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  إلى الحكومة العراقية
  المراقبةإلى المجلس الدولي للمشورة و

  
  

  السادة المحترمين 
  

تنا خالل عملية التدقيق التي ارنا حول األمور التي ظهرت من زياروفقاً لإلجراءات المتبعة في مؤسستنا، نرفق لكم تقري
  .2005  كانون األول31موز ولغاية  ت1 للفترة من )الصندوق( لعراقلتنمية الالمالية لصندوق بالبيانات تتعلق 

  
ل البيانات المالية  رأينا حوبداءإنود أن نؤكد على أن إجراءات التدقيق المتبعة قد تم وضعها أصالً من أجل تمكيننا من 

وعليه فال يجب أن تؤخذ مالحظاتنا على أنها تغطي جميع التحسينات الممكن إدخالها على نظم الرقابة الداخلية والتي قد 
  .تظهرها مراجعة خاصة

  
  الواردة في هذا التقرير إذا مامورألاسوف يسرنا تزويدكم بأية معلومات إضافية أو عقد مناقشات إضافية حول أي من 

  .رغبتم في ذلك
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
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 أنظمة الرقابة الداخلية العامة .1
 

  المالحظة
  

غير ) الصندوق(لعراق لتنمية ال صندوق  إدارةالحظنا خالل التدقيق أن أنظمة الرقابة الداخلية العامة على
  ـ :سباب الرئيسية التاليةلألفعالة، وذلك 

 الرقابة الداخلية إلجراءاتأو  (Code of Conduct) للقواعد السلوكية نظام موثق وشامل  يوجدال-
 .والسياسات المحاسبية

 
ن الصندوق  ا.وهيكل تنظيمي مناسبCorporate Governance) (  إدارة عامة للمنشأةاالفتقار الى •

 قت الصندوباعتباره المسؤول عن قسم حسابا لدى البنك المركزي  عدة دوائريتم إدارته من قبل
 لتوجيه وإدارة  متخصصوزارة المالية، ومع ذلك ال يوجد مدير تنفيذي ومراقب مالينيابة عن 

 .اتاألنشطة العامة للصندوق على المستوى العام باإلضافة إلى مستوى العملي
 

 العمليات التشغيلية للصندوق، تواجه الصندوق دائرة تعمل على تقييم المخاطر التي قد ال يوجد لدى •
 . للمستوى المقبولوتخفيضهاية مراقبة المخاطر واستمرار

  
وليست مبنية  إلدارة العمليات اليومية، ةومصممبسيطة  قإن معظم إجراءات الرقابة الداخلية للصندو •

 .على أساس بيئة الرقابة الداخلية على المستوى العام
  

لتعامل مع طبيعة لى االقائمين على الصندوق بحاجة الى تدريب كبير لزيادة قدرتهم عموظفين الن ا •
 . وفقا للمعايير الدوليةعمليات حسابات الصندوق المعقدة

  
فراد في الموارد ب والتقييم واإلرشاد والتحفيز لالال توجد أساليب وسياسات كافية تتعلق بالتدري •

 .البشرية
  

 عراقيالبنك المركزي الللصندوق، إن قسم التدقيق الداخلي لدى متخصص  ال يوجد قسم تدقيق داخلي •
باإلضافة إلى ذلك، إن قسم التدقيق الداخلي . يقوم بأعمال محدودة تغطي جزء من عمليات الصندوق

 .ال يعمل وفق معايير معهد المدققين الداخليين
  

  .العديد من النقاط أعاله سوف يتم تناولها بتفصيل أكثر في هذه الرسالة اإلدارية
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  التوصية

  
ها أعاله، عتبار المالحظات المشار إليالأخذ بعين ايللصندوق وأن فعال خلية  نظام رقابة داعداد بانوصي

 األنشطة العامة للصندوق في كافة  واالشراف علىلتوجيهل بتعيين مدير للصندوق باإلضافة إلى ذلك، نوصي
 . كردستانوإقليم ،المواقع ومن ضمنها وزارة المالية، البنك المركزي العراقي، شركة تسويق النفط، الوزارات

باإلضافة إلى تعيين لجنة تنفيذية لمراقبة عمليات الصندوق اليومية وإعداد التقارير  ةوالمؤسسات األمريكي
  . مراقبةوإرسالها إلى المجلس الدولي للمشورة وال

  
إدارة الصندوق لزيادة خبرتهم في على كذلك، نوصي بتقديم برنامج تدريب مناسب لألشخاص الذين يعملون 

  .معايير الدولية للرقابة الداخليةوفقا لل الرقابة الداخلية المطلوبة مفاهيم
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 صالحيات الدفع .2
  

  المالحظة 
  
  .نوب عنهماي أو من ةووزير المالي ءالوزرابتوقيع من قبل رئيس تتم ن صالحيات الدفع من الصندوق ا
  
إلى  )FRBNY(في نيويورك  الفيدرالي بنك االحتياطيالخاصة بالتحويل من حساب أوامر الدفع ن تنفيذ ا

بتوقيع من قبل مدير عام  )FRBNY(تتم من الجزء المحجوز لوزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي 
  . للحد االعلى المسموح بالصرفصالحيات وزارة المالية فقط بدون تحديد دائرة المحاسبة في

  
 من قبل شخص واحد فقط ى أوامر الصرفن ال يتم التوقيع عل ينبغي أحيث يتضمن مخاطر عالية،ذلك ن ا

  .دون تحديد صالحيات
  

 ال توجد إجراءات رقابة كافية غير فعالة،الرقابة الداخلية العامة للصندوق  أنظمةأن األخذ بعين االعتبار مع 
مصادق عليها في الوقت  واكتشاف أي مدفوعات غير المصادق عليهاتمنع مخاطر عمليات الدفع غير 

  .المناسب
  
  وصيةالت
  

 كما هو مبين ،لصندوق لضمان إجراءات رقابة مناسبة قائمة صالحيات تحكم كافة عمليات انوصي باعداد
  .الصفحة التاليةفي بتفصيل أكثر 
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  والتفويضتالئحة الصالحيا .3
  

  المالحظة
  

ص د األشخايتحد الئحة صالحيات رسمية لال تشملفي البنك المركزي العراقي المخولين بالتوقيع الئحة 
 إضافة إلى ذلك، إن .الخاصة بالصندوقهم وتنفيذهم للعمليات البنكية المخولين ودورهم وحدود صالحيات

صندوق والتي يتم المصادقة عليها من قبل ثالثة اشخاص في اإلدارة الوسطي العمليات التحويل الخاصة ب
  .مجلس اإلدارة وعلى مستوى  أي شخص من اإلدارة العلياتتضمن ال ،للبنك المركزي العراقي

  
  التوصية

  
  . إجراءات رقابة مناسبة تطبيقكافة عمليات الصندوق وذلك لضمانل الئحة صالحيات إعداد 

  
الئحة الصالحيات ينبغي أن تحدد المناصب المخولة بالتوقيع، األنشطة المخول بها وحدود الصالحيات لكافة 

