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   ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩

 ) صفحة ١٢لى  يشتمل هذا التقرير ع(



 

 ١

 ترجمة حرة للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكليزية

 
 

 لحكومة العراقية إلى ا
 مجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي الإلى 

 

  ٢٠٠٥  سبتمبر٢٩

 ، المحترمينالسادة حضرات

 
 ٢٠٠٥ يناير ١للفترة من ) الصندوق(لقد قمنا بتدقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي 

عملية تخطيط وتنفيذ ال خالل .٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩المؤرخ فيعنها وا  تقريرننا وأصدر،٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى 
 وذلك لتحديد إجراءات التدقيق في االعتبار نظم الرقابة الداخلية أخذ تم، لقائمة المالية للصندوقالتدقيق ل

 قدمي وال الرقابة الداخليةَنظم  ال يتضمن التدقيق فحص فعالية .ةالماليلغرض إبداء الرأي عن القائمة 
 . تقريرنا منذ تاريخداخلية في االعتبارلم يتم أخذ نظم الرقابة ال. تأكيدات حولها

 
حصالت من مبيعات حساب المتو، صادرات الصندوقعلى متفق عليها الجراءات بتطبيق اإلوكذلك قمنا 

  تحرينتائجحول  تقاريرنا وأصدرنا، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى  ٢٠٠٥ يناير ١من  للفترة والنفقات، النفط
 .٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩ وذلك في هذه اإلجراءاتالمرتبطة ب الحقائق

 
والتي  أخرى تنفيذيةداخلية وأمور ال الرقابةنظم  التي تتعلق بعض األمورب  خالل عملية التدقيقحظناال
 في الوزارات العراقية  المعنيين مع المسؤولينت نوقش والتي، والتوصياتتتعليقاهذه ال. عرضها عليكمن

بعض .  تشغيلية أخرىة كفاءاتدازي  أوالرقابة الداخليةنظم   تحسين تهدف إلى، األمريكيةمؤسساتوال
 هذه األمور تمت مناقشتها ، هذا اإلدارةغير مدرجة في تقريرالداخليةَ الرقابة نظم األمور الثانوية المتعلقة ب

 . مع المسؤولين عند الضرورة
 

 تسلط  قد اللك ولذةالماليقائمة  ال حولرأيال إبداء منبصورة أساسية لتمكننا 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 التي واالقتراحات تعليقاتداء الب أثناء تدقيقنا إلاكتسبتوالتي الصندوق  لوماتنا عنمع
 .لكم
 

 األمريكية في بغداد مؤسساتوال،  إقليم كردستان حكومةوإدارة،  ووزاراتهميةحكومة العراقالنشكر مسؤولي 
 .يدة للعمل في العراق التحديات الفرنقدر وكذلكإجراءاتنا ب  القيامهم وجهودهم أثناءتلوق



 

 ٢

 
 

هذا التقرير معد فقط الستخدام وإعالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق 
 وال يعتمد عليه أي شخص ،أو عن طريق، وال يجوز استخدامه 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 استخدام أو تجاه أي شخص قام باالطالع على هذا 

 .التقرير إال في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلك

 

 
 ،وشكرا
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  العراقيصندوق التنمية

 الداخلية تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(  

________ 
 

 ٣

 البيئة الرقابية العامة           ١
 

التنمية مسؤولية صندوق  فان ،٢٠٠٤  يونيو٢٨ في )السلطة (سلطة االئتالف المؤقتةبعد حل 
 مجلس  إلى قراراالمتثالتضمن هذه المسؤولية ت.  حولت إلى حكومة العراق)الصندوق (العراقي
 .لصندوقل سبيةسجالت محا وإمساك، ١٥٤٦ رقم  الدولياألمن

 
  المحاسبية لصندوق التنمية العراقيالسجالت        ١.١

 
 وذلك بغرض ،)قسم اإلدارة النقدية(للصندوق إنشاء قسم قامت وزارة المالية ب ،٢٠٠٥خالل فبراير 

