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  تقرير مدققي الحسابات
 

 إلى الحكومة العراقية
  راقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقيإلى المجلس الدولي للم

  
 حتى  2004 يونيو 29للفترة من  ) الصندوق  (لقد دققنا قائمة النقد المستلم والمدفوع لصنـدوق التنمية العراقي          

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي      . إن هذه القائمة المالية هي من مسؤولية الحكومة العراقية             . 2004 ديسمبر 31
  . ة المالية وفقاً لما قمنا به من أعمال تدقيق         حول هذه القائم

  
لقد قمنا بعملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ومعايير          ، فيما عدا ما ورد في الفقرات الثالثة التالية    

إن هذه المعايير تتطلب وضع        .  الحكومية الخاصة بالمراجعة الحكومية             المنظمة الدولية لدواوين المراجعة          
يشتمل التدقيق على      .  للتدقيق للتأكد بدرجة معقولة من خلو البيانات المالية من أي خطأ جوهري                 وتنفيذ خطة

فحص للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة بالبيانات المالية وذلك عن طريق إجراء إختبارات                         
والتقديرات الهامة التي تجريها         كما يشتمل أيضاً التدقيق على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة              .  لعينات منها    

إننا نرى أن ما قمنا به من أعمال تدقيق       .   باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية     الحكومة العراقية     
  . تشكل أساساً معقوالً لرأينا       

  
غير  فان انظمة الرقابة الداخلية لصناعة النفط العراقي          ، للقائمة المالية   ) 4(كما هو مبين في اإليضاح رقم    

 2003 مايو  22كافية للتأكد من إكتمال تسجيل عائدات مبيعات النفط المصدر والمنتجـات النفطية للفترة من                           
لم  . 1483حيث تودع تلك العائدات في الصندوق بموجب قرار مجلس األمن رقم               ، 2004 ديسمبر   31إلى  

ستطع التأكد من اكتمال تسجيل عائدات          يكن عملياً إتخاذ إجراءات تدقيق أخرى لتحديد هذه المبالغ وعليه لم ن        
  .مبيعات النفط المصدر    

  
للقائمة المالية، فقد تضمت مطابقة للوقود المنتج، المستهلك والمصدر                  )  4(كما هو مبين في اإليضاح رقم       

كان     .  تمثل فروقات في الكميات    )  دوالر أمريكي تقريباً   69,000,000سعر السوق هو     (  طن 618,203
توافقاَ مع هذه الفروقات في الكميات، فقد    .  ود المنتج كان أكبر من المستهلك والمصدر        مضمون ذلك أن الوق 

لم يتم تزويدنا بتفسير مرضي  .   طن مقارنةً بالفترة السابقة  561,596قلت مبيعات الوقود المصدر المسجلة ب      
 2004 ديسمبر  31ى  حت2004 يونيو 29إن التأثير المحتمل هو أن النقد المستلم للفترة من            .  لتلك األمور  

 دوالر أمريكي، يخصم     69,000,000 كانا سيصبحان أعلى بمبلغ      2004 ديسمبر  31ورصيد النقد كما في   
لم يكن عملياً إتخاذ إجراءات تدقيق أخرى لنتأكد من إكتمال تسجيل               . تحول إلى صندوق التعويضات  % 5منه 

  .عائدات مبيعات النفط المصدر     
  

اإلئتالف السابقة بإعداد بيانات محاسبية            لم تقم سلطة   ،  للقائمة المالية    ) 19(كما هو مبين في اإليضاح رقم      
ولذلك   ، 2004 يونيو 28كاملة لإللتزامات التعاقدية التي ابرمتها المؤسسات األمريكية للفترة منذ البداية إلى                    

. 2004 ديسمبر  31قامت المؤسسات األمريكية بإعداد كشف بجميع اإللتزامات التعاقدية المعروفة كما في                            
لم يكن عملياً إتخاذ إجراءات تدقيق أخرى          .  تعتقد وزارة المالية أن الكشف ربما يكون غير مكتمل وغير دقيق            

  . لنتأكد من إكتمال ودقة اإللتزامات التعاقدية         
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  تكملة، تقرير مدققي الحسابات

  
 المستلمة والعائدات من مبيعات البترول            فإن السلف النقدية    ، للقائمة المالية     ) 4(كما هو مبين في اإليضاح رقم      

 دوالر أمريكي قد تم     97,762,000 والبالغة   2004 ديسمبر   31منذ البداية حتى   للفترة  والمنتجات البترولية    
الذراع التسويقي لوزارة النفط    "  هيئة تسويق النفط الحكومية   "إيداعها في حسابات مصرفية تحت تصرف     

.   من المتحصالت النقدية في الصندوق     %  95يجب إيداع    ،1483ن رقم  بموجب قرار مجلس األم        .  العراقية 
 2004 ديسمبر   31 والنقد كما في   2004 ديسمبر  31فإن النقد المستلم للفترة منذ البداية حتى      ،  ونتيجة لذلك 
  .  دوالر أمريكي مما يجب      92,874,000هو أقل ب 

  
 من مبيعات البترول      بإكتمال تسجيل العائدات       والخاصة   ، ن وجدت إ،  فيما عدا تأثير هذه التعديالت    ، برأينا 

 إكتمال ودقة   وأيضاً بخصوص مدى  ،  في الفقرتين الثالثة والرابعة    كما ورد أعاله   والمنتجات البترولية   
وفيما عدا التخفيض المتعلق بالعائدات والنقد المذكور         ،  في الفقرة الخامسة  كما ورد أعاله  اإللتزامات التعاقدية      
 فأن قائمة النقد المستلم والمدفوع تظهر بصورة عادلة في كل الجوانب الجوهرية              ،في الفقرة السادسة  

 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29من المدفوعات والمقبوضات لصندوق التنمية العراقي للفترة     
اس  إعداد التقارير المالية بإستخدام األس       "بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخاص بحسابات القطاع العام                  

  ". النقدي للمحاسبة   
  

لقائمة النقد   )  3(نود أن نلفت اإلنتباه إلى اإليضاح رقم      ،  وبدون أن نضيف أي تحفظات أخرى على رأينا       
 31 يونيو حتى 29المستلم والمدفوع والذي يذكر أنه لم يتم إعداد بيانات محاسبية مكتملة للصندوق للفترة من               

لمستلم والمدفوع من الكشوف المصرفية ومعلومات مالية متعلقة                    لقد تم إعداد قائمة النقد ا   . 2004ديسمبر  
بالصندوق باالضافة إلى قاعدة بيانات مدارة من قبل المؤسسات األمركية لبعض العقود الممولة من                        

  .  الصندوق
  

لقائمة النقد   )  2(نود أن نلفت اإلنتباه إلى اإليضاح رقم      ،  وبدون أن نضيف أي تحفظات أخرى على رأينا       
من    %  95ان االلتزام القائم اليداع     ، )1546(لم والمدفوع والذي يذكر انه طبقا لقرار مجلس األمن رقم          المست  

 31والمتوقع أن تنتخب كأقصى حد في     ، عائدات النفط في الصندوق سينتهي عند انتخاب حكومة دستورية          
  .  او بتاريخ اقرب وفقا لطلب الحكومة العراقية اإلنتقالية       2005ديسمبر 

  
معد خصيصاً إلعالم وإستعمال الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة                    ،  لتقرير الذي يتضمن رأيناهذا ا

ومع ذلك فان هذا التقرير هو     .  واإلشراف على صندوق التنمية العراقي وال يجب استخدامه ألغراض أخرى                 
 وال نتحمل أي مسئولية ألي         فنحن ال نقبل   ، أما فيما يخص ابداء راينا       . للنشر العام وان توزيعه غير محدد         

غرض آخر أو ألي شخص عرضت عليه هذه البيانات أو ألي شخص آخر تكون هذه البيانات في متناول يده                    
  . عدا في الحاالت التي نتفق عليها كتابياً        

     
   مملكة البحرين–المنامة 

  
  2005الذي هو كما في أبريل    ، )5(فيما عدا اإليضاح رقم   ، 2004بريل أ 6
  

 للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكليزيةترجمة 
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  يناير حتى 1من 

