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The Regional Council for the Oil & Gas Affairs was established based on the “Oil & 
Gas Law of the Kurdistan Region – Iraq” (Law No. 22 – 2007) and mandated with:
   1. Formulating the general principles of petroleum policy, prospect planning and 

   3. Limiting production levels in the region consistent with the provisions of 

The Council is made up of:
• The Prime Minister, as President of the Council
• The Deputy Prime Minister, as Deputy President of the Council
• The Minister of Natural Resources, as member of the Council
• The Minister of Finance and Economy, as member of the Council
• The Minister of Planning, as member of the Council

In effect, considering the importance of the oil sector in Kurdistan’s economy, 
the Regional Council serves as the highest authority in regulating the sector and 
strategically supervises the works of the Ministry of National Resources (MNR), 
helping establish a system of checks and balances that encourages transparency 
and accountability. 
Concretely, this means that all major decisions related to the sector need to be 
reviewed and approved by the Regional Council prior to taking effect, ensuring 
greater oversight and a more collegial and audited decision-making process. 

The roles and responsibilities of both the Regional Council for the Oil & Gas Affairs 
and the Ministry of Natural Resources are clearly stipulated by law. While the 
Council is in charge of formulating the sector’s policies and approving contracts, 
the Ministry is responsible for the development of natural resources in the region 
under the supervision of the Council and in accordance with Kurdistan’s Oil & Gas 
Law (Law No. 22 of 2007), which entered into force on August 9th, 2007.  
The Ministry is the signatory to production-sharing agreements with companies 
willing to invest in the exploration of hydrocarbons and mineral resources in the 
Region. The Ministry is also the authority awarding licenses for transportation and 
storage infrastructure, hydrocarbons and minerals production operations as well as 
refining, petrochemicals and retail operations, subject to ratification by the RCOGA.
Said differently, the Council’s role is to provide oversight, to set the overall policies 
of the sector, and to approve key contracts, while the Ministry’s role is to execute 
and ensure the proper implementation of the established policies, to strengthen and 
develop the sector, and to sign all contracts and grant licenses.

1. What is the Regional Council for the Oil & Gas 
Affairs (RCOGA)?

2. How do the responsibilities of the Regional 
Council for the Oil & Gas Affairs (RCOGA) differ 
from those of the Ministry of Natural Resources?

Overview of 
KRG’s Oil 

Sector

   2. Approving petroleum contracts
field development, and any modifications to those principles, in the Region

Article 112 of the Federal Constitution
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As per Kurdistan’s Oil & Gas Law (Law No. 22 of 2007), ratified by Parliament, the 
Kurdistan Region follows the production-sharing contacts model to explore and 
develop its Oil & Gas sector, with the Law explicitly regulating the parameters of 
such contracts (Article 37 of the Law). The companies entering into these contracts 
share risks and rewards by incurring the cost of exploring oil and gas prospects 
which can only be recovered if reserves are found. Upon commercial production 
of oil and gas, certain numbers of barrels are allocated toward the cost recovery 
(Cost Oil), while the remaining production is shared between the KRG and the IOC 
contactor. An illustrative example of KRG’s production-sharing model can be found 
on MNR’s website: 
http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/new-psc.

Oil revenues represent sale proceeds from export sales adjusted for pipeline fee 
and terminal charges, payments made to oil producers pursuant to the provision of 
production-sharing contracts, and trucking cost to transport the crude oil from oil 
fields to pipeline unloading facility and to Turkey in the case of the Shaikhan oil field. 
Apart from export sales and IOC bonuses, oil revenues are derived from local sales 
and from sale of refined products.

8. What are “Production-Sharing Contacts” 
(PSCs) and how do they function?

9. How are oil revenues calculated? 

Oil in KRG is exported via two different channels:
• The Pipeline that goes into Turkey
• Trucks that carry the oil by land into Turkey

Once the oil reaches Turkey, it is then sold by the buyers to various clients around 
the world and shipped by sea. 

Swaps are a form of trade in which a portion of the Government’s share of oil is used 
for trading for products or product financing.
For example, to obtain sufficient diesel to supply the Region’s power plants, the 
Government, at times, swaps crude oil with domestic traders who truck fuel to 
topping plants and provide diesel and other products in return.
The advantage of Swaps is that it allows the Government to save on liquidity, 
helping it pay salaries and cover other expenditures, whether related to healthcare, 
education, electricity, or a number of other priorities. 

6. How is the KRG oil exported?

7. What are “Swaps”?
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The number of barrels of oil sold by KRG every period differs and is contingent on 
a number of elements, ranging from production output, storage level, and domestic 
consumption demand, to levels of operational use in the field, refining and re-
reprocessing losses, swaps, and sales contracts signed.
That said, a comprehensive review conducted by international auditing firm Deloitte 
denotes the barrels of oil exported during the reporting period (which is 6 months for 
the first report), either through the pipeline or by trucks. Please refer to Schedule-1 
of the Deloitte report. Average numbers of barrels exported and consumed can be 
derived by dividing reported barrels by the number of days during the reporting 
period.

After cutting the budget share of the Kurdistan Region by the federal government 
in February 2014, the Kurdistan Regional Government on 22/5/2014 decided to 
export and sell oil directly for the purpose of paying salaries and to enable the 
KRG to function and provide public services to the people of Kurdistan region. 
That decision made according to the  paragraph (Second) of article (Six) of the 
Kurdistan Parliament Act No. (5) for the year 2013 which ststes: (Kurdistan Regional 
Government must take the measures it deems fit in accordance with the provisions 
of this law in order to receive its financial rights, including the production, export and 
sale of crude oil and gas, in order to pay all the dues that the federal government 
refrain itself from paying, before the activation of this Act or after, and then inform 
the Parliament thereon).

Oil extracted in Kurdistan is exported and used for internal consumption. The latter 
includes “domestic use” (Kerosene/Liquefied Petroleum Gas); “industrial use” (Fuel 
Oil/Naphtha); and power plants (Diesel). 
In other words, oil produced in Kurdistan serves in part to power homes, businesses, 
factories, and cars, as well as to produce electricity, while a significant portion of 
it is sold internationally as a means of generating much-needed revenues for the 
Kurdistan Region.

4. How many barrels of oil are sold by KRG 
every month?

3. On which legal basis the Kurdistan Regional 
Government decided to export and sell the oil of 
the Kurdistan Region through the oil pipeline of 
the Kurdistan Region?

5. Is extracted oil only exported or is it also 
consumed internally?



The difference between the value of crude oil sold as stated by the Government 
and the cash received by the government from oil is due to the fact that there are 
other cost and revenue centers that need to be accounted for in computing the net 
amount received by the Kurdistan Regional Government from oil, including pipeline 
fees and terminal charges, payments made to oil producers according to existing 
PSC contracts, as well as trucking transportation costs. (Please refer to question 8 
for more details on how oil revenues are calculated).

11. Why is there a difference between the oil 
revenues stated by the Government and the 
total of exported barrels multiplied by the price 
per barrel?
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Revenues generated by oil are spent according to the annual budget set by the 
Kurdistan Regional Government, in a way to address the priorities and needs of 
constituents.
Low oil prices coupled with a large public sector has meant that oil revenues in 
recent years have entirely been used to pay the salaries of more than 1.2 million 
civil servants and Peshmerga fighters. The Government’s plan is to restructure and 
optimize the public sector, enhance non-oil revenues and allow them to finance 
salaries, and invest a considerable part of oil revenues in diversifying the economy 
and in reinforcing revenue-generating sectors such as agriculture, industry, and 
tourism.
Oil resources are finite and oil prices are volatile. Therefore only through efforts to 
reduce our financial reliance on oil could we truly achieve our goal of a sustainable 
Kurdistan.

12.  How are oil revenues spent?
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International Oil Companies (IOC) operating in Kurdistan greatly benefit the local 
economy on a number of levels, including:

• Oil Production:  IOCs are instrumental in helping explore and extract oil, whereby 
their technological know-how and expertise, global experience, and economies of 
scale and financial resources allow them to produce the oil at competitive prices 
and without forcing the Government to directly spend massive amounts on the 
tools and infrastructure needed to do so.

• Jobs: IOCs employ more than 4,500 employees in Kurdistan according to 
the latest audited figures, 63% of whom (or more than 2,800) are locals.  Local 
employees not only include skilled workers, but also high-ranked Executives, 
Senior Managers, and Functional Managers, among others. Moreover, as the 
Region’s production capacity grows, the workforce is also expanding. The 
Production Operations Training Board forecasts the production force alone to 
increase by 200 new positions for every 100,000 barrels per day of capacity 
added. 

• Transfer of Knowledge: IOCs play an essential part in transferring know-how 
and expertise onto local stakeholders, helping develop the Oil & Gas industry in 
Kurdistan and allowing the Region to build its own capacities. 

• Investments: IOCs invest considerable amounts in the Region, whether in 
building and operating the Oil & Gas infrastructure, in sourcing and procuring 
products and services locally, or in housing and covering many of the expenses 
of their thousands of employees. Such an ecosystem, in turn, greatly benefits the 
local economy, helping stimulate economic activity and create jobs across. 

