
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 صندوق التنمية العراقي

 
  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 

 
 )ترجمة(

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KPMGالعراق  

   ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩
 )صفحة ١٥ يشتمل هذا التقرير على(

 



 

١ 

 
 يزية للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكلترجمة حرة

 
  الحقائق يتقرير تحر
  بالصادراتالمتعلق

 
 

 إلى الحكومة العراقية 
 مجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي الإلى 

 
 

  والتي تم االتفاق عليها مع الحكومة العراقية،)أ(ات الموضحة في الملحق المرفق لقد قمنا بتطبيق اإلجراء
 مدى  على تقييم فقط بهدف مساعدتكمتنمية العراقي،واإلشراف على صندوق الوالمجلس الدولي للمراقبة 

 يناير ١  للفترة من،٢١ و ٢٠ رقم  الفقرتين١٤٨٣ رقم لتنمية العراقي بقرار مجلس األمنلتزام صندوق اا
كانت الحكومة العراقية هي المسؤولة عن التزام صندوق التنمية العراقي . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥
 .١٤٨٣ار مجلس األمن رقم بقر

 
: ٤٤٠٠ طبقا للمعيار الخاص بالخدمات المتعلقة بها رقم  هذااإلجراءات المتفق عليهاارتباط تم تنفيذ 

 .اإلرتباطات الخاصة بتطبيق اإلجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات المالية
  

 نحن ال  على ذلك،بناء.  وحدهاقريرؤولية الجهات المذكورة في هذا التإن كفاية تلك اإلجراءات هي من مس
 للغرض الذي طلب من أجله  سواء)أ(نقدم أي تأكيدات بخصوص كفاية تلك اإلجراءات المذكورة في الملحق 

 .هذا التقرير أو ألي غرض آخر
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 صندوق التنمية العراقي
  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١عن الفترة من 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
________ 

٢ 

 
  الصادرات تسجيل علىرقابة الداخلية الرئيسيةنظم ال         ١

 
 اإلجراء  ١.١

  
ق ظم الرقابة الداخلية الرئيسية المستخدمة من قبل وزارة النفط والهيئة الحكومية لتسويقمنا بتوثيق ن
 إيرادات لى تسجيلالمتعلقة بالرقابة ع،  لوزارة النفط العراقيةالذراع التسويقي، النفط العراقي

لتنمية  في صندوق ااإليداعات النقدية الالحقة و،الغاز الطبيعي النفط، المنتجات النفطية، صادرات
 .)الصندوق (العراقي

 
 نظم الرقابة الداخلية الرئيسية 

 
 بخصوص تنظيم توزيع النفط ٣٦صدار قرار رقم  بإ)السلطة (ئتالف المؤقتة السابقةسلطة االقامت  ١.١.١

 التنظيم القانوني لتوزيع اقي ولمساعدة السلطات العراقية علىكمتمم للقانون العر ٢٠٠٣ أكتوبر ٣في 
 هذا القرار للمساعدة على منع سرقة وتهريب الموارد صمم.  وخارج وعبر العراقلنفط داخلا

 .المراجعة الشاملة لبنود وتعليمات القانون العراقيمن نتهاء االالطبيعية ولحين 
 
تقوم وزارة النفط بزيارة الهيئة الحكومية لتسويق النفط لعراقي بانتظام وشركات النفط العامة االخرى  ١.١.٢

 .ة معلومات اإلدارة بخصوص إنتاج وشحن ونقل وتوزيع النفطلمراجع
      
ط   سجل كامل لتتبع حركة سير السفن للتأكد من أن كل النفبإعدادتقوم الهيئة الحكومية للنفط العراقي  ١.١.٣

، ب البنود التعاقديةلت بموج، وأن السفن قد حم رشحت وخولتالسفن قد، والمنتجات النفطية المحملة
 .الفدرالي في نيويوركاالحتياطي  قد أودعت في البنك وأن المتحصالت، فاتورةصدار وتم إ

 
  السفن البحرية تراقباالئتالفبأن قوات قوات البحرية األمريكية ال ةدقاأحد تم إعالمنا من قبل  ١.١.٤

رح بها ت النفطية المص تتأكد من أن النفط والمنتجا، تدعو الحاجةالكبيرة في الخليج العربي وحيث
 . فقط قد تم تحميله

 
لحراسة وذلك  والقبائل المحلية هي أن تتعاقد مع شركات أمن عالمية إن سياسة الحكومة العراقية ١.١.٥

 .خطوط األنابيب والتجهيزات ضد أعمال التخريب
 

 جميع صادرات النفط ومنتجاته يجب أن يتم تنظيمها وإصدار فواتير المبيعات الخاصة بها حصريا ١.١.٦
 .من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي

