
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صندوق التنمية العراقي
 

 قائمة النقد المستلم والمدفوع
 

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ عن الفترة من
 

 )مع تقرير المدققين (
 

 )ترجمة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KPMGالعراق  

 ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩
 ) صفحة٢٦يشتمل هذا التقرير على  (

 



 

١ 

 
 للغة اإلنكليزية للتقرير األصلي المعد با حرةترجمة

 
 تقرير مدققي الحسابات

 
 إلى الحكومة العراقية

 إلى المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي
 

 ٢٠٠٥ يناير ١ لفترة منل) الصندوق(قائمة النقد المستلم والمدفوع لصنـدوق التنمية العراقي قمنا بتدقيق لقد 
إن مسؤوليتنا هي إبداء . مة المالية هي من مسؤولية الحكومة العراقيةإن هذه القائ. ٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى 
 . لما قمنا به من أعمال تدقيقأي حول هذه القائمة المالية وفقاالر
 

 لمعايير التدقيق الدولية ومعايير لقد قمنا بعملية التدقيق وفقا، ةفيما عدا ما ورد في الفقرات الثالثة التالي
إن هذه المعايير تتطلب وضع وتنفيذ خطة .  الخاصة بالمراجعة الحكوميةن المراجعةلدواويالدولية المنظمة 

 التدقيق  فحص يتضمن.  المالية من أي خطأ جوهريتمعقولة من خلو البياناللتدقيق للتأكد بدرجة 
عينات  لاختبارات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة بالبيانات المالية وذلك عن طريق إجراء ،للمستندات

 العراقيةالحكومة ها أجرت تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي  التدقيقأيضا يتضمن. منها
 .شكل أساساً معقوالً لرأينا ييتدقيقال نالعمى أن إننا نر. باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية

 
 ي لم تكننظمة الرقابة الداخلية لصناعة النفط العراقفإن أ، يةللقائمة المال) ٤(كما هو مبين في اإليضاح رقم 

  منذ البداية       در والمنتجـات النفطية للفترة تسجيل عائدات مبيعات النفط المصاكتمالكافية للتأكد من 
حيث تودع تلك العائدات في الصندوق بموجب قرار مجلس ، ٢٠٠٥  يونيو٣٠  ولغاية)٢٠٠٣مايو  ٢٢(

مبالغ وعليه لم نستطع التأكد من  تدقيق أخرى لتحديد هذه ال إجراءاتاتخاذ عمليالم يكن . ١٤٨٣رقم  األمن
 .مبيعاتال تسجيل عائدات اكتمال

 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من الممتدة   الوقود للفترةزيت من الصادراتلقد انخفضت مبيعات 

 على سجالت وزارة النفط المحاسبية ذات لنا باإلطالع يسمح لم. بشكل مادي مقارنتا مع الفترات السابقة
 .مبيعاتال عائدات اكتمال إجراءات تدقيق أخرى لنتأكد من اتخاذنستطع لم . العالقة

 
 السابقة بإعداد بيانات محاسبية ئتالفاإللم تقم سلطة ، للقائمة المالية) ١٨(كما هو مبين في اإليضاح رقم 

ذلك و، ٢٠٠٤ يونيو ٢٨  نذ البداية حتىبرمتها المؤسسات األمريكية للفترة متي أ التعاقدية اللاللتزاماتاملة ك
. ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ التعاقدية المعروفة كما في االلتزاماتإعداد كشف بجميع تطلب من المؤسسات األمريكية 

. ري بشكل جوهغير دقيقيتضمن معلومات غير مكتمل واستنادا على ما قمنا به من اختبارات، إن الكشف 
 االلتزامات ودقة اكتمال إجراءات تدقيق أخرى لنتأكد من اتخاذ لم نستطعبسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية، 

 .التعاقدية
 
 
 



 

٢ 

 
 تكملة، تقرير مدققي الحسابات

 
والعائدات من مبيعات ، فإن السلف النقدية المستلمة عن، للقائمة المالية) ٤(كما هو مبين في اإليضاح رقم 

منذ  (٧٩,٧١٦,٠٠٠$ والبالغة ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١للفترة من لمنتجات البترولية البترول وا
هيئة " قد تم إيداعها في حسابات مصرفية تحت تصرف )٢٠٠٥: ١٧٧,٤٧٨,٠٠٠$  يونيو ٣٠ البداية حتى

يجب إيداع  ،١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن رقم . الذراع التسويقي لوزارة النفط" تسويق النفط الحكومية
 حتى             ٢٠٠٥ يناير ١فإن النقد المستلم للفترة من  ،ونتيجة لذلك.  من عائدات المبيعات في الصندوق٩٥%
منذ البداية حتى        (.٧٥,٧٣٠,٠٠٠$هم أقل مما يجب بمبلغ  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠والنقد كما في  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠
 ).١٦٨,٦٠٤,٠٠٠$: ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 
  من مبيعات البترول تسجيل العائداتباكتمالوالخاصة ، ن وجدتإ، ما عدا تأثير هذه التعديالتفي، برأينا

 اكتمال  بخصوص مدىوأيضا، لفقرتين الثالثة والرابعة في ا كما ورد أعاله والمنتجات البتروليةالمصدر
 والنقد  المتعلق بالنقد المستلمما عدا التخفيضوفي،  في الفقرة الخامسةكما ورد أعاله التعاقدية االلتزاماتودقة 

ن قائمة النقد المستلم والمدفوع تظهر بصورة عادلة في كل الجوانب الجوهرية  فإ،المذكور في الفقرة السادسة
بموجب  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من المدفوعات والمقبوضات لصندوق التنمية العراقي للفترة 

 األساس النقدي باستخدامإعداد التقارير المالية "بات القطاع العام المعيار المحاسبي الدولي الخاص بحسا
 ".للمحاسبة

 
لقائمة النقد ) ٣( إلى اإليضاح رقم االنتباهنود أن نلفت ، وبدون أن نضيف أي تحفظات أخرى على رأينا

 ٢٠٠٥يناير  ١ت محاسبية مكتملة للصندوق للفترة من والذي يذكر أنه لم يتم إعداد سجالالمستلم والمدفوع 
لبنك المركزي التقارير الشهرية للقد تم إعداد قائمة النقد المستلم والمدفوع من . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى 
مدارة من قبل البيانات ال إلى قاعدة باإلضافة ،الكشوف المصرفية ومعلومات مالية متعلقة بالصندوق ،العراقي

 . لبعض العقود الممولة من الصندوقةاألمريكيالمؤسسات 
 

قد لقائمة الن) ٢( إلى اإليضاح رقم االنتباهأن نلفت أيضا نود ، وبدون أن نضيف أي تحفظات أخرى على رأينا
 من ٩٥%يداع  القائم إلااللتزامإن ، )١٥٤٦(طبقا لقرار مجلس األمن رقم أنه  المستلم والمدفوع والذي يذكر

 أو ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ في يتم والمتوقع أن ، حكومة دستوريةانتخابات النفط في الصندوق سينتهي عند عائد
 .االنتقاليةالحكومة العراقية ذلك  تطلبإذا قرب بتاريخ أ

 
 الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واستخدام إلعالم معد خصيصا،  الذي يتضمن رأينا،هذا التقرير

ن هذا التقرير هو  فإ،ومع ذلك.  ألغراض أخرىاستخدامهيجب واإلشراف على صندوق التنمية العراقي وال 
ولية ألي فنحن ال نقبل وال نتحمل أي مسؤ، اينأما فيما يخص إبداء رأ.  توزيعه غير محددنللنشر العام وإ

غرض آخر أو ألي شخص عرضت عليه هذه البيانات أو ألي شخص آخر تكون هذه البيانات في متناول يده 
 .تي نتفق عليها كتابياعدا في الحاالت ال

  
  
 

 بغداد، العراق
 ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩

 



 صندوق التنمية العراقي
 قائمة النقد المستلم والمدفوع 

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ عن الفترة من
 )جميع المبالغ بآالف الدوالر األمريكي(

______ 

٣ 

 

 
 

 المقبوضات

    ولغاية  يناير١ إيضاح
 ٢٠٠٥يونيو  ٣٠

 ) يوم١٨١( 

      ولغاية يونيو ٢٩
 ٢٠٠٤يسمبر  د٣١

 ) يوم١٨٦( 
    

  ٨,٨٥٤,٣١٥ $ ٩,٢٠٩,٩١١ $ ٤ صافي العائدات من صادرات النفط و مشتقاته
  ١,١٢٨,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠ ٥ ل الغذاءلنفط مقاب األمم المتحدة لتحويالت برنامج

 ٦٨,٣٢٣ ١١٨,٦٩٠ ٦ ودائع من األصول المجمدة خارج العراق
 ٥,٢٤٣ ١٣٦,٢٩٩ ٧ صافي ودائع الوزارات العراقية لمدفوعات بالنيابة عنها

