
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق التنمية العراقي
  تحري الحقائقتقرير 

  بحساب المتحصالت من مبيعات النفطالمتعلقة
 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

 )ترجمة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مملكة البحرين-كي بي أم جي
 ٢٠٠٤سبتمبر 

 ) صفحات٨يشتمل هذا التقرير على ( 
 
 



 ١

 
 
 

 الحقائق تقرير تحري 
 المتعلقة حساب المتحصالت من مبيعات النفط

 
 )IAMB(إلى المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية العراقي

 
 إلى مكتب المشاريع والتعاقد

 )خليفة سلطة اإلئتالف المؤقتة(
 

مجلس لقـد قمنا بتطبيق اإلجراءات الموضحة في الملحق المرفق والتي تم االتفاق عليها مع ال              
بهدف , الدولـي للمراقـبة واإلشـراف على صندوق التنمية العراقي وسلطة اإلئتالف المؤقتة        
 ١٤٨٣"المسـاعدة فـي تقيـيم مدى التزام صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس األمن رقم                

سلطة اإلئتالف  . ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١للفترة من   " ٢١,٢٠الفقرتيـن رقـم     
التي كانت مسؤولة عن التزام صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس األمن المؤقـتة هي الجهة   

 .١٤٨٣رقم 
 

تـم تنفـيذ اإلجـراءات المتفق عليها طبقا للمعيار الدولي الخاص بالخدمات المتعلقة بها رقم                
" االرتـباطات الخاصـة بتطبـيق اإلجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات المالية            "٤٤٠٠

 .ر المنظمة الدولية لدواوين المراجعة الخاصة بالمراجعة الحكوميةوكذلك طبقا لمعايي
 

بناء على ذلك ال    . إن كفايـة تلـك اإلجراءات هي من مسؤولية الجهات المذكورة في التقرير            
نقدم أي تأكيدات بخصوص كفاية تلك اإلجراءات المذكورة في الملحق سواء بهدف إعداد هذا              

 .التقرير أو ألي هدف آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمة للتقرير األصلي المعد باللغة اإلنكليزية
 
 



 ٢

 صندوق التنمية العراقي 
 تقرير تحري الحقائق 

 بخصوص حساب المتحصالت من مبيعات النفط
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي       (٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

 
 

 تحصالت من مبيعات النفطالتسوية بين مبيعات الصادرات وحساب الم .١
 
 اإلجراء ١ . ١

لقـد قمنا بالحصول على كشف للمعامالت من المصرف االحتياطي الفيدرالي           
كذلك قمنا   . ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١بنـيويورك للفـترة من      

بمقارنـة المبالغ لمبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية المسجلة من قبل           
حساب " مع المبالغ المودعة في   , ق النفط العراقي  الهيـئة الحكومـية لتسـوي     
 ".المتحصالت من مبيعات النفط

 
 النتائج ٢ . ١
 
تـم تنظيم مبيعات صادرات النفط ومنتجاته وإصدار فواتيرها من قبل الهيئة              ١ . ٢ . ١

 .الذراع التسويقي لوزارة النفط العراقية, الحكومية لتسويق النفط العراقي
  

فلم تكن هناك   , لعـدم وجود بنية تحتية عراقية لتصدير الغاز الطبيعي        نظـرا     ٢ . ٢ . ١
 .صادرات من الغاز الطبيعي من العراق

 
كانت , ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١وجدنـا أنـه فـي الفترة من           ٣ . ٢ . ١

 .صادرات النفط والمنتجات النفطية تتم نقدا ومن خالل عمليات مقايضة
 
ت صادرات النفط من النفط الخام التي تمت نقدا والمسجلة من قبل            بلغت مبيعا   ٤ . ٢ . ١

 ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١الهيـئة الحكومـية لتسويق النفط العراقي للفترة من         
 ٨٠٢٠١أنظر البند   .  دوالر أمريكي  ٨,٠٨٥,١٩٢,٧٤٣ مبلغ   ٢٠٠٤يونـيو   

 .بالنسبة لعمليات المقايضة
 
بشكل أساسي المشتقات النفطية    ( فطية  بلغـت مبيعات صادرات المنتجات الن      ٥ . ٢ . ١

ة من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط       لالتـي تمـت نقدا والمسج     ) الـثانوية 
 ٦٨٦,٥٤٩ مبلغ   ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١العراقـي للفترة من     