جنب مع دائرة المحاسبة في وزارة  إلى لعمل جنباندوق للصلإعداد وإمساك السجالت المحاسبية 
         حتى ٢٠٠٥ يناير ١من  للفترة الصندوق معامالت لةيسجالت المحاسب الا أنوجدن. المالية
 .دقيقةمعامالت غير تضمنت  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 
 ، التي تتضمن تقاريرالبنك المركزي العراقيتعتمد وزارة المالية على المعلومات التي يقدمها 

بما أن .  الفيدرالي في نيويوركاطياالحتيفي البنك  حساب الصندوق  تفصل معامالت مكتوبةشهرية
 الفيدرالي في االحتياطيتفاصيل كشف الحساب المصرفي من البنك هذه التقارير ال تتضمن 

نيويورك، فإن المعامالت غير الدقيقة المدرجة بالتقارير الشهرية، كما وجدناها نحن، قد تم تكرارها 
 .في السجالت المحاسبية لوزارة المالية

 
 الفيدرالي في نيويورك االحتياطيكشف الحساب المصرفي من البنك بوزارة المالية يجب أن تزود 

ونقترح . لتتمكن وزارة المالية من مطابقة سجالت الصندوق المحاسبية مع كشف الحساب المصرفي
أيضا أن يتم عقد اجتماعات دورية بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي لمطابقة سجالت 

 .ناقشة األمور المتعلقة بالصندوقالمحاسبة وم
 

 تمويل البنك المركزي العراقي لوزارة المالية بالنيابة عن الصندوق          ٢.١
 

لقد وجدنا أن البنك المركزي العراقي يقوم بتمويل وزارة المالية من خزينته ويتم الحقا إعادة السداد 
تم وق للبنك المركزي العراقي ال تدوجدنا أيضا أن دفعات السداد من الصن. من قبل الصندوق

  .مع تمويل البنك المركزي العراقي بالنيابة عن الصندوقمطابقتها 
 
 
 
 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ٤

 ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠$باإلضافة إلى ذلك، وجدنا أن البنك المركزي العراقي قام بتمويل مبلغ وقدرة 
 كما طلبت وزارة الستيراد الوقود للعراق من خزينته بدال من التمويل المباشر من حساب الصندوق

ونتيجة لمصدر التمويل البديل، لم يتم تسجيل عملية استيراد الوقود في السجالت المحاسبية . المالية
 .  للصندوق

 
المعاد تسديدها للبنك يجب القيام بمطابقة شهرية للمبالغ الممولة من البنك المركزي العراقي والمبالغ 

 .المركزي العراقي من الصندوق
 

 استثمار أموال الصندوق          ٣.١
 

. ودائع الليلة الواحدةفي  الفيدرالي في نيويورك االحتياطيلقد تم استثمار أموال الصندوق في البنك 
 خالل الفترة ولغاية   ٣.١١% إلى ١.٥٩%لقد تراوحت الفوائد المحققة على ودائع الليلة الواحدة من 

 . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠
 

البنك  االعتبار االستثمارات ذات الخطورة المنخفضة، بالتشاور معفي يجب أن تأخذ وزارة المالية 
 .عائدات الصندوقال تشارين ماليين آخرين، لتأمين أفضل الفيدرالي في نيويورك أو مساالحتياطي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ٥

            الوزارات العراقية٢
 

 ،تجارةال، نفطال (ي قمنا بزيارتهاوزارة المالية والوزارات العراقية األخرى التعملنا في خالل 
 :الحظنا األمور التالية) اإلعمار واإلسكان وحكومة إقليم كردستان و،كهرباءال

 
 المطابقة المصرفية          ١.٢

 
 .المطابقات المصرفية اعتمادبعض الحاالت حيث ال يتم إعداد، أو اإلعداد الخاطئ أو عدم الحظنا 

