
مبادرة الشفافیة 
للصناعات االستخراجیة 

)IEITI(في العراق

٢٠١١تقریر 

٢٠١٣كانون االول ٣٠



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٢صفحة

جدول المحتویات

٣ الملخص التنفیذي

٦ المصطلحات واالختصارات

٩ مقدمــــة- الفصل األول 

١٣ عملیة بیع النفط-الفصل الثاني 

٢٤ التراخیصجولة -نشاطات حقول االستخراجتطویر -الفصل الثالث 

٢٨ اجراءات المطابقة-الفصل الرابع 

٣٢ مطابقة البیانات الواردة- الفصل الخامس 

٧١ صناعة التعدین في العراق-الفصل السادس 

٧٨ سوق سومودراسة–الفصل السابع 

٨١ الدروس المستفادة من ھذه المطابقة-الفصل الثامن 

٨٤ المطابقةالمؤسسات والجھات المشاركة في عملیة-١ملحق رقم 

٨٦ تعلیمات تعبئة النماذج-٢ملحق رقم 

٨٩ نماذج طلب المعلومات-٣ملحق رقم 

١٤٢ ٢٠١١قائمة عائدات مبیعات النفط الصادر حسب صندوق تنمیة العراق لعام  -٤ملحق رقم 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٣صفحة

تنفیذيالملخص ال



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤صفحة

تنفیذيالملخص ال
تم نشر اول تقریر في كانون االول في المبادرة وقد قام مجلس مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة بقبول العراق كبلد عضو٢٠١٠كانون الثاني ١٠في 

.عالن العراق كبلد موافق للمبادرةتم ا٢٠١٢كانون االول ١٢و في ، ٢٠١١

وكجزء من التطبیق المستمر لمبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق تم تنفیذ المطابقة على:

لغازوااستخراج النفطالشركات العالمیة لتطویر حقولوة الحكومیة، شركات شراء النفط الخام المعتمدالجھاتدات والدفعات المسجلة من االیرا-
الغاز النفط ولالستھالك المحلي من الجھات الحكومیة العراقیة، شركات الغاز الوطنیة، شركات النفط الوطنیة، كمیاتالمسجلكمیات النفط والغاز-

ومصافي النفط وشركات التعدینمحطات تولید الطاقة المستھلكة من قبل
شركات التوكید (الطرف الثالث)والعالمیةات النفط المحلیة و، شركالجھات الحكومیة قبل المسجلة من ةدرمّصالوةكمیات النفط المستخرج-
ركات التعدین واالستخراج الوطنیةالمسجلة من الھیئات الحكومیة وشالمعادن المستخرجة االیرادات من -
الوطنیةحكومیة وشركات االستخراج المسجلة من الھیئات الالمنتجة المعادن المستخرجة وكمیات -

، وال یشمل في العراقو الصناعات االستخراجیة، باإلضافة للمعلومات المتعلقة بقطاع النفط والغازعملیات ھذه المطابقةالتقریر بتلخیص نتائج ھذا یقوم 
یتم قد تم طلب ھذه البیانات من حكومة اقلیم كردستان ولكن لم التي ومطابقة العملیات المتعلقة باالستخراج التي تتضمن الغاز والنفط في إقلیم كردستان، 

.بھاتزویدنا

، والذي یشكل الجزء االكبر من المیزانیة الفدرالیة سومو-تسویق النفط من العراق كما وردت من شركةالمّصدرمبیعات النفط الخامطاق ھذا التقریریشمل ن
والتي ٢٠١١كما یتضمن كافة المبالغ المدفوعة واالیرادات المستلمة من صادرات النفط الخام خالل السنة المالیة ،٢٠١١عائدات النقد األجنبي لعام العراقیة و

شركة من شركات النفط العالمیة.٣٩ناتجة عن بیع النفط الخام الى الوملیار دوالر امریكي٧٩٫٤بلغت 

لقد . ٢٠١١تمت تغطیتھا ایضا في ھذا التقریر لعام ع، ورسوم األجر باإلضافة الى ضرائب الشركاتإن إنتاج النفط والغاز والتكالیف المستردة، مكافآت التواقی
من جمیع حقول النفط العاملة في العراق باستثناء اقلیم كردستان بسبب عدم تزویدنا ةتجانلاوملیون برمیل، ٢٠١١٩٣٣٫٧بلغ انتاج النفط الخام خالل عام 

بالمعلومات الالزمة من حكومة اقلیم كردستان.

ضافة لذلك مطابقة ایرادات واإلنتاج العراقي من التعدین بسبب عدم توفر المعلومات الالزمة لنا من قبل وزارة الصناعة والمعادن وباإلھذا التقریر یتضمنال
.وطنیةالشركات التعدین من شركات٩من أصل ٥لم تتوفر المعلومات من 

من مدیرفقدباإلضافة إلى ذلك العمل المنجز على ھذه نحیث أوشركات النفط المحلیة والمصافي. ات تولید الكھرباء، یتم تغطیة النفط والغاز المستھلك محلیاً
الكھرباء قامت بتزویدنا بالمعلومات بشكل كامل كما تولیدمدیریات٦أصلفقط منمدیریة واحدة فإن المطابقات یخضع للعدید من المحددات، باإلضافة لذلك، 

.الحقاًمشروحھو 

االطراف المشاركة.بعض من قبل في البدایة یتم ادرجھالم الى فروقات التوقیت، أو بنود تعود ان فروقات المطابقة المذكوره في التقریر 

وتقدیم مالحظاتھ حولقام بمراجعةحیث المستشار القانوني ألصحاب المصلحة لمبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة بالعراق عدة مرات، لقد تم مقابلة 
بعقد اجتماع خالل فترة تقدیم التقریر االولي (المسودة) ٢٠١٣كانون االول ٣٠في قام المستشار القانوني ألصحاب المصلحة كما .٢٠١١مسودة تقریر عام 

ا.وتمت الموافقة علیھنوقشت حیث انھا 

ًكل الجھات الحكومیة المعنیة والشركفإن على الرغم من بعض التأخیر،  ٥أن حیث باستثناء وزارة الكھرباء،في ھذه العملیةات المملوكة للدولة شاركت جمیعا
.، وزارة الصناعة والمعادن والبعض من الشركات التابعة لھالم تزودنا بالمعلومات المطلوبةتولید الكھرباءمدیریات٦أصل من 

.
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(یتبع)تنفیذيالملخص ال
خالل عام فط المحلیة التي استلمت من شركات النالبیاناتفإن ید الكھرباء، مدیریات تولقبل الستھالك المحلي للنفظ الخام والغاز من لمطابقة اأما بالنسبة

متر مكعب من الغاز، وعلى أیة حال قامت واحدة فقط من ٣١٤،١٦٧،٦٦٦من النفط الخام وكمیة برمیل ٢٥،٩٠٠،١٦٢أظھرت إجمالي كمیة ٢٠١١
٧٥،٦٠٠،١٥٨،برمیل نفط خام١،٣٥٥،٨٢٨نفط الجنوب بما یقدر بكمیة عن الغاز والنفط المستلم من شركةبتزویدنا بالمعلوماتالكھرباء مدیریات تولید

المطابقة الالزمة.قدرتنا على انجازمن الكھرباء حدد مدیریات تولیدعدم توفیر البیانات والمعلومات لنا من إن .متر غاز مكعب

من الفروقات ھذه تفسیر المشترین. وقد تم سومو وبین شركةلمزوده مندوالر امریكي بین البیانات املیار١،١٥٨یبین الجدول أدناه وجود فروقات بلغت 
خالل عملیة المطابقة.

المبالغ كما وردت من سومو
دوالر امریكي

المبالغ كما وردت من المشترین
دوالر امریكي

المفسَرةالفروقات 
دوالر امریكي

ھا من قبل الفروقات لم ترد بیانات
المشترین

دوالر امریكي
-١ر١٥٨ر٠٦٣ر٨١٧١٤ر٨٢٧ر٩٣٩ر٨٢١١٤ر٩٨٦ر٠٠٢ر٨٢٨

PCLDالترخییص والعقودملیون دوالر وذلك للبیانات المسجلة حسب عقود البترول ومدیریة٦٤٥كل إضافي یبین الجدول أدناه وجود فروقات تبلغ بشو
ھذا الفرق من خالل عملیة المطابقة.فسر) فیما یتعلق باسترداد التكلفة ورسوم األجر وIOCsوشركات النفط العالمیة (

)PCLDالمبالغ كما وردت من (
دوالر امریكي

)IOCs(المبالغ كما وردت من 
دوالر امریكي

الفروقات  المفسَرة
دوالر امریكي

ھا من الفروقات لم ترد بیانات
الطرف المقابل
دوالر امریكي

-٦٤٥ر٩٨٨ر٣٧٨٩ر٨٩٣ر٦٦٥ر٤٥٩٤ر٥٣٩ر٦٥٤ر٣٨٣

یث بلغت قیمة وباإلضافة لذلك یوجد ھناك بعض الخالفات المسجلة في مطابقة دفعات الخدمات الداخلیة كما وردت من وزارة النفط وشركات النفط المحلیة ح
ھذه الفروقات من خالل عملیة المطابقة، كما ھو موضح بالجدول التالي:تفسیرملیون دوالر أمریكي تم ٧٤الفروقات 

)وزارة النفطردت من (المبالغ كما و
دوالر امریكي

شركات النفط المحلیةالمبالغ كما وردت من 
دوالر امریكي

الفروقات  المفسَرة
دوالر امریكي

ھا من الفروقات لم ترد بیانات
الطرف المقابل
دوالر امریكي

-٧٤ر٣٥٨ر١٩٧٤ر٤٥٢ر٧٤٠ر١٢٥٧ر٣٧٨ر٣٨١ر٢٨٣

ً عدم القدرة على أخذ المعلومات الالزمة من بعض الجھات إن المتعلق بتجمیع البیانات. بالجزءاحتوت عملیة المطابقة على العدید من التحدیات خصوصا
مجال والدروس المتعلمة خبرتنا في ھذا الإن لمطابقة ، البدیلة لجراءات االتحدیات كبیرة على جھود المطابقة، وعلى ضوء ھذه التحدیات، تم استخدام تطرح

من ھذه العملیة تضمنت توصیات للمستقبل تم تلخیصھا وعرضھا في الفصل الثامن.
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المصطلحات واالختصارات
APIالنفط االمریكي  لكثافة النفط تصنیف مقاییس معھد
تحت ضغط جوي (جالون٤٢كمیة تتكون من برمیل ) درجة فھرنھایت ٦٠درجة حرارة () و١٤٫٧امریكیاً
BSA لیصبح دیوان الرقابة المالیة االتحادي٢٠١٣دیوان الرقابة المالیة، تم اعادة تسمیتھ عام(FBSA)
BCMملیار متر مكعب

وتنتھي في آخر یوم من نفس أي شھر في السنة المیالدیة وھي الفترة التي تبدأ من أول یوم من الشھر الشھر المیالدي او شھر 
الشھر

متتالیة تبدأ من الیوم األول من شھر كانون الثاني وتنتھي في الیوم األخیر من شھر ىفترة اثناو السنة ةالسنة المیالدی عشر شھراً
كانون األول حسب التقویم المیالدي.

النفط الخام

جمیع المواد الھیدروكربونیة التي تنتج وتحفظ من منطقة العقد في الحالة السائلة عند ضغط مطلق یبلغ 
) درجة فھرنھایت ویشمل ذلك االسفلت ٦٠) باوند لكل بوصة مربعة وضمن درجة حرارة تبلغ (١٤٫٧(

المكثفات التي تم الحصول علیھا من والقار والمواد الھیدروكربونیة السائلة التي تعرف بالمقطرات او
زالغاز الطبیعي في مرافق الحقل باستثناء محطة الغا

CBIيالبنك المركزي العراق
ي سیتم توجیھ شحنات النفط الیھ المكان الذالوجھة
DFIصندوق تنمیة العراق

عملة جمھوریة العراقالدینار او الدینار العراقي
ملة الوالیات المتحدة االمریكیة عاالمریكيالدوالر او الدوالر
یخ الذي یجب فیھ سداد االلتزام التارتاریخ االستحقاق

والذي یمكن من النفط الخام التي تكون نوعیتھ اقرب الى النفط الخام المنتج من الحقل قیاسي مزیج نفط التصدیر
رسم الخدمة المقرر ضمن العقدلمقاول أن یقوم بإیصالھ إلى نقطة التسلیم بقیمة تعادل 

المعد للتصدیر عند نقطة التسلیم سعر برمیل النفط سعر نفط التصدیر
FRBNYبنك االحتیاطي الفدرالي في نیویورك

العراقجمھوریةحكومة الحكومة او حكومة العراق
لصناعات االستخراجیة في العراق مبادرة الشفافیة  ل)IEITI(المبادرة
IAMB المجلس الدولي للمشورة والمراقبة

نفط یستخدم ألغراض محلیة االستھالك الداخلي
IOCs الشركات النفطیة العالمیة

LC مستندیھاعتمادات

حیث یقوم المقاول برفع والتركیةالبحریة العراقیةالموانئتاریخ توقعات محطة التحمیل الخارجیة في تاریخ التحمیل
نفط التصدیر من القیمة المستحقة وواجبة الدفع 

LPGغاز البترول المسال
MoF جمھوریة العراقوزارة المالیة في
MoO جمھوریة العراقوزارة النفط في
MIM جمھوریة العراقوزارة الصناعة والمعادن في

NOC جمھوریة العراقشركة نفط الشمال في

، حیث یتم قیاس حجم ونوعیة النفط أطراف العقدنقطة ضمن الحقل على النحو المتفق علیھ من قبل )PMP(نقطة قیاس اإلنتاج 
الحقلمنوالمخزون الخام المنتج 

COFEلجنة من الخبراء المالیین
CPAالسلطة االئتالفیة المؤقتة
FDIاالستثمار الخارجي المباشر

KRG حكومة اقلیم كردستان
MNR الطبیعیةالثرواتوزارة
MOC جمھوریة العراقفيشركة میسان للنفط

PCLDادارة عقود ورخص البترول
OPECمنظمة الدول المصدرة للنفط
MDOC جمھوریة العراقفي شركة نفط الوسط
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(یتبع)المصطلحات واالختصارات
OPRAحساب استالم عائدات النفط

RFBرسوم االجر للبرمیل
مبلغ من الرسوم یدفع الى الحكومة المضیفة عند توقیع اتفاقیة بخصوص اإلنتاج مع شركة النفط الوطنیة منحة التوقیع

او شركة النفط المحلیة .
SOCشركة نفط الجنوب في  جمھوریة العراق

بموجب قوانین العراق.شركة تسویق النفط العراقیة وھي كیان عراقي مؤسس وقائم سومو
حسب التقویم المیالدي التي تكون فیھا العائدات الضریبیة او التقاریر السنة الضریبیة متتالیاً فترة اثني عشر شھراً

ألي قوانین وانظمة ضریبیة مطبقة في العراق. مطلوبة وفقاً
TPAOمؤسسة البترول التركیة

NAغیر متاح
NOC جمھوریة العراقشركة نفط الجنوب في

NRالشمالشركة مصافي
SRالجنوبشركة مصافي
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. مقدمــــة١
نبذة عن مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة والعراق١- ١

معاییر عالمیة للشفافیة في صناعات النفط والغاز والتعدین. ومن خالل تطبیق مبادئ ومعاییر المبادرة في باصدارمبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیةتقوم 
مراجعة وتحلیل ونشر التدفقات النقدیة بین شركات الصناعات االستخراجیة والحكومات. لمعاییر ومبادىء البلدان المنفذة، فإن المبادرة تھدف الى التوصل 

من المتوقع أیضا أن كما انھ ف المبادرة إلى تعزیز الشفافیة وذلك لمنع الفساد وتوفیر أسس للمواطنین للمطالبة باالستخدام العادل لإلیرادات. بھذه الطریقة، تھدو
.لجذب االستثمارات األجنبیة المباشرةتعزز الشفافیة المناخ االستثماري

مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
بتنفیذ المبادرة في شھر أیار  تم اطالق مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في بغداد في شھر كانون الثاني حیث ٢٠٠٨التزمت الحكومة العراقیة رسمیاً

ن عن أن العراق قد اصبح بلداًلقد قام المجلس الدولي للمبادرة باإلعال.المبادرةرئیس الوزراء نوري المالكي التزام العراق بھذهدولةعندما اعلن٢٠١٠
في اوسلو خالل شھرشباط  ضمن مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة بعد عقده اجتماعاً .٢٠١٠مرشحاً

مما یجعلھ ٢٠١١في عام مكعب من احتیاطي الغازمترملیار٣ر١٥٨و برمیل من احتیاطیات النفط المؤكدةملیون١٤١ر٣٥٠ما یقاربكان لدى العراق
الدولة التي لدیھا اكبر االحتیاطیات النفطیة ھيإن العراق كما من اجمالي االحتیاطیات في العالم). ٪٩٫٦اكبر دولة لالحتیاطیات في العالم (بنسبة تبلغ رابع

قة الدول المصدرة للنفط) والدولة االكبر منطمن اجمالي احتیاطیات ٪ ٣٫٣بنسبة تبلغ (من بین الدول التي تقوم بتطبیق معیار مبادرة الشفافیة في الوقت الحالي 
بالنفط التي قامت بتطبیق )٢٠١٣(المصدر: نشرة اوبیك االحصائیة السنویة لعام المبادرة.ھذهاحتیاطاً

القطاع النفطي كجزء من تطبیق مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة فإن حكومة العراق ملزمة باالفصاح عن كافة العائدات الناتجة عن مبیعات صادرات و
ھا في تقریر المبادرة وسیقوم سیتم مطابقة ھذه المبالغ ونشروالتي تشتري النفط من العراق ستقوم باالفصاح عما تم دفعھ للحكومة. العالمیة كما أن الشركات 

والنقابات والمجتمع المدنيالوطنیة واألجنبیة ممثلین عن الحكومة العراقیة والشركات االستخراجیة مجلس أصحاب المصلحة الذي یضم  باإلشراف على ذلك 
.المھنیة

اصحاب مصلحة المبادرة باالتفاق على التقریر النھائي، وقام مجلس قام مستشارو٢٠١٢آب ٩في .٢٠١١مبادرة في كانون األول لتم نشر التقریر األول للقد 
تم اعالن العراق كدولة موافقة مع المبادرة.حیث ٢٠١٢كانون االول ١٢تاریخالمبادرة بمراجعة التقریر ب

٢٠١١العائدات النفطیة للحكومة العراقیة خالل عام ٢- ١
على اإلفصاح عن العائحیث انھ مملوك بالكامل للحكومةیعتبر قطاع النفط والغاز بالعراق قطاع حكومي  دات ، وبالتالي فإن المبادرة في العراق ستركز أوالً

للنفطن العالمیوالنفط ائدات مع المبالغ التي قام مشتروومطابقة تلك الع،من مبیعات تصدیر النفط الخام ،كما شمل نطاق المبادرة المبیعات المحلیة،بدفعھا ثمناً
وحسب مساھمتھ في عائدات ومنحات التوقیع والصادرات النفطیة غیر النقدیة، وكذلك قطاع التعدین أیضا،الكھرباء وشركات الغاز الوطنیةمدیریات تولید

الضریبة من الشركات المستخرجة للنفط والشركات النفطیة العالمیة.والتصدیر، 

وكیف ٢٠١١المبالغ المدفوعة التي تضمنتھا تعلیمات المبادرة خالل السنة المالیة ما ھي٣- ١
تم ضبط عملیة االعداد؟

باالضافة للمكافآت ، ٢٠١١جمیع المبالغ المدفوعة واالیرادات المستلمة خالل السنة المالیة ویشملیغطي ھذا التقریر مبیعات تصدیر النفط الخام من العراق، 
الوطنیة من الشركات بیانات تفصیلیة من كل شركات النفط العاملة في العراق وكذلكتفصیلیة یقدم التقریر بیاناتحیث لشركات النفطیة العالمیة.المستلمة من ا

للتقریر.في الشروط المرجعیة والمذكورة التقریرباعداد تخضع عملیة المطابقة واعداد التقاریر لالختصاصات والبنود المتعلقة . ةیوالحكوم

وتفاصیل البیانات من الدولیة)اقلیم كردستان العراق (المحلیة ولك العاملة مع حكومةشركات العاملة بالعراق باستثناء تیظھر التقریر تفصیل البیانات من كل ال
ھا شروط عملیة اعداد التقاریر المرجعیة.إن عملیة االبالغ والمطابقة تحكم.الحكومیة والبیانات االساسیة المسجلة من الشركات والحكومةكل الجھات
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(یتبع). مقدمــــة١
المستخدمةالنسبیةاالھمیة المصلحة لمستوى أصحاب مناقشة مجلس ٤- ١
المنعقد ممن قبل مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في اجتماعھالمستخدمةالنسبیةاالھمیةتمت مناقشة أولیة لمستوىلقد 

كاالتي:٢٠١١لعام النسبیة لعملیة المطابقة االھمیة تطبیق مستوى عقدنقرر مجلس أصحاب المصلحة في اجتماعھم الموقد ٢٠١٣بآ٢١بتاریخ 

لنفط الخام تزوید المعلومات حول مشتریاتھالسیكون على كافة الشركات المشترین.١
المكافآت، دفعات الخدمات والضرائب المقررة:ومات عن المعلعالمیة ان توفریجب على الشركات النفطیة ال.٢
الغاز المحلیةوشركات ، محطات الطاقة، مصافي النفطالنفط الخام والغاز المستخدم لالستھالك الداخلي بجب ان یعلن من .٣
ملة في قطاع االستخراجااالیرادات وكمیات المنتجات المستخرجة المسجلة من مختلف الجھات الع.٤

.یتم تحلیلھا و ذكرھا في التقریر٪ من مجموع كل عنوان یجب ان ١و تزید عن فروقات التي تساوي أإن ال

مضمون وھدف التقریر٥- ١
. وتشمل المطابقة التدفقات النقدیة للسنة ٢٠١١للنشاطات االستخراجیة والنفطیة للعراق لعام الثالثةیلخص ھذا التقریر نتائج مطابقة التدفقات النقدیة للسنة 

.٢٠١١كانون األول ٣١المالیة المنتھیة في 

في ھذا التقریر، وعملیة المطابقة ومنطقھا كما ھي منفذةفصول: الفصل األول ویصف المبادرة وأھدافھا وتطبیق العراق للمبادرةثمانیةیتألف التقریر من 
،التراخیصجوالت –استخراج النفطحقول تطویرنشاطات یسلط الضوء على الفصل الثالث ،بالتفصیلالفصل الثاني یبحث بتفاصیل عملیة بیع النفط الخام 

فیتضمن األرقام الفعلیة الخامس. أما الفصل الرابعویتم تقدیم عملیات اعداد نماذج طلب المعلومات وجمع البیانات والمطابقة النجاز تقریرالمبادرة في الفصل 
السابع والفصل ، صناعة التعدین بالعراقیظھر السادس، والفصل من قبل الشركات المشتریة مع المبالغ المستلمة من قبل الحكومةوالمطابقة للمبالغ المدفوعة
.الثامنأخیرا یتم تلخیص الدروس المستفادة في الفصل و.النفطيشركة تسویق النفط (سومو) حول دراسة السوق قبلیعرض دراسة جھزت من

إن المعلومات الواردة في ھذا التقریر ھي مسؤولیة الجھات التي قامت بتزوید .في ھذا التقریر بالدوالر االمریكي ما لم یتم ذكر غیر ذلكتظھر المبالغ 
والنوعیة والمطابقة بین المعلومات الكمیة ن اإلجراءات التي قام بھا المطابق تتلخص في جمع البیانات اكما ،)١في الملحق (والتي تم ذكرھا المعلومات 

للمعاییر الدولیة للتدقیق او للمعاییر الدولیة لعملیات علىالواردة من مختلف الجھات وجمعھا  ً او مراجعة وفقا شكل تقریر، وألن ھذه االجراءات ال تشكل تدقیقاً
. إن المعلومات الواردة في تقریرنا او المعلومات المقدمة لنا لم تخضع في ھذا التقریرإننا ال نبدي اي تأكید حول المبالغ المدفوعة الواردةالمراجعة، ف

لمعاییر التدقیق الجراءات رقابیة او لعملیات تحقق ما لم یذكر خالف ذلك في التقریر. فیما لو تم القیام بإجراءات إضافیة كإجراء تدقیق محدود او كامل وفقاً
نشأ عن مضمون ھذا التقریر إلى یال تتحمل أیة مسؤولیة فیما یتعلق أو إرنست ویونغإن المطبقة عالمیا، فقد یتم الكشف عن امور أخرى واإلفصاح عنھا.

بأي شكل من األشكال على محتویات ھذا التقریر اعتمدت جھات اخرى. إذا مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقفیما عدا األطراف األخرى 
على مسؤولیتھم الخاصة.یقومون بذلكفإنھم 

صناعة النفط والغاز في العراق٦- ١
د اآلخر منتج للنفط لكن بكمیة اقل بكثیر من العراق وھو البلد الوحیالذي ھو،یعتبر العراق من طلیعة الدول في تنفیذ المبادرة في الشرق األوسط، بعد الیمن

بیانات مدققة من قبل الوزارة بانتظام بنشرالذي قام بتنفیذ المبادرة في المنطقة. إن قطاع النفط والغاز یخضع للرقابة العامة من قبل وزارة النفط حیث تقوم
بتجھیزحیث یساھم قطاع النفط والغاز،على موقعھا على االنترنت وعلى وسائل اإلعالم المحلیةمدقق خارجي إلنتاج النفط وعائدات الصادرات النفطیة

جھود إعادة األعمار الجاریة وصحة االقتصاد والموقف المالي وبالتالي فإن ھذا القطاع یعتبر أساسیا  لمن اإلیرادات العامة بالعملة األجنبیة. المیزانیة الفدرالیة
التحتیة والتنمیة.حالیا في البالد ال سیما فیما یتعلق في النفط والغاز والطاقة والبنیة

ملیون برمیل) ویعتبر من أكبر االحتیاطیات من الغاز ١٤١ر٣٥٠٪ من احتیاطیات النفط العالمیة المؤكدة (٩٫٦بالرغم من ان العراق یحتوي على ما یقرب 
الفعلي من النفط خالل عقد من الزمان  بقي عند ٪ من مجموع االحتیاطي العالمي) فإن اإلنتاج ٣٫٣أي ما یمثل مكعبمتر ملیار ٣ر١٥٨الطبیعي (ال یقل عن 

) وفي أعقاب الصراعات التي أثرت على العراق في ١٩٧٠عند أعلى مستوى لھ في عام ملیون برمیل یومیا٤٫٠ملیون برمیل یومیا ( مقارنة ب ٢٫٤-٢٫٠
اج النفط (مع أن االرتفاع الحالي في أسعار النفط حافظ على وضع وخصوصا خالل ھذا العقد بما في ذلك وقت كتابة ھذا التقریر فقد تراجع إنت١٩٩٠عام 

بسبب عدم توفر الصیانة المناسبة في الوقت المناسب، على مدى عقدین من الزمنوالنقل والتخزینلقد عانت البنیة التحتیة للتصدیر .مالي إلى حد ما)العراق ال
ن األعمال التخریبیة المتعلقة بالوضع االمني.التي نتجت اإلنتاج عن من التوقف نقص رؤوس األموال من أجل التنمیة وبالطبع ذلك بسبب و

ویتضمن ھذا التركیزتركز حكومة العراق وبشكل كامل على اإلدارة السلیمة واألداء األمثل لقطاع النفط والغاز الذي یعتبر من أھم مقومات االقتصاد العراقي.
از، وتكییف اإلطار القانوني لبیئة الطاقة العالمیة، ومواصلة الجھود إلعادة تأھیل إنتاج النفط والنقل والتخزین وكذلك على تحدید أولویات السیاسة للنفط والغ

ھذه ستفادة الكاملة من البنیة التحتیة للتصدیر. لذلك ترى الحكومة العراقیة أن التنمیة الشاملة والمثلى من احتیاطاتھا من النفط والغاز ستمكن العراق من اال
د الخدمة لشركات النفط الموارد الكبیرة على النحو الذي یتناسب مع إمكانیاتھا غیر المتحققة في ھذا الصدد فان الجھود األخیرة التي بذلھا العراق في منح عقو

وأیار ٢٠١٠وتشرین االول ٢٠٠٩العالمیة من خالل جوالت مبتكرة وعلنیة للغایة في نشر العطاءات التي عقدت في بغداد في شھر حزیران وكانون األول
تجربة ھذهالتراخیصجوالت تعتبرحیث ،سوف تساعد البالد في تطویر حقول نفطیة جدیدة وایقاف انخفاض االنتاج وزیادتھ من الحقول المنتجة حالیا٢٠١٢ً

مرجعیة للعطاءات المستقبلیة.الشفافیة بالنسبة للحكومة والمشاركین ومن المحتمل وبشكل كبیر أن تصبحرائدة ونموذج رائع في
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)یتبع(مقدمــــة. ١

االطار المؤسسي لقطاع النفط في العراق٧- ١
.صدیر وإنتاج وتسویق النفط والغازجمیع جوانب سیاسة التنظیم واالستكشاف والتبوتعنى قطاع النفط والغاز في العراقھي المسؤولة عنوزارة النفط تعتبر

النفط (سومو) فان المكونات الرئیسیة لھذه البنیة ھي كما یلي:قالنفط وشركة تسویباإلضافة إلى مقر وزارة 

شركة نفط الجنوب·
شركة نفط الشمال·
شركة نفط میسان·
شركة نفط الوسط·

(بما في ذلك االستكشاف  التخزین التكریر وخطوط االنابیب وشركات وشركة والتنقیب والبحث والتطویر والنقلإضافة إلى المكونات الرئیسیة األخرى 
ومحطات التصدیر ....الخ).

