
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 صندوق التنمية العراقي

 
  بالنفقات المتعلقةتحري الحقائقتقرير 

 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من عن الفترة 

 
 )ترجمة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPMGالعراق  
   ٢٠٠٥   سبتمبر٢٩

 ) صفحة ٢٣ يشتمل هذا التقرير على(



 

١ 

 
 

 زيةترجمة حرة للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكلي
 

  الحقائق المتعلقة بالنفقاتيتقرير 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 
 تقييم مدى  علىهدف مساعدتكم فقط بشراف على صندوق التنمية العراقي،ة واإلوالمجلس الدولي للمراقب

  حتى٢٠٠٥  يناير١للفترة من ، ١٤ الفقرة رقم ١٤٨٣التزام صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس األمن رقم 
لس هي المسؤولة عن التزام صندوق التنمية العراقي بقرار مج  الحكومة العراقيةكانت. ٢٠٠٥  يونيو٣٠

 .١٤٨٣األمن رقم 
 

: ٤٤٠٠ رقم  الخاص بالخدمات المتعلقة بهاالدولي معيارلل  طبقا هذا اإلجراءات المتفق عليها إرتباطتم تنفيذ
 .اإلجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات الماليةاإلرتباطات الخاصة بتطبيق 

 
ال نقدم نحن   على ذلك،بناء.  وحدهارإن كفاية تلك اإلجراءات هي من مسؤولية الجهات المذكورة في التقري

 للغرض الذي طلب من أجله هذا  سواء)أ(أي تأكيدات بخصوص كفاية تلك اإلجراءات المذكورة في الملحق 
 . آخرالتقرير أو ألي غرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 قرير تحري الحقائق المتعلقة بالنفقاتت

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

_______ 
 

٢ 

نظم الرقابة الداخلية الرئيسية في الوزارات العراقية على النفقات المدفوعة من أموال صندوق       ١
 التنمية العراقي

 

 اإلجراء   ١.١

 والتي صممت بتطبيقهاالوزارات العراقية التي تقوم قمنا بتوثيق إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية 
تتكون .  كما هو محدد لهااستخدامها يتم "الصندوق"للتأكد من أن نفقات صندوق التنمية العراقي 
ومية العراقية األخرى المسؤولة عن تطبيق البرامج الوزارات العراقية من الوزارات والهيئات الحك

 .التي يتم اإلنفاق عليها من الصندوق
 
 نظم الرقابة الداخلية الرئيسية 

  الصندوقالرقابة على النفقات المدفوعة منإجراءات 

الموازنات  النظم والنماذج المستخدمة سابقا في إعداد باستخدام ٢٠٠٥تم إعداد الموازنة العراقية لسنة    ١.١.١
 وزارة سؤولين فيتمت مراجعة الموازنة المقترحة من قبل الم. د من قبل كل وزارةالعراقية والتي تع

 .٢٠٠٥ن قبل الحكومة العراقية في فبراير  ماعتمادهاوتم ، المالية ووزارة التخطيط
 
 .٢٠٠٥ أبريل في ٢٠٠٥لسنة العراقية  للوزاراتتم إصدار الموازنة    ١.١.٢

 
 تم نقل السلطة على الصندوق إلى الحكومة ،٢٠٠٤ يونيو ٢٨ المؤقتة في االئتالفبعد حل سلطة    ١.١.٣

 .العراقية
 
 الفدرالي في االحتياطيإن البنك المركزي العراقي له حق التوقيع على حسابات الصندوق لدى البنك    ١.١.٤

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

 
 على كتب طلبات التمويل ى وزارة المالية يجب أن تتم بناءإن التحويالت من أموال الصندوق إل   ١.١.٥

 لمتطلبات النقد تم إعداد كتب طلبات التمويل طبقاي. زير الماليةوالمعتمدة من قبل رئيس الوزراء و
 . كما أعدتها وزارة المالية للشهر التالي،ةالمخطط لها لكل الوزارات العراقي

 
 المتعلقة بخطابات االعتمادبرقية التحويالت الإن النظام المصرفي العراقي ليس لديه القدرة على تنفيذ    ١.١.٦

ق بالنيابة عن  تتم الدفعات الدولية من قبل الصندووبالتالي،. نقض للموردين الدوليينغير قابلة للال
 جميع الدفعات الدولية من قبل وزارة اعتماديتم .  وتحمل ضمن تخصيصاتهمية،الوزارات العراق

 .المالية
 
  يجب أن يتم تسهيلها عن طريق بنك التجارة العراقي قات الخاصة بخطابات االعتمادإن النف   ١.١.٧

 .مورغان.بي.ينظمها بنك جيو
 



 صندوق التنمية العراقي
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٣ 

 تم إنشاء حساب فرعي  ،٢٠٠٤ يونيو ١٥ للتعليمات الصادرة من قبل وزارة المالية في طبقا   ١.١.٨
تتضمن ( أمريكية مؤسسات تقوم بإدارته  الفدرالي في نيويورك،االحتياطيلصندوق لدى البنك ل

  التعاقدقيادة ، IRMOاإلدارةعمار العراق و مكتب إعادة إ،PCO التعاقدمكتب المشاريع و
 إدارة عقود الدفاع  مؤسسة، مكتب نفقات الصندوق،JASGمراقبة الحسابات العراق، -المشتركة
DCMA،من قبل وزارة المالية وتتم مراقبته)  قوات التحالف، وحدة المهندسين في الجيش األمريكي 

  دفعات السابقة والتي تتطلباالئتالفلتسهيل عملية الصرف على العقود الموقعة من قبل سلطة 
 .٢٠٠٤يونيو  ٢٨ للفترة ما بعد

 
النفقات الخاصة إن  . قبل الوزارة المعنيةعتمد منت يجب أن التالية إن العقود الحالية والتعديالت

 األمريكية تدفع من قبل البنك المركزي العراقي بعد موافقة وزارة مؤسساتبالعقود التي تديرها ال
 .المالية

 
  الوزارات العراقيةالرقابة على نفقات

وخزائن  الصندوق للوزارات  منة توزيع المخصصات الماليإن وزارة المالية مسؤولة عن   ١.١.٩
أي متطلبات تمويلية إضافية .  على متطلباتهم النقدية للشهر التاليالمحافظات العراقية شهريا بناءا

 .يجب أن تحظى بموافقة قسم الموازنة بوزارة المالية
 
 بيان جعة، شهريا بإعداد ميزان مراأن تقوم الوزارات العراقية وخزائن المحافظاتيتعين على    ١.١.١٠

يتم تقديم . وكف مطابقة لحسابات البنو وكش، تقارير بالمشاريع والخدمات والمصروفاتباإليرادات
 . بوزارة المالية بغرض المراجعة والتوحيد قسم التوحيدإلىهذه البيانات 

 
نسبة بال. العقود الخاصة بالسلع والخدمات تتطلب مستويات مختلفة من الصالحيات بحسب القيمة   ١.١.١١

 يتم عمل مناقصة لها مع وجود، )٣,٤٢٥$( دينار عراقي ٥,٠٠٠,٠٠٠للعقود التي تتعدى قيمتها 
روض بحد أدنى ويجب أن يحظى العرض المختار بموافقة لجنة منح المناقصات وبموافقة ع ثالث

جب ي) ٣٤,٢٥٠$( دينار عراقي ٥٠,٠٠٠,٠٠٠بالنسبة للعقود التي تتعدى قيمتها . مدير عام الدائرة
 .أن تتم عملية التعاقد عن طريق مناقصة عامة

 
 من قبل  لدراسة عروض المناقصات العامة،لجنة مالية فنية و لجنة لجنة لفتح األظرف،يتم تعيين   ١.١.١٢

 بحسب . في أكثر من لجنة في نفس الوقت ال يجوز ألي شخص أن يكون عضوا.الوزارة المعنية
 . وكيل الوزارة أو الوزير من قبل مدير عام الدائرة،اختيارهي يتم  المقاول الذاعتمادقيمة العقد يجب 

  
 ٢٠٠٥ أبريلفي جلبي، نائب رئيس الوزراء، ة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد م تعيين لجنة وزاريت   ١.١.١٣

