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 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

  2005أبريل / نيسان30
 

 )مؤقت( الوسطى –ائد مجموعة دعم المنطقة المشترآة مذآرة لق
 

 )006-05تقرير رقم ( وسط العراق –الرقابة على النقد المزود لجنوب :  الموضوع
 

نقدم تقرير التدقيق هذا لمعلوماتكم واستخدامكم، وقد أجرينا التدقيق حسب الواجبات القانونية الواردة في 
عدل الذي يتطلب إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية  آما هو م106-108القانون العام رقم 

للبرامج والعمليات الممولة بالمبالغ المخصصة، أو التي هي خالفًا لذلك تزود لصندوق إغاثة وإعادة 
 آما هو معدل اتخاذ اإلجراءات من أجل القيادة المستقلة 106-108إعمار العراق، ويتطلب القانون رقم 

دي التوصيات حول السياسات المصممة لتحسين اقتصاد وآفاءة وفاعلية إدارة والموضوعية وتنسيق وتق
 . هذه البرامج والعمليات ومنع واآتشاف الهدر واالحتيال وسوء االستعمال

 
لقد أخذنا في االعتبار مالحظات اإلدارة في مسودة لهذا التقرير عند إعداد التقرير النهائي، وقد تطابقت 

قرير مع المتطلبات ولم تترك مواضيع بدون حل، وعلى ذلك ال داعي المالحظات على هذا الت
 . لمالحظات إضافية

 
إننا نقدر حسن المعاملة للموظفين، ولمزيد من المعلومات حول هذا التقرير يرجى االتصال بالسيد 

                                 mil.mitchell@sigir.jimترونياإللكجيمس بي ميتشيل على العنوان 
 ).ز(، وفيما يتعلق بتوزيع التقرير أنظر ملحق  )703 (428-1100 أو على

 
 التوقيع 

 بوين االبن . ستيوارت دبليو
 المفتش العام

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 Army Navy Drive 
Arlington, Virginia 22202
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 مكتب المفتش العام الخاص
 إلعادة إعمار العراق

 
أبريل / نيسان30                                                                     006-05 رقم تقرير

2005 
 )1-0034 – دي سي بي أيه أيه أف – 2004مشروع رقم دي (

 
  وسط العراق–الرقابة على النقد المزود لجنوب 

 
 ملخص تنفيذي

 
قارير التي تتناول نواحي الرقابة على األموال   إن هذا التقرير هو واحد من سلسلة من الت:مقدمة

المدفوعة في جنوب العراق، ويناقش تقرير التدقيق هذا الرقابة على المدفوعات النقدية لصندوق التنمية 
 الذي يعمل آذلك – الوسطى –للعراق الصادرة من مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 إلى وآالء –) مدير حسابات صندوق التنمية للعراق(عراق مراقبًا لحسابات صندوق التنمية لل/مديرًا
 .  الوسطى في العراق–مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين الموجودين في المنطقة الجنوبية 

 
  آان الهدف العام تحديد ما إذا آان مسؤولوا الدفع في مواقع مختارة في جنوب العراق قد :الهدف

موا بمراقبة وإظهار الحسابات بصورة صحيحة فيما يتعلق بالموجودات امتثلوا لإلرشاد المنطبق وقا
 . النقدية واألموال المنفقة لصندوق التنمية للعراق

 
بصورة دقيقة، ما إذا قام وآالء الصندوق بممارسة الرقابة على الموجودات النقدية وإظهار وقد حددنا، 

املة، وقاموا بإعادة الموجودات النقدية بالشكل حسابات الموجودات النقدية واألموال المدفوعة بصورة آ
المناسب، وحددنا آذلك ما إذا آانت المدفوعات تتفق مع اإلرشاد الذي يبين حدود اإلنفاق واالستخدامات 

 . المسموح بها
 

 الوسطى، –أثناء التدقيق حددنا وجود نواحي قصور في الرقابة على النقد المزود للمنطقة الجنوبية 
ة إلى الحد الذي يتطلب االهتمام الفوري وتقديم التقارير المنفصلة، وقد آانت نواحي القصور وآانت آبير

هذه بالغة جدًا إلى الحد الذي منعنا فيه من تحقيق أهدافنا المبينة، وسيتناول تقرير تدقيق منفصل أهداف 
 . التدقيق األصلية

 
 119.9قابة الكاملة والمسؤولية على حوالي   لم يمارس مكتب مدير صندوق التنمية للعراق الر:النتائج

 الوسطى دعمًا –مليون دوالر من نقد صندوق التنمية للعراق الصادر لوآالء الدفع للمنطقة الجنوبية 
لمشاريع برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية، واستخدمت أساليب خاطئة من قبل مكتب حسابات 

حتفاظ بسجالت دقيقة وإلصدار هذا النقد لوآالء الدفع في صندوق التنمية للعراق إلآمال ومراقبة واال
 الوسطى ولتسديد أرصدة الحسابات النقدية لهؤالء الوآالء، وبالتحديد لم يقم مدير –المنطقة الجنوبية 

 :حسابات صندوق التنمية للعراق بما يلي
 

ومطابقة سجالت لم يلتزم بعملية التسوية للمدفوعات النقدية المستلمة لضمان اآتمال ودقة  •
 . محاسبة النقدية

 . لم يطلب مستندات المحاسبة النقدية لتحديد مبلغ النقود اإلجمالي المزود لعمالء الدفع •
 .لم يوثق بالشكل المناسب التحويالت النقدية بين وآالء الدفع •
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آل لم يراجع المستندات المطلوبة ولم يقم بتسوية الحسابات النقدية لكافة وآالء مستوى القسم  •
 يومًا، آما لم يصدر التعليمات لهؤالء الوآالء لمراجعة المستندات المطلوبة وتسديد 30

 .  يومًا30الحسابات النقدية لوآالء الدفع الميدانيين آل 
 . لم يراجع المستندات المطلوبة في الوقت المناسب •
 . لم يصدر آتب تعيين لجميع األشخاص الذين أوآل لهم نقد •

 
مثل بشكل آامل مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ووآالء الدفع في المنطقة نتيجة لذلك لم يت

 الوسطى لإلرشاد المنطبق، ولم يقوموا بالشكل المناسب بمراقبة األرصدة النقدية لصندوق –الجنوبية 
 –بية التنمية للعراق وبيانها محاسبيًا وتسليمها، آما توصلنا آذلك إلى أن وآالء الدفع في المنطقة الجنو

الوسطى ومدير حسابات صندوق التنمية للعراق ال يستطيعون البيان محاسبيًا بالشكل الصحيح أو تقديم 
 .  مليون دوالر على شكل نقد ومقبوضات96.6المستندات المدعمة لمبلغ يزيد عن 

 
ن   حدد التدقيق نواحي ضعف هام في رقابة اإلدارة من حيث أ:نواحي ضعف هامة في رقابة اإلدارة

 الوسطى لم يمتثلوا بشكل –مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ووآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
آامل لإلرشاد المنطبق، ولم يقوموا بالشكل المناسب بمراقبة الحسابات وبيانها محاسبيًا بصورة صحيحة 

اك ضمان بعدم وقوع احتيال وتسليم الموجودات النقدية لصندوق التنمية للعراق، وتبعًا لذلك لم يكن هن
 . وإهدار وسوء استعمال في إدارة الموجودات النقدية

 
  أثناء التدقيق وجدنا دالئل على احتمال وجود احتيال، وأحلنا هذه :دالئل على احتمال وجود احتيال

 األمور إلى مساعد المفتش العام للتحقيقات، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، حيث
 .اعتبرت هذه اإلجراءات مناسبة

 
 الوسطى بطلب اإلجراءات التالية –  نوصي أن يقوم قائد مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة :التوصيات

 : من مدير حسابات صندوق التنمية للعراق
 

تدقيق وفحص والتحقق من بيانات حسابات الوآيل المسؤول التي يحتفظ بها لتحديد األخطاء  •
 . دقة وعدم االآتمال في البياناتوالحذف وعدم ال

ضمان أنه تم استخدام المستندات الخاصة ببيانات حسابات الوآيل المسؤول لتسجيل آافة  •
 . التحويالت النقدية بين الوآالء والمبلغ اإلجمالي للنقود المزودة لوآالء على مستوى القسم

 . البدء بإجراءات لحل حاالت عدم االمتثال •
آالء الدفع الميدانيين لتقديم المستندات المطلوبة لوآالء مستوى القسم آل إصدار التعليمات لو •

 يومًا وتسوية حساباتهم النقدية وإصدار التعليمات لوآالء مستوى القسم لتقديم المستندات 30
 .  يومًا وتسوية حساباتهم النقدية30المطلوبة لمدير حسابات صندوق التنمية للعراق آل 

حتفاظ بها لجميع وآالء الدفع والتي تشتمل على بيان خاص بالمسؤولية إصدار آتب تعيين واال •
 . المالية

 . تكوين فرق عمل خاصة لحل المسائل القائمة •
 

 الوسطى مع نتائج –  اتفق قائد مجموعة دعم المنطقة المشترآة :مالحظات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 التخاذ اإلجراءات لتصحيح نواحي القصور التي تم وتوصيات التدقيق واتخذ اإلجراءات أو هو في سبيله

 الوسطى مستجيبة بشكل آامل، –اإلبالغ عنها، وآانت مالحظات قائد مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 الوسطى إلجراءاته الفورية والشاملة لتصحيح نواحي القصور –ونحن نشيد بقائد المنطقة المشترآة 

 التقرير من أجل اإلطالع على مناقشة لمالحظات اإلدارة وقسم أنظر قسم النتائج في.  الهامة هذه
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 –مالحظات اإلدارة في التقرير من أجل النص الكامل لمالحظات قائد مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 . الوسطى



 6

 قائمة المحتويات 
 

 ملخص تنفيذي 
 

 مقدمة 
 

 الخلفية 
 الهدف 

 
 النتائج 

 
 ندوق التنمية للعراق الرقابة على المدفوعات النقدية لص

 
 المالحق 

 
 النطاق واألسلوب  )أ 
 األمور الهامة األخرى  )ب 
 أنواع التمويل  )ج 
 مشاآل المستندات في عملية تسوية المقبوضات  )د 
 إبطال تفويض وآالء الدفع آجزء من عملية تسوية المقبوضات  )ه 
 االختصارات  )و 
 توزيع التقرير  )ز 
 أعضاء فريق التدقيق )ح 

 
 مالحظات اإلدارة 

 
    الوسطى -وعة دعم المنطقة المشترآة قائد مجم
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 مقدمة 
 

 الخلفية 
 

إن تقرير التدقيق هذا هو واحد من سلسلة تقارير تتناول الرقابة على المدفوعات النقدية في جنوب 
العراق، ويناقش تقرير التدقيق هذا المدفوعات النقدية لصندوق التنمية للعراق الصادرة عن مراقب 

مراقبًا لحسابات صندوق التنمية / الذي يعمل آذلك مديرًا– الوسطى –لمشترآة مجموعة دعم المنطقة ا
 إلى وآالء الدفع على مستوى القسم ووآالء الدفع –) مدير حسابات صندوق التنمية للعراق(للعراق 

 .  الوسطى في العراق–الميدانيين الموجودين في المنطقة الجنوبية 
 

 2003) أيار( مايو 16 لسلطة االئتالف المؤقتة في 1لالئحة رقم تم إصدار ا: سلطة االئتالف المؤقتة
بموجب سلطتي آمدير لسلطة االئتالف المؤقتة فيما يتعلق "بول بريمر الثالث . من قبل السفير ل

وقوانين واستخدامات ) 2003 (1483بقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بما في ذلك القرار 
 :  لسلطة االئتالف المؤقتة ما يلي1الالئحة رقم بينت ...." .  الحرب 

 
اذ اإلجراءات  تًا من أجل اتخ ومة مؤق تة صالحيات الحك تالف المؤق لطة االئ ارس س تم
ن          روف األم تعادة ظ ك الس ية، وذل رة اإلدارة االنتقال الل فت راق خ ة للع إلدارة الفعال ل

دد ب        ي أن يح عب العراق يها الش تطيع ف روف يس ق ظ تقرار، وخل تقبله  واالس رية مس ح
م       ية للحك ية ومحل ات وطن ة مؤسس تعادة وإقام ود الس ذل الجه ك ب ي ذل ا ف ي، بم السياس

 . التمثيلي وتسهيل االنتعاش االقتصادي وإعادة اإلعمار والتنمية المستمرة
 

) 1483القرار  (1483  أشار قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم :صندوق التنمية للعراق
 إلى إقامة صندوق التنمية للعراق، وأوآل مسؤولية إدارة الصندوق 2003) أيار( مايو 22الصادر في 

 إلى أنه يجب إنفاق أموال صندوق التنمية للعراق حسب 1483لسلطة االئتالف المؤقتة، وأشار القرار 
استخدام توجيهات سلطة االئتالف المؤقتة بالتشاور مع اإلدارة العراقية المؤقتة، وتطلب القرار آذلك 

أموال صندوق التنمية للعراق بأسلوب شفاف لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي وإعادة اإلعمار 
االقتصادي وإصالح البنية التحتية للعراق ونزع السالح المستمر للعراق ولتكاليف اإلدارة المدنية للعراق 

لتنمية للعراق األداة المالية الرئيسية ولألغراض األخرى النافعة للشعب العراقي، وقد آان صندوق ا
لتوجيه اإليراد من مبيعات النفط العراقية المستمرة والنفط الخالي من األعباء مقابل الغذاء، والموجودات 

العراقية المعادة لجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق، وخالل إدارة سلطة االئتالف المؤقتة للعراق إدارة 
 . مؤقتة أموال صندوق التنمية للعراقمراقب سلطة االئتالف ال

 
  آانت سلطة االئتالف المؤقتة هي السلطة : الوسطى–مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
، وبعد ذلك آانت الحكومة العراقية 2004يونيو / حزيران28المسؤولة عن الحكم المؤقت للعراق حتى 

يل المسؤولية عن صندوق التنمية للعراق من المؤقتة هي السلطة المسؤولة عن حكم العراق، وتم تحو
، ولم يعد مراقب 2004يونيو / حزيران28سلطة االئتالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 

، وعند 2004يونيو / حزيران28سلطة االئتالف المؤقتة موجودًا آجزء من سلطة االئتالف المؤقتة في 
ير مراقب سلطة االئتالف المؤقتة ليصبح مراقب مجموعة دعم إلغاء سلطة االئتالف المؤقتة أعيد تغي

 – الوسطى، واستمر المراقب المسمى من جديد لمجموعة دعم المنطقة المشترآة –المنطقة المشترآة 
الوسطى في أداء نفس الواجبات لذلك الجزء من صندوق التنمية للعراق الذي استمر تحت إدارة الحكومة 

 . األميرآية
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) الالئحة( لسلطة االئتالف المؤقتة 2  بينت الالئحة رقم : لسلطة االئتالف المؤقتة2قم الالئحة ر
 مسؤوليات إدارة واستخدام ومحاسبة 2003يونيو / حزيران10الصادرة في " صندوق التنمية للعراق"

