
  
 صندوق التنمية للعراق

   بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

 )غة االنجليزيةلمترجم عن النسخة األصلية بال(
 
 

  
  
  
  
  

 



   يونغ بغدادارنست و 
  محاسبون قانونيون

  ٦٠٠٤صندوق بريد 
   جمهورية العراق–بغداد 
  ) خطوط٤ (٠٠٩٦٤١٥٤٣٩٨٥٩هاتف 
  ٠٠٩٦٤١٥٤٣٩٨٥٩فاكس 

  
  
  

   المستقلين الحساباتتقرير مدققي 
   لصندوق التنمية للعراقو لجنة الخبراء الماليين لمراقبةا للمشورة والدوليالمجلس ومة العراقية إلى الحكو

  
للسنة المنتهية ) الصندوق (صندوق التنمية للعراق ل)البيان المالي(لقد دققنا بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المرفق 

 .هم السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرىوملخص أل ٢٠٠٧  كانون األول٣١في 
  

  ة العراقية عن البيان الماليمسؤولية الحكوم
 عن إعداد البيان المالي وإظهاره بصورة عادلة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الخاص ؤولهإن الحكومة العراقية مس

، وتشمل هذه المسؤولية إعداد وتطبيق والمحافظة على نظام "إعداد التقارير المالية باستخدام األساس النقدي"بالقطاع العام 
خلي متعلق بإعداد وعرض البيان المالي بصورة عادلة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او رقابة دا

  .عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة حسب الظروف
  

على هذا األساس يتم تسجيل     .  المقبوضات والمدفوعات النقدية   إن سياسة الصندوق لتحضير البيان المالي هي على أساس        
 .اإليرادات عند استالمها وليس عند استحقاقها، والمصاريف يتم تسجيلها عند دفعها وليس عند حدوثها

  
  مسؤولية مدققي الحسابات

كر في الفقرات التاليـة، لقـد قمنـا    باستثناء ما ذ.  مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذا البيان المالي استنادا إلى تدقيقنا       إن
تتطلب منـا  .  الحكوميةبالمراجعةبتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ومعايير المنظمة الدولية لدواوين المراجعة الخاصة       

مـالي  هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيان ال                
  .خالي من األخطاء الجوهرية

  
تـم اختيـار   . يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في البيـان المـالي             

إجراءات التدقيق بناء على تقدير المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر احتواء البيان المالي على أخطاء جوهرية سواء الناتجة                   
إن تقييم المدقق لتلك المخاطر يأخذ في االعتبار نظام الرقابة الداخلي للصندوق والمتعلق بإعـداد               . حتيال أو الخطأ  عن اال 

وإظهار البيان المالي بصورة عادلة وذلك للقيام بإجراءات تدقيق مناسبة وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظـام                    
ق تقييم لمدى مالئمة السياسات المحاسـبية المـستخدمة وفيمـا إذا كانـت              كما يتضمن التدقي  . الرقابة الداخلي للصندوق  

  .التقديرات المحاسبية التي اعتمدتها اإلدارة معقولة، إضافة إلى تقييم العرض العام للبيان المالي
  

فر أسـاس إلبـداء   في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتـو باستثناء ما ذكر في الفقرات التالية،   
  .الرأي

 



  
 
 
  

  تقرير المراجعة لبيان المقبوضات والمدفوعات المرحلي 
المراقبة لصندوق التنمية للعراق ولجنة الخبراء الماليين لـصندوق   للمشورة والدوليالمجلس ومة العراقية إلى الحكو 

  )تمةت (التنمية للعراق
  
  

 التحفظات
  كاملـة غيـر  الصندوق    بها يحتفظ  التي محاسبيةالسجالت  ال  إن الي،المبيان   حول ال  ٢كما هو مبين في اإليضاح       )١

المتعلقة به   واإليضاحات   بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية    حيث أنها ال تشمل كافة المعلومات المطلوبة لدعم       
ئيـسي  المرفق تم تجميعه من كشف حساب البنك الرالمالي  بيان  الإن  . ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١للسنة المنتهية في    

 الشهرية للصندوق الذي يتم إدارته من قبل البنك المركـزي العراقـي وكـشف                النقدية للمقبوضات والمدفوعات 
بنـك   لـدى الحـساب البنكـي   وكشف  ة  مريكيالذي يتم إدارته من قبل المؤسسات األ      ق  الحساب الفرعي للصندو  

بسبب ضعف أنظمـة    . ة والجهات األخرى   وزارة المالي  لدى الفدرالي في نيويورك والمعلومات المالية       االحتياطي
 الـسجالت   الناتج عن عـدم اكتمـال     تأثير  الالرقابة الداخلية، لم يكن عملياً اتخاذ إجراءات تدقيق إضافية لتحديد           

 .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ المتعلقة به للسنة المنتهية في  واإليضاحاتالماليبيان الالمحاسبية على 
 باستحداث قاعدة بيانات مخصصة للصندوق بحيث يتم جمع كافة عمليات           ٢٠٠٧قامت وزارة المالية خالل عام       

ما زال العمل جارياً على مطابقة األرصدة االفتتاحية للصندوق حتى تـاريخ هـذا              . و بيانات الصندوق ضمنها   
  .البيان المالي

 
التنمية للعراق هـو     حول البيان المالي، فإن الجزء األكبر من مقبوضات صندوق           ٣كما هو مبين في اإليضاح        )٢

 بـضرورة   ٢٠٠٤أوصى المجلس الدولي للمشورة والمراقبة فـي آذار مـن عـام              .من مبيعات النفط المصدر   
إن . اإلسراع في تركيب نظام شامل لقياس كميات النفط في العراق وفقاً لإلجراءات المتبعة في صـناعة الـنفط                 

علـى  .الشفافية المالية على مصادر النفط في العراق      نظام قياس كميات النفط هو عامل رئيس لتحقيق المساءلة و         
الرغم من أن الحكومة العراقية تدعم عملية تركيب أنظمة لقياس النفط، اال ان التقدم في إنجـاز هـذه العمليـة                      

تم تركيب بعض أجهزة القياس في بعض المنشآت النفطية، إال أن حقول النفط ما زالت تفتقر إلـى هـذه             .بطىء
ة لعدم وجود نظام رقابي شامل على النفط، تظهر فروقات بين كميات النفط المـستخرج والمنـتج              نتيج. األجهزة

  .والمصدر والمستخدم لالستهالك الداخلي
  
البالغة  من مبيعات المنتجات النفطية       النقدية مقبوضاتال تم إيداع  المالي،بيان  ال حول   ٣كما هو مبين في اإليضاح        )٣

ـ  اتفي حـساب   ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١السنة المنتهية في     خالل   أمريكي ألف دوالر    ٧٧٠،١٦٦ ـ  ة بنكي  ة خاص
 من مبيعـات الـنفط   ٩٥%، فان )٢٠٠٣ (١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن رقم    . )سومو (بشركة تسويق النفط  

للـسنة    النقديـة وبناء عليه، فـإن المقبوضـات  . صندوقالوالمنتجات النفطية المصدرة يجب إيداعها في حساب  
مـدرج بقيمـة أقـل       ٢٠٠٧  كـانون األول   ٣١ورصيد النقد كمـا فـي        ٢٠٠٧  كانون األول  ٣١ية في   المنته
 ١،٧٠٧،٣٩٦: ٢٠٠٧  كانون األول٣١للفترة منذ إنشاء الصندوق وحتى  (أمريكي ألف دوالر  ٧٣١،٦٥٨بمبلغ
  ). دوالر أمريكيألف

 
ئتالف السابقة علـى االحتفـاظ بـسجالت         حول البيان المالي، لم تعمل سلطة اال       ١٦كما هو مبين في اإليضاح        )٤

 ٢٨محاسبية كاملة لكافة االلتزامات التعاقدية التي أبرمتها المؤسسات األمريكية للفترة منذ إنشاء الصندوق وحتى               
بسبب ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، لم نتمكن من القيام بإجراءات تدقيق إضافية للتأكـد مـن                . ٢٠٠٤حزيران  

 .٢٠٠٧ كانون األول ٣١اللتزامات التعاقدية القائمة كما في اكتمال ودقة رصيد ا
 



  
 
 
 
 
  

   المستقلينالحساباتتقرير مدققي 
  )تمةت( لصندوق التنمية للعراق و لجنة الخبراء الماليين المراقبة للمشورة والدوليالمجلس ومة العراقية إلى الحكو

 
فوعات النقدية لخطابات االعتماد خالل السنة المنتهيـة         حول البيان المالي، فإن المد     ٩كما هو مبين في اإليضاح        )٥

 لـصالح    لخطابات اعتمـاد    ألف دوالر أمريكي   ٨٩٠,٨٢٤ تتضمن مدفوعات بمبلغ   ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١في  
بالمقابل اسـتلمت وزارة الماليـة   . مؤسسات حكومية عراقية ذات تمويل ذاتي والتي لم تكن مغطاة من الصندوق   