• Taxes and CSR Payments: In addition to certain direct and indirect taxes, IOCs 
pay a 10% royalty and various Corporate Social Responsibility (CSR) payments 
to the Government. The CSR payments are largely used for the welfare and 
development of the local communities in which oil is extracted. An illustrative 
example of CSR payments can be found on MNR’s website: 

http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/new-psc

13. How are International Oil Companies 
operating in Kurdistan benefiting the local 
economy?

The price of oil is contingent on various elements that not only include the “supply 
and demand” equation and other geopolitical developments, but also the quality of 
the oil. 
In fact, the quality of the oil produced varies significantly from one country/area to the 
other, with the two most important quality characteristics being density and sulfur 
content. Density ranges from light to heavy, while sulfur content is characterized 
as sweet or sour. Crude oils that are light and sweet (low sulfur content) are usually 
priced higher than heavy sour crude oils, due in part to the fact that their processing 
is easier.
In the case of KRG, a considerable portion of its oil is heavy and sour, which partly 
explains why it is sold at a discounted price. Competitiveness is another reason, 
whereby the disagreement with Baghdad and the limited exporting routes has 
meant that KRG had to render its oil exports more competitive in order to sell its 
output and generate critical funds for the Region.

10. Why is the KRG oil sold at a lower price than 
that of the globally-set crude oil Brent price?



For years, figures related to the oil sector were regularly compiled, computed, and 
communicated by the KRG’s Ministry of Natural Resources. However, to further 
validate such figures, the Regional Council for the Oil & Gas Affairs commissioned 
international auditing firm Deloitte to independently carry out a review of key 
aspects of the sector, helping corroborate figures related to KRG’s oil production, 
export, consumption, and revenue, starting with the period extending from January 
1st 2017, to March 31st, 2017. 
The objective of bringing on board a company such as Deloitte was to ensure that 
all published figures are thoroughly checked and validated by an independent and 
credible entity void of any conflict of interest, and with the know-how, expertise, 
and reputation that can inspire trust among all stakeholders, be they local or 
international.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, commonly known as Deloitte, is one of the “big 
four” accounting firms and the largest professional services network in the world 
by revenue and number of professionals. With more than 244,400 professionals at 
member firms delivering services in audit, tax, consulting, financial advisory, risk 
advisory, and related services in more than 150 countries and territories, Deloitte is 
recognized around the world as a benchmark and an authority in its field.
The decision of the Regional Council for the Oil & Gas Affairs to commission Deloitte 
to review the Region’s Oil & Gas sector and to disclose its findings, therefore, stems 
from the Government’s commitment to transparency, its desire to reinforce public 
trust in the sector, and its efforts to reform and optimize its public finances. This, 
on top of it being a requirement according to Article 7 of the Kurdistan Oil and Gas 
Revenues Fund Law no. 2 of 2015, and which requires the Region’s oil and gas 
revenues to be audited.
The selection of Deloitte to carry out the review, meanwhile, was also made based 
on a diligent procurement and tendering process and pursuant to the Decision of the 
Council of Ministers Number 73 of 03/02/2016, whereby the “big four” international 
audit firms (Deloitte; PwC; EY; KPMG) were called upon to submit their technical and 
financial proposals, and which were consequently carefully reviewed and assessed, 
according to the international standards of the World Bank, in order to shortlist the 
chosen firm based on clear criteria and key performance indicators.

14. Are figures related to the oil sector 
reviewed and validated by an independent and 
credible entity?

15. Who is Deloitte and why was it chosen to 
carry out the review? 
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Review of 
KRG’s Oil 
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Export, 

Consuption  
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The Deloitte review is particularly important since it will provide, for the first time, 
official data related to the Region’s oil production, export, consumption, and 
revenue, validated by an independent, international firm, allowing to transparently 
provide citizens with monitored, unambiguous, and clearly-presented figures 
related to the Region’s largest source of revenue.
Yet transparency is simply a means to an end, in that the Government seeks 
to entrench a culture of accountability where constituents are called on to hold 
their Government accountable for the ways in which it manages public finances, 
helping establish a new social contract in which citizens have both rights and 
responsibilities.

Deloitte’s review of the KRG’s oil data for Q1 2017 comprised obtaining direct 
confirmations from all relevant stakeholders regarding the crude oil export, 
consumption and revenue data contained in Schedule 1 of the Report. Where 
required, Deloitte also obtained further supporting documentation and held 
meetings with the various stakeholders to verify the oil data. 
Deloitte corresponded directly with the various stakeholders to obtain and verify 
the information contained in Schedule 1, rather than directing all its requests 
through the RCOGA or the MNR. This helped ensure that all data could be 
independently verified.

The review process will directly benefit the citizens of Kurdistan by allowing them 
to be fully informed about the Government’s oil revenues, helping them hold their 
elected officials accountable as to ways in which such revenues are disbursed 
or invested, in line with the principles of democratic governance that Kurdistan 
aspires to uphold.
More so, the review process will allow citizens, who sometimes mistrust or are 
wary of their Government, to feel safe knowing that an independent, international 
professional services firm has reviewed and validated the figures, especially that 
the review is bound to send a positive signal to international investors, encouraging 
them to invest in the country’s oil and gas sector, and creating jobs and spurring 
economic growth along the way. 
The Deloitte review will also help set a precedent and a benchmark in the Region on 
the importance and need for proper auditing and verification, on top of exposing a 
large number of civil servants to the latest in international auditing and verification 
techniques, building their capacity and allowing them to transfer that know-how to 
others across the public and private sectors in KRG.

18. Why is the Deloitte review so important?

19. How will citizens of Kurdistan benefit 
from the review process and its outcome?The Deloitte review focused on KRG’s oil export, consumption, and revenues, with 

the first report covering the period from January 1st, 2017 to June 30th, 2017 (first 
half of 2017). The validated numbers based on the Deloitte review are provided in 
Schedule -1 of the report, which mainly covers the following areas:

Oil Export and Consumption
• Piped export of crude oil (bbls)
• Trucked export of crude oil (bbls)
• Crude oil delivered to refineries under refinery contract (bbls)
• Crude oil allocated to oil producers (bbls)
• Local sales and swaps (bbls)

Pipeline Export Sales Analyses
• Net oil lifted by the buyers (bbls)
• Gross value of crude oil sold (USD)
• Average price per barrel achieved ($/bbl)

Trucking Export Sale Analyses
• Net oil lifted by the buyers (bbls)
• Gross value of crude oil sold (USD)
• Average price per barrel achieved ($/bbl)

Financial Flows
• Change in buyer account balances excluding new advance payments (USD) 
• Interest and other charges from the buyers (USD)
• Payments made to oil producers on behalf of the KRG (USD)
• Payments made to third parties on behalf of the KRG (USD)
• Payment made to Kirkuk Governorate for oil lifted from Kirkuk (petrodollar 
payment) (USD)
• Payments made to the Ministry of Finance for oil security costs (USD)
• Payments to Dana Gas (USD)
• Net cash balance received by the KRG for current period sales (USD) 
• New advance payments made by buyers against future sales (USD)

It should be noted that currently Deloitte did not report on the KRG’s oil production data, pending 
the completion of a historical oil production reconciliation for 2014, 2015 and 2016. 

17. What are the main findings of the Deloitte 
review process?

16. How was the 2017 review of KRG’s oil data 
conducted by Deloitte? What procedures were 
put in place to ensure that the review process 
was conducted independently?
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As part of the contractual agreements with international auditors, including Deloitte, 
the RCOGA made sure to include the need to have teams from the Kurdistan 
Region Board of Supreme Audit (KRG–BSA) be involved in various upcoming audit 
and review projects, so as to enhance their skills in the Oil & Gas industry and get 
them familiar and trained with the modern audit tools and best practices.
Such exposure and on-the-ground experience will allow Kurdish audit personnel 
to carry the torch in more actively and professionally auditing Oil & Gas and other 
sectors across Government.
That said, relying on international auditing firms is a common practice adopted by 
most countries around the world, including the most developed ones that possess 
well developed and competent state audit functions.
The KRG-BSA is governed by Law No 2 of 2008, which established the institution 
and sets out its powers, responsibilities and the framework within which it works.  
Supreme audit institutions are the lead public sector audit organizations and among 
the key players in the public governance system. By ensuring that money is well 
spent, these audit institutions can contribute to national development and the fight 
to reduce poverty. The KRG-BSA provides overall guidance for maintaining a system 
of internal controls and conducts the external audits after the implementation of the 
budget.

24. Will Kurdish personnel conduct such reviews 
and audits of the Oil & Gas sector in the future, 
or will we continue to only rely on foreign 
entities such as Deloitte for such tasks?
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The Deloitte report, available in English, Kurdish, and Arabic, can be accessed and 
read on the website of the Kurdistan Regional Government: 
http://cabinet.gov.krd/ 

25. Where can the Deloitte report be accessed 
and read?

Apart from the currently on-going projects of independently-verifying production 
and oil revenues and IOC contract bonuses, the RCOGA is planning to implement a 
comprehensive audit plan of the Oil & Gas sector, and which will include:

1. Gap analyses of various processes in the Oil & Gas sector and an implementation  

2. Audit of costs and expenditures incurred by IOCs
3. Production and entitlements audits of individual fields
4. Audit of local sales and swaps
5. Audit of refinery products sales

23. What other audits is the RCOGA planning 
on conducting? 

The Deloitte review is certainly not a one-off initiative, whereby official and 
independently-verified figures related to the Oil & Gas sector will be regularly 
published, starting with the outcome of the review conducted by Deloitte for the 
third quarter of 2017, and which will be published once completed, separately or 
along with the 4th quarter. As mentioned, the first report from Deloitte covers a 6 
months period, however, in the future, the RCOGA may consider shortening the 
reporting period to a monthly or quarterly frequency, depending on what will be 
more efficient.
Moreover, Deloitte has been commissioned with reviewing and validating all figures 
related to past years, covering 2014, 2015, and 2016. 

