
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق التنمية العراقي

 قائمة النقد المستلم والمدفوع
 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

 )مع تقرير المدققين(
 )ترجمة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ) صفحة٢١يشتمل هذا التقرير على  (
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 تقرير مدققي الحسابات
 

  )IAMB(على صندوق التنمية العراقي المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف 
 

 OPC)(الى مكتب المشاريع و التعاقد 
 ))CPA(خليفة سلطة اإلئتالف المؤقتة (
 
 

 يونيو  ٢٨ إلـى٢٠٠٤يناير  ١ لقد دققنا قائمة النقد المستلم والمدفوع لصنـدوق التنمية العراقي للفترة من     
اإلئتالف المؤقتة، وإن مسئولياتنا هي إبداء الرأي حول   إن هذه القائمة المالية هي من مسئولية سلطة    . ٢٠٠٤

 .هذا البيان المالي وفقاً لما قمنا به من أعمال تدقيق       
 

فيما عدا ما ورد في الفقرة أدناه، لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ومعايير المنظمة الدولية لدواوين                  
مية التي تتطلب منا وضع وتنفيذ خطة للتدقيق للتأكد بدرجة       الحكومية الخاصة بالمراجعة الحكو      المراجعة  

يشتمل التدقيق على فحص للمستندات المؤيدة للمبالغ      . معقولة من خلو البيانات المالية من أي خطأ جوهري     
والمعلومات الواردة بالبيانات المالية وذلك عن طريق إجراء اختبارات لعينات منها ، كما يشتمل أيضاً على          

للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي تجريها سلطة اإلئتالف المؤقتة باإلضافة إلى تقييم عام            تقييم 
أننا نرى أن ما قمنا به من أعمال التدقيق يشكل أساساً سليماً للرأي الذي وصلنا               . لعرض البيانات المالية     

 .إليه
 

، فأن أنظمة الرقابة الداخلية لصناعة النفط العراقي                  على البيان المالي  ) ٤(كما هو موضح في مالحظة  رقم       
 مايو  ٢٢غير كافية للتأكد من اكتمال تسجيل عائدات مبيعات النفط المصدر والمنتجـات النفطية للفترة من        

 ، حيث تودع تلك العائدات في الصندوق بموجب قرار مجلس األمن رقم       ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ إلـى ٢٠٠٣
ذ إجراءات تدقيق أخرى لتحديد المبالغ وعليه لم نستطع التأكد من اكتمال تسجيل             لم يكن عملياً اتخا  . ١٤٨٣

 .عائدات مبيعات النفط المصدر    
 

 يونيو ٢٨ إلى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من  السلف النقدية المستلمة من عائدات مبيعات النفط المصدر و مشتقاته       
هيئة   "ي حساب بنكي عراقي تحت تصرف        دوالر أمريكي قد تم إيداعها ف    ٢٠,٠٣٨,٠٠٠ التي بلغت ٢٠٠٤

 ،١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن رقم     . الذراع التسويقي لوزارة النفط العراقية      " تسويق النفط الحكومية   
كنتيجة لذلك،       ). ٤(من المتحصالت النقدية في الصندوق كما هو موضح في مالحظة رقم             % ٩٥يجب إيداع  

 هو اقل ب ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ والنقد كما في ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ى  إل٢٠٠٤ يناير ١من النقد المستلم للفترة 
 . دوالر أمريكي مما يجب ١٩,٠٣٦,١٠٠

 
 
 



٢ 

 
و التخفيض المذكور  ) ٣( في الفقرة  ن وجدت، كنتيجة لما ورد أعاله إبرأينا ، فيما عدا أثر هذه التعديالت، 

 في كل الجوانب الجوهرية المدفوعات         فأن قائمة النقد المستلم والمدفوع تظهر بصورة عادلة        في الفقرة السابقة   
بموجب المعيار   ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ إلى ٢٠٠٤ يناير ١والمقبوضات لصندوق التنمية العراقي للفترة من        

 ".إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي للمحاسبة      "الدولي الخاص بحسابات القطاع العام        
 

على قائمة النقد المستلم     ) ٢(نلفت االنتباه إلى إيضاح    ومن غير تحفظات أخرى على رأينا أعال، نود أن     
 وانتقال إدارة   ٢٠٠٤ يونيو ٢٨والمدفوع والذي يوضح انتهاء صالحيات سلطة اإلئتالف المؤقتة بتاريخ      

 .الصندوق إلى الحكومة العراقية المؤقتة      
 

والمدفوع من قبل الكولونيل  كذلك من غير تحفظات أخرى على رأينا أعاله، قد تم توقيع قائمة النقد المستلم       
سلطة اإلئتالف، المدير المالي      لمدير ، وذلك بسبب مغادرة   صندوق التنمية العراقي  سيدني هيتالند، مدير 

 لم تكن للكولونيل سيدني هيتالند أي عالقة في أعمال     .مراقب النفقات لسلطة اإلئتالف       ولسلطة اإلئتالف   
 .سلطة اإلئتالف المؤقتة   

 
 يتضمن رأينا، يخص المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية للعراق          هذا التقرير الذي 

ومع ذلك فان هذا التقرير هو للنشر  . وكذلك لمكتب المشاريع و التعاقد وال يجب استخدامه ألغراض أخرى    
ل أي مسئولية   أما فيما يخص رأينا حول البيان المالي، فنحن ال نقبل وال نتحم     . العام وان توزيعه غير محدد

ألي غرض آخر أو ألي شخص آخر تكون هذه البيانات في متناول يده عدا في الحاالت التي نتفق عليها           
 .كتابياً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  مملكة البحرين–المنامة 
 ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمة للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكليزية
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 ديسمبر ٣١ مايو إلى ٢٢من 
 ) اشهر٧,٣ (٢٠٠٣

 يونيو  ٢٨ يناير إلى ١من 
 ) اشهر٦ (٢٠٠٤

إيضاح  المقبوضات

صافي العائد من صادرات النفط  ٤  دوالر أمريكي  ٧,٦٣٦,٣٩٠  دوالر أمريكي  ٣,٧٢٦,٢٧١
 و مشتقاته

