبرمة مع الزبائن تتطلب فتح خطابات اعتمادات قبل سبعة أيام على األق

  .الحظنا في بعض الحاالت أنه ال يتم فتح االعتماد اال قبل يومين من تاريخ تحميل الناقلة. تاريخ التحميل
  

علماً بأنه ال تتم المصادقة على تحميل أي شحنة بدون وجود تأكيد فتح اعتماد مستندي، وبالتالي فإن التأخير في فتح 
  .ل الشحنات وتغير جدول الشحنات المخططخطابات االعتمادات قد يؤدي إلى تأخير في تحمي

  
إن كل الدورات التشغيلية الالحقة تعتمد على إصدار االعتماد وبالتالي االلتزام بفترة السبعة أيام ضروري لكي ال يتم 

  .تعطيل دورات العمليات األخرى لشركة تسويق النفط
  

  التوصية
وااللتزام بالموعد المحدد بسبعة أيام الصادرات ادات لمبيعات  ومتابعة فتح خطابات االعتمبالتأكيدنوصي القسم المالي 

  .لفتح االعتماد قبل موعد التحميل
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  ت ويونـغـإرنس   -٦٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 الصالحيات وتفويض الصالحيات  الئحة .١٧
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ال كذلك . ة المختلفهابالصالحيات والمسؤوليات الخاصة بدوائرالئحة في الوقت الحالي، ال يوجد لدى شركة تسويق النفط 

  .يوجد لديها سياسة رسمية مصادق عليها لتفويض الصالحيات
  

تنفيذ لتفويض و وحدود صالحياتهم  لشركة تسويق النفطالصالحيات على توضيح دور األشخاص المفوضينالئحة تعمل 
  .معامالتال
  

حيات األشخاص  في صالوتأكيد صالحيات وتفويض مالئم للصالحيات قد يؤدي إلى عدم وضوحالئحة عدم وجود 
  .ومسؤولياتهم ضمن شركة تسويق النفط

  
  التوصية

صالحيات تحكم كافة معامالت الشركة للتأكد من أن إجراءات الرقابة الئحة نوصي شركة تسويق النفط بضرورة تطوير 
  .وضعها بشكل كافيقد تم 

  
حية لكل نوع من أنشطة شركة حدود الصالو األنشطة، يالوظيفصالحية المركز  ،الصالحياتالئحة ينبغي ان تحدد 

  .موافقةالمراجعة وال،  المعاملةإنشاءأنواع الصالحيات هي . تسويق النفط
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  ة في كل أعمالناالجود 

 البيانات إدخالالرقابة على  .١٨
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
لذي قد الحظنا وجود بعض األخطاء في عملية إدخال البيانات في قسم السجالت ومسك الدفاتر، األمر اخالل مراجعتنا، 
  . التقاريرإعداد عملية يؤدي إلى عدم دقة

  
الحظنا أنه قد تم إصدار قائمتين لمبيعات النفط تحمل  ،كذلكحيث وجدنا بعض األخطاء في إدخال تاريخ قوائم المبيعات، 

  .٢٠٠٦/٢٠٤/B نفس الرقم وهو
  

، F/٩٠٠/٠٦ ،٠٦/٠١٠/Fيل المثال  العديد من قوائم مبيعات المنتجات النفطية على سبأرقامكذلك الحظنا تكرار في 
٨٠٠/٠٦/F ،٧٠٠/٠٦/F.  
  

  التوصية
للتأكد من أن النتائج قد تم عرضها  بياناتالنوصي شركة تسويق النفط بضرورة وضع نظام رقابة مناسب على إدخال 

  .في التقارير بشكل مناسب
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  ت ويونـغـإرنس   -٦٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 السورية  الحكومةالتسوية مع .١٩
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
 كانون الثاني ٥والتي تم تجديدها بتاريخ اقية المقايضة الموقعة بين شركة تسويق النفط والحكومة السورية وفقاً التف
ومع ذلك، لم يتم عقد مثل هذه . ، يجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية الرصيد المستحق لكل طرف٢٠٠٦

باإلضافة إلى ذلك، ووفقاً لالتفاقية  .٢٠٠٦مقايضة لسنة االجتماعات بشكل شهري، كما ال توجد تسوية نهائية لعمليات ال
 مليون دوالر أمريكي ألكثر من ثالثة أشهر، يجب أن يقوم (١٠)الموقعة، عندما يتجاوز المبلغ المستحق ألي طرف عن 

 تجاوز  المبلغ المستحق من الحكومة السورية قدومع ذلك،. من المبلغ المستحق% ٧٥الطرف اآلخر بتحويل نقدي بقيمة 
 لم يتم تحويل أي مبالغ نقدية إلى شركة تسويق النفط خالل ولكن مليون دوالر أمريكي ألكثر من ثالثة أشهر، (١٠)
٢٠٠٦.  

  
  التوصية 

نوصي شركة تسويق النفط بضرورة تحضير تسوية شهرية مع الحكومة السورية، األمر الذي يؤدي إلى تقليل أي 
 الرقابةكذلك، نوصي شركة تسويق النفط بمتابعة تحصيل المبلغ المستحق و. لطرفيناختالفات في الكميات العالقة بين ا
  .على هذا المعامالت وفقا لالتفاقية
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  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  تصاالتالاوزارة 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٦٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   التعاقدإجراءات .١
 

 عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  :وعلى سبيل المثال ، التعاقداتبإجراء االلتزام بعض حاالت عدم الحظنا ، االتصاالتخالل زيارتنا إلى وزارة

  
  :على ذلكومن األمثلة  ، لإلحالةتبرير موثقو تنافسية مباشرة دون الحصول على عروض ة بدعوتمتبعض العقود . أ

  
 

  رقم العقد
  مبلغ العقد
  دوالر أمريكي

 
  نوع العقد

   شراء خارجيعقد  ٢,٥٨٧,٤٠٠ ٣٥
  عقد شراء خارجي   ١,٠١٢,٤٤٢ ٤٤

  
  : المتعلقة بالعقدتالية الموراأل تم مالحظة  دوالر أمريكي،٢,٨٦٠,٠٠٠ والبالغ  الوزارةنىمبعقد تأهيل . ب
  
  .الوزيرالسيد الحصول على عروض أسعار بدعوة مباشرة والموافقة على العرض بشكل مباشر من  •
 .وزارة على العقدلفي االقانوني واللجنة التجارية المختصة و القسم  موافقة اللجنة القانونية أ علىحصولالعدم  •
تاريخ ب العقد كان إبرام، ان ٢٠٠٦ تشرين األول ٢١ان هناك تأخير في تنفيذ العقد الذي من المفترض ان ينتهي في  •

ان سبب التأخير كان نتيجة وجود خالف بين الوزارة والمتعاقد .  أشهر١٠ مع فترة تنفيذ ٢٠٠٥ كانون األول ٢١
 .والذي لم يتم حله حتى االن

  
  

  ةالتوصي
وزارة من قبل الموازنة السنوية الصادرة تعليمات  بآلية الشراء المصادق عليها ضمن ضرورة االلتزامنوصي الوزارة ب

  .المالية
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تأمينات خطابات االعتمادات القديمة .٢
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  .)JP Morgan(ادات المفتوحة لدى بنك خطابات االعتمعن   القائمة القديمة التأميناتأرصدةالحظنا ان هناك عدد من 

  
 JP( وفقا لكتاب التأييد المستلم من بنك ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة

Morgan.(  
  

  الوزارة  رقم االعتماد
  مبلغ االعتماد

  أمريكيدوالر 
  لقائمالمبلغ ا
  أمريكيدوالر 

تاريخ فتح 
  االعتماد

 انتهاءتاريخ 
  ادماالعت

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  ٤/٣/٢٠٠٥  ٩/٨/٢٠٠٤  ١٩/٣/٢٠٠٤  ٤٨,٩٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  االتصاالت  ٢٢٥/٢٠٠٤
  ١٧/٥/٢٠٠٦  ١٥/٧/٢٠٠٥  ١٨/٣/٢٠٠٤  ٩٨٠,٥٦١  ٤,٩٧٠,٢٨٦  االتصاالت  ٢٣٥/٢٠٠٤
  ٢٩/٨/٢٠٠٦  ٢٣/١٠/٢٠٠٤  ٢٣/٣/٢٠٠٤  ٢١,١٩٥  ٢,٩٠٠,٠٠٠  االتصاالت  ٢٠٥/٢٠٠٣

  
  

  التوصية
وزارة بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة بتحليل الحالة الحالية لكل التأمينات النقدية القائمة لخطابات ال نوصي

 . كل األرصدة  القديمةمعالجةمتابعة واالعتماد و
  

  . تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسبلضمانلمصرف العراقي للتجارة مع ابالمتابعة  وزارةالي  نوص،كذلك
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لوثائق المؤيدة للعقودا .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 الخاصة بكل ائقث، حيث أن الومنظم بشكل ال يتم االحتفاظ بها الحظنا أن الوثائق المؤيدة للعقود ،لوزارةلخالل زيارتنا 

متابعة الحصول وعوبة إلى صيودي التخطيط والمتابعة مما و ية، القانونية، االستيرادالمحاسبية الدائرة على موزعة عقد
  .المتعلقة بهاالمؤيدة الوثائق وبعض العقود 

  
  التوصية
وتنظيمها بطريقة   واحدفي ملفلها  كافة المستندات والوثائق المؤيدة معالعقود  حفظ ملفاتل بتطوير نظام  الوزارةنوصي
  .تهامراجعو  الحصول عليهالتسهيل عمليةمالئمة 
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لجان فتح وتحليل العطاءات .٤
  

  متوسط: وى المخاطرةمست
  

  المالحظة 
كما هو  .دوريبشكل هم ال يتم تغييردائمين و الحظنا أن أعضاء لجنة فتح وتحليل العطاءات ،لوزارةلخالل زيارتنا 
  . تغيير أعضاء اللجان بشكل نصف سنويوالتي تتطلبتعليمات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية  مطلوب حسب

  
  التوصية
التي تتطلب تغيير أعضاء اللجان كل ستة و وزارة المالية عن تعليمات الموازنة الصادرة رورة تنفيذض ب الوزارةنوصي
  .أشهر
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 االعالن عن العروض .٥
 

  متوسط: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
 عنها في الصحف العامة، والذي يخالف التعليمات الصادرة عن اإلعالنخالل زيارتنا، الحظنا ان بعض العروض لم يتم 

 .معدات اتصاالت لتجهيز إبرامه الذي تم ٢٠/٢٠٠٦على سبيل المثال، العقد رقم . للجنة العليا للعقودا
 

 التوصية
 وفقا للتعليمات الصادرة من قبل اللجنة  العروض في الصحف المحلية والدولية جميعنوصي الوزارة باإلعالن والنشر عن

من اجل زيادة فرصة الحصول على عروض ) االنترنت(العالمية  واستخدام موقع الوزارة على الشبكة العليا للعقود
 .تنافسية اكثر
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  الرواتباتكشوفعلى مصادقة ال .٦
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 الرواتب تعد من قبل محاسب الرواتب، ويتم مقارنتها مع الموازنة من قبل قسم اتكشوف أنخالل زيارتنا، الحظنا 
  .مدير عام الدائرة المالية واإلداريةيتم المصادقة عليها من قبل  التدقيق الداخلي ولكن ال

  
  التوصية 

جل تعزيز الرقابة على امن المستويات اإلدارية المناسبة  مصادقة قوائم الرواتب من قبل  مراجعةنوصي بضرورة
  .الرواتب
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  سجل الموجودات الثابتة  .٧
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
في نهاية عام  .٢٠٠٤ منذ عامغير محدث  ثابتةالموجودات لل  قديمسجلب تحتفظحظنا ان الوزارة خالل زيارتنا، ال

دون الرجوع إلى السجل  الجرد الفعلي في نهاية السنة  بناء على نتائج الثابتة للموجودات آخرث سجلا استحدتم ٢٠٠٦
  .القديم

  
 اختالف أو نقص أي اكتشاف وجودات الثابتة القديم يمنعسجل الم إلىالرجوع  دون  الثابتة سجل للموجوداتاستحداثإن 

  . والتحقق منه من قبل الوزارةبيانهينبغي 
  

  التوصية
 الجرد الفعلي  على نتائج باالعتماد وعمل تسوية مع السجل القديم الجديدبتةلموجودات الثالسجل بمراجعة وزارة النوصي 

  .ة للوزارةمن اجل تطبيق رقابة مناسبة على الموجودات الثابت
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   المخازنسجالت  .٨
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 االحتفاظ بسجل للوارد إن، نوالمخز  منة والواردة الصادر للمواد ال تحتفظ بسجل ان الوزارةالحظنا ،خالل زيارتنا

  .ا خالل السنةالتسويات الخاصة به إعداد  وعلى حركة المخزون والصادر المخزني يزيد من فاعلية إجراءات الرقابة
  

  .باإلضافة إلى ذلك، القيام بالجرد دون وجود سجل للمخزون سوف يقلل من االعتماد على نتائج الجرد الفعلي
  

  التوصية 
  . المخزونمن اجل الرقابة المناسبة على حركة  المخزنيلصادر والواردل  بهظافتحاالوبعمل سجل وزارة النوصي 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ةيتسجيل عقود المؤسسات األمريك .٩
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ال يوجد تنسيق كامل إال أنة خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان هناك عدد من العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية 

ان تكاليف تلك العقود لم يتم . ان الوزارة ال تملك أي معلومات حول هذه العقود. بين المؤسسات األمريكية والوزارة
  .ا في السجالت المحاسبية للوزارة حتى هذا التاريختسجيله

  
  . عن العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية وغير المسجلة من قبل الوزارةأمثلة األتي

  
  

  رقم العقد
  قيمة العقد
  دوالر أمريكي

  
  تاريخ اإلحالة

  
  تاريخ االكتمال

DABV٠٤-٠١-C-٢٠٠٥  كانون األول٣١  ٢٠٠٤ حزيران ٢٨  ٩٩٩،٦٥٠  ٣٥٦٥  
  

  التوصية
نوصي بالتنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسات األمريكية من خالل تحديد الية لتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة 

  .بالعقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية من اجل تحديث السجالت المحاسبية للوزارة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  عماروزارة اإلسكان واال
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٧٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 قد المدفوع لإلعتمادات المستنديةالن تسجيل .١
 

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
الحظنا أن قسم االستيراد مسؤول عن فتح االعتمادات لدى المصرف العراقي للتجارة باإلضافة خالل زيارتنا للوزارة، 