اف وتدقيق صندوق التنمية للعراق، وقد قصد بالالئحة ضمان إدارة صندوق التنمية للعراق بأسلوب شف
، وأن تكون آافة مدفوعات صندوق التنمية 1483للشعب العراقي ونيابة عنه بما يتفق مع القرار رقم 

 .للعراق ألغراض مفيدة للشعب العراقي
 

) المذآرة( لسلطة االئتالف المؤقتة 4  إن المذآرة رقم : لسلطة االئتالف المؤقتة4مذآرة رقم 
الك العراقية المستولى عليها والمصادرة وصندوق التنمية إجراءات العقود والمنح المنطبقة على األم"

تضع إجراءات تنطبق " 2003 أغسطس 19، " مجلس مراجعة البرامج3للعراق وتنفيذ الالئحة رقم 
على تنفيذ العقود والمنح لمنفعة الشعب العراقي باستخدام األموال العراقية التي تخص الشعب العراقي 

جم مع التزامات سلطة االئتالف المؤقتة بموجب القانون الدولي بما في ذلك بأسلوب شفاف ينس... لمنفعته
 : وتنص المذآرة على ما يلي".  1483القرار 

 
رنامجية لضمان قيام المقاولين والممنوح لهم بأداء واجباتهم                 انسجامًا مع مسؤولياتهم الب

يذ بش تابعة التنف تعاقد مسؤولين عن م ون مسؤولو ال د بالشكل الصحيح يك تظم بع كل من
يها، وتشمل عملية المتابعة هذه ضمان قيام المقاول                    ون عل ود التي يوافق ة العق نح لكاف الم
يها حسب اإلحكام، وأن الدفعات تتم                  تفق عل ار الم زويد البضائع أو الخدمات أو اإلعم بت
في الوقت المناسب، وعلى مسؤولي التعاقد أن يضمنوا في ملف العقد تقريرًا آتابيًا يبين               

د، بما في ذلك تقييم نهائي عند         نح العق د م م بع نوح له ين أو المم  العقد، إنجازأداء المقاول
يم   ي تقي رة ف ية العسكرية المتوف ى المصادر الهندس تماد عل تعاقد االع ى مسؤولي ال وعل
اء       تعلقة بإنش تندات الم ة المس تفاظ بكاق يتم االح ار، وس اريع اإلصالح واإلعم ة مش آاف

 .  لهذه المذآرة) أ(ملف عقود يتضمن المواد المبينة في الملحق وتنفيذ العقود في 
 

قدمت مالحق المذآرة تعليمات إضافية بشأن إعداد وتنفيذ العقود والمنح بموجب المذآرة، وبشكل دقيق 
حددت المالحق أ، ب، ج للمذآرة متطلبات ملف العقد والشروط واألحكام المعيارية الستدراج العقود 

 دوالر وإجراءات العقود والمنح المنطبقة على األمالك العراقية المستولى 5000تزيد عن والعقود التي 
 .عليها والمصادرة وصندوق التنمية للعراق

 
انطبق اإلرشاد :  اإلرشاد بشأن استخدام صندوق التنمية للعراق لدعم برنامج االستجابة الطارئة للقادة

لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة على جميع األطراف بشأن استخدام صندوق التنمية للعراق دعمًا 
المشارآين في االستالم واإلنفاق والمحاسبة والضمان وتقديم التقارير لصندوق التنمية للعراق، وقد عين 

مراقب سلطة االئتالف المؤقتة مديرًا لحسابات صندوق التنمية للعراق مع تحميله آافة المسؤوليات 
برامج فيما يتعلق باستخدام أموال صندوق التنمية للعراق في برنامج االستجابة المالية ومسؤوليات ال

وقد شملت مسؤوليات مراقب سلطة االئتالف المؤقتة محاسبة ومطابقة أموال صندوق .  الطارئة للقادة
ما التنمية للعراق التي استخدمت في برنامج االستجابة الطارئة للقادة وتعيين وآالء مستوى القسم، وعند

يونيو / حزيران28انتهى وجود مراقب سلطة االئتالف المؤقتة آجزء من سلطة االئتالف المؤقتة في 
 الوسطى دور مدير حسابات صندوق التنمية –، تولى مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 2004
 .للعراق

 
نامج االستجابة آان وآالء مستوى القسم مسؤولين عن استالم نقد صندوق التنمية للعراق لدعم بر

الطارئة للقادة وبرنامج االستجابة السريعة اإلقليمية، ويتضمن البرنامج اإلقليمي لالستجابة السريعة 
ويتوسع في البرامج التي تم تمويلها في السابق، وبالتحديد برنامج االستجابة الطارئة للمدراء ومبادرة 
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ذين البرنامجين اللذين تمت مناقشتهما في هذا التقرير فيما يتعلق بأنواع التمويل والعالقة بين ه.  اإلعمار
 ).ج(أنظر الملحق 

 
طلب من مكتب حسابات صندوق التنمية للعراق االحتفاظ بدفتر أستاذ لمحاسبة النقدية الذي شمل أدلة 
على النقد الصادر والمقبوضات المعادة، وآان على مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق تقديم 

 ". بيان حساب الوآيل المسؤول "1081لوآالء مستوى القسم المعينين باستخدام نموذج دي دي النقد 
 

طلب من وآالء مستوى القسم االحتفاظ بحساب للنقدية باستخدام بيان حساب الوآيل المسؤول، وذلك 
ة مع مكتب لالحتفاظ بسجل محاسبة لكافة النقد المقبوض والدفعات التي تمت معالجتها للمطابقة والتسوي

مدير حسابات صندوق التنمية للعراق شهريًا على األقل وتقديم نقد صندوق التنمية للعراق لوآالء الدفع 
أفراد (الميدانيين، وقد آان وآالء الدفع الميدانيين مسؤولين عن إصدار الدفعات النقدية لوحدات معينة 

  .وتسوية حساباتهم مع وآالء مستوى القسم) أو شرآات أعمال/و
 

 الهدف 
 

آان الهدف العام للتدقيق تحديد ما إذا آان مسؤولو الدفع في مواقع مختارة في جنوب العراق قد امتثلوا 
لإلرشاد المنطبق وراقبوا بالشكل الصحيح وبينوا محاسبيًا الموجودات النقدية واإلنفاقات لصندوق التنمية 

 . للعراق
 

 :  بما يليوبشكل دقيق حددنا ما إذا قام وآالء األموال
 . مارسوا الرقابة بالشكل الصحيح على الموجودات النقدية •
 . بينوا محاسبيًا بشكل آامل الموجودات النقدية واإلنفاقات •
 . قاموا بإعادة الموجودات النقدية بشكل صحيح •

 
لقد حددنا آذلك ما إذا آانت اإلنفاقات قد امتثلت لإلرشاد الذي يبين حدود اإلنفاق واالستخدامات 

 .    لمسموح بهاا
 

 الوسطى –أثناء إجراء التدقيق حددنا نواحي القصور في الرقابة على النقد المزود للمنطقة الجنوبية 
والتي هي بالحجم الذي يتطلب االنتباه الفوري وتقديم التقارير بشكل منفصل، وقد آانت نواحي القصور 

ذآورة وسيتناول تقرير تدقيق منفصل أهداف هذه هامة إلى الحد الذي منعنا فيه من إنجاز أهدافنا الم
 . التدقيق األصلية

 
، وبالنسبة لنواحي االهتمام )أ(لمناقشة نطاق التدقيق وأسلوبه وملخصًا للتغطية السابقة أنظر الملحق 

، )و(وبالنسبة لتعريف االختصارات المستخدمة في هذا التقرير أنظر الملحق ) ب(األخرى أنظر الملحق 
 ).ح( بقائمة ألعضاء فريق التدقيق أنظر الملحق وفيما يتعلق
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 الرقابة على المدفوعات النقدية لصندوق التنمية للعراق 
 

 119.9لم يمارس مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق الرقابة الكاملة والمسؤولية على حوالي 
 – في المنطقة الجنوبية مليون دوالر أميرآي من نقد صندوق التنمية للعراق الصادر آوآالء الدفع

الوسطى دعمًا لمشاريع برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية، وقد آانت العمليات المستخدمة من قبل 
مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق إلآمال ومراقبة واالحتفاظ بسجالت دقيق إلصدار ذلك النقد 

 أرصدة حسابات هؤالء الوآالء  تشوبها عيوب،  الوسطى ولتسوية–لوآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
 :  وبالتحديد لم يقم مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بما يلي

لم يلتزم بعملية تسديد المدفوعات النقدية المستلمة لضمان أن تكون سجالت محاسبة النقدية  •
 . آاملة ودقيقة ومطابقة

 . إلجمالي لألموال المزودة لوآالء الدفعلم يطلب مستندات محاسبة النقدية لتحديد المبلغ ا •
 . لم يوثق بالشكل المناسب التحويالت النقدية بين وآالء الدفع •
 يومًا 30لم يراجع المستندات المطلوبة ويدفع المبالغ النقدية لكافة وآالء مستوى القسم آل  •

 النقدية لوآالء ويصدر التعليمات لهؤالء الوآالء لمراجعة المستندات المطلوبة ويسوي الحسابات
 .  يومًا30الدفع الميدانيين آل 

 . لم يراجع المستندات المطلوبة في الوقت المناسب •
 . لم يصدر آتب تعيين لجميع األفراد الذين أو آل لهم نقد •

 
حدثت هذه الظروف ألن مدير حسابات صندوق التنمية للعراق لم يتبع بشكل متسق اإلرشاد أو ينفذ 

 : آافية لما يليأساليب رقابة داخلية 
تدقيق وفحص والتحقق من بيانات حسابات الوآيل المسؤول المحتفظ بها لتحديد األخطاء  •

 . والحذف وعدم الدقة في البيانات وعدم االآتمال
طلب مستندات بيان حساب الوآيل المسؤول لتسجيل آافة التحويالت النقدية بين الوآالء والمبلغ  •

 .  الوسطى–ء مستوى القسم في المنطقة الجنوبية اإلجمالي لألموال المزودة لوآال
 .اتخاذ اإلجراءات إليجاد حل لحاالت عدم االمتثال •
إصدار التعليمات لوآالء الدفع الميدانيين لتقديم المستندات المطلوبة لوآالء مستوى القسم آل  •

 المستندات  يومًا وتسوية حساباتهم النقدية وإصدار التعليمات لوآالء مستوى القسم لتقديم30
 .  يومًا وتسوية حساباتهم النقدية30المطلوبة لمدير حسابات صندوق التنمية للعراق آل 

 . إصدار واالحتفاظ بكتب تعيين لجميع وآالء الدفع •
 

نتيجة لذلك لم يمتثل بشكل آامل مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ووآالء الدفع في المنطقة 
نطبق ولم يراقبوا ويبينوا محاسبيًا بالشكل الصحيح ويسلموا الموجودات  الوسطى لإلرشاد الم–الجنوبية 

 الوسطى –النقدية لصندوق التنمية للعراق، آما توصلنا آذلك إلى أن وآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
ومدير حسابات صندوق التنمية للعراق ال يستطيعون البيان محاسبيًا بالشكل الصحيح أو تقديم الوثائق 

 .  مليون دوالر على شكل نقد ومقبوضات96.6مدعمة لمبلغ يزيد عن ال
 

 مراقبة ومحاسبة نقد صندوق التنمية للعراق 
 

آانت عمليات إآمال سجالت دقيقة واالحتفاظ بها إلصدار النقد لوآالء الدفع وتسوية أرصدة الحسابات 
 التنمية للعراق آما لم يحتفظ النقدية لهؤالء العمالء خاطئة ولم يراقب مكتب مدير حسابات صندوق

 الوسطى، وقد بين –بسجالت دقيقة وآاملة لحسابات النقد لوآالء مستوى القسم في المنطقة الجنوبية 
إرشاد برنامج االستجابة الطارئة للقادة أن تحويل النقد من مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق 
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 إلى وآالء الدفع الميدانيين يجب أن يتم من خالل لوآالء مستوى القسم أو من وآالء مستوى القسم
استخدام بيان حساب الوآيل المسؤول الذي يوثق ملخصًا للعمليات النقدية، بما في ذلك إصدار النقد 

 .والزيادات واالنخفاضات فيه والنقد المسلم من حملته إلى الوآالء
 

لتنمية للعراق الرقابة بالشكل المناسب   لم يمارس مكتب مدر حسابات صندوق ا:الرقابة على البيانات
 الوسطى، وبالتحديد لم يتم –على سجالت محاسبة النقد لوآالء مستوى القسم في المنطقة الجنوبية 

 . اإلظهار محاسبيًا مستندات حساب الوآيل المسؤول أو آانت هذه المستندات مفقودة
 

 مليون 93.4ص ملغ نقدي مقداره صرح مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق أنه تم تخصي
 -، وقد بنيت مستندات المنطقة الجنوبية 2004سبتمبر /أيلول15 الوسطى في –دوالر للمنطقة الجنوبية 

 مليون دوالر لوآالء مستوى القسم، على أن مراجعتنا 119.9الوسطى أنه تم إصدار مبلغ نقدي مقداره 
 .       مليون دوالر فقط90.4ندات لمبلغ مقداره لنماذج بين حساب الوآيل المسؤول بينت وجود مست

 
إلى جانب ذلك، تبعًا لبيانات حساب الوآيل المسؤول الموجودة في مكتب مدير حسابات صندوق التنمية 

، على أن 2004فبراير / الوسطى لم تستلم أي نقد قبل شهر شباط–للعراق فإن المنطقة الجنوبية 
، 2004فبراير / مليون دوالر نقدًا قبل شهر شباط18ما يزيد عن  الوسطى أنفقت –المنطقة الجنوبية 

 الوسطى أنه تم إجراء دفعات نقدية قبل ذلك في –وقد بينت المستندات من المنطقة الجنوبية 
 . 2003يونيو /حزيران

 
أبريل / إلى نيسان2003يونيو / مليون دوالر نقدًا تم استالمه من حزيران29.5حددنا آذلك مبلغ حوالي 

 لبرنامج االستجابة الطارئة للمدراء، وقد صرح مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بأنه 2004
بينما هو يتفق مع تحديدنا بأنه تم استخدام هذا النقد للدفعات التي تمت قبل أن يتم استالم النقد في 

، وقد توصلنا إلى أن ن فإنه لم يتمكن من إيجاد مستندات لدعم هذا النقد الصادر2004فبراير /شباط
 مليون دوالر نقدًا صدر لوآالء 29.5نماذج بيانات حسابات الوآيل المسؤول لم تكن متوفرة لدعم مبلغ 

 .  الوسطى–مستوى القسم في المنطقة الجنوبية 
 

آذلك حددت مراجعتنا لسجالت مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ثالثة نماذج أخرى لبيانات حساب 
 الوسطى، وقد بلغ إجمالي –سؤول آانت مفقودة لوآالء مستوى القسم في المنطقة الجنوبية الوآيل الم

 دوالر، وآان يجب االحتفاظ بهذا المبلغ 2440500النماذج الثالثة المفقودة لحساب الوآيل المسؤول 
من في مكاتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ووآالء مستوى القسم، وقد آان نموذجان اثنان 