تحويالت برنامج األمم المتحدة  ٥   ٢,٥٠٠,٠٠٠   ٥,٦٠٠,٠٠٠
 للنفط مقابل الغذاء

ودائع من األصول المجمدة خارج  ٦   ٢٩٨,٥٤٦   ٧٥٧,٥٥٠
 العراق

ودائع الوزارات العراقية  ٧   ١٤٠,٥٧٤   ٧٦,٥٩٦
 لمدفوعاتهم

منظمة األغذية والزراعة  ٨ ٢٥,٨٧٩ ١٢٠,٠٠٠
 وبرنامج الغذاء العالمي

فوائد على سندات الخزانة  ١٢  ٢٩,٧١٥ ٣,٧٨٠
 األمريكية

 فوائد الودائع   ١٢ ٣,٣٥٢ ٤,٣٤٨
 رىأخ  ٣٠٩ ٢٧٤

 مجموع المقبوضات  ١٠,٦٣٤,٧٦٥ ١٠,٢٨٨,٨١٩
 
 

 المدفوعات   
المدفوعات لصالح الوزارات  ٩ ٦,٨٣٤,٧٨٨ ١,٣٧٥,٩٥٠

 العراقية
المشاريع المدارة بواسطة سلطة  ١٠ ٤,٨٩٣,٦٦٨ ٢٤٥,١٨٢

 اإلئتالف المؤقتة
 ِخطاب اعتماد ١١ ٧٢٥,٧٣٠ ٥٧,١٥٤
 وبرنامج منظمة األغذية والزراعة ٨ ١٧,٩٧٦ ١٢٥,٤٠٠

 الغذاء العالمي
 مجموع المدفوعات  ١٢,٤٧٢,١٦٢ ١,٨٠٣,٦٨٦
 زيادة المقبوضات على المدفوعات    )١,٨٣٧,٣٩٧( ٨,٤٨٥,١٣٣

 النقد وما في حكمه في بداية الفترة  ٨,٤٨٥,١٣٣ -
و ٤,١٢  دوالر أمريكي  ٦,٦٤٧,٧٣٦  دوالر أمريكي٨,٤٨٥,١٣٣

١٥  
ةالنقد وما في حكمه في نهاية الفتر

 
 وتم  ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠تم التصديق على قائمة النقد المستلم والمدفوع من قبل مكتب المشاريع و التعاقد في          

 :توقيعه بواسطة  
 

 الكولونيل سيدني هيتالند، 
 صندوق التنمية العراقي  مدير 
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
  
 
 تنظيم الصندوق .١

 وذلك بتفويض من رئيس الواليات    ٢٠٠٣في مايو " الصندوق "تم تأسيس صندوق التنمية العراقي  
 في     ف المؤقتة  سلطة اإلئتال   ، لمسئول  ١٤٨٣المتحدة األمريكية، تنفيذاً لقرار مجلس األمن الدولي رقم        

 .العراق  
 

يشمل الصندوق على حسابات بنكية في المصرف االحتياطي الفدرالي في نيويورك والبنك المركزي              
 ، يجب إيداع عائدات مبيعات النفط      ١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم   . العراقي  

وباإلضافة إلى ذلك،         . "الصندوق" "صندوق التنمية العراقي  "المصدرة ومشتقاته والغاز الطبيعي في      
الذي أسس بموجب قرار مجلس     " النفط مقابل الغذاء  "فان األموال الفائضة من برنامج األمم المتحدة    

عالوة على ذلك ، فأن كل الدول األعضاء ملزمة    . ، يجب تحويلها للصندوق  ٩٨٦األمن الدولي رقم 
 .اقية السابقة إلى الصندوق      بتجميد وتحويل األموال واألصول المالية األخرى للحكومة العر    

 
 ، على الصندوق أن يتبع الشفافية لتلبية      ١٤٨٣وتماشياً مع قرار مجلس األمن الدولي رقم   

االحتياجات اإلنسانية للعراقيين ، وإعادة أعمار العراق من الناحية االقتصادية وإصالح ألبنا التحتية                   
 تنصب في الشئون العراقية المدنية      واالستمرار في نزع أسلحة العراق وكل التكاليف يجب أن     

 .لمصلحة الشعب العراقي   
 

، أعطيت جميع السلطات التنفيذية       ٢٠٠٣ مايو ١٦ في ١وبموجب قرار سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم      
والتشريعية والقضائية إلى سلطة اإلئتالف المؤقتة لتحقيق األهداف بموجب قرارات مجلس األمن           

سلطة اإلئتالف المؤقتة مسؤولة عن     .  وقوانين واستخدام الحرب  ،١٤٨٣ومن ضمنها  القرار رقم   
 .حكومة العراق بصورة مؤقتة تحت السلطة المباشرة لرئيس سلطة اإلئتالف المؤقتة          

 
 فأن لرئيس سلطة     ٢٠٠٣ يونيو ١٥الصادر في    ) ٢(وبموجب قرار سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم       

ظمة والتشريعات واستغالل األموال نيابة عن    اإلئتالف الصالحيات الكاملة لوضع وتحديد األن    
ولصالح الشعب العراقي وإصدار األوامر لتوزيع هذه األموال حسب ما يراه مالئم مع استشارة       

 .الحكومة العراقية المؤقتة وذلك لصالح الشعب العراقي        
 

ار مجلس     لقد تم تعيين المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي بموجب قر           
 . ليقوم بأعمال مشابهة لتلك األعمال التي تقوم بها لجنة التدقيق      ١٤٨٣األمن رقم 
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 
 فرضية االستمرارية   .٢

 ١٥٤٦ ، تم إنهاء عمل سلطة اإلئتالف المؤقتة بموجب قرار مجلس األمن رقم          ٢٠٠٤ يونيو ٢٨في 
 حيث أصبح صرف أموال صندوق التنمية العراقي تحت تصرف            ٢٠٠٤ يونيو ٨المؤرخ في   

ارة إعادة  وقد أسست حكومة الواليات المتحدة في ذلك الوقت مكتب إد          . الحكومة المؤقتة في العراق     
 .إعمار العراق إلنهاء عملية االنتقال واستمرار إعمار العراق      

 
 سيستمر إيداع عائدات النفط العراقي و مشتقاته في          ،١٥٤٦تنفيذاً لقرار مجلس األمن الدولي رقم       

صندوق التنمية العراقي و سيتم استخدامه بكل شفافية و إنصاف ضمن الميزانية العراقية إلى حين       
المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على مراقبة صندوق التنمية              سيستمر . مة شرعيةانتخاب حكو  

باإلمكان   .  كما سيضم عضو له كامل حقوق التصويت معين من قبل الحكومة العراقية     العراقي 
 ٢٠٠٤ يناير ٣١مراجعة هذه األحكام بطلب من الحكومة العراقية المؤقتة التي سيتم انتخابها في           

