
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 صندوق التنمية العراقي

  
  بالنفقات المتعلقةتحري الحقائقتقرير 

  
 2004  ديسمبر31 حتى 2004  يونيو29من عن الفترة 

  
  )ترجمة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جي  مملكة البحرين.أم.بي.كي
    2005   ابريل6

  )  صفحة25يشتمل هذا التقرير على (
  

  



 

1 

  
  
  

  بالنفقات الحقائق المتعلقة يتقرير تحر
 
  

  إلى الحكومة العراقية 
  ) IAMB(مجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي     الإلى 

  
  

 المرفق والتي تم اإلتفاق عليها مع الحكومة العراقية             )  أ( لقد قمنا بتطبيق اإلجراءات الموضحة في الملحق           
هدف المساعدة في تقييم مدى التزام        فقط ب، اقيوالمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العر              

  حتى 2004 يونيو 29 وللفترة من  14 الفقرة رقم 1483صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس األمن رقم         
هي المسؤولة عن التزام صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس             الحكومة العراقية     كانت . 2004  ديسمبر31

  .1483األمن رقم   
  

اإلرتباطات       : 4400 رقم  الخاص بالخدمات المتعلقة بها         الدولي   معيار  لل جراءات المتفق عليها طبقاً        تم تنفيذ اإل
 وطبقاً لمعايير المنظمة الدولية لدواوين         اإلجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات المالية          الخاصة بتطبيق   

  . المراجعة الخاصة بالمراجعة الحكومية            
  

ال نقدم أي تأكيدات    ، بناء على ذلك . سؤولية الجهات المذكورة في التقرير     إن كفاية تلك اإلجراءات هي من م       
  . بهدف إعداد هذا التقرير أو بأي هدف آخر    سواء )أ(بخصوص كفاية تلك اإلجراءات المذكورة في الملحق           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترجمة للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكليزية
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 في الوزارات العراقية على النفقات المدفوعة من أموال صندوق       نظم الرقابة الداخلية الرئيسية      1

  التنمية العراقي
  

  اإلجراء   1. 1
 والتي صممت    بتطبيقها الوزارات العراقية  التي تقوم   قمنا بتوثيق إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية        
تتكون   . حدد لها  يتم إستخدامها كما هو م         " الصندوق" للتأكد من أن نفقات صندوق التنمية العراقي          

الوزارات العراقية من الوزارات والهيئات الحكومية العراقية األخرى المسؤولة عن تطبيق البرامج                             
  ". الصندوق" التي يتم اإلنفاق عليها من       

  
  نظم الرقابة الداخلية الرئيسية  

  " الصندوق"إجراءات الرقابة على النفقات المدفوعة من          
 بإستخدام النظم والنماذج المستخدمة سابقا في إعداد الموازنات             2004اقية لسنة  تم إعداد الموازنة العر     1. 1. 1

تمت    . العراقية والتي تعد من قبل كل وزارة بإستشارة مستشاري سلطة اإلئتالف المؤقتة السابقة                    
وزارة المالية ووزارة   ،  مراجعة الموازنة المقترحة من قبل المسؤولين في سلطة اإلئتالف المؤقتة             

  . وتم إعتمادها من قبل رئيس سلطة اإلئتالف المؤقتة           ، طالتخطي  
  

   حتى  2004 يناير 1 للفترة من  2003 في أكتوبر  2004تم إصدار الموازنة العراقية لسنة          2. 1. 1
  .2004 ويونيو 2004 و تمت مراجعتها في مارس      2004 ديسمبر 31

  
إلى الحكومة      " الصندوق " نقل السلطة على    تم، 2004 يونيو 28بعد حل سلطة اإلئتالف المؤقتة في         3. 1. 1

  . العراقية 
  
لدى البنك اإلحتياطي الفدرالي       "  الصندوق" إن البنك المركزي العراقي له حق التوقيع على حسابات                  4. 1. 1

ومطلوب منه أن يقوم إجراء الدفعات فقط في حالة وجود تعليمات مكتوبة صادرة من             ، في نيويورك
  .وزارة المالية   

  
إلى وزارة المالية يجب أن تتم بناء على كتب طلبات التمويل                " الصندوق "إن التحويالت من أموال          5. 1. 1

يتم إعداد كتب طلبات التمويل طبقاً لمتطلبات النقد      . المعتمدة من قبل رئيس الوزراء و زير المالية      
  . كما أعدتها وزارة المالية      ،  المخطط لها لكل الوزارات العراقية للشهر التالي             

  
إن النظام المصرفي العراقي ليس لديه القدرة على تنفيذ تحويالت برقية إلصدار إعتمادات مستندية                 6. 1. 1

بالنيابة عن    " الصندوق "تتم الدفعات الدولية من قبل      ، وبالتالي .  غير قابلة للنقض للموردين الدوليين    
ات الدولية من قبل وزارة        يتم إعتماد جميع الدفع     . وتحمل ضمن تخصيصاتهم     ، الوزارات العراقية   

  . المالية  
  

  إن النفقات الخاصة باإلعتمادات المستندية يجب أن يتم تسهيلها عن طريق بنك التجارة العراقي                         7. 1. 1
  . مورغان  . بي .و ينظمها بنك جي   
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تم إنشاء حساب فرعي         ، 2004 يونيو 15طبقاً للتعليمات الصادرة من قبل وزارة المالية في             8. 1. 1

تتضمن    ( تقوم بإدارته وكاالت أمريكية        ، لدى البنك اإلحتياطي الفدرالي في نيويورك       " ندوقبالص"
مراقبة الحسابات       ، IRMOمكتب إعادة اعمار العراق و اإلدارة         ،  PCO مكتب المشاريع و التعاقد     

JASG ،  مكتب إدارة عقود الدفاع   ،  مكتب مصروفات الصندوقDCMA ،    وحدة المهندسين في
وتتم المراقبة من قبل   ) سلطات اإلئتالف   ، US Army Corps of Engineers  الجيش األمريكي   

وزارة المالية لتسهيل عملية الصرف على العقود الموقعة من قبل سلطة اإلئتالف السابقة والدفعات                 
  .2004 يونيو  28 المتوجبة للفترة ما بعد    

  
النفقات الخاصة    . دها من قبل وزارة المالية   إن العقود الحالية والتعديالت التالية لتوقيع العقود يتم إعتما      

بالعقود التي تديرها الوكاالت األمريكية تدفع من قبل البنك المركزي العراقي بعد موافقة وزارة                
  . المالية  

  
  الرقابة على دفعات الوزارات العراقية      

زارات وخزائن      للو" الصندوق"إن وزارة المالية مسؤولة عن توزيع المخصصات المالية الممنوحة              9. 1. 1
أي متطلبات تمويلية إضافية      . المحافظات العراقية شهرياً بناءاً على متطلباتهم النقدية للشهر التالي             

  . يجب أن تحظى بموافقة قسم الموازنة بوزارة المالية        
  
بيان بااليرادات    ، تقوم الوزارات العراقية وخزائن المحافظات شهريا بإعداد ميزان مراجعة               10. 1. 1

يتم تقديم هذه البيانات الى أقسام التوحيد والالمركزية            . وفات وكشف مطابقة لحسابات البنوك         والمصر
 .بوزارة المالية بغرض المراجعة والتوحيد         

  
بالنسبة   .  العقود الخاصة بالسلع والخدمات تتطلب مستويات مختلفة من الصالحيات بحسب القيمة                     11. 1. 1

يتم عمل مناقصة    ، )  دوالر أمريكي   6,900(دينار عراقي  10,000,000للعقود التي تتعدى قيمتها   
 عروض بحد أدنى ويجب أن يحظى العرض المختار بموافقة لجنة منح المناقصات                    3لها مع وجود    

 51,400(  دينار عراقي  75,000,000بالنسبة للعقود التي تتعدى قيمتها      . وبموافقة مدير عام الدائرة   
  . تعاقد عن طريق مناقصة عامة       يجب أن تتم عملية ال    ) دوالر أمريكي   

  
بحسب   .  من قبل الوزارة المعنية   ، لدراسة عروض المناقصات العامة       ، يتم تعيين لجنتين فنية ومالية    12. 1. 1

  .وكيل الوزارة أو الوزير  ، قيمة العقد يجب إعتماد المقاول الذي يتم إختياره من قبل مدير عام الدائرة         
    

قاولين الذين يتعاملون مع كل وزارة للتأكد من أنه في حالة عدم تنفيذ                   تطلب خطابات ضمان من الم           13. 1. 1
  . األعمال ستتمكن الوزارة من إسترداد التكاليف اإلدارية والحصول على الغرامة                  

