
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق التنمية العراقي
  بالنفقات المتعلقةتحري الحقائقتقرير 

 ٢٠٠٤  يونيو٢٨ حتى ٢٠٠٤  يناير١من عن الفترة 
 )ترجمة(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مملكة البحرين-كي بي أم جي 
   ٢٠٠٤  سبتمبر

 ) صفحة٢٨يشتمل هذا التقرير على (



 

١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  بالنفقاتتقرير تحري الحقائق المتعقة
 

 )IAMB(مجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي الإلى 
 إلى مكتب المشاريع و التعاقد

 ) سلطة اإلئتالف المؤقتة خليفة( 
 
 
لقد قمنا بتطبيق اإلجراءات الموضحة في الملحق المرفق والتي تم االتفاق عليها مع المجلس                     

هدف   بندوق التنمية العراقي وسلطة اإلئتالف المؤقتة،         الدولي للمراقبة واإلشراف على ص   
 فقرة  ١٤٨٣" المساعدة في تقييم مدى التزام صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس األمن رقم     

سلطة اإلئتالف المؤقتة هي   كانت . ٢٠٠٤  يونيو٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من  " ١٤رقم 
 .١٤٨٣عراقي بقرار مجلس األمن رقم     الجهة المسؤولة عن التزام صندوق التنمية ال    

 
 رقم   الخاص بالخدمات المتعلقة بها   الدولي  معيارللتم تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها طبقاً    

" اإلجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات المالية         االرتباطات الخاصة بتطبيق      : "٤٤٠٠
 .بالمراجعة الحكومية   وطبقاً لمعايير المنظمة الدولية لدواوين المراجعة الخاصة         

 
بناًء على ذلك ال نقدم     . إن كفاية تلك اإلجراءات هي من مسؤولية الجهات المذكورة في التقرير          
 بهدف إعداد هذا   سواءأي تأكيدات بخصوص كفاية تلك اإلجراءات المذكورة في الملحق           

 .التقرير أو بأي هدف آخر  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 نكليزيةترجمة للتقرير األصلي المعد باللغة اإل



 عراقي صندوق التنمية ال
 تقرير تحري الحقائق المتعلقة بالنفقات 

 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

٢ 

 
 

نظم الرقابة الداخلية األساسية لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة على النفقات المباشرة وتلك التي تمت  . ١
 .بالنيابة عن الوزارات العراقية

 
 اإلجراءات   ١. ١

 على  بتطبيقهاسلطة اإلئتالف المؤقتة    التي تقوم  قمنا بتوثيق إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية         
تتكون الوزارات من الوزارة     . باشرة وتلك التي تمت بالنيابة عن الوزارات العراقية      النفقات الم  

والجهات الحكومية األخرى المسؤولة عن تطبيق البرامج التي يتم اإلنفاق عليها من قبل             
 " .الصندوق "صندوق التنمية العراقي   

 
 نظم الرقابة الداخلية الرئيسية    ٢. ١
 
 عن الفترة من يناير حتى    ٢٠٠٣ في أكتوبر  ٢٠٠٤ة األهلية العراقية لسنة     تم إصدار الموازن   ١. ٢. ١

وإعداد الميزانية التقديرية قد تم باستخدام    . ٢٠٠٤ وتم تعديلها في مارس  ٢٠٠٤ديسمبر 
النظم والنماذج التقليدية التي تستخدم في إعداد الميزانيات العراقية من قبل كل وزارة              

تمت مراجعة الميزانية المقترحة من قبل          . ف المؤقتة  باستشارة مستشار سلطة اإلئتال  
وتمت التوصية بالموافقة عليها من قبل     , المسؤولين في وزارتي المالية والتخطيط العراقية      

و تمت الموافقة عليها من قبل    , التابع لسلطة اإلئتالف المؤقتة    ) PRB(مجلس متابعة البرامج   
 .رئيس سلطة االئتالف المؤقتة   

 
سؤولية مجلس متابعة البرامج تنحصر في التوصية بإنفاق موارد الصندوق إلى رئيس سلطة                م  ٢. ٢. ١

 ٢٠٠٤اإلئتالف المؤقتة بخصوص المشاريع التي ال تتضمنها  الموازنة األهلية العراقية لسنة      
تحدد . بفحص وتحديد كل الموارد المطلوبة وتحديد أولويتها وتنسيقها ضمن خطة التمويل    

وارد المتوقع أتاحتها وتوصي بكيفية توزيع تلك الموارد مع إعطاء تفسير لكل     خطة تمويل الم  
 .إنفاق متوقع وتوصية بكيفية اإلنفاق    

 
يجب رفع جميع خطط التمويل والبرامج الموصى بها من قبل مجلس متابعة البرامج للموافقة                

 .عليها من قبل رئيس سلطة اإلئتالف المؤقتة   
 
ابعة البرامج من قبل مجلس متابعة البرامج لمساعدة سلطة اإلئتالف المؤقتة           تم تعيين لجنة لمت   ٣. ٢. ١

والمسؤولين العراقيين على تنسيق البرامج قبل رفعها إلى لجنة المتابعة، مع مالحظة عدم        
 .احتفاظ اللجنة بمحاضر اجتماعاتها        

 
ة الموافقة على        على ضرور٢٠٠٣ يونيو ١٥ في ٣نص قرار سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم         ٤. ٢. ١

 عضواً من مجلس متابعة البرامج من ضمنهم ممثل عراقي من        ١١كل برامج اإلنفاق بأغلبية     
 تم إضافة عضوا عراقيا آخر إلى مجلس متابعة البرامج           ٢٠٠٤خالل سنة   . وزارة المالية  

 على أن مجلس متابعة البرامج له سلطة اتخاذ    ٣كما نص قرار سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم   
من أعضاء المجلس في االجتماع الذي تم        % ٧٠رارات رسمية بشرط وجود ما ال يقل عن   ق

 .فيه اتخاذ القرار   
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٣

 
نظم الرقابة الداخلية األساسية لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة على النفقات المباشرة وتلك التي تمت  . ١

 ).يتبع (بالنيابة عن الوزارات العراقية 
 
وصى بها من قبل مجلس متابعة البرامج والموافق عليها من قبل رئيس سلطة            كل البرامج الم٥. ٢. ١

التابعة    ) CU(اإلئتالف المؤقتة والتي تحتاج إلى تعاقدات، يتم تحويلها إلى وحدة التعاقدات        
تنحصر مسؤولية وحدة التعاقدات في إصدار طلب الحصول على             . طة اإلئتالف المؤقتة   للس

 ومنح العقود، ومتابعة أداء المتعاقد بموجب العقود      عروض وتقييم العروض المقدمة
 .الصادرة من سلطة اإلئتالف المؤقتة    ) ٤(الممنوحة، كما هو موضح في المذكرة رقم    

 
 ٥٠٠,٠٠٠أحد الشروط األساسية للتعاقد هو وجود متنافسين للعقود التي تزيد مبالغها عن         ٦. ٢. ١

ا في الحاالت التي تتطلب منح العقود       عروض على األقل، ماعد  ٣دوالر أمريكي ووجود 
تم . بدون منافسة و في هذه الحالة يتم توثيق أسباب منح التعاقد بموجب ذلك في ملف العقد         

 أعضاء أو أكثر من قبل وحدة التعاقد لمراجعة األوجه الفنية للعروض       ٣تكوين لجنة فنية من  
 .المقدمة 

 
االئتالف المؤقتة   الموافقة عليها من قبل رئيس سلطة    برامج مجلس متابعة البرامج التي تمت    ٧. ٢. ١

و اإلنفاق من قبل سلطة االئتالف المؤقتة بالنيابة عن الوزارات العراقية بناء على الموازنة          
 عن التعاقدات أو    ن كان يتم اعتمادهما أوال من قبل المسؤولي   ٢٠٠٤األهلية العراقية لسنة     

لمؤقتة قبل إتمام التعاقدات و اإلنفاق من قبل سلطة            مسؤولين آخرين تابعين لسلطة االئتالف ا   
كان مستشارين سلطة االئتالف المؤقتة      , االئتالف المؤقتة بالنيابة عن الوزارات العراقية       

, ٢٠٠٤ العراقية يقومون باعتماد التخصيصات من الموازنة األهلية العراقية لسنة        تبالوزارا 
 .المبلغ منه  محددين بند الميزانية التي سوف يتم تخصيص  

 
قبل صرف أي  . ٢٠٠٤ األهلية العراقية لعام    الموازنةيتم الصرف لوزارة المالية بناءاً على   ٨. ٢. ١

إن  . أموال لوزارة المالية كان يتم االعتماد النهائي من قبل رئيس سلطة االئتالف المؤقتة      
وزارات العراقية      وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن توزيع االعتمادات المالية على ال      

 .وخزائن المحافظات المختلفة      
 
اإلنفاقات الخاصة بفتح االعتمادات المستندية غير قابلة لإللغاء كان يتم تنظيمها من قبل بنك            ٩. ٢. ١

كان يتم اعتماد طلبات التمويل من قبل مستشارين سلطة االئتالف المؤقتة            . التجارة العراقي   
 .الي العتماد صرف األموال  ثم يرفعوها إلى مكتب المراقبة الم   

 
و المعتمدة بموجب برامج مجلس     ) CERP(األموال الخاصة ببرنامج استجابة طوارئ القادة         ١٠. ٢. ١

 –) ٤(متابعة البرامج كانت خاضعة للرقابة في إطار مذكرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم              
 القوات  اة أصدرته  و المكمل بأوامر جزئية إضافي ) ٨٩األمر الجزئي رقم  (, ) هـ ( ملحق  

برنامج استجابة    دليل استخدام صندوق التنمية العراقي بدعم من    (( المسلحة األمريكية و   
 .الذي اصدر ما قبل سلطة االئتالف المؤقتة     )) طوارئ القادة  
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٤

 
نظم الرقابة الداخلية األساسية لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة على النفقات المباشرة وتلك التي تمت  . ١

 ).يتبع (ابة عن الوزارات العراقية بالني
 
و المعتمدة في إطار برامج  ) RRRP(األموال الخاصة ببرنامج االستجابة الموقعية السريعة       ١١. ٢. ١

) ٦(مجلس متابعة البرامج كانت خاضعة للرقابة في إطار دليل مجلس متابعة البرامج رقم         
الصادر من قبل مكتب المراقب   المصدر من قبل سلطة االئتالف المؤقتة و دليل التمويل   

 .المالي لسلطة االئتالف المؤقتة    
 

 النتائج   ٣٠١
 

) ٦ و ٢(تم ذكر نتيجة فحص نظم الرقابة الداخلية المذكورة أعاله في البندين          
 .من هذا التقرير

 
 موافقة سلطة اإلئتالف المؤقتة على نفقات الوزارات العراقية. ٢
 
 اإلجراءات    ١. ٢
 

 أوجه النفقات إلى الوزارات العراقية، قمنا بتحديد إذا ما كانت الموارد          بالنسبة لجميع  
الممنوحة من صندوق التنمية العراقي قد تم منحها بناء على االلتزام بسياسات إجراءات      
سلطة اإلئتالف المؤقتة والتأكد ما إذا كان هناك توثيق الستالم تلك الموارد المالية من قبل كل                

 .وزارة عراقية 
 
 النتائج   ٢ .٢
 
 يناير ١تم تمويل الوزارات العراقية أساسيا من صندوق التنمية العراقي خالل الفترة من           ١. ٢. ٢

 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤
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٥

 
 )يتبع(موافقة سلطة اإلئتالف المؤقتة على نفقات الوزارات العراقية . ٢
 
االعتمادات المالية الخاصة بصندوق التنمية العراقي          قامت سلطة اإلئتالف المؤقتة بتوزيع       ٢. ٢. ٢