  2004  يونيو28 
  ) يوم180(

 يونيو حتى   29من 
  2004 ديسمبر 31

  ) يوم186( 

 المقبوضات   إيضاح

  صافي العائدات من صادرات النفط و مشتقاته  4   8,854,315 $   $ 7,636,390
  ألمم المتحدة النفط مقابل الغذاءتحويالت برنامج ا  5   1,128,000   2,500,000

  ودائع من األصول المجمدة خارج العراق  6  323,68  298,546 
صافي ودائع الوزارات العراقية لمدفوعات   7  243,5   140,574 

  بالنيابة عنها
  منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي  8  -  7,903

 مة العراقية الممول من الحكوCERPبرنامج   12  86,000   -
  فوائد مستلمة    9  73,998  33,067

  مقبوضات أخرى       770,10  309           
  مجموع المقبوضات        649,22610,  789,61610,

  
 المدفوعات       

  المدفوعات لصالح الوزارات العراقية  10  6,750,000  6,834,788
   إعتماداتاتخطاب  11 1,861,983  725,730

  المشاريع المدارة بواسطة المؤسسات األمركية  12  1,616,147  4,893,668
  إستيراد الوقود إلى العراق  13  1,150,000  -
  سداد ديون العراق  14  444,364 -
  مدفوعات أخرى  15  103,677  -
  صافي المدفوعات بالنيابة عن الوزارات العراقية  7  25      696,                 -

  مجموع المدفوعات        867,95111,  186,45412,
       

 زيادة المدفوعات على المقبوضات      (1,725,218)  (1,837,397)
        

  النقد وما في حكمه في بداية الفترة    6    736,647,  8   133,485,
        

  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  4,16   518,9224$,    736,6476$,
  

 وتم توقيعها بالنيابة     2005 أبريل  6في وزارة المالية    دفوع من قبل   تم التصديق على قائمة النقد المستلم والم        
  : عن الوزارة بواسطة     

 
 
 

  عدنان داوود سليم   فهمي جاراهللا ربيع
  مدير عام دائرة المحاسبة       وكيل الوزير 

  وزارة المالية     وزارة المالية    
  

  



  صندوق التنمية العراقي
  مستلم والمدفوعاإليضاحات المتممة لقائمة النقد ال

 2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______  

 4

  
  تنظيم الصندوق   .1

 وذلك من قبل الواليات المتحدة        2003في مايو  " الصندوق" تم تأسيس صندوق التنمية العراقي     
لقد منحت السلطة على الصندوق      . 1483األمريكية ومعترف به طبقا لقرار مجلس األمن الدولي رقم           

بموجب     .   في العراق   سلطة اإلئتالف المؤقتة      من قبل رئيس الواليات المتحدة األمريكية لمسؤول             
صالحيات الالزمة بغية تحقيق اهدافه وتمت            لقد تم منح الصندوق ال   ، قرارت سلطة اإلئتالف المؤقتة       

  . سلطة اإلئتالف المؤقتة     مراقبته وادارته من قبل مسؤول      

  
 1546تم إنهاء عمل سلطة اإلئتالف المؤقتة بموجب قرار مجلس األمن رقم               ، 2004 يونيو 28في 

 انتخابات     لقد اقيمت. حيث تم نقل إدارة الصندوق والرقابة عليه إلى الحكومة العراقية المؤقتة        
 16وقد تم تسليم المناصب العضاء اإلتحاد الوطني العراقي في            . 2005 يناير  30ديمقراطية في  

ولم يتم تشكيل الحكومة العراقية االنتقالية من قبل أعضاء اإلتحاد حتى تاريخ هذا                    . 2005مارس  
 .الصندوق نتيجةً لذلك إحتفظت الحكومة العراقية المؤقتة بمسؤوليتها عن إدارة              . التقرير

 
يتكون الصندوق من حسابات بنكية في المصرف االحتياطي الفدرالي في نيويورك والبنك المركزي             

تم إنشاء حساب فرعي       ، 2004 يونيو 15وفقاً لمذكرة صادرة من وزارة المالية في    . العراقي 
 عاقد تتضمن مكتب المشاريع و الت      (للصندوق في البنك الفدرالي مدار من قبل مؤسسات امريكية         

PCO  ،         مكتب إعادة اإلعمار العراقي و اإلدارةIRMO  ، مراقب المالي   ال )JASG(  ومكتب نفقات 
 US Armyوحدة المهندسين في الجيش األمريكي         ، DCMAمكتب إدارة عقود الدفاع   ، الصندوق

Corps of Engineers ، و مراقبة من قبل وزارة المالية لتسهيل عملية الصرف         ) وقوات التحالف
 28لعقود الموقعة من قبل سلطة اإلئتالف السابقة والتي تتطلب صرف دفعات للفترة ما بعد             على ا 
  .2005 ديسمبر 31 إن إدارة المؤسسات االمريكية للحساب الفرعي ستنتهي في             . 2004يونيو 

  
يجب إيداع عائدات مبيعات النفط المصدرة ومشتقاتة           ، 1483بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم        

فان األموال الفائضة من برنامج األمم المتحدة                   ، وباإلضافة إلى ذلك    .   الطبيعي في الصندوق    والغاز 
يجب تحويلها     ، 986الذي أسس بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم          " النفط مقابل الغذاء  "

فأن كل الدول األعضاء ملزمة بتجميد وتحويل األموال واألصول               ، عالوة على ذلك   . للصندوق
  . األخرى للحكومة العراقية السابقة إلى الصندوق           المالية   

  
يجب إستخدام الصندوق بشفافية لتلبية      ، 1483وتماشياً مع قرار مجلس األمن الدولي رقم         

وإعادة إعمار العراق من الناحية األقتصادية وإصالح البنى التحتية                   ، اإلحتياجات اإلنسانية للعراقيين          
لتغطية تكاليف إدارة الشئون العراقية المدنية ولمصلحة الشعب                واإلستمرار في نزع أسلحة العراق،          

  . العراقي 
  

لقد تم تعيين المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي بموجب قرارات مجلس                  
  . ليقوم بأعمال مشابهة لتلك األعمال التي تقوم بها لجنة التدقيق             1546 ورقم 1483األمن رقم   

  
 
 



  صندوق التنمية العراقي
  يتبع، اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
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   اإلستمرارية فرضية  .2

  
 سيستمر إيداع عائدات النفط العراقي و مشتقاته في           ،1546تنفيذاً لقرار مجلس األمن الدولي رقم      

صندوق التنمية العراقي و سيتم استخدامه بكل شفافية و إنصاف من خالل الموازنة العراقية و تتم                 
إنتخاب حكومة       تزامات فور    ستنتهي هذه اإلل   .  المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف         مراقبته من قبل    

ستتم مراجعة       ، باإلضافة إلى ذلك . 2005 ديسمبر  31دستورية والمتوقع أن تنتخب كأقصى حد في    
  .   او قبل هذا التاريخ بطلب من الحكومة العراقية االنتقالية           2005 يونيو 8هذه اإللتزامات في    

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة      .3
  

  لتزامبيان اإل
إعداد البيانات      " بالقطاع العام      لنقد المستلم والمدفوع وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي الخاص             أعد بيان ا  

   .2003الصادر من قبل اتحاد المحاسبين الدولي في يناير        " المالية على األساس النقدي      

  
  أساس العرض  

مؤسسات األمريكية          تم إعداد قائمة النقد المستلم والمدفوع وفقا للسجالت المحاسبية المعدة من قبل ال                
وذلك لعدم توفر سجالت      ، ومن الكشوفات المصرفية ومعلومات مالية أخرى         ، للحساب الفرعي  

  .  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29محاسبية مكتملة لحساب الصندوق الرئيسي للفترة من             
في نيويورك يتكون الصندوق من نقد مودع في البنك المركزي العراقي والبنك األحتياطي الفدرالي          

  .  نيابة عن البنك المركزي العراقي       
 الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة            تم تحديد الفترة الحالية التي صدر عنها التقرير من قبل      

