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1  

  
  صادرات الحقائق المتعلقة باليتقرير تحر

  
  

  إلى الحكومة العراقية       
  

  مجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي             ال إلى 
  
  

 والتي تم اإلتفاق عليها مع الحكومة العراقية          ، ) أ(لقد قمنا بتطبيق اإلجراءات الموضحة في الملحق المرفق           
بهدف المساعدة في تقييم مدى التزام    ، والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي          

  حتى 2004 يونيو 29للفترة من  " 20 فقرة رقم 1483" صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس األمن رقم        
الحكومة العراقية هي الجهة التي كانت مسؤولة عن إلتزام صندوق التنمية العراقي بقرار               . 2004 ديسمبر 31

  .1483مجلس األمن رقم      
  

اإلرتباطات الخاصة    : 4400جراءات المتفق عليها طبقاً للمعيار الخاص بالخدمات المتعلقة بها رقم              تم تنفيذ اإل
 وكذلك طبقاً لمعايير المنظمة الدولية لدواوين              بتطبيق اإلجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات المالية               

  . المراجعة الخاصة بالمراجعة الحكومية            
  

بناء على ذلك ال نقدم أي تأكيدات       . ؤولية الجهات المذكورة في التقرير      إن كفاية تلك اإلجراءات هي من مس         
  . بهدف إعداد هذا التقرير أو ألي هدف آخر  ) أ(بخصوص كفاية تلك اإلجراءات المذكورة في الملحق           

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  ترجمة للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكليزية
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  ى الصادرات  نظم الرقابة الداخلية األساسية عل          1

  
  اإلجراءات   1. 1

   
قمنا بتوثيق نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المستخدمة من قبل وزارة النفط والهيئة الحكومية لتسويق                  

المتعلقة بالرقابة على تحصيل إيرادات          ،  الذراع التسويقي لوزارة النفط العراقية       ، النفط العراقي   
  . متحصالت النقدية المودعة في صندوق التنمية العراقي      صادارات النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي وال       

  
  نظم الرقابة الداخلية الرئيسية 

  
 بخصوص تنظيم 2003 أكتوبر 3 في 36قامت سلطة اإلئتالف المؤقتة السابقة باصدار قرار رقم           1. 1. 1

لتوزيع النفط   توزيع النفط كمتمم للقانون العراقي ولمساعدة السلطات العراقية في التنظيم القانوني            
صدر هذا القرار للمساعدة على منع سرقة وتهريب الموارد الطبيعية           . داخل وخارج وعبر العراق    

  . ولحين انتهاء المراجعة الشاملة لبنود وتعليمات القانون العراقي              
  

ة االخرى     تقوم وزارة النفط بزيارة الهيئة الحكومية لتسويق النفط لعراقي بانتظام وشركات النفط العام                  2. 1. 1
  . لمراجعة معلومات اإلدارة بخصوص إنتاج وشحن ونقل وتوزيع النفط            

       
تقوم الهيئة الحكومية للنفط العراقي باعداد سجل كامل لتتبع حركة سير السفن للتأكد من أن كل النفط                       3. 1. 1

،  نود التعاقدية  السفن التي رشحت وخولت وأن السفن قد حملت بموجب الب           ، والمنتجات النفطية المحملة        
  . وأن اإليرادات قد أودعت في البنك الفدرالي في نيويورك   ، وتم إصدار الفاتورة

  
قائد قوات البحرية األمريكية بأن قوات اإلئتالف البحرية قامت بمراقبة السفن                    تم إعالمنا من قبل        4. 1. 1

تجات النفطية المصرح بها        الكبيرة في الخليج العربي وحيثما تدعو الحاجة تتأكد من أن النفط والمن            
  . فقط قد حملت 

  
واصلت الحكومة العراقية سياسة التعاقد مع شركات األمن الدولية والقبائل المحلية لحراسة خطوط                           5. 1. 1

  . األنابيب والتجهيزات ضد أعمال التخريب       
  

ادقة عليها من قبل     وتمت المص  ، وضعت ميزانية لتغيير وإصالح أنظمة القياس في شبكة أنابيب النفط              6. 1. 1
ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير تم إعالمنا من قبل وزارة النفط بأن العطاء المتعلق                      ،  وزارة النفط

    .بنظام القياس هذا مستمر    
  

جميع صادرات النفط ومنتجاته يتم تنظيمها وإصدار فواتير المبيعات الخاصة بها حصريا من قبل             7. 1. 1
  . لنفط العراقي  الهيئة الحكومية لتسويق ا       
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إن سياسة مبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي المتعلقة بالصادرات النفطية تقوم أساسا على                               8. 1. 1

وذلك للتأكد من تحصيل كامل قيمة         ، قبول الدفعات عن طريق خطابات إعتماد غير قابلة للنقض           
 المقايضة للصادرات النفطية تمت مع        هناك عدد محدود من عمليات     ، باإلضافة إلى ذلك   . الصادرات

  . الحكومة السورية     
  

إن سياسة مبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي المتعلقة بصادرات المنتجات النفطية تتم                            9. 1. 1
 السلف النقدية وعمليات المقايضة وعدد محدود من العمليات التي يتم دفعها من خالل                أساسا عبر   

