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  إلى الحكومة العراقية        
   للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي          مجلس الدولي   ال إلى 

  
 2005 أبريل 6

 , المحترمين   السادة   حضرات 
 

 2004 يونيو 29للفترة من  ) الصندوق (لقد قمنا بتدقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي        
ل عملية التخطيط وتنفيذ      من خال.2005 أبريل 6المؤرخ في    تقريرنا نا وأصدر,2004 ديسمبر  31 حتى   

تمت مراعاة نظم الرقابة الداخلية وأخذها باإلعتبار وذلك لتحديد                ,  مهمة التدقيق للقائمة المالية للصندوق         
 وال     ال يتضمن التدقيق فحص فعالية الرقابة الداخليةَ          .ةالماليِ   إجراءات التدقيق لغرض إبداء الرأي عن القائمة            

  . تقريرنا  لم يتم أخذ نظم الرقابة الداخلية باإلعتبار منذ تاريخ         . لية يقدم تأكيدات حول الرقابة الداخ   
 

 والنفقات   , حساب المتحصالت من مبيعات النفط           , وكذلك قمنا بإجراءات متفق عليها حول صادرات الصندوق            
المرتبطة       تحري الحقائق  نتائج حول  تقاريرنا وأصدرنا, 2004 ديسمبر  31  حتى2004 يونيو 29للفترة من 

 .2005 أبريل 6 وذلك في ه اإلجراءات   هذب
  

والتي   أخرى تنفيذيةداخلية وأمور   ال  التي تتعلق بالرقابة   عض األمور  ب لحظنا من خالل عملية التدقيق       
 في الوزارات    المعنيين    مع المسؤولين    ت نوقش  والتي , والتوصيات مالحظات  هذه ال  . نستعرضها عليكم    

 تزيد الفعالية التشغيلية لنظم الرقابة            أو الرقابة الداخلية   سين  تح  تهدف إلى  ,العراقية والوكاالت األمريكية        
 هذه األمور تمت      .غير مدرجة في خطاب اإلدارة       الداخليةَ   األمور الثانوية المتعلقة بالرقابة        بعض   . الداخلية 

 . مناقشتها مع المسؤولين عند الضرورة        
  

 تسلط     قد اللك  ولذةالمالي  قائمة    الول حرأي ال إبداء بصورة أساسية لتمكننا من      تدقيق  الإجراءات   صممت  
ويجب أن ال يعتمد       تكون موجودةسياسات أو اإلجراءات التي قد       الضوء على جميع نقاط الضعف في ال   

 إستخدام    هدفنا هو.والتي ال تؤثر على القائمة المالية تاثيرا جوهريا      ,  األخطاء أو المخالفات      عليها في إظهار    
أن تكون مفيدة     تمنى  ن واإلقتراحات التي    مالحظات  داء ال  بأثناء تدقيقنا إل  سبت ت كوالتي أ الصندوق  بنا تمعرف 
  . لكم
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   وأعضاء  يةحكومة العراق      من ال  لين   ث والتوصيات مع مم    مالحظات   لمناقشة هذه ال     المتاحة  لفرصةسعداء با   نحن  
         من المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي في إجتماع المجلس في                        

 دكتور    ال خصوصا , نشكر مسؤولي حكومة العراق ووزاراتهم          . فرنسا   , في باريس2005بريل  أ18
 التحديات   نقدر وكذلك  إجراءاتنا    ب  القيام هم وجهودهم أثناء   توالوكاالت األمريكية في بغداد لوق         ,  اهللا فهمي جار    

  .الفريدة للعمل في العراق    
 

عالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق                   هذا التقرير معد فقط إلستخدام وإ    
أو عن طريق وال يعتمد عليه أي شخص            ,  وال يجوز إستخدامه في    , وهذا التقرير غير معد    , التنمية العراقي   

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

  . التقرير إال في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلك          

 
 , وشكرا 

  
 ل بيكارد  يميش 

 تنفيذيالشريك ال 

  مكتب العراق       .جي .مأ. بي.كي 

 
   
  
  
  
  
  

  يزيةترجمة للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكل 

 
 

  
  

  



 
  صندوق التنمية العراقي
  الداخلية خطاب اإلدارة المتعلق بالرقابة

  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
) والراألمريكيجميع المبالغ بالد(  

________ 
 

 3

  البيئة الرقابية العامة   1
 

 حولت إلى     التنمية العراقي    مسؤولية صندوق   فان ,2004   يونيو28 في   سلطة االئتالف المؤقتة    بعد حل  
  والتي تشمل القراريين      الدولي ثال إلى قرارات مجلس األمن      تماال تَتضمن هذه المسؤولية     . حكومة العراق    

  .لصندوق التنمية العراقي     سجالت محاسبية       وإمسال  , 1546 و1483

  
   المحاسبية لصندوق التنمية العراقي  السجالت   1.1

 
لقد تم إعالمنا من قبل وزارة المالية بانه بعد إنتقال السلطة إلى حكومة العراق تم إنشاء قسم لصندوق التنمية                        

.  العراقي   وذلك بغرض إعداد وإمساك السجالت المحاسبية لصندوق التنمية             ) قسم اإلدارة النقدية  (العراقي  
 صندوق التنمية العراقي       معامالت   ة الكاملة ل      ي سجالت المحاسب      إن ال  .2005 في فبراير  باشر هذا القسم العمل     