  .وعاتعمليات وأنشطة الصندوق متضمنة التحويالت النقدية والمدف
  

 :ما يلي ينبغي أن تغطي أنواع الصالحيات
  
  .العمليةانشاء  -
 .المراجعة -
 .المصادقة -
  

 المجلس الدولي  من قبل طرف مستقل، وتعرض علىينبغي أن تعدالخاصة بالصندوق الئحة الصالحيات 
  . وتصادق من قبل مجلس الوزراءمراقبةللمشورة وال

  
صالحية التوقيع على عمليات الدفع لديه شخص يجوز وجود داخلية، ال فضل الممارسات في الرقابة الوفقا أل

 التوقيع من قبل شخصين أو ثالثة  للصالحية، لذلك من الضروري أن يتم حدود معقولة وجودالمصرفية بدون
  .ة الصالحيات المصادق عليهاعلى أساس الئح

  
 البنك منتضمن أشخاص رئيسين ت إن  ينبغي)لسويفتا(على أمر الدفع بالتوقيع المخولين قائمة كذلك، 

  .حدود صالحيات معتمدةوجود  مع المركزي العراقي
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   السجالت المحاسبية .4
  

  المالحظة
  

ة في وزارة المالية وليحتفظ بسجالت ية ليعمل إلى جانب دائرة المحاسب قسم إدارة النقد في وزارة المالتم إنشاء
  .عمليات الصندوقلمحاسبية 

  
للصندوق تستند على المعلومات التي يتم الحصول عليها من البنك المركزي العراقي السجالت المحاسبية 

تقتصر هذه المعلومات . الشهرية المرسلة من قبل البنك المركزي العراقي إلى وزارة الماليةوالبيانات المالية 
  . الحساب الرئيسي فقط- الفيدرالي في نيويوركبنك االحتياطيعلى عمليات الصندوق لدى 

  
إال أن تلك  ،سس كجزء من حسابات وزارة الماليةيحتفظ الصندوق بسجالت محاسبية يدوية وباستخدام نظام أك

 تموز 1للفترة من   أرقام البيانات المالية وااليضاحات المتعلقة بهذه البيانات جميع لدعمالسجالت غير متكاملة
عات تم تجميعه من الكشف الشهري إن بيان المقبوضات والمدفو. 2005 كانون األول 31 إلى 2005

للمقبوضات والمدفوعات من الحساب البنكي الرئيسي للصندوق والذي يتم إدارته من قبل البنك المركزي 
 بنك االحتياطيالعراقي، الحساب الفرعي للصندوق والذي يتم إدارته من قبل المؤسسات األمريكية، كشوفات 

من كتب التأييد ة األخرى التي يحتفظ بها في وزارة المالية  والمعلومات المالي في نيويوركالفيدرالي
  .واألطراف األخرى

  
  
  

  التوصية
  

مع كافة لصندوق، لمتكاملة  محاسبية بسجالت  اوزارة المالية أو البنك المركزي العراقي ينبغي أن يحتفظ
  . في نيويورك الفيدرالييبنك االحتياطالكشوفات البنكية للبنك المركزي العراقي و والمستندات ذات العالقة

  
 تسوية دورية بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وأي اختالف ينبغي إضافة إلى ذلك، ينبغي اعداد

  .التحقق منهمتابعته و
  

كذلك نوصي بإعداد سجالت محاسبية منفصلة للصندوق عن سجالت وزارة المالية الحالية الممسوكة وفقا 
  الخاصةلمعايير المحاسبة" ب أن تكون وفقاسابات الصندوق يجحيث أن ح ،مي المحاسبي الحكوللنظام

  .األساس النقدي/بالقطاع العام
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 عملية إغالق البيانات المالية واعداد التقارير . 5
  

  المالحظة 
  
ها بيانات المالية الخاصة بالصندوق، وذلك لتحديد إجراءات اإلغالق التي من المفترض إنجازال إغالق  يتمال 

حيث يتم االعتماد  .يتم إصدار التقارير الالزمة المالية يجب أن تجمع لفي نهاية كل شهر، حيث أن البيانات
  .يتم دمجها في حسابات وزارة الماليةلفي ذلك على ميزان المراجعة الشهري 

  
شهري وفقا على أساس كامل   بشكلباإلضافة إلى ذلك، ال يتم إعداد بيان المقبوضات والمدفوعات للصندوق

  ).إعداد التقارير المالية على األساس النقدي(للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
  

  . لنظام إعداد البيانات المالية للصندوق موثقة  سياسات وإجراءات إعدادلم يتم 
  

قبوضات لمعلومات المالية التي ينبغي اإلفصاح عنها في بيان الم اجميع وزارة المالية التشملسجالت 
  . وفقا لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع العاموالمدفوعات للصندوق

  
  ـ: من الجهات التاليةالمدفوعات النصف سنوي للصندوق تم تجميعه التدقيق، إن بيان المقبوضات وغراضأل
  
 .الرئيسي المعد من قبل البنك المركزي العراقي الصندوق الكشوفات الشهرية لحساب -
والذي يتم إدارته من قبل المؤسسات األمريكية والبنك  علومات المتعلقة بالحساب الفرعي للصندوقالم -

 .المركزي العراقي
 . في نيويورك الفيدراليبنك االحتياطيالكشوفات وكتب التأييد من  -
 .األخرى وكتب التأييد من األطراف األخرىالمعلومات المالية  -
  

  التوصية
  

لبيانات المالية ل أن توثق وتطبق عملية إغالق على المركزي العراقي ووزارة المالية  البنكنوصي ان يعمل
 " وفقافي نهاية كل شهر وإصدار بيانات مالية باإلضافة إلى اإليضاحات المتعلقة بالبيانات وبشكل كامل

  .للمعايير الدولية
  

 مستخدمي البيانات دوق ويساعدؤية واضحة ألداء الصنإصدار البيانات المالية على أساس دوري يعطي ر
 . خالل الفترة التي يمكن االستفادة منها من قبل المستخدمين بيانات موثوقةللحصول علىالمالية 
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  لعراق لتنمية الدقة المدفوعات لصندوق اكتمال و .6
  

 المالحظة
  

يويورك يتم  الفدرالي في نبنك االحتياطيبعض المدفوعات الصادرة من حساب الصندوق والموجودة في 
. تحوليها الى الحساب الجاري لوزارة المالية في البنك المركزي العراقي من أجل دفعها الحقا الى الوزارات

  قبل اتمدفوعال ل هذا التحويل مباشرة على انه في حساب بيان المقبوضات والمدفوعات للصندوق يسجفي
  .دفعه الى الوزارات المعنية

  
 التحويالت من الصندوق يداعإل البنك المركزي العراقي يستخدم  لدىماليةإن الحساب الجاري لوزارة ال

الصندوق، حيث أن المدفوعات من بوتحويالت أخرى ناتجة من تعامالت وزاة المالية التي ليس لها اي عالقة 
  . وقهذا الحساب والخاصة بالصندوق غير مفصولة عن تعامالت أخرى ليست لها عالقة بالصند

  
لك، فإن الحساب الجاري لوزارة المالية في البنك المركزي العراقي لم يتم تسويته مع سجالت  ذإلىإضافة 

  .2005 األول كانون 31حسابات وزارة المالية كما في 
 

  التوصية
  

  . واضح من أجل تعريف كل مصادر العوائد وأنواع الدفعات المتعلقة بالصندوق موثق نظامعدادنوصي با
  