الممول من  )CERP( القادة طوارئبرنامج إستجابة 
 الحكومة العراقية

 
١١ 

 
- 

 
٨٦,٠٠٠ 

 ٧٣,٩٩٨ ٧١,٥٢٠ ٨ مستلمة فوائد 
     ١٠       ٧٧٠,     ٣         ١٢١, ١٤ مقبوضات أخرى

 ٦٤٩,٢٢٦١٠, ٥٤١,٢٨٩١٠,  مجموع المقبوضات    
 

    المدفوعات
 ٦,٧٥٠,٠٠٠ ٧,٠٠١,٢٥٨ ٩ المدفوعات لصالح الوزارات العراقية

 ١,٨٦١,٩٨٣ ٢,٤٩١,١٧٤ ١٠  اعتماداتخطاب
 ١,٦١٦,١٤٧ ٣٠٢,٤٤٦ ١١ ةياألمريكالمشاريع المدارة بواسطة المؤسسات 

 ١,١٥٠,٠٠٠ - ١٢  الوقود إلى العراقاستيراد
 ٤٤٤,٣٦٤ ٣٦٢ ١٣ سداد ديون العراق

 ٢٥,٦٩٦       -    ٧ صافي المدفوعات بالنيابة عن الوزارات العراقية
      ٦٧٧١٠٣,      ٨٦ ٤٠١, ١٤ مدفوعات أخرى

 ٨٦٧,٩٥١١١,  ٦٤١,٨٨١٩,  مجموع المدفوعات    
    

    زيادة المقبوضات على المدفوعات
 (١,٧٢٥,٢١٨) ٤٠٧,٩٠٠  )زيادة المدفوعات على المقبوضات(

    
 ٦  ٧٣٦,٦٤٧,   ٥١٨,٩٢٢,٤  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

    
  $٥١٨,٩٢٢٤,  $١٨٤,٣٣٠,٥ ١٥ ,٤ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 
يعها  وتم توق٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩في وزارة المالية  ستلم والمدفوع من قبلتم التصديق على قائمة النقد الم

 :بالنيابة عن الوزارة بواسطة
 
 

 محب عبد الرزاق كريم حمود فرج
 مدير عام دائرة المحاسبة وكيل الوزير

 وزارة المالية وزارة المالية 
 



 نمية العراقيصندوق الت
 اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٤ 

 تنظيم الصندوق .١
 

 وذلك من قبل الواليات المتحدة ٢٠٠٣و  في ماي)الصندوق(ة العراقي تم تأسيس صندوق التنمي
لسيطرة ل لقد منحت الصالحيات. ١٤٨٣ رقم  به طبقا لقرار مجلس األمناالعترافتم األمريكية و

 )السلطة ( المؤقتةئتالفاإلسلطة على الصندوق من قبل رئيس الواليات المتحدة األمريكية لمسؤول 
ق الصالحيات الالزمة بغية تحقيق أهدافه ندولقد تم منح الص، سلطةال تقرارابموجب . في العراق

 . سلطةالدارته من قبل مسؤول وتمت مراقبته وإ
 

 انتقال حيث تم ،١٥٤٦سلطة بموجب قرار مجلس األمن رقم التم إنهاء عمل  ، ٢٠٠٤ يونيو ٢٨في 
 .قالية ومن ثم للحكومة العراقية االنتإدارة الصندوق والرقابة عليه إلى الحكومة العراقية المؤقتة

 
رك والبنك المركزي  الفدرالي في نيويواالحتياطييتكون الصندوق من حسابات مصرفية في البنك 

تم إنشاء حساب فرعي ، ٢٠٠٤يونيو  ١٥  وزارة المالية في قبلصادرة مناللمذكرة ل وفقا. العراقي
 -لمشتركة للتعاقد القيادة اتتضمن(مريكية تتم إدارته من قبل مؤسسات أللصندوق في البنك الفدرالي 

 )JASG(مراقب المالي ال، مكتب اإلدارة وإعادة إعمار العراق، التعاقد مكتب المشاريع و،العراق
وقوات ، وحدة المهندسين في الجيش األمريكي ،مكتب إدارة عقود الدفاع، ومكتب نفقات الصندوق

 السلطةود الموقعة من قبل  من قبل وزارة المالية لتسهيل عملية الصرف على العقتهمراقبو) التحالف
مريكية إن إدارة المؤسسات األ. ٢٠٠٤ يونيو ٢٨السابقة والتي تتطلب صرف دفعات للفترة ما بعد 

 .٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ للحساب الفرعي ستنتهي في
 

يداع عائدات مبيعات النفط المصدر ومشتقاته والغاز يجب إ، ١٤٨٣رقم بموجب قرار مجلس األمن 
النفط "فان األموال الفائضة من برنامج األمم المتحدة  ، باإلضافة إلى ذلك. الطبيعي في الصندوق

عالوة . أن تحول للصندوقيجب ، ٩٨٦ رقم ي أسس بموجب قرار مجلس األمن الذ،"مقابل الغذاء
ل واألصول المالية األخرى التابعة ن كل الدول األعضاء ملزمة بتجميد وتحويل األموافإ، على ذلك
 . إلى الصندوقي السابق العراقللنظام

 
 االحتياجات الصندوق بشفافية لتلبية استخداميجب ، ١٤٨٣قرار مجلس األمن رقم  مع وتماشيا

 في نزع واالستمرارلعراق  والبنى التحتية لاالقتصاد وإصالح وإعادة إعمار، نسانية للعراقييناإل
لمصلحة الشعب راض أخرى أغون العراقية المدنية وتغطية تكاليف إدارة الشؤ ،العراقأسلحة 
 .العراقي

 
لقد تم تعيين المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي بموجب قرارات مجلس 

 . التدقيق لتلك األعمال التي تقوم بها لجان ليقوم بأعمال مشابهة،١٥٤٦ ورقم ١٤٨٣األمن رقم 
 
 
 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٥ 

  االستمراريةفرضية  .٢
 

صندوق المشتقاته في مر إيداع عائدات النفط العراقي و سيست،١٥٤٦ رقم األمنتنفيذا لقرار مجلس 
المجلس تتم مراقبته من قبل صاف من خالل الموازنة العراقية وسإنبكل شفافية و استخدامهوسيتم 

انتخاب حكومة دستورية وذلك متوقع في ستنتهي هذه االلتزامات عند . شرافالدولي للمراقبة واإل
 .االنتقالية إذا طلبت ذلك الحكومة العراقية ، ذلك أو قبل٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .٣
 

 لتزاماالبيان 
إعداد " بالقطاع العام  لمعيار المحاسبة الدولي الخاصيان النقد المستلم والمدفوع وفقا بادعدتم إ

 .٢٠٠٣لمحاسبين الدولي في يناير تحاد االصادر من قبل إ" البيانات المالية على األساس النقدي
 

 أساس العرض
تم إعداد قائمة النقد المستلم والمدفوع وفقا للسجالت المحاسبية المعدة من قبل المؤسسات األمريكية 

ت المصرفية ومعلومات  الكشوفا، تقارير البنك المركزي العراقي الشهريةومن، للحساب الفرعي
 يناير ١من سبية مكتملة لحساب الصندوق الرئيسي للفترة وذلك لعدم توفر سجالت محا،مالية أخرى

 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥
 

 الفدرالي في نيويورك االحتياطيالبنك المركزي العراقي والبنك مودع في النقد اليتكون الصندوق من 
 . نيابة عن البنك المركزي العراقيبال
 

 تم .لعراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف الحكومة ا الحالية من قبل التقريريةفترةتم تحديد ال
ال يمكن مقارنة أرقام الفترة المحاسبية السابقة . تطبيق السياسات المحاسبية بشكل منسجم خالل الفترة

 .التبويب والفترة الزمنية،  الجهات المسؤولة عن الصرفاختالفبسبب بالفترة الحالية 
 

 المقبوضات 
أما العمليات غير النقدية التي تتضمن . صندوقال النقد في حسابات  عندما يودعتسجل المقبوضات

 . في الصندوقفلم يتم تسجيلها، المقايضةعمليات 
 

 المدفوعات 
 ل األموال من حسابات الصندوقي تحوعند،  الصادرة ضمنااالعتمادوخطابات ، تسجل المدفوعات

 .كية المؤسسات األمري أو من النقد الموجود تحت سيطرةالمصرفية
 

 لمدفوعات بالنيابة عنهالصافي ودائع الوزارات العراقية 
تم لقد . يستفيد الصندوق من ودائع الوزارات العراقية والجهات األخرى للمدفوعات بالنيابة عنها

ل صافي النقد المستلم والمدفوع الذي يمر عبر الحسابات المصرفية المدارة من قبل الصندوق يسجت
 .  لم والمدفوعفي قائمة النقد المست
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٦ 

  التعاقدية االلتزامات
 . السابقةالسلطةالموقعة من قبل ،  التعاقدية من العقود الجاريةااللتزاماتتتألف 

 
 تقديرات اإلدارة 

 االلتزامات مبالغ ى علستؤثر وافتراضاتتتطلب عمل تقديرات إن المعلومات المبينة في اإليضاحات 
النتائج إن .  واإليضاحات األخرى، والمطلوبات غير المسجلة األصول، التي تم تقريرهاالتعاقدية