مباشرة إلى وزارة المالية بناءاً على احتياجات الموارد الشهرية المتفق عليها بين سلطة             
تم توزيع االعتمادات الشهرية بواسطة وزارة المالية على         . اإلئتالف المؤقتة ووزارة المالية    

قمنا بمطابقة المبالغ التالية           . ٢٠٠٤ية العراقية لسنة    الوزارات العراقية وفقا  للموازنة األهل        
المحولة من صندوق التنمية العراقي إلى وزارة المالية وذلك بموجب سجالت الوزارة خالل                  

 :٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١الفترة من 
 

  دوالر أمريكي
  

 يناير  ٧٢٧,٧٧٥,٥٢٩
 فبراير  ٥٠٨,٨١٢,١٢٩
 مارس  ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 أبريل ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 مايو  ٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠

 يونيو  ١,٧٩١,٤٠٠,٠٠٠
٥,٠٥٧,٩٨٧,٦٥٨  

 
 

مع كشف حساب البنك لوزارة     ) اإلجمالي إحدى عشر  (كمـا قمـنا بمطابقـة تلك التحويالت         
 . المالية بالدوالر األمريكي المودع في البنك المركزي العراقي

 
 

 كانت اكبر من  ٢٠٠٤التحويالت لشهر يونيو    تم إعالمنا من قبل سلطة االئتالف المؤقتة بان    
األشهر السابقة و ذلك للتأكد من أن الحكومة العراقية المؤقتة لديها أموال كافية لمقابلة                  

 دوالر أمريكي  ٧٦٦,٤٠٠,٠٠٠تتضمن نفقات شهر يونيو مبلغ  .  بعد نقل السلطة  تااللتزاما 
 .كتخصيص ميزانية لشهر يوليو  

 
مت لوزارة المالية تم اعتمادها من قبل المراقب المالي لسلطة االئتالف         كل النفقات التي ت   ٣. ٢. ٢

 .المؤقتة و رئيس فريق العمل لسلطة االئتالف المؤقتة      
 
 دوالر أمريكي زيادة على ما تم  ١٩٣,٤١٢,٣٤٢اعتمد رئيس سلطة االئتالف المؤقتة مبلغ   ٤. ٢. ٢

قبل سلطة االئتالف المؤقتة بالنيابة عن      إنفاقه لوزارة المالية و ذلك الن بعض النفقات تتم من       
لم تتم موافاتنا بكشف مطابقة بين     .  وزارة المالية إلى جهات ثالثة متطلبة تحويالت برقية          

إجمالي األموال المنفقة بالنيابة عن وزارة المالية و المبالغ المخصومة من التخصيصات                   
المعتمدة و التي كان من المفترض   لم تتم موافاتنا بالتخصيصات الشهرية      . الشهرية المعتمدة 

 .٢٠٠٤أن يكون قد تم اعتمادها من قبل رئيس سلطة االئتالف المؤقتة لشهر مايو       
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٦

 )يتبع(موافقة سلطة اإلئتالف المؤقتة على نفقات الوزارات العراقية . ٢
 
راقي إلى حساب     كما ذكرنا أعاله فقد تمكننا من مطابقة المبالغ المحولة من صندوق التنمية الع     ٥. ٢. ٢

تمكننا أيضا من مطابقة األموال المحولة من وزارة      . وزارة المالية بالبنك و الدفاتر المحاسبية     
المالية إلى حساب البنك و الدفاتر المحاسبة لثالث وزارات عراقية من إجمالي خمسة                 

موال   قمنا بمطابقة األ  ). و التجارة   , اإلسكان و التعمير , النفط ( وزارات تمت زياراتها   
لم نتمكن  . المحولة من وزارة المالية إلى حساب البنك و الدفاتر المحاسبية لوزارة الكهرباء     

 دوالر أمريكي من األموال المحولة من وزارة المالية      ٦١٠,٠٠٠من مطابقة فرق مبلغ تقريبا     
و  الحظنا بعض النقاط اإلضافية في نظم الرقابة الداخلية على الحسابات              . إلى وزارة الصحة  

 ). ٤(عملية إعداد التقارير و القوائم المالية في الوزارات العراقية كما هو موضح في البند            
 
حتى ٢٠٠٤ يناير ١تم تمويل حكومة إقليم كردستان من قبل وزارة المالية خالل الفترة من    ٦. ٢. ٢

رة  إضافة إلى ذلك قامت سلطة االئتالف المؤقتة ببعض االنفاقات المباش              . ٢٠٠٤ يونيو ٢٨
من صندوق التنمية العراقي كما   ) متضمنة مكتب تنسيق المشاريع  (لحكومة إقليم كردستان   

 :يلي
  دوالر أمريكي

  
 يناير  ٢١,٣٠٠,٠٠٠
 مايو  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 يونيو  ٢٣٥,٥٠٠,٠٠٠

 يونيو ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٧٧٦,٨٠٠,٠٠٠  

 
 كانت اكبر من  ٢٠٠٤لشهر يونيو  تم إعالمنا من قبل سلطة االئتالف المؤقتة بأن التحويالت       

األشهر السابقة وذلك للتأكد من أن حكومة إقليم كردستان لديها أموال كافية لمقابلة االلتزامات         
 .بعد نقل السلطة  

 
 
تم منعنا من االطالع على الدفاتر المحاسبية من قبل      , أثناء تطبيق إجراءاتنا في محافظة اربيل          ٧. ٢. ٢

مع ذلك فقد قمنا بعقد اجتماعات مع وزير المالية لحكومة إقليم     و . حكومة إقليم كردستان 
كردستان من اربيل و قمنا بتطبيق بعض اإلجراءات المحدودة في مكتب تنسيق المشاريع في             

 .اربيل كما هو مفصل أدناه  
 سلطة االئتالف المؤقتة ليقوم بدور الوسيط بين    تم إنشاء مكتب تنسيق المشاريع بواسطة  

و كان  , ف المؤقتة و بين اإلدارتين اإلقليميتين المكونتين لحكومة إقليم كردستان   سلطة االئتال  
 ".النفط مقابل الغذاء    " مسؤول عن إدارة األموال الخاصة ببرنامج األمم المتحدة    

 
 دوالر أمريكي من النفقات التي تمت بواسطة سلطة    ٣٥٥,٥٠٠,٠٠٠تمكننا من مطابقة   ٨. ٢. ٢

 . الدفاتر المحاسبة و كشوف البنك لمكتب تنسيق المشاريع     االئتالف المؤقتة إلى  
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٧

 
 )يتبع(موافقة سلطة اإلئتالف المؤقتة على نفقات الوزارات العراقية . ٢
 
تمت موافاتنا بإيصال إيداع لبنك كردي من قبل مكتب تنسيق المشاريع خاص باستالم      ٩. ٢. ٢

كتب المفتش العام لسلطة االئتالف    تم إعالمنا من قبل م.  دوالر أمريكي١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المؤقتة بأنهم كانوا موجودين أثناء توصيل النقود إلى اربيل كجزء من إجراءات التدقيق       

 .الخاصة بهم  
 
 دوالر أمريكي لحكومة إقليم    ٢١,٣٠٠,٠٠٠ البالغة  ٢٠٠٤النفقات الخاصة بشهر يناير     ١٠. ٢. ٢

. ٢٠٠٣زنة األهلية العراقية لسنة     كردستان كانت تمثل تصحيح لخطأ حسابي خاص بالموا     
 .قمنا بمطابقة هذه النفقات مع المستندات المؤيدة      

 
تم اعتماد جميع النفقات التي دفعت لحكومة إقليم كردستان من قبل المراقب المالي و رئيس        ١١. ٢. ٢

 . فريق العمل لسلطة اإلئتالق المؤقتة     
 
 كردستان كانت قد تم اعتمادها من قبل مستشار     وجدنا أن المبالغ المدفوعة لحكومة إقليم        ١٢. ٢. ٢

تم . سلطة االئتالف المؤقتة بوزارة المالية و ليس من قبل رئيس سلطة االئتالف المؤقتة        
إعالمنا من قبل مستشار سلطة االئتالف المؤقتة بوزارة المالية بأن النفقات التي دفعت         

تاج إلى اعتماد إضافي من قبل        لم تكن تح٢٠٠٤بموجب الموازنة األهلية العراقية لسنة      
 .رئيس سلطة االئتالف المؤقتة   

 
 بواسطة سلطة االئتالف المؤقتة و البالغ      ٢٠٠٤ يناير ٢٢المبلغ الذي تم إنفاقه في    ١٣. ٢. ٢

 دوالر أمريكي كان قد تم تبويبه في الميزانية التشغيلية لوزارة المالية     ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 هو معتمد من قبل مستشار سلطة االئتالف المؤقتة بوزارة     كما" مدفوعات تحويلية  " تحت بند 

لم نتمكن من الحصول على المزيد من التحليالت أو المعلومات بالنسبة لالستخدام      . المالية 
 .المستهدف من ذلك البند بالميزانية 

 
 دوالر  ٣٥٥,٥٠٠,٠٠٠ و البالغة  ٢٠٠٤االنفاقات الخاصة بشهري مايو و يونيو لسنة       ١٤. ٢. ٢

" ببرنامج األمم المتحدة ريكي تمثل جزء من حصة حكومة إقليم كردستان من التحويالت  أم
المحولة إلى صندوق    )  دوالر أمريكي ٥,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( ٢٠٠٣لسنة " النفط مقابل الغذاء   

فقد قامت سلطة االئتالف المؤقتة بإنفاق            , باإلضافة إلى ذلك      . التنمية العراقي  
 تقريبا بالنيابة عن حكومة إقليم كردستان لمساندة مشروعات     دوالر أمريكي٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠

هذه التحويالت تم تبويبها   . المستمرة" النفط مقابل الغذاء     " األمم المتحدة الخاصة ببرنامج     
في الميزانية األهلية   " المشروعات المستمرة لحكومة إقليم كردستان" تحت بند الميزانية 

 .٢٠٠٤العراقية لسنة   
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٨

نظمة الرقابة الداخلية الرئيسية لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة لمتابعة ومراقبة النفقات في الوزارات    أ. ٣
 العراقية

 
 اإلجراءات   ١. ٣

من قبل سلطة   المطبقة   متابعة  ال التي تحيط عملية  قمنا بتوثيق نظم الرقابة الداخلية الرئيسية       
 .قية  اإلتتالف المؤقتة لعملية اإلنفاق في الوزارات العرا       

 
 نظم الرقابة الداخلية الرئيسية  ٢. ٣

 
جميع الوزارات العراقية خضعت إلى مراقبة مستشار رئيسي ومعاونيه من سلطة اإلئتالف                ١. ٢. ٣

 .وذلك لمراقبة تلك الوزارات   
 

 سبتمبر   ٨ الصـادر فـي  ٣٠تم دفع الرواتب بناءاً على قـرار سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم            ٢. ٢. ٣
كان  . الملحق بتعليمات شهرية صادرة من سلطة اإلئتالف المؤقتة ووزارة المالية   ، و٢٠٠٣

يجب الحصول على موافقة مستشار سلطة اإلئتالف المؤقتة في وزارة المالية في الحاالت                   
 . التي تزيد مجموع الرواتب لشهر معين ولوزارة معينة عن مجموع رواتب الشهر الذي سبقه   

 
ن  سلطة اإلئتالف المؤقتة اعتمدت على نظم الرقابة الداخلية لدى الوزارات               تم إعالمنا با   ٣. ٢. ٣

العراقية بما فيها أعمال التدقيق الداخلي الذي تقوم به وزارة المالية وديوان الرقابة المالية              
للتأكد من استخدام االعتمادات المالية الموزعة على الوزارات العراقية طبقاً للميزانية          