The review of the Oil & Gas sector in Kurdistan was commissioned by the Council 
for the Oil & Gas Affairs, and which is the only authority in charge of dealing with the 
auditing firms. As such, the Ministry of Natural Resources did not and does not have 
any direct relationship with the auditing firms in this context, with the former treated 
independently as an important stakeholder.
The Council for the Oil & Gas Affairs encompasses multiple political parties and 
figures in Kurdistan, and therefore represents the interests of all constituents in the 
Region. The reports submitted by the auditing firms will be diligently reviewed by the 
Council and treated with the utmost attention, helping close any process gaps in a 
swift, professional, and transparent way.

IOC Bonus Evaluation and Reporting has been awarded to International Auditing firm 
EY.  The review will verify PSC Bonuses received by the Government, Government 
bonus entitlement, and spending of such bonuses. EY will report on the flow of 
revenue including observations regarding the use of the funds received.  The 
relevant stakeholders have been contacted by EY and information request letters 
have been sent to begin the review.

21. What role did the Ministry of Natural
Resources (MNR) have in this project?

22. Will IOC Bonuses received by the KRG
be audited?

20. Will a similar independent review be carried 
out in subsequent periods, or is the review a 
one-off initiative?
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action plan for the RCOGA



The Government is committed to the continuous development of the Region’s Oil 
& Gas sector, in a way to optimize its returns and to ensure that it operates in full 
transparency and at par with international best practices.
For this, and in addition to the audit and review process, the Government plans on 
carrying out a series of other reforms in the sector, and which includes reorganizing 
and empowering the following institutions:

• The Kurdistan Oil Trust Organization (KOTO), which will be in charge of managing 

• The Kurdistan Oil Marketing Organization (KOMO), which will be in charge of 

• The Exploration and Production Company (KEPCO), which will be in charge of 

Such reforms will ensure greater governance of the sector, all while dividing and 
allocating responsibilities according to particular functions/specialties and areas 
of expertise.

The Government of the Kurdistan Region is conscious about the dangers of overly 
relying on oil as its main source of revenue, which is why it is currently exhaustively 
reviewing and implementing a series of reforms across underserved revenue 
streams, including taxation, customs, and other Government-provided services. 
The Government is similarly rolling out a cross-sectorial reform agenda that will 
see it reform and develop a wide range of sectors, including banking and finance, 
energy and electricity, water and waste management, healthcare, and education. 
Moreover, the Government’s economic diversification plan will see it invest some 
of its oil revenues to strengthen other sectors, such as agriculture, industry, and 
tourism, and for which Kurdistan has a notable competitive edge. 
Beyond maximizing non-oil revenues, the Government also intends on optimizing its 
spending and cutting on inefficiencies, be it by strategically dealing with the inflated 
public sector, reducing corruption through the Biometrics registration and other 
initiatives, or minimizing bureaucracy and red tape by streamlining Government 
services and leveraging electronic tools.  

26. What are the Government’s future plans for 
the Oil & Gas sector? What does it intend to 
do to strengthen its capabilities and optimize 
its output?

27. What is the Government doing to 
minimize the Region’s economic and financial 
dependence on oil?
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تــدرك حكومــة إقليــم كوردســتان مخاطــر االعتــاد املفــرط عــى النفــط كمصــدر رئيــي للدخــل، 

ــاً مبراجعــة وتنفيــذ مجموعــة مــن اإلصالحــات عــى نطــاق واســع عــر  ولهــذا الســبب تقــوم حالي

عائــدات القطاعــات التــي مل تحــَظ باالهتــام املطلــوب، مبــا يف ذلــك الرضائــب والجــارك وغريهــا 

مــن الخدمــات املقدمــة مــن قبــل الحكومــة.

وتنفــذ الحكومــة كذلــك برنامجــاً إصالحياً شــامالً لعــدة قطاعات سيشــهد إصالحــات وتطويــر مجموعة 

واســعة مــن القطاعــات، مبــا يف ذلــك قطاعــات املصــارف والتمويــل والطاقــة والكهربــاء وإدارة 

امليــاه والنفايــات والرعايــة الصحيــة والتعليــم.

ــا  ــن عائداته ــاً م ــتثمر بعض ــة ستس ــادي للحكوم ــع االقتص ــة التنوي ــإن خط ــك، ف ــى ذل ــالوٍة ع وع

ــتان  ــك كوردس ــي متتل ــياحة، والت ــة والس ــة والصناع ــل الزراع ــرى مث ــات أخ ــز قطاع ــة لتعزي النفطي

ــة. ــية ملحوظ ــزة تنافس ــا مي فيه

ــا إىل  ــة أيض ــزم الحكوم ــة، تعت ــري النفطي ــرادات غ ــن اإلي ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أك ــة لتحقي باإلضاف

ــاع  ــع القط ــراتيجي م ــل االس ــالل التعام ــن خ ــواء م ــور، س ــه القص ــص أوج ــا وتقلي ــيد إنفاقه ترش

ــادرات،  ــن املب ــا م ــري وغريه ــف البيوم ــالل التعري ــن خ ــاد م ــن الفس ــد م ــم، أو الح ــام املتضخ الع

أو التقليــل مــن البريوقراطيــة والروتــن عــن طريــق تبســيط الخدمــات الحكوميــة واالســتفادة مــن 

األدوات اإللكرونيــة.

الحكومــة ملتزمــة بالتطويــر املســتمر لقطــاع النفــط والغــاز يف اإلقليــم، بهــدف تحســن عائداتــه 

وضــان الشــفافية الكاملــة يف عملــه، وفــق أفضــل املارســات الدوليــة.

ولهــذا الغــرض، باإلضافــة إىل عمليــة املراجعــة والتدقيــق، تعتــزم الحكومــة تنفيــذ سلســلة مــن 

اإلصالحــات األخــرى يف القطــاع، وتشــمل إعــادة تنظيــم ومتكــن املؤسســات التاليــة:

ــب  ــم حس ــة يف اإلقلي ــة والغازي ــدات النفطي ــتان للعائ ــدوق كوردس ــة إدارة صن ــكيل هيئ • تش

أحــكام املــادة ٤ مــن قانــون صنــدوق كوردســتان للعائــدات النفطيــة والغازيــة رقــم )٢( لســنة 

٢٠١٥ لغــرض تســجيل وتدقيــق إجــايل عائــدات النفــط والغــاز لإلقليــم إلدارة وضــان تحويلهــا 

لحســاب وزارة املاليــة واالقتصــاد، وتدقيــق حركــة جميــع عائــدات النفــط والغــاز، وضــان 

ــة. ــات املالي ــن العملي ــاح ع ــفافية واالفص الش

• تريــع مــروع قانــون رشكــة كوردســتان لتســويق النفــط )KOMO( الــذي متــت املصادقــة 

ــة  ــذه الرك ــوم ه ــي تق ــتان ل ــان كوردس ــل إىل برمل ــوزراء وأحي ــس ال ــل مجل ــن قب ــه م علي

ــة. ــروات الطبيعي ــن وزارة ال ــدالً م ــة ب ــات النفطي ــن العملي ــج م ــط النات ــويق النف بتس

• تأســيس رشكــة كوردســتان الستكشــاف وإنتــاج النفــط )KEPCO( للقيــام بإبــرام اتفاقيــة 

ــن وزارة  ــدالً م ــة ب ــات النفطي ــام بالعملي ــركات للقي ــن ال ــا م ــع غريه ــس م ــة والتناف الراك

الــروات الطبيعيــة.

