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 المفتش العام إلعادة إعمار العراق

 
 2005إبريل / نيسان30

 
 السفير األميرآي في العراق :مذآرة مرفوعة إلى

 العراق-قائد القوات المتعددة الجنسيات   
 مدير مكتب المشاريع والعقود

 )المؤقت(قائد مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى 
 

 )008-05التقرير رقم(تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق : الموضوع
 

لقد أجرينا التدقيق انطالقًا من واجباتنا التشريعية المنصوص . اجعتكم وتعليقكمأننا نزودآم بتقرير التدقيق هذا لمر
 المعدل، والذي يتطلب أن تجرى باستقالل وموضوعية عمليات تدقيق 106-108عليها في القانون العام رقم 

 بأموال للبرامج والعمليات الممولة بمبالغ مرصودة من صندوق إعادة بناء وإغاثة العراق، أو بخالف ذلك
 المعدل يتطلب منا أن ننهض بأعباء القيادة المستقلة 108–106إن القانون العام رقم . موضوعة تحت تصرفه

وأن , والموضوعية للسياسات المصممة لدعم التوفير والكفاءة والفعالية في إدارة مثل هذه البرامج والعمليات
لالزمة بشأنها، وأن نمنع ونكشف عن أي هدر واحتيال ننسق فيما بين هذه السياسات والبرامج ونقدم التوصيات ا

 .وسوء استخدام
 

لم يرد رئيس بعثة سفارة الواليات المتحدة في بغداد، وال قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق على مسودة 
موعة الدعم بيد أننا أخذنا باالعتبار التعليقات الواردة من مدير مكتب المشاريع والعقود وقائد مج. التقرير

 .المشترآة للمنطقة الوسطى عند تحضيرنا للتقرير النهائي
 

طلبنا تعليقات على التقرير النهائي من رئيس بعثة سفارة الواليات المتحدة في بغداد ومن قائد القوة المتعددة 
ملفات (ية الرجاء إرسال تعليقات اإلدارة في صيغة إلكترون. 2005مايو / ايار16الجنسيات في العراق بحلول 

Adobe Acrobatميتشل على عنوانه بالبريد اإللكتروني . للسيد جيمس ب)  فقطmil.mitchell@sigir.jim   
 .ويجب أن توشح نسخ تعليقات اإلدارة بالتوقيع األصلي للمسؤول المخول

 
. علومات إضافية عن هذا التقرير، الرجاء االتصال مع السيد جيمس بلم. نحن نقدر التعليقات الموجهة للموظفين
 :أو على الهاتف رقم، mil.mitchell@sigir.jimميتشل على عنوانه بالبريد اإللكتروني 

 . ولتوزيع التقرير أنظر الملحق هـ).703 (428–1100
 

 )توقيع(     
 وبرت ميوريلر     
 نائب المفتش العام     
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 مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق

 
 2005إبريل /نيسان 30                                                             008-05التقرير رقم 

 )D2004-DCPAAF-0033المشروع رقم (
 

 تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
 

 ملخص تنفيذي
 

 يناقش تقرير التدقيق هذا اإلجراءات المستخدمة من قبل مكتب المشاريع والعقود، المعروف سابقًا باسم :المقدمة
 .مكتب إدارة البرامج، من أجل مراقبة تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق

 
تنفيذ البرامج "ارة البرامج تحت عنوان  إدب، وفي مذآرة رفعها مدير مكت2004يونيو / حزيران15بتاريخ 

، عهد وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة إلى مدير )المذآرة" (الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
أو المصادقة على الدفعات وصرفها، / إدارة البرامج بمسؤولية مراقبة العقود أو المنح والتحقق من أدائها وبمكت

 :د والمنح التي تخضع لالعتبارات التاليةوذلك بخصوص العقو
 .تم تمويلها بأموال من صندوق تنمية العراق •
 أو قبله من قبل سلطة االئتالف المؤقتة أو القوة 2004يونيو / حزيران30تمت إحالتها بتاريخ  •

 . وتعليمات التنفيذ1483المتعددة الجنسيات في العراق بموجب القرار رقم 
 30 مستمرة من األموال التي منشؤها صندوق تنمية العراق بعد تاريخ أو دفعات/تطلبت تأدية و •

 .يونيو الماضي/حزيران
لم تكن موضوع خطاب اعتماد ممول بالكامل الهدف منه ضمان حسن األداء بموجب العقد أو  •

 .المنحة
 

 بتفاصيل العقود هذا، وقد طلبت المذآرة من مكتب إدارة البرامج تزويد وزارة المالية بأسرع ما يمكن عمليًا
آما نصت . موزعة حسب آل وزارة في الحكومة العراقية المؤقتة، والتي آان مكتب إدارة البرنامج طرفًا فيها

للعقود المجازة للتنفيذ من قبل مكتب إدارة البرامج يجب ) القيمة الممنوحة(المذآرة أيضًا على أن القيمة اإلجمالية 
 أنها نصت على أن وزير المالية أو أي مسؤول معين آخر في الوزارة  مليون دوالر، إال800أن ال ت تجاوز 

 .بمقدوره أن يرفع هذا السقف حسب تقديره الشخصًي
 

 الهدف العام للتقرير هو تحديد ما إذا آان مكتب إدارة البرامج قد امتثل لطلب وزير الداخلية المتضمن في :الهدف
" تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق"حت عنوان الصادرة ت, مذآرة الحكومة العراقية المؤقتة

وتحديدًا، آنا سنقرر فيما إذا آان مدير مكتب المشاريع والعقود قد مارس . 2004يونيو / حزيران15بتاريخ 
أو المصادقة على /بكفاءة المسؤوليات الموآلة إليه ضمن المذآرة من حيث مراقبة العقود والتحقق من أدائها و

لكن، وبسبب غياب التوثيق . لدفعات وصرفها وتنفيذ العقود أو المنح الممولة بأموال من صندوق تنمية العراقا
وانعدام القدرة العملية على السفر الموسع لجميع مناطق مكتب المشاريع والعقود، لم نستطع تأآيد تأدية العقود 

 .جميع جوانب تنفيذ العقود والمنحبالنسبة لكل العقود التي راجعناها أم إجراء تقييم آامل ل
 

إضافة إلى ذلك، وألن مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى، وليس مكتب المشاريع والعقود، هو 
الذي أنيطت به مسؤولية المصادقة على الدفعات وصرفها، فقد تم تعديل هدفنا األصلي من تحديد ما إذا آان مدير 

اقب العقود بكفاءة، إلى ضمان التدوين الدقيق للمطلوبات والدفعات والدفعات مكتب المشاريع والعقود قد ر
 . الممولة بأموال من صندوق تنمية العراقحالمستحقة والدفعات المحددة بزمن معين والتوثيق الكافي للعقود والمن

 
وزير المالية في الحكومة  لم يمتثل مكتب المشاريع والعقود للتعليمات الواردة في المذآرة التي وجهها :النتائج

تنفيذ العقود الممولة من قبل " لمدير المكتب تحت عنوان 2004يونيو / حزيران15العراقية المؤقتة بتاريخ 
لم يستطع مكتب المشاريع والعقود وال . ، والتي طلبت منه مراقبة تنفيذ عقود الصندوق"صندوق تنمية العراق

لوسطى التعرف بدقة على القيمة الحالية للمطلوبات والدفعات والدفعات مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة ا
لكن يبدو أن الدفعات النقدية قد تم صرفها دفعها في . المستحقة فيما يتعلق لعقود بعقود صندوق تنمية العراق
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ثائق الكافية فقد افتقر مكتب المشاريع والعقود إلى الضوابط الضرورية والو, إضافًة إلى ذلك. أوقاتها المحددة
 .ألداء مسؤولياته بفعالية من حيث مراقبة تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق

 
لقد حدد التدقيق مواطن ضعف ملموسة في ضبط اإلدارة في تعليل الديون المترتبة على عقود صندوق تنمية 

آيد بأنه لم يحدث احتيال وهدر وسوء استخدام لذلك، لم يكن هناك تأ. العراق والعجوزات الكبيرة في تنفيذ العقود
في تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق، ألن أموال الصندوق آانت تستخدم بشفافية أو ألن تلك 

 .1483األموال قد استخدمت ألغراض مسموح بها ضمن القرار 
 

ع والعقود إجراءاتهم لتطوير قاعدة بيانات  خالل مراجعتنا بدأ المسؤولون في مكتب المشاري:إجراءات اإلدارة
جديدة، آما شرعوا في إدخال البيانات التي المعلومات الالزمة عن مستندات الصرف المستخدمة في صندوق 

إال أننا أنهينا عملنا في التدقيق . تنمية العراق وعن حسابات االلتزامات والديون المصادق عليها والخاصة بالعقود
لذلك، لم نستطع التحقق من دقة البيانات المسجلة في قاعدة البيانات . ية إدخال البيانات فد انتهتقبل أن تكون عمل

 .الجديدة
 

إضافة إلى ذلك، بدأ مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى بتنفيذ مهمة آان قد أصدرها رئيس البعثة 
رؤساء جميع الوآاالت " وطلب فيها من 2005يناير / آانون الثاني14في سفارة الواليات المتحدة في بغداد في 

ومن المفروض في هذه . تقديم بيانات لقائمة شاملة لعقود والتزامات صندوق تنمية العراق" الممثلة في العراق
. البيانات، عند الحصول عليها، أن تساعد مكتب المشاريع والعقود في تحديد المطلوبات من صندوق تنمية العراق

م نستطع التحقق من دقة المعلومات ألننا أآملنا عمل التدقيق قبل أن يتمكن رئيس بعثة سفارة الواليات إال أننا ل
 .المتحدة في بغداد من جمع البيانات