وأيضا وجدنا أن . ت لم يتم تسجيلها في السجالت المحاسبية بعض المعامالوكذلك الحظنا أن
 .لبعض التسويات لم يتم القيام بهاالمتابعة الدورية 

   
 من عتمدنتابع بتوصيتنا بإعداد المطابقات المصرفية لكافة الحسابات المصرفية بشكل شهري وأن ت

أو ديوان /دقيق الداخلي و التقسمباإلضافة إلى ذلك، نوصي بأن يقوم كل من . شخص مستقلقبل 
 .الرقابة المالية بمراجعة المطابقة المصرفية الشهرية وإعداد تقرير بالنتائج

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ٦

            التعاقد في الوزارات العراقية٣
 

 : الحظنا األمور التاليةالوزارات العراقية التي قمنا بزيارتهاعملنا في خالل 
 
 لتعاقد إجراءات ا          ١.٣

 
ارات العراقية، حيث لم يتم  باستمرار من قبل الوزثابتةعدم إتباع إجراءات التعاقد بطريقة الحظنا 
.  كافيةمكتوبةعامة دائما ولم تتضمن العقود المحالة عبر التكليف المباشر تبريرات بمناقصات  القيام

جنة لال من قبل دق عليهصا حيث لم ي٣,٠٠٠,٠٠٠$كما وجدنا أيضا أن هنالك عقد بقيمة أكبر من 
     .  الوزارية التنفيذية

 
طبقا للقوانين العراقية للتعاقد، على الوزارات أن تحرص على القيام بمناقصة عامة حيث يحصل 

لى أفضل قيمة للسلع أو  للمناقصة، وذلك للتأكد من الحصول ع على األقلعلى ثالثة عروض
 على أسس غير تنافسية، يجب أن توثق الوزارات حاالت نادرة حيث تحال العقودفي . الخدمات

تفصيليا تبريرات اإلحالة عبر التكليف المباشر واإلجراءات المتبعة للتحقق من الحصول على سعر 
، يجب أن تتم المصادقة على التبريرات من قبل الجهة  إلى ذلكباإلضافة. معقول وعلى منافسة

    .المالئمة
 
 ة في مناقصات العقود دفعات المشارك          ٢.٣

 
 ٢٠,٠٠٠$  مبالغ غير مستردة وصلت إلىبعض الحاالت حيث توجب على الموردين دفعالحظنا 

 .قد يقلل هذا عدد الموردين المشاركين في المناقصة. وذلك للمشاركة في المناقصات
 

يجب إيقاف الطلب من الموردين بأن يدفع مبلغ لتقديم العروض أو للحصول على مستندات 
 التكلفة كفاءة المناقصة زيادة في عدد المتنافسين وزيادة في مصاريفنتج عن إلغاء ست. المناقصة

  .والشفافية للوزارات العراقية
 

 فصل المهام           ٣.٣
 

  األظرففتحوائر وزارة النفط، حيث أن لجنة عدم فصل بالمهام بشكل مالئم في أحد دالحظنا 
 المناقصات هي تؤدي أيضا مهام اللجنة الفنية المسؤولة عن التقييم المسؤولة عن توثيق فتح عروض
 .الفني لعروض المناقصات المقدمة

 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ٧

 
على .  لعملية إحالة العقودقلل من الشفافية وإمكانية المحاسبةلجنة مستقلة لفتح العروض يغياب إن 

     . من لجنة أكثر في ذاتهشخصالالوزارات أن تتأكد من استقاللية اللجان وأن ال يتم تعيين 
 

 تنفيذ المتعاقدين          ٤.٣
 

وجدنا عدد من الحاالت حيث لم يتم شحن السلع بموجب العقد وإلغاء عقود بسبب عدم التنفيذ، مما 
 .أدى إلى تأخير جوهري في توصيل السلع أو تنفيذ الخدمات

 
 خلفيةب مطروحة دون اإللمامألقل األسعار ال إحالة العقود تتم وجدنا أيضا عدد من الحاالت حيث

