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  لعراقلتنمية الصندوق 
  تقرير تحري الحقائق 

   النفطصادراتمبيعات بالمتعلق 
 ٢٠٠٦ كانون األول ٣١  فيللسنة المنتهية

 )االنجليزية باللغة األصليةمترجم عن النسخة (



 

  

  
  

  خاص وسري
 
  ٢٠٠٧ نيسان ٢
  

  للمشورة والمراقبةالمجلس الدولي والعراقية الحكومة إلى 
  لعراقلتنمية الصندوق 

  
  

 بمبيعات صادرات النفطتقرير تحري الحقائق المتعلق 
  

 والمنتجات  النفطبمبيعات صادراتمن هذا التقرير المتعلقة ) أ(لقد قمنا باإلجراءات المتفق عليها معكم المبينة في الملحق 
خدمات  بالخاصاللدولي ا للمعيار اًق تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها وفتملقد ). الصندوق( لصندوق التنمية للعراق النفطية

إن هذه . ، االرتباطات المتعلقة بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها والمتعلقة بالمعلومات المالية٤٤٠٠ذات العالقة رقم 
 صندوقيم التزام الالحكومة العراقية على تقيتم تنفيذها بهدف مساعدة المجلس الدولي للمشورة والمراقبة واإلجراءات 
إن الحكومة . ٢٠٠٦  كانون األول٣١للسنة المنتهية في  وذلك ١٤٨٣رار مجلس األمن رقم ن قم ٢١ و٢٠بالفقرتين 
  . ١٤٨٣قرار مجلس األمن رقم بصندوق ال عن التزام المسؤوله  هيالعراقية

  
  .التقرير المرفقمن  ٤  رقم إلى١ رقم في األجزاء  التي توصلنا إليها النتائجلقد ذكرنا كافة

  
لمعايير التدقيق الدولية أو " من التقرير ال تعتبر إجراءات تدقيق أو مراجعة وفقا) أ(نة في الملحق المبيجراءات إل اإن

  .المعيار الدولي لعمليات المراجعة، لذلك فإننا ال نبدي أية تأكيدات بخصوص النتائج التي توصلنا إليها في هذا التقرير
  

فقا لمعايير التدقيق الدولية أو المعيار الدولي لعمليات المراجعة لكان و  مراجعةوأو تدقيق أإجراءات إضافية قمنا ب فيما لو
  .  أمور أخرى ليتم عرضها عليكمإلىمن الممكن التوصل 

  
إن هذا التقرير مخصص للهدف المبين في الفقرة األولى أعاله، كما وهو لمعلومات الحكومة العراقية والمجلس الدولي 

لذلك ال نقبل  و.استخدام التقرير ألي غرض آخر أو استخدامه من قبل أية جهات أخرىللمشورة والمراقبة فقط وال يجوز 
عرض عليه هذا التقرير أو ألي شخص آخر يكون هذا التقرير في شخص ألي  أو ألي غرض أي مسؤولية ل نتحموال

وغير موسع ليشمل  قريرمن هذا الت) أ(البنود المحددة في الملحق هذا التقرير يخص فقط الحسابات وإن . متناول يده
 .صندوق ككلل المالية لالبيانات

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 
 

  
 



  لعراق لتنمية الصندوق 
  تقرير تحري الحقائق

  مبيعات صادرات النفط بالمتعلق 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢  

  
  النفطصادراتمبيعات  الرئيسية على تسجيل الرقابةأنظمة  .١
  
  اإلجراء  ١,١
  

 الذراع ،)سومو( تسويق النفطشركة و النفط وزارة قبل من ةالمتبع الرئيسية الداخلية الرقابة أنظمة بتوثيق قمنالقد 

 النفطية المنتجات النفط، صادراتمبيعات إيرادات  تسجيل على بالرقابة المتعلقة العراقية، النفط لوزارة التسويقي

  .)الصندوق (التنمية للعراق صندوق في الالحقة النقدية واإليداعات
 

  ة الرئيسية الرقابة الداخليةمأنظ  
  

 بتاريخالنفط  توزيع تنظيم بخصوص ٣٦ رقم األمر بإصدار) السلطة(السابقة  المؤقتة االئتالف سلطة قامت •

لتوزيع  القانوني التنظيم على العراقية السلطات ولمساعدة العراقي للقانون كمتمم ٢٠٠٣ تشرين األول ٣
 يعيةالموارد الطب وتهريب سرقة منع على للمساعدة رماأل هذا صمم. العراق وعبر وخارج داخل النفط

 .العراقي القانون وتعليمات لبنود الشاملة المراجعة من االنتهاء ولحين
 

 خطوط لحراسة وذلك المحلية والقبائل عالمية أمن شركات مع تتعاقد أن هي العراقية الحكومة سياسة إن •

 .التخريب أعمال ضد والتجهيزات األنابيب
  

كل مهمة من قبل تؤدى منتجات النفطية، حيث  وبيع النفط وال،التصفية ،االستخراجيوجد فصل في مهام  •
 .لوزارة النفط العراقيةشركة منفصلة تابعة 

 
 حصرا بها الخاصة المبيعات فواتير وإصدار إدارتها يتمالنفطية  المنتجاتو النفط صادراتمبيعات  جميع •

 .سومو قبل من
  

 من رشحت قد النفطب المحملةقالت النا جميع أن من للتأكد ناقالت النفط سير حركة لتتبع تحتفظ سومو بسجل •
 إصدار وتم التعاقدية، البنود بموجب حملت قد الناقالت وأن ،عليها من قبل سوموتم الموافقة و قبل المشتري

 .المركزي العراقي لدى البنك اعتمادفتح خطاب  وفاتورة
 

 اعتماد خطابات طريق عن الدفعات ساس قبولعلى أ تقوم النفط بمبيعات صادرات المتعلقة سومو سياسة إن •

 المقايضة عمليات من محدود عدد هناك. قيمة الصادرات كامل تحصيل من للتأكد وذلك للنقض، قابلة غير

 .الحكومة السورية مع أبرمت النفطية للصادرات
  

ويتم تأكيده من قبل البنك المركزي يقبل  أن ويجب اعتمادبفتح خطاب المشتري لنفط، يقوم ا شحنة منلكل  •
المشتري لغ الفاتورة من قبل مبإجمالي كما يتم إيداع . مجدول للتحميلقي قبل سبعة أيام من الموعد الالعرا

تتجاوز  مدة ال خاللنيويورك  فيحساب تحصيالت مبيعات النفط لدى بنك االحتياطي الفدرالي في مباشرة 
 .بوليصة الشحنثالثين يوم من تاريخ 

  
وعدد   النفطية تقوم على أساس الدفعات المقدمة،تالمنتجارات بمبيعات صادإن سياسة سومو المتعلقة  •

  .خطابات االعتماد ومعامالت المقايضةمن  محدود
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٣  

 
 ،القياس تقارير والنوعية، الكمية شهادات الشحن، بوليصة بين شحنات النفط لكافة مطابقة بعملية سومو تقوم •

 فاتورة تنظيم تمقد  الشحنات جميع أن لتأكدل رةالصاد الفواتير  معالرئيسية واإليصاالت الشحن تصدير بيان

 .مالئم بشكل لها
 

  خرىأإجراءات رقابية   
  

النفط مبيعات صادرات  تحميل لكافة الشحنات المجدولة من بطاقة بإعداد سوموتقوم دائرة الشحن في  •
 الذي تم االعتماد خطاب الدائرة المالية نسخة من استالمقبل بالتحميل لضمان أن الشحنات المجدولة ال تبدأ 

 .االعتماد بأن البنود المتفق عليها متطابقة مع بنود خطاب التأكدالبنك المركزي العراقي وفتحه لدى 
 

الجنوب، وذلك بناء على كشوفات شركة نفط عملية تحميل للسفن تتم من خالل شركة نفط الشمال وأي إن  •
 .سوموالشحن المصادق عليها من قبل دائرة الشحن في 

 
 تصدير بيان ،القياس تقارير والنوعية، الكمية شهادات الشحن، الصبو بفحص سومودائرة الشحن في  ومتق •

