
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صندوق التنمية للعراق
  )غير المدقق( المرحلي بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية

 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠كما في 
 )غة االنجليزيةلمترجم عن النسخة األصلية بال(

 
 

 



  ارنست و يونغ بغداد 
  محاسبون قانونيون

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

 
  
 

   المراجعة لبيان المقبوضات والمدفوعات المرحليتقرير 
 ولجنة الخبراء الماليين لـصندوق  صندوق التنمية للعراق لالمراقبة للمشورة والدوليالمجلس و العراقية مةإلى الحكو 

  التنمية للعراق
  

  مقدمة 
  

) الـصندوق  (صندوق التنميـة للعـراق   ل) المرحليلمالي ا بيانال (المرفق بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية    راجعنالقد  
 البيـان   و عرضإعداد إن إدارة الصندوق مسؤولة عن . ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠ لغاية و   ٢٠٠٧ كانون الثاني     أول من للفترة
إعـداد التقـارير الماليـة      " الدولي الخاص بالقطاع العـام       ة وإظهاره بصورة عادلة وفقا لمعيار المحاسب       المرحلي المالي

  .مراجعتنا إلىاستنادا  الي المرحليهي التوصل الى نتيجة حول هذا البيان المان مسؤوليتنا ". باستخدام األساس النقدي
  

  نطاق المراجعة 
  

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق  "٢٤١٠وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة مراجعتنا جرت لقـد 
تفسارات بشكل أساسي من  إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باس٠"الحسابات المستقل للمنشأة

  ان نطاق أعمال ٠األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى
المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من 

تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي الحصول على 
  ٠تدقيق حولها

  
علـى هـذا   . هي على أساس المقبوضات والمدفوعات النقديةالمرحلي المرفق   إن سياسة الصندوق لتحضير البيان المالي       
 .ا وليس عند استحقاقها، والمصاريف يتم تسجيلها عند دفعها وليس عند حدوثهااألساس يتم تسجيل اإليرادات عند استالمه

  
 أساس النتيجة المتحفظة

  
 غير الصندوق    بها يحتفظ  التي محاسبيةالسجالت  ال  إن ، المرحلي الماليبيان  ال حول   ٢كما هو مبين في اإليضاح       )١

المرحلـي   بوضـات والمـدفوعات النقديـة     بيـان المق   لدعمكافة المعلومات المطلوبة     ال تشمل    أنها حيث   كاملة
 المـالي بيـان  الإن . ٢٠٠٧ حزيـران  ٣٠ لغايـة  و٢٠٠٧أول كانون الثاني  للفترة من   المتعلقة به   واإليضاحات  

 الشهرية للـصندوق     النقدية  من كشف حساب البنك الرئيسي للمقبوضات والمدفوعات       تجميعهالمرفق تم   المرحلي  
الذي يتم إدارتـه مـن قبـل        ق  ركزي العراقي وكشف الحساب الفرعي للصندو     الذي يتم إدارته من قبل البنك الم      

  الفدرالي في نيويـورك والمعلومـات الماليـة        بنك االحتياطي  لدىالحساب البنكي   وكشف  ة  مريكيالمؤسسات األ 
راءات  إجاتخاذ الرقابة الداخلية، لم يكن عملياً       أنظمةبسبب ضعف   .  وزارة المالية والجهات األخرى    لدى المتوفرة
المرحلـي   المـالي بيـان   ال الـسجالت المحاسـبية علـى        عدم اكتمال الناتج عن   تأثير  ال إضافية لتحديد    مراجعة

 .٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني للفترة من للسنة المنتهية في  به  المتعلقةواإليضاحات
 
كبر من مقبوضـات صـندوق التنميـة        األزء  جال فإن   ، المرحلي الماليبيان  ال حول   ٣كما هو مبين في اإليضاح       )٢

 ولم  العراق لم تكن كافية   في  أنظمة الرقابة الداخلية على صناعة النفط        إن .للعراق هو من مبيعات النفط المصدر     
  المـصدرة  للتأكد من اكتمال مبيعات النفط والمنتجات النفطيـة        مراجعةال عليها ألغراض أعمال     االعتمادنستطع  

 في الـصندوق    يتم إيداع عائداتها   أنيجب   التي،  ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠ لغاية و ٢٠٠٧ الثاني   كانون أول   للفترة من 
 المعلومـات لـم تتـوفر   ،الرقابة الداخليةأنظمة  بسبب ضعف .)٢٠٠٣ (١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن رقم    



  
  
 

  تقرير المراجعة لبيان المقبوضات والمدفوعات المرحلي 
للعراق ولجنة الخبراء المـاليين     المراقبة لصندوق التنمية للعراق      للمشورة و  يالدولالمجلس  ومة العراقية   إلى الحكو 

  )تتمة(لصندوق التنمية للعراق 
  

 وااللتـزام  ة المـصدر والمنتجات النفطية النفط لتأكد من اكتمال مبيعاتلإضافية  مراجعةإجراءات  ب ماقيلل  الكافية
  .)٢٠٠٣ (١٤٨٣قرار مجلس األمن رقم ب

  
 مـن مبيعـات المنتجـات     النقديةمقبوضاتال تم إيداع ، المرحليالماليبيان ال حول ٣ن في اإليضاح  كما هو مبي    )٣

 حزيـران   ٣٠ لغايـة  و ٢٠٠٧ كانون الثاني    أولللفترة من    خالل   أمريكيألف دوالر    ٣٧٥,١٤٧ البالغةالنفطية  
 ١٤٨٣ رقـم  بموجـب قـرار مجلـس األمـن       . )سومو ( تسويق النفط   بشركة ةخاص ة بنكي اتفي حساب  ٢٠٠٧

ـ   حساب يجب إيداعها في المصدرة من مبيعات النفط والمنتجات النفطية  %٩٥فان  ،  )٢٠٠٣( وبنـاء  . صندوقال
 كمـا   النقد ورصيد   ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠ لغاية و ٢٠٠٧ كانون الثاني    أولللفترة من     النقدية  المقبوضات فإنعليه،  

 لغايةوللفترة منذ إنشاء الصندوق      (أمريكير   ألف دوال  ٣٥٦,٣٩٠بقيمة أقل بمبلغ    مدرج   ٢٠٠٧ حزيران ٣٠في  
  ).أمريكي دوالر ألف ١,٣٣٢,١٢٨: ٢٠٠٧ حزيران ٣٠

 
 االحتفـاظ تالف الـسابقة علـى      ئ لم تعمل سلطة اال    ، المرحلي الماليبيان  ال حول   ١٦كما هو مبين في اإليضاح        )٤

ة للفترة منذ إنشاء الـصندوق   مريكيت األ لكافة االلتزامات التعاقدية التي أبرمتها المؤسسا       كاملة بسجالت محاسبية 
إضافية  مراجعة بإجراءات نتمكن من القيام  ، لم   ةالرقابة الداخلي  أنظمةبسبب ضعف    .٢٠٠٤ حزيران   ٢٨ لغايةو
 .٢٠٠٧ حزيران ٣٠ كما في  القائمة التعاقديةااللتزاماترصيد تأكد من اكتمال ودقة لل