 
وألن نشاطات اإلدارة آانت مستمرة في الوقت الذي أنهينا فيه عمل التدقيق، فأننا لم نستطع أن نقيم مدى تأثير 

 .هذه اإلجراءات
 

 : نوصي بأن يقوم رئيس البعثة وقائد القوة متعددة الجنسيات في العراق بما يلي:تالتوصيا
مجموعة الدعم المشترآة تحديد وتخصيص أدوار ومسؤوليات مكتب المشاريع والعقود ومراقب  •

 والطرق الالزم اتباعها من أجل إدارة القيمة الحالية للمطلوبات والدفعات وااللتزامات للمنطقة الوسطى
 .المدفوعة لعقود صندوق تنمية العراق وتحديد قيمتها الحالية بدقةغير 

اإليعاز بإجراء تقييم لمهام المراقب واإلدارة المالية لتحديد ما إذا آانت الوظائف الحالية بإمكانها دمج أو  •
 .دعم مسؤوليات اإلدارة بالنسبة لصندوق تنمية العراق

 بأنظمة أوتوماتيكية  الدعم المشترآة للمنطقة الوسطىمجموعةتزويد مكتب المشاريع والعقود ومراقب  •
للمحاسبة والتعاقد، وذلك من أجل الحفاظ على سجالت المحاسبة واإلنفاق والعقود لتمكين صندوق تنمية 

 .العراق من االحتفاظ بسجالت تاريخية دقيقة وموثوقة
 

منطقة الوسطى بتطوير وتنسيق نوصي مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشترآة لل
اإلجراءات والضوابط والوظائف التنظيمية الموحدة الالزمة لالحتفاظ بسجالت صندوق تنمية العراق، وتوجيه 

اهتمام خاص للضوابط الضرورية والتوثيق الكافي من أجل توفير المراقبة واإلدارة الفعالة للعقود الممولة من قبل 
 .صندوق تنمية العراق

 
دير مكتب المشاريع والعقود بأن يوطد اإلجراءات الالزمة للتأآد من أن المسؤولين عن التعاقد يحتفظون نوصي م

 .ببيانات تنفيذ العقود ويراقبونها لكل عقد ممنوح
 

 بأن يطلب من جميع الوآالء الذين يصدرون أمواًال مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطىنوصي مراقب 
لعراق أن يمتثلوا بالتوجيهات القائمة الخاصة بفصل الواجبات، بما في ذلك تعليمات لصالح صندوق تنمية ا

 .مكتوبة محددة وقوائم ضبط لصرف المبالغ بطريقة مالئمة
 

 وافق آل من مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم :تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
بيد أن آًال منهما قدم اقتراحات بشأن إجراء تغييرات على . ائج والتوصياتالمشترآة للمنطقة الوسطى على النت

وقد قمنا بتقييم تعليقات اإلدارة وقررنا . مسودة التقرير لتوضيح الملخص التنفيذي والخلفية والنتائج والتوصيات
تائج في هذا التقرير الذي أنظر الفصل المتعلق بالن. بأن الجميع آانوا مستجيبين وأجرينا جميع التغييرات المقترحة
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وأنظر آذلك في الفصل الخاص بتعليقات اإلدارة في التقرير لالطالع على النص الكامل . يناقش تعليقات اإلدارة
 .لتعليقات آل من مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى

 
 البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق بمسودة هذا  بتزويد رئيس2005إبريل / نيسان4لقد قمنا في 

لذا، نطلب من آل من رئيس البعثة وقائد . التقرير، إال أنه لم يتم استالم أية تعليقات من اإلدارة على هذه المسودة
 .2005ايو م/ ايار16القوة المتعددة الجنسيات في العراق تزويدنا بتعليقاتهما على التقرير النهائي بحلول 
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 قائمة المحتويات

 
 الملخص التنفيذي

 
 المقدمة

 الخلفية
 الهدف

 
 النتائج

 تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
 

 المالحق
 المجال والمنهجية –أ
 أمور أخرى ذات أهمية –ب
 العقود قسم —مذآرة إلدارة صندوق تنمية العراق   –ج
 المختصرات –د
 توزيع التقرير هـ
 أعضاء فريق التدقيق –و
 

 تعليقات اإلدارة
 مدير مكتب المشاريع والعقود

 )المؤقتة(مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى 
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 المقدمة
 

 الخلفية
يناقش تقرير التدقيق هذا اإلجراءات المستخدمة من قبل مكتب المشاريع والعقود، الذي آان يعرف سابقًا بمكتب 

 .راقبة تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراقإدارة البرامج، في م
 

بول بريمر . ، الصادرة عن السفير ل1سلطة االئتالف المؤقتة رقم جاء في تعليمات : سلطة االئتالف المؤقتة
طبقًا للسلطات المخولة لي، وبصفتي مديرًا لسلطة االئتالف المؤقتة، "، أنه 2004مايو / ايار16الثالث بتاريخ 

، وطبقًا لقوانين وأعراف )2003 (1483بما فيها القرار رقم , فيما يتعلق بقرارات مجلس األمن الدوليو
 : على ما يلي1سلطة االئتالف المؤقتة رقم تعليمات فقد نصت " ،...الحرب

 
تمارس سلطة االئتالف المؤقتة صالحيات الحكومة مؤقتًا من أجل اإلعداد لإلدارة الفعالة 

ومن أجل خلق , لفترة االنتقالية، ومن أجل إعادة شروط األمن واالستقرارللعراق خالل ا
ظروف يستطيع فيها الشعب العراقي تقرير مستقبله السياسي بحرية، بما في ذلك دعم الجهود 

الالزمة إلعادة وإقامة مؤسسات محلية ووطنية لحكم تمثيلي وتسهيل االنتعاش االقتصادي 
 .تنميةواستمرارية إعادة البناء وال

 
يونيو / حزيران22، الصادر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ 1483 أشار القرار رقم :صندوق تنمية العراق

آما أن . ، إلى تأسيس صندوق تنمية العراق وعهد بمسؤولية إدارة الصندوق إلى سلطة االئتالف المؤقتة2003
 يتم إنفاقها بتوجيه من سلطة االئتالف المؤقتة القرار المذآور أشار إلى أن أموال صندوق تنمية العراق يجب أن

 باستخدام أموال صندوق تنمية العراق بأسلوب 1483آذلك، طالب القرار . وبالتشاور مع اإلدارة العراقية المؤقتة
شفاف لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي وإعادة بناء االقتصاد وإصالح البنية التحتية واستمرار نزع 

آان .  العراق وتغطية تكاليف اإلدارة المدنية العراقية وألغراض أخرى تعود بالفائدة على الشعب العراقيأسلحة
صندوق تنمية العراق المرآبة المالية الرئيسية لتوجيه الدخل المتأتي من مبيعات النفط العراقي المستمرة، ومن 

 العراقية المعادة إلى البلد، نحو جهود إغاثة وإعادة ودائع برنامج النفط مقابل الغذاء غير المرهونة، ومن األصول
وخالل إدارة سلطة االئتالف المؤقتة للعراق، آانت إدارة أموال صندوق تنمية العراق تتم من قبل . إعمار العراق

 .مراقب سلطة االئتالف المؤقتة
 

إجراءات "التي تحمل عنوان ( لسلطة االئتالف المؤقتة 4 نصت المذآرة : لسلطة االئتالف المؤقتة4المذآرة 
العقود والمنح القابلة للتطبيق على الممتلكات العراقية المصادرة والمستولى عليها وعلى صندوق تنمية العراق، 

2003) آب( أغسطس 19، والتي صدري بتاريخ "، والصادرة عن مجلس مراجعة البرامج3تنفيذ التعليمات رقم 
يق على تنفيذ العقود والمنح لفائدة الشعب العراقي باستخدام أموال إجراءات قابلة للتطب"على استحداث ") 

سلطة االئتالف المؤقتة هي المسؤولة عن إدارة وصرف األموال "وتنص المذآرة آذلك على أن ....". عراقية
الف بأسلوب شفاف ينسجم بالكامل مع التزامات سلطة االئت... العراقية التي تعود بالفائدة على الشعب العراقي 
 :وتنص المذآرة أيضًا على ما يلي. 1483المؤقتة تحت القوانين الدولية، بما فيها القرار

 
 البرمجية في ضمان أن المتعاقدين والمقاولين يؤدون واجباتهم بشكل متمشيًا مع مسؤولياته

فإن مسؤولي التعاقد سيكونون مسؤولين عن المراقبة المنتظمة لتنفيذ جميع العقود , مناسب
تشمل عملية المراقبة هذه ضمان أن المتعاقد يقوم فعًال بتوريد ما تم االتفاق . افق عليهاالمو

. وأن الدفع يتم خالل الفترة الزمنية المحددة, عليه من سلع أو خدمات أو بناء وفق بنود العقد
وينبغي أن يضم مسؤولو التعاقد إلى ملف العقد تقريرًا مكتوبًا يصف أداء المتعاقدين 

آما ينبغي أن يعتمد . نوحين بعد اإلحالة، بما في ذلك تقييم نهائي عند استكمال العقدوالمم
. مسؤولو التعاقد موارد عسكرية هندسية متوفرة محليًا في تقييم جميع مشاريع الترميم والبناء

وسوف يصار إلى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بإقامة وتنفيذ العقود في ملف العقد، الذي يشمل 
 .اد الموصوفة في الملحق أ لهذه المذآرةالمو

 
 الخاص باألمن 36 تم تأسيس مكتب المشاريع والعقود بموجب التوجيه الرئاسي رقم :مكتب المشاريع والعقود