 . لجميع الوزارات العراقية٣,٠٠٠,٠٠٠$لمراجعة واعتماد العقود التي تزيد قيمتها عن 
 
لتأكد من أنه في  خطابات ضمان من المقاولين الذين يتعاملون مع كل وزارة للحصول علىيجب ا   ١.١.١٤

 . عليهغرامةالتكاليف اإلدارية وفرض  استردادألعمال ستتمكن الوزارة من حالة عدم تنفيذ المقاول ل
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٤ 

يد ذلك من قبل تصرف الدفعات النهائية للمقاولين فقط بعد استالم السلع أو الخدمات بالكامل وتأي   ١.١.١٥
 .الوزارة المعنية

 
للتدقيق من قبل قسم التدقيق بوزارة المالية ) ١٥(تخضع الوزارات العراقية وخزائن المحافظات    ١.١.١٦

 ). مدقق٨٠٠أكثر من (وديوان الرقابة المالية )  مدقق٦٠أكثر من (
 
 النتائج 

 . والنتائجاختبارهاخلية الرئيسية التي تم ين بنظم الرقابة الدات المتعلق٣ و ٢لفقرتين أنظر ا   ١.١.١٧
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_______ 
 

٥ 

            النفقات المدفوعة من الصندوق٢

 اإلجراء  ٢.١

) الكهرباء واإلعمار واإلسكان، التجارة، النفط(أربعة وزارات عراقية و قمنا بزيارة وزارة المالية،
لسجالت المحاسبية لوزارة لالغ المحولة من الصندوق وحكومة إقليم كردستان وقمنا بمقارنة المب

 وحكومة لوزارات العراقيةمن ثم المبالغ المحولة من وزارة المالية للسجالت المحاسبية لالمالية و
 لم نقم بتطبيق إجراءاتنا في وزارة .وزارة الدفاعالقيام بأعمالنا التدقيقية ب ح لناسمم ي ل.إقليم كردستان

بتطبيق إجراءاتنا بها قد تم إختيارها من  إن الوزارات العراقية التي قمنا .سباب أمنيةالداخلية وذلك أل
 .قبل وزارة المالية

 
 النتائج 

 المبالغ المحولة من الصندوق إلى وزارة المالية 

وجدنا أن أموال الصندوق قد تم صرفها لوزارة المالية طبقا لكتب طلبات تمويل موقعة من قبل    ٢.١.١
 على المتطلبات النقدية  أن كتب طلبات التمويل تقدم بناءوجدنا أيضا.لوزراء ووزير المالية رئيس ا

 . من قبل وزارة المالية للشهر التاليلوزارات العراقية وكما هو مخططل
 
 ٢٠٠٥  يناير١إن المدفوعات المباشرة والغير مباشرة من الصندوق إلى وزارة المالية للفترة من    ٢.١.٢

 : كانت كالتالي٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى 
 

  وزارة المالية 
 ٤٥١,٢٥٧,٩٥٣$  أبريل
 ١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠ مايو
 ٥٠٢,٤٠٠,٠٠٠ يونيو

  
  البنك المركزي العراقيخزينة 
 ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ يناير
 ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فبراير
 ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ أبريل
 ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مايو
 _   ٠٠٠,٠٠٠٥٠١, يونيو

  ,٩٥٣,٢٥٧,٠٠١٧$ 
 

 بالدوالر األمريكي خاص بالبنك المركزي العراقي  إلى حسابة من الصندوقمدفوعالغ مبوجدنا 
 بلغت قيمتها دفعات فيدرالي بنيويورك وذلك السترداد الاالحتياطيمفتوح لدى بنك 

 لوزارة المالية بالنيابة عن  قد صرفها سابقا البنك المركزي العراقي كان٤,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠$
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ الفترة من الصندوق خالل
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٦ 

 لدى البنك المركزي العراقي مفتوحابناء على طلب وزارة المالية تم غلق حساب الصندوق الذي كان 
 . إلى وزارة المالية٤٥١,٢٥٧,٩٥٣$ وتم تحويل الرصيد المتبقي البالغ ٢٠٠٥ أبريلفي 

 
 ٢٠٠٥  يناير١ا للسجالت المحاسبية لوزارة المالية للفترة من وجدنا أن المبالغ النقدية المستلمة طبق   ٢.١.٣

 : كانت كالتالي٢٠٠٥  يونيو٣٠حتى 
 

 ١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠$ يناير
 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فبراير
 ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مارس
 ٤٥١,٢٥٧,٩٥٣ أبريل
 ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مايو
   ٠٠٠,٠٠٠,٧٥٠١, يونيو

 ,٩٥٣,٢٥٧,٦٠١٦$ 
 

، فقد ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١اص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى كما ذكر في تقريرنا الخ
  تم استالمه٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠$  مبلغ٢٠٠٤تها وزارة المالية خالل  المبالغ النقدية التي إستلمتضمنت

حساب البنك التسديد من قبل الصندوق ل وتم ٢٠٠٤ البنك المركزي العراقي في ديسمبر  خزينةمن
 باإلضافة إلى ذلك فقد .٢٠٠٥لدى بنك الحتياطي الفيدرالي بنيويورك في يناير المركزي العراقي 

 استلمت وزارة المالية من خزينة ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١وجدنا أنه خالل الفترة من 
 زيادة عن المبالغ المدفوعة من الصندوق إلى خزينة البنك ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠$البنك المركزي مبلغ 

، استيراد الصندوقلت خزينة البنك المركزي، بالنيابة عن موعالوة على ذلك . قيالمركزي العرا
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١  خالل الفترة من ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠$الوقود للعراق بمبلغ 

 
العراقي  والدينار  األمريكي مع كشوف حسابات البنوك بالدوالرقمنا أيضا بمطابقة هذه الدفعات

 .البنك المركزي العراقيالمالية، ومع سجالت الخاصة بوزارة 
 

 التحويالت من وزارة المالية للوزارات العراقية

 . لتحسين الرقابة الداخلية على الصندوق٢٠٠٥نه تم إنشاء دائرة إلدارة النقد في فبراير أالحظنا    ٢.١.٤
تم تعيين رئيس هذه  ،ة النقد لإلنجازات التي حققتها دائرة إدار من قبل وزارة المالية أنه نظراناأعلم

، تم حظنا أنه بعد هذا التعيينال. ٢٠٠٥الدائرة كمدير عام لدائرة المحاسبة لوزارة المالية في يونيو 
هرية المدة الالزمة لدائرة المحاسبة إلعداد دورة التقارير الشالرقابة الداخلية، نظم تطبيق في ن تحس

 لكل وزارة عراقية مالية تحصل على الوضع النقديرة الوزا وأن قد انخفضت إلى شهرين تقريبا
 .وتراجعه قبل أن تمنح الموافقة على أي تمويل

 
، )Excel( أن وزارة المالية قد بدأت في استخدام أجهزة كمبيوتر مستقلة مع إعداد جداول وجدنا   ٢.١.٥

ة والتمويالت الفعلية وتقارير يومية توضح االختالفات الرئيسية بين التمويالت المخطط لها بالموازن
 .لكل الوزارات العراقية
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_______ 
 

٧ 

 أموال الصندوق المستلمة من قبل وزارة المالية قد تم توزيعها على الوزارات العراقية أنوجدنا    ٢.١.٦
 .األخرى طبقا لمتطلباتهم النقدية الشهرية

 
ستلمة من قبل الوزارات العراقية وجدنا أن مطابقات بين المبالغ المحولة من وزارة المالية والمبالغ الم   ٢.١.٧

 تم إعالمنا بأن قسم التوحيد بوزارة المالية يتحرى .التي قمنا بزيارتها قد أعدت من قبل وزارة المالية
 .عن المبالغ الغير مطابقة واألخطاء المحاسبية

 
ة التي قمنا بزيارتها ماعدا قمنا بمطابقة المبالغ النقدية المحولة من وزارة المالية إلى الوزارات العراقي   ٢.١.٨

 . لم يتم السماح لنا باإلطالع على الدفاتر المحاسبية ذات العالقة في وزارة الكهرباء.وزارة الكهرباء
 

 خطابات االعتمادالنفقات المدفوعة من الصندوق بغرض تمويل 

تنفيذ التحويالت البرقية أعلمتنا وزارة المالية بأن النظام المصرفي العراقي ليس لديه القدرة على    ٢.١.٩
 . للموردين الدولييناالعتمادالخاصة بفتح خطابات 

