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مقدمة
خلفية عن مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية ()EITI
مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية هي معيار عاملي يعزز "الشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد الطبيعية" ،ويؤمل جملس املبادرة والدول
األعضاء فيها بأن الثروات الطبيعية يف أي دولة هي ملك ملواطنيها .وتسهم املبادرة اليت تدعم الشفافية واملساءلة يف تعزيز ثقة العامة واحلوار
واحلاكمية ،وجذب االستثمار ،وإدارة النمو وتعزيزه مبا بكفل حتقيق املنافع املالية واجملتمعية للمواطنني من خالل املوارد الطبيعية يف الدولة.
هدف مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية
انضمت العراق إىل املبادرة عام  2010لتعزيز شفافية الصناعات االستخراجية أمام املواطنني العراقيني وإلدارة املوارد العامة خصوصا الطبيعية
منها.
منهجية المطابقة
يف سبيل تعزيز الشفافية واملساءلة ،تعتمد املبادرة على شراكة شاملة بني احلكومة (املؤسسات احلكومية املشرفة على العمليات االستخراجية يف
العراق) ،والقطاع (الشركات العاملة يف الصناعات االستخراجية) ،واجملتمع املدين (األفراد واملؤسسات اليت متثل مصاحل اجملتمع واملواطنني)
مشكلني بذلك جمموعة أصحاب مصلحة تتوىل اإلشراف على مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية.
تطبيق معايير المبادرة في العراق
يتشارك مجيع األطراف الثالثة يف اإلفصاح عن إيرادات املوارد الطبيعية من خالل منهجية تسمى منهجية املطابقة ،وقد قامت احلكومة
والقطاع واجملتمع املدين بإعداد إطار عمل املطابقة .وقامت احلكومة والقطاع بعرض إمجايل اإليرادات اليت تلقتها احلكومة من القطاع عام
 2013على جهة فحص مستقلة قامت بدورها مبطابقة اإليرادات املبلغ عنها والتحري عن أي فروقات.
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الملخص التنفيذي
 .aيف  10شباط  2010قام جملس مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بقبول العراق كبلد عضو يف املبادرة وقد مت نشر اول تقرير
يف كانون االول  ،2011و يف  12كانون االول  2012مت اعالن العراق كبلد ملتزم مبعايري املبادرة.
 .bوكجزء من التطبيق املستمر ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق مت تنفيذ املطابقة على:

 االيرادات والدفعات املسجلة من اجلهات احلكومية ،شركات شراء النفط اخلام املعتمدة والشركات العاملية لتطوير حقول استخراجالنفط والغاز

املصدرة املسجلة من قبل اجلهات احلكومية  ،شركات النفط احمللية والعاملية العاملة يف وسط وجنوب
 كميات النفط املستخرجة و ّالعراق (باستثناء إقليم كردستان) وشركات التحقق (الطرف الثالث)

 كميات النفط والغاز املسجلة لالستهالك احمللي من اجلهات احلكومية العراقية ،شركات الغاز الوطنية ،شركات النفط الوطنية،مديريات توليد الطاقة ومصايف النفط
 -كميات املعادن املستخرجة واملنتجة املسجلة من اهليئات احلكومية وشركات االستخراج الوطنية

 صايف اإليرادات من بيع املنتجات النفطية للسوق احمللي .ومتت املطابقة بني وزارة املالية وشركة توزيع املنتجات النفطية .cيقوم هذا التقرير بتلخيص نتائج عمليات هذه املطابقة ،باإلضافة للمعلومات املتعلقة بقطاع النفط والغاز و الصناعات االستخراجية
يف العراق ،وال يشمل مطابقة العمليات املتعلقة باالستخراج (واليت تتضمن الغاز والنفط) يف إقليم كردستان .لقد مت طلب هذه
البيانات من حكومة اقليم كردستان ولكن مل يتم تزويدنا هبا .لقد طلب جملس أصحاب املصلحة ملبادرة الشفافية للصناعات
االستخراجية يف العراق باضافة معلومات متاحة للعموم عن الصناعات االستخراجية يف إقليم كردستان وقد مت اعداد الفصل السادس
من هذا التقرير هلذه الغاية .ان مجيع املعلومات الواردة يف هذا الفصل قد مت احلصول عليها من خالل البحث عن طريق املواقع واملوارد
العامة واملراجع املدرجة يف اهلامش .وهلذا ،مل ختضع هذه املعلومات لعمليات مجع البيانات واملطابقة املعتمدة ألغراض هذا التقرير .ال
يتحمل جملس أصحاب املصلحة ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق أية مسؤولية فيما يتعلق مبحتوى الفصل السادس.
املصدر من العراق كما وردت من شركة تسويق النفط  -سومو ،والذي يشكل اجلزء
 .dيشمل نطاق هذا التقرير مبيعات النفط اخلام ّ
االكرب من امليزانية الفدرالية العراقية و عائدات النقد األجنيب لعام  ،2013كما يتضمن كافة املبالغ املدفوعة وااليرادات املستلمة من
صادرات النفط اخلام خالل السنة املالية  2013واليت بلغت  80مليار دوالر امريكي والناجتة عن بيع النفط اخلام اىل  43مشرتي
عاملي للنفط اخلام .كما يتضمن التقرير مطابقة إمجايل الدفعات املدفوعة من قبل احلكومة العراقية كخدمات داخلية كما وردت من
قبل شركات النفط الوطنية ووزارة النفط.
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الملخص التنفيذي (يتبع)
.e