 
إن سياسة مبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي المتعلقة بصادرات النفط تقوم أساسا على  ١.١.٧

وذلك للتأكد من تحصيل كامل قيمة ،  غير قابلة للنقضاعتمادقبول الدفعات عن طريق خطابات 
مع الحكومة أيضا مليات المقايضة للصادرات النفطية تتم هناك عدد محدود من ع. الصادرات
 .السورية

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

٣ 

 
سياسة مبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي المتعلقة بصادرات المنتجات النفطية تتم إن  ١.١.٨

 وعمليات المقايضة وعدد محدود من العمليات التي يتم دفعها من  المقدمة النقدية الدفعاتأساسا عبر
 .  اعتمادل خطابات خال

 
يجب أن   خطابات اعتمادالمتحصالت النقدية من مبيعات صادرات النفط ومنتجاته التي تتم من خالل ١.١.٩

 . مباشرة في حساب المتحصالت من مبيعات النفط في البنك الفدرالي في نيويوركتودع
 

شهادات ، بين بوليصة الشحنل شحنة لكتقوم الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي بعملية مطابقة  ١.١.١٠
وذلك مقابل الفواتير ،  واإليصاالت الرئيسيةبيان تصدير الشحن، تقارير النقص، الكمية والنوعية

 .  الصادرة لضمان أن جميع الشحنات تم تنظيم فاتورة لها بشكل مالئم
 
 النتائج   

 من هذا  ٤ و ٣تين  في الفقرتم ذكر إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية التي فحصت والنتائج
 .التقرير

 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

٤ 

 
  المناقصات نظم الرقابة الداخلية الرئيسية على عملية إجراء         ٢

 
 اإلجراء ٢.١

 
 المتبعة من قبل وزارة النفط والهيئة الحكومية لتسويق النفط يق نظم الرقابة الداخلية الرئيسيةقمنا بتوث 

 .صات ومنح عقود الصادرات المناقإجراء العراقي المتعلقة بعملية
 

  الرئيسيةنظم الرقابة الداخلية
 

  الخفيفبصرةالنفط 

صرة الخفيف بعقود متوسطة األجل بالبيع نفط  هيالهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي سياسة ن إ  ٢.١.١
من % ٥ ويوجد أيضا ،تقوم أساسا على منح أفضلية لشركات نفط دولية معروفة)  أشهرستة(

يجب أن تتم المصادقة على جميع العقود من قبل وزير .  مع بعض التجار الموثوق بهمتمات تالمبيع
 .النفط

 
 على خطط اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية المتوقعة التي على بيع نفط البصرة الخفيف بناءايتم التعاقد  ٢.١.٢

على تلك العقود  بناءابيع النفط الذي يتم تسليمه إن سعر . ، شركة عامةتحددها شركة نفط الجنوب
 .راقي للشهر المقرر الشحن خالله النفط العهيئة الحكومية لتسويقلل السعر الرسمي يجب أن يكون

 
 على قياس من القياسات الدولية الثالثة وحسب المكان تم تحديد سعر البيع الرسمي بناءاييجب أن 

 إلى لالتجاه Brent،  إلى أمريكااهلالتج) الثاني الشهر (WTI: كما يلي ، الذي يتم التصدير إليه
وذلك كما هو منشور في نشرة بالتس ،  إلى الشرق األقصىلالتجاهدبي /أوروبا و متوسط عمان

 . اليومية
 

 نشرات باستخدام متوسط تسعير سعر البيع الرسمي للمناطق في أوروبا وأمريكا  يتم احتسابيجب أن
 .لخامس عشر من تاريخ بوليصة الشحن متتالية تبدأ في اليوم ا تسعيراتبالتس لخمس

 
  الشهري باستخدام المتوسط سعر البيع الرسمي للمناطق في الشرق األقصى  يتم احتسابيجب أن
 . لنشرات بالتس خالل الشهر التقويمي للتحميللتسعير 
 

ة حقا في صيغ الكما يتم احتسابه أعاله لالتجاهات الثالثة يتطلب إدخاله، متوسط أسعار بالتسإن 
 .  المؤشرات ومصاريف النقلعن النوعي االختالف تتضمن عوامل سعريهت

 
 ومصاريف المؤشراتن ع النوعي باالختالفالخصم المتعلق إن سعر البيع الرسمي، الذي يتضمن  ٢.١.٣

ن يجب أ. باليوم العاشر من الشهر الذي يسبق شهر التحميل، النقل يتطلب نشره شهريا لجميع الزبائن
 . من قبل وزير النفطقة على سعر البيع الرسميتتم المصاد