لكل شحنة  نفط الشمال وشركة نفط الجنوب  من قبل شركةإعدادهايتم لتي لرئيسية واا واإليصاالت الشحن
 . كشف التحميل المصادق عليهحسب

 
تقوم  مقارنة هذه الوثائق مع كشف التحميل المصادق عليه ودائرة الشحن تعمل علىإن ذلك، باإلضافة إلى  •

 .الكميات المحملة فعلياً على كرت التحميل الخاص بكل عملية تحميلبتسجيل 
  

من قبل دائرة الشحن مع المعد تقوم الدائرة المالية في سومو بفحص الكمية المسجلة على كرت التحميل  •
 .الوثائق الداعمة المتعلقة بها

 
السعر الرسمي الشهري  السعر لكل عملية شحن بناء على باحتسابتقوم الدائرة المالية  إلى ذلك، باإلضافة •

 قاعدة بيانات مبرمجة على نظام وعلى كرت التحميل على االحتساب، ويتم توثيق عملية هالمصادق علي
 .أكسس

 
 والمصادقة على االحتسابة  بإعادسومو تقوم دائرة التسويق في ،النفطصادرات لكافة عمليات شحن مبيعات  •

 .السعر المستخدم في كرت التحميل
 

• ًواتير بتحضير فسومو، تقوم الدائرة المالية في تحميل على السعر المصادق عليه في كل كرت بناء 
 .بائنزالمبيعات، والتي يتم المصادقة عليها من قبل المدير المالي قبل إصدارها إلى ال

  
إصدار الفاتورة في الوقت المحدد، تقوم الدائرة تم قد تمت المحاسبة عليها وللتأكد من أن جميع الفواتير  •

 .لم يتم إعداد فواتير لهابالشحنات التي يومي  بإعداد تقرير  في سوموالمالية
  

  النتائج  
  

 . من هذا التقرير٤ و٣ نئيالجزإجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية التي فحصت والنتائج في تظهر   
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٤  

  
   العطاءاتوإحالة  الرقابة الداخلية الرئيسية على عمليات المناقصاتإجراءات  ٢
  
  اإلجراء  ١,٢
  

 اتبعملي المتعلقةوسومو و النفط وزارة قبل من المتبعة الرئيسية الداخلية الرقابة إجراءات بتوثيق قمنا

  .مبيعاتالعقود  عطاءات إحالةو المناقصات
  

  إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية  
  

  البصرة الخفيفنفط   
  

 دولية نفط شركات إلى) ستة أشهر (األجل متوسطة بعقود الخفيف البصرة نفط بيع هي سومو سياسة إن •

 المصادقة تتم أن يجب.  عليهملمعتمدا ر التجابعض مع تتم المبيعات من عدد محدود أيضاً ويوجد معروفة،

 .النفط وزير قبل من العقود جميع على
 

 تحددها التي المتوقعة اإلنتاجية والطاقة اإلنتاج خطط على بناء الخفيف البصرة فطن بيع على التعاقد يتم •

 السعر يكون أن يجب العقود تلكتحديده ل يتم الذي النفط بيع سعر إن. عامة شركة الجنوب، نفط شركة

 .خالله الشحن جدولالم للشهر لسومو الرسمي
  

،  التصديروجهة وحسب الثالثة الدولية القياسات من قياس على بناء الرسمي البيع سعر تحديد يتم أن تطلبي •
 إلى ةللشحنات المتجه Brent) (Dated  إلى أمريكا،ةالمتجهللشحنات ) الشهر الثاني ((WTI): كما يلي

بالتس  نشرة في منشور هو كما وذلك األقصى، الشرق إلى ةللشحنات المتجه دبي /أوروبا ومتوسط عمان
  .اليومية

  
 نشرات تسعير متوسط باستخدام وأمريكا أوروبا في للمناطق الرسمي البيع سعر احتساب ميت أن تطلبي •

  .الشحن بوليصة تاريخ من عشر الخامس اليوم في تبدأ متتالية تسعيرات لخمس بالتس
  

 لتسعير الشهري المتوسط باستخدام األقصى الشرق في للمناطق الرسمي البيع سعر احتساب يتم أنتطلب ي •

  .للتحميل التقويمي الشهر خالل تسبال نشرات
  

 معادلة السعر التي في الحقا إدخاله يتم الثالثة لالتجاهات أعاله احتسابه يتم كما بالتس، أسعار متوسط إن •

 .النقل ومصاريف ة المثاليالمؤشرات عن النوعي االختالف عوامل تتضمن
  

 ومصاريف ةالمثالي المؤشرات عن وعيالن باالختالف المتعلق الخصم يتضمن الذي الرسمي البيع سعر إن •

 المصادقة تتم. التحميل شهر يسبق الذي الشهر من العاشر اليومفي  الزبائن لجميع شهرياً نشره يتطلب النقل

تتم المصادقة على مصاريف النقل من قبل  و من قبل وزير النفط،سعريالخصم المتعلق باالختالف ال على
   .المدير العام لسومو
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٥  

  
   نفط كركوك

  
 بعمل مناقصات كلما كان هناك كمية كافية من سومو تقومبسبب العمليات التخريبية ألنابيب نفط كركوك،  •

 . العراقية في تركياخزاناتالالنفط المتراكم في 
 

 يتم أن يجب نتائج المناقصات  جميع.النهائيين المستخدمين إلى حصرا كركوك نفط بيعهي  سومو سياسة •

 .النفط وزير قبل من عليها المصادقة
 

 على أحد القياسات الدولية التالية وحسب وجهة بناء كركوك لنفط الرسمي البيع سعر  باحتسابتقوم سومو •
 :التصدير

 
 (Brent Dated) متوسط استخدام أساس على يتم أوروبا إلى للشحنات المتجه الرسمي السعر احتساب ⇐

 .الشحن بوليصة تاريخ من ابتداء متتالية أيام لخمسةاليومية  بالتس نشراتالمنشور في 
  

الشهر  ((WTI)احتساب السعر الرسمي للشحنات المتجه الى أمريكا يتم على أساس استخدام متوسط  ⇐
لخمس أيام متتالية تبدأ في اليوم الخامس عشر من تاريخ المنشور في نشرة بالتس اليومية ) األول

 .بوليصة الشحن
  

 عن خمس مناقصات لبيع نفط ن، قامت سومو باإلعال٢٠٠٦ول  كانون األ٣١خالل السنة المنتهية في  •
 .كركوك من خالل وسائل إعالم محلية وعالمية

 
 اختيار المشترين  يتم السابق للمشتري،ءالمناقصات كانت على أساس أفضل األسعار واألدا إحالةإن عملية  •

 .نفطمدير عام سومو ووزير ال عن طريق لجنة المناقصات وتتم المصادقة من قبل
 
  

  المنتجات النفطية 
  

 عن المناقصة في اإلعالنيتم عادة و لمنتجات النفطية عن طريق مناقصات،سياسة سومو هي بيع ان إ •
 .وسائل االعالم المحلية والعالمية

 
يتم المصادقة ). من شهر الى ثالثة أشهر( األجل سياسة سومو هي بيع المنتجات النفطية بعقود قصيرةن إ •

 .د من قبل وزير النفطعلى جميع العقو
  

 من قبل مدير  العطاءاتوإحالةلجنتين منفصلتين لفتح  تشكيل تم ،ةرقابال اتإجراء  كجزء منفصل المهام •
 بمراجعة وثائق العطاء اإلحالةتقوم لجنة بينما  ،فتح بفتح وتوثيق العروض المستلمةالتقوم لجنة . عام سومو

 .ورفع التوصيات لمدير عام سومو ووزير النفط
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٦  

  
 من  عليها المصادقةموتفضل األسعار  العطاءات كانت على أساس األداء السابق للمشتري وأإحالة عملية إن •

 .قبل مدير عام سومو
 
  .يتم احتساب السعر لكل شحنة بناء على احد القياسات الدولية وحسب منفذ الشحن •

 
  

  النتائج
  

  . من هذا التقرير٤ و٣ ينئالجزلنتائج في إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية التي فحصت وا تظهر
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٧  

  
 بنك االحتياطيفي  المودعةوالمبالغ  سوموستاذ العام لمبيعات  مع سجل األالمبيعات المصدرةمطابقة   ٣