 
للفتـرة   خالل الضمانخطابات ل  النقديةمدفوعاتالفإن ،  المرحلي ماليالبيان  ال حول   ٨كما هو مبين في اإليضاح        )٥

 أمريكي ألف دوالر    ٥٩٤,٥٧٦ مبلغ تتضمن مدفوعات ب   ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠ لغاية و ٢٠٠٧ كانون الثاني    أولمن  
 بالمقابـل .  الصندوقلم تكن مغطاة منالتي و ذات تمويل ذاتيعراقية  مؤسسات حكومية    لصالح   عتمادلخطابات ا 

لتمويل مـدفوعات   المؤسسات  من تلك    أمريكيألف دوالر    ٩٠٩,٩٥٦ بمبلغ دفعات مقدمة    مت وزارة المالية  استل
 ولم يتم تحويلها إلى     البنك المركزي العراقي   ة لدى وزارة المالي  ات في حساب  اتم إيداعه والتي   االعتماديةخطاباتها  

الـصندوق    من  النقدية مجموع المدفوعات ن  افلذلك  . الصندوق لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك       حساب
 ورصـيد النقـد   ٢٠٠٧ حزيـران  ٣٠ لغاية و٢٠٠٧ كانون الثاني   أولالفترة من   خالل   إضافيةمدفوعات  تشمل  

 ٢٠٠٥ تموز   أولللفترة من    (٢٠٠٧ حزيران ٣٠ في   كما أمريكيألف دوالر    ٥٩٤,٥٧٦ بمبلغ   مدرج بقيمة اقل  
 .)لف دوالر أمريكيأ ١,١٨٩,٤٠٤: ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغايةو

  
  النتيجة المتحفظة 

 
بيان   تجعلنا نعتقد بأنتسترع انتباهنا أية أمورلم   المبينة في الفقرات السابقة،باستثناء تأثير األمور، بناء على مراحعتنا 

عيار المحاسبي وفقا للمالجوهرية  من كافة النواحي لم يتم اعداده المقبوضات والمدفوعات النقدية لصندوق التنمية للعراق
  ".إعداد التقارير المالية باستخدام األساس النقدي"الدولي الخاص بالقطاع العام 







  صندوق تنمية العراق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المرحلي
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 

  
٦ 

  وقالصندمعلومات عن  .١
  

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

  
ة وتم االعتراف مريكي من قبل الواليات المتحدة األ٢٠٠٣ أيار  خالل شهر)الصندوق (صندوق التنمية للعراقتم تأسيس 

شراف لقد منحت الصالحية لإل. )٢٠٠٣ (١٤٨٣ رقم )مجلس األمن( منمجلس األ -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 بتاريخ سلطة 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  صندوق التنمية للعراقل للمشورة والمراقبة الدوليلقد تم تعيين المجلس 

على الصندوق ويهدف إلى  إن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة هو جهة التدقيق المشرفة.  الالحقةوالقرارات، )٢٠٠٣(
واردات لتأكد من استخدام ، ل)٢٠٠٣( ١٤٨٣ورقم ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦ أهداف قرارات مجلس األمن رقم التأكد من تحقيق

 على الصندوق القائمةذلك تسديد االلتزامات  بناء على الموازنة التقديرية للعراق، ويشمل شفافالصندوق بشكل عادل و
 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 يتكون الصندوق من حسابات مصرفية 
 بنك االحتياطيلدى  تم إنشاء حساب فرعي للصندوق ٢٠٠٤ خالل عام . نيابة عن وزارة الماليةالمركزي العراقي

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

ة مريكي تشمل المؤسسات األ.٢٠٠٦ كانون األول ٣١في  انتهتة للحساب الفرعي مريكيإن إدارة المؤسسات األ. ٢٠٠٤
ع والتعاقد، مكتب اإلدارة وإعادة إعمار العراق، ، مكتب المشاريافغانستان / العراق–القيادة المشتركة للتعاقد كل من 

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

  
، مبيعات النفطصادرات   جميع المقبوضات من إيداع أن يتم، يجب)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  الاألموال نا  ذلك إلىةباإلضاف.  التابعة للنظام العراقي السابق إلى الصندوقاألخرى المالية الموجوداتو

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

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

قليل التوتر في العراق، تغطية  االقتصادي واالستمرار في تواإلصالحللعراقيين، وإعادة إعمار البنية التحتية للعراق 
  . مصلحة الشعب العراقي التي تصب فيخرىاألغراض األ الشؤون العراقية المدنية وإدارةتكاليف 

  



  لعراقلتنمية الصندوق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  يإيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المرحل
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 

  
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 ات النفطية والغاز الطبيعي في المنتج

 ١٤٨٣رقم   من قرار مجلس األمن١٢تمديد اإلجراءات المشار إليها في الفقرة و .)٢٠٠٣ (١٤٨٣قرار مجلس األمن 
 راقبة الصندوق من قبل المجلس الدولي للمشورةلم) 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
  .٢٠٠٧ حزيران ١٥بتاريخ ال يتجاوز 

  
 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  لجنة الخبراء الماليين رئيس ديوان الرقابة المالية يرأس.٢٠٠٧ كانون األول ٣١

 نيسان ١ه بتاريخ  اصدر رئيس لجنة الخبراء الماليين قرار.الماليين مسؤوله بشكل مباشر أمام مجلس الوزراءالخبراء 
المجلس الدولي عمل  مع متواز حيث ستعمل اللجنة بشكل ،بإعمالهاالبدء ن عالواجنة ل أسماء أعضاء ال يتضمن٢٠٠٧

  .للمشورة والمراقبة
  
  ت النقدية المرحلي والسياسات المحاسبيةأساس إعداد بيان المقبوضات والمدفوعا .٢
  

   المرحليبيان المقبوضات والمدفوعات النقدية دأساس إعدا
  

 الخاص الدولي وفقاً لمعيار المحاسبة ) المرحليالبيان المالي(المرحلي  بيان المقبوضات والمدفوعات النقديةتم إعداد 
 الثانيكانون  في الدوليالصادر من قبل إتحاد المحاسبين "  النقدياألساس باستخدامالمالية  التقاريرإعداد "بالقطاع العام 

٢٠٠٣.  
  