  
تصرف الدفعات النهائية للمقاولين فقط بعد إسالم السلع أوالخدمة بالكامل وتأييد ذلك من قبل الوزارة                   14. 1. 1

  . المعنية  
  

للتدقيق من قبل قسم التدقيق بوزارة المالية          ) 15(تخضع الوزارات العراقية وخزائن المحافظات             15. 1 .1
  ).  مدقق800أكثر من     (وديوان الرقابة المالية      )  مدقق60أكثر من   (
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  النتائج  

  
  . نتائج  المتعلقين بنظم الرقابة الداخلية الرئيسية التي تم إختبارها وال          3 و 2أنظر للفقرتين    16. 1. 1
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  " الصندوق"           النفقات المدفوعة من   2

  
  اإلجراءات    1. 2

  
)   الكهرباء واإلعمار واإلسكان           ، التجارة  ، النفط (أربعة وزارات عراقية     ، قمنا بزيارة وزارة المالية    

مع السجالت المحاسبية لوزارة          "  الصندوق" وحكومة إقليم كردستان وقمنا بمقارنة المبالغ المحولة من                 
إن الوزارات العراقية التي قمنا بزيارتها قد تم التصديق على زيارتها              . الية والوزارات العراقية     الم 

وتم إختيارها على أساس أكبر التخصيصات الخاصة بالمصروفات الرأسمالية                  ، من قبل وزارة المالية    
  . بالموازنة لتطبيق إجراءاتنا عليها        

  
  النتائج  
   وزارة المالية     إلى" الصندوق "المبالغ المحولة من        

قد تم صرفها لوزارة المالية طبقا لكتب طلبات تمويل موقعة من قبل            " الصندوق"وجدنا أن أموال      1. 1. 2
وجدنا أيضا أن كتب طلبات التمويل تقدم بناء على المتطلبات النقدية                .رئيس الوزراء ووزير المالية       

  . ية للشهر التالي     للوزارات العراقية وكما هو مخطط له من قبل وزارة المال           
  

 2004 يونيو 29إلى وزارة المالية للفترة من      " الصندوق" إن المدفوعات المباشرة والغير مباشرة من              2. 1. 2
  :  كانت كالتالي   2004 ديسمبر 31حتى 

  
 وزارة المالية     

 يوليو   1,550,000,000$
  أغسطس     350,000,000
  ديسمبر   400,000,000

  البنك المركزي العراقي      
  ديسمبر     4  000,000,450,
,000,000,7506$     

  
وجدنا أن المبلغ المدفوع إلى البنك المركزي العراقي قد تم تحويله إلى حساب جديد بالدوالر                
األمريكي خاص بالبنك المركزي العراقي مفتوح لدى بنك اإلحتياطي الفيدرالي بنيويورك وذلك               

خالل    " الصندوق" العراقي لوزارة المالية بالنيابة عن       كإسترداد للدفعات التي صرفها البنك المركزي       
 . 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29الفترة من 

 
ن البنك المركزي العراقي قد مولها من إحتياطي النقد الزائد عن اإلحتياجات                     أ أعلمتنا وزارة المالية ب     

دي إلى تكاليف نقل وحماية      باإلضافة إلى ذلك فإن شحن النقد إلى بغداد كان سيؤ        . المطلوبة للعراق     
  . غير ضرورية تتحملها وزارة المالية      

  
قمنا أيضاً بمطابقة هذه النفقات مع كشوف حسابات البنوك الخاصة بوزارة المالية بالدينار العراقي                    

  .والدوالر األمريكي ومع سجالت البنك المركزي العراقي            
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 2004 يونيو 29ت المحاسبية لوزارة المالية للفترة من           وجدنا أن المبالغ النقدية المستلمة طبقا للسجال             3. 1. 2

  :  كانت كالتالي   2004 ديسمبر 31حتى 
  

 يوليو  1,550,000,000$
  أغسطس     350,000,000

  سبتمبر     1,250,000,000
  أكتوبر   850,000,000

  نوفمبر   2,350,000,000
  ديسمبر   900     000,000,
,000,000,2507$     

  
 دوالرأمريكي تم      500,000,000لنقدية التي إستلمتها وزارة المالية تضمنت          ن المبالغ ا  أ وجدنا 

إلى حساب       " الصندوق " وتم ردها من قبل  2004إستالمها من البنك المركزي العراقي في ديسمبر           
  .2005البنك المركزي العراقي لدى بنك الحتياطي الفيدرالي بنيويورك في يناير       

  
  زارات العراقية    التحويالت من وزارة المالية للو     

المستلمة من قبل وزارة المالية قد تم توزيعها على الوزارات العراقية             " الصندوق"وجدنا ان أموال     4. 1. 2
  . األخرى طبقا لمتطلباتهم النقدية الشهرية       

  
  إن ما زودتنا به وزارة المالية حتى تاريخ هذا التقرير هو مسودة ميزان المراجعة للفترة من             5. 1. 2

  . وأعلمتنا أن ميزان المراجعة هذا غير مكتمل              ، 2004 أغسطس   31 حتى 2004ر  يناي1
  
  وجدنا أن بعض الوزارات العراقية والدوائر لم تقم بتقديم البيانات المالية الخاصة بالفترة من            6. 1. 2

 إلى وزارة المالية مما أدى إلى عدم إستطاعة وزارة المالية                  2004 ديسمبر   31 حتى 2004 يناير 1
  . كمال سجالتهم المحاسبية والقيام بعملية توحيد البيانات المالية               إ

  
وبالتالي لم نتمكن من مطابقة المبالغ المحولة من وزارة المالية مع المبالغ المستلمة من قبل الوزارات                             

  . العراقية 
  

   حتى 2004ر  يناي1وجدنا أيضاً أن وزارة المالية لم تقم بإقفال دفاترها المحاسبية للفترة من          7. 1. 2
أو دمجها مع السجالت        " الصندوق" وذلك لعدم إعداد دفاتر محاسبية لمعامالت        2004 ديسمبر 31

  . المحاسبية لوزارة المالية      
  

 قد تم تنفيذها من قبل وزارة المالية     2004 والمعدلة في يونيو   2004وجدنا أن الموازنة العراقية لسنة        8. 1. 2
 . دون إعتمادها رسميا أو نشرها     
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  بغرض تمويل إعتمادات مستندية       " الصندوق "لنفقات المدفوعة من    ا

أعلمتنا وزارة المالية بأن النظام المصرفي العراقي ليس لديه القدرة على تنفيذ التحويالت البرقية                       9. 1. 2
  .الخاصة بفتح اإلعتمادات المستندية للموردين الدوليين         

  
بعد خصم األموال       ،  دوالر أمريكي   1,991,089,456 بقيمة  إعتماد مستندي    600وجدنا أن أكثر من        10. 1. 2

الجهة المعتمدة في عملية فتح اإلعتمادات               ،  مورغان  . بي .قد تم دفعهم عن طريق بنك جي     ، المرتجعة   
  .2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29خالل الفترة من    ، المستندية  

  
  المفتوحة كما في    مورغان على كشف باإلعتمادات المستندية            .بي. حصلنا من بنك جي    

من دفعات اإلعتمادات المستندية من بنك اإلحتياطي                 % 90طابقنا أكثر من     . 2004 ديسمبر  31
  . الفيدرالي بنيويورك مع هذا الكشف   

  
قمنا بزيارة بنك التجارة العراقي وقارننا عينتنا من اإلعتمادات المستندية المفتوحة والبالغة قيمتها                   

إستمارات       ، مع كتب إعتماد التمويل الصادرة من وزارة المالية     دوالر أمريكي   1,196,939,783
الفواتير والمستندات األخرى الخاصة باإلعتمادات            ، الدفعات ،  العقود الموقعة   ، اإلعتمادات المستندية     

  . لم نجد أي إستثناءات   . مورغان والموثقة بطريقة صحيحة     . بي.المفتوحة عن طريق بنك جي     
  

،    دوالر أمريكي بعد خصم األموال المرتجعة         369,268,814ستندي إضافي بقيمة  إعتماد م   99وجدنا    11. 1. 2
   حتى   2004 يونيو 29تم فتحها من قبل وزارة التجارة عن طريق ثالثة بنوك لبنانية خالل الفترة من            

أعلمتنا وزارة المالية بأن هذه اإلعتمادات المستندية قد تمت الموافقة عليها نظرا           . 2004 ديسمبر  31
وأعلمتنا وزارة التجارة أيضا بأن هذه اإلعتمادات قد تم فتحها              ، ورة المواد الغذائية المطلوبة     لضر

وجدنا أنه في حاالت     .  نظرا للتأخيرات التي تسببها عملية فتح اإلعتمادات المستندية المعمول بها حاليا                     
ت المستندية والتي تسبب      عديدة كان التأخير نتيجة ألخطاء في البيانات الموجودة بإستمارات اإلعتمادا             