.  تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكل منسجم خالل الفترة            .واإلشراف على صندوق التنمية العراقي     
بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن          محاسبية السابقة بالفترة الحالية       ال يمكن مقارنة أرقام الفترة ال    

  .أعيد تبويب بعض المبالغ لتتوافق مع عرض الفترة الحالية          . التبويب والفترة الزمنية  ، الصرف

  
  المقبوضات  

أما العمليات        . تسجل المقبوضات في الصندوق عندما يودع النقد في حسابات صندوق التنمية العراقي     
  . فلم يتم تسجيلها   ، دية التي تتضمن المقايضة   غير النق

  
  المدفوعات   

في الصندوق عندما تحول األموال من         ، خطابات اإلعتمادات الصادرة ضمناًً     ،  تسجل المدفوعات   
  . أو من النقد الموجود تحت سيطرة قوات التحالف       ، حسابات الصندوق   

  
  صافي ودائع الوزارات العراقية لمدفوعات بالنيابة عنها

لقد سجل     .   الصندوق من ودائع الوزارات العراقية والجهات األخرى للمدفوعات بالنيابة عنها                يستفيد
صافي النقد المستلم والمدفوع الذي يمر عبر الحسابات المصرفية المدارة من قبل الصندوق في قائمة                       

  .   النقد المستلم والمدفوع   
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  اإللتزامات التعاقدية 

إن األموال       .  الموقعة من قبل سلطة اإلئتالف السابقة         ،  عقود الجارية  تتألف اإللتزامات التعاقدية من ال        
  . التي تخص إرتباطات تعاقدية ال تعتبر متاحة للصرف في أغراض أخرى            

  
  تقديرات اإلدارة 

إن المعلومات المبينة في اإليضاحات تتطلب عمل تقديرات وإفتراضات سوف تؤثرعلى مبالغ                      
إن النتائج الفعلية قد    . طلوبات غير المسجلة واإليضاحات األخرى         اإللتزامات التعاقدية، األصول والم       
  .تختلف جوهرياً عن هذه التقديرات    

  
  العملة المستخدمة والمدرجة بالتقرير   

جميع المبالغ المذكورة بالتقرير هي       .  العملة المستخدمة والمدرجة بالتقرير هي الدوالر األمريكي           
  .بآالف الدوالرات األمريكية      

  
  النقد كم ما في ح

ما في حكم النقد هي األستثمارات قصيرة األجل، عالية السيولة والتي يمكن تحويلها إلى قيمة نقدية                  
  . معروفة، والتي ال تتعرض إلى مخاطر كبيرة من حيث تغير القيمة             

 
  

  صافي العائدات من صادرات النفط و مشتقاته   .4
هيئة تسويق النفظ    "اصة بذلك من قبل  تم تنظيم صادرات النفط ومشتقاتة وإصدار الفواتير الخ    

ليست هناك مبيعات تصدير للغاز الطبيعي من           .  الذراع التسويقي لوزارة النفط العراقية     " الحكومية   
  .العراق بسبب عدم وجود البنية التحتية لدى العراق من أجل تصدير الغاز الطبيعي               

  
صادرات النفط والمنتجات النفطية       يجب إيداع عائدات مبيعات       ، 1483وفقا لقرار مجلس األمن رقم     

من اإليداعات في الصندوق فوراً    %  95وبعد ذلك يجب إيداع  ،  " حساب متحصالت مبيعات النفط     "في 
تم تأسيس صندوق التعويضات بموجب          . المتبقية يجب أن تودع في صندوق التعويضات      %  5و ال

زو العراقي للكويت في عام        والقرارات التالية له المترتبة على الغ         687قرار مجلس األمن رقم      
1990.  

  
يتم تحصيل المبالغ المستحقة عن صادرات النفط ومشتقاته من خالل خطابات إعتماد غير قابلة                     

 يوماً من تاريخ    30خالل   " حساب متحصالت مبيعات النفط      "للنقض حيث يتم إيداع المتحصالت في    
درات النفط  يتم من خالل عمليات        باالضافة إلى ذلك فإن عدد محدود من صا       . شحن النفط ومشتقاته    

حيث يتم ايداع    ، بينما يتم بيع صادرات مشتقات النفط بشكل أساسي من خالل دفعات نقدية               ، المقايضة 
العائدات في حسابين مصرفيين عراقيين وحساب مصرفي أردني تحت سيطرة هيئة تسويق النفظ                    

 .  ومن خالل عمليات المقايضة     ، الحكومية   
 
 
 



  صندوق التنمية العراقي
  يتبع، اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )الرات األمريكيةجميع المبالغ بآالف الدو(

______  

 7

 
 ن صادرات النفط ومشتقاته المودعه في حساب متحصالت مبيعات النفط للفترة من                   إن المتحصالت م    

 :  هي كما يلي 2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29   
  

  )  برميل280,532,536(مجموع الصادرات النفطية خالل الفترة        9,444,178 $
 

(1,326,527) 
 بعد  حساب متحصالت مبيعات النفط       ناقص المتحصالت المودعة في       

  2004  ديسمبر31
 

1,201,817 
 2004 يونيو 28 بعد حساب متحصالت مبيعات النفطزائد النقد المودع في 

  المتعلق بصادرات الفترة السابقة

   خالل الفترة   الحساب   المتحصالت من مبيعات النفط المودعة في              9,319,468
  ترة  زائد المتحصالت من مبيعات مشتقات النفط المودعة خالل الف             820

  زائد فوائد الحوالت المصرفية المتأخرة      44
  ناقص المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات       )   466,017(

  2004 ديسمبر 31    صافي العائدات المودعة في الصندوق خالل الفترة حتى    315,8548$,
  

 
لنفط للفترة   إن المتحصالت من صادرات النفط ومشتقاته المودعه في حساب متحصالت مبيعات ا                   

 :  هي كما يلي  2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير 1 نم 
  

  )  برميل277,694,869(مجموع الصادرات النفطية خالل الفترة          8,085,193$
 
)1,201,817(  

 بعد  حساب متحصالت مبيعات النفط       ناقص المتحصالت المودعة في    
  2004  يونيو28 

 
1,154,243    

 والمتعلق 2004 في الت مبيعات النفطحساب متحصزائد النقد المودع في 
  2003بصادرات 

   خالل الفترة  الحساب   المتحصالت من مبيعات النفط المودعة في               8,037,619
  زائد المتحصالت من مبيعات مشتقات النفط المودعة خالل الفترة               686

  ناقص المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات          ) 915401,(
  2004 يونيو 28صافي العائدات المودعة في الصندوق خالل الفترة حتى         390,6367$,

  
ألنه ال يعتبر تابعاً لصندوق التنمية            ،  من الصندوق "   حساب متحصالت مبيعات النفط      " تم إستبعاد  

فقط من متحصالت الصادرات قد تم      % 95وعلى هذا األساس فإن       . العراقي من الناحية الفنية       
 . المستلم و المدفوع   تسجيلها في قائمة النقد    

  
 من للفترة إن السلف النقدية المستلمة والمتحصالت من مبيعات المشتقات النفطية المصدرة             

 منذ البداية وحتى  ( دوالر أمريكي    77,724 والبالغة  2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29
 ولم يتم لم تودع في حساب متحصالت مبيعات النفط       )   دوالر أمريكي  97,762: 2004 ديسمبر  31

تم إيداع هذه المتحصالت بحساب مصرفي يخص الهيئة            . تسجيلها ضمن قائمة النقد المستلم والمدفوع         
 دوالر أمريكي إلى      24,178تم تحويل ، من ضمن هذه المتحصالت     ،  الحكومية لتسويق النفط العراقي        
  . وزارة النفط خالل الفترة الحالية   
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لتصدير النفط    ) 17مالحظة   ( قي أيضاً بعمليات المقايضة      تقوم الهيئة الحكومية لتسويق النفط العرا         
تقوم عمليات المقايضة بصفة أساسية على تصدير الوقود مقابل المشتقات النفطية الثانوية                . ومشتقاته 

.  وتصدير النفط الخام مقابل الكهرباء ومشتقات النفط الخفيفة من الحكومة السورية                  ، للنفط الخفيف  
 يات المقايضة كما سجلت من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي للفترة                  بلغت القيمة الكلية لعمل      