 .المعتمدة
 
 النتائج   ٣ .٣
 

  ).٦ و ٥( النتائج مذكورة في البندين 
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٩

 
 نظم الرقابة الداخلية في الوزارات العراقية على النفقات . ٤
 
 
 اإلجراءات    ١. ٤

الكهرباء و التجارة    وو النفط   المالية  ( وزارات عراقية  ٦قمنا بزيارة اإلدارة والمسؤولين في  
وذلك لتوثيق نظم الرقابة الداخلية األساسية المعتمدة للتأكد           ) سكانو الصحة و التعمير و اإل    

 .من أن نفقات الموارد الممنوحة من صندوق التنمية العراقي قد تم إنفاقها كما هو مقرر لها        
 
 نظم الرقابة الداخلية الرئيسية  ٢. ٤

 
الممنوحة من صندوق التنمية    وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن توزيع االعتمادات المالية     ١. ٢. ٤

العراقي على الوزارات والمحافظات العراقية بناءاً على الميزانيات التقديرية الشهرية            
أي زيادة في المصروفات عن التخصيصات في الميزانية التقديرية يجب أن تحظى           . المعتمدة

 .بموافقة من قسم الموازنة  بوزارة المالية    
 

,  العراقية وإدارات الخزينة بالمحافظات شهريا بإعداد ميزان مراجعة      تقوم جميع الوزارات  ٢. ٢. ٤
يتم تقديم هذه  . بيان باإليرادات و المصروفات النقدية و كشف مطابقة لحسابات البنوك       

 . البيانات إلى قسم التوحيد بوزارة المالية بغرض المراجعة و التوحيد       
 

 سبتمبر   ٨ الصادر في ٣٠إلئتالف المؤقتة رقم  تم دفع الرواتب بناءاً على قرار سلطة ا   ٣. ٢. ٤
أي   . ، والملحق بتعليمات شهرية صادرة من سلطة اإلئتالف المؤقتة ووزارة المالية       ٢٠٠٣

زيادة عن مجموع الرواتب ألي وزارة في أي من الشهور عن الشهر السابق يتطلب الحصول            
 .على موافقة مستشار سلطة اإلئتالف المؤقتة لوزارة المالية       

 
تتكون كل وزارة عراقية من مركز الوزارة و دوائر متعددة و التي تتضمن كل منها عدد من  

تقوم اإلدارة ). مثل المالية والشئون اإلدارية و القانونية والرقابة الداخلية والتخطيط        (اإلدارات 
ل  المالية في كل دائرة  بإعداد قوائم الرواتب الشهرية حيث يتم اعتماد أي تعديالت من قب      

إدارة شؤون األفراد و تتم المراجعة من قبل إدارة  الرقابة الداخلية في الوزارة المعنية ثم                
 .موافقة رئيس القسم  

 
تقوم اإلدارة المالية بإعداد ملخص لقوائم الرواتب الشهرية و الذي يتم مراجعته من قبل           

 . عام الدائرة لالعتماديتم إرسال الملخص بعد ذلك إلى الوزير أو مدير    . رئيس اإلدارة المالية  
 

تقوم الوزارة أو الدائرة بإعداد طلب تمويل و يتم إرساله       , بعد اعتماد ملخص قوائم الرواتب  
 .إلى وزارة المالية العتماده 

 
 .يتم صرف الرواتب بحيث يقوم كل موظف بالتوقيع كدليل على استالم الراتب     
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١٠

 
 ) يتبع(لى النفقات نظم الرقابة الداخلية في الوزارات العراقية ع. ٤

 
. مدفوعات السلع والخدمات تتطلب مستوى آخر من الصالحية طبقاً لقيمة لتلك المدفوعات       ٤. ٢. ٤

، عن طريق مناقصة     )  دوالر أمريكي٦,٦٠٠( دينار عراقي ١٠,٠٠٠,٠٠٠تتم الطلبات فوق    
ويجب أن يحظى العرض المختار بموافقة لجنة منح        .  عروض٣حيث يتم الحصول على   

 ٥٠,٠٠٠( دينار عراقي  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠الطلبات فوق      . المناقصات وبموافقة مدير عام الدائرة     
 .يجب أن تتم عن طريق مناقصة عامة     ) دوالر أمريكي

بحسب قيمة العقد يجب اعتماد المقاول الذي        . يتم تعيين لجنتين مالية و فنية من قبل الوزير     
 .وزير أو الوزير وكيل ال, يتم اختياره من قبل مدير عام الدائرة 

يتم دفع القيمة الكاملة المستحقة للمقاولين فقط بعد اعتماد و قبول البضاعة أو الخدمة                 
 .المستلمة

 
تخضع الوزارات العراقية ودوائر الخزينة بالمحافظات للمراجعة من قبل إدارة التدقيق                  ٥. ٢. ٤

 أكثر  نعدد المراجعي ( المالية   وديوان الرقابة  )  مراجع٦٠عدد المراجعين فوق  (بوزارة المالية   
 ). مراجع٨٠٠من 

 
 

 النتائج   ٣. ٤
 

سجالت يدوية خاصة بالمعامالت التي        , تمسك وزارة المالية نوعين من السجالت المحاسبية       ١. ٣. ٤
و سجالت على الحاسب اآللي تمثل تكملة للسجالت الرسمية المستمرة من             , تمت بعد الحرب  

بقة بين السجالت اليدوية و السجالت على الحاسب اآللي و        قبل الحرب و لم يتم عمل مطا  
تعتمد , النظم المحاسبية في الوزارات العراقية متضمنة دوائرهم        . كان الفرق بينهم جوهريا  

 .أساسا على السجالت اليدوية مع استخدام محدود للحاسب اآللي     
 

الحاسب اآللي إمكانياته محدودة في     البرنامج المحاسبي الحالي لوزارة المالية المستخدم على           ٢. ٣. ٤
فعلى سبيل المثال لم تتمكن دائرة المحاسبة بوزارة المالية من موافاتنا بتقرير           , إعداد التقارير 

تم إعالمنا من قبل وزارة المالية بأنه سوف يتم تطبيق و    . موحد بالنفقات التي تمت لكل وزارة   
 .٢٠٠٥ية من سنة   استخدام نظام معلومات خاص باإلدارة المالية بدا     

 
و جدنا انه ال يتم إعداد مطابقات بين المبالغ المحولة من وزارة المالية و بين المبالغ المستلمة         ٣. ٣. ٤

تعتمد وزارة المالية على قسم التوحيد الخاص       . من قبل الوزارات العراقية التي قمنا بزيارتها      
فقد اكتشفنا أن هذا اإلجراء     و مع ذلك . بها في اكتشاف أية فروقات أو أخطاء محاسبيه   

الرقابي غير مؤثر بصورة كاملة حيث و جدنا أخطاء عند مطابقة المبالغ المحولة من وزارة        
 .المالية إلى وزارتي الكهرباء و الصحة        

 
قمنا بإجراءات مطابقات في وزارة الكهرباء و قد وجدنا سبع مبالغ منفقة من قبل وزارة          ٤. ٣. ٤

 دوالر ٤٥,٠٠٠,٠٠٠زارة المالية بتسجيلها بصورة خاطئة بقيمة مطلقة          المالية بحيث قامت و   
و مبلغ تم إنفاقه و      , تتكون هذه األخطاء المحاسبية من خمسة عمليات ترحيل خاطئة       . أمريكي

 .لم يتم تسجيله بالدفاتر و قيد صرف تم إلغاؤه و مع ذلك ما زال مسجال بالدفاتر     
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١١

 
 ) يتبع(ات العراقية على النفقات نظم الرقابة الداخلية في الوزار. ٤
 
 ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١المبالغ المحولة من وزارة المالية لوزارة الصحة خالل الفترة من         ٥. ٣. ٤

 طبقا لسجالت وزارة المالية كانت اقل مما هو مسجل كمبالغ مستلمة بوزارة     ٢٠٠٤يونيو 
 . دوالر أمريكي٦١٠,٠٠٠الصحة بقيمة    

 
 ١,٣٠٠,٠٠٠زان المراجعة بمركز وزارة الصحة غير متوازن بفرق حوالي      وجدنا أن مي ٦. ٣. ٤

 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨دوالر أمريكي في 
 
الحظنا عدم إعداد كشف مطابقة البنك للحسابين الخاصين بوزارة المالية بالدوالر األمريكي و         ٧. ٣. ٤

بنك الرشيد و بنك  و الحسابين بالفرع الرئيسي ل   , الدينار العراقي بالبنك المركزي العراقي    
 بين الرصيد الدفتري و الرصيد من واقع كشف البنك فروقات    تالرافدين و قد كانت الفروقا   

 .جوهرية
 
بالنسبة للمبالغ المنفقة لخزائن المحافظات فقد تم إعالمنا من قبل وزارة المالية بأنه بسبب          ٨. ٣. ٤

, فظات موازين المراجعة الشهرية      األوضاع األمنية السائدة في البالد فلم تقدم خزائن المحا        
 .بيانات المصروفات و اإليرادات و كشوف مطابقة البنك بانتظام في المواعيد المحددة          

 
فقد تم   , بالنسبة للمبالغ المنفقة من قبل سلطة االئتالف المؤقتة بالنيابة عن الوزارات العراقية          ٩. ٣. ٤

لمؤقتة قد مدتهم بتقارير النفقات متضمنة    إعالمنا من قبل وزارة المالية بان سلطة االئتالف ا 
وزارة المالية و باقي الوزارات العراقية لم تقيد هذه        . المستندات المؤيدة بصورة شهرية 

 .المدفوعات في سجالتها  
 
تم إعالمنا من قبل وزارة المالية بأنه يوجد دليل للسياسات الداخلية و به تفاصيل عن مهام      ١٠. ٣. ٤

ت المحاسبية و قد تم إعالمنا بان هذا الدليل غير موزع على الموظفين     األقسام و اإلجراءا 
 .بصورة كافية و انه يتم عمل تدريبات رسمية محدودة و خصوصا للموظفين الجدد       

 
 ).٥(نتائج إضافية مذكورة في البند    ١١. ٣. ٤

 
 اإلجراءات المتبعة لمتابعة النفقات المباشرة للوزارات العراقية . ٥
 
 جراءات اإل   ١. ٥

 يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١خالل الفترة من   تم القيام باإلجراءات التالية لعينة من النفقات        
ومكتب تنسيق المشاريع في       من الوزارات العراقية   خمسة   ,وزارة المالية  حيث زرنا  ٢٠٠٤
 .اربيل

 
 .ظفين مقارنة تفاصيل الرواتب لكل موظف بين السجالت المحاسبية وملفات المو         ١. ١. ٥
 
  الخاصة بالعطاءات       ٤ .٢. ٤تحديد ما إذا كانت إجراءات الرقابة الداخلية المذكورة في البند          ٢. ١. ٥

 .للنفقات قد تم اتباعها  
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 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 
 

 
 

١٢

 
 ) يتبع (اإلجراءات المتبعة لمتابعة النفقات المباشرة للوزارات العراقية . ٥
 
الموافقة عليها من قبل مسؤول ذو صالحية   التأكد من أن العقود وفواتير الشراء تم اعتمادهم و  ٣. ١. ٥

 .معتمدة بموجب سياسات وإجراءات سلطة اإلئتالف المؤقتة والوزارات العراقية           
 
 .مقارنة المصروفات بإشعارات استالم البضائع أو المستندات المؤيدة الستالم الخدمات        ٤. ١. ٥

 
 النتائج    ٢. ٥
 
خمسة وزارات عراقية     , )٣,٤انظر نتائجنا في بند      ( قمنا بإجراءاتنا في وزارة المالية      ١. ٢. ٥