 ألف دوالر أمريكي من تلك المؤسسات لتمويل مدفوعات خطاباتها االعتماديـة       ١,١٦٩,٥٢٤دفعات مقدمة بمبلغ    
والتي تم إيداعها في حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي ولم يتم تحويلها إلى حـساب الـصندوق       

دوق تشمل مـدفوعات    لذلك فان مجموع المدفوعات النقدية من الصن      . لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك     
 ألـف  ٨٩٠,٨٢٤ورصيد النقد مدرج بقيمة اقل بمبلـغ   ٢٠٠٧ كانون األول ٣١إضافية خالل السنة المنتهية في      

: ٢٠٠٧ كـانون األول     ٣١ وحتـى    ٢٠٠٥ تموز   ١للفترة من   ( ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١دوالر أمريكي كما في     
 ). إلف دوالر أمريكي١,٤٨٥,٦٥٢

  
 الرأي

تأثير األمور المبينة في الفقرات السابقة، إن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية لصندوق التنمية في رأينا، باستثناء 
للعراق يظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المقبوضات والمدفوعات النقدية المسجلة في الصندوق للسنة المنتهية 

إعداد التقارير المالية باستخدام األساس "خاص بالقطاع العام وفقا للمعيار المحاسبي الدولي ال ٢٠٠٧ كانون األول ٣١في 
  ".النقدي

 
  ر هامهوز على أميترك
  
، الذي يبين أنه يوجد عمليات  حول البيان المالي٣بدون تحفظ إضافي على رأينا، نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح  •

 ألف دوالر ٢١٧,٣٩١بمبلغ  ٢٠٠٧كانون األول  ٣١مقايضة لتصدير النفط ومنتجات النفط خالل السنة المنتهية في 
بموجب قرار ).  ألف دوالر أمريكي١,٠٣٢,٥٩٨: ٢٠٠٧ كانون األول ٣١منذ إنشاء الصندوق وحتى (أمريكي 

من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية في % ٩٥، يجب أن يتم إيداع )٢٠٠٣(١٤٨٣مجلس األمن رقم 
  .تعتبر غير نقدية ولهذا لم يتم تسجيلها في البيان المالي للصندوق ةإن عمليات المقايض. حساب الصندوق

   
 بموجب قرار هنالمالي، الذي يبين أبيان الحول  ١٨نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح بدون تحفظ إضافي على رأينا،  •

المنتجات ت النفط ومبيعات صادرا إيداع المبالغ المقبوضة من  إجراءاتتم تمديد) ٢٠٠٧( ١٧٩٠مجلس األمن رقم 
  .٢٠٠٨ كانون األول ٣١ تاريخحتى النفطية والغاز الطبيعي في الصندوق 

  







  لعراقلتنمية الصندوق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

 

  
٦ 

  الصندوقمعلومات عن  .١
  

  .٢٠٠٨حزيران  ١٢  بتاريخمعالي وزير الماليةمن قبل بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية  المصادقة على تمت
  
  

ة وتم االعتراف كيمري من قبل الواليات المتحدة األ٢٠٠٣ أيار  خالل شهر)الصندوق (صندوق التنمية للعراقتم تأسيس 
شراف لقد منحت الصالحية لإل. )٢٠٠٣ (١٤٨٣ رقم )مجلس األمن( مجلس األمن -حدة األمم المت قرار بموجببه 

  . في العراقة لمسؤول سلطة االئتالف المؤقتةمريكيعلى الصندوق من قبل رئيس الواليات المتحدة األوالرقابة 
  

 تم )٢٠٠٤ (١٥٤٦بموجب قرار مجلس األمن رقم و ،٢٠٠٤ حزيران ٢٨  بتاريخسلطة االئتالف المؤقتةتم إنهاء عمل 
 إلى العراقية االنتقالية وحالياًلحكومة إلى اانتقال إدارة الصندوق والرقابة عليه إلى الحكومة العراقية المؤقتة ومن ثم 

  .الحكومة العراقية
  

 ١٤٨٣بموجب قرارات مجلس األمن رقم  راقصندوق التنمية للعل للمشورة والمراقبة الدوليلقد تم تعيين المجلس 
على الصندوق ويهدف إلى  إن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة هو جهة التدقيق المشرفة. والقرارات الالحقة، )٢٠٠٣(

واردات لتأكد من استخدام ، ل)٢٠٠٣( ١٤٨٣ورقم ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦ أهداف قرارات مجلس األمن رقم التأكد من تحقيق
 على الصندوق القائمة بناء على الموازنة التقديرية للعراق، ويشمل ذلك تسديد االلتزامات شفافعادل والصندوق بشكل 

 في الصندوق وفقا النفط، المنتجات النفطية والغاز الطبيعي تصديروالتأكد من إيداع كافة المبالغ المحصلة من عمليات 
  .)٢٠٠٣ (١٤٨٣قرار مجلس األمن رقم ل
  

التي يتم إدارتها من قبل البنك و   الفدرالي في نيويوركبنك االحتياطيلدى حسابات مصرفية يتكون الصندوق من 
 بنك االحتياطيلدى  تم إنشاء حساب فرعي للصندوق ٢٠٠٤ خالل عام . نيابة عن وزارة الماليةالمركزي العراقي

لى إيهدف هذا الحساب  .قبل وزارة الماليةة ويتم مراقبته من مريكياألمؤسسات ال من قبل إدارته تتم  في نيويوركالفدرالي
 حزيران ٢٨تسهيل عملية الصرف على العقود الموقعة من قبل السلطة السابقة والتي تتطلب صرف دفعات للفترة ما بعد 

ة مريكي تشمل المؤسسات األ.٢٠٠٦ كانون األول ٣١في  انتهتة للحساب الفرعي مريكيإن إدارة المؤسسات األ. ٢٠٠٤
، مكتب المشاريع والتعاقد، مكتب اإلدارة وإعادة إعمار العراق، افغانستان / العراق–ادة المشتركة للتعاقد القيكل من 

 مريكينفقات الصندوق، مكتب إدارة عقود الدفاع، وحدة المهندسين في الجيش األ، مكتب )JASG(المراقب المالي 
   .وقوات التحالف

  
مبيعات النفط، صادرات   جميع المقبوضات من إيداع أن يتميجب، )٢٠٠٣ (١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن رقم 

 إن كافة الدول األعضاء ملزمة بتجميد وتحويل األموال ،باإلضافة إلى ذلك .منتجات النفط والغاز الطبيعي في الصندوق
فائضة من  الموالاأل نا  ذلك إلىةباإلضاف.  التابعة للنظام العراقي السابق إلى الصندوقاألخرى المالية الموجوداتو

 يجب أن تحول إلى )١٩٩٥ (٩٨٦، الذي أسس بموجب قرار مجلس األمن رقم برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
  .الصندوق

  
الصندوق بشفافية لتلبية االحتياجات اإلنسانية أموال ، يجب استخدام )٢٠٠٣ (١٤٨٣قرار مجلس األمن رقم بموجب 

 االقتصادي واالستمرار في تقليل التوتر في العراق، تغطية واإلصالحبنية التحتية للعراق للعراقيين، وإعادة إعمار ال
  . مصلحة الشعب العراقي التي تصب فيخرىاألغراض األ الشؤون العراقية المدنية وإدارةتكاليف 
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٧ 

 )تتمة (الصندوقمعلومات عن   .١
 

 ،النفطمبيعات صادرات إيداع المبالغ المقبوضة من ترتيبات ، تم تمديد )٢٠٠٦ (١٧٢٣بموجب قرار مجلس األمن رقم 
 من ٢٠ للفقرة  كما هو مطلوب وفقا٢٠٠٧ً كانون األول ٣١ تاريخ لغايةالصندوق المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في 

 ١٤٨٣رقم   من قرار مجلس األمن١٢تمديد اإلجراءات المشار إليها في الفقرة و .)٢٠٠٣ (١٤٨٣قرار مجلس األمن 
 لمراقبة الصندوق من قبل المجلس الدولي للمشورة) ٢٠٠٤ (١٥٤٦  رقم من قرار مجلس األمن٢٤والفقرة ) ٢٠٠٣(

 أو تراجع بطلب من الحكومة العراقية أنهذه الترتيبات يجب ) ٢٠٠٦ (١٧٢٣ بموجب قرار مجلس األمن رقم .والمراقبة
كانت من  لقرار مجلس األ للمشورة والمراقبة وفقاً المجلس الدوليصالحية ان .٢٠٠٧ حزيران ١٥بتاريخ ال يتجاوز 

 تم تمديد ٢٠٠٧ كانون األول ١٨ المورخ في ١٧٩٠من  لقرار مجلس األوفقاً. ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ في ستنتهي
 ١٥في خاضعة لمراجعة الحكومة العراقية وهي  ٢٠٠٨صالحية المجلس الدولي للمشورة والمراقبة حتى كانون األول 