 دوالر متوفرة 1830500النماذج الثالثة المفقودة لبيان حساب الوآيل المسؤول بقيمة إجمالية مقدارها 
في سجالت وآيل مستوى القسم لتوثيق استالم األموال من مدير صندوق التنمية للعراق، إال أنه لم يكن 

ر البيان الثالث لحساب تم إصدا.  إيجاد المستندات في مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق
 دوالر لوآيل مستوى قسم ولكن لم توجد مستندات لذلك لدى وآيل 610000الوآيل المسؤول لمبلغ 

مستوى القسم أو مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق، وفي هذه الحالة لم يستطع مكتب مدير 
دوالر المزود لوآيل مستوى  610000حسابات صندوق التنمية للعراق تحديد مصدر المبلغ ومقداره 

 . القسم
 

  لم يحتفظ مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بسجالت دقيقة لحساب النقد لوآالء :دقة البيانات
 .  الوسطى، وبالتحديد لم يتم تسجيل المبالغ النقدية بالشكل الصحيح–مستوى القسم في المنطقة الجنوبية 

 
 مليون دوالر مقبوضات إلى 2 994 347يل مستوى قسم مبلغ  أحضر وآ2004أبريل / نيسان26في 

مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق لتسويته، وقد أخبرت رسالة إلكترونية الحقة من مكتب 
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مدير حسابات صندوق التنمية للعراق لوآيل مستوى القسم أنه تم تحديد مقبوضات مزدوجة مقدارها 
 إعالم وآيل مستوى القسم أنه سيتم تخفيض رصيد حسابه من  دوالر، وبناء على ذلك تم168592

 دوالر، على أنه لم 2 825 755 دوالر، أي بمبلغ مقداره 26 248 352 دوالر إلى 29 074 107
يتم أبدًا تخفيض حساب وآيل مستوى القسم من قبل مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق وبقي 

 دوالر عندما حاول تسوية الباقي من 29 074 107مسؤول بيانه الخاص برصيد حساب الوآيل ال
 دوالر، 2 825 755، وعلى ذلك فقد بولغ بالرصيد بمقدار 2004يونيو / حزيران20مقبوضاته في 

 . واستمر الخطأ بدون أن يتم اآتشافه
 

ا هو بينت مطابقتنا لحسابات وآيل مستوى القسم أن أحد وآالء مستوى القسم آانت له ثالثة أخطاء آم
 . مبين أدناه

 
  في الخطأ األول من األخطاء الثالثة التي تم تحديدها استلم وآيل مستوى قسم :دفعات متعددة
 مليون دوالر في دفعة واحدة من النقد من مدير حسابات 58.8 الوسطى مبلغ –في المنطقة الجنوبية 

اذج بيان حساب الوآيل المسؤول ، وقد دلت نم2004يناير / آانون الثاني30صندوق التنمية للعراق في 
فبراير / شباط2 مليون دوالر صدرت في ثالث عمليات من 57.8لوآيل مستوى القسم أنه استلم مبلغ 

، ولم يستطع مدير حسابات صندوق التنمية للعراق المعين في وقت 2004مارس / آذار27إلى 
عراق بشكل خاطئ نموذج بيان حساب مراجعتنا تفسير لماذا أعد مدير حسابات سابق  لصندوق التنمية لل

الوآيل المسؤول لبيان ثالث دفعات بدًال من دفعة واحدة، أو لماذا تم إصدار بيان حساب الوآيل 
 . المسؤول أقل بمبلغ مليون دوالر من النقد المستلم فعًال

 
مؤرخ   في الخطأ الثاني من األخطاء الثالثة أظهر بيان لحساب الوآيل المسؤول :مبالغ متعددة

 311100، أن نفس وآيل مستوى القسم أجرى حوالة نقدية مقدارها 2004يونيو / حزيران20في 
 1 210 000(دوالر لوآيل دفع ميداني، وقد أحتوى بيان حساب الوآيل المسؤول على ثالثة مبالغ 

مع شطب مبلغين ووجود دوائر حولها، وفي أسفل )  دوالر311 100 دوالر، 1 134 000دوالر، 
ن حساب الوآيل المسؤول أضيفت مبالغ معًا مما ظهر أنه محاولة من قبل وآيل مستوى القسم لتحديد بيا

مقدار النقود التي تم تحويلها إلى وآيل الدفع الميداني، وعندما تمت مقارنة بيان حساب الوآيل المسؤول 
 000بلغ الذي قيمته مع ورقة التحويالت المفصلة لمدير حسابات صندوق التنمية للعراق ظهر أن الم

 دوالر هو المبلغ الصحيح الذي يجب إدراجه في بيان حساب الوآيل المسؤول على أنه المبلغ 1 210
المحول من وآيل مستوى القسم إلى وآيل الدفع الميداني، على أنه آما ذآر أعاله فإن بيان حساب وآيل 

 دوالر إلى وآيل الدفع 311 100بلغ مستوى القسم لحساب وآيل المسؤول دل على أنه تم فقط تحويل م
الميداني، وقد أظهر بيان حساب مماثل للوآيل المسؤول لمسؤول الدفع الميداني أن وآيل الدفع الميداني 

 .  دوالر898 900 دوالر، ونتيجة لذلك آان هناك فرق مقداره 1 210 000وقع على مبلغ 
 

 دوالرا 125035لوآيل مستوى القسم مبلغ   في الخطأ الثالث استعاد نفس ا:الترحيل إلى البيان
من مكتب وآيل دفع قتل في الميدان، وقد أعاد وآيل مستوى القسم هذا المبلغ إلى مدير حسابات صندوق 

 2004يونيو / حزيران23التنمية للعراق، إال أن بيانه الخاص بحساب الوآيل المسؤول المؤرخ في 
من عمود االنخفاض، وآان يجب تخفيض حساب وآيل مستوى يبين إضافة نقدية إلى عمود الزيادة بدًال 

 دوالر، ونتيجة لذلك فقد بولغ ببيان حساب وآيل مستوى القسم لرصيد حساب 125035القسم بمبلغ 
 .  دوالر250070الوآيل المسؤول بمقدار 

 
 29 الوسطى في –حسب بيانات حساب وآيل مسؤول لوآيل مستوى قسم آخر في المنطقة الجنوبية 

 دوالر في مستندات مدفوعة ومبلغ 12 432 501 سلم وآيل مستوى القسم مبلغ 2004يوليو /موزت
 دوالر نقدًا إلى مدير حسابات صندوق التنمية للعراق وخفض رصيد حسابه إلى الصفر، 3 123 599
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نقدًا  مليون دوالر 4.5على أن بيان الحساب التالي للوآيل المسؤول لوآيل مستوى القسم أظهر أنه حول 
إلى وآيل دفع ميداني، وألن وآيل مستوى القسم خفض رصيد حسابه إلى الصفر لم تكن هناك أموال 

 .  مليون دوالر4.5متوفرة إلجراء التحويل البالغ 
 

  لم يحتفظ مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بسجالت محاسبة نقد آاملة :اآتمال البيانات
 .  الوسطى–قة الجنوبية لوآالء مستوى القسم في المنط

 
 يجب على آال الطرفين توقيع 19 الفصل – 5 المجلد رقم –حسب الئحة اإلدارة المالية لوزارة الدفاع 

وتأريخ نموذج بيان حساب الوآيل المسؤول لتوثيق إصدار وإعادة النقد والمقبوضات المدفوعة، وقد 
قبل مكتب مدير حسابات صندوق التنمية  نموذج بيان حساب للوآيل المسؤول مقدمة من 50استلمنا 

 : للعراق، وحددنا ما يلي
 .  نموذج تم توقيعها من قبل طرف واحد فقط11 •
 .  نماذج لم يتم توقيعها من قبل أي طرف6 •
 .  نماذج تم تأريخها من قبل طرف واحد فقط6 •
 .  نموذج لم يتم تأريخها من قبل أي طرف17 •

 
 الوآيل المسؤول لم نستطع تحديد ما إذا آان قد تم تحويل نقد بدون نماذج موقعة ومؤرخة لبيان حساب

من طرف ألخر أو متى تمت التحويالت، وقد قبل حسابات صندوق التنمية للعراق نماذج بيان حساب 
 .   الوآيل المسؤول من وآالء مستوى القسم آما يبدو بدون سؤال أو مراجعة

 
 عملية تسوية المقبوضات 

 
 المقبوضات النقدية التي قام بها مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق شاملة لم تكن عملية تسوية

إن عملية تسوية المقبوضات هي أداة رقابة إدارية .  بشكل آامل لضمان اآتمال ودقة سجالت النقد
مصممة لتوفير سلسلة من وسائل الحماية المحاسبية التي تخول الوآيل استالم النقد الحكومي وتقديم 

جل واضح للمصروفات المدعومة بمستندات وفوائد مفصلة، وتتيح هذه العملية لوآالء الدفع وموظفي س
المراقب مطابقة مبالغ النقد المدفوع مع المستندات المدعمة وتسمح بإعادة النقد غير المستعمل واإلغالق 

 . الدقيق للحسابات الجارية لرصيد النقد
 

إن متطلبات التسوية بين وآالء الدفع الميدانيين ووآالء مستوى :  متطلبات عملية تسوية المقبوضات
القسم هي نفسها آما هي بين وآالء مستوى القسم ومدير حسابات صندوق التنمية للعراق وفيما يلي 

 :المستندات المطلوبة
 العقد الموقع  •
 فواتير مفصلة •
 مستندات الدفع  •
 شهادة إنجاز/مستند تفتيش مادي وتقرير استالم •

 
 على وآالء الدفع الميدانيين تقديم المستندات األربعة جميعها إلى وآيل مستوى القسم لتسوية أي يجب

رصيد نقدي غير مسدد لدى وآيل مستوى القسم، ويجب على وآالء مستوى القسم تقديم المستندات إلى 
بات صندوق مدير حسابات صندوق التنمية للعراق لتسوية أي من أرصدتهم غير المسددة لدى مدير حسا

 . التنمية للعراق
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  لم تتوفر لدى مدير حسابات صندوق التنمية للعراق المستندات :المستندات لعملية تسوية المقبوضات
المناسبة المطلوبة لتسوية الحسابات النقدية بالشكل المناسب، وقد قمنا بمراجعة آافة الوصوالت المقدمة 

 الوسطى إلى مدير حسابات صندوق التنمية للعراق –ة من قبل وآالء مستوى القسم للمنطقة الجنوبي
 دوالر فقط مبلغ 97.487.259المستخدمة لتسوية الحسابات النقدية، ومن بين المقبوضات البالغة 

 دوالر مقبوضات توفرت له آافة المستندات المطلوبة لتسويتها من قبل مدير حسابات 8 119 644
 دوالر واحدًا أو أآثر من 89.367.615لغ المتبقي ومقداره صندوق التنمية للعراق، ولم يتوفر المب

 :  مستندات التسوية المطلوبة، وبشكل دقيق حددنا الحاالت الشاذة التالية
 .  مليون دوالر تمت تسويتها بدون عقود موقعة18.1 دفعة تقدر قيمتها بحوالي 287 •
 .دون فواتير مليون دوالر تمت تسويتها ب60.2 دفعة تقدر قيمتها بحوالي 879 •
شهادات / مليون دوالر تمت تسويتها بدون استالم تقارير58 دفعة تقدر قيمتها بحوالي 789 •

 . إنجاز
 

  أعلمنا وآالء مستوى القسم ووآالء :مستندات وآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين
تيجة لإلصرار على دفع الدفع الميدانيون أن أحد أسباب عدم وجود المستندات المطلوبة آان جزئيًا ن

 28 الوسطى قبل نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في –األموال للمنطقة الجنوبية 
 مليون دوالر 6.75، وقد تم تزويد أحد وآالء مستوى القسم بمبلغ مقداره حوالي 2004يونيو /حزيران

سيادة، وآان هناك انطباع لدى  مع توقع دفع المبلغ بكامله قبل نقل ال2004يونيو / حزيران21في 
العديد من وآالء مستوى القسم أن توزيع األموال بسرعة على المنطقة أآثر أهمية من الحصول على 

المستندات الالزمة، وبينما آان دفع األموال بسرعة لمشاريع المنطقة أهمية أولى لسلطة االئتالف 
ستندات المطلوبة من قبل هؤالء المسؤولين المؤقتة فإنه آان يجب عدم إغفال ضمان الحصول على الم

 مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ووآالء مستوى –المكلفين بشكل محدد بحماية أموال العراق 
 .القسم ووآالء الدفع الميدانيين

 
  لم يتوفر لدى مدير حسابات صندوق التنمية :مستندات مدير حسابات صندوق التنمية للعراق

بيان حساب الوآيل المسؤول لتحديد المبلغ اإلجمالي من النقود المزود لوآالء مستوى للعراق مستندات ل
 الوسطى، وعلى ذلك لم يستطع وآالء مستوى القسم في المنطقة الجنوبية –القسم في المنطقة الجنوبية 

جود  الوسطى تسوية أرصدتهم بالشكل المناسب، وقد أقر مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بعدم و–
 مليون دوالر إلى أحد وآالء مستوى القسم في المنطقة 25أية مستندات مدعمة للمدفوعات البالغة 

 مليون 1 الوسطى، ويعتقد مدير حسابات صندوق التنمية للعراق أن هذا الشخص أعطي –الجنوبية 
 . دينار فقط من الموجودات التي تمت مصادرتها

 
 مليون دوالر، ومن ضمن هذا المبلغ ما يزيد عن 23.5والي قدم وآيل مستوى القسم وصوالت بمبلغ ح

 مليون دوالر مثلث تحويالت إلى وآالء الدفع الميدانيين، إال أنه لم يتم تقديم المستندات المناسبة 6
يونيو /إلثبات صحة الوصوالت الباقية، وعندما حاول وآيل مستوى القسم تسوية حسابه في حزيران

 مليون دوالر اعتقد مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بأنه قد 23.5ي  وقدم وصوالت بحوال2003
 . الكثير من الوصوالت

 
 مليون دوالر تمثل مقبوضات أو 1.5على أنه آان هناك نقص لدى وآيل مستوى القسم مقداره حوالي 

آيل مستوى  غير عالم بأن و-نقد آان بحاجة له لتسوية رصيده، ومدير حسابات صندوق التنمية للعراق 
 سمح لوآيل مستوى القسم بتسوية حسابه ومغادرة البلد، – مليون دوالر 25القسم هذا أعطى على األقل 

وحتى بالرغم من أن وآيل مستوى القسم هذا سوى رصيد حسابه إلى الصفر فإن مدير حسابات صندوق 
م والمبلغ النقدي الذي بقي وآيل التنمية للعراق لم يطابق بعد حسابه لتحديد مبلغ المقبوضات الدقيق المقد

 .  مستوى القسم مسؤوًال عنه
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  لم يقم أحد وآالء مستوى القسم في :التحويالت بين وآيل مستوى قسم ووآالء الدفع الميدانيين