 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

٥ 

 
 كركوكنفط 

 . تم بيع نفط كركوك من خالل مناقصات، ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ وحتى لالعتداءاتللفترة الالحقة  ٢.١.٤
 
غيرت الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي سياستها لنفط كركوك ودخلت ، ٢٠٠٤ سبتمبر ١ في ٢.١.٥

 إلى خطط اإلنتاج وتقديرات القدرة اإلنتاجية من شركة نفط استناداوذلك ، في عقود قصيرة األجل
 . ، شركة عامةالشمال
                

.  إلى المستخدمين النهائيينقي سياسة لبيع نفط كركوك حصرياللهيئة الحكومية لتسويق النفط العرا ٢.١.٦
 . عليها من قبل وزير النفطتم المصادقةيجب أن يجميع العقود 

 
الهيئة الحكومية لتسويق النفط  الذي تستخدمه  سعر البيع الرسمي لنفط كركوكيجب أن يتم احتساب ٢.١.٧

  الخفيف الرسمي لنفط البصرة البيعسعراحتساب  في استخدمتالتي للطرق مماثلة  بطرق العراقي
 : التاليةاالستثناءاتمع 

 
 نشرات بالتس متوسط تسعير استخدامساس  إلى أوروبا يتم على ألالتجاه السعر الرسمي احتسابإن 

 . من تاريخ بوليصة الشحنابتداءلخمسة أيام متتالية 
 

  النتائج
 

 .(١.٤)تم ذكر إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية التي فحصت والنتائج في الفقرة 
                 

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

٦ 

 
 ية لتسويق النفط العراقي والبنكمطابقة الصادرات مع سجل األستاذ العام لمبيعات الهيئة الحكوم     ٣

  الفيدرالي في نيويوركاالحتياطي
 
 اإلجراءات   ٣.١

 
بشكل ( هومنتجات) الخام( الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي قائمة لصادرات النفط حصلنا من

والتي تمت  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ من للفترةوالغاز الطبيعي ) أساسي زيت الوقود
 .رنتها مع سجل األستاذ العام لمبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقيمقا
 

 النتائج
 

كن هناك مبيعات للغاز الطبيعي من دير الغاز الطبيعي في العراق لم تبما أنه ال توجد بنية تحتية لتص  ٣.١.١
 .العراق

 
التي قائمة ال النفط العراقي مطابق مع الهيئة الحكومية لتسويقسجل األستاذ العام لمبيعات وجدنا أن  ٣.١.٢

 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١صادرات النفط والمنتجات النفطية للفترة من أعدتها الهيئة ل
 

فصل كل السفن المراقبة والتي ت، القوة البحرية األمريكيةحصلنا على قائمة السفن المرشحة من قائد    ٣.١.٣
قمنا بمطابقة جميع السفن مع قائمة المبيعات النفطية . الخليج العربيمن قبل قوة التحالف البحرية في 

 . المعدة من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي
 

 الهيئة الحكومية تعاقدت ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من  الفترة الممتدة أنه خاللوجدنا    ٣.١.٤
 .)٤.١.٤أنظر  (فط الن زبون لتصدير٢٨لتسويق النفط العراقي مع 

 
وعمليات ، انقد ،وجدنا أن مبيعات النفط والمنتجات النفطية قد تمت من خالل خطابات اعتماد   ٣.١.٥

كما هو مسجل في السجالت المحاسبية للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي للفترة ، المقايضة
 :  هي كما يلي، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ الممتدة من

 
 اإلجمالي المنتجات النفطية النفط 

 ١٠,٣٨٢,٥١٠,٥٤٦ $ -                   $ ١٠,٣٨٢,٥١٠,٥٤٦ $ خطابات االعتماد
 ٧٩,٧١٦,٢٢١ ٧٩,٧١٦,٢٢١ - انقد

 ٩٩          ١٣٣,٨٩٦, ٣٦     ٩٩٥,٧٤٣, ٦٣          ١٣٨,١٥٢, عمليات المقايضة
 ,١٢٢,٥٦٢١٠,,٩٠٠  $٢١٦,٤٦٠١١٦,  $٦٨٤,٦٦٢,٤٤٥١٠$  
 
تضمن فائدة مستلمة والتي بلغت التي تمت من خالل خطابات اعتماد ي المبيعات النفطية  مبلغ نإ

 بلغتالتي  غرامات التأخير المدفوعة  منصافيبال،  للتحويالت المصرفية المتأخرة٤٥,٤٧٤$
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ للفترة الممتدة من ١٢,٩٥٢,٤٣٠$