  في نيويوركالفدرالي
  
 اإلجراء  ١,٣
  

ون األول  كان٣١ للسنة المنتهية فيالنفط والمنتجات النفطية صادرات  بمبيعات على قائمة سوموحصلنا من 
  .لسومو القائمة مع سجل األستاذ العام مبلغإجمالي  ، وتم مقارنة٢٠٠٦

  
  النتائج  

  
، ٢٠٠٦ كانون األول ٣١خالل السنة المنتهية في وجدنا انه لم يكن هناك مبيعات للغاز الطبيعي في العراق  •

 .بسبب عدم وجود بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي في العراق
 

السجالت المحاسبية لمسك  لدى سومو ماليةالتقارير الى سومو برنامج للمحاسبة وإلعداد انه ليس لدوجدنا  •
األكسس الستعمالها لهذه نظام على بيانات  في المقابل تم محلياً تطوير قاعدة ،الخاصة بمبيعات التصدير

 .الغاية
 

مع تحصيالت مبيعات  سجالتها حسبر تسوية بين المبيعات المصدرة ي ال تعمل على تحضسومو أنوجدنا  •
 . شهريعلى اساسبشكل مناسب وموثق  النفط تحصيالت مبيعات في حساب إيداعهاالتي يتم النفط 

 
 ٣١في المنتهية للسنة  إجمالي المبيعات المصدرة وعمليات المقايضة للنفط والمنتجات النفطية أنوجدنا  •

 :كما يلي كانتحسب سجالت سومو ، ٢٠٠٦كانون األول 
 

  يكيدوالر أمر  
  اإلجمالي  عمليات المقايضة  مبيعات الصادرات  

  ٣٠,٥٦٥,٢٧٤,٠٣٩  ١٦٨,٢٣٠,٣٥٥  ٣٠,٣٩٧,٠٤٣,٦٨٤  النفط 
  ٦٥٤,٩٥٨,٤٢٨  ٧,٣٠٧,١٢٦  ٦٤٧,٦٥١,٣٠٢  المنتجات النفطية

  ٣١,٢٢٠,٢٣٢,٤٦٧  ١٧٥,٥٣٧,٤٨١  ٣١,٠٤٤,٦٩٤,٩٨٦  اإلجمالي
  

كما   حسب سجالت سومو المساعداألستاذلدفتر  مطابقةوجدنا أن إجمالي مبيعات النفط والمنتجات النفطية  •
 .٢٠٠٦ كانون األول ٣١في 

  
 دوالر أمريكي ١ميزان المراجعة لسومو قد تم استخدام سعر صرف /  السجالت المحاسبيةأنه في نا ظالح •

 دوالر أمريكي يعادل ١لكل ، في حين كان سعر السوق ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ دينار عراقي كما في ١إلى 
األستاذ المساعد وتفاصيل المبيعات هي دوالر المستخدمة في عملة الومع ذلك فإن .  دينار عراقي١,٣٣١
  .أمريكي
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٨  

 
 كانون ٣١السنة المنتهية في بصرة وكركوك خالل الميناء النفط من صادرات  إجمالي مبيعات أنوجدنا  •

 : كانت كما يلي٢٠٠٦األول 
  

  مبيعات الصادرات
  د البراميلعد  كيأمريدوالر   الميناء

  ٥٣٥,٧٦١,٦٩٩ ٢٩,٧٣١,٩٦٢,٦٨٣  البصرة
  ١٠,٤٤٠,٨١٢  ٦٦٥,٠٨١,٠٠١  كركوك
  ٥٤٦,٢٠٢,٥١١  ٣٠,٣٩٧,٠٤٣,٦٨٤  اإلجمالي

  
 

 ٢٠٠٦ كانون األول ٣١خالل السنة المنتهية في المصدرة أن إجمالي مبيعات المنتجات النفطية وجدنا  •
  :كانت كما يلي ،حسب سجالت سومو

  

  المنفذ
  دراتمبيعات الصا

  مريكيأدوالر 
  الكميات المباعة

  طن
  ١,٩٨٤,٨٣٩  ٥٦٧,١٧٤,٠٨٨  الزبيرور خ

  ٣٦٨,٤٦٠  ٦٩,٦٧٦,٨٥٠  بيجي
  ٤٧,٤٧٧  ١٠,٨٠٠,٣٦٤  الدورة 

  ٢,٤٠٠,٧٧٦  ٦٤٧,٦٥١,٣٠٢  اإلجمالي 
  
  

  اإلجراء  ٢,٣
 

 في المودعة غمبالمع ال ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ للسنة المنتهية في ة المصدرالمبيعات قائمة  تم مقارنةلقد

  .نيويورك في الفيدرالي  االحتياطيلدى بنك تحصيالت مبيعات النفط حساب
  

  النتائج  
  

  مبيعات صادرات النفط
  

قد تمت عن  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١لسنة المنتهية في ا خالل طالنفصادرات  مبيعات من العائدات أن وجدنا •
تحصيالت  حساب في النفطصادرات عات تم تحصيل جميع العائدات من مبي. طريق خطابات االعتماد

 .االعتماد خطابات شروط وذلك بموجب ،بوليصة الشحن تاريخ من يوما ٣٠ بعد تقريبا مبيعات النفط
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٩  

  
 حسابالمبالغ التي تم إيداعها في مع حسب سجالت سومو المصدرة مبيعات النفط قائمة لقد قمنا بمطابقة  •

 كانون األول ٣١للسنة المنتهية في اطي الفدرالي في نيويورك تحصيالت مبيعات النفط لدى بنك االحتي
 :كما يلي ٢٠٠٦

 
  دوالر أمريكي   إيضاح  

  ٣٠,٣٩٧,٠٤٣,٦٨٤       خالل السنةحسب سجالت سومو النفط  إجمالي مبيعات صادرات
        : إليهيضاف

 والتي تم تحصيلها خالل شهر كانون الثاني ٢٠٠٥ لمبيعات شهر كانون األو
٢٠٠٦  I   ١,٤٩٩,٧٣٥,٩٢٠  

  ٣٦٩,٦١١    II  المتأخرةفوائد التحويالت المصرفية 
        :محسوم منه

  والتي تم تحصيلها خالل شهر كانون الثاني٢٠٠٦مبيعات شهر كانون األول 
٢٠٠٧  I    )٢,٠٦٨,٦٠٦,٢٠١(  

  )١٦,٠١٧,٤٥٤(    III  ت المبيعامن فواتيرمخصومة  تأخير اتغرام
  )١٠,٨٨٦,٤٠٠(    IV  مبلغ محجوز بقرار محكمة روما

 حسب سجالت البنك خالل السنةتحصيالت مبيعات النفط  حساباإليداعات في 
     العراقي المركزي

  ٢٩,٨٠١,٦٣٩,١٦٠  
إيداع ظاهر في حسـاب بنك االحتياطـي الفدرالي في نيويورك وغير ظاهر    

  ٥,٠٠٠,٠٠٠    V  في سجالت سومو
حسب تأييد بنك ل السنة خالتحصيالت مبيعات النفط  حساباإليداعات في 

    االحتياطي الفدرالي في نيويورك
  ٢٩,٨٠٦,٦٣٩,١٦٠  

 
I.  قد تم إيداعها٢٠٠٦ كانون األول ٣١من مبيعات صادرات النفط للسنة المنتهية في وجدنا أن العائدات  

نتيجة لذلك، وجدنا أن .  يوم من تاريخ التحميل وذلك بموجب شروط خطابات االعتماد٣٠تقريباً بعد 
 ٢٠٠٥ دوالر أمريكي يخص مبيعات صادرات النفط لشهر كانون األول ١,٤٩٩,٧٣٥,٩٢٠الك مبلغ هن

كما وجدنا مبلغ ، ٢٠٠٦خالل شهر كانون الثاني  في حساب تحصيالت مبيعات النفط قد تم إيداعه
 قد تم ٢٠٠٦ دوالر أمريكي والذي يخص مبيعات صادرات النفط لشهر كانون األول ٢,٠٦٨,٦٠٦,٢٠١