 . كأقصى حد 
 

 
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .٣
 

 المعايير المتبعة في إعداد البيانات المالية
إعداد البيانات المالية على      " بالقطاع العام     أعد بيان النقد المستلم والمدفوع وفقاً للمعيار الدولي الخاص      

 ١ تم تحديد   .٢٠٠٣في يناير   ) IFAC(الصادر من قبل اتحاد المحاسبين الدولي       ".  األساس النقدي  
  و لقد قررت سلطة اإلئتالف المؤقتة   .  لتطبيق هذا المعيار مع أفضلية تطبيقه قبل ذلك    ٢٠٠٤يناير 

 ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٣ مايو ٢٢ تبنى هذا المعيار للفترات من      المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف      
 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١ومن  ٢٠٠٣

 
 :أساس العرض 
هذه األموال موجودة لدى   . ق من أموال مودعة نيابة عن المصرف المركزي العراقي      يتكون الصندو

صندوق  /  المصرف المركزي العراقي   " المصرف االحتياطي الفدرالي في نيويورك في حساب       
 . ، وفي المصرف المركزي العراقي وسلطة اإلئتالف المؤقتة         "التنمية العراقي  

 
. مع الفترة السابقة   بشكل منسجم خالل الفترة و هي تنسجم بالمثل لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية 

 .تم إعادة تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتطابق عرض الفترة الحالية         
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

            بآالف الدوالرت األمريكية                 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 )يتبع (ملخص السياسات المحاسبية الهامة       .٣
 

المجلس الدولي للمراقبة       تم تحديد تاريخ إصدار البيانات المالية من قبل سلطة اإلئتالف المؤقتة و   
 . و ال يمكن مقارنة تواريخ اإلصدار .واإلشراف على صندوق التنمية العراقي  

 
 . الدوالرات األمريكية إال إذا ذكر غير ذلك كل المبالغ بآالف 

 
 :المقبوضات 

يسجل الصندوق المقبوضات عندما يودع النقد في حسابات البنك التي تحت سيطرة صندوق التنمية                
 .أما العمليات غير النقدية التي تتضمن المقايضة، فلم يتم تسجيلها        . العراقي 

 
 :المدفوعات 

موال من سيطرة سلطة اإلئتالف المؤقتة إلى سيطرة قوى أخرى             تتم عملية الدفع عندما تنتقل األ  
 ).مثالً لمقاول أو وزارة عراقية  (
 

 .دات مستندية غير قابلة للنقض يتم اعتبارها مدفوعات     اإيداع النقد لمواجهة خطابات إعتم    
 

 :إلتزامات 
 تعتبر ملزمة    هذه األموال. يخصص صندوق التنمية العراقي ميزانية من األموال ألغراض محددة    

 .وال يمكن التصرف بها ألغراض أخرى   
 

 :تقدير اإلدارة 
المعلومات الموضحة في المالحظات تتطلب من سلطة اإلئتالف المؤقتة تخمين وتقدير المبالغ المعنية                    

إن النتائج الفعلية قد تختلف       . لاللتزامات ولألصول والمطلوبات غير المسجلة والمالحظات األخرى         
 .يرات عن هذه التقد

 
 :العملة المستخدمة 

 .العملة المستخدمة هي الدوالر األمريكي   
 

 :النقد ما في حكم 
ما في حكم النقد هي االستثمارات قصيرة األجل التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة والتي ال تتعرض       

 .إلى مخاطر كبيرة، والهادفة لتلبية الحاجة للنقد أكثر من استثمار أو أغراض أخرى            
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 صافي العائدات من صادرات النفط و مشتقاته .٤
هيئة تسويق النفط    "صة بذلك من قبل  تم تنظيم صادرات النفط ومشتقاته وإصدار الفواتير الخا      

ليست هناك مبيعات تصدير للغاز الطبيعي من     . الذراع التسويقي لوزارة النفط العراقية     " الحكومية 
 .العراق بسبب عدم وجود البنية التحتية لدى العراق من أجل تصدير الغاز الطبيعي        

 
حساب متحصالت مبيعات      "يجـب إيداع عائدات مبيعات صادرات النفط ومنتجات البترول في        

، يجب أن تودع في     % ٥من اإلبداعات في الصندوق والمتبقي     % ٩٥، وبعد ذلك يجب إيداع    "النفط 
 ٦٨٧وتم تأسيس صندوق التعويضات بموجب قرار مجلس األمن رقم    . صندوق التعويضات 

  .١٩٩٠والقرارات التالية له المترتبة على الغزو العراقي للكويت في عام        
 

مستحقات صادرات النفط ومشتقاته من خالل خطابات اعتماد غير قابلة للنقض حيث يتم              يتم وضع 
باإلضافة إلى ذلك عدد     .  يوماً من تاريخ شحن النفط ومشتقاته     ٣٠استالم المبالغ العائدة لها خالل     

محدود من مستحقات صادرات النفط ومعظم صادرات مشتقات النفط قد تمت من خالل عمليات                
 .المقايضة  

 :٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١يما يلي عائدات صادرات النفط ومشتقاته للفترة من      ف
 

  يدوالر أمريك
  

 ) برميل٢٧٧,٦٩٤,٨٦٩(مجموع الصادرات خالل الفترة      ٨,٠٨٥,١٩٣
  يونيو٢٨ما بعد حساب متحصالت مبيعات النفط في       ناقص عائدات الودائع في     )١,٢٠١,٨١٧(

٢٠٠٤ 
 المتعلقة  ٢٠٠٤ في  حساب متحصالت مبيعات النفط    عائدات الودائع في زائد  ١,١٥٤,٢٤٣

 ٢٠٠٣بصادرات 

 ٢٠٠٤في  المتحصالت المودعة في متحصالت مبيعات النفط       ٨,٠٣٧,٦١٩
 ٢٠٠٤في  زائد المتحصالت المودعة في متحصالت مبيعات مشتقات النفط         ٦٨٦

 ناقص المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات       )٤٠١,٩١٥(
  

 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨صافي العائدات المودعة في الصندوق خالل الفترة حتى  ٧,٦٣٦,٣٩٠
 

  :٢٠٠٣ ديسمبر ٣١فيما يلي عائدات صادرات النفط للفترة لغاية      
 

  يدوالر أمريك
  

 ) برميل١٩٨,٢٤٢,٦٩٠(مجموع الصادرات خالل الفترة      ٥,٠٧٦,٦٣٤
 ٢٠٠٤صالت مبيعات النفط في     حساب متح  ناقص عائدات الودائع في    )١,١٥٤,٢٤٣(