ًالوالھیاكل المؤسسیة ،وھذه األخیرة التي تدعى (الشركات) تتمتع بدرجة عالیة من االستقاللیة التشغیلیة الحكومة العراقیة نإ. مستقلة بالمعنى المقبول عموما
لدیھا خطط إلجراء إصالحات رئیسیة بما في ذلك: 

كلیة وزارة النفطإعادة تنظیم وظائف وھی)١(
مع شركات النفط الدولیة على حد سواء من استراتیجیةشراكات بین القطاعین العام والخاص مع المشغلین الدولیین ذوي النوایا الحسنة وتحالفات )٢(

صبناحیة المنبع والم
جمیع إنتاج النفط سواء المستخدم في توثیقھو المركزیة لذلك قامت الحكومة من خالل وزارة النفط بامتالك وإنتاج ونقل وبیع وإن ھیكل اإلدارة المتبع حالیاً
عراق.نسبیا بین دول المبادرة الحالیة ولھا آثار معینة لكیفیة تصمیم وتنفیذ المبادرة في الفریداًن ھذا یشكل إطاراًحیث أ،التصدیر أو المستخدم محلیاً

،المشغل الرئیسي في الوقت الراھنوالحكومة ھي،لنفط والغاز في العراق شركات النفط العراقیة األربعةلتھیمن على بنیة القطاع المؤسسي·
دعوة شركات النفط تمتإنتاج النفط والغاز من الحقول المنتجة الحالیة. بزیادة عن طریق عقود الخدمةالعالمیة وتقوم العدید من شركات النفط

اج ولم یتم البدء باستغاللھا بعدالعالمیة األخرى للدخول في عقود إنتاج واستكشاف المناطق المعروفة بالتوقعات العالیة من االنت

ادرة لتعكس الوضع بین المدفوعات واإلیرادات لذا فقد تم تكییف معاییر المبسوف تزید الحاجة إلى المطابقة الكبیرة في ھذه األنشطةالزیادةإن ·
عالوة على ذلك فان على وزارة ومسألة مھمة.القیاس في النقاط المھمة یعتبرفإن المتطور الستكشاف النفط واستغالل الغاز في العراق. وكذلك 

تشمل النفط والغاز النفط ضرورة االلتزام بھذه المعاییر الصارمة لألنشطة المصممة لتتناسب مع الوضع الحالي في العراق وفي النھایة سوف
ة أو االستخدام الصناعي والتجاريالمستھلك محلیا لمصافي تكریر النفط وتولید الطاقة الكھربائی
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عملیة بیع النفط 

٢



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٤صفحة

عملیة بیع النفط .٢
لقانون الشركات العامة رقم شركة تسویق النفط ھي المصدر الرسمي والوحید للنفط الخام في العراق. إن  لسنة ٢٢أسست شركة تسویق النفط (سومو)، وفقاً

للصالحیات الممنوحة لشركة تسویق النفط بموجب النظام الداخلي المعتمد من وزیر النفط،١٩٩٧ ً في دعم االقتصاد تھدف الشركة الى المساھمةحیث ووفقا
الغاز الطبیعي المسال استیرادالوطني في قطاع النفط من خالل تسویق الغاز والنفط الخام ومشتقاتھ خارج العراق والنفط الخام داخل العراق بما في ذلك

سوق اكثر استقررا على المدى الطویل.نحوبالتاليلالستھالك المحلي لتحقیق اقصى قدر ممكن من الموارد االقتصادیة للدولة والتوجھوالمنتجات األخرى

ولغرض تحقیق اھدافھا، قامت الشركة باعتماد مجموعة من المعاییر والمبادئ واآللیات الواضحة، والمبینة أدناه :

معاییر تخصیص كمیات من النفط الخام المتاحة للتصدیر١- ٢
على النحو التالي تلخیصھا، ویتمالمستھلك/ھو أن تكون ھذه الشركات المستخدم األخیر العراقيالخام النفط لشراء أھم معاییر التعاقد مع الشركات المؤھلة إن
حسب الفئات التالیة:و

الكبرى والمتوسطة المتكاملة عمودیا (متكاملة االنشطة في الصناعة النفطیة من االستكشاف واالنتاج الى النقل والتوزیع) العالمیةشركات النفط•
ضمن الشركات ومستقلة أوالحكومیة سواء ال كبر الشركات العالمیة العاملة في مجال الصناعة النفطیة وتمتلك طاقات أفضل وأالمصنفة عالمیاً

شبكات توزیع في العدید من الدولتصفیة ولدیھا
بصناعة وتوزیع المنتجات النفطیةالمختصةتكریر النفطشركات •
والھند وایطالیاللتعاقد لشراء النفط الخام لحساب المصافي الوطنیة كما في الیابان والصینالشركات الوطنیة التي تخولھا بلدانھا•

أسس تحدید تخصیص كمیات النفط الخام المتاحة للتصدیر:٢- ٢
المشترین وتعرف على جمیعتنطبق على والتيسومو مجموعة من المبادئ لتخصیص الكمیات المتعاقد علیھا للشركات المؤھلة تسویق النفط شركة تستخدم 

:النحو التالي

ألسس التسویق لتحقیق ھد• ف اقصى تسویق كل الكمیات المتاحة للتصدیر من النفط العراقي الخام في االسواق العالمیة حسب االسعار العالمیة وفقاً
قدر ممكن من الموارد.

كبیرة على التكریر حیث ان تلك الشركات قادرة على الصمود امام تقلبات اعطاء األولویة في تخصیص الكمیات للشركات المعنیة التي لدیھا قدرات •
االسعار المفاجأة وتحافظ على الطلب من النفط العراقي الخام ألجل طویل.

الكبرى (األمیركیة واألوروبیة األسواق العالمیةالعراقي في جمیع أنحاءالنفطتوزیعحیث یكونلضمان التوزیع،ھذه السیاسةتعتمد•
الطلب العالمي معالصادراتزیادةمكن منیيذوقابل للتعدیل، والتوزیع سلیمفي ظل نظامواآلسیویة)

آلیة التعاقد وطریقة تنفیذ عقود تصدیر النفط الخام :٣- ٢
على عقود نصف سنویة أو سنویة أو لفترات أطول وصممت لتعمل وفقا للخطوات التالیة: مع الشركات المؤھلة بناًءالتعاقد سومو بشركة تقوم 

آلیة التعاقد :
خام للمرحلةوالتي لدیھا عقود قائمة لتوفیر احتیاجاتھا من النفط العراقي الالمؤھلة تقوم شركة تسویق النفط بإرسال دعوة الى شركات النفط العالمیة -١

ضافة الى الشركات األخرى المؤھلة.القادمة ، باإل
شركة وال تتعامل احتیاجات الكمیة المتوقعة للشركات فقط والتي یتم توفیرھا عن طریق التواصل الرسمي للشركة المعنیةبمراجعةسوموشركة تقوم -٢

عاملة في العراق او في الخارج بحیث یتم تحدید القیم النھائیة سومو بالطلبات من خالل وسطاء او وكالء او منظمات دولیة او ھیئات دبلوماسیة 
الى المعاییر المطبقة. والتخصیصات للشركات المؤھلة استناداً

من الطلبات-٣ من الشركات والوسطاء والوكالء والمنظمات الدولیة (عن طریق البرید (عن طریق البرید االلكتروني)تتلقى سومو على مدار العام عدداً
اللجنة الفنیة التي شكلت بموجب أمر تروني) یعبرون فیھا عن رغبتھم بشراء النفط العراقي الخام ، وبحسب المعاییر والمبادئ المعتمدة للتعامل تقومااللك

داري من المتخصصین في شركة تسویق النفط باتخاذ االجراءات التالیة:إ
تلك الشركات للتعاقد على أھلیةدئ المعتمدة للتعامل لتحدید مدى المباو مؤسسة ومدى توافقھا مع المعاییر ودراسة نشاط كل شركة أ·

العراقي من خالل عدد من المواقع االلكترونیة الرسمیة المعتمدة واالصدارات الموثوقة المتخصصة في ھذا المجال.الخام شراء النفط 
ادراجھا ضمن جدول الشركات غیر المؤھلة ، أما بالنسبة بالغھا عن سبب عدم اھلیتھا كما سیتم م استبعاد الشركات غیر المؤھلة وإیت·

للشركات التي اثبتت اھلیتھا فیتم ادراجھا ضمن جداول تحت فقرة الشركات الجدیدة..
یتم عرض تلك الجداول على مجلس ادارة الشركة واللجنة الوزاریة بھدف مراجعة واعتماد قرار اللجنة الفنیة. ·

، وبمجرد الموافقة ، یتم إعالم الشركات والمؤسسات المؤھلة بھذه الكمیاتالخام من النفطعلى الكمیات المخصصةلنفطاموافقة وزیربعد الحصول على -٤
لنفط الخام العراقي.لشراء االمشترین المؤھلینإلى قائمةإضافة الشركةیتم د ووالعقاالنتھاء من شروط سومو التعاقدیة، یتمعلى
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(یتبع)عملیة بیع النفط .٢
تنفیذ العقد :

العقد.یبدأ تنفیذ العقد عندما یتم ابالغ اللجنة المسؤولة عن شحن النفط الخام وكذلك اللجنة المالیة التجاریة في شركة سومو بتفاصیل تنفیذ .١
بالغ الشركة الناقلة باتخاذ جمیع الترتیبات الالزمة بتحمیل الشحنة مشتریة إسومو بتحدید موعد لتحمیل الشحنات وتطلب من الشركة الشركةتقوم.٢

خیار بإرسال موافقتھا على قبول الشركة الناقلة التي یتم ترشیحھا السومو شركةسومو ، ولدىشركة بالموعد المناسب بواسطة اشعار رسمي الى 
لمواصفات میناء التحمیل.كة الناقلةالمواصفات الفنیة للشرمن خالل الشركة المشتریة لتحمیل الشحنة حسب  ً ووفقا

خالل بنك معترف بھ لدى البنك المركزي العراقي قبل فترة من تاریخ قبول الشركة الناقلة من معززة باصدار اعتماد مستندي تقوم الشركة المشتری.٣
سومو. وبعد ذلك تقوم شركةن المبلغ المقدر للشحنةندي اقل م. ویجب ان ال یكون مبلغ االعتماد المستاقل من سبعة ایام من ذلك التاریخولیس 

تعدیل وجھة الشحنة بعد فتح االعتماد المستندي.ن بالكمیة المتفق علیھا مع التأكید على عدمصدار تعلیمات الى المیناء بتحمیل الشركة الناقلة للسفإب
APIمیناء بإصدار مستندات مختومة تتضمن الكمیات المحملة ودرجة الكثافة (، یقوم الالشركة الناقلة بالكمیة المطلوبةبعد االنتھاء من عملیة تحمیل .٤

Gravityمستندات االخرى المتعلقة بالشحنة) وتاریخ فاتورة التحمیل باالضافة الى الوجھة النھائیة للنفط الخام وبعض ال.
من تاریخ فاتورة التحمیل المشار الیھا اعال.٥ ي للبرمیل وابالغ ئباحتساب السعر النھاسومو، تقوم شركة العقده وبعد الفترة المحددة في اعتباراً

من تاریخ فاتورة التحمیل.٣٠الشركة المشتریة حتى یتسنى لھا تسدید قیمة الشحنة خالل  یوماً
ول علیھا من االسواق تم الحصیلكل سوق والتي ضمن آلیة تسعیر موحدة یتم ذلك و بقسط معین ولكن أو بخصم أال یتم بیع النفط الخام بسعر ثابت .٦

والتي تعرف بأسعار البیع الرسمیة.العالمیة 
(سومو)المصدر: شركة تسویق النفط

:اجراء التسعیر
رین على ت) لمبیعات تصدیر النفط الخام لتعزیز الشفافیة عندما تتعامل مع المشترین، ولتجنب مفاوضات المشOSPسعر البیع الرسمي (علىتعتمد سومو

رین في كل االسواق.تخالل توحید سعر النفط الخام لجمیع المشالسعر وذلك من

(-)+D + (-) API + (-) F OSPالمعادلة العامة لسعر النفط الخام: 

I-نفط خام البصرة

) باالعتماد على ثالثة معاییر حسب الوجھة النھائیة كما یلي:OSPسعر البیع الرسمي (یتم احتساب

عن طریق احتساب المتوسط الحسابي الشھري لمؤشر النفط OSPیحتسب سعر البیع الرسمي امریكا وامریكا الالتینیة):الوجھة االمریكیة (شمال -
یح و الصافي من أّیة عوامل تصعید) وذلك في شھر قبول الترشArgus Sour Crude Index ASCIالخام (

أسعار عروضلوالمنخفضة العالیةالمناطقوسائل تقییم لخذ المتوسط الحسابي ) من خالل أOSPیحتسب سعر البیع الرسمي (:للوجھة االوروبیة-
من الیوم الخامس عشر من تاریخ بولیصة الشحن لخمسة اسعار متتالیةPLATTSكما ھو منشور في سوق النفط الخام Brentلنفط الخام ا ابتداًء

تصعیدعوامل ةیالشحن ھو الیوم االول) صافي من أ(یوم بولیصة
ل (دبي / العالیة والمنخفضة لعروض أسعار النفط للمناطقمن خالل أخذ المتوسط الحسابي لوسائل تقییم OSPیحسب ال :الشرق االقصى (آسیا)-

یح و الصافي من أیّة عوامل تصعیدفي شھر قبول الترشوذلك للنفط الخام، ألسعار الشھر كامالً، PLATTSمان) كما ھو منشور في سوق عُ 

عوامل ن حیث أالنھائي لكل شحنة، ) OSP(سعر البیع الرسميیخضع لعامل التصحیح (الخصومات) من اجل تحدید PLATTSالوسط الحسابي ل 
التصحیح كالتالي:

) American Petroleum Institute(للبترولالمعھد االمریكيطور من قبل الكثافة النوعیةعبارة عن مقیاس API :API تصعید ال -
من درجات كامللكل عشر دوالر امریكي ٠٫٤للتصحیح تحتسب عن طریق زیادة او تخفیض APIعوامل إن لقیاس الكثافة المتعلقة بالنفط الخام، 

٣٤التي تقل او تزید عن APIال 
ل اخذ الفروقات بین (أ) و (ب) كما من خاللیعّدوروبا أ: السعر النھائي لكل شحنة وجھتھا شمال امریكا او امریكا الالتینیة و(F)تصعید الشحن -

في التالي:
Kt North ٢٦٠الخلیج االمریكي (–للخلیج العربي WirePLATTS Dirty Tankerمتوسط حساب االسعار العالمیة المنشور في - أ

and South Amercan Bound Ship) ٢٦٠) والخلیج العربي Kt Europe Bound Ships(شھر السابق لشھر الشحن لل

(التحمیل)

٤٠العالمي االساسمعدل سعر-ب



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٦صفحة

عملیة بیع النفط (یتبع).٢
تعدیل الشحن یأخذ بعین االعتبار ما یلي:

ساسیعوض المشتري اذا كان التقییم في (أ) اكثر من معدل اال·

ساسمعدل االیعوض البائع اذا كان التقییم في (أ) اقل من ·

/برمیلمتريطن٧٫٣٧ویل ھو معامل التح٣٤APIنفط البصرة الخفیف من ·

: تقدم لحث الزبائن بسبب الوضع االمني في العراق واستخدام تقییم سوق النفط السعودي في المقام االول كمعیار ومؤشر، باالضافة (D)تفاوت االسعار-
عضاء من لجنة تتألف من أشكل شھري من خاللخصومات فرق االسعار تحدد بإن ونفط البصرة. WTIیأخذ بعین االعتبار الفرق بالجودة بین 

وفي نھایة )سوموالنفط (شركة تسویق یرفع القرار الى مجلس وم تمویل وشحن النفط الخام، اقسوأالمدققین، المستشارین القانونیین، مسوقین النفط الخام، 
المطاف الى وزارة النفط والموارد الطبیعیة.

II-:نفط خام كركوك

الوجھة النھائیة كما یلي:حسب یحتسب باالستناد الى ثالثة مؤشرات عالمیة علىOSPسعر البیع الرسمي 

عن طریق احتساب المتوسط الحسابي الشھري لمؤشر النفط OSPیحتسب سعر البیع الرسمي الوجھة االمریكیة (شمال امریكا وامریكا الالتینیة):-
لترشیح و الصافي من أّیة عوامل تصعید.) وذلك في شھر قبول اArgus Sour Crude Index ASCIالخام (

العالیة والمنخفضة كما ھو منشور المناطق عن طریق اخذ المتوسط الحسابي من وسائل تقییم OSPیحتسب سعر البیع الرسمي :للوجھة االوروبیة-
من تاریخ یوم بولیصة الشحنPLATTSفي سوق النفط الخام  ةصافي من ایّو ال(یوم بولیصة الشحن ھو الیوم االول) لخمسة اسعار متتالیة ابتداًء

عوامل تصعید.
) النھائي لكل شحنة، إن عوامل التصحیح OSP(یخضع لعامل التصحیح (الخصومات) من اجل تحدید سعر البیع الرسميPLATTSالوسط الحسابي ل 

:كالتالي
(API :API تصعید ال - ) American Petroleum Instituteعبارة عن مقیاس الكثافة النوعیة طّور من قبل المعھد االمریكي للبترول 

دوالر امریكي لكل عشر كامل من درجات ٠٫٤للتصحیح تحتسب عن طریق زیادة أو تخفیض APIلقیاس الكثافة المتعلقة بالنفط الخام، إن عوامل 
٣٤التي تقل او تزید عن APIال 

: السعر النھائي لكل شحنة وجھتھا شمال امریكا او امریكا الالتینیة وأروبا ویعّدل من خالل اخذ الفروقات بین (أ) و (ب) كما (F)صعید الشحن ت-
في التالي:

Kt North ٢٦٠الخلیج االمریكي (–للخلیج العربي WirePLATTS Dirty Tankerمتوسط حساب االسعار العالمیة المنشور في - أ
and South American Bound Ship) ٢٦٠) والخلیج العربي Kt Europe Bound Ships( للشھر السابق لشھر الشحن

(التحمیل).
٤٠معدل قاعدة السعر العالمي -ب

تعدیل الشحن یأخذ بعین االعتبار ما یلي:

ساس.معدل االیعوض المشتري اذا كان التقییم في (أ) اكثر من ·

ساس.معدل االیعوض البائع اذا كان التقییم في (أ) اقل من ·

طن متري/برمیل.  ٧٫٣٧ھو معامل التحویل ٣٤APIنفط البصرة الخفیف من ·

ة : تقدم لحث الزبائن بسبب الوضع االمني في العراق واستخدام تقییم سوق النفط السعودي في المقام االول كمعیار ومؤشر، باالضاف(D)تفاوت االسعار-
ونفط البصرة. إن خصومات فرق االسعار تحدد بشكل شھري من خالل لجنة تتألف من أعضاء من WTIیأخذ بعین االعتبار الفرق بالجودة بین 

ة في نھایالمدققین، المستشارین القانونیین، مسوقین النفط الخام، وأقسام تمویل وشحن النفط الخام، ویرفع القرار الى مجلس شركة التسویق سومو و
ى وزارة النفط والموارد الطبیعیةالمطاف ال
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عملیة بیع النفط (یتبع).٢
اجراءات تصدیر النفط الخام

التعاقد التجاري-أ

:المراد تنفیذھابعد التعاقد مع المشتري تكون اجراءات تصدیر النفط الخام كالتالي

، یتضمن ھذا الجدول اسم ناقلة النفط وانتاجیتھا لشركة نفط الجنوبالمراد تنفیذھابتقدیم جدول شھري بالمبیعات الشھریة سوموشركة تقوم -
وتاریخ التحمیل واسماء المشترینوالوجھة المنشودة

مثل شركة تسویق لمباالضافة شركة نفط الجنوبلعملیات یقوم قبطان السفینة بالتنسیق مع ھیئة المنصة تحمیل النفط الخام،عند وصول الناقلة الى -
تحدید تاریخ التحمیل ووقتھالنفط بتحمیلمدیر منصة سومو والنفط

وبعد توقیع سعة الصومعةمن الرواسب، بعد ذلك یبدء التحمیل حسب متبقي في الناقلة والتأكد من أنھ خاليجھز السفینة للشحن بعد دراسة النفط الُت-
قانون الدوليیود الجمركیة حسب الوراق القانونیة المتعلقة بالصحة والقأوراق السالمة واأل

ر وثائق الشحن وتتضمن التالي:حّضبعد ذلك ُتو,العداداتیحدث التحمیل بوجود ھیئة القیاس بعد المصادقة على -

شھادة الشحن
شھادة الوثیقة االساسیة

شھادة المنشأ
شھادة الكمیة والنوعیة

شھادة إدارة الوقت
شھادة الرواسب

شھادة تلقي عینة النقط 
القیاسشھادة 

شھادة اتاحة الناقلة للتحمیل
شھادة النفط المتبقي بالناقلة

شھادة السالمة
شھادة التوزیع

شھادة القیاس بالزرعة

.شركة نفط الجنوب جمیع ھذه الشھادات شركة تسویق النفط (سومو)بعد توقیع جمیع ھذه الوثائق وعندما تكون الناقلة جاھزة للرحیل تقدم -

المطابقة ودور المحققین ( المفتشین المستقلین )اجراءات -ب

التحقق من عملیة التحمیل على یعملونالذین شركات التوكید (الطرف الثالث) ھي الطرف المسؤول عن التعاقد مع )سومو(شركة تسویق النفط-
(البصرة وجیھان)INTERTEKو SGSوھم شركتيعلى منصات التحمیل 

ي تناقض بین أوفي حال وجود ،ھي القیاس و تحدید االمتار وتأكید كمیة النفط المحمل في الناقالتشركات التوكید (الطرف الثالث) مسؤولیة إن -
الزرعةبقیاس كمیة النفط المحملة من خالل طریقةیجب على شركات التوكید (الطرف الثالث) القیام فانھ الناقلة وعداداتالمنصةعداداتقیاس 

لقیاسل



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٨صفحة

عملیة بیع النفط (یتبع).٢
في محطات النفطالعداداتقیاس 

في حقل نفط الجنوب:العدادالجدول ادناه یحتوي تفاصیل قیاس -

تاریخ مصادقة معایرة قیاسات المعایرةالعدادصنف الموقع
الفاحص المستقلالعداداتعدد العدادات

Daniel Turbineالبصرة نفط محطة 
Meters (US/UK)

كل عملیة یتبع 
٢٠٠٨٢٤INTERTEKتموز ١تحمیل

SGS

Daniel Turbineیةالعمنفطمحطة 
Meters (US/UK)

یتبع كل عملیة 
٢٠١١١٢INTERTEKكانون ثاني ١تحمیل

SGS
الدائرة الفنیة–وزارة النفط المصدر: 

اجراءات تصدیر النفط الخام من خالل محطات النفط الجنوبیة٤- ٢
تصدیر النفط الخام من خالل الجراءاتمن قبل شركة نفط الجنوب، معروضة بالتفاصیل باالضافة الجزء من التقریر تم اعدادھاالبیانات المعروضة في ھذا 

محطات النفط الجنوبیة.

٢٠١١حقول النفط المنتجة في عام 

في محطات انتاجیةتم من خالل عشرة حقول منتجة، في حین تم استخراج النفط من خالل ٢٠١١الحقول الجنوبیة في عام إن انتاج وتصدیر النفط الخام من
.یاًالف برمیل یوم٢٠٠الى ١٠محطة تتراوح من لكلالطاقة االنتاجیة إن كل حقل. 

خزان، مع ٢٠الى ٤كل صومعة علىحتوي وامع النفط حیث تفي صالنفطومن ثم یخزنانات ذات سقف تدفق ثابت النفط المستخرج یوضع في خّزإن 
یضخومتر مكعب، ٨٢،٠٠٠الى ٥٦،٠٠٠انتاجیة تتراوح من  التصدیر او لوحدات االستخدام المحلي.لمنصاتالنفط اخیراً

:٢٠١١عام خالل الجنوبیةالنفط الجدول ادناه یبین الطاقة االنتاجیة لحقول 

الف ٢٠١١في عام الطاقة االنتاجیةحقل النفط
برمیل لكل یوم

٥٣٧٫٢حقل الرمیلة الشمالي

٦٦٥٫٥حقل الرمیلة الجنوبي

٣٥٥٫٧)١حقل وسط القرنة (

٢٨٦٫٠حقل الزبیر

٥٣٫١حقل اللحیس

٤٥٫٢حقل ابن عمر

١٧٫٩حقل الطویة

١٨٫٨حقل عرتاوي

١٢٫٠حقل النسایرة

٥٨٫٩مجنونحقل 

٢ر٠٥٠٫٣المجموع
الجنوبالمصدر: شركة نفط 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٩صفحة

عملیة بیع النفط (یتبع).٢
خطوط االنابیب البحریة

، ولكن خالل الحرب العراقیة االیرانیة تضرر المیناء بشكل كبیر ومنذ ذلك ALFAOمن خالل الضخ من صومعة للنفطفي السابق، كانت تستخدم ناقالت 
الحین یتم الضخ من ثالثة صوامع.