 الوسطى باستخدام نماذج بيان حساب الوآيل المسؤول المطلوبة لتحويل النقد إلى –المنطقة الجنوبية 
نيين التابعين له، ولكن قام وآيل مستوى القسم هذا بالتحديد باستخدام نموذج أس أف وآالء الدفع الميدا

لتحويل النقد إلى وآالء الدفع الميدانيين للدفع للمقاولين مقابل عمل " مستند/ فاتورة/ طلب شراء "44
جراء المستند إل/ الفاتورة/ خاص بمشاريع محددة، وقد استخدم وآيل مستوى القسم هذا طلب الشراء

 مليون دوالر إلى وآالء الدفع الميدانيين، وقد آان يجب 23 تحويل نقدي تقدر قيمتها تزيد عن 645
توثيق هذه التحويالت في بيانات حساب الوآيل المسؤول لوآيل مستوى القسم المحدد ووآالء الدفع 

 . الميدانيين على أنها تحويالت ومقبوضات نقدية
 

تمت تسويتها بدون بيانات حساب الوآيل المسؤول فإن مدير حسابات بالرغم من أن هذه التحويالت 
صندوق التنمية للعراق فقد تم اإلشراف على المدفوعات النقدية من قبل وآالء الدفع الميدانيين، ألن 
وآالء الدفع الميدانيين لم يطلب منهم في ذلك الوقت إجراء محاسبة للنقد، وبدًال من إبراء ذمة وآالء 

المستند إلى مدير / الفاتورة/ ميدانيين من النقد المقدم حول وآيل مستوى القسم طلب الشراءالدفع ال
/ حسابات صندوق التنمية للعراق الذي قام عندئذ بطرح ذلك المبلغ النقدي المبين في طلب الشراء

 للعراق المستند من بيان حساب وآيل مستوى القسم، ولم يؤآد مدير حسابات صندوق التنمية/ الفاتورة
 .   فيما بعد أن وآالء الدفع الميدانيين قاموا بالفعل بالدفع للمقاولين

 
نتيجة لذلك فقد مدير حسابات صندوق التنمية للعراق اإلشراف على النقد المحول إلى وآالء الدفع 

 مليون دوالر المزود 23الميدانيين من وآيل مستوى القسم هذا المحدد، ومن المبلغ الذي يزيد عن 
 306 836لوآالء الدفع الميدانيين للدفعات للمقاولين دلت مستندات ملف المشروع أنه تم فقط دفع مبلغ 

إن مراجعة مناسبة لملف المقبوضات النقدية من وآيل مستوى القسم هذا من قبل .   دوالر للمقاولين6
استخدام النماذج غير مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق آانت ستحدد أن هذه التحويالت تمت ب

 .الصحيحة، وهذه الممارسة حالت دون إجراءات الرقابة الداخلية
 

  بين اإلرشاد أنه يجب على وآيل مستوى القسم :عدم اتباع تحديد زمني لعملية تسوية المقبوضات
ثية المطابقة مع مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق شهريًا على األقل، وفي حالة األعمال الكار

غير المنظورة في الميدان فإن التسوية الشهرية للمقبوضات تقلل من احتمال خسارة المعلومات التاريخية 
الحيوية، ويتم عندئذ االحتفاظ بالمقبوضات التي تمت تسويتها في مكتب مدير حسابات صندوق التنمية 

 .  للعراق في المنطقة الدولية في بغداد
 

الء مستوى القسم التي قمنا بمراجعتها هناك واحد فقط آانت تتم تسويته من ضمن الملفات الثمانية لوآ
شهريًا، ووآيل مستوى القسم الذي استلم أآبر مبلغ نقدي من مدير حسابات صندوق التنمية للعراق الذي 

 شهور من أآتوبر 9 مرات فقط خالل الفترة البالغة 4 مليون دوالر قام بإجراء التسوية 82يزيد عن 
، وبدًال من ذلك سمح مدير حسابات صندوق التنمية 2004يونيو / إلى حزيران2003) األولتشرين (

للعراق لوآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين تقديم عدد آبير من ملفات المقبوضات في وقت 
وآالء واحد، وآان إجراء التسوية هذا يتم أحيانًا قبل بضع ساعات من مغادرة وآالء مستوى القسم أو 

الدفع الميدانيين البالد، ونتيجة لذلك آان يتم تسوية حسابات وآيل مستوى القسم ووآيل الدفع الميداني 
 . التي ينقصها المستندات المدعمة

 
إن المطابقة مع وآالء مستوى القسم آل شهر آانت ستمكن مدير حسابات صندوق التنمية للعراق من 

في المرة الواحدة، وتبعًا لذلك آان من الممكن أن يتم إجراء مراجعة عدد اقل من ملفات المقبوضات 
فحص أآثر دقة لتحديد المشاآل بسرعة، وألن وآالء مستوى القسم لم يقوموا بالمطابقة شهريًا فقد آان 
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على مدير حسابات صندوق التنمية للعراق مراجعة عدد آبير من الوصوالت في المرة الواحدة، وآان 
 ذلك إلى اآتشاف مشاآل في عملية التسوية مثل أخطاء غير مكتشفة وتعطل من الممكن أن يقؤدي

اإلجراءات وتراجع أساليب الرقابة الداخلية، وفي وقت إنهاء تدقيقيًا لم يكن مدير حسابات صندوق 
 .التنمية للعراق قد قام بمراجعة آافة الوصوالت للتأآد من دقتها واآتمالها

 
  لم يقم مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بإجراء : المقبوضاتآفاية المستندات لعملية تسوية

مراجعة مناسبة أو فورية للمستندات التي قدمها وآالء مستوى القسم لتسوية حساباتهم، ولم يقم مكتب 
مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بمراجعة آل ملف مقبوضات لتحديد ما إذا آانت المستندات 

لإلطالع على أمثلة على عدم توفر المستندات المطلوبة لعملية تسوية المقبوضات .   شملهاالمطلوبة قد تم
 ). د(أنظر الملحق 

 
 قام مدير 2004مايو / أيار30  في :إبطال تفويض وآالء الدفع آجزء من عملية تسوية المقبوضات

 الوسطى –ة الجنوبية  أمر تعيين وآيل مستوى قسم في المنطقلحسابات صندوق التنمية للعراق بإبطا
 الوسطى بكاملها، على أن مدير حسابات صندوق التنمية –آان مسؤوًال عن نقد المنطقة الجنوبية 

للعراق لم يطبق أحكام آتاب اإلبطال، ولإلطالع على مناقشة التعقيدات لعدم تطبيق آتاب اإلبطال أنظر 
 ). هـ(الملحق 

 
   بين بالتحديد إرشاد التدريب لمدير حسابات :لدفعإيكال األموال لمسؤولين عدا عن من وآالء ا

صندوق التنمية للعراق لوآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين أنه يتوجب على وآالء مستوى 
القسم ووآالء الدفع الميدانيين عدم إيكال األموال إلى آخرين، وقد قام مدير حسابات صندوق التنمية 

 الوسطى، وفي –ولين غير معينين رسميًا وآالء دفع للمنطقة الجنوبية للعراق بإرسال نقد إلى مسؤ
 ظهر أن مدير حسابات صندوق التنمية للعراق اقترح إرسال نقد إلى 2004) تشرين األول(أآتوبر 

منسق برنامج إقليمي، ولم يكن منسق البرنامج اإلقليمي معينًا وآيًال لمستوى القسم أو وآيل دفع ميداني، 
هناك وآيل دفع ميداني متوفر الستالم أو دفع النقد، وبناء على ذلك أخبر منسق البرنامج ولم يكن 

 .اإلقليمي مدير حسابات صندوق التنمية للعراق أنه ال يريد النقد
 

لم يخبر مدير حسابات صندوق التنمية للعراق منسق البرنامج اإلقليمي أنه سيتم تسليم النقد، وقد أآتشف 
قليمي ذلك فقط عندما تم تسليم النقد في أحد األمسيات، إضافة إلى ذلك فقد أظهر منسق البرنامج اإل

البيان المرافق لحساب الوآيل المسؤول الموقع من قبل مدير حسابات صندوق التنمية للعراق أن إجمالي 
 صندوق  مليون دوالر، وبينت المذآرة من مسؤول الدفع التابع لمدير حسابات3.5مبلغ النقد المسلم آان 

 .  مليون دوالر3.25التنمية للعراق أن إجمالي المبلغ النقدي المسلم هو 
 

بين منسق البرنامج اإلقليمي مرة أخرى أنه لم يطلب النقد ولم يرغب في توقيع نموذج حساب الوآيل 
نقد المسؤول ألنه لم يعرف إجمالي المبلغ المسلم، وطلب منسق البرنامج اإلقليمي أن نثبت صحة مبلغ ال

 مليون دوالر، 3.25اإلجمالي المسلم تلك الليلة، وقد قمنا بعد النقد ووجدنا أن المبلغ الصحيح آان 
وآانت مذآرة مسؤول الدفع صحيحة، ووقع مدير حسابات صندوق التنمية للعراق على نموذج بيان 

جانب الفروقات إن الفشل في االتصاالت والتنسيق إلى .  حساب الوآيل المسؤول بأنه آان غير صحيح
 .  دوالر نقدًا250.000المحاسبية المبينة أعاله آان من الممكن أن تؤدي إلى خسارة 

 
  إن فقدان الرقابة على النقد المزود لوآالء مستوى :مغادرة البلد آجزء من عملية تسوية المقبوضات

ات وآيلي دفع ميدانيين  الوسطى أظهرته إجراء–القسم ووآالء الدفع الميدانيين في المنطقة الجنوبية 
 دوالر يبلغ إجماليهما 715 000 دوالرا و 777 050اثنين مع رصيدي حسابين نقديين مقدارهما 

 دوالرا، وقد غادر وآيلي الدفع الميدانيين بدون تسوية رصيدهما لدى مدير حسابات 1 492 050
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مدير حسابات صندوق التنمية صندوق التنمية لعراق، وفي الوقت الذي تم فيه تدقيقنا لم يستطع مكتب 
 .  الوسطى تحديد مكان النقد–للعراق أو موظفو المنطقة الجنوبية 

 
إلى جانب ذلك، لم يوقع وآيال الدفع الميدانيان اللذان غادرا العراق على آتب تعيين تتضمن بيانًا 

ولم يوقعا على بالمسؤولية المالية يوضح مسؤوليتهما الشخصية عن المبلغ بكامله الذي أوآل لهما، 
نماذج بيان حساب الوآيل المسؤول التي تدل على استالم األموال المحولة، وقد قبل مدير حسابات 

صندوق التنمية للعراق نماذج بيان حساب الوآيل المسؤول غير الموقع من قبل وآيلي الدفع الميدانيين 
ابات صندوق التنمية للعراق أثناء عملية إبراء ذمة وآيل مستوى القسم، وعند ذلك أصبح مدير حس

مسؤوًال عن مطابقة أرصدة وآيل الدفع الميداني ألنه وافق على إنشاء حسابات نقدية لوآيلي الدفع 
 . الميدانيين

 
آان مدير حسابات صندوق التنمية للعراق على علم بأن لوآيلي الدفع الميدانيين أرصدة غير مسددة، إال 

بدًال من ذلك أعد مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ورقة عمل في أنه لم يتخذ إجراء لجل المسألة، و
محاولة لمطابقة الحسابات مع األرصدة غير المسددة، وقد أجريت ورقة العمل تسوية إلبراء ذمة أحد 

 دوالرا، وتفترض ورقة العمل أن وآيل الدفع الميداني قام 777 050وآالء الدفع الميدانيين عن مبلغ 
 أو المقبوضات إلى وآيل مستوى قسم الذي اعتقد مدير حسابات صندوق التنمية للعراق أنه بتحويل النقد

قدم وصوالت آثيرة جدًا وآان حسابه دائنًا، وال تبدو هذه التسوية أنها مبررة ألنه لم تتوفر مستندات 
لة األرصدة غير موقعة تدعم تحويًال من وآيل الدفع إلى وآيل مستوى القسم، وهذا يبدو أنه محاولة إلزا

 .          المدفوعة وذلك ببساطة بغسيل الحسابات
 

 إجراءات اإلدارة 
 

 الوسطى ثالثة أشخاص مختلفين منذ بدء التدقيق –شغر منصب مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
راقب ، وأثناء التدقيق أخبر فريق التدقيق م2005أبريل / حتى إآماله في نيسان2004سبتمبر /في أيلول

 الوسطى عن وجود نقص تم اآتشافه، ونتيجة لذلك بدأ مراقب –مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 الوسطى باتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن النقص قبل إآمال عمل –مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 .دقيقالتدقيق، وهناك مناقشة تتبع في الجزء الخاص بالتوصيات ومالحظات اإلدارة واالستجابة للت
 

 الخالصة 
 

 الوسطى –لقد توصلنا إلى أن مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ووآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
لم يمتثلوا بشكل آامل لإلرشاد المنطبق ولم يقوموا بمراقبة ومحاسبة وتسليم آافة الموجودات النقدية 

 مليون دوالر نقدًا من 119.9مقداره حوالي  الوسطى مبلغ –الموآلة لهم، وقد صدر للمنطقة الجنوبية 
مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق لدعم مشاريع برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية في تلك 

 15.2 الوسطى بإعادة حوالي –المنطقة، ولتسوية هذا المبلغ قام وآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
ن دوالر في ملفات المقبوضات إلى مدير حسابات صندوق التنمية  مليو97.5مليون دوالر نقدًا ومبلغ 

للعراق، وعلى أساس قبول المبالغ النقدية المبلغ عن تسليمها أنها دقيقة قمنا بمراجعة آافة ملفات 
 مليون دوالر تم دعمه 8.1 الوسطى وحددنا بأن مبلغًا مقداره حوالي –مقبوضات المنطقة الجنوبية 

جميع المستندات المطلوبة، ويبين المستند التالي ملخصًا للنقد الذي لم يتم بيانه بالشكل المناسب مع 
 . محاسبيًا والمدفوعات التي لم يتم دعمها بالشكل المناسب بالمستندات المطلوبة
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 مستند
 النقد الذي لم يتم بيانه محاسبيًا والمدفوعات التي لم يتم دعمها بالمستندات المطلوبة

الرصيد 
 )يينبالمال(

)بالماليين(المبلغ   

 إجمالي النقد الصادر   دوالر19.9 
 ناقصًا النقد المعاد   دوالر 15.2 
 ناقصًا المدفوعات المبلغ عنها   دوالر 97.5 

 إجمالي النقد الذي لم يتم بيانه محاسبيًا   دوالر 7.2
 المدفوعات المبلغ عنها   دوالر 97.5 
مدعومة بالشكل المناسب بالمستندات ناقصًا مدفوعات   دوالر 8.1 

 المطلوبة 
إجمالي المدفوعات غير المدعومة بالشكل المناسب بالمستندات    دوالر 89.4

 المطلوبة 
إجمالي النقد الذي لم يتم بيانه محاسبيًا والمدفوعات غير    دوالر 96.6

 المدعومة بالشكل المناسب بالمستندات المطلوبة 
 

 الوسطى ومدير حسابات صندوق التنمية –ن وآالء الدفع في المنطقة الجنوبية توصلنا آذلك إلى أ
 مليون دوالر على شكل نقد 96.6للعراق ال يستطيعون أن يبينوا محاسبيًا أو يدعموا مبلغًا يزيد عن 

