
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صندوق التنمية العراقي
 

  المتعلقة الحقائقيتقرير تحر
 بحساب المتحصالت من مبيعات النفط

 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥  يناير١عن الفترة من 

 
 )مةترج(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KPMGالعراق  

   ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩
 )صفحات ٩ يشتمل هذا التقرير على(



 

١ 

 
 ي المعد باللغة اإلنكليزية للتقرير األصل حرةترجمة

 
  الحقائقيتقرير تحر

  بحساب المتحصالت من مبيعات النفط  المتعلق
 

 
 إلى الحكومة العراقية 

 مجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي الإلى 
 
 

 مع الحكومة العراقية عليها االتفاقوالتي تم ، )أ(لقد قمنا بتطبيق اإلجراءات الموضحة في الملحق المرفق 
لتزام إ تقييم فقط بهدف المساعدة على، والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي

 ٢٠٠٥ يناير ١  للفترة من،٢١ و ٢٠ رقم  الفقرتين١٤٨٣ رقم صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس األمن
عن إلتزام صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس  كانت مسؤولة الحكومة العراقية. ٢٠٠٥ يونيو ٣٠حتى 

 .١٤٨٣األمن رقم 
 

: ٤٤٠٠ للمعيار الخاص بالخدمات المتعلقة بها رقم  طبقا هذا اإلجراءات المتفق عليها إرتباطفيذتم تن
 لمعايير المنظمة  وكذلك طبقااإلرتباطات الخاصة بتطبيق اإلجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات المالية

 .لية لدواوين المراجعة الخاصة بالمراجعة الحكوميةالدو
 

نحن ال نقدم ،  على ذلكبناء. المذكورة في التقرير وحدهاإن كفاية تلك اإلجراءات هي من مسؤولية الجهات 
 للغرض الذي طلب من أجله هذا  سواء)أ(أي تأكيدات بخصوص كفاية تلك اإلجراءات المذكورة في الملحق 

 . آخرالتقرير أو ألي غرض
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 صندوق التنمية العراقي
 بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة يتقرير تحر

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

________ 

٢ 

 
مطابقة الصادرات مع سجل األستاذ العام لمبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي والبنك        ١

  الفيدرالي في نيويوركاالحتياطي
 
 اإلجراء  ١.١

                 
 هنتجاتوم) الخام(قائمة لصادرات النفط   على الحكومية لتسويق النفط العراقي الهيئةحصلنا من

والتي  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  حتى٢٠٠٥ يناير ١ من للفترةوالغاز الطبيعي ) بشكل أساسي زيت الوقود(
 .تمت مقارنتها مع سجل األستاذ العام لمبيعات الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي

 
 النتائج

 
ناك مبيعات للغاز الطبيعي من كن هدير الغاز الطبيعي في العراق لم تبما أنه ال توجد بنية تحتية لتص  ١.١.١

 .العراق
 
التي قائمة ال ة لتسويق النفط العراقي مطابق معالهيئة الحكوميسجل األستاذ العام لمبيعات وجدنا أن  ١.١.٢

 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ من  النفط والمنتجات النفطية للفترةصادراتأعدتها الهيئة ل
 

فصل كل السفن المراقبة لتي توا، المرشحة من قائد القوة البحرية األمريكيةحصلنا على قائمة السفن    ١.١.٣
 قمنا بمطابقة جميع السفن مع قائمة المبيعات النفطية . البحرية في الخليج العربيمن قبل قوة التحالف

 . المعدة من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي
 

 الهيئة الحكومية  تعاقدت٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من   الفترة الممتدةوجدنا أنه خالل   ١.١.٤
 . النفط زبون لتصدير٢٨يق النفط العراقي قد تعاقدت مع لتسو

 
وعمليات ، انقد ،اعتمادة قد تمت من خالل خطابات وجدنا أن مبيعات النفط والمنتجات النفطي   ١.١.٥

النفط العراقي للفترة  الحكومية لتسويق للهيئةكما هو مسجل في السجالت المحاسبية ، المقايضة
 :  هي كما يليو، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١  منالممتدة

 
 اإلجمالي المنتجات النفطية النفط 

 ١٠,٣٨٢,٥١٠,٥٤٦ $ -                   $ ١٠,٣٨٢,٥١٠,٥٤٦ $ االعتمادخطابات 
 ٧٩,٧١٦,٢٢١ ٧٩,٧١٦,٢٢١ -  انقد