.f
.g

.h

إن إنتاج النفط والغاز والتكاليف املسرتدة ،مكافآت التواقيع ،ورسوم األجر باإلضافة اىل ضرائب الشركات متت تغطيتها ايضا يف هذا
التقرير لعام  .2013لقد بلغ انتاج النفط اخلام  1,087.5مليون برميل خالل عام  2013والناجتة من مجيع حقول النفط العاملة
يف العراق باستثناء اقليم كردستان بسبب عدم تزويدنا باملعلومات الالزمة من حكومة اقليم كردستان .بلغت كميات النفط اخلام
املصدرة  872.6مليون برميل و كميات النفط اخلام املوردة اىل املصايف  219مليون برميل و كميات النفط اخلام املوردة اىل مديريات
توليد الطاقة و  33.8مليون برميل.
وفقا لوزارة التخطيط متثل ايرادات مبيعات النفط اخلام  ٪78من امجايل االيرادات املتوقعة يف املوازنة العامة لعام  2013املنشورة يف
جريدة الوقائع العراقية عدد .4272
وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية – املوجز ال ُقطري عن العراق ،قامت احلكومة العراقية بوضع أهداف طموحة إلنتاج النفط.
وتقوم احلكومة حاليا بإعادة التفاوض على أهداف اإلنتاج امليداين املذكورة يف عقود اخلدمات التقنية ( )TSCSاملتعاقد عليها سابقا
مع شركات النفط العاملية الكربى .استنادا إىل بعض املراجعات على األهداف اليت سبق االعالن عنها ،تقدر جمموعة استقصاء الطاقة
استهداف العراق النتاج  7مليون برميل يوميا من النفط اخلام حبلول عام  ،2020ولكن مت تعديل االنتاج املستهدف لعدة مرات
ويتم النقاش حاليا على الكميات املستهدفة حىت تاريخ اصدار هذا التقرير.
تشرف وزارة النفط يف بغداد على تطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي يف مجيع املناطق باستثناء األراضي الكردية من خالل الكيانات
التشغيلية ،وشركة نفط الشمال ( )NOCوشركة نفط الوسط ( )MDOCيف املناطق الشمالية والوسطى ،وشركة نفط اجلنوب
( )SOCوشركة نفط ميسان ( )MOCيف املناطق اجلنوبية .ويف إقليم كردستان العراق ،تقوم حكومة إقليم كردستان ،مع وزارة
املوارد الطبيعية ،باإلشراف على تطوير وإنتاج النفط والغاز .وتعمل شركات النفط العاملية الكربى ( )IOCsبشكل فعال جدا يف
العراق ،مبا يف ذلك إقليم كردستان العراق .وتعمل شركات النفط العاملية يف إطار عقود اخلدمات التقنية ( )TSCSاملوقعة مع وزارة
النفط يف بغداد ،ومبوجب اتفاقات تقاسم اإلنتاج والتصنيع يف إقليم كردستان واملوقعة مع حكومة إقليم كردستان.

 .iمتت مطابقة صايف اإليرادات املتأتية من بيع املنتجات النفطية يف السوق احمللي بني املبالغ املقدمة من قبل وزارة املالية واملبالغ املقدمة
من قبل شركة توزيع املنتجات النفطية.
 .jان فروقات املطابقة املذكورة يف التقرير تعود اىل فروقات توقيت تسجيل البيانات من قبل االطراف املشاركة .باإلضافة إىل ذلك ،تعود
بعض هذه الفروقات إىل اعتماد بعض االطراف األساس النقدي للمحاسبة بدال من أساس االستحقاق احملاسيب.
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الملخص التنفيذي (يتبع)
 .kقام جملس أصحاب املصلحة ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بالعراق مبراجعة وتقدمي مالحظاته حول مسودة تقرير عام
 .2013كما قام جملس أصحاب املصلحة بعقد اجتماع يف  10كانون االول  ،2015مت خالله مناقشة مسودة التقرير واملوافقة
عليها.
 .lيبني اجلدول أدناه وجود فروقات بلغت  1,849مليار دوالر امريكي بني البيانات املزوده من شركة سومو وبني املشرتين .ومتثل هذه
الفروقات إمجايل الفروقات املختلفة بني املشرتين وسومو .وقد مت تفسري هذه الفروقات من خالل عملية املطابقة .يرجى االضطالع
على القسم  3.6ملزيد من التفاصيل.
املبالغ كما وردت من سومو
دوالر امريكي

