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   الحقائق المتعلقة بحساب المتحصالت من مبيعات النفط يتقرير 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     , للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي        والمجلس الدولي    

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

  .1483مجلس األمن رقم      
  

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

  . عة الحكومية    المراجعة الخاصة بالمراج        
  

بناء على ذلك ال نقدم أي تأكيدات     . إن كفاية تلك اإلجراءات هي من مسؤولية الجهات المذكورة في التقرير                
  . 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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________  

2 

  
مطابقة الصادرات مع سجل األستاذ العام لمبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي والبنك            1

  اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك 
  

  اإلجراءات   1. 1
                  

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

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

  النتائج
  

ك مبيعات للغاز الطبيعي من             بما أنه ال توجد بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي في العراق لم يكن هنا                   1. 1. 1
  . العراق  

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

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

والذي يفصل كل السفن المراقبة        , قوة البحرية األمريكية     حصلنا على قائمة السفن المرشحة من قائد ال              3. 1. 1
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 29رة الممتدة من   وجدنا في الفت   4. 1. 1
  .  زبون لمبيعات النفط   30النفط العراقي قد تعاقدت مع    

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

حاسبية للهئية الحكومية لتسويق النفط العراقي للفترة               كما هو مسجل في السجالت الم           ,  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 $
  النقد المستلم    -  77,724,019  77,724,019

  وعمليات المقايضة      60        275,567,  74     423,161,        698,728134,
,816,492,6579$   ,522,705152$   ,294,787,5049$     

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

ات التأخير المدفوعة بلغت       وصافي غرام ,  دوالر أمريكي للتحويالت المصرفية المتأخرة       44,368
 .  دوالر أمريكي   4,919,376
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  اإلجراءات   2. 1

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

 يوما من     30بعد المتحصالت من مبيعات النفط تقريبا        قد أودعت في حساب   , 2004 ديسمبر  31
  : وهي كما يلي   , وذلك بموجب شروط خطابات اإلعتمادات          , تاريخ التحميل   

                               
  :االيداعات في حساب عائدات النفط للفترة   

  
 لمبيعات     2004 دوالر أمريكي أصدرت في بداية   1,581,328وجدنا خطابات إعتمادات بلغت قيمتها          2 .2. 1

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                     

.   يل تسديد مبلغ الخطاب   وقد رفض البنك المراسل والعم    .المراسل بعد الموعد النهائي لنفاذ الخطابات        
  .  الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي تتابع هذه االموال            

   
  وجدنا أن السلف النقدية المستلمة عن وإيردات مبيعات المنتجات النفطية خالل الفترة الممتدة من                   3. 2. 1

 البداية  للفترة منذ ( 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           
هذه االموال قد أودعت في حسابين مصرفيين عراقيين وحساب         . 1483مجلس األمن الدولي      

  .رفي أردني تحت سيطرة الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            مص
  

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 )  الر أمريكي    دو24,178,478 :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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ق النفط العراقي قد دخلت في عمليات مقايضة لتصدير النفط            وجدنا أن الهيئة الحكومية لتسوي            4. 2. 1

هذه العمليات تتضمن بشكل رئيسي تصدير زيت الوقود المتبقي مقابل المنتجات          . والمنتجات النفطية   
  .  وتصدير النفط الخام مقابل الكهرباء والمنتجات النفطية الخفيفة من الحكومة السورية               , النفطية الخفيفة 

   
 وكما    2004 ديسمبر 31 ولغاية 2004 يونيو 29يمة وحجم عمليات المقايضة للفترة الممتدة من        إن ق   5. 2. 1

  :      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   7     227,258,  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  المتحصالت من مبيعات النفط         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. 1

 دوالر أمريكي للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي إلستيراد                1,150,000,000مبلغ قدرة 
ولذلك إنخفض حجم عمليات المقايضة       . 2004اءا خالل شهر أغسطس      إبتد, المنتجات النفطية الخفيفة   

  . 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. 1
ولكن     , 2004توقف إستيراد الكهرباء في ا سبتمبر       . حكومة السورية     والمنتجات النفطية الخفيفة مع ال     

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     .  أخرى الخفيفة من جهة   
هذا المبلغ لم يتم تأكيدة للهئية الحكومية         , أحتسب من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            

طلبت الهيئة     . لتسويق النفط العراقي من قبل الحكومة السورية لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير                  
 لتسويق النفط العراقي أن يودع هذا المبلغ في حساب صندوق تنمية العراق في البنك           الحكومية  

  . اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدال من تبادل المنتجات         
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   العراقمن المخولة وغيرالمطابقةصادرات غيرال

 في حقنها   والتي تمحلياً،  م  ةَستهلك  الم   ،  المنتجة الوقودت ية زكمي  ط على مطابقة     وزارة النف حصلنا من     8. 2. 1
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 المنتج كان    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
 يناير 1من    رة طِن للفت1,643,336 من طِن،   561,596  بنقص، الحكومية لتسويق النفط العراقي      

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

  . هريا ش  طِن  57,000 من أقل 
 

 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       

  
  . الوقودتَأو 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. 1

العراق بطريقة غير مشروعة من العراق من خالل تخطي اإلجراءات الخاصة بالتسويق والبيع                            
لحكومية      الهيئة ا , على الرغم من نظم الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل وزارة النفط        . وتحصيل النقد

تعتقد الحكومة العراقية أنه في غياب نظام التشغيل             , لتسويق النفط العراقي وسلطة اإلئتالف السابقة         
ت التي   يرادا واإل  صادرات النفط والمنتجات النفطية       كل حجِم  المتري الكامل من غير الممكن تحديد              

  .المتحصالت من مبيعات النفط        حساب   في  ستودع كانت  
  

  .ت  مثل هذه الكميا    يددلتحنا بما فيه الكفاية     ت إجراءا نمددلنا َأن     إنه من غير العملي      
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 حساب المتحصالت من مبيعات النفط  2

  
  اإلجراءات  1. 2

  
خالل الفترة من      " حساب المتحصالت من مبيعات النفط          "  لقد قمنا بإعادة إحتساب المبالغ المحولة من            

التخصيصات المطلوبة والموضوعة         من خالل إتباع     2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29
وقمنا بمطابقة المبالغ المدفوعة مع النقد       . 21 , 20 الفقرتين 1483بموجب قرار مجلس األمن رقم       

  . المودع في صندوق التنمية العراقي والنقد المحول إلى صندوق التعويضات      
  

  النتائج
  

ا في حساب المتحصالت من مبيعات            المتحصالت من صادرات النفط والمنتجات النفطية تم إيداعه            1. 1. 2
المتبقية تم إيداعها في   % 5منها في صندوق التنمية العراقي و     % 95النفط وبعدها مباشرة تم إيداع  

 والقرارات  687تم إنشاء صندوق التعويضات طبقا لقرار مجلس االمن رقم        . صندوق التعويضات 
  .1990سنة كنتيجة لغزو العراق للكويت في       ,  الالحقة له والمتعلقة به    

  
ناتج المبالغ المحصلة من الصادرات النفطية ومنتجاتها التي أودعت في حساب المتحصالت من                             2. 1. 2

مبيعات النفط والتي تم تحويلها مباشرة الى صندوق التنمية العراقي وصندوق التعويضات خالل              
  :  كانت كالتالي   2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو  29الفترة من

  
صندوق 

  يضاتالتعو
حساب المتحصالت من  صندوق التنمية العراقي

  مبيعات النفط
  فترة التصدير

 
$ 405,925,667 

 
$ 7,712,587,666 

 
$ 8,118,513,333 

 حتى 2004 يونيو 29
  2004 ديسمبر 31

 
,911,090     60  

 
,311,727,141   1  

 
1,201,818,222    

 حتى 2004 يناير 1
  2004  يونيو 28

,578,016466$   ,977,314,854 8$  ,555,331,3209$     
  

 دوالر أمريكي تمثل المتحصالت من صادرات النفط والمنتجات النفطية خالل             1,201,818,222
والتي تم إيداعها في حساب المتحصالت من          , 2004  يونيو 28 حتى 2004 يناير 1الفترة من 

  .2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29مبيعات النفط في الفترة من     
  

  .21 , 20 الفقرتين 1483لقد وجدنا أن التخصيصات كانت حسب متطلبات قرار مجلس االمن رقم   3. 1. 2



  صندوق التنمية العراقي
 يتبع, بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة ي تحرتقرير

  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

________  
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  صندوق التعويضات            3

  
  اإلجراءات   1. 3

  
لقد قمنا بالحصول على رسالة مصادقة من األمم المتحدة بخصوص تأكيد المبالغ المحولة من حساب               

  حتى 2004 يونيو   29 صندوق التعويضات خالل الفترة من       المتحـصالت مـن مبـيعات النفط الى       
  .2004 ديسمبر 31