 . عن هذه التقديراتالفعلية قد تختلف جوهريا
 

 العملة المستخدمة والمدرجة بالتقرير  
جميع المبالغ المذكورة بالتقرير هي . )$ (العملة المستخدمة والمدرجة بالتقرير هي الدوالر األمريكي

 .بآالف الدوالرات األمريكية
 

 النقد ما في حكم 
 إلى قيمة  فوريا عالية السيولة والتي يمكن تحويلها، قصيرة األجلاالستثماراتما في حكم النقد هي 

 . القيمةات والتي ال تتعرض إلى مخاطر كبيرة من حيث تغير،نقدية معروفة
 

 مشتقاتهصافي العائدات من صادرات النفط و .٤
 

 النفطهيئة تسويق "دار الفواتير الخاصة بذلك من قبل  وإصومشتقاتهتم تنظيم صادرات النفط ي
غاز الطبيعي من العراق ليست هناك عائدات من تصدير ال. ع التسويقي لوزارة النفطالذرا" الحكومية 

 .لعراق من أجل تصدير الغاز الطبيعيود البنية التحتية لبسبب عدم وج
 

 النفطية في ادرات النفط والمشتقات يجب إيداع عائدات ص،١٤٨٣وفقا لقرار مجلس األمن رقم 
 من اإليداعات في الصندوق ٩٥% يجب إيداع ،بعد ذلك مباشرةو، "حساب متحصالت مبيعات النفط"
ات بموجب قرار تم تأسيس صندوق التعويض.  المتبقية يجب أن تودع في صندوق التعويضات٥%و

 .١٩٩٠للكويت في عام  غزو العراق نتيجة ، والقرارات التالية له٦٨٧مجلس األمن رقم 
 

 حيث يتم إيداع اعتمادل خطابات  المستحقة عن صادرات النفط ومشتقاته من خاليتم تحصيل الدفعات
ن تاريخ شحن النفط  م يوما٣٠خالل مدة " صالت مبيعات النفطحساب متح" في المتحصالت
بينما ، يات المقايضةتم من خالل عمل عدد محدود من صادرات النفط  ت،ضافة إلى ذلكباإل. ومشتقاته

يداع العائدات في حيث يتم إ، ي من خالل دفعات نقديةيتم بيع صادرات مشتقات النفط بشكل أساس
 تحت سيطرة هيئة تسويق  لبنك عراقيردنيبين مصرفيين عراقيين وحساب مصرفي بفرع األحسا
 . ومن خالل عمليات المقايضة،  الحكوميةالنفط
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٧ 

       في حساب متحصالت مبيعات النفط للفترة منالمودعةات النفط ومشتقاته إن المتحصالت من صادر
 :هي كما يلي ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥يناير ١ 
 

 ١٠,٣٨٢,٤٦٦ $ )برميل ٢٥٥,٣٩٨,٦٩٨( خالل الفترة مجموع الصادرات النفطية
 بعدحساب متحصالت مبيعات النفطناقص المتحصالت المودعة في 

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠
 

(٢,٠١٤,٣٩٥) 
 صادرات عن ٢٠٠٥ في سنة  حساب متحصالت مبيعاتزائد النقد المودع في 

  ٢٠٠٤سنة 
 

٥٢٧,٣٢٦,١   
 ٩,٦٩٤,٥٩٨  خالل الفترة الحسابالمتحصالت من مبيعات النفط المودعة في      

 ٤٥ الت المصرفية المتأخرةيحوتزائد فوائد ال
 )   ٧٣٢,٨٤٤( ناقص المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات

  $٩١١,٢٠٩,٩ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠    صافي العائدات المودعة في الصندوق خالل الفترة حتى 
 

 في حساب متحصالت مبيعات النفط للفترة  المودعةإن المتحصالت من صادرات النفط ومشتقاته 
 : هي كما يلي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ نم
 

 ٩,٤٤٤,١٧٨ $ ) برميل٢٨٠,٥٣٢,٥٣٦(لفترة مجموع الصادرات النفطية خالل ا
 بعدحساب متحصالت مبيعات النفطناقص المتحصالت المودعة في 

 ٢٠٠٤  ديسمبر٣١
 

(١,٣٢٦,٥٢٧) 
 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ بعد حساب متحصالت مبيعات النفطزائد النقد المودع في 

 المتعلق بصادرات الفترة السابقة
 

٨١٧,٢٠١,١   
 ٩,٣١٩,٤٦٨  خالل الفترة الحسابات النفط المودعة في المتحصالت من مبيع     

 ٨٢٠ زائد المتحصالت من مبيعات مشتقات النفط المودعة خالل الفترة  
 ٤٤ الت المصرفية المتأخرةيحوتزائد فوائد ال

 )   ٠١٧,٤٦٦( ناقص المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات
  $٣١٥,٨٥٤٨, ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الفترة حتى     صافي العائدات المودعة في الصندوق خالل 

 
 الناحية  منوقلصندل ألنه ال يعتبر تابعا، من الصندوق" حساب متحصالت مبيعات النفط "استبعادتم 

سجيلها في قائمة النقد المستلم  فقط من متحصالت الصادرات قد تم ت٩٥% فإن ،ولذلك. الفنية
 .المدفوعو

 
 للفترة المشتقات النفطية المصدرة النفط و مبيعات ،المتحصالت منو ،عنإن السلف النقدية المستلمة 

            منذ البداية وحتى  الفترة  (٧٩,٧١٦$ بلغت ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من 
لم تودع في حساب متحصالت مبيعات النفط ولم يتم تسجيلها ضمن  ،)١٧٧,٤٧٨$: ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 الهيئة الحكومية ة بإدارة مصرفياتحسابتم إيداع هذه المبالغ في . وعوالمدفقائمة النقد المستلم 
  لوزارة النفط خالل الفترة الحالية ٥٨,٣٥٥$ تم تحويل بالغمن ضمن هذه الم، لتسويق النفط العراقي

 ).٨٢,٥٣٣$:٢٠٠٥ يونيو ٣٠منذ البداية وحتى  الفترة (
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٨ 

لتصدير النفط ) ١٦مالحظة (بعمليات المقايضة  كومية لتسويق النفط العراقي أيضاتقوم الهيئة الح
،  الخفيف مقابل مشتقات النفط عمليات المقايضة بصفة أساسية على تصدير الوقودتتكون. ومشتقاته

بلغت القيمة الكلية .  من الحكومة السوريةل الكهرباء ومشتقات النفط الخفيفوتصدير النفط الخام مقاب
 حتى ٢٠٠٥ يناير ١ من ئة الحكومية لتسويق النفط العراقي للفترة الهيلعمليات المقايضة كما سجلتها

 أن هذه بما. )٥٦١,١٠٥$ :٢٠٠٥ يونيو ٣٠منذ البداية وحتى  (٩٩,٨٩٦$  مبلغ٢٠٠٥ يونيو ٣٠
 .نها لم تسجل في قائمة النقد المستلم والمدفوع فإ،العمليات ليست نقدية

 
ال يمكن ، مرار أعمال التخريب ألنابيب الخطوط وباست نظام للقياس المتري فعال بشكل كاملبغياب

والتي يجب إيداع عائداتها في حساب متحصالت ،  المصدرةومشتقاتهكميات النفط كافة تحديد حجم 
 . مبيعات النفط

 
 تحويالت برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء .٥
 

 وقرارات الحقة ٩٨٦لس األمن رقم بقرار مج"  الغذاءالنفط مقابل"تم تأسيس برنامج األمم المتحدة 
 تحويل األموال الفائضة من برنامج األمم  وجوب على١٤٨٣نص قرار مجلس األمن رقم . أخرى

 . صندوق في أقرب وقت ممكنالالمتحدة للنفط مقابل الغذاء إلى 
 

 :٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١فيما يلي المبالغ المحولة من البرنامج إلى الصندوق من 
 
 ٥٠,٠٠٠ $  مارس٣
 ٤٠٠,٠٠٠  مارس٤
 ١٠٠,٠٠٠  أبريل١٢
 ٢٠٠   ٠,٠٠  يونيو٣٠

 ,٠٠٠٧٥٠$   
 

 :٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩فيما يلي المبالغ المحولة من البرنامج إلى الصندوق من 
 
 ٥٠٠,٠٠٠ $  يونيو٣٠
 ٤٢٨,٠٠٠ نوفمبر ٣
 ٢٠٠      ٠٠٠,  ديسمبر٣٠

 ,٠٠٠,١٢٨١$   
 

 بلغت األمم المتحدة الحكومة العراقية بأن قيمة النقد المتعلق ببرامج النفط مقابل الغذاء كما فيألقد 
مبلغ هناك  ومن هذا ال،)٣,٥٣٨,٩٣٤$: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ (١,٩٦٢,٥٣٨$ هو ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 ٣١(   ٣٤,٢٠١$ ومبلغ ،عتماد بخطابات إملزم ،)٢,٨٥٤,٠٠٣$: ٢٠٠٤ديسمبر ٣١( ١,٥٩٩,٧١٣$
إن رصيد النقد  . بمصروفات أخرى متعلقة ببرامج النفط مقابل الغذاءملزم) ٨٨,٥٦٤$:٢٠٠٤برديسم