املبالغ كما وردت من املشرتين
دوالر امريكي

املفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

80,665,155,035

79,502,224,559

1,162,930,476

الفروقات مل ترد بياناهتا من قبل
املشرتين
دوالر امريكي
-

 .mوبشكل إضايف يبني اجلدول أدناه وجود فروقات تبلغ  984مليون دوالر وذلك للبيانات املسجلة حسب دائرة العقود والرتاخيص
البرتولية  PCLDوشركات النفط العاملية ( )IOCsفيما يتعلق بالكلف املسرتدة ورسوم األجر وفسر هذا الفرق من خالل عملية
املطابقة .يرجى االضطالع على االقسام  3.13و  3.14ملزيد من التفاصيل.
املبالغ كما وردت من ()PCLD

املبالغ كما وردت من ()IOCs

دوالر امريكي

دوالر امريكي

املفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

9,937,628,382

8,953,356,441

984,271,942

الفروقات مل ترد بياناهتا من الطرف
املقابل
دوالر امريكي
-

 .nوفيما يتعلق بدفعات مكافأة التوقيع جلولة الرتاخيص رالرابعة ،مل تكن هناك فروقات يف البيانات املقدمة من العقود النفطية ومديرية
الرتخيص ( )PCLDوالبيانات املبلغ عنها من قبل شركات النفط العاملية (.)IOCs
الفروقات مل ترد بياناهتا من الطرف املقابل

املبالغ كما وردت من ()PCLD

املبالغ كما وردت من ()IOCs

دوالر امريكي

دوالر امريكي

املفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

دوالر امريكي

80,000,000

80,000,000

-

-

 .oأما بالنسبة ملطابقة دفعات اخلدمات الداخلية ،مل تكن هناك فروقات يف البيانات املزودة من وزارة النفط وشركات النفط الوطنية،
ويبني هذا بشكل واضح يف اجلدول أدناه.
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املبالغ كما وردت من (وزارة النفط)
دوالر امريكي

املبالغ كما وردت من شركات النفط احمللية
دوالر امريكي

املفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

1,817,187,809

1,817,187,809

-

الفروقات مل ترد بياناهتا من الطرف
املقابل
دوالر امريكي
-

الملخص التنفيذي (يتبع)
 .pاحتوت عملية املطابقة على العديد من التحديات خصوصا باجلزء املتعلق جبمع البيانات .إن عدم القدرة على أخذ املعلومات الالزمة
من بعض اجلهات طرحت حتديات كبرية على جهود املطابقة ،وعلى ضوء هذه التحديات ،مت استخدام االجراءات البديلة للمطابقة،
إن خربتنا يف هذا اجملال والدروس املتعلمة من هذه العملية تضمنت توصيات للمستقبل مت تلخيصها وعرضها يف الفصل السابع.
 .qتتضمن التقرير جداول إمجايل النفط اخلام املبلغ عنه ،واسرتداد التكاليف واألجور ،ومكافأة التوقيع ودفعات اخلدمات الداخلية
للسنوات السابقة.

النفط الخام (استقطاع المشترين والجهات الغير الحكومية) واضافة كميات انتاج الحكومة ،التصدير ،واالستهالك
المحلي)
 .rجمموع قيم مبيعات تصدير النفط اخلام وعملية املطابقة املرتبطة هبا من التقرير األول ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العام
 2009وحىت التقرير األخري يف العام  2012قبل صدور التقرير احلايل.
العام

املبالغ كما وردت من سومو
دوالر امريكي

2009

41,249,682,456

2010

52,202,645,106

2011

82,986,002,828

2012

94,032,633,453

الكلف المستردة وأجور الربحية
 .sإمجايل اسرتداد التكاليف وقيم املكافآت واملطابقات التابعة هلا ذات الصلة بشركات النفط العاملية العاملة يف وسط وجنوب العراق
(باستثناء إقليم كردستان) من التقرير الثالث ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العام  2011وحىت التقرير األخري يف العام
 2012قبل صدور التقرير احلايل .وقد بدأت التغطية يف عام  2011وترتبط بالسنة األوىل من حدوث مثل هذه املعامالت.
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املبالغ كما وردت من ()PCLD