 ٢٠٠٣في  المتحصالت المودعة في متحصالت مبيعات النفط       ٣,٩٢٢,٣٩١
 ناقص المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات       )١٩٦,١٢٠(

  
 ٢٠٠٣صافي العائدات المودعة في الصندوق خالل  ٣,٧٢٦,٢٧١
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 صندوق التنمية العراقي
 دفوعمالحظات على قائمة النقد المستلم والم

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 )يتبع(صافي العائدات من صادرات النفط ومشتقاته        .٤
 

من الصندوق، ألنه ال يعتبر تابعاً لصندوق التنمية          " حساب متحصالت مبيعات النفط    "تم استبعاد 
من المبالغ المستلم من  % ٩٥وعلى هذا األساس، تم احتساب فقط    . لفنية  العراقي من الناحية ا  

 .صادرات المبيعات في المقبوضات لحساب الصندوق         
 

لتصدير النفط    ) ١٣مالحظة    (تقوم الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي أيضاً بعمليات المقايضة       
) الديزل ( الثانوية كزيت الوقود   تشمل عمليات المقايضة على تصدير المشتقات النفطية    . ومشتقاته

بلغت القيمة الكلية لعمليات المقايضة       . مقابل البنزين وتصدير النفط الخام مقابل الكهرباء من سوريا     
 مبلغ ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤يناير١من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي للفترة من         

وبما أن هذه العمليات ليست       ) . الر أمريكي دو١٢٠,٩٠٧مبلغ  : ٢٠٠٣( دوالر أمريكي  ٢٠٩,٨٨١
 .نقدية فإنها لم تسجل في قائمة النقد المستلم والمدفوع      

 
تعتقد سلطة اإلئتالف المؤقتة بأن كميات من البترول ومشتقات البترول تم تصديرها بطريقة غير   

 المعتمدة   ، وبالخصوص في الشهور األولى بعد الحرب وذلك بتجاوز اإلجراءات       )تهريب (قانونية 
وانه بالرغم أن الضوابط الداخلية الجوهرية التي وضعت بواسطة سلطة             . للتسويق وتحصيل النقد   

اإلئتالف وهيئة تسويق النفط العراقي، تعتقد سلطة اإلئتالف أن أنظمة الضبط الداخلي في صناعة            
سبب عدم وجود نظام   النفط العراقي لم تكن كافية للتأكد من أن كل البترول ومنتجاته تم تسجيلها ب          

سلطة اإلئتالف ال تستطيع تقدير مبالغ البترول ومنتجاته التي تم تصديرها بطريقه              . للقياس المتري   
 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ إلى ٢٠٠٣ مايو ٢٢غير قانونية للفترة من  

 
 
 تحويالت برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء .٥

 وقرارات ٩٨٦بقرار مجلس األمن الدولي رقم " بل الغذاءالنفط مقا"تم تأسيس برنامج األمم المتحدة 
" النفط مقابل الغذاء" ، تم إلغاء  برنامج ١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن الدولي . تابعة أخرى 

 .وتحويل األموال الفائضة إلى صندوق التنمية العراقي في أقرب فرصة ممكنة 
 

  :٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١ق من  فيما يلي المبالغ المحولة من البرنامج إلى الصندو    
 

  دوالر أمريكي
  

  مارس ٣١   ٢,٠٠٠,٠٠٠
  أبريل ١٩   ٥٠٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠    
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

 ف الدوالرت األمريكية                           بآال ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 )يتبع(تحويالت برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء  .٥
 

  :٢٠٠٣كانون األول / ديسمبر٣١فيما يلي المبالغ المحولة من البرنامج إلى الصندوق حتى       
 

  دوالر أمريكي
  

 ٢٠٠٣ مايو ٢٨   ١,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٠٠٣ أكتوبر ٣١   ١,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٠٠٣ر  نوفمب١٨   ١,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١   ٢,٦٠٠,٠٠٠
٥,٦٠٠,٠٠٠    

 
 دوالر ٥٠٠,٠٠٠ ، بتحويل مبلغ إضافي وقدره  ٢٠٠٤ يونيو ٢٨قامت األمم المتحدة، بعد تاريخ  

باإلضافة إلى ذلك ، قامت األمم المتحدة بإخطار صندوق التنمية             . ٢٠٠٤ يونيو ٣٠أمريكي في  
 .لى الصندوق وفقاً إلتمام عدد من برامج النفط مقابل الغذاء      العراقي بإمكانية تحويل مبالغ إضافية إ     

 
بموجب قرارات األمم المتحدة ليست هناك قيود أو التزامات على األموال المستلمة من برنامج النفط       

 .كذلك أكدت األمم المتحدة بأن األموال المستلمة ال يجوز إرجاعها تحت أي ظرف     . مقابل الغذاء  
 
  المجمدة خارج العراقودائع من األصول  .٦

، فإن على كل أعضاء األمم المتحدة تجميد وتحويل       ١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم      
األموال واألصول المالية األخرى العائدة للحكومة العراقية السابقة إلى صندوق التنمية العراقي، إال               

 .إذا كانت تلك األصول تحت حكم القضاء أو التحكيم     
  :٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١المبالغ المودعة بواسطة أعضاء األمم المتحدة  من فيما يلي 

  يدوالر أمريك
  

 األردن  ٢١٥,٠٠٠
 لبنان ٤٦,٩٣١
 إسبانيا ٢٩,٦٠٤
 المملكة المتحدة ٤,٢٦٨
 الواليات المتحدة األمريكية ٩٨٤
 قبرص ٧٢٩
 النرويج ٣٧٧
 فنلندا ١٤٠
 كرواتيا ٩٨
 اإيطالي ٥١
 أخرى ٣٦٤

٢٩٨,٥٤٦    
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 
 

 )يتبع(ودائع من األصول المجمدة خارج العراق     .٦
 

  :٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ بواسطة أعضاء األمم المتحدة خالل الفترة إلى      فيما يلي المبالغ المودعة  
 

  يدوالر أمريك
  

 سويسرا  ٢١١,٠٧٧
 الواليات المتحدة األمريكية ٢٠٧,٩٤٥
 المملكة المتحدة ١٨٤,٠٦٦
 اليابان ٩٨,٠٨٨
 األردن ٣٥,٠٠٠
 تونس ٨,٠٠٦
 الكويت ٦,٩٦٣
 فرنسا ٤,١٨٨
 إيطاليا ٢,١٩٨

