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  لعراقلتنمية الصندوق 
   تقرير تحري الحقائق المتعلق

  تحصيالت مبيعات النفط بحساب
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

)نجليزيةالمترجم عن النسخة األصلية باللغة ا(



 

  

 
  خاص وسري

 
  ٢٠٠٧ آذار ٢٩
  

  المراقبةللمشورة والمجلس الدولي  ويةحكومة العراقالإلى 
  اقلعرلتنمية الصندوق 

  
  

  بحساب تحصيالت مبيعات النفطتقرير تحري الحقائق المتعلق 
  

ط النفمبيعات ت حساب تحصيالب متعلقةلامن هذا التقرير ) أ( في الملحق ةمبينال  المتفق عليها معكمإلجراءاتبا قمنالقد 
ذات خدمات  بالخاصالدولي ال للمعيار اًق تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها وفتملقد  .)الصندوق(لعراق لتنمية اللصندوق 
إن هذه اإلجراءات .  والمتعلقة بالمعلومات المالية المتفق عليهاإلجراءاتا بتنفيذ االرتباطات المتعلقة، ٤٤٠٠رقم  العالقة

 ٢٠ بالفقرتين صندوقيم التزام الالحكومة العراقية على تقي ومراقبةال مساعدة المجلس الدولي للمشورة و بهدفتم تنفيذها
  هيإن الحكومة العراقية. ٢٠٠٦  كانون األول٣١للسنة المنتهية في وذلك  ١٤٨٣رار مجلس األمن رقم  قمن ٢١و

  . ١٤٨٣قرار مجلس األمن رقم بصندوق ال عن التزام المسؤوله
  

  .التقرير المرفقمن  ٣ إلى ١ األجزاءفي  إليها التي توصلنا  النتائجلقد ذكرنا كافة
  
ولية أو لمعايير التدقيق الد"  التقرير ال  تعتبر إجراءات تدقيق أو مراجعة وفقامن) أ(لحق المبينة في المجراءات إل اان
  . في هذا التقريرا أية تأكيدات بخصوص النتائج التي توصلنا إليه فإننا ال نبدي، لذلك الدولي لعمليات المراجعةريامعال
  

 لكان المعيار الدولي لعمليات المراجعة أو يير التدقيق الدوليةلمعاوفقا   مراجعةوأو تدقيق أإجراءات إضافية بقمنا  فيما لو
   .يتم عرضها عليكمل أخرى أمورمن الممكن التوصل الى 

  
المجلس الدولي و  الحكومة العراقية لمعلوماتوهو  كما،أعالهفي الفقرة األولى مخصص للهدف المبين هذا التقرير إن 

لذلك ال نقبل و . جهات أخرىأية  قبلاستخدامه منخر أو آالتقرير ألي غرض  استخدام جوزي والفقط  مراقبةللمشورة وال
خر يكون هذا التقرير في آ أو ألي شخص لتقرير ااعرض عليه هذشخص ألي  أو ألي غرض أي مسؤولية ل نتحموال

موسع ليشمل ر وغي من هذا التقرير) أ(البنود المحددة في الملحق  الحسابات ويخص فقطهذا التقرير إن . متناول يده
 .صندوق ككلل المالية لالبيانات

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 
 
 

 
 



  لعراق لنمية الت صندوق
  تقرير تحري الحقائق
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٢  

  
  
  النفط تحصيالت في حساب مع التحصيالت المودعة سومو ىمبيعات الصادرات المسجلة لدمطابقة   ١
  

 عةباإلجراءات المت  ١,١
  

 ولقد ،٢٠٠٦  كانون األول٣١للسنة المنتهية في   على كشف المعامالتويورك الفدرالي في نياالحتياطيحصلنا من بنك 
مع المبالغ التي  ،)سومو( حسب سجالت شركة تسويق النفط والمنتجات النفطيةلغ صادرات مبيعات النفط ا مبقمنا بمطابقة

   . بنك االحتياطي الفدرالي في نيويوركلدى النفطمبيعات تحصيالت  تم إيداعها في حساب
  
  

  النتائج  ١,٢
  

  مبيعات النفط المصدر  
  

ب  وذلك بسب،٢٠٠٦  كانون األول٣١للسنة المنتهية في  ال يوجد مبيعات صادرات للغاز الطبيعي هوجدنا أن •
 .لغاز الطبيعيعدم وجود بنية تحتية الستخراج ا