أن العمليتين ال يتم . هزينإلى ذلك إصدار كتاب إلى وزارة المالية لدفع المبالغ المستحقة العتمادات المتعاقدين والمج
   .كما أن قسم االستيراد ال يبلغ قسم المحاسبة بأية عملية تتعلق باالعتمادات المستندية. تسجيلها في السجالت المحاسبية

  
  التوصية
ت المستندية من اجل  الوزارة بتطوير إجراءات رقابة مناسبة على عملية تسجيل المعامالت المتعلقة باالعتمادانوصي

  .بشكل مناسب وتحديث السجالت المحاسبة بشكل دوري تسجيلها  منأكدالت
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة الشباب والریاضة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  دفع رواتب الموظفين .١
 

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  

تب والمنظمات المرتبطة بالوزارة توقع وتستلم دفعات الرواان بعض ممثلين النوادي الشبابية خالل زيارتنا، الحظنا 
 الممثلين مخولين  من انللتأكد أي وثائق مؤيدة متوفرة لدى الوزارة أوومع ذلك، ال يوجد تفويض  .بالنيابة عن موظفيها

  .بتحصيل دفعات الرواتب بالنيابة عن الموظفين
  

  التوصية
  

  .الرواتب بالنيابة عن الموظفين الستالمنوصي بان يكون المثلين مخولين بشكل رسمي 
  

 حسابات إلىعملية دفع الرواتب من خالل التحويل البنكي المباشر  تنفيذ بعين االعتبار األخذلوزارة كذلك، نوصي ا
 . المعنيينالموظفين



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 
 عقود الدائرة الهندسية .٢
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
يتم االحتفاظ بها   العالقةذاتالمؤيدة الوثائق باإلضافة إلى  ن عقود الدائرة الهندسيةأ الحظنا ، للوزارةزيارتناخالل 

  . صعوبة الحصول ومراجعة المعلومات المتعلقة بهاإلى أدىمنظمة مما  بطريقة غير
  

  التوصية
المتعلقة بها في ملف واحد، وتنظم هذه المؤيدة  لالحتفاظ بكل عقد مع الوثائق  مناسبنوصي الوزارة بتطوير نظام حفظ

  .الحصول عليها ومراجعتهاالعقود بطريقة مالئمة من اجل تسهيل عملية 
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 المصادقة على وجود تخصيص .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
 قبل أساسيعلى وجود تخصيص كإجراء  والمصادقة بالتأكد الحظنا أن القسم المالي ال يقوم ،خالل زيارتنا للوزارة
  .أي عملية تعاقد دون توفر تخصيص كاف  منعمن اجلالموافقة على الشراء 

  
  وصيةالت

 على الشراء المصادقة عملية سبقي كإجراء  كافيعلى وجود تخصيص والمصادقة بالتأكدنوصي بأن يقوم القسم المالي 
  . الكافيتخصيصال دون توفر لمنع أي عملية تعاقد مصادق عليها

  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   غير مسجلة في سجل الموجودات الثابتةمنح .٤
 

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 في سجل الموجودات يلها تسج يتمنا أن الوزارة استلمت منح من منظمات خارجية، ولكن هذه المنح لمخالل زيارتنا، علم

  .الثابتة
  

  التوصية
 في سجل الموجودات الثابتة وفي السجالت المحاسبية وفقا  المستلمة كمنحالموجوداتجميع  الوزارة بتسجيل نوصي

  .لمعايير المحاسبة الحكومية
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ة البلدیات واالشغال العامةوزار
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   غير مسجلة في سجل الموجودات الثابتةمنح .١
 

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 من )على سبيل المثال حاسبات محمولة (علمنا أن الوزارة استلمت منح، مسؤول المخازنمناقشتنا مع و خالل زيارتنا

  .ات الثابتةهذه المنح لم تسجل في سجل الموجودولكن منظمات خارجية، 
  

  التوصية
في سجل الموجودات الثابتة وفي السجالت المحاسبية وفقا المستلمة كمنح  الموجوداتجميع تسجيل بوزارة ال نوصي

  .المحاسبة الحكوميةلمعايير 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لجان الرواتب  .٢
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

   المالحظة
 بشكل  أعضائهاوال يتم تغيير دائمة الم الرواتب هي لجنةستسؤولة عن امن خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا أن اللجنة الم

  .نصف سنوي حسب تعليمات الموازنة السنوية الصادرة من قبل وزارة المالية
  
  لتوصيةا

ن اجللا أعضاءاستبدال التي تتطلب ن قبل وزارة المالية والموازنة السنوية الصادرة متزام بتعليمات لاالنوصي الوزارة 
  .أشهركل ستة 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ةيتسجيل عقود المؤسسات األمريك .٣
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ال يوجد تنسيق كامل إال أنه خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان هناك عدد من العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية 

ان تكاليف تلك العقود لم يتم . لك أي معلومات حول هذه العقودتان الوزارة ال تم. بين المؤسسات األمريكية والوزارة
  .تسجيلها في السجالت المحاسبية للوزارة حتى هذا التاريخ

  
  . عن العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية وغير المسجلة من قبل الوزارةأمثلة األتي

  
 

  رقم العقد
  قيمة العقد

  دوالر أمريكي
 

  تاريخ اإلحالة
 

  تاريخ االكتمال
W٩١GY٠٦-١-M-٢٠٠٦ أيلول ١٥  ٢٠٠٦ شباط ٣  ٥٠٧,١١٨  ٠٠٠٤  
DFIWAT-٠٦-M-٢٠٠٦ أب ١٥  ٢٠٠٦ أيار ٤  ٦٣,٠٠٠  ٠٠٠١  

  
  التوصية

نوصي بالتنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسات األمريكية من خالل تحديد الية لتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة 
  .الت المحاسبية للوزارةبالعقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية من اجل تحديث السج

  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٨٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وزارة النقل



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  الخاصة بعقد أعمار بناية الوزارة  التعاقديةإلجراءاتا .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
  أمريكي حيث دوالر٧,٨٤٣,٠٠٠ مبلغبوزارة العمار بناية تركية ال مع شركة اتفقت الحظنا أن الوزارة ،خالل زيارتنا

  .يتم اتباع إجراءات الحصول على عروض عن طريق الدعوة العامةن عن طريق دعوة مباشرة ولم ن التعاقد كاأ
  

 الوثائق طلبنا ولكن لم نحصل علىباإلضافة إلى ذلك، . ارة أن العقد بدون تاريخ وغير موقع من قبل الوزنا الحظ،كذلك
  . العقد بتنفيذ إجراءاتوالمستندات الخاصة

  
 الدعوة إتباعالدعوة عن طريق العروض وليس   من الوزارةالعليا للعقود التي تتطلبات اللجنة هذا اإلجراء يخالف تعليم

  .المباشرة
  

  التوصية
عروض لجميع  دعوة من اجل الحصول على وإصدار شكل مناسبب  اللجنة العليا للعقود تعليماتنوصي الوزارة إتباع

  .العقود
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ةيتسجيل عقود المؤسسات األمريك .٢
  

  عالي: خاطرةمستوى الم
  

  المالحظة
ال يوجد تنسيق كامل إال انه خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان هناك عدد من العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية 

ان تكاليف تلك العقود لم يتم . ان الوزارة ال تملك أي معلومات حول هذه العقود. بين المؤسسات األمريكية والوزارة
  .الت المحاسبية للوزارة حتى هذا التاريختسجيلها في السج

  
  . عن العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية وغير المسجلة من قبل الوزارةأمثلة األتي

  
 

  رقم العقد
  قيمة العقد

  دوالر أمريكي
 

  تاريخ اإلحالة
 

  تاريخ االكتمال
DABV٠٤-٠١-C-٢٠٠٦ تشرين األول ١  ٢٠٠٤ حزيران ٢٨  ١,٣٣١,٤٠٠  ٣٥٦٩  
FA٠٤-٨٩٠٣-D-٢٠٠٦ كانون الثاني ١  ٢٠٠٤ تموز ٣  ١,٦٧١,٣٧٦  ٨٦٨١  

  
  التوصية

نوصي بالتنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسات األمريكية من خالل تحديد الية لتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة 
  .بالعقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية من اجل تحديث السجالت المحاسبية للوزارة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تأمينات خطابات االعتمادات القديمة .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
   .)JP Morgan(خطابات االعتمادات المفتوحة لدى بنك القديمة عن   القائمة التأميناتأرصدةالحظنا ان هناك عدد من 

  
 JP( وفقا لكتاب التأييد المستلم من بنك ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة

Morgan.(  
  

 
 

  رقم االعتماد

 
 

  الوزارة

 
  مبلغ االعتماد

  أمريكيدوالر 

 
  لقائمالمبلغ ا
  أمريكيدوالر 

 
تاريخ فتح 
  االعتماد

 
انتهاء تاريخ 
  ادماالعت

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  ٤/٥/٢٠٠٦  ٣٠/١/٢٠٠٦  ٢٤/٢/٢٠٠٥  ١٠٠,٧٠٠  ١,٩٥٠,٠٠٠  النقل  ١٦٣١/٢٠٠٥
  ٣/٣/٢٠٠٦  ٣١/١/٢٠٠٦  ١٢/٥/٢٠٠٥  ٦٧٣,٦٥٠  ٤,٤٩١,٠٠٠  النقل  ١٦٣٢/٢٠٠٥
  ١٢/٥/٢٠٠٥  ٣١/٨/٢٠٠٥  ٣١/٣/٢٠٠٥  ٥,٢٦١,٠٤١  ١٤,٠٦٦,٦٦٦  النقل  ١٦٥٠/٢٠٠٦

  
  

  التوصية
تحليل الحالة الحالية لكل التأمينات النقدية القائمة لخطابات  بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة ب الوزارةنوصي
 . القديمةالقائمة كل األرصدة معالجة و ومتابعةاتاالعتماد

  
  . مع المصرف العراقي للتجارة للتأكد من تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسبلمتابعةباوزارة ال نوصي ،كذلك
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجتماعیةان ووزارة العمل والشؤ
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 
  الوثائق المؤيدة .١
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
 الموجودات الثابتة ال/ ن ومخزمشتريات الموجودات في سجل الظنا ان الموظف المسؤول عن تسجيل خالل زيارتنا، الح

  . القائمة المتعلقة بشراء الموجودات من قسم المحاسبةم نسخة منستاليقوم با
  

  التوصية
م المحاسبة بتزويد الشخص المسؤول عن تحديث سجل الموجودات الثابتة بنسخة من القائمة لجميع مشتريات نوصي قس

  .الموجودات الثابتة
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   الجرد الفعلي للموجودات الثابتة .٢
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  .٢٠٠٦هاية عام ، الحظنا ان الوزارة ال تقوم بعمل جرد فعلي للموجودات الثابتة في نالل زيارتناخ
  

  التوصية 
من اجل المحافظة على دوري  أساسالوزارة بالقيام بجرد فعلي مستقل للموجودات الثابتة في نهاية السنة وعلى نوصي 

  .دقة تقارير الموجودات الثابتة من والتأكدالموجودات 
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اوالتكنولوجیوزارة العلوم 



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 األداءكفالة حسن  .١
  

  متوسط :مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 بمبلغ  بمعدات وأجهزة مختبريةلتجهيز الوزارة  أمريكيةتعاقدت مع شركة  الوزارةالحظنا ان ،زيارتناخالل 

  دوالر١,٢٠٦,١٩٠، تم دفع المبلغ المستحق المتبقي للشركة والبالغ ٢٠٠٤ آب ٢١  في أمريكي دوالر١,٢٣٣,٠٩٨
 من مبلغ العقد% ٥البالغة كفالة حسن األداء شرط   لم تتضمن العقدان شروط. ٢٠٠٦ األولكانون  ٢٦بتاريخ  أمريكي

  .  التجهيز المحليةلتعليمات خطاب ضمان كما هو مطلوب وفقا أو على شكل صك مصدق إماالذي يكون 
  

 في  دوالر أمريكي٥٤٨,٧٢١ بمبلغ ريهمختبأجهزة لشراء أخرى  ا ان الوزارة تعاقدت مع شركة أمريكيةكذلك الحظن
 كانون األول ٢٦ دوالر أمريكي بتاريخ ٤٣٥,٠٠٠ ةللشركة والبالغ األخيرةالدفعة دفع قامت الوزارة ب. ٢٠٠٤موز  ت١٣

  . العقدمبلغمن % ٥ البالغة األداءكفالة حسن  منتضتلم كذلك شروط العقد . ٢٠٠٦
  

  التوصية
من قيمة العقد اما % ٥سن األداء البالغة كفالة حالحصول على لضمان   المحليةالتجهيز بتعليمات لتزاماالوزارة النوصي 

  . خطاب ضمانأوعلى شكل صك مصدق 
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  الجرد الفعلي للموجودات الثابتة .٢
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ جرد فعلي للموجودات الثابتة للسنة المنتهية في لم تقم بعملخالل زيارتنا، الحظنا ان الوزارة 

  
  التوصية

صي الوزارة بالقيام بجرد فعلي للموجودات الثابتة للسنة المنتهية، من اجل المحافظة على الموجودات لضمان دقة نو
  . عن الموجودات الثابتة المعدةالتقارير

  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -٩٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وزارة الدفاع
 



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   والطعامالصيانة عقود  .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
إلى الوحدات ) تنظيف وغسيل(خدمات صيانة و  طعاماع تعاقدت مع مقاولين لتقديمن وزارة الدفأالحظنا ، زيارتناخالل 

 على أساس عدد األشخاص في الوحدات العسكرية مضروبا د تعتمدقالع شروط. لمدن المختلفة من العراقالعسكرية في ا
  .كل وجبة طعامفي سعر 

  
 ه وحد كل في لدفع فواتير المجهزينكأساسدم  المستخاألشخاص عدد لتأكيد  كافيةوثائق مؤيدة وجود حظنا عدمال

  . وجبات الطعام المستلمة والمسجلة بشكل دقيقأساس على عسكرية
  

ان  من التأكد مسؤوليتها في كل وحدة عسكرية هو األولىاللجنة . ، قررت وزارة الدفاع تشكيل لجنتين٢٠٠٦خالل عام 
 عدد تأكيدفمسؤوليتها اما اللجنة الثانية . بشكل صحيح ه في كل وحدة عسكرية تم تسجيللألشخاصالعدد االجمالي 

 األشخاص على سجالت الرواتب في مركز الوزارة الرئيسي مطابق مع عدد باالعتماد في كل وحدة عسكرية األشخاص
  .األولىفي الوحدات العسكرية والتي تم المصادقة عليها من قبل اللجنة 