    . خطابات إعتمادات    
  

   خطابات إعتمادات تودع       المتحصالت النقدية من مبيعات صادرات النفط ومنتجاته التي تتم من خالل            10. 1. 1
  .مباشرة في حساب المتحصالت من مبيعات النفط في البنك الفدرالي في نيويورك           

  
شهادات     ،  صة الشحن  لكل شحنة تقوم الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي بعملية مطابقة بين بولي                     11. 1. 1

وذلك مقابل الفواتير ،  واإليصاالت الرئيسية   بيان تصدير الشحن ، تقارير النقص، الكمية والنوعية   
 .  الصادرة لضمان أن جميع الشحنات تم تنظيم فاتورة لها بشكل مالئم           

  
  النتائج     

  .من هذا  التقرير  ) 4.3( تم ذكر إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية التي فحصت والنتائج في الفقرتين          
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  نظم الرقابة الداخلية األساسية على عملية طرح المناقصات             2

  
  اإلجراءات  1. 2

  
قمنا بتوثيق نظم الرقابة الداخلية األساسية المتبعة من قبل وزارة النفط والهيئة الحكومية لتسويق النفط                    

  . صادراتالعراقي المتعلقة بعملية طرح المناقصات ومنح عقود ال          
  

  نظم الرقابة الداخلية
  

  بصرة
 ببيع نفط البصرة الخفيف بعقود متوسطة     الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي المتعلقة           سياسة   أن     1. 1. 2

على الرغم من وجود     .  تقوم أساسا على منح أفضلية لشركات نفط دولية معروفة      )  أشهر 6(األجل  
إال    ، ي لبيع نفط البصرة الخفيف إلى المستخدمين النهائيين     سياسة واضحة لهيئة تسويق النفط العراق       

يجب أن تتم المصادقة على         . من المبيعات تمت مع بعض التجار الموثوق بهم            %  5أنه يوجد أيضاً  
  . جميع العقود من قبل وزير النفط   

  
جية المتوقعة التي      يتم التعاقد على بيع نفط البصرة الخفيف بناءاً على خطط اإلنتاج والطاقة اإلنتا          2. 1. 2

إن سعر بيع النفط الذي يتم تسليمه بناءاً على تلك العقود هو السعر                . تحددها شركة نفط الجنوب     
  . الرسمي للهيئة الحكومية لبيع النفط العراقي للكميات المقرر شحنها شهرياً                  

  
مكان الذي يتم     يتم تحديد سعر البيع الرسمي بناءاً على قياس من القياسات الدولية الثالثة وحسب ال                   

 لإلتجاه إلى   Brent،  لإلتجاه إلى أمريكا الشمالية       ) الخط الثاني    (WTI:  كما يلي   ، التصدير إليه
وذلك كما هو منشور في نشرة بالتس     ، دبي لإلتجاه إلى الشرق األقصى     /أوروبا و متوسط عمان   

  .  اليومية 
  

ية على أساس إحتساب معدل           يتم تحديد سعر البيع الرسمي للمناطق في أوروبا وأمريكا الشمال              
  . نشرات بالتس لخمس أيام متتالية تبدأ في اليوم الخامس عشر من تاريخ بوليصة الشحن                   

  
يتم تحديد سعر البيع الرسمي للمناطق في الشرق األقصى على أساس المعدل الشهري لنشرات                          

  .  بالتس خالل الشهر التقويمي للتحميل       
  

لالتجاهات الثالثة تتطلب إدخالها الحقا في صيغة السعر                ، عاله كما يتم إحتسابها أ      ،  إن معدالت بالتس    
  .  الذي تتضمن عوامل اإلختالف النوعي من المؤشرات ومصاريف النقل            

  
 ومصاريف النقل يتطلب نشره شهريا لجميع          المؤشرات  الخصم المتعلق باإلختالف النوعي من             3. 1. 2

يجب أن تتم المصادقة على جميع            . لتحميل  باليوم العاشر من الشهر الذي يسبق شهر ا              ، الزبائن 
  . الخصومات من قبل وزير النفط    
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  كركوك  

  .  تم بيع نفط كركوك من خالل مناقصات     ، 2004 يونيو 28للفترة الالحقة لإلعتداءات وحتى       4. 1. 2
  

لعراقي    غيرت الهيئة الحكومية لتسويق النفط ا         ، 2004 ديسمبر  31 ولغاية  2004 سبتمبر  1للفترة من     5. 1. 2
وذلك إستنادا إلى خطط اإلنتاج وتقديرات        ، سياستها لنفط كركوك ودخلت في عقود قصيرة األجل       

  لم يكن هناك مبيعات لنفط كركوك للفتره من          . القدرة اإلنتاجية من شركة نفط الشمال         
  .   بسبب عمليات التخريب التي تعرضت لها خطوط األنابيب           2004 أغسطس  31 إلى2004 يونيو 29

                 
للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي سياسة لبيع نفط كركوك بشكل خاص إلى المستخدمين                        