 
يق خطابات عن طربشكل رئيسي إن مبيعات سومو المتعلقة بصادرات النفط تقوم على أساس قبول الدفع  •

 .الصادراتمبالغ جميع ، وذلك للتأكد من تحصيل قضغير قابلة للناعتماد 
  

لسنة المنتهية في خالل اوجدنا أن إجمالي المبيعات المصدرة وعمليات المقايضة للنفط والمنتجات النفطية  •
 :   كما يليكانت ٢٠٠٦ كانون األول ٣١

 
  دوالر أمريكي  
  اإلجمالي  ضةعمليات المقاي  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
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٣ 

  
 
 حساب في المبالغ التي تم إيداعهات النفط المصدرة حسب سجالت سومو مع مبيعاقائمة  لقد قمنا بمطابقة •

 : كما يليتحصيالت مبيعات النفط لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك
 

  دوالر أمريكي   إيضاح  
  ٣٠,٣٩٧,٠٤٣,٦٨٤      خالل السنة حسب سجالت سومو  النفط  إجمالي مبيعات صادرات

        : إليهيضاف
كانون الثاني  والتي تم تحصيلها خالل شهر ٢٠٠٥ لمبيعات شهر كانون األو

٢٠٠٦  I   ١,٤٩٩,٧٣٥,٩٢٠  
  ٣٦٩,٦١١    II  المتأخرةويالت المصرفية  التحوائدف

        :محسوم منه
 والتي تم تحصيلها خالل شهر كانون الثاني ٢٠٠٦مبيعات شهر كانون األول 

٢٠٠٧  I    )٢,٠٦٨,٦٠٦,٢٠١(  
  )١٦,٠١٧,٤٥٤(    III  ت المبيعافواتيرمن مخصومة  تأخير اتغرام

  )١٠,٨٨٦,٤٠٠(    IV   رومامبلغ محجوز بقرار محكمة
حسب سجالت البنك  خالل السنةتحصيالت مبيعات النفط  حساباإليداعات في 
     العراقي المركزي

  ٢٩,٨٠١,٦٣٩,١٦٠  
   ي الفدرالي في نيويورك وغير ظاهر ـاب بنك االحتياطـإيداع ظاهر في حس
  ٥,٠٠٠,٠٠٠    V  في سجالت سومو

حسب تأييد بنك خالل السنة نفط تحصيالت مبيعات ال حساباإليداعات في 
    االحتياطي الفدرالي في نيويورك

  ٢٩,٨٠٦,٦٣٩,١٦٠  
 
I.  قد تم إيداعها ٢٠٠٦ كانون األول ٣١من مبيعات صادرات النفط للسنة المنتهية في وجدنا أن العائدات 

ا أن هنالك نتيجة لذلك، وجدن.  يوم من تاريخ التحميل وذلك بموجب شروط خطابات االعتماد٣٠تقريباً بعد 
 قد ٢٠٠٥ دوالر أمريكي والذي يخص مبيعات صادرات النفط لشهر كانون األول ١,٤٩٩,٧٣٥,٩٢٠مبلغ 

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

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

III. النفط ناقالتر مبيعات الصادرات نتيجة تأخير  من فواتيايمثل هذا المبلغ غرامات التأخير التي تم اقتطاعه  
  .  حسب الشروط التعاقدية مع سومو األيام المخصصة للتحميل عددعنفي الميناء 

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

 قرار مجلس األمن رقم يخالفتلك المحكمة ر قراتعتقد الحكومة العراقية بأن . وزارة التخطيط العراقية
 .تحصيل المبلغ المحجوزمتابعة مل على  وتع١٤٨٣
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V.  يظهر هذا المبلغ كإيداع في حساب تحصيالت مبيعات النفط حسب تأييد بنك االحتياطي الفدرالي في

تم إيداع هذا المبلغ عن طريق الخطاء في حساب تحصيالت . نيويورك،بينما ال يظهر في سجالت سومو
 لمركزي العراقي لدى بنك االحتياطيا من حساب البنك دالً ب٢٠٠٦ تشرين األول ١٠مبيعات النفط بتاريخ 
تحويل المبلغ إلى حساب البنك المركزي العراقي إعادة ، تم ٢٠٠٧ خالل عام الحقاً. الفدرالي في نيويورك