. 2004مايو / ايار11، بتاريخ "عمليات حكومة الواليات المتحدة في العراق"القومي، والصادر تحت عنوان 
، صدرت األوامر لمكتب المشاريع والعقود لتوفير الدعم في مجال التحصيل وبموجب هذا التوجيه الرئاسي

وإدارة المشاريع فيما يتعلق بالنشاطات في العراق وفيما يتعلق برئيس بعثة سفارة الواليات المتحدة في بغداد، آما 
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، أسس 2004 يونيو/ حزيران22وفي . هو مطلوب من قبل وزير الخارجية ورؤساء األقسام والوآاالت األخرى
نائب وزير الدفاع مكتب المشاريع والعقود ضمن وزارة الجيش وأمر هذا المكتب بتزويد الدعم المتعلق بإنهاء 

وعليه، فقد أصبح مكتب المشاريع والعقود مسؤوًال عن جميع النشاطات المرتبطة . عمل سلطة االئتالف المؤقتة
اريع وعن النشاطات اإلنشائية وغير اإلنشائية، وذلك عبر بإدارة الموجودات والشؤون المالية والبرامج والمش

 :ستة قطاعات رئيسية
 والرعاية الصحية, التعليم, األبنية •
 الكهرباء •
 النفط •
 األشغال العامة والمياه •
 األمن والعدالة •
 االتصاالت والنقل •

 
 28قتة حتى  آانت سلطة االئتالف المؤقتة مسؤولة عن الحكومة العراقية المؤ:مكتب إدارة المشاريع

وقد تم . وفيما بعد أصبحت الحكومة العراقية المؤقتة السلطة المسؤولة عن حكم العراق. 2004يونيو /حزيران
نقل مسؤولية اإلشراف على صندوق تنمية العراق من سلطة االئتالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة 

البرامج آجزء من سلطة االئتالف المؤقتة من الوجود وبهذا زال مكتب إدارة . 2004يونيو / حزيران28بتاريخ 
 . وتأسس مكتب المشاريع والعقود ليحل مكانه2004يونيو / حزيران28في 

 
 الهدف

آان الهدف العام للتدقيق هو تحديد ما إذا آان مكتب المشاريع والعقود قد امتثل لمذآرة وزير المالية في الحكومة 
يونيو / حزيران15والصادرة بتاريخ , " الممولة من قبل صندوق تنمية العراقتنفيذ العقود"العراقية المؤقتة، 

تحديداً، آنا سنقرر فيما إذا آان مدير مكتب المشاريع والعقود قد طبق بفاعلية المسؤوليات الممنوحة له . 2004
قود أو المنح الممولة وصرفها، وتنفيذ الع/ ضمن المذآرة لمراقبة العقود وتأآيد أدائها والتصديق على الدفعات أو

وبسبب غياب التوثيق وانعدام إمكانيات السفر المكثف إلى آل المناطق التي . بأموال من صندوق تنمية العراق
يغطيها مكتب المشاريع والعقود، فقد آنا غير قادرين على تأآيد أداء العقود لكل العقود المراجعة أو إجراء تقييم 

 .والمنحآامل لجميع جوانب تنفيذ العقود 
 

، مكتب المشاريع والعقود، وليس مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطىإضافة إلى ذلك، وبسبب أن مراقب 
آانت لديه مسؤولية المصادقة على الدفعات وصرفها، فقد قررتا تعديل الهدف األصلي من التدقيق بحيث يصبح 

التسجيل الدقيق لاللتزامات : اعلية العقود لضمان قد راقب بفمكتب المشاريع والعقودتحديد ما إذا آان مدير 
والدفعات وااللتزامات غير المدفوعة وصرف المستحقات في الوقت المناسب والتوثيق الكافي للعقود والمنح 

 .الممولة بالنقد من صندوق تنمية العراق
 

 أخرى ذات أهمية، أنظر وألمور. لمناقشة مجال التدقيق والمنهجية وملخص التغطية السابقة، أنظر الملحق أ
لقائمة أسماء أعضاء فريق . للتعرف على المختصرات المستعملة في هذا التقرير، أنظر الملحق د. الملحق ب

 .التدقيق، أنظر الملحق هـ
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 تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
 

الحكومة العراقية ة وزير المالية في لم يمتثل مكتب المشاريع والعقود بالكامل للمتطلبات المفصلة في مذآر
 15" تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق، ("مكتب إدارة البرامج الموجهة إلى مدير المؤقتة
ولم يستطع مكتب المشاريع والعقود وال . بخصوص مراقبة عقود صندوق تنمية العراق) 2004يونيو /حزيران
 تحديد القيمة الحالية لاللتزامات والدفعات وااللتزامات غير منطقة الوسطىمجموعة الدعم المشترآة للمراقب 

إضافة . لكن يبدو أن الدفعات النقدية يتم إجراؤها بالفترة المحددة. المدفوعة الخاصة بعقود صندوق تنمية العراق
 الفعال لمسؤولياته في  إلى الضوابط الضرورية والوثائق الكافية لألداءمكتب المشاريع والعقودإلى ذلك، يفتقر 

 .مراقبة وتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
 

لقد برزت هذه النقائص بسبب أن رئيس البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق لم يحددا المهام 
إضافة إلى ذلك، لم يقم . والمسؤوليات والسبل الواجب اتباعها في إدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق  بفاعلية

 بتزويد صندوق تنمية العراق بأنظمة أوتوماتيكية للمحاسبة العراقرئيس البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في 
آذلك، لم . والتعاقد والنفقات وسجالت العقود، آما أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات مالئمة لتطوير مثل هذه األنظمة

 والعقود باتخاذ إجراءات فعالة، أو االحتفاظ بوثائق وافية لتحمل مسؤولياته في مراقبة يقم مدير مكتب المشاريع
وعليه، فقد قررنا أن مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب . وتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق

ابط ووظائف تنظيمية موحدة مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى لم يقوما بتطوير وتنسيق إجراءات وضو
 .لحفظ ملفات صندوق تنمية العراق

 
لقد حدد التدقيق نقاط ضعف في ضبط إدارة المواد في محاسبة مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق آما أبرز 

لذلك، لم يتوفر لنا ما يؤآد أنه لم يحدث احتيال وهدر وسوء استخدام في اإلدارة . نقائص هامة في تنفيذ العقود
وفي تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق، وأن أموال صندوق تنمية العراق  قد استخدمت بأسلوب 

 .1483شفاف، أو أن أموال صندوق تنمية العراق استخدمت من أجل تحقيق الغايات التي ينص عبيها القرار 
 

 سلطة تنفيذ العقود
 

 بخصوص تنفيذ مكتب إدارة البرامجلمسؤوليات المحددة المنوطة بناقشت المذآرة التي نلخصها أدناه األدوار وا
مكتب ، التي آانت تشمل سلطة االئتالف المؤقتةومع ذلك، وألن . العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق

 ، فإن متطلبات المذآرة قد تم تطبيقها الحقًا على2004يونيو / حزيران28، قد تم حلها بتاريخ إدارة البرامج
 .مكتب المشاريع والعقود

 
مكتب إدارة ، وفي مذآرة لمدير 2004يونيو / حزيران15 بتاريخ :مذآرة وزارة مالية الحكومة العراقية المؤقتة

الحكومة العراقية آلف وزير مالية " تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق،" حملت عنوان البرامج
أو صرفها، / بمسؤولية مراقبة األداء وتأآيده، وبالمصادقة على الدفعات وجمكتب إدارة البرام مدير المؤقتة

 :وبتنفيذ العقود أو المنح التي ينطبق عليها ما يلي
 .تم تمويلها بأموال من صندوق تنمية العراق •
 أو قبله من قبل سلطة االئتالف المؤقتة أو القوة 2004يونيو / حزيران30تمت إحالتها بتاريخ  •

 . وتعليمات التنفيذ1483جنسيات في العراق بموجب القرار رقم المتعددة ال
 30أو دفعات مستمرة من األموال التي منشؤها صندوق تنمية العراق بعد تاريخ /تطلبت تأدية و •

 .يونيو الماضي/حزيران
لم تكن موضوع خطاب اعتماد ممول بالكامل الهدف منه ضمان حسن األداء بموجب العقد أو  •

 .المنحة
 

 تزويد وزارة المالية بأسرع ما يمكن عمليا بتحليل مفصل للعقود حسب آل مكتب إدارة البرامجالمذآرة من طلبت 
آما نصت المذآرة أيضا على أن .  طرفًا فيهامكتب إدارة البرامج، والتي آان الحكومة العراقية المؤقتةوزارة في 

 مليون دوالر، 800 ال تتجاوز مكتب إدارة البرامجقبل القيمة اإلجمالية الممنوحة بموجب العقد المجاز للتنفيذ من 
. أال أنها أضافت أن وزير المالية أو أي مسؤول آخر في الوزارة يستطيع رفع هذا السقف حسب تقديره الشخصي

 .لالطالع على نسخة من المذآرة، أنظر الملحق ج
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 مسؤولية الدعم المشترآة للمنطقة الوسطىمجموعة بما أن سلطة االئتالف المؤقتة قد تم حلها، فقد تسلم مراقب 
الحكومة العراقية وقد عملت . إدارة النقد فيما يخص األموال التي يخصصها صندوق تنمية العراق لهذه العقود

آما تم تخويل مراقب . 2004ديسمبر / آانون األول24 على زيادة الكمية المراد تنفيذها ابتداء من المؤقتة
 بليون 2.8 بالمصادقة على أموال العقود وصرفها بقيمة إجمالية بلغت للمنطقة الوسطىمجموعة الدعم المشترآة 