  .٢٠٠٨حزيران 
  

 تشكيل لجنة ٢٠٠٦ تشرين األول ١٩ بتاريخ المنعقدة  في جلسته الثالثة والعشرينمجلس الوزراء لجمهورية العراققرر 
هاء عمل المجلس بتاريخ انت بعد الصندوقعلى  الرقابةفي الدولي للمشورة والمراقبة لتتولى مهام المجلس  الخبراء الماليين

لجنة . رين مستقلينيخبعضوية بو خبراء الماليين رئيس ديوان الرقابة المالية لجنة ال يرأس.٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 نيسان ١ه بتاريخ  اصدر رئيس لجنة الخبراء الماليين قرار.الخبراء الماليين مسؤوله بشكل مباشر أمام مجلس الوزراء

المجلس الدولي عمل  مع ازمتو حيث ستعمل اللجنة بشكل ،بإعمالهاالبدء ن عالواجنة ل أسماء أعضاء ال يتضمن٢٠٠٧
  .للمشورة والمراقبة

  
  أساس إعداد بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والسياسات المحاسبية .٢
  

   بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية دأساس إعدا
  

إعداد "اع العام  الخاص بالقطالدولي وفقاً لمعيار المحاسبة )يالبيان المال( بيان المقبوضات والمدفوعات النقديةتم إعداد 
  .٢٠٠٣ الثانيكانون  في الدوليالصادر من قبل إتحاد المحاسبين " األساس النقدي باستخدامالمالية  التقارير

  
  .العملة الرئيسية للصندوقويعتبر  للصندوق الماليبيان ال إظهار هو عملة مريكيإن الدوالر األ

  
  السياسات المحاسبية

  
تم تجميع حيث ، مكتملةغير  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في لصندوق ظ بها احتفيالتي محاسبية السجالت ال إن

الشهرية النقدية  من كشف حساب البنك الرئيسي للمقبوضات والمدفوعات  للصندوقبيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
لصندوق الذي يتم إدارته من قبل للصندوق والذي يتم إدارته من قبل البنك المركزي العراقي وكشف الحساب الفرعي ل

 الفدرالي في نيويورك والمعلومات المالية المتوفرة لدى بنك االحتياطي لدى الحسابات البنكية وكشفة مريكيالمؤسسات األ
 . وزارة المالية والجهات األخرى

  
افة عمليات و بيانات     باستحداث قاعدة بيانات مخصصة للصندوق بحيث يتم جمع ك         ٢٠٠٧قامت وزارة المالية خالل عام      

  .ما زال العمل جارياً على مطابقة األرصدة االفتتاحية للصندوق حتى تاريخ هذا البيان المالي. الصندوق ضمنها
 

  .السنة متفقة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقةإن السياسات المحاسبية المتبعة خالل 
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٨ 

  )تتمة( النقدي المرحلي والسياسات المحاسبية أساس إعداد بيان المقبوضات والمدفوعات  .٢
  

  المقبوضات
  
أما العمليات .  في نيويورك لدى بنك االحتياطي الفدرالي النقد في حسابات الصندوق يتم ايداع المقبوضات عندمايتم اثبات

  . فإنه ال يتم اثباتها ضمن حسابات الصندوقغير النقدية التي تتضمن عمليات المقايضة
  

  المدفوعات
 

، عند تحويل األموال من  غير القابلة لالستردادالضمانخطابات  ر النقدية إلصداالتأمينات، بما فيها المدفوعاتيتم اثبات 
  .ةمريكي المؤسسات األلدىأو من النقد الموجود لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك حسابات الصندوق البنكية 

  
  هالنقد وما في حكم

  
 مبلغ إظهار لم يتم . إعادة الشراء الليليةاتفاقياتووك بنال لدىاألرصدة  ، في الصندوقتضمن النقدية  وما في حكمالنقد

 التأميناتيستطيع التحكم بها والن هذه   الصندوق النقدية وذلك الن الصندوق الأرصدةالتأمينات النقدية لدى البنوك ضمن 
  . للموردين القائمةالضمانمحجوزة لدفع مبالغ خطابات 
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٩ 

 مبيعات النفط المصدر .٣
  
 ،)سومو(النفط  تسويق شركة قبل مناً حصر الفواتير وإصدار  النفطيةمنتجاتالو النفط صادرات  مبيعاتتنظيم يتم

  .السنةخالل العراق من  ال توجد مبيعات مصدرة للغاز الطبيعي .النفط لوزارة التسويقي الذراع
  

 لدى النفط مبيعات تحصيل في حساب النفط صادرات عائدات إيداع يتم ،)٢٠٠٣ (١٤٨٣ رقم األمن مجلس لقرار وفقا
لدى بنك االحتياطي الصندوق  حساب تلك العائدات إلى من% ٩٥  يتم تحويل في نيويورك ، الفدراليبنك االحتياطي

 مالي البيانال في تسجيلها وال يتم  المتحدةلألمم التعويضات صندوق إلى حساب% ٥يتم تحويل و  في نيويوركالفدرالي
 غزو نتيجة ،ةالالحق والقرارات )١٩٩١ (٦٨٧ رقم األمن قرار مجلس بموجب التعويضات صندوق تأسيس  تم.للصندوق
  .١٩٩٠ عام للكويت العراق

  
 فإن ولذلك.  سجالت الصندوقيتم اثباته فيوال  لصندوقل  من الحسابات التابعةال يعتبرالنفط  مبيعات تحصيل إن حساب

  .للصندوق الماليبيان ال في تسجيلها تم قد صادرات النفط مبيعات لغ المحصلة منالمبا من فقط% ٩٥
  
 في إيداع التحصيالت يتم حيث اعتماد خطابات من خالل النفط صادرات  مبيعاتعن المستحقة الدفعات تحصيل يتم

  .النفط شحن تاريخ من  تقريباًَيوماً ٣٠ مدة النفط خالل مبيعات تحصيل حساب
  

  :كما يلي هيالسنة  خالل  مبيعات النفطتحصيلالمودعة في حساب  والمقبوضات  المصدرالنفطمبيعات إن 
 
  لغاية وأول كانون الثاني  

   كانون األول٣١
٢٠٠٧  

  
  لغاية وأول كانون الثاني

   كانون األول ٣١
٢٠٠٦  

  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
     

 ٣٠,٣٩٧,٠٤٤  ٣٩,٨٣٣,٩٣٨  السنةمجموع مبيعات النفط المصدر خالل 
      :ينزل

 )١٥,٦٣٣(   )٨,٣٣٢(  الغرامات المخصومة من فواتير المبيعات
 )٢,٠٦٨,٦٠٦(   )٤,١٢٣,٣١٩(  السنةالتحصيالت المودعة في حساب تحصيل مبيعات النفط بعد نهاية 

 )١٠,٨٨٦(   -  *مبلغ محجوز بقرار محكمة روما 
     :يضاف

 عن مبيعات سنةبيعات النفط خالل الالنقد المودع في حساب تحصيل م
 ٢,٠٦٨,٦٠٦   السابقة سنةال

  
  

  
١,٤٩٩,٣٥١ 

 ٣٦٩   ٤٢٨  فوائد التحويالت المصرفية المتأخرة
 ٢٩,٨٠١,٦٣٩  ٣٧,٧٧١,٣٢١  السنةالمقبوضات المودعة في حساب تحصيل مبيعات النفط خالل 

 )١,٤٩٠,٠٨٢(   )١,٨٨٨,٥٦٦(  %)٥(المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات 
 ٢٨,٣١١,٥٥٧   ٣٥,٨٨٢,٧٥٥  %)٩٥ (السنةصافي المبالغ المودعة في الصندوق خالل 
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١٠ 

  )ةتتم (مبيعات النفط المصدر  .٣
  

 ضد وزارة  مرفوعة نتيجة لقضية٢٠٠٦ آذار ٢٣بتاريخ ايطاليا  –المبلغ بقرار من قبل محكمة روما هذا جز تم ح* 
 ١٤٨٣ ال يتماشى مع قرار مجلس األمن رقم  حجزهإنتعتقد تحصيل المبلغ و الحكومة العراقية تتابع .العراقية التخطيط

)٢٠٠٣(.  
  