كیلومتر.٩٢وطول بوصة٤٢بقطر انبوب) من خالل ١الزبیر (مستودع نفط-١

كیلومتر.١٠٥وطول بوصة٤٨بقطر انبوب) من خالل ٢الزبیر (مستودع نفط-٢

كیلومتر.١٣٩وطول بوصة٤٨بقطر انبوبمن خالل PS١ مستودع نفط -٣

المذكورة:باالنابیبالجدول ادناه یتضمن تفاصیل ذات عالقة 

الوضع)بوصةالقطر (الطول (كیلومتر)الخطوطعدد اسم المضخة

عاملةALFAO٢٥٠٤٨(محطة البصرة) 

عاملةALFAO١٤٦٤٢ (محطة االمیة)

عاملةغیر ALFAO٢٤٦٣٢ (محطة االمیة)

١،٥ ALFAO-SPMعاملةغیر ١٥٠٤٨

٢،٣ ALFAO-SPMعاملة١٥٠٤٨

٤ ALFAO-SPMعاملةغیر ١٥٠٤٨
الجنوبالمصدر: شركة نفط 

منصات النقط

من كل من ھذه رصفة شحن یتض، تحتوي ھذه المحطة على أربعة أ١٩٥٣عام في المنصةول ناقلة نفط من ھذه نفط البصرة: ُشحنت أمنصة- أ
١٫٨المحطة محددة ب انتاجیة تحمیل ھذه وبرمیل في الساعة٣٥،٠٠٠ھيكل رصیفانتاجیة تحمیلإن ، ذرع تحمیلاالرصفة على ثالثة أ

ً ملیون برمیل یومیاً.١٫٧٥ملیون برمیل یومیاً، بینما الطاقة االنتاجیة التحمیلیة حالیا

ولقد ملیون برمیل یومیاً. ١٫٣السبعینات بطاقة تصدیریة تبلغ في ادخا العمل المیاه العمیقة حیث منصةكانت تسمى المنصة: ھذه العمیةنفط منصة-ب
، ٢٢٠تحمیلھا ل قدرةتصل خالل الحرب العراقیة االیرانیة وحالیاًمیةالعنفط منصةتضررت  ُ أربعة أرصفة یتكون المیناء من الف برمیل یومیا

برمیل بالساعة.٥،٠٠٠التحمیلیة لكل ذراع والقدرةذرع تحمیل أوكل رصیف یحتوي على اربعة ا في العمل و اثنان خارج العمل منھثنان ا

الواحدة:نقاط المرساة 

) الحالیة والمتوقعة:SPMالجدول ادناه یبین المعلومات التقنیة والفنیة ذات العالقة بنقاط المرساة الواحدة (

التحمیل (الف قدرةالتشغیليالوضعةعدد االرصف
المالحظاتبرمیل / یوم)

SPM في الربع االول العملسوف تباشر ٩٠٠عاملةغیر١
٢٠١٤من 

SPM ٢٠١٢آذار ٧منذ العملباشرت ٩٠٠عاملة٢

SPM نیسان ١٩منذ العملباشرت ٩٠٠عاملة٣
٢٠١٢

SPM العملقید االنشاء (سوف تباشر ٩٠٠غیر عاملة٤
)٢٠١٤بنھایة عام

SPM خالل الربع العملسوف تباشر ٩٠٠عاملةغیر ٥
٢٠١٤االول من عام 

الجنوبالمصدر: شركة نفط 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٢٠صفحة

(یتبع)عملیة بیع النفط .٢
٢٠١١انتاجیة حقول تصدیر النفط الجنوبیة في عام 

٢٠١١النفط الجنوبیة خالل عام القدرة التصدیریة لحقولالجدول ادناه یبین 

و االمیة (ألف برمیل/یوم)حقل البصرةالشھر

٥٤ر٠٥١ر٣٩٤كانون الثاني

٤٧ر٨٢٥ر٣٣١شباط

٥٢ر٢٨٦ر٤٨٠آذار

٤٩ر٦٧٦ر٥٨٣نیسان

٥٣ر٤٧٨ر٧٠٩أیار

٠٠٢,٧٦٤,٥١حزیران

٥٣ر٠١٣ر٥٢٨تموز

٥٣ر٥٦٨ر٨٧٠آب

٥٣ر٠١٤ر٤٥١ایلول

٥٠ر٥٤٨ر٩١٦تشرین االول

٥١ر٣٥١ر٥٤٢تشرین الثاني

٥٣ر٧٣٥ر٣٠٩كانون االول

٦٢٤ر٣١٥ر١١٥المجموع
الجنوبالمصدر: شركة نفط 

في العراق:النفط الخام من حقول النفط الشمالیةإجراءات تصدیر٥- ٢
نتاج في كل إتم من خالل تسعة حقول منتجة، في حین تم استخراج النفط من خالل محطات ٢٠١١إنتاج وتصدیر النفط الخام في الحقول الشمالیة في عام إن 

ألف برمیل/یوم.١٠٠،٠٠٠إلى ٣٠٠الطاقة االنتاجیة في كل محطة تتراوح من وحقل 

الف ٢٠١١الطاقة االنتاجیة في عامحقل النفط
برمیل لكل یوم

١٠٥ر٤٣٢حقل كركوك

٢٠ر١٢١حقل جمبور

٧١ر٣٦٩حسنبايحقل 

١٠ر٠٤٤حقل خباز

٧ر٦٧٢حقل عجیل

١ر٦٩٨زاالحقل عین 

٣١١حقل بطمة

١ر٢٦٠حقل صفیة

٨٠٨قیارةحقل 

٢١٨ر٧١٥المجموع
الشمالالمصدر: شركة نفط 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٢١صفحة

عملیة بیع النفط (یتبع).٢
عن طریق ضخ النفط الخام إلى شبكة أنابیب. وذلك تقوم شركة نفط الشمال بتصدیر النفط الخام العراقي من خالل میناء جیھان بتركیا 

النفط العراقي بمیناء جیھان.ضخالجدول أدناه یبین التفاصیل المتعلقة باألنابیب التي تربط مضخات محطات

عدد خط إسم خط األنابیب
الحالة (تشغیلیة/تحت اإلنشاء))القطر (بوصةل/كمالطواألنابیب

Fat’ha–)IT١كركوك (١٧٤٤٠الجدیدP/Lالتركي –العراقي 

)١٤٧٤٠Fat’ha)IT١القدیمP/Lالتركي –العراقي 

MS(العراقي) –محطة جھیان التركیة ١٦٤٦٤٠الجدیدP/Lالتركي –العراقي 

ITIA(العراقي) –محطة جھیان التركیة P/L١٨٦٤٤٦التركي –العراقي 
المصدر: شركة نفط الشمال

منصات التحمیل

جیھان:منصة-

لحقول النفط الخام في میناء جیھان:التحمیلةالجدول أدناه یبین القدرة 

القدرة التحمیلیةالحالةرقم الرصیف
(ألف برمیل / یوم)

١

في الخدمة

٣ر٠١٩

٣ر٢٠١٩

١ر٣٥١٠

١ر٤٥١٠
المصدر: شركة نفط الشمال

: ٢٠١١لعام التصدیریة لمیناء جیھانالطاقة 

جیھان (تركیا) برمیلمیناءالشھر

١٢ر٦٧٧ر٧٢٦كانون

١٣ر٥٥٢ر٢٦٣شباط

١٤ر٣٢٢ر٩٤٠آذار

١٤ر٢٤٠ر٣٤٩نیسان

١٥ر١٩٤ر٣٦٧أیار

١٦ر١١٨ر٩٨٣حزیران

١٣ر٨٣٩ر٩١٤تموز

١٤ر١٨٥ر٠١٩آب

٩ر٩٣٠ر٢١١أیلول

١٤ر٠١٣ر٥٢٦تشرین األول

١٢ر٥٣٢ر٥١١تشرین الثاني

١٢ر٦٣٩ر١١٦كانون األول

١٦٣ر٢٤٦ر٩٢٥المجموع
الشمالالمصدر: شركة نفط 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٢٢صفحة

عملیة بیع النفط (یتبع).٢
٢٠١١لعام SOMOتوزیع مبیعات صادرات النفط من ٦- ٢

الخام المباع للمشترین كما ھو مسجل في سومو في الدوالر االمریكي:الجدول التالي یبین النفط 

اسم الشركة#
مجموع المشتریناوروباامریكاآسیا

دوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكي

٩ر٥١٩ر٠١٢ر٢١٣--٩ر٥١٩ر٠١٢ر٢١٣شركة النفط الھندیة١

٥ر٩١٣ر٠١٩ر٣٢٩٢٥١ر٧٤٩ر٥٦٢٩ر٣٩٩ر١٥٣ر١٨٤٥٩٣ر١١٦ر٠٢٩اكسون موبیل٢

٥ر٤٤٦ر٤٠٦ر٨٣٤--٥ر٤٤٦ر٤٠٦ر٨٣٤ساینوكم٣

٤ر٦٨٩ر٤٨٧ر٩٦٨--٤ر٦٨٩ر٤٨٧ر٩٦٨شاینا انترناشیونال٤

٤ر٦٦٥ر٢٦٢ر١٦٢٦ر٤١٧ر٣١٦ر٣١٣٢ر٢٤٧ر٩٤٦ر٤٩٤-بریتیش بترولیوم٥

٤ر٥٦٣ر٥٥٩ر٢٠٣٢٤٨ر١٧٥ر١١٢٧ر٧٢١ر٢٦٢ر٢٧٣٥ر٦٣٩ر١٢١ر٣٨٦شیفرون٦

٣ر٩٩٠ر٦٧٨ر٧٨٧٥٦٠ر٩٢٥ر٢٦٧٢ر٩٠٥ر٣١٥ر٢٩٧٦٩١ر٤٣٧ر١٩٧شركة كونوكو فیلیبس ٧

٣ر٩٢١ر٥٧٤ر٢٣٧٥ر٠٥٢ر٨١٧ر١٢٥٦ر٦٦٢ر٢٨١ر٢٠٦٠٩٠ر٤٧٦ر٠٢٩توتال٨

٣ر٢٣٤ر٤٨٦ر٣٩٣--٣ر٢٣٤ر٤٨٦ر٣٩٣جي اس كالتیكس سنغافورة٩

٣ر٠٣٥ر٧٩٩ر٦١١٥٢ر٤٥٩ر٢٥٨٩ر٩٧٤ر٣٣٩ر٥٦٣-شركة فالیرو١٠

٢ر٩٣٩ر٦٦٤ر١٣٣١ر٦٤٤ر٤٢٢ر٥٤٨٥٠٦ر٨٨١ر٧٤٦٣٤٣ر٣٦٠ر٤٨٢شل١١

٢ر٤٥١ر٦١٨ر٣٥٧--٢ر٤٥١ر٦١٨ر٣٥٧اس ك للطاقة١٢

٢ر٤٤٦ر٨٣٢ر٢٢٣١ر٤٤٦ر٨٣٢ر٢٣١--بترولیوم انترناشیونالتیركش ١٣

٢ر٠٩٣ر٥٠٦ر٩٥٠--٢ر٠٩٣ر٥٠٦ر٩٥٠بترولیومنورث ١٤

٢ر٠١٥ر٧٦٠ر٦٧٠--٢ر٠١٥ر٧٦٠ر٦٧٠شاینا اوف شور١٥

١ر٩٧٤ر٣١٠ر٣٥٠--١ر٩٧٤ر٣١٠ر٣٥٠تویوتا١٦

١ر٩٣٢ر٠٨٠ر٩٤٠--١ر٩٣٢ر٠٨٠ر٩٤٠بترولیومھندوستان ١٧

١ر٨٩٥ر١٦٥ر٧٨٩--١ر٨٩٥ر١٦٥ر٧٨٩جي اكس نیبون اویل١٨

١ر٦٦٧ر٥٠٦ر١٥٢٦ر٢٠٤ر٢٣٢ر٤٦٣٠٧٣ر٢٧٤ر٤٥٣-ریبسول١٩
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النفط (یتبع)عملیة بیع .٢
٢٠١١لعام SOMOتوزیع مبیعات صادرات النفط من ٦- ٢

اسم الشركة#
مجموع المشتریناوروباامریكاآسیا

دوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكي

١ر٤٢١ر٩٧٤ر١٤٩١ر٤٢١ر٩٧٤ر٤٩١--اي أن اي تریدنج٢٠

١ر٢٦٢ر٣٥٩ر١٢٤--١ر٢٦٢ر٣٥٩ر١٢٤میتسوبیشي كورب٢١

١ر٢٣٢ر٦١٢ر١٤٠٣ر٢٣٢ر٦١٢ر٤٠٣--موتور اویل٢٢

١ر١٧٤ر٠٩٣ر١٥٥٢ر١٧٤ر٠٩٣ر٥٥٢--سیبسا٢٣

١ر٠٦٣ر٩٩٨ر١٦٥٥ر٠٦٣ر٩٩٨ر٦٥٥--یمنسوسیتھ انو٢٤

١ر٠٣٥ر٨٨٣ر٢١١٥٥٧ر٦٣٦ر٨٢٤٤٧٩ر٢٤٧ر٠٧٨-كوخ للتزوید و التجارة٢٥

٨٣٦ر٢٩٨ر٧٩٦-٨٣٦ر٢٩٨ر٧٩٦-بیترولیو برازیلیا٢٦

٨٢٩ر٦٦١ر٨٢٩٣٢٧ر٦٦١ر٣٢٧--لتاسكو٢٧

١ر٦٦٣ر١٨٧ر٢٣٠--١ر٦٦٣ر١٨٧ر٢٣٠شاینا ناشیونال٢٨

٧٣٦ر٤٥٦ر٧٣٦٤٠٣ر٤٥٦ر٤٠٣--أي آر جي٢٩

٧٢١ر٣٥٩ر٧٢١٦٠١ر٣٥٩ر٦٠١--میالنو- ساراس ٣٠

٦٢١ر١٦٨ر٨٤٥-٦٢١ر١٦٨ر٨٤٥-نال اویلوكوریا ناشی٣١

٤٦٦ر٩٧٤ر٢٥٢٧٤٧ر٢٤٨ر٦٩٢-٢١٤ر٧٢٦ر٠٥٥فیتول٣٢

٤٢١ر٩١٨ر٤٢١٨٦١ر٩١٨ر٨٦١--اي بي آي٣٣

٤١٣ر٨٩٧ر٥٩٧--٤١٣ر٨٩٧ر٥٩٧بیترو فیتنام٣٤

١٢٥ر٦٣٦ر١٢٥٥٦٥ر٦٣٦ر٥٦٥--اي بلوم٣٥

١٢٦ر٩٤٥ر٦٠٢٢٤ر٣٢٤ر٠٦٥-٦٦ر٦٢١ر١٥٩اوكسیدنتال للطاقة٣٦

١٠١ر٢٤٦ر٥٦٨٢١ر٨٣٢ر٥٧٠-٤٤ر٤١٤ر٢٥١شركة كوریا للغاز٣٧

٦٢ر٥٩٨ر٦٢٨٢١ر٥٩٨ر٨٢١--شركة واحة النفط المحدودة٣٨

٢٧١ر٩٩٧ر٤٤٤--٢٧١ر٩٩٧ر٤٤٤شركة مصفاة البترول االردنیة٣٩

٨٢ر٩٨٦ر٠٠٢ر١٨٨٢٨ر٥١٩ر٢٨٢ر٢١٧٠٠ر٢٠٤ر١٦٩ر٤٣٦٨١ر٢٦٢ر٥٥٠ر٤٤٧المجموع
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جوالت التراخیص–تطویر نشاطات حقول االستخراج .٣
وزارة النفط.قبلتم تحضیر ھذا الفصل باالستناد للمعلومات المزودة من

.يلشعب العراقلرباح لزیادة المنفعة األعلىتحقیق أووذلك لزیادة انتاجیتھانفطھاإلعادة تأھیل واصالح حقول فنیةدخلت حكومة العراق بعقد خدمة لقد 

مناقصةعن طریق )IOCsشركات النفط العالمیة (والتي تمنح من دولة مصدرة للنفط الى نتاج النفط والغاز إتعود لعقود االستخراج والفنیةعقود الخدمة إن 
النفقات التشغیلیة.س المال وكمكافأت عن رأقل رسوم للبرمیل أل

الى تاریخ ھذا التقریر.٢٠٠٩خیص ما بین فترة ابإجراء اربعة جوالت ترقامت حكومة العراقلقد 

٢٠٠٩جولة الترخیص االولى ١- ٣
، كما قام العدید من الخبراء بشفافیة الموارد المتعلقة بإجراءات المناقصة لت شركات النفط العالمیة الى مناقصة ما قبل التأھودعتم٢٠٠٨في مطلع عام 

دارة المخاطر والفساد وعدم التماثل في المعلومات بین الحكومة والشركات في مرحلة االنتاج.إلكفاءةباعتبارھا اكثر الطرق 

١٤٠صل من أرحلة التأھیل المسبقي منجحت ف) "Majors"غلب ما یسمى شركة عالمیة (تتضمن أ٣٥أن اعلنت حكومة العراق ٢٠٠٨شباط ١٨في 
كلما زاد من قبل اي مجموعة ألي حقل، حیث صعید االنتاج المعروضشركة قامت بالمشاركة واعلنت الحكومة انھ سیكون ھناك معیاران للتقییم: االول: 

االنتاج، كلما قلت الرسوم كلما زادت نقاط صعیدالمجموعة لكل برمیل منتج عندما تصل الى فضل، ثانیاً: رسوم التعویض التي تقبلھاضمان االنتاج كلما كان أ
الشركة.

لم تنشر وتصدر والتي تبعة بتغطیة التكالیف سوف یقومون بتغطیة تكالیف التطویر ولكن شروط ووسائل التقییم المالحكومة العراقیةشركاء بأنحددت العقود 
.حسنباي) ١المرحلة (حقول النفط المعروضة كانت: الرمیلة، كركوك، الزبیر، میسان، غرب القرنة إن بعد تاریخ ھذا التقریر، 

االولتشرین ى في الجولة الثالثة التي حدثت بخرا مرة أمجزء من جولة الترخیص االولى، حیث تقرر عرضھاوالمنصوریة، اللذان كانعكاسحقول غاز إن 
٢٠١٠.

راف واالطحقول نفط وحقل غاز واحدستةشملتالعروض المقدمةوأن .٢٠٠٩حزیران ٢٩جولة التراخیص التي عقدت بتاریخ شركة في ٢٢شاركت ولقد 
.، خالل ھذه الجولة لم یتم منح حقول غاز المنصوریةاتعضاء باالتحادأو أكقیادیینالمتقدمة كانوا

بشكل قریب حیث للبترولالتي تبعتھا مالیزیا و،ضمن خمسة مناقصاتخمسة اتحادات فيالصینیة كانت االكثر فعالیة، حیث كانت جزءCNPCشركةإن
اللتان Sinopecوالصینیة TPAOوالتركیة Oil Mojors ،Exxon Mobile ،Royal Dutch Shellمن اربعة اتحادات، تبعتھا اًكانت جزء

وقامت كل الشركات بمناقصتیناشاركوفقد Korea Kogusو BP ،Conocophiliphs ،Chimas Conoc. أماكل منھما بثالثة اتحاداتاشاركت
.لكل حقل على حدابمناقصاتعشر المتبقیة بالمشاركة االثني

جولة التراخیص الثانیة ٢- ٣
للمرة IOCsدخال ال دة إعاالتي شھدت إ٢٠٠٩كانون االول ١٢- ١١الحكومة العراقیة خالل الفترة قبلجرت الجولة الثانیة للتراخیص المعروضة من

.١٩٧٠في العراق عام ةاالولى للعراق منذ تأمیم الصناع

ة الثانیة كانت مماثلة لألولى.الشروط واالجراءات للجول.وكانت 

) ٢غرب القرنة، بدرة، نجمة، كیارةبسبعة حقول (حلفایة، مجنون عراف، والتي أدت الى صفقات معحقول ضمن الجولة الثانیة للتراخیص عشر ھمكانت أ
.الفرات االوسطانت شرق بغداد، الحقول الشرقیة وكفحقول التي لم تمنحأما الثالثة 

بجولة شارك قد و بالمحصلة ف.الولىقل مقارنة بالجولة اوقت أوتطلبتجراءات المناقصة للجولة الثانیة كانت اكثر كفائة وفعالیة إن المھلة المعطاة إلكمال إ
.) قبل المتأھلین IOCsشركة نفط عالمیة (٤٠مناقصة الثانیة ال

توقعات أما ،ملیار برمیل للنفط ٣٢تمكنت من الوصول الى الحقول مع احتیاطي ثابت ب والتي تحاد لعطاءات االتحادات السبع الرابحة إ١٧وكان ھناك 
الشركات العشر الرابحة التي إن .للنفطملیون برمیل من انتاجھا الیومي٤٫٧٦٥لدیھا القدرة على زیادة فكان االنتاج من المناقصات الناجحة في الجولة الثانیة 

السبع ھي: االتحاداتشكلت 

.، غاز بروم، تي باو، سونان جولللغازكوریاشركةلوك اویل، شل، بیتروناس، جابكس، بیترو شاینا، توتال، 
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جوالت التراخیص –تطویر نشاطات حقول االستخراج .٣
(یتبع)

٢٠١٠ةجولة الترخیص الثالث٣- ٣
:لثالثة حقول غاز٢٠١٠االولتشرین ٢٠الحكومة العراقیة جولتھا الثالثة للتراخیص في اطلقت٢٠٠٩بعد اطالق جولة الترخیص االولى والثانیة في عام 

و من الغاز الطبیعيملیار متر مكعب١٣٠منصوریة) ویحتوي على ال(،من الغاز الطبیعيملیارمتر مكعب١٥٨) یحتوي حسب التوقعات على صعكا(
على  من الغاز الطبیعي .ملیار متر مكعب٣١(صبا) یحتوي تقریباً

بالجولة الثالثة كانت–الشركات الرابحة لتراخیصالجولة الثالثة من االتحادات فيواثنتانالعالمیة تم منح العقود لواحدة من شركات النفط
)Kuwait energy, TPAO and Kogas( ،الجولتان محبذة فيال. حیث تم االستغناء عن كل المتطلبات عن توقیع المكافآت من قبل الحكومةتم التنازل و

دوالرملیون٥قیمتھ كانتيوالتبالمناقصة شاركین االلتزام السنوي المتطلب من المتم خفض على عكس الجوالت السابقة لذلك : باالضافة االولى والثانیة 
ملیون دوالر امریكي.١الىحدد للتدریب، والتكنولوجیا والمنح، وصندوق تدریب العاملین المحلیین وترویج االبحاث في تكنولوجیا النفط والغاز 

وبشكل اساسي النتاج الطاقة وللصناعات النفطیة وسوف یصدر الفائضسوف یستخدم  .لالسواق العالمیةالغاز المنتج محلیاً

یستثمرن أیتوقعونوشركائھا TPAOإن،فعالتطویر الحقول الثالث استثمار اجنبي سوف یتطلب سنة و ٢٠العقود الثالث الممنوحة سوف تستمر لمدة إن
لم ینشر بعد.عكاصالمتوقع في حقل Kogasملیار في حقل صبا بینما استثمار ١ملیار دوالر في حقل المنصوریة و ٢٫٥بقیمة تقریباً 

٢٠١٢الجولة الرابعة للتراخیص٤- ٣
باالضافة و الوتضمنت المناطق الغیر مستكشفة ٢٠١٢آیار ٣٠جرت الجولة الرابعة للتراخیص في  ً Virginالغیر مستغلة (للحقول حقول المستكشفة حدیثا

Oil Fields.(

موجودین١٢ن ھذه الجولة سوف تتضمن اعلنت وزارة النفط العراقیة أ٢٠١٢في شھر نیسان  ً مثنى، البصرة، ال، واسط،دیالى ، ىبمحافظات (نینوموقعا
ُبل) وأالقادسیة وبا موجودة بالجوالت السابقة).نبار (ھذه المواقع لم تكن األدیوانیة، السماوة، الالنجف، كربالء، یضا

ملیار متر ٢٩حتیاطي ب االاجمالي یقدر و، فلدیھا اإلمكانات للنفطالباقیةالحقول ) بینما gas-proneعبارة عن حقول (ھم قعاعشر موسبعة من االثني إن 
بعقود االستكشاف بالمقارنةجولة التراخیص الرابعة ھي االولى من حیث عرض عقود و كانت ملیار برمیل من النفط الخام.١٠) من الغاز و BCMمكعب (
لجولة الرابعة لالمؤھلة لجوالت التراخیص السابقة تعتبر مؤھلة و) IOCsالشركات العالمیة للنفط (إن لثالث السابقة.لجوالت االمعروضة باالفنیةالخدمة 

حتى تاریخ الجولة ٢٠١١في الفترة من شھر كانون االول المتأھلینمنشركة كانوا٤٧أن و.م الالسابقة أالعقد قد وقع في الجولة ذا كان بغض النظر إ
عقود جولة التراخیص الرابعة شھدت تغیرات مھمة عن الجوالت الثالث السابقة.إنوالرابعة للتراخیص.

معادلة رسوم االجر وذلك حسب.برمیل تحتسب بشكل مختلف حسب العقد الجدیدرسوم االجر التي تمثل المبالغ المدفوعة من الحكومة للشركات عن كل إن 
سوف تقوم الحكومة العراقیة بخصم تكالیف والشركات (المتعاقدون) لن یدفع لھم (دفعات على شكل نفط) عن الكمیة المنتجة من متعاقد فرعيإنالجدیدة،

قام وملیون برمیل١اذا كان اجمالي االنتاج : االجر على االنتاج المتبقي وھذا على سبیل المثال ومن ثم تدفع رسوم،المتعاقد الفرعي من اجمالي االنتاج
تھدف ھذه المعادلة الجدیدة وبرمیل، ٧٠٠،٠٠٠المتعاقد سوف یستلم دفعة على االنتاج المتبقي فقط او فإن برمیل على متعاقد فرعي ٣٠٠،٠٠٠المتعاقد بدفع 

ین الفرعیین وربط الشركات بشكل كفؤ وتعویضھم عن تكالیفھم بشكل كفؤ.الى قطع مصاریف المتعاقد

من رسوم االجور لكل فيخذت السابقة أالجوالت:علیھا المناقصةام عن الجوالت السابقة ھو المعاییر التي تقخرىومن التغیرات األ مناقص الحساب كالً
والرسومفكانت قل دقة وتأكید، حقیقة أالكمیة النأذفي الجولة الرابعة الكثیر من أماكن المناقصات لم تكتشف بعد إولكناانتاجھعلىوكمیة النفط المتفق

التأثیر وسوف یواجھون تقیید على قدرتھم لضخ النفط والغاز وذلك لتجنب زیادة العرض بالسوق فللمتعاقدینحسب االتفاق الجدید واالجور ھي المعیار الوحید، 
علىسلب البنیة التحتیة التي ھي قید التطویر.اً

Dragon Emirates & TPAOالتحالف بین (. أمادیالىمحافظة من ٨منطقة رقم حیث ظفرت باكستان للبترول بكنتیجة لجولة التراخیص الرابعة، و
Turkish & Kuwait Energy ( نفط متوقع، معكیلو متر مربع٩٠٠التي ھي و٩الستثمار واعادة تأھیل المنطقة االستكشافیة ستكشاف لابعقد تفازفقد

) التي تغطي اجزاء من محافظة ١٠) بعقد االستكشاف بمنطقة االستكشاف (Inpex Japan & Lukiol Russiaتحالف (فقد فاز تقع بمحافظة البصرة، و
.)Bashneft Oil Company of Russiaمنحت ل (فقد لمحافظة المثنى والنجف ١٢المثنى والقادسیة باالضافة لمنطقة النفط 

اعادة التأھیل، التطویر، زیادة التدفق الذي یھدف الى :ھيوفي ھذه المناطق االستكشافیة ھي الطلب على ثالث مراحل ھذه الفائدة من جولة للتراخیص إن 
زیادة االحتیاطي من النفط والغاز.
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جوالت التراخیص –نشاطات حقول االستخراج تطویر .٣
(یتبع)

الھیكل الضریبي لعقود الخدمات التقنیة الموحدة التي عقدت في جوالت التراخیص االربعة٥- ٣
) یجب TSC() تحت عقود الIOCsبحسب عقود الخدمات التقنیة الموحدة بالعراق لجوالت التراخیص االربعة: االلتزام الضریبي الوحید على المتعاقدین (

) MoO Entityكما بین المتعاقدین والشركات التشغیلیة االقلیمیة (، للمتعاقد حسب القانون الذي یوجب% من االرباح الخاضعة للضریبة٣٥تجاوز ن ال تأ
جر المستلمة خالل السنة الضریبة ذات الصلة.ن یكون رسوم األمكن أیالذي 

:٢٠١١خالل عام مكافآت التوقیع الواردة٦- ٣
ي دفعات أل، باإلضافة إلى ذلك لم یكن ھناك ٢٠١١لم یكن ھناك اي جوالت للتراخیص خالل عام PCLDفي مدیریة العقود والتراخیصكما ھو مسجل 

ذات صلة لجوالت التراخیص السابقة.٢٠١١خالل عام التوقیعمكافآت 
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اجراءات المطابقة

٤
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اجراءات المطابقة.٤

كوزارة ،انات ذات صلة وعالقة، ومن المصادر المناسبةن تكون ھذه البیأوفعالة ھو مطابقة ومماثلة البیانات المناسبة، حیث یجب ناجحةاساس أي مطابقة إن 
الذین )NOC, MOC, SOC, Midland(المحلیةالنفط لب وفي الدرجة االولى من الشركات غالنفط العراقیة حیث تكون قد استلمت بیاناتھا على اال

وزارة أنونھا تتحكم وتراقب وتشرف على مبیعات صادرات النفط الخام،أاستلمت بیاناتھا مباشرة من سجالتھا حیث سوموإن بیاناتھم من الحقول. ااستلمو
تحضر بیاناتھا باالعتماد على التي و) IOCsالنفط العالمیة (تحصل على معلوماتھا بالدرجة االولى من البنك المركزي العراقي للمبیعات، وشركات المالیة 

سجالتھا.