وقد نتج عن تلك األخطاء رفض البنوك المراسلة إتمام عملية فتح               ، فيها إما المورد أو وزارة التجارة    
  . اإلعتماد  

  
قمنا بزيارة البنك المركزي العراقي وقارنا عينتنا من اإلعتمادات المستندية المفتوحة والبالغة قيمتها                          

إستمارات      ، ب إعتماد التمويل الصادرة من وزارة المالية     مع كت  ،  دوالر أمريكي  220,440,966
الفواتير وبعض المستندات األخرى الخاصة          ، الدفعات ،  العقود الموقعة  ،  اإلعتمادات المستندية     

لم نجد أي  . باإلعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق البنوك اللبنانية والموثقة بطريقة صحيحة             
  . إستثناءات  

  
  ن حكومة إقليم كردستا     

  .قمنا بزيارة حكومة إقليم كردستان في أربيل والسليمانية             12. 1. 2
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 بصورة 2004 يونيو  28 حتى 2004 يناير 1تم تمويل حكومة إقليم كردستان خالل الفترة من               13. 1. 2

وباإلضافة إلى ذلك فإن سلطة اإلئتالف المؤقتة السابقة قامت بصرف              . أساسية من قبل وزارة المالية       
 دوالر أمريكي في     1,400,000,000وقد تضمن ذلك مبلغ   ،  باشرة لحكومة إقليم كردستان       دفعات م 

  .2004يونيو 
  

أثناء زيارتنا لحكومة إقليم كردستان قمنا بعملية جرد للنقد المحول من قبل سلطة اإلئتالف المؤقتة                    
الر أمريكي و   دو798,000,000السابقة والذي مازال موجود بإدارات أربيل والسليمانية والبالغ          

 .   دوالر أمريكي   1,400,000,000بإجمالي مبلغ      ،  دوالر أمريكي على التوالي    602,000,000
 

أعلمتنا وزارتي المالية في كل من أربيل والسليمانية بأن هذه األموال سوف تنفق عندما يتم إعتماد                   
  . المشاريع الخاصة بها من قبلهم       

  
 أكتوبر 31 حتى 2004 يونيو 29زارة المالية خالل الفترة من      قمنا بمطابقة النقد المحول من و      14. 1. 2

لم    ).  دينار عراقي480,900,340,000( مع السجالت المحاسبية لوزارة المالية بالسليمانية            2004
 حيث  2004 ديسمبر 31 حتر 2004 نوفمبر 1نتمكن من مطابقة المبالغ المدفوعة خالل الفترة من            

 تزويدنا بتقرير النفقات الخاص بالنقد المحول إلى وزارة المالية          أن وزارة المالية لم تتمكن من        
  .ولم تكن هذه المستندات متاحة حتى تاريخ هذا التقرير       ، بالسليمانية لهذه الفترة     

  
  .لم يتم منحنا صالحية اإلطالع على السجالت المحاسبية في وزارة المالية بأربيل                 
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  ات العراقيةمدفوعة من قبل الوزار النفقات ال          3

  
الكهرباء      ،  التجارة  ، النفط (قمنا بتطبيق إجراءات تدقيق على ملفات العقود في أربعة وزارات عراقية                  1 .1. 3

  )  واإلعمار واإلسكان      
  

 52,963,838( عقد في مركز الوزارة وإحدى دوائرها   11في وزارة النفط كانت عينتنا تتكون من        2. 1. 3
ج التدقيق الخاصة بعقود النفط التي تمت إدارتها من قبل وكاالت          إن نطاق ونتائ   ). دوالر أمريكي  

  .4أمريكية والنفقات المتعلقة بها والخاصة بإستيراد الوقود واإلصالحات النفطية يتضمنها البند رقم               
  

   حتى2004 يونيو 29 دوالر أمريكي خالل الفترة من     1,150,000,000تم تحويل مبلغ    3. 1. 3
تم إنشاء هذا الحساب لغرض           . ساب في بنك أردني تديره وزارة النفط     إلى ح 2004 ديسمبر  31

شراء المنتجات البترولية الخفيفة وإستيرادها نظرا للعجز في مقدرة العراق فيما يتعلق بعملية                     
 وسنة  2004من إجمالي النفقات المدفوعة من هذا الحساب خالل سنة          % 31قمنا بإختبار  . التكرير 
2005 .  

  
 دوالر  254,270,000(ارة الكهرباء كانت عينتنا تتكون من ثماني عقود في مركز الوزارة         في وز  4. 1. 3

إن نطاق ونتائج التدقيق الخاصة بعقود الكهرباء التي تمت إدارتها من قبل وكاالت أمريكية                   ). أمريكي  
  .4والنفقات المتعلقة بها يتضمنها البند رقم     

  
الشركة العامة          ،  عقد في دائرتين من دوائر الوزارة      25كون من    في وزارة التجارة كانت عينتنا تت       5. 1. 3

  ).  دوالر أمريكي  551,656,390( لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب               
  
في وزارة اإلعمار واإلسكان كانت عينتنا تتكون من تسع عقود في مركز الوزارة ودائرتين من                          6. 1. 3

الحظنا أن الوزارة تقوم ببعض المشاريع اإلنشائية            ).   دوالر أمريكي  27,079,523(دوائر الوزارة 
  . بواسطة دوائرها  

 
        اإلجراءات 2. 3

بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن جميع نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المتعلقة               
فيما عدا     ،  بها النفقات قد تم إتباعها     إجراء المناقصات ومنح العقود التي تتعلق        ، بعملية اإلعتماد     

  : اإلستثناءات التالية     
  

  النتائج  
  

  وزارة النفط 
قد تم منحه على أساس غير         )  دوالر  أمريكي   75,887,913(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداً         1. 2. 3

دوالر     7,500,000قامت وزارة النفط بإيداع مبلغ      . تنافسي ولم يتم توثيق أسباب ذلك في ملف العقد      
ولم يتم تسجيله في الدفاتر المحاسبية بوزارة      ، 2003أمريكي لغرض فتح إعتماد مستندي في ديسمبر       

  .تم إعالمنا بأن العمل لم يبدأ في هذا المشروع نظرا لبعض المفاوضات             . 2004النفط إال في ديسمبر   
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  حتى2004اير    ين1ذكرنا في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من             

 أننا لم نتمكن من الحصول على تفاصيل العقد الخاص بإحدى النفقات التي دفعتها               2004 يونيو 28
.    دوالر أمريكي   70,257,520سلطة اإلئتالف المؤقتة السابقة لتمويل إعتماد مستندي باليورو قيمته             

  . ور أعالهأثناء تطبيق إجراءاتنا الحالية وجدنا أن هذه الدفعة كانت للعقد المذك              

  
.  ومع ذلك فإن هذه الدفعة الخاصة باإلعتماد المستندي لم تسجل في السجالت المحاسبية لوزارة النفط                    

الحظنا أن الوزارات العراقية لم تسجل الدفعات التي قامت بصرفها سلطة اإلئتالف المؤقتة السابقة أو                      
  . الوكاالت األمريكية في سجالتهم المحاسبية            

  
لة واحدة حيث أن ملف العقد لم يشر إلى الطريقة التي تم بها اإلعالن أو اإلجراءات                   وجدنا حا    2. 2. 3

 دوالر   1,252,850(وجدنا أن أربعة موردين قد تمت دعوتهم للمناقصة         .  المتبعة لعمل المناقصة      
  ).  أمريكي  

  
 وبدون توثيق    وجدنا حالة واحدة حيث تم منح العقد لشركة حكومية عراقية بطريقة غير تنافسية                    3. 2. 3

  ).  دوالر أمريكي  763,225(األسباب في ملف العقد      
  

 دوالر  700,680قيمة العقد هي  ( وجدنا حالة واحدة حيث قام المورد بتغيير منشأ البضاعة المستلمة            4. 2. 3
باإلضافة إلى ذلك و بالرغم من أن العقد ينص على أن يقدم المورد خطاب ضمان لصالح                     . )أمريكي  

  . لم يقدم المورد خطاب الضمان    ،  وزارة النفط
  

 علي عملية إستيراد      )SOMO( في الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            اأثناء تطبيق إجراءاتن       5. 2. 3
دون أن نجد  ، طابقنا)   دوالر أمريكي  1,150,000,000مدفوعات قيمتها  (المنتجات البترولية الخفيفة     

مستندات الشحن وطلبات          ، الفواتير ، يدة بما فيها العقود   النفقات مع المستندات المؤ     ، أي استثناءات   
  .الدفع