حصلنا على     . و مكتب تنسيق المشاريع ) والتعمير واإلسكان ,التجارة ,النفط  ,الصحة  ,الكهرباء  (
 و قد تم ٢٠٠٤ أغسطس ١٦موافقة الحكومة العراقية لدخول الوزارات العراقية فقط في         

نظرا لظروف    . سجالتهم المحاسبية منعنا من قبل حكومة إقليم كردستان من االطالع على  
باإلضافة إلى ذلك فان       . لم نتمكن من تطبيق إجراءاتنا في وزارتي التعليم و الداخلية          , أمنية

تضمنت المشاكل األخرى     . إجراءاتنا في وزارة الكهرباء كانت محدودة نظرا للضغوط األمنية       
ة و عدد ساعات العمل   التي واجهناها في الوزارات العراقية موارد المعلومات المحدود     

 .هذه العقبات حدت اكثر من إمكانية تطبيق إجراءاتنا     . المحدودة بالوزارات العراقية   
 
 دوالر أمريكي من النفقات التي تمت من قبل    ٥٧٧,٠٠٠,٠٠٠قمنا بإجراءات غطت تقريبا       ٢. ٢. ٥

 فقد قمنا    باإلضافة إلى ذلك    . المراكز الرئيسية للوزارات و الدوائر التي قمنا بزيارتها   
 . موظف في عدد من الدوائر ٣٠ إلى ٢٠بإجراءات على عينة من   

 
فقد وجدنا إن النفقات    , بالنسبة لعينتنا من النفقات في الوزارات العراقية التي قمنا بزيارتها       ٣. ٢. ٥

 .الخاصة بالرواتب كانت تتم وفقا للسجالت المحاسبية و المستندات المؤيدة األخرى         
 
لعينتنا من النفقات في الوزارات العراقية التي قمنا بزيارتها فقد وجدنا أن كل              بالنسبة  ٤. ٢. ٥

تقديم العطاءات و منح العقود كما    , إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية بالنسبة لعملية االعتماد         
 : قد تم اتباعها فيما عدا االستثناءات اآلتية  ٥ .٢ .٤هو موضح في بند 

 
 دوالر  ٣٣٩,١٤١,٠٠٠( لـة واحدة حيث أن عقدا ضخما        وجدنـا حا  -وزارة الكهـرباء   •

لم نتمكن من الحصول على أدلة عن عدد        . لـم يـتم طرحه بمناقصة عامة      ) أمريكـي   
. المقاوليـن الذين تمت دعوتهم للمناقصة بالنسبة لهذا العقد أو العطاءات التي تم استالمها             

كمال مراجعتهم للعطاءات   الحظـنا أيضـا أن اللجنة الفنية كان أمامها اقل من يومين ال            
تم إعالمنا من قبل الوزارة انه تم اختيار المقاول الذي قدم اقل مدة             . المستلمة وإعداد تقييم  

 .إلنجاز األعمال
وجدنا أن الدوائر التي تقوم بتنفيذ مشاريع البناء ليس لديها أنشطة تعاقدية        -وزارة النفط   •

 حيث تم تنفيذ المشاريع داخليا   , جوهرية
في  .  وجدنا ثالثة حاالت بحيث أن العقود لم يتم عمل مناقصة عامة لها       –لصحة    وزارة ا •

تم إعالمنا من قبل وزارة الصحة بأن العطاءات تم إرسالها لمستشار سلطة         , حالتين منهم 
 .االئتالف المؤقتة بوزارة الصحة و ليس لوزارة الصحة      
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١٣

 
 ) يتبع (ت العراقية اإلجراءات المتبعة لمتابعة النفقات المباشرة للوزارا. ٥

 
 حالة بحيث لم نتمكن من الحصول على األدلة        ١٤ وجدنا –وزارة التعمير و اإلسكان  •

تم . الخاصة بإجراءات عمليات المناقصات أو تفسير لمنح العقد مباشرة الحد المقاولين            
 عقد من هذه العقود قد تم إبرامهم قبل       ١١إعالمنا من قبل وزارة التعمير و اإلسكان بان    

  .الحرب و ان كل المستندات الخاصة بهم قد فقدت أو احترقت         
 وجدنا حالة واحده بحيث انه قد تم رفع دعوة قضائية عن         –وزارة التعمير واإلسكان   •

 . دوالر أمريكي ضد إحدى الدوائر نظرا لمخالفتها لبنود العقد    ٦٦٧،٠٠٠مبلغ 
 التي أبرمتها وزارة التجارة    لم تتم موافاتنا بقائمة كاملة بكل العقود    –وزارة التجارة    •

 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤خالل الفترة من ا يناير   
 

فقد وجدنا أن كل العقود   ,  بالنسبة لعينتنا من النفقات في الوزارات العراقية التي قمنا بزيارتها          ٥. ٢. ٥
ا  وفواتير الشراء قد تم إمضاؤها واعتمادها من قبل الشخص ذو الصالحية المعتمدة فيما عد       

 :االستثناءات اآلتية  
 وجدنا أن بعض الصكوك قد تم إصدارها لتدفع ألمر مستشار سلطة         –وزارة الصحة     •

لم تتم موافاتنا بمطابقة  بين     . اإلئتالف المؤقتة بوزارة الصحة وليس ألمر الموردين      
 .المبالغ المدفوعة وبين العقود المبرمة أو أدلة على استالم البضاعة    

 دوالر ٤,٩٨٨,٠٨٦( المنا من قبل وزارة الصحة بأنه يوجد مبلغ     تم إع–وزاره الصحة    •
.  مودع ببنك عراقي لدفع مستحقات الموردين الدوليين    ) ٢٠٠٤ يوينو ٢٨أمريكي كما في   

وتمت إدارته من قبل مستشار سلطه           , تم تمويل هذا الحساب من قبل وزاره الصحة     
صروف في السجالت المحاسبية       اإلئتالف المؤقتة بوزارة الصحة ولكن تم إثباته كم 

 .لوزارة الصحة  
وجدنا ثالثة عمليات إنفاق تمت فقط بناء على طلب دفع تم تقديمه من قبل مستشار سلطه                    •

 . إيصال استالم بضاعة أو عقد  , بدون فاتورة شراء , االئتالف المؤقتة بوزارة الصحة   
 

فقد وجدنا   , ت العراقية التي قمنا بزيارتها      بالنسبة للعينة التي اخترناها من النفقات في الوزارا        ٦. ٢. ٥
كل المستندات المؤيدة الكافية الخاصة بالبضائع المستلمة أو الخدمات الملقاة فيما عدا           

 :االستثناءات اآلتية  
 حاالت بحيث لم نتمكن من الحصول على إيصال استالم      ة  وجدنا ست–وزاره الصحة     •

 .البضاعة لما تم توصيله للوزارة   
 

 حكومة إقليم كردستان/ع المشاريمكتب تنسيق
 

لم تسمح لنا حكومة إقليم كردستان   .  أثناء القيام بإجراءاتنا في إقليم كردستان بشمال العراق       ٧. ٢. ٥
وبالتالي لم نتمكن من تطبيق اإلجراءات المطلوبة كما      . من االطالع على سجالتهم المحاسبية   

ير المالية بحكومة إقليم كردستان من      ومع ذلك فقد عقدنا اجتماعات مع وز   . ١٠٥في البند 
 :أربيل وقمنا ببعض اإلجراءات المحدودة بمكتب تنسيق المشاريع بأربيل كما هو مفصل أدناه        
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 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 
 

 
 

١٤

 
 ) يتبع (اإلجراءات المتبعة لمتابعة النفقات المباشرة للوزارات العراقية . ٥
 

 من المبلغ    تم إعالمنا من قبل حكومة إقليم كردستان بأنه لم توجد أي انفاقات    •
 يوينو ٢٢ دوالر أمريكي المحولة إلى حكومة إقليم كردستان في   ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  ٢٨لم تتم موافاتنا بالمستندات للتأكد من أن هذه األموال باقيه ولم تنفق كما في       . ٢٠٠٤
 . ٢٠٠٤يوينو 

 ٣٥٥,٥٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي من المبلغ  ٦٢,١٠٠,٠٠٠غطت إجراءاتنا تقريبا مبلغ       •
 من االنفاقات التي تمت من قبل مكتب تنسيق        ٨,٢,٢أمريكي المذكور في البند  دوالر 

 .المشاريع في حكومة إقليم كردستان في إطار مذكرات التفاهم        
النفط مقابل       "هذه االنفاقات كانت بخصوص العقود المحولة من برنامج األمم المتحدة          •

ى أنشطه التعاقد لهذه العقود   لم نقم بإجراءات عل . إلى صندوق التنمية العراقي  " الغذاء
إلى صندوق التنمية العراقي في     " النفط مقابل الغذاء   "المحولة من برنامج األمم المتحدة  

 .٢٠٠٣ نوفمبر ٢٢
, قام مكتب تنسيق المشاريع بإنشاء نظام رقابه على مذكرات التفاهم مع حكومة إقليم كردستان             

ي لحكومة إقليم كردستان من قبل مكتب       نخـص بالذكـر استالم تقارير شهريه والتدقيق الدور        
الحظنا انه قد تم استالم تقرير شهري واحد فقط وتم القيام بالتدقيق مره             . تنسـيق المشـاريع   

 ٢٨وحتى  ) ٢٠٠٣ نوفمبر   ٢٢في  ( واحده فقط خالل الفترة من إنشاء مكتب تنسيق المشاريع          
 .لم نتمكن من الحصول على تقرير التدقيق. ٢٠٠٤يوينو 

الل سلطه االئتالف المؤقتة ومكتب تنسيق المشاريع تم تحويل النقد المتبقي في مكتب      مع انح 
 .دوالر أمريكي إلى حكومة إقليم كردستان   ) ٢٧٥,٤٢١,٦٨٦(تنسيق المشاريع  

 
 تقارير ديوان الرقابة المالية العراقي عن خزائن المحافظات

 
 ١,٥قي للقيام بإجراءات مشابه كما هو مفصل في البند             قمنا بتكليف ديوان الرقابة المالية العرا   ٨. ٢. ٥

 ٢٨ وحتى ٢٠٠٣ مايو ٢٢ خزينه بالمحافظات العراقية عن الفترة من        ١٧ من أل  ٨في 
لم يتمكن ديوان الرقابة المالية من الحصول على ايه معلومات من إحدى       . ٢٠٠٤يونيو 

النتائج الرئيسية   . ي المنطقة   العسيرة فه نتيجة لألوضاع أالمني ) رمادي (خزائن المحافظات     
 :التي ذكرها ديوان الرقابة المالية هي كما يلي      

ذكر ديوان الرقابة المالية في تقريره أن إجمالي النفقات الخاصة بخزائن المحافظات التي                   •
 .  دوالر أمريكي١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تمت زيارتها خالل الفترة بلغت تقريبا    

عن طريق سلطه االئتالف المؤقتة بالنيابة عن       المستندات المؤيدة للنفقات التي تمت     •
 .خزائن المحافظات لم تكن متاحة بخزائن المحافظات           

قام فريق عمل ديوان الرقابة المالية بزيارة عدد من مواقع العمل وتأكد من الوجود الفعلي        •
 .للعمل المنجز من قبل المقاولين   

م التكليف بدون مناقصة    تم منح عدد من المشاريع في إحدى خزائن المحافظات بنظا         •
 .وبدون أي تبرير لذلك

 .عدد من إيصاالت استالم البضاعة أو دليل على تلقي الخدمة لم يكن متاح     •
العديد من النفقات التي صرفت لخزائن المحافظات أو التي تمت من قبلها هي ودوائرها         •