:تتكون عملیة المطابقة من الخطوات التالیة

.ینالنفط العالمیومشترینسومووزارة النفط / ذكرت من قبلمن صادرات النفط كما العراقیةحكومة المن المحصلةمطابقة إجمالي اإلیرادات .أ

*وزارة المالیة وشركات استخراج النفط العالمیةذكرت من قبل من الحكومة العراقیة كضرائب الشركات كما المحصلةمطابقة إجمالي اإلیرادات .ب

ستخراج النفط العالمیة.وزارة المالیة وشركات إذكرت من قبل فآت كما اجمالي اإلیرادات المستلمة من الحكومة العراقیة كمكمطابقة إ.ج

.شركات النفط الوطنیة ووزارة النفطذكرت من قبل جمالي الدفعات المدفوعة من قبل الحكومة العراقیة كخدمات داخلیة كما مطابقة إ.د

وزارة النفط وشركات استخراج النفط العالمیة.ذكرت من قبل جمالي الدفعات المدفوعة من قبل الحكومة العراقیة كتغطیة للتكالیف كما مطابقة إ.ه

وزارة النفط وشركات استخراج النفط العالمیة.ذكرت من قبلكما االجرجمالي الدفعات المدفوعة من قبل الحكومة العراقیة كرسوم إمطابقة .و

وزارة النفط، شركات النفط الوطنیة وشركات استخراج النفط العالمیة.ذكرت من قبلمطابقة كمیات النفط المنتجة كما .ز

**مطابقة كمیات النفط الصادرة كما ذكرت من قبل شركات النفط الوطنیة سومو وشركات التحقق للطرف الثالث .ح

فط المحلیة مطابقة كمیات الغاز والنفط الموردة للمصافي، مدیریات تولید الكھرباء وشركات الغاز الوطنیة كما ذكرت من قبل ھذه الشركات، شركات الن.ط
ووزارة النفط ***

.%١مجلس أصحاب المصلحة عند قبلمنالتي حددت)(المادیةالفروقات التي تجاوزت الحد االدنى للنسبیةتسجیل.ي

****المحلیة ووزارة الصناعة والمعادن شركات التعدین ذكرت من قبلالمنتجة كما المعادنمطابقة كمیات .ك

****مطابقة اجمالي االیرادات من المعادن المنتجة كما ذكرت من قبل شركات التعدین المحلیة ووزارة الصناعة والتجارة .ل

استخدمت كتغطیة للتكالیف إنتاج المعادن حیث أنھایرادات ومن جمیع إ٢٠١١من شركات استخراج النفط العالمیة خالل عام أي ضریبةلم یتم دفع *
وكدفعات لرسوم األجر.

لم تنفذ لعدم الحصول على المعلومات ) الطرف الثالثشركات التوكید (درة كما ذكرت من قبل وزارة النفط، سومو ومصإن مطابقة كمیات النفط ال**
عن ذلك تم ط الصادرة كما ذكرت من قبل وزارة النفط وسومو والمشترینعملیة المطابقة لكمیات النفتالكافیة من قبل الطرف الثالث للتحقق بدالً

غیر معلومات حیث تم تزویدنا بنفذت عملیة المطابقة لكمیات النفط والغاز المزودة للمصافي، وشركة الغاز الوطنیة (بإستثناء شركة غاز الجنوب) ***
من مدیریاتستةمن اصل خمسةلمستخدم لتولید الكھرباء في المدیریات ألن االمطابقة لكمیة النفط والغاز یتم تنفیذالشركة. لم ھذه من كاملة 

لم تزودنا بالمعلومات المطلوبة.تولید الكھرباءمدیریات 

لوبة، زودتنا بالمعلومات المطالوطنیة دین من شركات التعشركات ٩من أصل ٤ألن لم تنفذ المطابقة للكمیات المنتجة واإلیرادات المتعلقة بشركات ****
ان وزارة الصناعة والمعادن لم تزودنا بالمعلومات المطلوبة أیضاً. ً علما
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(یتبع) اجراءات المطابقة.٤
نماذج طلب المعلومات١-٤

لتسھیل الحصول على المعلومات من المنشآت المرخصة والوكاالت الحكومیة وشركات النفط )٣ملحق (طلب المعلوماتنماذج قامت ارنست ویونغ بتطویر
(متضمنة المستوى المادي العالمیة. وقد تم تصمیم النماذج لتشمل معظم البیانات المالئمة والتدفقات النقدیة. وتھدف ھذه النماذج إلى اإلفصاح عن جمیع الدفعات 

میة ومؤسسات بما فیھم المؤسسات الحكومیة وشركات النفط العالللمبادرة في العراق أصحاب المصلحة مجلس جعتھا من قبل ونماذج التقاریر) وقد تمت مرا
.٢٠١٣آب ٢٨بتاریخ قرارھا من قبل مجلس أصحاب المصلحة للمبادرةالمجتمع المدني قبل إ

جمع البیانات٢- ٤
یطلب ، صدار تعلیمات تتضمن نماذج جمع المعلومات ونسخ عن األنظمة والمبادئ التوجیھیةبإ٢٠١٣آب ٢٩قام مجلس اصحاب المصلحة للمبادرة بتاریخ 

إعداد تقاریر تتضمن جمإ“ المشترین”النفط الخام ومن الجھات الحكومیة ومشتر نماذج التقاریر وقد أرسلتنظمة المبادرة، ألى یع المعلومات المطلوبة استناداً
عبر البرید االلكت سئلة ) وكذلك توجیھ أیة أEYعداد تقاریر مباشرة الى الجھة المطابقة (ب من الجھات الحكومیة والمشترین إروني. وقد تم الطلالكترونیاً

). EYبخصوص نماذج التقاریر الى (

لمختلف الجھات المعنیة تم تلخیصھا في الجدول التالي:EYردود االستجابة المستلمة من ٢٠١٣كانون االول ١٧بتاریخ 

الشركات الذین التزموا بالموعد الشركةالرقم
النھائي االول

٣٩/٣٩مشترین النفط العالمین١

١١/٢١شركات االستخراج العالمیة٢

٢/٤شركات الطرف الثالث للتحقق٣

١٢/١٥الوزارات العراقیة والجھات الحكومیة األخرى٤

لم یتم الردحكومة اقلیم كردستان والجھات العاملة في االقلیم٥

)DFIالتدفقات النقدیة المعلنة لحسابات صندوق تنمیة العراق (٣- ٤
.)FRBNYلدى بنك االحتیاطي الفدرالي في نیویورك ()DFI(یتم إیداع المقبوضات النقدیة عند ایداع االموال في حسابات صندوق تنمیة العراق

التي تتفق مع الرقم الذي ذكر الف ٨٠ر٧٩٦ر٧٣٥كان مجموع مبیعات صادرات النفط،٢٠١١لعام بحسب تقریر تدقیق القوائم المالیة لصندوق تنمیة العراق
) ٤(ملحق ٢٠١١من قبل سومو المتعلق بإجمالي المبیعات الصادرة لعام 

مجموع المبیعات الصادرة كما ذكر في 
تقریر صندوق تنمیة العراق

(الف دوالر امریكي)

ذكر من مجموع المبیعات الصادرة كما 
قبل سومو

(الف دوالر امریكي)

الفروقات
(الف دوالر امریكي)

-٨٠ر٧٩٦ر٨٠٧٣٥ر٧٩٦ر٧٣٥
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(یتبع)اجراءات المطابقة.٤
تنمیة نشاء صندوق إلى إ٢٠٠٣أیار ٢٢األمن بتاریخ عتمد بواسطة مجلسوالذي أ٢٠٠٣لعام ١٤٨٣متحدة رقم دعا قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم ال

.دارة عائدات مبیعات تصدیر النفط والمنتجات النفطیة في العراق. وقد وضع الصندوق تحت رعایة سلطة التحالف المؤقتة السابقة المنحلةاق إلالعر

الدولي وصندوق مثل البنكالدولیةالعدید من المؤسسات المالیةممثلون عنبما في ذلك،لى إنشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبةإ١٤٨٣كما دعا القرار 
والمحاسبة المالیة، وذلك لتعزیز الشفافیة ٢٠١١الخبراء المالیین مھامھا من المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في كانون الثاني أخذت لجنةو قد النقد الدولي.

.في صندوق تنمیة العراق

نیابة عن وزارة ) CBI(ویدار بواسطة البنك المركزي العراقي )FRBNY(الي في نیویوركیتكون الصندوق من حسابات بنكیة لدى بنك االحتیاطي الفدر
.)MOF(المالیة العراقیة

إلى قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة رقم  عائدات مبیعات تصدیر النفط والمنتجات من ٪٩٥یجب ایداع ما نسبتھ ٢٠٠٣لعام ١٤٨٣استناداً
% الباقیة في صندوق االمم المتحدة للتعویضات.٥وتودع نسبة )DFI(الطبیعي من العراق في حسابات الصندوقالنفطیة والغاز 

مبیعات صادرات النفط والمنتجات النفطیة والغاز الطبیعي
الى قرار مجلس االمن الدولي التاب یتم إیداع كافة االیرادات من ٢٠٠٣ایار ٢٢عتمد بواسطة مجلس االمن بتاریخ والذي أ١٤٨٣ع لالمم المتحدة رقم استناداً

عتماد القرار اعاله في حساب مقبوضات العائدات النفطیة لدى بنك االحتیاطي از الطبیعي من العراق بعد تاریخ إمبیعات تصدیر النفط والمنتجات النفطیة والغ
بعد ذلك، یجب ایداع لحساب صندوق تنمیة العراق لدى البنك االحتیاطي الفدرالي في نیویورك ٪ من االیداعات٩٥نسبتھماالفدرالي في نیویورك وفوراً

١٩٩١لعام ٦٨٧٪ تودع في صندوق التعویضات التابع لألمم المتحدة الذي انشيء بموجب قرار مجلس االمن الدولي التابع لالمم المتحدة رقم ٥والنسبة الباقیة 
من قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة للصندوقوالقرارات الالحقة ذات الصلة، وبالتالي ال یمكن ا . عتبارھا جزءاً

تجمیع البیانات وحل الفروقات٤- ٤
.٢٠١٣ولكانون األالى ایلولالفروقات خالل الفترة من تفسیر و ملیة تجمیع بیانات التقاریر وحل أتم القیام بع

: اإلجراءات التالیةب(EY) قامت

.الجھات المسجلةالبیانات من مختلف تم تجمیع -١
.عالهأ)٤(في القسم جراءات المطابقة المذكورة مع إمطابقة البیانات التي تم الحصول علیھا وجمعھا بالتوافق -٢
.خرىلمطابقات المنفذة لم یتم اخذ أي إجراءات أو خطوات أفي حال عدم وجود فروقات ل-٣
ضافیة لتبریر وتفسیر ھذه الفروقات.یة وعند الضرورة تم طلب معلومات إالجھات المعنتم مناقشة الفروقات الملحوظة لعملیات المطابقة المنفذة مع -٤
تسجیل الفروقات الغیر مبررة.-٥
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مطابقة البیانات الواردةمطابقة البیانات الواردة 

٥
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مطابقة البیانات الواردة٥
كمیات النفط الخام (بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط الشمال وشركة تسویق النفط (سومو)مطابقة ١- ٥

كمیات النفط الخام المستخرج الشــــھر
الواردة من قبل وزارة النفط

كمیات النفط الخام حسب 
مستندات الشحن الواردة من 

قبل سومو

كمیات النفط الخام المستخرج 
نفط الواردة من قبل شركة 

الشمال
*الفروقات 

)٢ر٥٥٠ر٣٥٣(١٠ر٤٣٧ر١٢٢٢٢ر٩٨٧ر١٢٥٧٥ر٩٨٧ر٥٧٥كانون الثاني

)٣ر٥٠٤ر٦٦٤(١٠ر٣٢٧ر١٣٥٨٩ر٨٣٢ر١٣٢٥٣ر٨٣٢ر٢٥٣شباط

)٤ر٦٧٧ر٠٤٩(٩ر٩٥٥ر١٤٦٧٣ر٦٣٢ر١٤٧٢٢ر٦٣٢ر٧٢٢آذار

)٥ر٨٦٩ر٠٣٧(٨ر٦٧١ر١٤١٦٤ر٥٤٠ر١٤٢٠١ر٥٤٠ر٢٠١نیسان

)٦ر٩٨٦ر٦٦٨(٨ر٥١٧ر١٥٦٤١ر٥٠٤ر١٥٣٠٩ر٥٠٤ر٣٠٩أیار

)٦ر٢٧٢ر٩٢٨(١٠ر١٤٥ر١٦٩٣١ر٤١٨ر١٦٨٥٩ر٤١٨ر٨٥٩حزیران

)٥ر٨١٥ر٥٢٠(٨ر٣٣٤ر١٤٢١٣ر١٤٩ر١٤٧٣٣ر١٤٩ر٧٣٣تموز

)٥ر١٠١ر٥٣٧(٩ر١٨٤ر١٤٩٩٢ر٢٨٦ر١٤٥٢٩ر٢٨٦ر٥٢٩آب

)٤ر٠٦٩ر٧٤٣(٦ر٠١٣ر١٠٧٨٠ر٠٨٣ر١٠٥٢٣ر٠٨٣ر٥٢٣أیلول

)٤ر٤٣١ر٣٩١(٩ر٨١٦ر١٤٦٥١ر٢٤٨ر١٤٠٤٢ر٢٤٨ر٠٤٢تشرین األول

)٤ر٣٧٦ر٩١٩(٨ر٣٢١ر١٢٦٥٤ر٦٩٨ر١٢٥٧٣ر٦٩٨ر٥٧٣تشرین الثاني

)٤ر٤١٣ر١٨٠(٨ر٣٥٨ر١٢٨٨٣ر٧٧٢ر١٢٠٦٣ر٧٧٢ر٠٦٣كانون األول

)٥٨ر٠٦٨ر٩٨٩(١٠٨ر٠٨٥ر١٦٦٣٩٣ر١٥٤ر١٦٦٣٨٢ر١٥٤ر٣٨٢المجموع

من تم ذكرھا من قبل وزارة النفط وشركة التسویق سومو. أما بالنسبة للفروقات التي تمت مالحظتھا للكمیات كانت بین الكمیات التي تم ذكرھالم یالحظ أي فرق في الكمیات التي *
ط الخام من شركة نفط العراق بین الكمیات التي تم ذكرھا من قبل شركة نفط الشمال ، حیث أن ھذه الفروقات تمثل كمیات النف)سوموالنفط (قبل وزارة النفط وشركة تسویق

برمیل ألغراض التصدیر من خالل شركة نفط الشمال باالضافة للكمیة التي یتم إرجاعھا من مصافي الشمال والتي ھي ٢٦ر٨٤٠ر٥٣٠الواردة من حكومة إقلیم كردستان وھي 
برمیل.٣١ر٢٢٨ر٤٥٩



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٣٤صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
(بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط الشمال وشركة تسویق النفط (سومو)الصادرةمطابقة كمیات النفط الخام١- ٥
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كمیة النفط الخام الصادرة



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٣٥صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
(بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط الجنوب وشركة تسویق النفط (سومو)الصادرةمطابقة كمیات النفط الخام٢- ٥

كمیات النفط الخام المستخرج الشــــھر
من قبل وزارة النفطالصادرة

كمیات النفط الخام المستخرج 
من قبل شركة نفط الصادرة

*الجنوب
المستخرجة كمیات النفط الخام 

الفروقاتمن قبل سوموالصادرة 

-٥٤ر٠٥١ر٥٤٣٩٤ر٠٥١ر٥٤٣٩٤ر٠٥١ر٣٩٤كانون الثاني
-٤٧ر٨٢٥ر٤٧٣٣١ر٨٢٥ر٤٧٣٣١ر٨٢٥ر٣٣١شباط
-٥٢ر٢٨٦ر٥٢٤٨٠ر٢٨٦ر٥٢٤٨٠ر٢٨٦ر٤٨٠آذار
-٤٩ر٦٧٦ر٤٩٥٨٣ر٦٧٦ر٤٩٥٨٣ر٦٧٦ر٥٨٣نیسان
-٥٣ر٤٧٨ر٥٣٧٠٩ر٤٧٨ر٥٣٧٠٩ر٤٧٨ر٧٠٩أیار

-٥١ر٧٦٤ر٥١٠٠٢ر٧٦٤ر٥١٠٠٢ر٧٦٤ر٠٠٢حزیران
-٥٣ر٠١٣ر٥٣٥٢٨ر٠١٣ر٥٣٥٢٨ر٠١٣ر٥٢٨تموز
-٥٣ر٥٦٨ر٥٣٨٧٠ر٥٦٨ر٥٣٨٧٠ر٥٦٨ر٨٧٠آب

-٥٣ر٠١٤ر٥٣٤٥١ر٠١٤ر٥٣٤٥١ر٠١٤ر٤٥١أیلول
-٥٠ر٥٤٨ر٥٠٩١٦ر٥٤٨ر٥٠٩١٦ر٥٤٨ر٩١٦تشرین األول
-٥١ر٣٥١ر٥١٥٤٢ر٣٥١ر٥١٥٤٢ر٣٥١ر٥٤٢تشرین الثاني
-٥٣ر٧٣٥ر٥٣٣٠٩ر٧٣٥ر٥٣٣٠٩ر٧٣٥ر٣٠٩كانون األول
-٦٢٤ر٣١٥ر٦٢٤١١٥ر٣١٥ر٦٢٤١١٥ر٣١٥ر١١٥المجموع

لى النحو اآلتي:كمیة النفط الواردة من شركة میسان، وشركة نفط الوسط المستخدمة ألغراض التصدیر باإلضافة للكمیة التي یتم إرجاعھا من مصافي الجنوب عالفروقات التي تم ذكرھا من قبل شركة نفط الجنوب تشمل *

)٣٧(صفحة برمیل ٣٠ر٨٠٨ر٠٦٢شركة میسان للنفط-
)٣٩(صفحة برمیل ٥ر٧١٩ر٧٠٨شركة نفط الوسط-
برمیل٢٠ر٠٦٣ر٢٧٩مصافي الجنوب-



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٣٦صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
(بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط الجنوب وشركة تسویق النفط (سومو)الصادرةمطابقة كمیات النفط الخام٢- ٥
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كمیة النفط الخام الصادرة



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٣٧صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
وشركة تسویق النفط (سومو)میسان(بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط الصادرةالنفط الخاممطابقة كمیات ٣- ٥

كمیات النفط الخام المستخرج الشــــھر
من قبل وزارة النفطالصادرة

و كمیات النفط الخام المستخرج 
میسانمن قبل شركة نفط الصادرة

المستخرج التي كمیات النفط الخام 
الفروقاتمن قبل سوموتم تصدیرھا

-٢ر٨٥٩ر٢٠٣٢ر٨٥٩ر٢٠٣٢ر٨٥٩ر٠٣٢كانون الثاني

-٢ر٤٧٥ر٢١٤٢ر٤٧٥ر٢١٤٢ر٤٧٥ر١٤٢شباط

-٢ر٦٨٣ر٢٥٢٥ر٦٨٣ر٢٥٢٥ر٦٨٣ر٥٢٥آذار

-٢ر٦٦١ر٢٣٦٢ر٦٦١ر٢٣٦٢ر٦٦١ر٣٦٢نیسان

-٢ر٧١٨ر٢١٤٠ر٧١٨ر٢١٤٠ر٧١٨ر١٤٠أیار

-٢ر٥٥٣ر٢٣٧٤ر٥٥٣ر٢٣٧٤ر٥٥٣ر٣٧٤حزیران

-٢ر٥٥٩ر٢٧٨٢ر٥٥٩ر٢٧٨٢ر٥٥٩ر٧٨٢تموز

-٢ر٠٢٠ر٢٠٣٠ر٠٢٠ر٢٠٣٠ر٠٢٠ر٠٣٠آب

-٢ر٧٧٠ر٢٣١٠ر٧٧٠ر٢٣١٠ر٧٧٠ر٣١٠أیلول

-٢ر٥٢٠ر٢٩٤٩ر٥٢٠ر٢٩٤٩ر٥٢٠ر٩٤٩تشرین األول

-٢ر٤٥٢ر٢٢٦٢ر٤٥٢ر٢٢٦٢ر٤٥٢ر٢٦٢تشرین الثاني

-٢ر٥٣٤ر٢١٥٤ر٥٣٤ر٢١٥٤ر٥٣٤ر١٥٤كانون األول

-٣٠ر٨٠٨ر٣٠٠٦٢ر٨٠٨ر٣٠٠٦٢ر٨٠٨ر٠٦٢المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٣٨صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
(بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط میسان وشركة تسویق النفط (سومو)الصادرةمطابقة كمیات النفط الخام٣- ٥
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كمیة النفط الخام الصادرة



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٣٩صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
وشركة تسویق النفط (سومو)الوسطمطابقة كمیات النفط الخام (بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط ٤- ٥

كمیات النفط الخام المستخرج الشــــھر
من قبل وزارة النفطالصادرة

كمیات النفط الخام المستخرج 
من قبل شركة نفط الصادرة

الوسط

التي تم المستخرج كمیات النفط 
*الفروقاتمن قبل سوموتصدیرھا

----كانون الثاني

----شباط

----آذار

----نیسان

----أیار

----حزیران

----تموز

)٧٩٥ر٤٥٤(٧٩٥ر٤٥٤--آب

)١ر٢٩٠ر٥٣٠(١ر٢٩٠ر٥٣٠--أیلول

)١ر٣٢٥ر٣٧٩(١ر٣٢٥ر٣٧٩--تشرین األول

)١ر٥٥٧ر٢٣٧(١ر٥٥٧ر٢٣٧--تشرین الثاني

)٧٥١ر١٠٨(٧٥١ر١٠٨--كانون األول

)٥ر٧١٩ر٧٠٨(٥ر٧١٩ر٧٠٨--المجموع

الوسط ووزارة النفط لیست بحاجة الى نفطإلى كمیة النفط الخام الصادرة التي یتم ذكرھا من قبل شركة نفط الجنوب وبالتالي شركةط یتم تضمینھا النفط الصادرة من شركة نفط الوسترجع الفروقات الى حقیقة أن كمیة*
تقدیم اي معلومات عن كمیة النفط الخام.



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٠صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
وشركة تسویق النفط (سومو)الوسط(بالبرمیل) بین وزارة النفط وشركة نفط الصادرةمطابقة كمیات النفط الخام٤- ٥
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كمیة النفط الخام الصادرة



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤١صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
من حیث الشحنات والفواتیر والمبالغ المدفوعة بین شركة تسویق النفط (سومو) والشركات المشتریة الصادرمطابقة النفط الخام ٥- ٥

٢٠١١للنفط العراقي خالل عام 

اسم المشتريالرقم
القیمة لدى سومو

دوالر امریكي
القیمة لدى المشتري

دوالر امریكي
الفروقات

دوالر امریكي
مرجع 

المالحظات

--٩ر٥١٩ر٠١٢ر٩٢١٣ر٥١٩ر٠١٢ر٢١٣شركة النفط الھندیة١

ا)٨٣ر٢٠٦ر٠٥٣(٥ر٥٢٩ر٦١٢ر٥٨٨٧ر٤٤٦ر٤٠٦ر٨٣٤ساینوكم٢

ب٣٠ر٧١٠ر٤٤٤١ر٦٥٨ر٧٧٧ر٤٥٢٧ر٦٨٩ر٤٨٧ر٩٦٨انترناشیونالشاینا٣

ج٢٢٨ر٦٩٤ر٤٣١٩ر٤٣٦ر٥٦٨ر٤٣٠٨ر٦٦٥ر٢٦٢ر٦٢٧بریتیش بترولیوم٤

د٢٧٥ر٧٢٤ر٤٣٥٠ر٢٨٧ر٨٣٤ر٤٨٩٧ر٥٦٣ر٥٥٩ر٢٤٧شیفرون٥

--٣ر٩٩٠ر٦٧٨ر٣٥٦٠ر٩٩٠ر٦٧٨ر٥٦٠فیلیبسكونوكوشركة٦

ه)١٣٦ر٩٤٦ر٨٩٤(٣ر٣٧١ر٤٣٣ر٣٢٨٧ر٢٣٤ر٤٨٦ر٣٩٣جي اس كالتیكس سنغافورة٧

و٥٠ر٨٠٩ر٢٠٤٦ر٩٨٤ر٩٩٠ر٣١٠٧ر٠٣٥ر٧٩٩ر١٥٣فالیروشركة٨

ز٤٨ر٧٧٠ر٢٨٠٢ر٨٩٠ر٨٩٣ر٢٥٢٨ر٩٣٩ر٦٦٤ر٣٣٠شل٩

--٢ر٤٥١ر٦١٨ر٢٣٥٦ر٤٥١ر٦١٨ر٣٥٦للطاقةكاس١٠

--٢ر٤٤٦ر٨٣٢ر٢٢٣٠ر٤٤٦ر٨٣٢ر٢٣٠بترولیوم انترناشیونالتیركش١١

ح١٠٥ر٠٢٠ر١٦٤٧ر٩٨٨ر٤٨٦ر٢٣٠٣ر٠٩٣ر٥٠٦ر٩٥٠بترولیومنورث١٢



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٢صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥
مطابقة النفط الخام الصادر من حیث الشحنات والفواتیر والمبالغ المدفوعة بین شركة تسویق النفط (سومو) والشركات المشتریة ٥- ٥

٢٠١١للنفط العراقي خالل عام 

اسم المشتريالرقم
القیمة لدى سومو

دوالر امریكي
القیمة لدى المشتري

دوالر امریكي
الفروقات

دوالر امریكي
مرجع 

المالحظات

ط٥ر٥٠٧ر٢٧٤٠ر٠١٠ر٢٥٢ر٢٩٣٠ر٠١٥ر٧٦٠ر٦٧٠شوراوفشاینا١٣
ي٤١ر٦٧١ر١١٤٥ر٩٣٢ر٦٣٩ر١٢٠٥ر٩٧٤ر٣١٠ر٣٥٠تویوتا١٤
--١ر٩٣٢ر٠٨٠ر١٩٤٠ر٩٣٢ر٠٨٠ر٩٤٠بترولیومھندوستان١٥

ك٢١٤ر٢٧٢ر١٣٥٦ر٦٨٠ر٨٩٣ر١٤٣٣ر٨٩٥ر١٦٥ر٧٨٩جي اكس نیبون اویل١٦

--١ر٦٦٧ر٥٠٦ر١٥٢٦ر٦٦٧ر٥٠٦ر٥٢٦ریبسول١٧

ل١١٥ر٥٨٣ر١٦٢٤ر٣٠٦ر٣٩٠ر١٨٦٧ر٤٢١ر٩٧٤ر٤٩١اي أن اي تریدنج١٨

م٢١١ر٧١٩ر١١٣٥ر٠٥٠ر٦٣٩ر١٩٨٩ر٢٦٢ر٣٥٩ر١٢٤كوربمیتسوبیشي١٩

--١ر٢٣٢ر٦١٢ر١٤٠٣ر٢٣٢ر٦١٢ر٤٠٣اویلموتور٢٠

--١ر١٧٤ر٠٩٣ر١٥٥٢ر١٧٤ر٠٩٣ر٥٥٢سیبسا٢١

--١ر٠٦٣ر٩٩٨ر١٦٥٤ر٠٦٣ر٩٩٨ر٦٥٤انونیمسوسیتھ٢٢

ن)١٥٧ر٤٧٥(١ر٠٣٦ر٠٤١ر١٠٣٣ر٠٣٥ر٨٨٣ر٥٥٨التجارةوللتزویدكوخ٢٣

--٨٣٦ر٢٩٨ر٨٣٦٧٩٦ر٢٩٨ر٧٩٦برازیلیابیترولیو٢٤



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٣صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
من حیث الشحنات والفواتیر والمبالغ المدفوعة بین شركة تسویق النفط (سومو) والشركات المشتریة الصادرةمطابقة النفط الخام ٥- ٥