 ٢٠٠٧األول كانون  ٣١السنة المنتهية في خالل  المصدرة النفطية المنتجات مبيعات من مستلمةال إن صافي المقبوضات
ألف  ١,٧٩٧,٢٥٩ :٢٠٠٧  كانون األول٣١ حتى إنشاء الصندوق منذ فترةلل( دوالر أمريكي  ألف٧٧٠,١٦٦ قد بلغ

 الماليبيان ال ضمن اثباتها يتم ولم النفط مبيعات تحصيل حساب فيإيداع هذه المقبوضات لم يتم  .)دوالر أمريكي
 صندوق إلىالدفعات ن إ .)سومو( بشركة تسويق النفط خاصة مصرفية حسابات في المبالغ هذه إيداع تمي للصندوق، حيث

للسنة   في حساب تحصيل مبيعات النفطإيداعها كان يجب أن يتمالتي  المتحدة لألممضات التنمية للعراق وصندوق التعوي
 ٧٣١,٦٥٨ تبلغفيما لو تم ايداع هذه المقبوضات في حساب تحصيل مبيعات النفط، ٢٠٠٧  كانون األول٣١المنتهية في 

  كانون األول٣١ لغايةلصندوق وللفترة منذ إنشاء ا( على التوالي أمريكي دوالر ألف ٣٨,٥٠٨  دوالر أمريكي وألف
   .) على التواليأمريكي دوالر ألف ٨٩,٨٦٣ وأمريكي دوالر ألف ١,٧٠٧,٣٩٦: ٢٠٠٧

  
.  النفطيةمنتجاتالالنفط و لتصدير  مع الحكومة السوريةمقايضة عملياتبالتعاقد ل) سومو(قامت شركة تسويق النفط 

 مقابل الخام النفط الخفيف، وتصدير النفط منتجات مقابل دالوقو زيت تصدير على شكل رئيسيب عملياتهذه المل تتش
للسنة  ،) سومو(شركة تسويق النفط  حسب سجالت المقايضة عمليات قيمة بلغت. الخفيف النفط ومنتجات الكهرباء

  كانون٣١ لغايةللفترة منذ إنشاء الصندوق و (أمريكي دوالر ألف ٢١٧,٣٩١ مبلغ ٢٠٠٧  كانون األول٣١المنتهية في 
 الماليبيان ال في هاليتسجيتم  ال فإنه نقدية، ليست العمليات بما أن هذه). أمريكي دوالر ألف ١,٠٣٢,٥٩٨: ٢٠٠٧ األول

 إلىالدفعات فان ، )سومو(شركة تسويق النفط  مسجلة من قبل  هي كماعمليات المقايضةقيمة  بناء على .للصندوق
  كانون األول٣١للسنة المنتهية في   في حساب تحصيل مبيعات النفطاعهاإيد فيما لو تم  المتحدةلألمم وق التعويضاتدصن

 ٥١,٦٣٠: ٢٠٠٧  كانون األول٣١ لغايةللفترة منذ إنشاء الصندوق و( أمريكي دوالر ألف ١٠,٨٧٠ مبلغب تقدر ٢٠٠٧
  ).أمريكي دوالر ألف

  
  قياس كميات النفط

لقياس نظام شامل  تركيب ضرورة اإلسراع في ب٢٠٠٤أوصى المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في آذار من عام 
 هو عامل رئيس لتحقيق قياس كميات النفطنظام ن إ.  صناعة النفطلإلجراءات المتبعة في  في العراق وفقاًكميات النفط

ظمة أنن الحكومة العراقية تدعم عملية تركيب أعلى الرغم من . والشفافية المالية على مصادر النفط في العراقالمساءلة
  .ىء العملية بطإنجاز هذهلنفط، اال ان التقدم في ا لقياس

  
  .تم تركيب بعض أجهزة القياس في بعض المنشآت النفطية، إال أن حقول النفط ما زالت تفتقر إلى هذه األجهزة

لمستخدم نتيجة لعدم وجود نظام رقابي شامل على النفط، تظهر فروقات بين كميات النفط المستخرج والمنتج والمصدر وا
 .لالستهالك الداخلي
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١١ 

 برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء .٤
 
. ةحقالال هوقرارات) ١٩٩٥( ٩٨٦ رقم األمن مجلس بقرار) البرنامج(الغذاء  مقابل المتحدة النفط األمم برنامج تأسيس تم

 مقابل للنفط ألمم المتحدةا برنامج من ائضةالف األموال تحويل وجوب على) ٢٠٠٣( ١٤٨٣ رقم األمن مجلس قرار نص
 .ممكن وقت أقرب في الصندوق إلى الغذاء

  
 ٢٠٠٧  كانون األول٣١السنة المنتهية في الصندوق خالل  إلى  ألف دوالر أمريكي١٨٦,١٠٥ قام البرنامج بتحويل مبلغ

  .) ألف دوالر أمريكي١٨٥,٠٠٠: ٢٠٠٦(
  

 فإن االلتزامات والنقد في نهاية ،(ESCROW) الغذاء مقابل النفط برنامجبحساب  المتعلق المتحدة األمم وفقاً لكتاب تأييد
  : هي كما يليالسنة
  ٢٠٠٦كانون األول  ٣١    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

     )UNMOVIC(تشمل 
 ١,٢٢٠,٤٠١   ١,٠٤٤,٧٦٢  )ESCROW(إجمالي النقد لدى األمم المتحدة 

 ٩١٥,٦٥٤   ٦٥٦,٢٥٤  لضماناالتزامات خطابات 
 ٥,٦٠٦   ٥,٣٩٨  التزامات مصاريف أخرى

  
   )UNMOVIC(ال تشمل 

    

 ٢٠٤,٠٣٧   ٢١١,٤٣٤  احتياطي تشغيلي
  ٤١,٤٥٦   ١٧٠,١٦٢  الفائض المتراكم

  ٢٤٥,٤٩٣    ٣٨١,٥٩٦  االحتياطي والفائض المتراكم
 ٦٦,٤٣٠   ٦,٣٣٥  )UNMOVIC(الرصيد المتبقي لدى 

  
 دوالر   ألف٦٥٦,٢٥٤، البالغة ٢٠٠٨ كانون الثاني ١  تاريخالمنتهية قبل الضمان على خطابات زاماتااللتلم يتم إلغاء 

 إشعارات استالم بضائع  أو من البنك المركزي العراقي أو دفعات موقوفة بطلبوثائقالاختالف في وجود  بسبب أمريكي
واتير المتبقية سيتم تحويلها إلى الفرصدة بعد تسوية إن المبالغ المتبقية من هذه األ. عقود منفذة بشكل جزئي وأمعلقة 

  .حساب الصندوق
  

 مقابل ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ كما في  ألف دوالر أمريكي٣٥,٩٥٩وفقاً لكتاب تأييد األمم المتحدة، فقد تم تخصيص مبلغ 
 ٢٣,٨٨٨يد مبلغ  تسد٢٠٠٧ لغاية كانون األول ٢٠٠٧تم خالل الفترة من تموز ، UNMOVICالكلفة التقديرية لتصفية 

 ألف ٦,٦١٨والر أمريكي إلى الحكومة األلمانية مقابل تسديد ديون مستحقة، و دفع مبالغ إلى الموظفين بلغت ألف د
و نتيجة لذلك يصبح رصيد .  ألف دوالر أمريكي إلى إحتياطي الفائض المتراكم٢,٤٦٣دوالر أمريكي كما تم إعادة مبلغ 

  .٢٠٠٧األول   كانون٣١ ألف دوالر أمريكي كما في ٢,٩٨٩صافي المخصص 
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  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
١٢ 

  
  المجمدة خارج العراقالموجوداتمن مقبوضات  .٥
 

لديها دول األعضاء في األمم المتحدة والتي يوجد ال كافة، يجب على )٢٠٠٣ (١٤٨٣مجلس األمن رقم بموجب قرار 
 أيار ٢٢يخ  خارج العراق بتارةللنظام العراقي السابق موجود عائدة اقتصاديةأموال أو موجودات مالية أخرى أو موارد 

 إذا إالإلى الصندوق مباشرة، تجميد هذه األموال أو الموجودات المالية األخرى أو الموارد االقتصادية وتحويلها  ٢٠٠٣
أمور إدارية   التحكيم أو أوكانت تلك األموال أو الموجودات المالية األخرى أو الموارد االقتصادية تحت حكم القضاء

   .أخرى
  

  : خارج العراق  المجمدةالموجوداتالصندوق من حساب في  مودعةال المبالغ يلي فيما
 

  لغاية وأول كانون الثاني  
   كانون األول٣١

٢٠٠٧  

  لغاية وأول كانون الثاني  
   كانون األول٣١

 ٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 -   ٣٢٢  المملكة المتحدة
 -   ١٤  سويسرا
 ٢١   ٧  السويد

 ٧,٩٨٢   -  لوكسمبورج
 ٦,٥٩٨   -  ايطاليا

 ١,٤٣٧   -  الواليات المتحدة األمريكية
 ٣٤٦   -  األردن
 ١٨١   -  اليابان
 ٦٧   -  لبنان
 ١١٦   ٤,٨٠٧  *أخرى

  ١٦,٧٤٨   ٥,١٥٠ 
  
 ه الحصول على تصنيف هذيتم، لم ٢٠٠٨ كانون الثاني ٢٨حريق البنك المركزي العراقي في حادثة  لنتيجةً*

 من قبل بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك، علماً بأن المبالغ قد تم تأييدها ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١المقبوضات كما في 
  .لذلك فقد تم تصنيفها ضمن هذا البند

  
 تواصل والتي األعضاء الدول من عددلدى  تزال ال السابق العراقي للنظام التابعة األخرى المالية الموجودات  بعضإن

 التي  الماليةالموجودات هذه قيمةل دقيق تقدير اعتماد العراقية للحكومة يمكن ال. باستمرار متابعتها العراقية الحكومة
 .أخرى إدارية أمور أو التحكيم ،القضاء حكم تحت تكون قد الموجودات هذه بعض ألن الصندوق، إلى تحول سوف