 .2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29 للفترة من   وزارة المالية   بل ق من   تعد لم
  

مستمرا لحساب        جدولة الذي ما زال     ال أساسه برنامج       ينظام محاسب     قت ب طإن سلطة اإلئتالف المؤقتة      
  قَبل سلطة االئتالف المؤقتة التي تم توقيعها ما      عقود لتمويل   صندوق التنمية العراقي الثانوي والذي تم إنشاءه     

 .2004 يونيو 29
  

كما يقوم البنك المركزي العراقي بدوره كعميل للصندوق بتسجيل كافة المعامالت التي تخص صندوق                        
  . واإليرادات  , والتفويضات الضرورية المتعلقة بها     التنمية العراقي التي تتضمن الدفعات        

 
ية بمراقبة المبالغ المدفوعة والمستلمة من           حكومة العراق    ال يتيح الفرصة لل  إن عدم إكتمال السجالت المحاسبية        

 من خالل    النقدية في إدارة التدفقات  ة الحكومة العراقية      على قدر يوثر   وكذلك ,قبل صندوق التنمية العراقي   
  . العراقية ويقلل من شفافية تعامالت صندوق التنمية العراقي         الموازنة   

 
إن على قسم اإلدارة النقدية إعداد سجالت إلكترونية لكافة عمليات صندوق التنمية العراقي إستنادا إلى                     

مع البنك اإلحتياطي الفيدرالي في           النقديةرصدةوكذلك يجب أن تتم مطابقة األ      . مصدر الوثائق األساسية     
المرتجعة الخاصة بخطابات           الدفعات واألموال      .مريكية  األ  وكاالت   الو  والبنك المركزي العراقي     ,نيويورك
 , يلعراق   االبنك التجاري     ,  المعنية    العراقية  ة  الوزاريجب أن تتم مطابقاتها بصورة منتظمة بين           ,  اإلعتماد  

  .مورغان  .  بي . بنك جي وعميل خطابات اإلعتمادات        
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  يتبع, الداخلية خطاب اإلدارة المتعلق بالرقابة
  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
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  ومية لتسويق النفط العراقي والهيئة الحكوزارة النفط   2
 

  تنظم وتعد فواتيرها حصرا من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط             والمنتجات النفطية   إن صادرات النفط 
 .وزارة النفط التسويقي ل  ذراع  ال  ,العراقي 

  
     صادرات العراق الغير المطابقة  1. 2
 

,  بار   األنابيب واالّ   وط  خطفي  حقنت  ية التي   والكم  , محلياً    والمستهلك    , المنتج  كمية زيت الوقود    إن مطابقة   
هذا يعني أن       .   من زيت الوقود   ن  ط618,203والكميات المصدرة تتضمن كميات غير متطابقة بلغت               

توافقا مع هذه الكميات غير          .رة والمصد ة هلك ت مس الكميات ال      من    أكبر   هيزيت الوقود  من   نتجةَ  مال الكميات    
عند  ,   طن أثناء الفترة الحالية    561,596مقدار   ب قد إنخفضتقود زيت الو   صادرات نأ الحظنا ب   ,  المطابقة  

 .السابقة   للفترة الصادرات   ها مع قارنت م
  

 المحتسبة بواسطة       , دوالر أمريكي 69,000,000  تقريباًالمبيعات غير المطابقة المتوقعة هي          قيمة إن 
م نزود بتفسير مقنع لهذه   ل.  زيت الوقود للفترة الحالية مبيعات      من كل طن  خدام متوسط سعر إحتساب        إست 

 .الفروقات
  

  .الفروقات  هذه أن تتحرى عن أسباب      يةحكومة العراق    على ال  
 

  ي    نظام القياس المتر 2. 2
 

ة باق مرل جاهز للعمل بفعالية       كامل و    س متري اينظام ق  , منذ الفترة التي تلت الحرب     في العراق     ال يوجد
 .نفطية  التجات   منالنفط وال  وصادرات  المحلي    ستهالك واإل  , جاإلنتا 

  
 صادرات    افة ك على التاكد من أن        قدرة وزارة النفط    يقلل من   متري تام الجهوزية للعمل         سنظام قيا  غياب  إن  

 .قد سجلت وأصدرت لها فواتير    النفط والمنتجات النفطية     
  

  طبيق  بهدف ت , نظمة الحالية في العراق          األسة  مطروحة لدرا    بأن هناك مناقصة   وزارة النفط  من قبل    لقد أعلمنا  
 , أن تجري المطابقة    وزارة النفط   يفترض من  ,في حال تطبيق نظام القياس المتري    . نظام القياس المتري   

  .والمنتجات النفطية     نفط من ال صادرات  ال  و واإلستهالك المحلي      ,على اإلنتاج   ,  بشكل منتظم   
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     المتحصالت من الصادرات وعمليات المقايضة    3. 2
 

كل المتحصالت المتحققة من صادرات النفط والمنتجات           , 1483 المرقم    قرار مجلس األمن الدولي        بموجب 
النفطية يجب أن يتم إيداعها في حساب المتحصالت من مبيعات النفط العراقي في البنك اإلحتياطي الفدرالي                 