ولذلك هناك عدد من العقود غير المنفذة أدت إلى خسائر .  القدرة المالية والتشغيلية للموردينعن
تكاليف اإلدارية الجوهرية للوزارات من حيث عدم الحصول على السلع أو الخدمات باإلضافة إلى 

 .اإلضافية للوزارات
 

من ذلك مراجعة األداء السابق والخبرة وسمعة الشركات  الموردين يتضعنخلفية يجب اإللمام ب
أسماء الموردين الذين تخلفوا التي تتضمن " السوداءقائمة ال"باإلضافة إلى ذلك، يجب إعداد . العالمية

عن التنفيذ وتوزيعها على كافة الوزارات لكي يتم تجنب التعامل مع الموردين الذين لم ينفذوا 
 .التزاماتهم

 
لجهات الحكومية أن تحصل عليها ا التعاقد العراقية ،التي تتطلب قوانينابات الضمانوجدنا أن خط

 لم يتم الحصول عليها دائما أو تم الحصول عليها بعد إصدار لضمان تنفيذ العقود من قبل الموردين،
تطلب لحث المورد )  من قيمة العقد١٠% - ٥% بين (خطابات الضمان . اعتماد للموردخطاب 
م السلع أو تنفيذ الخدمات طبقا لاللتزامات التعاقدية وفي حال عدم التنفيذ، لتغطية الكلف على تسلي

يجب أن تحرص الوزارات على الحصول على خطابات ضمان لكافة . اإلدارية لعملية المناقصة
 . قبل حصول الوزارة على خطاب الضماناعتمادالعقود وأن ال يتم إصدار خطاب 

 
 يؤدي وجدنا أيضا أن الغرامة التعاقدية لعدم التنفيذ هي رمزية أو ال يتم تطبيقها من قبل الوزارة مما

إن الغرامات المفروضة على الموردين . إلى عدم إعطاء األولوية لعقود الوزارات من قبل الموردين
رامات يجب أن تغطي خسائر الوزارة بعدم الحصول على السلع أو الخدمات وأن تفرض الغ

 .بصرامة من قبل الوزارات
 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ٨

على الحكومة العراقية أن تدرس إمكانية توسيع تعليمات إحالة العقود لتتضمن عوامل كالسمعة 
إن إضافة . وط إحالة العقودالمحلية والعالمية، مدة التوقيت المعروض واألداء السابق وذلك في شر

  . ردين ذوي الكفاءة إلحالة العقود سيساعد الوزارات في جذب الموالمعايير
 

  إدارة العقود           ٥.٣
 

 لوزارة التجارة مما أدى إلى التأخر في تموين حصص الغذاء اعتمادوجدنا تأخير في فتح خطابات 
 المهارة قليلي موظفين ،كان التأخير عائد لعدة عوامل من ضمنها أخطاء إدارية. للشعب العراقي

 .تمويلواإلجراءات المطولة للموافقة وال
 

للحد من المدة الزمنية وذلك  ات االعتماديجب أن تراجع وزارة التجارة إجراءاتها لفتح خطاب
 .فيض فترة إصدار خطابات االعتمادلتخ

 
 دفع فواتير الموردين في حينها            ٦.٣

 
 وذلك وجدنا عدد من الحاالت حيث تم تقديم الفواتير للوزارات ولكن الدفع قد تم بعد عدة أشهر

إن التأخر في دفع مستحقات الموردين قد أدت إلى إعاقة الخدمات أو . لإلجراءات اإلدارية المطولة
 .عمليات احتياليكون إشارة لهري للدفع قد باإلضافة إلى أن التأخير الجو. التأخر في تسليم السلع

 
إلضافة إلى ذلك يتوجب با. على الوزارات العراقية أن تراجع عملية الدفع بهدف تخفيض فترة الدفع