 . بالنسبة لعمليات المقايضة٨٠٢٠١أنظر البند . دوالر أمريكي
 
 
 
 
 
 
 



 ٣

 صندوق التنمية العراقي 
 ير تحري الحقائق تقر

 بخصوص حساب المتحصالت من مبيعات النفط
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي       (٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

 
 
 )يتبع(             التسوية بين مبيعات الصادرات وحساب المتحصالت من مبيعات النفط ٠١

 
غ المستلمة من مبيعات صادرات النفط والمنتجات       يجـب أن يـتم إيداع المبال        ٦ . ٢ . ١

النفطـية مباشـرة إلى حساب المتحصالت من مبيعات النفط وذلك من خالل             
 يوما  ٣٠واستالم المبالغ خالل    , خطابـات اعـتماد نهائـية غير قابلة للنقض        
 .تقريبا بعد شحن النفط أو المنتجات النفطية

 
صادرات النفط والمنتجات النفطية    لقد وجدنا أن المبالغ المحصلة من مبيعات        

 قد تم إيداعها في حساب      ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤للفـترة مـن ا يناير       
 :المتحصالت من مبيعات النفط كاآلتي

 
 الفترة التي تم خاللها اإليداع

 بحساب متحصالت مبيعات النفط
 

 
 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١

 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ما بعد 
 
 
 
 
 
الدفعـات المقدمـة الـنقدية عـن والمتحصالت من مبيعات صادرات النفط               ٧ . ٢ . ١

 ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١والمنـتجات النفطية خالل الفترة من       
 دوالر أمريكي تم إيداعها في حساب بنكي عراقي         ٢٠,٠٣٨,٠٠٠والتي بلغت   

لتسويقي الذراع ا , تـتم إدارته من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي           
هذا المبلغ لم يتم إيداعه في حساب المتحصالت من         . لـوزارة النفط العراقية   

مبـيعات النفط أو صندوق التنمية العراقي وصندوق التعويضات طبقا لقرار           
 .١٤٨٣مجلس األمن رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 دوالر أمريكي
 

٦,٨٨٤,٠٦٢,٩٧٢ 
١,٢٠١,٨١٦,٣٢٠ 
 ـــــــــــ
٨,٠٨٥,٨٧٩,٢٩٢ 



 ٤

 صندوق التنمية العراقي 
 تقرير تحري الحقائق 

 بخصوص حساب المتحصالت من مبيعات النفط
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي       (٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١فترة من عن ال

 
 
 )يتبع(             التسوية بين مبيعات الصادرات وحساب المتحصالت من مبيعات النفط ٠١

 
تقـوم الهيـئة الحكومية لتسويق النفط العراقي أيضا بعمليات مقايضة خاصة             ٨ . ٢ . ١

تتكون صفقات التبادل غالبا من المشتقات      . لمنتجات النفطية بصادرات النفط وا  
النفطـية الثانوية وذلك لمنتجات النفط الخفيف ومن تصدير النفط الخام مقابل            

يتم تسجيل صادرات المشتقات النفطية الثانوية والنفط       . الكهـرباء من سوريا   
ة والمسـتوردات مـن منتجات النفط الخفيف في السجالت المحاسبي         , الخـام 

 .الخاصة بالهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي
وجدنـا أن قـيمة عملـيات المقايضـة هذه كما هي مسجله بسجالت الهيئة               

 يونيو  ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١الحكومـية لتسـويق النفط العراقي للفترة من         
بما أن هذه المعامالت كانت     .  دوالر أمريكي  ٢٠٩,٨٨١,٢٩٢ بلغـت    ٢٠٠٤

إيداع متحصالت في حساب المتحصالت من مبيعات النفط        فلم يتم   , غير نقدية 
 .أو صندوق التنمية العراقي وصندوق التعويضات

 
اعـتقدت سـلطة اإلئتالف المؤقتة أن كمية غير معلومة من النفط والمنتجات              ٩ . ٢ . ١

, )تهريب( النفطـية كانت قد تم تصديرها بطريقة غير مشروعة من العراق            
بالرغم . المبيعات والتحصيل ,  الخاصة بالتسويق  من خالل تخطي اإلجراءات   

مـن إجـراءات الرقابة الداخلية الرئيسية الموضوعة من قبل سلطة اإلئتالف            
فقد اعتقدت سلطة االتئالف    , المؤقـتة والهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي      