 
 قد صم األموال المرتجعة، بعد خ١,٦٢١,١٧٤,١٢٢$ بقيمة اعتمادخطاب  ٤٠٠وجدنا أن أكثر من    ٢.١.١٠

 خالل ،االعتمادخطابات  الجهة المعتمدة في عملية فتح مورغان،.بي. عن طريق بنك جيتم دفعها
 في تمويل ستخدمأ مبلغ إضافي  هناك أيضا.٢٠٠٥  يونيو٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١من الفترة 

 .٣.١.٢ تم تحليله في النقطة رقم ٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠$ قيمته  الوقودالستيراد خطابات االعتماد
 
 قيمتها  المفتوحة بلغتاداالعتمخطابات  من ك التجارة العراقي وقارننا عينةقمنا بزيارة بن 

 ،االعتمادخطابات ستمارات وا لتمويل الصادرة من وزارة الماليةمع كتب ا ١,٤٠١,٢٨٩,٦٩٨$
وحة  المفتاالعتمادخطابات  الفواتير والمستندات األخرى الخاصة ب العقود موقعة، الدفعات،وجدنا أن

 .استثناءات  بدونموثقة بطريقة صحيحةمورغان .بي.عن طريق بنك جي
 
 ذكرنا أنه تم فتح ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى في تقريرنا الخاص بتحري الحق   ٢.١.١١

 حتى             ٢٠٠٥ يناير ١من خالل الفترة .  عن طريق ثالثة بنوك لبنانيةاعتمادخطابات 
 . في تلك البنوكاعتمادلخطابات الحظنا أنه لم يتم إيداع أموال إضافية  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 
 حكومة إقليم كردستان

وزارة البلديات واألشغال العامة، وزارة اإلعمار  (قمنا بزيارة حكومة إقليم كردستان في أربيل   ٢.١.١٢
وزارة البلديات  (السليمانية، )واإلسكان، وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووزارة الكهرباء

 ).مةوزارة البلديات واألشغال العا(و دهوك ) واألشغال العامة ووزارة اإلعمار واإلسكان
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تم  ذكرنا أنه ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى    ٢.١.١٣
وباإلضافة إلى ذلك فإن سلطة . تمويل حكومة إقليم كردستان بصورة أساسية من قبل وزارة المالية

 وقد تضمن ذلك مبلغ ان،عات مباشرة لحكومة إقليم كردست المؤقتة السابقة قامت بصرف دفاالئتالف
 .٢٠٠٤ في يونيو ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠$

 
 المؤقتة االئتالفأثناء زيارتنا لحكومة إقليم كردستان قمنا بعملية جرد للنقد المحول من قبل سلطة 

و  ٧٤٦,٦٨٠,٠٠٠$السابقة والذي مازال موجود بإدارات أربيل والسليمانية والبالغ 
 .١,٣٦٦,٦٨٠,٠٠٠$بلغ بإجمالي م، على التوالي ٦٠٢,٠٠٠,٠٠٠$

 
، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ تم تحويله من أربيل إلى السليمانية بعد تاريخ ٣٣,٣٢٠,٠٠٠$لم نقم بجرد مبلغ 

تم إعالمنا من قبل وزارات المالية اإلقليمية بأن األموال سوف .  في مكان منفصل لحفظ النقدنظرا
 . اإلدارتين اإلقليميتين المشروع من قبلاعتمادبعد تنفق فقط 

 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١قمنا بمطابقة النقد المحول من وزارة المالية خالل الفترة من    ٢.١.١٤

 .السليمانية بأربيل و الماليةتيمع السجالت المحاسبية لوزار
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 مدفوعة من قبل الوزارات العراقيةالنفقات ال         ٣

 ، التجارة الكهرباءالنفط، (ت تدقيق على ملفات العقود في أربعة وزارات عراقيةقمنا بتطبيق إجراءا ٣.١.١
بالقيام بأعمالنا التدقيقية سمح لنا لم ي. لسليمانية في إقليم كردستانوفي أربيل وا) واإلعمار واإلسكان

 .لم نقم بتطبيق إجراءاتنا في وزارة الداخلية وذلك ألسباب أمنية. وزارة الدفاعب
 

لمورد أو  لتم صرف الدفعات إما مباشرة(فقات ار العينات على أساس العقود ذات أكبر النتم اختي
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١خالل الفترة من ) اعتمادلتمويل خطابات 

 
د في مركز الوزارة وإحدى دوائرها و عقسبعةمن في وزارة النفط تكونت عينتنا  ٣.١.٢

ط التي تمت إدارتها من قبل ئج التدقيق الخاصة بعقود النفإن نطاق ونتا). ٢٠١,٨٤٢,٣٨٧$(
 .٤  أمريكية يتضمنها البند رقممؤسسات

 
 إلى بنك ١,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠$تم تحويل مبلغ  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١خالل الفترة من 

ق فيما  نظرا للعجز في مقدرة العراواستيرادهامورغان لشراء المنتجات البترولية الخفيفة .بي.جي
مبلغ و من الصندوق، مباشرةمن هذا المبلغ  ٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠$تم تمويل . يتعلق بعملية التكرير

 تم تمويله من خزينة البنك المركزي العراقي بالنيابة عن الصندوق ومبلغ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠$
 عملية إنفاق ٣٢قمنا باختبار .  من قبل وزارة الماليةتم تمويله مباشرة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠$

 لوزارة النفط، وذلك التسويقيقامت بها الهيئة الحكومية لتسويق النفط، الذراع ) ٢٤١,٥٦٨,٨٧٦$(
 .٢٠٠٥ خالل االستيرادلعمليات 

 
إن نطاق ). ١٥٩,٨١٨,١٣٦$( عقد في مركز الوزارة ١٥تكونت عينتنا من في وزارة الكهرباء  ٣.١.٣

 .٤أمريكية يتضمنها البند رقم  مؤسسات الخاصة بعقود الكهرباء التي أدارتهاونتائج التدقيق 
 
 ).٤٢٠,١٥١,٩٤٥$( دوائر الوزارة  عقد في إحدى٢١تكونت عينتنا من في وزارة التجارة  ٣.١.٤
 
 عقود في مركز الوزارة ودائرتين من دوائر ١٠تكونت عينتنا من في وزارة اإلعمار واإلسكان  ٣.١.٥

 ).١٣٣,٤٩٣,٥٩٣$(الوزارة 
 
 متضمنة ثالثة عقود في دهوك حيث تم )٣٩٠,٢٩٧,٥٤٦$( عقد ١٤ا من تكونت عينتن أربيلفي  ٣.١.٦

 .)١٠,٢٨٦,٣٢٠$(من قبل وزارة المالية في أربيل تمويلهم 
 
 ).٦٩,٢١٠,٢٠٨$ (سبعة عقودتكونت عينتنا من  السليمانيةفي  ٣.١.٧
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في ولين المعنيين مسؤالنتائج المذكورة في هذا التقرير قد تمت مناقشتها واالتفاق عليها مع الإن  ٣.١.٨
 )إحدى دوائر وزارة النفط(الوزارات العراقية التي زرناها، ماعدا الشركة العامة للمشاريع النفطية 

 من لهاتين الدائرتين نسخمنا  قد.)إحدى دوائر وزارة التجارة(والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية 
 .أي تعليق مكتوب رغم طلبنا لذلك عدة مراتى منهما  ولكننا لم نتلقمالحظاتنا ونتائج التدقيق

 
  والنتائج      اإلجراءات  ٣.٢

بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن جميع نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المتعلقة 
ما عدا  فيتتعلق بها النفقات قد تم إتباعها، إجراء المناقصات ومنح العقود التي ،االعتمادبعملية 

 : التالية االستثناءات
 

 وزارة النفط

 المقاولين على )٢٠,٠٠٠$ و١٠,٠٠٠$ (لالسترداد  قابلة غيرحيث فرضت رسومبحالتين وجدنا    ٣.٢.١
: إجمالي قيمة العقود (المتقدمين للمناقصة مقابل حصولهم على مستندات المناقصة

$١٥٠,٣٠٢,٨٩٧.( 
 
 األظرف  فتحلجنةلدراسة العروض هي نفس   الفنيةلجنةابحيث كانت ستة حاالت وجدنا    ٣.٢.٢

)$١٥٤,٩٣٩,١٥٧( . 
 