  
  وزارة الكهرباء   

حالة العقود          إوجدنا أربعة حاالت حيث لم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصة بإجراءات المناقصة و                   6. 2. 3
 ).  دوالر أمريكي  245,185,000(

  
  ).  دوالر أمريكي  229,000,000(ات اإلحالة    وجدنا حالة واحدة حيث لم يتم تزويدنا بتبرير      7. 2. 3

  
  ةوزارة التجار  

وجدنا عشرة حاالت حيث لم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصة بإجراءات المناقصة وإحالة العقود                    8. 2. 3
 .  دوالر أمريكي  269,799,500
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لفين عن السعر وبلد     وجدنا حالة واحدة حيث كان سعر البضاعة وبلد المنشأ طبقَا للعرض المقدم مخت           9. 2. 3

لم يحتوي ملف العقد على   . المنشأ الموجودين بكتاب اإلحالة الصادر بناءاً على دراسة اللجنة الفنية           
 ).  دوالر أمريكي  7,477,792مدفوعات قيمتها   ( تبريرات موثقة لهذه التعديالت    

 
لى الموردين أن يقدموا خطابات         حالة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حيث كان ع            16وجدنا    10. 2. 3

  ).  دوالر أمريكي   374,564,170(ضمان ولكن الشركة لم تحصل منهم على خطابات الضمان                
  

 وزارة اإلعمار واإلسكان       
وجدنا خمسة عقود تم منحها لدوائر وزارة األعمار واإلسكان على أسس غير تنافسية بدون توثيق                             11. 2. 3

  ).  دوالر أمريكي  55,714,220(التبريرات لذلك في ملفات العقود    
  

  اإلجراءات   3. 3
  

 ما إذا كانت فواتير الشراء موقعة ومعتمدة من          إختبرنابالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد       
  .الشخص ذو الصالحية طبقا لسياسات وإجراءات الوزارات العراقية             

  
  النتائج  

  
  . لم نجد أي إستثناءات     1. 3. 3

  
  تاإلجراءا   4. 3

  
بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد الحظنا دقة المستندات المؤيدة للبضاعة المستلمة أو                   

  :فيما عدا اإلستثناءات التالية      ،  األدلة على تلقي الخدمات    
  

  النتائج  
  

  وزارة النفط 
لم   . لتنفيذ األعمال  وجدنا حالة واحدة حيث نص العقد على أن يتم صرف الدفعات طبقاَ لمنهاج زمني         1. 4. 3

يتم تزويدنا بهذا المنهاج الزمني ولم نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدفعات قد صرفت طبقاَ لبنود                   
  ).  دوالر أمريكي  71,667(العقد  

  
  وزارة الكهرباء   

وجدنا حالة واحدة حيث لم يتم توثيق المستندات المؤيدة لتفاصيل البضاعة أو الخدمة المستلمة في                2. 4. 3
  .  دوالر أمريكي   46,716,268ف العقد    مل

وجدنا أيضا ضمن الدفعات التي صرفت من خالل اإلعتماد المستندي الخاص بهذا العقد فاتورتين تم                     
أعلمتنا وزارة الكهرباء بأن هاتين الفاتورتين سوف يتم خصمهما من الفواتير القادمة                      . دفعهما مرتين    

  ).  دوالر أمريكي   3,113,616قيمة الدفعات المكررة       (الخاصة باإلعتماد     
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وجدنا حالة واحدة حيث لم يتم توثيق المستندات التي تدل على إستالم البضاعة أو تلقي الخدمة في                  3. 4. 3

  ).  دوالر أمريكي   4,996,670(ملف العقد   
  

  ة وزارة التجار  
معتمد من      وكما هو  ،  من تخصيصات الموازنة الخاصة بإستيراد الحبوب للعراق        % 10وجدنا أن    4. 4. 3

.   شركة تجارية عراقية العقود الخاصة بها في إطار تنافسي محدود      12قد تم منح ، وزارة التجارة 
إجمالي الدفعات       (الحظنا أنه لم يتم توريد الحبوب الخاصة بتلك العقود حتى تاريخ هذا التقرير        

  ).  دوالر أمريكي  51,135,000لإلعتمادات المفتوحة    
  
.   احدة أنه تم إختبار البضاعة في ميناء بلد المنشأ وليس في ميناء اإلستالم بالعراق                 الحظنا في حالة و        5. 4. 3

الحظنا أن المطابقة بين الكميات التي تم شحنها من ميناء بلد المنشأ وبين الكميات المستلمة في ميناء                        
  .  دوالر أمريكي  792,146عراقي قد أظهرت بضائع مفقودة وتالفة قيمتها    

  
،   إعتماداً مستندياً نظرا لعدم قيام الموردين بتوريد البضائع      47 وزارة التجارة بأنه تم إلغاء  أعلمتنا     6. 4. 3

باإلضافة إلى ذلك لم يتم تزويدنا باألدلة على أنه تم تقديم خطابات ضمان من قبل الموردين             
  ).  دوالر أمريكي   133,627,673(بخصوص هذه اإلعتمادات الملغاة        

  
  وزارة اإلعمار واإلسكان       

تم إعالمنا بأنه      . وجدنا حالة واحدة حيث تم توصيل آالت رافعة إلى الحدود العراقية طبقا لبنود العقد            7. 4. 3
  ).  دوالر أمريكي  1,483,500(نظراً للظروف األمنية لم يتم نقل البضائع إلى داخل العراق         

  
 4,992,327(لخدمة بملف العقد    وجدنا حالتين حيث لم يتم توثيق األدلة على إستالم البضاعة أو ا          8. 4. 3

  ). دوالر أمريكي   
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  الخاصة بالعقود التي أدارتها الوكاالت األمريكية    النفقات     4

  
  مقدمة   1. 4
  
تم نقل السلطة والرقابة على حسابات          ، 2004 يونيو 28بعد حل سلطة اإلئتالف المؤقتة في            1. 1. 4

 قامت    2004 يونيو 28 حتى 2003 مايو 22خالل الفترة من   . إلى الحكومة العراقية    " الصندوق"
2004 يونيو 28سلطة اإلئتالف المؤقتة بتوقيع عقود تتطلب بعضها صرف دفعات في الفترة ما بعد            

تسلمنا كشف بهذه العقود علماَ بأن الوكاالت األمريكية أخبرتنا أن هذا الكشف ربما يكون غير                         . 
، 2004 ديسمبر 31تباطات التعاقدية كما في      قدرت الوكاالت األمريكية قيمة اإلر      . مكتمل ودقيق  

  ).2004 يونيو 28 دوالر أمريكي في  3,057,518,000(  دوالر أمريكي    1,386,180,827بمبلغ 
  

تم إنشاء   ، 2004 يونيو 15في ) مذكرة وزارة المالية     ( طبقاَ للمذكرة التي أصدرتها وزارة المالية         2. 1. 4
ي الفدرالي بنيويورك لتقوم بإدارته الوكاالت األمريكية              لدى بنك اإلحتياط   " للصندوق"حساب فرعى    

وتقوم بمراقبتة وزارة المالية وذلك لتسهيل صرف النفقات الخاصة بالعقود الموقعة من قبل سلطة                 
  .2004 يونيو 28 لتاريخ   ةاإلئتالف المؤقتة السابقة والتي تتطلب صرف دفعات في الفترة الالحق       

  
  إنتهت في   ،  طبقاَ لمذكرة وزارة المالية     ، ألمريكية على إدارة هذه العقود     إن سلطة الوكاالت ا          3. 1. 4

  . 2005 ديسمبر  31وقد تم تمديدها الحقاَ إلى    ، 2004 ديسمبر 31
  

 دوالر أمريكي في الحساب الفرعي         2,800,000,000قامت الحكومة العراقية بإيداع مبلغ            4. 1. 4
  .2004 ديسمبر 31تى  ح2004 يونيو 29خالل الفترة من    " للصندوق"

  
طبقاَ لمذكرة وزارة المالية فإن العقود التي يديرها مكتب المشاريع والتعاقد  يجب أن تنفذ وفقاَ                       5. 1. 4

إضافة إلى ذلك لم يكن من المسموح              إجراءات التعاقد والمنح      ،  4 سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم       .لمذكرة 
والعقود اإلضافية لم يكن من المسموح توقيعها            ،  عراقية إنهاء أو تعديل العقود إال بموافقة الحكومة ال       

  . إال بموافقة الحكومة العراقية أيضاَ      
  

أعلمنا مكتب المشاريع والتعاقد بأنة ليست جميع ملفات عقود سلطة اإلئتالف المؤقتة قد تم توثيقها                  6. 1. 4
ة إعادة اإلعمار المطلوبة           نظراَ ألهمية وإستعجال عملي       4وفقاَ لمذكرة سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم       