  . جميع العقود تتم المصادقه عليها من قبل وزير النفط      . النهائيين  
  

يتم تحديد سعر البيع الرسمي لنفط كركوك بالطرق المماثلة التي أستخدمت في إحتساب السعر                      6. 1. 2
  : ط البصرة مع اإلستثناءات التالية       الرسمي لنف  

  
إن إحتساب السعر الرسمي لإلتجاه إلى أوروبا يتم على أساس إستخدام معدل نشرات بالتس لخمسة                     

  . أيام متتالية إبتداء من تاريخ بوليصة الشحن        
  

   النتائج
  

  ) .4.1(تم ذكر إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية التي فحصت والنتائج في الفقرة          
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 مطابقة الصادرات مع سجل األستاذ العام لمبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي والبنك     3

  اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك
  

  اإلجراءات   1. 3
  

ومنتجاته    )  الخام (لقد زودنا من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي بقائمة لصادرات النفط           
 2004 ديسمبر  31حتى  2004 يونيو 29للفترة من والغاز الطبيعي    )  أساسي زيت الوقود   بشكل (

  . والتي تمت مقارنتها مع سجل األستاذ العام لمبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي                     
  

  النتائج
  

ات للغاز الطبيعي من          بما أنه ال توجد بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي في العراق لم يكن هناك مبيع                      1. 1. 3
  . العراق  

  
الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي مطابق مع  قائمة                   سجل األستاذ العام لمبيعات           وجدنا أن     2. 1. 3

  .2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29النفط والمنتجات النفطية للفتره من      صادرات
  

والذي يفصل كل السفن المراقبة       ، لبحرية األمريكية     حصلنا على قائمة السفن المرشحة من قائد القوة ا             3. 1. 3
وأيضا قمنا بمطابقة جميع السفن مع قائمة المبيعات              . من قبل قوة التحالف البحرية في الخليج العربي       

  .  والتي تتضمن السفن المرشحة        ، النفطية المعدة من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            
  

 أن الهيئة الحكومية لتسويق        2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29ممتدة من   وجدنا في الفترة ال   4. 1. 3
  ). 2. 1. 4( زبون لمبيعات النفط أنظر إلى فقرة     30النفط العراقي قد تعاقدت مع    

  
وعمليات       ، النقد ، وجدنا أن مبيعات النفط والمنتجات النفطية قد تمت من خالل خطابات إعتمادات                5. 1. 3

مسجل في السجالت المحاسبية للهئية الحكومية لتسويق النفط العراقي للفترة                    كما هو   ،  المقايضة 
  :هي كما يلي   ، 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29الممتده من   

    
    النفط  المنتجات النفطية  اإلجمالي

  خطابات إعتمادات      9,444,220,019 $  820,080        $  9,445,040,099 $
  نقد المستلم  ال  -  77,724,019  77,724,019

  وعمليات المقايضة      60        275,567,  74     423,161,  134      698,728,
,816,492,6579$   ,522,705152$   ,294,787,5049$     

  
ن المبيعات النفطية التي تمت من خالل خطابات إعتمادات تتضمن فائدة مستلمة والتي بلغت                        إ

وصافي غرامات التأخير المدفوعة بلغت          ، لمتأخرة   دوالر أمريكي للتحويالت المصرفية ا      44,368
 .  دوالر أمريكي   4,919,376
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  اإلجراءات   2. 3

  
في البنك المتحصالت من مبيعات النفط         لقد قارنا قائمة المبيعات بالمبالغ المودعة في حساب            

  .اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك بالنيابة عن البنك المركزي العراقي           
         

  النتائج 
  

  خطابات اإلعتمادات       
 31 حتى 2004 يونيو 29وجدنا أن العائدات من مبيعات النفط والمنتجات النفطية للفترة من               1. 2. 3

 يوما من تاريخ     30بعد المتحصالت من مبيعات النفط تقريبا       قد أودعت في حساب ، 2004ديسمبر 
  :وهي كما يلي   ،  وذلك بموجب شروط خطابات اإلعتمادات         ، التحميل  

    
  :االيداعات في حساب عائدات النفط للفترة   

  
3 .2 .2 

 

 لمبيعات     2004 دوالر أمريكي أصدرت في بداية   1,581,328وجدنا خطابات إعتمادات بلغت قيمتها       
ولقد أبلغنا     . زيت الوقود إلى سوق الشرق األقصى وما زالت موقوفة إلى تاريخ إعداد هذا التقرير              

البنك المركزي العراقي أن التوثيق المطلوب ضمن شروط خطابات اإلعتمادات قد أصدر إلى البنك                     
.   ل تسديد مبلغ الخطاب  وقد رفض البنك المراسل والعمي     .المراسل بعد الموعد النهائي لنفاذ الخطابات        

  .  الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي تتابع هذه االموال            
  

  النقد    
  وجدنا أن السلف النقدية المستلمة عن وإيردات مبيعات المنتجات النفطية خالل الفترة الممتدة من                   3. 2. 3