العام

دوالر امريكي

2011

4,539,654,383

2012

7,084,270,641

الملخص التنفيذي (يتبع)
مكافأة التوقيع
 .tجمموع قيم مكافآت التوقيع واملطابقات التابعة هلا ذات الصلة بشركات النفط العاملية العاملة يف وسط وجنوب العراق (باستثناء إقليم
كردستان) من التقرير الثاين ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العام  2010وحىت التقرير األخري  2012قبل صدور التقرير
احلايل .وقد بدأت التغطية يف عام  2010وترتبط بالسنة األوىل من حدوث مثل هذه املعامالت.
املبالغ كما وردت من ()PCLD

العام

دوالر امريكي

2010

1,650,000,000

2011

-

2012

-

دفعات الخدمات الداخلية
 .uجمموع قيم دفعات اخلدمات الداخلية واملطابقات التابعة هلا من التقرير األول ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العام
 2009وحىت التقرير األخري يف العام  2012قبل صدور التقرير احلايل.
العام

املبالغ كما وردت من (وزارة النفط)
دوالر امريكي

2010

539,743,590

2011

1,378,381,283

2012

1,454,545,453

أسعار مبيعات صادرات النفط الخام بالبرميل
 .vتقلبت اسعار مبيعات صادرات النفط اخلام خالل عام  2013حيث اهنا تعتمد على اسعار النفط املرجعية يف االسواق العاملية
للنفط اخلام ،ويرتتب على ذلك فروقات نوعية يف االسعار النامجة عن املوقع اجلغرايف واختالف يف نوعية النفط مع االخذ بنظر
االعتبار اسعار النفط املشاهبة يف منطقة اخلليج العريب واملصدرة اىل االسواق العاملية ليكون سعر الربميل اكثر تنافسية.
 .wيبني اجلدول التايل أعلى وأدىن أسعار مبيعات تصدير النفط اخلام بالربميل خالل عام .2013
أسعار برميل النفط المرتفعة/المنخفضة حسب الدول بالدوالر األمريكي
الواليات
المتحدة
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أوروبا

الشرق األقصى

جنوب أفريقيا

األردن

مرتفعه

106

111

109

104

98

منخفضة

89

95

98

104

84

الملخص التنفيذي (يتبع)
ملخص الدروس المستفادة من هذه المطابقة
معالجة التوصيات التى وردت في الدروس السابقة
ا) حتسني نسبة األمهية النسبية من  ٪١اىل  ٪.،٥وهذا يرتجم رقميا من  ٨٠٠مليون دوالر اىل ٤٠٠مليون دوالر يف هذا التقرير.
ب) مت التعاقد مبكرا مع شركة  PwCمما يشري اىل توفر وقت اكثر ألغراض املطابقة واحلصول على التربيرات والفروقات.
ج) على العكس من التقارير السابقة ،مت الزام الشركات على تقدمي بياناهتا وفقا للنماذج املرسله مما حسن نوعية املعلومات وسهل عملية
املطابقة.
د) يوجد حماوالت جادة يف تطبيق معايري احملاسبه الدولية ومنها جهود ديوان الرقابة املالية االحتادي للوصول اىل تطبيقها.
بغض النظر عن حجم التخطيط الذي مت إجراؤه ،اال أن هناك دائما جمال للتحسينات والدروس املستفادة من هذه املطابقة ،وتتلخص اخلربات
املكتسبة من تطبيق مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بالعراق مبا يلي ،مع االخذ بعني االعتبار ان معظم الدروس املستفادة مكررة من
سنوات سابقة.
األهمية النسبية
االلتزام بنسبة املادية ،وحتديد قيمة ثابتة تكون الفروقات االقل منها ال حتتاج أي مراجعة او توضيح.
المواعيد النهائية لتقديم التقارير
نوصي جملس ادارة مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بالعراق إشراك املطابق بفرتة مبكرة وذلك التاحة وقت أكثر الصدار تقرير .2015
جودة نماذج التقارير
نوصي بقيام جملس اصحاب املصلحة بتنفيذ ورشة عمل تضم خرباء القطاع االستخراجي من وزاريت النفط والصناعة واملعادن إلعداد تلك
النماذج.
التواقيع
على املبادىء التوجيهية الالحقة أن تركز على أمهية التوقيع على النماذج املقدمة.
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الملخص التنفيذي (يتبع)
تقرير مدقق الحسابات
نوصي بالتأكيد على مشرتي النفط تقدمي بياناهتم املالية املدققة لشركة تسويق النفط (سومو) بشكل سنوي .عالوة على ذلك ،ينبغي أن يتم
تدقيق حسابات شركات النفط احمللية وفقا ملعايري احملاسبة والتدقيق املعتمدة دوليا مبا يتماشى مع املمارسات املهنية السائدة يف القطاع.
بيانات وزارة الكهرباء
من املستحسن ان يتم الطلب من وزاريت النفط والكهرباء تقدمي كامل املعلومات املطلوبه وقد يتطلب ذلك االمر تنظيم ورشات عمل للكوادر
العامله يف وزارة الكهرباءلتعريفهم بالية املطابقه.
التفويض
من املستحسن ان يتم تفويض مستوى االدارة املناسب يف كل جهة او كيان بالسماح لفريق املبادرة باحلصول على كامل املعلومات يف املراحل
املتقدمة لتجنب التأخري واخللل يف االتصاالت هبذا الصدد.
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مطابقة البيانات الواردة
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مطابقة البيانات الواردة
مطابقة كميات النفط الخام المعد للتصدير(بالبرميل) بين وزارة النفط وشركة نفط الشمال وشركة تسويق النفط (سومو)