ة المؤقتة أيضا أن نظم الرقابة الداخلية على صناعة النفط العراقية لم تكن كافي            
لتأكـيد أن كـل النفط والمنتجات النفطية قد تم احتسابها في ظل غياب نظام               

لـم تتمكن سلطة اإلئتالف المؤقتة من تقدير كميات النفط والمنتجات           . قـياس 
النفطـية التي تم تصديرها بطريقة غير مشروعة من العراق خالل الفترة من             

 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١
 .إجراءاتنا بشكل كاف لتحديد هذه المبالغلم يكن عمليا توسيع 

 
 حساب المتحصالت من مبيعات النفط .٢

 
 اإلجراء ١ . ٢
 

حساب المتحصالت من مبيعات    " لقد قمنا بإعادة احتساب المبالغ المحولة من        
 من خالل إتباع    ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١خالل الفترة من    " النفط

 ١٤٨٣ب قرار مجلس األمن رقم      التخصيصـات المطلوبة والموضوعة بموج    
وقمـنا بمطابقـة المبالغ المدفوعة مع النقد المودع في          . ٢١ , ٢٠الفقرتيـن   

 .صندوق التنمية العراقي والنقد المودع في صندوق التعويضات
 



 ٥

 صندوق التنمية العراقي 
 تقرير تحري الحقائق 

 بخصوص حساب المتحصالت من مبيعات النفط
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي       (٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

 
 

 )يتبع(            حساب المتحصالت من مبيعات النفط  ٠٢
 
 النتائج ٢ . ٢
 
المتحصـالت مـن صادرات النفط والمنتجات النفطية تم إيداعها في حساب             ١ . ٢ . ٢

ا في  منه% ٩٥ تم إيداع    مباشرةالمتحصـالت مـن مبـيعات النفط وبعدها         
تم . المتبقية تم إيداعها في صندوق التعويضات     % ٥صندوق التنمية العراقي و   

 والقرارات  ٦٨٧إنشـاء صـندوق التعويضات طبقا لقرار مجلس األمن رقم           
 .١٩٩٠كنتيجة لغزو العراق للكويت في سنه , الالحقة له والمتعلقة به

 
 ٢٢تجاتها خالل الفترة من     نـاتج المبالغ المحصلة من الصادرات النفطية ومن         ٢ . ٢ . ٢

التـي كانت قد أودعت في حساب       , ٢٠٠٤ يونـيو    ٢٨ حـتى    ٢٠٠٣مـايو   
المتحصالت من مبيعات النفط تم تحويلها مباشرة إلى صندوق التنمية العراقي           

 ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ حتى   ٢٠٠٤ يناير   ١وصندوق التعويضات خالل الفترة من      
 :كانت كالتالي

 
مثل المتحصالت من صادرات معينة من       دوالر أمريكي ت   ١,١٥٤,٢٤٢,٥٠١

و التي تم إيداعها في     , ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١النفط خالل الفترة من البدء و حتى        
 .٢٠٠٤حساب المتحصالت من مبيعات النفط في أوائل عام 

 
لقـد وجدنـا أن التخصيصات كانت حسب متطلبات قرار مجلس األمن رقم              ٣ . ٢ . ٢

 .٢١ , ٢٠ الفقرتين ١٤٨٣
 
 
 
 
 
 
 

ية صندوق التنم صندوق التعويضات
 العراقي

حساب المتحصالت 
 من مبيعات النفط

 سنة التصدير

  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
٣٤٤,٢٠٣,١٤٩ 
٥٧,٧١٢,١٢٥ 

٦,٥٣٩,٨٥٩,٨٢٣ 
١,٠٩٦,٥٣٠,٣٧٦ 

٦,٨٨٤,٠٦٢,٩٧٢ 
١,١٥٤,٢٤٢,٥٠١ 

٨,٠٣٨,٣٠٥,٤٧٣ ٧,٦٣٦,٣٩٠,١٩٩ ٤٠١,٩١٥,٢٧٤

٢٠٠٤ 
٢٠٠٣ 



 ٦

 دوق التنمية العراقي صن
 تقرير تحري الحقائق 

 بخصوص حساب المتحصالت من مبيعات النفط
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي       (٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

 
 

  صندوق التعويضات .٣
 
 اإلجراء  ١ . ٣
 

كيد لقـد قمـنا بالحصول على رسالة مصادقة من األمم المتحدة بخصوص تأ            
المـبالغ المحولـة مـن حسـاب المتحصالت من مبيعات النفط إلى صندوق          