تم تكليف وكالة أمريكية للتأكد       . ونقص الموظفين ومعدل الدوران المرتفع لمديري المشاريع        ، بالعراق  
إستالم الخدمة      ، فيما يتعلق بإستالم البضاعة     (قد تم إكمالها   " الصندوق "من أن جميع العقود الممولة من       

 بملفاتها كما       تقد تم توثيق المستندا " الصندوق"ولة من    وأن جميع العقود المم    ) وعملية الدفع للموردين  
يتوقع مكتب المشاريع والتعاقد أن تكون جميع الملفات قد تم         ، وهي االن تقوم بهذا العمل  ، يجب

  .2005 ديسمبر 30إكمالها وتحديثها كما يجب قبل         
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   حتى2004يونيو  29بدفعها للفترة من   " الصندوق"إن المدفوعات التي قام مكتب نفقات       7. 1. 4

  :  هي كالتالي 2004 ديسمبر 30
  

  : الوزارة  : المشروع      
  النفط   ستيراد منتجات نفطية     إ 337,026,513 $

  النفط   ترميم البنية التحتية للنفط      83,919,421
  النفط   األمن     20,127,709
  النفط   اإلصالح الطارئ لخطوط األنابيب         12,207,112

  لقومي والدفاع   األمن ا    أسلحة ومعدات      411,132,017
  الكهرباء     إعادة بناء الكهرباء في العراق         207,560,421

  الكهرباء     إعادة بناء محطات الطاقة        37,013,452
  الكهرباء     شراء الكهرباء من تركيا          7,432,224

  المالية     شبكة االعالم العراقية        59,373,049
  المالية     " النفط مقابل الغذاء  "برنامج الشمال        23,872,080
  المالية      التدقيق- "  النفط مقابل الغذاء   "  18,154,180
  النقل  حماية مطار بغداد الدولي        24,999,958

  الزراعة    إنتاج الدواجن     7,882,500
  الزراعة     معدات  –"  النفط مقابل الغذاء   "  5,349,184
  الزراعة    المخصبات    3,510,807
  الداخلية    نظام جواز السفر    9,153,339
  التخطيط     ) PMO(دارة المشاريع    إنشاء مكتب إ      5,862,692
  التجارة     تصديق- "  النفط مقابل الغذاء   "  3,760,536

  وزارت مختلفة     برنامج 55  46,180,488
  وزارت مختلفة    خطابات إعتماد      214,645,809

صافي المدفوعات بالنيابة عن الوزارات         25,696,009
  العراقية  

  وزارت مختلفة  

  وزارت مختلفة    )CERP(القادة  برنامج إستجابة طوارئ       87,466,915
  وزارت مختلفة    )RRRP( برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة              $  063,162204,
,478,488,8561$       

  
  قامت وزارة المالية بزيادة تمويل برنامج إستجابة طوارئ القادة       ، 2004خالل شهر أغسطس      

)CERP (  دوالر أمريكي من موازنتها الخاصة        86,000,000بمبلغ .  
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  من قيمة النفقات للفترة من      % 94والتي تضمنت   ) برنامج   ( خطة تمويل    47تكونت عينتنا من    

  .2004 ديسمبر 30 حتى 2004 يونيو 29
  

  اإلجراء   2. 4
  

بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن جميع إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية              
  : ي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها فيما عدا االستثناءات التالية           المتعلقة بإعتماد التمويالت الت      

  
  النتائج  

  
دفعات قيمتها       ( حالة حيث لم يكن هناك موافقة رسمية على تمويل العقود أو الدفعات           17وجدنا    1. 2. 4

  ).  دوالر أمريكي  242,160,103
  

 دوالر  8,430,544 قد تم تعديلها بمبلغ    وجدنا ثالثة حاالت حيث أن التخصيصات الخاصة بالمشاريع            2. 2. 4
  . أمريكي  

  
من قيمتة من أموال غير         % 50وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ كان من المفترض أن يتم تمويل              3. 2. 4

  " الصندوق "تم تمويل إجمالي قيمة العقد من أموال        . من حكومة كردستان      % 50و " الصندوق" أموال 
 ).  دوالر أمريكي   1,975,864(

  
  اإلجراء   3. 4

  
بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن جميع إجراءات الرقابة الداخلية األساسية                          

ومنح العقود التي تتعلق بها تلك النفقات قد تم إتباعها فيما عدا            ، الخاصة بإجراء المناقصات     
  : اإلستثناءات التالية     

  
شرة ودفعات مقدمة إلى وحدة المهندسين بالجيش األمريكي             حالة حيث تم فع نفقات مبا  17وجدنا    1. 3. 4

  ترميم البنية التحتية للنفط    ، ) دوالر أمريكي  188,957,065(وذلك إلستيراد المنتجات النفطية    
)   دوالر أمريكي   207,478,290(إعادة بناء الكهرباء في العراق           ،  )  دوالر أمريكي  83,919,421(

  ). كي   دوالر أمري 11,559,573(وعقود أخرى 
  
 األمريكي قد تم التصريح بها من قبل سلطة اإلئتالف             شالحظنا أن الدفعات لوحدة المهندسين بالجي           2. 3. 4

فقد إستخدمت وحدة   ، في إطار مذكرات التفاهم هذه   . في إطار سلسلة من مذكرات التفاهم       ، المؤقتة  
قبل رئيس سلطة اإلئتالف         لتنفيذ عقود معتمدة من   " الصندوق "المهندسين بالجيش األمريكي أموال          

  . متضمنة المصاريف اإلدارية    ،  المؤقتة 
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تم السماح لنا بصورة محدودة باإلطالع على إجراء التعاقد وتوثيق العقود الممنوحة من قبل وحدة                    3. 3. 4

  : المهندسين بالجيش األمريكي كما يلي           
  

ة المهندسين بالجيش األمريكي بأنة           بالنسبة لعقود إعادة إعمار النفط وإستيراد الوقود فقد أعلمتنا وحد           
فأنة لن يسمح لنا باإلطالع على الملفات الكاملة                     ، نظراَ للتحقيقات الفيدرالية األمريكية المستمرة          

ومع ذلك فقد تم تزويدنا بتبرير مكتوب للعقود التي منحت بطريقة التكليف بدون مناقصة       . للعقود 
إضافة إلى ذلك فقد .  النفط وإستيراد الوقود وبعض أوامر تنفيذ األعمال بخصوص إعادة اعمار      

أعلمتنا وحدة المهندسين بالجيش األمريكي أن عقود أخرى خاصة بإعادة إعمار النفط قد تم تغيير                        
  ". الصندوق"مصادر تمويلها لتكون مصادر أخرى بدالَ من          

  
تم إعتماد هذه    . دبالنسبة لعقود الكهرباء فقد تم تزويدنا بتبريرات مكتوبة بخصوص التنافس المحدو           

 لتزيد  2003مع أوامر تنفيذ األعمال المتعلقة بها الموقعة خالل سنة                ، 2003التبريرات في فبراير 
تم منح العقود لثالث موردين أمريكيين          .  دوالر أمريكي  1,500,000,000إجمالي قيمة العقود إلى      

األمريكي ليشاركوا في         مورد والمختارين من قبل وحدة المهندسين بالجيش         12من إجمالي عدد     
وحجم أعمالهم         ، و قد تم إختيارهم بناء على خبراتهم خارج الواليات المتحدة األمريكية         ، المناقصة 

  . وخبراتهم الفنية 
  

بعض العقود األخرى تمت إدارتها بشكل أساسي من قبل وحدة المهندسين بالجيش األمريكي في                         
والحظنا أن عقداَ واحداَ قد منح على         )  ر أمريكي    دوال9,618,911(قمنا بإختبار ثالث عقود     . بغداد

  .وبدون توثيق تبرير لذلك بملف العقد     )  دوالر أمريكي   31,700(أسس غير تنافسية    
  

وجدنا حالتين حيث تم صرف الدفعات مباشرة إلى مقاول من تابع لوحدة المهندسين بالجيش                
ن بالجيش األمريكي أوال ليقومون هم          بدالَ من دفعها لوحدة المهندسي        ، بدون تبرير لذلك ، األمريكي   

  ).  دوالر أمريكي  141,894,029(بصرفها الحقاَ   
  

نفقات " (الصندوق"الحظنا حالة واحدة حيث تم شراء سيارات مدرعة لوكاالت أمريكية من أموال                       4. 3. 4
  ).  دوالر أمريكي  988,000قيمتها  

  
عشرة أيام لتحضير عروضهم وتقديمها       وجدنا أربعة حاالت حيث كان أمام الموردين أقل من                   5. 3. 4