  
  التوصية

 في قوائم الطعام لكل وحدة عسكرية وسجالت األشخاصجميع االختالفات بين عدد نوصي االستمرار بالعمل لضمان ان 
  . العليا في الوزارةاإلدارةرواتب الوزارة والتي تم التحقق والمصادقة عليها من قبل 

  
  
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   األمريكيةتسجيل عقود الوكاالت   .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
 مع  لم يتم تنسيقهااألمريكية المؤسسات من قبل المدارةظنا ان العديد من العقود  الح،ة الدفاعمن خالل زيارتنا لوزار

تستطيع   لم فان الوزارةبالتاليوا اي معلومات تتعلق بهذه العقود  كما ان الوزارة ليس لديهالوزارة والمؤسسات األمريكية
  .هذه العقود في سجالتها المحاسبيةتسجيل 

  
  . لم يتم تسجيلها من قبل الوزارة والتياألمريكية المؤسساتي نظمت من قبل  على العقود التأمثلة واألتي

  
 

  رقم العقد
قيمة العقد بالدوالر 

  األمريكي
 
  اإلحالةتاريخ 

 
  تاريخ االنجاز

FA٠٤-٨٩٠٣-D-٠٦ – كانون الثاني – ١٥  ٠٤ -حزيران-٢٥  ٤٢،٥١٣٢٣٧ ٨٦٩٠  
DABV٠٣-٠١-D-غير متوفر  ٠٤ -  آذار – ٠٥  ٢٥٤،٩٠٤ ٠٠٠١  

  
  التوصية 

 الية لتبادل المعلومات إقرارنوصي بالمحافظة على استمرارية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات األمريكية من خالل 
  .ثها في سجالت الوزارات المحاسبيةوالوثائق المتعلقة بالعقود المعدة من قبل المؤسسات األمريكية لكي يتم تحدي



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وزارة الزراعة
  

  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 ينات خطابات االعتمادات القديمةتأم .١
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 JP(خطابات االعتمادات المفتوحة لدى بنك عن   القائمة القديمة النقدية التأميناتأرصدة هناك عدد من أنالحظنا 

Morgan.(  
  

 JP(لتأييد المستلم من بنك  وفقا لكتاب ا٢٠٠٦ كانون األول ٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة
Morgan.(  

  
 
  

  رقم االعتماد

 
  

  الوزارة

 
  مبلغ االعتماد
  دوالر أمريكي

 
  لقائمالمبلغ ا

  دوالر أمريكي

 
تاريخ فتح 
  االعتماد

 
انتهاء تاريخ 
  مادتاالع

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  دفعاتال توجد   ٢٠/١٠/٢٠٠٦  ١٩/٢/٢٠٠٥  ٦١٥,٢٨٤  ٦١٥,٢٨٤  الزراعة  ١٣١٦/٢٠٠٤
  ال توجد دفعات  ١/٩/٢٠٠٥  ١/٢/٢٠٠٥  ٣,٩٠٠,٠٠٠  ٣,٩٠٠,٠٠٠  الزراعة  ١٤٥٣/٢٠٠٤
  ٣١/٣/٢٠٠٥  ٢٨/٢/٢٠٠٥  ١٥/٩/٢٠٠٤  ١٨٤,٣٥٥  ١,١٥٢,٠٠٠  الزراعة  ٦٧٥/٢٠٠٤
  ال توجد دفعات  ١٤/٦/٢٠٠٥  ٢/٩/٢٠٠٤  ١٤٢,٥٠٠  ١٤٢,٥٠٠  الزراعة  ٦٨٠/٢٠٠٤
  ال توجد دفعات  ٢٠/١٠/٢٠٠٦  ١٩/٢/٢٠٠٥  ٦١٥,٢٨٤  ٦١٥,٢٨٤  الزراعة  ١٣١٦/٢٠٠٤

  
  

  التوصية
التأمينات النقدية القائمة لكافة الحالي الوضع نوصي وزارة الزراعة بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة بتحليل 

 . القديمةالقائمة كل األرصدة معالجةلخطابات االعتماد و
  

  .من تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسبالمصرف العراقي للتجارة للتأكد بالمتابعة مع وزارة الكذلك نوصي 
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لموجودات الثابتةسجل ا .١
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  . تعريفية لكل موجودأرقامالحظنا ان سجل الموجودات الثابتة ال يتضمن 

  
ة من تتبع اثر كل بند في سجل الموجودات الثابتة ويحسن من المسائلة تخصيص رقم تعريفي لكل موجود يمكن الوزار

  .باإلضافة إلى ذلك، هذا سوف يسهل من عملية التحقق المادي للموجودات الثابتة. فيما يتعلق بالموجودات الثابتة
  

  ةالتوصيـ
م التعريفية في سجل الموجودات نوصي بتخصيص أرقام تعريفية لكل بند من بنود الموجودات الثابتة، وتسجيل هذه األرقا

  .الثابتة



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  تسوية الحركات مع الجامعات التابعة .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
مل على إعداد تسوية شهرية لسجالتها مع سجالت الجامعات التابعة لها خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان الوزارة ال تع

  .اد عقود االستيروأرصدةلتسوية خطابات االعتماد 
  

 التابعة بشكل الجامعاتإن ذلك يؤدي إلى وجود مبالغ عالقة ال يتم العمل على اكتشافها، إصدار تقارير بها وتسويتها مع 
  .دوري، مما يؤدي إلى ضعف في الرقابة على مصاريف الجامعات

  
  التوصية

ها والمصادقة عليها من قبل نوصي الوزارة بتحضير تسوية دورية مع الجامعات التابعة، والتي يجب ان يتم مراجعت
  .المستويات المناسبة في الوزارة والجامعات التابعة لها
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   والمعادنوزارة الصناعة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لموجودات الثابتةسجل ا .١
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  . لكل موجودتعريفية أرقامل الموجودات الثابتة ال يتضمن الحظنا ان سج

  
 لكل موجود يمكن الوزارة من تتبع اثر كل بند في سجل الموجودات الثابتة ويحسن من المسائلة تخصيص رقم تعريفي

  .باإلضافة إلى ذلك، هذا سوف يسهل من عملية التحقق المادي للموجودات الثابتة. فيما يتعلق بالموجودات الثابتة
  

  ةالتوصيـ
 في سجل الموجودات ة، وتسجيل هذه األرقام التعريفيةبتنوصي بتخصيص أرقام تعريفية لكل بند من بنود الموجودات الثا

  .الثابتة



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٠٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
 األمريكيةتسجيل دفعات المؤسسات  .٢

  
  عالي: مستوى المخاطرة

  
 المالحظة

 ةيريكــاألمات ــبل المؤسسـار منفذة من قـعمااريع إعادة ــنا وجود مشـلوزارة، الحظلا ـخالل زيارتن
(U.S. Agencies) كتاب وزارة إن ذلك تم اإلشارة الية في .يق بين هذه المؤسسات والوزارةأنه ال يتم التنس إال 

 استشارة والذي يوضح فيه عدم األمريكية المؤسسات إلى الموجه ٢٠٠٦ حزيران ١٨ في ١٠٥الصناعة والمعادن رقم 
  .الوزارة مشاريععمار وتطوير االوزارة في جميع مراحل إعادة 

  
 التوصية

عن طريق تحديد آلية  (U.S. Agencies) األمريكيةالمؤسسات ق مستمر بين الوزارة ونوصي بان يكون هناك تنسي
لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالمشاريع المدارة من قبل المؤسسات األمريكية ليتم تسجيلها ضمن السجالت 

  .مريكيةضمان الحصول على أفضل نوعية للخدمات المقدمة من المؤسسات األالمحاسبية للوزارة و
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تأمينات خطابات االعتمادات القديمة .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 JP( القائمة القديمة عن خطابات االعتمادات المفتوحة لدى بنك  النقدية التأميناتأرصدةالحظنا ان هناك عدد من 

Morgan.(  
  

 JP( وفقا لكتاب التأييد المستلم من بنك ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة
Morgan.(  

  
  
  

  رقم االعتماد

  
  

  الوزارة

  
  مبلغ االعتماد

  أمريكيدوالر 

  
  لقائمالمبلغ ا
  أمريكيدوالر 

  
تاريخ فتح 
  االعتماد

  
انتهاء تاريخ 
  ادتماالع

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  ١٤/٧/٢٠٠٤  ١٥/٧/٢٠٠٤  ٢٥/١/٢٠٠٤  ٩,٠٩٨  ٢٢٧,٥٧٠  الصناعة والمعادن  ١٩٤/٢٠٠٣
  ١/٨/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٥  ١٧/٢/٢٠٠٤  ١٣,٩١٣  ١٠٥,٤٠٠  الصناعة والمعادن  ١٩٦/٢٠٠٣
  ١٧/٦/٢٠٠٥  ٢٨/٢/٢٠٠٥  ١٠/٣/٢٠٠٤  ١٩,٣٧٠  ١٦٣,٣٣٣  الصناعة والمعادن  ٢٤٧/٢٠٠٤
  ٢/١١/٢٠٠٥  ٢٨/٢/٢٠٠٥  ٩/٦/٢٠٠٤  ٢٤,١٧٨  ٢٦١,٠٥٢  الصناعة والمعادن  ٢٦٤/٢٠٠٤
  ال توجد دفعات  ١٠/٤/٢٠٠٥  ١٠/١/٢٠٠٥  ١,٦٠٨,٥٩٧  ١,٦٠٨,٥٩٧  معادنالصناعة وال  ١١٤٣/٢٠٠٤
  ال توجد دفعات  ٢٢/٦/٢٠٠٥  ٤/٩/٢٠٠٤  ٢٣٩,٣٥٠  ٢٣٩,٣٥٠  الصناعة والمعادن  ٤٩٤/٢٠٠٤

  
  

  التوصية
 التأمينات النقدية القائمة لخطابات الوضع الحالي لكافةنوصي الوزارة بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة بتحليل 

 . كل األرصدة القائمة القديمةمعالجةالعتماد وا
  

  .كذلك نوصي الوزارة بالمتابعة مع المصرف العراقي للتجارة للتأكد من تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسب



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  التخطیطوزارة 



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لموجودات الثابتةسجل ا .١
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  . تعريفية لكل موجودأرقام الثابتة ال يتضمن الحظنا ان سجل الموجودات

  
تخصيص رقم تعريفي لكل موجود يمكن الوزارة من تتبع اثر كل بند في سجل الموجودات الثابتة ويحسن من المسائلة 

  .باإلضافة إلى ذلك، هذا سوف يسهل من عملية التحقق المادي للموجودات الثابتة. فيما يتعلق بالموجودات الثابتة
  

  ةيالتوص
نوصي بتخصيص أرقام تعريفية لكل بند من بنود الموجودات الثابتة، وتسجيل هذه األرقام التعريفية في سجل الموجودات 

  .الثابتة



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  عقود التجهيزمتابعة .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
يتم  لم  الحظنا أنه. دوالر أمريكي١٨٥,٠٠٠ من شركة عراقية بمبلغ مولد كهرباء بشراءلعقد الخاص ا مراجعةخالل 

قررت الوزارة إنهاء العقد مع الشركة وتوقيع   الحقاً لذلك،.في عملية تجهيز وتركيب المولدااللتزام من قبل الشركة 
ار ـ دين٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠لغ ببم  الكهربائيدـات المولـس مواصفـز نفـ لتجهيأخرىة ـركة عراقيـد مع شـعق

  ). دوالر أمريكي٢٥٦,٦٦٧ما يعادل (ي ـعراق
  

من قيمة العقد % ١ يشير إلى وجوب احتساب غرامات تاخيرية قدرها األولىعلى الرغم من أن العقد المبرم مع الشركة 
التي تبين في حالة عدم التزام الطرف المجهز ) ٨( من تاريخ العقد، وكذلك الفقرة أسبوعينعن كل يوم تأخير بعد مرور 

ال تدفع ان  متعهد اخر على حسابه ويتحمل فرق األسعار، وإلىإحالته بشروط العقد يحق للوزارة سحب العمل منه و
اال أن الوزارة لم .  أية مبالغ اذا كانت أسعار اإلحالة أقل من السعر المقدم من قبل المتعهد الثانياألولالوزارة  للمتعهد 

 ٧١,٦٦٧ما يعادل (عراقي  دينار ١٠٧,٥٠٠,٠٠٠تقوم بأية دعوى ضد الشركة علما أن فرق السعر بين العقدين هو 
  ).أمريكيدوالر 

  
 التوصية
  . مع المجهز التعاقديةها بمتابعة حقوق الوزارةنوصي

  
  .النوع المجهزين لنفس أسعار بين  الكبيرالفرقسبب في التحقق  نوصي ،كذلك
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 ة مصفحتينعقد شراء سيار .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  : التاليالحظنا ةصفحين متشراء سيارمراجعتنا لعقد  خالل

 نوع  لم تتضمن المواصفات تحديد حيث، الوزارة بتحديد المواصفات الفنية المطلوبة بشكل تفصيليلم تقم •
 السيارتين التي تم شراءهما كانت مصفحة بشكل جزئي ولم تكن حسب احتياج  إن لذلك،نتيجةً .التصفيح
  .الوزارة

 . العقدمبلغمن % ٥  بقيمةداء من الموردكفالة حسن أالحصول على لم يتم  •
 ١٨اريخ ـبتاستملت السيارتين   الوزارة، في حين ان٢٠٠٦اني ـرين الثـ تش١٧بتاريخ توقيع العقد  تم •

 ، أي قبل توقيع العقد٢٠٠٦ األولتشرين 
 

  التوصية
 درة مناص الالتعليماتطلب الشراء وذلك لضمان تطبيق يضاح التفاصيل الفنية الدقيقة في  بضرورة إ الوزارةنوصي

  .لضمان حقوق الوزارة  وذلكاألداءبتعليمات كفالة حسن  خاصة بما يتعلق ،ءا مجلس الوزراللجنة العليا للعقود في
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وزارة الموارد المائیة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 لوثائق المؤيدة للعقودا .١
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
حص عقود مركز إنعاش االهوار، حيث أن الوثائق المؤيدة موجودة خالل زيارتنا لوزارة الموارد المائية لم نتمكن من ف

  .لدى المركز
  

  التوصية
وذلك  والخاصة بالشركات والمؤسسات التابعة للوزارة في مبنى الوزارة ، للعقوداألصلية الوثائق  نسخة مننوصي بحفظ

  .لتكون هذه النسخة موجودة لدى الوزارة عند طلبها
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ةياألمريكتسجيل عقود المؤسسات  .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
كامل التنسيق ال والتي ال يتمخالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان هناك عدد من العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية 