ــيم  ــع تقس ــاع، م ــذا القط ــة يف ه ــن الحوكم ــر م ــدراً أك ــن ق ــات أن تضم ــذه اإلصالح ــأن ه ــن ش وم

ــرة. ــاالت الخ ــة ومج ــات معين ــف وتخصص ــاً لوظائ ــا وفق ــؤوليات وتوزيعه املس

٢7. ما الذي تفعله الحكومة من أجل تقليل االعتاد االقتصادي واملايل 

لالقليم عى النفط ألدىن حٍد ممكن؟

٢6. ما هي خطط الحكومة املستقبلية لقطاع النفط والغاز؟ ما الذي تنوي 

القيام به لتعزيز قدراتها وتحسن إنتاجها إىل أقىص حد؟

مستقبل قطاع 

النفط يف إقليم 

كوردستان
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ميكــن االطــالع عــى تقريــر ديلويــت، املتــاح باللغــات اإلنجليزيــة والكرديــة والعربيــة، وقراءتــه عــى 

/http://cabinet.gov.krd :املوقــع اإللكــروين لحكومــة إقليــم كوردســتان

٢٥ – كيف ميكن الوصول إىل تقرير ديلويت وقراءته؟

حــرص املجلــس اإلقليمــي لشــؤون النفــط والغــاز، يف اتفاقياتــه التعاقديــة مــع مدققــي 

الحســابات الدوليــن، مبــا يف ذلــك رشكــة ديلويــت، عــى رضورة إرشاك فــرق مــن ديــوان الرقابــة 

املاليــة يف إقليــم كوردســتان يف العديــد مــن مشــاريع التدقيــق واملراجعــة القادمــة، وتعزيــز 

ــق  ــى أدوات التدقي ــالع ع ــم لإلط ــة أمامه ــة الفرص ــاز، وإتاح ــط والغ ــاع النف ــم يف قط مهاراته

الحديثــة وأفضــل املارســات، والتــدرب عليهــا، وهــو مــا ســيمّكن موظفــي التدقيــق األكــراد مــن 

»تســلّم الشــعلة«، ومــن أن يتولــوا بأنفســهم يف املســتقبل مهــام ماثلــة، قيشــاركوا بفاعليــة 

أكــر يف تدقيــق قطــاع النفــط والغــاز وغــريه مــن القطاعــات عــر الحكومــة.

ــا  ــائعة اعتمدته ــة ش ــو مارس ــة ه ــة العاملي ــى رشكات املراجع ــاد ع ــإن االعت ــك، ف ــع ذل وم

ــف  ــك وظائ ــي متتل ــواً الت ــدان من ــر البل ــا أك ــامل، ومنه ــاء الع ــع أنح ــدان يف جمي ــم البل معظ

مراجعــة حكوميــة ممتــازة ومتقدمــة.

إن ديــوان الرقابــة املاليــة يف إقليــم كوردســتان أنشــئ وُحــِدَدت صالحياتــه وإطــار عملــه مبوجــب 

القانــون رقــم )٢( لســنة ٢٠٠8. ويُعتَــَر ديــوان الرقابــة املاليــة الهيئــة الرئيســية لتدقيــق القطــاع 

العــام ومــن بــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية يف نظــام الحوكمــة العامــة. ومــن خــالل ضانهــا 

إنفــاق األمــوال العامــة بشــكل جيــد، ميكــن لتلــك املؤسســات أن تســاهم يف التنميــة الوطنيــة 

ــام  ــه الع ــتان التوجي ــم كوردس ــة إقلي ــة يف حكوم ــوان الرقاب ــر دي ــر. ويوف ــة الفق ويف محارب

للحفــاظ عــى نظــام الضوابــط الداخليــة وإجــراء عمليــات املراجعــة الخارجيــة بعــد تنفيــذ امليزانية.

بحســب قانــون النفــط والغــاز يف إقليــم كوردســتان، تقــوم حكومــة اإلقليــم بتوقيــع عقــود 

ــا  ــط، ك ــات النف ــة ملبيع ــط باإلضاف ــة للنف ــركات املنتج ــن ال ــا، م ــاج لصالحه ــآت واإلنت املكاف

ــالوات(. ــا )الع ــق عليه ــي يطل ــون والت ــن القان ــادة ١ م ــن امل ــرة )3٠( م ــاء يف الفق ج

لقــد متــت ترســية عمليــة تقييــم مكافــآت رشكات النفــط العامليــة عــى رشكــة التدقيــق 

ــود  ــن عق ــة م ــا الحكوم ــت عليه ــي حصل ــالوات الت ــن الع ــق م ــم التحق ــوف يت ــة EY. وس العاملي

مشــاركة اإلنتــاج، واســتحقاقات املكافــأة الحكوميــة، وإنفــاق هــذه العــالوات. وســتقدم 

EY تقريــراً عــن تدفــق اإليــرادات يحتــوي عــى املالحظــات املتعلقــة باســتخدام األمــوال 

ــب  ــائل طل ــث رس ــم بع ــل EY وت ــن قب ــة م ــات املعني ــع الجه ــل م ــم التواص ــد ت ــتلمة. وق املس

ــذا  ــق به ــول التدقي ــراً ح ــة تقري ــدم الرك ــر أن تق ــن املنتظ ــة. وم ــدء املراجع ــات لب املعلوم

ــام. ــرأي الع ــدم لل ــك تق ــد ذل ــب، وبع ــتقبٍل قري ــي يف مس ــس اإلقليم ــأن للمجل الش

باإلضافــة للمشــاريع الجاريــة حاليــاً للتحقــق بشــكٍل مســتقل مــن مصاريــف اإلنتــاج وعائــدات 

ــط  ــؤون النف ــي لش ــس اإلقليم ــإن املجل ــة، ف ــط الدولي ــود رشكات النف ــآت عق ــط ومكاف النف

ــي  ــاز، والت ــط والغ ــاع النف ــابات لقط ــة الحس ــاملة ملراجع ــة ش ــذ خط ــط لتنفي ــاز يخط والغ

ســوف تشــمل مــا يــي:

١- تحليــل الفجــوات ملختلــف العمليــات يف قطــاع النفــط والغــاز وبلــورة وتنفيــذ خطــة عمــل 

للمجلــس اإلقليمــي لشــؤون النفــط والغــاز.

٢- مراجعة التكاليف والنفقات التي تكبدتها رشكات النفط الدولية.

3- عمليات مراجعة اإلنتاج واالستحقاقات لكل حقل نفط.

٤- تدقيق املبيعات املحلية واملبادالت.

٥- مراجعة مبيعات منتجات التكرير.

٢٤. هل سيقوم موظفون أكراد بإجراء عمليات التدقيق واملراجعة لقطاع 

النفط والغاز يف املستقبل، أم سنستمر يف االعتاد فقط عى رشكات 

أجنبية مثل ديلويت ملثل هذه املهام؟

٢٢. هل سيتم التدقيق يف املكافآت التي تتلقاها حكومة إقليم 

كوردستان من رشكات النفط الدولية؟

٢3. ما هي عمليات التدقيق التي ينوي املجلس اإلقليمي لشؤون 

النفط والغاز عى القيام بها كخطوة ثانية؟

متــت مراجعــة أرقــام قطــاع النفــط والغــاز بطلــب مبــارش مــن مجلــس شــؤون النفــط والغــاز، 

وهــو الســلطة الوحيــدة املســؤولة عــن التعامــل مــع رشكات التدقيــق. بفعــل هــذا، فــإن وزارة 

ــذا  ــابات يف ه ــة الحس ــع رشكات مراجع ــارشة م ــة مب ــا أي عالق ــن له ــة مل تك ــروات الطبيعي ال

الســياق، حيــث تــم التعامــل مــع الــوزارة بشــكل مســتقل باعتبارهــا جهــة معنيــة مهمــة.

ــتان،  ــددة يف كوردس ــية متع ــخصيات سياس ــاً وش ــاز أحزاب ــط والغ ــؤون النف ــس ش ــم مجل ويض

وبالتــايل ميثــل مصالــح جميــع مكونــات االقليــم. وســتتم مراجعــة التقاريــر املقدمــة مــن قبــل 

رشكات املراجعــة بعنايــة مــن قبــل املجلــس ويتــم التعامــل معهــا بأقــىص قــدر مــن االهتــام 

مــا يســاعد عــى ســد أي ثغــرات يف العمليــة بطريقــة رسيعــة ومهنيــة وشــفافة.

٢١. ما هو الدور الذي قامت به وزارة الروات الطبيعية يف هذا املروع؟
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مــن املؤكــد أن مراجعــة ديلويــت ليســت مبــادرة ملــرة واحــدة، حيــث ســيتم نــر األرقــام الرســمية 

ــي  ــة الت ــج املراجع ــن نتائ ــدءاً م ــتمر، ب ــكل مس ــاز بش ــط والغ ــاع النف ــة بقط ــتقلة املتعلق واملس

أجرتهــا رشكــة ديلويــت للفصــل الثالــث مــن عــام ٢٠١7، والتــي ســيتم نرهــا مــا إن يتــم اإلنتهــاء 

مــن إنجازهــا، عــى أن تُنــَر بشــكل منفصــل أو مــع مراجعــة الفصــل الرابــع مــن ســنة ٢٠١7. وكــا 

ــي  ــس اإلقليم ــري إن املجل ــهر، غ ــتة أش ــرة س ــاول ف ــت األول يتن ــر ديلوي ــإن تقري ــر، ف ــبق وذُكِ س

لشــؤون النفــط والغــاز قــد يلجــأ مســتقبالً إىل تقصــري الفــرة التــي ستشــملها التقاريــر املقبلــة 

لتكــون شــهرية أو فصليــة، ويتوقــف ذلــك عــى الصيغــة األكــر فاعليــة. 

وعــالوًة عــى ذلــك، تــم تكليــف ديلويــت مبراجعــة جميــع األرقــام املتعلقــة بالســنوات املاضيــة 

والتأكــد مــن صحتهــا، والتــي تغطــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١6.

ــأن  تفيــد عمليــة املراجعــة بشــكل مبــارش املواطنــن يف كوردســتان مــن خــالل الســاح لهــم ب

يكونــوا عــى علــم تــام باإليــرادات النفطيــة للحكومــة، ومســاعدتهم عــى مســاءلة املســؤولن 

املنتخبــن عــن الطــرق التــي يتــم بهــا رصف هــذه اإليــرادات أو اســتثارها، متاشــياً مــع مبــادئ 

الحكــم الدميقراطــي التــي يطمــح إقليــم كوردســتان إىل التمســك بهــا.