 الفواتير الغير مدفوعة على الوزارات إعداد وبشكل شهري تقرير زمني للحسابات الدائنة تفصل
 . ومتابعة الدفعات المتأخرةبالتاريخ

 
 إدارة ملفات العقود            ٧.٣

 
 الدفع  العروض، اإلحالة،مستنداتوجدنا أن توثيق العقود في الوزارات العراقية، ومن ضمنها 

عدم وجود ملف تعاقد واحد ومنظم إن . وتغيرات العقد لم يتم حفظها في ملف تعاقد واحد ومنظم
 انعدام الشفافية لإلجراءات التعاقدية في الوزارات وقد يؤدي إلى عدم االلتزام بالشروط يؤدي إلى

 .المتعاقد عليها وإلى فقدان الرؤيا المطلوبة للمشاريع
 

 ملف تعاقد مركزي قد يحول دون إدارة العقود بشكل سليم من وجود عدميضاف إلى ما ذكر، إن 
 .قبل مدراء العقود وإمكانية إنهاء إجراءات التدقيق المطلوبة من قبل المدققين

 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ٩

  العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية           ٤
 

نك االحتياطي الفدرالي في  للصندوق في البنشأت الحكومة العراقية حساب فرعي، أ٢٠٠٤في يوليو 
للبنك المركزي . ٢٠٠٤ يونيو ٢٨نيويورك لتمويل عقود السلطة السابقة التي تتطلب دفعات فيما بعد 
 من قبل المؤسسات األمريكية بعد العراقي سلطة التوقيع على الحساب وتنفيذ التعليمات التي يتلقاها

 .الحصول على موافقة وزارة المالية
 

مبرمة من قبل السلطة السابقة تتم إدارتها من قبل المؤسسات األمريكية ومن عقود الصندوق ال
العراق، وفرقة المهندسين في الجيش األمريكي وقوات االئتالف في -ضمنها قيادة التعاقد المشتركة

خالل القيام بعملنا في المؤسسات .  مكتب نفقات الصندوقإن عملية المحاسبة يقوم بها. لعراقا
 :  حظنا األمور التاليةاألمريكية ال

 
   تسليم إدارة عقود الصندوق          ١.٤

 
لقد أعلمنا بأن . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١نتهي في ارة للعقود الممولة من الصندوق سيإن تخويل اإلد

. المؤسسات األمريكية قد شكلت لجنة لإلشراف على عملية تسليم إدارة العقود الممولة من الصندوق
سسات األمريكية بإجراءات تحضيرية للتسليم تتضمن غلق العقود وجمع مستندات حاليا، تقوم المؤ
 تفصيلية ولم تطبق ةولكننا وجدنا أن المؤسسات األمريكية لم تنشأ إستراتيجي. الدفع الموجودة

 .إجراءات تسليم اإلدارة لعقود الصندوق للحكومة العراقية
 

فق عليها مع الحكومة تفصيلية لعملية التسليم وتت ةيجب على المؤسسات األمريكية أن تنشأ إستراتيجي
    . العراقية

 
 االلتزامات التعاقدية          ٢.٤

 
يكية لم تعد  أن المؤسسات األمر، ذكرنا٢٠٠٤ ديسمبر ٣١السابق للفترة ولغاية إلدارة في تقريرنا ل
خالل . وقعة من قبل السلطة السابقةتزامات التعاقدية القائمة للعقود الم لاللة ومكتملة دقيققاعدة بيانات

وجدنا . ، قامت المؤسسات األمريكية بإعداد قائمة لاللتزامات التعاقدية٢٠٠٥ يونيو ٣٠الفترة ولغاية 
عدد من الحاالت حيث كانت قيمة العقود والدفعات المتعلقة بالعقود غير مسجلة بشكل صحيح في 

 .القائمة
 
 

 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ١٠

عقود القائمة يبقى غير واضح، مع إمكانية تضمن حساب الصندوق النقد المطلوب لتمويل الفإن لذلك 
يجب على المؤسسة األمريكية . الثانوي أموال فائضة يمكن أن تستعمل لفائدة الشعب العراقي