 66,480,404(وجدنا من بينهم حالتين      ).  دوالر أمريكي  94,737,686( للمشاركة في المناقصة      
 دوالر 28,257,282( وحالتين   ، حيث تم إعتبار عرض واحد فقط مقبول فنياَ   ) دوالر أمريكي  

  . حيث تم إستالم عرضين فقط  ) أمريكي  
  

فقد قام مكتب التعاقد بإخطار ثالث      ، واحدة حيث تم إستالم عرضين فقط  ففي حالة ، باإلضافة إلى ذلك 
  بوجود هذه المناقصة وذلك قبل نشر اإلعالن علنياَ       ، بما فيهم الشركة الفائزة بالمناقصة         ، شركات  

  ).  دوالر أمريكي  22,100,262(
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نة على موقع اإلنترنت       تم اإلعالن ع    )  دوالر أمريكي  6,157,020(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ        6. 3. 4

وبالتالي لم يتم اإلعالن عن المناقصة بطريقة       ، ال يمكن اإلطالع علية إال من قبل المشتركين به فقط            
  .تم إستالم عرضين فقط لهذا العقد    . علنية 

  
وجدنا حالة واحدة لمناقصة معقدة حيث أن تبرير مكتب التعاقد لمنح العقد لم يتفق مع التقييم الذي           7. 3. 4

  ).  دوالر أمريكي   8,480,550(دته لجنة منح العقود     أع
  
وجدنا حالة واحدة حيث حضر عضوين فقط من لجنة منح العقود علماَ بأن مذكرة سلطة اإلئتالف                            8. 3. 4

  ).  دوالر أمريكي  8,480,550( تتطلب حضور ثالث أعضاء   4المؤقتة رقم  
  
لم يتم منحة للمورد الذي قدم أقل     )  أمريكي    دوالر 127,500( وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ      9. 3. 4

كان الفرق بين أقل العروض والعرض الفائز بالمناقصة       . ولم يتم تبرير أسس منح العقد    ، العروض 
  .  دوالر أمريكي   60,000هو 

  
وجدنا تسعة حاالت حيث لم تتضمن ملفات العقود توثيقاَ كامالَ إلجراءات المناقصة وعملية منح                      10. 3. 4

  دوالر  211,729,065 (4ا هو مطلوب طبقاَ لمذكرة سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم        كم ، العقد 
في حالة واحدة منهم تم توقيع العقد في اليوم التالي الّخر موعد لتقديم العطاءات                     ). أمريكي  

  ).  دوالر أمريكي  22,100,262(
  
دوالر  829,942  (بدون تبرير لذلك  وجدنا حالتين يحث تم منح العقد على أسس غير تنافسية و         11. 3. 4

 دوالر  500,000(في حالة واحدة منهم قام مدير التعاقد باإلعتراض على عملية منح العقد               ). أمريكي  
  ). أمريكي  

  
وجدنا حالة واحدة حيث تم منح العقد لمورد قدم عرضه في موعد الحق لتاريخ إجتماع لجنة منح                   12. 3. 4

فقط  % 50ولكن تم إستالم     ،  الملف بأنة نظراَ للحاجة الشديدة للبضاعة         تم تبرير منح العقد في    . العقود 
  ).  دوالر أمريكي   15,560,000(من البضاعة خالل األشهر الثمانية التالية لمنح العقد                

  
قد تم توقيعة من قبل الحكومة العراقية          )   دوالر أمريكي 420,010(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ         13. 3. 4

لم يتم تزويد مكتب المشاريع والتعاقد بالمستندات             . ه من قبل مكتب المشاريع والتعاقد        ولكن تمت إدارت    
  .الخاصة بإجراءات المناقصة ومنح العقد        

  
وجدنا حالتين حيث تم إجراء المناقصة ومنح العقد في الواليات المتحدة األمريكية ومن أموال غير                  14. 3. 4

زيادة   )  دوالر أمريكي   125,172,307(ر تنفيذ أعمال  ولكن كان هناك خمس أوام        ". الصندوق" أموال 
،   إستطعنا أن نطبق إجراءاتنا على أوامر تنفيذ أعمال               ".  الصندوق"على العقود حيث تم تمويلها من       

حيث أن   ، ولكن لم نستطع أن نعرف إذا ما كانت العقود قد تم منحها على أسس تنافسية أم ال          
  . تحدة األمريكية    المستندات األصلية موجودة بالواليات الم       



  صندوق التنمية العراقي
  يتبع, بالنفقاتالمتعلقةتقرير تحري الحقائق 

  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

_______  

18 

  
تم إجراء مناقصتة ومنحه في      )  دوالر أمريكي   95,556,100(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ       15. 3. 4

ولكن تم دفع قيمتة بعد   ،  الواليات المتحدة األمريكية بالنيابة عن الحكومة األمريكية وبأموال أمريكية                  
لم  . 2004 يونيو 28إلئتالف المؤقتة قبل   بدون أن يتم تحويله إلى سلطة ا       " الصندوق"ذلك من أموال     

تضمن ملف العقد      . نتمكن من الحصول على المستندات الخاصة بإجراءات المناقصة ومنح العقد                 
حيث أنه من رأي المقاول أن الجهة المتعاقدة هي الحكومة                  ، وثائق خاصة بنزاع مع المقاول      

  .ة المتعاقدة   بينما من رأي الحكومة العراقية أنها هي الجه             ، األمريكية   
  
ولكن لم يتم تحديد سعر     ، وجدنا حالة واحدة حيث تضمن العقد خيار إلضافة سنة ثانية لتنفيذ أعمال       16. 3. 4

 وزادت قيمة العقد من      2004 يونيو 27قدم المقاول سعراَ لهذا الخيار في         . هذا الخيار في العقد   
والر أمريكي للفترة الثانية وذلك    د52,210,011إلى  ،  دوالر أمريكي للفترة األولى  22,100,262

لم تكن هناك أدلة في ملف العقد على أية مفاوضات        . في الخدمة المقدمة    % 50فقط عن زيادة قدرها  
وقد تم توقيع الخيار    ،  تمت بخصوص السعر أو تفسير لعدم إكتمال المستندات الخاصة بزيادة السعر         

  .2004 يونيو  28 في
  

يث أن أمر تنفيذ أعمال خاصة بعقد لتقييم متطلبات الحماية في موقع معين تم             الحظنا حالة واحدة ح       17. 3. 4
قد تم إجراء مناقصة له ومنحه على أسس تنافسية للمقاول         ، إستخدامه جزئياَ من قبل قوات التحالف       

تم منح المقاول أمر تنفيذ    ، كنتيجة لهذا التقييم  ).   دوالر أمريكي  51,607(صاحب أقل العروض  
تم    ).  دوالر أمريكي  24,999,908(سس غير تنافسية لتقديم خدمات حماية في الموقع     أعمال على أ   

وقدمه المقاول مرة ثانية بعد     ، رفض عرض السعر ألمر تنفيذ األعمال المقدم من المقاول في البداية        
  .من التكلفة   %  20تخفيض 

  
في   ). دوالر أمريكي   26,740,456( وجدنا حالتين حيث تم توقيع العقود من قبل مسؤول تعاقد عراقي             18. 3. 4

وفي الحالة     )  دوالر أمريكي  6,157,020(حالة منهم تم توقيع العقد بالنيابة عن الحكومة األمريكية              
  ).  دوالر أمريكي   20,583,436(الثانية لم يحدد العقد الصالحية التي أتاحت للفرد القيام بالتعاقد       

  
قد تم تعديلة     )  دوالر أمريكي  49,980,737األصلية هي   قيمة  ( وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ        19. 3. 4

إن الغرض     .    دوالر أمريكي   20,583,436حيث زادت قيمة العقد بمبلغ       ، 2004جوهرياَ في سبتمبر    
هو تمويل العقود التي وقعتها سلطة اإلئتالف المؤقتة          " للصندوق "المقصود من إنشاء الحساب الفرعي       

  .2004 يونيو 28 بعد تاريخ   السابقة والتي تتطلب صرف دفعات ما    
  

 86,695,206 عقداَ بقيمة 23أعلمتنا الوكاالت األمريكية أنه يوجد           ، بعد ما حصلنا علية من نتائج      
مع أن هذه العقود لم      ، 2004 يونيو 28دوالر أمريكي تعتبر عقود تم إبرامها أو تعديلها بعد تاريخ               

ت األمريكية أن ثمانية من تلك العقود بقيمة           تتوقع الوكاال  . يتم توقيعها من الجهات ذوي الصالحية     
حتى تاريخ هذا التقرير لم يتم صرف أية    .  دوالر أمريكي سوف يتم إلغاؤها    8,016,941إجمالية   
إن الوكاالت األمريكية تقوم حالياَ  بعملية حل مسألة              . ولم يتم إستالم أي خدمات أو بضائع   ، نفقات