 .دوالر من أموال صندوق تنمية العراق
 

 يمتثل مكتب إدارة البرامج آذلك نصت المذآرة على أنه طالما أن .الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق
، فإن األموال ينبغي تحويلها من حساب الئتالف المؤقتةسلطة ا ل4لجميع متطلبات هذه المذآرة والمذآرة رقم 

أو / إلى حساب في البنك المرآزي العراقي و1المرحلة االنتقالية/صندوق تنمية العراق/البنك المرآزي العراقي
 .مكتب إدارة البرامجأو بنك الرشيد لمزيد من اإلنفاق من قبل /بنك الرافدين و

 
، صالحية مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى، وبالتالي مراقب مكتب إدارة البرامجأعطت المذآرة 

تضمن الحساب الفرعي أيضا أموال صندوق . اإلنفاق من حسابات المجموعة للقيام بمهام موصوفة بالمذآرة
 لتغطية نفقات المتعاقدين في مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطىتنمية العراق، التي يحتفظ بها مراقب 

إضافة إلى ذلك، آان رئيس البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق . عراق والتي تتطلب دفعات نقديةال
,  مليون دوالر من أموال صندوق تنمية العراق قبل نقل السيادة217.7 يحتفظون بحوالي مكتب إدارة البرامجو

 .الحاليةوذلك لتغطية الدفعات النقدية اللتزامات صندوق تنمية العراق 
 

 محاسبة العقود
 

 من أن يحددا بدقة مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطىلم يتمكن مدير مكتب المشاريع والعقود وال مراقب 
لتقييم أساليب . القيمة الحالية لاللتزامات والدفعات وااللتزامات غير المدفوعة لعقود صندوق تنمية العراق

  عقدًا بلغت قيمتها 225وبات في عقود صندوق تنمية العراق، فقد قمنا بمراجعة المحاسبة المتبعة في تأدية المطل
مجموعة وراجعنا تحديدا ملفات العقود لتقرير فيما إذا آان مكتب المشاريع والعقود ومراقب .  مليون دوالر327

 .المدفوعة وغير المدفوعة آان بإمكانهما تحديد القيمة الحالية اللتزامات العقود الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى
 

 حسب مناطق مكتب 225 بالدوالرات المبالغ الممنوحة للعقود ال 1 يبين الجدول رقم :العقود التي تمت مراجعتها
 عقود أدرجت على القوائم 2.304وقد اخترنا هذه العقود من بين . المشاريع والعقود التي تمت مراجعتها

، والتي منحها المكتب المذآور 2004سبتمبر / أيلول14العقود بتاريخ األوتوماتيكية لمراقب مكتب المشاريع و
 . بليون دوالر3.07بقيمة إجمالية بلغت 

 
 العقود المراجعة لتقييم ومحاسبة مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق: 1الجدول 

 مناطق مكتب المشاريع والعقود عدد العقود آمية العقود الممنوحة
 مالش 75  دوالرا22675776

 وسط 75  دوالرا246527556
 جنوب 75  دوالرا58125885

 المجموع 225  دوالرا327329217
 

لم تحدد سجالت المحاسبة والعقود، لدى مكتب المشاريع والعقود ولدى مراقب : محاسبة مطلوبات العقود
وااللتزامات غير المدفوعة مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى، بدقة القيمة الحالية لاللتزامات والدفعات 

 :وقد بينت مراجعتنا أن السجالت المالية. لعقود صندوق تنمية العراق خالل فترة التدقيق
 . دوالرا11.135.411بالغت في القيمة اإلجمالية اللتزامات العقود بقيمة  •
 . دوالرا108.255.875قللت الدفعات بقيمة  •
 . دوالرا 119.361.286بالغت في االلتزامات غير المدفوعة بقيمة  •

 
 آميات هذه المبالغات الزائدة أو الناقصة في العقود حسب مناطق مكتب المشاريع والعقود 2يبين الجدول رقم 

 .التي تمت مراجعتها

                                                 
 .أسس البنك المركزي العراقي الحساب الثانوي المنفصل في بنك االحتياط الفدرالي في نيويورك  1
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 نواقص المحاسبة في مطلوبات العقود المبلغ عنها من قبل صندوق تنمية العراق: 2الجدول 

 االلتزامات
 غير المدفوعة

الغ فيها القيمة المب
 )نقصان(زيادة 

 

 االلتزامات
 غير المدفوعة
 مصدق عليها

 

 الدفعات
القيمة المبالغ فيها 

 )نقصان(زيادة 

 الدفعات
 مصدقة عليها

 االلتزاماتمجموع 
 اإلجمالي

القيمة المبالغ فيها 
 )نقصان(زيادة 

 االلتزاماتمجموع 
 اإلجمالي

 مصدق عليها

مناطق 
مكتب 

المشروعات 
 والتعاقد

 الشمال 22.675.776$ )770.798$( 6.441.031$ )2.738.867$( 16.234.745$ 1.968.069$
 الوسط 246.527.556$ 11.188.347$ 153.909.570$ )84.304.031$( 92.617.986$ 95.492.378$

 الجنوب 58.125.885$ 717.862$ 46.261.217$ )21.182.977$( 11.864.667$ 21.900.839$
 المجموع 327.329.217$ 11.135.411$ 206.611.818$ )108.255.875$( 120.717.398$ 119.361.286$

 
 لم يحدد مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى إجراءات آافية لضمان أن .ضوابط دفعات العقود

معايير "الجدير ذآره أن . الواجبات الرئيسية فيما يتعلق بقبول الدفعات النقدية وصرفها منوطة بأفراد منفصلين
 :، الصادرة عن مكتب المساءلة الحكومي، تنص على ما يلي"الرقابة الداخلية في الحكومة الفدرالية

 
ينبغي توزيع المهام الرئيسية والمسؤوليات على أشخاص مختلفين أو عزلها من أجل تخفيض 

ت و يجب أن يشمل هذا الفصل مسؤوليات إجازة العمليا. المخاطرة أو الخطأ أو االحتيال
وال يجوز أن ينفرد . ومعالجتها وتسجيلها، ومراجعة العمليات، ومعالجة أي تقييم ذي عالقة
 .شخص بعينه بالتحكم بجميع الجوانب الرئيسية ألي عملية أو الحدث

 
إال أن  , مع أن مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى أصدر توجيهاته فيما يتعلق بإجراءات الدفع

 دفعة 13فعات العقود المدفوعة لمنطقة مكتب المشاريع والعقود الشمالية أشارت إلى أنه بالنسبة إلى مراجعتنا لد
وتحديدا، فإن شخصًا واحدًا، .  دوالرا، هيمن شخص واحد فقط على جميع مراحل الدفع1.436.620بلغت قيمتها 

 : النشاطات التاليةقد أدى على نحو غير مالئم آل, بصفته وآيل دفع يوقع آمسؤول عن المشروع
 وقع الستالم السلع والخدمات •
 قبل بأن السلع والخدمات مطابقة لبنود العقد •
 صادق على أن سندات الصرف قد استوفت متطلبات الدفع •
 .أجاز مستند الصرف من أجل الدفع •

 
 تنفيذ العقود

 
سؤولياته في إدارة ومراقبة افتقر مكتب المشاريع والعقود للسيطرة الضرورية والتوثيق الكافي ألداء فعال لم

 عقد بلغت قيمتها ما مجموعه 300لتقييم تنفيذ العقود، راجعنا . العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
وتحديدًا راجعنا ملفات العقود إلقرار ما إذا آان مكتب المشاريع والعقود قد راقب أداء .  مليون دوالر332.9

جعة الوثائق التي تم استالمها وفواتير التاجر ومستندات صرف الدفعات المتعاقد والدفعات من خالل مرا
 .والمعلومات األخرى المكتوبة في ملفات العقود

 
 بالدوالرات المبالغ الممنوحة لثالثمائة عقد موزعة حسب مناطق 3 يبين الجدول رقم :العقود التي تمت مراجعتها

 عقود ممنوحة من قبل مكتب 2304واخترنا العقود من بين . مكتب المشاريع والعقود التي تمت المراجعة فيها
 14 المراقب اآللي بتاريخ /المشاريع والعقود والتي آانت مدرجة في سجالت مكتب المشاريع والعقود

 . بليون دوالر3.07، وبلغت قيمتها حوالي 2004سبتمبر /أيلول
 

 وق تنمية العراقالعقود التي تمت مراجعتها لتقييم تنفيذ عقود صند: 3الجدول 
 مناطق مكتب المشاريع والعقود عدد العقود آمية العقود الممنوحة

 الشمال 75  دوالرا22.675.776
 الوسط 75  دوالرا246.527.556

  وسط-جنوب 75  دوالرا5.669.554
 الجنوب 75  دوالرا58.125.885

 المجموع 300  دوالرا332.998.771
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، لم تتوفر الوثائق في ملفات العقود لإلشارة إلى أن تنفيذ 2 عقد300 عقدًا من بين 198 بالنسبة ل :توثيق العقود
، لم يكن 198وقد أظهرت مراجعتنا أنه من بين هذه العقود أل . العقود خضع للمراقبة من حيث األداء والدفعات

 عقدا إلى أن 169 ملفات  عقدًا ما يثبت أن السلع والخدمات قد تم استالمها بالفعل، آما لم تشر154في ملفات 
 عدد العقود التي 4ويبين الجدول .  عقدًا أن الدفعات قد تم صرفها144ولم يتبين من ملفات , الفواتير قد تم تقديمهًا