وجتدر اإلشارة إىل أن استخراج الكميات املعدة للتصدير املتعلقة بشركة نفط الشمال شهدت تقلبا على مدار عام  ،2013حيث كان
السبب الرئيسي يف هذا التذبذب هو عمليات التخريب يف خطوط األنابيب.
الشهر

كميات النفط الخام

كميات النفط الخام حسب

كميات النفط الخام المستخرج

المستخرج الواردة من قبل

مستندات الشحن الواردة من قبل

الواردة من قبل شركة نفط الشمال

وزارة النفط

سومو

الفروقات *

كانون الثاني

8,181,890

8,181,890

5,760,742

2,421,148

شباط

9,567,272

9,567,272

7,462,468

2,104,804

آذار

9,762,920

9,762,920

7,861,329

1,901,591

نيسان

9,169,950

9,169,950

7,191,880

1,978,070

أيار

8,832,217

8,832,217

6,984,595

1,847,622

حزيران

5,785,297

5,785,297

4,210,139

1,575,158

تموز

5,586,323

5,586,323

3,327,949

2,258,374

اب

8,388,762

8,388,762

5,400,552

2,988,210

ايلول

7,463,107

7,463,107

5,145,481

2,317,626

تشرين األول

5,980,637

5,980,637

4,237,939

1,742,698

تشرين الثاني

9,260,094

9,260,094

7,120,064

2,140,030

كانون األول

8,073,481

8,073,481

6,110,378

1,963,103

المجموع

96,051,950

96,051,950

70,813,516

25,238,434

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من وزارة النفط و شركة تسويق النفط (سومو) و شركة نفط الشمال
* مل يالحظ أي فرق يف الكميات اليت مت ذكرها من قبل وزارة النفط وشركة التسويق سومو .أما بالنسبة للفروقات اليت متت مالحظتها للكميات كانت بني الكميات اليت مت ذكرها من قبل وزارة
النفط وشركة تسويق النفط (سومو) من جهة وبني الكميات اليت مت ذكرها من قبل شركة نفط الشمال من جهة اخرى .حيث أن هذه الفروقات متثل كميات النفط اخلام من شركة نفط الشمال
الواردة من حكومة إقليم كردستان وهي  44,458برميل ألغراض التصدير من خالل شركة نفط الشمال باالضافة للكمية اليت يتم إرجاعها من مصايف الشمال واليت هي 25,193,976
برميل.
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مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة كميات النفط الخام الصادرة (بالبرميل) بين وزارة النفط وشركة نفط الجنوب وشركة تسويق النفط (سومو)
الشــــهر
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
المجموع
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كميات النفط الخام
المستخرج الصادرة من
قبل وزارة النفط
64,942,317
61,458,461
65,161,556
69,492,795
68,145,122
64,051,806
66,458,071
71,558,173
54,650,364
63,852,333
62,165,632
64,505,900
776,442,530

كميات النفط الخام المستخرج
الصادرة من قبل شركات نفط
الجنوب

كميات النفط الخام
المستخرج الصادرة من
قبل سومو

الفروقات

64,942,317
61,458,461
65,161,556
69,492,795
68,145,122
64,051,806
66,458,071
71,558,173
54,650,364
63,852,333
62,165,632
64,505,900
776,442,530

64,942,317
61,458,461
65,161,556
69,492,795
68,145,122
64,051,806
66,458,071
71,558,173
54,650,364
63,852,333
62,165,632
64,505,900
776,442,530

-

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة كميات النفط الخام الصادرة (بالبرميل) بين وزارة النفط وشركة نفط ميسان وشركة تسويق النفط (سومو)
الشــــهر