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

  السياسات المحاسبية
  

غير  ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغاية و٢٠٠٧ أول كانون الثانيللفترة من لصندوق حتفظ بها ايالتي محاسبية السجالت ال إن
 من كشف حساب البنك الرئيسي للمقبوضات والمدفوعات  للصندوقبيان المقبوضات والمدفوعات النقديةتم تجميع  .كاملة

الشهرية للصندوق والذي يتم إدارته من قبل البنك المركزي العراقي وكشف الحساب الفرعي للصندوق الذي يتم النقدية 
 الفدرالي في نيويورك والمعلومات بنك االحتياطي لدى الحسابات البنكية وكشفة مريكي المؤسسات األإدارته من قبل

 . المالية المتوفرة لدى وزارة المالية والجهات األخرى
 

، على للمشورة والمراقبة الدولي للصندوق من قبل الحكومة العراقية والمجلس ةالتقارير الماليتم تحديد فترة إصدار 
 من  كانون األول٣١ لغاية تموز وأول حزيران ومن تاريخ ٣٠ لغاية وأول كانون الثانينصف سنوي، من تاريخ أساس 
 الفترة المالية للصندوق ليتم اصدار البيان المالي للصندوق بشكل سنوي حيث تبدأ غييرت ٢٠٠٦تم خالل عام  .كل عام

   . كانون األول من كل عام٣١ و تنتهي في أول كانون الثانيالسنة المالية للصندوق في 
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٨ 

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

المنتهية  لسنةفي آخر بيانات مالية مدققة للصندوق لي تم إتباعها  نفسها التهي الفترةإن السياسات المحاسبية المتبعة خالل 
إيداعات من يستفيد  الصندوق كان ٢٠٠٥ حزيران ٣٠المنتهية في الستة أشهر خالل . ٢٠٠٦ كانون األول ٣١في 

 عن المقبوضات والمدفوعاتلقد تم تسجيل . لمدفوعات بالنيابة عنهامقابل اوالجهات الحكومية األخرى الوزارات العراقية 
هذه اإليداعات انتهت . صافيبالبيان المقبوضات والمدفوعات طريق الحسابات المصرفية المدارة من قبل الصندوق في 

  .٢٠٠٥خالل شهر نيسان  اوتم إغالق الحساب البنكي الخاص به
  

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

  .اثباتها ضمن حسابات الصندوق فإنه ال يتم غير 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 النقدي وما في حكمة النقد

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

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

  .الفترةخالل 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

 ماليبيان الال 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. الت الصندوق سجيتم اثباته فيوال  لصندوقل  من الحسابات التابعةال يعتبرالنفط  مبيعات تحصيل إن حساب
  .للصندوقالمرحلي  الماليبيان ال في تسجيلها تم قد صادرات النفط مبيعات المبالغ المحصلة من من فقط% ٩٥
  
 في إيداع التحصيالت يتم حيث ضمان خطابات من خالل النفط صادرات  مبيعاتعن المستحقة الدفعات تحصيل يتم

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

  :كما يلي  خالل الفترة هي مبيعات النفطتحصيلالمودعة في حساب  والمقبوضات  المصدرالنفطمبيعات إن 
 
 أول كانون الثاني  

  لغايةو
  حزيران ٣٠

٢٠٠٧  

  
  لغاية وأول كانون الثاني

  حزيران ٣٠
٢٠٠٦  

  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
     

 ١٤،٨٢٧،١٦٠  ١٥،٣٩٢،٣١٣   خالل الفترة المصدرع مبیعات النفطمجمو
      :ينزل

 (١٣،٣٢٣)   (٨،٥٠٢)  الغرامات المخصومة من فواتير المبيعات
التحصيالت المودعة في حساب تحصيل مبيعات النفط بعد نهاية 

  الفترة
  

(٢،٩١٤،٥٥٨)   
  

(٣،٠٧١،٤٦٦) 
 (١٠،٨٨٦)   -  *مبلغ محجوز بقرار محكمة روما 

     :يضاف
النقد المودع في حساب تحصيل مبيعات النفط خالل الفترة عن 

 ٢،٠٧١،٥٣١  مبيعات الفترة السابقة 
  
  

 
١،٤٩٩،٣٥١ 

 ١٨٩   ٢٥٨  فوائد التحويالت المصرفية المتأخرة
 ١٣،٢٣١،٠٢٥  ١٤،٥٤١،٠٤٢  الفترة تحصيل مبيعات النفط خالل المقبوضات المودعة في حساب

 (٦٦١،٥٥١)   (٧٢٧،٠٥٣)  %)٥(إلى صندوق التعويضات المبالغ المحولة  
 ١٢،٥٦٩،٤٧٤   ١٣،٨١٣،٩٨٩  %)٩٥(صافي المبالغ المودعة في الصندوق خالل الفترة 
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١٠ 

  )ةتتم (مبيعات النفط المصدر  .٣
  

  نتيجة لقضية ضد وزارة التخطيط٢٠٠٦ آذار ٢٣بتاريخ ايطاليا  –المبلغ بقرار من قبل محكمة روما هذا جز تم ح* 
  .)٢٠٠٣ (١٤٨٣ ال يتماشى مع قرار مجلس األمن رقم  حجزهإنتعتقد  الحكومة العراقية تتابع تحصيل المبلغ و.لعراقيةا
  

 لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني الفترة من خالل  المصدرة النفطية المنتجات مبيعات من مستلمةال إن صافي المقبوضات
 :٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغايةو إنشاء الصندوق منذ فترةلل(ي  دوالر أمريك ألف٣٧٥,١٤٧ بلغت ٢٠٠٧ حزيران ٣٠

 ضمن اثباتها يتم ولم النفط مبيعات تحصيل حساب فيإيداع هذه المقبوضات لم يتم  .)ألف دوالر أمريكي ١,٤٠٢,٢٤٠
 .)سومو( بشركة تسويق النفط خاصة مصرفية حسابات في المبالغ هذه إيداع تمي للصندوق، حيثالمرحلي  الماليبيان ال

 سومو(شركة تسويق النفط  مسجلة من قبل  هي من مبيعات المنتجات النفطية المصدرة كما المبلغ المقبوضعلىبناء( ،
 في حساب تحصيل إيداعهاتم ي التي لم المتحدة لألمم صندوق التنمية للعراق وصندوق التعويضات إلىالدفعات فان 

 دوالر أمريكي ألف ٣٥٦,٣٩٠مبلغ ب تقدر ٢٠٠٧حزيران  ٣٠ لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني للفترة من  مبيعات النفط
 ألف ١,٣٣٢,١٢٨: ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغايةللفترة منذ إنشاء الصندوق و( على التوالي أمريكي دوالر ألف ١٨,٧٥٧و

  ). على التواليأمريكي دوالر ألف ٧٠,١١٢ وأمريكيدوالر 
  

تشمل .  النفطيةمنتجاتالالنفط و لتصدير  مع الحكومة السوريةمقايضة عملياتبالتعاقد ل) سومو(قامت شركة تسويق النفط 
 مقابل الخام النفط الخفيف، وتصدير النفط منتجات مقابل الوقود زيت تصدير على شكل رئيسيب المقايضة عمليات
للفترة من  ،) سومو(شركة تسويق النفط  حسب سجالت المقايضة عمليات قيمة بلغت. الخفيف النفط ومنتجات الكهرباء