اإلحتياطي التشغيلي للحساب   يمثل١٥٩,٩٧١$:  المعروفةبعد اإللتزامات ٣٢٨,٦٢٤$المتبقي وهو 
 يمثل الرصيد المتبقي ١٦,٨٤٤$اإلحتياطي التشغيلي للحساب اإلداري،   يمثل٣١,٤٩٧$اإلنساني  و

 .UNMOVIC يمثل الرصيد المتبقي لحساب ١٢٠,٣١٢$للحسابات اإلنسانية واإلدارية، و
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٩ 

، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ تنتهي في أو ما قبل ٨٤٠,٨٤٣$ وهي عتمادإن اإللتزامات المرتبطة بخطابات إ
أية تحويالت معلقة للصندوق ألموال . وأي أرصدة متبقية بعد إيفاء الفواتير الباقية ستحول للصندوق

ستتعرض لوقت إضافي وذلك لحل بعض األمور، يتضمن ذلك إختالفات في التوثيق، مرهونة غير 
طلبات إيقاف دفعات من قبل البنك المركزي العراقي، إشعارات إستالم سلع معلقة وعقود مستمرة، 

 . لخطابات إعتماداتوتمديد
 

 .النفط مقابل الغذاء على األموال المستلمة من قبل برنامج التزامات قيود أو أية ليست هناك
 
 ودائع من األصول المجمدة خارج العراق.      ٦

 
على كل أعضاء األمم المتحدة تجميد وتحويل األموال يجب ، ١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن رقم 

إال إذا كانت تلك األصول ، الصندوق إلى السابق  العراقيللنظامل المالية األخرى العائدة واألصو
 .و التحكيم أو أمور إدارية أخرىتحت حكم القضاء أ

 
 :فيما يلي المبالغ المودعة بواسطة أعضاء األمم المتحدة 

 
  يناير ولغاية١ 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠
 يونيو ولغاية ٢٩
٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

   
 ٣٢,٠٢٣ $ ٧١,٩٤٩ $ لبنان
 ٣,٤٨٨ ٤٥,٣٦٠ سوريا
 ٣,٤١١ ١,٢٦٩ سويسرا

 ١,٨٦٠ ٧٥ الواليات المتحدة األمريكية
 - ٣٦ إسبانيا
 ٢٥,١٨٠ - إيطاليا

 ٢,٢٧٧ - المملكة المتحدة
       ٨٤                 ١  أخرى

 ,٣٢٣٦٨,  $٦٩٠١١٨$   

 
 للنظام العراقي السابق ال تزال بحوزة عدد من الدول  تابعة أموال أخرى وأصول ماليةهنالك

 تقدير اعتماد يمكن للحكومة العراقية ال. باستمرار تهااألعضاء والتي تواصل الحكومة العراقية متابع
 ألن بعض هذه األموال قد تكون تحت ، سوف تحول إلى الصندوق التي األموالهذهدقيق حول قيمة 

 .حكم القضاء أو التحكيم أو أمور إدارية أخرى
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١٠ 

 لمدفوعات بالنيابة عنهالصافي ودائع الوزارات العراقية  .٧
 

خطابات إلكترونية وذلك ل تنفيذ عمليات تحويل األموال قدورةلمصرفي العراقي ليس بمن النظام اإ
 أموال في حساب الصندوق اقيةودعت الوزارات العرقد أونتيجة لذلك، ل .ليين للموردين الدوعتماداإل

لدى البنك المركزي العراقي لغرض تمويل الحوالت اإللكترونية المدفوعة من حساب الصندوق لدى 
، حيث يتم تحويل دفعات ، لقد تغيرت هذه اآللية٢٠٠٥خالل أبريل  .ركالبنك الفدرالي في نيويو

البنك الفدرالي في نيويورك وتحمل الدفعات على  خطابات اإلعتماد مباشرة من حساب الصندوق لدى
 وتم ٢٠٠٥توقفت هذه اإليداعات خالل شهر أبريل بالتالي، . ميزانية الوزارة العراقية ذات العالقة

 .دوق في البنك المركزي العراقيإغالق حساب الصن
 

من         إن صافي ودائع الوزارات العراقية والمؤسسات األمريكية للمدفوعات بالنيابة عنها للفترة
 .١٣٦,٢٩٩$ بلغ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١
 

  منفيما يلي المبالغ التي أودعتها الوزارات العراقية والمبالغ المدفوعة بالنيابة عنها للفترة
 :٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١

 
 مدفوعات إيداعات المؤسسة المالية/ الوزارة 

    
 ١٠٠,٢٥٦$  ١٠٠,٢٥٦$ النفط
 -  ٩٧,٩٠٥ المالية

 ٧٢,٦٢٢  ٧٢,٦٢٢ البلديات واالشغال العامة
 ٤٧,٠٠٠  ٤٧,٠٠٠ قطاع خاص/ مصرف الوركاء لإلستثمار 

 ٣٩,١٠٧  ٣٩,١٠٧ النقل
 ٤,٨٣٦  ٤,٨٣٦ عادنالصناعة والم

 ٣,٤٢٥  ٣,٤٢٥ ديوان الرقابة المالية
 ١,٦٣٠  ١,٦٣٠ الكهرباء
 ١,٢٥٦  ١,٢٥٦ الصحة
 ٦٠٠  ٦٠٠ التجارة
 ٤٩٤  ٤٩٤ العدل

 ٢٩٦  ٢٩٦ أمانة بغداد
 ٢٦٢  ٢٦٢ اإلعمار واإلسكان

 ١٠٥  ١٠٥ الداخلية
 ٨              ٨             العلوم والتكنولوجيا

 ٨٩٧٢٧١,  $٨٠٢,٣٦٩$ 
    

 $٩٠٥٩٧,   صافي إيداعات الوزارات العراقية
 

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١١ 

مورغن إلى .بي.أموال مرتجعة من قبل مصرف جي ٩٧,٩٠٥$وهي  ودائع وزارة المالية تمثل
 قامت بفتحها أو ملغاة  منتهيةاعتمادخطابات بتمويل إضافي غير مستعمل، والصندوق والتي تتعلق 

 .          للموازنة العراقيةفي الصندوق حتى يتم توزيعها وفقاى هذه األموال سوف تبق. الوزارات العراقية
 

لقد أودع .  بالنيابة عن مصرف الوركاء٤٧,٠٠٠$صرف دفعة دولية قيمتها  تم ٢٠٠٥ يناير ١١في 
 .٢٠٠٥ مارس ٧الحقا في غ في الصندوق المبل

 
والتي نظمتها ، غ المدفوعة بالنيابة عنهافيما يلي المبالغ التي أودعتها الوزارات العراقية والمبال

 :٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١المؤسسات األمريكية للفترة من 
 

 مدفوعات إيداعات الوزارة 
    

 -          $  ٤٩,٢٤٦ $ التجارة
 ٩١  ٣٠٩ الكهرباء 

 ١١,٠٠٠  - النقل
          ٧٠              - األمن الوطني والدفاع

 ١٦١١١,   $٥٥٥,٤٩$  
    

  $٣٩٤٣٨,    الوزارات العراقيةإيداعاتصافي 
 

مورغن لحساب .بي.جيتمثل أموال مرتجعة من مصرف  ٤٩,٢٤٦$البالغة ودائع وزارة التجارة 
 المؤسسات األمريكية بالنيابة عن وزارة  منتهية قامت بفتحهاعتمادطابات إالصندوق الفرعي عن خ

 .التجارة
 

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٢ 

 الغ التي أودعتها الوزارات العراقية والمبالغ المدفوعة بالنيابة عنها للفترة منفيما يلي المب
 :٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩

 
 مدفوعات إيداعات المؤسسة المالية/ الوزارة 

    
 ٣٤٦,٧٠٢ $  ٢٠٤,٨٧٨ $ الكهرباء
 ٢,٢٧٦  ١٣١,٢٧١ المالية
 ١١٤,٣٥٩  ١١٤,٩٠٢ الصحة
 ٦١,٩٨٥  ٦١,٩٨٥ النفط

 ٧٣,٧٨٤  ٧٣,٧٨٤ الزراعة
 ٥٨,٤١٦  ٥٨,٤١٦ األمن الوطني والدفاع

 ٥٠,٥٧٨  ٥٠,٥٧٨ قطاع خاص/ مصرف الوركاء لإلستثمار 
 ٤٣,٦٢٧  ٤٣,٦٢٧ أمانة بغداد

 ٣٠,٨٤٩  ٣٦,٣٩٥ البلديات واالشغال العامة
 ٢٦,١٧٢  ٢٦,١٧٢ النقل

 -  ١٢,٥٧٧ التخطيط
 ١١,٣٣٣  ٩,٧٥١ الصناعة والمعادن

 ٥,٦٧٣  ٥,٦٧٣ التجارة
 ٥,١٨٤  ٥,١٨٤ اإلعمار واإلسكان

 ٤,٦٠٨  ٤,٦٠٨ البنك المركزي العراقي
 ٢,٠٩٤  ٢,٨٥٦ الداخلية

 ٢,٣٧٢  ٢,٣٧٢ الرياضة والشباب
 ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠ ديوان الرقابة المالية

 ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠ قطاع عام/ مصرف الرشيد 
 ١,٤٣٧  ١,٦٦٣ العدل

 ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  اإلتصالت
 ٧٩٠  ٧٩٠ قطاع عام/ مصرف البصرة الوطني 

 ٥٧٠           ٥٧٠          العلوم والتكنولوجيا
 ,٨٠٩٨٤٧,   $٠٥٢٨٥٣$  
    

  $٢٤٣,٥   صافي إيداعات الوزارات العراقية
 

مورغن إلى .بي. أموال مرتجعة من قبل مصرف جي١٣١,٢٧١$ البالغة تتضمن ودائع وزارة المالية
  منتهية قامت بفتحها الوزارات العراقية بلغت قيمتهااعتماد والتي تتعلق بخطابات الصندوق

$١٢٧,٢١٩.          
 