كميات النفط الخام
المستخرج الصادرة من قبل
وزارة النفط

كميات النفط الخام
المستخرج الصادرة من
قبل شركات نفط ميسان

كميات النفط
الخام المستخرج
الصادرة من قبل
سومو

الفروقات

كانون الثاني

6,156,834

6,156,834

-

شباط

5,318,280

5,318,280

-

آذار

6,014,677

6,014,677

-

نيسان

6,149,228

6,149,228

-

ايار

6,329,973

6,329,973

-

حزيران

5,980,422

5,980,422

-

تموز

6,197,320

6,197,320

-

آب

6,158,553

6,158,553

-

أيلول

6,100,124

6,100,124

-

تشرين األول

5,835,803

5,835,803

-

تشرين الثاني

5,538,903

5,538,903

-

كانون األول

5,245,642

5,245,642

-

71,025,759

71,025,759

-

المجموع
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مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة كميات النفط الخام (بالبرميل) بين وزارة النفط وشركة نفط الوسط وشركة تسويق النفط (سومو)
الشـ ــهر

وزارة النفط (أ)

شركة نفط الوسط (ب)

الفروقات

سومو (ج) *

كانون الثاني

3,306,942

3,306,942

-

شباط

2,999,095

2,999,095

-

آذار

3,367,722

3,367,722

-

نيسان

3,523,539

3,523,539

-

ايار

3,515,350

3,515,350

-

حزيران

3,194,637

3,194,637

-

تموز

3,036,948

3,036,948

-

آب

3,075,464

3,075,464

-

أيلول

2,907,740

2,907,740

-

تشرين األول

2,994,041

2,994,041

-

تشرين الثاني

2,792,399

2,792,399

-

كانون األول

1,913,390

1,913,390

-

المجموع

36,627,267

36,627,267

-

أ :كميات النفط اخلام املستخرج الصادرة من قبل وزارة النفط
ب :كميات النفط اخلام املستخرج الصادرة من قبل شركات نفط الوسط
ج :كميات النفط اخلام املستخرج الصادرة من قبل سومو
* مبيعات الصادرات حسب كميات النفط اخلام املستخرجة الصادرة من سومو مرتبطة مباشرة فقط مع شركة نفط الشمال وشركة نفط اجلنوب
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مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة النفط الخام الصادر من حيث الشحنات والفواتير والمبالغ المدفوعة بين شركة تسويق النفط (سومو) والشركات
المشترية للنفط العراقي خالل عام 2013
اسم الشركة