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

٧ 

 
 اإلجراء   ٣.٢

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

 .االحتياطي الفيدرالي في نيويورك بالنيابة عن البنك المركزي العراقي
        

 النتائج 
 

 خطابات االعتماد

قد ، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى  ٢٠٠٥ يناير ١ الممتدة منوجدنا أن العائدات من مبيعات النفط للفترة    ٣.٢.١
وذلك ،  يوما من تاريخ التحميل٣٠بعد المتحصالت من مبيعات النفط تقريبا أودعت في حساب 

 :وهي كما يلي، بموجب شروط خطابات االعتماد
                              

 :اإليداعات في حساب عائدات النفط للفترة

 
 النقد 

 مبيعات النفط والمنتجات النفطية خالل ، منت واإليرادا،السلف النقدية المستلمة عنصافي وجدنا أن    ٣.٢.٢
للفترة منذ البداية        (٧٩,٧١٦,٢٢١$ بلغت ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١الفترة الممتدة من 

المتحصالت من حساب لم تودع في ) ١٧٧,٤٧٨,٢٤٠$: ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ولغاية)٢٠٠٣ مايو ٢٢(
طبقا لقرار مجلس األمن ، مبيعات النفط أو في صندوق التنمية العراقي أو في صندوق التعويضات

ين وحساب مصرفي لفرع أردني  هذه األموال قد أودعت في حسابين مصرفيين عراقي.١٤٨٣رقم 
 .الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقيب  خاصةلبنك عراقي

 
 حولت الهيئة الحكومية لتسويق النفط ،٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١خالل الفترة الممتدة من 

 إلى وزارة) ٨٢,٥٣٢,٩٩٧$:٢٠٠٥ يونيو ٣٠للفترة من بداية ولغاية  (٥٨,٣٥٤,٥١٩$العراقي مبلغ 
  ٩٤,٩٤٥,٢٤٣$  للهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي الثالثةبلغ رصيد الحسابات المصرفية. النفط

  .٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في 
 

 عمليات المقايضة 

عمليات مقايضة لتصدير النفط سويق النفط العراقي قد ارتبطت بأن الهيئة الحكومية لتوجدنا    ٣.٢.٣
 تصدير زيت الوقود مقابل المنتجات  من بشكل رئيسيت تتكونهذه العمليا. تجات النفطيةوالمن

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

 

 ٨,٣٦٨,١١٥,٩٥٩ $            ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١
 ٢     ٥٨٧,٣٩٤,٠١٤, ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ تاريخالفترة الالحقة ل

,٥٤٦,٥١٠,٣٨٢١٠$  



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

٨ 

 
وكما  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من إن قيمة وحجم عمليات المقايضة للفترة الممتدة    ٣.٢.٤

 :     الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي كانت كالتاليسجلت من قبل 
 

 اإلجمالي المنتجات النفطية النفط 
 ١٣,٢٠٧,١٥١  $ ٤,٠٠٦,٩٧١   $ ٩,٢٠٠,١٨٠   $ يناير
 ١٠,٥٢٨,٢٧٥ ٩١٤,٨٤٥ ٩,٦١٣,٤٣٠ فبراير
 ٢٣,٤٦٨,٦١٠ ٩,٣٩٦,٩٢٧ ١٤,٠٧١,٦٨٣ مارس
 ٢٠,٩٨٢,١٧١ ٧,٨٨٥,٠٣٠ ١٣,٠٩٧,١٤١ أبريل
 ١٦,٧٥٥,٤٤٢ ١٠,٨٠٦,٩٨١ ٥,٩٤٨,٤٦١ يوما

 ١٤   ٤٨٤,٩٥٤, ٣     ٢٤١,٧٣٣,    ٢٤٣,٢٢١١١, يونيو
 ,١٣٣,٨٩٦٩٩,  $٩٩٥,٧٤٣٣٦,  $١٣٨,١٥٢٦٣$  
    

  ٤٤١٢٣٥,: طن ٤٠٦,٨٧٠١,: برميل حجم الكميات
 

 . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠منذ البداية ولغاية  وذلك للفترة ٥٦١,١٠٤,٧٦٤$بلغت قيمة عمليات المقايضة 
 

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

 
 مقايضة للكهرباء بعملياتارتبطت الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي ، ٢٠٠٣منذ سبتمبر    ٣.٢.٥

وعاد ، ٢٠٠٤ سبتمبر ١توقف استيراد الكهرباء في . فيفة مع الحكومة السوريةوالمنتجات النفطية الخ
إن الرصيد المستحق للحكومة السورية وذلك بحسب احتساب . ٢٠٠٥يونيو استيراد الكهرباء في 

لم تقم الحكومة . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ كما في ٤,٨٩٣,٩٤٩$الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي هو 
 .هذا الرصيد وذلك حتى تاريخ هذا التقريرالسورية بتأكيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