          ٩٩ ١٣٣,٨٩٦,      ٩٩٥,٧٤٣٣٦,      ٦     ١٣٨,١٥٢٣, عمليات المقايضة
 ,٩٠٠,١٢٢,٥٦٢١٠, $١١٦ ٢١٦,٤٦٠,  $٦٨٤,٦٦٢,٤٤٥١٠$  
 
تضمن فائدة مستلمة والتي بلغت  ياعتمادالتي تمت من خالل خطابات المبيعات النفطية مبلغ ن إ

 بلغتالتي مدفوعة غرامات التأخير المن صافي بال،  للتحويالت المصرفية المتأخرة٤٥,٤٧٤$
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ للفترة الممتدة من ١٢,٩٥٢,٤٣٠$

 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع، بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة يتقرير تحر

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

________ 

٣ 

 
 اإلجراء   ١.٢

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

 . الفيدرالي في نيويورك بالنيابة عن البنك المركزي العراقياالحتياطي
        
 لنتائج ا
 

 االعتمادخطابات 

قد ، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ الممتدة من للفترة دنا أن العائدات من مبيعات النفطوج   ١.٢.١
ذلك و،  يوما من تاريخ التحميل٣٠بعد المتحصالت من مبيعات النفط تقريبا أودعت في حساب 

 :وهي كما يلي، بموجب شروط خطابات االعتماد
                              

 : في حساب عائدات النفط للفترةاإليداعات

 
 النقد 

المنتجات النفطية خالل و  النفط مبيعات، منتواإليرادا ، السلف النقدية المستلمة عن صافيوجدنا أن   ١.٢.٢
      للفترة منذ البداية  (٧٩,٧١٦,٢٢١$ بلغت ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ من الفترة الممتدة

المتحصالت من حساب  لم تودع في )١٧٧,٤٧٨,٢٤٠$: ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ولغاية)٢٠٠٣ مايو ٢٢(
بقا لقرار مجلس األمن ط، و في صندوق التعويضاتمبيعات النفط أو في صندوق التنمية العراقي أ

 أردنيلفرع  قد أودعت في حسابين مصرفيين عراقيين وحساب مصرفي األموال هذه .١٤٨٣رقم 
 . يخصون الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقيلبنك عراقي

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

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

  .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ كما في
 

  عمليات المقايضة

عمليات مقايضة لتصدير النفط  بارتبطتالحكومية لتسويق النفط العراقي قد أن الهيئة وجدنا    ١.٢.٣
 تصدير زيت الوقود مقابل المنتجات  من بشكل رئيسيهذه العمليات تتكون. 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
      ٥٨٧,٣٩٤,٠١٤٢, ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ تاريخالفترة الالحقة ل

,٥٤٦,٥١٠,٣٨٢١٠$  



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع، بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة يتقرير تحر

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

________ 

٤ 

  
وكما  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من إن قيمة وحجم عمليات المقايضة للفترة الممتدة    ١.٢.٤

 :     سجلت من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي كانت كالتالي
 

 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 مايو
 ١٤   ٤٨٤,٩٥٤, ٣     ٢٤١,٧٣٣,    ٢٤٣,٢٢١١١, يونيو

 ,١٣٣,٨٩٦٩٩,  $٩٩٥,٧٤٣٣٦,  $١٣٨,١٥٢٦٣$  
    

  ٤٤١٢٣٥,: طن ٠٦,٤,٨٧٠١: برميل حجم الكميات
 

 . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ منذ 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 التعويضات فيصندوق التنمية العراقي أو

 
 مقايضة للكهرباء لحكومية لتسويق النفط العراقي بعمليات الهيئة اارتبطت، ٢٠٠٣بر سبتم منذ   ١.٢.٥

وعاد ، ٢٠٠٤ سبتمبر ١ الكهرباء في استيرادتوقف . والمنتجات النفطية الخفيفة مع الحكومة السورية
 احتسابإن الرصيد المستحق للحكومة السورية وذلك بحسب . ٢٠٠٥يونيو  الكهرباء في استيراد
لم تقم الحكومة . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ كما في ٤,٨٩٣,٩٤٩$ة الحكومية لتسويق النفط العراقي هو الهيئ

 .السورية بتأكيد هذا الرصيد وذلك حتى تاريخ هذا التقرير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع، بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة يتقرير تحر