 التحويالت من يداعإل البنك المركزي العراقي خاص لدى لمالية حساب مصرفي  أن تفتح وزارة انوصي
وهذا .  المخصصة لتمويل الوزارات العراقية الفدرالي في نيويوركبنك االحتياطي لدىحساب الصندوق 

 األرصدة النقدية دارةإ الى تعزيز باإلضافةسوف يعزز عملية مراجعة كل الدفعات لصالح الوزارات المعنية 
  .المتوفرة وعمليات التسوية مع الوزارات المستفيدة

  
 البنك المركزي العراقي مع سجالت لدىإضافة إلى ذلك، نوصي بتسوية الحساب الجاري لوزارة المالية 

  . ومعالجة األرصدة العالقة أوال بأولاألقلحسابات وزارة المالية شهرياً على 
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 مركزي العراقي البنك الفيلعراق لتنمية السجالت صندوق  .7
  

  المالحظة
  

 أيار، والذي أسس خالل وضات والمدفوعات النقدية للصندوقسجل المقبب البنك المركزي العراقي يحتفظ
إن الحساب . 2003 والصادر خالل عام 1483  المتحدة رقماألمم في األمنبموجب قرار مجلس  2005

 بالنيابة عن وزارة المالية وهو جزء من سجالت دارته من قبل البنك المركزي العراقيالبنكي للصندوق يتم ا
  .لبنك المركزي العراقي باالخاصةالحسابات 

  
 بين أرصدة موجودات الصندوق وأرصدة  يحتاج الى تسوية، هناك فرق2005 األول كانون 31كما في 

ا الفرق ال هذ. دوالر أمريكي مليون 104المطلوبات ذات العالقة في سجالت البنك المركزي العراقي بقيمة 
 المالية تم إعدادها مباشرة من يؤثر على بيان المقبوضات والمدفوعات للصندوق، حيث أن هذه البيانات 

 للبنك المركزي محاسبيةسجالت الال الفدرالي في نيويورك من دون اي تسوية مع بنك االحتياطيكشوفات 
  .العراقي

 
 التوصية

  
ت تحتوي على توثيق كامل وشامل يبين كافة معامالت نوصي بضرورة الحفاظ وبصورة مستقلة على سجال

هذه السجالت يجب ان تتم تسويتها مع سجالت الدائرة المالية بالبنك المركزي العراقي، الكشوفات . الصندوق
 رة دورية ومنتظمة ويجب متابعة نيويورك وسجالت وزارة المالية بصواالحتياطي الفدرالي فيبنكية للبنك ال

  .وجودة ماختالفاتأي 
  

  .السجالت المحاسبية البيانات المالية للصندوق مباشرة من عدادإيجب 
  

 مليون دوالر أمريكي بين أرصدة الموجودات 104البالغ ى ذلك، نوصي بضرورة تسوية الفرق إضافة ال
  .الخاصة بالصندوق وأرصدة المطلوبات ذات العالقة في سجالت البنك المركزي العراقي
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  ات السابقة للمدققين التوصي تطبيق.8
  

 المالحظة
  

الرقابة ن امن خالل عملية التدقيق والدراسة للحساب الجاري للصندوق ولنظام الرقابة الداخلي، الحظنا ان ديو
 اإلداريةالجهات المعنية وطلب منها تحسين نقاط الضعف المسجلة في الرسالة المالية عمل على متابعة 

  .  السابقينللمدققين
  

تنفيذ  ووزارة المالية من أجل متابعة و خطة عمل من قبل البنك المركزي العراقيإعداديتم   لممع ذلك،
 . التدقيق السابقةمالحظاتتوصيات 

  
 التوصية

  
لضمان ان الصندوق قد  نظام الرقابة الداخلي وهيكليةإن كل توصيات التدقيق السابقة أصدرت من أجل تقوية 

  . عمليات المحاسبة والتقارير المكتوبة الصادرةأخذ بعين االعتبار ضرورة صحة ودقة 
  

 من عملية التدقيق السابقة والحالية ضروري اإلداريةنحن نعتقد بأن المتابعة المنتظمة والتنفيذ الكامل للرسائل 
  .جدا من أجل الحفاظ على نظام رقابة داخلي ومحاسبي صحيح ودقيق للصندوق

  
  .يات في الرسائل اإلدارية للسنة السابقة وللفترة الحاليةكافة التوصولة عن نوصي بتشكيل لجنة مسؤ
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  الجدول الزمني للبيانات المالية  .9
  

 المالحظة
  
ستة  تنص على ان البيانات المالية يجب ان تصدر خالل ن معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع العامإ

ن فائدة البيانات ا. تا هذه البيانخدمينلمستأشهر من نهاية السنة من أجل الحصول على معلومات مرحلية 
ان العوامل الحالية .  التقريرإصدار لم تتوفر للمستخدمين خالل فترة زمنية معقولة بعد تاريخ إذاالمالية تبطل 

  . بشكل دوري ومنتظمت البياناإعداد تعتبر سببا كافيا لعدم الالصندوق عمليات مثل التعقيد في 
  

 من نهاية الفترة، حيث ان الصندوق ال ة للصندوق تم تحضيرها بعد مدة ستة أشهرنات الماليان البياالحظنا 
  . المحاسبية الدوريةعداد التقاريرإ لضمان يعمل على إغالق الحسابات

 
  التوصية

  
 البيانات المالية إصدارمكانية انات المالية والتي سوف تعزز من اغالق البيإتباع عملية نوصي وزارة المالية با

والذي سيؤدي إلى إصدار البيانات المالية .  الفترةانتهاء المقبوض والمدفوع خالل شهر واحد من تاريخ للنقد
  . بعد فترة زمنية قصيرةاإلدارةالمدققة من قبل 
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  النظام المحاسبة. 10
  

  المالحظة
  

تسع عراقية قد اجم ونشاطات الحكومة الإن ح.  المحاسبية الحالي قبل عدة سنواتواإلجراءاتلقد أسس النظام 
  . بتكار التقنيات الحديثةابصورة كبيرة خالل السنين القليلة المنصرمة، إضافة الى 

ال ورقابة داخلية ودارية إ يتضمن نظام معلومات  المحاسبة البإجراءاتان النظام الحالي الموجود المتعلق 
رنة مع التقنيات والممارسات الحديثة  مقاالنظام قديم  حجم وهيكلية الصندوق الحالية، ويعتبر هذايتوافق مع
  . المتبعة

  
لذلك .  الماليةلألقسام لقد علمنا ان الحكومة العراقية تطبق حاليا تغيرات كاملة في نظام المحاسبة االلكتروني 

 .  في عملية التطوير وتطبيق االنظمة أكبروأولوية عمليات الصندوق أهمية إعطاءيجب 
  

 التوصية
  

 مراجعة كاملة لعمليات المحاسبة ولنظام الرقابة الداخلية المتعلقة بالصندوق، وزارة نوصي بضرورة تنفيذ
 والوزارات ذات العالقة من أجل تحسين كفاءة SOMOتسويق النفط شركة المالية، البنك المركزي العراقي و