 .لم تقيد بالدفاتر أو قيدت بطريقه خاطئة سواء من قبل الخزائن أو دوائرها      
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١٥

 
 ) يتبع (اإلجراءات المتبعة لمتابعة النفقات المباشرة للوزارات العراقية . ٥

 
 لم يتم توثيقها بانتظام وخصوصا في األشهر       ٢٠٠٣عمليه دفع الرواتب خالل سنه    •

نتجت عن عمليه عدم التوثيق المنتظم بخزائن المحافظات عن عدم         . األولى التالية للحرب   
 الخاصة بهم عند استالم الرواتب وعن دفع الراتب        توقيع الموظفين بكشوف الرواتب  

الرواتب والدرجات الوظيفية للموظفين لم يتم توثيقها بصوره          . لبعض الموظفين مرتين  
 .منتظمة

 ١٥٠٠= ا دوالر أمريكي(كانت تعليمات وزاره المالية أن يتم استخدام سعر الصرف     •
مالت تم تسجيلها باستخدام     بعض المعا . بدال من أسعار الصرف الفعلية  ) دينار عراقي 

 . أسعار صرف مختلفة عن سعر الصرف الخاص بوزارة المالية      
 
 اختبار النفقات التي تمت نيابة عن الوزارات العراقية   . ٦
 
 اإلجراءات    ١. ٦

 من النفقات التي تمت عن طريق سلطة اإلئتالف المؤقتة نيابة عن     قمنا باختيارها لعينة 
 : باإلجراءات التالية     الوزارات العراقية قمنا   

 
الخاصة   ) ٢. ١(تحديد ما إذا كانت إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية المذكورة في البند          ١. ١. ٦

 .بطرح المناقصات ومنح العقود التي تم اعتمادها قد تم اتباعها    
 
ن شخص مسؤول  تحديد ما إذا كانت العقود وفواتير الشراء قد تم توقيعها والموافقة عليها م           ٢. ١. ٦

 .بناءاً على سياسات وإجراءات سلطة اإلئتالف       
 
 .مقارنة المصروفات بالبضائع المستلمة أو ما يفيد أداء الخدمات         ٣. ١. ٦
 
 النتائج   ٢. ٦
 
تغطي إجراءاتنا أربعة فئات من النفقات التي تمت من قبل سلطة االئتالف المؤقتة خالل              ١. ٢. ٦

  .٢٠٠٤ يونيو ٢٨تى  و ح٢٠٠٤ يناير ١الفترة من 
نتائج الفحص الخاصة بنا كما هو مفصل أدناه مقسمة بين هذه الفئات و ذلك للمساعدة على             

و هي تتضمن النفقات الخاصة بالمشاريع التي تدار من قبل سلطة االئتالف            , التوضيح 
مشاريع مجلس متابعة البرامج و بعض النفقات األخرى التي تمت بالنيابة عن       ( المؤقتة 

و برنامج ) CERP(برنامج استجابة طوارئ القادة      , خطابات اعتماد   , ) الوزارات العراقية   
 ).RRRP(االستجابة الموقعية السريعة    
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١٦

 ) يتبع (اختبار النفقات التي تمت نيابة عن الوزارات العراقية  . ٦
 

 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ة حتى المدفوعات من صندوق التنمية العراقي بالنيابة عن الوزارات العراقي      ٢ . ٢ .٦
 :كانت كما يلي  

 
 الوزارة المشروع دوالر أمريكي 

 النفط استيراد منتجات نفطية ١,٨٩١,٠٥٨,٠٠٠
 النفط اإلصالح الطارئ لخطوط النفط ٨١,٨٤٢,٠٠٠
 النفط إصالح البنية التحتية للنفط ٦٧,٥٩٣,٠٠٠
 النفط البنية التحتية للنفط ٦٢,٨٥٧,٠٠٠
 نفطال األمن ٤٢,٨١١,٠٠٠
 الكهرباء إعادة بناء الكهرباء في العراق ٥٥١,٢٩٥,٠٠٠
 الكهرباء إعادة بناء محطات الطاقة ١٢٦,٩٦٩,٠٠٠
 الكهرباء شراء الكهرباء من تركيا ٣١,٣٥٠,٠٠٠
 الكهرباء حماية خطوط الكهرباء ٨,٩٦٨,٠٠٠
 رة التجا  األمم  المتحدة- برنامج الغذاء العالمي-توفير الغذاء ٩١٠,٠٠٠,٠٠٠
 التجارة توفير الغذاء ٣٣,٥٠٠,٠٠٠
 التجارة "النفط مقابل الغذاء"برنامج -شراء القمح ٢٨,٢٤١,٠٠٠
 التجارة "النفط مقابل الغذاء"برنامج -تأكيد ٦,٢٩٤,٠٠٠

 التجارة ")النفط مقابل الغذاء"برنامج -استرداد(مراكز التنسيق  )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(
 المالية  مقابل الغذاءالنفط"برنامج الشمال  ١١٨,٤٨٣,٠٠٠
 المالية شبكة اإلعالم العراقية ٣٧,٤٦٤,٠٠٠
 المالية برنامج األوراق النقدية  العراقية ٢٦,٩٧٠,٠٠٠
 المالية تسوية الديون الخارجية ١٣,٢١٦,٠٠٠
 المالية المساعدة في عملية االنتخابات ٩,٥٩٩,٠٠٠
 األمن الوطني والدفاع أسلحة و معدات ٤٣,٢٥٧,٠٠٠
 األمن الوطني والدفاع معدات مكافحة الحرائق ٥,٢٠٦,٠٠٠
 الزراعة المخصبات ١٨,٩٤٢,٠٠٠
 الزراعة برنامج القروض للمزارعين المحليين ١٠,٠٠٠,٠٠٠
 الزراعة "النفط مقابل الغذاء"برنامج -معدات ٨,٠٤٧,٠٠٠
 التخطيط ) PMO(إنشاء مكتب إدارة المشاريع ٥,٥٥٨,٠٠٠
 األوقاف حجحملة ال ٥٠,٦٣٣,٠٠٠
 وزارت مختلفة  برنامج٤٠ ٦٤,٨٧٧,٠٠٠

 
 :أخرى 

 )CERP(برنامج استجابة طوارئ القادة     ٣٥٤,٧٨١,٠٠٠
 )RRRP(برنامج االستجابة الموقعية السريعة     ٣٠٨,٨٥٧,٠٠٠
٤,٨٩٣,٦٦٨,٠٠٠  
 خطابات اعتماد   ٧٢٥,٧٣٠,٠٠٠
 )ا من خالل خطابات االعتماد    غالب(مدفوعات بالنيابة عن الوزارات العراقية       ٥٥٨,٥٤٠,٠٠٠
٦,١٧٧,٩٣٨,٠٠٠  
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  المشاريع التي تمت إدارتها من قبل سلطه االئتالف المؤقتة 
 
ي والت , ودفعات تمت بالنيابة عن الوزارات العراقية   ) برنامج(  خطة تمويل ٥٨شملت عينتنا  ٣ .٢ . ٦

 .من القيمة اإلجمالية   % ٩٦تضمنت 
 
معظم  ,  بعد نقل السلطة من سلطه االئتالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة                ٤ .٢ . ٦

فقد واجهنا صعوبات      , ومن ثم. مستشارين سلطه االئتالف المؤقتة وموظفيهم غادروا العراق       
 بما في ذلك الحصول على المستندات         ,في بعض الحاالت في تجميع األدلة الكمال إجراءاتنا         

 ومقابله الموظفين السابقين الذين كانوا        عملفات العقود أو المشاري   , المؤيدة لبرامج التمويل
 .مسؤولين عن هذه البرامج

 
 فقد وجدنا أن كل إجراءات الرقابة الداخلية         عبالنسبة لعنيتنا من النفقات الخاصة بالمشاري       ٥ .٢ . ٦

فيما عدا   , اعتماد التمويالت التي تتعلق بها هذه النفقات قد تم اتباعهاالرئيسية الخاصة ب  
 :االستثناءات التالية   

وجدنا حاله واحده بحيث أن اعتماد التمويل تم في اليوم التالي لتاريخ إمضاء العقد                   
 ) دوالر أمريكي ٧,٠٥٠,٠٠٠( 

 
يع فقد وجدنا أن كل إجراءات الرقابة الداخلية         بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالمشار       ٦ .٢ . ٦

, الرئيسية الخاصة بعمليه طرح المناقصات ومنح العقود التي تتعلق بها النفقات قد تم اتباعها              
 :فيما عدا االستثناءات التالية    

 
 حاله بحيث أن النفقات والدفعات المقدمة قد تم دفعها إلى كتيبه المهندسين        ٣٤وجدنا  •

, )  دوالر أمريكي ٩٨٣,٧٠٤,٩٦٩( وذلك الستيراد المنتجات البترولية    بالجيش األمريكي  
اعاده بناء البنيه التحتية      )  دوالر أمريكي٦٧,٥٧٣,٨١٣(اعاده بناء البنيه التحتية للنفط      

 ٤١,٤٨٢,٦١٤( ومشاريع أخرى )  دوالر أمريكي٦٠٦,٧٣٩,٥٢٥( للكهرباء في العراق  
 ).دوالر أمريكي

تي دفعت لكتبية المهندسين بالجيش األمريكي قد تم التصريح بها من       الحظنا أن النفقات ال    
في إطار    , قبل مجلس متابعة البرامج وتم اعتمادها من قبل رئيس سلطه االئتالف المؤقتة       

 . سلسله من مذكرات التفاهم 
فقد استخدمت كتيبه المهندسين بالجيش األمريكي أموال       , فـي إطـار مذكـرات الـتفاهم هذه        

تم .  أعمال جديده معتمد من قبل رئيس سلطه االئتالف المؤقتة         ذمية العراقي لتنفي  صـندوق التن  
إعالمـنا مـن قبل كتيبه المهندسين بالجيش األمريكي بأن أعمال التعاقد كانت عبارة عن عدة           

سلطه أوامـر تنفـيذ أعمـال أضـيفت للعقود الموجودة والتي تمت بصورة علنية قبل بداية                 
.                                                               عقود جديدهإبراميضا وأ , االئتالف المؤقته
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المستندات وإجراءات التعاقد الخاصة بالعقود التي تم       سمح لنا وبصوره محدودة االطالع على       

ومع ذلك فقد أعلمنا من قبل كتيبة       . مـنحها مـن قـبل كتيـبه المهندسين بالجيش األمريكي          
المهندسين بالجيش األمريكي بان عقودهم قد منحت في إطار تنافس محدود بين كبرى شركات              

تبرير مكتوب بخصوص التنافس المحدود     تم تزويدنا ب  , في حاله واحده  . اإلنشـاءات األمريكيه  
الحظنا أن عقدين متعلقين باعاده بناء البنيه التحتية للنفط تم تحويلهم           . الخاص بعقود الكهرباء  

والذي هو وكاله حكومية    , مـن كتيبه المهندسين بالجيش األمريكي إلى مكتب اداره المشاريع         
 .أمريكية

 قد تم دفعها إلى مركز تدعيم طاقه الدفاع        وجدنا أربعه حاالت بحيث أن الدفعات المقدمة      •
لم يتم السماح لنا باالطالع على      ).  دوالر أمريكي٦٤٥,٠٠٠,٠٠٠(الستيراد الوقود  
المستندات أو التفاصيل الخاصة بمتابعة العقود الممنوحة من قبل مركز              , إجراءات التعاقد    
 .تدعيم طاقه الدفاع  

 دوالر ١٨٥,٠٣٩,٣١٣(ور على ملفات العقود  حالة بحيث لم يكن باإلمكان العث٣٧وجدنا  •
 ).أمريكي