  .  مع وزارة المالية    تمويل هذه العقود والتعديالت بالتشاور   
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كما   ،  بدون تصريح بذلك، 2004 يونيو 28وجدنا أيضاَ ثالثة حاالت حيث عدات العقود بعد تاريخ       20. 3. 4

في الحالة األولى تم التصريح بأعمال خارج نطاق العقد شفهياَ وبدون عمل                   .  تتطلب وزارة المالية    
ليتضمن دفعة مقدمة قيمتها       ، 2004 يوليو 4ي في الحالة الثانية تم تعديل العقد ف     . تعديل رسمي للعقد  

 دوالر  4,326,923في الحالة الثالثة تمت زيادة قيمة العقد بمبلغ     ،  دوالر أمريكي  3,000,000
  . أمريكي  

  
وذلك يتعارض     ، وجدنا حالتين حيث تمت إدارة العقود بإستخدام لوائح اإلكتتاب الفيدرالي األمريكي            21. 3. 4

  ).  دوالر أمريكي   141,732,307 (4ئتالف المؤقتة رقم   مع لوائح مذكرة سلطة اإل      
  
بخصوص  ،  وجدنا ثالثة حاالت حيث تم تكليف سلطة اإلئتالف المؤقتة بالعقود من قبل األمم المتحدة                  22. 3. 4

تم إعالمنا من قبل مكتب المشاريع والتعاقد بأن ملفات                . برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء         
 دوالر أمريكي     22,765,957مع أن دفعات قيمتها      ،  دارتها من قبل الوكاالت األمريكية          العقود لم تتم إ 

  .2004 ديسمبر 30 حتى 2004 يونيو 29قد تم صرفها خالل الفترة من    
  
 دوالر  51,672,632نفقات قيمتها (وجدنا ستة حاالت حيث لم يتم التوصل إلى أماكن ملفات العقود            23. 3. 4

  ). أمريكي   
  

2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير  1كما في نتائج تقرير تحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من             24. 3. 4
خالل قيامنا بإجراءاتنا في الفترة        .   حالة حيث لم يتم التوصل إلى أماكن ملفات العقود           37وجدنا  ، 

العقود هذه لم تتضمن     الحظنا أن ثمانية من ملفات      . الحالية تم تزويدنا بتسعة من هذه العقود المفقودة    
  . المستندات الخاصة بإجراءات المناقصة واإلحالة           

  
  اإلجراء   4. 4

  
بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن فواتير الشراء قد تم توقيعها وإعتمادها من                  

  : التالية    فيما عدا اإلستثناءات   4الشخص ذو الصالحية وفقاَ لمذكرة سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم         
  

  ).  دوالر أمريكي   32,922,276(وجدنا عشرة حاالت حيث لم تكن فواتير الشراء موجودة بالملف               1. 4. 4
  
 46,137,238(وجدنا خمسة حاالت حيث لم نتمكن من الحصول على المستندات المؤيدة للدفعات                   2. 4. 4

  ). دوالر أمريكي   
  
دة من قبل شخص واحد فقط وستة حاالت حيث لم يتم           وجدنا عشرة حاالت حيث كانت الدفعات معتم             3. 4. 4

هذه الدفعات يجب أن تعتمد من قبل          ) .   دوالر أمريكي   159,365,102(إعتماد الدفعات على اإلطالق         
  . شخصين 



  صندوق التنمية العراقي
  يتبع, بالنفقاتالمتعلقةتقرير تحري الحقائق 

  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

_______  

20 

  
  اإلجراء   5. 4

  
أو   ، بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا كل المستندات المؤيدة للبضاعة المستلمة                  

  : فيما عدا اإلستثناءات التالية       ،  المتلقاة  الخدمات  
  

 حالة حيث لم يتم توثيق األدلة على مراقبة إستالم البضاعة أو تنفيذ الخدمات في ملف                     19وجدنا    1. 5. 4
  ).  دوالر أمريكي  302,102,325(العقد  

  
 32,121,083(وجدنا تسعة حاالت حيث لم يتم إرفاق مستندات إستالم البضاعة مع أوامر الدفع              2. 5. 4

  ). دوالر أمريكي   
  
  .  دوالر أمريكي   10,000,000وجدنا حالة واحدة حيث لم تتم مراقبة منحة قدرها         3. 5. 4
  
 4,018,017وجدنا حالة واحدة حيث قام المقاول بزيادة السعر الموجود في العرض المقدم منه بمبلغ          4. 5. 4

لرغم من أن توصيل الشحنة األولى            دوالر أمريكي ليشمل في جزء منه تسريع توصيل البضاعة با            
 5,988,433فقد تم دفع مبلغ ، من المعدات قد تم بعد ثالثة أشهر من إنتهاء التاريخ المحدد لذلك         

  . دوالر أمريكي طبقاَ لجدول تسريع توصيل الشحنات       
  

  )  CERP( برنامج استجابة طوارئ القادة     6. 4
  

  : الحظنا ما يلي     ، ارئ القادة  على برنامج إستجابة طو      اأثناء تطبيقنا إلجراءاتن   
  

 دوالر أمريكي على      356,247,611تم إنفاق مبلغ   ، 2004 ديسمبر  30خالل الفترة من البدء حتى        1. 6. 4
 22,362,730تم إعالمنا أن مبلغ    ، بعد خصم المرتجعات النقدية    ، برامج إستجابة طوارئ القادة     

ي العراق لتمويل العقود المستمرة قمنا             دوالر أمريكي موجود منها مع قوات التحالف المنتشرة ف             
  . قد تم اختبارها في الفترة الحالية   % 3منها   ، من برامج إستجابة طوارئ القادة       %  21باختبار 

  
، 2004 يونيو28 حتى 2004 يناير  1في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من          2. 6. 4

انات خاصة ببرامج إستجابة طوارئ القادة ولكن لم تتم              ذكرنا أن قوات التحالف تمسك قاعدة بي        
أثناء تطبيق      . مطابقة قاعدة البيانات هذه مع الدفاتر المحاسبية للمراقب المالي بسلطة اإلئتالف المؤقتة                  

وقد تم ،  إجراءاتنا في الفترة الحالية وجدنا أن قوات التحالف لم تعد تمسك قاعدة بيانات للنفقات           
  . بأنه لن يتم تحضيرها  "  الصندوق"تب نفقات إعالمنا من قبل مك     

  
وجدنا أن أربعة من إجمالي ستة فرق عسكرية لم تقم بتقديم ملفات كاملة بالنفقات إلدارة برنامج                            3. 6. 4

 وجدنا أن المستندات المؤيدة       اأثناء قيامنا بإجراءاتن     . إستجابة طوارئ القادة في األوقات المناسبة        
  . لم يتم تقديمها بعد من قبل الفرق العسكرية       ، 2004 أكتوبر   30يخ للنفقات التي صرفت بعد تار 
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  اإلجراءات  

  
فقد وجدنا أن إجراءات الرقابة       ، بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة ببرنامج إستجابة طوارئ القادة               

  : الداخلية األساسية قد تم إتباعها فيما عدا اإلستثناءات التالية             
  

 دوالر 3,095,563(ل على المستندات المؤيدة لنفقات إحدى الفرق العسكرية          لم نتمكن من الحصو       4. 6. 4
  ). أمريكي  

  
 حالة حيث لم نتمكن من الحصول على األدلة التي تؤيد أنة تم الحصول على ثالثة             42وجدنا   5. 6. 4

 دوالر 10,000عروض أو التبرير الموثق لمنح العقد على أسس تنافسية للعقود التي تتعدى قيمتها           
  ).  دوالر أمريكي  1,216,961نفقات قيمتها  (أمريكي   

  
تم إعالمنا من قبل قوات التحالف بأن إجراء مناقصة تنافسية لم يكن ممكناَ في كل األوقات في بعض                        

  .صعوبة اإللتقاء بالمقاولين المحليين وأمور أخرى          ، األقاليم نظراَ للمعوقات األمنية       
  
ن من الحصول على فاتورة الشراء أو سند الدفع الخاص بالنفقات               وجدنا ثالثة حاالت حيث لم نتمك         6. 6. 4

  ).  دوالر أمريكي   137,508(
  
وجدنا أربعة حاالت حيث لم نتمكن من الحصول على مستند إستالم بضاعة أو سند الدفع الخاص               7. 6. 4

  ).  دوالر أمريكي  219,508(بالنفقات 
  

  )  RRRP (اإلستجابة الموقعية السريعةبرنامج    7. 4
  

  : أثناء تطبيقنا إلجراءاتنا على برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة الحظنا اآلتي                   
  