 .لم يتم العثور على وثائق لها
 

 عقود صندوق تنمية العراق التي افتقرت إلى وثائق:  4الجدول 

عدد العقود التي ال يوجد 
 دفعاتفيها أدلة ال

عدد العقود التي ال يوجد 
فيها أدلة على وجود 

 الفواتير

عدد العقود التي ال تحتوي أدلة 
على وجود وصوالت للسلع 

 والخدمات
مناطق مكتب المشاريع  العقود المراجعة

 والعقود

 الشمال 75 60 60 61
 الوسط 75 50 50 54
  وسط-جنوب 75 37 55 17
 جنوب 75 7  4 12

 المجموع 300 154 169 144
 

 لم يحفظ مكتب المشاريع والعقود ملفات العقود بطريقة فعالة للتأآد من أن تنفيذ العقود آان مراقبًا :ملفات العقود
 13لم يستطع موظفو مكتب المشاريع والعقود إيجاد ملفات , وخالل المراجعة األولية. من أجل األداء والدفعات

- عقود للمنطقة الجنوبية3 عقود للمنطقة الوسطى، 6لمنطقة الشمالية،  عقود ل4 (4 مناطق من أصل 3عقدًا في 
  12، وبناًء على طلبنا، تم إيجاد ملفات ل2005فبراير /وخالل شهر شباط.  دوالرا7568565بقيمة ) الوسطى

. قة عقدًا التي آانت مفقودة خالل مراجعتنا الساب13عقدًا من قبل موظفي مكتب المشاريع والعقود من أصل أل 
وقد بين أحدها مبلغًا يزيد .  ملفا على معلومات جزئية عن العقود12 ملفات من أصل 5على أية حال، احتوت 

آما بين ثالثة ملفات .  دوالر على القيمة الموضحة في سجالت مراقب مكتب المشاريع والعقود68500بمقدار 
ة الموضحة في سجالت مراقب مكتب المشاريع  دوالر على القيم68500ملغاة أو غير محالة مبلغًا يزيد بمقدار 

 . دوالرًا عن القيمة المبينة في نفس السجالت66584والعقود مبلغًا يقل بمقدار 
 

 لم يستطع مكتب المشاريع والعقود التعرف بدقة دائمًا على مجموع قيمة العقود الممولة من قبل :تمويل العقود
 دوالرًا قد تلقت تمويًال وافيًا من قبل 25418 عقود، بقيمة 6وقد بينت مراجعتنا أن . صندوق تنمية العراق

الحكومة األميرآية، لكنها قدمت بطريق الخطأ آمطلوبات على صندوق تنمية العراق في سجالت مراقب مكتب 
 .المشاريع والعقود

 
 مراجعتنا أظهرت . لم يحافظ مكتب المشاريع والعقود على سيطرة إدارية آافية على ترقيم العقود:ترقيم العقود

 عقدًا  بقيمة 34بأن سجالت مراقب  مكتب المشاريع والعقود أشارت إلي أن مكتب المشاريع والعقود أصدر 
وقد بلغت قيمة العقود التي آانت التي استخدمت .  رقما مختلفا للعقود14 دوالرًا، ولكن باستخدام 54343349

 . دوالرًا27660981نفس أرقام العقود مرتين أو أآثر ما مجموعه 
 

 لم يراجع مكتب المشاريع والعقود ملفات العقود دائمًا بشكل مالئم قبل إجراء دفعات العقود للتأآد :دفعات العقود
 الجنوب تم دفعه -وقد أظهرت مراجعتنا أن عقدًا واحدًا في منطقة الوسط. من أن الكمية المناسبة قد تم دفعها

 دوالرا، قام المؤول عن 90777 الوثائق أنه بالنسبة لعقد بلغت قيمته آما أظهرت.  دوالر40000بزيادة قدرها 
 دوالرًا ليصل مجموع ما تم دفعه 90777 دوالر ودفعة نهائية بقيمة 40000الدفع بصرف دفعة جزئية بقيمة 

 . دوالرًا130777
 

 إدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق
 

لجنسيات في العراق على وجه الخصوص أدوار مكتب المشاريع لم يحدد رئيس البعثة وال قائد القوة المتعددة ا
آما لم يحددا المسؤوليات والطرق الالزمة  إلدارة , والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى

 .مطلوبات صندوق تنمية العراق
 

                                                 
 بعض العقود يوجد بها أكثر من تناقض 2
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س البعثة وال قائد القوة متعددة  لم يقيم رئي:األدوار والمسؤوليات الالزمة إلدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق
الجنسيات في العراق مهام اإلدارة المالية والمراقب إلقرار فيما إذا آان بمقدور الوظائف الحالية دمج أو دعم 

مثًال، آان مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى مخوًال فقط . مطلوبات صندوق تنمية العراق
وزود مكتب المشاريع . مسؤول الميزانية، ومسؤول اإلنفاق, اقب، نائب المراقبالمر: لإلشراف على أربعة مواقع

على أية حال، لم يشمل تنظيم مراقب مجموعة الدعم المشترآة . والعقود بتقنيين اثنين إضافيين على سبيل اإلعارة
 .ة وعمليات الدفعللمنطقة الوسطى الوظيفة التقليدية لمسؤول الذمم الدائنة إلدارة مطلوبات العقود الفردي

 
باإلضافة إلى ذلك، ومع أن مكتب المشاريع والعقود قد قام بجميع مراحل اإلدارة المالية، بما فيها إدخال عمليات 

إال أن مكتب المشاريع والعقود لم يقم بأي من هذه الوظائف , المحاسبة في نظام اإلدارة المالية لسالح المهندسين
وبطريقة مماثلة، فقد نجح مراقب الهيئة المتعددة الجنسيات . دة إعمار العراقلصناديق غير صندوق إغاثة وإعا

في العراق في إدارة وأداء وظائف المحاسبة بالنسبة لألموال المعتمدة والمحجوزة والمكتسبة وخول صرف 
مية العراق أو ولكنه لم يقدم أي دعم لمحاسبة صندوق تن. المبالغ من خالل األنظمة األوتوماتيكية لوزارة الدفاع

 .للعمليات النقدية
 

لم يقم رئيس البعثة وال قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق  : أساليب إلدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق
بتزويد مكتب المشاريع والعقود ومراقب صندوق تنمية العراق بأنظمة محاسبة وتعاقد أوتوماتيكية لحفظ سجالت 

. الت العقود لصندوق تنمية العراق ولم يتخذا إجراءات لتطوير مثل هذه األنظمةالمحاسبة والنفقات وسج
باإلضافة إلى ذلك، لم يستحدث مكتب المشاريع والعقود وال مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى 

نفيذ العقود الممولة أية إجراءات فعالة أو يحفظا وثائق وافية تسمح بأداء مسؤولياتهما بفاعلية من حيث مراقبة وت
آذلك، لم يقم مكتب المشاريع والعقود وال مراقب مجموعة الدعم المشترآة . من قبل صندوق تنمية العراق

للمنطقة الوسطى بتنظيم أو تطوير أية إجراءات أو ضوابط أو وظائف تنظيمية موحدة من أجل حفظ سجالت 
 المشترآة للمنطقة الوسطى برامج جدولة لتسجيل مثًال، أبقى مراقب مجموعة الدعم. صندوق تنمية العراق

 المنبثق عن سلطة االئتالف المؤقتة، 3عمليات النفقات والتي تم تحديدها من قبل أعضاء مجلس مراجعة البرامج
قوائم مراقب مكتب المشاريع "في حين قام مكتب المشاريع والعقود بتطوير برنامج لجداول الحسابات أسماه 

بيد أن استخدام أرقام تعريفية مختلفة لم . طلوبات العقود التي تم تحديدها من خالل أرقام العقودوضمنه م" والعقود
فقد آان مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى يزود مكتب . يسمح بتسوية البيانات أو مقارنتها

عقود لم يسجل الدفعات المستحقة في ولكن مكتب المشاريع وال, المشاريع والعقود بنسخ إلكترونية لملفات الدفعات
 .ملفات العقود

 
 إجراءات اإلدارة

 
خالل مراجعتنا، بدأ المسؤولون في مكتب المشاريع والعقود باتخاذ إجراءات تستهدف تطوير قاعدة جديدة 
للبيانات والمدخالت بمقدورها دمج المعلومات المتعلقة بمستندات الصرف ومبالغ االلتزامات والمطلوبات 

لكننا أنهينا التدقيق قبل نهاية إدخال البيانات، لذا لم نستطع أن نؤآد دقة البيانات المسجلة في . مصادق عليهاال
 .قاعدة البيانات الجديدة

 
إضافة إلى ذلك، بدأ مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى بتنفيذ مهمة، آان رئيس البعثة قد عهد بها 

 لتزويد البيانات 2005يناير / آانون الثاني14بتاريخ "  األميرآية الممثلة في العراقرؤساء جميع الوآاالت"إلى 
هذه البيانات عند الحصول عليها، يجب أن . الالزمة لتجميع قائمة شاملة لعقود والتزامات صندوق تنمية العراق

 لم نستطع أن نؤآد دقة لكننا. تساعد مكتب المشاريع والعقود في تحديد مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق
 . المعلومات بسبب إنهائنا للتدقيق قبل أن يتمكن رئيس البعثة من جمع البيانات

 
لم نستطع أن نقيم فعالية هذه , بما أن إجراءات اإلدارة آانت ما زالت مستمرة في الوقت الذي انتهى فيه التدقيق