  % 5و, من اإليرادات يجب إيداعها في صندوق التنمية العراقي            %  95, وبعد ذلك مباشرة   , في نيويورك
  مبلغ,2004 ديسمبر  31 ن منذ البداية حتى  أ لقد وجدنا . ة يجب إيداعها في صندوق التعويضات    المتبقي 

حسابين    تم إيداعها في     من إيرادات صادرات النفط والمنتجات النفطية             دوالر أمريكي  97,762,019
ك   وذل ,تحت سيطرة الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي              أردني  مصرفي  عراقيين وحساب    مصرفيين

 .1483تجاوزا لمتطلبات قرار مجلس األمن الدولي المرقم             
  

الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي              أن,2004 ديسمبر  31 البداية حتى   منذالفترة  لقد وجدنا أيضا خالل 
 تمت مقايضة النفط      حيث ,   دوالر أمريكي   461,208,631بلغت قيمتها     قايضة م  ات عملي  في   دخلت قد

 مجلس األمن الدولي     قرار متطلبات   على ل   اتجاوز ,لكهرباء والمنتجات النفطية الخفيفة       باوالمنتجات النفطية    
 من    يةتخصيصات نقدتستلم  أن الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي          ما  ب, ذلك باإلضافة إلى  .1483 قمر

يق النفط العراقي عدم      لذا يجب على الهيئة الحكومية لتسو         ,المنتجات النفطية الخفيفة     وزارة المالية إلستيراد     
  . الدخول في عمليات مقايضة   

  
من   فإن اإليرادات المتحصلة     ,2003 مايو  22 المؤرخ في, 13303  رقممريكي األتنفيذي األمر ال   بموجب  

ويجب اإلحتفاظ        في حساب المتحصالت من مبيعات النفط            تودع صادرات النفط والمنتجات النفطية يجب أن         
  .أخرى  قضائية أية إجراءات   و َأ  ات إرتباط   حصانة هذه اإليرادات من أية     مان لض , الواليات المتحدة    بها في  

  
لم  ,  وإستخدام عمليات المقايضة       , لعدم إيداع تلك اإليرادات في حساب المتحصالت من مبيعات النفط                نتيجةو

ية   الهيئة الحكوم    قيمة هذه الصفقات كما هي مسجلة من قبل        إستنادا إلى  . يتم الدفع لصندوق التعويضات 
 إلى صندوق     دوالر أمريكي  27,948,533 كان يجب أن يحول دفعة إضافية هي      ,لتسويق النفط العراقي   

  .2004 ديسمبر  31 البداية ولغاية   ذ للفترة من اتالتعويض 
  

    السجالت المحاسبية    4. 2
  

 من قبل   منا  أعل  .  بصورة منتظمة     لم تسجل   أن العمليات المحاسبية إلستيراد المنتجات النفطية الخفيفة                  وجدنا
ن   أ يمكن  ) وزارة النفط  شركة عامة تابعة ل     (  التوزيعة بأن شرك  الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي        

 من تسجيل      الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي         يمنع  والذي ,قائثلو  اإلكمال وإعداد   شهر   أستغرق عدة   ت
  .  وبصورة منتظمة   في الوقت المناسب    تلك العمليات   
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 تقوممؤخرا  الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي أنه تم تعيين شركة عراقية                ا أيضا من قبل   أعلمن ولقد 

 على الهيئة الحكومية لتسويق النفط               يجب.   المستوردة لمنتجات النفطية الخفيفة     لنوعيات    المراقبة الكميات و    ب
 من    المقدمة  معلومات     وال , شركة    ال  المقدمة من    مالئمة بين المعلومات       هنالك مطابقة     أن  تتاكد من    أن  العراقي  

  . للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي         محاسبة     ال سجالت   القبل شركة التوزيع و   
  

  تسعير    ال5. 2
  

لإلتجاهات األوروبية     ,  للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي        OSP لنفطابيع   لم الرسمي    سعر إن ال 
 لخمسة أيام متتالية تبدأ في اليوم        بالتسات معدل تقدير   على أساس     سب بشكل رئيسي   تيح, واألمريكية   

األقصى يحتسب على أساس          سعر البيع الرسمي إلتجاه الشرق            .  الشحن    بوليصة ريخ االخامس عشر من ت       
  .  التحميل   لشهر   بالتستقديراتل المعدل الشهري      

  
   بالتسقديراتالشهري لت    على الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي أن تأخذ بالنظر إعتماد المعدل                   يجب

  . لتقليل من تعقيد إحتساب سعر كل فاتورة        ل, تحميل لإلتجاهات األوروبية واألمريكية          لللشهر التقويمي   
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        الدفعات من صندوق التنمية العراقي 3

  
سيتم   النفط والمنتجات النفطية        فإن المتحصالت من مبيعات       , 1546 قرار مجلس األمن الدولي المرقم          بموجب  

صندوق التنمية العراقي إلى وزارة المالية ومن         األموال من    يجب تحويل  .ة العراقية  وازن  الماقها من خالل   إنف
  . ة كل وزارة   إلى الوزارات العراقية األخرى بموجب ميزاني           وزارة المالية  من قبل    اعيزثم تو