  
  النتائج  

  
لقـد قمـنا بمطابقـة المبالغ المحولة من حساب المتحصالت من مبيعات النفط لصندوق التعويضات                   1. 1. 3

 31 حتى   2004 يونيو   29وللمـبالغ التـي تمـت مصادقتها من قبل األمم المتحدة وذلك للفترة من               
  .2004يسمبر د

  
 504,715,000 بلغ   2004 ديسمبر   31لقـد الحظنا أن النقد الموجود بصندوق التعويضات كما في              2. 1. 3

 كمـا مذكـور في البيانات المالية الغير مدققة لصندوق التعويضات في نهاية السنة             , دوالر أمريكـي  
  .  التي زودنا بها من قبل األمم المتحدة, 2004 ديسمبر 31

  
  
  
  
  



  صندوق التنمية العراقي
 يتبع, بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة ي تحرتقرير

  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

________  
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ظرا ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تكون عملية تدقيق أو عملية فحص محدود طبقا لمعايير                    ن

 يتعلق    يدأكوعليه فنحن ال نبدي أي ت   , التدقيق الدولية أو للمعايير الدولية الخاصة بالفحص المحدود       
لو  . 2004 ديسمبر31 إلى 2004 يونيو29 للفترة الممتدة من    بحساب المتحصالت من مبيعات النفط       

بعض األمور األخرى كانت قد تلفت إنتباهنا والتي كنا سنعرضها              , كنا قد قمنا بإجراءات إضافية   
  . عليكم في تقريرنا 

  
  الفترة الممتدة من     لقد قمنا بفحص قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي عن              

قمنا بإصدار  . 2005 ابريل  6ر في  مع تقرير التدقيق الصاد 2004 ديسمبر  31 إلى 2004 يونيو 29
) 3. 2.  1(رأي متحفظ على مدى إكتمال التحصيالت النقدية والذي أشير إليه في النتائج تحت البند             

 وقد قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى إكتمال صادرات النفط والمنتجات النفطية            .في هذا التقرير
إضافة إلى ذلك قمنا بإصدار رأي        ).  9. 2. 1(  و)8. 2 .1( أشير إليه في النتائج تحت البند       والذي 

     .متحفظ على مدى إكتمال ودقة الإللتزامات التعاقدية           
  

هذا التقرير معد فقط إلستخدام وإعالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على                      
ن طريق وال يعتمد       أو ع  ,  وال يجوز إستخدامه في     , وهذا التقرير غير معد    , صندوق التنمية العراقي   

فإن هذا التقرير هو للنشر العام       , ومع ذلك  . عليه أي شخص أو جهة عدا الجهات المذكورة أعاله              
وعليه فنحن غير مسؤولين في أي حال من األحوال عن أي إستخدام أو تجاه                       . وتوزيعه غير محدد   

  . بية منا بذلك أي شخص قام باالطالع على هذا التقرير إال في حالة الحصول على موافقة كتا            
  

  مملكة البحرين     ,  المنامة   
  2005 أبريل 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  صندوق التنمية العراقي
 بحساب المتحصالت من مبيعات النفطاإلجراءات المتفق عليها المتعلقة 

  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

________  
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  )أ(الملحق 

  
فإن اإلجراءات التي سيتم تطبيقها          ،2004 ديسمبر  13صدر في الذي   اإلرتباطَ   كتاب  بموجب   

على حساب المتحصالت من مبيعات النفط الموجود لدى المصرف اإلحتياطي الفيدرالي في                   
  : ة عن البنك المركزي العراقي ستكون كاآلتي           نيويورك بالنياب

  
 : الحصول من الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            .1

  
 قائمة بالصادرات ومطابقتها مع أستاذ مبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي                       1.1

  
 مطابقة قائمة الصادرات مع المبالغ المودعة في البنك االحتياطي الفيدرالي في                    2.1

 .نيويورك
  

وذلك إستنادا إلى قرار مجلس        " حساب متحصالت مبيعات النفط        "  اعادة إحتساب المبالغ المحولة من                .2
ومطابقة المبالغ المدفوعة         ,  عن تخصيصات هذا الحساب    21 , 20 الفقرتين 1483األمن الدولي رقم     

  . التعويضات مع النقد المودع في صندوق التنمية العراقي والنقد المحول في صندوق       
  
حساب متحصالت مبيعات        "  الحصول على مصادقة من األمم المتحدة لتأكيد المبالغ المحولة من                    .      3

  .2004 ديسمبر  31 ولغاية  2004 يونيو 29إلى صندوق التعويضات خالل الفترة من    " النفط
 
 