٢٠١١للنفط العراقي خالل عام 

اسم المشتريالرقم
القیمة لدى سومو

دوالر امریكي
القیمة لدى المشتري

دوالر امریكي
الفروقات

دوالر امریكي
مرجع 

المالحظات

س٦٠ر٣٣٣ر٧٦٩٦١٣ر٣٢٧ر٨٢٩٧١٤ر٦٦١ر٣٢٧لتاسكو٢٥

--١ر٦٦٣ر١٨٧ر١٢٣٠ر٦٦٣ر١٨٧ر٢٣٠ناشیونالشاینا٢٦

--٧٢١ر٣٥٩ر٧٢١٦٠١ر٣٥٩ر٦٠١میالنو-ساراس٢٧

--٦٢١ر١٦٨ر٦٢١٨٤٥ر١٦٨ر٨٤٥نال اویلوكوریا ناشی٢٨

--٤٢١ر٩١٨ر٤٢١٨٦١ر٩١٨ر٨٦١اي بي آي٢٩

--١٢٥ر٦٣٦ر١٢٥٥٦٥ر٦٣٦ر٥٦٥اي بلوم٣٠

--٢٧١ر٩٩٧ر٢٧١٤٤٧ر٩٩٧ر٤٤٧االردنیةالبترولمصفاةشركة٣١

ع)٨ر٨٣٣ر٩٠٧(٧١ر٤٣٢ر٦٢٧٢٨ر٥٩٨ر٨٢١المحدودةالنفطواحةشركة٣٢

ف)١ر٦٠٩ر٧٨٩(٤١٥ر٥٠٧ر٤١٣٣٨٦ر٨٩٧ر٥٩٧فیتنامبیترو٣٣

--٤٦٦ر٩٧٤ر٤٦٦٧٤٧ر٩٧٤ر٧٤٧فیتول٣٤

--١٢٦ر٩٤٥ر١٢٦٢٢٤ر٩٤٥ر٢٢٤للطاقةاوكسیدنتال٣٥

ت٣١٤ر٩٢١ر٥٧٤ر٣٣٦٠ر٩٢١ر٥٧٤ر٣٧٤توتال٣٦

ت٧٣٦٦٠٠ر٤٥٥ر٧٣٦٨٠٣ر٤٥٦ر٤٠٣جيآرأي٣٧

--٥ر٩١٣ر٠١٩ر٥٢٥١ر٩١٣ر٠١٩ر٢٥١موبیلاكسون٣٨

--١٠١ر٢٤٦ر١٠١٨٢١ر٢٤٦ر٨٢١للغازكوریاشركة٣٩

١ر١٥٨ر٠٦٣ر٨١٧١٤ر٨٢٧ر٩٣٩ر٨٢١١٤ر٩٨٦ر٠٠٢ر٨٢٨المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٤صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
في المساھمة بھذه المطابقةالجھات المزودة للمعلومات ختالفات بدون صعوبة تذكر، حیث أبدت بقة التي أجریت. وقد تم توضیح اإلختالفات بناء على عملیة المطاتم تحدید العدید من اإل كبیراً .تعاوناً

الفروقات٦- ٥
:الفروقات المالحظة خالل عملیة المطابقة ناتجة عن ما یليإن 
. الف التوقیت بین حجز تلك الشحناتختبسبب إ٢٠١١ھذه الشحنات في عام بتسجیل لم تقم سومو . ٢٠١١عام ولكن تواریخ استحقاقھا في ٢٠١٠تم تحمیلھا في عام شحناتبتسجیل المشتریةقامت بعض شركات النفط -١

.٢٠١١الشحنات التي تم شحنھا خالل عام قامت سومو بتسجیل
٢٠١٢في عامتواریخ استحقاقھاكون ٢٠١١بتسجیل ھذه الشحنات في عام المشتریةلم تقم شركات النفط . ٢٠١٢ولكن تواریخ استحقاقھا في عام ٢٠١١تم تحمیلھا في عامشحناتبتسجیل قامت سومو -٢

المرجع (من 
تفسیر أسباب االختالف)٣-٤الفصل 

شحنات قامت سومو 
باالفصاح عنھا ولم تقم 

الشركة المشتریة 
باالفصاح عنھا

(دوالر أمریكي)

شحنات قامت الشركة المشتریة
فصاح باالفصاح عنھا ولم تقم سومو باإل

عنھا

(دوالر أمریكي)

الفرق

(دوالر أمریكي)

)٨٣ر٢٠٦ر٠٥٣()٨٣ر٢٠٦ر٠٥٣(-٢٠١١تستحق بعام و ٢٠١٠ھذه الفروقات تمثل ثالثة شحنات حملت في كانون االول  عام ا

وشحنة اخرى ٢٠١١و تستحق بعام ٢٠١٠كانون االول عام ي ھذه الفروقات تمثل  شحنة واحدة حملت فب
٣٠ر٧١٠ر٤٤١)١٧١ر٢٧٦ر٢٧٤(٢٠١ر٩٨٦ر٢٠١٢٧١٥تستحق بعام٢٠١١عامبفي كانون االول حملت

٢٢٨ر٦٩٤ر٣١٩-٢٢٨ر٦٩٤ر٢٠١٠٣١٩عام لعقود تتعلقان٢٠١١عامھذه الفروقات تمثل شحنتان حملتا في ج

د
ستة شحنات حملت و، ٢٠١٠تتعلقان بعام٢٠١١ھذه الفروقات تمثل شحنتان حملتا في كانون الثاني عام

٢٠١٢تتعلقا بعام٢٠١١بكانون االول 
دوالر امریكي ١ر٩٨٤ر٤٣٩وغرامات تأخیر تقدر بمبلغ 

٢٧٥ر٧٢٤ر٣٥٠)٣٤٣ر٩٣٩ر٧٩٧(٦١٩ر٦٦٤ر١٤٧

)١٣٦ر٩٤٦ر٨٩٤()١٣٦ر٩٤٦ر٨٩٤(-٢٠١٢عام في كانون الثاني حملت٢٠١١بعام ھذه الفروقات تمثل شحنة متعلقة ه

واالخرى ٢٠١١في كانون الثاني عام حملت، واحدة ٢٠١٠ھذه الفروقات تمثل شحنتان تتعلقان لعقود عام و
٥٠ر٨٠٩ر٠٤٦)١٥٩ر٨١٤ر٩١٣(٢١٠ر٦٢٣ر٢٠١٢٩٥٩والتي تستحق عام ٢٠١١في كانون االول عام حملت

واالخرى ٢٠١١في كانون الثاني عام حملت، واحدة ٢٠١٠ھذه الفروقات تمثل شحنتان تتعلقان لعقود عام ز
٤٨ر٧٧٠ر٨٠٢)٢٠٧ر٩٣٨ر٥٤٢(٢٥٦ر٧٠٩ر٢٠١٢٣٤٤والتي تستحق في عام ٢٠١١في كانون االول عام حملت

في حملتواالخرى ٢٠١٢وتستحق في عام ٢٠١١في كانون االول حملتھذه الفروقات تمثل شحنة ح
١٠٥ر٠٢٠ر٦٤٧)١٠٣ر٨٥٩ر٠٦٩(٢٠٨ر٨٧٩ر٢٠١١.٧١٦وتستحق في عام ٢٠١٠كانون االول 

٥ر٥٠٧ر٧٤٠-٥ر٥٠٧ر٢٠١١٧٤٠تم تحمیلھا بعام ٢٠١٠بعام لعقودمتعلقةةھذه الفروقات تمثل شحنط



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٥صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥
(یتبع)الفروقات٦- ٥

المرجع (من 
تفسیر أسباب االختالف)٣-٤الفصل 

شحنات قامت سومو 
باالفصاح عنھا ولم تقم 

الشركة المشتریة 
باالفصاح عنھا

(دوالر أمریكي)

شحنات قامت الشركة المشتریة 
باإلفصاح باالفصاح عنھا ولم تقم سومو

عنھا

(دوالر أمریكي)

الفرق

(دوالر أمریكي)

و شحنة ٢٠١١تم تحمیلھا في كانون الثاني بعام  ٢٠١٠ھذه الفروقات تمثل شحنتان متعلقة بعقود عام ي
٤١ر٦٧١ر١٤٥)١٧٣ر٤٨١ر٢١٩(٢١٥ر١٥٢ر٢٠١١٣٦٤تم تحمیلھا في كانون االول بعام٢٠١٢تستحق بعام 

٢١٤ر٢٧٢ر٣٥٦-٢١٤ر٢٧٢ر٢٠١١٣٥٦عام كانون االول تم تحمیلھا ٢٠١٢بعام شحنة تستحقھذه الفروقات تمثل ك

بقدر تأخیرالى غرامة باإلضافة٢٠١١تم تحمیلھا في كانون االول بعام٢٠١٢شحنات تستحق بعام ٤م
US$٢١١ر٧١٩ر١٣٥-٢١١ر٧١٩ر٥١٦،٥٣١١٣٥

)١٥٧ر٤٧٥()١٥٧ر٤٧٥(-.المشتريھذه الفروقات نتیجة لتقریب اسعار النفط من قبلن

٦٠ر٣٣٣ر٦١٣-٦٠ر٣٣٣ر٢٠١١٦١٣تم تحمیلھا في كانون االول عام ٢٠١٢ھذه الفروقات تمثل شحنات تستحق بعام س

)٨ر٨٣٣ر٩٠٧()٨ر٨٣٣ر٩٠٧(-٢٠١٢تم تحمیلھا في كانون الثاني بعام ٢٠١١بعام ھذه الفروقات تمثل شحنات تستحقع

ل
و شحنة ٢٠١١تم تحمیل واحدة في كانون الثاني عام  ٢٠١٠تمثل شحنتان متعلقة بعام ھذه الفروقات 

)٩٩ر٤٧٧ر٢١٠(٣٩ر٦٩٤ر٢٠١١٨٩٨تم تحمیلھا في كانون الثاني بعام٢٠١٢مستحقة بعام 
١١٥ر٥٨٣ر٦٢٤

-١٧٥ر٣٦٥ر٩٣٦الفروقات تمثل االربع شحنات التي استلمھا المشتري حسب عقود الخدمات

)١ر٦٠٩ر٧٨٩()١ر٦٠٩ر٧٨٩(-.الفروقات نتیجة لتقریب اسعار النفط من قبل المشتريھذه ف

واالخرى توتالدوالر امریكي متعلقة بشركة ١٤ھذه القیمة تمثل مجموع اثنان من الفروقات واحدة بقیمة ت
٦١٤-ERG٦١٤مصفاة بمتعلقةدوالر امریكي٦٠٠بقیمة 

١ر١٥٨ر٠٦٣ر٧١٤)١ر٤٩٠ر٥٤١ر١٤٢(٢ر٦٤٨ر٦٠٤ر٨٥٦المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٦صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
٢٠١١دفعات المكافآت الموقعة لعام ٧- ٥

ذات صلة لجوالت التراخیص السابقة.٢٠١١خالل عام موقعة، باإلضافة إلى ذلك لم یكن ھناك دفعات الي مكافآت ٢٠١١لم یكن ھناك اي جوالت للتراخیص خالل عام PCLDفي مدیریة العقود و التراخیص كما ھو مسجل 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٧صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
٢٠١١لعام ة النفط العراقیة وشركة نفط الشمالمطابقة مدفوعات الخدمات الداخلیة بین وزار٨- ٥

دینار عراقي لم تتم أي دفعات في كانون االول.١ر١٧٠دوالر امریكي یساوي ١قدمت ھذه االرقام الواردة في الجدول بالدینار العراقي وتم تحویلھا الى دوالر امریكي بمعدل *

لم تتم أي دفعات في كانون االول.**

الشھر
وزارة النفط 

دوالر امریكي

شركة نفط الشمال 

*دوالر امریكي

الفروقات 

دوالر امریكي

-١٧ر٠٩٤ر١٧٠١٧ر٠٩٤ر٠١٧كانون الثاني
-١٨ر٨٠٣ر١٨٤١٩ر٨٠٣ر٤١٩شباط
-١٧ر٥٢١ر١٧٣٦٨ر٥٢١ر٣٦٨آذار
-١٢ر٨٢٠ر١٢٥١٣ر٨٢٠ر٥١٣نیسان
-١٣ر٦٧٥ر١٣٢١٤ر٦٧٥ر٢١٤آیار

-١٦ر٢٣٩ر١٦٣١٦ر٢٣٩ر٣١٦حزیران
-١٣ر٢٤٧ر١٣٨٦٣ر٢٤٧ر٨٦٣تموز

-١٥ر٣٨٤ر١٥٦١٥ر٣٨٤ر٦١٥أغسطس
-٨ر١١٩ر٨٦٥٨ر١١٩ر٦٥٨أیلول

-١٤ر٩٥٧ر١٤٢٦٥ر٩٥٧ر٢٦٥تشرین األول
-١٨ر٨٠٣ر١٨٤١٩ر٨٠٣ر٤١٩تشرین الثاني

---**كانون االول

-١٦٦ر٦٦٦ر١٦٦٦٦٧ر٦٦٦ر٦٦٧المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٨صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥
٢٠١١الداخلیة بین وزارة النفط العراقیة وشركة نفط میسان لعام مطابقة مدفوعات الخدمات ٩- ٥

دینار عراقي.١ر١٧٠دوالر امریكي یساوي ١كي بمعدل قدمت ھذه االرقام الواردة في الجدول بالدینار العراقي وتم تحویلھا الى دوالر امری*

.٢٠١١تم دفعھا لشركة بیسان في كانون الثاني عام والتي ٢٠١٠یمثل ھذا الفرق الدفعة المتعلقة بشھر كانون االول عام **

.٢٠١١لم تتم أي دفعات في كانون االول عام ***

الشھر
شركة میسان

*دوالر امریكي

وزارة النفط

*دوالر امریكي

الفروقات

*دوالر امریكي

)١٤ر٩٦٢ر٦٤٧٩ر٤١٥ر٤٧١كانون الثاني ٨ر٥٤٧ر٠٠٨ )**
-٥ر١٢٨ر٥٢٠٥ر١٢٨ر٢٠٥شباط
-٥ر٥٥٥ر٥٥٥٦ر٥٥٥ر٥٥٦آذار
-٥ر٥٥٥ر٥٥٥٦ر٥٥٥ر٥٥٦نیسان
-٥ر٥٥٥ر٥٥٥٦ر٥٥٥ر٥٥٦آیار

-٥ر٥٥٥ر٥٥٥٦ر٥٥٥ر٥٥٦حزیران
-٥ر٧٢٦ر٥٤٩٦ر٧٢٦ر٤٩٦تموز

-٤ر٢٧٣ر٤٥٠٤ر٢٧٣ر٥٠٤أغسطس
-٥ر٥٥٥ر٥٥٥٦ر٥٥٥ر٥٥٦أیلول

-٥ر٥٥٥ر٥٥٥٦ر٥٥٥ر٥٥٦تشرین األول
-٤ر٧٠٠ر٤٨٥٥ر٧٠٠ر٨٥٥تشرین الثاني
---***كانون األول 
)٨ر٥٤٧ر٠٠٨(٦٨ر١٢٤ر٥٩٨٧٥ر٥٧٧ر٨٦٧المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٤٩صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

لعام الجنوبمطابقة مدفوعات الخدمات الداخلیة بین وزارة النفط العراقیة وشركة نفط١٠- ٥
٢٠١١

شركة نفط الجنوبالشھر
*دوالر امریكي

وزارة النفط
*دوالر امریكي

الفروقات
دوالر امریكي

-٨٥ر٤٧٠ر٨٥٠٨٥ر٤٧٠ر٠٨٥كانون الثاني

-٨ر٥٤٧ر٨٠٠٩ر٥٤٧ر٠٠٩شباط

-٨٨ر٨٨٨ر٨٨٨٨٩ر٨٨٨ر٨٨٩آذار

-١٢ر٨٢٠ر١٢٥١٣ر٨٢٠ر٥١٣نیسان

-١٧٠ر٩٤٠ر١٧٠١٧١ر٩٤٠ر١٧١أیار

-٧٦ر٩٢٣ر٧٦٠٧٧ر٩٢٣ر٠٧٧حزیران

-٩٠ر٥٩٨ر٩٠٢٩١ر٥٩٨ر٢٩١تموز

-٩١ر٤٥٢ر٩١٩٩١ر٤٥٢ر٩٩١أغسطس

-٥٦ر٤١٠ر٥٦٢٥٦ر٤١٠ر٢٥٦أیلول

-١٣٦ر٧٥٢ر١٣٦١٣٧ر٧٥٢ر١٣٧تشرین األول

-١٢٨ر٢٠٥ر١٢٨١٢٨ر٢٠٥ر١٢٨تشرین الثاني

٨٢ر٩٠٥ر٩٨٣-٨٢ر٩٠٥ر٩٨٣كانون االول **

٨٢ر٩٠٥ر٩٤٧٩٨٣ر٠٠٨ر١٥٤٧ر٠٢٩ر٩١٤ر٥٣٠المجموع

دینار عراقي١ر١٧٠دوالر امریكي یساوي ١كي بمعدل قدمت ھذه االرقام في الجدول بالدینار العراقي وتم تحویلھا الى الدوالر االمری*

.٢٠١٢نفط الجنوب في شھر كانون الثاني لشركةو لكن دفعت ٢٠١١متعلقة بشھر كانون االول الدفعات الالفروقات تمثل **



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٠صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥
مطابقة مدفوعات الخدمات الداخلیة بین وزارة النفط العراقیة وشركة نفط الوسط لعام ١١- ٥

٢٠١١

شركة نفط الوسط

وزارة النفطالشھر 
*دوالر امریكي

شركة نفط الوسط
*دوالر امریكي

الفروقات
*امریكيدوالر

---كانون الثاني

---شباط

---آذار

---نیسان

---أیار

---حزیران

---تموز

---أغسطس

---أیلول

-١٣ر٦٧٥ر١٣٢١٤ر٦٧٥ر٢١٤**تشرین األول

-٥ر٩٨٢ر٥٩٠٦ر٩٨٢ر٩٠٦تشرین الثاني

---كانون االول

-١٩ر٦٥٨ر١٩١٢٠ر٦٥٨ر١٢٠المجموع

دینار عراقي١ر١٧٠دوالر امریكي یساوي١ي بمعدل قدمت ھذه االرقام الواردة في ھذا الجدول بالدینار العراقي وتم تحویلھا الى الدوالر االمریك*

تم دفع الدفعات فقط خالل تشرین االول وتشرین الثاني**



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥١صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥
مطابقة كمیات النفط الخام المزودة للتكریر، المطابقة تمت بین شركة نفط الجنوب ١- ١٢- ٥

٢٠١١الجنوب لعام وشركة مصافيووزارة النفط 

كمیة النفط الخام/برمیل

شركة مصافي الجنوب / 
الفروقاتوزارة النفط/الكمیاتشركة نفط الجنوب/الكمیاتالكمیات

-٥٣ر١٠٤ر٥٣٥٢٣ر١٠٤ر٥٣٥٢٣ر١٠٤ر٥٢٣

مطابقة كمیات النفط الخام المزودة للتكریر، المطابقة تمت بین شركة نفط الجنوب ٢- ١٢- ٥
٢٠١١الوسط  لعام وشركة مصافيووزارة النفط 

كمیة النفط الخام/برمیل

شركة مصافي الوسط / 
الكمیات

شركة نفط الجنوب / 
الفروقاتوزارة النفط/الكمیاتالكمیات

-٣١ر٣٢٢ر٣١٦٤٣ر٣٢٢ر٣١٦٤٣ر٣٢٢ر٦٤٣

للتكریر، المطابقة تمت بین شركة نفط میسان المزودةمطابقة كمیات النفط الخام ٣- ١٢- ٥
٢٠١١الجنوب  لعام وشركة مصافيووزارة النفط 

كمیة النفط الخام/برمیل

شركة مصافي الجنوب / 
الفروقاتوزارة النفط/ الكمیاتشركة میسان/ الكمیاتالكمیات

-٤ر١١٤ر٤٦٨٣ر١١٤ر٤٦٨٣ر١١٤ر٦٨٣



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٢صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

للتكریر، المطابقة تمت بین شركة نفط الوسط المزودةمطابقة كمیات النفط الخام ٤- ١٢- ٥
٢٠١١الوسط لعام وشركة مصافيووزارة النفط 

مطابقة كمیات النفط الخام المعروضة للتكریر، المطابقة تمت بین شركة نفط الشمال ٥- ١٢- ٥
٢٠١١لعام الشمالوشركة مصافيووزارة النفط 

لشركات الغاز، تمت المطابقة بین شركة نفط الشمال، المزودةمطابقة كمیات الغاز ١- ١٣- ٥
٢٠١١وزارة النفط وشركة غاز الشمال لعام 

)٣(مالغاز الطبیعي

الفروقاتوزارة النفط/ الكمیاتشركة نفط الشمال/ الكمیاتشركة غاز الشمال/الكمیات

)٣ر٧١٢ر١٠٠ر٣٠٠٠ر٧١٥ر٠٧٠ر٣٨٢٢ر٧١٥ر٠٧٠ر٨٢٢ ٢ر٩٧٠ر٨٢٢ )*

وتعزى الى دقة ھامش اجھزة القیاس% ١ھذه الفروقات تحت حد النسبیة المادیة *

، الجنوبمطابقة كمیات الغاز المعروضة لشركات الغاز، تمت المطابقة بین شركة نفط ٢- ١٣- ٥
٢٠١١لعام الجنوبوزارة النفط وشركة غاز 

)٣الغاز الطبیعي (م

الفروقاتوزارة النفط/ الكمیاتشركة نفط الجنوب/ الكمیاتشركة غاز الجنوب/ الكمیات

-٣ر٧٢٥ر٤٢٠ر٣٩٠٠ر٧٢٥ر٤٢٠ر٣٩٠٠ر٧٢٥ر٤٢٠ر٩٠٠

كمیة النفط الخام/برمیل

شركة مصافي الوسط / 
الفروقاتوزارة النفط/ الكمیاتشركة نفط الوسط/ الكمیاتالكمیات

-١٤ر٢٨٠ر١٤٨٤٠ر٢٨٠ر١٤٨٤٠ر٢٨٠ر٨٤٠

كمیة النفط الخام/برمیل

الشمال / شركة مصافي 
الفروقاتوزارة النفط/ الكمیاتشركة نفط الشمال/ الكمیاتالكمیات

-١٠٣ر٠٠٥ر١٠٣٤٥٦ر٠٠٥ر١٠٣٤٥٦ر٠٠٥ر٤٥٦



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٣صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

والشركات التي تستھلك الغاز والمعادنوزارة الصناعة لالمزودةمطابقة كمیات الغاز ١٤- ٥
٢٠١١لعام ات الوزارة وشركوالمعادنالصناعة ، تمت المطابقة بین وزارة الطبیعي 

*٢٠١١مطابقة تغطیة التكالیف بین وزارة النفط وشركات النفط العالمیة لعام ١٥- ٥

مكعب)متر(ملیون الغاز الطبیعي

وزارة الصناعة الشركةاسم الرقم
/الكمیاتوالمعادن / الكمیات الفروقاتالشركات

١٥ر٠٦٦منطقة الجنوب–الشركة العامة لألسمدة ١ ١٥ر٣٤٤٠٦٦. .٣٤٤-

٩ر٥٤٦منطقة الشمال–الشركة العامة لألسمدة ٢ ٩ر٧٢٥٤٦. .٧٢-

٧ر١٤٢الشركة العامة لصناعة البتروكیماویات٣ ٧ر٨٩١٤٢. .٨٩-

حقل النفطاسم الشركة

تغطیة /وزارة النفط
التكالیف

/ تغطیة التكالیف
الفروقاتالمزودون

دوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكي

بریتیش بترولیوم
٤٦٥ر٥٢٦ر١٤٦٠ر٧٤٦ر٢٠٠ر٢٠٠٠ر٢١١ر٧٢٦ر٤٦٠الرمیلة

بیترو شاینا انترناشیونال

بینما البیانات المزودة من قبل المزودین تتضمن تغطیة ٢٠١١، ٢٠١٠بیانات وزارة النفط تتضمن تغطیة التكالیف للسنوات 
فقط.٢٠١١التكالیف للعام 

وزارة النفط لم تستطع تقسیم التكالیف المغطاة لكل سنة على حدى.

دوالر في حال كانت التكالیف المغطاة مدمجة للسنتین بالنسبة المعلومات المزودة٢ر٢٥٣ر٩٠٠ر٠٠٠ھذه األرقام تساوي 

ملیون دوالر ٠٫٨ملیون دوالر لتكلفة إعادة التعدین الغیر مدفوعة بینما ٠٫٢ملیون دوالر یمثل٤٢٫٢الفرق الذي یساوي قرابة
ملیون دوالر تمثل قیمة الفواتیر التي سجلت من قبل المزود لكنھا لم تسجل من قبل ٤١٫٢كتكالیف عامة لشركة نفط الجنوب و 

وزارة النفط.



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٤صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

٢٠١١مطابقة تغطیة التكالیف بین وزارة النفط وشركات النفط العالمیة لعام ١٥- ٥

حقل النفطاسم الشركة

وزارة / تغطیة التكالیف
النفط

/ تغطیة التكالیف
الفروقاتالمزودون

دوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكي

غرب القرنةاكسون موبیل
( ١المرحلة )٩ر٩٣٧ر٨٧٤(٩١٤ر٩١١ر٩٠٤٠٠٠ر٩٧٣ر١٢٦(

شل

٣ر٦٩٩ر٥٨٢مدفوعة بتكلفة دوالر امریكي ورسوم اعادة استخراج للمعادن الغیر ٦ر٢٣٨ر٢٩٢الفروقات تمثل نزاعات بقیمة 
دوالر امریكي

. مبلغ التكالیف المغطاة المزود من شركات ٢٠١٢و ٢٠١١تشمل بیانات وزارة النفط و بیانات المزودین التكالیف المغطاة لعامي 
دوالر ٧٥٦ر٥٨٥ر٠٠٠بلغت ٢٠١١دوالر امریكي و لعام ١٥٨ر٣٢٦ر٠٠٠بلغت ٢٠١٠تطویر الحقول النفطیة  لعام 

امریكي

حقل النفطاسم الشركة

وزارة / تغطیة التكالیف
النفط

/ تغطیة التكالیف
الفروقاتالمزودون

دوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكي

تریدنجاياي أن 

٢٢٤ر٠٠٨ر٦٥٥٩٨٩ر٤٨٢ر٨٧٩١٨٠ر٤٩١ر١٦٩الزبیر للطاقةاوكسیدنتال

شركة كوریا للغاز

الفروقات تتكون من التالي: 
.فقط٢٠١١بینما مزود البیانات تضمن تغطیة التكالیف لعام ٢٠١١و ٢٠١٠بیانات وزارة النفط لتغطیة التكالیف لعام -١
.في حال قدم المشغل فاتورة أقل من المبلغ المستحق-٢

حقل النفطاسم الشركة

وزارة النفط / تغطیة 
التكالیف

المزودون / تغطیة 
الفروقاتالتكالیف

دوالر امریكيدوالر امریكيدوالر امریكي

-٢٦٤ر٥٢٤ر٢٦٤٠٦٢ر٥٢٤ر٠٦٢أحدبشركة الوحدة للبترول

٦٧٩ر٥٩٧ر٣٥٧٥ر٥٨١ر١١٧ر٤٢٤٢ر٢٦٠ر٧١٤ر٨١٧عالمجمو

النفط والقوائم المالیة المدققة تمت المطابقة باالستناد على المعلومات الواردة من حقل النفط من وزارة *
لحقول النفط



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٥صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

*٢٠١١جور بین وزارة النفط و شركات النفط العالمیة لعام مطابقة رسوم األ١٦- ٥

الحقلاسم الشركة
وزارة النفط / رسوم 

االجر
دوالر امریكي

المزودون / رسوم 
التعویض

دوالر امریكي

الفروقات
دوالر امریكي

مالحظات

بریتیش بترولیوم
)٥١ر٨٥٤ر٤٥٠(١٥٤ر٢٠٠ر١٠٢٠٠٠ر٣٤٥ر٥٥٠الرمیلة

االختالفات في رسوم األجر 
قیاس باالختالفمتعلقة 

نتاج بین شركة نفط اإل
الجنوب و المتعاقد في عام 

تم التوصل الى و٢٠١١
٢٠١٢تسویة في عام 

بیترو شاینا انترناشیونال

غرب القرنةموبیلاكسون
( ١المرحلة  )١ر٥١٣ر٦٧٤(٤٨ر٤٠٠ر٤٦٠٠٠ر٨٨٦ر٣٢٦(

شل

اي أن اي تریدنج

١٩ر٧٥٩ر٦٣٣٣٨ر٥٧٤ر٨٣١٤٨ر٣٣٣ر٤٨٦الزبیر للطاقةاوكسیدنتال

شركة كوریا للغاز

-٤٦ر٣٧٤ر٤٦٢٠٤ر٣٧٤ر٢٠٤أحدبشركة الوحدة للبترول

)٣٣ر٦٠٨ر٧٨٦(٣١٢ر٥٤٨ر٢٧٨٣٥٢ر٩٣٩ر٥٦٦المجموع

النفط.لحقولالنفط والقوائم المالیة المدققة حقولتم عمل ھذه المطابقة باالستناد للمعلومات الواردة من *



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٦صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

بالبرمیلالمستخرج بین وزارة النفط وشركة نفط الشمال الخام مطابقة كمیات النفط ١٧- ٥

وزارة النفط (برمیل)شركة نفط الشمال (برمیل)الشھر
الفروقات
(برامیل)