 .٢٠٠٧خالل شهر كانون الثاني  عه في حساب تحصيالت مبيعات النفطإيدا
 
II. يمثل هذا المبلغ الفوائد المستلمة نتيجة التأخير في التحويالت البنكية . 
 

III.  النفط يمثل هذا المبلغ غرامات التأخير التي تم اقتطاعها من فواتير مبيعات الصادرات نتيجة تأخير ناقالت
 .  المخصصة للتحميل حسب الشروط التعاقدية مع سومو األيام  عددفي الميناء عن

 
IV.  نتيجة لقضية مقامة على ٢٠٠٦ آذار ٢٣ إيطاليا بتاريخ –تم حجز هذا المبلغ بقرار من محكمة روما ،

يخالف قرار مجلس األمن رقم تلك المحكمة تعتقد الحكومة العراقية بأن قرار . وزارة التخطيط العراقية
 .تحصيل المبلغ المحجوز وتعمل على متابعة ١٤٨٣
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V.  يظهر هذا المبلغ كإيداع في حساب تحصيالت مبيعات النفط حسب تأييد بنك االحتياطي الفدرالي في

 حساب تحصيالت الخطأ فيعن طريق هذا المبلغ تم إيداع  .نيويورك، بينما ال يظهر في سجالت سومو
بنك بنك المركزي العراقي لدى البدالً من حساب  ٢٠٠٦تشرين األول  ١٠بتاريخ مبيعات النفط 

 حساب البنك إلىالمبلغ تحويل  تم إعادة ٢٠٠٧الحقاً خالل عام . االحتياطي الفدرالي في نيويورك
 .بنك االحتياطي الفدرالي في نيويوركالعراقي لدى المركزي 

  
 سجالتها حسب  النفط المصدرةمبيعات لمناسبة تسوية وتوثيق أن سومو ال تعمل على تحضير  كذلك وجدنا •

 .شهريبشكل   كشوفات البنك المركزي العراقي حسبتحصيالت المبيعاتو
 
إجمالي الكمية وفقاً  وسومومبيعات النفط المصدر حسب سجالت إجمالي كمية تسوية بين  إعدادبلقد قمنا  •

 ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ للسنة المنتهية في المستلمة من شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب تقاريرلل
 :وكما يلي

  

  ميناء
  شركتي إنتاج النفط

  برميل
  سومو
  برميل

  الفرق
  برميل

        
  ١,٥٩٠,٩٩٩  ٥٣٥,٧٦١,٦٩٩  ٥٣٧,٣٥٢,٦٩٨  البصرة
  -  ١٠,٤٤٠,٨١٢  ١٠,٤٤٠,٨١٢  كركوك
  ١,٥٩٠,٩٩٩  ٥٤٦,٢٠٢,٥١١  ٥٤٧,٧٩٣,٥١٠  اإلجمالي

 
التقارير المستلمة من مو وسوسجالت  برميل بين ١,٥٩٠,٩٩٩ يوجد فرق ،كما هو مبين في الجدول أعاله •

 . لقد قمنا بطلب ولكن لم يتم تزويدنا أي توضيح لهذا الفرق من قبل سومو–نفط الجنوب شركة 
  
 المستلمة من شركة نفط الشمال وشركة نفط تقاريرمراجعة الب ومتقسومو بان دليل ال يوجد  هكما وجدنا أن •

 .الجنوب
  
 منها مبلغ استقطعخطابات اعتماد، قد  والتي تمت من خالل وجدنا أن العائدات من مبيعات النفط المصدر •

 ٣١خالل السنة المنتهية في  دوالر أمريكي خصمت من فواتير مبيعات النفط المصدرة ١٦,٠١٧,٤٥٤
 :يلي ماك ٢٠٠٦كانون األول 

  
  دوالر أمريكي  ٢٠٠٦ خالل سنة حسومةالغرامات الم

  ١٥,٦٣٣,٠٨٩  ٢٠٠٦ من المبيعات المصدرة لعام محسومةغرامات 
  ٣٨٤,٣٦٥  ٢٠٠٥ من المبيعات المصدرة لعام محسومةغرامات 
  ١٦,٠١٧,٤٥٤  اإلجمالي
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  عام شهر كانون الثاني منخاللمبيعات النفط  حساب تحصيالت فيكما وجدنا أن العائدات التي تم إيداعها  •

 اعتمادخالل خطابات والتي تمت من  ٢٠٠٦الخاصة بمبيعات النفط المصدرة لشهر كانون األول  ،٢٠٠٧
  . دوالر أمريكي كغرامات تأخير١,٤٨٥,٠٦٧قد أستقطع منها مبلغ 

  
  المنتجات النفطية  

  
 مقابل دفعات مقدمةالحصول على  النفطية تقوم على أساس تإن سياسة سومو المتعلقة بتصدير المنتجا •

 .خطابات االعتماد ومعامالت المقايضةعدد محدود من باستثناء ، المبيعات
 

مقابل عمليات بيع المنتجـات النفطية المصدرة بلغت  المبالغ المقبوضة كدفعـات مقدمة أنجدنا و •
 كما هو مسجل في السجالت ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في ٦٣٨,١٩٢,٨٨١
 .المحاسبية لسومو

  

  كانون األول٣١السنة المنتهية في ، خالل إن مبيعات المنتجات النفطية المصدرة، باستثناء عمليات المقايضة •
 :كانت كما يلي حسب سجالت سومو ٢٠٠٦

 
  دوالر أمريكي  
    

  ٦٤٧,٦٥١,٣٠٢  مبيعات المنتجات النفطية المصدرة
  ٦٣٨,١٩٢,٨٨١  إجمالي التحصيالت التي تم إيداعها في حسابات سومو البنكية

  ٩,٤٥٨,٤٢١  الفرق
 
جد فرق لم يتم تسويته بين إجمالي المبيعات وإجمالي المبالغ المقبوضة  يو،كما هو مبين في الجدول أعاله •

 نستلم أية تسوية أو تحليل لهذا لملقد قمنا بطلب ولكن .  دوالر أمريكي خالل السنة٩,٤٥٨,٤٢١بمبلغ 
  .الفرق

ر  دوال٦٣٨,١٩٢,٨٨١الدفعات المقدمة من عمليات تصدير المنتجات النفطية والبالغة إجمالي وجدنا أن  •
بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك لدى  في حساب تحصيالت مبيعات النفط إيداعهاأمريكي، لم يتم 

العراقي  ، حيث تم إيداع هذه التحصيالت في حسابات سومو لدى البنك١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن 
 .للتجارة وبنك الرافدين فرع بغداد وفرع عمان

  
لحساباتها البنكية، حيث تم إعداد  شهرياً  بشكل مناسب تسويات بنكيةوجدنا أن سومو ال تعمل على تحضير •

 .حساب بنك الرافدين فرع عمانتسوية باستثناء  ،التسويات البنكية في نهاية السنة
  

حديثة عالقة في التسويات البنكية الخاصة بسومو حيث بلغت البنود العالقة قديمة و الحظنا وجود مبالغ كبيرة •
 دوالر ١,٦٢٦,٢٠٩,٤٥٠ دوالر أمريكي وفي الجانب الدائن بلغت ٢,٩٤٢,٠٦٥,٨٠٢ن في الجانب المدي
 .٢٠٠٦ األول ن كانو٣١أمريكي كما في 
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 )KARTET KARADENIZوجدنا أنه تم توقيع اتفاقية مقايضة بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة  •

TOPTAN ELEKTRIC COMPANY( )المنتجات النفطية بموجبها يتم تصدير ) الشركة التركية
على أن تقوم سومو ، ٢٠٠٤ كانون الثاني ١٤ بتاريخ الموقعةتنص االتفاقية . مقابل استيراد الكهرباء

وتقوم بتحميل  ، دوالر أمريكي لكل طن من المنتجات النفطية المصدرة٢٧بتحميل الشركة التركية مبلغ 
 ). طنلكلالر أمريكي  دو٢٧  ومبلغوهي الفرق بين سعر البيع الرسمي(باقي القيمة 

 
لشركة التركية حسب سجالت سومو والتي لم يتم تسويتها  الى اتصدير المنتجات النفطيةلفيما يلي ملخص  •