 . ومدفوعات مسموح بها
 

بة اإلدارة من   حدد التدقيق وجود نواحي ضعف هامة في رقا:نواحي ضعف هامة في رقابة اإلدارة
 الوسطى لم يمتثلوا –حيث أن مدير حسابات صندوق التنمية للعراق ووآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 

بشكل آامل لإلرشاد المنطبق، ولم يراقبوا بالشكل المناسب ويبينوا محاسبيًا ويسلموا الموجودات النقدية 
بعدم حدوث احتيال وهدر وسوء استعمال في لصندوق التنمية للعراق، وتبعًا لذلك لم يكن هناك ضمان 

 . إدارة الموجودات النقدية
 

  أثناء التدقيق وجدنا دالئل على احتمال وجود احتيال، وأحلنا هذه :دالئل على احتمال وجود احتيال
األمور إلى مساعد المفتش العام للتحقيقات، وإلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 . ذه اإلجراءات اعتبرت مناسبةحيث أن ه
 

 التوصيات ومالحظات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 

 الوسطى بطلب هذه اإلجراءات من مدير –نوصي أن يقوم قائد مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 : حسابات صندوق التنمية للعراق

 
لتحديد األخطاء  تدقيق وفحص والتحقق من بيانات حساب الوآيل المسؤول التي يحتفظ بها -1

 .والحذف وعدم الدقة وعدم االآتمال في البيانات
 

 الوسطى مع النتائج التي تم التوصل، -  اتفق مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة:مالحظات اإلدارة
لها وهو يقوم باتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وقد قيم مدير حسابات صندوق التنمية للعراق آافة نماذج 

الوآيل المسؤول والتي روجعت آذلك في السابق من قبل نائب مسؤول الدفع ومراقب بيان حساب 
 الوسطى، وبذلك يقوم مدير حسابات صندوق التنمية للعراق حاليًا –مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 من باإلظهار محاسبيًا آافة المدفوعات النقدية إلى وآالء مستوى القسم لكافة المناطق، آما يقوم بالتحقق
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 الوسطى بالبدء في –آذلك قام مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .  دقة المبالغ النقدية المسجلة
اإلجراءات حسب أحكام الئحة اإلدارة المالية لوزارة الدفاع لضمان التصرف المناسب بشأن ملفات 

ة اإلضافية من قبل وآالء مستوى القسم التي شملت أرصدة غير قابلة للمطابقة وسيتم إجراء المراجع
 الوسطى أن يكون تاريخ اإلآمال –فرق عمل خاصة وقد قدر مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 . 2005سبتمبر / أيلول30هو 
 
 ضمان استخدام مستندات بيان حساب الوآيل المسؤول لتسجيل آافة التحويالت النقدية بين الوآالء -2

 . مستوى القسموالمبلغ اإلجمالي المزود إلى وآالء 
 

 الوسطى مع النتائج التي تم التوصل –  اتفق مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة :مالحظات اإلدارة
 الوسطى حاليًا بعمل –لها واتخذ اإلجراءات التصحيحية، وبقوم مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

لقسم، ويقوم جميع وآالء مستوى وإآمال نماذج بيان حساب الوآيل المسؤول لجميع وآالء مستوى ا
القسم حاليًا بعمل بيانات حساب الوآيل المسؤول عند تقديم النقد إلى وآالء الدفع الميدانيين، وآذلك 

 يومًا، وال يقوم مراقب مجموعة دعم المنطقة 30الطلب من وآالء الدفع الميدانيين مطابقة حساباتهم آل 
أي أشخاص إال إذا آانوا معينين وآالء مستوى قسم من قبل  الوسطى بإيكال األموال إلى –المشترآة 

إن وآالء مستوى القسم مزودين بالتعليمات .   الوسطى–مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
والتدريب فيما يتعلق بمسؤولياتهم لضمان أنهم على علم بصالحيتهم إلصدار ومراقبة األموال، ويطلب 

معادة لوآالء الدفع الميدانيين /ديم المستندات المناسبة ألية أموال مقدمةمن جميع وآالء مستوى القسم تق
 الوسطى، وقد صرح –بناء على المطابقة مع نائب مسؤول الدفع لمجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 1 الوسطى أن آافة اإلجراءات التصحيحية قد اآتملت في –مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 . 2005أبريل /نيسان

 
  البدء باإلجراءات لحل حاالت عدم االمتثال-3

 الوسطى مع النتائج التي تم التوصل –اتفق مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة :  مالحظات اإلدارة
 –لها، وهو يقوم باتخاذ اإلجراءات التصحيحية، آما يقوم مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

قبوضات لتشمل استخدام قائمة فحص منفذة حديثًا لوآالء مستوى الوسطى بإحداث عملية تسوية للم
وآالء الدفع الميدانيين والتحقق من قبل مسؤول الدفع لصندوق التنمية للعراق بحيث يستطيع /القسم

إن قائمة الفحص مطلوبة ليقوم .  وآالء مستوى القسم من المطابقة بالشكل الصحيح وإبراء مسؤولياتهم
بتقديمها لكل مستند مقدم من أجل التوثيق والبيان المحاسبي لكل دفعة أموال، ويتم وآيل مستوى القسم 

 وتواقيع صحيحة من األشخاص خالتحقق من آافة النماذج المقدمة لضمان اشتمالها على تواري
 30 الوسطى أن يكون تاريخ اإلنجاز هو –المفوضين، وقد قدر مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 .2005تمبر سب/أيلول
 
 يومًا 30 توجيه وآالء الدفع الميدانيين لتقديم المستندات المطلوبة لوآالء مستوى القسم آل -4

وتسوية حساباتهم النقدية، وتوجيه وآالء مستوى القسم لتقديم المستندات المطلوبة لمدير حسابات 
أن تتم مراجعة المستندات  يومًا، وتسوية حساباتهم النقدية فقط بعد 30صندوق التنمية للعراق آل 

 . المطلوبة والتحقق منها
 

 الوسطى مع النتائج التي تم التوصل –  اتفق نراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة :مالحظات اإلدارة
 الوسطى –لها، واتخذ اإلجراءات التصحيحية، وقد أصدر مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

آالء الدفع الميدانيين، ويقوم بتنفيذ المتطلبات لضمان االلتزام الدقيق التعليمات لوآالء مستوى القسم وو
بمتطلبات محاسبة النقد لتشمل أي وآيل مستوى قسم أعفي من واجباته، وأرسل إليه آتاب إبطال يشتمل 

على تعليمات تتعلق بتسوية حساباته لدى مسؤول الدفع المناسب وإعادة آافة المستندات النقدية والدفع 
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 ساعة من استالم آتاب اإلبطال، 72 مسؤول الدفع المناسب والتوقف عن آافة الدفعات خالل إلى
 الوسطى من جميع وآالء مستوى القسم إجراء –ويطلب مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 –مطابقة بالشكل المناسب لحساباتهم مع نائب مسؤول الدفع في مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
بل مغادرة البلد، وبالرغم من وجود حاالت سابقة غادر فيها وآالء مستوى القسم البلد بدون الوسطى ق

 الوسطى –إعالم نائب مسؤول الدفع أو مدراء برامجهم فقد قام مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
لية لوزارة ونائب مسؤول الدفع بمراجعة هذه الحسابات واتخاذ إجراء تصرف بموجب الئحة اإلدارة الما

 الوسطى أن اإلجراءات التصحيحية أآملت –الدفاع، وقد صرح مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 . 2005أبريل / نيسان1في 

 
 إصدار آتب التعيين المطلوبة واالحتفاظ بها لجميع وآالء الدفع لتشمل بيانًا بشأن المسؤولية -5

 . المالية
 

 الوسطى مع النتائج التي تم التوصل –موعة دعم المنطقة المشترآة   اتفق مراقب مج:مالحظات اإلدارة
 الوسطى على –إليها، واتخذ اإلجراءات التصحيحية، وقد اثبت مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

أنه تم إصدار آتب تعيين لكافة الوآالء تشمل نصًا يتعلق بالمسؤولية المالية، إضافة إلى ذلك فإن جميع 
وى القسم الذين تم تعيينهم ووقعت آتب تعيينهم يقرون بأنهم سيقومون بالمطابقة قبل أن يتم وآالء مست

 الوسطى أن اإلجراءات –إعفاؤهم من مهامهم، وقد صرح مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 . 2005أبريل / نيسان1التصحيحية تم إآمالها في 

 
 : ة تكوين فرق عمل خاصة مع المسؤوليات التالي-6
 

إجراء مراجعة بشكل شامل للوصوالت التي تم تقديمها في السابق من قبل آل وآيل مستوى ) أ
 . قسم ووآيل دفع ميداني لتحديد المبلغ الدقيق للمقبوضات الصحيحة المقدمة

 
 الوسطى مع لنتائج التي تم التوصل –  اتفق مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة :مالحظات اإلدارة

 الوسطى بتكوين –و يقوم باتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وتقوم مجموعة دعم المنطقة المشترآة لها، وه
فريق عمل خاص إلجراء وإآمال المراجعة باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة آما هو مبين فيما سبق، 

ت للتحقيق، وآيل الدفع الميداني التي لم تطابق وأحيل/ وستشمل المقبوضات لحسابات وآيل مستوى القسم
 الوسطى أن –وسنحدد صحة آافة الوصوالت المقدمة، وقد قدر مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 . 2005سبتمبر / أيلول30يكون تاريخ اإلآمال هو 
 

مطابقة البيانات السابقة لحساب الوآيل المسؤول من أجل األخطاء والحذف لتحديد مبلغ ) ب
 . آيل مستوى قسم ووآيل دفع ميدانياألموال النقدية المزودة لكل و

 
 الوسطى مع النتائج التي تم التوصل –  اتفق مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة :مالحظات اإلدارة

إليها، وهو يقوم باتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وبناء على الفروقات التي تم تحديدها والتدقيق قام 
وسطى بمطابقة نماذج بيان حساب وآالء مستوى القسم  ال–مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

ووآالء الدفع الميدانيين الخاصة بالوآيل المسؤول، وحدد المراقب الوآالء الذين لم تطابق حساباتهم 
بشكل آامل، وبالرغم من أن المراقب أحال الحسابات للتحقيق فإننا نخطط أيضًا لمراجعة هذه الحسابات 

وضع المراقب آذلك إجراءات للتأآيد .  بلغ الدقيق لألموال وأية أخطاء أو حذفمن أجل الدقة وتحديد الم
على أن من مسؤولية وآالء مستوى القسم مطابقة حسابات وآالء الدفع الميدانيين التابعين لهم مع 

حسابات مسؤول الدفع التابع لصندوق التنمية للعراق وتحديد احتماالت األخطاء والحذف لتحديد مبلغ 
 الوسطى بتكوين –ل النقدي المزود لوآيل الدفع الميداني، وتقوم مجموعة دعم المنطقة المشترآة الما
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فريق عمل خاص إلجراء وإآمال مراجعة نماذج بيان حساب وآالء مستوى القسم الخاصة بالوآيل 
 30 الوسطى أن يكون يوم اإلنجاز هو –المسؤول، وقد قدر مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 . 2005سبتمبر /أيلول
 

مطابقة الحسابات السابقة لكل وآيل مستوى قسم ووآيل دفع ميداني لتحديد ما إذا آانت ) ج
 .توجد أرصدة غير مسددة، وإذا آان يوجد رصيد غير مسدد اتخاذ اإلجراءات لتحصيل النقد

  
لنتائج التي تم التوصل  الوسطى مع ا–  اتفق مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة :مالحظات اإلدارة

 الوسطى –لها، وهو يقوم باتخاذ اإلجراءات التصحيحية، ويقوم مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
بتكوين فريق عمل خاص لمطابقة حسابات وآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين لتحديد األرصدة 

ددة فإن مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة غير المسددة، وتبعًا لذلك إذا آانت هناك أرصدة غير مس
 الوسطى سيتخذ اإلجراءات المناسبة لتحصيل النقد المستحق، وقد قدر مراقب مجموعة دعم المنطقة –

 .2005سبتمبر / أيلول30 الوسطى بأن يكون تاريخ اإلنجاز هو –المشترآة 
 

.   الوسطى مستجيبة تمامًا–شترآة   إن مالحظات قائد مجموعة دعم المنطقة الم:االستجابة للتدقيق
 الوسطى ثالث أشخاص مختلفين، وهؤالء –شغر منصب مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 حتى إنجازه 2004سبتمبر عام /عملوا مدراء لحسابات صندوق التنمية للعراق منذ بدء التدقيق في أيلول
التدقيق آل واحد من مراقبي فريق دعم ، وأثناء إجراء التدقيق أعلم فريق 2005أبريل /في نيسان

 الوسطى بحاالت العجز المكتشفة، ونتيجة لذلك بدأ هؤالء المراقبون باتخاذ –المنطقة المشترآة 
اإلجراءات التصحيحية آما ذآر في مالحظات اإلدارة، وقد حددت تواريخ إنجاز تقديرية معقولة 

 . لإلجراءات التصحيحية التي لم يتم إنهاؤها بعد
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  النطاق واألسلوب –) أ(الملحق 
 

 بدأنا بإجراء تدقيق ألساليب الرقابة على مسؤولي الدفع في جنوب العراق 2004سبتمبر /في أيلول
 .نتيجة لقلق أبلغنا به موظفو مراقب سلطة االئتالف المؤقتة

 
 : قمنا بمراجعة المستندات التالية الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة

 
  2003يونيو / حزيران10" صندوق التنمية للعراق"لسلطة االئتالف المؤقتة ) 2(الالئحة رقم  •
إجراءات العقود والمنح المنطبقة على األمالك العراقية " لسلطة االئتالف المؤقتة 4مذآرة رقم  •

، مجلس مراجعة 3المستولى عليها والمصادرة وصندوق التنمية للعراق، تنفيذ الالئحة رقم 
 . 2003غسطس أ/ آب19" البرامج

 . 2003يونيو / حزيران19، 89قوة العمل المشترآة الموحدة السابعة، األمر المجزأ  •
 . 2003ديسمبر / آانون األول22، 1268قوة العمل المشترآة الموحدة السابعة، األمر المجزأ  •
 – 2003يونيو / حزيران9، 6-1مدير مجلس مراجعة البرامج، إرشاد مجلس مراجعة البرامج  •

 . 2003سبتمبر /لول أي30
 

، صادر 1081لصندوق التنمية للعراق، نموذج دي دي " بيان حساب الوآيل المسؤول"قمنا بمراجعة 
 الوسطى الذين –لجميع وآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين الموجودين في المنطقة الجنوبية 

نا نماذج حساب الوآيل المسؤول لتحديد مدى استلموا أمواًال لبرنامج االستجابة السريعة اإلقليمية، وراجع
مدير حساب صندوق التنمية (مراقب حسابات صندوق التنمية للعراق /مناسبة محاسبة أموال مدير