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن مــن شــأن عمليــة املراجعــة أن تُطَْمــن املواطنــن الذيــن قــد يشــككون 

أحيانــاً يف حكومتهــم، ومبعــث هــذا اإلطمئنــان أن رشكــة خدمــات مهنيــة عامليــة مســتقلة 

راجعــت األرقــام وتحققــت مــن صحتهــا. وتشــّكل هــذه املراجعــة أيضــاً إشــارة إيجابيــة للمســتثمرين 

الدوليــن، وعنــراً يشــجعهم عــى االســتثار يف قطــاع النفــط والغــاز يف اإلقليــم، ما يســاهم 

يف توفــري فــرص العمــل وتحفيــز النمــو االقتصــادي يف الوقــت عينــه.

وستســاعد مراجعــة ديلويــت أيضــاً عــى إرســاء ســابقة يف اإلقليــم تشــّكل معيــاراً يتعلــق بأهميــة 

ــة  ــي اإلدارة العام ــن موظف ــري م ــدد كب ــف ع ــة إىل تعري ــن، إضاف ــق صحيح ــة وتدقي ــر مراجع تواف

بأحــدث وســائل التدقيــق العامليــة ومراجعــة الحســابات، وبنــاء قدراتهــم يف هــذا املجــال، 

مــا يســمح لهــم بنقــل تلــك املكاســب إىل اآلخريــن يف القطاعــن العــام والخــاص يف إقليــم 

ــتان. كوردس

٢٠. هل ستجري مراجعة مستقلة ماثلة يف الفصول الالحقة، أم أن 

املراجعة مجرّد مبادرة ملرة واحدة؟

١9 مباذا سيستفيد مواطنو إقليم كوردستان من عملية املراجعة ونتائجها؟
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ركــزت مراجعــة ديلويــت عــى صــادرات النفــط يف كوردســتان واســتهالكها وإيراداتهــا للفــرة 

مــن ١ كانــون الثاين/ينايــر ٢٠١7 إىل 3٠ حزيران/يونيــو ٢٠١7 )النصــف األول مــن ٢٠١7(. وقــد أُدرَِجــت 

األرقــام املســتندة إىل املراجعــة والتــي تــم التحقــق مــن صحتهــا، ضمــَن الجــدول الرقــم ١ مــن 

تقريــر ديلويــت الــذي يشــمل املواضيــع اآلتيــة:

• النفط املصّدر واملستهلك 

• عدد براميل النفط الخام املصّدرة بخطوط األنابيب

• عدد براميل النفط الخام املصّدرة بالصهاريج 

• عدد براميل النفط الخام املسلّمة إىل مصايف التكرير مبوجب عقود التكرير 

• عدد براميل النفط الخام املخصصة ملنتجي النفط 

• عدد براميل النفط املخصصة للمبيعات املحلية واملقايضات

• تحليل مبيعات التصدير بواسطة خطوط األنابيب 

• عدد براميل النفط الصايف التي تحمل الُراة تكلفتها

• القيمة اإلجالية بالدوالر األمرييك للنفط الخام املباع 

• املتوسط املحَقق لسعر الرميل )بالدوالر األمرييك(

• تحليل مبيعات التصدير بواسطة الصهاريج

• عدد براميل النفط الصايف التي تحمل الُراة تكلفتها

• القيمة اإلجالية بالدوالر األمرييك للنفط الخام املباع 

• املتوسط املحَقق لسعر الرميل )بالدوالر األمرييك(

• التدفقات املالية

• التغري يف أرصدة حسابات املشرين )باستثناء املدفوعات املسبقة الجديدة( 

• الفائدة والرسوم األخرى من املشرين 

• املدفوعات املقدمة إىل منتجي النفط نيابة عن حكومة إقليم كوردستان 

• املدفوعات املقدمة إىل أطراف ثالثة نيابة عن حكومة إقليم كوردستان 

• املدفوعات إىل محافظة كركوك للنفط الذي تم رفعه من كركوك )دفع البرودوالر(

• دفعات لوزارة املالية لتغطية تكاليف أمن النفط

• املدفوعات إىل رشكة دانة غاز

• صــايف الرصيــد النقــدي الــذي تلقتــه حكومــة إقليــم كوردســتان عــن مبيعــات الفــرة التــي 

ــملها املراجعة  تش

• دفعات جديدة مقدمة من املشرين مقابل املبيعات املستقبلية

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف النصــف األول مــن عــام ٢٠١7، مل تقــدم رشكــة ديلويــت تقاريــر عــن 

بيانــات إنتــاج النفــط يف إقليــم كوردســتان، يف انتظــار االنتهــاء مــن التســوية يف املحاســبة 

ألرقــام انتــاج النفــط يف ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١6.

ملراجعــة ديلويــت أهميــة خاصــة حيــث ســتوفر للمــرة األوىل بيانــات رســمية متعلقــة بإنتــاج النفــط 

وتصديــره واســتهالكه وإيراداتــه يف اإلقليــم، تــم التحقــق مــن صحتهــا مــن قبــل رشكــة عامليــة 

مســتقلة، مــا يتيــح تزويــد املواطنــن بشــفافية بأرقــام مدققــة وواضحــة ال يشــوبها أي غمــوض 

يف مــا يتعلــق بأكــر مصــدر لإليــرادات يف اإلقليــم.

غــري إن الشــفافية مــا هــي إال وســيلة لتحقيــق الغايــة املتمثلــة يف ســعي الحكومــة إىل ترســيخ 

ــا  ــر به ــي تدي ــرق الت ــن الط ــم ع ــاءلة حكومته ــن مس ــن م ــن املواطن ــاءلة، ومتك ــة املس ثقاف

املاليــة العامــة، مــا يســاهم يف إرســاء عقــد اجتاعــي جديــد يتمتــع فيــه املواطنــون بالحقــوق 

والواجبــات.

١8. ملاذا تعتر مراجعة ديلويت ذات أهمية كبرية؟ ١7. ما هي أبرز النتائج التي َخلصت إليها مراجعة ديلويت؟
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١٤. هل تتم مراجعة األرقام املتعلقة بقطاع النفط والتحقق من صحتها من 

قبل هيئة مستقلة وذات مصداقية؟

مراجعة إنتاج النفط، 

التصدير، االستهالك، 

واإليرادات يف 

كوردستان

لســنوات، درجــت وزارة الــروات الطبيعيــة يف حكومــة إقليــم كوردســتان بانتظــام عــى جمــع األرقام 

املتعلقــة بقطــاع النفــط، واحتســابها، واإلعــالن عنهــا. ومــع ذلــك، وتوخيــاً لزيــادة التحقــق مــن صحــة 

هــذه األرقــام، كلــف املجلــس اإلقليمــي لشــؤون النفــط والغــاز رشكتــي املراجعــة الدوليــة الرائــدة 

ــم  ــث يف القس ــاع بحي ــية للقط ــب الرئيس ــتقلة للجوان ــة مس ــراء مراجع ــت )Deloitte( و )EY( إج ديلوي

ــتان،  ــم كوردس ــط إقلي ــدات نف ــتهالك عائ ــر واس ــاج وتصدي ــة بإنت ــام املتعلق ــق األرق ــم تدقي األول ت

بــدءاً مــن الفــرة املمتــدة مــن ١ كانــون الثاين/ينايــر ٢٠١7 إىل 3٠ حزيران/يونيــو ٢٠١7.

ــم  ــورة يت ــام املنش ــع األرق ــن أن جمي ــد م ــت، التأك ــل ديلوي ــة مث ــام رشك ــن انض ــدف م وكان اله

ــارب يف  ــّكل أي تض ــة، ال يش ــتقل وذي مصداقي ــان مس ــل كي ــن قب ــق م ــكل دقي ــا بش ــق منه التحق

املصالــح، ويتســم بالدرايــة والخــرة والســمعة التــي توحــي الثقــة لجميــع الجهــات املعنيــة، ســواء 

ــة. ــة أو دولي ــت محلي أكان

١٥. من هي ديلويت وملاذا اختريت لتنفيذ املراجعة؟

١6. ما هي الطريقة التي انتهجتها رشكة ديلويت ملراجعة البيانات النفطية 

لعام ٢٠١7 إلقليم كوردستان؟ وما هي اإلجراءات التي اتخذت لضان إجراء 

عملية املراجعة بشكل مستقل؟

ــم  ــروف باس ــدودة Deloitte Touche Tohmatsu Limited((، واملع ــو املح ــوش توهاتس ــت ت ديلوي

ــة يف  ــات مهني ــبكة خدم ــر ش ــرى« وأك ــع الك ــبة األرب ــن »رشكات املحاس ــدة م ــي واح ــت، ه ديلوي

ــن  ــن ٢٤٤,٤٠٠ م ــر م ــع أك ــا، إذ تجم ــن إليه ــن املنضوي ــدد اإلختصاصي ــرادات وع ــث اإلي ــن حي ــامل م الع

العاملــن يف الــركات التــي تقــدم الخدمــات يف مجــال التدقيــق والرضائــب واالستشــارات املاليــة 