 .اإلجراءات
 

 الخاتمة
 

                                                 
 .مجلقد تم استخدام أرقام خاصة للتعريف بالمتطلبات والطلبات الموافق عليها من قبل مجلس مراجعة البرا3
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 2004يونيو / حزيران15متطلبات الموصوفة في المذآرة الصادرة بتاريخ لم يمتثل مكتب المشاريع والعقود بال
عن وزير مالية الحكومة العراقية المؤقتة والموجهة إلى مدير مكتب المشاريع والعقود، والتي جاءت تحت عنوان 

مية ، وطلبت من مدير المكتب مراقبة عقود صندوق تن"تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق"
العراق، إذ أن مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى لم يتمكنا من تحديد 

بيد أنه . القيمة الحالية لاللتزامات والدفعات، وااللتزامات غير المدفوعة لكل عقد من عقود صندوق تنمية العراق
إضافة إلى ذلك، فإن مكتب المشاريع والعقود افتقر إلى . بدا أن بعض الدفعات النقدية تمت في الوقت المحدد

الضوابط اإلدارية والوثائق الوافية التي تسمح بأداء مسؤولياته بفاعلية من حيث مراقبة وتنفيذ العقود الممولة من 
 .قبل صندوق تنمية العراق

 
شترآة للمنطقة الوسطى من أو مراقب مجموعة الدعم الم/إضافة إلى ذلك، لم يتمكن مكتب المشاريع والعقود و

 :إنجاز ما يلي
استحداث إجراءات آافية للدفعات النقدية لضمان أن واجبات القبول والدفع بالنسبة للعقود الرئيسية قد  •

 .تمت من قبل أفراد منفصلين من العاملين في مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى
مكتب المشاريع (لعقود من ناحية األداء والدفع حفظ الوثائق بطريقة فعالة لضمان مراقبة تنفيذ ا •

 ).والعقود
 ).مكتب المشاريع والعقود(تحديد مجموع قيمة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق بدقة  •
 ).مكتب المشاريع والعقود(االستمرار في تطبيق ضوابط إدارية آافية حول ترقيم العقود  •
مكتب المشاريع والعقود ومجموعة الدعم المشترآة (يمة الصحيحة إجراء دفعات العقود على الدوام بالق •

 ).للمنطقة الوسطى
 

 حدد التدقيق نقاط ضعف ملموسة في الضوابط اإلدارية في محاسبة :نقاط ضعف السيطرة اإلدارية للعقود
اك تأآيد بعدم وبالتالي، لم يكن هن. آما حدد نواقص هامة في تنفيذ العقود. مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق

أو تأآيد بأن أموال , حدوث احتيال وهدر وسوء استخدام في تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
صندوق تنمية العراق آانت تستخدم بأسلوب شفاف، أو أن أموال صندوق تنمية العراق آانت تستخدم لألغراض 

 .1483المنصوص عليها في القرار رقم 
 
 التوصيات

 
 :صي بأن يقوم رئيس بعثة سفارة الواليات المتحدة  في بغداد وقائد القوة متعددة الجنسيات في العراق بما يلينو

تحديد وتخصيص األدوار والمسؤوليات واألساليب الالزمة لتمكين مكتب المشاريع والعقود ومراقب  -1
االلتزامات غير المدفوعة مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى من إدارة االلتزامات والدفعات و

 . لعقود صندوق تنمية العراق وتحديد قيمتها بدقة
 

توجيه تقييم مهام اإلدارة المالية والمراقب لتحديد ما إذا آانت الوظائف الحالية يمكن أن تشمل أو تدعم  -2
آحد أدنى، استحداث مناصب حكومية أو خاصة . مسؤوليات اإلدارة تجاه صندوق تنمية العراق

 المقاوالت للقيام بمهام الذمم الدائنة ذات الصلة بأموال صندوق تنمية العراق بحيث تشمل بشرآات
 .تنظيم سجل تاريخي بالدفعات الفردية واألرصدة الحالية لكل عقد على حدة

 
تزويد مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى ببرنامج  -3

عاقد، وذلك من أجل االحتفاظ بسجالت للمحاسبة واإلنفاق والعقود لدى صندوق أوتوماتيكية للمحاسبة وت
آما ينبغي الحصول على قاعدة بيانات مرآزية أو نظام مرآزي يستخدم في تجميع . تنمية العراق

 .سجالت صحيحة ومؤرخة وموثوقة واالحتفاظ بها
 

آة للمنطقة الوسطى بتطوير وتنسيق نوصي مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتر
اإلجراءات الموحدة والضوابط والوظائف التنظيمية الالزمة لحفظ سجالت صندوق تنمية العراق، مع توجيه 
انتباه للسيطرة الضرورية والتوثيق الكافي المطلوبة للمراقبة واإلدارة الفعالة للعقود الممولة من قبل صندوق 

 .تنمية العراق
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تب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى بتأسيس إجراءات نوصي مدير مك
للتحقق من أن مسؤولي التعاقد يعملون على حفظ ومراقبة بيانات تنفيذ العقود بحيث تشمل أية دفعات محددة 

 .وأرصدة مستحقة لكل عقد على حدة
 

بأن يطلب من جميع العمالء الذين يصدرون أموال نوصي مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى 
صندوق تنمية العراق االمتثال للتوجيهات الحالية الخاصة بفصل المهام بحيث يشمل ذلك تعليمات مكتوبة محددة 

 .وقوائم ضبط محددة إلجراء دفعات مالئمة
 

 تعليقات اإلدارة واستجابتها للتدقيق
 

 وقائد مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى على النتائج وافق آل من مدير مكتب المشاريع والعقود
إال أنهما اقترحا تغييرات على مسودة التقرير لتوضيح الملخص التنفيذي والخلفية والنتائج , والتوصيات
أنظر الفصل الخاص . وقد قررنا أن تعليقات اإلدارة آانت متجاوبة وأجرينا التغيرات المقترحة. والتوصيات

وانظر آذلك الفصل الخاص بتعليقات اإلدارة ,  في هذا التقرير لالطالع على مناقشة تعليقات اإلدارةبالنتائج
 .لقراءة النص الكامل لتعليقات مدير مكتب المشاريع والعقود وقائد مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى

 
لبعثة وقائد القوات المتعددة الجنسيات في  إلى رئيس ا2005إبريل / نيسان4لقد رفعنا مسودة هذا التقرير بتاريخ 

وعليه فإننا نطلب من رئيس البعثة وقائد القوات . العراق، إال أننا لم نستلم منهما أية تعليقات حول مسودة التقرير
 .2005مايو / ايار16المتعددة الجنسيات في العراق بتزويدنا بتعليقاتهما حول التقرير النهائي بحلول 
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 طاق والمنهجية الن: الملحق أ
 

لقد أجرينا تقييمًا إلجراءات ووثائق مكتب المشاريع والعقود ومكتب مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة 
الوسطى، آما أجرينا مقابالت مع آل من المساعد األول المسؤول عن العقود ومراقب مجموعة الدعم المشترآة 

 .لمستخدمة لتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراقللمنطقة الوسطى لمناقشة اإلجراءات والعمليات ا
 

 :آما راجعنا الوثائق التالية الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة
 

مايو /وتاريخها ايار16, )التي أسست سلطة االئتالف المؤقتة (1تعليمات سلطة االئتالف المؤقتة رقم  −
2003 . 

  2003يونيو / حزيران10، وتاريخها "صندوق تنمية العراق "، 2تعليمات سلطة االئتالف المؤقتة رقم −
إجراءات العقود والمنح القابلة للتطبيق على الممتلكات العراقية "، 4مذآرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم  −

، مجلس مراجعة 3تنفيذًا للتعليمات رقم , المصادرة والمستولى عليها وعلى صندوق تنمية العراق
 .2003أغسطس / آب19 ، وتاريخها"البرامج

 15، وتاريخها " لسلطة االئتالف المؤقتة4تعديل المذآرة رقم"، 15مذآرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم  −
 .2004يونيو /حزيران

 
تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية "راجعنا أيضًا المذآرة الموجهة لمدير مكتب المشاريع والعقود، 

. ، والصادرة عن وزارة المالية في الحكومة العراقية المؤقتة2004يونيو /ان حزير15وتاريخها " ,العراق
 . لالطالع على نسخة من هذه المذآرة، أنظر الملحق ج

 
آما أجرينا دراستين منفصلتين خالل هذا التدقيق لتقييم تنفيذ العقود من قبل مكتب المشاريع والعقود، والتي آانت 

آذلك قمنا بتقييم األمور المحاسبية الخاصة بمطلوبات عقود صندوق تنمية . قممولة من قبل صندوق تنمية العرا
 عقدًا من آل من مناطق 75 عقد للمراجعة، بواقع 300في هذا الصدد، اخترنا . العراق، وقيمنا أيضًا تنفيذ العقود

 عقود 2304 بين اخترنا هذه العقود الثالثمائة من.  وسط، جنوب-شمال، وسط، جنوب: مكتب المشاريع والعقود
 2004سبتمبر / أيلول14آانت مدرجة في القوائم األوتوماتيكية لمراقب مكتب المشاريع والعقود بتاريخ 

وفي آال الدراستين، راجعنا وثائق الدفعات .  بليون دوالر3.07والممنوحة من مكتب المشاريع والعقود بقيمة 
 .2004سبتمبر / إلى ايلول2003آب /والعقود للفترة من أغسطس

 
 عقدًا من 225من أجل إجراء تقييمنا لألمور المحاسبية المتعلقة بمطلوبات عقود صندوق تنمية العراق، راجعنا 

وتحديدًا . شمال، وسط، جنوب:  عقدًا من آل من مناطق مكتب المشاريع والعقود75 — عقد 300أصل أل 
ريع والعقود ومجموعة الدعم المشترآة للمنطقة راجعنا ملفات العقود لإلقرار فيما إذا آان بمقدور مكتب المشا