وجدنا حاله واحده بحيث لم نتمكن من الحصول على أي دليل على وجود عمليه إجراء         •
تم إعالمنا من قبل مكتب    ).  دوالر أمريكي٩٥,٥٦٠,٠٠٠قيمه العقد هي   ( مناقصة  

 من قبل    مفتوحة فسه  تعاقدات المشاريع بأن هذا العقد تم اإلعالن عنه أصال على أساس منا       
فقد وجدنا   , اضافه إلى ذلك    . باستخدام أموال محجوزة   , سلطه االئتالف المؤقتة في واشنطن     

 مع تبرير    ٢٠٠٤ يونيو ٢٤ دوالر أمريكي في  ٢٩,٠٠٠,٠٠٠دفعه عن تنفيذ أعمال بمبلغ   
 .٢٠٠٤ يوليو ٢١مكتوب في 

لتعاقد التابع لسلطه       الوجدنا أن مسؤو  . وجدنا عقد واحد بحيث تم استالم عرضين فقط       •
االئتالف المؤقتة ليس لديه علم بالبنود الرئيسية الخاصة بمذكرة سلطة االئتالف المؤقتة            

 دوالر ٨٤,٣٥٧,٦٢٥(خاصة التقيد بوجود ثالثة عروض على األقل للعقود      , )٤(رقم 
 ). أمريكي

لى وجدنا حالتين بحيث أن طلب تقديم العروض قد تم اإلعالن عنه مع مده قصيرة ع   •
وقد نتج عن ذلك استالم  ) أقل من خمسه أيام عمل   ( الموعد النهائي الستالم العروض   

الحظنا وجود بعض المستندات الصادرة من موردين آخرين يطلبون فيها         . عرضين فقط  
في كال الحالتين كان هناك شهر إلى ثالثة أشهر        . مد فتره الموعد النهائي لتقديم العروض 

ئي لتقديم العروض وبين ميعاد منح العقد إلى المقاول الفائز       تأخير بين الموعد النها 
 ).  دوالر أمريكي١٠,٦٨٩,٥٤٧(بالمناقصة   

(وجدنا حالتين بحيث أن المستند الخاص بقرار منح العقد لم يكن موجود في ملف التعاقد          •
 ). دوالر أمريكي ٩٧,٥٧٤,١٨٥

الئتالف المؤقتة قام بتعديل      التعاقد التابع لسلطة ا      لوجدنا أربعة حاالت بحيث أن مسؤو      •
الشروط والبنود النموذجية الخاصة بسلطة االئتالف المؤقتة للحد من تأثير الفقرة          

لم يتم العثور على أي    . النموذجية المتعلقة بالتعويضات الخاصة بسلطة االئتالف المؤقتة         
 ). دوالر أمريكي١٠٢,٢٣٧,١٨٥( مستندات خاصة بتبرير مكتوب لهذه التعديالت   
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وجدنا ستة حاالت بحيث تم إسناد أوامر الشراء إلى سلطة االئتالف المؤقتة من قبل             •
الحظنا وجود مستندات تحويل سليمة لكل    . المنظمة الزراعية للغذاء التابعة لألمم المتحدة    

إجمالي القيمة       ( ن متاحة بمقر سلطة االئتالف المؤقتة       ولكن ملفات التعاقد لم تك    , حاله   
 ). دوالر أمريكي٣٦,٧٧٢,٥٢٦

(لم نتمكن من الحصول على مستندات توفير األموال أو عقود خاصة بمدفوعات الحج      •
 ) دوالر أمريكي٥٠,٦٣٣,٠٠٠

وجدنا حالة واحدة بحيث طلبت سلطة االئتالف المؤقتة تسريع عملية استالم شحنات           •
(  دوالر أمريكي ١٢,٤٠٠,٠٠٠بمبلغ ) أرضيات  ( ترتب على ذلك احتساب غرامة   .الغذاء

السبب في ذلك أن الميناء كانت تعمل بالطاقة القصوى لها و لم تكن هناك القدرة على                  
 ). سفينة١٢تفريغ 

وجدنا حالة واحدة بحيث تم إبرام عقد بالرغم من االعتراضات الخاصة التي أبداها الممثل               •
تم إمضاء    , لم تكن هناك ادله على إجراء عملية مناقصة           . لس متابعة البرامج    العراقي بمج  

بدال من مسؤول (العقد بطريقة غير مناسبة من قبل مستشار سلطة االئتالف المؤقتة    
. بدون أي تبرير لذلك )  دوالر أمريكي٢,٩١٥,٠٠٠(و تم دفع دفعة مقدمة بمبلغ    ) التعاقد

 .ستشار سلطة االئتالف المؤقتة السلطة     لقد الغي العقد بعد ذلك و غادر م 
وجدنا أربعة حاالت بحيث تم تعديل       , أثناء تطبيق إجراءاتنا في مكتب تنسيق المشاريع         •

هذه الزيادات تضمنت مبلغ   ). دوالر أمريكي٣٩,٧٤٠,٩٩٣بإجمالي زيادة قدرها     (العقود 
يعتبره مكتب و الذي كان ,  دوالر أمريكي كتكاليف أمن في إقليم كردستان  ٣٣,٢٢٣,٥٩٦

تم إعالمنا من قبل مكتب تنسيق المشاريع بأنهم لم  . تنسيق المشاريع مكان آمن نسبيا 
لم نتمكن من الحصول على المستندات المؤيدة الخاصة     . يوافقوا على هذه التعديالت 

 بإجراء مناقصة و إحالة هذه التعديالت في العقود        
يل العقود أو اعتماد األموال المتعلقة     وجدنا أربعة حاالت بحيث لم تتم موافاتنا بتفاص          •

و مع ذلك فقد قمنا بتطبيق إجراءات إضافية في بنك        . بالنفقات الخاصة بخطابات االعتماد      
التجارة العراقي الذي ييسر عمليات خطابات االعتماد و استطعنا الحصول على تفاصيل             

اصيل العقد لحالة       لم نستطيع الحصول على تف   . العقود و اعتماد األموال لثالثة حاالت   
 . دوالر أمريكي٧٠,٢٥٧,٥٢٠واحدة من بمبلغ 

 
بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاص بالمشاريع فقد وجدنا أن فواتير الشراء موقعة و معتمدة من                ٧ .٢ . ٦

فيما عدا  , الشخص ذو الصالحية المعتمدة طبقا لسياسات و إجراءات سلطة االئتالف المؤقتة     
 :االستثناءات اآلتية  

 ) دوالر أمريكي٦,٩٣٥,٧٨٦(وجدنا سبعة حاالت بحيث أن فواتير الشراء لم تكن بالملف       •
بحيث أن الدفعات تمت بالكامل و تم إغالق        )  دوالر أمريكي ٥,٠٧٠,٠٠٠(وجدنا حالتين    •

في واحدة من هاتين الحالتين تم إغالق ملف العقد قبل        . ملفات العقود قبل اكتمال العقود    
نا حالة إضافية أخرى حيث تم دفع دفعة مقدمة للمقاول بدون تبرير            الحظ. بداية العقد

 ). دوالر أمريكي١,٢٠٠,٠٠٠(خطي  
 
 



 صندوق التنمية العراقي  
  بالنفقات المتعلقةتقرير تحري الحقائق 

 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 
 

 
 

٢٠

 
 )  يتبع (اختبار النفقات التي تمت نيابة عن الوزارات العراقية  . ٦
 

قد اعتمدت من قبل  )  دوالر أمريكي٢,٦٠٠,٠٠٠( وجدنا حالة بحيث أن دفعة بمبلغ     •
لم نتمكن من الحصول على العقد الخاص       . قتة بوزارة النفط   مستشار سلطة االئتالف المؤ   

أعلمنا من قبل مكتب تعاقدات المشاريع      . بها، دالئل على إجراء مناقصة أو خدمة تم تلقيها     
 .بان هذه الحالة يتم االستقصاء عنها حاليا    

وجدنا حالة واحدة بحيث لم نتمكن من الحصول على أدلة بخصوص نفقات تمت لوزارة            •
 دوالر ١٠,٠٠٠,٠٠٠( عة العراقية في إطار برنامج القروض للمزارعين المحلين       الزرا

 ).أمريكي
 

بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالمشاريع فقد وجدنا المستندات المؤيدة الكافية للبضاعة        ٨ .٢ . ٦  
 :المستلمة أو دالئل على الخدمات المتلقاه فيما عدا االستثناءات اآلتية       

 حالة بحيث إيصاالت استالم البضائع أو المستندات المؤيدة األخرى لم تكن                ٥٢وجدنا  •
 ). دوالر أمريكي٩٧,٩٧٩,٨٨٨( بالملف  

وجدنا ثالثة حاالت بحيث لم نستطيع الحصول على دالئل عن متابعة العقود              •
 ). دوالر أمريكي٢٢,١٣٦,٥٦٠( 

ات قام باإلمضاء على تقارير استالم       وجدنا حالة واحدة بحيث أن ممثل مسؤول التعاقد       •
قد تم   ) خدمات أمنية في أنحاء العراق      ( العمال تم تنفيذها دون التأكد من أن الخدمات     

 ). دوالر أمريكي٥,٨٩٤,٥٦٨( تلقيها فعال  
 

 مدفوعات عن طريق خطابات اعتماد
 

 المؤقتة إلى بنك جي    من النفقات التي تم دفعها من قبل سلطة االئتالف  ٩١شملت عينتنا  ٩ .٢ . ٦  
لكل   ).  دوالر أمريكي١,١٨٣,٢٠٧,٦٣٥( خطاب اعتماد  ٣٤٦بي مورجان و ذلك عن  

 : و قد الحظنا االستثناءات االتيه    , خطاب اعتماد عقد خاص به   
لم نتمكن من الحصول على العقود أو اعتماد األموال في مقر سلطة االئتالف المؤقتة ل    •

قمنا بتطبيق إجراءات إضافية في بنك التجارة           و مع ذلك فقد  .  نفقة٩١ من أل ٩٠
من    )  دوالر أمريكي ٢٠٩,٠٨٨,٤٦٦( عقد ١٤لم نتمكن من الحصول على    . العراقي 

من إجمالي    )  دوالر أمريكي ١,٠٧٢,٣١٦,٤٣٤(  عقد ٨١إجمالي عينتنا المكونة من  
 . عقد٣٤٦

 
 برنامج استجابة طوارئ القادة

 :الحظنا ما يلي   , لى برنامج استجابة طوارئ القادة     أثناء تطبيق اجراءاتنا ع     ١٠ .٢ . ٦
 ٢١كانت قد دفعت مقدما إلى   )  دوالر أمريكي ٣٥٠,٤٨٢,٤٩٣(الحظنا أن نفقات بمبلغ    •

 ٤,٢٩٨,٢٠٣(الحظنا وجود مبلغ    .  شعبه عسكرية١١من وكالء الصرف و الذين يمثلون   
 .إضافي دفع مباشرة للمقاولين    ) دوالر أمريكي
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 )  يتبع (نفقات التي تمت نيابة عن الوزارات العراقية  اختبار ال. ٦
 

 ٢٥٦,٢٩٩,٦٧٣تم تسوية مستندات صرف مدفوعة قيمتها , ٢٠٠٤ أغسطس ١٣في  •
مع  ) أي تم إرجاع األموال المتبقية أو مستندات الصرف لتأييد الصرف       ( دوالر أمريكي 

 ٣٠ إلى ٢٠ باختيار   شعبة قمنا١١لكل من أل . المراقب المالي لسلطة االئتالف المؤقتة      
من   )  من النفقات ٧،٧٨٤ من ٢٤٥( بالقيمة  % ٢٥محققين بذلك نسبة تغطية   , من النفقات  