 هاضمنتت ق أن تتأكد من أن كافة الدفعات التيإدارة وغلق العقود الممولة من الصندوالموكلة 
إن .  العقودقاعدة بياناتأيضا لصندوق تتضمنها مكتب نفقات االسجالت المالية المعدة من قبل 

تضمن كافة العقود الممولة من قبل الصندوق ت قاعدة البيانات يؤكد أن  سوفتطبيق هذا اإلجراء
باإلضافة إلى ذلك يجب مطابقة جميع قيم العقود التي أدخلت في . والموقعة من قبل السلطة السابقة

 .العقود مع ملفات قاعدة البيانات
 

 إضافية ١٨٠,٧٨٩,٥٠٥$تتوقع الحصول على  لقد أعلمنا بأن فرقة المهندسين في الجيش األمريكي
وإعادة بناء البنية التحتية  الستيراد الوقود تنفيذ أعمالللعقود القائمة الممولة من الصندوق، وأوامر 

العراق لم - المشترك التعاقدوقيادةخالل تطبيقنا إلجراءاتنا وجدنا أن مكتب نفقات الصندوق . للنفط
لقد تم إعالمنا بأن المؤسسات األمريكية تقوم بالتنسيق .  القائمةتهذه االلتزامايكونا أساسا على علم ب

 . مصدر التمويل لهذه االلتزاماتلمهندسين بالجيش األمريكي بمطابقةمع فرقة ا
 

 العقود عات التي ال تزال قائمة م فرقة المهندسين في الجيش األمريكي كافة االلتزاميجب أن تطابق
ن تقوم المؤسسات األمريكية باإلضافة على ذلك، يجب أ. نفيذ األعمالالممولة من الصندوق وأوامر ت

فق  ومناقشة الحلول لاللتزامات المتة هذه االلتزامات مع فرقة المهندسين في الجيش األمريكيبمطابق
     .عليها مع الحكومة العراقية

 
   تحقيقات المؤسسات األمريكية          ٣.٤

 
بالعقود الممولة من وجدنا أن المؤسسات األمريكية لم تقم بإعداد قائمة بكافة التحقيقات المتعلقة 

يجب أن تعد المؤسسات األمريكية . الصندوق وباألشخاص المسؤولين عن إنفاق أموال الصندوق
تحقيقات وذلك لزيادة شفافية استعمال المؤسسات ونتائج هذه القائمة مكتملة ومركزية لكل التحقيقات 

 يجب تقديم هذه .األمريكية ألموال الصندوق ولتقدير المطلوبات المحتملة للصندوق بشكل منتظم
 .للمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقيالقائمة للحكومة العراقية و

 
 
 
 
 

 
 



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ١١

     لإلدارةالسابق          تحديث تقريرنا   ٥
 

لإلدارة للفترة السابق من خالل تطبيق إجراءاتنا الحظنا أن كافة األمور التي تم ذكرها في تقريرنا 
، ما زالت قائمة، فيما عدا النقاط المذكورة أدناه المشار إليها في ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  فيالمنتهية
 :التقرير

 
 صادرات العراق الغير المطابقة ١.٢

  
خالل الفترة .  زيت الوقودالحظنا كميات غير مطابقة من، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١اية خالل الفترة ولغ

 لم تسمح .السابقة اتلفترا ها معقارنتمعند   زيت الوقود جوهري بصادراتانخفاض، الحظنا الحالية
حكومة على ال .تحديدا الموضوعهذا لنا وزارة النفط باإلطالع على السجالت المحاسبية المتعلقة ب

 .أن تتحرى عن الموضوع ةيالعراق
 

 ينظام القياس المتر ٢.٢
 

 مستعدة لتقديم المساعدة التقنية لتحضير بيان العمل المطلوب ليتم بأن المؤسسات األمريكية أعلمنا
 .س المتريايقالنظام استخدامه في إجراءات المناقصة ل