 ). للعراق
 

 أرصدة حساباتهم 1استلم ثمانية أشخاص نقدًا لبرنامج االستجابة السريعة اإلقليمية، وقام ستة منهم بتسوية
التنمية للعراق، وقمنا بمراجعة جميع الوصوالت لتحديد ما إذا قام هؤالء لدى مدير حسابات صندوق 

األشخاص الستة بتسوية أرصدة حساباتهم حسب اإلجراءات الموضوعة، وبعد ذلك حاولنا مطابقة 
المقبوضات التي تمت تسويتها والتحويالت النقدية والنقد المعاد لكل واحد من األفراد الستة مع بياناتهم 

بحساب الوآيل المسؤول لتحديد ما إذا تمت التسوية لألفراد الستة جميعهم بالشكل المناسب الخاصة 
قمنا بمراجعة آافة المستندات المتوفرة للشخصين اللذين لم يقوما بتسوية .  وأغلقت أرصدة حساباتهم

، وقمنا أرصدة حساباتهما لدى مدير حسابات صندوق التنمية للعراق، وحاولنا تحديد وضع حساباتهما
آذلك بمراجعة نماذج بيان حساب الوآيل المسؤول لتحديد ما إذا آان مدير حسابات صندوق التنمية 

 . للعراق قد سجل العمليات النقدية بدقة
 

أجرينا عمل التدقيق في عدة مواقع لمراجعة المستندات واإلجراءات المنطبقة، وفي مكتب مراقب 
ى الموجود في القصر الجمهوري في بغداد راجعنا آذلك  الوسط–مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 الوسطى والمستخدمة لتسوية –المستندات المدعمة لمبلغ األموال النقدية الصادرة للمنطقة الجنوبية 
أرصدة الحسابات لوآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين، وفي المكتب اإلقليمي للسفارة األميرآية 

 العراق استلمنا جميع إجراءات العقود الخاصة بالمنح والعقود الصادرة بموجب –الموجود في الحلة 
 العراق، –برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية، وفي مكتب وآيل الدفع الميداني الموجود في الديوانية 

                                                 
 إن عملية التسوية هي أداة رقابة إدارية مصممة لتوفير سلسلة من أساليب الحماية المحاسبية التي تفوض الوكيل استالم نقد حكومي، والتي  1

 المراقب أما إعادة توفر سجالً واضحاً للمصروفات المدعومة بالمستندات المطلوبة والفواتير المفصلة، وهذه العملية تتيح لوكالء الدفع وموظفي
 . النقد غير المستعمل أو إغالق األرصدة النقدية الحالية ومطابقة الدفعات النقدية الصادرة مع المستندات المدعمة
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يع راجعنا إجراءات الدفع النقدي للمقاولين، وفي مختلف مواقع المشاريع راجعنا نطاق العمل للمشار
 . المتعاقد عليها

 
يقوم برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية بتحديد ما إذا آان المشروع يلبي معايير العقد، وفي آل وحدة 

 . أجرينا مقابالت مع موظفين لهم عالقة ببرنامج االستجابة السريعة اإلقليمية
 

، حسب معايير التدقيق 2005ل أبري/ إلى نيسان2004سبتمبر /قمنا بإجراء تدقيق األداء هذا من أيلول
 . الحكومية المقبولة بشكل عام

 
 –  لم تتم مراجعة برنامج الرقابة اإلدارية لمراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة :حدود النطاق

الوسطى بسبب موارد التدقيق المحدودة والعوائق الزمنية المتعلقة بذلك، حيث يتم التدقيق في منطقة 
 . حربية

 
لم نستخدم البيانات المعالجة بالحاسب اآللي إلجراء هذا :  لبيانات المعالجة بالحاسب اآللياستخدام ا
 . التدقيق

 
سابقًا مكتب المفتش العام، سلطة (  قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق :التغطية االسترجاعية

 ويمكن اإلطالع على التقارير بإصدار تقريرين حول أساليب الرقابة على النقد،) االئتالف المؤقتة
الصادرة من مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق على موقعه على الشبكة 

http//www.sigir.mil آذلك قام المجلس االستشاري والرقابي الدولي بالتعاقد مع آيه بي أم جي في ،
 للعراق وعائدات النفط البحرين إلجراء عمليات تدقيق للمبيعات التصديرية لصندوق التنمية

  : والمدفوعات، وفيما يلي قائمة بالتقارير
 

النفط للرقابة على نقد الغذاء لمكتب تنسيق المشاريع في  " 007-04 آي جي رقم –تقرير سي بي أيه 
 . 2004) تموز( يوليو 26، " العراق–أربيل 

 
مراقب سلطة االئتالف المؤقتة أساليب الرقابة اإلدارية ل "009-04 آي جي رقم –تقرير سي بي أيه 

 . 2004) تموز( يوليو 28، "على صندوق التنمية للعراق
 

 22 بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للفترة من –صندوق التنمية للعراق "تقرير آيه بي أم جي 
 . 2004يونيو / حزيران29، "2003) آانون األول( ديسمبر 31 إلى 2003) أيار(مايو 

 
 مايو 22 تقرير اإلجراءات المتفق عليها للفترة من –صندوق التنمية للعراق "ي أم جي تقرير آيه ب

 . 2004يونيو / حزيران29)  المدفوعات (2003) آانون األول( ديسمبر 31 إلى 2003) أيار(
 

 أمور لوحظت تتعلق بأساليب الرقابة ومسائل – ملحق –صندوق التنمية للعراق "تقرير آيه بي أم جي 
) آانون األول( ديسمبر 31 إلى 2003) أيار( مايو 22ت أخرى أثناء تدقيق الصندوق للفترة من عمليا

 . 2004يونيو / حزيران29،  2003
 

 1 بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للفترة من –صندوق التنمية للعراق "تقرير آيه بي أم جي 
 . 2004سبتمبر / أيلول30، "2004يونيو / حزيران28 إلى 2004يناير /آانون الثاني
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 1 آتاب اإلدارة حول أساليب الرقابة الداخلية للفترة من –صندوق التنمية للعراق "تقرير آيه بي أم جي 
 . 2004سبتمبر / أيلول30" 2004يونيو / حزيران28 إلى 2004يناير /آانون الثاني

 
لحقيقية التي تم التوصل إليها للفترة  تقرير حول النتائج ا–صندوق التنمية للعراق "تقرير آيه بي أم جي 

سبتمبر / أيلول30، )"المدفوعات (2004يونيو / حزيران28 إلى 2004يناير / آانون الثاني1من 
2004 . 
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  أمور هامة أخرى–) ب(الملحق 
 

 : فيما يلي مناقشة ألمور هامة أخرى حددها عملنا التدقيقي
 

همة في عدم قدرة مدير حسابات صندوق التنمية للعراق إن أحد العوامل المسا:  إدارة شؤون الموظفين
على اآتشاف أو منع أو تصحيح المشاآل المشار إليها في هذا التقرير تعزى برأينا إلى عدم وجود عدٍد 
آاٍف من الموظفين ونسبة التغير العالية للموظفين المتوفرين في مكتب مدير حسابات صندوق التنمية 

ج وضع الموظفين هذا هي عدم القدرة على مراجعة آل ملف وصوالت بشكل للعراق، وآانت إحدى نتائ
آان أحد مسؤولي الدفع في مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق مسؤوًال عن إجراء .  شامل

 . تسوية مع جميع وآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين لكافة المناطق األربعة في البلد
 

لمعقول بالنسبة لمسؤول دفع واحد، مع األخذ في االعتبار عدد ونسبة تغير وآالء يبدو أنه من غير ا
مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين ومستوى تدريبهم وخبرتهم وحجم العمليات ومبالغ النقد الكبيرة، 

قة أن أن يتوقع منه أن ينجز بكفاءة حمل العمل هذا، ويتبين عدم توفر عدٍد آاٍف من الموظفين من حقي
مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق لم يبدأ بعد بمراجعة آافة ملفات الوصوالت حتى بالرغم 

 . من أن بعض وآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين غادروا تقريبًا قبل سنة
 

م وتعيين إننا نخطط للبدء في إجراء لتحديد ما إذا آانت عمليات الحكومة األميرآية الخاصة بالتنظي
وإعادة توزيع موظفين أآفاء لدعم وإعادة إعمار العراق ستكون فعالة، وسنرآز جهودنا على فاعلية 

اإلرشاد التشريعي والتنظيمي والعمليات المستخدمة لتحديد متطلبات الموظفين وأساليب تعيين الموظفين 
 . نواالحتفاظ بهم وإجراءات قياس النجاح في التعيين واالحتفاظ بالموظفي

 
  إن الظروف التي أشير إليها في هذا التقرير فيما يتعلق بإعداد والمحافظة على واآتمال :إدارة السجالت

 . ودقة السجالت الخاصة بالرقابة على األموال المستخدمة ألنشطة إعادة إعمار العراق هي سبب للقلق
 

لمنظمات األميرآية قد وضعت متطلبات تبعًا لذلك فإننا نخطط للبدء في عمل تدقيق لتحديد ما إذا آانت ا
وأنظمة وعمليات مناسبة إلدارة السجالت والمحافظة عليها لتسهيل عمليات التدقيق المستقبلية 

 .     والتحقيقات بشأن تحديد واستخدام األموال من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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  أنواع التمويل –) ج(الملحق 
 

ابة سلطة االئتالف المؤقتة الستخدامها في برنامج االستجابة الطارئة للقادة إن األموال العراقية تحت رق
وبرنامج االستجابة السريعة اإلقليمية آانت تتكون من صندوق التنمية للعراق أو األموال التي تم 

 حسب القانون المطبق، وتشمل المصادر الرئيسية لصندوق التنمية 3 أو مصادرتها2االستيالء عليها
العوائد من المبيعات التصديرية للبترول والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي من العراق :   ما يليللعراق

والمكامن النفطية غير الملتزم بها ألموال برنامج النفط مقابل الغذاء واألموال العراقية المعادة من بلدان 
 : تخدامها بأسلوب شفافأخرى، وقد جعلت هذه األموال متوفرة لسلطة االئتالف المؤقتة وطلب اس

 
 .لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي •
 . إلعادة اإلعمار االقتصادي وإصالح البنية التحتية •
 . لنزع السالح المستمر للعراق •
 .ألغراض أخرى تفيد الشعب العراقي •

 
م تكن خاضعة بالرغم من أن األموال العراقية ل:  1483قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

لنفس القوانين واألنظمة التي تنطبق على األموال المزودة لسلطة االئتالف المؤقتة مباشرة من حكومات 
االئتالف فقد آان يطلب أن تدار هذه األموال بأسلوب شفاف يمتثل بشكل آامل اللتزامات سلطة 

1483 التابع لألمم المتحدة رقم االئتالف المؤقتة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس األمن
 . 
 

تم تخصيص أموال صندوق التنمية للعراق من خالل عملية الموازنة القومية وتم توفيرها لوزارات 
الحكومة العراقية المؤقتة حسب الموازنة القومية، وقد استلمت وزارات الحكومة العراقية المؤقتة 

 . العراقيةاألموال المخصصة بتقديم طلب إلى وزارة المالية 
 

، 89  حسب قوة العمل المشترآة الموحدة السابعة واألمر المجزأ رقم :برنامج االستجابة الطارئة للقادة
 فإنه يجب استخدام أموال صندوق التنمية للعراق للمساعدة في تمويل برنامج 2003يونيو / حزيران19

للشعب العراقي، ويمكن أن يشمل برنامج االستجابة الطارئة للقادة الذي يقدم المساعدة إلعادة اإلعمار 
 :  االستجابة الطارئة للقادة ما يلي

 
 الزراعة  •
 التعليم  •
 توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية  •
 إنتاج وتوزيع الغذاء  •
 العناية الصحية  •
 المبادرات المحلية األخرى التي تزيد من استعادة حكم القانون والحكم الفعال  •
 االقتصادية والمالية واإلداريةمشاريع لزيادة التحسينات  •
 االتصاالت  •
 النقل  •

                                                 
مة  األموال التي تم االستيالء عليها هي أموال عراقية مجمدة من حرب الخليج األولى والتي تم تحويلها إلى سلطة االئتالف المؤقتة، والمستخد 2

 .فيما بعد لمنفعة الشعب العراقي
 .  األموال المصادرة هي أموال نظام الحكم العراقي السابق التي صادرتها قوات التحالف والمستخدمة فيما بعد لمنفعة الشعب العراقي 3
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 البنية التحتية للمياه والصرف الصحي  •
 

  تم التفكير مبدئيًا ببرنامج االستجابة السريعة اإلقليمية على أنه :برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية
فير أقصى درجات معادل مدني لصندوق برنامج االستجابة الطارئة للقادة، وقد صمم البرنامج لتو

المرونة للمنسقين اإلقليميين ومنسقي المحافظات في تنفيذ مشاريع تستجيب الحتياجات المناطق 
 :المسؤولين عنها، والبرنامج يشمل ويوسع الصالحيات الخاصة بالبرامج الممولة سابقًا

 
 .برنامج االستجابة الطارئة للمدراء الذي وفر قدرة استجابة طارئة •
 .  ر التي وفرت سلطة تمويل أآبر ألنشطة اإلعمارمبادرة اإلعما •

 
تمت زيادة السلطة التقديرية التي يمكن للمناطق تنفيذ برامجها بموجبها بدون موافقة مسبقة من مجلس 

 دوالر، وقد آانت أهداف برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية إيجاد 200000مراجعة البرامج إلى 
 .لمحلية وتحفيز االقتصادوظائف محلية ودعم الصناعات ا
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  مشاآل المستندات في عملية تصفية المقبوضات–) د(الملحق 
 

يقدم هذا الملحق أمثلة حيث سمح مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بقبول مستندات غير مناسبة 
إلى جانب ذلك .  آإثبات على الدفعات النقدية بدون التحقق أو بحث وجود أخطاء واضحة وفروقات

عفت أساليب الرقابة على عملية التسوية ألن وآالء الدفع سمح لهم بتسوية حساباتهم النقدية بدون ض
 . تقديم المستندات المطلوبة إلى مدير حسابات صندوق التنمية للعراق

 
  لم يقم مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بالحصول من أحد وآالء مستوى :المستندات المناسبة

 الوسطى على مستندات آاملة ومناسبة لدفعات من وآيل مستوى القسم – الجنوبية القسم للمنطقة
ومراجعة هذه المستندات، ولكن ببساطة طلب أن يقدم وآيل مستوى القسم ورقة عمل مفصلة تبين 

بالتفصيل رقم العقد ووصفه واسم المقاول والمبلغ الممنوح والدفعة المبدئية لكل مبلغ سيتم صرفه، وبعد 
آان مدير حسابات صندوق التنمية للعراق يخصم إجمالي المبلغ المدرج في ورقة العمل المفصلة ذلك 

من الرصيد النقدي غير المدفوع لوآيل مستوى القسم، وعندئذ آان المبلغ الصافي يستعمل لحساب مبلغ 
وآيل مستوى بيان تحويالت حساب الوآيل المسؤول إلى وآالء الدفع الميدانيين أو النقد الذي يحتاج 