 فقرة تنص على أن) ١٣٥,٩١١,١٧٦$ (٢٠٠٤بحيث تضمن العقد الموقع في سنة وجدنا حالة واحدة    ٣.٢.٣
موظفين للحصول على قطع غيار، من قيمة العقد % ٧ لها حرية التصرف في استخدام وزارة النفط

 طلبنا معلومات إضافية عن تلك الفقرة التعاقدية ولكننا . مهمةعتبرحتياجات أخرى تإشراف، أو أي ا
  .لم نزود بها

 
 المنتجات استيراد عملية  على في الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقياأثناء تطبيق إجراءاتن   ٣.٢.٤

 استثناءات،أن نجد أي  دون ، عينةطابقنا) ١,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠$مدفوعات قيمتها (البترولية الخفيفة 
 . مستندات الشحن وطلبات الدفعمستندات المؤيدة بما فيها العقود، الفواتير،النفقات مع ال

 
 بدفع غرامات تأخيرالهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي  بدأت ٢٠٠٥وجدنا أنه خالل يناير 

الهيئة  الغرامات كما احتسبتها إن إجمالي تلك. المنتجات البترولية الخفيفةخاصة باستيراد ) أرضيات(
 ، بلغت٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١، للفترة من الحكومية لتسويق النفط العراقي

$٥,٨٩٧,٧٤٦. 
 

 وزارة الكهرباء

  عقود موقعة أمر شراء وليس على أساسم فتح خطابات االعتمادتحيث ب حاالت ثالثةوجدنا    ٣.٢.٥
والوزارة، وكانت تضمنت تفاصيل كاملة عن المورد شراء  الحظنا أن أوامر ال.)٢,٦٥٩,١٠٠$(

 .دو العقات في ملفق أي دالئل على استالم السلعلم يتم توثي. موقعة من الطرفين
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 .)١٥٩,٢٦٠,٧٤٠$(للعقود  بحيث لم يتم تزويدنا بمستندات المناقصة واإلحالة حالة ١٤وجدنا    ٣.٢.٦
 

. )١٥,٣٠٨,٩٨٠$(ريق دعوة مباشرة ألحد المقاولين  عقد تمت إحالته عن ط،من ضمن هذه الحاالت
طلبنا معلومات . عراقييناللموظفين ل ٦٠٠,٠٠٠$تضمن العقد فقرة تنص على تخصيص مبلغ 
 .إضافية عن تلك الفقرة التعاقدية ولكننا لم نزود بها

 
 قبل من دون أن يتم اعتماده ٢٠٠٥ أبريل من ضمن هذه الحاالت عقد تم توقيعه بعد وجدنا أيضا

 ).٦٤,٠٠٠,٠٠٠$قيمة العقد (لجنة الوزارية التنفيذية ال
 

  مناقصة تعادلوجدنا ثالثة حاالت بحيث كان على المقاول الفائز بالمناقصة أن يدفع مصاريف   ٣.٢.٧
طلبنا معلومات ). ٤,٧٧٩,٣٥٨$د وإجمالي قيمة العق ( من قيمة العقد وذلك بعد توقيع العقد% ٠,١

 . تلك المصاريف ولكننا لم نزود بهاإضافية بخصوص تحصيل
 

كان على المقاولين أن يقدموا خطابات ضمان، ولكن لم يتم توثيق األدلة حيث ب حاالت ثمانيةوجدنا    ٣.٢.٨
 إضافة إلى ذلك .)٢٦,٨٢٢,٨٣٩$د وقيمة العق(د و العقاتعلى تلك الخطابات في ملفعلى الحصول 

عقد أي فقرة تتطلب تقديم خطاب ضمان بحيث لم يتضمن الفقد وجدنا أربعة حاالت 
)$٤,٩٣٣,٣١٨.( 

 
 ةوزارة التجار

  حيث لم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصة بإجراءات المناقصة وإحالة العقودحالة واحدةوجدنا    ٣.٢.٩
)$١٨,١٦٥,٠٠٠(. 

 
مة مناقصة عاب القيام من رسال دعوة مباشرة للمقاولين بدالتم إحيث ب وجدنا حالتين   ٣.٢.١٠

)$١٨,٦٠٠,٠٠٠(. 
 
 .)٦,٨٨٨,٠٠٠$(واحدة بحيث لم يتم تزويدنا بتبرير إلحالة العقد  حالة وجدنا   ٣.٢.١١
 
وجدنا ستة حاالت بحيث كان على الموردين تقديم خطابات ضمان، ولكن لم يتم توثيق األدلة على    ٣.٢.١٢

 .)٩٥,٤٧٨,٠٠٠$إجمالي قيمة العقود (د و العقاتالحصول على تلك الخطابات في ملف
 

 وزارة اإلعمار واإلسكان

حالتين بحيث لم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصة بإجراءات المناقصة وإحالة العقود وجدنا    ٣.٢.١٣
المستندات الخاصة  وأن ٢٠٠٢ تم إعالمنا بأن أحد هذه العقود تم توقيعه خالل سنة .)٩,٥٢٤,٥٦٧$(

 ).٣,١٥٤,٥٦٧$( أثناء الحرب قتاحترراءات المناقصة وإحالة العقد قد بإج
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لم يتم تطبيق  .عمار واإلسكان لدوائر وزارة اإلقود مباشرةثالثة حاالت بحيث تمت إحالة العوجدنا    ٣.٢.١٤
  بواسطة دوائر الوزارةلعقود حيث تم تنفيذ العمل مباشرةإجراءات المناقصة واإلحالة لتلك ا

)$٤١,٩٨٦,٦٦٧(. 
 

 أربيل ودهوك

 ولم يتحدد حد أقصى حدد مدة التجهيز وال كمية السلعأن العقد المبرم لم يحيث  ا حالة واحدةوجدن   ٣.٢.١٥
 .) الحالية خالل الفترة٦٨٩,٦٣٣$نفقات قيمتها (لقيمة العقد 

 
قيمة العقد (لالشتراك في المناقصة ) ٢,٥٠٠$(حالة واحدة بحيث فرضت رسوم غير مستردة وجدنا    ٣.٢.١٦

$٩,١٨٦,٥٥٧(. 
 
 من المناقصة بدالحالة واحدة بحيث تم إرسال دعوى مباشرة لثالثة مقاولين لالشتراك في وجدنا    ٣.٢.١٧

 .)١٧,٥٠٠,٠٠٠$(مناقصة عامة القيام ب
 

بطريقة التكليف المباشر وتم تبرير اإلحالة من قبل لجنة  حاالت بحيث تمت إحالة العقود مانيةوجدنا ث   ٣.٢.١٨
 وعقد غير محدد القيمة، انظر البند ٣١٢,٩٧١,٩٨٩$ قيمتهم سبعة عقود إجمالي(المشروع 

٣.٢.١٥.( 
 

 ملف العقد على مستندات كافية إلثبات أن سعر لم يحتويوجدنا أربعة حاالت من هذه العقود بحيث 
 ملف العقد على مستندات لم يحتوي من هذه العقود الثنان. )٢٣٤,٧١٠,٢٦٠$(العقد عادل ومعقول 
 ).١٦٨,٢١٧,٣٠٠$( بطريقة التكليف المباشر كافية تعزز اإلحالة

 
 السليمانية

وجدنا حالة واحدة بحيث لم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصة بإجراءات المناقصة وإحالة العقد   ٣.٢.١٩
)$٤,٠٠٩,٠٧٥(. 
 