للفترة منذ إنشاء الصندوق  (أمريكي دوالر ألف ١١٠,٨٢٨ مبلغ ٢٠٠٧حزيران  ٣٠ لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني 
 هاليتسجيتم  ال فإنه نقدية، ليست العمليات بما أن هذه). أمريكي دوالر ألف ٩٢٦,٠٣٥ مبلغ: ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغايةو

 إلىالدفعات فان  مسجلة من قبل سومو،  هي كماعمليات المقايضةقيمة   علىبناء .للصندوقالمرحلي  الماليبيان ال في
أول كانون الثاني للفترة من   في حساب تحصيل مبيعات النفطإيداعها فيما لو تم  المتحدةلألمم وق التعويضاتدصن

 ٣٠ لغايةق وللفترة منذ إنشاء الصندو( أمريكي دوالر ألف ٥,٥٤١ مبلغب تقدر ٢٠٠٧حزيران  ٣٠ لغاية و٢٠٠٧
  ).أمريكي دوالر ألف ٤٦,٣٠٢: ٢٠٠٧ حزيران

 
 أن وذلك للتأكد من  واالستخراجالمتري في نقاط التحميلوالقياس لتحميل او للتشغيلكامل نظام وزارة النفط ليس لدى 

 كامل بشكل المتري فعال للقياس نظام بغياب. كافة المبيعات المصدرة من النفط ومنتجات النفط تم تسجيلها بشكل كامل
 المصدرة،  النفطيةمنتجاتالو النفط كميات كافة حجم يمكن تحديد ال الخطوط النفطية، ألنابيب التخريب أعمال وباستمرار

  . وحساب الصندوقالنفط  مبيعاتتحصيل حساب في عائداتها إيداع يجب والتي
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١١ 

  المجمدة خارج العراقالموجوداتمن مقبوضات  .٤
 

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

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

   .أخرى
  

  : خارج العراق  المجمدةالموجوداتالصندوق من حساب في  المودعة المبالغ يلي فيما
 

  يةلغا وأول كانون الثاني  
  ٢٠٠٧حزيران  ٣٠

  لغاية وأول كانون الثاني  
  ٢٠٠٦ حزيران ٣٠

  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
 -   ٣٢٢  المملكة المتحدة

 -   ١٤  سويسرا
 -   ٧  السويد

 ١،٣٤٩   -  الواليات المتحدة األمريكية
 ٧،٩٨٢   -  لوكسمبورج

 ٦٧   -  لبنان
 ٧٥   ٨٣١  أخرى

  ٩،٤٧٣   ١،١٧٤ 
  
 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  أيةأو التحكيم ،القضاء حكم تحت تكون قد الموجودات هذه بعض ألن الصندوق، إلى تحول سوف

  
والفترة السابقة  ٢٠٠٧الصندوق خالل عام   والتي تم إيداعها في حساباألجنبية الدول لدىإن بعض المبالغ المجمدة 

 طلب ٢٠٠٥ تشرين الثاني ٢٢بتاريخ .  أخرى حكوميةتعود ملكيتها إلى البنك المركزي العراقي ومؤسسات عراقية
 البنك المركزي العراقيب الخاصة الترتيبات الالزمة إلعادة المبالغبمجلس 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 ،لبيان الماليهذا ا تاريخ لغاية .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
 هذه مبلغمعلومات كافية لتحديد وجد تال  . دون أن يتم تحويلها إلى حساب الصندوقيهامباشرة من قبل حاجزالعراقي 

  .التحويالت
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١٢ 

  
  مقبوضةفوائد  .٥
  

  :يتكون هذا المبلغ مما يلي
  لغاية وأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٧  حزيران٣٠
  لغاية وأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٦ حزيران ٣٠
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٨٦،٤٣٦   ٩٩،٠٣٤  ة إعادة الشراء الليلية اتفاقي
 ٥١،٦٢٣   ١٤٣،٣٢٨  سندات الخزينة األمريكية
 ٣٤،٠٠٩   ٦٦،٥٠٢   الضمانتأمينات نقدية لخطابات 

  ١٧٢،٠٦٨  ٣٠٨،٨٦٤ 
  
 مقبوضات أخرى .٦
  

  :يتكون هذا المبلغ مما يلي
   ولغايةأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٧  حزيران٣٠
  لغاية وأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٦زيران ح ٣٠
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ١٩٠،٤٧٧   ٥٤٩،٨٢٣ الضمانتأمينات نقدية مسترجعة من خطابات 
 ١٠٨   -  تحويالت من البنك المركزي العراقي

 ٤،٤٩٠   ١٨،٤٠٦  أخرى
  ١٩٥،٠٧٥   ٥٦٨،٢٢٩ 

  
  وزارة الماليةإلى التحويالت  .٧
  

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

  
  المحولالنقدن يبين أ، ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني للفترة من للصندوق المرحلي البيان المالي إن 

راقي ـ البنك المركزي العلدى لحساب وزارة المالية  في نيويورك الفدراليبنك االحتياطي لدىالصندوق حساب من 
 ألف دوالر ٥,٩٠٠,٠٠٠: ٢٠٠٦ حزيران ٣٠ لغاية و٢٠٠٦ أول كانون الثاني (أمريكي ألف دوالر ٨,٩٠٠,٠٠٠ غـلب

بناء . إلى الوزارات المعنية قبل أن يتم تحويل المبالغ المالي للصندوق بيانالفي  مباشرة كمدفوعات ا تم تسجيله)أمريكي
 من وزارة المالية إلى الوزارات العراقية والمؤسسات التابعة لها ةلغ المحولاالمب إجماليعلى سجالت وزارة المالية إن 

ألف دوالر  ١٢،٩٥٣،٢٩٢ تغ بل٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني الفترة من  كردستان خالل وإقليم
  .) ألف دوالر أمريكي٦,٨٤٠,٠٠٤: ٢٠٠٦ حزيران ٣٠ لغايةو ٢٠٠٦ أول كانون الثاني (أمريكي
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١٣ 

 
   لصالح الوزارات العراقيةالضمانخطابات  .٨
  

 والمؤسسات العراقية ودفع مبلغ تللوزارا الضمان المصرف العراقي للتجارة إلصدار خطابات تاعتمدإن وزارة المالية 
  بنك حسابات المصرف العراقي للتجارة لدى إلى في نيويورك الفدراليبنك االحتياطي لدى من حساب الصندوق مانالض

)JP Morgan Chase(بنك و )Citibank, N. A.(. على موازنة الوزارة العراقية أو الضمان يتم تحميل قيمة خطابات 
  .زاراتالوويتم إدارة تلك العقود من قبل هذه المؤسسات الحكومية 

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

 مبلغ إظهارلم يتم . الضمانشروط خطابات ل وفقاًاستالم البضاعة أو تقديم الخدمة وذلك تأييداً بالعراقية  اتالوزار
 ةمحجوزالتأمينات  ن هذهالا وال يستطيع التحكم بهالن الصندوق ذلك  وة الصندوق النقديأرصدةضمن قدية ـالتأمينات الن