 .الوسطى تحديد القيمة الحالية لمطلوبات العقود المدفوعة وغير المدفوعة
 

 عقدًا لكل واحدة من مناطق مكتب 75 بواقع —راجعنا آل العقود الثالثمائة, من أجل إجراء تقييمنا لتنفيذ العقود
تحديدًا راجعنا ملفات العقود لتحديد فيما إذا آان . سط، جنوبجنوب و, وسط, شمال: المشاريع والعقود، وهي

مكتب المشاريع والعقود قد راقب أداء المتعاقد وفواتيره ودفعاته من خالل مراجعة وثائق االستالم وفواتير 
 .الشراء ومستندات صرف الدفعات وأية معلومات مكتوبة أخرى في ملفات العقود

 
 وفقاً لمعايير 2005إبريل / وحتى نيسان2004أغسطس /داء خالل الفترة من آبلقد أجرينا هذا التقرير عن األ

 .التدقيق الحكومية المقبولة عمومًا
 

 التعاقدية منها — لقد أجرينا اختبارات للتحقق من البيانات اآللية :استخدامات البيانات المعالجة بالكمبيوتر
اقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى، وذلك  من  التي يحفظها مكتب المشاريع والعقود ومر—والمالية 

مكتب المشاريع /خالل مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها من اللوائح المدرجة في قاعدة بيانات المراقب
والعقود والمتعلقة بالعقود الثالثمائة التي تم اختيارها مع وثائق المصدر من قبيل العقود والفواتير وسندات صرف 

وقد بينت نتائج التدقيق أن إدخال المعلومات في السجالت المختصرة الموجودة لدى مكتب المشاريع . الدفعات
 .والعقود ولدى مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى لم تكن صحيحة أم يمكن االعتماد عليها
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الذي آان (رنامج إعادة إعمار العراق  آان مكتب المحاسبة الحكومي ومكتب المفتش العام لب:التغطية السابقة
قد أصدرا معًا سبعة تقارير ذات صلة ") مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة"تعرف في السابق باسم 
. بيد أن أهداف ومجاالت تقارير التدقيق تلك لم تكن تمامًا آما تم مناقشته في هذا التقرير. بصندوق تنمية العراق

إصدارها من قبل المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار العراق يمكن الدخول إليها عبر شبكة التقارير التي تم 
  والمراقبة الدولياالستشارة مجلسآذلك، تعاقد . mil.sigir.www://http: اإلنترنت من خالل العنوان التالي

قيق فيما يتعلق بمبيعات صندوق تنمية العراق وعائدات النفط في البحرين لتقديم تقارير تد) (KPMGمع 
 : وهذه التقارير مدرجة أدناه. والنفقات

 
مراقبة برنامج النفط مقابل : األمم المتحدة "—651T-04 تقرير مكتب المساءلة الحكومي رقم  −

 .2004إبريل / نيسان7، "الغذاء
 

تنسيق : سلطة االئتالف المؤقتة" — 001-04رقم تقرير مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة  −
 .2004يونيو / حزيران25، "األموال المتبرع بها

 
ضوابط النقد في برنامج النفط  "— 007-04تقرير مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة رقم  −

 .2004يوليو / تموز26، " العراق-مقابل الغذاء لمكتب تنسيق المشاريع في إربيل
 

سيطرة سلطة االئتالف المؤقتة  "— 008-04 مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة رقم تقرير −
 .2004يوليو / تموز30، "على الممتلكات المستولى عليها والمصادرة

 
ضوابط إدارة النقد التي  "— 009-04تقرير مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة رقم  −

 .2004يوليو / تموز28, ف المؤقتة بالنسبة لصندوق تنمية العراقيستخدمها مراقب سلطة االئتال
 

عمليات تعاقد سلطة االئتالف  "— 013-04  تقرير مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة رقم −
 .2004يوليو / تموز27، "المؤقتة التي تؤدي إلى، وتشمل إحالة العقود

 
اإلشراف على األموال المقدمة " — 004-05مؤقتة رقم تقرير مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف ال −

 .2005يناير /آانون الثاني —" للوزارات العراقية ضمن عملية الميزانية الوطنية
 

مايو / ايار22 بيان المقبوضات والدفعات النقدية للفترة من -صندوق تنمية العراق" — KPMGتقرير  −
 .2004ونيو ي/ حزيران29، "2003ديسمبر / آانون األول31إلى 

 
مايو / ايار22 تقرير اإلجراءات المتفق عليها للفترة من -صندوق تنمية العراق "— KPMGتقرير  −

 .2004يونيو / حزيران29، )"النفقات(، 2003ديسمبر / آانون األول31 إلى 2003
 

 أمور تمت مالحظتها بخصوص الضوابط - الملحق-صندوق تنمية العراق "— KPMGتقرير  −
مايو / ايار22اضيع تشغيلية أخرى خالل عملية تدقيق عمل الصندوق خالل الفترة من الداخلية ومو

 .2003يونيو / حزيران29، "2003ديسمبر / آانون األول31 إلى 2003
 

 آانون 1 بيان المقبوضات والدفعات النقدية للفترة من ––صندوق تنمية العراق  "— KPMGتقرير −
 .2004سبتمبر / أيلول30، "2004يو يون/ حزيران28 إلى 2004يناير /الثاني

 
− KPMG —"  آانون 1رسالة اإلدارة حول الضوابط الداخلية للفترة من  "––صندوق تنمية العراق 

 . 2004سبتمبر/ أيلول30، "2004يونيو / حزيران28 إلى 2004يناير /الثاني
 

− KPMG —"  2004يناير /الثاني آانون 1 تقرير النتائج الواقعية للفترة من ––صندوق تنمية العراق 
 .2004سبتمبر / أيلول30، )"النفقات (2004يونيو / حزيران28إلى 
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 أمور أخرى ذات أهمية: الملحق ب

 
 :فيما يلي مناقشة لبعض األمور األخرى التي تم تحديدها في التدقيق

 
 الرئيسي  ذآر آل من مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى والمساعد:إدارة شؤون الموظفين

وبالنسبة للمسؤول الرئيسي عن العقود، . المسؤول عن العقود نقص الموارد آعامل في حفظ البيانات الصحيحة
فقد أفاد بأن مكتب المشاريع والعقود قد رآز موارده في المقام األول على منح العقود، ألن العدد الكبير من 

 . للترآيز على مراقبة وتوثيق تنفيذ العقودالمواقع الشاغرة قد عمل على تحديد الموارد المتاحة 
 

خالل عمل التدقيق، الحظنا أيضًا أن المأموريات التي يعهد بها لعناصر سالح الجو والتي استمرت الواحدة منها 
 بالنسبة للمسؤولين 2004أآتوبر / تشرين األول4 بالنسبة للمراقبين وحتى 2004يوليو / تموز20حتى ( يوماً 90

ربما ساهمت في عجز مراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى عن توحيد عمليات ) عن النفقات
 .صندوق تنمية العراق

 
أننا نخطط للشروع في عملية تدقيق لتحديد ما إذا آانت العمليات اإلجرائية التي تقوم بها الحكومة األميرآية 

سنرآز جهودنا على فعالية التوجيهات . لحقيقة فعالةلتجنيد ونشر أفراد مؤهلين لدعم إعادة إعمار العراق هي في ا
التشريعية والتنظيمية وعلى العمليات المستخدمة في تحديد متطلبات الموظفين وطرق تجنيد الموظفين واالحتفاظ 

 .بهم واإلجراءات المتبعة في قياس نجاح عمليات تجنيد المنتسبين واستبقائهم في الخدمة
 

تقرير أن صندوق تنمية العراق ومراقب مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى لم هذا الحدد : إدارة السجالت
تتوفر لهما الضوابط الضرورية وال الوثائق الكافية ألداء مسؤولياتهما بفاعلية في إدارة ومراقبة العقود الممولة 

 :تائج التاليةفقد وجدنا أن اإلدارة السيئة للسجالت قد أفرزت الن. من قبل صندوق تنمية العراق
تحديد غير دقيق للقيمة الحالية لاللتزامات والدفعات وااللتزامات غير المدفوعة لعقود صندوق تنمية  •

 .العراق
 عقدًا لم تحتوي على أدلة بأن السلع والخدمات تم 154 عقدًا خضعت للمراجعة، تبين أن 198 من بين  •

 . عقدًا لم تحتوي على دليل على الدفع144ر وأن  عقدًا لم تشتمل على فواتي169آما تبين أن . استالمها
 .ملفات عقود مفقودة •
 .أرقام ملفات متشابهة •

 
نحن نخطط للشروع في عملية تدقيق لتحديد ما إذا آانت المنظمات األميرآية قد حددت ما يكفي من المتطلبات 

تحقيق المستقبلية المتعلقة بتحديد والنظم والعمليات اإلجرائية إلدارة وحفظ السجالت وتسهيل عمليات التدقيق وال
 .واستخدام األموال التي يوفرها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 مذآرة بخصوص تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق: الملحق ج

 
المشاريع ، وجه وزير مالية الحكومة العراقية المؤقتة مذآرة إلى مدير مكتب 2004يونيو / حزيران15بتاريخ 

 : وفيما يلي النص الكامل للمذآرة". تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق"والعقود تحت عنوان 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 جمهورية العراق
 وزارة المالية
 مكتب الوزير

 
 2004يونيو / حزيران15

 
  إلى مدير مكتب المشاريع والعقودمذآرة

  
 .ود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق تنفيذ العق:الموضوع

 
 الصادرة عن سلطة االئتالف 10طبقًا للسلطات المخولة لي آوزير للمالية معترف به بموجب التعليمات رقم 