  
نيابة عن    بال  العراق  صندوق تنمية  مباشر من    بشكل   خطابات اإلعتماد       مبالغ إلى ذلك يجب دفع  , باإلضافة 

التحويالت البرقية اإللكترونية         تنفيذ درة على القليس لديه   العراقي   مصرفيالنظام ال  ف, الوزارات العراقية   
  ,  فإن اإلعتمادات تعد من قبل البنك التجاري العراقي            . مجهزين الدوليين    لل  لتغطية خطابات اإلعتمادات         

  . مورغان  . بي. خالل بنك جي   يتم الدفع منو, عراقية ذات العالقة   ال وزارات  ال ور مع  ابالتش 
  

    العمليات التجارية  1. 3
  

مع تقديم  , أن أموال صندوق التنمية العراقي قد أستعملت ألغراض تجارية تتعلق بالبنوك العراقية                وجدنا 
  . بإستخدام صندوق التنمية العراقي كوسيط        , العمالء    الدولية إلى    خدمة التحويالت البرقية   

 حيث     ,عمليات غير شرعية     ؤدي إلى يد  قق التنمية العراقي في المعامالت غير الحكوميةَ          إن إستخدام صندو  
د الحصانات الممنوحة لصندوق التنمية العراقي قَ          . وهوية المتعاملين بها       من الممكن إخفاء مصادر األموال        

ضد غسيل األموال      تجاوزا لإلجراءات     ,المراسلة بالعمليات التي تحول فيها األموال            بنوك إلى جهل ال  تؤدي 
  . المعتمدة من قبل البنوك    

ومة     ويجب على الحك      .توقف فورا يحكومية يجب أن     ال  للدفعات غير    إن إستخدام صندوق التنمية العراقي      
تفحص بدقة   أيضا يجب ال   و,للبنك المركزي العراقي الغرض من صندوق التنمية العراقي                تؤكد  أن  يةالعراق 

  .والتأكد من أنه قد تم إتمام العمليات الحكومية فقط            , ة عليها  أن تتم المصادق   قبل العمليات     افةك ل
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     سياسة تمويل خطابات اإلعتمادات   2. 3
  

  .يتم حاليا تمويل خطابات اإلعتماد بطريقتين          
البنك اإلحتياطي الفيدرالي في        في  صندوق التنمية العراقي    تتضمن الطريقة األولى دفعات مباشرة من حساب              

تتضمن الطريقة الثانية      . تحمل على ميزانية الوزارة العراقية المعنية         مورغان و  .ي ب.إلى بنك جينيويورك 
 وهذا النقد يمثل جزء من تخصيصات ميزانية الوزارة         ,المعنية  الوزارة العراقية    من قبل   المودع  نقد ال

بة عن     أو عن طريق إيداع نقدي مباشر من قبل وزارة المالية نيا         , العراقية المستلمة من وزارة المالية         
صندوق التنمية      حساب    ومن ثم يتم تحويل اإليداعات إلى       , الوزاراة العراقية في البنك التجاري العراقي        

 تدفع تلك األموال من حساب صندوق التنمية العراقي            وأخيراً  في بغداد  البنك المركزي العراقي      في العراقي 
  . مورغان  . بي. جي في البنك اإلحتياطي الفيدرالي إلى بنك     

  
العمليات التي يتطلبها فتح خطابات اإلعتماد بإستخدام الطريقة الثانية أدى إلى التأخير في البدء في                 إن عدد 

  . ضرورية ئية تجهيزات غذا    ها بضمن , تسليم السلع المستعجلة        في سببت الطريقة الثانية تأخير    لقد . تنفيذ العقود
  
في  صندوق التنمية العراقي    من حساب       مباشرة  تتم بصورة  يجب أن    بخطابات اإلعتمادات       نفقات المتعلقة   ال

تحمل على ميزانية الوزارة العراقية          و, مورغان  . بي . جي البنك اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى بنك      
, األخرى   عراقية ال وزارات  ال و وزارة المالية    على  ية واإلدارية  المحاسب   تقلل من األعباء      هذه السياسة    . المعنية  

خطابات اإلعتماد        على  رقابة  ال  خطابات اإلعتماد الذي سينتج عنه تحسين        إجراءات  مما يؤدي إلى تسريع  
  .كو البن  ويخفض من تكلفة أتعاب    

  
     إستخدام جهات مصرفية غير معتمدة إلصدار خطابات اإلعتمادات   3. 3

  
ة    لبناني   بنوكخالل ثالثة ها من  راصدإ تم  بعض خطابات اإلعتماد قد       وزارة التجارة بأن لقد أبلغنا من قبل   

خطابات اإلعتمادات هذه قد صودقت من قبل        .  نتيجة التأخير في عملية إصدار خطابات اإلعتمادات الحالية             
 أن الدفعات      الحظنا  ,   الرغم من ذلك   على,   المستعجلة    ئية الغذا  المواد  هيزات  وزارة المالية لغرض تأمين تج       

  . للمجهزين لم تتم دائما بصورة منتظمة       
  
يؤدي إلى التقليل من الرقابة على الوزارات العراقية من قبل الحكومة                    ن إستخدام مصارف غير مخولة        إ