 مبينة في الضمانبخطابات  الخاصة التأمينات النقديةإن الفوائد المستلمة على .  للموردينالضمانخطابات مبالغ لدفع 
  .٥اإليضاح 

  
  : كما يليهيالعراقية   لصالح الوزاراتالضمانإن مدفوعات خطابات 

   ولغايةن الثانيأول كانو  
  ٢٠٠٧  حزيران٣٠

  لغاية وأول كانون الثاني  
  ٢٠٠٦حزيران  ٣٠

  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
 ٢،٢٤٦،٣١٥  ١،٣٩٨،٨٩٣ وزارة النفط

 ١،٤٠٩،٣١٥  ٧٥٧،٩٠٧  وزارة التجارة
 ٣٦٥،١٩٠  ٣٤٥،٨٧٤  وزارة الكهرباء
 ١٦٨،٣٥٥  ٢٨١،٦٥٨  وزارة الصحة

 ٢٢٢،١١٦  ٢٦١،٥٥٩  األشغال العامةوزارة البلديات و
 -  ١٧٦،٣١٩  الداخليةوزارة 
 -  ١٥٣،١٣٦  الدفاعوزارة 

 ٥٧،٢٤٦  ٤٦،١٩٨  وزارة الموارد المائية
 ١٠،٩٢١  ٤٥،٠٢٩  وزارة االتصاالت

 ١٠،٧٥٦  ٢٩،٥٤٥  الصناعة والمعادنوزارة 
 ٦٤،٠٧٧  ١٨،٦٤٥  نقلوزارة ال
 ٦،٧٨٢  ٩،٩٦٧  زراعةوزارة ال

 ١،٨٤٣  ٧١٣  اإلسكان واألعمارة وزار
 ٣٤،٣٠٢   -  ماليةوزارة ال
 ٩١٩   -  عدلوزارة ال

 ٢  -  أخرى
  ٤،٥٩٨،١٣٩  ٣،٥٢٥،٤٤٣ 
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١٤ 

  
  )ةتتم ( لصالح الوزارات العراقيةالضمانخطابات   .٨
  

غطاة من  أعاله دفعات خطابات اعتماد لمؤسسات حكومية ذات تمويل ذاتي والتي لم تكن مالضمانتشمل دفعات خطابات 
 ألف ١,١٨٩,٤٠٤: ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغاية ٢٠٠٥ تموز أول( ألف دوالر أمريكي ٥٩٤,٥٧٦الصندوق بمبلغ قبل 

 ألف دوالر أمريكي ٩٠٩,٩٥٦مبلغ ببالمقابل استلمت وزارة المالية دفعات مقدمة من هذه المؤسسات ). دوالر أمريكي
الضمان الممولة لتمويل قيمة خطابات ) ف دوالر أمريكي أل١,٥٠٤,٧٨٤: ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغاية و٢٠٠٥ تموز أول(

 وإنما تم إيداعها في  في نيويورك ولم يتم إيداعها في حساب الصندوق لدى بنك االحتياطي الفدراليذاتياً لتلك المؤسسات
  .٢٠٠٧ران  حزي٣٠ لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني فترة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي خالل ال

  
مصافي  صيانة وتطوير إلى العراق، يةالنفطالمنتجات الستيراد هي وزارة النفط، لحساب  المفتوحة الضمانإن خطابات 

لقمح، ا الستيرادوزارة التجارة ل الضمانخطابات  ، لعملية تصنيع النفطةكيميائي مواد واستيراد قطع غيار استيرادالنفط، 
وزارة الزراعة ل الضمان خطابات ،الشعب العراقي  التي يتم توزيعها علىاألخرى اسيةاألسالمواد  والمواد الغذائية

 اإلسعافوزارة الصحة الستيراد سيارات ل الضمان خطابات ، المخصبات الزراعية ومواد زراعية أخرىدالستيرا
شراء مولدات  الطاقة، أجهزة ربيناتوتوزارة الكهرباء لشراء وتصليح ل الضمان خطابات ،والمواد واألجهزة الطبية

سيارات ومعدات مع قطع لشراء  عن وزارة البلديات واإلشغال العامة الضمانخطابات و الطاقة وخطوط تحويل الطاقة
  .غيارها

  
  
  ةمريكيالعقود المدارة من قبل المؤسسات األ .٩
  
 التي قبل السلطة من المبرمة والقائمة العقود إلدارة العراقية الحكومة من محدودة صالحية ةمريكياأل المؤسسات منح تم

  .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ بتاريخ انتهت الصالحية هذه. ٢٠٠٤ حزيران ٢٨تاريخ  بعد دفعات تتطلب
  

 االلتزامات لتمويلة مريكيللمؤسسات األ الفرعي  للحسابأمريكي دوالر ألف ٢,٨٠٠,٠٠٠ تحويل تم ،٢٠٠٤  عامخالل
  .سلطة االئتالف المؤقتة قبل من المبرمة
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١٥ 

  )ةتتم(العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية     .٩
  

  : كما يليهي  العراقيةلصالح الوزارات ةمريكيلعقود المدارة من قبل المؤسسات األل الدفعاتان 
  
   ولغايةأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٧  حزيران٣٠
  لغاية وأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٦حزيران  ٣٠
  يألف دوالر أمريك    ألف دوالر أمريكي  

 -  ٣٢،٨٤١  تطوير المحافظات
 ٤٠،٤٣٥  ٤،٠٧٨ داخليةوزارة ال

 -  ١،٩٧٩  بلدية بغداد
 -  ٧٧٨  بلديات واألشغال العامةوزارة ال
 -  ١٠٠  تربيةوزارة ال
 ٦٥،٩٦٩  -  نفطوزارة ال
 ١٣،٠٥٥  -  األمن الوطني والدفاعوزارة 

 ٩،٤٠٠  -  وزارة النقل
 ٥،١١٠  -  وزارة الكهرباء

 ٥٣٥   -   العدلوزارة
 ١٠   -  ماليةوزارة ال

 ٦،١٣٠   ١،٥٣٧  أخرى
  ١٤٠،٦٤٤  ٤١،٣١٣ 
 

   عراقلل الخارجية ديونالسداد     .١٠

  
   ولغايةأول كانون الثاني

  ٢٠٠٧  حزيران٣٠
  لغاية وأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٦حزيران  ٣٠
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٣٢٤،٢٨٥  - *ستي بنك 
 -  ٨٠،٨٩٨  **عة لبنك جي بي مورجن فائدة مدفو

 ٢٨،٧٠١  ٣٠،٢٨٢  ***البنك اإلسالمي للتنمية 
  ٣٥٢،٩٨٦  ١١١،١٨٠ 

  
 النظام العراقي السابق والتي يتم تسويتها بناء لتي تخصيمثل هذا البند المدفوعات لتسديد ديون العراق الخارجية وا* 