-١٩ر٢٤٦ر١٩٧٥٦ر٢٤٦ر٧٥٦كانون الثاني

-١٧ر٢٦٢ر١٧١٧٤ر٢٦٢ر١٧٤شباط

-١٨ر٩٩٢ر١٨٦٠٩ر٩٩٢ر٦٠٩آذار

-١٨ر١٩٩ر١٨١٤٥ر١٩٩ر١٤٥نیسان

-١٨ر٧١٥ر١٨٦٤٢ر٧١٥ر٦٤٢أیار

-١٨ر٠٧٩ر١٨٩٤٧ر٠٧٩ر٩٤٧حزیران

-١٨ر٣٥٧ر١٨١٥٤ر٣٥٧ر١٥٤تموز

-١٨ر٤١٤ر١٨١٥٣ر٤١٤ر١٥٣اغسطس

-١٧ر٨٢٥ر١٧٤٥٩ر٨٢٥ر٤٥٩ایلول

-١٧ر٩٩١ر١٧٨٨٥ر٩٩١ر٨٨٥تشرین االول

-١٧ر٥٢٠ر١٧٣٦٥ر٥٢٠ر٣٦٥تشرین الثاني

-١٨ر١١٠ر١٨٨٠٦ر١١٠ر٨٠٦كانون االول

-٢١٨ر٧١٦ر٢١٨٠٩٥ر٧١٦ر٠٩٥المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٧صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

ة نفط الشمال بالبرامیلمطابقة كمیات النفط المستخرج بین وزارة النفط وشرك١٧- ٥

 16,000,000

 16,500,000

 17,000,000

 17,500,000

 18,000,000

 18,500,000

 19,000,000

 19,500,000

كمیات النفط الخام المستخرج بالبرمیل



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٨صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

میلالمستخرج بین وزارة النفط وشركة نفط میسان بالبرالخام مطابقة كمیات النفط ١٨- ٥

وزارة النفط (برمیل)شركة میسان (برمیل)الشھر
االختالفات
(برامیل)

-٣ر١٣٧ر٣٥٥٧ر١٣٧ر٥٥٧كانون الثاني

-٢ر٨٠٠ر٢٤٦١ر٨٠٠ر٤٦١شباط

-٣ر١٥٣ر٣٢٧٢ر١٥٣ر٢٧٢آذار

-٣ر٠١٤ر٣٨٧٤ر٠١٤ر٨٧٤نیسان

-٣ر١٣٠ر٣٠٥٩ر١٣٠ر٠٥٩أیار

-٣ر٠٨٩ر٣٦٠٠ر٠٨٩ر٦٠٠حزیران

-٣ر١٦٨ر٣٠٩٨ر١٦٨ر٠٩٨تموز

-٢ر٨٤١ر٢٠٧٥ر٨٤١ر٠٧٥اغسطس

-٣ر٠٤٦ر٣٣٦٥ر٠٤٦ر٣٦٥ایلول

-٢ر٩٣٦ر٢٤٩٥ر٩٣٦ر٤٩٥تشرین االول

-٣ر٠٨٩ر٣١٨٧ر٠٨٩ر١٨٧تشرین الثاني

-٣ر٢٢٠ر٣٩٣٧ر٢٢٠ر٩٣٧كانون االول

-٣٦ر٦٢٧ر٣٦٩٨٠ر٦٢٧ر٩٨٠المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٥٩صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

مطابقة كمیات النفط المستخرج بین وزارة النفط وشركة نفط میسان بالبرمیل١٨- ٥

 2,500,000

 2,600,000

 2,700,000

 2,800,000

 2,900,000

 3,000,000

 3,100,000

 3,200,000

 3,300,000

)برمیل(كمیات النفط الخام المستخرج 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٠صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

المستخرج بین وزارة النفط وشركة نفط الجنوب بالبرمیلالخام مطابقة كمیات النفط ١٩- ٥

االختالفاتوزارة النفط (برمیل)شركة نفط الجنوب (برمیل)الشھر
(برامیل)

-٥٩ر١٦٦ر٥٩١٤٤ر١٦٦ر١٤٤كانون الثاني

-٥١ر٢٥٨ر٥١٢٢٢ر٢٥٨ر٢٢٢شباط

-٥٣ر٠٤٤ر٥٣٢٥٦ر٠٤٤ر٢٥٦آذار

-٥٣ر٥٣٤ر٥٣٣٠٨ر٥٣٤ر٣٠٨نیسان

-٥٧ر٧٢١ر٥٧٧٦٥ر٧٢١ر٧٦٥أیار

-٥٥ر٠٩٨ر٥٥١٦٩ر٠٩٨ر١٦٩حزیران

-٥٦ر٩٤٣ر٥٦٧٨٥ر٩٤٣ر٧٨٥تموز

-٥٧ر٤٥٩ر٥٧٦٣٥ر٤٥٩ر٦٣٥اغسطس

-٥٤ر٨٥٨ر٥٤٠٥٥ر٨٥٨ر٠٥٥ایلول

-٥٤ر٨٦٩ر٥٤٤٧١ر٨٦٩ر٤٧١تشرین االول

-٥٤ر٨٩٩ر٥٤١٣٣ر٨٩٩ر١٣٣تشرین الثاني

-٥٧ر٠٣٠ر٥٧٣٤١ر٠٣٠ر٣٤١كانون االول

-٦٦٥ر٨٨٣ر٦٦٥٢٨٤ر٨٨٣ر٢٨٤المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦١صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

المستخرج بین وزارة النفط وشركة نفط الجنوب بالبرمیلمطابقة كمیات النفط الخام ١٩- ٥

 46,000,000
 48,000,000
 50,000,000
 52,000,000
 54,000,000
 56,000,000
 58,000,000
 60,000,000

)برمیل(كمیات النفط الخام المستخرج



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٢صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

المستخرج بین وزارة النفط وشركة نفط الوسط  بالبرمیلالخام مطابقة كمیات النفط ٢٠- ٥

(برامیل) االختالفاتوزارة النفط (برمیل)شركة نفط الوسط (برمیل)الشھر

-٣٦٠ر٣٦٠١٨٩ر١٨٩كانون الثاني

-٣٩٢ر٣٩٢٧٩٥ر٧٩٥شباط

-٤٢٠ر٤٢٠١٥٧ر١٥٧آذار

-٣٧٠ر٣٧٠٦٢٦ر٦٢٦نیسان

-٣٩٦ر٣٩٦٥٣٧ر٥٣٧أیار

-٤٣٠ر٤٣٠٧٨٢ر٧٨٢حزیران

-١ر١٠١ر١٥٦٨ر١٠١ر٥٦٨تموز

-١ر٥٦٧ر١٤٣٦ر٥٦٧ر٤٣٦اغسطس

-١ر٦٦٨ر١٤٦٦ر٦٦٨ر٤٦٦ایلول

-٢ر٢٠٩ر٢٠٨٠ر٢٠٩ر٠٨٠تشرین االول

-٢ر٠٨٧ر٢٦٥٩ر٠٨٧ر٦٥٩تشرین الثاني

-١ر٦٧٣ر١٨٦٧ر٦٧٣ر٨٦٧كانون االول

-١٢ر٦٧٩ر١٢١٦٢ر٦٧٩ر١٦٢المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٣صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

الوسط  بالبرمیلالمستخرج بین وزارة النفط وشركة نفطالخام مطابقة كمیات النفط ٢٠- ٥

كمیات النفط الخام المستخرج (برمیل)

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٤صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

باألسواقفیما یتعلق ٢٠١١كمیات صادرات النفط الخام الشھریة ومتوسط االسعار لعام  ٢١- ٥
حسب سومومعبر سینیامیناء جیھان و، اآلسیویة والكمیات الصادرة عبراألوربیةاالمریكیة، 

الشھر

(دوالر امریكي)بالشھرللسعرالمتوسط الحسابي(برمیل)میناء جیھان ومعبر سینیا

الشرق روباواامریكا
الشرق روباواامریكااألردناالقصى

األردناالقصى

٣٠٩ر٨٤٨-٨ر٨٦٣ر٣٠٦٧ر٨١٤ر٦٥٩كانون الثاني .٧٨٫٥٤-٨٢٨٩٫٢٥٩٤٫٤١

٢٧٩ر٩٨٩-٧ر٥٢٠ر٦٧٥٨ر٠٣١ر٥٠٥شباط .٨٥٫٧٦-٦٤٩٥٫٩٤١٠٢٫١٦

٣٠٩ر٧٨١-٩ر٩٠٣ر٤٠٣٧ر٤١٩ر٩٠٣آذار .٩٦٫٦٠-٨٣١٠٨٫١٢١١١٫٢٦

٢٩٩ر٨٥١-٨ر٨٥١ر٥٣٢١ر٣٨٩ر٠٢٨نیسان .١٠٥٫٤٩-٦٣١١٤٫٦٦١١٩٫٢٤

٣٠٩ر٩٤١-١٣ر١٠١ر٢٦١٧ر٠٩٢ر٧٥٠أیار .٩٦٫٥٥-٦٣١٠٦٫٦٣١٠٨٫٧٤

٢٩٩ر٨٧٥-١٤ر٠٣٢ر٢٧٦١ر٠٨٦ر٢٢٢حزیران .٩٦٫٠٤-٦٦١٠٥٫٢٨١٠٥٫٨٤

٣٠٩ر٨١٩-٩ر٣٨٤ر٤٧٦١ر٤٥٥ر١٥٣تموز .٩٨٫٨٨-٤٧١٠٩٫٠٧١١٢٫٥٥

١٠١ر٥١٠-١١ر٣٠٨ر٢٠٨٧ر٨٧٦ر٩٣٢اغسطس .٩٢٫٣٧-١٧١٠٦٫١٠١٠٥٫٧٦

١٥٣ر٣١١-٨ر٩٧٠ر٩٥٩٦٧٥ر٥٣٦ایلول .٩٥٫١٢-٦٥١٠٨٫٠١١٠٨٫٠٤

٢٣٤ر٥١٥-١١ر٣٧٢ر٢٦٥٣ر٦٤٠ر٨٧٣تشرین االول .٩١٫٤٣-٨٩١٠٦٫٧٠١٠٦٫٥٤

١٦٦ر٠٦٢-٧ر٨٨٢ر٤٨٠٧ر٦٤٩ر٧٠٤تشرین الثاني .٩٢٫٦٦-١٩١٠٥٫٣٨١٠٦٫٧٠

١٣٢ر٩٤٧-١٠ر١١٧ر٢١٣٠ر٥٢١ر٩٨٦كانون االول .٨٩٫٨٣-٢٩١٠٤٫٠٢١٠٤٫٦٩

٢ر٩٠٧ر٤٥٦-١٢١ر٣٠٨ر٤١٦٧٤ر٩٣٨ر٢٥١المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٥صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

فیما یتعلق باألسواق٢٠١١خام الشھریة ومتوسط االسعار لعامكمیات صادرات النفط ال٢١- ٥
حسب سوموسینیامعبر میناء جیھان و، اآلسیویة والكمیات الصادرة عبراألوربیةاالمریكیة، 

برمیل/ شھرسینیامعبر جیھان و میناء الكمیة الصادرة عبر 
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مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٦صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة٥

فیما یتعلق باألسواق٢٠١١سعار لعام  ت النفط الخام الشھریة ومتوسط األكمیات صادرا٢١- ٥
حسب سوموسینیامعبر میناء جیھان و، اآلسیویة والكمیات الصادرة عبراألوربیةاالمریكیة، 

متوسط سعر الصادرات الشھریة (دوالر امریكي)
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مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٧صفحة

(یتبع)مطابقة البیانات الواردة ٥

باألسواقفیما یتعلق ٢٠١١الشھریة ومتوسط االسعار لعامكمیات صادرات النفط الخام ٢٢- ٥
حسب العمیةخور معبر البصرة ومیناء، اآلسیویة والكمیات الصادرة عبر األوربیةاالمریكیة، 

سومو

الشھر
(دوالر امریكي)المتوسط الحسابي للسعر(برمیل)البصرة ومعبر خور العمیةمیناء

األردنآسیاروباواامریكااألردنآسیاروباواامریكا

-٩٠٫٧٦-٨٧٫٧٥-٤١ر٩٩١ر٧٤٩-١٢ر٠٥٩ر٦٤٥كانون الثاني

-٩٦٫٤٨١٠٧٫٨٦٩٨٫١٦-٣٤ر٣٨٧ر١٥٨٨ر٩٨٤ر١١٣٤٦ر٤٥٣ر٣٩٧شباط

-١٠٢٫٩٤١١٦٫٨٤١٠٦٫٦٢-٣٦ر٠٣٥ر٣٥٧٤ر٠٧٥ر١٣١٦٩ر١٧٥ر٧٣٧آذار

-١١١٫٥٦١١٧٫٣٣١١٣٫٦٧-٣٢ر١٧٩ر٢١٠٤ر٠٤٣ر١٥٣٠٨ر٤٥٤ر١٧١نیسان

-١١٠٫٠٦١٠٨٫٠٨١٠٨٫٠٥-٣٠ر٧٢٣ر٤٧٢٢ر٠٩٦ر١٨٢٦٦ر٦٥٨ر٧٢١آیار

-١٠٤٫١٢١٠١٫٠٠١٠٦٫٣١-٣٤ر٤٨٧ر٦٥٧٣ر٠٤٥ر١١٥٢٦ر٢٣٠ر٩٠٣حزیران

-١٠٥٫٨٦١٠٩٫١٩١٠٨٫٥٠-٣٤ر١٨٤ر٩٢٣١ر٠٥٣ر٩١٩٨ر٧٧٦ر٠٩٩تموز

-١٠٤٫٨٧١٠٧٫١٥١٠٤٫١٨-٣٠ر٣٤٠ر٥٢٩٩ر٣٣٩ر١٧١٥٥ر٨٨٩ر٤١٦اغسطس

-١٠٥٫٦٦١٠٢٫٤٩١٠٣٫٩٠-٣٤ر٨٣٠ر٤٢٣٨ر٦٤١ر١٣٨٨٤ر٥٤٢ر٣٢٩ایلول

-١٠٤٫٠١١٠٥٫٥٧١٠٢٫٨٥-٣٢ر٠٦٥ر٦٧٨٢ر٦٣٦ر١١٠٨٢ر٨٤٧ر٠٥٢تشرین االول

-١٠٤٫٩٥١٠٢٫٤٩١٠٨٫٤٥-٣٥ر٠٩٩ر١١٨١ر٩٩٧ر١٤٨١٦ر٢٥٤ر٥٤٥تشرین الثاني

-١٠٤٫٣١١٠٥٫١٥١٠٧٫٦٦-٣٤ر٣٥٩ر٦١٥٢ر٧٩٥ر١٢٨٧٣ر٥٨٠ر٢٨٤كانون االول

-٤١٠ر٦٨٤ر٥١١٩٣ر٧٠٨ر١٦١٦٢٣ر٩٢٢ر٢٩٩المجموع



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٨صفحة

قة البیانات الواردة (یتبع)مطاب٥

فیما یتعلق باألسواق٢٠١١خام الشھریة ومتوسط االسعار لعامكمیات صادرات النفط ال٢٢- ٥
حسب العمیةخور معبر البصرة ومیناء، اآلسیویة والكمیات الصادرة عبر األوربیةاالمریكیة، 

سومو

برمیل/شھرخور االمیةمعبر البصرة ولمیناءكمیة الصادرات العابرة 
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مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٦٩صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥

فیما یتعلق باألسواق٢٠١١خام الشھریة ومتوسط االسعار لعامكمیات صادرات النفط ال٢٢- ٥
حسب العمیةخور معبر البصرة وسیویة والكمیات الصادرة عبر میناء، اآلاألوربیةاالمریكیة، 

سومو

متوسط اسعار الصادرات الشھریة
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مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٧٠صفحة

مطابقة البیانات الواردة (یتبع)٥
الكمیات الصادرة من شركة نفط الشمال، شركة نفط میسان، وشركة نفط الجنوب ألسواق ٢٣- ٥

النفط العالمیة

26%

22%

52%

الكمیات الصادرة ألسواق النفط

North and South America

Europe

Far East

Jordan



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٧١صفحة

صناعة التعدین في العراق



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٧٢صفحة

صناعة التعدین في العراق٦
المعادن العراقیةوفي االسفل من قبل وزارة الصناعةتم اعداد البیانات 

صناعة التعدین في العراق١- ٦
ومؤخرا لم یكن .حیتاطیات المصنفة عالمیا، بما في ذلك الكبریت والفوسفاتق أیضا موارد معدنیة كبیرة من اإلباإلضافة إلى موارد النفط والغاز، یمتلك العرا

وكان الجمھور العراقي غیر قادر على ضبط اإلنتاج واالستغالل ،المعادنبالنفط والغاز وقشة بالمواضیع المتعلقة المجتمع المدني العراقي قادرا على المنا
ستثمار في ھذه إلفي اومشاركة القطاع الخاصالطالع العامة ألن المعلومات لم تكن متوفرة ووالسیاسة التسویقیة فیما یتعلق بالموارد المعدنیة في العراق 

ًمتاحة للمواطنین العراقیینلم تكنالقطاعات  الشفافیة ستغالل ھذه الموارد بطریقة مضمونة ھم وضع سیاسة لتنظیم إأصبح من الم٢٠٠٣عام بعد . الحقا
وجھة آمنة وجذب االستثمارات التي یمكن أن تطور ھذه الصناعة عن طریق تحسین صورة العراق كشریك تجاري یمكن االعتماد علیھ یتم وبالتالي 

.)MIM(تم تزویدونا بھذه المعلومات من قبل وزارة الصناعة والمعادن.)FDI(ارات األجنبیة المباشرةلالستثم

النظرة المستقبلیة للمعادن والسلع االساسیة في العراق بما في ذلك االحتیاطیات المؤكدة ١-١- ٦
المعادنوالغاز ووغیر المؤكدة من النفط، 

عدة من خالل الخرائط الجغرافیة والتنقیب عن االحتیاطیات المعدنیة، كان من الممكن والقیام بحمالتالرسوبیة ،لالحواضالجغرافيالتوزیعمراعاةمع 
من تطویرھاحتیاطیات القابلة لالستخراج ألغراضور الصناعیة في العراق وتحدید اإلالحصول على رؤیة واضحة حول المصادر الدقیقة للمعادن والصخ

االستثمار الصناعي. خالل
ومخزون كبیر من تبین البیانات المتاحة توافر المخزون المعدني لكمیة ضخمة من الفوسفات (أكثر من عشرة ملیارات طن في الصحراء الغربیة العراقیة فقط) 

على مستوى العالم) نوعھاتعتبر األولى منونینوى وصالح الدین،في اجزاء من الكبریت الحر (أكثر من ستمائة ملیون طن تمثل األولى من نوعھا عالمیاً
دلة اقلیم كردستان بأي مناطق مختلفة في العراق ویتمیزباالضافة الى احتیاطیات كبیرة من رمل السیلیكا والكاولین والحجر الجیري والملح ومعادن أخرى ف

تي یمكن تطویرھا واالستثمار فیھا . مثل الرصاص والزنك والنحاس المشجعة على وجود موارد معدنیة
ن تصبح إحدى الركائز االساسیة لالقتصاد الوطني لتوفیر فرص عمل كبیرة كون فعالة ومؤثرة وأإن الثروة المعدنیة في العراق تتیح لصناعة التعدین بأن ت

صناعیة سلیمة للمحافظات.للعراقیین والمساھمة في تطویر البنیة التحتیة وقاعدة
.

البنیة التحتیة القائمة حالیا٢ً-١- ٦
في العراق كما یلي : ً یمكن تلخیص بنیة التعدین التحتیة القائمة حالیا

الجنوب، بما في ذلك نحو محطة التصدیر عن طریق الخلیج وتركیا. ومن أنابیب النفط والغاز في الشمال رصینة توافر شبكة ·
البصرة) وغیرھا من المحافظات. –الموصل –توافر شبكة من الطرق التي تربط بین المدن الرئیسیة والمحافظات في العراق (بغداد ·
غلب المدن والبلدات بمواقع الموارد المعدنیة والمواد الخام .أتربط ك حدیدیةسك·
ترتبط معظم المحافظات والمدن الكبرى بمحطات التصدیر في البصرة .·
ربیل والنجف .في بغداد والبصرة والسلیمانیة وأوجود العدید من المطارات المدنیة·
تصدیر في الخلیج العربي كمیناء محافظة البصرة والفاو والخور .موانئوجود ·
توافر شبكة ھواتف نقالة باالضافة الى شبكة اتصال خطوط ثابتة تربط جمیع انحاء العراق .·
خالل نھري دجلة والفرات التي تمر عبر االراضي العراقیة .توافر الموارد المائیة من ·
توافر شبكة وطنیة للطاقة الكھربائیة في جمیع انحاء العراق والتي تعتبر غیر كافیة لتلبیة الحاجة الحالیة والمتوقعة. ·
لبیة احتیاجات العراق الحالیة والمستقبلیة من الطاقة قامة مشاریع أكثر لتولید الطاقة الكھربائیة في كافة المحافظات في الدولة لتتعمل الدولة على إ·

الكھربائیة.
ساسیة في العراق بما في ذلك مواقعھا وكمیاتھا التقریبیة واستخداماتھا الممكنةتوفیر الخرائط الجغرافیة للمعادن األ·
المتوقع. مع نموھالتتماشىوبناء القدراتوالبنیة التحتیةالخبرات المحلیةتوفیر·

بمراجعة السیاسات المتعلقة بإعادة تأھیل البنیة التحتیة لتسھیل عملیة استقطاب المستثمرین واالستعداد لتل ً بیة االحتیاجات المستقبلیة تقوم حكومة العراق حالیا
البنیة التحتیة بما في ذلك المیاه والصرف عادة التأھیل وتطویر یسي وبناء القدرات وتوفیر خدمات إمن خالل صیاغة وتنفیذ برامج متعلقة باإلصالح التأس

في كل من المناطقالمعیشة ل المناطق الحضریة وذلك لتحسین نوعیة فایات. كما  تسعى الحكومة الى شمالصحي واالسكان والكھرباء والتخلص من الن
ًن إالحضریة والریفیة بطرق تزید ع مع أھداف األمم المتحدة اإلنمائیة.مكانیة شمولیة الخدمات وتقلیل األثر البیئي وذلك تماشیا



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من٧٣صفحة

(یتبع)صناعة التعدین في العراق٦
المتعلقة بنمو صناعة التعدین ) MIM(استراتیجیة وزارة الصناعة والمعادن العراقیة ٣-١- ٦

االستخراجیة
العتماد العراق على العائدات النفطیة لتمویل  المحدودة من األنشطة األخرى، فإن تطویر االقتصاد العراقي یتم نشطتھ االقتصادیة مقارنة مع العائدات االنظراً

) بحیث تجسد رؤیة واتجاه الدولة نحو صیاغة خطط التنمیة وبرامج ٢٠١٠-٢٠٠٧بشكل دائم كجانب واحد. ووضعت الدولة استراتیجیة لثالث سنوات (
ربعة محاور للسیطرة على نشاط العالم الخارجي، وھي تعتمد على أفي العراق إلىنفتاح االقتصاديستراتیجیة الخطوة األولى نحو اإلاالستثمار. وتعد تلك اال
: التنمیة في الدولة، وھي

.للنمو االقتصادياألسسوتنویعتعزیز·
.تحفیز القطاع الخاص·
.المعیشةتحسین نوعیة ·
.تعزیز الحكم الرشید واستتباب األمن في الدولة·

على نطاق محدود من خالل الصناعات تتجھ حكومة العراق الستخدام الغاز ال طبیعي المتاح والمعادن األخرى التي تتوفر بكمیات ھائلة والتي تستغل حالیاً
د من استیراد البتروكیماویة ومجال انتاج االسمدة في العراق. باالضافة الى ذلك، یستخدم الغاز الطبیعي بواسطة محطات تولید الطاقة الكھربائیة والح

.وممكناما كان ذلك مناسباحیث)LPG(الغاز

بوضع خطة استراتیجیة العادة تشغیل واصالح ونقل ملكیة الشركات )MIM(وقامت وزارة الصناعة والمعادن المملوكة للدولة على العامة في العراق مؤخراً
الوفیرة موارد العراقالصناعة الوطنیة ، وذلك باستخدامالمدى القصیر، وبنفس الوقت، قامت بوضع رؤیة شاملة لخطتھا طویلة األمد التي تعمل على تنمیة 

.واألجنبيسواء المحليعلى حد الخاصالقطاعإمكانیاتواالستفادة منالقوى العاملةو

وجھات نظر كبار صناع القرار والمستشارین الحكومیین حول مستقبل صناعة التعدین٤- ١-٦
والموارد في العراق

توفیر فرص استثماریة كبرى في مجال استكشاف وتطویر الموارد المعدنیة المتاحة. بھدفبتفعیل صناعة التعدین )MIM(والمعادنقامت وزارة الصناعة 
تخصیص وھناك تنسیق مشترك مع مجالس المحافظات حول استغالل تلك االمكانیات وتقدیم الدعم للشركات العامة المتخصصة في تلك المجاالت من خالل 

أو للخصخصة،أوطاعین العام والخاصبین القوإعدادھم للشراكةتلك الشركاتوقدرةواصولھا المادیةإعادة تأھیل الشركاتالزمة للمساعدة فياألموال ال
كثر.أایھما مالئم 

اھمالھ في الماضي مما أدى الى احباط تنمیة وعلى الرغم من كون العراق أحد أھم الدول التي لدیھا مخزون استراتیجي من المعادن، إال أن قطاع التعدین قد تم 
القطاع مقارنة مع الدول األخرى .

لـ  ، فقد تم توضیح استراتیجیة تعزیز الصناعات على النحو التالي: ٢٠٠٦لعام )SOEs(“دلیل الشركات المملوكة للدولة”ووفقاً

على المدى القصیر:·
oلمدة سنتان) .٢٠٠٤ملوكة للدولة واصالحھا (بدأ خالل عام اعادة تشغیل الشركات الصناعیة القابلة للنمو والم

على المدى المتوسط :·
o لمدة خمسة سنوات) . ٢٠٠٥تجھیز العمل لنقل الشركات الصناعیة المملوكة للدولة الى القطاع الخاص (بدأ خالل عام

على المدى الطویل :·
oوسوف یستمر بعد ذلك) .٢٠٠٤ا القطاع الخاص (بدأ خالل عام صیاغة اطار سیاسة شاملة لتنمیة الصناعة الوطنیة التي یقودھ

:)SOEs(اعادة تأھیل الشركات القائمة المملوكة للدولة
ن تلك المصانع بحاجة الى تطویر، اضافة الى تحدیث وتطویر اعادة تأھیل المصانع حیث أشراك المستثمرین في عملیةعمل وزارة الصناعة والمعادن على إت

فترة متفق اإلنتاجیة. سیقوم المستثمرین بتمویل عملیة إعادة التأھیل، وعلیھ سیقوم المستثمر بتشغیل وادارة المصنع وسیحصل على حصة من االنتاج لخطوطھا 
علیھا.