 
الفترة منذ البداية  (  دوالر أمريكي   134,729 مبلغ 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29من  

وبما أن هذه العمليات ليست نقدية فانها         ).  دوالر أمريكي  461,209مبلغ : 2004 ديسمبر  31وحتى 
  . ائمة النقد المستلم والمدفوع   لم تسجل في ق 

  
قامت وزارة النفط بإعداد مطابقة لكميات كل من الوقود المنتج، المستهلك محلياً، المحقون في                         

، وقد تضمنت فروق   2004 ديسمبر   31 حتى 2004 يونيو 29األنابيب واآلبار، والمصدر للفترة من        
ات في الكميات، فقد قلت مبيعات الوقود      توافقاَ مع هذه الفروق.  طن203,618في كميات الوقود بلغت   

إن القيمة     .   طن مقارنةً بالفترة السابقة   561.596المصدر المسجلة بهيئة تسويق النفط الحكومية ب              
 دوالر أمريكي تقريباً وذلك عند إحتسابها بإستخدام           69,000المقدرة لفروقات الكميات للوقود هي      

  . لية متوسط سعر الطن للوقود المصدر للفترة الحا       
  

تعتقد سلطة اإلئتالف السابقة بأن كميات غير معروفة من النفط ومشتقاتة تم تصديرها بطريقة غير                        
بالرغم من     . وذلك بتجاوز اإلجراءات المعتمدة للتسويق، البيع وتحصيل النقد         ، قانونية من العراق    

وسلطة    ، ط العراقي   وهيئة تسويق النف  ،  الضوابط الداخلية الجوهرية التي وضعت من قبل وزارة النفط          
ال   ،  تعتقد الحكومة العراقية بأن عدم وجود نظام للقياس المتري فعال بشكل كامل                ، اإلئتالف السابقة    

والتي يجب إيداع عائداتها في حساب متحصالت        ، يمكن تحديد حجم كميات النفط ومشتقاتة المصدرة       
  .  مبيعات النفط   

  
 النفط ومشتقاتة التي تم تصديرها بطريقه غير قانونية     لم تتمكن الحكومة العراقية من تقدير قيمة مبالغ         

  .2004 ديسمبر  31للفترة منذ البداية ولغاية    
  
  تحويالت برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء  .5

 وقرارات 986بقرار مجلس األمن الدولي رقم " النفط مقابل الغذاء"تم تأسيس برنامج األمم المتحدة 
 على تحويل األموال الفائضة من برنامج األمم 1483مجلس األمن الدولى نص قرار . تابعة أخرى

  . المتحدة للنفط مقابل الغذاء إلى صندوق التنمية العراقي في أقرب وقت ممكن
  

   :2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29فيما يلي المبالغ المحولة من البرنامج إلى الصندوق من 
  

   يونيو30 500,000 $
  نوفنبر 3  428,000

   ديسمبر30  200      000,
,000,1281$      
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  :2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير 1فيما يلي المبالغ المحولة من البرنامج إلى الصندوق من            
 

   مارس 31 2,000,000 $
   ابريل 19  500      000,
,000,5002$     

 
 متعلق ببرامج النفط مقابل الغذاء كما في            لقد بلغت األمم المتحدة الحكومة العراقية بأن قيمة النقد ال              

 دوالر   2,854,003ومن هذا المبلغ هناك       ،  دوالر أمريكي    3,538,934 هو 2004 ديسمبر  31
 دوالر أمريكي مرتبط بمصروفات أخرى متعلقة           88,564أمريكي مرتبط بخطابات إعتمادات ومبلغ             

  . ببرامج النفط مقابل الغذاء     
  

 أو قبل هذا التاريخ،    2004 ديسمبر  31مادات إنتهت صالحيتها في     توجد مبالغ ملزمة بخطابات إعت        
 90يخضع التحويل إلى فترة سماح تبلغ      .  دوالر أمريكي وستحول إلى الصندوق    990,541قيمتها  

طلبات إيقاف الدفعات من قبل البنك     ،  يوما وإتمام بعض النقاط التي تتضمن التناقضات في التوثيق     
 . إستالم البضائع المعلقة والعقود الجارية      إشعارات    ، المركزي العراقي    

  
  دوالر أمريكي في  450,000بتحويل  ، 2004 ديسمبر  31بعد تاريخ   ، قامت األمم المتحدة    

إلى الصندوق كنتيجة للتحليل      ، 2005 أبريل 12 دوالر أمريكي في  100,000 و 2005 مارس  3
قامت األمم المتحدة     .   مقابل الغذاء  المستمر لخطابات اإلعتمادات والعقود المتعلقة ببرنامج النفط           

بإخطار الحكومة العراقية بإمكانية تحويل مبالغ إضافية إلى الصندوق وفقاً إلتمام عدد من برامج                         
  . النفط مقابل الغذاء   

  
  .  قيود أو إلتزامات على األموال المستلمة من قبل برنامج النفط مقابل الغذاء                  أية  ليست هناك  

 
  

  دة خارج العراق ودائع من األصول المجم  ٦.

فإن على كل أعضاء األمم المتحدة تجميد وتحويل          ، 1483بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم         
إال    ، األموال واألصول المالية األخرى العائدة للحكومة العراقية السابقة إلى صندوق التنمية العراقي                   

  . رىإذا كانت تلك األصول تحت حكم القضاء أو التحكيم أو أمور إدارية أخ        
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  :فيما يلي المبالغ المودعة بواسطة أعضاء األمم المتحدة            

  
 28 يناير حتى 1

  2004يونيو 
 31 يونيو حتى 29

  2004ديسمبر 
  

  لبنان 32,023 $  46,931 $
  إيطاليا  25,180  51

  سوريا  3,488  -
  سويسرا  3,411  -
  المملكة المتحدة  2,277  -

  الواليات المتحدة األمريكية  1,860  984
  األردن  -  215,000
  اسبانيا  -  29,604

  بريطانيا العظمى    4,268
  قبرص  -  729
  النرويج  -  377
  فنلندا  -  140

  كرواتيا  -  98
  اخرى  84           364         

,546298$    ,32368$      
  

إن أموال أخرى وأصول مالية للنظام العراقي السابق ال تزال بحوزة عدد من الدول األعضاء والتي                      
ال يمكن للحكومة العراقية اعتماد تقدير دقيق حول قيمة               .   بإستمرار   تها  تواصل الحكومة العراقية متابع       

هذة المبالغ التي سوف تحول إلى الصندوق على أي حال، ألن بعض هذه األموال قد تكون تحت              
  . حكم القضاء أو التحكيم أو أمور إدارية أخرى      

  
  
  فوعات بالنيابة عنهاصافي ودائع الوزارات العراقية لمد  .7

بما ان النظام المصرفي العراقي ليس له القدرة على تنفيذ عمليات تحويل األموال المتعلقة بخطابات                   
ومؤسسات حكومية وغير حكومية           ، فقد اودعت الوزارات العراقية    ، اإلعتمادات للموردين الدوليين     

 الحوالت اإللكترونية      أموال في حساب الصندوق لدى البنك المركزي العراقي لغرض تمويل          
  .المدفوعة من حساب الصندوق لدى البنك الفدرالي في نيويورك      
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 فيما يلي المبالغ التي أودعتها الوزارات العراقية والمبالغ المدفوعة بالنيابة عنها للفترة من                   

  :2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29
  

  المؤسسة المالية        / الوزارة  إيداعات مدفوعات
       

  الكهرباء     204,878 $  346,702 $
  المالية     131,271   2,276

  الصحة   114,902   114,359
  النفط   61,985   61,985
  الزراعة    73,784   73,784
  األمن الوطني والدفاع       58,416   58,416
  قطاع خاص   / مصرف الوركاء لإلستثمار        50,578   50,578
  أمانة بغداد    43,627   43,627
  البلديات واالشغال العامة          36,395   30,849
  النقل  26,172   26,172