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

للديون التي تم تسويتها  ديد ليصبح وكيل التس).Citibank, N. A(بنك  مع اتفقت الحكومة العراقية ،٢٠٠٥خالل عام 
  .ة العراق الخارجييوند وية تسمشروع من خالل
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١٦ 

 
  )ةتتم( عراقللالخارجية  ديونالسداد   .١٠
    

) Citigroup Global Markets Inc(ي مع ـ وزارة المالية والبنك المركزي العراق، اتفقت٢٠٠٥ خالل عام **
ديون ية  مشروع تسوالتي تم تسويتها من خالل هيكلة الديون إلعادةدارة مشتركة كإ) .JP Morgan Securities Inc(و

  ).عرض مبادلة الدين (أمريكي ألف دوالر ٣٥,٠٠٠ مستحقاتهم عن  تزيدالتيو للدائنين التجاريين العراق الخارجية
  

لتمويل تسديدات  دين أدواتإلصدار ) JP Morgan Chase(بنك مع الحكومة العراقية ، اتفقت ٢٠٠٦خالل عام 
 بمعدل  دوالر أمريكيألف ٣,٥٠٠,٠٠٠بمبلغ ال يتجاوز لدين الة مطالبات الدائنين التي تم تسويتها من خالل عرض مباد

 ألف دوالر ٢,٧٨٩,٥٩٣ المصدرة الدينإجمالي   بلغ،٢٠٠٦ األول كانون ٣١كما في . %٥,٨ ثابت  سنويفائدة
 على دفعات نصف )JP Morgan Chase( بنك إلى سوف يتم تسديدها من قبل الحكومة العراقية أدوات الدين. أمريكي

  .٢٠٢٨ كانون األول ١٥ في األخيروالقسط  ٢٠٢٠ تموز ١٥ية تبدأ في سنو
  

 بموجب .)البنك ( للتنميةاإلسالمي تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق والبنك ،٢٠٠٥ تموز ١٨بتاريخ  ***
 دينار ألف ١٠٦,٣٣٠  تسوية إجمالي الرصيد المستحق على الحكومة العراقية لصالح البنك بمبلغ يتم، هذهمذكرة التفاهم

، تم دفعها خالل )أمريكي دوالر ألف ٣٨,١٢١ما يعادل  (إسالمي دينار ألف ٢٦,٣٣٠إن الدفعة األولي بمبلغ . إسالمي
 ٢٠٠٦ آذار ٣١ في األول نصف سنوية متساوية يستحق القسط أقساط أربعةدفع على يالرصيد المتبقي و ٢٠٠٥عام 

  .٢٠٠٧ أيلول ٣٠والقسط األخير في 
  

  مدفوعات أخرى    .١١

  
   ولغايةأول كانون الثاني

  ٢٠٠٧  حزيران٣٠
  لغاية وأول كانون الثاني  

  ٢٠٠٦حزيران  ٣٠
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٨٤٢  ١٧٢،٥١٨  بلدية بغداد
 ١،٣٥٠  ٢،٦٢٧  خدمات واستشارات لوزارة المالية

 ١٢،٠١٤  ٤٧١  المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 
 ٤٦،٠٠٠  -  *مؤسسة العربية لضمان االستثمار ال

 ٢،٧٠٤  -  شبكة اإلعالم العراقية
 ٢٦  -  العضوية في أوبك

 ٢٨٠  ٤،٨١٦  عقود مختلفة
  ٦٣،٢١٦  ١٨٠،٤٣٢ 
  

جزء من إجمالي المبلغ كديون على الحكومة العراقية للمؤسسة العربية لضمان االستثمار  لتسوية غالمبلدفع هذا تم * 
خالل شهر كانون مع وزارة المالية  الموقعة بناء على االتفاقية أمريكي دوالر ألف ١٢٠,٩٨٣للمؤسسة والبالغ المستحق 

 يتم أن إلى  في حساباتها عالقةكسلفه أمريكي دوالر ألف ٤٦,٠٠٠وزارة المالية المبلغ المدفوع سجلت . ٢٠٠٥األول 
  . والمصادقة عليهاالدفعةهذه  منق التحق
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١٧ 

  
  وما في حكمهالنقد     .١٢

 
  :النقد وما في حكمه يشمل ما يلي

  ٢٠٠٦ حزيران ٣٠    ٢٠٠٧ حزيران ٣٠  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

       : في نيويوركأرصدة لدى بنك االحتياطي الفدرالي
 ٦،١٨٦،١٠٠   ٣،٤٤٨،٩٠٠  اتفاقية إعادة الشراء الليلية

 ٣٤٦   ٥٤  حسابات تشغيلية
  ٦،١٨٦،٤٤٦   ٣،٤٤٨،٩٥٤ 

 ٣٢،٤٨٥   ٢٤،٤٥٥  يكيةالنقد في الصندوق لدى المؤسسات األمر
  ٦،٢١٨،٩٣١   ٣،٤٧٣،٤٠٩ 
  

  :كما يلي  هي في نيويورك الفدراليبنك االحتياطي لدى  الصندوق النقد قيحساباتتفاصيل إن 
  
  ٢٠٠٦ حزيران ٣٠   ٢٠٠٧ حزيران ٣٠  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

 ٥،٤٧٤،٧٨٦   ٢،٩١٨،٠١٦  الصندوق / عراقيالبنك المركزي ال
 ٦٧٤،٤٣٠   ٥٣٠،٩٣٨   المؤسسات األمريكية–فرعي الحساب ال

 ٣٧،٢٣٠   -  أخرى
  ٦،١٨٦،٤٤٦   ٣،٤٤٨،٩٥٤ 
  
  

  سندات الخزينة    .١٣
  

  ٢٠٠٦ حزيران ٣٠    ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ 
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
     

 ٢،٠٠٢،٠٠٠   ٥،٦٤٠،٠٠٠  القيمة االسمية
 (٤٧،١٣٩)   (١٢٣،٨٥٧)  خصم غير مطفأ

 ١،٩٥٤،٨٦١   ٥،٥١٦،١٤٣  تكلفة سندات الخزينة
  
حتفاظ االوها ئعلى شرا  الفدرالي في نيويورك ويعمل بنك االحتياطيةمريكي الخزينة األ قبلمنسندات الخزينة  تم إصداري

خصم ويتم شرائها ب . أشهر٦ إلى ٣ وح ما بينتترا 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 
  .٥يضاح إمبينة في  التي استحقتالسندات  منإن الفوائد المقبوضة .  تاريخ استحقاقهالغايةلالحتفاظ بهذه السندات 
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١٨ 

  
 برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء    .١٤

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

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

  
 قد في نهايةلتزامات والنن االفإ ،(ESCROW) الغذاء مقابل النفط برنامجبحساب  المتعلق المتحدة األمم وفقاً لكتاب تأييد