 
 
 

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٣ 

 والتي نظمتها ،فيما يلي المبالغ التي أودعتها الوزارات العراقية والمبالغ المدفوعة بالنيابة عنها
 :٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩المؤسسات األمريكية للفترة من 

 
 مدفوعات إيداعات الوزارة 

    
 ٤,٧٨٠ $  ٣,١٥٦ $  الكهرباء
 ٥,٨١٤  ٤٦ الداخلية
 ١٧,٠٨٨  - البنك المركزي العراقي-المالية
 ٩٢٠  - النفط

 ١٨٢  - األمن الوطني والدفاع
 ١١٤                   - الصحة

 ,٨٩٨٢٨,   $٢٠٢٣$  
    

  $٢٥،٦٩٦   ات العراقيةصافي المدفوعات بالنيابة عن الوزار
 
 الفوائد المستلمة .٨
 

 :الفوائد المستلمة هي كما يلي
 

       يناير حتى١ 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

   يونيو حتى٢٩
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

   
 ٤٥,١٥٨ $ ٥٢,٢٦٨ $ إعادة الشراء لليلة واحدة  تسهيالت يةاتفاق

 ٤,٠٠٥ ١٩,٢٥٢ االعتمادخطابات ودائع المالية ل
 ٨٣٥٢٤,     -         خزينة األمريكيةسندات ال

 ,٩٩٨٧٣,  $٥٢٠٧١$  
 

% ٢.٨٥ هو ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ كما في إعادة الشراء لليلة واحدة تسهيالتية اتفاق إن معدل الفوائد على
 ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ الفوائد للفترة من ت معدالتلقد تراوح%). ١.٦١: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١(

 %).٢.٢إلى % ١.٠٣: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الفترة حتى % (٣.١١إلى % ١.٥٩من  ٢٠٠٥يونيو 
 عن ودائع قصيرة األجل قد تم إيداعه في ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ يمثل فوائد مكتسبة في ٤١٥$إن مبلغ 

 ).٢٠٠٥ يناير ٣ تم أودع في٢٠٦$  :٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ (٢٠٠٥ يوليو ١الصندوق بتاريخ 
 

كما مورغن .بي. المودعة في مصرف جياالعتمادخطابات ل  الماليةإيداعاتإن معدل الفوائد على 
 الفوائد ت معدالتلقد تراوح %).١.٩٧٥: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١% (٢.٨٨ هو ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ في

 ديسمبر ٣١ىالفترة حت% (٢.٨٨إلى % ١.٩٧٥ من ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ إلى ٢٠٠٥ يناير ١ للفترة من
 ٢٠٠٥ ابريل ١تسبة للفترة من  يمثل فوائد مك١٧,١٢١$إن مبلغ ). %١.٩٧٥ إلى %١.٠٧٥: ٢٠٠٤
     حتى٢٠٠٤ أكتوبر ١الفترة من  (.٢٠٠٥ يوليو قد تم إيداعه في الصندوق في ٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى 
 ).٢٠٠٥في يناير  أودع ٦,٣٣٥$: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٤ 

. ٢٠٠٥   يونيو٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١لفترة من  لمريكيةاألخزينة السندات  لم يستثمر الصندوق في
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ الفوائد على سندات الخزينة األمريكية للفترة من إن معدل

 %.١.٤٨إلى % ٠.٩٧تراوح من 
 
 التحويالت للوزارات العراقية .٩

 
ال من الصندوق إلى وزارة بعد تحويل األمو.  من الصندوقل األساسي لوزارة الماليةتمويال إن

 . خرى بموجب الميزانية المخصصة لكل وزارةلوزارت العراقية األتوزيعها إلى ايتم إعادة ، المالية
 

 ٢٠٠٥ يناير ١فيما يلي التحويالت المباشرة والغير مباشرة من الصندوق لوزارة المالية للفترة من 
 :٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى 
 
 ١,٢٠٠,٠٠٠ $ يناير
 ٢,٠٠٠,٠٠٠ فبراير

 ٤٠٠,٠٠٠ بريلأ
 ٤٥١,٢٥٨ )١٥نظر إيضاح أ(بريل أ
 ٢,٢٩٧,٦٠٠ يوما

 ٦٥٢      ٤٠٠, يونيو
 ,٢٥٨,٠٠١٧$  

 
 ٢٠٠٤ يونيو ٢٩فيما يلي التحويالت المباشرة والغير مباشرة من الصندوق لوزارة المالية للفترة من  

 :٢٠٠٤ ديسمبر ٣١حتى 
 
 ١,٥٥٠,٠٠٠ $ يوليو

 ٣٥٠,٠٠٠ غسطسأ
 ٤  ٠٠٠,٨٥٠, ديسمبر

 ,٠٠٠,٧٥٠٦$  
 

الفترة  (٤,٥٥٠,٠٠٠$   مبلغ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١رة من ات خالل الفتدفعالتتضمن 
 البنك المركزي العراقي ى دفعت إل)٤,٤٥٠,٠٠٠$: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩من 
 .ذلك عن الدفعات المسبقة التي قام بها البنك المركزي العراقي لوزارة المالية بالنيابة عن الصندوقو

 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٥ 

 االعتمادخطابات  .١٠
 

مبالغ نقدية بالنيابة ، المؤسسات األمريكية وزارة المالية وبطلب من، البنك المركزي العراقيودع أ
تدير الوزارات العراقية . عتمادإخطابات لغرض فتح ن مورغ.بي. الوزارات العراقية في بنك جيعن

بنك التجاري ها من قبل الإن خطابات اإلعتماد يتم تسهيل. البرامج المتعلقة بهذا الموضوعالعقود و
يتم تحميل .  من قبل البنك المركزي العراقيويتم إعتمادها من قبل وزارة المالية ودفعها، العراقي

    النقد في بنكيحتفظ ب. قيمة خطابات اإلعتماد على ميزانية الوزارة العراقية المرتبطة بها
 .ناسب مع شروط خطابات اإلعتمادستالم البضاعة بما يت حتى إكتمال الخدمة أو إمورغن.بي.جي

 
 .نفس السياق المذكور أعاله مع ثالثة مصارف لبنانيةالعمل بيتم 

 
         ٢,٧٥٠,٧١٤$  هو٢٠٠٥ يونيو ٣٠ كما في مورغن.بي. لدى مصرف جي النقد رصيدإن
 ماأ. النيابة عن الوزارات العراقية المفتوحة بعتماديتعلق باإل) ٢,٣٢٨,٢١٧$: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١(

 .٨ بخطابات اإلعتماد مذكورة في اإليضاح رقم د المستلمة على الودائع المتعلقةالفوائ
 

             ١٤٧,٩٠٢$ بمبلغ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لدى ثالثة مصارف لبنانية كما في إن رصيد النقد 
 أي لم تتم.  المفتوحة بالنيابة عن وزارة التجارةعتماديتعلق باإل) ٢١١,٧٤٩$: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١(

 حتى ٢٠٠٥ يناير ١ خالل الفترة من عتماد إ خطاباتإيداعات في هذه المصارف اللبنانية بخصوص
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 
 :هي كالتالي  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ للفترة من عتمادمدفوعات خطابات اال

 
 المؤسسات األمريكية الحكومة العراقية الوزارة

    
 -       $  ١,١٩٥,٥٢٦ $ النفط 

 -  ٩٧٣,٩٧٤ التجارة 
 -  ١٠٥,٣٩٩ الزراعة 
 -  ٩٩,٥٩٤ الصحة
 -  ٦٧,٠٨٩ الكهرباء
 -  ١٩,٠٠٦  المالية