لعقود  ان الوزارة ال تملك أي معلومات حول هذه ا نتيجة لذلك،. بخصوص هذه العقودبين المؤسسات األمريكية والوزارة
  .تكاليف تلك العقود لم يتم تسجيلها في السجالت المحاسبية للوزارةو
  

  . عن العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية وغير المسجلة من قبل الوزارةأمثلة األتي
  

  
  رقم العقد

  قيمة العقد
  دوالر أمريكي

  
  تاريخ اإلحالة

  
  تاريخ االكتمال

W٩١٤NS-٠٤-D-٢٠٠٦ نيسان ٣٠  ٢٠٠٤سان  ني١  ٤٦,٧٨١,٧٥٤  ٠٠٠٧  
DABV٠٤-٠١-M-٢٠٠٥ تموز ٥١  ٢٠٠٤ حزيران ٢٧  ١,٨٧٦,٨٤٥  ٠١٦٩  
DABV٠٤-٠١-M-٢٠٠٥ أب ١٢  ٢٠٠٤ نيسان ٢٢  ٣١٧,٣٧٥  ٥١٤٥  

  
  التوصية

نوصي بالتنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسات األمريكية من خالل تحديد الية لتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة 
  .شكل دوريب المدارة من قبل المؤسسات األمريكية من اجل تحديث السجالت المحاسبية للوزارةبالعقود 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لجان الرواتب .٣
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
دفع وتوزيع رواتب ل وجود لجنة واحدة لعملية استالم النقد المسحوب من المصرف خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا

  . ودفع الرواتب النقل خسارة النقد عند عمليةزيد من خطورةت عمليةهذه ال ان .الموظفين
  

  التوصية
 عملية دفع الرواتب عن طريق  بعين االعتباراألخذكذلك، نوصي الوزارة .  بعمل فصل مناسب للمهامنوصي الوزارة،

  .قدي للرواتبالتحويالت إلى الحساب الشخصي لكل موظف من اجل تجنب المخاطر التي قد تنجم عن عملية الدفع الن
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١١٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وزارة الداخلیة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   مبنى الوزارة المتعلقة بتوسيعإجراءات التعاقد .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
خالل زيارتنا إلى وزارة الداخلية الحظنا أن الوزارة تعاقدت مع شركة عراقية للمقاوالت إلنشاء األبنية الملحقة بالوزارة 

ريخ ، بتا)٢٠٠٦ / ٢/ بغداد (قم العقد ، ر) دوالر أمريكي٣,٨٩٠,٤٠٤ما يعادل (دينار عراقي  ٥,٧٤٤,٦٩٠,٦٠٠بمبلغ 
  :، تم مالحظة األمور التالية٢٠٠٦ أيار ١٥
  
عدم وجود التخصيص الكافي باإلضافة إلى في مجلس الوزراء العليا للعقود اللجنة   منالمصادقة على العقدلم يتم  −

 كانون األول ٢١ريخ ا بت٧/٣/٣/١/١٨٠٥٠تاب مجلس الوزراء رقم ش ل حسب كضمن الموازنة التقديرية 
٢٠٠٦. 

 
 عرض الشركة جتم إدرا ، لم يتم توقيعه من قبل رئيس اللجنة٢٠٠٥ آذار ١٣ريخ تقرير لجنة فتح العطاءات بتا −

 . للشركةسيسالتأشهادة  ولم ترفق األداءكفالة حسن  كونها لم تقدم ، الشركات غير المستوفية للشروط قائمةضمن
  
 دينار عراقي، في حين إن المبلغ ٥,٤٥٠,٢٣٨,٥٠٠ والبالغ ةًً في العقد بين المبلغ المكتوب كتاباختالفيوجد  −

 . دينار عراقي٥,٧٥٠,٢٣٨,٥٠٠المكتوب باألرقام هو 
  
  

  التوصية
لى موافقة مجلس وضمان الحصول ع  بتعليمات وإرشادات الموازنة السنوية لوزارة الماليةااللتزامنوصي الوزارة 

  .العقود التي تزيد قيمتها عن صالحية الوزارة على الوزراء 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ةيتسجيل عقود المؤسسات األمريك .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ال يوجد تنسيق كامل إال أنه خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان هناك عدد من العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية 

ان تكاليف تلك العقود لم يتم . ان الوزارة ال تملك أي معلومات حول هذه العقود. سسات األمريكية والوزارةبين المؤ
  .تسجيلها في السجالت المحاسبية للوزارة

  
  . عن العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية وغير المسجلة من قبل الوزارةأمثلة األتي

  
  

  رقم العقد
  قيمة العقد
  كيدوالر أمري

  
  تاريخ اإلحالة

  
  تاريخ االكتمال

DABV٠٤-٠١-C-٢٠٠٧ كانون الثاني ٣١  ٢٠٠٤ تموز ٣  ٧٠,٥٦٤,١٦٦  ٩٠٢٢  
N٠٤-٦٢٤٧٠-C-٢٠٠٦ نيسان ٢٤  ٢٠٠٥ أيار ٢٠  ٦٣,٦٣٣  ٤٧١٧  

  
  التوصية

 المتعلقة نوصي بالتنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسات األمريكية من خالل تحديد الية لتبادل المعلومات والوثائق
  . بشكل دوريبالعقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية من اجل تحديث السجالت المحاسبية للوزارة

  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  توزيع الموازنة .٣
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 س إجمالي لكل نوع من اإليرادات والمصروفات خاللاخالل زيارتنا الحظنا ان وزارة الداخلية تعد الموازنة على أس

 شهر وذلك حسب ما هو ١٢، لم تعمل الوزارة على توزيع مبالغ الموازنة التقديرية المصادق عليها على ٢٠٠٦عام 
  .مطلوب في تعليمات الموازنة

  
  التوصية
وإعداد تحليل . بتوزيع الموازنة على اثني عشر شهر للسنة لتعزيز عملية الرقابة على الموازنةتقوم الوزارة  بأن نوصي

 التحقق منه وفي حالة وجود أي انحراف جوهري ينبغيوالموازنة التقديرية  بين المصاريف الفعلية  الشهريةلالنحرافات
  .متابعتهو
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وزارة الصحة
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لعقود التجهيزالوثائق المؤيدة  .١
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 مثال .المؤيدة الضرورية بعض الوثائق ين ال تتضمن مع المجهزملفات العقود زيارتنا للوزارة، الحظنا ان من خالل

 لبعض أمثلة نسخة من اإلعالن، والوثائق التي تثبت إن مبلغ العقد من ضمن التخصيصات واآلتي ،ذلك، طلب الشراء
  .العقود

  
  الوثائق والمستندات غير الموجودة  رقم العقد  نوع العقد

  عالن، نسخة من االطلب الشراء  ٦٠٧/٢٠٠٦/٧٧  شراء خارجي
 

  شراء خارجي
 

٦٠٨/٢٠٠٦/٧٧  
ان مبلغ العقد ب  الوثائق المؤيدة ، نسخة من االعالن،طلب الشراء

  من ضمن التخصيصات
 

  شراء خارجي
 

١٨٠/٢٠٠٦/٤٠  
ان مبلغ العقد من ب  الوثائق المؤيدة، نسخة من االعالن،طلب الشراء

  ضمن التخصيصات
  
  

  التوصية
نسخ من جميع والحصول على عقد في ملف واحد، بكل الخاصة المؤيدة وثائق  ال جميعنوصي الوزارة  بضرورة حفظ

  .كل عقد وحفظها في مكان واحدة لتسهيل عملية تدقيقها ومراجعتهال المصادقات والمذكرات الداخلية واألوامر
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   لعقود التجهيزكفالة حسن األداء .٢
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 اللجنة العليا للعقود فيما يتعلق بالتأمينات تعليمات بااللتزام عدمبعض حاالت هناك   انالحظنا ،من خالل زيارتنا للوزارة

  لبعضأمثلة واألتي، عند استالم عروضهم ينمجهز قبل المن تقديمها التي يجب ، العقدمن مبلغ% ٣ البالغة األولية
  :لعقد من مبلغ امن المجهزين أولية تأمينات استالم التي لم يتمحاالت ال
  

  قيمة العقد   رقم العقد  نوع العقد
  األمريكيدوالر 

   ٣,١٢٠,٠٠٠  ٦٠/٢٠٠٦/٤٠  شراء خارجي
  ٧٩٦,٥٤٠  ٤٠/٢٠٠٦/١٧٩  شراء خارجي

  
  

  :التوصية
% ٣ األولية البالغة التأميناتلضمان الحصول على وزارة االلتزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للعقود النوصي 

  . العقد عن كل عطاء مشارك سعرإجماليمن 
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  قداعتالو عملية الشراءالتأخر في  .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 :على سبيل المثال العقود اآلتيةعملية الشراء والتعاقد لبعض العقود، ر في  أن هناك تأخ الحظنا،زيارتنامن خالل 

  
 ١١ بتاريخركة العامة لتسويق األدوية لشل  تم المصادقة على طلب الشراء، حيث٩١- ٢٠٠٤-٨٥-Dالعقد رقم  •

  .٢٠٠٦ تشرين األول ١٩ العقد في  توقيع تمبينما ،٢٠٠٥تموز 
  

، ٢٠٠٥ أيلول ٢٠ بتاريخ  الشراء، حيث كان تاريخ توصية اللجنة االستيرادية على قرار٦٠/٢٠٠٦/٤٠العقد رقم  •
 توقيع العقد ومن ثم ،٢٠٠٦ أيلول ١٢ بتاريخ  العامة لمجلس الوزراءاألمانة من قبل بينما تمت المصادقة على العقد

  .٢٠٠٦ تشرين الثاني ١بتاريخ 
  

  المتعلق بالعقدفتح خطاب االعتمادبينما تم  ٢٠٠٥ كانون األول ٨ تم توقيع العقد بتاريخ ٤٨١/٢٠٠٦/٤٠العقد رقم  •
كذلك، الحظنا ان  .٢٠٠٧ كانون الثاني ١٨ بتاريخ ة المشترا الموادتم استالم و٢٠٠٦تشرين األول  ١٥بتاريخ 

من قيمة % ٨٠ عملية تسديد لتأكيد من المصرف العراقي للتجارة يؤكد استالم الدفعات إشعارالوزارة لم تستلم 
  .الشحنات

  
  

  :التوصية
 التأخر أسبابنوصي الوزارة بعمل دراسة لعملية الشراء والتعاقد الحالية من اجل متابعة التقدم في حالة العقود وتحديد 

 من تنفيذ الموازنة السنوية للوزارة في والتأكد بعين االعتبار زيادة كفاءة قسم التعاقد والشراء األخذيع العقود مع في توق
 .الوقت المناسب
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تأمينات خطابات االعتمادات القديمة .٤
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  ).JP Morgan(ت االعتمادات المفتوحة لدى بنك خطابا القائمة النقدية عن  التأميناتأرصدةالحظنا ان هناك عدد من 

  
 JP( وفقا لكتاب التأييد المستلم من بنك ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة

Morgan.(  
  

  
  رقم االعتماد

  
  الوزارة

  
  مبلغ االعتماد

  أمريكيدوالر 

  
  لقائمالمبلغ ا
  أمريكيدوالر 

  
تاريخ فتح 
  االعتماد

  
انتهاء تاريخ 
  مادتاالع

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  ٢٩/١٢/٢٠٠٤  ٢٨/٤/٢٠٠٤  ١٩/١/٢٠٠٤  ١٨١,٨١١  ١,٣٥٠,٠٠٠  الصحة  ١٦٠/٢٠٠٣
  ٥/٦/٢٠٠٥  ١/٤/٢٠٠٥  ١٦/١٢/٢٠٠٤  ٣٧٤,٠٩١  ١,٨٧٠,٤٥٧  الصحة  ١٢٢٢/٢٠٠٤
  ١٣/١٠/٢٠٠٥  ٢٨/١١/٢٠٠٥  ٢٨/٢/٢٠٠٥  ٦٩,٢٧٦  ١٤٥,٠٤٠  الصحة  ١٣٤٥/٢٠٠٤

  
  

  صيةالتو
التأمينات النقدية القائمة لخطابات لكافة الحالي الوضع وزارة بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة بتحليل النوصي 

 . كل األرصدة  القديمةمعالجةاالعتماد و
  

  . مع المصرف العراقي للتجارة للتأكد من تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسببالمتابعةوزارة الكذلك نوصي 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  متابعة تخصصيات خطابات االعتماد الخاصة بالوزارة .٥
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
 إلىاالعتماد لكل وزارة وترسل هذه الموافقة خطابات  ل على التخصيص الممنوحالمصادقةأن وزارة المالية تعمل على 

 الوزارات بعد ذلك بفتح خطابات اعتماداتها بناء على هذه الموافقة، تقوم. تلك الوزارات وإلى البنك المركزي العراقي
  .لدى المصرف العراقي للتجارة

  
مما يبين ان الوزارة ال .  طلبات تتجاوز التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة الماليةأصدرتالحظنا ان الوزارة 

 تلك التخصصيات والرصيد تحتفظ بسجالت كافية تبين التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة المالية والمدفوع من
  .المتبقي

  
  .وزارة التي تزيد على تخصيصها الدفع الصادرة من قبل الأوامراألمثلة التالية تبين 

  
 
  

  رقم الكتاب

  
رقم خطاب 
  االعتماد

 
  

  الجهة الفاتحة لالعتماد

المبالغ 
المطلوب 
  تحويله

  
التخصيص 
  المتاح

٢١٥٨/١/٥ on 
 لتسويق األدوية الشركة العامة  ٤٠٧٠/٢٠٠٦  ٢٣/١٢/٢٠٠٦

  والمستلزمات الطبية
١٠٥,٨٤٠ 

  
٣٣,٦٠٠ 

  
  

  التوصية
  

نوصي الوزارة على إعداد نظام مراقبة رسمي موثق على التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة المالية والمبالغ 
  . الطلبات التي تتجاوز التخصيصات اكتشافأوالمدفوعة والرصيد المتبقي لمنع 

  
  .لى أي تجاوز في التخصيصات يجب ان يكون موثق بشكل رسمي ومصادق علية من سلطة مخولةاذا تمت المصادقة ع
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٢٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ةيتسجيل عقود المؤسسات األمريك .٦
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
ال يوجد تنسيق كامل إال أنه خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان هناك عدد من العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية 

ان تكاليف تلك العقود لم يتم . ان الوزارة ال تملك أي معلومات حول هذه العقود. ن المؤسسات األمريكية والوزارةبي
  .تسجيلها في السجالت المحاسبية للوزارة حتى هذا التاريخ

  
  . عن العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية وغير المسجلة من قبل الوزارةأمثلة األتي

  
  