  : كما يليهيالفترة 
  ٢٠٠٦كانون األول ٣١    ٢٠٠٧ حزيران ٣٠  
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  

     )UNMOVIC(تشمل 
 ١,٢٢٠,٤٠١   ١،٢٦٦،٢٦٩  )ESCROW(إجمالي النقد لدى األمم المتحدة 

 ٩١٥,٦٥٤   ٧١١،١١٤  الضمانالتزامات خطابات 
 ٥,٦٠٦   ٦،٢٠٧  التزامات مصاريف أخرى

  
   )UNMOVIC(ال تشمل 

    

 ٢٠٤,٠٣٧   ٢٠٢،٧٢٥  احتياطي تشغيلي
  ٤١,٤٥٦   ٢٩٢،٦١٦  الفائض المتراكم

  ٢٤٥,٤٩٣    ٤٩٥،٣٤١  االحتياطي والفائض المتراكم
 ٦٦,٤٣٠   ٦١،٠٦٣  )UNMOVIC(الرصيد المتبقي لدى 

  
 دوالر   ألف٤٥٤،٩٤٩ ، البالغة٢٠٠٧  حزيران٣٠  تاريخالمنتهية قبل الضمان على خطابات االلتزاماتلم يتم إلغاء 

 إشعارات استالم بضائع  أو من البنك المركزي العراقي دفعات موقوفة بطلب أووثائقالاختالف في وجود  بسبب أمريكي
واتير المتبقية سيتم تحويلها إلى الفإن المبالغ المتبقية من هذه األرصدة بعد تسوية . عقود منفذة بشكل جزئي وأمعلقة 

  .لصندوقحساب ا
  

 ألف دوالر أمريكي مقابل الكلفة التقديرية لتصفية ٣٥،٩٥٩وفقاً لكتاب تأييد األمم المتحدة، فقد تم تخصيص مبلغ 
UNMOVIC و تتضمن هذه التكاليف تسديد الديون المستحقة للحكومة األلمانية و تكاليف الفهرسة و تكاليف متعلقة ، 

 ألف دوالر أمريكي إلى حساب الصندوق ٢٥،١٠٤ بتحويل مبلغ ٢٠٠٧ أيلول ٢٨قامت األمم المتحدة بتاريخ . بالموظفين
  .UNMOVICمن الفائض المتراكم في حساب 

  
  

  األطراف ذات العالقةمعامالت 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 لجمهورية ورئيسا رئيس
  .العالقةات ذ طراف ألصندوقللمشورة والمراقبة ل الدولي المجلس وأعضاء ةمريكياأل بالمؤسسات األساسيين المسؤولين
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١٩ 

  )تتمة  (األطراف ذات العالقةمعامالت مع .   ١٥
  

 العراقية والمصرف العراقي للتجارة، مذكورة في توالوزارا ووزارة المالية  العراقيلمعامالت مع البنك المركزيجميع ا
   ذات عالقة أطرافاإليضاحات المختلفة للبيان المالي وهي تعتبر معامالت مع 

 أتعاب أية على ة للصندوقالرئيسي واإلدارة للمشورة والمراقبة الدولي والمجلس ةمريكياأل المؤسسات من كل تحصل لم
  .٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغاية و٢٠٠٧أول كانون الثاني الفترة من الصندوق خالل  من مباشرة أجور أو
  

 ارتباطات والتزامات محتملة    .١٦
  

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

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

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

وفقا   القائمةااللتزامات التعاقديةرصيد  .٢٠٠٤ حزيران ٢٨ لغايةذ إنشاء الصندوق والمؤسسات األمريكية للفترة من
 انتهت فترة إدارة. ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ كما في أمريكي دوالر ألف ١٤٩,٢٩٩ بلغ ةمريكيلسجالت المؤسسات األ

  .٢٠٠٦ األول كانون ٣١ بتاريخ الحساب الفرعي للصندوق إلدارةة مريكيالمؤسسات األ
  

للعقود المبرمة من األخرى والوثائق المؤيدة  ملفاتالبتسليم  ٢٠٠٦ األول كانون ١٠بتاريخ لمؤسسات األمريكية قامت ا
 ٢٥رخة في رسالة ديوان الرقابة المالية المؤ بموجب.  ديوان الرقابة الماليةإلى ةمريكياألالمؤسسات و  السابقةلسلطةاقبل 

 كافة بتدقيقديوان ال  مما سوف يلزم،وتشريعية مخالفات مالية وجودبة مريكيالمؤسسات األ  تم إبالغ،٢٠٠٧شباط 
العراقية نتيجة أي  الخزينةبالحق تعويض عن أي ضرر مالي بال ةببالمطال ها بحق اإلدارات العراقية تحتفظ وعليه،عقودال

  .مالي جراء تنفيذ المؤسسات األمريكية لهذه العقود تصرف إداري أو
  
  

  القضايا    .١٧
  
يا في عدة دول على الحكومة العراقية وذلك عن مبالغ قديمة مستحقة على الوزارات العراقية والمؤسسات وجد قضات

  .الحكومية العراقية األخرى
  

  . عن طريق مشروع تسوية ديون العراق الخارجيةسويت وسددتبعض هذه القضايا 
  

، ومن غير كدةؤمللصندوق غير  الماليبيان ال القضايا وتأثيرها على نتيجة هذه، إن ةيبسبب عدم توفر معلومات كاف
  .٢٠٠٧ حزيران ٣٠في كما  احتسابهاالممكن 
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٢٠ 

  الحصانة    .١٨
  

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

 .ذلك غير األمن مجلس يقرر لم ما ،٢٠٠٧ كانون األول ٣١في  الحصانة هذه مدة تنتهي. إدارية أو
  
  

  االستمراريةمبدأ     .١٩
  

  .االستمرارية مبدأ أساسللصندوق على المرحلي  بيان المقبوضات والمدفوعات النقديةلم يتم إعداد 
  

، تم تمديد عملية إيداع المبالغ المقبوضة من عملية بيع النفط، المنتجات )٢٠٠٦( ١٧٢٣قرار مجلس األمن رقم بموجب 
 لغاية) ٢٠٠٣( ١٤٨٣  رقم من قرار مجلس األمن٢٠كما هو مبين في الفقرة  صندوقالالنفطية والغاز الطبيعي في 

 للمشورة والمراقبة الدوليبة الصندوق من قبل المجلس باإلضافة إلى عملية تمديد مراق. ٢٠٠٧ كانون األول ٣١تاريخ 
 ١٥٤٦  رقم من قرار مجلس األمن٢٤والفقرة  )٢٠٠٣( ١٤٨٣ رقم  من قرار مجلس األمن١٢وذلك بناء على الفقرة  

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ تاريخ لغايةوذلك ) ٢٠٠٤(
  
  

  الضريبة    .٢٠
 

  .إن الصندوق غير خاضع للضريبة
  



  لعراقلتنمية الصندوق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  يإيضاحات حول بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المرحل
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 