 .اجمالي النفقات التي تم تسويتها    
  ة الحظنا أن مكتب المراقب المالي بسلطة االئتالف المؤقتة سجل فقط المبالغ المدفوع           •

تي تمت تسويتها من قبل وكالء تفاصيل مستندات الدفع ال . مقدما من قبل وكالء الصرف 
الصرف لم يتم إدخالها إلى قاعدة البيانات المحاسبية الخاصة بالمراقب المالي لسلطة               

الحظنا أن القوات المسلحة األمريكية كانت تمسك قاعدة بيانات و التي          . االئتالف المؤقتة 
قاعدة البيانات     و مع ذلك فقد وجدنا أن   . احتوت على معلومات تفصيلية عن مستندات الدفع    

هذه لم يتم مطابقتها مع السجالت المحاسبية الخاصة بالمراقب المالي لسلطة االئتالف              
أثناء تطبيق إجراءاتنا وجدنا حالة واحدة بحيث تم قيد دفعة مرتين في قاعدة           . المؤقتة 

 ). دوالر أمريكي٥٠٠،٠٠٠(بيانات القوات المسلحة األمريكية     
 

فقد   , ا من النفقات الخاصة ببرنامج استجابة طوارئ القادة و التي تم اختبارها        بالنسبة لعينتن  ١١ .٢ . ٦
وجدنا أن كل إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية العتماد التمويالت التي تتعلق بهذه النفقات                    

 :فيما عدا االستثناءات اآلتية  , قد تم اتباعها 
بات رسمية موقعه خاصة        وجدنا أربعة حاالت بحيث لم نتمكن من الحصول على خطا      •

 .بتعيين وكالء الصرف
( وجدنا حاله واحده بحيث أن مستند توزيع األموال لم يحدد مصدر التمويل    •

 ). دوالر أمريكي١٢٣,٠٠٠,٠٠٠
كما   , وجدنا تسعه حاالت بحيث أن المشاريع لم يتم اعتمادها على المستوى المطلوب            •

 دوالر ٨,٤٠٦,٣٥٠( ئتالف المؤقتة   تتطلب القرارات الجزئية الصادرة من قبل سلطه اال    
 ).أمريكي

 
بالنسبة لعينتنا التي اختبرناها من النفقات الخاصة ببرنامج استجابة طوارئ القادة فقد وجدنا                ١٢ .٢ .٦

أن كل إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية الخاصة بعمليه إجراء المناقصات ومنح العقود التي                     
 :فيما عدا االستثناءات اآلتية   , هاتتعلق بها النفقات قد تم ابتاع   

 ١٠٠,٠٠٠ حاله بحيث لم تكن بالملفات العقود الخاصة بمشاريع تتعدى قيمتها        ٤٢وجدنا  •
(كما تتطلب القرارات الجزئية المصدرة من قبل سلطة االئتالف المؤقتة             , دوالر أمريكي
 ). دوالر أمريكي١٣,٢٨٣,٣٥٢

ى أدله على متابعة مكاتب التعاقدات       حاله بحيث لم نتمكن من الحصول عل     ٢٢وجدنا  •
 دوالر ١٠٠,٠٠٠االقليميه التابعة لسلطة االئتالف المؤقتة للعقود التي تزيد قيمتها عن           

(كما تتطلب القرارات الجزئية المصدرة من قبل سلطة االئتالف المؤقتة              , أمريكي 
 ). دوالر أمريكي٦,٠٨٦,٧٧٦
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٢٢

 
 لوزارات العراقية  اختبار النفقات التي تمت نيابة عن ا . ٦
  

 حاله بحيث لم نتمكن من الحصول على أدله تثبت استالم ثالثة عروض أو أي      ١٢٨وجدنا  •
تبرير الختيار مقاول بنظام التكليف وبدون إجراء مناقصة للمشاريع التي تتعدى قيمتها      

كما تتطلب القرارات الجزئية الصادرة من قبل سلطة االئتالف           ,  دوالر أمريكي ١٠,٠٠٠
 ). دوالر أمريكي٣١,٦٨٢,٠٦٧( المؤقتة  

بالنسبه لعينتنا التي اختبرناها من النفقات الخاصة ببرنامج استجابة طوارئ القادة فقد وجدنا                 ١٣ .٢ .٦
أن فواتير الشراء موقعه ومعتمدة من قبل الشخص ذو الصالحية المعتمدة طبقا للسياسات           

 :فيما عدا االستثناءات االتيه   , ) ٤(قتة رقم  واإلجراءات الخاصه بمذكرة سلطه االئتالف المؤ     
 حاله بحيث لم نتمكن من الحصول على فاتورة شراء أو مستند دفع للمبلغ      ٥٤وجدنا  •

وجدنا حالة واحده حيث لم نستطيع الحصول على اي مستندات    , باالضافه إلى ذلك   . المنفق 
 ).   دوالر أمريكي٧,١٩٠,٩٤٤( مؤيده للمبلغ المنفق  

شراء االسلحه      "  الحاالت بحيث تم دفع ثمن أسلحه عن طريق برنامج       وجدنا عدد من •
استخدام أموال صندوق التنمية    ).  دوالر أمريكي ١,٤٠٠,٠٠٠" ( المباعة مره أخرى

ممنوع بصفه خاصه طبقا لقواعد ولوائح      " شراء االسلحه المباعة    " العراقي في برامج   
 .برنامج استجابة طوارئ القادة   

االت بحيث تم دفع رواتب أفراد الشرطة العراقية ومنح لطالب اكاديميه         وجدنا عدد من الح •
استخدام أموال صندوق التنمية العراقي في دفع      ).  دوالر أمريكي٢٢٠,٠٠٠(الشرطة  

رواتب القوى العاملة المدنية ممنوع بصفة خاصة طبقا لقواعد ولوائح برنامج استجابة            
 .طوارئ القادة  

من % ١٠٠متضمنة دفعه مقدمه تمثل     , م دفع دفعات مقدمه وجدنا ثمانية حاالت بحيث ت    •
قواعد ولوائح برنامج ).  دوالر أمريكي٣,٤٥٠,٠٠٠( وذلك لبعض المشاريع  , قيمه العقد

استجابة طوارئ القادة تنص على أن الوحدات يجب أن تدفع الدفعات المقدمة طبقا لما تم                 
 .تنفيذه من العقد

ي بسلطة االئتالف المؤقتة عن حاله بحيث تم سرقه          تم إعالمنا من قبل المراقب المال     •
تم إعالمنا بأنه تجرى حاليا تحقيقات      .  دوالر أمريكي من الخزينة بأحد الشعب٧٧٤,٣٠٠

 .الشرطة عن الموضوع  
بالنسبه لعينتا التي اختبرناها من النفقات الخاصه ببرنامج استجابة طوارئ القادة، فقد وجدنا             ١٤ . ٢ .٦

 :فيما عدا االستثناءات األتيه    , ؤيده الكافية للبضاعه المستلمه أو الخدمه المتلقاه       المستندات الم 
 حاله بحيث لم نتمكن من الحصول على تقارير استالم أو مستندات مؤيده      ١٤٢وجدنا  •

 ). دوالر أمريكي٣٩,٩٥٧,٧٨٢(أخرى تدل على تلقي الخدمات الخاصة بهذه الدفعات      
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 تي تمت نيابة عن الوزارات العراقية   اختبار النفقات ال. ٦

 
             برنامج االستجابة الموقعية السريعة

 
 :أثناء تطبيق إجراءاتنا على برنامج االستجابة الموقعية السريعة الحظنا ما يلي            ١٥. ٢ .٦

تمت موافاتنا بدليل اإلرشادات الخاص ببرنامج االستجابة الموقعية السريعة بعد اكتمال         •
بأن بعض , وكما هو موصف في دليل اإلرشادات, تم إعالمنا. تنا في العراق   إجراءا 

تم تطبيق إجراءاتنا       . المستندات يتم احتجازها في المكاتب االقليميه لسلطه االئتالف المؤقتة        
والنتائج التي تم التوصل  . فقط في مكتب المراقب المالي بسلطة االئتالف المؤقتة في بغداد      

العتبار الدالئل التي من المفترض أنها موجودة بالمكاتب االقليميه لسلطه       إليها ال تأخذ في ا
 .االئتالف المؤقتة 

الحظنا أن دليل إرشادات التمويل الخاص ببرنامج االستجابة الموقعية السريعة يتطلب أن              •
تقرير استالم و إيصال دفع إلى المراقب     , فاتورة الشراء , اتفاقية المنح   / يتم تقديم عقد 

 .لي لسلطة االئتالف المؤقتة في بغداد بغرض تسوية الدفعات المقدمة       الما
 من  ٣٦تم دفعها مقدما إلى    )  دوالر أمريكي٢٦١,١٠٩,٦٢٠(الحظنا أن نفقات إجمالها         •

تم دفعه مباشرة   )  دوالر أمريكي٤٧,٧٤٧,٢٥٩(الحظنا أن مبلغ إضافي    . وكالء الصرف 
 .إلى المقاولين   

مع المراقب    ) ١٦٣,٨٣١,٦٥٠( مستندات دفع قيمتها تم تسوية, ٢٠٠٤ أغسطس ١٣في  •
من   )  مبلغ منفق ٣,٠٦٣ من ٤٦٦% (٤٩قمنا باختيار   . المالي لسلطة االئتالف المؤقتة     

 .إجمالي النفقات التي تمت تسويتها بالقيمة      
الحظنا أن مكتب المراقبة المالي لسلطة االئتالف المؤقتة قام فقط بتسجيل الدفعات المقدمة                      •

مستندات الدفع المفصلة التي تمت تسويتها من قبل وكالء          .  ت لوكالء الصرف   التي دفع 
الصرف لم يتم إدخالها على قاعدة البيانات المحاسبية الخاصة بالمراقب المالي لسلطة                

 .االئتالف المؤقتة 
تم إعالمنا بان مكتب المراقب المالي لسلطة االئتالف المؤقتة بدء في مطابقة النفقات التي         •

لم تكن هناك قاعدة بيانات كاملة عن النفقات في       . سويتها من قبل وكالء الصرف تمت ت
 .تم إعالمنا بأنه يجري اآلن تحضير قاعدة البيانات هذه     . تاريخ هذا التقرير 

وجدنا حالة واحدة بحيث لم نتمكن من اختيار عينة من النفقات التي قام بها أحد الوكالء                •
 دوالر ١,٠٣٣,٦٨٤( لخاصة به التي تمت تسويتها       بسبب عدم انتظام مستندات الصرف ا   

 ).أمريكي
بالنسبة لعينتنا التي اختبرناها من النفقات الخاصة ببرنامج االستجابة الموقعية السريعة فقد                 ١٦ . ٢ . ٦

وجدنا أن كل إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية الخاصة باعتماد التمويل التي تتعلق بها            
 :فيما عدا االستثناءات التالية     , االنفقات قد تم اتباعه  

                     وجدنا حالة واحدة بحيث أن مستند توزيع األموال لم يحدد مصدر التمويل         •
 ) دوالر أمريكي١٨,٠٠٠,٠٠٠( 

 . خطاب تعيين موقع خاص بوكالء الصرف   ٣٦ من ١٣لم تتم موافاتنا ب   •
 إرجاعها من قبل الوكيل لم تتطابق         وجدنا حالة واحدة بحيث أن األموال المتبقية التي تم          •

 ). دوالر أمريكي٣٥,٢٩٤(مع المسجل بقاعدة البيانات المحاسبية     
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٢٤