  



  لعراقلتنمية الصندوق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
١٣ 

  )تتمة ( المجمدة خارج العراقالموجوداتمقبوضات من   .٥
  

السابقة  السنواتو ٢٠٠٧الصندوق خالل عام   والتي تم إيداعها في حساباألجنبية الدول لدىمدة إن بعض المبالغ المج
 طلب ٢٠٠٥ تشرين الثاني ٢٢بتاريخ .  أخرى حكوميةتعود ملكيتها إلى البنك المركزي العراقي ومؤسسات عراقية

 البنك المركزي العراقيب الخاصة  المبالغالترتيبات الالزمة إلعادةبمجلس الوزراء العراقي من وزارة المالية القيام 
 ٣٣٢,٧١٣ ،  بلغ مجموع هذه المبالغعراقي لسجالت البنك المركزي ال وفقاً.المحولة من الدول األجنبية إلى الصندوق

 أن يتم تحويلها من الممكن لم تصادق وزارة المالية على المبالغ التي ،هذا البيان الماليتاريخ  حتى .أمريكي دوالر ألف
  .من حساب الصندوق إلى البنك المركزي العراقي

  
  إلى حسابات البنك المركزية المركزي العراقي والتي تم تحويلها مباشربالبنك المجمدة الخاصة الموجودات بعض هنالك

 مبلغالمعلومات كافية لتحديد وجد تال  . دون أن يتم تحويلها إلى حساب الصندوقمباشرة من قبل حاجزيهاالعراقي 
  .التحويالتهذه ل لمتراكما
  
  
  مقبوضةفوائد  .٦
  

  :يتكون هذا المبلغ مما يلي
  لغاية وأول كانون الثاني  

   كانون األول٣١
٢٠٠٧  

  لغاية وأول كانون الثاني  
   كانون األول ٣١

٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ١٠٢,٤٨٤   ٢٧٢,٤٨٤  سندات الخزينة األمريكية
 ٢٣٢,٠١٤   ١٥٩,٨٩٣  ء الليليةاتفاقية إعادة الشرا
 ١١٨,٣٨٨   ١٢٨,٣٧٩   الضمانخطابات قاء تأمينات نقدية ل

  ٤٥٢,٨٨٦  ٥٦٠,٧٥٦ 
  
 مقبوضات أخرى .٧
  

  :يتكون هذا المبلغ مما يلي
  لغاية وأول كانون الثاني  

   كانون األول٣١
٢٠٠٧  

  لغاية وأول كانون الثاني  
   كانون األول ٣١

٢٠٠٦  
  والر أمريكيألف د    ألف دوالر أمريكي  

 ٤٩١,٨٢٤   ٨٣٤,٠١٧ الضمانتأمينات نقدية مسترجعة من خطابات 
 ١٧,٨٠٦   -  تحويالت من البنك المركزي العراقي
 ٤٠,٠٠٠   -  تحويالت من برنامج الغذاء العالمي

 ٤,٧٥٠   -  )١٢إيضاح  (تحويالت من حساب تحصيل مبيعات النفط
 ٣٤,٧٣٢   ٤٩,٥٢٦  أخرى

  ٥٨٩,١١٢   ٨٨٣,٥٤٣ 
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  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
١٤ 

  وزارة الماليةإلى تحويالت ال .٨
  

تم يبعد تحويل األموال من الصندوق إلى وزارة المالية، . إن التمويل األساسي لوزارة المالية يتم من خالل الصندوق
  . والمؤسسات التابعة لها بموجب الموازنة المخصصة لكل منهااألخرى  الوزارات العراقيةا علىهتوزيع

  
 لدىالصندوق حساب  من  المحولالنقدن يبين أ، ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ة المنتهية في للسنللصندوق  البيان الماليإن 

 ألف ٢٦,٧٠٠,٠٠٠ غـلبراقي ـ البنك المركزي العلدى لحساب وزارة المالية  في نيويورك الفدراليبنك االحتياطي
: ٢٠٠٧  كانون األول٣١ ةلغايللفترة منذ إنشاء الصندوق و مريكي،ألف دوالر أ ١٨,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠٠٦ (أمريكيدوالر 

 قبل أن يتم تحويل المبالغ المالي للصندوقبيان الفي  مباشرة كمدفوعات ا تم تسجيله) ألف دوالر أمريكي٧٤,٠٧٩,٠٠٠
 من وزارة المالية إلى الوزارات ةلغ المحولاالمب إجماليبناء على سجالت وزارة المالية إن . إلى الوزارات المعنية
 ٣٠,٥١٨,٠١٥ ت بلغ٢٠٠٧  كانون األول٣١السنة المنتهية في  كردستان خالل وإقليمالتابعة لها العراقية والمؤسسات 

 كانون األول ٣١، للفترة منذ إنشاء الصندوق ولغاية  ألف دوالر أمريكي١٧,٧٢٢,٣١٥: ٢٠٠٦ (أمريكيألف دوالر 
  .) ألف دوالر أمريكي٧١,٨٦٠,٠١٥: ٢٠٠٧

  
 
  لعراقيةلصالح الوزارات ا االعتمادخطابات  .٩
  

 والمؤسسات العراقية ودفع تللوزارا االعتماد المصرف العراقي للتجارة إلصدار خطابات تاعتمدإن وزارة المالية 
 حسابات المصرف العراقي  إلى في نيويورك الفدراليبنك االحتياطي لدىمن حساب الصندوق  مبالغ هذه الخطابات

 الوزاراتخطابات على موازنة ال يتم تحميل قيمة .).Citibank, N. A( بنك و)JP Morgan Chase(  بنكللتجارة لدى
  .الوزاراتويتم إدارة تلك العقود من قبل هذه الحكومية  الوحداتالعراقية أو 

  
 من احتى يستلمكتأمينات المبالغ المحولة ب االحتفاظب )Citibank, N. A (و) JP Morgan Chase( ي بنكيقوم

 مبلغ إظهارلم يتم . االعتمادشروط خطابات ل وفقاًتالم البضاعة أو تقديم الخدمة وذلك استأييداً بالعراقية  اتالوزار
 ةمحجوزالتأمينات  ن هذهالا و التحكم بهلعدم قدرة الصندوق علىذلك  و الصندوق النقديةأرصدةضمن قدية ـالتأمينات الن

  . للموردينالضمانخطابات مبالغ لدفع 
  

حول بيان المقبوضات ) ٦( مبينة في اإليضاح الضمانبخطابات  الخاصة نات النقديةالتأميإن الفوائد المستلمة على 
  .والمدفوعات النقدية
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  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
١٥ 

  )تتمة ( لصالح الوزارات العراقيةاالعتمادخطابات   .٩
  

  : كما يليهيالعراقية  لصالح الوزارات االعتمادإن مدفوعات خطابات 
  لغاية وأول كانون الثاني  

   كانون األول٣١
٢٠٠٧  

  لغاية وول كانون الثانيأ  
   كانون األول ٣١

٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٢,٤١٣,٣٩٣  ٢,٢١٨,٤٩٦  وزارة التجارة
 ٤,٦٦٠,٦٦٦  ١,٨٩٧,٩٤٤ وزارة النفط

 ١,٥٥٠,٠٠٠  ١,٣٤٦,٨٨٢  *الدفاعوزارة 
 ٤٨٤,٦١٨  ٦٨٨,٦٥٧  وزارة الكهرباء
 ٢٦٨,٥٤٣  ٥٠٠,٧١٥  وزارة الصحة

 ٢٨٦,٣٩١  ٣٥١,٧٧٣   البلديات واألشغال العامةوزارة
 -  ٣٣٥,٦٤٨  *الداخليةوزارة 

 ٣٤,٠٢٣  ٩٠,٣٨٠  وزارة الموارد المائية
 ١٣,٧٢٩  ٥٧,٠٥٩  وزارة االتصاالت

 ٤٠,٧٦١  ٣٦,٠٨٧  الصناعة والمعادنوزارة 
 ٧٣,٢٦٠  ٢٣,٩٥٣  نقلوزارة ال
 ١٣,٨٥٥  ٩,٩٩٣  زراعةوزارة ال
 ٣,٣١٤  ٧١٦  عمارة اإلسكان واألوزار

 -  ٦٩٦  وزارة البيئة
 -  ٤٠  وزارة التخطيط

 ٩١٩   ٣١  عدلوزارة ال
 ٤٥,١٨٧   -  ماليةوزارة ال
 ٢  -  أخرى

  ٩,٨٨٨,٦٦١  ٧,٥٥٩,٠٧٠ 
  
 الخاص بدائرة العقود العسكريةحساب ال الى تم تحويلهامريكي ألف دوالر أ ١,٢٦٩,٠٠٠رصدة مبلغ  األههذتتضمن  *