 -  ١٥,٤٦٧ شبكة اإلعالم العراقية
 -  ٥,٥٤٧  اإلجتماعيةالعمل والشؤون

 -  ٤,١١٣  الصناعة والمعادن
 -  ٣,٩٧٠ اإلتصالت

 -  ٨٠٠ البلديات واألشغال العامة
 -  ٦٤٧ اإلسكان والتعمير

          -  ٤٢               العدل
 ١٧٤,٤٩١,٢$   $          

 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٦ 

  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى٢٠٠٤ يونيو ٢٩ للفترة من ١,٨٦١,٩٨٣$ البالغة عتمادمدفوعات خطابات اال
 :هي كالتالي 

 
 المؤسسات األمريكية الحكومة العراقية الوزارة

    
 ١٦٤,٠٢٥ $  ٨٩٤,٦١٣ $ التجارة
 -  ٣١١,١٥٩ الكهرباء
 -  ١٨٣,٧٢٢ الصحة
 ٣٧,٠٠٠  ١٦٦,٩٢٥ النفط

 -  ٢٨,٤٢٠ هيئة االنتخابات المستقلة
 -  ١٣,٠٠٠ البلديات واألشغال العامة

 ٥,٧٨٨  ١٧,٦٤٤ اإلتصالت
 -  ١١,٥٨٧ المالية

 -  ٦,٠١٧ الصناعة والمعادن
 -  ٧,٥٢٩ الزراعة

 -  ٢,٥٦١ النقل 
 -  ٢,٥٢٠ موارد المائيةال

 -  ١,٦٤٠ العلوم والتكنولوجيا
 ٧      ٨٣٣,                   - " النفط مقابل الغذاء"برنامج الشمال : المالية

 ,٦٤٦,٢١٤   $٣٣٧,٦٤٧١$  
 

، وأعمال بناء )١٢أنظر مالحظة ( وزارة النفط أساسا إلستيراد الوقود  بالنيابة عنعتمادتم فتح إ
وزارة التجارة أما . فطية، تزويد قطع غيار، مواد كيميائية ومواد أخرى لصناعة النفطلمنشآت ن
أما وزارة الزراعة  .المواد الغذائية وبعض السلع الضرورية للتوزيع العامالحبوب، إلستيراد 
أدوية ومستلزمات ، وزارة الصحة إلستيراد سيارات إسعاف .د األسمدة ومواد زراعية أخرىإلستيرا
خطوط تمديد مولدات و،  محطات توليد طاقةوزارة الكهرباء لغرض شراء وصيانة. ات طبيةومعد

 . كهرباء
 

 . ٧ دفعات خطابات اإلعتماد الممولة عن طريق إيداعات الوزارات العراقية مذكورة في مالحظة رقم
 

 العقود المدارة من قبل المؤسسات األمريكية .١١
 

 محدودة من الحكومة العراقية إلدارة العقود المبرمة من قبل  المؤسسات األمريكية صالحيةتم منح
 هذه الصالحية ستنتهي في. ٢٠٠٤و  يوني٢٨ السابقة التي تتطلب دفعات بعد تاريخ السلطة
لتمويل اإللتزامات  للحساب الفرعي ٢,٨٠٠,٠٠٠$ تم تحويل خالل الفترة السابقة. ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 .المبرمة من قبل السلطة السابقة
 

 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٧ 

 :ي كالتالي ه٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من  المدفوعات للفترة
 

  العقود الوزارة
   

 ٢٠١,٩٦٦ $ معداتأسلحة و األمن الوطني والدفاع
 ٣٥,٥٠٧ صالح البنية التحتية للنفطإ النفط
 ١,٨١٧ صالح الطارئ لخطوط النفطاإل النفط

 ٢٣,٥٨٩ عادة بناء محطات الطاقةإ الكهرباء
 ٨٦٣ "النفط مقابل الغذاء"برنامج الشمال  المالية
 ٣٤٧ "النفط مقابل الغذاء"تدقيق برنامج  المالية

 ٢,٣٤٤ "النفط مقابل الغذاء"برنامج -معدات الزراعة
 ٢,٧٧٩  برنامج١٠ وزارات متنوعة
 ٦٢٩ )CERP( القادة طوارئبرنامج إستجابة  وزارات متنوعة
 ٣٢     ٦٠٥, )RRRP(ابة الموقعية السريعة برنامج اإلستج وزارات متنوعة

  ,٤٤٦٣٠٢$  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٨ 

 :هي كالتالي ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ المدفوعات للفترة من
 

  العقود الوزارة
   

 ٤١١,١٣٢ $ معداتسلحة وأ األمن الوطني والدفاع
 ٣٣٧,٠٢٧   منتجات نفطيةستيرادا النفط
 ٨٣,٩١٩ الح البنية التحتية للنفطصإ النفط
 ٢٠,١٢٨ مناأل النفط
 ١٢,٢٠٧ صالح الطارئ لخطوط النفطاإل النفط

 ٢٠٧,٥٦٠ عادة بناء الكهرباء في العراقإ الكهرباء
 ٣٧,٠١٣ عادة بناء محطات الطاقةإ الكهرباء
 ٧,٤٣٢ شراء الكهرباء من تركيا الكهرباء
 ٥٩,٣٧٣  العراقيةاإلعالمشبكة  المالية
 ٢٣,٨٧٢ "النفط مقابل الغذاء"برنامج الشمال  المالية
 ١٨,١٥٤ "النفط مقابل الغذاء"تدقيق برنامج  المالية
 ٢٥,٠٠٠ أمن مطار بغداد الدولي النقل

 ٧,٨٨٣ إنتاج الدواجن الزراعة
 ٥,٣٤٩ "النفط مقابل الغذاء"برنامج -معدات الزراعة
 ٣,٥١١ المخصبات الزراعة
 ٩,١٥٣  جوازات السفرنظام الداخلية
 ٥,٨٦٣ ) PMO( المشاريع إدارة مكتب إنشاء التخطيط
 ٣,٧٦١ "النفط مقابل الغذاء"برنامج -تأكيد التجارة

 ٤٦,١٨٠  برنامج55 وزارات متنوعة
 ٨٧,٤٦٧ )CERP( القادة طوارئ برنامج إستجابة وزارات متنوعة
 ٢٠٤     ١٦٣, )RRRP(برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة  وزارات متنوعة

  ,١٤٧,٦١٦١$  
 

ستجابة طوارئ القادة وبرنامج اإلستجابة الموقعية السريعة يمول برنامج إ، ي الفترات السابقةكما ف
الذي يتضمن المياه ، عادة بناء البنية التحتيةريكية التي تنفقها بدورها على اإلعمار وإالمؤسسات األم

 .ات والصحةالطرق، الشرطة، التعليم، والتعقيم
 

ستجابة إ لبرنامج ٨٦,٠٠٠$ضافي وقدره تمويل إب وزارة المالية  قامت،٢٠٠٤غسطس خالل أ
ستجابة طوارئ القادة وبرنامج اإلستجابة لم يتم تمويل برنامج إ. طوارئ القادة من الموازنة العراقية

 .  من قبل الحكومة العراقية خالل الفترة الحاليةالموقعية السريعة
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

١٩ 

  الوقود إلى العراقتيراداس .١٢
 

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

 
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ منخالل الفترة من الصندوق  ١,١٥٠,٠٠٠$تم تحويل 

 منتوجات تأمينتم إنشاء هذا الحساب ل. زارة النفطإلى حساب في مصرف أردني تحت تصرف و
 .النفط الخفيفة المستوردة وذلك للنقص في قدرة العراق على تكرير النفط

 
بنك ة من خالل نظمت وزارة النفط دفعات منتوجات النفط الخفيفة المستورد، ٢٠٠٥إبتداء من 

من  ٨٧٠,٠٠٠$حويل  تم ت٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من   للفترة.مورغن.بي.جي
 . منتوجات النفط الخفيفة المستوردةشراءل مورغن.بي.لبنك جيالصندوق 

 
 معلومات إضافية

 
ستيراد الوقود إلى العراق والتي تضمنتها إللصالح الموردين والمؤسسات المالية مدفوعات الإجمالي 

 :كالتالي هي غير الصندوقأخرى تمويل من جهة ال وحسابات أخرى في القائمة المالية
 

 
 :حساب الصندوق الرئيسي

   يناير ولغاية١من  يضاحإ
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 يونيو ولغاية ٢٩من 
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

    
 ١٦٠,٠٠٠ $ ٨٧٠,٠٠٠ $ ١٠ االعتمادخطابات 

 ١,١٥٠,٠٠٠ - ١٢  الوقود إلى العراقستيرادا
    

    :حساب الصندوق الفرعي
    

 ٣٣٧,٠٢٧ - ١١ العقود المدارة
 ٣٧,٠٠٠ - ١٠ االعتمادخطابات 

    
    : غير الصندوق أخرىالتمويل من جهة

    
 - ٤٥٠,٠٠٠ - البنك المركزي العراقي

                  -         ٠٠٠٥٠, - وزارة المالية
  ٦٨٤١,,٠٢٧  $٠٠,٠٣٧٠,١$  

 
 .والتالية للوقود المستورد للفترتين الحالية  مقدمةمدفوعات تضمنت دفعاتالإن 

 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٢٠ 

 سداد ديون العراق .١٣
 

 :هي كالتاليوالفوائد المترتبة إن المدفوعات لسداد ديون العراق 
 

 
 