ترة منذ البداية   للف( دوالر أمريكي    77,724,019 بلغت 2004 ديسمبر 31 ولغاية 2004 يونيو 29
حساب    لم تودع في ،  )  دوالر أمريكي  97,762,019: 2004 ديسمبر 31 ولغاية  2003 مايو 22في 

طبقا لقرار  ،  المتحصالت من مبيعات النفط أو في صندوق التنمية العراقي أو في صندوق التعويضات        
وحساب    هذه االموال قد أودعت في حسابين مصرفيين عراقيين      . 1483مجلس األمن الدولي      

 .مصرفي أردني تحت سيطرة الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            
  

حولت الهيئة الحكومية لتسويق         ، 2004 ديسمبر 31 ولغاية 2004 يونيو 29خالل الفترة الممتدة من   
   ولغاية  2003 مايو  22للفترة من بداية    ( دوالر أمريكي    24,178,478النفط العراقي مبلغ    

بلغ رصيد الحساب المصرفي     . إلى وزارة النفط )   دوالر أمريكي   24,178,478 :2004 ديسمبر 31
 دوالر أمريكي    73,583,542 مبلغ 2004 ديسمبر  31للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي كما في             

  .متضمنا عمليات الفترة السابقة      ،  ) دوالر أمريكي  20,038,000 : 2004 يونيو 28(

         2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29 8,118,513,333 $
  2004 ديسمبر  31الفترة الالحقة ل    1   766,526,326,
,099,040,4459$     
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  مليات المقايضة   

ن الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي قد دخلت في عمليات مقايضة لتصدير النفط             وجدنا أ     4. 2. 3
هذه العمليات تتضمن بشكل رئيسي تصدير زيت الوقود المتبقي مقابل المنتجات          . والمنتجات النفطية   

وتصدير النفط الخام مقابل الكهرباء والمنتجات النفطية الخفيفة من الحكومة                  ، النفطية الخفيفة  
  .  سورية ال

   
 وكما     2004 ديسمبر 31 ولغاية 2004 يونيو 29إن قيمة وحجم عمليات المقايضة للفترة الممتدة من           5. 2. 3

  :سجلت من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي كانت كالتالي                
       

    النفط  المنتجات النفطية  اإلجمالي
  ) يوم2(يونيو  -                 $ 1,530,539   $  1,530,539    $

  يوليو  3,752,480  18,870,442  22,622,922
  أغسطس     12,927,992  26,271,013  39,199,005
  سبتمبر    12,392,100  19,433,261  31,825,361
  أكتوبر   14,758,982  3,314,018  18,073,000
  نوفنبر  9,477,494  2,161,282  11,638,776

  ديسمبر   27,2,2587  2     868,580,  9       095,839,
,698,728134$   ,423,16174$   ,275,56760$     

        
  حجم الكميات      2,125,681: برميل  759,281: طن   

  
 .  دوالر أمريكي  461,208,631 ، 2004 ديسمبر  31بلغت قيمة عمليات المقايضة منذ البداية ولغاية         

وال   من مبيعات النفط     المتحصالت    حساب  ال توجد إيداعات في   ، ولكون العمليات أعاله غير نقدية      
  . صندوق التنمية العراقي أو صندوق التعويضات    

  
 قامت وزارة المالية بتخصيص    2004 ديسمبر 31 ولغاية  2004 يونيو 29خالل الفترة الممتدة من      6. 2. 3

 دوالر أمريكي للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي إلستيراد                1,150,000,000مبلغ قدرة 
ولذلك إنخفض حجم عمليات المقايضة         . 2004إبتداءا خالل شهر أغسطس        ، ة الخفيفة  المنتجات النفطي   

  . بشكل جوهري ما عدا المقايضة المذكورة سابقا للنفط الخام مع الحكومة السورية                 
 

 دخلت الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي في عملية مقايضة للكهرباء               2003منذ سبتمبر     7. 2. 3
ولكن    ، 2004توقف إستيراد الكهرباء في ا سبتمبر       .  الخفيفة مع الحكومة السورية      والمنتجات النفطية   

قامت الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي بإجراء المطابقة             .  تصدير النفط الخام إستمر إلى سوريا   
اإلعتيادية بين تصدير النفط الخام وزيت الوقود من جهة وإستيراد الكهرباء والمنتجات النفطية                

كما    ،   دوالر أمريكي   18,736,092، 2005 فبراير  28كان الرصيد كما في      .  لخفيفة من جهة أخرى     ا
هذا المبلغ لم يتم تأكيدة للهئية الحكومية       ، أحتسب من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            

لهيئة   طلبت ا  . لتسويق النفط العراقي من قبل الحكومة السورية لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير                  
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الحكومية لتسويق النفط العراقي أن يودع هذا المبلغ في حساب صندوق تنمية العراق في البنك             
  . اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدال من تبادل المنتجات       

  
   العراقمن المخولة وغيرالمطابقةصادرات غيرال

 في حقنها   والتي تم محلياً،   ةَستهلك  الم   ،  المنتجة الوقودت ية زكمي  ط على مطابقة     وزارة النف حصلنا من     8. 2. 3
نا أن هذه المطابقة تتضمن كميات غير مطابقة وقدرها          جد و.ديرهاصوالتي تم ت ، ر األنابيب واآلبا  ط  خ