روف الفنیة السائدة تقدم معلومات حول الظ“ ملفات مستثمرین”بإعداد )MIM(ولعرض بعض تلك الفرص على المستثمرین، قامت وزارة الصناعة والمعادن
خرى لتمكین المستثمرین من تقدیم عروضھم ألكل مصنع ومتطلبات اعادة التاھیل واالمتیازات الممنوحة وااللتزامات والظروف العامة لالتفاقیة ومعلومات 

المتعلقة باالنتاج والمشاریع المشتركة.
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(یتبع)صناعة التعدین في العراق.٦

االقتصادیة العراقیة وآثارھا على قطاعات النفط، الغاز والتعدیناإلصالحات ٥-١- ٦
٢٠١٠لعام ٣١٤وتعدیالتھ والذي لم یتم تطبیقھ بالكامل، فقد اُنشأ قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩٨لعام ٩١بعد الموافقة على قانون استثمار المعادن رقم 

ولة والذي یتیح مرونة عالیة المستوى في التعامل مع العقبات التي تواجھ التطبیق، اضافة الى لخارطة الطریق العادة ھیكلة واصالح الشركات المملوكة للد
عن توفیر اساس الختیار اعضاء وحدة إعادة الھیكلة بالتنسیق مع وحدة االصالح االقتصادي (فریق اصالح الشركات العامة والذي یكون احد اعضا ؤه ممثالً

الشركات العامة بالمھام المطلوبة واستكشاف قدراتھا وتوزیعھا على االنشطة االستثماریة وتطویر االعمال بشروط الدخول وزارة الصناعة والمعادن) البالغ 
.ریةواألنشطة االستثماتطویر األعمالعلىتوزیعھاأوقدراتھم وتوجیھھاالمقترحة ، ومتطلبات التنمیة واستكشافالتقنیة والمالیة، وإعادة التأھیلالقدرةمثل :

الفرص االستثماریة المتعلقة بصناعة التعدین والمعادن في العراق٦-١-٦
لتوافر االحتیاطیات الكبیرة المؤكدة من المعادن ذات المواصفات العالیة، وفرت  لتنوع المواد الخام المتاحة في العراق، ونظراً وزارة الصناعة والمعادن نظراً

:بالتنسیق مع الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدینستثماریة التالیة للمستثمرینالفرص اإل

الموقعالمشروع

محافظة االنبارمصنع انتاج البالطمشروع 

محافظ نینوىمشروع استخراج وتعدین الكبریت الحر

صناعات الزجاج وسبك المعادن والحجر (ویشملمصنع النتاج رمل السیلیكا 
محافظة االنبار)الحراري والسلیكون

محافظة االنبارمشروع استخراج وتعدین حقول الفوسفات في وادي سواب

محافظة النجف االشرفالخاممصنع انتاج الفلسبارمشروع 

محافظة االنبارع إلنتاج االلومینامشروع بناء مصن

محافظة االنبارمشروع استخراج وتعدین حقول الفوسفات في وادي اللیري

محافظة صالح الدینالصودیوممصنع النتاج سلفاتمشروع 

عده محافظاتمصانع إنتاج االسمنت

محافظة االنبارمصنع النتاج كربونات الصودیوممشروع 
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(یتبع)صناعة التعدین في العراق.٦
ملخص ألھم الموارد المعدنیة في العراق٧-١- ٦

االستخداماتاالحتیاطیات المؤكدةالموقع الجیولوجيالرواسب المعدنیة

طن ملیون٦٠٠حوالي مشراق/محافظة نینوىالكبریت الحر
االسمدة الفوسفاتیة والصناعات الكیماویة)٪٦٠(القدرة االستخراجیة 

ملیون١٠٠ر٠٠٠أكثر من عكاشات / محافظة االنبار٪٢٥-٢٠الفوسفور 
صناعة االسمدة الفوسفاتیةطن 

الطعام والمنسوجات والصناعات الجلدیةطن ملیون٥٠أكثر من محافظات نینوى والمثنى واالنبار(ملح)كلورید الصودیوم

صناعة الزجاج والسیرامیك والمواد الحراریة وسبك المعادنطن ملیون٧٥أكثر من الصحراء الغربیة / محافظة االنبارالرمل الزجاجي

صناعة السلیكون والبطانة الحمضیة لألفرانطن ملیون١٦أكثر من االنبارالصحراء الغربیة / محافظة الكوارتز

الفالتروالصناعات الخزفیة طن ملیون٠٠أكثر من محافظة النجفرمل الفلسبار

المعادن الثقیلة والرمل والزركون 
مصدر تیتانیوم الزركون / مصدر المونازیت تصنیع مجوھھرات الروتیل / —الصحراء الغربیة / محافظة االنباروالروتیل والمونازیت

الزركونیوم/مصدر للثوریوم

كبریتات الصودیوم المستخدمة في انتاج المنظفات وصناعة الزجاجطن ملیون٢٢محافظة صالح الدین–/ سامراء الشاريبحیرة خام جالبیتیت

الرخامبدائل صناعة االسمنت والجیر والزجاج والسیرامیك والدھانات وطن ملیون٨ر٠٠٠أكثر من محافظات نینوى واالنبار والنجف والمثنىحجر الكلس

انتاج اكسید المغنیسیوم والطوب المغنتیت والزجاج والسیرامیك والحدید والصلب طن ملیون٣٣٠محافاظات االنبار والمثنىالدولمیت
والبناء

صناعة الجبس المستخدم في الدیكورات وصناعة االسمنتطن ملیون١٣٠اكثر من محافظات نینوى وصالح الدین واالنبار وواسطالجبس

المصدر: وزارة الصناعة والمعادن
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(یتبع)صناعة التعدین في العراق.٦
ملخص ألھم الموارد المعدنیة في العراق٧-١- ٦

االستخداماتاالحتیاطیات المؤكدةالموقع الجیولوجيالرواسب المعدنیة

محافظات النجف االشرف وكربالء المقدسة وصالح والحصىالرمل 
الدین والبصرة

للبناء والتكریراحتیاطیات كبیرة جداً

طن في صناعة الطوب و ملیون ٢ر٨٥٨محافظات تقع في بالد ما بین النھرینالطین الحدیث
صناعة االسمنت والطوبمكعب لصناعة االسمنتمترملیون ٤٥٠

صناعة الطوباحتیاطیات كبیرة جداًمحافظات نینوى وصالح الدین ودیالىالقدیمةالطین من التشكیالت

االسمنت والمواد الحراریة واالسمنت االبیض والطوب التاریخيطن ملیون ١ر٢٠٠الصحراء الغربیة لمحافظة االنبارطین الكاولین

االبیض والمواد الحراریةاالسمنت طنملیون ١٠الصحراء الغربیة لمحافظة االنبارالطین

طین الحفر آلبار النفط واالعمدة الخرسانیة ، واعداد االعالف الحیوانیة ، وتبییض طن ملیون٢٢الصحراء الغربیة لمحافظة االنبارطین البنتونیت
الزیوت النباتیة ، والنفط المنزلي البارافین ، واعمال صب السبائك

طین الحفر المالح ، والتبییض للشمع والزیوت النباتیةطن ملیون٠٫٥لمحافظة االنبارومحافظة نینوىالصحراء الغربیةطین األتابولجیت

المواد الخام الستخراج السكرطن ملیون٠٫٨محافظات النجف االشرف وكربالء المقدسةسلستایت (كبریتات سترونتیوم)

بورسلین كلسي من الصخور 
١منخفض الكثافة اقل من 

٣غم/سم
تنقیة الزیوت النباتیة ، والطعام ، والكبریت ، والخرسانة الخفیفةطن ملیون١٫٨الصحراء الغربیة لمحافظة االنبار

صناعة المواد الحراریة وانتاج االلمونیومطن ملیون١الصحراء الغربیة لمحافظة االنبارالبوكسیت (خام االلمونیوم)

االسمنت الصلبطن ملیون٦٠الغربیة لمحافظة االنبارالصحراء صخور الحدید الرسوبیة

المصدر: وزارة الصناعة والمعادن
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(یتبع)صناعة التعدین في العراق.٦
برامج رسم الخرائط الجیولوجیة والتنقیب عن المعادن داخل العراق٨-١- ٦

بیانات تتضمن الھذهقواعدفإن .والتعدین خطة النشاء قاعدة بیانات رقمیة حدیثة لنظم المعلومات الجغرافیة للعراقلدى الشركة العامة للمسح الجیولوجي 
ن الستخدامھا للمزید معلومات حول وجود الموارد المعدنیة ومواقعھا وانواعھا واحتیاطیاتھا القابلة لالستخراج وھیكلھا االساسي بحیث ستكون متاحة للمستثمری

.االستكشافاتمن 

ًتتم عملیات المسح الجیولوجي  لمتطلبات التطورات التكنولوجیة في مجال صناعة في جمیع أحالیا نحاء العراق النتاج الخرائط الجیولوجیة وتحدیثھا وفقاً
.برامج أخرى ذات صلة الستكشاف واستغالل المعادن في العراقكما أن ھنالك.التعدین

: ما یليلشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدینتشمل األنشطة الحالیة ل

.في منطقة قارا شواك لصالح شركة غار)المالئم لصناعة االسمنت(استكشاف الحجر الجیري ·
.) في منطقة قارا شواك لصالح شركة االنشاءات المتحدة١:٢٥٠٠٠المسح الجیولوجي المفصل (·
.ا شواك لصالح شركة شاھي زیان) في منطقة قار١:٢٥٠٠٠المسح الجیولوجي المفصل (·
.مسح االستكشاف الجیولوجي ألراضي محافظة المثنى·
.في وادي محلة اوبیاث لصالح الشركة العامة لالسمنت الجنوبي)المالئم لصناعة االسمنت(استكشاف الحجر الجیري ·

المرتبطة بتعدین المعادن/ المنتجات الصناعات ٩-١- ٦

لصناعةالمادة ا
االسمدة وحامض الفوسفوریكالفوسفاتیةالصخور 

الكبریت الحرالكبریت الخام

الزجاج والرمل المعیاريرمل السیلیكا

السیرامیك واالسمنتالكاولین االبیض

الزجاج والمواد الحراریةالدولمیت

طین الحفرالبنتونیت

لبناء والزجاجالحجر الجیري االسمنت وا

جبس بالسترالجبس

السیرامیك والزجاجالفلسبار (سلیكات االلمونیوم)

الطوب والقرمیدالطین الرباعي

الطعام والصناعةالملح

االنشاءاتالحصى والرمل

االسمنتحدید الصخور الرسوبیة

االسمنت االبیضالطین

نالمصدر: وزارة الصناعة والمعاد
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دراسة سوق سومو
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دراسة سوق سومو. ٧
ھذا الجزء معد من قبل شركة سومو 

سومو حول نمو التسویقشركةاستراتیجیة١- ٧
إن استراتیجیة سومو للتسویق تشمل كل من االھداف متوسطة وطویلة االجل والتي یمكن ان تتلخص على النحو اآلتي:

الزیادة المتوقعة في االنتاج نتیجیة النتاج النفط الخام من الحقول الجدیدة وبالتالي زیادة حجم الصادرات.تسویق النفط الخام في ضوء -١
نوعیة النفط الخام المتوقع أن یتم انتاجھ مع االخذ في االعتبار سیاسات النفط الجدیدة وعالقتھا بالجوانب البیئیة للنفط الذي تحقیق مرونة التسویق في ضوء-٢

یحتوي على كمیات عالیة من الكبریت.
سواق النفط المختلفة ومن خالل ة الى أمصدرتحقیق اعلى عائد اقتصادي من االنشطة التسویقیة مع االخذ باالعتبار العائد االقتصادي من كمیات النفط ال-٣

اعتماد آلیة التسعیر التي تتوافق مع اختالفات السوق.

٢٠١١اسواق النفط العراقیة ٢- ٧
سوق الوالیات المتحدة االمریكیة

دوالر امریكي للبرمیل الواحد حیث كان سعر البرمیل الواحد ٢٫٨٧ل انخفاض بمقدار تراوحت في شھر تشرین الثاني لتسجسعار النفط في السوق االمریكیة ان أ
ASCIدوالر امریكي. وحسب اداة التسعیر ٨٧٫٠١دوالر امریكي مقارنة بأسعار شھر تشرین االول حیث كان سعر البرمیل الواحد ٨٤٫١٤خالل ھذا الشھر 

دوالر امریكي في شھر تشرین ١٠٦٫٣٥دوالر امریكي للبرمیل الواحد حیث كان سعر البرمیل الواحد ٥٫٣٣(أي أس سي أي) فقد انخفض سعر البرمیل بمقدار 
ن سعر صرف الدوالر االمریكي قد أدى ذلك الى حقیقة أدوالر امریكي للبرمیل الواحد. مما ١١١٫٦٨الثاني مقارنة بسعر البرمیل في شھر تشرین االول وكان 

زاد مقابل الیورو.

االوروبيالسوق 

في اسعار النفط الخام خالل شھر تشرین االول، حیث أن أسعار خام برنت تذبذباً مریكي أدوالر ٣٫٤٨ارتفعت بمقدار (Brent) وقد شھد السوق االوروبي أیضاً
دوالر ١٠٤٫٣٧ا الشھر حیث كان السعر دوالر امریكي في نھایة شھر تشرین الثاني مقارنة ببدایة ھذ١٠٧٫٨٥للبرمیل الواحد حیث كان سعر البرمیل الواحد 

دوالر امریكي للبرمیل في سوق البحر االبیض المتوسط وحوالي ٤٫٦٩الس (النفط الخام الروسي) قد ارتفعت نحو روسعار أیكي باالضافة الى ذلك فإن أامر
دوالر امریكي للبرمیل في سوق شمال غرب اوروبا خالل نفس الشھر.٦٫٥٢

(أسعار بین النفط الخام الخفیف و نتیجة النخفاض فرق األاالسعار ھإن ارتفاع  ورالس) في كل من سوق البحر األبیض (خام برنت) ونفط الخام المتوسط 
مریكي للبرمیل على التوالي لصالح النفط الخام المتوسط.دوالر أ٠٫٨٤مریكي للبرمیل ونسبة دوالر أ٠٫٧٦المتوسط وسوق شمال غرب أوروبا بنسبة 

اسوق آسی

١٠٤٫٣٦احد حیث انخفض الى مریكي للبرمیل الودوالر أ١٠٦٫٤٨ار خالل شھر أیلول سعبي وسلطنة عمان حیث كان متوسط األسعار نفط خام دانخفضت أ
خالل فترة النصف ن ھذا االنخفاض یعزى الى انخفاض النفط المنتج من قبل ھذین البلدینرمیل. إمریكي للبدوالر أ٢٫١٢للبرمیل وكان الفرق مریكيدوالر أ

الثاني من شھر تشرین االول.
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)یتبع(سوموسوقدراسة.٧
البیانات التاریخیة والمتوقعة٣- ٧

سواق النفط العراقیة:أالجدول ادناه تعرض البیانات المتعلقة باالنتاج، االستھالك والتصدیر واحتیاطي من 

النفط الخام (ألف برمیل / الیوم)

(المصافي المنتجةالسنة ً المستھلكة داخلیا
درةمصال(والكھرباء

١ر٢٣٨١٦٤٣ر٢٠٠٧٠٣٦
١ر٢٤٨٤٨٤٩ر٢٠٠٨٢٨٠
١ر٢٥١٤٩٠٦ر٢٠٠٩٣٣٦
١ر٢٥٨٦٨٩٠ر٢٠١٠٣٥٨
٢ر٢٦٢٨١٦٦ر٢٠١١٥٥٨
٢ر٢٦٤٩٤٢٣ر٢٠١٢٨٨١
٢ر٣٦٩٣٤١٣ر٢٠١٣٠٠١*

.شھر فقطھو لتسع أ٢٠١٣المعدل لعام *

احتیاطات النفط الخام:
ملیار برمیل.١٥٤،٢٩٥ب ٢٠١٢كانون االول ٣١یقدر اجمالي احتیاطي النفط الخام كما في ·
مكعب.مترملیار ١٣٠،٥٣٨،٠٠٠ب ٢٠١٢كانون االول ٣١تقدر اجمالي احتیاطي الغاز الطبیعي كما في ·

/ الیوم)٣المنتجات النفطیة المتوقع استخدامھا (م

الكیروسینزیت الغازغازولینالسنة

٧ر٢٦٥٥٠ر٢٢٧٥٠ر٢٠١٤٢٥٠
٧ر٢٨٧٥٠ر٢٢٢٥٠ر٢٠١٥٧٥٠
٨ر٢٩٠٠٠ر٢٣٨٠٠ر٢٠١٦٠٠٠
٨ر٢٩٢٥٠ر٢٣٢٥٠ر٢٠١٧٥٠٠

)/ الیوم٣المنتجات النفطیة المتوقع استخدامھا (م )

الكیروسینزیت الغازغازولینالسنة

٧ر٢٤٥٠٠ر١٦٥٠٠ر٢٠١٤٠٠٠
٧ر٢٥٧٥٠ر١٦٠٠٠ر٢٠١٥٢٥٠
٨ر٢٥٠٠٠ر١٦٠٠٠ر٢٠١٦٥٠٠
٨ر٢٥٠٠٠ر١٧٠٠٠ر٢٠١٧٠٠٠
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الدروس المستفادة من ھذه المطابقة 

٩
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الدروس المستفادة من ھذه المطابقة .٨
ًھناك ن أاالبغض النظر عن حجم التخطیط الذي تم إجراؤه،  تتلخص بما یلي:، والتي المطابقةمن ھذه المستفادة الدروس واتللتحسینمجال دائما

نھج مطابقة شاملة١- ٨
غیر مطابقة التي تكون غیر امكانیة وجود البنود الوھذا النھج سوف یتجنب (االھمیة النسبیة)خذ نسبة للمادیةالمطابقة الشاملة بدون أعملمن المستحسن

ذا تمت مطابقتھا والتحقق منھا.مبررة إ

:التوصیة
مجلس االدارة سوف یتفق مع المطابقة على مادیة معرفة (محددة) ولكن یوصى بعمل مطابقة شاملة.ن على الرغم من أ

المواعید النھائیة لتقدیم التقاریر٢- ٨
ومتابعة ھذه العملیة تمثل تحٍد كبیر ،ا التي تأخذ وقت وجھد مكثفصحتھاجراءات التسویة تتضمن مھمات متعددة مثل جمع البیانات ومعالجتھا والتحقق من 

عندما یكون الوقت ضیق. خصوصاً

التوصیة:
كثر واجراء المطابقة نظراًوذلك التاحة وقت أمبكرةعراق إشراك المطابق بفترة عملیة لصناعات االستخراجیة باللشفافیة النوصي مجلس ادارة مبادرة 

للتحدیات الكبیرة بھا والمھام التي تأخذ الوقت.

التواقیع٣-٨
لم النماذجأن بعضلوحظ أیضاالمعنیة. جھةالفياألفراد ذوي الصلةمن قبلنماذج التقریرینبغي أن یتم التوقیع على، استنادا إلى المبادئ التوجیھیة

.المعنیة للتقریرالرسمي للجھاترسائل البرید اإللكترونيمن خاللالنماذجوردت ھذه، ولكن وقعت

التوصیة:
یجب التأكید خالل المبادئ التوجیھیة على أھمیة التوقیع على نماذج التقاریر.المستقبلفي

نماذج التقاریر ٤- ٨
تعبئتھا من الموافق علیھا الواجبفیما یتعلق بالنماذج المعتمدة والمطابقة قام مجلس المبادرة باعطاء توضیحاتخالل عملیة تقدیم نماذج طلب المعلومات /

.ن بعض الجھات المشتریة لم تقم باستخدام ھذه النماذجقبل المشترین، لوحظ أ

التوصیة:
والتأكید علىعلى اتصال مع المشترینتكونالمطابقة أنفي عملیةالمختلفة المشاركةالعراقیةوالجھاتأصحاب المصلحةأن مجلسفمن المستحسن
.ھذه النماذجأھمیة استخدام

تقریر مدقق الحسابات٥- ٨
التذكیر بضرورة تضمین ھذه المعلومات.لم تقم بعض الشركات بذلك بالرغم من طلب من المشترین إرفاق تقریر مدقق الحسابات مع النماذج المعبأة. تم ال

للسیاق القانوني الحالي في العراق وھیكل صناعة النفط والغاز، فإنھ یتم تدقیق الشركات النفطیة من ) على BSAقبل دیوان الرقابة المالیة العراقي (نظراً
على معاییر المحاسبة الدولیة .س مبادئ المحاسبة العراقیة المحلیةأس في الثمانینات من القرن الماضي بناًء ً إن ھذه المبادئ المحاسبیة قد تم تطویرھا أساسا

فجوة في مدى فھم التقاریر الصادرة عن الشركات المحلیة إذا ما قورنت بالمعاییر توجدسنة. لذلك ٢٠في ذلك الوقت، إال أنھ لم یتم تحدیثھا ألكثر من 
المستخدمة في الصناعة النفطیة.

التوصیة:
بشكل سنوي. عالوة على ذلك، ینبغي أن یتم تدقیق شركات )سومو(نوصي بالتأكید على مشتري النفط تقدیم بیاناتھم المالیة المدققة لشركة تسویق النفط

لمعاییر المحاسبة والتدقیق المعتمدة دولیا وذلك للتوافق مع الممارسات المھنیة السائدة في القطاع ً .النفط المحلیة وفقا
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الدروس المستفادة من ھذه المطابقة .٨
تیسیر العمل المیداني٦- ٨

مختلف إشراكھذه الجھود من خاللوینبغي استكمال،واسعة النطاقجھودتقدیم التقاریربالعراقیة المعنیةالجھاتمن مختلفالبیاناتجمع عملیةتتطلب
.مباشرةوأكثرأوسعبشكلأصحاب المصلحةمجلسأعضاء 

التوصیة:
حدى كل منھم في مجموعة على ،أن یقوموا بالتدخل المباشرو، بنطاق أوسعمن المستحسن من أعضاء مجلس أصحاب المصلحة أن یقوموا بالمشاركة 

االلتزام بالمواعید.لتسھیل عملیة جمع البیانات و



للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة الشفافیة 
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المؤسسات والجھات المشاركة في -١ملحق رقم 
عملیة المطابقة
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المؤسسات والجھات المشاركة في عملیة المطابقة
للمبادرة:الثالثقام مجلس أصحاب المصلحة للمبادرة بتحدید الجھات التالیة كجھات یجب اشراكھا في التقریر 

وزارة المالیة
وزارة النفط

الكھرباءوزارة 
وزارة الصناعة والمعادن
شركات التعدین الوطنیة

شركة نفط الشمال
شركة نفط الجنوب
شركة نفط میسان
شركة نفط الوسط

المركزي العراقيالبنك 
شركة تسویق النفط (سومو)

شركة مصفاة الوسط
شركة مصفاة الجنوب
شركة مصفاة الشمال

مدیریات تولید الكھرباء
شركة غاز الشمال
شركة غاز الجنوب

(المشترون)شركات النفط العالمیة
النفط العالمیةاستخراجشركات
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تعلیمات تعبئة النماذج-٢ملحق رقم 
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تعلیمات تعبئة النماذج
. الجدول الزمني١

.٢٠١٣أیلول ١٥في موعد أقصاه مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقن یتم اكمال النماذج وایداعھا لدى الجھات المعنیة بمطابقة یجب أ

التسلیم. ٢

) والتي مكنق المعلومات/الجداول الداعمة (إن أرفاإللنماذج الجاھزة والنسخ المطبوعة وااللكترونیةبإیداعكل الشركات والوكاالت الحكومیة ن تقوم یجب أ
عن المبالغ/الكمیات المعلنة في كل بند في النموذج.تعطي تفاصیل 

یجب ارسال نسخ مطبوعة بالبرید الى :
الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة الجھة المعنیة بمطابقة 

)EYارنست ویونغ االردن (
شارع الملك عبدهللا الثاني٣٠٠

المملكة االردنیة الھاشمیة، ١١١١٨عمان ١١٤٠ص.ب. 

و

األمانة الوطنیة للمبادرة
الطابق الثالث–مجمع وزارة النفط 

العراق–زیونة ، بغداد 

االلكتروني الى :ویجب ارسال نسخ عبر البرید 
eiti.iraq@jo.ey.com

. النماذج٣

العراق وتتضمن الوكاالت الصناعات االستخراجیة بفيحسب احتیاجات التقریر وقد صممت ووجھت الى مختلف الكیانات المشاركةبتم وتطویر النماذج 
ماذج تطلبت من الكیانات كل الكیانات المسجلة، بینما بعض من النبشكل واضح قابلة للفھم من قد صممت النماذج ووالمشترین، كما شركة سوموالحكومیة، 

كما یظھر في عقد التأسیس أعلى النموذج وھذا یتطلب من الجھة (الكیان) االفصاح عن اسمھا الكامل المسجلة أن تفصح عن اسمھا في أ المعدل م و االستماماً
.)بأي اسم رسمي (عند اللزوم

عتمد الخاص یوجد في اسفل النموذج مكان مخصص لكتابة اسم و عنوان االتصال للشخص المسؤول عن تعبئة ھذه النماذج باإلضافة الى التوقیع و الختم الم
بالشركة.

لتطویر التقریر السنوي لشفافیة ایرادات العراق.ستخراجیة في العراقمبادرة الشفافیة للصناعات االالى مطابق سوف تستخدم البیانات التي سیتم ارجاعھا 

. استفسارات وارشادات بشأن اكمال النماذج٤

:إلىتفاصیل باالستعالم إرسالالنماذج یمكنكم الحصول على توضیحات منا من خالل بإكمالفي حال وجود استفسارات لدیكم عند قیامكم 

Eiti.iraq@jo.ey.com

.فسارات اما باللغة االنجلیزیة أو العربیةن تكون كل االستأوسیتم تعمیم مذكرة توجیھیة الى كل االطراف المشاركة في توضیح المشكلة. كما یجب 

. عملة الدفع / القبض٥

ینار العراقي ینبغي تدویرھا ن البنود المسجلة بالد. یرجى مالحظة أالصفقة بالدوالر االمریكي و/أو الدینار العراقيبعض النماذج تتطلب االفصاح عن مبالغ 
لف (االف الدنانیر العراقیة) .الى أقرب أ

لفة التي تطبق على المعاملة نفسھا.سعار التحویل المختأألن ذلك یخلق مخاطر مننظرامبالغ مدفوعة/مقبوضة الى اي عملة اخرى ةّینرجو منكم عدم تحویل أ
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(یتبع)تعلیمات تعبئة النماذج
. أسس اعداد التقاریر٦

مبالغ ةال اذا طلب في النموذج خالف ذلك، وبالتالي، یجب استبعاد اّیاس نقدي محدد، إسالمدرجة الى نماذج التقاریر على أن یتم احتساب كل المبالغ یجب أ
وللتوضیح ، فإن ٢٠١١لتقریر عام . ٢٠١١كانون األول ٣١ي مبالغ مدفوعة بعد تاریخ ، ویطبق نفس األمر على أ٢٠١١كانون الثاني ١مدفوعة قبل تاریخ 

تاریخ الدفع ھو التاریخ المسجل على وصل االستالم/المستند المؤید.

. الجداول الداعمة٧

ذا تم ایداع تلك الجداول فإن ذلك سیكون موضع تقدیر كبیر إن ذلك لیس إلزامیا،لظاھرة في نماذج التقاریر، ورغم أالمبالغ ایجب اعداد الجداول الداعمة لكل 
ن ذلك من شأنھ ان یساعد الجھات التي تجري المطابقة على إجراء المطابقة. توجد صیغة مقترحة للجداول الداعمة متاحة حیث أ،بنفس وقت ایداع النماذج

صیغة ةیمكن ان یقوموا باستخدامھا كأداة إلكمال النماذج. واذا تم اعداد الجداول الداعمة بأیحیث من الشركات المشتریة وسومو والوكاالت الحكومیة لكل
اخرى فسیكون ذلك موضع ترحیب أیضا. إن تلك الجداول قد تكون على شكل مخرجات حاسوبیة مطبوعة او قوائم مطبوعة.

فیھا كیفیة تجمیع كل مبلغ یظھر في النماذج. یتم تقدیم تلك الجداول مع نماذج التقاریر. قد یتم تبینأن الوكاالت الحكومیة اعداد الجداول الداعمة ویجب على 
طلب نسخ عن االیصاال ذا كان ھناك اختالفات بین نماذج الشركة ونماذج الحكومة.ت لتقدیمھا الى الجھة المطابقة إالحقاً

صدیقات. الت٨

ن یتم التحقق من المبالغ وقیع بالنیابة عن مجلس االدارة (أو ھیئة مماثلة) بأنھ یجب أھذا لتذكیر الشخص الذي یقوم بتوقیع النموذج المعبأ الذي لدیھ صالحیة للت
المدرجة في النموذج .

شتریة وسومو بات الخارجیین (المجلس االعلى للتدقیق) الخاص بالشركة المفیما یتعلق بتقریر مدقق الحسابات، یمكن ان یتم تقدیم التقریر بواسطة مدققي الحسا
ي مدقق حسابات مرخص آخر . والوكاالت الحكومیة أو أ

یتم تقدیم صیغة لتقریر مدقق الحسابات وال یمكن تغییرھا.

ات قد ن تلك المعلومالمدققة للشركة حیث أھرة في القوائم المالیة یجب االحتفاظ بسجل یبین تفاصیل حول كیفیة تطابق البنود الظاھرة في النموذج مع البنود الظا
جل اجراء التصدیق المطلوب.یطلبھا مدققي الحسابات من أ

ة. سجالت المحاسب٩

الشركات١-٩

تعد سجالتھا بالنسبة للشركات، وكما ھو مالحظ في األعلى، یجب تسجیل المبالغ المدفوعة بناء على االساس النقدي للمحاسبة. واذا  كانت الشركة عادةً
من تاری المبالغ المسجلة في السجالت خ دفعھا، فینبغي اجراء تعدیالت إلدراجالمحاسبیة على أساس االستحقاق، اي تسجیل الدفعة بتاریخ استحقاقھا بدالً

بعد ذلك التاریخ في النموذج واستبع٢٠١١كانون األول ٣١المحاسبیة حتى  التي دفعت بعد ٢٠١٠كانون األول ٣١اد المبالغ المسجلة حتى ولكنھا دفعت فعلیاً
ذلك التاریخ. بعبارة اخرى ، ال بد من تحویل الحسابات من اساس االستحقاق الى االساس النقدي .