 .لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك
 

المصدرة حسب سجالتها مع نفط المبيعات مناسبة لتسوية وتوثيق تعمل على تحضير  ن سومو الاوجدنا كذلك  •
 . بشكل شهريتحصيالت المبيعات حسب كشوفات البنك المركزي العراقي

  
  مبيعات المنتجات النفطية

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

  .ت المقايضةمالمن خطابات االعتماد ومعا عدد محدود باستثناء، المبيعات
  

بلغت ات النفطية المصدرة ـقابل عمليات بيع المنتجمات مقدمة ـن المبالغ المقبوضة كدفعأوجدنا  •
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  ،ء عمليات المقايضة باستثنا،إن مبيعات المنتجات النفطية المصدرة •

 :كانت كما يلي ٢٠٠٦
  

  دوالر أمريكي  
    

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

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

لم نستلم أية تسوية أو  .٢٠٠٦ كانون األول ٣١لسنة المنتهية في ا دوالر أمريكي خالل ٩,٤٥٨,٤٢١ بمبلغ
 . الفرقلهذاتحليل 

 
 دوالر ٦٣٨,١٩٢,٨٨١البالغة  عمليات تصدير المنتجات النفطية  منالدفعات المقدمةصافي وجدنا أن  •

النفط مبيعات في حساب تحصيالت  إيداعها، لم يتم ٢٠٠٦ كانون األول ٣١أمريكي خالل السنة المنتهية في 
 العراقي البنك سومو لدى اتحساب، حيث تم إيداع هذه التحصيالت في ١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن 

 .رافدين فرع بغداد وفرع عمانوبنك التجارة لل
  
حسب سجالتها  بين مبيعات المنتجات النفطية  شهرية موثقةال تعمل على تحضير تسويةوجدنا أن سومو  •

 .حسابات البنوك الخاصة بهاو
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لحساباتها البنكية، حيث تم إعداد  موثقبشكل شهري ووجدنا أن سومو ال تعمل على تحضير تسويات بنكية  •
 .ن فرع عمان، باستثناء حساب بنك الرافديالتسويات البنكية في نهاية السنة

  
 سومو حيث بلغت البنود العالقةلقة في التسويات البنكية الخاصة بعاقديمة وحديثة كبيرة  مبالغالحظنا وجود  •

 دوالر أمريكي ١,٦٢٦,٢٠٩,٤٥٠الدائن الجانب  فيو دوالر أمريكي ٢,٩٤٢,٠٦٥,٨٠٢ الجانب المدين في
 .٢٠٠٦ األول ن كانو٣١كما في 

 
 KARTET KARADENIZوشركةالعراقية مقايضة بين وزارة الكهرباء  ةاتفاقي تم توقيع هأنوجدنا  •

TOPTAN ELEKTRIC COMPANY )تصدير المنتجات النفطية مقابل يتم بموجبها ) الشركة التركية
على أن تقوم سومو  ،٢٠٠٤  كانون الثاني١٤التي تم توقيعها بتاريخ ة تنص االتفاقي. استيراد الكهرباء

، وتقوم بتحميل باقي طن من المنتجات النفطية المصدرة دوالر أمريكي لكل ٢٧ مبلغ بتحميل الشركة التركية
 وزارة الكهرباءعلى  ) لكل طندوالر أمريكي ٢٧مبلغ  وفرق بين سعر البيع الرسميالوهي (القيمة 
 .العراقية

  
لم يتم والتي  تصدير المنتجات النفطية للشركة التركية حسب سجالت سومو تلعمليافيما يلي ملخص  •

 :٢٠٠٦ كانون األول ٣١تسويتها مع الشركة التركية كما في 
  

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

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

 
 المقايضة مع الشركة التركية هي اتفاقيةوجدنا أن المبالغ المستحقة لسومو من وزارة الكهرباء العراقية نتيجة  •

 باإلضافة .سومول لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بتسديد أي من المبالغ المستحقة عليها .ر أمريكي دوال٣٤,٣٩٧,٢٣٦
 . كشف حساب أو تأييد رصيد من قبل وزارة الكهرباء العراقية ذلك، ال يوجدإلى