 الغيِر   تبدون تفسير كاف للكميا   . 2004 ديسمبر  31 إلى 2004 يونيو 29 طن للفترة من   618,203
  ط  خفي والمحقن    محلياً،   المستهلك    ذلك  من  كبر  أ نالمنتج كا    الوقود تذلك زي  لنتيجة   ،طابقة الم 

  . طنِ 618,203والمصدر ب  ، ِراألنابيب واآلبا   
 

الهيئة     من قبل ل  الوقود، كما هو مسج   ت زيصادرات بأن نا ، الحظ  بقةاطَهذه الكميات الغير م   ل وفقا
  من  رة طِن للفت 1,643,336 من طِن،  561,596  بنقص ، الحكومية لتسويق النفط العراقي     

   إلى2004 يونيو29رة من    طِن للفت 1,081,740، إلى 2004 يونيو 28 إلى 2004يناير  1
   إلى2004أكتوبر  1من    الوقود ت  لزي جلة  المس    إن الصادرات    ذلك، إضافة إلى . 2004 ديسمبر31
   إلى 2004 يناير 1من    ة، للفتر شهريا  طِن   282,000ل  معد ب نقصت 2005 فبراير 28
  .شهريا   طِن  57,000 نم ، إلى أقل 2004 سبتمبِر 30

 
 وذلك إذا تم  ، دوالر أمريكي 69,000,000  تقريباًمطابقة   الغير ال   ت للكميا  مقدرة ال لمبيعات    قيمةَ ا إن

 .ة  الحالي ةالوقود للفتر  تصدير زيتت  لمبيعا   لكل طن  سعر  إحتسابها بمتوسط       
  

  .وقود التَأو نقصان مبيعات زي   طابقة   لكميات الغير الم     لم يتم تزويدنا بتفسير مقنع
  

إعتقدت سلطة اإلئتالف السابقة بأن كمية غير محددة من النفط والمنتجات النفطية تم تصديرها من                        9. 2. 3
العراق بطريقة غير مشروعة من العراق من خالل تخطي اإلجراءات الخاصة بالتسويق والبيع                            

الهيئة    ،   النفطعلى الرغم من نظم الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل وزارة           . وتحصيل النقد
تعتقد الحكومة العراقية أنه في غياب نظام         ، الحكومية لتسويق النفط العراقي وسلطة اإلئتالف السابقة          

 صادرات النفط والمنتجات النفطية      كلحجِم  التشغيل المتري الكامل من غير الممكن تحديد           
  المتحصالت من مبيعات النفط       حساب     في ستودعت التي كانت    يرادا واإل

.  
 .ت مثل هذه الكميايددلتحنا بما فيه الكفاية ت إجراءانمدد لنا َأن  من غير العملي إنه
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  فحص صادرات النفط والمنتجات النفطية           4

قمنا بتطبيق اإلجراءات التالية على جميع صادرات البترول ولعينة من صادرات منتجات البترول                       
  : التالية  قمنا بتطبيق اإلجراءات       ، )بالقيمة  % (62تمثل 

   
  اإلجراءات  1. 4
  

) 2(لقد قمنا بتحديد ما إذا كان قد تم إتباع أنظمة الرقابة الداخلية األساسية المذكورة في الفقرة             
  . المتعلقة بالمناقصات ومنح العقود الخاصة بالمبيعات         

  
  النتائج

  
  .  نفطية وجدنا أنه إجراءات المناقصات لم تستخدم لمبيعات النفط والمنتجات ال                 1. 1. 4

  
  ط  نف تجار  دولييِن و مستخدمين    متوسطة األجل إلى       د خالل عقو وجدنا أن صادرات نفط البصرة قد بيع      2. 1 .4

زبائن    إن  .  دولييِن فقطمستخدمين    إلى  د قصيرة األم دِبيع خالل عقوقد  كركوك  صادرات نفطو 
   إلى  2004 يونيِو 29  ة من لبصرة و كركوك للفتر  ا  الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي لنفط          

 : يهم كما يل  2004 ديسمبر 31
 

API Oil   Marathon Ashland Supply 
Baharat Petroleum Corporation  North Atlantic Refining (Bermuda) 
Bay Oil   Petro Diamond Company 
BP Oil International  Petrobras Int’l Finance Company 
Chennai Petroleum Corporation Petrogal S.A Lisbon  
China Int’l United Petroleum & Chemicals  Reliance Industries 
Compania Espanola de Petroleos Repsol YPF Trading and Transporte 
Chevron Texaco  SK Corporation 
Chinese Petroleum Corporation  Shell Int’l Trading and Shipping Company 
Conoco Philips (U.K) Sinochem Int’l Oil (London) Co. 
Eni S.P.A. Refining and Marketing Division Taurus Petroleum 
Exxon Mobil Sales and Supply Corp. Total International 
Hindustan Petroleum Corporation Thai Petrochemical Industry Public Company 
Indian Oil Corporation  Turkish Petroleum Refineries Corp 
Koch Supply & Trading LP Valero Marketing & Supply Co.  