  . المتبعة وزيادة فعالية الرقابة الداخليةاإلجراءات
  

  :يلي ما األقليجب ان تتضمن هذه المراجعة على 
  
  وتطبيقهاإتباعها الواجب اإلجراءاتدليل يشرح السياسات و  -
عامالت  المالية التي تعمل على مراجعة ملألقسامجراءات مراقبة على االختبارات والقطاعات األخرى إ -

 .الدوائر
 .جراءات التوثيق وحفظ الملفات المتبعة في الدائرة المالية إمراجعة  -
 . العاملة بالرقابة الداخليةاألقساممراجعة نظام  -
 .ة ربط هذا النظام إلكترونياً مع دائرة الرقابة الداخلي-
  . إتباع تلك الموازنة المحضرةمتابعة تطبيق لية تعمل على متابعة عمليات تحضير الموازنة وآتأسيس  -
  

ونظام المعلومات ) MIS(إلدارية وفقا لذلك، يمكن عمل آلية ربط بين التقارير المحاسبية مع نظام المعلومات ا
  .حسب ما هو مذكور أعالهوذلك المالية 
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 دليل اإلجراءات والسياسات. 11
 

 المالحظة
  

وزارة المالية .  محاسبية رسمية تغطي كافة مجاالت عملياتهوإجراءاتالحظنا أن الصندوق ال يمتلك سياسات 
 ،مع ذلك. نجاز مهام معينةاتباعها عند لواجب ا ااإلجراءاتتصدر وبصورة منتظمة توجيهات محاسبية تبين 

 كمالها كما أن هذه التوجيهات لم يتم ا. قهذه التوجيهات ال تغطي كافة جوانب العمل الوظيفية للصندوفان 
 .قبل الموظفينستخدامها بسهولة من ا  ليتمجراءات والسياسات المحاسبيةبحيث تمثل دليل شامل لإل

  
 التوصية

  
تغطية كافة العمليات واألنشطة المالية لجراءات والسياسات المحاسبية  شامل لإلير دليل نوصي بضرورة تطو

  .لصندوق لواإلدارية 
  

 ولضمان أهليته في تزويد كافة باستمرارهذا الدليل يجب ان يتم مراجعته بصورة دورية لضمان تحديثه 
  .لصندوق الضرورية لواإلدارية المحاسبية واإلرشاداتالتوجيهات 

  
 تطبيق وتنفيذ  من أجل التأكد مناإلدارةتباع إجراءات رقابية مفصلة من قبل اإلضافة إلى ذلك، يجب اب

  . الموجودة في الدليلواإلجراءاتصحيح للسياسات 
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   بالنيابة عن الوزارات العراقيةخطابات االعتمادإصدار  .12
  

  المالحظة
  

ن الوزارات العراقية وبعض المؤسسات الحكومية ستفاد الصندوق من إيداعات المبالغ بالنيابة عاسابقا 
 قبل الصندوق التي يتم إدارتها من ذي كان من خالل األرصدة البنكية  الإن النقد المقبوض والمدفوع. األخرى

 وتم إغالق 2005ان يس قد توقفت خالل شهر ناإليداعاتمع ذلك، فإن هذه . للنقد المقبوض والمدفوع
  .القةالحسابات البنكية ذات الع

  
 الى الحساب الجاري لوزارة المالية في البنك المركزي األموال ذات العالقة على تحويل تالوزاراحاليا تعمل 

.  الفدرالي في نيويوركاالحتياطي عن طريق أرصدة الصندوق في بنك خطاب االعتمادالعراقي ويتم فتح 
  .ق مع أموال وزارة المالية أموال الصندون هذه التعامالت سوف تؤدي الى تداخلنحن نعتقد ا

  
 لخطابات اعتماد ، تم دفع مبالغ 2005 األول كانون 31 الى 2005 تموز 1ونتيجة لذلك، خالل الفترة من 

ستلمت اوبالمقابل . مريكيألف دوالر أ 231,047 معينة غير مشمولة في موازنة الصندوق بمبلغ تلوزارا
 دوالر أمريكي من قبل هذه الوزارات من أجل تمويل لفأ 272,958 بمبلغوزارة المالية دفعات مقدمه 

  .تم أيداع هذا المبلغ في حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي وخطابات االعتماد الخاصة بهادفعات 
  

 التوصية
  

  . بنك التجارة العراقي مباشرة لدىخطابات االعتمادنوصي بأن تقوم الوزارات بفتح 
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  ادخطابات االعتمكشوفات  .13
  

 المالحظة
  

 من إشعارستلم اي ي ال البنك المركزي للنقد المدفوع، الحظنا ان خطابات االعتمادخالل عملية التدقيق على 
  . أو للمبلغ المحول الى البنك المراسلخطابات االعتمادبنك التجارة العراقي لتنفيذ 

  
 الخاصة بالصندوق لدى ت االعتمادخطابان وزارة المالية لم تسجل اي من تعامالت باإلضافة إلى ذلك، فا

  .البنك المراسل
  

  التوصية
 

ي معامالت أخرى ذات عالقة أو أ خطابات االعتمادشعارات تنفيذ  ااستالمتابع  بأن يالبنك المركزي نوصي 
  .مثل الفائدة المكتسبة من النقد المتاح غير المستغل من نقد االعتمادات

  
للنقد المتاح غير المستغل المحول الى البنوك المراسلة من قبل بنك سجالت كاملة ب  الصندوقفظتح يجب ان ي

جزء من  ذات العالقة، حيث يعتبر هذا النقد المتاح غير المستغل األخرىالتجارة العراقي ولكل التعامالت 
  . دفعها الى الموردينموجودات الصندوق لحين
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  درالي في نيويورك الفاالحتياطيلعراق في بنك لتنمية الحسابات صندوق . 14
  

  المالحظة
  

 الفدرالي في نيويورك االحتياطي من بنك تأييدخالل عملية التدقيق على الصندوق، حصلنا على كتاب 
ئتالف المؤقتة دارة سلطة االإبعض هذه الحسابات تم فتحها بموجب رسائل من . حسابات البنكية للصندوقلل

 الصندوق وهي معنونة -صالح البنك المركزي العراقي هذه الحسابات ل. 2003 تشرين الثاني 28بتاريخ 
  :ومرقمة كما يلي

  
  021080782 حساب رقم -  أموال مستلمة من حساب الرافدين -
  021080795 حساب رقم - أموال مستلمة من حساب الرشيد -
  021080779 حساب رقم – SOMOتسويق النفط شركة أموال مستلمة من حساب  -
  

و وزارة المالية معلومات كافية حول هذه الحسابات ولم يتم تزويدنا أركزي العراقي  لدي البنك الملم يكن
  .بتفاصيل أو مصادر هذه المبالغ وحركاتها

  
  .علمنا الحقا أنه سيتم العمل على تحويل ارصدة تلك الحسابات الى حساب الصندوق الرئيسي

  
 التوصية

  
 كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بالحصول على نوصي كل من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية

  .وتحضير تسويات دورية ومنتظمةفي نيويورك  الفدرالي بنك االحتياطيبالصندوق في 
  

 معلومات كاملة عن جميع  الى ذلك فإن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي يجب ان يوجد لديهمباإلضافة
  .حسابات وأرصدة الصندوق

