
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق التنمية العراقي
 

 مالحظات تتعلق بالرقابة الداخلية وسير العمليات
 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ ولغاية ٢٠٠٤ يناير ١لفترة من عن ا

)ترجمة(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مملكة البحرين–م جي أكي بي 
 ٢٠٠٤ سبتمبر

 )اتصفح ٥يشتمل هذا التقرير على (
 



 

 ١

 
 
 
 
 

 ) IAMB(بة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي     إلى المجلس الدولي للمراق     
 OPC)(إلى مكتب المشاريع و التعاقد    

 ))CPA( سلطة اإلئتالف المؤقتة    خليفة(
 

 ٢٠٠٤ سبتمبر   ٣٠
 

 حضرات السادة   
 

   من        للفترة" الصندوق  "لقد قمنا بتدقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي        
 سبتمبر    ٣٠ ، وأصدرنا تقريرنا على ذلك المؤرخ في         ٢٠٠٤ يونيو ٢٨لى    إ٢٠٠٤ يناير   ١

٢٠٠٤. 
 

،   )النقد المستلم والمدفوع    (عند قيامنا بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للقائمة المالية للصندوق          
أخذنا في االعتبار نظم الرقابة الداخلية لتحديد إجراءات التدقيق بغرض إبداء الرأي على القائمة                         

 أي تأكيد حول    ي التدقيق على اختبار فعالية نظم الرقابة الداخلية وال يعط            لال يشتم  . لية الما
 .لم يشتمل عملنا على نظم الرقابة الداخلية المعتمدة بعد تاريخ تقريرنا المشار إليه أعاله                . كفاءتها

 
صادرات، حساب    من ال " الصندوق "لقد قمنا أيضاً بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها المتعلقة بعائدات      

 ،   ٢٠٠٤ يونيو ٢٨  إلى  ٢٠٠٤ يناير  ١  منالفترةالمتحصالت من مبيعات النفط و النفقات عن  
  ٣٠ في  ةالمؤرخ استناداً إلى نتائج تحري الحقائق المرتبطة بهذه اإلجراءات و              ريرنا ا وأصدرنا تق 

 .٢٠٠٤سبتمبر 
  

الداخلية وسير العمليات عن الفترة من      باإلضافة إلى ذلك، لقد أصدرنا مالحظاتنا المتعلقة بالرقابة         
مالحظات ، و لقد أدرجنا فيها      ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ بتاريخ   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١ إلى   ٢٠٠٣ مـايو    ٢٢

 يناير  ١ال تزال مالحظاتنا قائمة عن الفترة من        .  لوحظت خالل تدقيقنا في تلك الفترة      واقـتراحات 
 .   ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ إلى ٢٠٠٤

 
 لتمكننا من إبداء رأي حول القائمة المالية ، وهي بذلك قد ال تتطرق              إن إجراءات التدقيق صممت   

أو تعكـس كـل عناصر الضعف في الرقابة الداخلية، إن وجدت، كما ال يجب االعتماد عليها في                  
. والتي قد تكون غير جوهرية بالنسبة للقوائم المالية       ) عدم االلتزام باألنظمة    ( إظهار األخطاء أو    

ستخدام معرفتنا بنظم الصندوق والتي اكتسبناها خالل قيامنا بالتدقيق لتقديم          غـير أنـنا نهـدف ال      
 .المالحظات واالقتراحات التي نأمل أن تكون مفيدة لكم

 



 

 ٢

 التي لم يتم عرضها عليكم في تقاريرنا        الرقابة الداخلية لم نالحظ أي أمور جوهرية إضافية تتعلق ب       
 .المذكورة أعاله

 
 ى ، وانته  ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ئتالف المؤقتة قامت بتسليم  السلطة في    على الرغم من أن سلطة اإل     

 من أجل إكمال المرحلة االنتقالية          تم إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية األمريكية         وجودها رسمياً  
وذلك    لمكتب المشاريع و التعاقد     ةإن مالحظاتنا واقتراحاتنا قد تكون مفيد      . ومتابعة إعمار العراق  
 .يق أنظمة الرقابة الداخلية   بخصوص تطوير وتطب 

 
يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لمناقشة هذه المالحظات والمقترحات مع أعضاء المجلس الدولي                   

 خالل اجتماع      مكتب المشاريع و التعاقد  للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي وممثلي       
مشاريع و التعاقد و الحكومة       مكتب ال نشكر العاملين ب   . نيويورك  في ٢٠٠٤ أكتوبر ١١المجلس في   