 

عمليات مقايضة، حيث تقوم سومو بتحصيل  مع الشركة التركية ال تعتبر سومو، إن الترتيباتمن وجهة نظر  •
 .المبيعات من الشركة التركية وتحميل الجزء الباقي إلى وزارة الكهرباء العراقيةمبلغ جزء من 

  
   عمليات المقايضة

  
 لتصدير  بتجديد عقد المقايضة مع الحكومة السورية٢٠٠٦ كانون الثاني ٥ بتاريخ قامت قدسومو  أن وجدنا •

 المنتجات استيراد مقابل الوقود زيت تصدير من رئيسي بشكل تتكون العمليات هذه. النفطية والمنتجات النفط
 الحكومة من الخفيفة النفطية لمنتجاتوا الكهرباء  استيرادمقابل الخام النفط وتصدير الخفيفة، النفطية
 .السورية

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

 .مبيعات النفط أو صندوق التنمية للعراق وصندوق التعويضات
  

 ١٦٨,٢٣٠,٣٥٥ بلغتالحكومة السورية وجدنا أن إجمالي عمليات المقايضة للنفط والمنتجات النفطية مع  •
 .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ خالل السنة المنتهية في  دوالر أمريكي على التوالي٧,٣٠٧,١٢٦دوالر أمريكي و

 
 وفقاً لسجالت ٢٠٠٦ كانون األول ٣١السنة المنتهية في عمليات المقايضة الشهرية خالل ملخص لفيما يلي  •

  :سومو
  

  دوالر أمريكي  
  اإلجمالي  جات النفطيةالمنت  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 
  

 بلغ ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما في  حسب سجالت سوموة يوجدنا أن المبلغ المستحق من الحكومة السور •
 .ة السوريالحكومة مع هذا المبلغلم يتم تأكيد أو تسوية .  دوالر أمريكي٩٢,٣٢٤,٨٢٣

 
الرصيد شهرية بين الطرفين لتسوية وفقاً لالتفاقية الموقعة بين سومو والحكومة السورية، يجب عقد اجتماعات  •

عقد مثل هذه االجتماعات بشكل شهري، كما ال يوجد تسوية ولكن لم يتم . مطابقة الكميات والمستحق لكل طرف
 .٢٠٠٦نهائية لعمليات المقايضة لسنة 

 
 ألكثر أمريكي دوالر  مليون١٠بلغ المستحق ألي من الطرفين عن  الميتعدىوفقاً لالتفاقية الموقعة، عندما ايضاً  •

الحظنا خالل . المبلغ المستحقمن % ٧٥ يقوم الطرف اآلخر بتحويل نقدي بقيمة أن، يجب أشهرمن ثالثة 
 أشهر ألكثر من ثالثة أمريكي دوالر  مليون١٠ المبلغ المستحق من الحكومة السورية قد تعدى أنالفترة 

 .٢٠٠٦عام  خالل  سوموإلى مبالغ نقدية أيوبالرغم من ذلك لم يتم تحويل 
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  صندوق التعويضاتلعراق وحساب  صندوق التنمية ل مبيعات النفط إلى حسابتحصيالتالتحويالت من حساب   ٢
  

  اإلجراءات المتبعة  ٢,١
  

 بموجبوفقا للتوزيع المطلوب  ،النفط مبيعات حصيالت تحساب من المحولة المبالغ احتساب بإعادة قمنا لقد •

 .١٤٨٣ رقم األمن مجلس قرار من ٢١ و٢٠ الفقرتين
 

 إلى حساب الصندوق وصندوق ذي تم تحويلهال ي الفعللغ مع المبهبإعادة احتساب المبلغ الذي قمنالقد طابقنا  •
 .التعويضات

  
  النتائج  ٢,٢

  
 ،النفط مبيعات تحصيالت حساب في إيداعها تموالمنتجات النفطية  النفط صادرات منتحصيالت الن أوجدنا  •

المبلغ و  الفدرالي في نيويوركاالحتياطي بنك  لدىصندوقال  حسابفي منها% ٩٥ إيداع تم  ذلكد بعمباشرة
يتم إدارة حساب . ١٤٨٣ وفقاً لقرار مجلس األمن رقم التعويضات صندوق في إيداعه تم% ٥قي بقيمة المتب