  
إن الحسابات والمعامالت المذكورة أعاله يجب ان تسجل من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة المالية 

  .لصندوقاكجزء من سجالت حسابات 
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  متابعة موازنة الوزارات .15
  

 المالحظة
  

ات ذات المبلغ اإلجمالي للموازنة المصادق علية لصالح الوزارعلى  موافقتها إرسالتعمل وزارة المالية على 
 باإلضافة إلى ذلك إن  حيث اليتم مراقبة الموازنة بشكل يومي،العالقة بدون تحديد المبالغ المتبقية من الموازنة

تسجيل البيانات ومن نظام متابعة الموازنة في البنك المركزي العراقي يعتمد على نظام يدوي غير رسمي ل
  . مع سجالت وزارة الماليةدون عمل تسويات شهرية

  
 وصيةالت
  

 يومي على الموازنة لمنع أو يجب على كل من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي عمل نظام مراقبة
وباإلضافة إلى ذلك، فإن طلبات الدفع التي تتجاوز قيمة الموازنة تشير .  طلبات دفع تتجاوز الموازنةاكتشاف

من الصندوق، وذلك من أجل تحديد الرصيد سحوباتها بقيمة ة يإلى أن بعض الوزارات ال تحتفظ بسجالت كاف
دارة نشاطات الوزارة المستقبلية باالعتماد إتحضير خطة عمل فعالة وو متبقي من الموازنة والقابل للصرفال

 .على المبالغ المتوفرة
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  تشفير البياناتسرية و .16
  

 المالحظة
  

لنفط تم إرسالها من قبل قسم تصدير النفط خالل عملية التدقيق الحظنا ان عدد من الدفعات المطلوبة لتصدير ا
  . العامفي البنك المركزي العراقي إلى البنوك المراسلة عن طريق البريد االلكتروني

  
العام ال يشتمل على األمن أو هذا قد يؤدي إلى فقدان سرية هذه البيانات بالخصوص أن البريد االلكتروني 

  .هذه المراسالتل التشفير الالزم
  

 التوصية
  

ستخدام نظام البريد  امن أجل ضمان سرية هذه البيانات نوصي بضرورة تشفير كافة المراسالت من خالل
  . للبنكSWIFT عن طريق استخدام عنوان البريد أومن للبنك المركزي العراقي اآل
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  احتساب فائدة االستثمارات الليلية واستثمار سندات الخزينة .17
 

  المالحظة
 

عادة احتساب قيمة إي البنك المركزي العراقي الحظنا ان دائرة االستثمار ال تعمل على خالل عملية التدقيق ف
 الليلية واستثمار سندات الخزينة التابعة للصندوق، في بعض الحاالت القليلة عندما يتم االستثماراتالفائدة من 

  . عادة حسابها ال يتم توثيقها أو مراجعتها من قبل الموظف المشرفإ
  

  التوصية
 

حتساب كافة الفوائد المقبوضة من أي مصدر باالعتماد على اتفاقية االستثمار وتوقيعها انوصي بأن يتم إعادة 
  .من قبل الشخص المخول
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  التقارير للمبالغ المستردة والمسترجعة إعداد .18
 

  المالحظة
  

الحظنا ان بعض المبالغ خالل عملية تدقيق البيانات المالية للصندوق في سجالت البنك المركزي العراقي، 
 وجد مستندات مؤيدة لها ت ال الفدرالي في نيويورك،بنك االحتياطيفي المستردة والمستلمة عن طريق الحساب 

 التامينات ئد على االعتمادات المستندية، الفواإلغاءبصورة عامة المبالغ المستردة من .  الحوالة البنكيةباستثناء
  .ن المبلغ المطلوبزيادة في التمويل عوال النقدية

  
إضافة إلى ذلك، فان هذه المبالغ المستردة موجودة في بيان المقبوضات والمدفوعات للصندوق ضمن بند 

 ذات ات الى أن المبالغ المستردة تم تسجيلها كإيرادات بدالً من ان يتم تسجيلها كمدفوعباإلضافة. يراداتإلا
  . حسابات المقبوضات والمدفوعات إلى تضخمالتالي أدىبالعالقة في نفس الفترة، و

  
  

  التوصية
  

نوصي بأن يتم التأكد من كافة المبالغ المستردة لضمان معرفة سبب االسترداد من أجل تصنيف هذه المبالغ 
ن هذه المبالغ يجب ان تسجل مقابل المبالغ المدفوعة ذات العالقة في نفس  الى ذلك، فاباإلضافة. كما ينبغي

  .رض عادل للبيانات الماليةالفترة من أجل ضمان ع
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   وزارة الماليةالبيانات المؤيدة لمصادقات .19
  

  المالحظة
  

  الفدرالي في نيويوركبنك االحتياطيخالل عملية التدقيق الحظنا انه تم تحويل مبلغ من حساب الصندوق في 
 بمبلغ، و2005وز  تم17بتاريخ ) 2005/63معاملة رقم (الى حساب البنك المركزي العراقي في نفس البنك 

 وزارة دوالر أمريكي، ومن خالل مراجعتنا للمستندات المؤيدة لم نتمكن من العثور على موافقة 1.032.050
 للشركة العامة لمستنديا العراقي لإليفاء باالعتماد يل كدفعة مقدمة الى بنك التجارةالمالية على هذا التحو

  .للزيوت النباتية
  

  التوصية
  

 من حساب الصندوق، كما أن التسديد المذكور أعاله يجب رة المالية على كافة المدفوعاتق وزايجب ان تواف
  . التسديد للصندوقإجراءاتأن يكون موافق علية من قبل وزارة المالية بموجب 
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  تحضير الموازنة .20
  

  المالحظة
  

لموازنة ال يشير الى موازنة  المتبعة من قبل قسم الموازنة، الحظنا ان قسم الإلجراءاتخالل عملية مراجعتنا 
 الى طريقة إبرامها من أجل التوصل إلى األعداد الصحيح أوالسنة السابقة والنفقات الفعلية والتعهدات المبرمة 

  .للموازنة من قبل الدوائر الحكومية المتنوعة
  

 لبنود األقسام احتياجاتفعال للموازنة المعدة من الدوائر الحكومية المتنوعة وعملية تحديد ان عملية التقييم ال
 األقسام متوافقة مع نشاطاتها ومع نفقات احتياجات المختلفة يعتبر عملية سيطرة رئيسية لضمان أن اإلنفاق

  .السنوات السابقة ومع الخطط للسنة القادمة
  

  التوصية
  

ئرة المالية  للدوائر الملتزمة من قبل قسم الموازنة تعتبر جزء مهم من نشاطات الداالموازنةإن مراجعة 
دارة الصندوق يجب ان تعمل على إوفقا لذلك، نحن نعتقد أن . المتعلقة بمتابعة ومالحظة النفقات الحكومية

جراءات سيطرة إتقديم عناية خاصة لعملية تحضير ومراجعة الموازنة من قبل قسم الموازنة لضمان وجود 
  .كافية خالل عملية إعداد الموازنة