٩ 

 
 تصدير زيت الوقود من العراق

قد النفط العراقي، الهيئة الحكومية لتسويق  الحظنا أن صادرات زيت الوقود، كما هو مسجل من قبل   ٣.٢.٦
          حتى  ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ طن للفترة الممتدة من ١,٠٩١,٧٠٢ طن، وذلك من ٤٢٠,٧٣٤انخفضت 

، أو ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من  طن للفترة الممتدة ٦٧٠,٩٦٨ إلى ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١
 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١لفترة الممتدة من  طن مقارنة با٩٧٢,٣٦٩انخفضت 

 
 اإلجمالي المقايضة النقد الفترة

    
٩٤,٦٠٢,١٥٨   $٩٤,٦٠٢,١٥٨   $ -                   $ ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ -٢٠٠٣ مايو ٢٢
 ١٤٧,٦٣٦,٩٢٤ ١٣٧,٦٩٣,٥٦٢ ٩,٩٤٣,٣٦٢ ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ -٢٠٠٤ يناير ١
 ١٢٢,٥٥٨,٧٤٧ ٧٤,١٥٨,٢١٠ ٤٨,٤٠٠,٥٣٧ ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ -٢٠٠٤ يونيو ٢٩
 ١٢٥   ٨٩٠,٤٨٣, ٣٦     ٩٩٥,٧٤٣, ٨٨     ٨٩٥,٧٣٩, ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ -٢٠٠٥ يناير ١
 ,٧١٩,٢٨١٤٩٠, $٩٢٥,١٩٧٣٤٣, $٧٩٤,٠٨٣١٤٧$ 
    
 نط نط نط 

 ١,٠٨٦,٢٨٠ ١,٠٨٦,٢٨٠ - ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ -٢٠٠٣ مايو ٢٢
 ١,٦٤٣,٣٣٧ ١,٥٤٩,١٩٨ ٩٤,١٣٩ ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ -٢٠٠٤ يناير ١
 ١,٠٩١,٧٠٢ ٧٥٩,٢٤٤ ٣٣٢,٤٥٨ ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ -٢٠٠٤ يونيو ٢٩
 ٦   ٩٦٨٧٠, ٢٣٥   ٤٤١, ٥٢٧٤٣٥, ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ -٢٠٠٥ يناير ١
 ,٢٨٧,٤٩٢٤, ١٦٣,٦٣٠٣, ١٢٤٨٦٢ 

 
 مع  مقارنة٧٩,٠٠٠,٠٠٠$وذلك عن انخفاض الصادرات هو تقريبا التقديرية إن قيمة المبيعات 
 مع الفترة  مقارنة١٨٢,٠٠٠,٠٠٠$، أو ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩الفترة الممتدة من 

يمة التقديرية لالنخفاض في المبيعات تم إن الق. ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١الممتدة من 
 .لطن الواحد لصادرات زيت الوقود للفترة الحاليةاستخدام متوسط سعر ااحتسابه عن طريق 

 
زيت للقد طلبنا ولكن لم يتم السماح لنا باإلطالع على كامل السجالت المحاسبة وسجالت الشحن 

 .الوقود في وزارة النفط
 

 نظم الرقابة الداخلية

ال يمكن ، لخطوط األنابيب وباستمرار أعمال التخريب ،بغياب نظام للقياس المتري فعال بشكل كامل   ٣.٢.٧
والتي يجب إيداع عائداتها في حساب متحصالت ، تحديد حجم كافة كميات النفط ومشتقاته المصدرة

 .مبيعات النفط

 
 .كافي لتحديد قيم هذه المبالغبسبب ضعف نظم الرقابة الداخلية، لم نستطع أن نوسع إجراءاتنا بشكل 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

١٠ 

 
 فحص صادرات النفط والمنتجات النفطية          ٤

قمنا بتطبيق ، )بالقيمة% (٥١جميع صادرات البترول ولعينة من صادرات منتجات البترول تمثل ل
 :اإلجراءات التالية

  
 اإلجراء  ٤.١
 

 ،٢ة األساسية المذكورة في الفقرة  أنظمة الرقابة الداخلينا بتحديد ما إذا كان قد تم تطبيقلقد قم
 . العقود الخاصة بالمبيعاتالمتعلقة بالمزايدات وإحالة

 
 النتائج

 
الهيئة   أعلمتنا.٢٠٠٥يونيو  ١٣ حتى ٢٠٠٥ يناير ١  منمبيعات لنفط كركوك للفترةكن هناك لم ت     ٤.١.١