 ٣٠   يناير ولغاية١من 
 ٢٠٠٥يونيو 

 يونيو ولغاية ٢٩من 
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

   
 ١١٠,٥٤٨ $ ٣٦٢ $ البنك الدولي

 ٣٣٣   ١٦,٨        - صندوق النقد الدولي
 ٦٤,٣٤٤٤  $٣٦٢$  

 
 . سددت لتخفيض مستحقات الدين العراقي العاموالفوائد المترتبة مدفوعات ديون العراقإن 

 
 مدفوعات أخرى .١٤

 
 :ي كالتالي ه٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من   للفترة األخرى المدفوعات

 
  العقود الوزارة

   
 ٣٠,٠٨٨ $ نقد بالطريق المالية
 ٧,٥٣٥ العملة العراقية المالية
 ٥,٧٨٦ شبكة اإلعالم العراقي المالية
 ٢,٠٦٤ OPECالعضوية في  المالية
 ١٧,٢١٣ صالح الطارئ لخطوط النفطاإل النفط

 ٦,٨٨٨  السكراستيراد التجارة
 ٥,١١٨ مصاريف نقل التجارة

 ١١   ٧٠٩, عقود متنوعة وزارات متنوعة
  ,٤٠١٨٦$  

 
 : هي كالتالي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ للفترة من خرىاألالمدفوعات 

 
  العقود الوزارة

   
 ٧٥,٠٨٤ $ هيئة االنتخابات المستقلة المالية

 ١٦,٠٠٠ الحج األوقاف
 ٣,٠٠٠ لالستثمارمصرف الوركاء  البنك المركزي العراقي

 ٩       ٥٩٣, عقود متنوعة وزارات متنوعة
  ,٦٧٧١٠٣$  

 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٢١ 

لقد أودع . ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٧ بالنيابة عن مصرف الوركاء ٣,٠٠٠$ تم صرف دفعة دولية قيمتها
 وهو ضمن المقبوضات ٢٠٠٥ فبراير ٢٨ في  من قبل مصرف الوركاء في الصندوق الحقاالمبلغ

 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من  للفترةاألخرى 
 

 النقد وما في حكمه     .١٥
 

 :النقد وما في حكمه هو كما يلي 
 

٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٥  يونيو٣٠ 
   :حتياطي الفيدرالي األمريكي في نيويوركالبنك اإل

 ٤,٦١١,٩٠٠ $ ٥,٢٣٦,٤٠٠ $ تسهيالت إعادة الشراء لليوم الواحدإتفاقية 
 ١٩٧ ٣٥٩ حسابات تشغيلية

 ١٨١,٣٨٠ -  الحساب التشغيلي:البنك المركزي العراقي
 ١٢٩      ٠٤١, ٩٣        ٦٥٩,  ئتالفالنقد لدى سلطة اإل

 ,٥١٨,٩٢٢٤,  $٤١٨,٣٣٠٥$  
 

: ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ (٢٠٠٥ يونيو ٣٠  كما في٨٧٠,٠٨١$يتضمن النقد وما فى حكمه مبلغ 
أنظر اإليضاح (مريكية سات األوذلك كنقد مخصص للعقود المدارة من قبل المؤس) ١,٣٨٦,١٨١$

 .  ٨يضاح رقم مذكورة في اإلن الفائدة المستلمة عن تسهيالت لليوم الواحد  إ).١٨رقم 
 

 وتحويل الرصيد المتبقي ٢٠٠٥غلق الحساب التشغيلي لدى البنك المركزي العراقي في أبريل تم 
 .)٩أنظر اإليضاح رقم  ( لوزارة المالية٤٥١,٢٥٨$وقدرة 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٢٢ 

 األصول والمطلوبات غير المسجلة       .١٦
 

قد بدأت عملية تحديد وتقييم و، بل الصندوق على األساس النقدييتم تسجيل العمليات المحاسبية من ق
األصول والمطلوبات الجوهرية والتي كان يجب تسجيلها في حال إعداد الصندوق للبيانات المالية 

 .على أساس نظام االستحقاق
 :  ا يلي األصول والمطلوبات المحددةفيم
  

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ األصول 
   

 ٢,٣٢٨,٢١٧ $ ٢,٧٥٠,٧١٤ $ مورغن .بي.جي في مصرف عتماديداعات خطابات اإلإ
 ١,٢٦٠,٢٠٠ ١,٩١٣,٦٧٦ صافي المبالغ المستحقة من مبيعات تصدير البترول

 ٥٥٠,٠٠٠ - "النفط مقابل الغذاء"المبالغ المستحقة من برنامج 
 ٢١١,٧٤٩ ١٤٧,٩٠٢  في مصارف لبنانيةعتماداإلايداعات خطابات 

 - ٣٠,٠٨٨ نقد بالطريق
 ٦,٥٤١           ١٧,٥٣٦ تحقةالفوائد المس

                    - ٥          ٦٨٨,  فرقة المهندسين في الجيش األمريكيالمبالغ المستحقة من
 ,٧٠٧,٣٥٦٤,  $٦٠٤,٨٦٥٤$  

   المطلوبات
   

دفعات نقدية مسبقة من البنك المركزي العراقي بالنيابة عن 
 :الصندوق

  

 -            $ ٤٥٠,٠٠٠ $  للعراق          لتمويل إستيراد الوقود
 ٥٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠      لتمويل وزارة المالية

 ٧٨,١٩٣ ١٥,٣٦٧ مدفوعات بالطريق ناتجة عن حساب الصندوق الفرعي
 ١٨,٥٠٤ - يداعات الوزارات العراقيةصافي إ

 ١٠,٥٦٣ ٩,٢٨٩ إستحقاقات هيئة تسويق النفط عن غرامات التأخير
 ٩       ٠٠٨,        ٥٠٣,٢ ف مستحقة أخرىمطلوبات ومصاري

 ٢٦٨١٦٦,  $١٥٩,٥٧٧$  
 

 عمليات المقايضة 
لم تسجل عمليات المقايضة في قائمة . عمليات المقايضة للبترول ومشتقاته هي عمليات غير نقدية

ت ألن هذه العمليات ليس، النقد المستلم والمدفوع وال تعتبر ضمن األصول والمطلوبات غير المسجلة
 لم يتم دفع الجزء المستحق عن هذه العمليات إلى ولذلك.  لتحويلها للنقد في جميع األحوالقابلة

ولكن بناء على قيمة عمليات المقايضة كما تم تسجيلها من قبل هيئة تسويق . صندوق التعويضات
 ٢٠٠٥و  يوني٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١لصندوق التعويضات للفترة من فإن المدفوعات ، النفط العراقي

 ).٢٨,٠٥٥$: ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى من البداية (٤,٩٩٤$ تحديدها بمبلغ يمكن
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٢٣ 

 األطراف ذوي العالقة  .١٧
  

 بالتشاور مع السلطةاإلدارة الرئيسية للصندوق كانت من قبل ، ٢٠٠٤ يونيو ٢٨للفترة منذ البدء حتى 
 .سلطةالبعد حل الحكومة العراقية إنتقلت اإلدارة الرئيسية للصندوق إلى . اإلدارة العراقية المؤقتة

 
لبنك المركزي العراقي وتوزع على الوزارات  لندوق موجودة في حسابات مصرفيةإن أموال الص

لذلك إن اإلدارة العليا للبنك المركزي العراقي . العراقية وفقا لطلبات تمويل توافق عليها وزارة المالية
باإلضافة إلى مكتب رئيس الجمهورية ( رات العراقية مع الوزراء والوكالء للوزا، ولوزارة المالية
ا أيضيضاف .  للصندوق ولذلك هم أطراف ذوي عالقةالرئيسيةهم اإلدارة ) ورئيس الوزراء

 المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على مريكية وأعضاءلمؤسسات األالمسؤولين األساسيين با
 .طراف ذوي العالقةصندوق التنمية العراقي لأل

 
 ، فيما عدا التعامالت بين البنك المركزي العراقي أطراف ذوي عالقة تكن هناك أية تعامالت معلم

وسداد قروض ، الوزارات العراقية والمؤسسات األمريكية كما هو مذكور في بعض إيضاحات القائمة
 على  المجلس الدولي للمراقبة واإلشرافلدولي والبنك الدولي ولكل منهم ممثل فيلصندوق النقد ا

 .١٣كما هو مذكور في اإليضاح رقم ، صندوق التنمية العراقي
 

واإلدارة الرئيسية ، والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف، ال يحصل كل من المؤسسات األمريكية
كمصاريف إدارية لوحدة  ٢,٤٥٠$ للصندوق على أية أتعاب أو أجور مباشرة من الصندوق فيما عدا

         من يكي تتعلق بإدارة بعض العقود الممولة من الصندوق للفترة المهندسين في الجيش األمر
 ).٣٦,٣٧٥$: ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى من البداية (٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١