 أستراليا ١٧
 فيتنام ٢

٧٥٧,٥٥٠    
 

إن أموال أخرى وأصول مالية للنظام العراقي السابق ال تزال بحوزة عدد من الدول األعضاء والتي              
تواصل حكومة الواليات المتحدة األمريكية والدوائر الرسمية للدول األعضاء األخرى المتابعة      

المؤقتة تقدير المبالغ التي سوف      ال تستطيع سلطة اإلئتالف     .  المستمرة للحصول على هذه األموال   
 .تحول إلى الصندوق ألن بعض هذه األموال قد تكون عرضة للقضاء وأمور إدارية أخرى       

 
 
 صافي ودائع الوزارات العراقية لمدفوعاتهم  .٧

معظم هذه المبالغ    . اودعت الوزارات العراقية مبالغ لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة لدفعها بالنيابة عنهم         
ويل ِخطابات إعتماد بما ان النظام المصرفي العراقي ليس له القدرة على تنفيذ عمليات           أودعت لتم

 .تحويل األموال للموردين الدوليين 
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

 الف الدوالرت األمريكية                           بآ ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 ) يتبع(صافي ودائع الوزارات العراقية لمدفوعاتهم       .٧
 :٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١فيما يلي ودائع ومدفوعات الوزارات العراقية للفترة من      

 
  إيداع دفع

 الوزارة دوالر أمريكي دوالر أمريكي
   

  الكهرباء  ٤٤٨,٠٨٦ ٣٣٦,٤٠٥
 الصحة   ١١٨,٣٨٤ ١١٦,٣٩٠
 البنك المركزي العراقي   -المالية   ٣٧,٤٨٢ ٢٢,٧٦٨
 الداخلية   ٣٤,٦٤٠ ٢٩,٨٨٧
 الزراعة  ١٦,٠٠٠ ١٥,٩٥٦
 النقل  ١٢,٨٠٧ ١٢,٨٠٧
 األمن الوطني والدفاع   ١١,٤٠٠ ١١,٠٨٩
 اإلتصاالت  ٩,٣٨٠ ٦,١٤١
 اإلسكان واالعمار ٤,٨١٥ ٤,٨١٧
 الصناعة والمعادن   ٢,٨٩١ ٩٨٨
 النفط   ١,١٩٠ ٢٦٧

 الثقافة   ١,٠٠٠ -
 الخارجية    ٤٣٧ ٤٢٣
 أخرى  ٦٠٢ ٦٠٢

٦٩٩,١٤٤ ٥٥٨,٥٤٠  
   

 صافي ودائع الوزارات العراقية      ١٤٠,٥٧٤
 

 :٢٠٠٣ ديسمبر ٣١فيما يلي ودائع ومدفوعات الوزارات العراقية للفترة منذ البداية حتى       
 

  إيداع دفع
 الوزارة دوالر أمريكي دوالر أمريكي

   
 الصحة   ٥٣,٢٧١ ٨,٠٨٢
  الكهرباء  ٣٠,٠٠٠ ١٢٠

 الداخلية   ١٠,٧٠٤ ١٠,٤٢٢
 اإلتصاالت   ١,٢٧٥ -
 أخرى  ٢١ ٥١

٩٥,٢٧١ ١٨,٦٧٥  
   

 صافي ودائع الوزارات العراقية      ٧٦,٥٩٦
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ر  يناي١للفترة من 
 
 
 منظمة الزراعة واألغذية وبرنامج الغذاء العالمي  .٨

تم االتفاق بين منظمة الزراعة واألغذية وبرنامج الغذاء العالمي وسلطة اإلئتالف المؤقتة على قيام           
 ٣١خالل الفترة إلى  . ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١لفترة المنتهية في  وزارة التجارة بشراء القمح والشعير ل  

 دوالر أمريكي والمدفوعات إلى     ١٢٠,٠٠٠ ، بلغت المتحصالت من هذه البرامج  ٢٠٠٣ديسمبر 
 ، إال أنه تم ٢٠٠٣بالرغم أن البرنامج اكتمل خالل .  دوالر أمريكي١٢٥,٤٠٠وزارة التجارة  

كما  . ٢٠٠٤ دوالر أمريكي في ١٧,٩٧٦دفعة بمبلغ   دوالر أمريكي، و٢٥,٨٧٩تحصيل مبلغ نهائي  
 . دوالر أمريكي لم يدفع من صندوق التنمية العراقي    ٢,٥٠٣ مبلغ وقدره ٢٠٠٤ يونيو ٢٨كان في 

 
 

 التحويالت للوزارات العراقية .٩
بعد تحويل األموال   . يتم تمويل إحتياجات وزارة المالية العراقية اساسياً من صندوق التنمية العراقي         

من الصندوق الى وزارة المالية ، يتم إعادة توزيعها الى الوزارت العراقية االخرى بموجب الميزانية          
حولت سلطة اإلئتالف بعض االموال من الصندوق مباشرة لصالح حكومة          . المخصصة لكل وزارة   

 .اقليم كردستان

 
 : كما يلي ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١ بلغت المدفوعات للفترة حتى    

 
  دوالر أمريكي 

 وزارة المالية   
 يناير ٧٢٧,٧٧٦
 فبراير  ٥٠٨,٨١٢
 مارس  ٩٠٠,٠٠٠
 ابريل ٦٠٠,٠٠٠
 مايو ٥٣٠,٠٠٠

 يونيو ١,٧٩١,٤٠٠
 حكومة اقليم كردستان   

 يناير ٢١,٣٠٠
 مايو ١٢٠,٠٠٠

 يونيو ١,٦٣٥,٥٠٠
٦,٨٣٤,٧٨٨  

 
 لتمويل الحكومة المؤقتة العراقية بشكل       أكبر من االشهر السابقة و ذلك ٢٠٠٤كانت تحويالت يونيو  

 .كاٍف لمالقات التزاماتها بعد انتقال السلطة       
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 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 

 
 )يتبع(لوزارات العراقية     التحويالت ل  .٩

 
 : كما يلي ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١بلغت المدفوعات للفترة منذ البداية حتى     

 
  دوالر أمريكي 

 وزارة المالية   
 اكتوبر  ٤٣٣,٠٠٠
 نوفمبر ٣٩٢,٩٥٠
 ديسمبر  ٥٥٠,٠٠٠

  
١,٣٧٥,٩٥٠  

 
       

. قية من مصادر أخرى  ، تم تمويل الوزارات العرا ٢٠٠٣خالل فترة ما بعد الحرب الى سبتمبر   
تضمنت هذه المصادر أموال من النظام السابق مجمدة في الواليات المتحدة األمريكية تحت قرار              