دوالر امريكي

دوالر امريكي

1

شركة واحة النفط احملدودة

383,354,077.89

383,606,897.25

2

شركة هبارات ُعمان

191,253,055.65

155,957,147.28

دوالر امريكي
)(252,819.36

35,295,908.37

A
AI

3

شركة هبارات برتوليوم

324,549,792.79

421,989,140.00

()97,439,347.21

B

4

بريتيش برتوليوم

4,463,948,161.53

4,250,654,412.63

213,293,748.90

C

5

سيبسا

503,924,107.96

562,903,433.21

)(58,979,325.26

D

6

شيفرون

3,065,819,660.63

3,069,006,793.27

)(3,187,132.64

E

7

شاينا ناشيونال

1,365,805,406.80

1,334,323,956.35

31,481,450.45

F

8

شاينا اوف شور

2,435,488,390.23

2,436,907,499.51

)(1,419,109.28

G

9

شاينا تسنهوا

821,613,560.36

822,757,794.77

)(1,144,234.41

H

10

إي ان آي

369,734,573.63

370,149,333.06

)(414,759.43

I

11

أي ار جي

979,910,492.16

-

)(979,910,492

J

12

اكسون موبيل

2,625,499,583.95

3,535,739,091.64

()910,239,507.69

K

13

جي اس كالتكس سنغافورة

3,799,035,351.22

3,696,657,756.04

102,377,595.18

L

14

جونفور

208,455,167.83

208,455,167.83

-

15

هندوستان برتوليوم

2,226,456,449.43

2,003,496,469.14

222,959,980.29

M

اهلندية

9,302,454,281.66

9,287,510,236.89

14,944,044.77

N

728,821,777.67

729,380,693.33

)(558,915.66

O

16
17
18
19
20
21
23

اي بلوم
جي اكس نيبون اويل

1,800,195,271.75

1,801,164,799.55

)(969,527.80

P

كوخ للتزويد و التجارة

505,867,460.16

301,205,982.77

204,661,477.39

Q

لتاسكو

761,363,398.01

761,986,468.22

)(623,070.21

R

1,849,166,719.39

1,789,063,942.33

موتور اويل
بيتكو ترادينج

572,269,593.85

572,586,504.70

برتوداميوند

812,251,078.84

812,251,078.84

25

برتوباس

793,173,639.24

695,609,911.31

26

برتوغال

24

18

القيمة لدى سومو

القيمة لدى المشتري

الفروقات

المالحظات

60,102,777.06
)(316,910.85

AJ
S

97,563,727.93

AK

301,157,605.67

302,064,872.91

)(907,267.24

T

27

فيليبس 66

4,025,066,442.79

4,027,728,018.34

)(2,661,575.55

U

28

ريبسول ترايدنج

1,785,522,919.46

1,790,244,465.05

)(4,721,545.59

V

29

ساراس

715,802,570.51

776,066,740.51

()60,264,170.00

W

30
31

شل

2,287,498,213.24

2,010,059,695.93

277,438,517.31

X

ساينوكم

4,954,682,859.22

4,776,147,938.22

178,534,921.00

Y

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة النفط الخام الصادر من حيث الشحنات والفواتير والمبالغ المدفوعة بين شركة تسويق النفط (سومو) والشركات
المشترية للنفط العراقي خالل عام 2013
اسم الشركة

القيمة لدى سومو

القيمة لدى المشتري

الفروقات

1,288,858,069.85

1,290,057,810.32

)(1,199,740.47

Z

335,775,336.68

162,249,860.40

AA

58,085,698.22

-

4,202,976,364.30

)(213,192,619.22

AB

1,941,333,883.20

)(2,342,520.67

AC

-

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

32

اس ك للطاقة

33

سوكار

498,025,197.08

34

اس أ ام آي آر

58,085,698.22

35

توتسا

3,989,783,745.08

36

تويوتا

1,938,991,362.53

37

تريكش برتوليوم انرتناشيونال

2,510,227,821.22

2,510,227,821.24

38

يونيبيك

9,791,254,269.50

9,735,418,693.23

55,835,576.27

AD

39

فالريو

2,636,560,879.92

2,723,254,880.04

)(86,694,000.12

AE

40

فيتول

391,314,870.90

391,550,740.91

)(235,870.01

AF

41

شركة كوريا للغاز

1,567,570,690.39

1,568,526,322.84

)(955,632.45

AG

42

شركة مصفاة البرتول االردنية
بريتامينا

298,554,500.51

323,554,500.52

)(25,000,000.01

AH

735,786,267.01

735,786,267.01

-

43

المجموع

80,665,155,035.73

79,502,224,559.39

1,162,930,476.34

مت حتديد العديد من اإلختالفات بناء على عملية املطابقة اليت أجريت .وقد مت توضيح اإلختالفات بدون صعوبة تذكر ،حيث أبدت
اجلهات املزودة للمعلومات تعاونا كبريا يف املسامهة هبذه املطابقة ما عدا شركة آي آر جي كما هو موضح باملالحظات أدناه.
الفروقات
إن الفروقات املالحظة خالل عملية املطابقة ناجتة عن:
 .1غرامات التأخري وفروق يف األسعار  /الكمية غري مبلغ عنها
 .2فرق التوقيت يف تسجيل الشحنات يف بداية السنة  /هناية السنة (يسجل أحد الطرفني الشحنة وقت حتميلها ،يف حني يسجل
الطرف اآلخر الشحنة زمن استحقاقها).
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المالحظات

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
شحنات قامت سومو
تفسير أسباب االختالف

المرجع

باالفصاح عنها ولم تقم
الشركة المشترية باالفصاح
عنها

A

B

C

D

E

F

G
H
I
J

K

L

M

20

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها في عام
 2012والتي تتعلق بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة 252,819.
دوالر أمريكي
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة 303,255دوالر أمريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 9,341دوالر امريكي وشحنات تعود لعام  2013والتي قام المشتري
باالفصاح عنها عام  2014والبالغة  97,145,433دوالر أمريكي.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  2,527,617دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
055ر 21دوالر امريكي والشحنات التي قامت الشركة المشترية باإلفصاح
عنها في  2014والبالغ قيمتها  215,842,421دوالر أمريكي
هذه الفروقات تمثل اختالفات في الكميات واألسعار قامت سومو باإلفصاح
عنها والبالغة  138,879دوالر أمريكي وشحنات قامت سومو باإلفصاح عنها
في العام  2014والبالغ قيمتها  58,840,445دوالر أمريكي
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  2,806,842دوالر أمريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 380,290دوالر امريكي
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  329,415دوالر امريكي،
باإلضافة الى شحنات قامت الشركة المشترية باإلفصاح عنها في العام 2014
والبالغ قيمتها  31,810,865دوالر أمريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  1,296,415دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 122,694دوالر امريكي
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  1,144,234دوالر امريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  414,759دوالر امريكي
لم يتم تزويد المعلومات الخاصة بهذا المشتري بسبب بيع الشركة ،وبالتالي لم
يتم اتمام عملية المطابقة.
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  2,731,562دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 29,167دوالر امريكي والشحنات التي قامت الشركة المشترية باإلفصاح
عنها في العام  2014والبالغ قيمتها  179,258,522دوالر أمريكي
والشحنات التي قامت الشركة باالفصاح عنها عام  2012والبالغة .76,052
اضافة الى الشحنات الغير مفصح عنها من قبل سومو والبالغة
 728,296,307دوالر أمريكي.
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  1,140,839دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 425,668دوالر امريكي والشحنات التي قامت الشركة المشترية باإلفصاح
عنها في  2014والبالغ قيمتها  103,944,103دوالر أمريكي
هذه الفروقات تمثل اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي
تبلغ قيمتها  73,178,200دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى شحنات قامت
الشركة المشترية باإلفصاح عنها في العام  2014والبالغ قيمته
 149,781,779دوالر أمريكي