 لوقتهم وجهودهم التي بذلت لمساعدتنا خالل عملنا  كما نقدر التحدي الفريد للعمل                  العراقية المؤقتة 
 .في العراق

 
تم إعداد هذا التقرير خصيصاً الستخدام المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية                      

 يجوز استخدامه أو االعتماد عليه من قبل أي أطراف          ، وال  مكتب المشاريع و التعاقد العراقي و
وعليه، نحن       . ومع ذلك فإن هذا التقرير للنشر العام وان توزيعه غير محدود     . أخرى عدا المذكورة   

ال نقبل أو نتحمل المسئولية ألي استخدام أو تجاه أي شخص قام باالطالع على هذا التقرير إال في          
 .ذلك حالة وجود موافقة كتابية منا ب   

 
 
 
 
 
 
 
 

  مملكة البحرين   –كي بي أم جي  
  مملكة البحرين   -المنامة   
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  على مالحظاتنا مكتب المشاريع و التعاقد  رد 

 
نحـن نشـكر كـي بـي أم جي البحرين للتدقيق وخدمات استشارات المخاطر على إنجاز تدقيق                  

عراقي ومراجعة كيفية إدارة وتطوير سلطة اإلئتالف المؤقتة لصندوق التنمية          صـندوق التنمـية ال    
  .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤يناير ١العراقي للفترة من 

 
أوالَ، مـن المهم للغاية للشعب العراقي، أن رأي تقرير مدققي الحسابات كان إيجابياً، حيث أوضح               

بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوهرية، النقد       الـتقرير بأن قائمة النقد المستلم والمدفوع تظهر         
 طبقا  ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى   ٢٠٠٤يناير ١المسـتلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي للفترة من         

"  إعداد التقارير المالية بناء على األساس النقدي للمحاسبة         "للمعـيار الدولي للمحاسبة للقطاع العام       
 المذكور في صفحة    فيما عدا التحفظ الوحيد   .  )١: ، ف  ٢: ص قائمـة الـنقد المستلم و المدفوع،      ( 

 . من تقرير قائمة النقد المستلم و المدفوع١رقم 
 

تـم إنشـاء صـندوق التنمـية العراقي كوسيلة إلدارة األموال العراقية بشفافية لتلبية االحتياجات                
 على دفع رواتب    اعتاد صندوق التنمية العراقي   . اإلنسـانية للشـعب العراقـي وإلعـادة االعمار        

العاملين بالحكومة، تمويل أشغال حكومية و عقود الخدمات األساسية و اعادة اإلعمار طوال دورة              
كما إعتاد الصندوق على تمويل برنامج استجابة       . ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣الموازنـة العراقـية للعاميـن       

لمدنيين في حكومة   طـوارئ القـادة و برنامج االستجابة الموقعية السريعة، متيحاًً للعسكريين و ا            
 .اإلئتالف المعالجة الفورية في الحاالت الطارئة

 
دفعـت وزارة المالـية القسـم األكبر من أموال صندوق التنمية العراقي للوزارات العراقية التي                

كما أكدت إجراءات كي بي أم جي على        . اسـتخدمتها لصـرف الرواتب و تمويل أشغال وزارية        
رواتب المدفوعة من قبل الوزارات العراقية قد تم وفقاً للسجالت          إن جدول ال  : عّيـنة مـن النفقات    

المحاسـبية ووثـائق ثبوتـية أخرى؛ واتبعت الوزارات العراقية النظم الرقابية الداخلية األساسية              
كما تذكر كي بي أم جي ،فيما عدا     . المـتعلقة بالمناقصات و العطاءات مع وجود استثناءات ثانوية        

، إن الوزارات العراقية قامت بتوثيق البضائع المستلمة و الخدمات المنجزة االسـتثناءات الـثانوية   
لم تتمكن الوزارات من تقديم تقارير النفقات لمقارنتها مع الموازنة األهلية العراقية             . بشـكل وافي  

سيتم اعتماد برنامج معلوماتية جديد لإلدارة      . و ذلـك بسبب افتقارها للتقنيات المعلوماتية األساسية       
 . من شأنه معالجة هذا النقص٢٠٠٥المالية ابتداًء من 

 
 مليار دوالر لصالح حكومة إقليم      ١,٤لقـد قامـت سـلطة اإلئـتالف المؤقتة في يونيو بصرف             

ستستخَدم هذه . الخاص بموازنة وزارة المالية   " المدفوعـات التحويلية  "كردسـتان وفقـاً لحسـاب       
ألساسية التي تم تمويلها سابقا وفقا لبرنامج النفط        األمـوال لصالح مشاريع حكومة إقليم كردستان ا       