  التخطيط     12,577   -
  الصناعة والمعادن       9,751   11,333

  التجارة    5,673   5,673
  اإلعمار واإلسكان         5,184   5,184
  البنك المركزي العراقي      4,608   4,608
  الداخلية    2,856   2,094
  الرياضة والشباب     2,372   2,372
  ديوان الرقابة المالية      2,000   2,000
  قطاع عام   / مصرف الرشيد     2,000   2,000
  العدل   1,663   1,437
    اإلتصالت   1,000   1,000

  قطاع عام   /  مصرف البصرة الوطني    790   790
  العلوم والتكنولوجيا     570            570         

,809847$    ,052853$     
       

  عراقية صافي إيداعات الوزارات ال         5,243$
  

مورغن إلى الصندوق والتي      . بي.تتضمن ودائع وزارة المالية أموال مرتجعة من قبل مصرف جي     
 دوالر 127,219تتعلق بخطابات إعتماد منتهية قامت بفتحها الوزارات العراقية بلغت قيمتها                  

         .  سوف تبقى هذه األموال في الصندوق حتى يتم توزيعها وفقاً للموازنة العراقية      .  أمريكي  

  
 
 
 



  صندوق التنمية العراقي
  يتبع، اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )الرات األمريكيةجميع المبالغ بآالف الدو(

______  

 12

 
فيما يلي المبالغ التي أودعتها الوزارات العراقية والمبالغ المدفوعة بالنيابة عنها، والتي نظمتها                 

  :2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29المؤسسات األمريكية للفترة من         
  

  الوزارة   إيداعات مدفوعات
       

    الكهرباء     3,156 $   4,780 $
  الداخلية    46   5,814

  البنك المركزي العراقي     - المالية     -   17,088
  النفط   -   920
  األمن الوطني والدفاع       -   182

  الصحة             -   114       
,89828$    ,2023$     

       
  صافي المدفوعات بالنيابة عن الوزارات العراقية             25,696$

  
 2004 يناير 1بقة للفترة من  فيما يلي اإليداعات والمدفوعات المنظمة من قبل سلطة اإلئتالف السا           

  :2004 يونيو 28حتى 
  

  الوزارة   إيداعات مدفوعات
       

    الكهرباء     448,086 $   336,405 $
  الصحة   118,384   116,390
  البنك المركزي العراقي     - المالية     37,482   22,768
  الداخلية    34,640   29,887
  الزراعة    16,000   15,956
  النقل  12,807   12,807
  األمن الوطني والدفاع       11,400   11,089

  اإلتصاالت    9,380   6,141
  اإلعمار واإلسكان         4,815   4,817

  الصناعة والمعادن       2,891   988
  النفط   1,190   267

  الثقافة  1,000   -
  الخارجية     437   423

  أخرى   602            602         
,540558$    ,114699$     

       
  ت الوزارات العراقية    صافي إيداعا      140,574$
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  منظمة الزراعة واألغذية وبرنامج الغذاء العالمي   .8

تم االتفاق بين منظمة الزراعة واألغذية وبرنامج الغذاء العالمي وسلطة اإلئتالف السابقة على قيام                           
  ،2003 ديسمبر  31خالل الفترة منذ البداية إلى    . 2003 نةوزارة التجارة بشراء القمح والشعير لس       
 دوالر أمريكي والمدفوعات إلى وزارة التجارة             120,000بلغت المتحصالت من هذه البرامج           

إال أنه تم تحصيل     ، 2003بالرغم من إكتمال هذه البرامج خالل سنة          .  دوالر أمريكي   125,400
 دوالر أمريكي خالل     17,976و صرفت دفعة بمبلغ  ،  دوالر أمريكي  25,879مبلغ نهائي قدره  

، 2004 يونيو 28 و 2004 ديسمبر 31كما في  . 2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير 1الفترة من 
  .  دوالر أمريكي لم يدفع من الصندوق بما يتعلق بهذه البرامج        2,503كان هناك مبلغ وقدره     

  
  
  الفوائد المستلمة   .9
  

  : الفوائد المستلمة هي كما يلي      
  

 28 يناير حتى 1
  2004يونيو 

 31 يونيو حتى 29
  2004ديسمبر 

  

  إتفاق التسهيالت التكتلية إلعادة الشراء لليلة واحدة  45,158 $  2,772 $
  سندات الخزينة األمريكية  24,835  29,715

  األموال المتعلقة بخطابات اإلعتمادات  4    005,  580       
,06733$   ,99873$     

  
 2004 ديسمبر  31 كما في   ة واحدة  إتفاق التسهيالت التكتلية إلعادة الشراء لليل            إن معدل الفوائد على  

  إلى2004 يونيو 29لقد تراوح معدل الفوائد للفترة من       %) . 1.03: 2004 يونيو 28% (1.61هو 
  %). 1.04إلى % 0.5: 2004 يونيو 28الفترة حتى % (2.20إلى % 1.03 من 2004 ديسمبر 31

ودائع قصيرة األجل قد    عن 2004 ديسمبر  31 دوالر أمريكي يمثل فوائد مكتسبة في         206إن مبلغ   
  .2005 يناير 3تم إيداعه في الصندوق بتاريخ   

  
 2004 ديسمبر 31 إلى 2004 يونيو 29إن معدل الفوائد على سندات الخزينة األمريكية للفترة من         

  %). 1.09إلى % 0.81: 2004 يونيو 28الفترة حتى % (1.48إلى % 0.97تراوح من  
  

 كما في  مورغن   . بي . اإلعتمادات المودعة في مصرف جي    إيداعات خطابات   إن معدل الفوائد على  
 لقد تراوح معدل الفوائد للفترة من      %).0.85: 2004 يونيو 28% (1.975 هو 2004 ديسمبر  31
2004 يونيو 28الفترة حتى % (1.975إلى % 1.075 من 2004 ديسمبر  31 إلى 2004 يونيو 29
 31 حتى 2004 أكتوبر  1مكتسبة للفترة من        دوالر أمريكي يمثل فوائد      6,335إن مبلغ     %) . 0.85: 

  .2005 قد تم إيداعه في الصندوق في يناير 2004ديسمبر  
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  التحويالت للوزارات العراقية   .10

بعد تحويل األموال من الصندوق إلى وزارة      . يتم تمويل وزارة المالية العراقية اساسياً من الصندوق      
.  ت العراقية االخرى بموجب الميزانية المخصصة لكل وزارة          يتم إعادة توزيعها إلى الوزار      ، المالية   

خالل الفترة السابقة حولت سلطة اإلئتالف السابقة االموال من الصندوق مباشرة لصالح حكومة اقليم                 
  . كردستان  

 2004 يونيو 29فيما يلي التحويالت المباشرة والغير مباشرة من الصندوق لوزارة المالية للفترة من               
  :2004بر  ديسم31حتى 
  

  يوليو 1,550,000 $
  اغسطس     350,000

  ديسمبر   4  000,850,
,000,7506$     

  
 دوالر امريكي دفعت إلى خزينة البنك المركزي العراقي و ذلك                4,450,000تتضمن دفعة ديسمبر    

  .عن الدفعات المسبقة التي قام بها البنك المركزي العراقي لوزارة المالية بالنيابة عن الصندوق                  

  :2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير   1ما يلي المدفوعات من الصندوق للفترة من       في
  

  وزارة المالية    
    

  يناير  727,776$
  فبراير  508,812
  مارس    900,000
  ابريل  600,000
  مايو   530,000

  يونيو  1,791,400
    
  حكومة اقليم كردستان        
    

  يناير  21,300
  مايو   120,000

  ويوني     1,635,500
6,834,788$     

  
 أكبر من االشهر السابقة و ذلك لتمويل الحكومة العراقية بشكل كاٍف               2004كانت تحويالت يونيو   

 .2004 يونيو 28لمالقات التزاماتها بعد انتقال السلطة في          
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  ِخطابات اإلعتماد  .11

مبالغ نقديةً   ،  الحكومة العراقية والمؤسسات األمريكية            بطلب من   ، البنك المركزي العراقي    اودع 
دات مستندية غير قابلة       المواجهة خطابات إعتم        لمصلحة الوزارات العراقية في بنك جي بي مورغان           