  رقم مريكي  األ تنفيذِي لألمر ال    الحصانة طبقا  خارج  التي تعتبر     فإن األموال    , باإلضافة إلى ذلك    . العراقية 
  .  قضائية أخرى مورو أل  ات أ  قد تكون خاضعة لإلرتباط    13303
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زيل التأخيرات      ت ن   أَ يجب , 3.2 الفقرة هو مذكور في   كما   ,  ت اإلعتماد    لخطابا  سياسة التمويل الجديدة       ب  لتزاماإل 
 فإن إستخدام    ,  لذلك تبعا .  القضائية األخرى مور واأل  ات خطر اإلرتباط   من   تقلل وخطابات اإلعتماد     في إصدار 

  . مورغان يجب أن يمنع فورا     . بي. عدا بنك جي  خطابات اإلعتمادات       أية جهة لتنفيذ  
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  ارات العراقية       الوز4

  
 , كهرباء  ال   ,تجارة ال,  نفطال  (وزارة المالية والوزارات العراقية األخرى التي قمنا بزيارتها             عملنا في    خالل  

  : الحظنا األمور التالية       )  اإلعمار واإلسكان      و
  

    السجالت المحاسبية الممسوكة من قبل الوزارات العراقية      1. 4
  

 مع عدد محدود من البرامج       ,ة يدوية ي سجالت محاسب     على   رئيسي بشكل   تعتمد  الوزارات العراقية   أنوجدنا 
  . المالية القديمة وأجهزة الكومبيوتر       

  
 إن عدم وجود سجالت محاسبية إلكترونية يعتمد عليها يزيد من خطورة وجود أخطاء سجلت محاسبيا ولم                   

رير المالية وذلك بغرض      إعداد التقا  سهل  ي   فإن وجود سجالت محاسبية إلكترونية          , إلى ذلك باإلضافة   . كتشف ت
  . توحيدها من قبل وزارة المالية    

  
لقد أعلمنا بأن ثمة نظام معلموات جديد لإلدارة المالية سيتم تطبيقه في كافة الوزارت العراقية في وقت              

بتشغيل , وكجزء من تطبيق النظام الجديد نوصي      . بدال من السجالت المحاسبية اليدوية         , الحق من هذه السنة    
,   وخصوصا عند تدريب وتعريف الموظفين بالنظام     , ديد بصورة متوازية مع النظام اليدوي الحالي     النظام الج  

  سالمة   قبل إيقاف األنظمة اليدوية يجب التأكد من         ,باإلضافة إلى ذلك   . للتأكد من إكتمال ودقة النظام الجديد      
بار خطط العمل في حال حدوث          إعداد وإخت  , وإدارة الموجودات وحماية النظام اإللكتروني           , بيانات  ال  ونزاهة
  . كارثة 

  
     المطابقة المصرفية 2. 4

  
تقوم بمتابعة تسويات الفروقات التي تظهر في المطابقات المصرفية             ن بعض الوزارات العراقية ال       أ الحظنا ب  

شوف الحسابات       إستنادا إلى ك     وكذلك الحظنا أن وزارة المالية تسجل القيود المحاسبية              .بشكل دوري  
  . مة من البنوك المتعامل معها           ستل لم  مصرفية اال 
    

, وزارة المالية للمصارف      صدر من قبل   التي ت   الدفعوامر  أإستنادا إلى     تعد ة يجب أن    يمحاسب  إن السجالت ال     
 يجب   ,الحقا . وإيصاالت التحويالت والوثائق المالية األخرى المستلمة من قبل األطراف الخارجية األخرى                     

إن إجراء المطابقة المصرفية بشكل دوري           . شوفات البنك بشكل دوري   السجالت المحاسبية مع ك           مطابقة 
  . المصادق عليها فقط هي التي تمت      يضمن بأن الدفعات      يضمن إكتمال ودقة السجالت المحاسبية وكذلك            
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    مطابقة األموال المحولة للوزارات العراقية     3. 4

  
في الية وبين األموال المستلمة والمسجلة              وزارة الم   من قبل ةحول الم  األموال    أن المطابقة بين     الحظنا  

  . تعد بشكل دوري  الوزارات العراقية لم     لدى ة  يمحاسب  ال سجالت   ال
  

تعد بشكل دوري من قبل الوزارات العراقية ومن ثم تقدم مع البيانات المالية                يجب أن    المطابقة الشهرية     
 دفعتت من قبل وزارة المالية قد تم        أن كل األموال التي       لضمان   وذلك ,  المطلوبة شهريا إلى وزارة المالية         

  . تسجيلها بشكل صحيح من قبل وزارة المالية وكافة الوزارات العراقية               
  

     ميزان المراجعة      4. 4
  

الحظنا أن بعض الوزارات العراقية لم تقم بتزويد وزارة المالية بموازين المراجعة والبيانات المالية األخرى                          
رى فإن بعض الوزارات العراقية لم تزود وزارة المالية بأية بيانات مالية أو             وفي أحيان أخ   , بصورة منتظمة  
.   وفقا لذلك فإن وزارة المالية غير قادرة على تهيئة ميزان مراجعة موحد لحكومة العراق              . موازين مراجعة    

سطس      أغ 31 إلى 2004 يناير  1فإن أحدث ميزان مراجعة موحد هو للفترة من              , كما في تاريخ هذا التقرير     
2004.  