 .مقابل الغذاء
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 

 مالحظات تتعلق بالرقابة الداخلية وسير العمليات
 

 ٤

 
 )يتبع( على مالحظاتنا  مكتب المشاريع و التعاقد  رد 

 
أبرزت كي بي أم جي حاالت تم فيها إتباع قوانين صندوق التنمية العراقي، و لكن الحظت أيضا                 

يعود هذا  . وق التنمية العراقي  ضـعف فـي الـرقابة الداخلـية المتعلقة بالنفقات الممولة من صند            
تغيير موظفي المهام العليا بشكل متكرر، الوضع األمني المتردي         : الضـعف إلـى أسباب متعددة     

الـذي يحـول دون سـهولة التنقل في البالد، وأسس معلوماتية تقنية غير كافيه حالت دون إنتاج                  
 التصحيحية المالئمة التي    كما أشارت تقارير كي بي أم جي إلى الجهود        . وإرسـال وثائق أساسية   

 .بذلت
 
 

 برنامج استجابة طوارئ القادة
 

 الرقابة    نظم ابرز تقرير تحري الحقائق المتعلقة بالنفقات، مع مالحظة بعض االستثناءات، أن           
إن هدف صندوق برنامج          . الداخلية لبرنامج استجابة طوارئ القادة قد تم إتباعها بشكل عام              

اء قوات التحالف إمكانية تلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية         استجابة طوارئ القادة هو إعط  
لم يتم إتباع إجراءات الرقابة الداخلية على الدوام بسبب           . باإلضافة إلى مشاريع إعادة اإلعمار        

 .الرغبة للرد السريع في الحاالت الطارئة       
 

 من قبل  صادفت كي بي أم جي حاالت تم فيها دفع رواتب طالب أكاديمية وشرطة العراق     
الحظت قوات اإلئتالف في تلك الحاالت أن تمويل      . صندوق  برنامج استجابة طوارئ القادة      

لذا تم   . صندوق التنمية العراقي المخصص لهذا الغرض طبقاً للموازنة لن يصل بالوقت المحدد                
استخدام صندوق برنامج استجابة طوارئ القادة لدفع الرواتب و من ثم تم تسديد المبلغ عند              

لقد تم إرشاد القادة العسكريين من قبل اإلدارة       . صول تمويل موازنة صندوق التنمية العراقي و
 . الرقابة الداخلية لهذا البرنامج         نظملتأكيد الحاجة إلتباع      

 
 برنامج االستجابة الموقعية السريعة 

 
  الموقعية  كما الحظت كي بي أم جي أن اإلجراءات األساسية للرقابة الداخلية لبرنامج االستجابة              

 تم إنشاء برنامج االستجابة الموقعية         . السريعة تم اتباعها بشكل عام فيما عدا بعض االستثناءات          
السريعة كبديل مدني لبرنامج استجابة طوارئ القادة؛ كوسيلة إمداد للموظفين المدنيين المنتشرين                   

دفوعات المقاولين تمت     معظم م.في بقاع البالد لتامين الحاجات االجتماعية المناطقية بشكل فوري       
خلقت المشاريع    . نقدا وذلك لعدم إمكانية البنوك العراقية من الدفع عبر التحويالت اإللكترونية           

كما أدت    . السريعة آالف فرص عمل للشعب العراقي     الممولة من قبل برنامج االستجابة الموقعية     
 و قد أدى تعاون قادة     .المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تحسينات ملحوظة للمجتمع المحلي         

المجتمعات العراقية مع إدارة قوات سلطة اإلئتالف لتحديد مشاريع التنمية والحاجات الضرورية                
 .إلى تقوية وتطوير الحكومة المحلية في العراق   
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 )يتبع(برنامج االستجابة الموقعية السريعة  
 

 مج االستجابة الموقعية       تثير كي بي أم جي تساؤالت حول شرعية التوثيق المستندي لدى برنا              
 :اإلجراءات التصحيحية الجارية تتضمن       . السريعة 

 
السريعة واإلدارة المالية من قبل المفتش العام لسلطة            تدقيق جاٍر لبرنامج االستجابة الموقعية       •

 اإلئتالف؛ و  
 
سيتم  . تصميم وتطبيق قاعدة بيانات متكاملة لمطابقة جميع الوصوالت، العقود والتصاريح       •

يتوقع وصول أول طاقم ضمن الكادر      . اعدة البيانات خالل األشهر القليلة القادمة         تطبيق ق
 .الجديد المكلف خصيصا لمهام المطابقة في أواسط أكتوبر       

 