 من قبل البنك المركزي العراقي بالنيابة عن وزارة كنيويورالصندوق لدى بنك االحتياطي الفدرالي في 
الالحقة له والمتعلقة  والقرارات ٦٨٧ رقم األمن قرار مجلسبموجب  التعويضات صندوق إنشاء تم .المالية

 .١٩٩٠ خالل عام للكويت العراق لغزو كنتيجة ،به
 

السنة  تحصيالت مبيعات النفط خالل  تم إيداعها في حساب التيتحصيالت صادرات مبيعات النفطفيما يلي  •
 :٢٠٠٦ كانون األول ٣١المنتهية في 

  
  دوالر أمريكي  

  فترة التصدير
 ابـحسودع في ــالم

  لنفطمبيعات اتحصيالت 
  ىـول إلــالمح

  الصندوقحساب 
  ىـالمحــول إلـ

  صندوق التعويضات
  ١,٤١٥,٣٦٤,٣٨٠  ٢٦,٨٩١,٩٢٣,٢٢٥  ٢٨,٣٠٧,٢٨٧,٦٠٥  ٢٠٠٦تحصيالت تخص مبيعات 
  ٧٤,٩٦٧,٥٧٨  ١,٤٢٤,٣٨٣,٩٧٧  ١,٤٩٩,٣٥١,٥٥٥  *٢٠٠٥تحصيالت تخص مبيعات 

بنك  حسب تأييد مجموعال
  ١,٤٩٠,٣٣١,٩٥٨  ٢٨,٣١٦,٣٠٧,٢٠٢  ٢٩,٨٠٦,٦٣٩,١٦٠   الفدرالي في نيويورك االحتياطي
 حسب سجالت البنك المجموع

  ١,٤٩٠,٠٨١,٩٥٨  ٢٨,٣١١,٥٥٧,٢٠٢  ٢٩,٨٠١,٦٣٩,١٦٠  المركزي العراقي 
  ٢٥٠,٠٠٠  ٤,٧٥٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  الفرق

  
التي تمت خالل شهر كانون األول تحصيالت مبيعات النفط  دوالر أمريكي ١,٤٩٩,٣٥١,٥٥٥مبلغ اليمثل * 

يظهر المبلغ و ،٢٠٠٦ الثاني كانون شهر  خالل، والتي تم إيداعها في حساب تحصيالت مبيعات النفط٢٠٠٥
  .غرامات تأخيركدوالر أمريكي  ٣٨٤,٣٦٥مبلغ طاع ستقابالصافي بعد 
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 إلى حسابات الصندوق وصندوق تحصيالت مبيعات النفط المبالغ المحولة من حساب احتسابإعادة ب قمنا •
 ٣١ السنة المنتهية في خالل ١٤٨٣من قرار مجلس األمن رقم  ٢١ و٢٠الفقرتين  موجبالتعويضات ب
 : كما يلي٢٠٠٦كانون األول 

 
  دوالر أمريكي  
    

  ٢٨,٣١٦,٣٠٧,٢٠٢  %)٩٥(المحول إلى حساب الصندوق 
  ١,٤٩٠,٣٣١,٩٥٨  %)٥(المحول إلى حساب صندوق التعويضات 

  حصيالت مبيعات إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه في حساب ت
   الفدرالي في نيويوركبنك االحتياطيالنفط حسب كتاب تأييد   

  
٢٩,٨٠٦,٦٣٩,١٦٠  

 
والواجب تحويله من  دوالر أمريكي بين المبلغ الذي تم احتسابه ٤,٧٥٠,٠٠٠ الحظنا وجود فرق بمبلغ •

 .لمحولتنمية للعراق وبين المبلغ الفعلي اال حساب صندوق إلى  النفطحساب تحصيالت مبيعات
   
والواجب  دوالر أمريكي بين المبلغ الذي تم احتسابه ٢٥٠,٠٠٠  الحظنا وجود فرق بمبلغ، ذلكإلى ةباإلضاف •

فقد وفقاً لكتاب التأييد المستلم من األمم المتحدة، . تحويله إلى صندوق التعويضات وبين المبلغ الفعلي المحول
  عاموقد تم إعادة المبلغ الحقاً خالل ،تعويضات حساب صندوق الإلىتم تحويل المبلغ عن طريق الخطأ 