خالل عام . وزارة الدفاعو  منية من قبل وزارة الداخليةمخصص للنفقات األالياطي الفدرالي في نيويورك لدى بنك االحت
 ١,١٠٠,٠٠٠ مريكي وألف دوالر أ ١٦٩,٠٠٠ بتحويل مبلغ  ووزارة العدلوزارة الدفاعو وزارة الداخلية قامت، ٢٠٠٧

لف دوالر أ ، صفر١,٥٥٠,٠٠٠صفر، : ٢٠٠٦( على التوالي  ألف دوالر أمريكي٤٨,٧٨٦ و مريكيألف دوالر أ
 ٢,٨٦٧,٧٨٦  مبلغ٢٠٠٦ كانون األول ٤بلغ إجمالي المبالغ المحولة إلى الحساب منذ إنشاؤه في . )مريكي على التواليأ
  .مريكيألف دوالر أ
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  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
١٦ 

  )تتمة ( لصالح الوزارات العراقيةالضمانخطابات   .٩
  

ماد لمؤسسات حكومية ذات تمويل ذاتي والتي لم تكن مغطاة من  أعاله دفعات خطابات اعتالضمانتشمل دفعات خطابات 
 ألف ١,٤٨٥,٦٥٢: ٢٠٠٧ األول  كانون٣١ لغاية ٢٠٠٥ تموز أول( ألف دوالر أمريكي ٨٩٠,٨٢٤الصندوق بمبلغ قبل 

ريكي  ألف دوالر أم١,١٦٩,٥٢٤بالمقابل استلمت وزارة المالية دفعات مقدمة من هذه المؤسسات بمبلغ ). دوالر أمريكي
الضمان لتمويل قيمة خطابات )  ألف دوالر أمريكي١,٧٦٤,٣٥٢: ٢٠٠٧ األول  كانون٣١ لغاية و٢٠٠٥ تموز أول(

 وإنما تم  في نيويورك ولم يتم إيداعها في حساب الصندوق لدى بنك االحتياطي الفدراليالممولة ذاتياً لتلك المؤسسات
  .٢٠٠٧األول   كانون٣١السنة المنتهية في ي العراقي خالل إيداعها في حساب وزارة المالية لدى البنك المركز

  
 األساسية األخرى التي يتم توزيعها على والمواد المواد الغذائيةالقمح،  الستيرادوزارة التجارة ل الضمانخطابات  إن

صيانة عراق،  إلى اليةالنفطالمنتجات الستيراد هي وزارة النفط، لحساب  المفتوحة الضمان خطابات ،الشعب العراقي
وزارة الكهرباء ل الضمانخطابات  ، لعملية تصنيع النفطةكيميائي مواد واستيراد قطع غيار استيرادمصافي النفط،  وتطوير

وزارة الصحة ل الضمانخطابات  ،شراء مولدات الطاقة وخطوط تحويل الطاقة الطاقة، ربينات أجهزةولشراء وتصليح ت
لشراء  عن وزارة البلديات واإلشغال العامة الضمانخطابات و ،واألجهزة الطبيةالستيراد سيارات اإلسعاف والمواد 

  .سيارات ومعدات مع قطع غيارها
  
  
  ةمريكيالعقود المدارة من قبل المؤسسات األ .١٠
  
 التي قبل السلطة من المبرمةالقائمة و العقود إلدارة العراقية الحكومة من محدودة صالحية ةمريكياأل المؤسسات منح تم
 ،٢٠٠٤  عامخالل .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ بتاريخ انتهت الصالحية هذه. ٢٠٠٤ حزيران ٢٨تاريخ  بعد دفعات تطلبت
 قبل من  المبرمةااللتزامات لتمويلة مريكيللمؤسسات األ الفرعي  للحسابأمريكي دوالر ألف ٢,٨٠٠,٠٠٠ تحويل تم

  .سلطة االئتالف المؤقتة
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١٧ 

  )ةتتم(سات األمريكية العقود المدارة من قبل المؤس  .١٠
  

  : كما يليهي  العراقيةلصالح الوزارات ةمريكيلعقود المدارة من قبل المؤسسات األل الدفعاتإن 
  
  لغاية وأول كانون الثاني  

   كانون األول٣١
٢٠٠٧  

  لغاية وأول كانون الثاني  
   كانون األول ٣١

٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ١٠,٧٣٥  ٦٠,٧٢٠  لمعادنوزارة الصناعة وا
 -  ٢١,٢٥٠  النجف/ هيئة إعادة األعمار 
 ٤,٢٣١  ٩,٩٤٦  وزارة الموارد المائية

 ٩,١٩٠  ٦,٤١٠  وزارة الكهرباء
 ٨,٩٨٢  ٥,٩٢٩  بلدية بغداد
 ٢,٥٨٨  ٤,٥٩٥  بلديات واألشغال العامةوزارة ال
 ٦١,٠٠٠  ٤,٠٧٨ داخليةوزارة ال
 ١,٧٠٤  ٢,٥٠٠  تربيةوزارة ال

 -  ٩٤  زارة التعليم العالي والبحث العمليو
 ٩٤,٥٨٨  -  نفطوزارة ال
 ٢٨,٦٥٢  -  األمن الوطني والدفاعوزارة 

 ١٧,٢٣١  -  وزارة النقل
 ٢,٧٤٩  -  وزارة اإلسكان والتعمير

 ١,٣٧٧   -  وزارة العدل
 ١,٠٠٢   -  وزارة الصحة

 ٧,٠٩١   -  أخرى
  ٢٥١,١٢٠  ١١٥,٥٢٢ 
 

   عراقلل ةالخارجي ديونالسداد  .١١

  

  لغاية وأول كانون الثاني
   كانون األول٣١

٢٠٠٧  

  لغاية وأول كانون الثاني  
   كانون األول ٣١

٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٨٧,١٩٠  ٨٠,٨٩٨  *فائدة مدفوعة لبنك جي بي مورجن 
 ٥٨,٠٦٦  ٦١,٤٠٣  **البنك اإلسالمي للتنمية 

 ٣٩٣,٧١٢  - ***ستي بنك 
  ٥٣٨,٩٦٨  ١٤٢,٣٠١ 
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١٨ 

  )ةتتم( عراقللالخارجية  ديونالسداد   .١١
  

 لتمويل تسديدات مطالبات دين إلصدار أدوات جي بي مورجن شيز، اتفقت الحكومة العراقية مع بنك ٢٠٠٦خالل عام * 
عدل فائدة  ألف دوالر أمريكي بم٣,٥٠٠,٠٠٠الدائنين التي تم تسويتها من خالل عرض مبادلة الدين بمبلغ ال يتجاوز 

.  ألف دوالر أمريكي٢,٧٨٩,٥٩٣ المصدرة الدين إجمالي  بلغ،٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في %. ٥,٨سنوي ثابت 
 على دفعات نصف سنوية تبدأ في جي بي مورجن شيز سوف يتم تسديدها من قبل الحكومة العراقية إلى بنك أدوات الدين

  .٢٠٢٨األول  كانون ١٥في يستحق  والقسط األخير ٢٠٢٠ تموز ١٥
  
تسوية ل ،)البنك(، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق والبنك اإلسالمي للتنمية ٢٠٠٥ تموز ١٨بتاريخ * *

إن الدفعة األولي .  ألف دينار إسالمي١٠٦,٣٣٠إجمالي الرصيد المستحق على الحكومة العراقية لصالح البنك بمبلغ 
 والرصيد ٢٠٠٥، تم دفعها خالل عام ) ألف دوالر أمريكي٣٨,١٢١عادل ما ي( ألف دينار إسالمي ٢٦,٣٣٠بمبلغ 
 ٣١حق القسط األول في يدفع على أربعة أقساط نصف سنوية متساوية يستسالمي إلف دينار أ ٨٠,٠٠٠ البالغ المتبقي
  .٢٠٠٧ أيلول ٣٠في  للبنك االسالمي للتنمية القسط األخيرتم تسديد . ٢٠٠٦آذار 

  
 النظام العراقي السابق والتي يتم تسويتها بناء لتي تخصد المدفوعات لتسديد ديون العراق الخارجية وايمثل هذا البن ***

وجد معلومات تال تاريخ البيان المالي،  لغاية.  الدين العراقي الخارجي والعقود األخرى المتعلقة بهاتسويةعلى مشروع 
  . من حساب الصندوقسيتم دفعه الدين العراقي الخارجي الذي مبلغ عنكافية 

  
  
  مدفوعات أخرى .١٢

  

  لغاية وأول كانون الثاني
   كانون األول٣١

٢٠٠٧  

  لغاية وأول كانون الثاني  
   كانون األول ٣١

٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٤,٦٩٢  ١٣٤,٢٣٣  *بغداد أمانة
 ١,٩٩٥  ١٠,٧٣٩  خدمات واستشارات لوزارة المالية

 -  ٤,٧٥٠  **لمركزي العراقيتحويالت إلى البنك ا
 ١٢,٨٧٣  ١,٢١٥  المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 
 ٤٦,٠٠٠  -  ***المؤسسة العربية لضمان االستثمار