  
لضمان حصول وزارة المالية على موازين          , يجب إعداد جدول زمني لمواعيد تقديم التقارير المطلوبة       

  . لتمكينها من الرقابة والسيطرة على نفقات الوزارة         ,  المراجعة بصورة منتظمة     
  

 بتقديم فإن األموال يجب أن تصرف إلى الوزارات العراقية فقط عندما تقوم الوزارات             , إضافة إلى ذلك 
  . التقارير المالية الشهرية إلى وزارة المالية          

  
     الرقابة على الموازنات  5. 4

  
الحظنا أن وزارة المالية والوزارات العراقية لم تعد مقارنة رسمية للنفقات الفعلية مع الموازنة العراقية لسنة                          

2004.  
  

 العراقية وقدرة وزارة المالية على        إن غياب إجراءات رقابية على الموازنة يقلل من مسؤوليات الوزارات             
إن غياب إجراءات رقابية على الموازنة يؤثر على           , إضافة لذلك . ممارسة الرقابة إلدارة النقد في الوزارات     

  . قابلية وزارة المالية للتقديرات المستقبلية للمتطلبات النقدية لإلستمرار في برنامج إعادة إعمار العراق                     
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لتمكين وزارة المالية من ممارسة الرقابة على نفقات للوزارات              , وازنة يجب أن تطبق   اإلجراءات الرقابية للم    

  . العراقية وتقدير المتطلبات المستقبلية المالية بدقة          
 

      الرقابة على الوكاالت األمريكية  6. 4
  

ار من قبل     تم فتح حساب ثانوي لصندوق التنمية العراقي في البنك اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو مد              
  . الوكاالت األمريكية لتسهيل النفقات المتعلقة بالعقود الموقعة من قبل سلطة األئتالف السابقة                      

  
الحظنا أن تفاصيل المدفوعات المتعلقة بهذه العقود قد قدمت من قبل الوكاالت األمريكية لوزارة المالية                             

  . ة أو مراعاتها في إجراءات الموازنة         لكنها لم تحتسب في سجالتها المحاسبي            , وباقي الوزارات العراقية   
كافة المدفوعات بالنيابة عن الوزارات العراقية يجب أن تسجل في السجالت المحاسبية في كل من وزارة                            

 . ويتم تخفيضها من موازنات الوزارات ذات العالقة          , المالية والوزارات العراقية المعنية         
  

     الصرف بالعملة األجنبية 7. 4
  

لقد إستنفذ  , قبل وزارة المالية أنه بموجب الطلب الغير المتوقع للعملة النقدية العراقية الجديدة                  تم إعالمنا من     
,   كحل مبدئي   ,  وفقا لذلك. 2004البنك المركزي العراقي قدرتة على التزويد بالعملة النقدية الجديدة خالل           

  . قامت وزارة المالية بتحويل دوالر أمريكي لتمويل الوزارات العراقية             
  
لى البنك المركزي العراقي أن يضمن كفاية اإلحتياطيات النقدية من الدنانير العراقية للحفاظ على قدرتة                              ع

وذلك لتقليل إمكانية تعرض الوزارات العراقية       , بتغطية الفترات التي يتزايد فيه الطلب الغير المتوقع       
  . اقي بالعملة العراقية الجديدة       ولتجنب التأثير السلبي لثقة الشعب العر          , لتحويالت العمالت األجنبية      

  
     تقييم الموظفين 8. 4

  
إن    .   تم إعالمنا من قبل الوزارات العراقية أنه ال يوجد نظام توثيقي واضح وشامل لتقييم أداء الموظفين              

تطوير الموظف له الدور الرئيسي لتحسين مستوى الشفافية والمسؤولية في إعداد الموازنات والوظائف                         
إن لتطبيق نظام التقييم القائم على الكفاءة سيساعد الحكومة العراقية بتوظيف                  , ضافة إلى ذلك إ .  المحاسبية   

  .  واإلحتفاظ بالموظفين الممتازين        
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     الدليل الوظيفي والتدريب  9. 4

  
تم إعالمنا من قبل الوزارات العراقية أنه ال يوجد دليل موزع بشكل واسع أو توجيهات موثقة للموظفين                     

إن تدريب الموظف إلى مستويات موازية إلى نظيره الدولي          . بواجباتهم واألمور التنظيمية األخرى       المتعلقة   
وبصورة خاصة األخذ بالحسبان عزلة          ,  هو أساسي لضمان تطبيق األنظمة الحديثة والرقابة بشكل فعال              

  .ب أن يعد ويطبق     إن نظام التدريب الفعال وتحديث دليل متطور لإلجراءات يج         .  العراق في العقود الماضية    
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        التعاقد في الوزارات العراقية5

  
  : الحظنا األمور التالية      ,  من خالل عملنا في وزارة المالية والوزارت العراقية األخرى التي تمت زيارتها                 

  
     طلبات العروض  1. 5

  
إختيارهم   وجدنا حاالت تم فيها اإلعالن عن عروض لتجهيز بضائع أو خدمات صادرة فقط إلى مجهزين تم                

وجدنا إعالن واحدا يتطلب دفعة غير قابلة للرد قيمتها        , إضافة إلى ذلك. من قبل الوزارة العراقية المعنية    
يجب أن   , لإلعالنات التي تكون فيها المنافسة محدودة           .   دوالر أمريكي وذلك للمشاركة في المناقصة          10,000