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

________ 

٥ 

 
 تصدير زيت الوقود من العراق

قد يق النفط العراقي، الحكومية لتسوالهيئة  الحظنا أن صادرات زيت الوقود، كما هو مسجل من قبل   ١.٢.٦
 حتى           ٢٠٠٤ يونيو ٢٩ طن للفترة الممتدة من ١,٠٩١,٧٠٢وذلك من  طن، 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 نقدال 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 -٢٠٠٤و  يوني٢٩
 ٦٧٠   ٩٦٨, ٢٣٥   ٤٤١, ٥٢٧٤٣٥, ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ -٢٠٠٥ يناير ١
 ,٢٨٧,٤٩٢٤, ١٦٣,٦٣٠٣, ١٢٤٨٦٢ 

 
 مع  مقارنة٧٩,٠٠٠,٠٠٠$وذلك عن انخفاض الصادرات هو تقريبا التقديرية إن قيمة المبيعات 
الفترة  مقارنتا ب١٨٢,٠٠٠,٠٠٠$، أو ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١تى  ح٢٠٠٤ يونيو ٢٩الفترة الممتدة من 

ت تم إن القيمة التقديرية لالنخفاض في المبيعا. ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١الممتدة من 
 . سعر البيع للطن الواحد لصادرات زيت الوقود للفترة الحاليةاحتسابه عن طريق استخدام متوسط

 
زيت لعلى كامل السجالت المحاسبة وسجالت الشحن باإلطالع نا لقد طلبنا ولكن لم يتم السماح ل

 .الوقود في وزارة النفط
 

 نظم الرقابة الداخلية

ال يمكن ،  األنابيبلخطوطباستمرار أعمال التخريب  وبغياب نظام للقياس المتري فعال بشكل كامل   ١.٢.٧
ع عائداتها في حساب متحصالت والتي يجب إيدا، تحديد حجم كافة كميات النفط ومشتقاته المصدرة

 .مبيعات النفط

 

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



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع، بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة يتقرير تحر

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

________ 

٦ 

 
 حساب المتحصالت من مبيعات النفط ٢

 
 اإلجراء ٢.١

 
  الممتدةخالل الفترة ادة إحتساب المبالغ المحولة من حساب المتحصالت من مبيعات النفطلقد قمنا بإع

 خالل إتباع التخصيصات المطلوبة بموجب قرار من، ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١من 
 وقمنا بمطابقة المبالغ المدفوعة مع النقد المودع في ،٢١  و ،٢٠ الفقرتين ١٤٨٣مجلس األمن رقم 

 .صندوق التنمية العراقي والنقد المحول إلى صندوق التعويضات
 

 النتائج
 

 تم إيداعها ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١للفترة الممتدة من  المتحصالت من صادرات النفط ٢.١.١
 منها في صندوق التنمية %٩٥ شرة تم إيداعفي حساب المتحصالت من مبيعات النفط وبعدها مبا

ا لقرار وق التعويضات طبقتم إنشاء صند. المتبقية تم إيداعها في صندوق التعويضات% ٥العراقي و
كنتيجة لغزو العراق للكويت في سنة ،  والقرارات الالحقة له والمتعلقة به٦٨٧من رقم مجلس األ

١٩٩٠. 
 

 التي أودعت في حساب المتحصالت النفطيةمنتجات صادرات النفطية والناتج المبالغ المحصلة من ال ٢.١.٢
عراقي وصندوق التعويضات خالل لى صندوق التنمية ال النفط والتي تم تحويلها مباشرة إمن مبيعات
 : كانت كالتالي٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ الفترة من

 
حساب المتحصالت  فترة التصدير

 من مبيعات النفط
صندوق التنمية 

  العراقي
صندوق 

  التعويضات
    
 ٤١٨,٤٠٥,٧٩٧ ٧,٩٤٩,٧١٠,١٦٢ ٨,٣٦٨,١١٥,٩٥٩ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١
     ٦٦،٣٢٦،٣٤٠ ٤٥١,٢٠٠,٢٦٠١, ١ ٢٠٠٤,٧٩١,٥٢٦,٣٢٦ ديسمبر ٣١حتى  ٢٠٠٤ يونيو ٢٩
 ,١٣٧,٧٣٢٤٨٤, $٦١٣,٩١٠,٢٠٩٩, $٧٥٠,٦٤٢,٦٩٤٩$ 

 
 خالل الفترة  وذلك١,٣٢٦,٥٢٦,٧٩١$ مبلغ النفطيةمنتجات تحصالت من صادرات النفط والتمثل الم

ي حساب المتحصالت من مبيعات والتي تم إيداعها ف، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٤ يونيو ٢٩من 
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١  الفترة منخاللالنفط 