  رقم العقد
  قيمة العقد
  دوالر أمريكي

  
  تاريخ اإلحالة

  
  تاريخ االكتمال

DABV٠٤-٠١-C-٢٠٠٧ كانون الثاني ١١  ٢٠٠٤ حزيران ١٩ ٢٦٣,٨٨٧  ٣٤٩٢  
DABV٠٤-٠١-C-٢٠٠٧ كانون الثاني ١١  ٢٠٠٤ حزيران ٢٨  ٢٥١,٠٥٨  ٣٥٧٦  

  
  التوصية

د الية لتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة نوصي بالتنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسات األمريكية من خالل تحدي
  .بالعقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية من اجل تحديث السجالت المحاسبية للوزارة
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  

  
 
 
 
  
  
  
  
 
 

  وزارة التجارة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  توزيع التخصيصات من قبل مركز الوزارة على الشركات التابعة لها .١
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

 المالحظة
توزيع التخصيص يتعلق ب  فيماة لهاتنسيق بين مركز الوزارة والشركات التابعال ضعف الحظنا ،رتنازيامن خالل 

   .حيث ان الوزارة ال تحتفظ بموازنة منفصلة لكل شركة. المصادق عليه لكل شركه
  

مقارنة ال خالل لالنحرافات من اي تقاريرتعد  للتخصيصات وال  مالئملك نظام مراقبةتكذلك، الحظنا ان الوزارة ال تم
  .بين الموازنة والمصاريف الفعلية

  
  التوصية
  . وتطوير نظام مراقبة فعال للتخصيصاتبإعداد موازنة لكل شركة تابعة لها  الوزارةنوصي

  
  . المقارنة بين المصاريف المخصصة والفعليةأساسعلى دوري  الوزارة بإعداد تقارير انحراف بشكل كذلك، نوصي
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  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 المستندية العتمادات اتسجيل  .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
 قسم االستيرادات  سجالت بينةمطابقة مناسبيوجد   الحظنا انه ال زيارتنا للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية،خالل

  .الماليالقسم سجالت و
  

كذلك، يتم . الت المحاسبيةال يقوم القسم المالي بتسجيل جميع معامالت خطابات االعتمادات في السجإضافة إلى ذلك، 
 المصرف العراقي للتجارة بدون مصادقة ومراجعة قسم إلىإصدار أوامر الدفع بشكل مباشر من قبل قسم االستيراد 

  .المالية
  

  : بعض األمثلة على تلك الحاالتاألتي
  

 
 
  

  درقم االعتما

  
  

  مبلغ االعتماد 
  دوالر أمريكي

 
  

تاريخ فتح 
  االعتماد

المبالغ المسددة 
سب السجالت ح

  المحاسبية
  دوالر أمريكي 

المبالغ المسددة 
حسب سجالت 
  قسم االستيراد 
  دوالر أمريكي

 
 
  
  الفرق

١١,٩٢٦,٦٩٥  ٢٢,٨٩٤,٩٧٧  ١٠,٩٦٨,٢٨٢  ٢٦/٤/٢٠٠٦  ٢٤,١٠٠,٠٠٠  ٣٤٤٨/٢٠٠٦  
  ١٠,٥٨٣,٧٠٧  ١٠,٥٨٣,٧٠٧  صفر  ٢٣/٦/٢٠٠٦  ٢٤,١٠٠,٠٠٠  ٣٥١٤/٢٠٠٦
  ٢٢,٧٩٩,٩٧٣  ٢٢,٧٩٩,٩٧٣  صفر  ٢٩/٦/٢٠٠٦  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  ٣٤٧٤/٢٠٠٦

  
  

  التوصية
االعتمادات خطابات  االعتمادات للتأكد من أن كافة  خطاباتمراجعة اإلجراءات المتعلقة بتسجيلب ةوزارالنوصي 

   . يتم تسجيلها في السجالت المحاسبيةالمتعلقة بتلك الخطاباتوالمدفوعات 
  

 دوري أساسالمحاسبة على االستيراد وسجالت قسم إعداد مطابقة شهرية لسجالت قسم ب ،كذلك، نوصي الوزارة
  .متابعتها وحلهاو جميع الفروقات  تسويةلضمانو
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 نباتي مادة زيت استيراد .٣
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  الستيراد اإلماراتية الشركاتإحدىتعاقدت مع  ةالشرك ان الحظنا ،زيارتنا للشركة العامة لتجارة المواد الغذائيةخالل 

ومع ذلك، .٣٤٣٤/٢٠٠٦رقم الممستندي العتماد ال ابموجبدوالر أمريكي  ٥,٤٥٥,٠٠٠بمبلغ مادة زيت زهرة الشمس 
 واإلحالة العروض يخالف تعليماتهذا  ان . وتحليل العطاءاتفتح في كشف لم يندرج اسمها إن هذه الشركة الحظنا

  .الصادرة من اللجنة العليا للعقود
  

  التوصية
لعامة لتجارة المواد الغذائية االلتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للعقود مجلس الوزراء المتعلقة الشركة انوصي 

  .العقودباإلحالة لجميع 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  للعقود األوليةالتأمينات .٤
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 من مبلغ% ٣ البالغة  التأمينات األوليةم تستحصللأن الشركة  الحظنا ،زيارتنا للشركة العامة لتجارة المواد الغذائيةخالل 

  :على سبيل المثال . كما هو مطلوب حسب التعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا للعقود العقدجماليإلالعطاء 
  
 . لشراء حليب١/٢٠٠٦طلبيه رقم  •
  . لشراء زيت سائل٣/٢٠٠٥طلبيه رقم  •
  

  التوصية
  األوليةالتأميناتبالمتعلقة  ذائية االلتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للعقودالعامة لتجارة المواد الغنوصي الشركة 

  .للعقود
 



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  والعروضت تحليل العطاءالجنة .٥
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
الشعبة  ً،حاليا .عطاءاتتحليل الو  لإلحالةلجنة الحظنا انه ال توجد ، زيارتنا للشركة العامة لتجارة المواد الغذائيةخالل

  . واالحالة للعقود المتعلقة بهاهي التي تقوم بتحليل العطاءاتمادة  عن استيراد اي  المسؤولة
  

  التوصية
تغير أعضاءها  على ان يتم  واالحالة لتحليل العطاءات مركزيةبتشكيل لجنةالعامة لتجارة المواد الغذائية نوصي الشركة 
  .ات اللجنة العليا للعقودتعليمب من اجل االلتزامكل ستة أشهر 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  المباشرء الشراعقود .٦
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  :ياآلتالحظنا  ة لعقود الشراء المباشرمراجعتنامن خالل 

 بأسلوبوالتي تم بموجبها المصادقة على التجهيز  محضر اجتماع الجلسة السادسة والخمسين للجنة العليا للعقود •
  .اللجنةاء ضعأ من الشراء المباشر غير موقع

 وليس من قبل تمت من قبل مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عقود الشراء المباشرن الموافقة على ا •
 .الوزير كما هو محدد في تعليمات الشراء المباشرة

 المخصصة عالناتاإل ة في لوحعامة لتجارة المواد الغذائيةالشركة المبنى  تم داخل ات عن المناقصاتإن اإلعالن •
 . حسب شروط الشراء المباشرعنها في الوسائل الرسمية كما محدد ولم يتم اإلعالن الغرضلهذا 

 كما هو محدد بالتعليمات الصادرة من قبل  االجمالي العقدمن مبلغ% ٥بقيمة كفالة حسن األداء الشركة أخذ لم ت •
 .للجنة العليا للعقود

 
  :لهذه الحاالت األمثلةالجدول التالي يوضح بعض 

  
  

  رقم العقد
  

  تاريخ العقد
  

  نوع المادة المجهزة
  مبلغ العقد

  الدوالر أمريكي
 ٣,٩٣٧,٥٠٠  فاصوليا  ٢٠٠٦ نيسان ١٣  ١١٩١
  ٢,٣٢٥,٠٠٠  حمص مجروش  ٢٠٠٦ أب ٥  ١٧١٥
  ١,٦٢٥,٠٠٠  عدس  ٢٠٠٦ حزيران ٢١  ٢٦٩٧

  
  التوصية
  :باالتينوصي 

 .رة من قبل السيد الوزيرالشراء المباشعملية  على أن تتم الموافقة •
 .الشراء المباشرالتعاقد المتعلقة ب  شروط بجميعااللتزامعلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  •
 والحصول على أفضل  الرسمية لضمان اشتراك اكبر عدد من المورديناإلعالم في وسائل اإلعالنإن تتم عملية  •

 . التنافسيةاألسعار
 . لجميع العقود حسن األداءلةكفااستيفاء  من التأكد •
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تأمينات خطابات االعتمادات القديمة .٧
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  .)JP Morgan(خطابات االعتمادات المفتوحة لدى بنك عن   القائمة القديمة التأميناتأرصدةالحظنا ان هناك عدد من 

  
 JP( وفقا لكتاب التأييد المستلم من بنك ٢٠٠٦ن األول  كانو٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة

Morgan.(  
  

  الوزارة  رقم االعتماد
  مبلغ االعتماد

  أمريكيدوالر 
  لقائمالمبلغ ا
  أمريكيدوالر 

تاريخ فتح 
  االعتماد

انتهاء تاريخ 
  ادماالعت

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  ١٥/١٠/٢٠٠٤  ١٥/٨/٢٠٠٤  ١٥/٦/٢٠٠٤  ٣١,٠٠٠  ٢٩٥,٠٠٠  التجارة  ٣٦٩/٢٠٠٤
  ١٧/١٠/٢٠٠٥  ٢٨/٢/٢٠٠٥  ١٥/٦/٢٠٠٤  ٥٢,٦١٥  ٢,٧٤٠,٥٠٠  التجارة  ٣٧٤/٢٠٠٤
  ١٨/٢/٢٠٠٥  ٣١/١٠/٢٠٠٤  ٢٢/٦/٢٠٠٤  ٣٨١,١٧٨  ٢٩,٦٤٥,٠٠٠  التجارة  ٣٨٦/٢٠٠٤
  ١٧/٢/٢٠٠٦  ٣٠/١١/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٤  ٣٦٣,٢٦٠  ٤٩٥,٠٠٠  التجارة  ٤١٢/٢٠٠٤
  ٨/٢/٢٠٠٥  ٣٠/١١/٢٠٠٤  ٣٠/٦/٢٠٠٤  ٨٨٥,٤٢٥  ٢٩,٦٤٥,٠٠٠  التجارة  ٤٤١/٢٠٠٤

  
  

  التوصية
التأمينات النقدية القائمة لكافة الحالي الوضع نوصي وزارة التجارة بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة بتحليل 

 . القديمةالقائمة كل األرصدة معالجةلخطابات االعتماد و
  

  .ة للتأكد من تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسب مع المصرف العراقي للتجارالمتابعةكذلك نوصي وزارة التجارة ب
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  متابعة تخصصيات خطابات االعتماد الخاصة بالوزارة .٨
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
 إلىاالعتماد لكل وزارة وترسل هذه الموافقة خطابات  ل على التخصيص الممنوحالمصادقةأن وزارة المالية تعمل على 

بناء على هذه الموافقة، تقوم الوزارات بعد ذلك بفتح خطابات اعتماداتها .  البنك المركزي العراقيتلك الوزارات وإلى
  .لدى المصرف العراقي للتجارة

  
مما يبين ان الوزارة ال .  طلبات تتجاوز التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة الماليةأصدرتالحظنا ان الوزارة 

صيصات المصادق عليها من قبل وزارة المالية والمدفوع من تلك التخصصيات والرصيد تحتفظ بسجالت كافية تبين التخ
  .المتبقي

  
  .ل الوزارة التي تزيد على تخصيصها الدفع الصادرة من قبأوامراألمثلة التالية تبين 

  

  
  

  رقم الكتاب

  
  

  رقم خطاب االعتماد

  
  

  الجهة الفاتحة لالعتماد

المبالغ المطلوب 
  تحويله
  كيدوالر أمري

التخصيص 
  المتاح
دوالر 
  أمريكي

  ١,٩٤١,١٦٤  ٢٣,٦٢٥,٠٠٠  الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  ٠٢٥٣/٢٠٠٦  ٥/٢٠٠٦ /٢٤ في ٦٩٩/٥
  

  التوصية
نوصي الوزارة على إعداد نظام مراقبة رسمي موثق على التخصيصات المصادق عليها من قبل وزارة المالية والمبالغ 

  .  اكتشاف الطلبات التي تتجاوز التخصيصاتأوي لمنع المدفوعة والرصيد المتبق
  

  .اذا تمت المصادقة على أي تجاوز في التخصيصات يجب ان يكون موثق بشكل رسمي ومصادق علية من سلطة مخولة



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٣٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الكھرباءوزارة 



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  التعاقدإجراءات .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  

معدات  الخاصة بتعاقد الوزارة مع إحدى الشركات األجنبية لتجهيزمن خالل فحصنا إجراءات التعاقد 
  : دوالر أمريكي الحظنا األتي٢,٠٧٣,٠٣٥ بقيمة  (KV ٤٠٠ and ١٣٢ Distance Relay for)كهربائية
  

 /ان الكتاب الصادر من الدائرة االقتصادية في وزارة الكهرباء موجه إلى المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  •
 والذي يبين فيه ان هناك تعليمات من السيد وزير الكهرباء ٢٠٠٥ األول كانون ١١ بتاريخ ١٩٧٢٩الوسطى رقم 

 األول كانون ٢٠ لجنة دراسة وتحليل العروض كان بتاريخ  قرارومع ذلك ،باستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة
٢٠٠٥. 