  .مان شفافية إجراءات إحالة العقود         وذلك لض,  توثق بشكل واضح ومبرر بواسطة اللجنة المسؤولة          
  

     إحالة العقود  2. 5
  

يجب أن تتضمن ملفات         .  وجدنا أن معايير تقييم العقود المحالة وتحليل اللجنة الفنية ال يتم توثيقها دائما                  
  . دلضمان شفافية إجراءات إحالة العقو       , العقود كافة التوثيقات وتفاصيل التحليالت والتقييم لقرار إحالة العقود        

  
    العقود المحالة على أساس غير تنافسي      3. 5

  
إن السياسة        . لم تبرر بشكل كاف في ملفات هذه العقود         ,  الحظنا أن العقود المحالة على أساس غير تنافسي                

, في الحاالت النادرة    . والتوثيقات الالزمة للمناقصات يجب أن تعتمد وتاكد لكل الوزارات             , الشفافة  , التنافسية 
حتى للعقود   ,  يجب أن يتم التبرير بشكل واضح ويتم توثيق ذلك         , الة عقود بشكل غير تنافسي      عندما يتم إح   

  .المحالة إلى المؤسسات الحكومية العامة وذلك لضمان شفافية إجراءات إحالة العقود                         
  

    خطابات الضمان   4. 5
  

م يتم الحصول على    ل, الحظنا أنه بالرغم من أن عقود وزارة التجارة تتطلب خطابات ضمان من المجهزين                   
بعض اإلعتمادات المستندية لهذه العقود قد تم تمويلها من              . هذه الخطابات من قبل الوزارة في معظم الحاالت        

كذلك وجدنا أن طلب     .  قبل وزارة التجارة وألغيت هذه العقود الحقا بدون أية غرامة تعرض لها المجهزين              
  . أية غرامات    التمديدات للعقود من قبل المجهزين قد منحت بدون         
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يجب على وزارة التجارة أن تحصل على خطابات الضمان بموجب العقود وهذه الخطابات يجب ان تقدم                       

خطابات الضمان يجب أن تخفض من التكاليف            . للبنوك المراسلة في حالة عدم األنجاز من قبل المتعاقدين          
  . قود غير المنجزة   التي تحملتها الوزارة إلصدار اإلعتمادات المستندية الملغاة للع                

  
   الرقابة ما بعد اإلحالة    5. 5

  
الحظنا أن الوزارات العراقية ال تقوم دائما بتوثيق وضع ونسب اإلنجاز للمشاريع أو تقارير إكتمال                 

مع ملفات العقود التي تحتوي تقارير عن المواد           ,  كل العقود يجب أن تراقب     . المشاريع في ملفات العقود      
  .والتأكد من أن المدفوعات تمت فقط لألعمال المنجزة             , لفواتير والمالحظات   ا , والخدمات المستلمة      

  
   الرقابة الداخلية  6. 5

  
وجدنا أن نطاق عمل الرقابة الداخلية في الوزارات العراقية ال يتضمن مراجعة المناقصات وإجراءات                        

ان تطبيق اإلجراءت الواجب         الرقابة الداخلية يجب أن تفحص كافة نشاطات الوزارة لضم      . األحالة والتعاقد     
  . إتباعها  
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        العقود المدارة بواسطة الوكاالت األمريكية      6

    
تم فتح حساب ثانوي لصندوق التنمية العراقي في بنك األحتياطي الفيدرالي في نيويورك         , 2004في يوليو 

لسابقة التي تتطلب دفعات فيما بعد             من قبل الحكومة العراقية لتمويل العقود الموقعة من قبل سلطة اإلئتالف ا                   
البنك المركزي العراقي يمتلك حق التوقيع على هذا الحساب ويقوم بتنفيذ التعليمات             . 2004 يونيو 28

  . المستلمة من الوكاالت األمريكية بعد الحصول على الموافقة من قبل وزارة المالية                   
  

ئتالف السابقة يتم إدارتها بواسطة الوكاالت          عقود صندوق التنمية العراقي التي أبرمت من قبل سلطة اإل       
 وفرقة المهندسين في الجيش األمريكي           (PCO)األمريكية التي تتضمن مكتب التعاقد والمشاريع               

(USACE)  ,    يقوم مكتب نفقات صندوق التنمية العراقي بالوظائف المحاسبية            . وقوات التحالف في العراق  ,
الحظنا األمور     ,  أثناء عملنا في الوكاالت األمريكية         . الف المؤقتة  الذي يعرف بمكتب المراقبة في سلطة األئت      

  :  التالية 
  

     اإلدارة1. 6
  

مع أقسام   )  والدولة  , الخزينة ,  الدفاع  (الحظنا أن إدارة العقود تتضمن عدد من الوكاالت األمريكية واألقسام                
ومهام المفتش     ,  المالية   , المحاسبة    , نالقواني , إدارة العقود , إدارة المشاريع   , منفصلة تقوم بإعداد الموازنات  

  . العام 
  

يجب أن تمنح وكالة أمريكية واحدة المسؤوليات التامة لكل العقود الموقعة من قبل سلطة اإلئتالف االسابقة                              
الخطوط الواضحة إلعداد التقارير يجب أن          . والتي تدفع من خالل الحساب الثانوي لصندوق التنمية العراقي       