بالمراجعة للتأكد من احتساب كل المبالغ . كما یمكن القیام الدفاتر المحاسبیةیة مبالغ مدفوعة لم تسجل في أمن المستحسن مراجعة الدفاتر النقدیة لتحدید 
المدفوعة العادیة .

الوكاالت الحكومیة٢-٩

ن المبالغ الظاھرة في النموذج تشمل كل نقدي. ویجب الحرص على التأكد من أساس الیجب تسجیل االیصاالت بناء على األفیما بتعلق بالوكاالت الحكومیة ، 
ذا تم ، وبغض النظر عما إ)٢٠١١لعام الثالثمبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقتقریر (لھدف ٢٠١١المبالغ المقبوضة خالل السنة المالیة 

في النموذج.بالغ المستحقة في السنة السابقة أو الالحقة للسنة المالیة، إال إتخصیص المبالغ المقبوضة في سجالت الوكاالت مقابل الم لھدف (ذا كان ذلك مطلوباً
صالت تم تخصیصھا في سجالت الوكاالت ضد المبالغ ذات سواء كانت )٢٠١٢لعام الرابع مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقتقریر 

و الالحقة، ما لم تنص النماذج على غیر ذلك.السابقة أةالمستحقة في السنة المالی



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٨٩صفحة

نماذج طلب المعلومات-٣ملحق رقم 



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٠صفحة

النماذج 
نموذج وزارة النفط / دائرة الترخیص

Template #4 - MNR

Revenue Received / Oil
Exports

(US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Natural Resources

Reporting Form Under EITI Regulations

Detail List of all Oil International Companies (Buyers) in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects all participating companies in calendar year 2011

Company Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩١صفحة

Template #4 - MoO

Revenue Received / Oil
Exports

(US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Oil

Reporting Form Under EITI Regulations

Detail List of all Oil International Companies (Buyers) in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects all participating companies in calendar year 2011

Company Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٢صفحة

Template #4 - SOMO

Revenue
Received / Oil

Exports
(US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Detail List of all Oil international Companies (Buyers) in Calendar Year 2011

Reporting Form Under EITI Regulations

SOMO

Company Name

We confirm that the above information reflects all participating companies in calendar year
2011



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٣صفحة

Template #5 - Buyers

Buyer Name:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

etc…..

Total
Name:
Phone Number:
E-Mail:

Reporting Form Under EITI Regulations

Purchased Crude Oil from SOMO in Caledar Year 2011

(Quantities Reported Barrels )

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Accounting Standards or its equivalent and disclosures are based on audited accounts to international standards.

Shipment No. Contract No. Invoice No.
(Day-Month-Year)

Settlement Date

(Day-Month-Year)
US$ Notes

Quantity

(Tons)

Loading Date

(Day-Month-Year)

Payment Due Date
LC No. Destination API Vessel's NameQuantity in Barrels

Invoice Amount

Port

Stamp:

(US$)

Barrel PriceInvoice Date

(Day-Month-
Year)

Name of the independent auditor for the year ended 31 December 2011
Date of the independent auditor report  for the year ended 31 December 2011
Location:
Date:
CFO/CEO signature:



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٤صفحة

Template # 6, 8 - MNR

(IQD) (US$) (IQD) (US$) (IQD) (US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

We confirm that the above information reflects all participating companies in calendar year 2011

Foreign Currency Description /
Nature

Ministry of Natural Resources

Reporting Form Under EITI Regulations

Detail List of All Extractive Companies Holding Active Extraction License in Calendar Year 2011

Company Name
Local Currency Local CurrencyForeign Currency Foreign Currency Local Currency

Notes

Corporate Taxes Received Signing Bonus Received Other Receipts



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٥صفحة

Template # 6, 8 - MoF

(IQD) (US$) (IQD) (US$) (IQD) (US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Finance

Reporting Form Under EITI Regulations

Detail List of All Extractive Companies Holding Active Extraction License in Calendar Year 2011

Company Name
Local Currency Local CurrencyForeign Currency Foreign Currency Local Currency

Notes

Corporate Taxes Received Signing Bonus Received Other Receipts

We confirm that the above information reflects all participating companies in calendar year 2011

Foreign Currency Description
/ Nature



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٦صفحة

Template #7 & 9 - IOC's (Extractive Companies) year 2011

(IQD) (US$) (IQD) (US$) (IQD) (US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Accounting Standards or its equivalents and disclosures are based on audited accounts to international standards.

Other Payments to GoI

Description /
Nature

International Oil Companies Operating in Iraq (including KRG)

Reporting Form Under EITI Regulations

List of all licensed or registered companies involved in extractive sector exploration and production holding active extraction license

Company Name

Signing Bonus Paid

NotesLocal Currency Foreign Currency Local Currency Foreign Currency

Taxes Paid

Local Currency Foreign Currency
Contract Signing Date

(Day-Month-Year)



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٧صفحة

Template #10 - Mid Oil Company

IQD
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total 0

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Month

Mid Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Internal Service Revenue received by Mid Oil Company from the Government of Iraq in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects the details of the internal service revenue received by Mid Oil
Company during the caledar year 2011

Amount



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٨صفحة

Template #10 - Missan Oil Company

IQD
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total 0

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Month

Missan Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Internal Service Revenue received by Missan Oil Company from the Government of Iraq in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects the details of the internal service revenue received by Missan Oil
Company during the caledar year 2011

Amount



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من٩٩صفحة

Template #10 - North Oil Company

IQD
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total 0

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Month

North Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Internal Service Revenue received by North Oil Company from the Government of Iraq in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects the details of the internal service revenue received by the North Oil
Company during the caledar year 2011

Amount



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٠صفحة

Template #10 - South Oil Company

IQD
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total 0

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Month

South Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Internal Service Revenue received by South Oil Company from the Government of Iraq in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects the details of the internal service revenue received by the South
Oil Company during the caledar year 2011

Amount



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠١صفحة

Template # 11 - Ministry of Oil

North Oil Company Missan Oil South Oil Company Mid Oil Company
Amount Amount Amount Amount

IQD IQD IQD IQD
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total 0 0 0 0

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Month

Ministry of Oil

Reporting Form Under EITI Regulations

Internal Service Payments made to National Oil Companies by the Government of Iraq in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects the details of the internal service payments made to National Oil Companies during the caledar year 2011



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٢صفحة

Template # 12, 14 - International Oil Companies (Extractive) year 2011

Cash/ in Kind Revenue
Revenue from GoI /

Cost Recovery*
Cash / in Kind
Remuneration

Revenue from GoI /
Remuneration Fees

Total Tax
Deductions

Total Revenue
after deductions

(Add description for in-
kind)

(US$) (Add description for
in-kind)

(US$) (US$) (US$) Description /
Nature

(US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Cost recovery includes suplementary cost and interest (this breakdown should be provided in separate table)

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Accounting Standards or its equivalents and disclosures are based on audited accounts to international standards.

International Oil Companies Operating in Iraq (Including KRG)

Reporting Form Under EITI Regulations

List of all licensed or registered companies involved in extractive sector exploration and production holding active extraction license

Company Name NotesContract Signing Date
(Day-Month-Year)

Other Revenues from GoI



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٣صفحة

Template # 13, 15 - Ministry of Natural Resources (year 2011)

Type of Revenue
Payment (Cash/ In Kind)

Revenue Payment to

IOC's / Cost Recovery *
Type of Remuneration Fees

Payment (Cash / In Kind)
Remuneration Fees

Payment to IOC's
Total Tax

Deductions
Total Payment

after deductions

(Add description for In-
Kind) (US$) (Add description for In-Kind) (US$) (US$) (US$) Description /

Nature (US$)

Name:
Pos ition:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Cost recovery includes suplementary cost and interest (this breakdown should be provided in separate table)

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Accounting Standards or its equivalents and disclosures are based on audited accounts to international standards.

Ministry of Natural Resources

Reporting Form Under EITI Regulations

List of all licensed or registered companies involved in extractive sector exploration and production holding active extraction license

NotesContract Signing Date
(Day-Month-Year)

Other Payments to IOC's
Company Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٤صفحة

Template # 13, 15 - Ministry of Oil (Year 2011)

Type of Revenue Payment
(Cash/ In Kind)

Revenue Payment to

IOC's / Cost Recovery *
Type of Remuneration Fees

Payment (Cash / In Kind)
Remuneration Fees

Payment to IOC's
Total Tax

Deductions
Total Payment

after deductions

(Add description for In-
Kind) (US$) (Add description for In-Kind) (US$) (US$) (US$) Description /

Nature (US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Cost recovery includes suplementary cost and interest (this breakdown should be provided in separate table)

Ministry of Oil

Reporting Form Under EITI Regulations

List of all licensed or registered companies involved in extractive sector exploration and production holding active extraction license

NotesContract Signing Date
(Day-Month-Year)

Other Payments to IOC's
Company Name

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Accounting Standards or its equivalents and disclosures are based on audited accounts to international standards.



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٥صفحة

Template #16 - Int'l Oil Co. including in KRG (Extracting)

Company Name:

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Reporting Form Under EITI Regulations

Crude Oil Production in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance
with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Month



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٦صفحة

Template #16,18 - Mid Oil Company

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Mid Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Crude Oil Production in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Month



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٧صفحة

Template #16,18 - Missan Oil Company

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Missan Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Crude Oil Production in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Month



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٨صفحة

Template #16,18 - North Oil Company

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

North Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Crude Oil Production in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Month



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٠٩صفحة

Template #16,18 - South Oil Company

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

South Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Crude Oil Production in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Month



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٠صفحة

Template #17 - Ministy of Natural Resources

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance Balance Produced Exported Consumption Balance Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Ministry of Natural Resources

Reporting Form Under EITI Regulations

Extracted and Exported Crude Oil in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels )

Month / Reporting Items
Name of International Company (1) Name of International Company (2) Name of International Company (3)



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١١صفحة

Template #17 - Ministy of Oil

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance Balance Produced Exported Consumption Balance Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Ministry of Oil / Technical Directorate

Reporting Form Under EITI Regulations

Extracted and Exported Crude Oil in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels )

Month / Reporting Items
Name of International Company (1) Name of International Company (2) Name of International Company (3)



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٢صفحة

Template #17 - MoO

Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending Beginning Crude Oil Crude Oil Internal Ending
Balance Produced Exported Consumption Balance Balance Produced Exported Consumption Balance Balance Produced Exported Consumption Balance Balance Produced Exported Consumption Balance

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Novem ber
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stam p:

Reporting Form Under EITI Regulations

Ministry of Oil / Technical Directorate

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

North Oil Company Missan Oil Company South Oil Company

( Quantities Reported in Barrels )

Extracted and Exported Crude Oil in Calendar Year 2011

Month / Reporting Items
Mid Oil Company



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٣صفحة

Template #19 - MNR (KRG)

Ministry of Natura l Resources (KRG)

Buyer Name:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

etc…..

Total

CFO/CEO signature:
Stamp:

Date of the independent auditor report  for the year ended 31 December 2011
Location:
Date:

Invoice Date

(Day-Month-Year)

Quantity

( Barrels )

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) under cash basis of accounting or its equivalent and disclosures are based on audited accounts by the Board of Supreme Audit (BSA)

LC No. DestinationPort

(Day-Month-Year)

Due Date

Name of the independent auditor for the year ended 31 December 2011

(US$)

Barrel Price

Tons

Quantity Loading Date

(Day-Month-Year)

Amount

(US$)

Reporting Forms Under EITI Regulations

Crude Oil Exports in Calendar Year 2011

Shipment No. Contract No. Invoice No.
Settlement Date

(Day-Month-Year)

( Quantities Reported in Barrels )

NotesAPI Vessel Name
Quantities as reported by

Third Party Verification
Company (SGS)



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٤صفحة

Template #19 - SOMO

SOMO

Buyer Name:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

etc…..

Total

(Day-Month-Year)

Amount

(US$)

Reporting Forms Under EITI Regulations

Crude Oil Exports in Calendar Year 2011

Shipment No. Contract No. Invoice No.
Settlement Date

(Day-Month-Year)

( Quantities Reported in Barrels )

NotesAPI Vessel Name
Quantities as reported by

Third Party Verification
Company (SGS)

Port

(Day-Month-Year)

Due Date

Name of the independent auditor for the year ended 31 December 2011

Location:
Date:

Invoice Date

(Day-Month-Year)

Quantity

( Barrels ) (US$)

Barrel Price

Tons

Quantity Loading Date

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) under cash basis of accounting or its equivalent and disclosures are based on audited accounts by the Board of Supreme Audit (BSA)

LC No. Destination

CFO/CEO signature:
Stamp:

Date of the independent auditor report  for the year ended 31 December 2011



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٥صفحة

Template #20 - Third Party Verification Co.

Third Party Verification Co. Name:

(US$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

etc…..

Total

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) under cash basis of accounting or its equivalent and disclosures are based on audited accounts by the Board of Supreme Audit (BSA)

( Quantities Reported in Barrels )

NotesAPI Vessel Name
Quantities as reported by
Third Party Verification

Company
Port LC No. Destination

(Day-Month-Year)

Due Date

(Day-Month-Year)

Settlement DateAmount
Shipment No. Contract No. Invoice No.

(Day-Month-Year)

Client Name

Name of the independent auditor for the year ended 31 December 2011

Location:
Date:

Invoice Date

(Day-Month-Year)

Quantity

( Barrels ) (US$)

Barrel Price

Tons

Quantity Loading Date

Reporting Forms Under EITI Regulations

Crude Oil Exports in Calendar Year 2011

CFO/CEO s ignature:
Stamp:

Date of the independent auditor report  for the year ended 31 December 2011



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٦صفحة

Template #21 - International Oil Co. (KRG)

International Oil Company Name:

Power Gas Power Gas
Stations Refinaries Companies Stations Refinaries Companies

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on
reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Refinery / Power Station / National Gas Co.
GasOil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٧صفحة

Template #21 - Mid Oil Co.

Power Gas Power Gas
Stations Refinaries Companies Stations Refinaries Companies

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Mid Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on
reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Refinery / Power Station / National Gas Co.
GasOil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٨صفحة

Template #21 - Missan Oil Co.

Power Gas Power Gas
Stations Refinaries Companies Stations Refinaries Companies

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Missan Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on
reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Refinery / Power Station / National Gas Co.
GasOil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١١٩صفحة

Template #21 - North Oil Co.

Power Gas Power Gas
Stations Refinaries Companies Stations Refinaries Companies

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

North Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on
reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Refinery / Power Station / National Gas Co.
GasOil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٠صفحة

Template #21 - South Oil Co.

Power Gas Power Gas
Stations Refinaries Companies Stations Refinaries Companies

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

South Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on
reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Refinery / Power Station / National Gas Co.
GasOil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢١صفحة

Template #21 - South Oil Co.

Power Gas Power Gas
Stations Refinaries Companies Stations Refinaries Companies

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

South Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on
reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Refinery / Power Station / National Gas Co.
GasOil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٢صفحة

Template #21A - Missan Oil Co.

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Oil Gas

Missan Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil & gas quantities supplied to the Electricity Generation Directorates reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil & gas in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Electricity Generation Directorate



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٣صفحة

Template #21A - North Oil Co.

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Gas

North Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil & gas quantities supplied to the Electricity Generation Directorates reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil & gas in the Republic of Iraq

Name of Receiving - Electricity Generation Directorate Oil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٤صفحة

Template #22 - Refinery/Power Station /National Gas Co. (Including KRG)

Crude Gas Crude Gas Crude Gas Crude Gas Crude Gas
January
February
March
April
May
June
July
Augus t
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil and Gas Quantities

Name:
Pos ition:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Refinery / Power Station / National Gas Co. Name (Including KRG)

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supply in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters)

We confirm that the above information reflects the extracted oil, exported oil and internal oil consumption reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

North Refineries South Refineries
Month

Other oil/Gas Co.Midland Refineries Missan Refinery



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٥صفحة

Template #21A - South Oil Co.

Total Reported Oil and Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Gas

South Oil Company

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supplies in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil & gas quantities supplied to the Electricity Generation Directorates reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil & gas in the Republic of Iraq

Name of Receiving -  Electricity Generation Directorate Oil



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٦صفحة

Template #22A - Electricity Generation Directorate

Crude Gas Crude Gas Crude Gas Crude Gas Crude Gas
January
February
March
April
May
June
July
Augus t
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil and Gas Quantities

Name:
Pos ition:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Electricity Generation Directorate

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supply in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters)

We confirm that the above information reflects thel oil consumption reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

North Oil Co. South Oil Co.
Month

Other oil/Gas Co.Midland Oil Co. Missan Refinery



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٧صفحة

Template #23 - Ministry of Natural Resources (KRG)

International Oil Co. Name:

Total Reported Crude Oil / Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Natural Resources (KRG)

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supply in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil and gas supply to refineries, power stations and national gas companies
reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Receiving Entity Type
(Gas Co/ Power

Station/ Refinery)

Oil
Quantity Gas QuantityReceiving Entity Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٨صفحة

Template #23 - MoO - Mid Oil Co.

Total Reported Crude Oil / Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Oil

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supply in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil and gas supply to refineries, power stations and national gas companies
reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Receiving Entity Type
(Gas Co/ Power

Station/ Refinery)

Mid Oil Company

Oil
Quantity Gas QuantityReceiving Entity Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٢٩صفحة

Template #23 - MoO - Missan Oil Co.

Total Reported Crude Oil / Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Oil

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supply in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil and gas supply to refineries, power stations and national gas
companies reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Receiving Entity Type
(Gas Co/ Power

Station/ Refinery)

Missan Oil Company

Oil
Quantity

Gas
QuantityReceiving Entity Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٠صفحة

Template #23 - MoO - North Oil Co.

Total Reported Crude Oil / Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Oil

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supply in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil and gas supply to refineries, power stations and national gas
companies reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Receiving Entity Type
(Gas Co/ Power

Station/ Refinery)

North Oil Company

Oil
Quantity

Gas
QuantityReceiving Entity Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣١صفحة

Template #23 - MoO - South Oil Co.

Total Reported Crude Oil / Gas Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Oil

Reporting Form Under EITI Regulations

Oil & Gas Supply in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Barrels / Qubic Meters )

We confirm that the above information reflects the oil and gas supply to refineries, power stations and national gas
companies reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Receiving Entity Type
(Gas Co/ Power

Station/ Refinery)

South Oil Company

Oil
Quantity

Gas
QuantityReceiving Entity Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٢صفحة

Template #25 - Mining Co. (KRG)

Mining Co. Name

Beginning Balance Production Sales Ending Balance Beginning Balance Production Sales Ending Balance
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Product Type 1 Product Type 2

Reporting Form Under EITI Regulations

Production in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Tons )

We confirm that the above information reflects the production of oil and gas reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Month

Template #25 - National Mining Co.

National Mining Co. Name

Beginning Balance Production Sales Ending Balance Beginning Balance Production Sales Ending Balance
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Product Type 1 Product Type 2

Reporting Form Under EITI Regulations

Production in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Tons )

We confirm that the above information reflects the production reported in accordance with regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Month



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٣صفحة

Template #26 - Minis try of Industry & Minerals

Beginning
Balance Production Sales Ending

Balance
Beginning
Balance Production Sales Ending

Balance
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Product Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Industry & Minerals

Reporting Form Under EITI Regulations

Mining Productions in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Tons )

We confirm that the above information reflects the oil and gas production by national mining companies reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Product Type 1 Product Type 2
Mining Co Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٤صفحة

Template #26 - Minis try of Natural Resources

Beginning
Balance Production Sales Ending

Balance
Beginning
Balance Production Sales Ending

Balance
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total Reported Crude Oil Quantities

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Ministry of Natural Resources (KRG)

Reporting Form Under EITI Regulations

Mining Productions in Calendar Year 2011

( Quantities Reported in Tons )

We confirm that the above information reflects the oil and gas production by national mining companies reported in accordance with
regulations on reporting and reconciliation of oil in the Republic of Iraq

Product Type 1 Product Type 2
Mining Co Name



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٥صفحة

Template #27 - Minis try of Industry (KRG)

Amount Amount Amount Amount Amount Amount
(IQD) (US$) (IQD) (US$) (IQD) (US$)

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total 0 0 0 0 0 0

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Month

Ministry of Industry (KRG)

Reporting Form Under EITI Regulations

Mining Revenue as reported by the Ministry of Industry in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects the details of revenue reported from  Mining Companies during the caledar year 2011

Mining Co. (1) Mining Co. (2) Mining Co. (3)



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٦صفحة

Template #27 - Minis try of Industry & Minerals

Amount Amount Amount Amount Amount Amount
(IQD) (US$) (IQD) (US$) (IQD) (US$)

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Total 0 0 0 0 0 0

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Month

Ministry of Industry & Minerals

Reporting Form Under EITI Regulations

Mining Revenue as reported by the Ministry of Industry & Minerals in Calendar Year 2011

We confirm that the above information reflects the details of revenue reported from National Mining Companies during the caledar year 2011

National Mining Co. (1) National Mining Co. (2) National Mining Co. (3)



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٧صفحة

Template #28 - Mining Co. (KRG) year 2011

(IQD) (US$) (IQD) (US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

Contract Signing Date
(Day-Month-Year)

Product Type 1

Local Currency Foreign Currency

Mining Co Revenue Reporting Template

Reporting Form Under EITI Regulations

Product Type 2

NotesLocal Currency Foreign
Currency

Company Name

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Accounting Standards or its equivalents and
disclosures are based on audited accounts to international standards.



الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراقمبادرة
EY١٤٣من١٣٨صفحة

Template #28 - National Mining Co. (Year 2011)

(IQD) (US$) (IQD) (US$)

Name:
Position:
E-mail address:
Location:
Date:
Authorized Signature:
Stamp:

We confirm that the above information has been prepared in accordance with International Accounting Standards or its equivalents and
disclosures are based on audited accounts to international standards.

Contract Signing Date
(Day-Month-Year)

Product Type 1

Local Currency Foreign Currency

National Mining Co Revenue Reporting Template

Reporting Form Under EITI Regulations

Product Type 2

NotesLocal Currency Foreign
Currency

Company Name



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٣٩صفحة

النماذج
لسوق النفط العراقي (امریكا، اوروبا، اسیا)SOMOدراسة 

مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق

SOMOشركة تسویق النفط ل

سوق النفط عن دراسة المبین ادناه على عنوانھم االردن/، یرجى ارسال ل ارنست ویونغ حسب طلب مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة بالعراق
:على االتيقتصرتال شمل وتالعراقي 

سیا)؟اوروبا، اامریكا، النفط (سواقألبتنمیة التسویق واستراتیجیتھاسوموما ھي سیاسة -

.٢٠١١كانون االول ٣١ل ٢٠١١كانون الثاني ١) من PLATTS Rate $/bb١(حسب المنطقة تفاصیل سعر النفط الخام -

یا) (امریكا، اوروبا، اسألسواقستیراد، التصدیر واالحتیاطات المتعلقة بالنفط العراقيالالبیانات التاریخیة والمتوقعة المتعلقة باإلنتاج، االستھالك، ا-
.٢٠١٥حتى ٢٠٠٧عوام من لال

.المعلومات االساسیة المتعلقة بقوانین سوق النفط العراقي (امریكا، اوروبا، اسیا)-

للنفط الخام العراقي باالعتماد على موااالكثر الشركات بالمعلومات المتعلقة - ع االسواق (امریكا، اوروبا، اسیا) تتضمن وصف لألعمال قشراًء
.یة والمعلومات المالیةوتحلیل االستراتیج

.النفط العراقي (امریكا، اوروبا، اسیا)سواقألیةصناعیة المستقبلالتجاھات التحلیل السوق وتوقع اتسھیل -

.ھمؤتقییم اصول المنافسین االكبر للنفط الخام وادا-

ان یتم تزویدنا بھا.اسواق نفط العراق (امریكا، اوروبا، اسیا) یمكن عناي دراسة اخرى -

ل:النسخ الورقیة یجب ان ترسل 

)EYاالردن (/ارنست ویونغ 

٠٠٩٦٢٦٥٥٣٨٣٠٠، فاكس ١١١١٨عمان ١١٤٠ص.ب. 

٥٥٦٣٠٧٤، ٧٧٨٩١٣٥، ٧٧٨٩٢٨٢، ھاتف ٩٢٥منطقة الجداریة رقم 
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مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٤٠صفحة

النماذج
دراسة لوزارة التعدین والصناعة حول صناعة استخراج المعادن في العراق

مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق

لوزارة الصناعة والتعدین في العراق

دراسة حول صناعات التعدین المبین ادناهعلى عنوانھم االردن/، یرجى ارسال ل ارنست ویونغ حسب طلب مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة بالعراق
االستخراجیة:

.النظرة المستقبلیة للمعادن الرئیسیة والسلع بالعراق تتضمن االحتیاطات المؤكدة والغیر مؤكدة-

في العراق - ً ؟الستثمارمجھزة ومعدة لو ھل ھي ما ھي البنیة التحتیة الموجودة حالیا

؟التعدینیة واالستخراجیةاتنمو الصناعبخصوص ما ھي استراتیجیة وزارة الصناعة والتعدین -

؟ما ھي وجھة نظر قادة صناعة القرار والمستشارین الحكومیین في مستقبل التعدین وموارد الصناعة بالعراق-

.على قطاع التعدین والمواردواثرهاالقتصادي بالعراق االصالح-

.لموارد المعادن االساسیة في العراقملخص -

ما ھي فرص االستثمار في صناعة التعدین وصناعة المعادن في العراق؟-

غطي كافة اقالیم العراق؟للمسح الجیولوجي والتحري والتقییم المعدني یشاملھل یوجد نظام -

؟العراقفي نشیط الصناعات تتھا لشاف مالئمتكمن اجل ابالتعدین والمعادن المرتبطة الصناعات االستفسار عن -
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مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٤١صفحة

النماذج
)FRBNYنموذج البنك المركزي العراقي (

لبنك االحتیاطي الفیدرالي في نیویوركل

بمواقفنا شھادة فیما یتعلق ادناهالمبین على عنوانھم االردن/، یرجى ارسال ل ارنست ویونغ حسب طلب مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة بالعراق
.٢٠١١كانون االول ٣١في المذكور للحسابات المذكورة ادناه كما 

)EYارنست ویونغ االردن (

، ١١١١٨عمان ١١٤٠ص.ب. 

٠٠٩٦٢٦٥٥٣٨٣٠٠فاكس 

المملكة االردنیة الھاشمیة

:٢٠١١كانون االول ٣١قوائم شبكة مفصلة للحسابات للسنة المنتھیة 

حساب االیداعرقم واسم 

٠٢١٠٨٦٨٦٧ Central Bank of Iraq – Oil Proceeds Receipts Account

٠٢١٠٨٦٧٧٣ Central Bank of Iraq – Development Fund for Iraq

٠٢١٠٨٠٧٠٨ Central Bank of Iraq – Development Fund for Iraq Transition Account
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المصادقةملخص تقریر -٤ملحق رقم 



مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة في العراق
EY١٤٣من١٤٣صفحة

ملخص تقریر المصادقة

٢٠١١لعام عائدات صادرات النفطقائمة
قائمة المقبوضات والمدفوعات

٢٠١١كانون االول ٣١للسنة المنتھیة في 

باآلالف/ دوالر امریكي

٢٠١٠ ٢٠١١

٥٢ر٢٠٢ر٦٤٥ ٨٠ر٧٩٦ر٧٣٥ مجموع مبیعات النفط الصادر المسجلة من سومو

ناقص : 

)٣١ر٦٧٢( )١٤ر٨٩٦( مطالبات غرامات التأخیر مخصومة من فواتیر مبیعات الصادرات

)٤ر٩٣٦ر٣٦٢( )١٣ر٢٩٣ر٥٠١( العائدات المودعة في حساب عائدات النفط المستلمة بعد انتھاء المدة 

- )١ر٣٢٧( االختالف في السعر

اضافة:

٤ر١٥٦ر١٩٧ ١١ر٨٩٨ر٦٩٠ العائدات المستلمة المتعلقة بالفترات السابقةعائدات النفط المودعة في حساب متحصالت 

٣ر٦٤٨ - اختالف السعر

٤ ٩ الفائدة على التحویالت المصرفیة المتاخرة

٥١ر٣٩٤ر٤٦٠ ٧٩ر٣٨٥ر٧١٠ مجموع عائدات النفط المودعة في حساب متحصالت العائدات المستلمة

)٢ر٥٦٩ر٧٢٣( )٣ر٩٦٩ر٢٨٥( األمم المتحدةالمبالغ المحولة الى صندوق تعویضات 

)٤٨ر٨٢٤ر٧٣٧( ٧٥ر٤١٦ر٤٢٥ %)٩٥صافي العائدات المودعة في صندوق تنمیة العراق(