 
 يناير  1 المرتبطة بالكميات المخصصة خالل الفترة من       Bay Oil و Oil APIل  صادرات النفط إن

األمنية المرتبطة       بموجب المحددات    2004التي حملت في بداية يوليو    ، 2004 يونيو 28 إلى 2004
 لم يمنحا تخصيصات نفطية خالل      Bay Oil و API Oil.بعملية نقل السلطة إلى الحكومة العراقية            

  . الفترة الحالية  
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 من نفط ميل  ر ب 260,016,218 ، 2004 ديسمبر   31 إلى   2004 يونيو   29وجـدنا خالل الفترة من        3. 1. 4

  .تمن نفط كركوك قد بيع برميل 20,516,318البصرة و
  
وجدنا أن نفط البصرة وكركوك قد بيع على أساس تسعيرة نشرة بالتس بموجب سعر البيع الرسمي                        4. 1. 4

  .   الخاص بالهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي بموجب جدول التحميل الشهري                 
  

ه باستخدام     وجدنا أن سعر البيع الرسمي لمقايضة النفط الخام مع الحكومة السورية قد تم إحتساب                    5. 1. 4
يطرح منه        ، كما هو محسوب في نشرة بالتس اليومية خالل شهر التحميل               " برنت"المعدل الشهري     

  . خصمين إختالف النوعية وكلفة النقل    
    

إلى  ، 2004 يوليو 31 دوالر أمريكي للبرميل الواحد للفترة من البداية إلى      6هذا الخصم قد تغير من  
زائد خصم إضافي إلختالف النوعية بين النفط الخام       ، إلضافية  دوالر أمريكي للبرميل للكلف ا      1.25

 12.5،  دوالر أمريكي في أغسطس    12(وكلفة النقل لإلتجاهات األوروبية     ، "برنت"السوري الثقيل و 
 دوالر أمريكي في نوفمبر وديسمبر          17،  دوالر أمريكي في أكتوبر    14، دوالر أمريكي في سبتمبر     

   إلى 2004 أغسطس    1للفترة من  ، الحكومة السورية بعمالئها        وذلك بناءا على إتصال   ، )2004
  .2004 ديسمبر 31
     

لقد أعلمنا من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي بأن مقايضة النفط الخام مع الحكومة                       
  . يحتوي على نفط خام ثقيل مشابه لحقول النفط السورية       ، السورية الذي يستخرج من حقل عين زالة       

  
  إلجراءاتا      2. 4

  
لسياسات وإجراءات الهيئة            " تأكدنا من توقيع العقود وفواتير البيع من شخص ذو صالحية طبقا         

باإلضافة إلى ذلك تأكدنا من أن العقود قد تم المصادقة عليها من                 . الحكومية لتسويق النفط العراقي        
  . قبل وزير النفط

  
  النتائج               

  
داد دليل صالحيات أو قائمة بالمخولين بالتوقيعات في الهيئة الحكومية لتسويق                 على الرغم من عدم إع       1. 2. 4

النفط العراقي فإن جميع العقود تم منحها والموافقة عليها من قبل أحد األعضاء الرئيسين في إدارة                        
د باإلضافة إلى ذلك الحظنا مصادقة وزير النفط لجميع العقو      .  الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي       

 . وفي حاالت إستثنائية مصادقة وكيل الوزير      
 

  اإلجراءات         3. 4
                   

لقد قمنا بمطابقة الكمية وسعر المبيع الموجود بفاتورة البيع مع العقد ومع بوليصة الشحن وشهادة               
    . واإليصاالت الرئيسية      الكمية والنوعية وتقرير النقص بيان تصدير الشحن     
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  النتائج
  

على مستند أولي ونتيجة     " وجدنا حالة كانت فيه قيمة الفاتورة غير صحيحة حيث تم أحتسابها بناءا         1. 3 .4
 قامت الهيئة    ،كنتيجة لما وجدناه   .  دوالر أمريكي   400,191لذلك فإن العميل تحمل مبلغ أقل ب      

ساب    الحكومية لتسويق النفط العراقي بمتابعة ذلك مع العميل وتم تحصيل الفرق وإيداعه في ح           
   .متحصالت مبيعات النفط    

  
تم التأكد من مطابقة الكمية والسعر الموجود بفاتورة البيع والمستندات المذكورة لجميع الصادرات                      2. 3 .4

 .وعينات من صادرات المنتجات النفطية       
 

لهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي تنص على أن يتم التعويض على                  الحظنا أن الشروط العامة ل             3. 3 .4
كانت   ،   في السابق   .  دعاءات غرامات التأخير بشكل يتوافق مع الممارسات المتبعة في صناعة النفط                إ

.   الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي تقوم بالتعويض على إدعاءات غرامات التاخير بشكل محدود                  
والسوق القوي  ، الثقيلواإلنتاج المتزايد للنفط المتوسط و      ، كردة فعل لضغوطات من العمالء     ،  مع ذلك

   إلى2004 يوليو 29لمنتجات النفط الخفيفة وزيادة أسعار النفط والمنتجات النفطية خالل الفترة من               
لهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي قد تابعت عملية دفع إدعاءات الغرامة                  ا ،2004 ديسمبر  31