إجمالي (لالشتراك في المناقصة ) ١,٠٠٠$ و٣٠٠$(فرضت رسوم غير مستردة حالتين بحيث وجدنا    ٣.٢.٢٠
 .)٢٣,٤٧٨,٨٤٩$قيمة العقد 

 
 لم يتم توثيق تبرير اإلحالة في ملف .حالة واحدة بحيث لم تتم إحالة العقد على أساس أقل تكلفةوجدنا    ٣.٢.٢١

 ).٢٤,٠٠٠,٠٠٠$(العقد 
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١٣ 

  والنتائجاإلجراءات   ٣.٣

قعة ومعتمدة من  مو كانت فواتير الشراءالحظنا أند بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فق
 :اسات وإجراءات الوزارات العراقية، فيما عدا االستثناءات التالية طبقا لسيالشخص المخول

 

 وزارة النفط

 .لم تالحظ أية استثناءات   ٣.٣.١
 

 وزارة الكهرباء

ثمانية ( تنفيذ األعمال في ملفات العقود لم يتم توثيق أية أدلة على التجهيز أوحالة بحيث  ١٢وجدنا    ٣.٣.٢
لم تحتوي  .)٣,٢١٦,٤٩٦$: ٢٠٠٥ وأربعة في ٧٤,٣٧٠,٦٨١$: ٢٠٠٤عقود تم توقيعهم في سنة 

 . أو تقارير متابعة أو تنفيذ أعمالسلعملفات العقود على فواتير، مستندات استالم 
 

 وزارة التجارة

 .لم تالحظ أية استثناءات   ٣.٣.٣
 

  واإلسكانوزارة اإلعمار

 .لم تالحظ أية استثناءات   ٣.٣.٤
 

 أربيل ودهوك

 .لم تالحظ أية استثناءات   ٣.٣.٥
 

 السليمانية

 دون أن يتضمن العقد) ٢,٩٠٠,٠٠٠$(وجدنا حالتين بحيث تم صرف دفعات مقدمة للمقاولين    ٣.٣.٦
 ).٣٦,٨٠٠,٠٠٠$إجمالي قيمة العقود (صرف دفعات مقدمة  ي فقرة تنص على أاألصلي

 
  والنتائجاإلجراءات   ٣.٤

 
 المستلمة أو األدلة على بالعقود فقد الحظنا كفاية المستندات المؤيدة للسلعلعينتنا من النفقات الخاصة 

 : التاليةاالستثناءات فيما عدا  الخدمات،ميدقت
 

 وزارة النفط

 .لم تالحظ أية استثناءات   ٣.٤.١
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١٤ 

 وزارة الكهرباء

 .)٥٥٧,٣٩٦$( بعد إحالة العقد تم تغيير منشأ السلعة حيث وجدنا حالة واحد   ٣.٤.٢

 
 أو تلقي الخدمة في ملف  السلعاستالمندات التي تدل على وجدنا حالة واحدة حيث لم يتم توثيق المست   ٣.٤.٣

 ).٣,٨٨١,٢٠٢$(العقد 
 

 ة وزارة التجار

 مختلفة عن الكمية المسجلة سلعستالم ال لمستندات اكانت كمية السلع المستلمة وفقاحالتين حيث وجدنا    ٣.٤.٤
مادة ( طن ١٧٥٠٠ التي بلغت طن من إجمالي الكمية المرسلة ٤٢٤٨بفارق  المحاسبية بالدفاتر

 .)٥٤,٣٥٥,٠٠٠$الحليب، إجمالي قيمة العقود 
 
 نتائج الفحص وصفت في تقرير سلع للمورد عن قيمة تم صرف دفعاتوجدنا حالة واحدة حيث    ٣.٤.٥

 طن من ٢٢٠(بأنها غير صالحة لالستهالك البشري  قسم السيطرة النوعية  الصادر منيألمختبر
 طن من مادة الشاي ٦٤٠ إضافة إلى ذلك فقد الحظنا أن .) تقريبا٢٨٦,٩٦٨ً$مادة الشاي، بقيمة 

عالوة على . بخصم تم شراؤه إعالمنا بأن الشاي قدتم  غير مطابقة للمواصفات التعاقدية المستلمة
التي تم شراؤها في  طن من مادة الشاي ١١٤٠قد الحظنا عدم اكتمال المستندات الخاصة بكمية ذلك ف

 .ملف العقد
 

 وزارة اإلعمار واإلسكان

 حالة  ذكرنا٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى    ٣.٤.٦
تم إعالمنا بأنه نظراً . اقية طبقا لبنود العقد إلى الحدود العرواحدة حيث تم توصيل آالت رفع

ق إجراءاتنا الحالية  أثناء تطبي).١,٤٨٣,٥٠٠$( إلى داخل العراق السلع لم يتم نقل ،للظروف األمنية
 .فعة قد تم توصيلها إلى العراقآالت الرالحظنا أن 

 
 أربيل ودهوك

 .لم تالحظ أية استثناءات   ٣.٤.٧
 

 السليمانية

 .حظ أية استثناءاتلم تال   ٣.٤.٨
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١٥ 

  األمريكيةمؤسسات الخاصة بالعقود المدارة من قبلالالنفقات    ٤
 
 خلفية   ٤.١
 تم نقل السلطة والرقابة على حسابات ،٢٠٠٤ يونيو ٢٨ المؤقتة في االئتالفبعد حل سلطة  ٤.١.١

 قامت ،٢٠٠٤  يونيو٢٨ حتى ٢٠٠٣ مايو ٢٢خالل الفترة من . الصندوق إلى الحكومة العراقية
 يونيو ٢٨تطلب بعضها صرف دفعات في الفترة ما بعد  المؤقتة بتوقيع عقود ياالئتالفة سلط

٢٠٠٤. 
 
 تم إنشاء ،٢٠٠٤ يونيو ١٥في ) مذكرة وزارة المالية( للمذكرة التي أصدرتها وزارة المالية طبقا ٤.١.٢

 األمريكية مؤسساتم بإدارته ال الفدرالي بنيويورك لتقواالحتياطيبنك الحساب فرعى للصندوق لدى 
 وزارة المالية وذلك لتسهيل صرف النفقات الخاصة بالعقود الموقعة من قبل سلطة بمراقبتهوتقوم 
 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ لتاريخ ة المؤقتة السابقة والتي تتطلب صرف دفعات في الفترة الالحقاالئتالف

 بمبلغ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ذه العقود كما في  األمريكية قيمة االرتباطات التعاقدية لهمؤسساتقدر الت
 ).١,٣٨٦,١٨٠,٨٢٧$ ٢٠٠٤:ديسمبر   ٣١ (٨٧٠,٠٨٠,٦٢١$

 
في الحساب الفرعي للصندوق خالل الفترة ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠$ قامت الحكومة العراقية بإيداع مبلغ  ٤.١.٣

 ٢٠٠٥ يناير ١للفترة من ( وذلك لتمويل هذه العقود ٢٠٠٤ ديسمبر٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩من 
  ).ال توجد دفعات إضافية: ٢٠٠٥  يونيو٣٠حتى

 
 لمذكرة اريع والتعاقد  يجب أن تنفذ وفقاطبقاَ لمذكرة وزارة المالية فإن العقود التي يديرها مكتب المش ٤.١.٤

ح إنهاء أو تعديل ، ال يسمإضافة إلى ذلك. إجراءات التعاقد والمنح ،٤سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم 
 . بموافقة الحكومة العراقيةعقود إضافية إالوال يسمح توقيع  ،افقة الحكومة العراقيةالعقود إال بمو

 
  تنتهي في، لمذكرة وزارة المالية طبقا،يكية على إدارة هذه العقود األمرمؤسساتإن سلطة ال ٤.١.٥

 .  حيث ستنتقل إدارة العقود إلى الحكومة العراقية،٢٠٠٥ ديسمبر ٣١
 
 األمريكية لجنة مؤسساتأنشأت ال، ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١لعقود قد حدد لها أن تنتهي في بما أن إدارة ا ٤.١.٦

 تم إعالمنا بأن . األمريكية إلى الحكومة العراقيةمؤسساتوالمستندات من ال المعلومات انتقالإلدارة 
  األمريكية إلى الحكومةمؤسساتالبعض األمور القانونية الخاصة بالتسليم الفعلي للمستندات من 

 .تحتاج إلى تسويةالعراقية 
 
، لتكون )JCC-I(العراق –المشتركةالعقود قيادة  مؤسسة أمريكية،  تم تعيين٢٠٠٥ أبريل ١٨في  ٤.١.٧

 .ولة عن إدارة الحساب الفرعي للصندوقمسؤ
 
 استالمبخصوص ( تقوم بعملية تحديث لجميع ملفات العقود الممولة من الصندوق حاليا) JCC-I(إن  ٤.١.٨