 والتي   ٢٠٠٣ مارس ٢٠ في ١٣٢٩٠ والتي تم تحريرها بطلب تنفيذي رقم    ٦٨٧مجلس األمن رقم   
العراق بموجب      ، باإلضافة الى مبالغ حجزت في     ١٤٨٣تم تحويلها قبل اعتماد قرار مجلس األمن   

 .القوانين واستخدام القوة وتوزيع األموال األمريكية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤ 

 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 لمدارة بواسطة سلطة اإلئتالف المؤقتة  المشاريع ا .١٠
تدير سلطة اإلئتالف المؤقتة مجموعة من مشاريع والمدفوعات المتعلقة بها لمصلحة الوزارات             

 . العراقية 

 
 : كما يلي ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١المدفوعات للفترة من   

 
 الوزارة المشروع دوالر أمريكي 

   
 النفط   فطيةاستيراد منتجات ن ١,٨٩١,٠٥٨

 النفط   اإلصالح الطارئ لخطوط النفط ٨١,٨٤٢
 النفط   إصالح البنية التحتية للنفط ٦٧,٥٩٣
 النفط   البنية التحتية للنفط ٦٢,٨٥٧
 النفط   األمن ٤٢,٨١١
 الكهرباء  إعادة بناء الكهرباء في العراق ٥٥١,٢٩٥
 الكهرباء  إعادة بناء محطات الطاقة ١٢٦,٩٦٩
 الكهرباء  باء من تركياشراء الكهر ٣١,٣٥٠
 الكهرباء  حماية خطوط الكهرباء ٨,٩٦٨

 التجارة    األمم  المتحدة- برنامج الغذاء العالمي-توفير الغذاء ٩١٠,٠٠٠
 التجارة   توفير الغذاء ٣٣,٥٠٠
 التجارة   "النفط مقابل الغذاء"برنامج -شراء القمح ٢٨,٢٤١
 ارة التج  "النفط مقابل الغذاء"برنامج -تأكيد ٦,٢٩٤

 التجارة   ")النفط مقابل الغذاء"برنامج -استرداد(مراكز التنسيق  )٢٥,٠٠٠(
 المالية   النفط مقابل الغذاء"برنامج الشمال  ١١٨,٤٨٣
 المالية   شبكة اإلعالم العراقية ٣٧,٤٦٤
 المالية   برنامج األوراق النقدية  العراقية ٢٦,٩٧٠
 المالية   تسوية الديون الخارجية ١٣,٢١٦
 المالية   المساعدة في عملية االنتخابات ٩,٥٩٩
 األمن الوطني والدفاع   أسلحة و معدات ٤٣,٢٥٧
 األمن الوطني والدفاع   معدات مكافحة الحرائق ٥,٢٠٦
 الزراعة  المخصبات ١٨,٩٤٢
 الزراعة  برنامج القروض للمزارعين المحليين ١٠,٠٠٠
 الزراعة  "النفط مقابل الغذاء"برنامج -معدات ٨,٠٤٧
 التخطيط    ) PMO(إنشاء مكتب إدارة المشاريع ٥,٥٥٨
 األوقاف  حملة الحج   ٥٠,٦٣٣
 وزارات متنوعة  برنامج٤٠ ٦٤,٨٧٧

 :اخرى  
 برنامج استجابة طوارئ القادة    ٣٥٤,٧٨١
 برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة     ٣٠٨,٨٥٧

٤,٨٩٣,٦٦٨   
 



١٥ 

 صندوق التنمية العراقي
 تلم والمدفوعمالحظات على قائمة النقد المس

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
 

 )  يتبع (المشاريع المدارة بواسطة سلطة اإلئتالف المؤقتة       .١٠
 

ناء   يمول برنامج استجابة طوارئ القادة سلطات اإلئتالف التي تنفقها بدورها على االعمار و اعادة ب     
 .   البنى التحتية، الذي يتضمن المياه والتعقيم، التعليم، الشرطة، الطرقات والصحة            

 
يمول برنامج اإلستجابة الموقعية السريعة منسقين حكوميين من قبل سلطة اإلئتالف المؤقتة الذين        

ميين من يعمل المنسقين الحكو. ينفقونها على مشاريع مماثلة لمشاريع برنامج استجابة طوارئ القادة    
 . قبل سلطة اإلئتالف المؤقتة بالتنسيق مع نظيرهم العراقي وتوجيهات سلطات اإلئتالف         

 
 : كما يلي ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١المدفوعات للفترة من البداية إلى   

 
 الوزارة المشروع دوالر أمريكي 

   
 المالية   شراء األوراق النقدية العراقية     ١١٦,٥٩٣
 المالية   دية العراقية  تبديل األوراق النق  ٣١,١٥٤

 المالية   تبديل العملة العراقية    ٣٤٠
 المالية    برنامج النفط مقابل الغذاء   –برنامج الشمال   ١٣,٤٦٢
 المالية   المصرف التجاري العراقي     ١,١٠٠
 النفط   استيراد منتجات نفطية    ١٣,٤١٧
 النفط   األمن ١٢,٥٦٠
 النفط   اصالح البنية التحتية للنفط      ١,١٣٠
 النفط   اإلتصاالت  ٣١٥

 الكهرباء   شراء الكهرباء من تركيا   ١١,٣٩٣
 الكهرباء  إعادة بناء محطات الطاقة      ٤,٩١٩
 الكهرباء  إعادة بناء الكهرباء في العراق     ٤,١٠٠
 األمن الوطني والدفاع   أسلحة   ٢,٨٣٢
 األمن الوطنى والدفاع   أجهزة ومعدات ١,٢٧٨
 التجارة   ج النفط مقابل الغذاء    برنام–مراكز التنسيق    ٢٥,٠٠٠
 األوقاف  حملة الحج   ٥,٠٠٠
 االسكان واألعمار األمن ٥٦٩
 الثقافة   تبرع ٢٠

   
٢٤٥,١٨٢   

 
 
 
 
 
 

 
 



١٦ 

 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

    بآالف الدوالرت األمريكية                         ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
  

 ِخطابات االعتماد .١١
اودعت سلطة اإلئتالف المؤقتة مبلغاً نقدياً لمصلحة الوزارات العراقية في بنك جي بي مورغان        