 . التاخيرية 
  

يئة الحكومية لتسويق النفط العراقي قد تم تسويتها            لهالتسوية النهائية إلدعاءات الغرامة التاخيرية ضد ا            
،   الذي تم إحتسابة بواسطة الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي               ، من مبلغ المستحق       %  75بنسبة 

   .2004 سبتمبر 30خالل الفترة مابعد األحداث العدائية إلى        
  

 وقدرة مة التاخيرية بمبلغ     الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي قامت بإحتساب إدعاءات الغرا                 
لهذه   . والذي سيتم تخفيضة من الفواتير الالحقة لصادرات المبيعات     ، دوالر أمريكي    10,730,842

، 2004 دوالر أمريكي حيث تم تخفيضة من المتحصالت المستلمة في             167,617،   اإلدعاءات  
رات المبيعات في      لصاد2005 تم تخفيضة من المتحصالت المستلمة في           دوالر أمريكي   4,751,759

  . تم تخفيضة من صادرات المبيعات المستقبلية        دوالر أمريكي  5,811,466و ، 2004
  

أنها تنوي القيام      ، 2004 اكتوبر 1لهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي بإبالغ عمالئها في                قامت ا 
هيئة الحكومية لتسويق         يجري تقيم من قبل ال. بتقييم إلدعاءات الغرامة التاخيرية المستلمة بشكل عاجل            

  . النفط العراقي إلدعاءات الغرامة التاخيرية اإلضافية المستلمة                
  

  اإلجراءات        4. 4
   

لقد قمنا بإعادة إحتساب سعر البيع بناء على نشرة بالتس لكل شحنة ومقارنتة بالسعر المحتسب في                         
  .فاتورة البيع
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  النتائج

   
عية من القياسات وكلف النقل للنفط التي وزعت على العمالء                 وجدنا أن خصومات اإلختالفات النو           1. 4 .4

 . باليوم العاشر من الشهر الذي يسبق شهر التحميل               ، على أساس شهري     
  

وجدنا أن السعر المدرج في الفاتورة        ، لجميع الصادرات النفط وعينات من صادرات المنتجات النفطية              2. 4 .4
 .  إحتسابة بواسطة نشرة بالتس      مطابق مع السعر البيع الرسمي وذلك بعد إعادة          

  
 دوالر أمريكي لكل برميل النفط قد تم منحه إلى العمالء الذين يحملون من              0.10وجدنا خصم قيمتة    3. 4  ٤.

والحمولة     ، التحميل من ميناء خور العمية النفطي خاضع لتقييدات تقنية       .  ميناء خور العمية النفطي    
 ، 2005 أبريل 1من  ،  مع ذلك . دات مسحوبة    برميل لكل سفينة بسبب محد    1,000,000محددة ب  

بما أن ميناء خور العمية النفطي أعلن                ، الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي أوقفت هذا اإلجراء             
  .تشغيلة بالكامل     

  
 : بناء على العينة التي تم إختبارها وجدنا أن السياسة التسعيرية لصادرات المنتجات النفطية كما يلي                      4. 4 .4
  

خصم كبير معروض في تسعيرة نشرة بالتس لجذب            ، ن لصادرات مبيعات زيت الوقود     وجدنا بأ 
المشترين لشراء زيت الوقود من داخل العراق ولضمان عدم مقاطعة اإلنتاج من المنتجات النفطية                           

  .المصفاة 
  

وجدنا كذلك أن الخصومات لزيت الوقود نشرت على أساس شهري لكل العمالء الذين يحملون                         
الخصومات حددت بموجب عدة       . مصادقة ذلك من قبل وزير النفط   وتمت   ،اسطة الشاحنات       كمياتهم بو  

والكلف     ، طبيعة النقل والمسافات     ، نوعية زيت الوقود  ، تتضمن المحددات األمنية في العراق          ، عوامل 
 دوالر لكل طن    25هذه الخصومات كانت    . اإلضافية لعمليات المقايضة ولعمليات التجارية النقدية         

 دوالر لكل طن يستلم      88 دوالر إلى 65على ظهر السفينة ميناء خور الزبير و تراوحت بين      يستلم 
  . بواسطة الشاحنة من المصافي العراقية          

  
وجدنا أن سعر البيع الرسمي للصادرات من زيت الوقود عبر السفن و الشاحنات قد              ، إضافة إلى ذلك 

  : أحتسبت كما يلي    
  

الشهري لتسعيرة نشرة بالتس لشهر التحميل يستخدم التسليم على                 المعدل   : الحدود الشمالية العراقية     
ناقص ، نسبة الكبريت في زيت الوقود  % 3.5ظهر السفينة حوض البحر األبيض المتوسط ايطاليا          

  . الكسك  ، دورة،  بيجي ،   دوالر لكل طن يستلم بواسطة الشاحنة        88 دوالر إلى 65تخفيض من   
  

لشهري لتسعيرة نشرة بالتس لشهر التحميل أو خمسة أيام حول                   المعدل ا   :  الحدود الجنوبية العراقية    
ناقص   ،  HSFO 180 CSTيستخدم التسليم على ظهر السفينة الخليج العربي              ، بوليصة الشحن  