 . العرض المقدم من قبل الشركة المجهزةمن قيمة% ٣  البالغةيفاء التأمينات األوليةت لم يتم اس •
 والذي يتعارض مع إن ممثل القسم القانوني هو عضو مشترك بين لجنتي فتح وتحليل العروضكذلك، الحظنا  •

 .تعليمات اللجنة العليا للعقود
 

   التوصية
  

 وفصل المهام وعدم األولية بالتأميناتبالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للعقود المتعلقة  االلتزامنوصي الوزارة 
  . من لجنةأكثراشتراك أي عضو في 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  التعاقد المتعلقة بعقد خطوط الطاقةإجراءات  .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
 

  المالحظة
  

 والخاص بتجهيز مكونات  الشركات السوريةإحدى المحال على ٥/٦/٢/٢٠٠٦العقد رقم الحظنا ان  ،زيارتنامن خالل 
 اإلحالة قد تمت أمريكي دوالر ٢٤,٨٠٠,٠٠٠ تركيا بمبلغ -لخط موصل )  ك ف٤٠٠(ائية خطوط نقل الطاقة الكهرب

  .من خالل عملية مناقصة رسمية
  

 الشركة  نفستم الحصول على عرض واحد فقط من)  ك ف٤٠٠( كركوك –خط موصل ب ومع ذلك، العقد المتعلق
 تمت هذا العقد.  أمريكي دوالر٢١,٣١٧,٧٣٥بمبلغ  الالزمة للمناقصات وتمت اإلحالة اإلجراءاتالسورية دون إتباع 

 .٢٠٠٦ كانون الثاني ٢ بتاريخ اللجنة العليا للعقود من قبل يهالمصادقة عل
  
 

  التوصية
  

 .العروض واالحالة المتعلقة بإجراءات اللجنة العليا للعقود نوصي الوزارة االلتزام بالتعليمات الصادرة من قبل
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  يمالصادقة على تسديد دين قد .٣
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  

 قائم قديم، بدون توفر  عقددوالر أمريكي عن ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ إجمالي مبلغ دفعت الحظنا ان الوزارة زيارتنا،خالل 
 الدفعة تتعلق بعقد لتجهيز مواد ههذ. تخصيص ضمن الموازنة المصادق عليها وبدون موافقة مسبقة من قبل وزارة المالية

بموجب .  مليون دوالر أمريكي١٠٠ بمبلغ ٢٠٠١ أيار ٢١ الشركات األردنية الموقع بتاريخ إحدى قبل كهربائية من
  .٢٠٠٣ أيار ٢١ تستحق بعد سنتين بتاريخ األولى الدفعة شروط العقد،

  
 حتى تاريخ  دوالر أمريكي٧٧,٤١٨,٣٢١  جهزت مواد بمبلغاألردنيةان الشركة كذلك الحظنا بموجب سجالت الوزارة 

  . وطلبت بتسديد فواتيرها٢٠٠٤ أيلول ١٥
  

  التوصية 
 ٢٠٠١ ان العقد موقع خالل عام أعاله اإلشارةنوصي بدارسة إضافية لهذه القضية من قبل الحكومة العراقية، كما تم 

 األمم بين سكرتارية ١٩٩٦ أيار ٢٠وخالل هذه الفترة جميع العقود يجب ان تكون ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 
  .األمن مجلس اتالمتحدة والحكومة العراقية لتطبيق قرار

  
 والحصول على موافقة وزارة المالية لكل سنة تها موازنبتخصيصاتنوصي وزارة الكهرباء االلتزام إضافة إلى ذلك، 

  .الي استثناء
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 ةيعقد تجهيز المواد الكيماوية التشغيل .٤
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  

ة والذي تم إحالة جزء منها إلى ي لتجهيز مواد كيماوية تشغيل١/٢٠٠٦ك . المناقصة رقم وإلجراءاتنا مراجعتخالل من 
 الشركات السورية وبمبلغ إلحدى راآلخ دوالر أمريكي والجزء ٧,٦٧٤,٥٠٠ وبمبلغ األردنية الشركات إحدى

  : دوالر أمريكي، الحظنا األتي١٠,٠٢٥,٩٨٠
من % ٥ البالغة األداء كفالة حسن أو من مبلغ العرض% ٣البالغة انات األولية  لم تقدم الضماألردنيةإن الشركة  •

 .أداء اعتبرت كفالة حسن أمريكي دوالر ٧٤,٠٠٠ ان المواد المستلمة مقدما بمبلغ علمنامبلغ العقد، حيث 
من % ٣بة  أقل بكثير من نسوالتي هي ،أولية كتأمينات دوالر أمريكي ٥٠,٠٠٠إن الشركة السورية قدمت مبلغ  •

بدال .  العقدإجماليمن % ٥ البالغة األداء لم ترسل كفالة حسن  السوريةالشركة  ان باإلضافة إلى ذلك،.قيمة العرض
 حيث األولية التأمينات إلى باإلضافة، أمريكي دوالر ٢٢٩,٥٨٠منا ان المواد المستلمة مقدما البالغة لمن ذلك، ع

متطلبات التغطي   الاألولية والتأميناتلمواد المستلمة مقدما ل اإلجماليةقيمة الومع ذلك ان . أداءاعتبرت ككفالة حسن 
 . مبلغ العقدإجماليمن % ٥البالغة 

  
  التوصية

  
التعاقد واستيفاء التأمينات بإجراءات المتعلقة   الوزارة االلتزام بالتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا للعقودنوصي

 . وذلك لضمان حقوق الوزارةاألولية وكفالة حسن األداء
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 ١٦٤عقد رقم  المتعلقة باإلجراءات  .٥
 

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 وجود ضمان مصرفي للمبلغ يتطلبمحطة كهرباء الدبس ل  موادالعقد الخاص بتجهيزالحظنا ان  ،من خالل زيارتنا

 على شكل كفالة أداءجهز بتقديم كفالة حسن  أن يقوم المكذلك ضمن شروطمن مبلغ العقد، % ٢٠المدفوع مقدماً بقيمة 
  .من مبلغ العقد% ٥مصرفية بنسبة 

  
 والذي يتضمن كفالة مصرفية للمبلغ المدفوع مقدماً وال ٢٠٠٦ أيار ٤الحظنا أنه تم فتح االعتماد المستندي بتاريخ 

  . مما يخالف بنود العقد مع الشركةاألداءيتضمن تقديم كفالة حسن 
  

  التوصية
 والكفالة المصرفية وذلك األداءزارة بضرورة االلتزام بشروط العقد مع المورد والحصول على كفالة حسن نوصي الو
  .التعاقدية الوزارة وقلضمان حق

  
  .شروط وبنود االعتماد المستندي بما يتناسب مع شروط العقد مع الموردإعداد  يجب ان يتم ، ذلكإلى باإلضافة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لمسيب الغازيةامشروع محطة  .٦
  

  عالي: ستوى المخاطرةم
  

  المالحظة
  

تم فتحة خالل عام   والذي٢٠٠٤ / ٢٣٦لمستندي المرقم االمتعلقة بتنفيذ االعتماد  الحظنا األمور التالية ،خالل زيارتنا
إحدى الشركات األمريكية التي تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء محطة المسيب الغازية بمبلغ  لمصلحة ٢٠٠٤

  :يكي دوالر أمر٢٨٣,٠٠٠,٠٠٠
  

 ١٧,٦٢٠،٤٧١تم دفع مبلغ ومع ذلك، .  المشروعإلنشاء تقرير عن نسب االنجاز أوالوزارة ال تملك أي وثائق داعمة 
 :كما يلي ،٢٠٠٦الل عام دوالر أمريكي خ

  
  
  

  رقم الفاتورة
رقم الكتاب الصادر من الوزارة 

  إلى المصرف العراقي للتجارة
  

  تاريخ الكتاب
  المبلغ

  بالدوالر األمريكي
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ١٤  ١٥٠٨  *١٧٠٠٦
  ٤,١٨٨,٣٨١  ٢٠٠٦ آذار ٢٨  ٥٨٠٥  ١٧٠٠٧
  ٨,٤٣٢,٠٩٠  غير متوفر  غير متوفر  *١٩٠٠١
  ١٧,٦٢٠,٤٧١    المجموع

  
  .المقدمة من قبل المتعاقدطلبنا ولكن لم نحصل على سندات االستالم لألعمال الخاصة  *
  

 الشركة  االعتماد المستندي لصالحإلغاء تم ٢٠٠٧ آذار ١٨بتاريخ ة في ومع ذلك، وبموجب رسالة الوزير المؤرخ
 .موقع العمل وإخاللها ببنود العقدتركها لو األمريكية لعدم إكمالها العمل

 
  التوصية

بالدفع، وبشكل خاص استالم الوثائق  المتعلقة باإلجراءات  الكاملااللتزامو أعاله من الدفعات التأكد نوصي الوزارة
  . عملية دفعبأيالعمل قبل القيام  إكماللضمان  دةالمؤي
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ٤/٢٠٠٤العقد رقم  المتعلقة باإلجراءات .٧
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  

 مع ٢٠٠٤ األول تشرين ٢٧ والموقع بتاريخ ٤/٢٠٠٤ الخاصة بالعقد رقم ومراجعتنا إلجراءات الدفع ،خالل زيارتنا
 مبلغ تدفع وزارة الكهرباء ان الحظنا ،احتياطية واإلشراف على التركيب والتدريبتجهيز مواد  الشركات اللبنانية لإحدى

 .بنانية قبل استالم الموادللصالح الشركة ال دوالر أمريكي ١,٩٣٥,٠٠٠
 
  

  التوصية
  .ستالم المنتجات والخدمات المتعاقد عليهاا المتعاقدين والمجهزين بدون إلىبعدم دفع أي مبالغ نوصي الوزارة 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 خطابات االعتمادجيل وتسوية دفعات تس .٨
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  

  : الحظنا ما يلي فيما يخص عمل الدائرة االقتصادية والمالية،خالل زيارتنا
  

 
 من المصرف العراقي للتجارة بقة كشف خطابات االعتماد المستلمبشكل منتظم لمطاو  مناسبةال يتم إعداد تسويات •

 .العتماد لدى الوزارةمع سجالت خطابات ا
  .يتم االحتفاظ بنظام لحفظ الوثائق الداعمةال  •
 بشكل  خطابات االعتمادتسجيل معامالت من التأكدمن اجل ضعف التنسيق بين الدائرة االقتصادية والدائرة المالية  •

 . دوريأساسمناسب وعلى 
  

  التوصية
المعلومات بشكل منتظم طابات االعتماد وتسوية هذه  سجل يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بخبإعدادنوصي الوزارة 

  .بين سجالت المصرف العراقي للتجارة والسجالت المحاسبية



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تأمينات خطابات االعتمادات القديمة .٩
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 JP(وحة لدى بنك خطابات االعتمادات المفتالنقدية القائمة القديمة عن  التأمينات أرصدةالحظنا ان هناك عدد من 

Morgan.(   
  

 JP( وفقا لكتاب التأييد المستلم من بنك ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ على تلك المبالغ القائمة كما في فيما يلي أمثلة
Morgan.(  

  
 
  

  رقم االعتماد

 
  

  الوزارة

  
  مبلغ االعتماد

  أمريكيدوالر 

  
  لقائمالمبلغ ا
  أمريكيدوالر 

  
تاريخ فتح 
  االعتماد

  
انتهاء تاريخ 
  ادمتاالع

تاريخ اخر 
 عملية دفع من
  االعتماد

  ١٣/١٠/٢٠٠٥  ١١/٢/٢٠٠٥  ٢/٣/٢٠٠٤  ٢٠٣,١٦١  ٣,٨٦٧,٥٥٩  الكهرباء  ٢٢٠/٢٠٠٤
  ٤/٣/٢٠٠٥  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ١٧/٣/٢٠٠٤  ٧٩٩,٨٩٦  ٧,٤١٢,٣٧٠  الكهرباء  ٢٢٦/٢٠٠٤
  ٢٠/١٢/٢٠٠٤  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ١٠/٣/٢٠٠٤  ١,٣٥٧,٠٠٠  ٧,٠٥٠,٠٠٠  الكهرباء  ٢٣٩/٢٠٠٤
  ال توجد دفعات  ١/٧/٢٠٠٥  ١٤/١٢/٢٠٠٤  ٣٩٥,٠٠٠  ٣٩٥,٠٠٠  الكهرباء  ١٢٠٦/٢٠٠٤

  
  

  التوصية
 التأمينات النقدية القائمة لخطابات افةالحالي لكالوضع وزارة بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة بتحليل النوصي 

 . القديمةالقائمة كل األرصدة معالجةاالعتماد و
  

  .المصرف العراقي للتجارة للتأكد من تنفيذ خطابات االعتماد في الوقت المناسب مع المتابعةوزارة بالكذلك نوصي 



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٤٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة العدل
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 معالجة ودفع الرواتب .١
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
موظفي  إلىودفع الرواتب ان قسم الرواتب يعد كشوفات الرواتب، استالم النقد  الحظنا  العدل،خالل زيارتنا لوزارة

  .وبالتالي ال يوجد فصل للمهام بشكل كافي في وظائف قسم الرواتب. الوزارة
  

  .شكل دوري نتيجة التأخر في استالم المعلومات من قسم االفرادبكذلك، الحظنا ان سجالت الرواتب ال يتم تحديثها 
  

  التوصية
 للمهام بين وظيفية معالجة، ومصادقة طوير وظيفة معالجة ودفع الرواتب للمحافظة على فصل كافيتالوزارة بنوصي 

 همحسابات إلىالشهرية  بعين االعتبار تحويل جميع رواتب الموظفين األخذصي الوزارة  نوكذلك،. ودفع الرواتب
  . الشخصيةالمصرفية

  
ومات  معلأو تغير بأيبزيادة التنسيق بين قسم االفراد وقسم الرواتب من جل تحديث قسم الرواتب كذلك، نوصي الوزارة 

  . دوريأساسربما توثر على الرواتب الشهرية وعلى 



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لجان فتح وتحليل العطاءات .٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
على . دوريبشكل يتم تغيير أعضاءها  ال دائمة ة لجنهيخالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان لجنة فتح وتحليل العطاءات 

 الصادرة من وزارة المالية التي تركز على تغيير أعضاء اللجان  السنويةزنةالرغم من ان هذا يتعارض مع تعليمات الموا
  . نصف سنويأساسعلى 

  
  التوصية
  .أشهركل ستة  اللجنة أعضاءتعليمات الموازنة الصادرة من وزارة المالية التي تتطلب تغيير االلتزام ب  الوزارةنوصي

  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  إجراءات التعاقد .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  

  : فيما يتعلق بإجراءات التعاقداألتي الحظنا ،خالل زيارتنا للوزارة
  

    العقدمبلغ
  الوثائق الداعمة  وع العقدموض   عراقيدينار

 
عدم وجود براءة ذمة من الضريبة وعدم وجود هوية    مختبرات المعهد القضائيإنشاء  ١٨٧,٥١٧,٠٠٠

  المقاولين وعدم وجود اعمال مماثلة
 

٧,٣٩١٧,٠٠٠  
 ساحة لوقوف ومبيت اءإنش

  السيارات واستعالمات خارجية
 

  عدم وجود براءة ذمة من الضريبة
 

١٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
ترميم مديرية التسجيل العقاري 

  في الرصافة
 

  عدم وجود براءة ذمة من الضريبة
  
 

  التوصية 
 التعاقدية التي باإلجراءات يتعلق المالية فيما درة من قبل وزارةاالموازنة السنوية الصلتزام بتعليمات االوزارة النوصي 