تدير الوزارات العراقية بالمشاورة مع سلطة     . دات مستندية غير قابلة للنقض   المواجهة خطابات إعتم   
النقد موجود في بنك جي بي مورغان    . برامج المتعلقة بهذا الموضوع اإلئتالف المؤقتة العقود و ال 

 .حتى إكتمال الخدمة أو استالم البضاعة من قبل الوزارات العراقية         
 

 : كما يلي ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١المدفوعات للفترة من   
 الوزارة دوالر أمريكي 

  
 التجارة   ٤٣٨,٢٨٠
  برنامج النفط مقابل الغذاء   –ل  برنامج الشما-المالية   ١٤٠,٨٤٧
 النفط   ٩٠,٢٥٠
 الكهرباء  ٢٩,٥١٦
 الشركة الحكومية لإلتصاالت و البريد     ١٢,٠٤٥
 المالية   ٩,٣٦٤
 اإلسكان واإلعمار ٣,٧٨٧
 الشركة الحكومية لخدمات اإلنترنت     ١,٦٤١

  
٧٢٥,٧٣٠  

 
 : كما يلي ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١المدفوعات للفترة من البداية إلى 

 الوزارة الر أمريكي دو
  

 النفط   ٤٥,٨٥٠
 اإلسكان واإلعمار ١١,٣٠٤

  
٥٧,١٥٤  

 
 النقد وما في حكمه     .١٢

 : كما يلي ٢٠٠٤ يونيو ٢٨النقد وما في حكمه كما في    
   :المصرف االحتياطي الفيدرالي األمريكي في نيويورك      دوالر أمريكي 

  
  سندات الخزينة  ٤,٥١٩,٩٦٥
  الت إتفاقية إعادة الشراء لليوم الواحد     تسهي ١٥٠,٨٠٠

 حسابات تشغيلية   ٧٩
  الحساب التشغيلي  -المصرف المركزي العراقي     ١,٧٥٩,١٩٢
 النقد لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة    ٢١٧,٧٠٠

  
٦,٦٤٧,٧٣٦  

 



١٧ 

 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ى  حت٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 

 
     )يتبع (النقد وما في حكمه   .١٢

 
 : كما يلي ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه كما في 

 
   :المصرف االحتياطي الفيدرالي األمريكي في نيويورك      دوالر أمريكي 

  
  سندات الخزينة  ٣,٧٧٧,٤٥٥
  تسهيالت إتفاقية إعادة الشراء لليوم الواحد      ٣,١١٥,٠٠٠

 حسابات تشغيلية   ٧٨
  الحساب التشغيلي  -المصرف المركزي العراقي     ١,٤٣٢,٦٠٠
 النقد لدى سلطة اإلئتالف المؤقتة    ١٦٠,٠٠٠

  
٨,٤٨٥,١٣٣  

 
 

               ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ دوالر أمريكي كما في ٣,٠٥٧,٥١٨يتضـمن الـنقد ومـا فـى حكمـه مبلغ      
 ).١٥مالحظة (وذلك كنقد مخصص لمشاريع محددة  )  دوالر أمريكي٤,٤٧٧,١٧٦: ٢٠٠٣(

 ) دوالر أمريكي٧٦,٥٩٦: ٢٠٠٣( دوالر أمريكي ٢١٧,١٧٠ باالضافة الى ذلك، يتضمن النقد مبلغ 
  تم إيداعها من قبل الوزارات العراقية، والذي يجب استخدامه فقط بموجب تعليمات تلك

 ).٧مالحظة (عراقية  الوزارات ال
 

 الى% ٠ر٥كان معدل العائد من سندات الخزينة والتسهيالت لليوم الواحد بين 
 %).١,٠الى % ٠,٥: ٢٠٠٣ % (١,٠٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



١٨ 

 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

               بآالف الدوالرت األمريكية              ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 

 
     )يتبع (النقد وما في حكمه   .١٢

 
 : ٢٠٠٤ يونيو ٢٨فيما يلي تاريخ االستحقاق وأسعار الشراء لسندات الخزينة كما في         

  دوالر أمريكي 
  

 ٢٠٠٤ اغسطس  ١٢ ٢١٣,٠٨٧
 ٢٠٠٤  اغسطس١٩ ٢٤٩,١١١
 ٢٠٠٤  اغسطس٢٦ ٢٦٩,١٤٤
 ٢٠٠٤ سبتمبر ٢ ٣٩٨,٥٤٨
 ٢٠٠٤ سبتمبر ٩ ٢٨٤,٤١٥
 ٢٠٠٤ سبتمبر ١٦ ٢٤٨,٨٨٤
 ٢٠٠٤ سبتمبر ٢٣ ٢٧٥,٣٢٩
 ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠ ٣٠٤,٩٢١
 ٢٠٠٤ اكتوبر ٧ ٢٨٣,٤٦٧
 ٢٠٠٤ اكتوبر ١٤ ٢٤٣,٦١٨
 ٢٠٠٤ اكتوبر ٢١ ٢٦٢,٩٤٢
 ٢٠٠٤ اكتوبر ٢٨ ٢٤٣,٨٥٩
   ٢٠٠٤ نوفمبر ٤ ٢٥٢,٤٠٢
 ٢٠٠٤ نوفمبر ١٢ ٢٤٨,٤١٣
 ٢٠٠٤وفمبر  ن١٨ ٢٥٣,١٥٨
  ٢٠٠٤ نوفمبر ٢٦ ٢٤٠,٢٥٥
   ٢٠٠٤ ديسمبر ٢ ٢٤٨,٤١٢

  
٤,٥١٩,٩٦٥  

 
 : ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١فيما يلي تاريخ االستحقاق وأسعار الشراء لسندات الخزينة كما في         

  دوالر أمريكي 
  

 ٢٠٠٤ يناير ٢٩ ٦٩٧,٩٤٦
   ٢٠٠٤  فبراير ٢٦ ٦٩٧,٩٤٤
   ٢٠٠٤  مارس ٢٥ ٦٩٧,٥١٥
 ٢٠٠٤ ابريل ٢٢ ٦٩٧,٠٢٢
  ٢٠٠٤ مايو ٢٧ ٦٩٧,٠٨٧
   ٢٠٠٤  يونيو ١٧ ٢٨٩,٩٤١

  
٣,٧٧٧,٤٥٥  

 
   
  

 



١٩ 

 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
     

 ول والمطلوبات غير المسجلة       األص .١٣
يتم تسجيل العمليات المحاسبية من قبل الصندوق على األساس النقدي، و قد بدأت عملية تحديد وتقييم    
األصول والمطلوبات الجوهرية والتي كان يجب تسجيلها في حال إعداد الصندوق للبيانات المالية                  