ــن  ــة. م ــة ومنطق ــن ١٥٠ دول ــر م ــة يف أك ــات ذات الصل ــر والخدم ــة باملخاط ــارات املتعلق واالستش

ــا، يُنظــر إىل ديلويــت يف جميــع أنحــاء العــامل عــى أنهــا معيــار ومرجعيــة يف مجالهــا. هن

ــة  ــت مراجع ــة ديلوي ــف رشك ــاز بتكلي ــط والغ ــؤون النف ــي لش ــس اإلقليم ــرار املجل ــإن ق ــك ف ولذل

قطــاع النفــط والغــاز يف اإلقليــم واإلفصــاح عــن نتائــج هــذه املراجعــة، ينبــع مــن التــزام الحكومــة 

بالشــفافية ورغبتهــا يف تعزيــز ثقــة املواطنــن يف القطــاع، وجهودهــا الراميــة إىل إصــالح 

وتحســن مواردهــا املاليــة العامــة. وذلــك باإلضافــة الشــراط املــادة 7 مــن قانــون عائــدات 

ــاز يف  ــط والغ ــرادات النف ــة إي ــب مراجع ــذي يتطل ــام ٢٠١٥، ال ــم ٢ لع ــاز رق ــط والغ ــتان للنف كوردس

ــم. االقلي

تــم اختيــار رشكــة ديلويــت إلجــراء عمليــة املراجعــة نتيجــة فوزهــا باملناقصــة التــي نُِظَمــت وتنفيــذاً 

ــت رشكات  ــة، قدم ــب الحكوم ــى طل ــاًء ع ــخ ٢٠١6/٠٢/٠3. وبن ــم 73 بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل لق

ــة،  ــة واملالي ــا التقني ــرى« )Deloitte; PwC; EY; KPMG( عروضه ــع الك ــق »األرب ــبة والتدقي املحاس

والتــي تــم درســها بعنايــة وتقييمهــا، وفقــاً ملعايــري البنــك الــدويل، مــن أجــل اختيــار رشكــة وفقــاُ 

ــية. ــؤرشات األداء الرئيس ــة وم ــري واضح ملعاي

شــملت مراجعــة ديلويــت للبيانــات النفطيــة لحكومــة إقليــم كوردســتان يف النصــف األول مــن عــام 

٢٠١7 الحصــول عــى تأكيــدات مبــارشة مــن الجهــات املعنيــة يف مــا يتعلــق بتصديــر النفــط الخــام 

ــتحصلت  ــاء، اس ــد االقتض ــر. وعن ــن التقري ــدول ١ م ــواردة يف الج ــرادات ال ــات اإلي ــتهالكه وبيان واس

ديلويــت أيضــاً عــى مزيــد مــن الوثائــق الداعمــة وعقــدت اجتاعــات مــع مختلــف الجهــات املعنيــة 

للتحقــق مــن بيانــات النفــط.

وقــد أجــرت ديلويــت مقابــالت مــع مختلــف الجهــات املعنيــة للحصــول عــى املعلومــات الــواردة يف 

الجــدول ١ والتحقــق منهــا، بــدالً مــن توجيــه جميــع طلباتهــا مــن خــالل املجلــس االقليمــي أو وزارة 

الــروات الطبيعيــة. وقــد ســاعد ذلــك عــى التحقــق مــن صحــة جميــع البيانــات بشــكل مســتقل.
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يعــزى الفــرق بــن قيمــة النفــط الخــام املبــاع التــي أعلنتهــا الحكومــة واملبالــغ النقديــة التــي 

ــابها يف  ــي احتس ــرادات ينبغ ــف واإلي ــرى للتكالي ــارص أخ ــود عن ــط، إىل وج ــل النف ــا مقاب تلقته

حســاب املبلــغ الصــايف الــذي تلقتــه حكومــة إقليــم كوردســتان لقــاء مبيعاتهــا النفطيــة، ومنهــا 

ــاً  ــط وفق ــي النف ــة ملنتج ــات املقدم ــتودع، واملدفوع ــوم املس ــب ورس ــوط األنابي ــوم خط رس

لعقــود مشــاركة اإلنتــاج، فضــالً عــن تكاليــف النقــل بالصهاريــج. )يرجــى الرجــوع إىل الســؤال رقــم 8 

ملزيــد مــن التفاصيــل حــول كيفيــة احتســاب عائــدات النفــط(.

يتوقــف ســعر النفــط عــى عنــارص مختلفــة ال تشــمل فقــط معادلــة »العــرض والطلــب« وغريهــا مــن 

التطــورات الجيوسياســية األخــرى، بــل تشــمل أيضــاً جــودة النفط.

ــرى،  ــة إىل أخ ــد / منطق ــن بل ــرياً م ــاً كب ــف اختالف ــج تختل ــط املنت ــة النف ــإن نوعي ــع، ف ويف الواق

حيــث أن أهــم ســات النوعيــة هــا الكثافــة ومحتــوى الكريــت. وتــراوح الكثافــة مــن الخفيــف 

ــعر  ــون س ــا يك ــادة م ــاً. وع ــواً أو حمضي ــه حل ــت بكون ــوى الكري ــز محت ــن يتمي ــل، يف ح إىل الثقي

املنتجــات النفطيــة الخفيفــة )ذات محتــوى الكريــت املنخفــض( أعــى مــن ســعر املنتجــات 

ــاً إىل أن  النفطيــة الثقيلــة التــي تحتــوي كميــة أكــر مــن الشــوائب الحمضيــة، ويرجــع ذلــك جزئي

ــهل. ــا أس ــا وتنقيته معالجته

ــاً  ــر جزئي ــا يف ــي، م ــل وحم ــا ثقي ــن نفطه ــرياً م ــزءاً كب ــإن ج ــتان، ف ــم كوردس ــة إقلي ويف حال

ســبب بيعهــا بســعر مخّفــض. كــا أن التنافــس هــو ســبب آخــر، حيــث أن الخــالف مــع حكومــة بغــداد 

وطــرق التصديــر املحــدودة أوجــب عــى حكومــة إقليــم كوردســتان َجْعــَل صادراتهــا النفطيــة أكــر 

تنافســية مــن أجــل بيــع إنتاجهــا وتحقيــق اإليــرادات البالغــة األهميــة لإلقليــم.

تتمثــل عائــدات النفــط يف عائــدات مبيعــات التصديــر بعــد أن تُحســم منهــا رســوم خطــوط األنابيــب 

ورســوم املســتودع، واملدفوعــات املقدمــة إىل منتجــي النفــط وفقــاً لعقــود مشــاركة اإلنتــاج، 

ــوط  ــغ خط ــق تفري ــط إىل مرف ــول النف ــن حق ــام م ــط الخ ــل النف ــج لنق ــل بالصهاري ــف النق وتكالي

ــآت  ــر ومكاف ــات التصدي ــب مبيع ــي. وإىل جان ــيخان النفط ــل ش ــة حق ــا يف حال ــب، وإىل تركي األنابي

رشكات النفــط الدوليــة، فــإن اإليــرادات النفطيــة تنبــع مــن املبيعــات املحليــة ومــن بيــع املنتجــات 

املكــررة.

9. كيف يتم احتساب عائدات النفط؟

١١. ملاذا يوجد فرق بن عائدات النفط التي أعلنتها الحكومة ومجموع 

الراميل املصدرة مرضوباً بسعر الرميل؟

١٠. ملاذا يباع نفط إقليم كوردستان بسعر أقل من السعر املحدد عاملياً 

لرميل نفط »برنت الخام«؟

٥

ــة  ــا حكوم ــي تعتمده ــنوية الت ــة الس ــاً للميزاني ــط وفق ــن النف ــة م ــرادات املحقق ــاق اإلي ــم إنف يت

ــم. ــق أولوياته ــن ولتحقي ــات املواطن ــة احتياج ــتَخَدم لتلبي ــث تُس ــتان، بحي ــم كوردس إقلي

وبســبب انخفــاض أســعار النفــط مقرونــاُ بالحجــم الكبــري للقطــاع العــام، اســتخدمت إيــرادات 

النفــط يف الســنوات األخــرية كليــاً لدفــع رواتــب أكــر مــن ١.٢ مليــون مــن موظفــي اإلدارة العامــة 

ومقاتــي البيشــمركَة وقــوات األمــن الداخليــة وعوائــل الشــهداء واملؤنفلــن واملتقاعديــن 

واملســتفيدين مــن الرعايــة االجتاعيــة. وتتمثــل خطــة الحكومــة يف إعــادة هيكلــة القطــاع 

العــام وزيــادة فاعليتــه، وتعزيــز اإليــرادات غــري النفطيــة بحيــث تغطــي تكلفــة الرواتــب، عــى أن 

يتــم اســتخدام جــزء كبــري مــن عائــدات النفــط يف تنويــع االقتصــاد ويف تعزيــز القطاعــات املــدرة 

ــياحة. ــة والس ــة والصناع ــل الزراع ــل مث للدخ

ونظــراً إىل أن املــوارد النفطيــة محــدودة وأســعار النفــط متقلبــة، فــإن الجهــود املبذولــة للحــد 

مــن اعتادنــا املــايل عــى النفــط هــي الطريقــة الوحيــدة التــي تتيــح لنــا تحقيــق هدفنــا األهــم 

املتمثــل يف اســتدامة اقليــم كوردســتان.