للتأكد من أن جميع العقود الممولة من الصندوق قد ) والموردين المدفوع لهم، الخدمات المقدمة، عسلال



 صندوق التنمية العراقي
  يتبع, بالنفقاتالمتعلقةتقرير تحري الحقائق 

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

_______ 
 

١٦ 

   أن تحدث جميع ملفات العقود قبل تاريخ ) JCC-I( تتوقع .تم إكمالها وتوثيقها بصورة صحيحة
 .٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

  حتى٢٠٠٥  يناير١إن المدفوعات التي قام مكتب نفقات الصندوق بدفعها للفترة من  ٤.١.٩
 : هي كالتالي٢٠٠٥  يونيو٣٠

 
   :العقود :الوزارة

   
 ٢٠١،٩٦٥،١٠٨$ أسلحة ومعدات األمن القومي والدفاع

 ٣٥،٥٠٦،٧٦٦ ترميم البنية التحتية للنفط  النفط
 ١,٨١٧,١٦٨ اإلصالح الطارئ لخطوط األنابيب النفط

 ٢٣,٥٨٨,٩٢٥ إعادة بناء محطات الطاقة الكهرباء
 ٨٦٣,٤٩٣ برنامج الشمال : النفط مقابل الغذاء ماليةال

 ٣٤٦,٧٠٠ التدقيق: النفط مقابل الغذاء المالية
 ٢,٣٤٣,٥١٧  معدات:النفط مقابل الغذاء الزراعة
 ٢,٧٧٩,٥١٥ امج بر١٠ ت مختلفةاوزار
 ٦٢٩,١١٣ )CERP( طوارئ القادة استجابةبرنامج  ت مختلفةاوزار
     _ ٤٢٤,٦٠٥٣٢, )RRRP( الموقعية السريعة ستجابةاالبرنامج  ت مختلفةاوزار

  ,٧٢٩,٤٤٥٣٠٢$ 
 

      من قيمة النفقات للفترة من%٧٨والتي تضمنت ) امجبر( تمويل ط خطعشرةتكونت عينتنا من 
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠  حتى٢٠٠٥ يناير ١

 

  والنتائجاإلجراء   ٤.٢

 التمويالت باعتماد المتعلقة األساسيةقابة الداخلية  الرنفقات العقود فقد وجدنا أن جميع نظملعينتنا من 
 : فيما عدا االستثناءات التالية،التي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها

 
 سمية على تمويل العقود وأوامر تنفيذ األعمالكن هناك موافقة ربحيث لم ت ثمانية حاالتوجدنا 

 ).٩٩,٦١٧,٥٣٦$ :إجمالي قيمة العقود(
 

  والنتائجتااإلجراء   ٤.٣

 الرقابة الداخلية األساسية الخاصة بإجراء نفقات العقود فقد وجدنا أن جميع نظمنا من لعينت
 : التاليةاالستثناءات فيما عدا ، النفقات قد تم إتباعها ومنح العقود التي تتعلق بها،قصاتالمنا

 
 من قبل سلطة اعتمادهاتم  قد )USACE ( األمريكيش المهندسين بالجيالحظنا أن الدفعات لفرقة ٤.٣.١

 استخدمت ، مذكرات التفاهم هذهضمن. ي إطار سلسلة من مذكرات التفاهم ف،السابقة المؤقتة االئتالف
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١٧ 

)USACE(ودفع مصاريف ، المؤقتةاالئتالفيس سلطة عقود معتمدة من قبل رئ أموال الصندوق ل 
 . متعلقة بهذه العقودإدارية

   
 البنية ترميمل وذلك )USACE( نفقات مباشرة ودفعات مقدمة إلى فعدحيث تم ب أربعة حاالتوجدنا 

، ودفعة مستردة )١٠,٠٠٠,٠٠٠$( إعادة بناء الكهرباء في العراق ،)٣٥,٥٠٦,٧٦٦$(التحتية للنفط 
 .١,٥٠٠,٠٠٠$قيمتها 

 
كرات تفاهم بناء على مذ )USACE(الحظنا أنه تم صرف الدفعات الخاصة بالبنية التحتية للنفط إلى 

 تدقيق عقود الدفاع، وليس ة من المراقب المالي للصندوق، مسؤول التعاقد ومؤسسةموقعوامر دفع وأ
 أن الدفعة الحظنا أيضا .سلع استالمبناء على عقد، أمر تنفيذ أعمال ساري المفعول، فاتورة ومستند 

ريكية والحكومة  األممؤسساتمن قبل ال معتمدة  الكهرباء قد تمت بناء على مذكرةالخاصة بإعادة بناء
 .بالمبالغ المستلمة من الصندوق خالل الفترة الحالية) USACE(استلمنا مصادقة من . العراقية

 
تم تغيير مصدر ). ٥,٦٨٧,٩٦٠$(من الصندوق ) USACE(، تم تمويل عقد يخص ٢٠٠٤في سنة 

اد إلى تم إعالمنا بأن هذا المبلغ سوف يع.  من الصندوق إلى مصادر أخرىتمويل العقد الحقا
 .بإعادة هذا المبلغ إلى الصندوق حتى تاريخ هذا التقرير) USACE(لم تقم . الصندوق

 
 بدال من) FAR(تعليمات االكتساب الفيدرالية وجدنا عشرة حاالت بحيث تمت إدارة العقود باستخدام  ٤.٣.٢

وأديرت في هذه العقود أحيلت ). ١٩٢,٠٢٢,٧٦٤$ (٤تعليمات مذكرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم 
 .أكثر شموالتعتبر تعليمات تعاقدية ) FAR(بأن ) JCC-I( ناتأعلم. الواليات المتحدة

 
حدد يق أسباب التأخير أو أن يإلكمال العقد دون أن توثوجدنا حالتين بحيث تم تخطي الموعد النهائي  ٤.٣.٣

 على ٤٩٢,٠٠٠$ كان من الممكن فرض غرامة قدرها  في إحدى الحاالت،.موعد نهائي الحق
ولم يتم توثيق أسباب عدم فرض  فقرة الغرامة يتم تطبيقلم . سلعالمورد بسبب التأخير في توصيل ال

 ).٢٨,١٤٣,١٠٨$إجمالي قيمة العقد (الغرامة في ملف العقد 
 
دفعات زائدة (فواتير مرتين تم صرف دفعات زائدة للمقاولين نتيجة لدفع حيث ب حاالت وجدنا ثالثة ٤.٣.٤

 .أو تسوية أوامر الدفع الالحقةتمت إعادة الدفعات الزائدة إلى الصندوق ). ٣,٤٨٤,٠١٤$قيمتها 
 
         بعد تاريخ) ٩٣,٠٧٤,٣٣٥$ إجمالي قيمة العقود(عديل العقود ستة حاالت بحيث تم توجدنا  ٤.٣.٥

 أدت خمسة حاالت منها. ما هو مفترض الوزارات العراقية المعنية كاعتماد بدون ٢٠٠٤ يونيو ٢٨
 الحالة المتبقية أدت إلى تغيير في الخدمات .٤,٤٢٤,٩٨٠$ قيمة العقد بإجمالي مبلغ إلى تخفيض

 .المنفذة وموقع المشروع
 
كما تتطلب مذكرة سلطة بحيث لم يتم تزويدنا بكامل مستندات المناقصة واإلحالة وجدنا حالة واحدة  ٤.٣.٦

أسس تنافسية من معرفة ما إذا كان العقد قد منح على  لم نتمكن  نتيجة لذلك.٤االئتالف المؤقتة رقم 
 ).٢,٥٠٠,٠٠٠$ قيمة العقد األصلية(
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١٨ 

تم تعديل العقد في .  السلطة إلى الحكومة العراقيةانتقال بعد ٢٠٠٤تم توقيع هذا العقد في يوليو 
ا  كمىخر عقود أ١٥مع  وزارة المالية إجمالي قيمة العقد اعتمدت). ٨,٣٤٧,٣٩٠$( ٢٠٠٤سبتمبر 