عادت المبيعات . نابيبلخطوط األالحكومية لتسويق النفط العراقي أن ذلك بسبب أعمال التخريب 
   .٢٠٠٥ يونيو ١٤لتبدأ في 

 
ولكن، منذ . بعقود قصيرة ومتوسطة األمدأن كافة صادرات النفط والمنتجات النفطية قد تمت وجدنا  ٢    .٤.١

 .، عادت صادرات كركوك إلجراءات المزايدات٢٠٠٥ يوليو ١تاريخ 
 
من ميل ر ب٢٥٣,٧٩٠,٣٩٤  تم بيع،٢٠٠٥يونيو  ٣٠تى  ح٢٠٠٥ يناير ١ من خالل الفترةأنه وجدنا  ٣    .٤.١

 .من خالل التصديرمن نفط كركوك  برميل ١,٦٠٨,٣٠٤ البصرة ونفط
 

 دوليينِ مستخدمين متوسطة األجل إلى د خالل عقورة قد تم بيعها منوجدنا أن صادرات نفط البص    ٤.١.٤
 دوليينِ مستخدمين إلى د قصيرة األمد خالل عقوتم بيعها منقد  كركوك صادرات نفطأن  و،ط نفتجارو

 ٢٠٠٥ يناير ١من ة كركوك للفتربصرة وال الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي لنفطزبائن إن . فقط
 :يهم كما يل ٢٠٠٥يونيو  ٣٠ حتى

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



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

١١ 

   
 على أساس تسعيرة نشرة بالتس بموجب سعر البيع تم بيعهوجدنا أن نفط البصرة وكركوك قد  ٤.١.٥

 .  لشهر التحميل طبقا للجدولالرسمي الخاص بالهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي 
 
 ط باستخدام المتوساحتسابهية قد تم  مع الحكومة السورالبيع الرسمي لمقايضة النفطوجدنا أن سعر  ٤.١.٦

الكلف  ينزل منه خصومات، س اليومية خالل شهر التحميلكما هو في نشرة بالت" برنت"الشهري 
 . النوعية وكلفة النقلواختالفالغير مباشرة 

   
 حتى             ٢٠٠٥ يناير ١للبرميل وذلك للفترة من  ١,٢٥$ الكلف الغير مباشرة هو خصمإن 
 وكلفة النقل "برنت"نفط الخام السوري الثقيل والة بين  النوعياختالفإن خصم . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠

 للبرميل في يناير ١٦$ كان  الحكومة السورية بعمالئهااتصال األوروبية وذلك بناءا على لالتجاهات
 ١٣,٣$ و ٢٠٠٥ للبرميل في أبريل ١٤,٣$ و ٢٠٠٥ للبرميل في مارس ١٤,٥$ و ٢٠٠٥وفبراير 

 .٢٠٠٥ل في يونيو  للبرمي١٢$ و ٢٠٠٥للبرميل في مايو 
    

ع الحكومة السورية  مط العراقي بأن مقايضة النفطلقد أعلمنا من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النف
 .يحتوي على نفط خام ثقيل مشابه لحقول النفط السوريةوالذي ،  حقل عين زالة هوهمصدر

 
 إلجراءا     ٤.٢

 
 لسياسات وإجراءات الهيئة  ذو صالحية طبقاقبل شخصتأكدنا من توقيع العقود وفواتير البيع من 

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

 
 النتائج              

 
ة قائم أو لهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي تخويل رسمي وخطي للصالحياتا  لدىال يوجد ٤.٢.١

الموافقة عليها من توقيعها وتم  وفواتير المبيعات قد جميع العقودلقد وجدنا أن  .بالمخولين بالتوقيع
الحظنا مصادقة وزير .  النفط العراقيقبل أحد األعضاء الرئيسين في إدارة الهيئة الحكومية لتسويق

 .  مصادقة وكيل الوزيراستثنائيةفي حاالت أو النفط لجميع العقود 
 

 اإلجراء       ٤.٣
                  

بيع الموجود بفاتورة البيع مع العقد ومع بوليصة الشحن وشهادة لقد قمنا بمطابقة الكمية وسعر ال
  . واإليصاالت الرئيسيةبيان تصدير الشحنوالكمية والنوعية وتقرير النقص 

 
 النتائج

  
لجميع متطابقين وذلك ع والمستندات المذكورة بي بفاتورة الين الكمية والسعر الموجودوجدنا أن ٤.٣.١

 . وعينات من صادرات المنتجات النفطية النفطصادرات



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

١٢ 

 
ص على أن يتم التعويض عن الحكومية لتسويق النفط العراقي تنلهيئة الحظنا أن الشروط العامة ل   ٤.٣.٢ 