  .المركزي و تنسيق إدارة العقود       تعد لضمان اإلشراف     
  

إستلمنا خطة أولية من قبل وكالة أمريكية وذلك لتنسيق اإلدارة فيما يتعلق بباقي العقود الممولة من صندوق                              
تم إعالمنا أن هذه الخطة يتوقع الموافقة عليها              . التنمية العراقي والمدارة من قبل الوكاالت األمريكية              

   .2005وتطبيقها خالل أبريل   
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     اإللتزامات التعاقدية2. 6
  

.  الحظنا أن سلطة اإلئتالف االسابقة والوكاالت األمريكية لم تعد سجالت محاسبية كاملة لإللتزامات التعاقدية                                 
تم إعالمنا من قبل وكالة أمريكية أنها قامت بتزويد الحكومة العراقية بقائمة اإللتزامات التعاقدية كما في                      

تعتقد وزارة المالية أن القائمة          ,  إضافة إلى ذلك أيضا   .  دوالر أمريكي   1,386,181   البالغة  2004 ديسمبر  31
  .غير مكتملة وغير دقيقة    

  
, وتقوم حاليا بتجميع القائمة الجديدة لكل الإللتزامات المالية           , الحظنا أن وكالة أمريكية أخرى قد تم تعيينها         

 الوكالة األمريكية المعينة أنها تنوي التأكد من أن               لقد تم إعالمنا من قبل    . وفقا لما تعتبره منهجية مناسبة     
  .2005 سبتمبر  30ملفات عقود صندوق التنمية العراقي الممولة ستوثق بصورة صحيحة  كحد أقصى في            

إن إكتمال قائمة اإللتزامات التعاقدية بشكل شامل هو أساسي لكي تتمكن الحكومة العراقية من مراقبة                                       
يتعلق باإلدارة واإلشراف بصورة فعالة على الحساب الثانوي لصندوق التنمية              الوكاالت األمريكية فيما       

  . وإعداد موازنة مناسبة لذلك      , إن وجدت , ولضمان متطلبات التمويل اإلضافية        , العراقي 
  

  )USACE(    فرقة المهندسين في الجيش األمريكي 3. 6
  

USACE) (          تم إعالمنا من       . ندوق التنمية العراقي  تقوم بإدارة بعض المشاريع الكبيرة الممولة من قبل ص
أنهم لم يقوموا بالرقابة وإعداد تقارير إستخدام أموال صندوق التنمية العراقي ألية وكالة                      ) USACE(قبل 

لم تقم بصفة خاصة بالرقابة على المبالغ النقدية المستلمة من             ) USACE(  أن   الحظنا  .  أمريكية بشكل منتظم      
 مقارنتها بنفقات المشاريع واإللتزامات المتبقية للعقود الممولة من صندوق                     صندوق التنمية العراقي لقاء     

  . التنمية العراقي والمهمات المطلوبة          
  

قامت بإعداد مطابقة للنقد المستلم من قبل صندوق التنمية العراقي كما في                  ) USACE( , كنتيجة لطلبنا    
تم إعالمنا كما في تاريخ       . التنمية العراقي    سجالتهم المحاسبية مع السجالت المحاسبية لمكتب نفقات صندوق                

 دوالر للفترة منذ البداية     2,243,984,978هو )  USACE( أن المبلغ المستلم من قبل          , إعداد هذا التقرير 
 دوالر أمريكي أكثر من المبلغ المحول من قبل مكتب نفقات             9,700,000وكانت  , 2004 ديسمبر 31حتى 

ا من قبل مكتب نفقات صندوق التنمية العراقي أنهم يقومون بالتحقيق              تم إعالمن .  صندوق التنمية العراقي   
  .  لمعرفة هذه الفروقات في التسويات   

   
الكلف اإلضافية هي      .  تم إعالمنا أن تكاليف اإلكتمال النهائية لعقود اإلعمار الكبيرة تتطلب عدة سنوات                    

4إلى % 2الكلف لإلكمال قدرت بين     أنه ) USACE(تم إعالمنا من قبل    . متوقعة بضمنها الكلف المتجاوزة      
  . إن مصدر التمويل لهذه الكلف اإلضافية لم يحدد بعد        . من قيمة العقد النهائي     %  
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تم إعالمنا من قبل وكالتين أمريكيتين أن كلف المحافظة والصيانة للمشاريع الكبيرة ربما ال يتم إعدادها                      

 الكلف المتوقعة إلدارة هذه المنشاّت ربما ال             ,إضافة لذلك . بصورة واضحة في موازنة الوزارات العراقية     
  . تتضمن مهارات إدارية مناسبة        

  
,   وبموجب ذلك  , كلف إكمال المشاريع طويلة األجل          ) USACE(نوصي الحكومة العراقية بأن تناقش مع         

لإلخذ بالحسبان كلف الصيانة والمحافظة وكلف             , مراجعة إجراءات إعداد الموازنة لضمان التعديل المناسب               
  .  وللسنوات الالحقة   2005لتوظيف لكي تكون ضمن إجراءات إعداد الموازنة السنوية العراقية في               ا