 دوالر أمريكي على     520,218,942تم إنفاق مبلغ   ، 2004 ديسمبر  30خالل الفترة منذ البدء حتى       1. 7. 4
  وتم إعالمنا أن مبلغ    ، برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة بعد خصم المرتجعات النقدية              

 دوالر أمريكي منها موجود مع وكالء اإلنفاق المنتشرين بالعراق لتمويل العقود                    60,352,214
منها خالل     % 34وتم إختبار  ، من نفقات برامج إستجابة طوارئ القادة      % 50قمنا بإختبار   . المستمرة   

  . الفترة الحالية  
  
"  الصندوق  " إيداعة بالخطأ في حساب      حيث تم، قام وكيل إنفاق بإرجاع نقد يتعلق باألموال المصادرة        2. 7. 4

  ).  دوالر أمريكي  3,098,459(   للوكاالت األمريكية       2004 ديسمبر  30وتم تسديدة بعد تاريخ  
  
كركوك    ( لقد زرنا إثنين من إجمالي عشرة مكاتب خاصة ببرنامج اإلستجابة الموقعية السريعة                      3. 7. 4

  .نا إلكترونيا عينة من ملفات العقود       بالنسبة للمكاتب األخرى فقد إخترنا وتلقي      ). والبصرة
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 2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير 1في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من       4. 7. 4

انه يتم إعداد قاعدة بيانات مركزية خاصة         " الصندوق"ذكرنا أنه تم إعالمنا من قبل مكتب نفقات         
وجدنا أنه لم يتم      ، أثناء تطبيق إجراءاتنا في الفترة الحالية         . لسريعة   بدفعات برنامج االستجابة الموقعية ا         

  . إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالنفقات ولقد توقف إعدادها     
  

  اإلجراءات  
  

فقد وجدنا أن إجراءات      ، بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة ببرنامج اإلستجابة الموقعية السريعة               
  : م إتباعها فيما عدا اإلستثناءات التالية        الرقابة الداخلية الرئيسية قد ت   

  
  النتائج  

  
 دوالر 6,904,627( لم نتمكن من الحصول على المستندات المؤيدة الخاصة بأحد وكالء اإلنفاق                     5. 7. 4

  ). أمريكي  
  
  ).  دوالر أمريكي   894,223( وجدنا ثمانية حاالت حيث لم يتم إرفاق الفواتير الخاصة بالنفقات          6. 7. 4
  
 حالة حيث لم نتمكن من الحصول على مستندات إستالم البضاعة أو أي مستندات مؤيدة                22وجدنا   7. 7. 4

  ).  دوالر أمريكي   3,250,605(أخرى خاصة بالنفقات   
  
  وجدنا ثالثة حاالت حيث لم يمكن التعرف على طبيعة النفقات وذلك لعدم وجود المستندات المؤيدة                      8. 7. 4

  ).  دوالر أمريكي   193,622(
  
  ) .  دوالر أمريكي  2,565,304( حالة حيث لم يتم إرفاق العقود الخاصة بالنفقات      39وجدنا   9. 7. 4

  
 عقداَ حيث لم نتمكن من الحصول على أدلة تثبت تلقي ثالثة عروض أو تبرير موثق لمنح          20وجدنا   10. 7. 4

  ).  دوالر أمريكي  20,982,208(العقود على أسس غير تنافسية      
  

سق برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة بأنة لم يكن من الممكن في كل األوقات                           تم إعالمنا من قبل من     
صعوبة اإللتقاء بالمقاولين المحليين          ،  إجراء مناقصة تنافسية في بعض األقاليم نظراَ للمعوقات األمنية              

  .وأسباب أخرى   
  
قيمة العقود     ( ية في ملف العقد      حالة حيث لم يتم توثيق األدلة على متابعة المشاريع المنته                 25وجدنا   11. 7. 4

  ).  دوالر أمريكي  26,972,201
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بأنة تجري حالياَ تحريات بخصوص ثمانية وكالء صرف      " الصندوق"تم إعالمنا من قبل مكتب نفقات      12. 7. 4

تم ذكر أربع   ، لبرنامج اإلستجابة الموقعية السريعة ووكيلي صرف لبرنامج إستجابة طوارئ القادة                  
   حتى 2004 يناير 1ريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من          حاالت منهم في تق    

الست تحريات األخرى تتعلق بنفقات غير مؤيدة بالمستندات ومستندات مقدمة           ، 2004 يونيو 28
  ).  دوالر أمريكي  641,796صافي المبلغ  (تتعدى قيمتها المبالغ المدفوعة مقدماَ كأمانات            
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 المذكورة أعاله ال تكون عملية تدقيق أو عملية فحص محدود طبقا لمعايير               نظرا ألن اإلجراءات     

 يتعلق   يدأك وعليه فنحن ال نبدي أي ت  ، التدقيق الدولية أو للمعايير الدولية الخاصة بالفحص المحدود      
،   لو كنا قمنا بإجراءات إضافية      . 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يناير 29بالنفقات للفترة الممتدة من     

  . ألمور األخرى كانت قد تلفت إنتباهنا والتي كنا سنعرضها لكم في تقريرنا          بعض ا 
  

 يناير  29الفترة الممتدة من      قمنا بتدقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي عن          
قمنا بإصدار رأي متحفظ    . 2005 ابريل 6مع تقريرنا الصادر في   2004 ديسمبر  31 حتى 2004

 قمنا أيضاً بإصدار رأي متحفظ على مدى إكتمال صادرات النفط          .مال النقد المستلم  على مدى إكت  
 فضالً عن ذلك قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى إكتمال ودقة اإلرتباطات        .والمنتجات النفطية   

  . التعاقدية 
  

ف على   هذا التقرير معد فقط إلستخدام وإعالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشرا              
أو عن طريق وال يعتمد     ، وال يجوز إستخدامه في    ، وهذا التقرير غير معد  ، صندوق التنمية العراقي 

فإن هذا التقرير هو للنشر العام      ، ومع ذلك. عليه أي شخص أو جهة عدا الجهات المذكورة أعاله        
أو تجاه   وعليه فنحن غير مسؤولين في أي حال من األحوال عن أي إستخدام             . وتوزيعه غير محدد  

  . أي شخص قام باالطالع على هذا التقرير إال في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلك                
  
  

  مملكة البحرين     ،  المنامة   
  2005 أبريل 6
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  )أ(الملحق 

  
فإن اإلجراءات التي يجب تطبيقها         ، 2004 ديسمبر  13وفقاً لخطاب اإلرتباط الذي تم إصداره في    

  : صادر هي كالتالي   على النفقات المدفوعة من الم    
  

توثيق نظم الرقابة الداخلية لدى الوزارات العراقية والمصممة للتأكد من أن النفقات المدفوعة من                     .1
 . صندوق التنمية العراقي قد تم إستخدامها كما هو محدد لها          

 
مقارنة المبالغ المحولة من صندوق التنمية العراقي إلى السجالت المحاسبية بالوزارات العراقية و                            .2

 .تقديم تقرير بأي إستثناءات تتم مالحظتها       
  

الخاصة بالوزارات العراقية التي تمت         )  النطاق سوف يحدد في مرحلة مستقبلية        (لعينة من النفقات      .3
 : يتم القيام باإلجراءات التالية      ، زيارتها ميدانياَ  

  
رات العراقية    تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية الرئيسية التي تم إنشائها من قبل الوزا                 3.1

 بخصوص عمليات إجراء المناقصات ومنح العقود التي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها ،                  
  

التألكد من أن العقود وفواتير الشراء قد تم إمضائها وإعتمادها من الشخص ذو الصالحية               ٣,٢
  وفقاَ لسياسات وإجراءات الوزارات العراقية ،        

 
  . البضاعة أو ما يفيد تلقي الخدمات   مقارنة المصروفات مع مستندات إستالم         ٣,٣

  
العينة من النفقات الخاصة بالعقود التي تمت إدارتها من قبل وكاالت أمريكية في بغداد بإستخدام                .4

برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة             ، برنامج إستجابة طوارئ القادة    (أموال صندوق التنمية العراقي    
 : يتم تطبيق اإلجراءات التالية       ، )2004ونيو  ي29والعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ    

 
تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية الرئيسية التي إنشأها من قبل مكتب المشاريع والتعاقد                           4.1

 . ومنح العقود التي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها         ، بخصوص إعتماد إجراء المناقصات    
 

ضائها وإعتمادها من قبل الشخص ذو الصالحية            التأكد من أن العقود وفوتير الشراء قد تم إم           ٤,٢
  . وفقاَ لسياسات وإجراءات مكتب المشاريع والتعاقد           

 
  . مقارنة المصروفات مع مستندات إستالم البضاعة أو ما يفيد بتلقي الخدمات           ٤,٣