 تنزيلها من متحصالت  التأخير يتمالمطالبات بغراماتلقد وجدنا أن . غرامات التأخيرب المطالبات
 .الصادرات الالحقة

 
 المتعلقة لهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي الغرامة التاخيرية ضد االتسوية النهائية لمطالبات

بنسبة تحديدها قد تم ، ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠لفترة ما بعد األحداث العدائية إلى ل  النفط الخامصادراتب
 منذ             . بواسطة الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقيتسابهالذي تم اح، مبلغ المستحقالمن % ٧٥
 بواسطة التي تم احتسابها،  الغرامة التاخيرية مطالباتمن قيمة % ١٠٠، يتم تسوية ٢٠٠٤ أكتوبر ١

 الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي
 

المتعلق بصادرات لغرامة التاخيرية  ا مطالباتباحتسابنفط العراقي قامت الهيئة الحكومية لتسويق ال
تم تخفيض  .٢٥,٩١٩,٢٤٠$ وقدرة بمبلغ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠النفط الخام للفترة منذ البداية حتى 

خالل الفترة الممتدة من     من المتحصالت المستلمة  ١٦,٤٦٢,١٩١$  بمبلغ الغرامة التاخيريةمطالبات
 باقي ٩,٢٨٩,٤٣٢$ هنالك مبلغ ٢٠٠٥و  يوني٣٠، وكما في ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١

 . تنزيلهبحيث سيتم 
 

 اإلجراء       ٤.٤
  

 بالسعر ومقارنتهبناء على نشرة بالتس لكل شحنة الرسمي  سعر البيع احتسابلقد قمنا بإعادة 
 . في فاتورة البيعلموجودا
 

 النتائج
  

 القياسات  النوعية عن مرجعفاتاالختالخصومات ، والذي بضمنة  الرسميسعر البيعوجدنا أن     ٤.٤.١
باليوم العاشر من الشهر الذي يسبق ، لعمالء على أساس شهريقد تم توزيعها لوكلف النقل للنفط 

 .شهر التحميل
 
ر المدرج في الفاتورة وجدنا أن السع، صادرات المنتجات النفطيةلجميع صادرات النفط وعينتنا من  ٤.٤.٢

 . بواسطة نشرة بالتس بعد إعادة احتسابهيع الرسمي وذلكسعر البمطابق مع 
 
الذين يحملون من ميناء خور نفط قد تم منحه إلى العمالء  لكل برميل ١٠ ,٠$ وجدنا خصم قيمته   ٤.٤.٣

الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي هذا أوقفت ، ٢٠٠٥ أبريل ١من ، مع ذلك.  النفطيالعميه
 .بالكاملرسميا  تشغيلهفطي أعلن  النبما أن ميناء خور العميه، اإلجراء

 
 : وجدنا أن السياسة التسعيرية لصادرات المنتجات النفطية كما يلياختبارهابناء على العينة التي تم    ٤.٤.٤

 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

١٣ 

 
خصم كبير معروض في تسعيرة نشرة بالتس لجذب يوجد ، وجدنا بأن لصادرات مبيعات زيت الوقود
لعراق ولضمان عدم مقاطعة اإلنتاج من المنتجات النفطية المشترين لشراء زيت الوقود من داخل ا

 .المصفاة
 

مصادقة ذلك وتمت  وجدنا كذلك أن الخصومات لزيت الوقود نشرت على أساس شهري لكل العمالء 
، تتضمن المحددات األمنية في العراق، الخصومات حددت بموجب عدة عوامل. من قبل وزير النفط
 العملياتلعمليات المقايضة و الغير مباشرة والكلف، قل والمسافاتطبيعة الن، نوعية زيت الوقود

 .النقدية
 

الشاحنات قد ادرات من زيت الوقود عبر السفن ووجدنا أن سعر البيع الرسمي للص، إضافة إلى ذلك
 : كما يلياحتسبت

 
 بالتس لشهر التحميل أو خمسة  الشهري لتسعيرة نشرةالمتوسط: الحدود الجنوبية العراقية •

 ١٨٠ HSFOيستخدم التسليم على ظهر السفينة الخليج العربي ،  حول بوليصة الشحنتسعيرات
CST  ،ور الزبيرطن يستلم على ظهر السفينة ميناء خ لكل ٢٥$ إلى ١٨$ ناقص تخفيض من ،

 .دورةوالبيجي ،  لكل طن يستلم على ظهر الشاحنة٥٠$أو 
 

رة نشرة بالتس لشهر التحميل يستخدم التسليم  الشهري لتسعيالمتوسط: الحدود الغربية العراقية •
، نسبة الكبريت في زيت الوقود% ٣,٥على ظهر السفينة حوض البحر األبيض المتوسط ايطاليا 