  
  :يلي ماعداد ومتابعة الموازنة يجب ان يتضمن وليس حصراً إسلوب الحديث في ن األا
  

 المختلفة والتي تعمل على األقسام المتبعة من قبل اإلجراءاتقسم الموازنة يجب ان يعمل على متابعة ومراقبة 
 ثم يعمل قسم الموازنة على التأكد من ان كافة الضوابط تم تطبيقها من. تحضير الموازنة السنوية الخاصة بها

 الوقت المصروف من قبل قسم لية تحضير الموازنة، بالتالي سييخفضقبل الدوائر المختلفة من أجل تيسير عم
 .الموازنة على مراجعة هذه الموازنات

 
هذه .  المختلفةاإلنفاق من أجل معرفة التنقالت التي تجري بين فصول إجراءاتيجب أن يعد قسم الموازنة 

 التي تجاوزت حدود الموازنة في اي قسم محدد اإلنفاقزنة من معرفة بنود المعلومات سوف تمكن قسم الموا
 .للسنة السابقة وبالتالي يتم استخدامها لتمويل النفقات لمصروفات أخرى غير موافق عليها

 
 وحجمها من أجل تأسيس األقسام ذات العالقة بنشاطات افة الدوائريجب أن يعد قسم الموازنة قاعدة بيانات لك

إن قاعدة البيانات هذه سوف تمكن قسم . لكل بند من بنود اإلنفاق باالعتماد على حجم كل دائرةمعيار 
 والتحقق من اي انحراف في المعايير اإلنفاقاألداء لبنود ) شهريا مثال(الموازنة من المتابعة وبشكل دوري 

 الفرص من أجل أوالمخاطر كما أن قاعدة البيانات هذه ستمكن قسم الموازنة من معرفة وتحديد . المطبقة
 .توفير النفقات
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 باإلضافةإن مراجعة قسم الموازنة لموازنات الدوائر يجب أن يتضمن مقارنات بين موازنة السنوات السابقة 
 التي األخرىإن هذه المراجعة ستبين التغيرات الرئيسية وبعض األمور . الى النفقات الحقيقية لهذه الدوائر

 . فوريااتتطلب انتباه
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   وزارة الماليةرة من قبل المؤسسات األميركية لدىكشف بالعقود المدا .21
  

  المالحظة
  

ان طلب . األميركيةخالل عملية التدقيق لم نستلم اي كشف لمراقبة أعمال الحساب الفرعي للمؤسسات 
، لم يكن هناك ميركية مقابل عقود يتم تنفيذها لصالح حكومة العراقمؤسسات األل من قبل اهإصدارالدفعات تم 

ه المبالغ ضمن بنود العقد جهة مراقبة مسؤولة تعمل على التأكيد من صحة هذه الدفعات والـتأكد من ان هذ
  .د من عدم دفع المبلغ بشكل متكرروالتأك

  
  التوصية

  
  : نوصي بأن تقوم وزارة المالية بما يلي

 .فحص وتدقيق كافة الدفعات -
 .دمات من قبل الوزارة المعنية الخأو البضائع استالمالتأكد من  -
 .التأكد من أن الدفعات تم تسجيلها بصورة صحيحة من قبل الوزارة المعنية -
 . الفدرالي في نيويوركاالحتياطيتسوية المبلغ المدفوع مع سجالت البنك المركزي العراقي وبنك  -
 .التأكد من أن الدفعات ضمن شروط العقد -
 .لين تم ختمها بختم مدفوعة لتجنب حدوث دفعات متكررة لنفس الفاتورةالتأكد من ان فواتير المقاو -
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  خطابات االعتماد مقابل لغير المستغالفائدة المدفوعة للنقد المتاح . 22
  

  المالحظة
  

بالغ المودعة خالل عملية التدقيق للمقبوضات، الحظنا ان دفعات الفائدة المستلمة من جي بي مورغان للم
 المدفوعة تم تسجيله بينما لم يتم توثيق مصدر الدفعات في البيان الشهري ابات االعتمادخط مقابل كتامينات

 الفائدة لضمان صحتها احتساب الى ذلك لم يتم باإلضافة. للصندوق والمعد من قبل البنك المركزي العراقي
  .ودقتها

  
   التوصية

  
 العراقي، البنوك المراسلة ة مع بنك التجارةمالية بالمتابعنوصي بأن يقوم البنك المركزي العراقي ووزارة ال

 الفائدة الناتجة من النقد واحتساب في الوقت المناسب خطابات االعتمادوالوزارات المستفيدة لضمان تنفيذ 
ن الكشوفات وكتب التأييد للبنك يجب ان يتم الحصول عليها  إلى ذلك فاباإلضافة. لوغير المستغالمتاح 

  .نتظمة من أجل دعم هذه التعامالتوتسويتها بصورة زمنية م
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  العقود التي يتم إدارتها من قبل المؤسسات األمريكية
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  تزامات التعاقدية لاال .23
  

  مالحظة
  

 والموقعة لتزامات التعاقدية غير المكتملةاالبقاعدة بيانات كاملة تبين  لم تحتفظ األمريكيةالحظنا ان المؤسسات 
  .المؤقتة السابقةئتالف من قبل سلطة اال

  
 جداول من قاعدة البيانات تظهر استلمنا، 2005 األول كانون 31خالل عملية التدقيق للفترة المنتهية في 

، تاريخ االنتهاء،  الممنوحمثل رقم العقد، اسم المتعاقد، شرح للبنود، التاريخ( معلومات مفصلة عن العقود 
من ) أخرى المبالغ المتبقية، حالة العقد، الوزارة المعنية ومعلومات تاريخ التسليم، قيمة العقد، المبلغ المدفوع،

  : لبعض العقود الحظنا ما يليفحصناخالل 
  

 ) DFI 1ID41521315العقد الرقم ( بصورة خاطئة في قاعدة البيانات إدخالهاعقود تم قيمة 
-DFI4ID4 و DABV01-04-C-0009العقود المرقمة(منجزة ال تزال تظهر مبالغ غير مدفوعة عقود 

07-1-0010 (  
  )DACA78-03-D-0004العقد المرقم (نجاز قديم ال تزال تظهر كعقود نافذة إعقود ذات تاريخ 

  
 صحة المعلومات الخاصة بالعقود أو رصيد أو من ضمان اكتمال األمريكيةونتيجةً لذلك لم تتمكن المؤسسات 

  . التعاقدية الموجود في قاعدة البياناتااللتزامات
 
  توصيةال
  

 من الصندوق يجب أن تتأكد من أن قاعدة الممولة المسؤولة عن إدارة وإنهاء العقود األميركيةإن المؤسسات 
. ئتالف المؤقتة السابقةالبيانات تحتوي على كافة العقود الممولة من الصندوق والموقعة من قبل سلطة اال

انات يجب أن تتوافق مع ملفات العقود كما أن دفعات ن قيمة العقود المسجلة في قاعدة البيإلى ذلك فإضافة باإل
  . العقود يجب ان تتوافق مع فواتير الموردين

  
.  من الصندوق وطلبات االحتياجاتممولهو يجب ان تبين كافة االلتزامات التي ال تزال عالقة USACEن إ

 ومناقشة الحلول USACE يجب ان تطابق هذه االلتزامات مع األميركيةن المؤسسات  الى ذلك فاباإلضافة
  .المطروحة الخاصة بهذه االلتزامات المتفق عليها مع حكومة العراق