 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١التعويضات خالل الفترة من 
 

 النتائج  ٢ . ٣
 

لـم نجـد أي فـرق بين إجمالي المبالغ المحولة من حساب المتحصالت من               
قبل األمم  مبـيعات الـنفط لصندوق التعويضات ومصادقة المبالغ المعدة من           

 .المتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧

 صندوق التنمية العراقي 
 تقرير تحري الحقائق 

 بخصوص حساب المتحصالت من مبيعات النفط
 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي       (٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 

 
 
 

تدقيق أو عملية فحص محدود طبقا        نظرا ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تكون عملية       
وعليه فنحن ال نبدي أي     لمعايير التدقيق الدولية أو للمعايير الدولية الخاصة بالفحص المحدود،               

 ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١ يتعلق بحساب المتحصالت من مبيعات النفط للفترة الممتدة من          يدأكت
األخرى كانت قد تلفت انتباهنا      لو كنا قد قمنا بإجراءات إضافية، بعض األمور     . ٢٠٠٤يونيو 

 .والتي كنا سنعرضها لكم في تقريرنا    
 

الفترة الممتدة من        قمنا بتدقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي عن            
قمنا   . ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠مع تقريرنا الصادر في    ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤   يناير ١

كتمال النقد المستلم والذي أشير إليه في النتائج تحت البند        بإصدار رأي متحفظ على مدى ا  
 قد قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى اكتمال صادرات البترول              .من هذا التقرير   ) ٧. ٢. ١(

   .من هذا التقرير ) ٩. ٢. ١(أشير إليه في النتائج تحت البند     و المنتجات البترولية و الذي     
 

ام المجلس الدولي للمراقبة واإلشراف على صندوق التنمية           هذا التقرير معد فقط الستخد  
هذا التقرير غير معد وال يجوز استخدامه في أو عن     . مكتب المشاريع و التعاقد والعراقي  

طريق وال يعتمد عليه أي شخص أو جهة عدا الجهات المذكورة أعاله ومع ذلك فإن هذا     
 فنحن غير مسؤولين في أي حال من   وعليه . التقرير هو للنشر العام وتوزيعه غير محدد 

األحوال عن أي استخدام أو تجاه أي شخص قام باإلطالع على هذا التقرير إال في حالة                  
 .الحصول على موافقة كتابية منا بذلك    

 
 
 
 
 
 
 

  مملكة البحرين-المنامة
  ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨

 صندوق التنمية العراقي 
 تقرير تحري الحقائق 
 حصالت من مبيعات النفطبخصوص حساب المت

 ٢٠٠٤ يونيو ٢٨ حتى ٢٠٠٤ يناير ١عن الفترة من 
 
 
 
 
 
 

 المحلق
 

فإن اإلجراءات التي سيتم تطبيقها      , ٢٠٠٤ أبريل   ٢٧بموجـب خطـاب التعيين الصادر في        
هي متحصالت مبيعات   " حساب النفط   " علـى حساب مبيعات النفط لصندوق التنمية العراقي         

حتياطي الفيدرالي في نيويورك بالنيابة عن المصرف العراقي        الموجـود لـدى المصـرف اال      
 :المركزي ستكون كاآلتي

الحصول على كشف للعمليات من المصرف االحتياطي الفيدرالي بنيويورك للفترة من            .١
مطابقة المبالغ لمبيعات صادرات البترول     . ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨ ولغاية   ٢٠٠٤ يـناير    ١

لمسجلة من قبل الهيئة الحكومية لتسويق النفط       ومشـتقات البـترول والغاز الطبيعي ا      
 ".حساب إيرادات النفط المستلمة" مع المبالغ المودعة في , العراقي

وذلك استنادا  " حساب متحصالت مبيعات النفط   " إعـادة احتسـاب المبالغ المحولة من         .٢
 عن تخصيصات هذا    ٢١ , ٢٠ الفقرتين   ١٤٨٣إلـى قرار مجلس األمن الدولي رقم        

ومطابقة المبالغ المدفوعة مع النقد المودع في صندوق التنمية العراقي والنقد           , الحساب
 .المحول في صندوق التعويضات

حساب " الحصـول علـى مصـادقة مـن األمـم المتحدة لتأكيد المبالغ المحولة من                 .٣
 ٢٠٠٤ يناير   ١إلى صندوق التعويضات خالل الفترة من       " متحصـالت مبيعات النفط   

 .٢٠٠٤ يونيو ٢٨حتى 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