 :٢٠٠٦ كانون األول ٣١مع الشركة التركية كما في 
  

  دوالر أمريكي  
  ٥,٣٥٠,٧٤١  )٢٠٠٦ تم تحصيله خالل عام(ى الشركة التركية المبالغ المحملة عل

  ٣٤,٣٩٧,٢٣٦  المحملة على وزارة الكهرباء العراقية المبالغ 
  ٣٩,٧٤٧,٩٧٧  مجموع مبيعات المنتجات النفطية إلى الشركة التركية 

 
 نتيجة ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ كما في وجدنا أن المبالغ المستحقة لسومو من وزارة الكهرباء العراقية •

 لم تقم ،٢٠٠٦نهاية عام  حتى . دوالر أمريكي٣٤,٣٩٧,٢٣٦ بلغت المقايضة مع الشركة التركية اتفاقية
باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد كشف . وزارة الكهرباء العراقية بتسديد أي من المبالغ المستحقة عليها لسومو

 .حساب أو تأييد رصيد من قبل وزارة الكهرباء العراقية
 

األقصى للكمية الشهرية التي يمكن تصديرها  الموقعة بين سومو والشركة التركية، الحد لالتفاقية وفقاً •
، في حين وجدنا أن  فقط طن٣٠,٠٠٠هو للطن أمريكي  دوالر ٢٧  بسعريلهاللشركة التركية وتحم

 طن وتم تحميل الشركة ٥١,٣٨٧ بلغت ٢٠٠٦صادرات سومو إلى الشركة التركية خالل شهر نيسان 
 . العراقيةلقيمة إلى وزارة الكهرباء دوالر أمريكي للطن فقط وتم تحميل باقي ا٢٧التركية 

  
من وجهة نظر سومو، إن الترتيبات مع الشركة التركية ال تعتبر عمليات مقايضة، حيث تقوم سومو  •

 .وزارة الكهرباء العراقيةعلى بتحصيل جزء من مبلغ المبيعات من الشركة التركية وتحميل الجزء الباقي 
  

ة تحرير بشكل شهري من الشركة التركية لتأكيد الكمية المستلمة شهاد استالمسومو لم تعمل على أن وجدنا  •
 .في االتفاقية الموقعةعليه كما هو منصوص 

  
األردنية مصفاة البترول مت سومو بتوقيع اتفاقية مع شركة ا ق٢٠٠٦ تشرين األول ٢٣نه بتاريخ اوجدنا  •

األمنية في العراق لم يتم تصدير بسبب األوضاع .  برميل من النفط كل يوم٣٠,٠٠٠يقل عن  لتصدير ما ال
ساب تحاالموقعة، يتم  وفقاً لالتفاقية .٢٠٠٦األردنية خالل عام  البترول مصفاة شركة إلىأي مبيعات نفط 

، التقويمي للتحميلشهر الالمنشورة في بالتس خالل  )Brent(لنشرة السعر باستخدام متوسط الشهري 
 .لبرميل دوالر أمريكي ل١٨بقيمة مطروحاً منه خصم 
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  عمليات المقايضة

 
 تصديرل يةر الحكومة السوالمقايضة مععقد بتجديد  ٢٠٠٦ كانون الثاني ٥بتاريخ قامت  قد سومو أن وجدنا •

المنتجات استيراد  مقابل الوقود  زيتتصدير من رئيسي بشكل تتكون العمليات هذه. النفطية والمنتجات النفط
 . الخفيفةالنفطية والمنتجات الكهرباء دمقابل استيرا الخام النفطالخفيفة وتصدير  النفطية

 
تحصيالت  مبالغ في حساب أية لم يتم إيداع وبالتالي  غير نقدية،معامالتعمليات المقايضة هي كافة  إن •

 .التنمية للعراق وصندوق التعويضاتمبيعات النفط أو صندوق 
  

 كانون األول ٣١ لسنة المنتهية فيل ومة السوريةعمليات المقايضة مع الحكإجمالي  لقد قمنا بعمل تسوية بين •
 :كما يلي كانتوحسب سجالت سومو  ٢٠٠٦

 
  دوالر أمريكي  
    

  ١٨,٣٢٥,٩٩٩  ٢٠٠٦ كانون الثاني ١المستحق من الحكومة السورية كما في 
  )٢٥٨,٦٩٨(    * تعديالت الفترة السابقة

    االستيراد
  )١٠١,٢٧٩,٩٥٩(  المنتجات النفطية

    الصادرات
  ١٦٨,٢٣٠,٣٥٥  النفط الخام
  ٧,٣٠٧,١٢٦  زيت النفط

  ٩٢,٣٢٤,٨٢٣   ** ٢٠٠٦ كانون األول ٣١المستحق من الحكومة السورية كما في 
  

 تمت ٢٠٠٦خالل عام  ،٢٠٠٥تعود هذه التعديالت الى فروقات في قياس كميات المقايضة خالل عام * 
  .ل وزارة النفطالموافقة على هذه التعديالت من قبل لجنة شكلت من قب

 
 حسب سجالت ٢٠٠٦ كانون األول ٣١  يمثل هذا المبلغ الرصيد المستحق من الحكومة السورية كما في **

  . لم يتم تأكيد أو تسوية الرصيد المستحق مع الحكومة السورية.سومو
  

 لتسوية وفقاً لالتفاقية الموقعة بين سومو والحكومة السورية، يجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين •
ولكن لم يتم عقد مثل هذه االجتماعات بشكل شهري، كما ال يوجد تسوية . الرصيد المستحق لكل طرف
 .٢٠٠٦نهائية لعمليات المقايضة لسنة 

 
 مليون دوالر أمريكي ١٠المبلغ المستحق ألي من الطرفين عن  يتجاوز وفقاً لالتفاقية الموقعة، عندما أيضاً •

الحظنا . من المبلغ المستحق% ٧٥أن يقوم الطرف اآلخر بتحويل نقدي بقيمة ألكثر من ثالثة أشهر، يجب 
 مليون دوالر أمريكي ألكثر من ثالثة ١٠ تجاوز أن المبلغ المستحق من الحكومة السورية قد سنةخالل ال

 .٢٠٠٦ عام أشهر وبالرغم من ذلك لم يتم تحويل أي مبالغ نقدية إلى سومو خالل
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وفقاً لسعر تحديده السورية يتم المقايضة مع الحكومة النفط ضمن اتفاقية صادرات مبيعات وجدنا أن سعر  •

الذي يتم و دوالر أمريكي للبرميل كمصاريف إدارية ١,٢٥النفط السوري، مطروحاً منه خصم بقيمة 
باستخـدام  سعر البيع السوري  يتم تحديد.النفط السوريول عليه بشكل شهري من مكتب تسويق ـالحص

  .لالتحميالمنشورة في نشرة بالتس للشهر الذي يتم فيه   (Brent Dated) متوسـط
  

 .لم نقم بعمل أية إجراءات لفحص االستيراد من الحكومة السورية حيث أنه ليس ضمن نطاق عملنا •
  

 ٣١ الحكومة السورية خالل السنة المنتهية في إلىللتصدير فيما يلي ملخص لعمليات المقايضة الشهرية  •
  : وفقاً لسجالت سومو٢٠٠٦ول كانون األ

  دوالر أمريكي  
  المجموع    المنتجات النفطية    النفط  

 -  -  -  كانون الثاني 

 ١,٢٤٤,٣٩٣  ١,٢٤٤,٣٩٣  -  شباط

 ١٢٨,٢٩١  ١٢٨,٢٩١  -  آذار 

 ٨,٦٦٤,١٥٩  ١٧٣,٧٤٠  ٨,٤٩٠,٤١٩  نيسان

 ٢٠,٧١٦,٤٧٧  -  ٢٠,٧١٦,٤٧٧  أيار 

 ٢١,٨٣٨,١٩٥  -  ٢١,٨٣٨,١٩٥  حزيران

 ٢٥,٣٩٧,٣٤٢  -  ٢٥,٣٩٧,٣٤٢  تموز 

 ٢٥,١٢٨,٥٥٦  ١,٢٠٦,٨٨٠  ٢٣,٩٢١,٦٧٦  آب

 ١٩,٩٥٧,٦٧٩  ٣,٨٧٥,٤٢٦  ١٦,٠٨٢,٢٥٣  أيلول

 ١٧,٩٥٧,٠٥٢  ٦٧٨,٣٩٦  ١٧,٢٧٨,٦٥٦  تشرين األول

 ١٧,٥١٢,٥٢٨  -  ١٧,٥١٢,٥٢٨  تشرين الثاني

 ١٦,٩٩٢,٨٠٩  -  ١٦,٩٩٢,٨٠٩  كانون األول

  ١٧٥,٥٣٧,٤٨١  ٧,٣٠٧,١٢٦  ١٦٨,٢٣٠,٣٥٥ 
  

  الرقابة الداخلية
 ، الاستمرار تخريب أنابيب النفطنظام القياس المتري بسبب لوجدنا انه ال يتم العمل بكامل الطاقة التشغيلية  •