إن استعمال ورقة عمل مفصلة غير مناسب لدعم تسوية الحسابات النقدية إذا آانت .  القسم إلعادته
مستندات الدعم الحقيقية المطلوبة مثل العقود الموقعة أو أوامر الشراء أو تقارير االستالم أو الفواتير 

اصة بالنقد غير متوفرة للمراجعة المفصلة أو شهادات اإلنجاز أو مستندات الدفع أو الوصوالت الخ
 . للتحقق من األرقام المبينة في ورقة العمل المفصلة

 
لم يقم مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بمراجعة آافة ملفات الوصوالت للتحقق مما إذا تم شمول 

المفصلة أو  العقود الموقعة أو أوامر الشراء أو تقارير االستالم أو الفواتير –المستندات المطلوبة 
مستندات الدفع أو وصوالت النقد، وبدًال من ذلك اختار مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بشكل 

عشوائي بضعة ملفات وصوالت من آل واحد من صناديق الوصوالت الخمس المقدمة من قبل وآيل 
شاملة لورقة العمل مستوى القسم المحدد، ولم يقم مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بإجراء مراجعة 

المفصلة المقدمة من قبل وآيل مستوى القسم، ونتيجة لذلك لم يدرك مدير حسابات صندوق التنمية 
للعراق أن الدفعة المبدئية المبينة في ورقة العمل المفصلة آانت أآبر من المبلغ الممنوح، مما دل على 

 مستوى القسم أجرى زيادة في الدفعات أنه أما إن ورقة العمل المفصلة آانت غير دقيقة أو أن وآيل
 دوالر، ولو قام مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بإجراء مراجعة شاملة لملف 134 398بمقدار 

 :      الوصوالت لوآيل مستوى القسم هذا الستطاع اآتشاف المشاآل التالية
 

الء الدفع الميدانيين  مليون دوالر تمت لوآ23 تحويل نقد فردي يبلغ إجماليها أآثر من 645 •
 . باستخدام نموذج خاطئ

 مرة بنقود مصادرة ومرة بنقود صندوق التنمية للعراق، وقد –دفع لمقاول مرتين لنفس العقد  •
 . قام مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بتسوية آال الدفعتين بدون إدراك أنه تم إجراء دفعتين

م دفعهما من خالل النوع الخاطئ من التمويل  دوالر ت55 563دفعتان قيمتهما اإلجمالية  •
 ).أموال مبادرة اإلعمار بدًال من أموال برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية(

 .  دوالر تم تقديمها عن عقود ألغيت324 500 وصوالت دفع نقدي قيمتها اإلجمالية 10 •
 . توقيعات المقاولين دوالر تم تقديمها بدون407 420 وصوالت دفع نقدي قيمتها اإلجمالية 6 •
 دوالر تم دفعها مباشرة من قبل 289 486 تحويالت إلكترونية لألموال قيمتها اإلجمالية 4 •

 .  مدير حسابات صندوق التنمية للعراق، ولكنها قدمت على أنها وصوالت وآيل مستوى قسم
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وق التنمية للعراق   إلى جانب ذلك فإن مراجعة شاملة من قبل مدير حسابات صند:المستندات المطلوبة
 الوسطى والذين قدموا ملفات استالم –لوآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين للمنطقة الجنوبية 

لتسويتها آانت ستحدد أن واحدًا فقط قدم مستندات دفع مساوية للمبلغ الذي قام مدير حسابات صندوق 
 : وبالنسبة لألشخاص الباقين. التنمية للعراق بتسويته في بيان حساب الوآيل المسؤول

 
قدم أحد وآالء الدفع الميدانيين مستندات دفع مدعمة، ولكن ليس المستندات الكاملة المطلوبة  •

 دوالر، وبالرغم من ذلك تمت مخالصته من قبل مكتب مدير حسابات 423 376لمبلغ مقداره 
يبدو أنه خطأ أو فرق  دوالر آمستندات مدفوعة، وهذا 244 902صندوق التنمية للعراق لمبلغ 

 .  دوالر244 902غير مفسر مقداره 
 دوالر، ومن ضمن 308 293قدم أحد وآالء الدفع الميدانيين مستندات دعم لدفع مبلغ مقداره  •

 دوالر بالمستندات الكاملة المطلوبة، على أن مكتب مدير 105 306هذا المبلغ تم فقط دعم 
 دوالر آمستندات مدفوعة، 1 402 100مبلغ حسابات صندوق التنمية للعراق سوى حسابه ل

 1 296 794وبناء على المستندات المطلوبة يبدو أن هذا خطأ أو فرق غير مفسر مقداره 
 . دوالر

 501لم يقم أحد وآالء مستوى القسم بتقديم المستندات الكاملة المطلوبة المدعمة لدفع مبلغ  •
 قبل مكتب مدير حسابات صندوق  دوالر، وبالرغم من ذلك تمت تسوية حسابه من12 332

 دوالر آمستندات مدفوعة، ويبدو أن هذا خط أو فرق غير 12 432 501التنمية للعراق لمبلغ 
 .  دوالر12 432 501مفسر مقداره 

 دوالر، 787 560لم يقدم أحد وآالء الدفع الميدانيين مستندات الدعم المطلوبة لمبلغ مقداره  •
لمقدمة لم تكن المستندات الكاملة المطلوبة وآانت أقل بمقدار وحتى بالرغم من أن المستندات ا

 دوالر عما آان مطلوبًا فقد تمت تسوية حسابه من قبل مكتب مدير محاسبة صندوق 100
 دوالر آمستندات مدفوعة، ويبدو أن هذا خطأ أو فرق غير 787 660التنمية للعراق لمبلغ 

 .  دوالر787 660مفسر مقداره 
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  إبطال تفويض وآالء الدفع آجزء من عملية تسوية المقبوضات–) هـ(الملحق 
 

 قام مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بإبطال أمر التعيين لوآيل مستوى 2004مايو / أيار30في 
 .   الوسطى بكاملها– الوسطى مسؤول عن مراقبة النقد للمنطقة الجنوبية –قسم للمنطقة الجنوبية 

 
تاب اإلبطال نصوصًا تتعلق بكل من النواحي المالية وقانون منع العجز فيما شمل آ:  آتاب اإلبطال

يتعلق بالبيان المحاسبي بالشكل المناسب لألموال التي عهدت إليه آنئذ من قبل مراقب سلطة االئتالف 
المؤقتة، وقد احتوى آتاب اإلبطال على تعليمات خاصة تنص على أنه آان يجب على وآيل مستوى 

 الوسطى وتسليم –يقوم بمطابقة حساب برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية للمنطقة الجنوبية القسم أن 
المستندات /الفواتير/جميع النقد في الصندوق والعقود وتقارير االستالم ومستندات الدفع وأوامر الشراء

 . اب اإلبطال ساعة من استالمه آت72لمنسق برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية للمنطقة خالل 
 

  لم يقم وآيل مستوى القسم بتسوية حسابه مع منسق برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية :تاريخ اإلبطال
.  للمنطقة، وبدًال من ذلك اختار إجراء التسوية مباشرة من خالل مدير حسابات صندوق التنمية للعراق

آيل مستوى القسم تسوية رصيد حسابه خالل وبالرغم من أن آتاب اإلبطال بين بالتحديد أنه يجب على و
 ساعة من استالمه للكتاب فقد سمح مدير حسابات صندوق التنمية للعراق أن يقوم وآيل مستوى 72

، وبعدم تنفيذ آتاب اإلبطال في الحال سمح 2004يونيو / حزيران20القسم بتحديد تاريخ التسوية في 
يل مستوى القسم االستمرار في إجراء الدفعات إلى أن مكتب مدير حسابات صندوق التنمية للعراق الوآ

 . 2004يونيو / حزيران20سوى حسابه النقدي في 
 

  إلى جانب ذلك، بسبب أن آتاب اإلبطال أمر وآيل مستوى القسم بتسليم آافة النقد فإنه :الدفعات النقدية
وى القسم أجرى أو ، على أن وآيل مست2004مايو / أيار30آان يجب عدم إجراء أية دفعات بعد 

 15 دوالر بعد أن تم إبطال سلطته إلجراء دفعات نقدية، وفي 1 496 562فوض دفعات بمبلغ 
 دوالر لتعديل مشاريع، 499000 وافق نفس وآيل مستوى القسم على تمويل 2004يونيو /حزيران

حويل  قام مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بمعالجة ت2004يونيو / حزيران28وآذلك في 
 دوالر بناء على طلب وآيل مستوى القسم، ولم يتابع مدير حسابات 300 423إلكتروني مقداره 

 . صندوق التنمية للعراق مع وآيل مستوى القسم للتأآد أنه لم يتم إجراء دفعات إضافية
 

 أعاد وآيل مستوى القسم نقدًا وقدم وعمل نماذج 2004يونيو / حزيران20  في :تسوية الحسابات
اب الوآيل المسؤول لتوثيق التحويالت النقدية لوآالء الدفع الميدانيين وقدم وصوالت مدفوعة محاوًال حس

تسوية حسابه، وبعد أن تم توثيق آافة المعامالت بين بيان حساب الوآيل المسؤول رصيدًا متبقيًا مقداره 
 مستوى القسم أنه آان قام مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بإبالغ وآيل.   دوالر1 878 870

ينقصه هذا المبلغ النقدي لتصفية حسابه غير المسدد، وبعد ثالثة أيام أعاد وآيل مستوى القسم المبلغ 
بالرغم من أن تدقيقنا آشف عن حاالت قام .  النقدي هذا بالضبط المطلوب لتخفيض رصيده إلى الصفر

بزيادة رصيد حساب وآيل مستوى القسم فيها مدير حسابات صندوق التنمية للعراق بشكل غير صحيح 
فقد آان مدير حسابات صندوق التنمية للعراق غير عالم بهذه األخطاء، وآان لدى وآيل مستوى القسم 

المبلغ النقدي بالضبط الالزم لتخفيض رصيده إلى الصفر، وهذا يوحي بأن وآيل مستوى القسم آان لديه 
بره مدير حسابات صندوق التنمية للعراق أنه مطلوب إلآمال احتياطي من النقد وسلم فقط المبلغ الذي أخ

عملية التسوية، ولو أن وآيل مستوى القسم قام بتسليم جميع النقد في حوزته فإن رصيد الحساب لن 
يكون صفرًا بسبب األخطاء التي لم تتم تسويتها التي الحظناها في عملنا التدقيقي والتي تظهر في نماذج 

 . ل المسؤولبيانه لحساب الوآي
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إن األخطاء الثالثة في بيانات وآيل مستوى القسم لحساب الوآيل المسؤول والتي حددناها تعني أن وآيل 
 مليون دوالر لو أن محاسبة مدير 3.8مستوى القسم دفع زيادة في رصيد حسابه مقدارها حوالي 

ى القسم في أرصدة الحساب حسابات صندوق التنمية للعراق آانت دقيقة، والزيادة في دفع وآيل مستو
 مليون دوالر توحي بأن مستندات االستالم المقدمة لمدير حسابات صندوق التنمية للعراق 3.8بمقدار 

 . آانت غير موثوقة
 

لو أنه تمت مراجعة بيانات وآيل مستوى :  مراجعة مدير حسابات صندوق التنمية للعراق للبيانات
لمناسب من قبل مدير حسابات صندوق التنمية للعراق فإن القسم لحساب الوآيل المسؤول بالشكل ا

 . األخطاء آانت ستكتشف ولكان رصيد الحساب المستحق لوآيل مستوى القسم دقيقًا
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  اختصارات –) و(الملحق 
 

 سي إي آر بي  برنامج االستجابة الطارئة للقادة 
 سي بي أيه  سلطة االئتالف المؤقتة 

  آي جي –سي بي أيه  ة للمفتش العام مكتب سلطة االئتالف المؤقت
 دي أف آي  صندوق التنمية للعراق 

  سي –جيه إيه أس جي  )المؤقتة( الوسطى –مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 آي آي جي  الحكومة العراقية المؤقتة 

 آر آر آر بي  برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية
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  توزيع التقرير –) ز(الملحق 
 

 وزارة الخارجية 
 

 وزير الخارجية 
 المنسق للعراق /المستشار األول

 السفير األميرآي في العراق 
 مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق

 المفتش العام، وزارة الخارجية 
 

 وزارة الدفاع 
 

 نائب وزير الدفاع 
  العراق –مدير مكتب وزارة الدفاع اإلسنادي 

 المسؤول المالي الرئيسي)/قبالمرا(وآيل وزارة الدفاع 
 نائب رئيس القسم المالي

 )الموازنة/البرنامج(نائب المراقب 
 المفتش العام، وزارة الدفاع 

 
 وزارة الجيش 

 
 ) االمتالك واإلمدادات والتكنولوجيا(مساعد وزير الجيش 

 النائب الرئيسي لمساعد وزير الجيش، االمتالك واإلمدادات والتكنولوجيا 
 د وزير الجيش للسياسة والشراءنائب مساع

 مدير مكتب المشاريع والتعاقد 
 ) اإلدارة والمراقب المالي(مساعد وزير الجيش 
 المدقق العام للجيش 

 
 القيادة األميرآية الوسطى 

  العراق –قائد القوة المتعددة الجنسيات 
  الوسطى –قائد مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

 
 منظمات الدفاع األخرى 

 
 دير وآالة تدقيق عقود الدفاع م
 

 منظمات الحكومة الفدرالية األخرى 
 

 مدير مكتب اإلدارة والموازنة 
 المراقب العام للواليات المتحدة 

 المفتش العام، وزارة الخزينة 
 المفتش العام، وزارة التجارة 

 المفتش العام، الخدمات الصحية واإلنسانية 
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 للتنمية الدولية المفتش العام، الوآالة األميرآية 
 

 اللجان واللجان الفرعية للكونغرس والرئيس وآبير أعضاء حزب األقلية 
 

 مجلس الشيوخ األميرآي 
 

 لجنة مجلس الشيوخ للمخصصات 
 اللجنة الفرعية للدفاع 

 اللجنة الفرعية للعمليات األجنبية 
 لجنة مجلس الشيوخ للخدمات المسلحة 

 بية لجنة مجلس الشيوخ للعالقات األجن
 اللجنة الفرعية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا 

 اللجنة الفرعية للعمليات الدولية واإلرهاب 
 لجنة مجلس الشيوخ ألمن الوطن والشؤون الحكومية 

 اللجنة الفرعية للكفاءة الحكومية واإلدارة المالية 
 اللجنة الفرعية لإلدارة المالية والموازنة واألمن الدولي 

 
 ب األميرآي مجلس النوا

 
 لجنة المجلس للمخصصات     
 اللجنة الفرعية للدفاع 

 اللجنة الفرعية للعمليات األجنبية وتمويل التصدير والبرامج ذات العالقة 
 لجنة المجلس للخدمات المسلحة 
 لجنة المجلس للعالقات الدولية 