 ٣٥,٠٠٠  -  ) منحة إلى لبنان(اللجنة العليا لإلغاثة 
 ٢,٧٠٤  -  شبكة اإلعالم العراقية
 ٢٦  -  العضوية في أوبك

 ٢٩٣  ٦٧  عقود مختلفة
  ١٠٣,٥٨٣  ١٥١,٠٠٤ 
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١٩ 

  
  )تتمة (مدفوعات أخرى  .١٢
  
نشاء معمل فرز ومعالجة النفايات الصلبة، مشاريع تنقية المياه ومشاريع إ وبتركيبالدفعات ضمن هذا البند تتعلق  *
  . وقطع الغيارتتعلق بالصيانة اإلنشائيةخرى أ
  

ي حساب تحصيالت مبيعات النفط بدالً من  ألف دوالر أمريكي بالخطاء ف٥,٠٠٠ تم إيداع مبلغ ٢٠٠٦خالل عام ** 
من المبلغ تم تحويله من حساب تحصيالت مبيعات % ٩٥حساب البنك المركزي العراقي لدى بنك االحتياطي الفدرالي و

خالل عام ). ٧إيضاح ( ألف دوالر أمريكي ٤,٧٥٠النفط إلى حساب الصندوق لدى البنك االحتياطي الفدرالي بمبلغ 
  . ألف دوالر أمريكي إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى بنك االحتياطي الفدرالي٤,٧٥٠بلغ  تمت إعادة م٢٠٠٧

  
جزء من إجمالي المبلغ كديون على الحكومة العراقية للمؤسسة العربية لضمان االستثمار  لتسوية غالمبلدفع هذا تم  ***

خالل شهر كانون مع وزارة المالية  الموقعة التفاقيةبناء على ا أمريكي دوالر ألف ١٢٠,٩٨٣المستحق للمؤسسة والبالغ 
 إلى  في حساباتها عالقةكسلفه أمريكي دوالر ألف ٤٦,٠٠٠ والبالغ المبلغ المدفوعبقيد وزارة المالية قامت . ٢٠٠٥األول 

  . والمصادقة عليهاالدفعةهذه  منق  يتم التحقأن
  
  
  النقد وما في حكمه .١٣
 

  :النقد وما في حكمه يشمل ما يلي
 كانون األول ٣١  

٢٠٠٧  
 كانون األول ٣١  

٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

       : في نيويوركأرصدة لدى بنك االحتياطي الفدرالي
 ١,٤٤٢,٢٠٠   ٢,٥٢٢,٨٠٠  اتفاقية إعادة الشراء الليلية

 ١١٥   ٧٦  حسابات تشغيلية
  ١,٤٤٢,٣١٥   ٢,٥٢٢,٨٧٦ 

 ٢٤,٣٣٦   ٢٤,٤٥٥  يكيةت األمرالنقد في الصندوق لدى المؤسسا
  ١,٤٦٦,٦٥١   ٢,٥٤٧,٣٣١ 
  

  :كما يلي  هي في نيويورك الفدراليبنك االحتياطي لدى  الصندوق النقد قيحساباتتفاصيل إن 
  
 كانون األول ٣١  

٢٠٠٧  
 كانون األول ٣١ 

٢٠٠٦  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٨٦٩,٩٥٢   ٢,٣٩٨,٦٥٣  الصندوق / البنك المركزي العراقي
 ٥٧٢,٣٦٣   ١٢٤,٢٢٣   المؤسسات األمريكية–فرعي الحساب ال
  ١,٤٤٢,٣١٥   ٢,٥٢٢,٨٧٦ 
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٢٠ 

  سندات الخزينة  .١٤
 كانون األول ٣١ 

٢٠٠٧  
  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١  

  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
     

 ٥,٧٢٤,١٠٠   ٧,٥٠٠,٠٠٠  سميةاألالقيمة 
 )١٣٥,٠٩٣(   )١٤١,٢٦١(  خصم غير مطفأ

 ٥,٥٨٩,٠٠٧   ٧,٣٥٨,٧٣٩  تكلفة سندات الخزينة
  
حتفاظ االوها ئعلى شرا  الفدرالي في نيويورك ويعمل بنك االحتياطيةمريكي الخزينة األ قبلمنسندات الخزينة  تم إصداري

خصم ائها بويتم شر . أشهر٦ إلى ٣ تتراوح ما بين لسندات الخزينة صلياأل االستحقاقفترة إن . الصندوق لصالح بها
الفرق بين  على تلك السندات تمثل الفائدة نإ. االستحقاق وال يتم دفع فائدة قبل تاريخ للسنداتجزء من القيمة االسمية 

 الصندوق إدارةتتجه نية . االستحقاق قبل  السندات أو عند بيعاالستحقاقالمبلغ المقبوض عند والمبلغ المدفوع عند الشراء 
  .تاريخ استحقاقها حتىلالحتفاظ بهذه السندات 

  
  :إن الحركة على سندات الخزينة خالل العام هي كما يلي

 كانون األول ٣١ 
٢٠٠٧  

 كانون األول ٣١  
٢٠٠٦  

  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
     

 ١,٩٦٧,٩٩١   ٥,٥٨٩,٠٠٧  سندات الخزينة في بداية السنة
 ٩,٩١٠,٣٢٤   ١٤,٥١٥,٨٤٨  سندات الخزينة المشتراة خالل السنة

 )٦,٢٨٩,٣٠٨(   )١٢,٧٤٦,١١٦(  المتحصل من استحقاق سندات الخزينة خالل السنة
  ٥,٥٨٩,٠٠٧    ٧,٣٥٨,٧٣٩  سندات الخزينة في نهاية السنة

  
  .حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية) ٦( مبينة في إيضاح استحقتإن الفوائد المقبوضة من السندات التي 

  ت عالقة ذاجهاتمعامالت مع   .١٥
  
 مكتب إلى باإلضافة(العراقية  للوزارات والوكالء الوزراءو المالية، العراقي ووزارة المركزي للبنك العليا اإلدارة إن

 باإلضافة إلى ذلك،العالقة،  ذوي أطراف هم ولذلك للصندوق الرئيسية اإلدارة هم) الوزراء الجمهورية ورئيس رئيس
  .العالقةات ذ طراف ألصندوقللمشورة والمراقبة ل الدولي المجلس وأعضاء ةمريكياأل بالمؤسسات األساسيين المسؤولين

  
 العراقية والمصرف العراقي للتجارة، مذكورة في توالوزارا ووزارة المالية  العراقيجميع المعامالت مع البنك المركزي

   ذات عالقة أطرافاإليضاحات المختلفة للبيان المالي وهي تعتبر معامالت مع 
  
الرئيسية  واإلدارة  ولجنة الخبراء الماليينللمشورة والمراقبة الدولي والمجلس ةمريكياأل المؤسسات من كل تحصل لم

  .٢٠٠٧عام الصندوق خالل  من مباشرة أجور أو أتعاب أية على للصندوق
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٢١ 

 ارتباطات والتزامات محتملة  . ١٦
  

  .ةمريكياأل قبل المؤسسات من والمدارة السلطة قبل من الموقعة الجارية العقود من التعاقدية االلتزامات تتكون
  

 ضمن مباشرة العراقية وليست الموازنة ضمن التزامات العراقية الوزارات قبل من المبرمة التعاقدية االلتزامات تعتبر
 .الصندوق التزامات

  
االلتزامات التعاقدية التي أبرمتها على االحتفاظ بسجالت محاسبية كاملة لكافة  المؤقتة المنحلة لم تعمل سلطة االئتالف

كما   القائمةااللتزامات التعاقدية لم يتم حصر .٢٠٠٤ حزيران ٢٨ لغايةالمؤسسات األمريكية للفترة منذ إنشاء الصندوق و
 كانون ٣١ بتاريخ الحساب الفرعي للصندوق إلدارةة مريكي المؤسسات األانتهت فترة إدارة. ٢٠٠٧  كانون األول٣١في 
  .٢٠٠٦ األول

  
للعقود المبرمة من األخرى والوثائق المؤيدة  ملفاتالبتسليم  ٢٠٠٦ األولكانون  ١١بتاريخ قامت المؤسسات األمريكية 

 ٢٥رخة في رسالة ديوان الرقابة المالية المؤ بموجب.  ديوان الرقابة الماليةإلى ةمريكياألالمؤسسات و  السابقةلسلطةاقبل 
 كافة بتدقيقديوان ال  مما سوف يلزم،وتشريعية مخالفات مالية بوجودة مريكيت األالمؤسسا  تم إبالغ،٢٠٠٧شباط 

ي ألالعراقية نتيجة  الخزينةب لحقتعويض عن أي ضرر مالي بال ةببالمطال ها بحق اإلدارات العراقية تحتفظ وعليه،عقودال
  .ودفيما يتعلق بتنفيذ هذه العق المؤسسات األمريكية من قبلمالي  تصرف إداري أو

  
  لقضاياا  .١٧
  
وجد قضايا في عدة دول على الحكومة العراقية وذلك عن مبالغ قديمة مستحقة على الوزارات العراقية والمؤسسات ت