 .أدناه. ٤.٣.٧هو مذكور في البند 
 
يوجد  ذكرنا أنه ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى  ٤.٣.٧

 مع أن ،٢٠٠٤ يونيو ٢٨ تم إبرامها أو تعديلها بعد تاريخ  تعتبر عقود٨٦,٦٩٥,٢٠٦$ عقد بقيمة ٢٣
 ١٦ وزير المالية أعتمد، ٢٠٠٥ أبريلخالل .  الصالحيةذاتقود لم يتم توقيعها من الجهات هذه الع

 تم إعالمنا بأن باقي العقود قد ألغيت أو تم .٨٢,٧٠٩,٧٠٥$عقدا من هذه العقود بقيمة إجمالية 
 .بديلةتمويلها من مصادر 

 
 ستة وجدنا ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى  ٤.٣.٨

 أثناء تطبيقنا إلجراءاتنا في الفترة الحالية، تم .ن ملفات العقوداكحاالت بحيث لم يمكن تحديد م
أحد هذين العقدين لم يتضمن أي دليل على المراقبة أن تزويدنا باثنين من تلك العقود والحظنا 

 .في ملف العقدوالمتابعة 
 

 ات والنتائجاإلجراء   ٤.٤

 من الشخص المخول واعتمادهاا  وجدنا أن فواتير الشراء قد تم توقيعهالعقود فقدلعينتنا من نفقات 
 : التاليةاالستثناءات فيما عدا ،٤ المؤقتة رقم االئتالف لمذكرة سلطة وفقا

 
 ).٢٥,٠٩٥,٠١٦$(حيث لم تكن فواتير الشراء موجودة بالملف ب عشرة حالةثالثة وجدنا    ٤.٤.١

 

 ات والنتائجاإلجراء   ٤.٥

 فيما عدا ، أو الخدمات المقدمة، المستلمةسلع المستندات المؤيدة للالعقود فقد وجدنافقات نن لعينتنا م
 : التاليةاالستثناءات

 
 لم نتمكن ، نتيجة لذلك.كانت المستندات المحفوظة بملف العقد غير منظمةحيث واحدة ب حالة وجدنا   ٤.٥.١

 ).١٢,٠٦٤,٣٤٧$: نفقات قيمتها(موجودة بالملف ما إذا كانت المستندات المؤيدة المناسبة  من التأكد
 

 االرتباطات التعاقدية   ٤.٦

الخاصة لقائمة أثناء تطبيقنا إلجراءاتنا وجدنا بعض األخطاء في قاعدة بيانات االرتباطات التعاقدية ا   ٤.٦.١
 .بالعقود الممولة من الحساب الفرعي للصندوق
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 النتائج

 :باطات التعاقدية تتلخص كما يليإن قاعدة بيانات االرت   ٤.٦.٢
 

 االرتباط :عدد العقود :البيان
   

 ٣٥٥,٨٨٥,٧٦٩$ ٦١٨ ارتباطات قائمةها عقود مفتوحة ب
 ٥٦٧,٠٤٩,١٢٠ ١١١٢ ارتباطات قائمةها عقود مغلقة ب

 )٣٨,٠١٧,٩١١( ٧٩ عقود مفتوحة بها دفعات زائدة
  )٣٥٧,٨٣٦١٤,( _١٧٣ عقود مغلقة بها دفعات زائدة

 ٦٢١,٠٨٠٨٧٠, ١٩٨٢$ 
 

 مع ٢١٦,٧٤٤,٨٠٠$بلغت  ، كما في قاعدة البيانات، عقد مفتوح به ارتباط قائم١٧طابقنا عينة من    ٤.٦.٣
 . ١٢٨,١٠٤,٠٨٨$وجدنا أن االرتباطات القائمة مسجلة بزيادة بلغت . ملفات العقود

 
 مع ٣٨٩,٨٨٧,٨٣٣$البيانات، بلغت  به ارتباط قائم، كما في قاعدة عقد مغلق ١١طابقنا عينة من    ٤.٦.٤

 . لهذه العقود المغلقةقائمة ه ليس هناك ارتباطات وجدنا أن. ملفات العقود
 
 عقود مفتوحة ومغلقة بها دفعات زائدة، كما في قاعدة البيانات، بلغت ٦طابقنا عينة من    ٤.٦.٥

ص عقدين مغلقين وال  تخ١,٤٢٦,٠٦٠$وجدنا دفعات زائدة بلغت .  مع ملفات العقود٤٤,٣٢٤,٥٧٨$
  .٤٢,٨٩٨,٥١٨$توجد ارتباطات قائمة للدفعات الزائدة المتبقية البالغة 

 
 حالة بحيث لم تتضمن قاعدة ١٧أثناء تطبيقنا إلجراءاتنا المتفق عليها بخصوص النفقات وجدنا    ٤.٦.٦

 .٨٠,٥٠٨,٤٨٩$البيانات االرتباطات التعاقدية القائمة لعقود قيمتها 
 
عن ارتباطات تعاقدية ) USACE(ناء تطبيقنا إلجراءاتنا المتفق عليها بخصوص النفقات أعلمتنا أث   ٤.٦.٧

 الستيراد الوقود والمشاريع اإلنشائية الخاصة ١٨٠,٧٨٩,٥٠٥$في إطار مذكرات تفاهم بلغت قائمة 
. ذا المبلغله) USACE(وجدنا أن قاعدة البيانات لم تتضمن أية ارتباطات مع . بالبنية التحتية للنفط

 .االرتباطات القائمة وهي تقوم حاليا بالتحري عن هذا الموضوععلى علم بهذه ) JCC-I(لم تكن 
 
 أنهم يقومون بعملية مراجعة لقاعدة البيانات الخاصة باالرتباطات التعاقدية القائمة )JCC-I(أعلمتنا    ٤.٦.٨

 البيانات تم إعالمنا أيضا بأن قاعدة .٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ويتوقعون أن يكملوا إجراءاتهم قبل تاريخ 
 .تم مطابقتها مع قاعدة بيانات العقودالمحاسبية للصندوق لن ي
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 ) CERP(برنامج استجابة طوارئ القادة    ٤.٧

ابة طوارئ القادة مع وجود مصدرين للتمويل، تمويل من ستجامج ا على برنجراءاتاإلطبقنا 
 IIG( من الحكومة العراقية٢٠٠٤ يونيو ٢٨ تاريخ وتمويل مستلم بعد) DFI CERP(الصندوق 

CERP.( 
 

 ات والنتائجاإلجراء

 :، الحظنا ما يليCERPأثناء تطبيقنا إلجراءاتنا على برنامج 
 

DFI CERP 
 على برامج       ٣٥٦,٨٧٦,٧٢٤$ تم إنفاق مبلغ ،٢٠٠٥ يونيو ٣٠خالل الفترة من البداية حتى    ٤.٧.١

DFI CERP . من النفقات الخاصة ببرامج % ٢٤قمنا باختبارDFI CERP ٣ منذ البداية، منها% 
 . عملية إنفاق٢٦طلبنا ملفات العقود لعينة من .  في الفترة الحاليةقد تم اختباره

 
إن ، ف٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى كما ذكرنا      ٤.٧.٢

 .DFI CERPتمسك قاعدة بيانات لنفقات قوات التحالف لم تعد 
 
شراء أو سند الدفع الخاص باإلنفاق وجدنا حالة واحدة حيث لم نتمكن من الحصول على فاتورة ال ٤.٧.٣

)$٦٨,٠١٠(. 
 