إن    . تدير الوزارات العراقية والمؤسسات األمريكية العقود و البرامج المتعلقة بهذا الموضوع               . للنقض
حة من قبل وزارة المالية و    مصر ، خطابات اإلعتماد يتم تسهيلها من قبل البنك التجاري العراقي         

يتم تحميل قيمة خطابات اإلعتماد على ميزانية الوزارة                 . مدفوعة من قبل البنك المركزي العراقي          
النقد موجود في بنك جي بي مورغان حتى إكتمال الخدمة أو استالم البضاعة            . العراقية المرتبطة بها     

  .بما يتناسب مع شروط خطابات اإلعتماد           
  

  .  المذكور أعاله مع ثالثة مصارف لبنانية      يتم نفس السياق 
  

 دوالر   2,328,217 بمبلغ 2004 ديسمبر  31مورغان كما في      . بي .يوجد رصيد لدى مصرف جي
يتعلق باإلعتمادات المفتوحة بالنيابة عن            )  دوالر أمريكي  1,046,810: 2004 يونيو 28(أمريكي   

 يتعلق بخطابات اإلعتماد مذكورة في         إن الفوائد المستلمة على الودائع بما     . الوزارات العراقية   
  .9اإليضاح رقم  

  دوالر أمريكي     211,749 بمبلغ 2004 ديسمبر  31يوجد رصيد لدى ثالثة مصارف لبنانية كما في      
  .يتعلق باإلعتمادات المفتوحة بالنيابة عن وزارة التجارة            ) صفر: 2004 يونيو 28(

 
  حتى 2004 يونيو 29ر أمريكي للفترة من     دوال1,861,983مدفوعات خطابات االعتمادات البالغة           

  :  هي كالتالي  2004 ديسمبر 31
  الوزارة  الحكومة العراقية المؤسسات األمريكية

       
  التجارة    894,613 $   164,025 $

  الكهرباء    311,159   -
  الصحة   183,722   -

  النفط   166,925   37,000
  هيئة االنتخابات المستقلة        28,420   -
  لبلديات واألشغال العامة        ا 13,000   -

  اإلتصالت   17,644   5,788
  المالية     11,587   -
  الصناعة والمعادن       6,017   -
  الزراعة    7,529   -
  النقل   2,561   -
  الموارد المائية     2,520   -
  العلوم والتكنولوجيا     1,640   -

  " غذاء النفط مقابل ال  "برنامج الشمال      : المالية                     -   7      833,
214,646$   ,337,6471$     
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تم فتح إعتمادات بالنيابة عن وزارة التجارة إلستيراد المواد الغذائية وبعض السلع الضرورية للتوزيع           

وكيل   ،  مورغن  . بي. دوالر أمريكي تمت من خالل مصرف جي           525,345،  من هذه الخطابات    .   العام 
لقد تخطت   .  ريكي عبر البنوك اللبنانية الثالث    دوالر أم 369,268و، خطابات اإلعتمادات المعتمد        

  . وزارة التجارة الوكيل المعتمد مع موافقة الحكومة العراقية             
  

خطوط     ، محطات توليد طاقة   ، تم فتح إعتمادات بالنيابة عن وزارة الكهرباء لغرض شراء مولدات          
أدوية   ، عاف تمديد كهرباء، كابالت كهربائية وقطع غيار؛ وزارة الصحة إلستيراد سيارات إس               

 . ومستلزمات ومعدات طبية؛ وزارة النفط بشكل أساسي إلستيراد مشتقات البترول                   
  

  :2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير 1فيما يلي المدفوعات للفترة من     
  

  : الوزارة  سلطة اإلئتالف السابقة      
    

  التجارة   $ 438,280
   النفط مقابل الغذاء   – برنامج الشمال     - المالية     140,847

  النفط   90,250
  الكهرباء     29,516
  الشركة الحكومية لإلتصاالت و البريد          12,045

  المالية     9,364
  اإلعمار واإلسكان         3,787
  الشركة الحكومية لخدمات اإلنترنت                  1,641

,730725$     
  

 في خطابات اإلعتماد المتعلقة بالنقد المودع من قبل الوزارات العراقية مذكورة              ، باإلضافة إلى ذلك  
وخطابات اإلعتماد للعقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية مذكورة في                 ، 7اإليضاح رقم  
  .12اإليضاح رقم  

  
  العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية     .12

ُمنحت المؤسسات األمريكية صالحية محدودة من الحكومة العراقية إلدارة العقود المبرمة من قبل                  
 هذه الصالحية ستنتهي في    . 2004 يونيو 28قة التي تتطلب دفعات بعد تاريخ       سلطة اإلئتالف الساب     

 تم تحويل  2004 ديسمبر  31 إلى 2004 يونيو 29خالل الفترة من   . 2005 ديسمبر  31
 دوالر أمريكي على هذه        1,616,147 دوالر أمريكي للحساب الفرعي ومنه صرف         2,800,000

  .العقود 
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  :  هي كالتالي   2004 ديسمبر  31 حتى 2004ونيو  ي 29المدفوعات للفترة من   

  
 الوزارة  العقود  

  النفط   استيراد منتجات نفطية 337,027 $
  النفط   أصالح البنية التحتية للنفط  83,919
  النفط   االمن  20,128
  النفط   االصالح الطارئ لخطوط النفط  12,207

  األمن الوطني والدفاع       اسلحة و معدات  411,132
  الكهرباء      بناء الكهرباء في العراقاعادة  207,560
  الكهرباء     اعادة بناء محطات الطاقة  37,013

  الكهرباء     شراء الكهرباء من تركيا  7,432
  المالية     شبكة االعالم العراقية  59,373
  المالية     "النفط مقابل الغذاء"برنامج الشمال   23,872
  المالية     تدقيق برنامج النفط مقابل الغذاء  18,154
  النقل  أمن مطار بغداد الدولي  25,000

  الزراعة    إنتاج الدواجن  7,883
  الزراعة    "النفط مقابل الغذاء"برنامج - معدات  5,349
  الزراعة    المخصبات  3,511
  الداخلية    نظام جوازات السفر  9,153
  التخطيط     ) PMO(انشاء مكتب ادارة المشاريع   5,863
  التجارة    "النفط مقابل الغذاء"برنامج - تاكيد  3,761

  وزارات متنوعة     برنامج 55  46,180
  وزارات متنوعة    )CERP(برنامج إستجابة طوارىء القادة         87,467

  وزارات متنوعة    )RRRP( برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة             204     163,
,147,6161$       

 
بة الموقعية السريعة         يمول برنامج استجابة طوارئ القادة وبرنامج اإلستجا             ، كما في الفترات السابقة     

الذي يتضمن المياه       ،  المؤسسات األمريكية التي تنفقها بدورها على االعمار واعادة بناء البنية التحتية                 
 منحت الحكومة العراقية تمويل           2004خالل اغسطس     .  الطرقات والصحة  ،  الشرطة   ، التعليم   ، والتعقيم

  .   القادة من الموازنة العراقية       دوالر أمريكي لبرنامج استجابة طوارئ        86,000اضافي وقدره 
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  :  هي كما يلي  2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير  1المدفوعات للفترة من   

  
  الوزارة   العقود   

  النفط   استيراد منتجات نفطية $ 1,891,058
  النفط   االصالح الطارئ لخطوط النفط  74,643
  النفط   أصالح البنية التحتية للنفط  67,593
  النفط   ة التحتية للنفطالبني  62,857
  النفط   االمن  42,811

  الكهرباء     اعادة بناء الكهرباء في العراق  551,295
  الكهرباء     اعادة بناء محطات الطاقة  126,969
  الكهرباء     شراء الكهرباء من تركيا  31,350

  الكهرباء     حماية خطوط الكهرباء  8,968
  التجارة    مم  المتحدة اال- برنامج الغذاء العالمي- توفير الغذاء  910,000
  التجارة    توفير الغذاء  33,500
النفط مقابل "برنامج - شراء القمح  28,241

  "الغذاء
  التجارة  

  التجارة    "النفط مقابل الغذاء"برنامج - تاكيد  6,294
  التجارة    ")النفط مقابل الغذاء"برنامج - استرداد(مراكز التنسيق   )25,000(