 . بنك االحتياطي الفدرالي في نيويوركإلى ٢٠٠٧
  

بالخطاء في  دوالر أمريكي ٥,٠٠٠,٠٠٠مبلغ الحظنا أن الفروقات المبينة اعاله ناتجه عن طريق إيداع  •
تياطي الفدرالي في  بنك االحلدى من حساب البنك المركزي العراقي بدالً حساب تحصيالت مبيعات النفط

من المبلغ تم تحويلة من حساب تحصيالت % ٩٥ نتيجة لذلك، .٢٠٠٦ تشرين األول ١٠ بتاريخ نيويورك
المتبقية تم تحويلها إلى % ٥وبنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك، إلى حساب الصندوق لدى مبيعات النفط 

ويل المبلغ إلى حساب البنك المركزي حت تم إعادة ،٢٠٠٧ خالل عام الحقاً. حساب صندوق التعويضات
  .  بنك االحتياطي الفدرالي في نيويوركلدىالعراقي 
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   إلى صندوق التعويضاتالتحويالت  ٣
  

  اإلجراءات المتبعة  ٣,١
  

 النفط إلى تحصيالت مبيعاتحصلنا على كتاب تأييد من األمم المتحدة بما يخص المبالغ المحولة من حساب  •
 .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ السنة المنتهية فيخالل ات التعويض صندوق حساب

 
لقد طابقنا المبلغ المحول من حساب تحصيالت مبيعات النفط إلى حساب صندوق التعويضات حسب كشف  •

 . الفدرالي في نيويورك مع كتاب التأييد الذي استلمناه من األمم المتحدةبنك االحتياطيحساب 
  
  

  النتائج  ٣,٢
  

المبلغ المحول من حساب تحصيالت مبيعات النفط إلى حساب صندوق التعويضات مالي إج قمنا بمقارنةلقد  •
  :لم نجد أية فروقات كما يليومع كتاب التأييد الذي استلمناه من األمم المتحدة، 

  

  دوالر أمريكي  
    

  ١,٤٩٠,٣٣١,٩٥٨   الفدرالي في نيويوركبنك االحتياطيإجمالي التحويالت حسب كشف حساب 
  ١,٤٩٠,٣٣١,٩٥٨    في صندوق التعويضات حسب كتاب تأييد األمم المتحدةالمحولمبلغ إجمالي ال

  -  الفرق
  

 دوالر ٢٥٠,٠٠٠ مبلغ تشملالمبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات إن ، ٢,٢ي الفقرة ــكما أشرنا ف •
بنك  إلىبلغ  تم إعادة الم٢٠٠٧عام أمريكي تم تحويلها بالخطأ إلى صندوق التعويضات، والحقاً خالل 

 .االحتياطي الفدرالي في نيويورك
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   ألغراض المناقشة فقطمسودة
 

  
  نطاق العمل

  
تحصيالت  على حساب  القيام بها، فإن اإلجراءات التي يجب أن يتم٢٠٠٦ آب ١٢تاريخ ب االتفاقية الموقعةبموجب 
  :ي الفدرالي في نيويورك بالنيابة عن البنك المركزي العراقي كانت كما يلبنك االحتياطي النفط لدى مبيعات

  
، ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ للسنة المنتهية في الفدرالي في نيويورك بنك االحتياطيالحصول على كشف حساب من  .١

 مع المبلغ الذي تم سومومطابقة مبالغ مبيعات النفط المصدر، المنتجات النفطية والغاز الطبيعي حسب سجالت و
 . في حساب تحصيالت مبيعات النفطإيداعه

 
 من قرار مجلس ٢١ و٢٠الفقرتين لغ المحولة من حساب تحصيالت مبيعات النفط بموجب  المبااحتسابإعادة  .٢

 ومع النقد صندوق التنمية للعراق في حساب إيداعه، ومطابقة هذه الدفعات مع المبلغ الذي تم ١٤٨٣األمن رقم 
 .المحول إلى حساب صندوق التعويضات

  
 إلى تحصيالت مبيعات النفطالمبالغ المحولة من حساب الحصول على كتاب تأييد من األمم المتحدة بما يخص  .٣

 .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ السنة المنتهية التعويضات خالل  صندوقحساب
  