  
 وصحة كافة المعلومات إتمامجراء مراجعة كاملة للمعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لضمان يجب ا

  الموجودة 
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  تحقيقات المؤسسات األمريكية  .24
  

  المالحظة
  

 من الصندوق الممولةة لم تحتفظ بقائمة بكافة التحقيقات المقامة على العقود الحظنا ان المؤسسات األمريكي
  . عن األنفاق من الصندوقلينوالمسؤ األشخاصوعلى 

  
   التوصية

  
ميركية االحتفاظ بقائمة مكتملة ومركزية بكافة التحقيقات ونتائج تلك التحقيقات، وذلك يجب على المؤسسات األ

م المؤسسات األمريكية للصندوق والتقييم الزمني للمطلوبات المحتملة على ستخدااشفافية من أجل تحسين 
  .يجب ان تتم تزويد هذه القائمة إلى حكومة العراق و المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف. الصندوق



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صندوق التنمية للعراق 
  رسالة اإلدارة إلى صندوق التنمية للعراق

 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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   العقودملفات .25
  

  المالحظة
  

لتي من المفترض أن تكون في بعض النماذج ا العقود ال تحتوي على نسخة من العقد وملفاتالحظنا انه بعض 
 CERP DFI 82 A: كمثال على ذلك(  .لمةت العمل والمواد المسعلى تبين التطور الحاصل الملف والتي

40200031 ( 
  

  التوصية
  

ميركية على ضمان وجود كافة الوثائق الضرورية والمحدثة المرفقة مع العقود يجب ان تعمل المؤسسات األ
  . والدقيقة للعقود ومراقبة أداء الخدمات والبضائع المستلمة من الموردينوأن تضمن المراقبة الصحيحة



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صندوق التنمية للعراق 
  رسالة اإلدارة إلى صندوق التنمية للعراق

 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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  حالة العقود  .26
 

 المالحظة
  

 منفذة ولكن الزال أو مغلقة أنهاالحظنا أن بعض العقود ذات حاالت غير واضحة حيث ان بعض العقود تبدو 
 11 عقد مغلقة، 308قد تحت التنفيذ،  ع80( هناك أرصدة معلقة لهذه العقود، إن العقود على النحو التالي 

  .DABV01-04-C-0009 and DFI4ID4-07-1-0010كمثال على ذلك ) عقد ملغي وعقد واحد منفذ
  

 التوصية
  

ميركية المسؤولة يجب ان تراجع قاعدة البيانات الخاصة بالعقود وأن تعمل على تحديث حالة إن المؤسسات األ
يجب ان تمتلك . لكل عقد ومتابعة كافة المعلومات األخرى المهمة، عملية الدفعات باستمرارهذه العقود 
ميركية معلومات كافية عن كل حالة عقد من أجل ضمان عملية متابعة كافة البيانات وأن المؤسسات األ

  .المعلومات تمت بالطريقة الصحيحة
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 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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  عقود جديدة مضافة خالل المدة .27
  

  مالحظة
  

 عقد في 5000 تمثل ا عقود جديدة الى قاعدة بياناتهإضافتمريكية  ان المؤسسات األ2005الحظنا خالل 
 . أغلبية هذه العقود مغلقة. وثائق الدفعات التابعة لهذه العقودبعض كركوك مرفقة معها 

  
باإلضافة إلى ذلك، إن المؤسسات األميركية في حالة بحث مستمر لمزيد من العقود ومؤخراً تم إيجاد بعض 

ن قاعدة البيانات التابعة للمؤسسات األمريكية يتم لذلك، فا. توريا بالقرب من المطارالعقود في معسكر فك
 . وهي غير مكتملةتحديثها باستمرار

  
 التوصية

  
ميركية مراجعة وتحديث قاعدة البيانات للعقود وكذلك تحديث حالة هذه العقود من يجب على المؤسسات األ

ميركية يجب أن تمتلك  الى ذلك فان المؤسسات األباإلضافة .حيث القيمة والدفعات ومعلومات أخرى مهمة
 الموافقات لضمان ان كافة البيانات يتم إعطاءجراءات موثقة بطريقة إدخال المعلومات وطريقة إسياسات و

  . وحفظها بطريقة صحيحةإدخالها
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  رسالة اإلدارة إلى صندوق التنمية للعراق

 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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 منة آغير وقاعدة بيانات بسيطة  .28
 

  المالحظة
 

 للدخول امتياز بها أي دوال يوجمستخدمة من قبل قسم التعاقد بسيطة جدا الحظنا أن قاعدة بيانات العقود ال
 تغيير اي أو إضافة موظف في قسم التعاقد يمكن ان يدخل الى قاعدة البيانات ويعمل على أيحيث ان 

 . مباشرإشراف أومعلومات من دون اي مراقبة 
  

  التوصية
 

لى قاعدة بيانات العقود وهذا سوف يضمن إالدخول  امتيازيجب أن تطور المؤسسات األمريكية نظام يحدد 
  .سالمة وحماية أفضل للمعلومات ويحسن الرقابة الداخلية لقاعدة بيانات العقود
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 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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  الموردينال يوجد تسوية لكشوفات حساب  .29
 

  المالحظة 
 

ية وكشوفات ميركية ال يعمل على تسوية أرصدة المؤسسات األمريكالحظنا أن مكتب التعاقد في المؤسسات األ
  .دين بشكل منتظم ودوريرالحسابات الخاصة بالمو

  
 لبعض حركات الموردين والتي لن يتم التعرف عليها وتعديلها محاسبيةهذا سوف يؤدي الى حدوث أخطاء 

  .في الوقت الزمني المحدد لذلك
  

كرار عملية هذه األخطاء قد تتضمن ضعف ترحيل الفواتير من قبل المورد أو من قبل قسم المحاسبة، ت
 خالل فترة استالمها المورد عن بضائع لم تستلم أو بضائع تم  فواتير مقدمة مناستالمالترحيل لنفس الفاتورة، 

  . الحقااحساباتهزمنية واحدة ولكن يتم تصنيف 
  

  التوصية
  

نوصي بأن تقوم المؤسسات األميركية بعمل تسويات لكافة كشوفات الحساب الخاصة بالموردين وسجالت 
جراءات رقابة داخلية إ الممكن حدوثها وضمان األخطاء من أجل تقليل ميركية على أساس منتظمالمؤسسات األ

  .أفضل من أجل حماية ممتلكات حكومة العراق
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 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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  صحيحة غير إغالق عمليات .30
 

 المالحظة
  

ضرورية تم تسجيلها كما  الفترة لضمان أن كافة مستحقات الدفع الانتهاءلقد طلبنا كافة الفواتير المدفوعة بعد 
 تم إبالغنا ان هناك بعض الفواتير التي لم يتم حسابها خالل الفترة ،لكن. 2005 األول كانون 31في 

  .كتمال المعلومات المقدمة الى مكتب المدفوعاتا مالصحيحة بسبب عد
  

 األول كانون 31 في  كمااللتزاماتتكون غير صحيحة ورصيد ا للفترة قد المحاسبيةنتيجةً لذلك، إن السجالت 
  .كون ذو قيمة أقل قد ي2005