  .يجب اتباعها من قبل الوزارات
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  كفالة حسن األداء .٤
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
لعقاري في الرصافة ترميم مبنى مديرية التسجيل اـلعراقية الحظنا ان الوزارة تعاقدت مع شركة  زيارتنا للوزارة،خالل 
تقدم للوزارة  والتي يجب ان أداءكفالة حسن ك% ٥مبلغ   لم يتضمن العقدان.  دينار عراقي١٩٠,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ 

  . خطاب ضمانأوبصورة صك مصدق 
  

  التوصية
 لكل األداء اللجنة العليا للعقود فيما يتعلق بإجراءات التعاقد لضمان استالم كفالة حسن اللتزام بتعليماتا الوزارةنوصي 

  .عقد
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  مجمع عدلي في مدينة الصدرإنشاءاإلجراءات التعاقدية الخاصة بعقد  .٥
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
جمع عدلي في مدينة الصدر بقيمة نشاء معراقية إلمع شركة  ، الحظنا ان الوزارة تعاقدتزيارتنا للوزارةخالل 

لتزمت الوزارة  كما ا البناء موافقة على الوزارة حصولتأخر نتيجة  ان العقد لم ينفذ. دينار عراقي١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 الوزارة من جراء عدم التزامها بتنفيذ بنود  بتعويضات من العراقية الشركة طالبتذلك،ل ةًنتيج. بذلك ضمن شروط العقد

  .ومع ذلك لم يتم دفع مبلغ الغرامة من قبل الوزارة. العقد
  

  التوصية 
 من اجل تجنب دالعقوتوقيع عقد قبل اي ذ لتنفيالمطلوبة المستلزمات وإعداد لجميع  دراسة ءبإجرانوصي وزارة العدل 

  . مطالبتها بغراماتإمكانيةاي فشل في إتمام التزاماتها وتقليل 
  
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  الوثائق المؤيدة للعقود .٦
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
 صعوبة إلى ي مما يودمناسبةان ملفات العقود والوثائق المؤيدة لها لم يتم االحتفاظ بها بطريقة  ، الحظناخالل زيارتنا

  .الحصول ومراجعة تلك الوثائق
  

  التوصية 
 جميع الوثائق المؤيدة لكل عقد في ملف واحد ، باإلضافة إلى حفظ لحفظ الملفاتمناسب نوصي الوزارة بتطوير نظام

  .وتنظيم هذه العقود بطريقة مالئمة من اجل تسهيل عملية مراجعتها
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
   المناقصةإعالنات .٧
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
  . عنها في صحيفة واحدةاإلعالنمن خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا بأن جميع المناقصات الخاصة بمقر الوزارة تم 

  
 متعددة يساعد الوزارة في تحقيق أهداف المناقصات وكذلك يزيد من فرص صات العامة في صحف عن المناقاإلعالنان 

  .الحصول على عروض تنافسية أكثر
  

  التوصية
 . في ثالثة صحف كما هو مطلوب حسب التعليماتاألقلعلى  بضرورة النشر عن المناقصات العامة  الوزارةوصين

 لزيادة فرص الحصول على عروض وزارة للااللكترونيستخدام الموقع  عن المناقصات العامة باكذلك، ينبغي اإلعالن
  .تنافسية أكثر



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  ةيتسجيل عقود المؤسسات األمريك .٨
  

  عالي: رةمستوى المخاط
  

  المالحظة
ال يوجد تنسيق كامل إال أنه خالل زيارتنا للوزارة، الحظنا ان هناك عدد من العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية 

ان تكاليف تلك العقود لم يتم . ان الوزارة ال تملك أي معلومات حول هذه العقود. بين المؤسسات األمريكية والوزارة
  . المحاسبية للوزارة حتى هذا التاريختسجيلها في السجالت

  
  . للدفعات لتلك العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية وغير المسجلة من قبل الوزارةأمثلة األتي

  
  

  تاريخ الدفعة
  المبلغ

  دوالر أمريكي
  ٤٨٤,٠١٥  ٢٠٠٦ أيار ٢٥
  ٥٧٠,٧١٤  ٢٠٠٦ تشرين الثاني ٢٠
  

  التوصية
لوزارة والمؤسسات األمريكية من خالل تحديد الية لتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة نوصي بالتنسيق المستمر بين ا

  .بالعقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية من اجل تحديث السجالت المحاسبية للوزارة
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   العراق-إقلیم كردستان
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٥٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   والرقابيةةريااإلددليل اإلجراءات  .١
 

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
اربيل والسليمانية، الحظنا عدم وجود دليل شامل لإلجراءات اإلدارية والرقابية على / خالل زيارتنا إلقليم كردستان 

  .كل التعليمات اإلدارية الوزارية على هذه اإلجراءات توثق على شكل مذكرات داخلية متنوعة. العمليات
  

 :لموجودة تشمل المخاطر ا فانفي غياب دليل موحد لإلجراءات
  

 يتم تجهيزهاالموافقات، التسجيل، الحماية والتسوية قد واإلجراءات التشغيلية والرقابية لفصل المهام، الصالحيات  •
 .بصورة غير كفوءة من قبل الموظفين

 .السياسات واإلجراءات المحاسبية قد ال تتبع بصورة صحيحة •
 .ة كفوءة إلى الموظفين للقواعد التنظيمية قد ال يتم إيصاله بصوراالمتثال •
  

  التوصية 
 ةاألنشطة التشغيليجميع  تغطيداخلية رقابة عداد واالحتفاظ بإجراءات وسياسات اإلنوصي وزارات إقليم كردستان ب

  .والمالية للوزارات
  

راءات باإلضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ إجراءات مراقبة تفصيلية من قبل اإلدارة لضمان تطبيق فعال ومتماثل لدليل اإلج
  .اإلدارية والرقابية

  
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   اإلدارية والمحاسبية المعلوماتنظام  .٢
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
 الحظنا ان النظام المحاسبي الحالي يأخذ شكل التسجيل اليدوي للعمليات ،اربيل والسليمانية/ قليم كردستانزيارتنا إلخالل 

النظام الحالي المتعلق .  بالتوسع بشكل كبير على مدى السنوات الماضيةوإعداد التقارير، ان أنشطة وحجم الوزارات اخذ
 ال تتناسب مع  والذيباإلجراءات المحاسبية يتضمن نظام المعلومات اإلدارية، إضافة إلى ان إجراءات الرقابة الداخلية

  .الهيكل والحجم الحالي للوزارات
  

  التوصية 
إلجراءات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية لكل من قسم الحسابات وقسم نوصي كافة وزارات إقليم كردستان بمراجعة ا

  :وتفعيل الرقابة وهذا ينبغي ان يتضمن الحد األدنى من اآلتي  وكفاية تشغيلاألنشطة فاعلية  باإلضافة إلى تحسيناإلدارة
  

  .مراجعة وثائق قسم الحسابات وعمليات حفظ النسخ االحتياطية •
  .مليات نظام الرقابة الداخليةمراجعة أنظمة قسم ع •
 .إنشاء جهاز لمتابعة إعداد الموازنة وااللتزام بتعليمات هذه الموازنة •
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  لعراقل حساب مصرفي مستقل لصندوق التنمية دال يوج .٣
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
 التحويالت من إليداع مصرفي مستقل اربيل والسليمانية ال تمتلك حساب/  الحظنا ان وزارات المالية في إقليم كردستان

لذلك، فان كافة المبالغ المحولة من وزارة المالية في بغداد وأي إيرادات محلية تودع في حساب . صندوق التنمية للعراق
مصرفي واحد، ومثل هذا التطبيق سيؤدي إلى صعوبة في تحديد مصادر األموال وإعداد المطابقات الشهرية لكل من 

  .د من قبل وزارة المالية في بغداد وبقية مصادر التمويل األخرىالتمويل المزو
  

  التوصية
 جميع إليداعلعراق لتنمية النوصي وزارات المالية في إقليم كردستان بفتح حساب مصرفي مستقل ألموال صندوق 

ية الرقابة على هذه التحويالت من وزارة المالية في بغداد من صندوق التنمية للعراق، وان ذلك سيؤدي إلى تسهيل عمل
اربيل قد فتحت حساب مصرفي  / مع العلم أن وزارة المالية هذا. األموال وإعداد المطابقات مع وزارة المالية في بغداد

  . ٢٠٠٧لعراق خالل عام لتنمية المستقل لصندوق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  يوجد تحليل النحراف الموازنة  ال .٤
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
اربيل والسليمانية لم تعد تقارير دورية لتحليل االنحرافات الناتجة من مقارنة / حظنا ان وزارة المالية ، الزيارتناخالل 

  .المخطط مع المصاريف الفعلية
  

 وفقاً الدفعات مع أرصدة تلك وزاراتلا الدفعات المستلمة من قبل ألرصدة  دورية يتم إعداد مطابقات الأنه كما الحظنا 
  .اربيل والسليمانية/ لية وزارة الما لكشوفات

  
  التوصية 

الشهرية لغرض رقابة وإدارة موارد الموازنة  بإعداد تقارير تحليل اإلقليمنوصي بضرورة قيام كافة الوزارات في 
 من دقتها، توثيقا والمصادقة التأكدان كافة الفروقات الرئيسية يجب ان يتم .  بصورة مالئمةالمستلمةالموازنة والدفعات 

   الرئيسيناألشخاصمن قبل عليها 
  

  باإلضافة إلى ذلك، نوصي كافة الوزارات بتحضير تسويات دورية بين المبالغ المستلمة وكشوفات حساب وزارة المالية
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  المصاريف المدفوعة عن طريق الشيكات  .٥
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
والسليمانية الحظنا ان قسم الحسابات ال يحتفظ بنسخة من اربيل / خالل فحصنا عملية الدفع للوزارات في إقليم كردستان

 .االحتفاظ بكعوب الشيكات يتم بأنه مع العلم  الذي يستلم المبلغ،الشيك أو نسخة من البطاقة الشخصية للشخص
  

 يعد  على نسخة الشيكوتوقيع المستلم  الذي يستلم المبلغان االحتفاظ بنسخة الشيك ونسخة من البطاقة الشخصية للشخص
  . استالم الشيك مما يجنب المخاطر المحتملة لالحتيال واألخطاء والمقاضاة علىدليل قوي

  
  التوصية 
 كافة الوزارات بالحصول على نسخة من الشيك لكافة عمليات الدفع عن طريق الشيكات،  فيالحساباتدائرة نوصي 

الوثائق هذه .  على نسخة الشيكتوقيع المستلم و الذي يستلم المبلغوالحصول على نسخة من البطاقة الشخصية للشخص
توثيقها وباستخدام رمز خاص بها، أو نظام حفظ داخل قسم الحسابات الذي يضمن السرعة في استرداد ها وينبغي حفظ

  .عند الحاجة لهاالبيانات المطلوبة 
  
  . فقط األولبما يفيد الدفع إلى المستفيديجب ان تختم  كافة الشيكات ان
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 تشغيلية الموازنةال .٦
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
تشكل ما نسبته التي عراقي و  دينارنتريليو ٣,٥اربيل والسليمانية / بلغت موازنة المصاريف التشغيلية إلقليم كردستان

  . والتي تعتبر عالية جداً،لإلقليممن إجمالي الموازنة الممنوحة % ٨٢
  

  التوصية 
 .الرأسماليةيادة الموازنة زلدراسة   إعدادبأن يتمنوصي 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  مطابقات رسمية مع وزارة المالية .٧
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
اربيل والسليمانية ال تعد مطابقات رسمية مع وزارة / ، الحظنا ان وزارات المالية إلقليم كردستانزيارتنا لإلقليمخالل 

مالي التمويل المستلم من وزارة المالية في بغداد بملفات معدة  المطابقات تأخذ شكل جدول بإج،حاليا. المالية في بغداد
  . كردستانإقليم عمل مطابقة للمبالغ المسجلة في سجالت وزارة المالية في  دوناإلكسلبنظام 

  
مثل هذه التسويات يؤدي إلى عدم مقابلة ومطابقة التمويل المستلم بسبب وجود اختالف زمني في عملية التمويل ان غياب 

  .ستالم للتمويل بين وزارة المالية في بغداد وإقليم كردستانواال
  

 زيادة احتمالية وقوع أخطاء وعدم إلىيؤدي  بغدادفي وزارة المالية للتمويل المستلم من  مطابقات شهرية إعدادان عدم 
   .في الوقت المناسبتصحيحها 

  
 التوصية 
  :يبينيل المستلم ومالمالية بضرورة إعداد مطابقات شهرية للتوزارة نوصي 
 .إقليم كردستان  المستلمة فيلوزاراتواوزارة المالية  •
 .كردستانووزارة المالية في بغداد  •

 
 ان وزارتي المالية في. معينة في الوزارةال  اإلداريةمستوياتال من تراجع بشكل مستقل وتفحصهذه المطابقات يجب ان 

  .٢٠٠٧ عام  هذه المطابقات خاللبإعداد ستقومان كردستان إقليم
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  مطابقات لحسابات المجهزين والمتعاقدين ال .٨
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

 المالحظة 
 مطابقات شهرية لحسابات داربيل والسليمانية، الحظنا ان الوزارات ال تع/ قليم كردستانإخالل فحصنا لوزارات 

  . المجهزين والمتعاقدين
  

مر جوهري لتجنب مخاطر عدم تسجيل المطلوبات أو التسجيل المزدوج المطابقات لحسابات المجهزين والمتعاقدين أان 
  . وبالتالي دفع الفواتير مرتين  للفواتيرللقوائم وكذلك الدفع المزدوج

  
 التوصية 
  المجهزين والمتعاقدين كشف حساب منأوالحصول على كتب تأييد كافة الوزارات بضرورة  الدائرة المالية في نوصي

لمجهزين ل  المستحقةاألرصدة ان هذه المطابقات يجب ان يتم توثيقها ومطابقتها مع .بشكل شهريوذلك لعمل تسويات 
  .والمتعاقدين
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٧-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   على المكشوف من الحساب المصرفي السحب .٩
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة 
 : كما يلي٢٠٠٦ون األول  كان٣١ ان الحسابات المصرفية للوزارات التالية كانت مكشوفة كما في ، الحظناخالل زيارتنا

  
  دينار عراقي ٥٤٧,٢١٤,٠٠٣,٠٠٠ محافظة اربيل بمبلغ •
  دينار عراقي ٣٤٦,٠٧١,٥٤٤,٠٠٠اربيل بمبلغ / وزارة المالية  •
  

وأية زيادة في المصاريف الفعلية . ان الوزارات يجب ان توزع وتستخدم الموارد المخصصة لها وفقا للموازنة السنوية
تكون النتيجة عجز في توزيع حسابات موارد السنوات القادمة، وقد أوضحت وزارة المالية ان مقارنة مع الموازنة س