 دوالر لكل طن    65أو ،   دوالر لكل طن يستلم على ظهر السفينة ميناء حور الزبير        25تخفيض من  
  .بيجي و دورة،  يستلم على ظهر الشاحنة      
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المعدل الشهري لتسعيرة نشرة بالتس لشهر التحميل يستخدم التسليم على                        :  لحدود الغربية العراقية    ا

ناقص ، نسبة الكبريت في زيت الوقود  % 3.5ظهر السفينة حوض البحر األبيض المتوسط ايطاليا          
  . بيجي ،  دوالر لكل طن يستلم على ظهر الشاحنة        65تخفيض من   
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كورة أعاله ال تكون عملية تدقيق أو عملية فحص محدود طبقا لمعايير             نظرا ألن اإلجراءات المذ       

 يتعلق   يدأك وعليه فنحن ال نبدي أي ت  ، التدقيق الدولية أو للمعايير الدولية الخاصة بالفحص المحدود      
لو كنا قد قمنا بإجراءات       . 2004 ديسمبر 31 إلى 2004 يونيو29بصادرات النفط للفترة الممتدة من    

  .  األمور األخرى كانت قد تلفت إنتباهنا والتي كنا سنعرضها عليكم في تقريرنا          بعض ، إضافية
  

  الفترة الممتدة من     لقد قمنا بفحص قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي عن              
قمنا بإصدار  . 2005 ابريل 6 مع تقرير التدقيق الصادر في  2004 ديسمبر  31 إلى 2004 يونيو 29

) 3. 2. 3( على مدى إكتمال التحصيالت النقدية والذي أشير إليه في النتائج تحت البند            رأي متحفظ 
 وقد قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى إكتمال صادرات النفط والمنتجات النفطية            .في هذا التقرير

تحفظ   إضافة إلى ذلك قمنا بإصدار رأي م   ). 3.2.9(و) 3.2.8( أشير إليه في النتائج تحت البند      والذي 
     .على مدى إكتمال ودقة الإللتزامات التعاقدية         

  
هذا التقرير معد فقط إلستخدام وإعالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على                      

أو عن طريق وال يعتمد       ،  وال يجوز إستخدامه في     ، وهذا التقرير غير معد   ، صندوق التنمية العراقي   
فإن هذا التقرير هو للنشر العام        ، ومع ذلك  . ات المذكورة أعاله     عليه أي شخص أو جهة عدا الجه        

وعليه فنحن غير مسؤولين في أي حال من األحوال عن أي إستخدام أو تجاه                       . وتوزيعه غير محدد   
  . أي شخص قام باالطالع على هذا التقرير إال في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلك             

  
  مملكة البحرين     ،  المنامة   

  2005ل  أبري6
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  )أ(الملحق 

  
اإلجراءات التي طبقت على      ،2004 ديسمبر  13صدر في الذي   اإلرتباطَ  كتاب بموجب   

  : مبيعات النفط والمنتجات النفطية هي كالتالي        
  

توثيق نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المطبقة من قبل الحكومة العراقية والهيئة الحكومية                           .1
صيل اإليرادات من صادرات النفط ومنتجاته والغاز           الخاصة بتح  ،  لتسويق النفط العراقي    

 . الطبيعي المستخرج وااليداعات النقدية في صندوق التنمية العراقي           
  

توثيق نظم الرقابة الداخلية المطبقة من قبل الحكومة العراقية والهيئة الحكومية لتسويق النفط                            .2
 .العراقي على عمليات طرح المناقصات ومنح عقود التصدير          

  
 : ل من الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي           الحصو .3

  
قائمة بالصادرات ومطابقتها مع أستاذ مبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط                      3.1

 . العراقي  
  

مطابقة قائمة الصادرات مع المبالغ المودعة في المصرف االحتياطي الفيدرالي في                       3.2
 .نيويورك

  
النفط ولعينة من صادرات      فط الخام     نير الَلكل العقود المسجلة أو المعروفة من مبيعات تصد               .4

 ) : مرحلة مستقبلية     سوف يحدد في :  النطاق   (المنتجات النفطية     
  

أعاله لطرح      ) 2(تحديد إذا ما كانت نظم الرقابة الداخلية المذكورة في البند            1.4
 . المناقصات ومنح العقود قد تم اتباعها     

 
شخص ذو صالحية طبقا لسياسات        التأكد من توقيع العقود وفواتير البيع من         2.4

 . وإجراءات الهيئة الحكومية لتسويق النفط          
 

شهادات    ،  مطابقة الكميات وسعر البيع الموجود بالفاتورة مع العقد بوليصة الشحن               3.4
 .  واإليصاالت الرئيسية   بيان تصدير الشحن   ، تقارير النقص ، الكمية والنوعية    

 
إلى نشرة بالتس لجميع الشحنات          إعادة إحتساب سعر البيع الرسمي بالرجوع              ٤,٤

  . ومقارنتة بالسعر الموجود بالفاتورة وتحديد أي إستثناءات         
 

 