 والمنتجات النفطية والتحصيالت من هذه المبيعات صادرات النفطكميات مبيعات  كافة حجم يمكن تحديد
 .عها في حساب تحصيالت مبيعات النفطوالتي يجب ان يتم إيدا

 

  النفطية وإجمالي النفط المصدرباروجدنا انه ال يوجد تسوية بين إجمالي كميات النفط المستخرج من اآل •
 . الذي تم شحنة لمصافي النفط الداخلية والمستخدمين المحليينوالنفط

 

ة وليس من الممكن قياس كمية النفط فعال لدى مصافي النفط المحليمتري وجدنا انه ال يوجد نظام قياس  •
 .التي تم شحنها إلى المصافي المحلية

 

بسبب عدم فاعلية نظام الرقابة الداخلي، لم نتمكن من زيادة إجراءاتنا لتحديد كمية النفط التي تم شحنها إلى  •
  .المصافي
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  فحص صادرات النفط والمنتجات النفطية  ٤
 

مبيعات ل من القيمة اإلجمالية% ٧٦ غطيت يةنفطال منتجاتالمبيعات  من ولعينة نفطال صادراتمبيعات  لجميع
  :ما يليب قمنا ،صادرات المنتجات النفطية

  
  اإلجراء  ١,٤
 

 ناقصاتمبال المتعلقة ٢الجزء  في المذكورة الداخلية الرقابة أنظمة تطبيق تم قد كان إذا مافي بتحديد قمنا لقد

  .عطاءات عقود مبيعات التصدير وإحالة
  

 النتائج  
  

 من ةعتمد لمبيعات الصادرات مناقصات نظام موثق إلجراءات وسياسات المسومو لدىوجدنا انه ال يوجد  •
 .قبل الحكومة العراقية

  
 كانون األول ٣١ خالل السنة المنتهية فيمبيعات النفط عقود لمناقصات إجراءات ب قم لم تسومو نأوجدنا  •

 .وككركالمصدرة من مبيعات ال باستثناء، ٢٠٠٦
 

 لبيع النفط والمنتجات النفطية لم يتم توثيقها إحالة العطاءات الخاصة بلجنة االجتماعات محاضر أنوجدنا  •
 .كاملرسمي وبشكل 

 
 ومصادقلسومو  من قبل المدير العام كانت موقعةتوردين س المإلى إحالتهاتم   التيعقودال قائمة  أنوجدنا •

 .وزير النفطقبل عليها من 
  

ال يوجد أي  .للمشتريينلة المناقصات كانت على أساس أفضل األسعار والسمعة العالمية إن عملية إحا •
 .التعاقد معهاالتي تم للتأكد من كفاءة الشركات وتحري الحقائق تقارير تحليلية 

 
العقد، في محددة مسبقاً النفط النفط المعتمدة في سومو، تكون وجهة ناقالت صادرات د مبيعات ووفقاً لعق •

 .غير في الوجهة يكون خاضعاً لموافقة مسبقة من سومووأي ت
  

 في مثل هذه ، ناقالت النفطوجهةحرية اختيار للمشترين  عقد لتصدير النفط يحق ١٣وجدنا أن هنالك  •
 .نتم تحديدها من قبل المشترييالتي والنفط الحاالت، يتم تحديد سعر الفاتورة باالعتماد على وجهة ناقلة 
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١٦  

 

 كانون ٣١  فيةالسنة المنتهيالنفط المصدر لكركوك والبصرة خالل مبيعات  وقعت عقود وسوم أنوجدنا  •
 :التاليةالشركات  مع ٢٠٠٦األول 

 

   الشركةاسم  موقع الشركة
Exxon Mobil Sales and Supply Corp.  
Chevron Texaco Products Company 
Koch Supply & Trading Company LP 
ConocoPhilips International Inc.  
North Atlantic Refining (Bermuda) LTD 
Petrobras Int’l Finance Company 

  
 
  

  شمال وجنوب أمريكا

Valero Marketing & Supply Co. 
    

BP Oil International                            
Shell Int’l Trading and Shipping Company 
Total International Limited 
Repsol YPF Trading Y Transporte, S.A. 
Eni S.P.A. Refining and Marketing Division 
Taurus Petroleum Limited 
Petrogal S.A Lisbon 
Compania Espanola de Petroleos 
Turkish Petroleum Refineries Corp 

  
  
  
  
  

  أوروبا

ERG Raffinerie Medditerranean 
    

Petro Diamond Company 
China Int’l United Petroleum & Chemicals  
China National United Oil Corporation  
Reliance Industries 
Chinese Petroleum Corporation  
SK Corporation 
Sinochem Int’l Oil (London) Co. 
Hindustan Petroleum Corporation  
Indian Oil Corporation  

  
  
  
  
  

  الشرق األقصى

Thai Petrochemical Industry Public Company 
 

 وللمستخدم الدولي النهائي األجلالمصدرة تمت من خالل عقود متوسطة نفط البصرة   مبيعاتأنوجدنا  •
  .ائي فقط للمستخدم الدولي النهتم بيعهاالمصدرة  نفط كركوك  مبيعات أنوتجار النفط، و
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١٧  

  
  اإلجراء  ٢,٤
  

 المخولين بذلك حسب األشخاصعن طريق تمت وفواتير المبيعات  التوقيع والمصادقة على العقود إنتأكدنا من 
  .وزير النفطقبل من عليها المصادقة وتمت  ،سوموإجراءات وسياسات 

  
 النتائج

  
مراجعة  ،خاصة بعملية تحضيرموثق لإلجراءات والسياسات الرسمي  نظام سوموانه ال يوجد لدى وجدنا  •

 .ومصادقة فواتير المبيعات
 

معتمدة  باألشخاص    قائمة والتلتفويض الصالحيا موثق رسمي نظام سومو ه ال يوجد لدىوجدنا ان •
 .المخولين

  
 الحقاً ، قامت ٠٣ / ٠٦ / Mالنفط للعقد رقم لمبيعات صادرات  الكمية المقترحة رفضوجدنا أن وزير النفط  •

إعادة النظر في الكمية المقترحة للعقد، ومع ذلك تم المصادقة ب مطالبةال رسالة إلى وزير النفط سومو بإرس
 .الموافقة لم نستلم تفويض موثق من وزير النفط لهذه .على الكمية المقترحة من قبل مستشار وزير النفط

  
النفط للعقد رقم ادرات مبيعات صالمقترحة من فقط من الكمية % ٥٠وجدنا أن وزير النفط قد صادق على  •

M / إعادة النظر في الكمية المقترحة ب مطالبة الحقاً، قامت سومو بإرسال رسالة إلى وزير النفط ٢٦ / ٠٦
 لم نستلم تفويض موثق من .للعقد، ومع ذلك تم المصادقة على الكمية المقترحة من قبل مستشار وزير النفط

 .الموافقةوزير النفط لهذه 
  

 ٥٦لمبيعات النفط و فاتورة ٨٠فواتير مبيعات سومو تم توقيعها من المدير المالي باستثناء وجدنا أن جميع  •
قمنا بطلب ولكن لم نحصل . تم توقيعها من قبل اإلدارة العليا لسوموفاتورة لمبيعات المنتجات النفطية التي 