 .بيجي،  لكل طن يستلم على ظهر الشاحنة٦٥$ ناقص تخفيض من
 

     



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع،  الحقائق المتعلقة بالصادراتيتقرير تحر

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

________ 

١٤ 

 
 لمعايير التدقيق  طبقا محدودنظرا ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تكون عملية تدقيق أو فحص

 يتعلق يدأكفنحن ال نبدي أي ت، الفحص المحدودارتباطات الدولية أو للمعايير الدولية الخاصة ب
لو . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ من  للفترة الممتدةبحساب المتحصالت من مبيعات النفط

نا والتي كنا سنعرضها بعض األمور األخرى كانت قد تلفت انتباه، كنا قد قمنا بإجراءات إضافية
 .عليكم في تقريرنا

 
 للفترة الممتدة منلقد قمنا بفحص قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي 

قمنا بإبداء . ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩ مع تقرير التدقيق الصادر في ،٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١
أيضا  .٢.٢.٣ أشير إليه في النتائج تحت الفقرة والذي رأي متحفظ حول اكتمال المتحصالت النقدية

أشير إليه في النتائج تحت صادرات النفط والمنتجات النفطية والذي  رأي متحفظ حول اكتمال أبدينا
ضافة إلى ذلك، قمنا بإبداء رأي متحفظ حول اكتمال ودقة االلتزامات باإل .٧.٢.٣ و ٦.٢.٣ الفقرة

   .التعاقدية
 

 الستخدام وإعالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على هذا التقرير معد فقط
وهذا التقرير غير معد وال يجوز استخدامه وال يعتمد عليه أي شخص أو ، صندوق التنمية العراقي

. فإن هذا التقرير هو للنشر العام وتوزيعه غير محدد، ومع ذلك. جهة عدا الجهات المذكورة أعاله
ن غير مسؤولين في أي حال من األحوال عن أي استخدام أو تجاه أي شخص قام وعليه فنح

 .باإلطالع على هذا التقرير إال في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلك
 

 
 

  العراقبغداد،
 ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩

 



 صندوق التنمية العراقي
 جراءات المتفق عليها المتعلقة بالصادراتاإل

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

________ 

١٥ 

 
 )أ(الملحق 

 
 على مبيعات يقهاطبيجب تاإلجراءات التي فإن  ،٢٠٠٥ يوليو ١٦در في اصال االرتباط كتاببموجب 

 :النفط والمنتجات النفطية هي كالتالي
 
ويق النفط توثيق نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المطبقة من قبل الحكومة العراقية والهيئة الحكومية لتس . ١

 النقدية اإليداعاتالحقا  المستخرج وات النفط ومنتجاته اإليرادات من صادرالخاصة بتسجيل، العراقي
 .ق التنمية العراقيفي صندو

 
 والهيئة الحكومية لتسويق النفط وزارة النفط المطبقة من قبل  الرئيسيةتوثيق نظم الرقابة الداخلية        . ٢

 . عقود التصديرقي على عمليات طرح المناقصات وإحالةالعرا
 
 : علىالحصول من الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي         . ٣

 
  ومطابقتها مع أستاذ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ للفترة من الصادراتقائمة ب  ٣.١

 .مبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي 
 
 .مطابقة قائمة الصادرات مع المبالغ المودعة في المصرف االحتياطي الفيدرالي في نيويورك ٣.٢

 
ولعينة من صادرات المنتجات النفطية فط الخام ن تصدير الَلكل العقود المسجلة أو المعروفة من مبيعات        . ٤

 ):مرحلة مستقبلية سوف يحدد في: النطاق(
 

 أعاله لطرح المناقصات ٢لمذكورة في البند  الرقابة الداخلية اإجراءاتتحديد إذا ما كانت       ٤.١
 . قد تم إتباعهاوإحالة العقود التي تتعلق بها المبيعات

 
العقود وفواتير البيع من شخص ذو صالحية طبقا لسياسات واعتماد قيع التأكد من تو ٤.٢

انه تمت المصادقة عليهم من قبل وزير النفط أو  ووإجراءات الهيئة الحكومية لتسويق النفط
 .وكيله

 
شهادات الكمية ، مطابقة الكميات وسعر البيع الموجود بالفاتورة مع العقد بوليصة الشحن ٤.٣

 . واإليصاالت الرئيسيةبيان تصدير الشحن، النقصتقارير ، والنوعية
 
نشرة بالتس لجميع الشحنات ومقارنته إعادة إحتساب سعر البيع الرسمي بالرجوع إلى   ٤.٤

 .استثناءات بالتقرير ة أيبالسعر الموجود بالفاتورة وعرض
 

 