 .على أساس نظام االستحقاق    
 

  :  ٢٠٠٤ يونيو ٢٨مطلوبات التي تم تحديدها ولم يتم تسجيلها كما في فيما يلي األصول وال
  

 :األصول  دوالر أمريكي 
  

 صافي المبالغ المستحقة من مبيعات تصدير البترول     ١,١٤١,٧٢٦
 "النفط مقابل الغذاء  "المبالغ المستحقة من برنامج    ٥٠٠,٠٠٠
   الودائعاألرباح المتراكمة من سندات الخزينة و فوائد      ٩,٨٩٣

  
١,٦٥١,٦١٩  

  
 المطلوبات   

 ايداعات الوزارات العراقية     ٢١٧,١٧٠
 مطلوبات ومصاريف مستحقة أخرى     ٤,٧٠١

  
٢٢١,٨٧١  

 
  :٢٠٠٣ ديسمبر ٣١فيما يلي األصول والمطلوبات التي تم تحديدها ولم يتم تسجيلها كما في 

    
 :األصول  دوالر أمريكي 

  
 "النفط مقابل الغذاء   "المستحقة من برنامج   المبالغ  ٢,٥٠٠,٠٠٠
 صافي المبالغ المستحقة من مبيعات تصدير البترول     ١,٠٩٦,٥٣١

 المبالغ المدفوعة مقدماً لوزارة التجارة لبرنامج الغذاء العالمي         ٥,٤٠٠
 األرباح المتراكمة من سندات الخزينة     ٤,٦٢٣

  
٣,٦٠٦,٥٥٤  

  
 المطلوبات   

 لوزارات العراقية    ايداعات ا ٧٦,٥٩٦
 مطلوبات ومصاريف مستحقة أخرى     ٦,٧٣٧

  
٨٣,٣٣٣  

 
 
 
 



٢٠ 

 صندوق التنمية العراقي
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
     

 )     يتبع (المسجلة  األصول والمطلوبات غير    .١٣
 

 :عمليات المقايضة 
لم تسجل عمليات المقايضة في بيان النقد          . عمليات المقايضة للبترول ومشتقاته هي عمليات غير نقدية      

المستلم والمدفوع وال في األصول والمطلوبات ، ألن هذه العمليات ليست قابلة لتحويلها للنقد في             
ولكنه   . ء المستحق عن هذه العمليات الى صندوق التعويضات        جميع األحوال، وعليه لم يتم دفع الجز      

بناء على عمليات المقايضة كما تم تسجيلها من قبل هيئة تسويق النفط العراقي، فإن المدفوعات                     
 ١٠,٤٩٤ يمكن تحديدها بمبلغ  ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ الى ٢٠٠٤ يناير ١لصندوق التعويضات للفترة من    

 ).أمريكي دوالر ٦,٠٤٥: ٢٠٠٣(دوالر أمريكي 
 

 األطراف ذوي العالقة  .١٤
اإلدارة الرئيسية للصندوق تتكون من رئيس سلطة اإلئتالف المؤقتة وكبار مستشاري سلطة االئتالف       

يتم مراقبة الصندوق من قبل المجلس الدولي     . وموظفيهم بالتشاور مع اإلدارة العراقية المؤقتة   
ال تستلم  . ١٤٨٣ على قرار األمم المتحدة رقم    لالستشارات ومراقبة صندوق التنيمة العراقي بناء     

اإلدارة الرئيسية و المجلس الدولي لالستشارات ومراقبة صندوق التنيمة العراقي أية مكافأت أو رسوم                  
 .من صندوق التنمية العراقي   

 
 .٢٠٠٤ يناير ٢٨الحكومة العراقية المؤقتة بتاريخ     الى   " الصندوق"إنتقلت إدارة 

 
 ت محتملة التزامات ونفقا .١٥

 
إن هذه االلتزامات لبعض     . يستخدم صندوق التنمية العراقي االلتزامات كوسيلة إلدارة موارده المالية      

.  المشاريع قد تكون غير دقيقة وذلك لعدم اكتمال تلك المشاريع وبالتالي معرفة الكلفة النهائية لها            
 . ى التكلفة النهائية لهذه المشاريع   تعتقد سلطة اإلئتالف المؤقتة انه ليست هناك تعديالت مؤثره عل     

 
 :٢٠٠٤ يونيو ٢٨النقد وما في حكمه ناقص المطلوبات كما فى      

 
  دوالر أمريكي 

  
 النقد وما في حكمه   ٦,٦٤٧,٧٣٦

) ٣,٠٥٧,٥١٨(  التزامات تعاقدية  
  

 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨مبالغ غير مرتبطة بالتزامات محددة كما في    ٣,٥٩٠,٢١٨
 
 
 
 
 
 
 



٢١ 

 ية العراقيصندوق التنم
 مالحظات على قائمة النقد المستلم والمدفوع

                            بآالف الدوالرت األمريكية ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١للفترة من 
     

 )يتبع (التزامات ونفقات محتملة     .١٥
 

ها مكتب المشاريع و    تتضمن االلتزامات التعاقدية عقود موقعة من قبل سلطة اإلئتالف المؤقتة يدير         
  العراقية المؤقتة   ال تتضمن اإللتزامات عقود موقعة من قبل الحكومة  . التعاقد، إدارة عمومية امريكية 

 .او تحويالت نقدية مستقلبية للموازنة العراقية    
 

 
 القضايا 

ال يمكن التأكد من .  الصندوق طرف في قضايا ومطالبات وشكاوى وذلك خالل نشاطاتة اإلعتيادية       
ومع ذلك ال تعتقد سلطة     . درة الصندوق على ربح هذه القضايا أو تأثيرها في حالة خسارته لها       ق

اإلئتالف المؤقتة و مكتب المشاريع و التعاقد بأن نتيجة أي من هذه القضايا سيكون لها تأثير جوهري                
 .عكسي على أنشطة الصندوق  

 
 

 الحصانة
 عدد من األعضاء الخطوات القانونية         ، اتخذ١٤٨٣بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم      

الضرورية لضمان حصانة ملكية النفط ومنتجات النفط العراقي حتى تنتقل الملكية الى المشتري،            
، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١تنتهي مفعولية هذه الحصانة في       .  بحيث اليكونوا عرضة ألية مالحقات قانونية      

 .  مالم يقرر مجلس األمن الدولي غير ذلك    
 

 الضرائب 
 .الصندوق ليس عرضة الى ضرائب    

 
 