 .ةقموثالتفويض الصالحيات على 
 

 باستخدام داخلياً بيانات مطورة عن طريق قاعدة  المبيعاتاتير فوعمل على إعدادوجدنا أن الدائرة المالية ت •
 .األكسس، ولكن الرقم التسلسلي للفاتورة يتم إدخاله يدوياًبرنامج 

  
. المشتريين لم يتم توقيعهما من قبل ٣٤ / ٠٦ / M  و  ١٣ / ٠٦ / Mوجدنا أن عقدي تصدير النفط رقم •

 ي دوالر أمريك٣١١,٢١٥,٠٢٦ دة تلك العقودمالمصدرة لكل عقد خالل المبيعات بلغت إجمالي 
    . على التوالي، دوالر أمريكي١,٢٨٠,٧٥٣,٤٤٠و

  
 ٢٠٠٦  من عاماألولللنصف صادرات النفط مبيعات وجدنا أن هنالك تأخير في التوقيع على بعض عقود  •

توقيع عليها ، حيث تم ال٠٦ / ٠٦ / M و  ١٨ / ٠٦ / Mالعقدين رقم على سبيل المثال ، نمن قبل المشتري
 في حين أن الشحنات بدأت خالل ،على التوالي ،٢٠٠٦ آذار ١ و٢٠٠٦ نيسان ٤من قبل المشتري بتاريخ 

 .٢٠٠٦عام شباط شهر 
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١٨  

  
  اإلجراء  ٣,٤
  

 الكمية شهادة ،الشحن الصبو ، المبيعاتعقد مع البيع بفاتورة المثبت البيع وسعر كمية بمطابقة قمنا لقد

 .الرئيسية واإليصاالت الشحن تصدير وبيان سقياال تقرير ،النوعيةو
  

 النتائج  
  

التي تم  عيناتالالمسجلة و النفط صادراتمبيعات البيع لجميع  بفاتورة المثبتين والسعر الكمية أن وجدنا •
 والنوعية، شهادة الكمية الشحن، النفطية متطابقين مع عقود البيع، بوالص المنتجات صادرات مناختيارها 

 في هذا الجزء من مالحظات المبينةال باستثناءالرئيسية،  واإليصاالت الشحن تصدير بيان س،القيا تقرير
 .التقرير

 
لضمان مطابقة الشحنة من قبل  المشتريين شهادة تحرير لكل شحنة من استالم لم تعمل على سومووجدنا ان  •

 . مع بنود العقد المشتري
  

 الشحنة لضمان أن كافة عمليات تحرير استالملث يؤيد وجدنا انه ال يتم الحصول على تأييد من طرف ثا •
 .بالمشتري بنود العقد الخاص حسب المتفق عليهاالشحنات كانت في الجهة 

 
 زبائنهامن تأكيد  بالحصول على هال تعطي الحق لسوموالنفط صادرات إن شروط العقود الخاصة بمبيعات  •

 .أكيداتتال تلك لم تستلم سومو أنا حول الكمية والنوعية المستلمة لكل شحنة، ولقد وجدن
 

 بدون رقم تسلسلي التحميل، شهادة الكمية والنوعية، تقرير القياس وبيان تصدير الشحن بطاقات أنوجدنا  •
  .غير مرقمة مسبقاًبوالص الشحن ن أ إلى باإلضافة

  
 .أخير التعامل مع غرامة الت توثيق رسمي ومصادقة رسمية إلجراءاتليس لديها سومو أنوجدنا  •

 
، ويتم مراجعتها من قبل سومو تتم من قبل دائرة التسويق في  غرامة التأخيرمبلغ  عملية احتسابأنوجدنا  •

 .سومووالمصادقة عليها من قبل مدير عام لسومو المدقق الداخلي 
 

لها وجدنا أن سومو ال تعمل على خصم قيمة غرامة التأخير من فاتورة المبيعات النفطية حتى يتسنى  •
 .بذلكخطية على عملية االحتساب التي قامت بها واستالم موافقة المشتري صول على موافقة الح

  
حن رقم ـورة الشـوجدنا أن هنالك اختالف في الكمية المصدرة بين بيان تصدير الشحن والكمية حسب فات •

B / مر الذي  برميل، األ١٩٤ دوالر أمريكي، حيث أن هنالك فرق ١١٣,١٥٨,٣٦٢البالغة و ٢٥٨ / ٢٠٠٦
لقد طلبنا، ولكن لم يتم .  دوالر أمريكي١٠,٩٦٧مبلغ بالفعلي أدى إلى إصدار فاتورة مبيعات بأقل من المبلغ 
 .تزويدنا بأي توضيح من سومو عن هذا الفرق

  
قد تم إصدارها إلى    ٢٠٤ / ٢٠٠٦ / Bوجدنا أن هنالك فاتورتين لمبيعات التصدير تحمل نفس الرقم وهو  •

 دوالر ٦٠,٥٥٤,٥١٥ بمبلغ ٢٠٠٦ حزيران ٢٩، تم اصدر الفاتورة األولى بتاريخ ينمختلفمشتريين 
قامت الدائرة .  دوالر أمريكي١٢٤,١٤٤,٦٦٧بمبلغ  ٢٠٠٦ تموز ٣٠أمريكي، وتم إصدار األخرى بتاريخ 

 . بشري حيث يتم إدخال رقم الفاتورة بشكل يدويبتبرير ذلك بأنة خطأالمالية بسومو 
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١٩  

  
  اإلجراء  ٤،٤
  
 الموجود بالسعر تةومقارن اتشحنال  لجميعبالتس نشرة بالرجوع إلى الرسمي البيع سعر احتساب بإعادة قمنا دلق

 .بالفاتورة
  

 النتائج  
  

 خصومات اختالف النوعية عن مرجع القياسات وكلفة يشمل، والذي  للنفط سعر البيع الرسميأنوجدنا  •
 . التحميلشهرهري باليوم العاشر من الشهر الذي يسبق  شأساسعلى للمشتريين النقل للنفط قد تم توزيعها 

 
المثبت النفط وللعينة التي تم فحصها من مبيعات المنتجات النفطية، وجدنا ان السعر صادرات لكافة مبيعات  •

 : السعر بناء على نشرة بالتس باستثناء األمور التاليةاحتسابفي الفاتورة يطابق السعر الرسمي للبيع عند 
 

تصدير ل سومو بالحصول على موافقة وزير النفط على إصدار سبع فواتير فيالمالية لدائرة اقامت  ⇐
 باالعتماد على سعر تقديري بدل السعر الحقيقي، وذلك لتجنب التأخر في إصدار ٢٠٠٦النفط خالل 

إصدار ، قامت الدائرة المالية بسومو ب٢٠٠٧الحقاً خالل عام .  قيمة المبيعاتلالمبيعات وتحصيفواتير 
، بلغ الفرق بين السعر الحقيقي التقديريلتعديل الفرق بين السعر الحقيقي والسعر  دائنة ومدينة أشعارات
 .سومولصالح  دوالر أمريكي ٤,٨٨٣,٧٥١مبلغ صافي التقديري والسعر 

 
عر سومو وبين السقبل من  امنتجات النفطية التي تم إعدادهالبين سعر فواتير التالية وجدنا الفروقات  ⇐

 :   على نشرات بالتس بناءمن قبلنااحتسابه الذي تم إعادة 
  

  دوالر أمريكي  
 الفرق السعر المحتسب سعر الفاتورة رقم الفاتورة

F/٧,٢٠٨ ٣,٨٨٦,٧٩٧ ٣,٨٧٩,٥٨٩ ٠٦/١٢٨ 

F/٣,٨٤٢ ٣,٣٩٧,١٣٦ ٣,٣٩٣,٢٩٤ ٠٦/١٣٩ 

F/٤,٥١٢ ٢,٤٣٣,١٩٩ ٢,٤٢٨,٦٨٧ ٠٦/١٢٦ 

F/١,٧٥٨ ٩٤٧,٩٩٦ ٩٤٦,٢٣٨ ٠٦/١٢٧ 

F/٤,٧٥٩ ١,٩٨٢,٤٤٦ ١,٩٧٧,٦٨٧ ٠٦/٢٢٥ 

F/٦,٥٢٠ ٢,٧١٥,٦٨٦ ٢,٧٠٩,١٦٦ ٠٦/٠٠٩ 

F/٩٣٩,٩٢٥ ٤,٦٠٩,٢٠٧ ٣,٦٦٩,٢٨٢ ٠٦/٠١٢ 
  

 .طلبنا ولكن لم يتم تزويدنا بأي توضيح لهذه الفروقات •
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٢٠  