  المالية     ابل الغذاءالنفط مق"برنامج الشمال   118,483
  المالية     شبكة االعالم العراقية  37,464
  المالية     برنامج االوراق النقدية  العراقية  26,970
  المالية     تسوية الديون الخارجية  13,216

  المالية     المساعدة في عملية االنتخابات  9,599
  األمن الوطني والدفاع       اسلحة و معدات  43,257

  األمن الوطني والدفاع       ئقمعدات مكافحة الحرا  5,206
  الزراعة    المخصبات  18,942
  الزراعة    برنامج القروض للمزارعين المحليين  10,000

  الزراعة    "النفط مقابل الغذاء"برنامج - معدات  8,047
  التخطيط     ) PMO(انشاء مكتب ادارة المشاريع   5,558

  األوقاف   حملة الحج      50,633
  وزارات متنوعة     برنامج 40  64,877

  وزارات متنوعة    )CERP(برنامج إستجابة طوارىء القادة         354,781
  وزارات متنوعة    )RRRP( برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة             056316,

4,893,668 $      
 

 
 



  صندوق التنمية العراقي
  يتبع، اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )الرات األمريكيةجميع المبالغ بآالف الدو(

______  

 19

 
  إستيراد الوقود إلى العراق   .13

 
 وزارة  تدير هيئة تسويق النفط الحكومية عملية شراء الوقود حيث يتم الموافقة على الدفعات من قبل                     

  . النفط والمؤسسات األمريكية        
  

 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو  29 دوالر أمريكي خالل الفترة من       1,150,000تم تحويل 
تم إنشاء هذا الحساب لتامين منتوجات           . إلى حساب في مصرف أردني تحت تصرف وزارة النفط    

  . لنفطالنفط الخفيفة المستوردة وذلك للنقص في قدرة العراق على تكرير ا      
  

إن مشتريات    . 2004 ديسمبر 31 دوالر أمريكي كما في     302,969بلغ رصيد هذا الحساب   
 31 دوالر أمريكي وذلك لما بعد فترة       156منتوجات النفط الخفيفة قد قلصت رصيد الحساب إلى        

 .   2004ديسمبر 
 

 خالل المصرف     نظمت وزارة النفط دفعات منتوجات النفط الخفيفة المستوردة من     ، 2005إبتداء من  
  .العراقي للتجارة   

  
اجمالي مدفوعات استيراد الوقود إلى العراق من قبل وزارة النفط والمؤسسات             معلومات إضافية   

  : األمريكية والتي تضمنتها حسابات أخرى في القائمة المالية هي كالتالي               
 

  يناير حتى1من 
  2004  يونيو28 

   

 يونيو حتى   29من 
   2004 ديسمبر 31

 وزارة النفط   ايضاح

      
  استيراد الوقود إلى العراق  13 1,150,000 $  -
  خطابات االعتماد  11  160,000  -
        
  المؤسسات األمريكية      
        

  العقود المدارة 12  337,027  1,891,058
  خطابات االعتماد  11  37        000,  90        250,
,308,9811$   1,684,027$      

 
 النفط والمؤسسات األمريكية تضمنت دفعات مقدمة للموردين والهيئات المالية                  إن مدفوعات وزارة  

  . للوقود المستورد للفترتين الحالية والتالية      
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  سداد ديون العراق  .14

 
  :  هي كالتالي 2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29إن المدفوعات لسداد ديون العراق للفترة من        

 
  لي صندوق النقد الدو 333,816 $

  البنك الدولي   110   548,
,364444$     

 
 . مدفوعات ديون العراق سددت لتخفيض مستحقات الدين العراقي العام           إن  

 
 

  مدفوعات أخرى    .15
 

  :  هي كالتالي  2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29ان المدفوعات االخرى للفترة من       
 

  
  هيئة االنتخابات المستقلة       75,084 $

  ) الحج  ( االوقاف  16,000
  مصرف الوركاء لإلستثمار       3,000
    أخرى        9,593

,677103$     
 

  دوالر أمريكي بالنيابة عن مصرف الوركاء في       3,000تم صرف دفعة دولية قيمتها 
 فبراير  28لقد أودع المبلغ في الصندوق من قبل مصرف الوركاء الحقاً في          . 2004 ديسمبر   27

2005  . 
  

     النقد وما في حكمه   .16
  : النقد وما في حكمه هو كما يلي      

  
2004 ديسمبر 31  2004 يونيو 28  
  :المصرف االحتياطي الفيدرالي األمريكي في نيويورك         

  تسهيالت إتفاقية إعادة الشراء لليوم الواحد        4,611,900 $ 150,800 $
 حسابات تشغيلية      197 79

  سندات الخزينة األمريكية       - 4,519,965
   الحساب التشغيلي     - المصرف المركزي العراقي        181,380  1,759,192

  النقد لدى سلطة اإلئتالف      129      041,  217      700,
,736,6476$   ,518,9224$     
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  2004 ديسمبر  31 دوالر أمريكي كما في       1,386,181يتضمن النقد وما فى حكمه مبلغ       

صص للعقود المدارة من قبل       وذلك كنقد مخ )   دوالر أمريكي   3,057,518: 2004 يونيو 28(
 18,504يتضمن النقد مبلغ  ، باالضافة إلى ذلك  ). 19أنظر اإليضاح رقم    ( المؤسسات االمريكية       

 دوالر أمريكي   
وهي أموال     ، تم إيداعها من قبل الوزارات العراقية     )  دوالر أمريكي 217,170: 2004 يونيو 28(

ان الفائدة    ). 7أنظر إيضاح رقم   (ية المعنية      فقط بموجب تعليمات من الوزارة العراق          محتجزة تستخدم    
  .  9المستلمة عن تسهيالت لليوم الواحد وسندات الخزينة االمريكية مذكورة في اإليضاح رقم                    

  
 حتى تاريخ استحقاقها النهائي حيث         2004 يونيو 28 كما في  بسندات الخزينة االمريكية     تم االحتفاظ  

لم يقم الصندوق بشراء أي سندات خزينة أمريكية              .  واحدتسهيالت لليوم ال    استثمرت عائداتها في ال     
سندات خزينة     ولم توجد أي  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29اضافية خالل الفترة من   

                                                                          .2004 ديسمبر  31أمريكية كما في     
 
 

  غير المسجلة        األصول والمطلوبات   .17
و قد بدأت عملية تحديد وتقييم   ، يتم تسجيل العمليات المحاسبية من قبل الصندوق على األساس النقدي          

األصول والمطلوبات الجوهرية والتي كان يجب تسجيلها في حال إعداد الصندوق للبيانات المالية                       
  . على أساس نظام االستحقاق       

  
  :  ة فيما يلي األصول والمطلوبات المحدد

   
2004 ديسمبر 31  2004 يونيو 28  : األصول 
    

  مورغن   . بي.ايداعات خطابات اعتماد في مصرف جي       2,328,217 $ 1,046,810 $
 صافي المبالغ المستحقة من مبيعات تصدير البترول        1,260,200 1,141,726

 " النفط مقابل الغذاء  "المبالغ المستحقة من برنامج          550,000 500,000
  ايداعات خطابات اعتماد في مصارف لبنانية        211,749  -

 الفوائد المستحقة     6          541,  10        866,
,402,6992$   ,707,3564$     

  : المطلوبات       
  مدفوعات بالطريق ناتجة عن حساب الصندوق الفرعي            78,193 $  -

  صافي ايداعات الوزارات العراقية       18,504  217,170
   هيئة تسويق النفط عن غرامات التأخير          إستحقاقات   10,563  -

  مطلوبات ومصاريف مستحقة أخرى        9       008,  4       701,
,871221$   ,268116$     
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  عمليات المقايضة     

لم تسجل عمليات المقايضة في قائمة        . عمليات المقايضة للبترول ومشتقاته هي عمليات غير نقدية         
ألن هذه العمليات ليست         ،  من األصول والمطلوبات غير المسجلة       النقد المستلم والمدفوع وال تعتبر ض    

وعليه لم يتم دفع الجزء المستحق عن هذه العمليات إلى            ،  قابلة لتحويلها للنقد في جميع األحوال     
ولكن بناء على قيمة عمليات المقايضة كما تم تسجيلها من قبل هيئة تسويق               . صندوق التعويضات