 
 .٢١  و٢٠ الفقرتين ١٤٨٣لقد وجدنا أن التخصيصات كانت حسب متطلبات قرار مجلس االمن رقم  ٢.١.٣



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع، بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة يتقرير تحر

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

________ 

٧ 

 
 صندوق التعويضات            ٣

 
 اإلجراء   ٣.١

 
حـساب  تأكيد المبالغ المحولة مـن      ل مم المتحدة وذلك  لة مصادقة من األ   لقد قمنا بالحصول على رسا    

         حتـى  ٢٠٠٥ ينـاير    ١مـن   لى صندوق التعويضات خالل الفتـرة       المتحصالت من مبيعات النفط إ    
 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠

  
 النتائج

 
لقد قمنا بمطابقة المبالغ المحولة من حساب المتحصالت من مبيعات الـنفط لـصندوق التعويـضات                   ٣.١.١

 .٢٠٠٥ يونيو ٣٠  حتى٢٠٠٥ يناير ١من  للفترة ادقتها من قبل األمم المتحدةلغ التي تمت مصوللمبا
 
  
 

 
 
 
 



 صندوق التنمية العراقي
 يتبع، بحساب المتحصالت من مبيعات النفط الحقائق المتعلقة يتقرير تحر

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

________ 

٨ 

 
طبقا لمعايير التدقيق محدود   تدقيق أو فحصنظرا ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تكون عملية

 يتعلق يدأك ت فنحن ال نبدي أي،لية أو للمعايير الدولية الخاصة بارتباطات الفحص المحدودالدو
لو . ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١ من  للفترة الممتدةبحساب المتحصالت من مبيعات النفط

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

 
 لفترة الممتدة منلتنمية العراقي مدفوع لصندوق اللقد قمنا بفحص قائمة النقد المستلم وال

 قمنا بإبداء .٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩ مع تقرير التدقيق الصادر في ،٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١
 بإبداء  أيضا قمنا.١.٢.٢رأي متحفظ حول اكتمال النقد المستلم، كما هو مذكور في نتائجنا في البند 

أشير إليه في النتائج تحت البند النفطية والذي منتجات صادرات النفط وال اكتمال رأي متحفظ حول
   . التعاقديةااللتزامات ودقة اكتمال حول رأي متحفظ ، قمنا بإبداءضافة إلى ذلكباإل. ١.٢.٧ و ١.٢.٦

 
 وإعالم الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على الستخدامهذا التقرير معد فقط 
وال يعتمد عليه أي شخص أو  استخدامهذا التقرير غير معد وال يجوز وه، صندوق التنمية العراقي

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

 . في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلكطالع على هذا التقرير إالباإل
 

 
 

  العراقبغداد،
 ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صندوق التنمية العراقي
 ساب المتحصالت من مبيعات النفطبحاإلجراءات المتفق عليها المتعلقة 

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

________ 

٩ 

 
 )أ(الملحق 

 
فإن اإلجراءات التي سيتم تطبيقها على  ،٢٠٠٥يوليو  ١٦صدر في الذي  رتباطاإل كتاببموجب 

الي في نيويورك  الفيدراالحتياطيحساب المتحصالت من مبيعات النفط الموجود لدى المصرف 
 :بالنيابة عن البنك المركزي العراقي ستكون كاآلتي

 
 : علىالحصول من الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي.          ١

 
 ومطابقتها مع ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١للفترة الممتدة من  قائمة بالصادرات   ١.١

 لعراقي؛ة الحكومية لتسويق النفط اأستاذ مبيعات الهيئ
 
 . الفيدرالي في نيويوركاالحتياطي مع المبالغ المودعة في البنك مطابقة قائمة الصادرات   ١.٢

 
 التخصيصات  وذلك إستنادا إلىتحصالت مبيعات النفطحساب مإعادة إحتساب المبالغ المحولة من    .٢

طابقة المبالغ  وم،٢١  و٢٠ الفقرتين ١٤٨٣ قرار مجلس األمن الدولي رقم المطلوبة بموجب
 .المدفوعة مع النقد المودع في صندوق التنمية العراقي والنقد المحول في صندوق التعويضات

 
 لتأكيد المبالغ المحولة من حساب متحصالت مبيعات النفطالحصول على مصادقة من األمم المتحدة   .      ٣

 .٢٠٠٥ نيويو ٣٠ حتى ٢٠٠٥ يناير ١للفترة الممتدة من التعويضات إلى صندوق 
 
 