ــدة  ــى ع ــي وع ــاد املح ــرياً االقتص ــاعد كث ــتان تس ــة يف كوردس ــة العامل ــط الدولي إن رشكات النف

ــا: ــتويات، منه مس

ــن  ــب ع ــى التنقي ــاعدة ع ــياً يف املس ــة دوراً أساس ــط الدولي ــب رشكات النف ــط: تلع ــاج النف • إنت

ــة  ــا العاملي ــة وتجربته ــا التكنولوجي ــعة ومهاراته ــا الواس ــث أن خرته ــتخراجه، بحي ــط واس النف

ــن  ــية، م ــعار تنافس ــط بأس ــاج النف ــا إنت ــح له ــعة، تتي ــة الواس ــة واإلقتصادي ــا املالي وقدراته

دون أن تكــون حكومــة اإلقليــم مضطــرة إىل إنفــاق مبالــغ ضخمــة بشــكل مبــارش عــى األدوات 

ــدف. ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــة الالزم ــة التحتي والبني

• توفــري فــرص العمــل: تســتعن رشكات النفــط الدوليــة بأكــر مــن ٤,٥٠٠ موظــف يف كوردســتان 

ــن. وال  ــكان املحلي ــن الس ــن ٢,8٠٠( م ــر م ــم )أو أك ــة، 63٪ منه ــام املدقق ــدث األرق ــاً ألح وفق

ــؤولون  ــا مس ــم أيض ــل بينه ــب، ب ــرة فحس ــال امله ــى الع ــون ع ــون املحلي ــر املوظف يقت

ــتؤدي  ــك، س ــى ذل ــالوٍة ع ــون. وع ــرون عمالني ــتوى ومدي ــو املس ــرون رفيع ــون ومدي تنفيذي

زيــادة القــدرة اإلنتاجيــة لالقليــم، إىل زيــادة الحاجــة إىل األيــدي العاملــة. ويتوقــع املجلــس 

التدريبــي لعمليــات اإلنتــاج زيــادة القــوى العاملــة يف مجــال اإلنتــاج وحــده بواقــع ٢٠٠ وظيفــة 

جديــدة لــكل ١٠٠ ألــف برميــل إضــايف يوميــاً.

ــرة إىل  ــة والخ ــل املعرف ــياً يف نق ــة دوراً أساس ــط الدولي ــب رشكات النف ــة: تلع ــل املعرف • نق

ــتان  ــاز يف كوردس ــط والغ ــة النف ــر صناع ــاعدة يف تطوي ــة، واملس ــة املعني ــات املحلي الجه

ــة. ــه الخاص ــاء قدرات ــن بن ــم م ــن االقلي ومتك

ــاء  ــواًء يف بن ــم، س ــرية يف االقلي ــغ كب ــة مبال ــط العاملي ــتثمر رشكات النف ــتثارات: تس • االس

ــة أو يف  ــات املحلي ــات واملنتج ــاج الخدم ــاز، أو يف إنت ــط والغ ــة للنف ــة التحتي ــغيل البني وتش

ــاد  ــرياً االقتص ــد كث ــا تفي ــة بدوره ــذه املنظوم ــن. وه ــات آالف املوظف ــة نفق ــكن وتغطي الس

ــل. ــرص العم ــري ف ــادي وتوف ــاط االقتص ــز النش ــى تحفي ــاعد ع ــا يس ــي، م املح

• الرضائــب ومســاهات املســؤولية االجتاعيــة للــركات: باإلضافــة إىل بعــض الرضائــب 

ــاهات  ــبة ١٠٪ ومس ــوماً بنس ــة رس ــط العاملي ــع رشكات النف ــارشة، تدف ــري املب ــارشة وغ املب

مختلفــة للمســؤولية االجتاعيــة إىل الحكومــة. وتســتخدم مدفوعات ومســاهات املســؤولية 

االجتاعيــة للــركات إىل حــٍد كبــري مــن أجــل رفاهيــة وتنميــة املجتمعــات املحليــة التــي يتــم 

ــا. ــط فيه ــتخراج النف اس

وميكــن االطــالع عــى مثــال توضيحــي ملســاهات املســؤولية االجتاعيــة للــركات عــى موقــع 

اإلنرنــت التــايل التابــع لــوزارة الــروات الطبيعيــة:

http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/new-psc 

١٢. كيف تعزز رشكات النفط الدولية العاملة يف إقليم كوردستان 

االقتصاد املحي؟

١٢. كيف تُنَفق عائدات النفط؟
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ــمل  ــي. ويش ــتهالك الداخ ــتخدامه لالس ــم اس ــا يت ــتان وأيض ــتخرج يف كوردس ــط املس ر النف ــدَّ يُص

»االســتخدام  املســال(،  البــرويل  الغــاز   / )الكريوســن  املحــي«  »االســتخدام  األخــري  هــذا 

ــزل(. ــاء )دي ــد الكهرب ــات تولي ــا(؛ ومحط ــود / النافت ــت الوق ــي« )زي الصناع

ــج يف كوردســتان يُســتَخَدم لتوفــري الطاقــة للمنــازل  وبعبــارة أخــرى، فــإن جــزءاً مــن النفــط املُنتَ

ــاع  ــه يب ــرياً من ــزءاً كب ــن أن ج ــاء، يف ح ــاج الكهرب ــك إلنت ــيارات، وكذل ــع والس ــركات واملصان وال

ــب  ــع روات ــًة يف دف ــتان خاص ــم كوردس ــا إقلي ــاج إليه ــي يحت ــرادات الت ــد اإلي ــيلة لتولي ــاً كوس دولي

ــذ  ــة من ــن املوازن ــتان م ــم كوردس ــة إقلي ــع حص ــة بقط ــة املركزي ــام الحكوم ــد قي ــن بع املوظف

ــباط ٢٠١٤. ــهر ش ش

ــك  ــف ذل ــرة، ويتوق ــتان كل ف ــم كوردس ــة إقلي ــا حكوم ــي تبيعه ــط الت ــل النف ــدد برامي ــاوت ع يتف

عــى عــدد مــن العنــارص، بــدءاً مــن الكميــات املنتََجــة، وتِلــك املخزَّنَــة، وحجــم الطلــب عــى 

ــَدرَة  ــات املُه ــول، والكمي ــغيي يف الحق ــتخدام التش ــتويات االس ــي، إىل مس ــتهالك املح االس

ــة. ــع املوقع ــود البي ــات وعق ــة إىل املقايض ــة، إضاف ــادة املعالج ــر وإع ــات التكري ــالل عملي خ

ــة براميــل  يف ضــوء ذلــك، تُظهــر مراجعــة شــاملة أجرتهــا رشكــة التدقيــق الدوليــة ديلويــت، كميّ

النفــط التــي تــم تصديرهــا يف الفــرة التــي يتناولهــا تقريرهــا األول، وهــي ســتة أشــهر، 

ــت بواســطة الشــاحنات  ســواء تلــك التــي تــم تصديرهــا مــن خــالل خــط األنابيــب أو تلــك التــي نُِقلَ

والصهاريــج. الرجــاء مراجعــة الجــدول الرقــم ١ يف تقريــر ديلويــت، حيــث إن متوســطات عــدد 

الراميــل التــي تــم تصديرهــا أو اســتهالكها ميكــن اســتخالصها عــن طريــق قســمة أعــداد الراميــل 

ــر. ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الف ــام خ ــدد األي ــر بع ــورة يف التقري املذك

ــة يف  ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــرار م ــة بق ــة اإلتحادي ــن امليزاني ــتان م ــم كردس ــة اقلي ــع حص ــد قط بع

ــن  ــط م ــع النف ــر و بي ــخ ٢٠١٤/٥/٢٢ تصدي ــتان بتاري ــم كردس ــة اقلي ــررت حكوم ــباط ٢٠١٤، ق ــهر ش ش

االقليــم مبــارشة لتامــن رواتــب منتســبي و موظفــي االقليــم و تقديــم الخدمــات العامــة وتاديــة 

ــة(  ــادة )السادس ــن امل ــة( م ــرة )الثاني ــوء الفق ــى ض ــك ع ــم، وذل ــي االقلي ــاه مواطن ــا تج واجباته

مــن قانــون برملــان كردســتان رقــم )٥( لســنة ٢٠١3 الخــاص بتحديــد وإســتحصال املســتحقات املاليــة 

مــن اإليــرادات اإلتحاديــة إلقليــم كردســتان-العراق، حيــث جــاء فيــه: )عــى حكومــة اإلقليــم اتخــاذ 

ــا  ــة مب ــه املالي ــتحصال حقوق ــون الس ــذا القان ــكام ه ــب اح ــراءات مبوج ــن اإلج ــباً م ــراه مناس ــا ت م

فيهــا انتــاج وتصديــر وبيــع النفــط الخــام والغــاز لتغطيــة كل املســتحقات التــي متتنــع الحكومــة 

اإلتحاديــة عــن اداءهــا، ســواء كان  قبــل نفــاذ هــذا القانــون او بعــده واعــالم الرملــان بذلــك(.