  
٢١ 

  ةمريكي من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات األالنقدية المدارةلمدفوعات واات المقبوضتحليل     .٢١
  

 ٢٠٠٧أول كانون الثاني للفترة من تتوزع مقبوضات و مدفوعات الصندوق للحسابات الرئيسية و الحساب الفرعي 
  :كما يلي ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لغايةو
  

  

  الحكومـــة
  العراقيـــة

  )الحسابات الرئيسية(

 
 

  

سســات المؤ
  ـــةمريكياأل

  )الحساب الفرعي(

 
 

  

  
  

  اإلجمالي
  أمريكي دوالر ألف    أمريكي دوالر ألف    أمريكي دوالر ألف  
            

             النقديةالمقبوضات
 ١٣،٨١٣،٩٨٩  -  ١٣،٨١٣،٩٨٩  مبيعات النفط المصدر 

 ١،١٧٤  -  ١،١٧٤  مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
 ٣٠٨،٨٦٤  ١٣،٩٠٨  ٢٩٤،٩٥٦  فوائد مقبوضة

 ٥٦٨،٢٢٩  -  ٥٦٨،٢٢٩  مقبوضات أخرى
 ١٤،٦٩٢،٢٥٦   ١٣،٩٠٨  ١٤،٦٧٨،٣٤٨  إجمالي المقبوضات النقدية

            
             النقديةالمدفوعات

 ٨،٩٠٠،٠٠٠  -  ٨،٩٠٠،٠٠٠  التحويالت إلى وزارة المالية
 ٣،٥٢٥،٤٤٣  -  ٣،٥٢٥،٤٤٣   لصالح الوزارات العراقيةالضمانخطابات 

 ٤١،٣١٣  ٤١،٣١٣  -   المدارة بواسطة المؤسسات األمريكيةالعقود
 ١١١،١٨٠  -  ١١١،١٨٠  سداد الديون الخارجية للعراق

 ١٨٠،٤٣٢  -  ١٨٠،٤٣٢  مدفوعات أخرى
 ١٢،٧٥٨،٣٦٨   ٤١،٣١٣   ١٢،٧١٧،٠٥٥  إجمالي المدفوعات النقدية

       
 ١،٩٣٣،٨٨٨  (٢٧،٤٠٥)  ١،٩٦١،٢٩٣  ةالمقبوضات عن المدفوعات النقدي) نقص(زيادة 

        
 (٦،٥٦٧،٩٠٨)   -  (٦،٥٦٧،٩٠٨)  رات خالل الفترةسندات الخزينة المشت

 ٦،٦٤٠،٧٧٢  -  ٦،٦٤٠،٧٧٢  الفترةسندات الخزينة خالل استحقاق المتحصل من 
 ١،٤٦٦،٦٥٧  ٥٩٦،٧٠٦  ٨٦٩،٩٥٢  الفترةالنقد وما في حكمه في بداية 

 -  ١٣،٩٠٨  (١٣،٩٠٨)  تحويالت
 ٣،٤٧٣،٤٠٩  ٥٨٣،٢٠٩  ٢،٨٩٠،٢٠١   لنقد وما في حكمه في نهاية الفترةا

 ٥،٥١٦،١٤٣   -   ٥،٥١٦،١٤٣  الفترةسندات الخزينة في نهاية 
 ٨،٩٨٩،٥٥٢   ٥٨٣،٢٠٩   ٨،٤٠٦،٣٤٤  فترةالنقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية ال
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٢٢ 

  )ةتتم(ة مريكي من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات األدارةالم النقديةلمدفوعات وا تحليل المقبوضات  .٢١
  

 ٢٠٠٦ أول كانون الثانيفترة من تتوزع مقبوضات و مدفوعات الصندوق للحسابات الرئيسية و الحساب الفرعي لل
  : كما يلي٢٠٠٦ حزيران ٣٠ لغايةو
  

  

  الحكومـــة
  العراقيـــة

  )الحسابات الرئيسية(

 
 

  

المؤسســات 
  ةاألمريكيـــ

  )الحساب الفرعي(

 
 

  

  
  

  اإلجمالي
  ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي  
            

            المقبوضات النقدية
 ١٢،٥٦٩،٤٧٤  -  ١٢،٥٦٩،٤٧٤  مبيعات النفط المصدر 

 ٩،٤٧٣  -  ٩،٤٧٣  مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
 ١٧٢،٠٦٨  ١٦،٢٨٩  ١٥٥،٧٧٩  فوائد مقبوضة

 ١٩٥،٠٧٥  -  ١٩٥،٠٧٥  مقبوضات أخرى
 ١٢،٩٤٦،٠٩٠   ١٦،٢٨٩  ١٢،٩٢٩،٨٠١  إجمالي المقبوضات النقدية

            
            المدفوعات النقدية

 ٥،٩٠٠،٠٠٠  -  ٥،٩٠٠،٠٠٠  التحويالت إلى وزارة المالية
 ٤،٥٩٨،١٣٩  -  ٤،٥٩٨،١٣٩   لصالح الوزارات العراقيةالضمانخطابات 

 ١٤٠،٦٤٤  ١٤٠،٦٤٤  -  دارة بواسطة المؤسسات األمريكية المالعقود
 ٣٥٢،٩٨٦  -  ٣٥٢،٩٨٦  خارجية للعراقالديون السداد 

 ٦٣،٢١٦  -  ٦٣،٢١٦  مدفوعات أخرى
 ٩٨٥,,١١،٠٥٤   ١٤٠،٦٤٤   ١٠،٩١٤،٣٤١  إجمالي المدفوعات النقدية

       
 ١،٨٩١،١٠٥  (١٢٤،٣٥٥)  ٢،٠١٥،٤٦٠  المقبوضات عن المدفوعات النقدية) نقص(زيادة 

       
 (١،٩٥٤،٨٦١)  -  (١،٩٥٤،٨٦١)  رات خالل الفترةسندات الخزينة المشت

 ١،٩٦٧،٩٩١  -  ١،٩٦٧،٩٩١  الفترة سندات الخزينة خالل  استحقاقالمتحصل من
 ٤،٣١٤،٦٩٦  ٨٤٧،٥٥٨  ٣،٤٦٧،١٣٨  الفترةالنقد وما في حكمه في بداية 

 -  (١٦،٢٨٩)  ١٦،٢٨٩  تحويالت
 ٦،٢١٨،٩٣١  ٧٠٦،٩١٤  ٥،٥١٢،٠١٧   نقد وما في حكمه في نهاية الفترةلا

 ١،٩٥٤،٨٦١   -   ١،٩٥٤،٨٦١  الفترةسندات الخزينة في نهاية 
 ٨،١٧٣،٧٩٢   ٧٠٦،٩١٤   ٧،٤٦٦،٨٧٨  النقد وما في حكمه وسندات الخزينة في نهاية الفترة

  


	300607 FS Arabic.pdf
	Page 1

	30062007  Arab.pdf
	Page 1