 لبعض فئات إضافيةالزيادة بالمصاريف الفعلية على المصاريف المخططة باألساس استحقت نتيجة صرف مخصصات 
  .ليم كردستان دون ان ترافقها زيادة في مخصصات موازنة إقماإلقليالموظفين بقرار من رئيس وزراء 

  
 التخصيص،  شهر منبعد مرور باإلضافة إلى ذلك، الحظنا في بعض الحاالت، ان تخصيصات الموازنة تكون محولة

  : وعلى سبيل المثال
  
 بتاريخ دينار عراقي إلى وزارة المالية في اربيل ٩٣,٥٧٣,٧٥٠,٠٠٠بلغ بملبنك المركزي العراقي لأمر تحويل  •

 .يف التشغيلية لشهر حزيران لتمويل المصار٢٠٠٦ تموز ١٠
 بتاريخ دينار عراقي إلى وزارة المالية في اربيل ٤٥,٠٢٠,٥٠٠,٠٠٠لبنك المركزي العراقي مبلغ لأمر تحويل  •

 .٢٠٠٦ لتمويل جزء من المصاريف التشغيلية لشهر تموز ٢٠٠٦ أب ١٠
 ٥ بتاريخة المالية في اربيل  دينار عراقي إلى وزار٣٤,٩٩٩,٧٥٠,٠٠٠لبنك المركزي العراقي مبلغ لأمر تحويل  •

 .٢٠٠٦ لتمويل جزء من المصاريف التشغيلية لشهر تشرين الثاني ٢٠٠٦كانون األول 
  

  التوصية 
أي تجاوز على الموازنة، كما ان سبب التجاوز ينبغي ان يوثق في حالة نوصي بضرورة الحصول على موافقة الوزير 

 تحول خالل الشهر ذات العالقة أنصات الموازنة ينبغي  ان تخصي ذلك، باإلضافة إلى.بشكل مناسب ومفصل
  .بالتخصيص خصوصا المتعلقة بتمويل مصاريف التشغيل

  
على الفؤائد المتعلقة بهذا  لتسديد حساب السحب على المكشوف ليةكذلك ينبغي تطوير خطة لضمان استخدام الموارد الما

  .الحساب
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٨-  
  ة في كل أعمالناالجود 

 قوائم الرواتب المعدة بملفات نظام الوورد .١٠
  

  منخفض: ستوى المخاطرةم
  

 المالحظة
لم  الوزارة حيث ان ،)Word (الحظنا بان قوائم الرواتب في وزارة المالية في اربيل يتم إعدادها باستخدام نظام الوورد

  . الرواتبتستخدم نظام اإلكسل إلعداد قوائم ، وال للرواتبباستخدام برنامج مخصص للموارد البشرية تبدأ
  
 ان استخدام باإلضافة إلى ذلك،. لرواتب ومخاطرة االحتيالل  غير الصحيحاإلعداديد من مخاطرة ه الممارسة تزذ هان

قوائم الرواتب يجعل عمليات مراجعة تلك القوائم أكثر صعوبة للموظف المسؤول في عملية تحضير ) Word(الوورد 
  .عن تدقيق تلك القوائم

  
 التوصية

 بشكل  نظام الوورد إلى نظام اإلكسل في إعداد قوائم الرواتباستخدام  مننوصي بضرورة قيام وزارة المالية بالتحول
نظام اإلكسل من شأنه ان يسهل من مهمة . ني مخصص لعمليات الرواتبو القرار بتجهيز نظام الكترذ لحين اتخامؤقت

  .ويخفض أيضا من مخاطر االحتيالها ويخفض من مخاطر تدقيق قوائم الرواتب
  
  



 صندوق التنمية للعراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٦٩-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  متعلقة بتفاصيل مصاريف المشروع النات بياال الحصول على .١١
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

 المالحظة
بلديات محافظة السليمانية ورئاسة بلدية السليمانية ال تحتفظ أو توفر البيانات المتعلقة مديرية  الحظنا ان زيارتنا،خالل 

ن اطالعنا على الحسابات المصرفية في وم. من وزارة الماليةالمقدم بتفاصيل النفقات لكل مشروع من إجمالي التمويل 
سجل األستاذ العام، فقد توصلنا إلى المبالغ المتعلقة بالمشاريع، ولكننا لم نتمكن من الحصول على البيانات بسهولة 

  .لتفاصيل إجمالي األموال المجهزة لكل مشروع
  

 من وزارة المقدممع مجمل التمويل طابقتها ملتحسين الرقابة الداخلية على المشاريع، تفاصيل النفقات لكل مشروع ينبغي 
  .المالية والختبار المشاريع الكبيرة

  
  من قبل اإلدارةإلى صعوبات في السيطرةيؤدي  ان غياب مثل هذه التقارير الشهرية بصورة منتظمة  ذلك،باإلضافة إلى

ع المالي والموارد المتبقية  مقارنة الصرف إلى الموازنة لكل مشروع وتحديد الوض،كل مشروعلعلى عملية الصرف 
  .الذي يتم احتياجه خالل فترة المشروعللوقت 

 
  التوصية 

نوصي مديرية بلديات محافظة السليمانية ورئاسة بلدية السليمانية بضرورة إعداد تقارير شهرية للنفقات، مثل هذه 
 يجب تصنيفه النفقات الشهرية  إن تقريرامبدئي. التقارير ينبغي تصنيفها وإعدادها وفقا لمتطلبات مستخدمي هذه التقارير

  .لكل مشروع لمساعدة اإلدارة في الرقابة على النفقات لكل مشروع والكلفة المتبقية إلكمال هذه المشاريع
  

 : على سبيل المثالةباإلضافة إلى ذلك، ينبغي فتح سجل يتضمن فتح حساب لكل مشروع وتوثق فيه البيانات التالي
  

  .مبلغ العقد األصلي •
  .أوامر التغيير والتعديل •
  .تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء المتوقع •
 .الدفعات المقدمة  •
  .المستلمةالفواتير إجمالي  •
  .إجمالي المدفوعات •
  .غير المدفوعةالفواتير / الدائنون  •
  .حسن التنفيذ •
  .خطابات الضمان من المتعاقدين •
 .أي مطالبات أو موقوفات •
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧٠-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  الدفع النقدي للرواتب .١٢
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
إن دفع الرواتب نقداً  .رواتب نقداًال الحظنا ان كافة الوزارات تدفع ،خالل فحصنا لكشف الرواتب للوزارات في السليمانية
 عملية  استخدام النقد، السرقة وخطر خسارة النقد خالل من مخاطرباإلضافة إلى الدفع من خالل لجنة دفع الرواتب يزيد

  .فعالد
  

 التوصية 
لبدء بعمليات جديدة لدفع الرواتب، وذلك بتحويل كل الرواتب إلى الحساب المصرفي لكل موظف االوزارات كافة نوصي 

  .من اجل تجنب المخاطر المرافقة لعمليات الدفع النقدي للرواتب
  
  



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧١-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  حسابات األستاذ الفرعي .١٣
 

  منخفض: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة 
وبدال .  البلديات في السليمانية ال تحتفظ بحساب أستاذ فرعي لكل مشروع تحت التنفيذةن وزارخالل فحصنا، الحظنا ا

من ذلك، فان السجالت المحاسبية تأخذ شكل قيود يومية لألستاذ العام لحساب البنك والتي تتضمن تصنيفات المصاريف 
 الكلفة المتبقية المتوقعة  كلفة المشروع، السيطرة على الصرف،إن ذلك يؤدي إلى انخفاض .وفقا لتصنيفات الموازنة

  .وتوقعات اإلدارة في إتمام وتقدم المشاريع
  

 التوصية 
نوصي القسم المالي في وزارات البلديات بضرورة االحتفاظ  بسجالت محاسبية تتضمن األستاذ الفرعي لحسابات كل 

ومن اجل صحة احتساب كلفة المشروع، ينبغي ان ان وزارة مثل البلديات تمتلك إعداد كبيرة من المشاريع . مشروع قائم
استخدام حسابات . يكون لكل مشروع من المشاريع حساب في األستاذ الفرعي مرتبط باألستاذ العام للمشاريع القائمة

  . مع تحديد دقيق لكلفة المشاريعاألستاذ الفرعي تساعد في تصنيف كلف المشاريع وبطريقة مالئمة جداً
 
  



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧٢-  
  ة في كل أعمالناالجود 

  يةرفالمطابقات المص .١٤
  

  عالي: مستوى المخاطرة
 

 المالحظة 
 غير منجزة بصورة صحيحة لدى وزارة  البلديات ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الحظنا ان مطابقة حسابات المصرف كما في 

 المطابقة غير باإلضافة إلى ذلك، الحظنا وجود .في السليمانية حيث كانت مطابقة المصرف تتضمن أخطاء حسابية
كما الحظنا بان القسم المالي ال يعد قائمة بتفاصيل الشيكات الموقوفة وغير .  ولم يتم متابعتهامفحوصة بصورة صحيحة

  .المسحوبة من الحساب المصرفي للوزارة
  

 التوصية
نوصي بضرورة إعداد مطابقات المصرف بصورة صحيحة والتي ستكون متابعتها والرقابة عليها من قبل المستويات 

كذلك و. إلضافة إلى ان كافة فقرات المطابقة ينبغي ان تفحص بصورة صحيحة عند إعدادهابا. المناسبة في الوزارة
  .متابعة وتحديث المعلومات للقوائم التفصيلية لكل فقرات المطابقة من اجل تسوية مالئمة ومراقبة حسابات البنكل نوصي

  
  



 صندوق التنمية للعراق 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧٣-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   المناقصةإعالنات .١٥
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
 

 المالحظة
 تم اإلعالن عنها في صحيفة محلية  في وزارة البلديات في السليمانية، الحظنا بان المناقصات العامةزيارتنامن خالل 

 المناقصات المباشرة للشركات األجنبية لم يتم اإلعالن في صحف محلية متعددة، باإلضافة لذلك،واحدة، ولم يتم اإلعالن 
  .ية، ووسيلة اإلعالن الوحيدة هي الصحيفة المحل)تاالنترن (عنها في صحف أجنبية أو عن طريق شبكة المعلومات

  
) االنترنت(ان اإلعالن عن المناقصات العامة في صحف محلية متعددة، صحف أجنبية، واستخدام شبكة المعلومات 

يساعد اإلدارة في تحقيق أهداف المناقصات العامة من خالل اإلعالن عن المناقصة وكذلك يزيد من فرص الحصول على 
  .نافسية أكثرعروض ت

 
 التوصية

نوصي بضرورة النشر واإلعالن عن المناقصات العامة في صحف محلية وأجنبية متعددة مخصصة لها، كما يجب ان 
يتم اإلعالن عن المناقصات العامة باستخدام الموقع االلكتروني للحكومة وبقية المواقع االلكترونية لألسواق والمنتجين 

  .صول على عروض تنافسية أكثرذات العالقة لزيادة فرص الح
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧٤-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   تشكيل اللجانأوامر .١٦
  

  متوسط: مستوى المخاطرة
  

 المالحظة
خالل زيارتنا لوزارة البلديات في السليمانية، الحظنا ان أوامر تشكيل لجان تحليل العروض ولجان اختيار العروض 

ن تمثل جزء أساسي من متطلبات توثيق ان األوامر اإلدارية لتشكيل تلك اللجا. غير متوفرة لدى القسم الماليكانت 
ءات المناقصات والتي ينبغي ان تكون محفوظة بشكل مناسب في قسم المحاسبة وتجهز إلى اإلدارة والمدققين في اإجر

  .حالة طلبها
  

 التوصية
صلة أو  في ملفات منف المتعلقة بتشكيل اللجان وحفظهانوصي بضرورة حصول القسم المالي على كافة األوامر اإلدارية

ين الداخليين قالحصول على نسخ من تلك األوامر يمكن المدق. إرفاق نسخة منها في ملفات العقود التي تخصها
  .والخارجيين من تتبع اثر تلك األوامر
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧٥-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   صرف مطبوعةمستندات .١٧
  

  منخفض: مستوى المخاطرة
 

 المالحظة
تحمل أرقام متسلسلة مطبوعة،   الصرف المستخدمة الخالل زيارتنا لوزارة البلديات في السليمانية، الحظنا ان مستندات

 .كل عملية صرفج المستخدم عبارة عن نسخة مصورة يتم إعداد نسخة يدوية عنها من قبل المحاسب لذالنمو
  

صرف مع قيد اليومية بنسخ متعددة، حيث ترفق نسخة من مستند مستندات الصرف ينبغي ان تكون مرقمة، مطبوعة و
 . الثانية في دفتر مستندات الصرفةبينما تبقى النسخ

  
 التوصية

، وبنسخ متعددة لفرض رقابة مناسبة على عمليات ة استخدام مستندات مرقمة، مطبوعةنوصي القسم المالي بضرور
  .األخطاء المقصودة وغير المقصودةالدفع، وضمان اكتمال تسجيل كافة المدفوعات وتخفيض مخاطرة 
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  مذكرة األمور الظاهرة من زيارة الوزارات
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  ت ويونـغـإرنس   -١٧٦-  
  ة في كل أعمالناالجود 

   الحاالتغياب إجراءات المناقصة في بعض .١٨
  

  عالي: مستوى المخاطرة
  

  المالحظة
يتم ،  ذلك، وبدال منالتتتبع فيها إجراءات المناقصات في العقود المبرمة ألغراض المقاو الحظنا بان بعض الحاالت ال

 العقود المبرمة بواسطةعلى  اإلضافات  أمثلة توضح بعضواألتي ،باشر إلبرام العقود مع المقاوليناستخدم التعاقد الم
 :التعاقد المباشر

  
  دوالر/ مبلغ العقد  العقد
  ٥١,٠٠٠,٠٠٠   شقة سكنية ١٠٠٨بناء 

  ١٦,٦٤١,٥١٣  بناء المختبر المركزي الطبي
  ١٥,٤٩٢,٩٦٠   شقة سكنية٥٠٤بناء 
  ٣٤,٥٤٥,٠٠٠   شقة سكنية١٥٠٠بناء 

  ٢١٠,٠٧٠,٠٠٠  بناء مطار اربيل الدولي
  

 التوصية
رامها ينبغي ان يتم الموافقة عليها وان تصادق باستخدام إجراءات المناقصات نوصي بان كافة العقود التي يتم إب

، إجراءات المناقصات من شأنها ان تزيد من فرصة الحصول  من التعاقد المباشر مع المجهزينواستحصال العروض بدال
  .على عروض تنافسية بمواصفات بناء عالية ووفقاً لقرار لجنة تحليل العروض

  
  

  