 ديسمبر   31 حتى 2004 يونيو 29ات لصندوق التعويضات للفترة من    فإن المدفوع ، النفط العراقي  
 23,060: 2004 ديسمبر  31من البداية وحتى   (  دوالر أمريكي  6,736 يمكن تحديدها بمبلغ   2004

  ). دوالر أمريكي   
  
  

  األطراف ذوي العالقة    .18
   

ل سلطة اإلئتالف      اإلدارة الرئيسية للصندوق كانت من قب    ، 2004 يونيو 28للفترة منذ البدء حتى 
الحكومة العراقية        إنتقلت اإلدارة الرئيسية للصندوق إلى    . المؤقتة بالتشاور مع اإلدارة العراقية المؤقتة        

  .اإلئتالف المؤقتة   بعد حل سلطة     
  

إن أموال الصندوق موجودة في حسابات مصرفية لدى البنك المركزي العراقي وتوزع على                
لذلك إن اإلدارة العليا للبنك       . ويل توافق عليها وزارة المالية    الوزارات العراقية وفقا لطلبات تم    

باإلضافة إلى مكتب        ( مع الوزراء والوكالء للوزارات العراقية         ،  المركزي العراقي ولوزارة المالية       
.    للصندوق ولذلك هم أطراف ذوي عالقة    الرئيسية هم اإلدارة   ) رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء      

 المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على            ليا للمؤسسات االمريكية وأعضاء         يضاف أيضا اإلدارة الع  
  . طراف ذوي العالقة  صندوق التنمية العراقي لأل    

 
تمت مراقبة الصندوق من قبل المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي منذ                    

  .1546 ورقم 1483البداية بناء على قرارات األمم المتحدة رقم       
  

  حتى2004 يونيو 29لم تكن هناك أية تعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل الفترة من            
فيما عدا التعامالت بين البنك المركزي العراقي، الوزارات العراقية والمؤسسات                     ، 2004 ديسمبر  31

وسداد قروض لصندوق النقد الدولي والبنك     ، األمريكية كما هو مذكور في بعض إيضاحات القائمة             
كما هو    ،  لي وهم من أعضاء المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي             الدو

  .14مذكور في اإليضاح رقم    
  

واإلدارة الرئيسية    ، والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف         ، ال يحصل كل من المؤسسات األمريكية           
 دوالر أمريكي     33,925للصندوق على أية أتعاب أو أجور مباشرة من الصندوق فيما عدا               

كمصاريف إدارية لوحدة المهندسين في الجيش األمريكي تتعلق بإدارة بعض العقود الممولة من                  
  . 2004 ديسمبر  31الصندوق للفترة منذ البدء حتى  
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  إرتباطات والتزامات محتملة  .19

  
ف المؤقتة السابقة      االلتزامات التعاقدية تتكون فقط من العقود الجارية الموقعة من قبل سلطة اإلئتال                   

  . والمدارة من قبل المؤسسات االمريكية         
  

االلتزامات التعاقدية المبرمة من قبل الوزارات العراقية تعتبر إلتزامات ضمن الميزانية العراقية                   
 . وليست مباشرة ضمن إلتزامات الصندوق       

  
 قامت    .اقدية التي ابرمتها    لم تقم سلطة اإلئتالف السابقة بإعداد بيانات محاسبية كاملة لإللتزامات التع              

المؤسسات األمركية ألغراض تقريرية بتقديم كشف بجميع اإللتزامات التعاقدية والتي بلغت                      
تعتقد وزارة المالية أن هذا الكشف غير مكتمل وغير               .  دوالر أمريكي للحكومة العراقية        1,386,181

  .دقيق
.   ت المالية وفقا لما تعتبرة منهجية مالئمة         تقوم مؤسسة أمريكية حاليا بإعداد بيانات جديدة لإللتزاما        

تنوي المؤسسة االمريكية أن توثق جميع ملفات العقود الممولة من الصندوق               ، باالضافة إلى ذلك  
  .2005 سبتمبر 30وذلك سيتم بحد أقصى في  

  
  القضايا  

د من   ال يمكن التأك   .   الصندوق طرف في قضايا ومطالبات وشكاوى وذلك خالل نشاطاتة اإلعتيادية          
ومع ذلك ال تعتقد الحكومة       . قدرة الصندوق على ربح هذه القضايا أو تأثيرها في حالة خسارته لها      

  . العراقية بأن نتيجة أي من هذه القضايا سيكون لها تأثير جوهري عكسي على أنشطة الصندوق                
ق بعقود   ال يوجد أية مطالبة من قبل الحكومة العراقية ولم تكن طرف في أية شكاوى قضائية تتعل          

  .ممولة من الصندوق     
من قبل جهة غير حكومية        ،  كاستر باتلز  ،  هناك دعوى قضائية ضد أحد متعاقدي سلطة اإلئتالف        

 أصدرت وزارة العدل األمريكية بيان في      . وذلك بسبب إدعاءات كاذبة قدمت لسلطة اإلئتالف السابقة          
هم ضمن التشريعات األمريكية             تشرح فيه أن متعاقدي سلطة اإلئتالف يمكن محاكمت                2005 ابريل 1

تعتقد الحكومة العراقية أن تأثير ذلك           . وفي المحاكم األمريكية وذلك لخرق قانون اإلدعائات الكاذبة              
  .  على الصندوق لن يكون جوهرياً    

  
  الحصانة

اتخذ عدد من الدول األعضاء الخطوات القانونية           ، 1483بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم         
،   ن حصانة ملكية النفط ومنتجات النفط العراقي حتى تنتقل الملكية إلى المشتري              الضرورية لضما

 ديسمبر    31تنتهي مفعولية هذه الحصانة في     . بحيث اليكونوا عرضة ألية مالحقات قانونية أو إدارية      
  .   مالم يقرر مجلس األمن الدولي غير ذلك     ، 2007
  

  الضرائب 
  . الصندوق ليس عرضة لفرض الضرائب عليه   
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  تحليل للنقد المستلم والمدفوع المدار من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات االمريكية       .20
  

المؤسسات   المجموع
  األمريكية

  )الحسابات الفرعية(

الحكومة 
  العراقية

  )الحسابات الرئيسية(

 

 المقبوضات   
     

   النفط و مشتقاتهصافي العائد من صادرات 8,854,315 $  -                  $  8,854,315 $
  تحويالت برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء  1,128,000    -  1,128,000

  ودائع من األصول المجمدة خارج العراق  68,323    -  68,323
  صافي ودائع الوزارات العراقية  5,243    -  5,243

   وزارة المالية  الممول منCERPبرنامج   -   86,000  86,000
  فوائد مستلمة    70,401  3,597  73,998

  مقبوضات أخرى  6        799,  3 971,  10      770,
       مجموع المقبوضات  081,13310,  56893,  649,22610,

  
  

 المدفوعات        
  تحويالت للوزارات العراقية 6,750,000  -  6,750,000
   إعتماداتاتخطاب  1,647,337  214,646  1,861,983
  المشاريع المدارة بواسطة المؤسسات األمركية  -  1,616,147  1,616,147
  إستيراد الوقود إلى العراق  1,150,000  -  1,150,000

  سداد ديون العراق  444,364  -  444,364
  مدفوعات أخرى  103,677  -  103,677

  صافي المدفوعات بالنيابة عن الوزارات العراقية                  -  25     696,  25      696,
  جموع المدفوعات     م  378,09510,  489,8561,  8671,9511,

        
  زيادة المدفوعات على المقبوضات   37      703,  )921,7621,(  )218,7251,(
     

  النقد وما في حكمه في بداية الفترة  -  6,647,736  6,647,736
        
  التحويالت بعد حل سلطة اإلئتالف   6,430,036 (6,430,036)  -
        
  التحويالت لتمويل العقود المتبقية لسلطة اإلئتالف  (2,800,000)  2,800,000  -
        

  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   739,6673$,   779,2541$,   518,9224$,
        

  اإللتزامات التعاقدية                 $-    181,3861$,     181,3861$,
  

  