  
 2005 حزيران 30 التعاقدية كما في لاللتزاماتضافةً إلى ذلك ال يوجد اي عملية تدقيق لألرصدة النهائية إ
 .2005 األول كانون 31و
  

 التوصية
  

 أجل تحسين ميركية على إغالق فترات إصدار التقارير بشكل صحيح وذلك مننوصي أن تعمل المؤسسات األ
  .جراءات عرض البيانات الماليةإ واإلدارةسيطرة 
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 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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  بعض المدفوعات ال تحتوي على فواتير الموردين  .31
 

 المالحظة
  

 فواتير من الموردين عن عمليات الشراء كما في أمر الشراء المرقم ميركية لم تستلمالحظنا أن المؤسسات األ
وبعد مناقشة الموضوع مع مكتب . الر أمريكي دو8.162.361 مبلغ ب2005 آب 20 بتاريخ 2375

  . بدال من فاتورة الموردفاتورة من وحدة المهندسين في الجيش األمريكي استالمالمدفوعات تبين انه تم 
  

حتمالية حدوث األخطاء اان السماح بدفع النفقات من غير مراجعة صحيحة للوثائق المؤيدة سوف يزيد من 
  .ير معتمدةيد من حدوث عمليات شراء غويز

  
 التوصية

  
 الحصول على األقلعلى   على الفواتير األصلية من الموردين اوميركيةل المؤسسات األنوصي بأن تحص

  .استثناءنسخ طبق األصلية من ملفات العقود قبل دفع أي مبالغ لمستحقيها ومن دون 
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 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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  العراقيةاستالم تقارير غير موقعة من قبل ممثلين من الحكومة  .32
  

  حظةالمال
 

 الخدمات أواألميركية تستخدم استمارة رسمية من أجل ضمان استالم وفحص المواد المستلمة إن المؤسسات 
 من قبل أو تكن موقعة من قبل ممثلين من الحكومة العراقية مع ذلك الحظنا ان هذه االستمارة لم. المستلمة

  . الوزارة المستفيدة
  

  التوصية
 

كية بإبالغ ممثلين الحكومة العراقية حول التطور الحاصل في العقود ميرنوصي بأن تقوم المؤسسات األ
ميركية قد تم الموافقة عليها المبرمة من أجل ضمان ان كافة العقود والخدمات المدارة من قبل المؤسسات األ

  .بصورة صحيحة من قبل الحكومة العراقية
  

كثر عن المشاريع المقامة لصالح الوزارات  سوف يساعد الحكومة العراقية لمعرفة معلومات أاإلجراءوهذا 
  .العراقية
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 2005 كانون األول 31 لغاية 2005 تموز 1للفترة من 
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  .لقيمة النقدية في الصندوق والمدفوع من الخزنة ال حدود .33
 

  المالحظة
 
 المدفوعات أوها حد أعلى للمبالغ الموجودة في الصندوق النقدي يحظنا أن المؤسسات األميركية ال يوجد لدال

 .الموجودة في الخزنة النقدية
  
جراءها خالل هذه الفترة، مثال على ذلك، دفعة إد تعامالت ذات مدفوعات نقدية عالية القيمة تم حظنا وجوال

  .2005 أيلول 24 مليون دوالر بتاريخ 32مبلغ بقيمة 
 

  التوصية 
 

على المؤسسات األميركية مراجعة احتياجاتها للنقد وأن تعمل جاهدة على تقليل قيمة الدفعات النقدية المدفوعة 
  .  من الصندوقن والمقاولينللموردي

  
 وثائق مدفوعات غير مختومة بما يفيد الدفع  -43
  

  المالحظة
 

 خالفا او" مدفوعة"الحظنا أن المؤسسات األميركية ال تختم الوثائق المؤيدة للدفعات المرفقة مع مستندات الدفع 
 .فس الفاتورةمكانية تكرار الدفعات لنإلذلك هناك خطر . لذلك لما يؤيد دفع هذه الوثائق

  
  التوصية

 
من أجل تقليل " مدفوعة"ميركية على ضمان ختم كافة الوثائق المؤيدة المدفوعات يجب أن تعمل المؤسسات األ

  . سيطرة أفضل على عملية الدفعإجراءاتخطر تكرار دفع نفس الوثائق ولضمان 
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  الدفعات الكلية للعقد تتجاوز قيمة العقد الفعلية .35
 

 المالحظة
  
قد تجاوزت قيمة العقد الكلي بمبلغ  DABV01-03-C-0027  الرقم التسلسلينا أن الدفعات الكلية للعقدحظال

   . دوالر أمريكي268,980
  

 التوصية
  
كتمال كافة المعلومات الموجودة اتمام مراجعة ملفات وقاعدة البيانات الخاصة بالعقود لضمان صحة وا

  .إلداريةعملية أعداد التحليل والتقارير اولتسهيل 
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  عقود مغلقة ذات أرصدة عالقة  .36
 

 المالحظة
  

 عقد من هذه 232حظنا أنه يوجد ميركية تحتوي على عقود مغلقة، اللقد حصلنا على قائمة من المؤسسات األ
 دوالر 94,087,311جمالي إ مبلغالعقود المغلقة الزال يحتوي على أرصدة مستحقة للموردين والمقاولين ب

  .أمريكي
  

خر ذو أرصدة معلقة تجاوزت قيمة العقد، حيث ان الدفعات الكلية لهذه  عقد ا35نا أيضاً أن هناك والحظ
  . دوالر أمريكي3,614,209جمالي  امبلغالعقود تجاوزت قيمة العقد الكلية ب

  
  . دوالر أمريكي90,473,102المبلغ الصافي لهذه األرصدة العالقة يبلغ 

  
 ان أحد هذه العقود ذو العقود المنفذة، والحظناميركية تحتوي على  األلقد حصلنا على قائمة من المؤسسات

 دوالر 00050, مبلغال يزال به رصيد عالق مستحقة للمورد ب4ID1 FI-15-2- 1315الرقم التسلسلي
  .أمريكي

  
 على العقود الملغية حيث ان رصيد العقد بقيمة صفر،ميركية تحتوي لقد حصلنا على قائمة من المؤسسات األ

 دوالر أمريكي مستحقة للموردين 1,014,778 عقد لديه رصيد عالق بمبلغ 11مع ذلك الحظنا ان 
  .والمقاولين، وأن هناك بعض الدفعات قد تم دفعها فعالً لبعض الموردين

  
 التوصية

  
كتمال كافة المعلومات الموجودة اتمام مراجعة الملفات وقاعدة البيانات الخاصة بالعقود لضمان صحة وا
  .عداد التحليل والتقارير اإلداريةإلتسهيل عملية و
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  عدم الربط بين العقود وسجالت المدفوعات .37
  

 المالحظة
  

 .الحظنا أن قاعدة البيانات للعقود غير مرتبطة مع قاعدة بيانات المدفوعات
  

 التوصية
  

 كافة المعلومات ومن واكتمالة لضمان دقة ينوصي باستخدام نظام متكامل ومترابط كلياً للسجالت المحاسب
  . التي تحصل على العقود ودفعاتهاة التطوراتل على سيطرة إدارية ورقابية لكافأجل الحصو