 
 اختبار النفقات التي تمت نيابة عن الوزارات العراقية   . ٦
 

وجدنا حالة واحدة بحيث أن وكيل الصرف غادر العراق بدون تسوية الدفعة المقدمة             •
تم إعالمنا من قبل المراقب المالي لسلطة         ).  كي دوالر أمري١,٤٠٠,٠٠٠(الخاصة به   

مكتب المراقب المالي     . االئتالف المؤقتة بان المستندات المؤيدة يعتقد أن تكون بالعراق    
 .لسلطة االئتالف المؤقتة يقوم حاليا بالحصول على هذه المستندات       

االستجابة الموقعية السريعة فقد      بالنسبة لعينتنا التي اختبرناها من النفقات الخاصة ببرنامج             ١٧ .٢ . ٦
وجدنا أن كل إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية الخاصة بإجراء المناقصات و منح العقود                

 :فيما عدا االستثناءات اآلتية   , التي تتعلق بها النفقات قد تم اتباعها     
  حالة بحيث أن المستندات المؤيدة الخاصة بعملية أجراء المناقصات ومنح      ١٥٥وجدنا  •

تم إعالمنا  . العقود كانت موجودة بمكتب المراقب المالي لسلطة االئتالف المؤقتة في بغداد            
 حالة المتبقية من  ٣١١من قبل سلطة االئتالف المؤقتة بان المستندات المؤيدة الخاصة بال     

المفترض أن تكون موجودة بالمكتب اإلقليمي لسلطة االئتالف المؤقتة طبقا لدليل إرشادات               
 .تابعة البرامج  مجلس م

 دوالر ٦,٤٥٢,٥٧٠( حالة بحيث أن العقود لم تكن موقعة من قبل المورد   ١٢وجدنا  •
 ).أمريكي

 حالة بحيث أن العقود الخاصة ببعض الدفعات التي دفعت لم تكن موجودة              ١١١وجدنا  •
 ). دوالر أمريكي١٣,٤٤٥,٩٦٥( بالملف 

ات الخاصة ببرنامج االستجابة الموقعية السريعة فقد          بالنسبة لعينتنا التي اختبرناها من النفق       ١٨ . ٢ . ٦
وجدنا ان فواتير الشراء موقعة و معتمدة من الشخص ذو الصالحية المعتمدة طبقا لدليل           
ارشادات مجلس متابعة البرامج و دليل ارشادات التمويل المصدر من قبل المراقب المالي         

 :ة لسطة االئتالف المؤقتة فيما عدا االستثناءات االتي     
وجدنا حالة واحدة بحيث أن أحد وكالء الصرف قام بإرجاع مستندات مؤيدة للصرف        •

وجدنا ثمانية حاالت    ).  دوالر أمريكي١٠,٩٠٠,٠٠٠(تعدت قيمتها ما تم دفعة مقدما له 
ضمن هذا المبلغ حيث أن الدفعات المقدمة لوكالء الدفع التي هي من قبل وكيل الصرف         

كمدفوعات للمقاولين بدال من تسجيلها كدفعة مقدمة لوكالء        كانت قد سجلت بطريقة خاطئة       
و حالة واحدة بحيث أن المستندات المؤيدة إلحدى     )  دوالر أمريكي٣,٢٣٧,٨٧٢( الدفع 

تم إعالمنا من قبل المراقب        ).  دوالر أمريكي٣٦٩,٠٠٠(النفقات تم  تسجيلها مرتين     
 البحث من قبل المفتش العام لسلطة         المالي لسلطة االئتالف المؤقتة بان هذا الموضوع قيد          

 .االئتالف المؤقتة  
وجدنا حالة ثانية بحيث أن أحد وكالء الصرف قام بإرجاع مستندات مؤيدة للصرف تعدت             •

وجدنا تسعة حاالت ضمن هذا     ) .  دوالر أمريكي٣,٥٩٦,٦٥٠(قيمتها ما تم دفعه مقدما له     
 هي من قبل وكيل الصرف كانت قد  المبلغ بحيث ان الدفعات المقدمة لوكالء الدفع التي  

(سجلت بطريقة خاطئة كمدفوعات للمقاولين بدال من تسجيلها كدفعات مقدمة لوكالء الدفع            
تم إعالمنا من قبل المراقب المالي لسلطة االئتالف       ).  دوالر أمريكي ٣,٤٣٧,٥٠٠

 .ؤقتة المؤقتة بأن هذا الموضوع قيد البحث من قبل المفتش العام لسلطة االئتالف الم       
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٢٥

 
 اختبار النفقات التي تمت نيابة عن الوزارات العراقية   . ٦
 

(  حالة بحيث لم نتمكن من الحصول على أي مستندات مؤيده لمدفوعات قدرها     ٤٠وجدنا  •
 حاله بحيث أن طبيعة المدفوعات غير        ٢٥وجدنا أيضا   ).  دوالر أمريكي١٧٨,٥٠٠

باإلضافة     ).  دوالر أمريكي٨,٥٦٧,٤٨١(واضحة و ذلك لعدم كفاية المستندات المؤيدة     
 حالة بحيث لم نتمكن من الحصول على فواتير الشراء للمبالغ            ١٠٨إلى ذلك فقد وجدنا    

 ) دوالر أمريكي٢٢,٩٩٨,٨٤٢( المدفوعة 
 دوالر ٥٠٠,٠٠٠(وجدنا حالة واحدة بحيث انه تم دفع إجمالي قيمة العقد قبل توقيع العقد              •

 ).أمريكي
 فاتورة الشراء الصادرة من المورد كانت قيمتها أقل من المبلغ           نأوجدنا حالتين بحيث     •

 ). دوالر أمريكي٥٣,٠٠٠الفرق هو   ( المدفوع 
تم إعالمنا من قبل المراقب المالي بسلطة االئتالف المؤقتة بأنه كان يتم التحري عن مبالغ        •

وكالء   وهي غير مؤيده بالمستندات من قبل أحد  )  دوالر أمريكي١٠٠,٠٠٠(تم إنفاقها  
 .ليس لدينا علم بنتائج هذه التحريات   . الصرف

بالنسبة لعينتنا التي اختبرناها من النفقات الخاصة الخاصة ببرنامج االستجابة الموقعية                ١٩ .٢ . ٦
السريعة فقد وجدنا المستندات المؤيدة الكافية للبضاعة المستلمة او الدالئل على تلقي الخدمات       

 :يةفيما عدا االستثناءات االت 
 حالة بحيث لم نتمكن من الحصول تقارير استالم أو أي مستندات مؤيدة    ١١١وجدنا  •

 ). دوالر أمريكي١٩,٦٤٧,٨٦٥(أخري تدل على تلقي الخدمات بالنسبة للمبالغ المدفوعة      
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معايير التدقيق    نظرا ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تكون عملية تدقيق أو عملية فحص محدود طبقا ل       
 يتعلق بالنفقات للفترة     يدأكوعليه فنحن ال نبدي أي ت الدولية أو للمعايير الدولية الخاصة بالفحص المحدود،       

لو كنا قد قمنا بإجراءات إضافية، بعض األمور األخرى      . ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١الممتدة من 
 .تقريرناكانت قد تلفت انتباهنا والتي كنا سنعرضها لكم في     

 
 حتى  ٢٠٠٤ يناير ١الفترة الممتدة من  قمنا بتدقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي عن        

قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى اكتمال        . ٢٠٠٤ سبتمبر  ٣٠مع تقريرنا الصادر في    ٢٠٠٤ يونيو ٢٨
   .ادرات البترول و المنتجات البترولية     قد قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى اكتمال ص    .النقد المستلم

 
مكتب  وهذا التقرير معد فقط الستخدام المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي       

هذا التقرير غير معد وال يجوز استخدامه في أو عن طريق وال يعتمد عليه أي شخص      . المشاريع و التعاقد 
وعليه   . ه ومع ذلك فأن هذا التقرير هو للنشر العام وتوزيعه غير محدد  أو جهة عدا الجهات المذكورة أعال  

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         

 
 
 
 
 
 

  مملكة البحرين –المنامة  
 ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠
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٢٧ 

 
 

 الملحقات
 

 اإلجراءات
 

لمساعدة المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي وسلطة اإلئتالف المؤقتة في التأكد                  
، وأن  ١٤ فقرة ١٤٨٣من مدى التزام إنفاق موارد صندوق التنمية العراقي بشروط قرار مجلس األمن رقم      

 واضح وبشفافية تامة وفقاً لألهداف المقررة لها حيث        موارد صندوق التنمية العراقي قد استخدمت بشكل  
 :٢٠٠٤ يونيو ٢٨ و حتى ٢٠٠٤ يناير ١طلبتم منا القيام باإلجراءات التالية عن الفترة من        

 
توثيق نظم الرقابة الداخلية لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة على إنفاق الموارد للوزارات العراقية وتوضيح              .١

تتكون الوزارات العراقية من الوزارات والمؤسسات الحكومية         . أي نقاط ضعف في تلك النظم    
 .المسؤولة عن تنفيذ البرامج  التي يتم من أجلها اإلنفاق على صندوق التنمية العراقي       

 
التأكد من ان جميع االعتمادات المالية الممنوحة لجميع الوزارات العراقية من صندوق التنمية العراقي           .٢

 وإجراءات سلطة اإلئتالف المؤقتة والتأكد من وجود توثيق استالم        قد تم منحها طبقاً لسياسات   
 . كل وزارة عراقية ناالعتمادات المالية ع 

 
توثيق نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المتعلقة بمراقبة سلطة اإلئتالف المؤقتة لنفقات الوزارات العراقية                         .٣

 .وذكر أي إستثناءات فيها  
 
عراقية والمفتش العام لكل وزارة لتوثيق نظم الرقابة الداخلية           زيارة المسؤولين في الوزارات ال    .٤

، المصممة    )كما حددتها سلطة اإلئتالف المؤقتة والوزارات العراقية         (الرئيسية، في الوزارات العراقية       
للتأكد من أن الموارد المصروفة من صندوق التنمية العراقي يتم استخدامها في الغرض المخصص لها            

 .ناءات وتوضيح أي إستث
 
من نفقات الوزارات    ) النطاق سوف يحدد في مرحلة مستقبلة        ( القيام باإلجراءات التالية لعينة         .٥

 :للوزارات التي تم زيارتها ميدانياً    
 
 .مقارنة تفاصيل الرواتب لكل موظف في السجالت المحاسبية وملف الموظفين           -

 
  المناقصات ومنح العقود     تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية للموافقة وطرح         -

 .   التي يتم االتفاق عليها يتم إتباعها   
 

 
 التأكد من أن العقود وفواتير الشراء يتم توقيعها والموافقة عليها من شخص مسؤول بناءاً على   -

 .سياسات وإجراءات سلطة اإلئتالف المؤقتة والوزارات العراقية          
 

 .ما يفيد أداء الخدمات  مقارنة المصروفات بإيصاالت استالم البضائع و      -
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 ٢٨

 
 
 
 

من النفقات التي تم ) سوف يتم تحديد النطاق في مرحلة مستقبلية ( القيام باإلجراءات التالية لعينة  .٦
 .إنفاقها نيابة عن الوزارات العراقية 

 
مدة للموافقة بالنسبة لعمليات إجراء       تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المعت      -

 .المناقصات و منح العقود التي تتعلق بها النفقات يتم اتباعها أم ال        
 
التأكد من أن العقود وفواتير الشراء يتم توقيعها  والموافقة عليها من شخص ذو صالحية طبقاً          -

 .لسياسات وإجراءات سلطة اإلئتالف المؤقتة والوزارات العراقية          
 

 .لمصروفات بإيصاالت استالم البضائع أو ما يفيد أداء الخدمات      مقارنة ا  -
 