 اللجنة الفرعية للشرق األوسط ووسط آسيا 
 ي لجنة المجلس لإلصالح الحكوم

 اللجنة الفرعية للكفاءة الحكومية واإلدارة المالية 
 اللجنة الفرعية لألمن القومي والتهديدات الطارئة والعالقات الدولية 
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  أعضاء فريق التدقيق –) ح(الملحق 
 

أعد هذا التقرير مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 : ضاء الفريق الذين ساهموا في هذا التقريرويشمل أع

 
 برايان فلن 

 
 آيفين أوآونور 

 
 ماري ديفيس 

 
 وليام شمب 

 
 أنجلينا جونسون 
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  الوسطى –مالحظات اإلدارة، قائد مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 

 )المؤقتة(مجموعة دعم المنطقة المشترآة الوسطى 
  العراق–القوة المتعددة الجنسيات 

  بغداد–ارة األميرآية السف
 

أبريل / نيسان20 آي زد                                                       –جيه أيه أس جي 
2005 

 
 مذآرة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
  وسط العراق–تقرير حول الرقابة على النقد المزود لجنوب :  الموضوع

 
 :  المرجع

 
 2004 وسط العراق، مشروع رقم دي –الرقابة على النقد المزود لجنوب تقرير حول  ) أ

 . 2005أبريل / نيسان7 المؤرخ في 1-0034 – دي سي بي أيه أيه أف –
 

 الوسطى على تقرير التدقيق –تقديم مالحظات مجموعة دعم المنطقة المشترآة :  الغرض
 . موضوع البحث

 
 : النطاق

 
بحث، ونقدم المالحظات حسبما هو مطلوب حول النتائج التي  نشير إلى التقرير موضوع ال-1

 . تم التوصل إليها والتوصيات المبينة
 

نتفق مع النتائج .  النتيجة، الرقابة على المدفوعات النقدية لصندوق التنمية للعراق) أ
 الحظ أن المعدل العالي لتغير الموظفين آان عامًال.  التي تم التوصل إليها حسبما هي مكتوبة

ساهم بشكل آبير في هذه الظروف، حيث أن المراقبين ومسؤولي الدفع السابقين عينوا لجوالت 
الحجم المحدد :   يومًا، وتشمل العوامل األخرى الهامة120 يومًا، والحقًا لمدة 90وظيفية مدتها 

أربعة موظفين معنيين، ليشمل ( الوسطى –لموظفي مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
، وتشمل العوامل )ك المراقب ونائبه ومسؤول الدفع ومسؤول الموازنة وفنيين اثنين معارينذل

األخرى آذلك الحاجة لتقديم األموال النقدية بسرعة إلى مواقع في مختلف أرجاء العراق لدعم 
جهود إعادة اإلعمار بفاعلية وآفاءة، واألخطار المرتبطة بالحرآات الفعلية للموظفين بين 

 الوسطى والمواقع المنفصلة جغرافيًا لتمكين وآالء –مجموعة دعم المنطقة المشترآة مراقب 
الحظ آذلك أنه تم اتخاذ اإلجراءات آما أنه تم اتخاذ .  األموال إجراء مطابقات النقد الروتينية

آما هو مبين في مالحظتنا حول التوصيات لتحسين الظروف وحل االختالفات التي لوحظت 
 . لتدقيقأثناء فترة ا

 
نتفق مع التوصيات آما هي مكتوبة، وقد تم اتخاذ إجراءات :  التوصيات العامة) ب

تصحيحية شاملة خالل األشهر األربعة الماضية بناء على االختالفات المعروفة ونتيجة 
لالختالفات التي تم تحديدها أثناء التدقيق، وفي السابق راجع المراقبون ومسؤولو الدفع لصندوق 
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نماذج (ية للعراق آافة النماذج غير المسددة والمخالفة لبيانات حساب الوآالء المسؤولين التنم
، وتم حل فروقات المطابقة أو التصرف بها حسب إرشاد الئحة اإلدارة المالية )1081دي دي 

نموذج دي (، ويتم حاليًا استعمال بيان حساب الوآالء المسؤولين )DoD FMR(لوزارة الدفاع 
 من أجل التوثيق والتسجيل بالشكل المناسب لكٍل من التحويالت النقدية بين الوآالء )1081دي 

 MNC FRAGO 1319تبين .  والمبلغ اإلجمالي لألموال المزودة إلى وآالء مستوى القسم
 اإلجراءات المطلوبة في حاالت عدم االمتثال 2004) آانون األول( ديسمبر 21المؤرخة 

 –يطلب مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .  صة بالنقدلإلجراءات الموضوعة الخا
الوسطى حاليًا من جميع وآالء مستوى القسم المطابقة مع مسؤول الدفع لصندوق التنمية للعراق 

آما هو مبين في آتب تعيينهم الموقعة من قبل وآيل مستوى القسم ومراقب مجموعة دعم 
ستوى القسم بتعيين وآالء الدفع الميدانيين يقوم وآالء م.   الوسطى–المنطقة المشترآة 

المطلوبين والذين يطلب منهم آذلك المطابقة واإلبالغ عن آافة الدفعات إلى وآيل مستوى القسم 
 الوسطى باالحتفاظ بكافة آتب – يومًا، ويقوم مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 30آل 

 . ل الكتب بيانًا يتعلق بالمسؤولية الماليةالتعيين المطلوبة لجميع وآالء مستوى القسم، وتشم
 

 الوسطى آذلك عملية مخالصة فعالة لجميع –وضع مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 يومًا والتحقق من المستندات 30وآالء مستوى القسم المعينين، وتشمل العملية المطابقة آل 
 تشمل بيانًا خاصًا بالمسؤولية المالية، المناسبة للدفعات وإعداد آتب تعيين لوآالء مستوى القسم

تم تحديد .  وإعداد مستندات مسؤولية عن النقد لتوثيق وتحديد إجمالي األموال التي تم تزويدها
 . آافة االختالفات وتم إما إآمال اإلجراءات أو أنها في سبيل الحل

 
( الوسطى –قام مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .   اتفق:1التوصية رقم ) 1(

DFI AM ( بتقييم آافة بيانات حساب الوآالء المسؤولين) التي تمت ) 1081نموذج دي دي
 –آذلك مراجعتها من قبل نائب مسؤول الدفع السابق ومراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
الوسطى لتحديد األخطاء والحذف وعدم الدفة وعدم االآتمال في البيانات، وبذلك يقوم مراقب 

 الوسطى حاليًا بإجراء بيان محاسبي لكافة المدفوعات إلى –وعة دعم المنطقة المشترآة مجم
 الوسطى، ويقوم بالتحقيق –وآالء مستوى القسم لجميع المناطق ليشمل ذلك المنطقة الجنوبية 

 الوسطى –بدأ آذلك مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .  من دقة المبالغ النقدية المسجلة
اإلجراءات بموجب أحكام الئحة اإلدارة المالية لوزارة الدفاع لضمان التصرف المناسب باتخاذ 

بملفات وآالء مستوى القسم التي احتوت على أرصدة غير قابلة للمطابقة، وسيتم إجراء 
 30:  تاريخ اإلنجاز المقدر.  المراجعة اإلضافية المطلوبة من قبل فرق عمل خاصة

 . 2005سبتمبر /أيلول
 

 الوسطى –يقوم مراقبة مجموعة دعم المنطقة المشترآة .    اتفق:2 التوصية رقم )2(
لجميع ) 1081نموذج دي دي (حاليًا بعمل وإنجاز بيانات دقيقة لحساب الوآالء المسؤولين 

وآالء مستوى القسم الذين أوآلت لهم أموال صندوق التنمية للعراق ليشمل ذلك برنامج 
 الوسط، ويقوم حاليًا جميع وآالء القسم بعمل نماذج –مية في الجنوب االستجابة السريعة اإلقلي

 عند تقديم األموال إلى وآالء الدفع الميدانيين، وآذلك الطلب من وآالء الدفع 1081 دي دي –
 – يومًا، وال يقوم مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 30الميدانيين مطابقة حساباتهم آل 

 ألي شخص ما لم يتم تعيينه بالشكل المناسب آوآيل مستوى قسم من الوسطى بإبطال األموال
يتم تزويد وآالء مستوى القسم بكل .   الوسطى–قبل مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 

من التعليمات والتدريب فيما يتعلق بمسؤولياتهم لضمان أنهم على علم بسلطتهم إلصدار ومراقبة 
/ ستوى القسم تقديم المستندات المناسبة ألي مبالغ نقدية مقدمة النقد، ويطلب من جميع وآالء م
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معادة لوآالء الدفع بناء على المطابقة مع نائب مسؤول الدفع لمجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 . الوسطى–

 . 2005أبريل / نيسان1:  اإلنجاز
 

لوسطى  ا–بدأ مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .    اتفق:3التوصية رقم ) 3(
باتخاذ اإلجراءات لحل آافة حاالت عدم االمتثال، ووضع إجراءات لضمان أن أية حاالت عدم 
امتثال مع متطلبات محاسبة النقد سيتم حلها في الحال والتصرف بها بموجب إرشادات الئحة 

 –اإلدارة المالية لوزارة الدفاع، وبالتحديد يقوم مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
طى بوضع عملية تسوية مقبوضات شاملة لتشمل استخدام قائمة فحص منفذة حديثًا لوآالء الوس

وآالء الدفع، والتحقق من قبل مسؤول الدفع لصندوق التنمية للعراق بحيث /مستوى القسم
يطلب تقديم قائمة .  يستطيع وآالء مستوى القسم المطابقة بالشكل المناسب وإبراء مسؤولياتهم

فعات من قبل وآيل مستوى القسم لكل مستند يقدم للتوثيق والبيان محاسبيًا الفحص هذه للد
آافة مستندات الدفع مثل العقد، :  بالشكل المناسب آل دفعة أموال، ويشمل التوثيق المناسب

المستند العام  (1034االستالم، الفاتورة، مستند الدفع آالنموذج الموحد ) تقارير(تقرير 
طلب ( بعد تعبئته 44، أو النموذج الموحد ) عن الخدمات الشخصيةلمشتريات الخدمات عدا

يتم التحقق من آافة النماذج للتأآد من أنها تشمل تواريخ ).   المستند– الفاتورة –الشراء 
 . وتوقيعات صحيحة ألشخاص مفوضين

 . 2005سبتمبر / أيلول30:  تاريخ اإلنجاز التقديري
 

 الوسطى –مراقب مجموعة المنطقة المشترآة أصدر .    اتفق:4التوصية رقم ) 4(
تعليماته إلى وآالء مستوى القسم ووآالء الدفع الميدانيين، وهو يقوم بتنفيذ المتطلبات لضمان 

االلتزام الدقيق بمتطلبات محاسبة النقد لتشمل أي وآيل مستوى قسم أعفي من مهامه وأرسل له 
 بتسوية حساباتهم لدى مسؤول الدفع المناسب يشمل آتاب اإلبطال تعليمات تتعلق.  آتاب إبطال

وإعادة آافة مستندات النقد والدفع إلى مسؤول الدفع المناسب والتوقف عن آافة الدفعات خالل 
 الوسطى –يطلب مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .   ساعة من استالم آتاب اإلبطال72

 المناسب مع نائب مسؤول الدفع من جميع وآالء مستوى القسم مطابقة حساباتهم بالشكل
إضافة إلى ذلك على جميع .   الوسطى قبل مغادرة البلد–لمجموعة دعم المنطقة المشترآة 

وآالء مستوى القسم الذين يتم تعيينهم ويوقعون عل آتب تعيين اإلقرار بأنهم سيقومون 
 فيها وآالء مستوى بالمطابقة قبل إعفائهم من مهامهم، وبالرغم من أنه آانت هناك حاالت غادر

القسم البلد بدون إعالم نائب مسؤول الدفع أو مدير برنامجهم فإن مراقب مجموعة دعم المنطقة 
 الوسطى ونائب مؤول الدفع قاما بمراجعة هذه الحسابات واتخاذ إجراءات التصرف –المشترآة 

 . بموجب الئحة اإلدارة المالية لوزارة الدفاع
 . 2005أبريل / نيسان1:  اإلنجاز

 
 الوسطى –قام مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .    اتفق:5التوصية رقم ) 5(

إضافة إلى ذلك على .  بالتأآد من أنه صدرت آتب تعيين لوآالء تشمل بيانًا بالمسؤولية المالية
جميع وآالء مستوى القسم الذين يتم تعيينهم ويوقعون على آتب تعيينهم اإلقرار بأنهم سيقومون 

إلى جانب ذلك، تطلب قائمة فحص منفذة حديثًا ومستخدمة .  بالمطابقة قبل إعفائهم من مهامهم
وآالء الدفع ومتحقق من صحتها من قبل مسؤول الدفع لصندوق /من قبل وآالء مستوى القس

يطلب تقديم قائمة .  مالتنمية للعراق لوآالء القسم للمطابقة بشكل مناسب وإبراء مسؤولياته
ه للمدفوعات من قبل مسؤول مستوى القسم لكل مستند يقوم من أجل اإلظهار الفحص هذ

 .المحاسب للمستندات المناسبة لدعم دفعات األموال
 . 2005أبريل / نيسان1:  اإلنجاز
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 الوسطى –يطلب مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة .    اتفق):أ (6التوصية ) 6( 
عمل خاص إلجراء وإآمال المراجعة، باإلضافة  لتكوين فريق HQDAموظفين إضافيين من 

إلى اإلجراءات المتخذة آما هو مبين فيما سبق، وسيشمل ذلك الوصوالت لحسابات وآيل 
وآيل الدفع الميداني التي لم تطابق والتي أحيلت للتحقيق، وسنحدد صحة آافة / مستوى القسم

 .الوصوالت المقدمة
 . 2005سبتمبر / أيلول30:  فونتاريخ اإلنجاز التقديري إذا التحق موظ

 
بناء على جميع االختالفات والتدقيق قام مراقب .    اتفق):ب (7التوصية رقم ) 7(

 الوسطى بيتن حساب وآيل مستوى القسم ووآيل الدفع –مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
حساباتهم ، وحدد الوآالء الذين لم تطابق )1081نموذج دي دي (الميداني للوآالء المسؤولين 

بشكل آامل، وبالرغم من أن المراقب أحال حسابات للتحقيق فإننا نخطط آذلك لمراجعة هذه 
وضع .  الحسابات من أجل الدقة لتحديد المبلغ الدقيق لألموال المقدمة وأية أخطاء أو حذف

لدفع المراقب آذلك إجراءات للتأآيد على أنها مسؤولية وآالء مستوى القسم المطابقة مع وآالء ا
الميدانيين قبل المطابقة مع مسؤول الدفع لصندوق التنمية للعراق، وتحديد األخطاء أو الحذف 

تطلب مجموعة دعم المنطقة .  المحتمل لتحديد مبلغ التمويل النقدي المزود لوآيل الدفع الميداني
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وآالء الدفع / سابات وآالء مستوى القسمموظفين إضافيين لتكوين فريق عمل خاص لمطابقة ح
الميدانيين لتحديد األرصدة غير المسددة، وتبعًا لذلك إذا آانت هناك أرصدة غير مسددة موجودة 
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