ٌر فقط، أم إن قساً منه يُستهلَك داخلياً أيضاً؟ ٥. هل إن النفَط املُستَخَرج يَُصدَّ

٤. ما عدُد براميل النفط التي تبيعها حكومة إقليم كوردستان كل شهر؟

3. عى اي اساس قانوين قررت حكومة إقليم كردستان تصدير وبيع نفط 

6. كيف يتم تصدير النفط من إقليم كوردستان؟اقليم كردستان عن طريق انبوب نفط اقليم كردستان؟

تبعــاً للقســم العــارش لقانــون النفــط والغــاز إلقليــم كوردســتان - العــراق )القانــون الرقم ٢٢ لســنة 

ــتان  ــم کوردس ــة إقلي ــع حكوم ــراق، تتب ــتان – الع ــي لكوردس ــس الوطن ــه املجل ــذي رشّع ٢٠٠7( ال

منــوذج عقــود مشــارکة اإلنتــاج يف عمليــات التنقيــب وتطويــر قطــاع النفــط والغــاز يف اإلقليــم، 

ــة  ــل التنظيمي ــى كل التفاصي ــًة ع ــّص رصاح ــن، ن ــابعة والثالث ــه الس ــون، يف مادت ــاً أن القان عل

املتعلقــة بهــذه العقــود. وتتقاســم الــركات التــي تدخــل يف هــذه العقــود املخاطــر واملنافــع، 

ــل تكاليــف التنقيــب عــن النفــط والغــاز، وال تســردُّ نفقاتهــا إال يف حــال تــم العثــور عــى  إذ تتحَم

مخــزون يف الحقــول املستكشــفة وتحديــداً عنــد القيــام بإنتــاج ٥٠٠٠ برميــل نفــط يوميــاً عــى األقــل 

ملــدة ١٢ شــهر. وبعكــس ذلــك، ســتتحمل الركــة مســؤولية التكاليــف وال تتحمــل حكومــة إقليــم 

ــؤولية. ــتان أي مس كوردس

عنــد اإلنتــاج التجــاري للنفــط والغــاز، يَُخَصــُص عــدد معــن مــن الراميــل الســرداد التكاليــف )نفــط 

التكلفــة( يف حــن يتــم تقاســم اإلنتــاج املتبقــي بــن حكومــة إقليــم كوردســتان ورشكات النفــط 

ــاج يف  ــاركة اإلنت ــوذج مش ــي لنم ــال توضيح ــى مث ــالع ع ــن االط ــدة )IOC(. وميك ــة املتعِه الدولي

ــة: ــروات الطبيعي ــوزارة ال ــع ل ــت التاب ــع اإلنرن ــالل موق ــن خ ــتان م ــم كوردس ــة إقلي حكوم

http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/new-psc 

املقايضــات هــي شــكل مــن أشــكال التجــارة يُســتخَدم فيــه جــزء مــن حصــة الحكومــة مــن النفــط 

ــِه مبنتجــات أخــرى يحتــاج إليهــا اإلقليــم، أو لتمويــل رشاء هــذه املنتجــات.  لِمباَدلَِت

عــى ســبيل املثــال، للحصــول عــى مــا يكفــي مــن وقــود الديــزل لتغذيــة محطــات توليــد الكهربــاء 

ــل  ــن يف مقاب ــار املحلي ــع التج ــام م ــط الخ ــة النف ــاً مبقايض ــة أحيان ــوم الحكوم ــم، تق يف االقلي

تزويدهــم معامــل الكهربــاء بوقــود الديــزل أو توفــري منتجــات أخــرى. 

وتتمثــل ميــزة املقايضــة يف أنهــا تتيــح للحكومــة التوفــري يف الســيولة، مــا ميّكُنهــا مــن دفــع 

الرواتــب وتغطيــة النفقــات األخــرى، ســواء أكانــت تتعلــق بالرعايــة الصحيــة أو التعليــم أو الكهربــاء 

أو بعــدد مــن األولويــات األخــرى.

يتم تصدير نفط إقليم كوردستان عر وسيلتن مختلفتن:

• خط األنابيب املمتّد من اإلقليم وإىل تركيا

• الصهاريج التي تحمل النفط عن طريق الر إىل تركيا

عنــد وصــول النفــط إىل تركيــا، يبيعــه املشــرون بدورهــم إىل مختلــف الزبائــن مــن جميــع أنحــاء 

العــامل حيــث يتــم شــحنه بحــراً. 

8. ما هي »عقود مشاركة اإلنتاج« )PSCs( وكيف تعمل؟

7. ما هي »املقايضات«)Swaps( ؟



٢

١. ما هو املجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز )RCOGA(؟

ينــص القانــون بوضــوح عــى أدوار ومســؤوليات كل مــن املجلــس اإلقليمــي لشــؤون النفــط 

والغــاز ووزارة الــروات الطبيعيــة. ففــي حــن يتــوىل املجلــس وضــع املبــادئ العامــة للسياســة 

النفطيــة واملوافقــة عــى العقــود، بحســب املــادة رقــم )٥( مــن القانــون، فــإن الــوزارة مســؤولة 

ــن  ــم )6-9( م ــواد رق ــن امل ــع م ــم الراب ــب القس ــم، حس ــة يف اإلقلي ــوارد الطبيعي ــة امل ــن تنمي ع

ــطس ٢٠٠7. ــذ يف 9 أغس ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــنة ٢٠٠7 ال ــم ٢٢ لس ــاز رق ــط والغ ــون النف قان

ــتثار  ــة يف االس ــركات الراغب ــع ال ــاج م ــارك اإلنت ــات تش ــى اتفاقي ــع ع ــي توق ــي الت ــوزارة ه ال

ــح  ــا مبن ــوزارة أيض ــوم ال ــا تق ــم. ك ــة يف اإلقلي ــة واملعدني ــوارد الهيدروكربوني ــن امل ــب ع للتنقي

ــادن  ــة واملع ــواد الهيدروكربوني ــاج امل ــات إنت ــن وعملي ــل والتخزي ــة للنق ــة التحتي ــص البني تراخي

ــن  ــا م ــاً بالتصديــق عليه ــة، رهن ــات وعمليــات البيــع بالتجزئ ــر والبروكياوي وكذلــك عمليــات التكري

ــي. ــس اإلقليم ــل املجل قب

مبعنــى آخــر، إن دور املجلــس يتمثــل يف توفــري الرقابــة ووضــع السياســات العامــة للقطــاع 

ــررة  ــات املق ــذ السياس ــو تنفي ــوزارة ه ــن أن دور ال ــية يف ح ــود الرئيس ــى العق ــة ع واملوافق

وضــان التطبيــق الســليم لهــا وتعزيــز القطــاع وتطويــره، وتوقيــع جميــع العقــود ومنــح الراخيص.

تــم إنشــاء املجلــس اإلقليمــي لشــؤون النفــط والغــاز عــى أســاس »قانــون النفــط والغــاز يف 

إقليــم كوردســتان -العــراق« )القانــون رقــم ٢٢ - ٢٠٠7(، وقــد أنيطَــت بــه الصالحيــات اآلتيــة: 

ا. وضــع املبــادىء العامــة للسياســة النفطيــة وخطــط التنقيــب وتطويــر الحقــول وتعديالتهــا 

يف االقليــم.

ب. املوافقة عى العقود الخاصة بالعمليات النفطية.

ــتور  ــن الدس ــادة )١١٢( م ــن امل ــاً م ــرة ثاني ــع الفق ــجم م ــا ينس ــاج مب ــتوى اإلنت ــد مس ج. تحدي

االتحــادي.

يتكون املجلس اإلقليمي من:

•  رئيس مجلس الوزراء، رئيساً للمجلس

•  نائب رئيس مجلس الوزراء، نائباً لرئيس املجلس

•  وزير الروات الطبيعية، عضواً يف املجلس

•  وزير املالية واالقتصاد، عضواً يف املجلس

•  وزير التخطيط، عضواً يف املجلس

يف الواقــع، بالنظــر إىل أهميــة قطــاع النفــط يف اقتصــاد كوردســتان، فــإن املجلــس اإلقليمــي 

ــال  ــى أع ــراتيجي ع ــوىل اإلرشاف االس ــاع ويت ــم القط ــال تنظي ــلطة يف مج ــى س ــَر أع يُعتَ

وزارة الــروات الطبيعيــة، ويســاعد يف َوْضــع نظــام ضوابــط وتوازنــات، يكفــل تشــجيع الشــفافية 

ــاءلة. واملس

ــا  ــب أن يراجعه ــاع يج ــذا القط ــة به ــية املتعلق ــرارات الرئيس ــع الق ــاً أن جمي ــي عملي ــذا يعن وه

ويوافــق عليهــا املجلــس اإلقليمــي قبــل أن تصبــح نافــذة، لضــان قــدر أكــر مــن الرقابــة، ولَِجْعــِل 

آليــة اتخــاذ القــرارات جاعيــة وخاضعــة للتدقيــق.

٢. ما هي أوجه اإلختالف بن مسؤوليات املجلس اإلقليمي لشؤون النفط 

والغاز )RCOGA( ومسؤوليات وزارة الروات الطبيعية؟

نظرة عامة عى قطاع 

النفط يف إقليم 

كوردستان - العراق