  .الحكومية العراقية األخرى
  

  . عن طريق مشروع تسوية ديون العراق الخارجيةسويت وسددتبعض هذه القضايا 
  

، ومن غير كدةؤمللصندوق غير  الماليبيان ال القضايا وتأثيرها على ذهنتيجة ه، إن ةيبسبب عدم توفر معلومات كاف
  .٢٠٠٧ األول كانون ٣١في كما  احتسابهاالممكن 

 
  الحصانة  . ١٨
  

 لضمان القانونية الضرورية الخطوات األعضاء الدول من عدد اتخذت ،)٢٠٠٣ (١٤٨٣ رقم األمن مجلس قرار بموجب
 قانونية مالحقات ألية عرضة يكونوا ال المشتري، بحيث إلى الملكية تنتقل حتى ةعراقيال يةالنفط منتجاتالو النفط  حصانة

 .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ حتى الحصانة هذه مدة تنتهي. إدارية أو
  

  . ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ حتىعاله أجراءات المشار اليها تقرر تمديد اإل) ٢٠٠٧ (١٧٩٠من رقم  لقرار مجلس األوفقاً
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  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
٢٢ 

  الضريبة  .١٩
  

  .إن الصندوق غير خاضع للضريبة
  
  لمدفوعات النقدية المدارة من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات األمريكيةواتحليل المقبوضات   .٢٠
  

  كانون األول٣١للسنة المنتهية في تتوزع مقبوضات و مدفوعات الصندوق للحسابات الرئيسية و الحساب الفرعي 
  :كما يلي ٢٠٠٧

  

  الحكومـــة
  ــةالعراقيـ

  )الحسابات الرئيسية(

 
 

  

المؤسســات 
  ـــةمريكياأل

  )الحساب الفرعي(

 
 

  

  
  

  اإلجمالي
  أمريكي دوالر ألف    أمريكي دوالر ألف    أمريكي دوالر ألف  
            

             النقديةالمقبوضات
 ٣٥,٨٨٢,٧٥٥  -  ٣٥,٨٨٢,٧٥٥  مبيعات النفط المصدر 

 ١٨٦,١٠٥  -  ١٨٦,١٠٥  برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
 ٥,١٥٠  -  ٥,١٥٠  مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق

 ٥٦٠,٧٥٦  ٢٠,٤٦٨  ٥٤٠,٢٨٨  فوائد مقبوضة
 ٨٨٣,٥٤٣  -  ٨٨٣,٥٤٣  مقبوضات أخرى

 ٣٧,٥١٨,٣٠٩   ٢٠,٤٦٨  ٣٧,٤٩٧,٨٤١  إجمالي المقبوضات النقدية
            

             النقديةالمدفوعات
 ٢٦,٧٠٠,٠٠٠  -  ٢٦,٧٠٠,٠٠٠  ارة الماليةالتحويالت إلى وز

 ٧,٥٥٩,٠٧٠  -  ٧,٥٥٩,٠٧٠  لصالح الوزارات العراقية االعتمادخطابات 
 ١١٥,٥٢٢  ١١٥,٥٢٢  -   المدارة بواسطة المؤسسات األمريكيةالعقود

 ١٤٢,٣٠١  -  ١٤٢,٣٠١  سداد الديون الخارجية للعراق
 ١٥١,٠٠٤  -  ١٥١,٠٠٤  مدفوعات أخرى

 ٣٤,٦٦٧,٨٩٧   ١١٥,٥٢٢   ٣٤,٥٥٢,٣٧٥  المدفوعات النقديةإجمالي 
       

 ٢,٨٥٠,٤١٢  )٩٥,٠٥٤(  ٢,٩٤٥,٤٦٦  المقبوضات عن المدفوعات النقدية) نقص(زيادة 
        

 )١٤,٥١٥,٨٤٨(   -  )١٤,٥١٥,٨٤٨(  سنة خالل الةراسندات الخزينة المشت
 ١٢,٧٤٦,١١٦  -  ١٢,٧٤٦,١١٦  سنةالسندات الخزينة خالل استحقاق المتحصل من 

 ١,٤٦٦,٦٥١  ٥٩٦,٦٩٩  ٨٦٩,٩٥٢  سنةالالنقد وما في حكمه في بداية 
 -  )٣٥٢,٩٦٨(  ٣٥٢,٩٦٨  تحويالت

 ٢,٥٤٧,٣٣١  ١٤٨,٦٧٧  ٢,٣٩٨,٦٥٤   سنةلنقد وما في حكمه في نهاية الا
 ٧,٣٥٨,٧٣٩   -   ٧,٣٥٨,٧٣٩  سنةالسندات الخزينة في نهاية 

 ٩,٩٠٦,٠٧٠   ١٤٨,٦٧٧   ٩,٧٥٧,٣٩٣  سنة الخزينة في نهاية الالنقد وما في حكمه وسندات
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  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
٢٣ 

  )ةتتم(ة مريكي من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات األالمدارة النقديةلمدفوعات وا تحليل المقبوضات  .٢٠
  

 كانون األول ٣١ للسنة المنتهية فيتتوزع مقبوضات و مدفوعات الصندوق للحسابات الرئيسية و الحساب الفرعي 
  : كما يلي٢٠٠٦

  

  الحكومـــة
  العراقيـــة

  )الحسابات الرئيسية(

 
 

  

المؤسســات 
  األمريكيـــة

  )الحساب الفرعي(

 
 

  

  
  

  اإلجمالي
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
            

            المقبوضات النقدية
 ٢٨,٣١١,٥٥٧  -  ٢٨,٣١١,٥٥٧  مبيعات النفط المصدر 

 ١٨٥,٠٠٠  -  ١٨٥,٠٠٠  ألمم المتحدة للنفط مقابل الغذاءبرنامج ا
 ١٦,٧٤٨  -  ١٦,٧٤٨  مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق

 ٤٥٢,٨٨٦  ٣٣,١١٠  ٤١٩,٧٧٦  فوائد مقبوضة
 ٥٨٩,١١٢  -  ٥٨٩,١١٢  مقبوضات أخرى

 ٢٩,٥٥٥,٣٠٣   ٣٣,١١٠  ٢٩,٥٢٢,١٩٣  إجمالي المقبوضات النقدية
            

            عات النقديةالمدفو
 ١٨,٠٠٠,٠٠٠  -  ١٨,٠٠٠,٠٠٠  التحويالت إلى وزارة المالية

 ٩,٨٨٨,٦٦١  -  ٩,٨٨٨,٦٦١  لصالح الوزارات العراقية االعتمادخطابات 
 ٢٥١,١٢٠  ٢٥١,١٢٠  -   المدارة بواسطة المؤسسات األمريكيةالعقود
 ٥٣٨,٩٦٨  -  ٥٣٨,٩٦٨  خارجية للعراقالديون السداد 

 ١٠٣,٥٨٣  -  ١٠٣,٥٨٣   أخرىمدفوعات
 ٢٨,٧٨٢,٣٣٢   ٢٥١,١٢٠   ٢٨,٥٣١,٢١٢  إجمالي المدفوعات النقدية

       
 ٧٧٢,٩٧١  )٢١٨,٠١٠(  ٩٩٠,٩٨١  المقبوضات عن المدفوعات النقدية) نقص(زيادة 

       
 )٩,٩١٠,٣٢٤(  -  )٩,٩١٠,٣٢٤(  سنةرات خالل السندات الخزينة المشت

 ٦,٢٨٩,٣٠٨  -  ٦,٢٨٩,٣٠٨  سنةالات الخزينة خالل  سند استحقاقالمتحصل من
 ٤,٣١٤,٦٩٦  ٨٤٧,٥٥٨  ٣,٤٦٧,١٣٨  سنةالالنقد وما في حكمه في بداية 

 -  )٣٢,٨٤٩(  ٣٢,٨٤٩  تحويالت
 ١,٤٦٦,٦٥١  ٥٩٦,٦٩٩  ٨٦٩,٩٥٢   سنةلنقد وما في حكمه في نهاية الا

 ٥,٥٨٩,٠٠٧   -   ٥,٥٨٩,٠٠٧  سنةالسندات الخزينة في نهاية 
 ٧,٠٥٥,٦٥٨   ٥٩٦,٦٩٩   ٦,٤٥٨,٩٥٩  سنةالنقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية ال
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  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١للسنة المنتهية في 

 

  
٢٤ 

  أرقام المقارنة  , ٢١
  

.  نتيجة الستبعاد رصيد حساب دائرة المبيعات العسكرية وفوائدة من حسابات الصندوق٢٠٠٦تم تعديل البيان المالي لعام 
  :٢٠٠٦تم تعديل أرصدة الحسابات التالية لعام 

  المبلغ 
  ألف دوالر أمريكي  
   

 )٣,٨١٩(  فوائد مقبوضة
 )١,٥٥٠,٠٠٠(  خطابات الضمان لصالح الوزارات العراقية

  )١,٥٥٣,٨١٩(  صافي التعديل على النقد وما في حكمة في نهاية السنة
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