  
• بإعطاءطية كانت المنتجات النفصادرات  سياسة التسعير لمبيعات إنينة التي تم فحصها، وجدنا ع على البناء 

 توقف زيت الوقود من داخل العراق ولضمان عدم شراءلالمشتريين  تشجيعتسعيرة بالتس ل علىخصم 
 . في مصافي النفطاإلنتاج

  
 : كما يلياحتسابهان سعر بيع صادرات المنتجات النفطية تم أوجدنا  •

  
 الشحن، بوليصة تاريخبل وبعد ما ق بالتس اتنشر خمسة): ميناء خور الزبير(الحدود الجنوبية العراقية  ⇐

 طن لكل دوالر أمريكي ١٨ استقطاع  بعد ،(CST ١٨٠ FOB Arab Gulf HSFO)  نشرةيستخدم

 دوالر أمريكي لكل طن ١٥ واستقطاع ٢٠٠٦ ل كانون األو١٢ إلى ٢٠٠٦ كانون الثاني ١للفترة من 
 .حتى نهاية العام

 
 التحميل لشهر بالتس نشرة لتسعيرة الشهري سطالمتو :)بيجي والدورة(الحدود الجنوبية العراقية  ⇐

 بيجي ل دوالر أمريكي للطن٨٠ استقطاع بعد، )CST ١٨٠ FOB Arab Gulf HSFO (نشرة يستخدم
 ٢٠٠٦ كانون الثاني ١ خالل الفترة من  دوالر أمريكي للطن٩٠للدورة يتم استقطاع ما بالنسبة أو

 .نهاية العامحتى أمريكي للطن  دوالر ٨٠ استقطاع  وبعد ذلك٢٠٠٦ أيلول ١٥وحتى 
 

 يستخدم التحميل لشهر بالتس نشرة لتسعيرة الشهري المتوسط): بيجي والدورة(الحدود الغربية العراقية  ⇐
 كانون ١فترة من ل لطن لكل دوالر أمريكي ٩٠استقطاع   بعد،)fuel oil ٪٣,٥ FOB Med Italy (نشرة

 نهاية العامحتى دوالر أمريكي للطن  ٨٠ واستقطاع ٢٠٠٦ أيلول ١٥ وحتى ٢٠٠٦الثاني 
 

 نشرة يستخدم التحميل لشهر بالتس نشرة لتسعيرة الشهري المتوسط): بيجي(الحدود الشمالية العراقية  ⇐

)FOB Med Italy ٣,٥٪ fuel oil(،طن لكل دوالر أمريكي ٩٠ استقطاع  بعد. 
 

 يستخدم التحميل لشهر بالتس نشرة لتسعيرة الشهري المتوسط) بيجي والدورة(الحدود الشرقية العراقية  ⇐
دوالر أمريكي للطن في الدورة  ١١٠ استقطاع بعد ،)CST ١٨٠ FOB Arab Gulf HSFO(نشرة 

  . دوالر أمريكي للطن في البيجي١٢٠و
  

ال أنه  كما معادلة احتساب السعر الرسمي وكلفة الشحن غير موثقة ومصادق عليها بشكل رسمي، وأنوجدنا  •
 .اتجاه السعر الرسمي الشهري لكل احتساب في عملية سومو من قبل إتباعهاقة ليتم  موثإجراءاتيوجد 

 
 . لنفط البصرة وكركوك)API escalation( احتساب على عملية يتم تزويدنا بالمصادقةطلبنا ولم  •

 
 التحميل شهر ال تمتلك توثيق رسمي للسياسة المتبعة لتحديد سعر الشحنات المتأخرة عن سومو إنوجدنا  •

 .األصلي
 

 . لجنة تحديد السعر الرسمياجتماعات لم يتم توثيق محاضر ،٢٠٠٦عام  خالل النصف األول من وجدنا انه •
  



  لعراق لتنمية صندوق ال
  تقرير تحري الحقائق

  عات صادرات النفط مبيبالمتعلق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢١  

 
 بمبلغإفريقيا جنوب إلى  شحنتين كان هناك ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ خالل السنة المنتهية في •

سعر  أساس على بهاحتسا السعر الرسمي لهذه الشحنات تم إنوجدنا .  دوالر أمريكي١١٨,٦٢٥,٨٤٤
من قيمة % ٥٠ أساس على هااحتساب كلفة نقل النفط والتي تم باستثناء األوروبي لالتجاهالتحميل الشهري 

 المصادقة عليها من قبل تمقد  هذه االحتساب عملية إنوجدنا .  األوروبيلالتجاهكلفة النقل المصادق عليه 
 .مدير عام سومو

  
غير مصادق  جنوب أفريقيا إلىللشحنات المتوجهة رسمي وكلفة النقل وجدنا أن معادلة احتساب السعر ال •

 .عليها بشكل رسمي من قبل وزير النفط
  

 مقارنةً مع السنة ٢٠٠٦ قد انخفضت خالل سنة اإفريقي إلى جنوب جهةوجدنا أن كلفة النقل للشحنات المت •
لقد طلبنا . أوروبالمتوجهة إلى من قيمة كلفة النقل المصادق عليها للشحنات ا% ٥٠إلى % ٧٥السابقة من 

  .التغييرلسبب هذا ولم يتم تزويدنا بتوضيح 
  
  



 لعراقلتنمية الصندوق 
  تقرير تحري الحقائق

  مبيعات صادرات النفط بالمتعلق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

   ) أ (ملحــق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٢ 
  

  
  نطاق العمل

  
، فان اإلجراءات التي يجب أن يتم القيام بها بخصوص صادرات مبيعات ٢٠٠٦ آب ١٢الموقعة بتاريخ  االتفاقبموجب 

  :لي كما ي٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في النفط والمنتجات النفطية 
  
 الذراع )سومو(النفط  تسويق شركةو العراقية الحكومة قبل من ستخدمةالم الرئيسية الداخلية الرقابة أنظمة توثيق )١

 والحقا الغاز الطبيعي المستخرجو ومنتجاته النفط صادرات من اإليرادات بتسجيل الخاصة ،التسويق لوزارة النفط

 .لعراقل تنميةال صندوق فيالنقدية  اإليداعات
 
 المناقصات طرح عمليات على سوموو الحكومة العراقية قبل من المطبقة الرئيسية الداخلية الرقابة نظم وثيقت )٢

 .مبيعات الصادرات عقود وإحالة
  
 :والقيام بما يليمبيعات الصادرات  على قائمة بسوموالحصول من  )٣
  .سومو الخاص باألستاذمع دفتر قائمة مبيعات التصدير إجمالي  مطابقة  ١,٣
 . الفدرالي في نيويوركبنك االحتياطي مع المبالغ المودعة في حساب قائمة مبيعات الصادراتطابقة م  ٢,٣
 
  :تيآلالنفطية تم تنفيذ ا المنتجات صادرات من ولعينة الخام اَلنفط تصدير مبيعات افةلك )٤
 التي العقود لمناقصات وإحالةا لطرح أعاله ٢ البند في المذكورة الداخلية الرقابة إجراءات كانت ما إذا تحديد  ١,٤

 .إتباعها تم قد المبيعات بها تتعلق

 وانه سومو جراءاتإولسياسات  وفقا األشخاص المخولين من لمبيعاتا وفواتير العقود ة ومصادقتوقيع من التأكد  ٢,٤

 .الحكومة العراقية قبل من ى األشخاص المخولينعل المصادقة تم

 بيان ،القياس تقارير الكمية والنوعية، شهادات الشحن، الصبو ،عقود المبيعات مع الفاتورة راسعأو كميات مطابقة  ٣,٤

 .الرئيسية واإليصاالت الشحن تصدير

 أية بيانو الفاتورة مع سعر تهاومقارنكل حمولة ل بالتس نشرة إلى بالرجوع الرسمي البيع سعر احتساب إعادة  ٤,٤

 .استثناءات

 