 
لمحطة إنتاج نفط  شهرا ١٥ بدأت مشروع إعادة إعمار مدته بأن المؤسسات األمريكية أعلمنا أيضا

س ايقيتضمن مشروع إعادة اإلعمار إنشاء نظام .  أموال المؤسسات األمريكيةباستخدامالبصرة 
 من الصادرات عبر ٩٠%تقدر الصادرات من محطة إنتاج نفط البصرة بحوالي . متري في المحطة

 .جنوب العراق
 

 المتحصالت من الصادرات وعمليات المقايضة ٣.٢
 

 من عائدات صادرات النفط ٧٩,٧١٦,٠٠٠$ أن ٢٠٠٥ يونيو ٣٠خالل الفترة ولغاية لقد وجدنا 
 الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقيتم إيداعها بحسابات مصرفية تحت إدارة والمنتجات النفطية 

 ).٧٧,٧٢٤,٠١٩$: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الفترة ولغاية (
 

خالل الفترة . جوهري خالل الفترة الحاليةوجدنا أيضا أن حجم عمليات المقايضة قد انخفض بشكل 
 بعمليات مقايضة بلغت قيمتها الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي، قامت ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ولغاية 

 ).١٣٤,٧٢٨,٦٩٨$: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الفترة ولغاية ( ٩٩,٨٩٦,٠٠٠$



 
 صندوق التنمية العراقي

 يتبع، الداخلية  تقرير اإلدارة عن الرقابة

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١ منلفترة ل
) بالغ بالدوالراألمريكيجميع الم(  

________ 
 

 ١٢

ات النفط ، كل المتحصالت المتحققة من صادر١٤٨٣ قرار مجلس األمن الدولي رقم بموجب
وبعد ذلك ، والمنتجات النفطية يجب أن يتم إيداعها في حساب المتحصالت من مبيعات النفط العراقي

 يجب إيداعها في  ٥%و، من اإليرادات يجب إيداعها في صندوق التنمية العراقي ٩٥% ،مباشرة
أن كافة   منيجب على الحكومة العراقية إيقاف عمليات المقايضة والتأكد. صندوق التعويضات

المتحصالت من مبيعات النفط والمنتجات النفطية يتم إيداعها في حساب المتحصالت من مبيعات 
 .النفط العراقي

 
 السجالت المحاسبية ٤.٢

 
 لم  المنتجات النفطية الخفيفةالستيراد العمليات المحاسبية  أنالحظنا في تقريرنا السابق لإلدارة

 بصورة منتظمة خالل لم تسجل صادرات المنتجات النفطيةوجدنا أيضا أن  . بصورة منتظمةتسجل
  .الفترة الحالية

 
 ةشرك  مستندات الشحن مناستالموجدنا أن هذا التأخير وهو لعدة أشهر غالبا، عائد للتأخر في 

هيئة الحكومية لتسويق النفط وتأخيرات إدارية في ال) وزارة النفطشركة عامة تابعة ل( التوزيع
 .العراقي

 
   معتمدة إلصدار خطابات االعتماد جهات مصرفية غيرستخداما ٣.٣

 
إن الرصيد المتبقي كما في    .  عبر المصارف اللبنانيةاالعتمادلم يتم أي تمويل إضافي لخطابات 

ن تتحرى الحكومة العراقية عن يجب أ. ١٤٧,٩٠١,٨٧٩$ لدى هذه المصارف هو ٢٠٠٥ يونيو ٣٠
 . التأكد من إعادة األموال للصندوقلتنفيذ يجبالة عدم ا هذه العقود وفي حتنفيذ

 
 اإلدارة ١.٦

 
العراق قد عينت كالجهة المطلقة المسؤولة عن العقود الممولة من -الحظنا أن قيادة التعاقد المشتركة

 .  الصندوق والمدارة من قبل المؤسسات األمريكية
 