، وعمًال 2004يونيو / حزيران10بتاريخ " أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة المعينين"المؤقتة تحت عنوان 
إجراءات العقود "، الصادرة تحت عنوان 4 مذآرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم بالسلطات المنوطة بي بموجب

 الصادرة عن مكتب المشاريع والعقود، وتمشيًا 15، المعدلة بالمذآرة رقم 2003أغسطس / آب4والمنح، بتاريخ 
 بمسؤولية مراقبة ، فإنني أعهد إليك"قانون إدارة دولة العراق للفترة االنتقالية"مع المبادئ المنصوص عليها في 

أو إجرائها، /العقود والمنح الممولة بأموال من صندوق تنمية العراق وتأآيد أدائها، والمصادقة على الدفعات و
 :وبخالف ذلك تنفيذ هذه العقود والمنح والتي

 أو قبله من قبل سلطة االئتالف المؤقتة أو القوة المتعددة 2004 يونيو / حزيران30تم إدخالها بتاريخ   )أ(
  وتعليمات تطبيقه؛1483الجنسيات وفقًا لقرار مجلس األمن الدولي رقم 

يونيو / حزيران30أو دفعات نقد مصدرها صندوق تنمية العراق تستحق بعد /تتطلب األداء المستمر و  )ب(
 :؛ الماضي وليست2004

 .نحةليست موضوع آتاب اعتماد ممول بالكامل المقصود منه تأآيد األداء بموجب العقد أو الم) ج(
 

سيقوم مكتب إدارة البرامج، وبالسرعة الممكنة عمليا، بتزويد وزارة المالية بكشًف مفصل حسب آل وزارة 
 .بالعقود التي آان المكتب طرفًا فيها

 
 مليون دوالر، وذلك 800إن القيمة اإلجمالية للعقود المخولة للتنفيذ بموجب هذه المذآرة ال يجوز أن تزيد على 

 .أنا، أو أي مسؤول وزاري معين من قبلي، برفع هذا السقف حسب اجتهادناشريطة أنه أقوم 
 

ال يجوز ممارسة السلطات واالمتيازات والحقوق والسلطات المنوطة بك بموجب هذا التكليف إال بالتنسيق مع 
، وذلك 2004لعام 1546 المسؤولين المعينين من الحكومة العراقية المؤقتة ووفقًا لقرار مجلس األمن الدولي رقم 

إن هذا التكليف ال يخولك بإلغاء أو تعديل أو . من أجل الوفاء بالمطلوبات المستحقة على صندوق تنمية العراق
لكن، إذا طلبت الحكومة العراقية المؤقتة منك ذلك، فعليك أن تقدم . استبدال أية عقود أو منح يغطيها هذا التكليف

 .و استبدال أي من تلك العقودلها المساعدة إذا قررت إلغاء أو تعديل أ
 

البنك "سيتم تسجيل جميع الدفعات التي تدفع وفقًا لهذه المذآرة في سجالت الحساب الفرعي الذي يحمل اسم 
، والذي تم فتحه وفقًا لقرار سلطة االئتالف المؤقتة "المرحلة االنتقالية/صندوق تنمية العراق/المرآزي العراقي

 . ذلك، وفقًا لمعايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها دوليًا وتعديالته، أو، بخالف2رقم 
 

وفقًا لتعليمات وزارة المالية، عليك أن تقدم سجالت شهرية لجميع الدفعات التي تتم نيابًة عن الحكومية العراقية 
 . الخارجةالمؤقتة وفقًا لهذا التكليف، باإلضافة إلى تقرير ختامي حول النفقات والدفعات وتدفقات النقد 
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طالما أنك قد التزمت بجميع المتطلبات المذآورة في هذا التكليف والموجودة في مذآرة سلطة االئتالف المؤقتة 
، وتعديالتها، فإنني سأقوم، إذا وجدت ذلك مناسبًا، )2003/04أغسطس / آب19/العقود واإلجراءات (4رقم 

البنك المرآزي "مبالغ من حساب ) آخرمن وقت إلى (بتوجيه البنك المرآزي العراقي لكي يحول 
أو /المرحلة االنتقالية إلى حساب لدى البنك المرآزي العراقي، أو بنك الرافدين و/صندوق تنمية العراق/العراقي

 .بنك الرشيد، وستكون لك صالحية اإلنفاق من ذلك الحساب من أجل القيام بواجباتك المذآورة ضمن هذه المذآرة
 

تيازات والحقوق والسلطات الممنوحة لك بموجب هذا التكليف يجوز تخويلها إلى جهات أن الصالحيات واالم
 30أخرى، إال أنها ستنتقل إلى رئيس البعثة السفارة األميرآية في بغداد وقائد القوات المتعددة الجنسيات بتاريخ 

يازات والحقوق والسلطات  وسيكون لتلك الجهتين السلطة لتفويض الصالحيات واالمت2004يناير /آانون الثاني
وسيكون لك الحق بفعل نفس . وسأحتفظ بحق إنهاء هذا التكليف خطيًا في أي وقت وألي سبب آان. لجهات أخرى

 ما لم يتم تمديده 2004ديسمبر / آانون األول31وفي أي حال من األحوال، سينتهي هذا التكليف بتاريخ . الشيء
 .مخول في الحكومة العراقية المؤقتةخطياً من قبلي أو من قبل أي مسؤول آخر 

 
أو أي من /أو القوة المتعددة الجنسيات في العراق و/ال يوجد في هذا التكليف ما يخول مكتب إدارة البرامج و

 .2004يوليو / تموز30المنتدبين ليهما للدخول في أية عقود ممولة من قبل صندوق تنمية العراق بعد تاريخ 
 

 )توقيع(     
 عبد المهديعادل      
 وزير المالية     
 الحكومة العراقية المؤقتة     
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 المختصرات: الملحق د
 

CPA سلطة االئتالف المؤقتة  
CPA-IG   المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة 
DFI صندوق تنمية العراق  
IIG الحكومة المؤقتة العراقية  
JASG-C  مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى
MNF-I  العراق – القوات المتعددة الجنسيات  
PCO  مكتب المشاريع والعقود  
PMO  مكتب إدارة المشروع  
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 توزيع التقرير : الملحق هـ
 

 وزارة الخارجية 
 

 السفير األميرآي لدى العراق
 مدير مكتب إدارة إعمار العراق 

  وزارة الخارجية –المفتش العام 
 

 وزارة الدفاع 
 

 ير الدفاع نائب وز
  العراق -مدير مكتب دعم الدفاع

 المسؤول المالي األول)/المراقب(نائب وزير الدفاع 
 نائب المسؤول المالي األول 

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

 
 وزارة الجيش

 
 )لشؤون المشتريات والشؤون اللوجستية والتكنولوجيا(مساعد وزير الجيش 

 )لشؤون المشتريات والشؤون اللوجستية والتكنولوجيا(النائب األول لمساعد وزير الجيش 
 نائب مساعد وزير الجيش لشؤون السياسات والمشتريات 

 مدير مكتب المشاريع والعقود 
 )لشؤون اإلدارة المالية والرقابة(مساعد وزير الجيش 

 المراقب العام للتدقيق في الجيش 
 

 ة األميرآية القيادة المرآزي
 

  العراق-قائد القوة المتعددة الجنسيات 
  العراق–قائد قيادة العقود المشترآة 

 قائد مجموعة الدعم المشترآة للمنطقة الوسطى
 

 منظمات دفاعية أخرى
 

 مدير وآالة تدقيق عقود وزارة الدفاع 
 

 منظمات حكومية فدرالية أخرى 
 مدير مكتب اإلدارة والميزانية 

 عام للواليات المتحدة المراقب ال
 المفتش العام، وزارة المالية 

 المفتش العام، وزارة التجارة 
 المفتش العام، الخدمات الصحية واإلنسانية 

 المفتش العام، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 

 رؤساء اللجان واللجان الفرعية التابعة للكونغرس وآبار أعضاء األقلية
 

 يمجلس الشيوخ األميرآ
 

 لجنة االعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ
 اللجنة الفرعية للدفاع
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 اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية 
 لجنة مجلس الشيوخ للقوات العسكرية 

 لجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية 
 اللجنة الفرعية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا 

 اللجنة الفرعية للعمليات الدولية واإلرهاب 
 نة مجلس الشيوخ لألمن الوطني والشؤون الحكومية لج

 اللجنة الفرعية للكفاءة الحكومية واإلدارة المالية
 اللجنة الفرعية لإلدارة المالية، الموازنة، واألمن الدولي

 
 مجلس النواب األميرآي 

 
 لجنة االعتمادات التابعة لمجلس النواب 

 اللجنة الفرعية للدفاع 
 يات الخارجية، تمويل الصادرات والبرامج ذات العالقة اللجنة الفرعية للعمل

 لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة 
 لجنة مجلس النواب للعالقات الدولية 

 اللجنة الفرعية للشرق األوسط ووسط آسيا
 لجنة مجلس النواب لإلصالح الحكومي 

 اللجنة الفرعية للكفاءة الحكومية واإلدارة المالية 
 لألمن الوطني والتهديدات الصاعدة والعالقات الدوليةاللجنة الفرعية 
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 أعضاء فريق التدقيق : الملحق و
 

أما أعضاء . مكتب المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار العراق, أعد هذا التقرير مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق
 :الفريق الذين ساهموا في إعداد التقرير، فهم

 
 بريان فلين

 ماري ديفس  
 ميلر جونيور. مون برا

 آيث فوجيمورا 
     