صول على ثالثة عروض  الححصول على األدلة التي تؤيدحيث لم نتمكن من البحاالت عشرة وجدنا  ٤.٧.٤

إجمالي ( ١٠,٠٠٠$ على أسس غير تنافسية للعقود التي تتعدى قيمتها موثق لمنح العقدأو التبرير 
 .)٣,٦٣١,٢٠٠$قيمة العقود 

 
 ).٢٠٠,٠٠٠$إجمالي النفقات (وجدنا حالة واحدة بحيث لم يتم العثور على العقد في ملف العقد  ٤.٧.٥
 

IIG CERP 
حكومة العراقية بتحويل مبلغ ، قامت ال٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩الل الفترة من      خ٤.٧.٦

 من ٤٩,٩٦٦,٨٠٧$تم إنفاق . IIG CERPلتمويل برنامج  إلى قوات التحالف ١٣٦,٠٠٠,٠٠٠$
من % ٤٧قمنا باختبار . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى٢٠٠٤ يونيو ٢٩المبلغ السابق ذكره خالل الفترة من 

فاق، والحظنا االستثناءات  عملية إن٣٠طلبنا ملفات العقود لعينتنا المكونة من . IIG CERPنفقات 
 :التالية

 

 .IIG CERPوجدنا أن قوات التحالف لديها قائمة بنفقات       ٤.٧.٧
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 كما يتطلب مقدما على تقارير إنجازكامل بال حيث لم يحتوي ملف العقد الذي دفعوجدنا حالة واحدة ب      ٤.٧.٨
 ).٢,٢٠٠,٠٠٠$(العقد 

 ).٩٢٩,٢٨٥$إجمالي النفقات (قود تم تزويدنا بأربعة ملفات للعلم ي ٤.٧.٩

 حالة بحيث لم نتمكن من الحصول على األدلة التي تؤيد الحصول على ثالثة عروض أو ١١وجدنا  ٤.٧.١٠
إجمالي قيمة ( ١٠,٠٠٠$التبرير الموثق لمنح العقد على أسس غير تنافسية للعقود التي تتعدى قيمتها 

 .)٥,٢٣٦,٩٦٧$: العقود

 .)٦٣٦,٧٤٠$إجمالي النفقات (حيث لم يتم العثور على العقد في ملف العقد وجدنا حالتين ب ٤.٧.١١
 
 ) RRRP ( الموقعية السريعةاالستجابةبرنامج    ٤.٨

 
 ات والنتائجاإلجراء

 على برنامج ٥٥٢,٨٢٤,٣٧٩$ تم إنفاق مبلغ ،٢٠٠٥ يونيو ٣٠  حتىخالل الفترة منذ البداية   ٤.٨.١
RRRP .ت  من نفقا%٥٩ختبار قمنا باRRRPمنها خالل الفترة %١٢ ختبار وتم ا، منذ البداية 
 . عملية إنفاق٣٣ المكونة من طلبنا ملفات العقود لعينة .الحالية

ن إ، ف٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة حتى كما ذكرنا    ٤.٨.٢
 .RRRPت  تمسك قاعدة بيانات لنفقا األمريكية المؤسساتال

تخفيض رصيد سلفة وكيل وجدنا حالة واحدة بحيث تم تسجيل عملية إنفاق مرتين، مما أدى إلى    ٤.٨.٣
 .)٦١,٣٢٥$(الصرف عن طريق الخطأ 

 .)٢٦٦,٢٨٠$(وجدنا حالة واحدة بحيث لم يتم إرفاق سند الدفع الخاص بعملية اإلنفاق    ٤.٨.٤

 .)٢,٣٤٣,٢٨٢$( اإلنفاق الفواتير الخاصة بعملياتيتم إرفاق حالة بحيث لم  ١٦وجدنا    ٤.٨.٥

وجدنا ثالثة حاالت بحيث لم نتمكن من الحصول على األدلة التي تؤيد الحصول على ثالثة عروض    ٤.٨.٦
: إجمالي قيمة العقود( اأو التبرير الموثق لمنح العقد على أسس غير تنافسية للعقود التي تم اختباره

$٤,٥١٥,٨٦١(. 

 .)٤,٦٠٠,٢٥٦$( الخاصة بعمليات اإلنفاق سلعحالة بحيث لم يتم إرفاق مستندات استالم ال ٢٤دنا وج   ٤.٨.٧

 .)٢,٥٥٠,٦٥٩$( الخاصة بعمليات اإلنفاق العقودحالة بحيث لم يتم إرفاق  ٣١وجدنا    ٤.٨.٨

 ).٥,٠٨٩,٣٦٧$إجمالي النفقات (لم يتم تزويدنا بملفات العقود لخمسة عشر عقدا تم اختيارهم    ٤.٨.٩

د تحريات عديدة مستمرة عن وكالء أعلمنا المفتش العام الخاص بمكتب إعادة إعمار العراق بأنه توج   ٤.٨.١٠
 .اإلطالع على هذه التحرياتلنا ب لم يسمح .CERP و RRRPصرف 
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قيق نظرا ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تكون عملية تدقيق أو عملية فحص محدود طبقا لمعايير التد

 يتعلق بالنفقات للفترة الممتدة يدأك فنحن ال نبدي أي ت، الدولية الخاصة بالفحص المحدودالدولية أو للمعايير
 بعض األمور األخرى كانت قد ، قمنا بإجراءات إضافية قدلو كنا. ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من 

 . والتي كنا سنعرضها لكم في تقريرناانتباهناتلفت 
 

 حتى ٢٠٠٥ يناير ١الفترة الممتدة من دقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي عن قمنا بت
 اكتمالقمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى . ٢٠٠٥  سبتمبر٢٩مع تقريرنا الصادر في  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 باإلضافة .منتجات النفطية صادرات النفط والاكتمال بإصدار رأي متحفظ على مدى  قمنا أيضا.النقد المستلم
 كما ذكر أيضا في نتائج  التعاقديةاالرتباطات ودقة اكتمال ذلك قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى إلى

 .٤.٦إجراءاتنا في البند 
 

 وإعالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق الستخدامهذا التقرير معد فقط 
 وال يعتمد عليه أي شخص ، أو عن طريق، فياستخدامه وال يجوز ،وهذا التقرير غير معد ،التنمية العراقي

وعليه .  فإن هذا التقرير هو للنشر العام وتوزيعه غير محدد،ومع ذلك. أو جهة عدا الجهات المذكورة أعاله
على هذا  أو تجاه أي شخص قام باالطالع استخدامفنحن غير مسؤولين في أي حال من األحوال عن أي 
 .التقرير إال في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلك

 
 

  العراق،بغداد
 ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩
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 )أ(الملحق 

 
 فإن اإلجراءات التي يجب تطبيقها على النفقات ،٢٠٠٥  يوليو١٦ الذي تم إصداره في االرتباط لخطاب وفقا

 :المدفوعة من المصادر هي كالتالي
 
 لدى الوزارات العراقية والمصممة للتأكد من أن النفقات المدفوعة من  الرئيسيةة الداخليةتوثيق نظم الرقاب. ١

 . كما هو محدد لهااستخدامهاصندوق التنمية العراقي قد تم 
 
مقارنة المبالغ المحولة من صندوق التنمية العراقي إلى السجالت المحاسبية بالوزارات العراقية و تقديم . ٢

 . تتم مالحظتهاءاتاستثناتقرير بأي 
 

الخاصة بالوزارات العراقية التي تمت زيارتها ) النطاق سوف يحدد في مرحلة مستقبلية(لعينة من النفقات . ٣
 : يتم القيام باإلجراءات التالية ،ميدانياَ
 
 تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية الرئيسية التي تم إنشائها من قبل الوزارات العراقية ١ .٣

  د التي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها،عمليات إجراء المناقصات ومنح العقواعتماد بخصوص  
  
   من الشخص ذو الصالحية وفقاَ واعتمادهاأكد من أن العقود وفواتير الشراء قد تم إمضائها الت٢ .٣

 لسياسات وإجراءات الوزارات العراقية ، 
 

 . تلقي الخدمات أو مستندات مؤيدة أخرى تدل علىسلع الماستالستندات مقارنة المصروفات مع م ٣.٣
 
ال  أموباستخدام أمريكية في بغداد مؤسساتلعينة من النفقات الخاصة بالعقود التي تمت إدارتها من قبل  .٤

 يتم ،)٢٠٠٤ يونيو ٢٩ والعقود الموقعة قبل تاريخ RRRP و CERPبرامج (صندوق التنمية العراقي 
 :لتالية تطبيق اإلجراءات ا

 
 مكتب المشاريع والتعاقد بخصوص نشأهاخلية الرئيسية التي أتحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الدا ٤.١

 . ومنح العقود التي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها، إجراء المناقصاتاعتماد
 

  الصالحية وفقا من قبل الشخص ذوواعتمادها الشراء قد تم إمضائها روفواتيالتأكد من أن العقود  ٤.٢
 .لسياسات وإجراءات مكتب المشاريع والتعاقد

 
 .مستندات مؤيدة أخرى تدل على تلقي الخدمات أو سلع الاستالممقارنة المصروفات مع مستندات  ٤.٣