 
  محتملةوالتزامات ارتباطات .١٨

 
  والمدارة من قبلالسلطةلتزامات التعاقدية تتكون فقط من العقود الجارية الموقعة من قبل اإل

 .المؤسسات االمريكية
 

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

 
 قامت المؤسسات .برمتهالإللتزامات التعاقدية التي أ بإعداد بيانات محاسبية كاملة لم تقم السلطة

 ٨٧٠,٠٨١$ت التعاقدية والتي بلغت  تقريرية بتقديم كشف بجميع اإللتزامااألمركية ألغراض
مريكية حاليا األمؤسسة هذه التقوم  . أن هذا الكشف غير مكتمل وغير دقيقمة العراقية ووجدللحكو

 .٢٠٠٥ ديسمبر ٣١والمتوقع إكمالها لغاية بإعداد بيانات جديدة لإللتزامات المالية 
 

 
 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٢٤ 

 القضايا 
ال يمكن التأكد من  . طرف في قضايا ومطالبات وشكاوى وذلك خالل نشاطاتة اإلعتياديةالصندوق

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

 
جد أية مطالبة من قبل الحكومة العراقية ولم تكن طرف في أية شكاوى قضائية تتعلق بعقود ال يو

 .ممولة من الصندوق
 
ر حكومية وذلك  غيمن قبل جهات، كاستر باتلز، ئية ضد أحد متعاقدي السلطةهناك دعوى قضا 

 ٢٠٠٥يل  أبر١ أصدرت وزارة العدل األمريكية بيان في. للسلطة قدمت بسبب إدعاءات خاطئة
يمكن محاكمتهم ضمن التشريعات األمريكية وفي المحاكم  سلطةالأن متعاقدي رأيها بتشرح فيه 
 حكم  أمريكيةمحكمةأصدرت ، ٢٠٠٥ يوليو ٨في . ذلك لخرق قانون اإلدعائات الخاطئةاألمريكية و
 إستئنافب تقديم أي طللم يتم . أن البيان ال يطال العقود الممولة من قبل الصندوق وضد البيان

 .  ذلك على الصندوق لن يكون جوهرياتعتقد الحكومة العراقية أن تأثير. للحكم
 

 الحصانة
 عدد من الدول األعضاء الخطوات القانونية تتخذإ، ١٤٨٣ رقم بموجب قرار مجلس األمن

، الضرورية لضمان حصانة ملكية النفط ومنتجات النفط العراقي حتى تنتقل الملكية إلى المشتري
             هذه الحصانة فيتنتهي مدة . قانونية أو إداريةيكونوا عرضة ألية مالحقات  يث البح
 .  لم يقرر مجلس األمن الدولي غير ذلك ما، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

 
 الضرائب 

 .الصندوق ليس عرضة لفرض الضرائب عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٢٥ 

 حكومة العراقية والمؤسسات االمريكيةتحليل للنقد المستلم والمدفوع المدار من قبل ال .١٩
 

 :هو كما يلي٢٠٠٥  يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١الفترة الممتدة من تحليل 
 

الحكومة  
 العراقية

 )الحسابات الرئيسية(

المؤسسات 
 األمريكية

 )الحساب الفرعي(

 المجموع

    المقبوضات
    

 ٩,٢٠٩,٩١١ $ -          $ ٩,٢٠٩,٩١١ $ صافي العائد من صادرات النفط و مشتقاته
 ٧٥٠,٠٠٠   - ٧٥٠,٠٠٠ تحويالت برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء

 ١١٨,٦٩٠   - ١١٨,٦٩٠ ودائع من األصول المجمدة خارج العراق
 ١٣٦,٢٩٩   ٣٨,٣٩٤ ٩٧,٩٠٥ صافي ودائع الوزارات العراقية

 ٧١,٥٢٠ ١٢,٥٨٨ ٥٨,٩٣٢ هفوائد مستلم
 ٣         ١٢١,           -    ٣      ١٢١, مقبوضات أخرى

 ٥٤١,٢٨٩١٠, ٥٠ ٩٨٢, ٥٥٩,٢٣٨١٠,      مجموع المقبوضات
 
 

    المدفوعات
 ٧,٠٠١,٢٥٨ - ٧,٠٠١,٢٥٨ تحويالت للوزارات العراقية

 ٢,٤٩١,١٧٤ - ٢,٤٩١,١٧٤ اعتماد اتخطاب
 ٣٠٢,٤٤٦ ٣٠٢,٤٤٦ - ةاألمريكيالمشاريع المدارة بواسطة المؤسسات 

 ٣٦٢ - ٣٦٢ سداد ديون العراق
 ٨٦     ٤٠١, ٣٢  ٦٢٢, ٥٣     ٧٧٩, مدفوعات أخرى

 ٦٤١,٨٨١٩, ٠٦٨٣٣٥, ٥٧٣,٥٤٦٩, جموع المدفوعات     م
    

    زيادة المقبوضات على المدفوعات
 ٩٠٠٤٠٧, )٠٨٦٢٨٤,(    ٩٨٦٦٩١, )زيادة المدفوعات على المقبوضات(

    
 ٤,٩٢٢,٥١٨ ١,٢٥٤,٧٧٩ ٣,٦٦٧,٧٣٩ ة الفترةالنقد وما في حكمه في بداي

    
 - (١٠,٦٧٣) ١٠,٦٧٣  تحويالت فوائد مستلمة

    
  $٤١٨,٣٣٠٥,  $٠٢٠٠٦٩,  $٣٩٨,٣٧٠٤, النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

    
  $٠٨١٨٧٠,  $٠٨١٨٧٠,                $-  التعاقديةااللتزامات

 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع ،اإليضاحات المتممة لقائمة النقد المستلم والمدفوع

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

______ 

 

٢٦ 

 : كما يليهو ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ من تحليل الفترة الممتدة 
 

الحكومة  
 العراقية

 )الحسابات الرئيسية(

المؤسسات 
 األمريكية

 )الحساب الفرعي(

 المجموع

    المقبوضات
    

 ٨,٨٥٤,٣١٥ $ -          $ ٨,٨٥٤,٣١٥ $ صافي العائد من صادرات النفط و مشتقاته
 ١,١٢٨,٠٠٠   - ١,١٢٨,٠٠٠ مقابل الغذاءتحويالت برنامج األمم المتحدة للنفط 

 ٦٨,٣٢٣   - ٦٨,٣٢٣ ودائع من األصول المجمدة خارج العراق
 ٥,٢٤٣   - ٥,٢٤٣ صافي ودائع الوزارات العراقية

 ٨٦,٠٠٠  ٨٦,٠٠٠ -  وزارة المالية  الممول منCERPبرنامج 
 ٧٣,٩٩٨ ٣,٥٩٧ ٧٠,٤٠١ مستلمة فوائد 

 ١٠      ٧٧٠, ٣ ٩٧١, ٦        ٧٩٩, مقبوضات أخرى
 ٦٤٩,٢٢٦١٠, ٥٦٨٩٣, ٠٨١,١٣٣١٠,      مجموع المقبوضات

 
 

    المدفوعات
 ٦,٧٥٠,٠٠٠ - ٦,٧٥٠,٠٠٠ تحويالت للوزارات العراقية

 ١,٨٦١,٩٨٣ ٢١٤,٦٤٦ ١,٦٤٧,٣٣٧ اعتماد اتخطاب
 ١,٦١٦,١٤٧ ١,٦١٦,١٤٧ - ةاألميركيالمشاريع المدارة بواسطة المؤسسات 

 ١,١٥٠,٠٠٠ - ١,١٥٠,٠٠٠ وقود إلى العراق الاستيراد
 ٤٤٤,٣٦٤ - ٤٤٤,٣٦٤ سداد ديون العراق

 ٢٥,٦٩٦       ٢٥,٦٩٦      -                 صافي المدفوعات بالنيابة عن الوزارات العراقية
      ٦٧٧١٠٣,               -      ٦٧٧١٠٣, مدفوعات أخرى

 ٨٦٧,٩٥١١١, ٤٨٩٦,٨٥١, ٣٧٨,٠٩٥١٠, جموع المدفوعات     م
    

    زيادة المقبوضات على المدفوعات
 )٢١٨,٧٢٥١,( )٩٢١,٧٦٢١,( ٣٧      ٧٠٣, )زيادة المدفوعات على المقبوضات(

    
 ٦,٦٤٧,٧٣٦ ٦,٦٤٧,٧٣٦ - النقد وما في حكمه في بداية الفترة

    
 - (٦,٤٣٠,٠٣٦) ٦,٤٣٠,٠٣٦  ئتالفاإلالتحويالت بعد حل سلطة 

    
 - ٢,٨٠٠,٠٠٠ (٢,٨٠٠,٠٠٠) ئتالفاإلالتحويالت لتمويل العقود المتبقية لسلطة 

    
  $٥١٨,٩٢٢٤,  $٧٧٩,٢٥٤١,  $٧٣٩,٦٦٧٣, النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

    
    $١٨١,٣٨٦١,   $١٨١,٣٨٦١,                $-  التعاقديةااللتزامات

 