شحنات قامت الشركة
المشترية باالفصاح عنها ولم
تقم سومو باإلفصاح عنها

الفرق

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

)(252,819

-

)(252,819

)(293,914

)(97,145,433

()97,439,347

)(2,548,672

215,842,421

213,293,749

)(58,979,325

-

)(58,979,325

)(3,187,133

-

)(3,187,133

)(329,415

31,810,865

31,481,450

)(1,419,109

-

)(1,419,109

)(1,144,234

-

)(1,144,234

)(414,759

-

)(414,759

)(979,910,492

-

)(979,910,492

()2,760,730

()907,478,777

()910,239,507

()1,566,508

103,944,103

102,377,595

73,178,201

149,781,779

222,959,980

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
شحنات قامت سومو
تفسير أسباب االختالف

المرجع

باالفصاح عنها ولم تقم
الشركة المشترية باالفصاح
عنها

(دوالر أمريكي)
N
O
P

Q
R
S
T

U

ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  2,797,440دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 135,864.دوالر امريكي

المشترية باالفصاح عنها ولم
تقم سومو باإلفصاح عنها
(دوالر أمريكي)

الفرق
(دوالر أمريكي)

14,944,045

-

14,944,045

)(558,916

-

)(558,916

)(969,528

-

)(969,528

)(391,192

205,052,669

204,661,477

)(623,070

)(907,267

)(623,070
)(316,911

)(316,911

-

)(907,267

)(2,661,576

-

)(2,661,576

)(4,721,546

-

)(4,721,546

)(98,612

)(60,165,557

()60,264,170

()44,731,136

322,169,653

277,438,517

178,534,921

-

178,534,921

)(1,199,740

-

)(1,199,740

7,519.69

162,242,340

162,249,860

AB

هذه الفروقات تمثل الشحنات التي قامت الشركة المشترية باإلفصاح عنها في
العام  2014والبالغ قيمته  210,635,301دوالر أمريكي

)(2,557,317

)(210,635,302

)(213,192,619

AC

ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  2,342,520دوالر امريكي

)(2,342,521

-

)(2,342,521

V

W

X

Y

Z

AA
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ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  12,020,431دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 2,923,613دوالر امريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  558,915دوالر امريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  1,177,893دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 208,365دوالر امريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  391,191دوالر امريكي،
باإلضافة الى شحنات قامت الشركة المشترية باإلفصاح عنها في 2014
والبالغ قيمتها  205,052,669.دوالر أمريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  623,070دوالر امريكي
هذه الفروقات تمثل خطأ في حساب كميات البراميل إلحدى الشحنات من قبل
الشركة المشترية  ،ولكن تم حساب الكميات بالطن وسعر البراميل بشكل
صحيح
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  907,267دوالر امريكي

شحنات قامت الشركة

ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  3,064,717دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 1,656,828دوالر امريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  98,612دوالر امريكي.
باالضافة الى الشحنات التي قامت الشركة باالفصاح عنها في عام 2014
والبالغة  103,545,380والشحنات التي تعود لعام  2012تم االفصاح
عنها في عام  2013من قبل الشركة والبالغة  163,710,938دوالر.
هذه الفروقات تمثل الشحنات التي قامت الشركة المشترية باإلفصاح عنها في
عام  2014والبالغ قيمتها  322,169,653دوالر أمريكي باالضافة الى
شحنات قامت سومو باإلفصاح عنها في عام  2013والبالغ قيمتها
 44,731,136دوالر أمريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  6,145,442دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 730,975دوالر امريكي .وشحنات تعود لعام  2012قامت سومو
باالفصاح عنها في عام  2013والبالغة  185,411,339دوالر أمريكي.
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  1,219,657دوالر امريكي،
باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى سومو والتي تبلغ
 19,916دوالر امريكي
ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  7,519دوالر امريكي،
باإلضافة الى الشحنات التي قامت الشركة المشترية باإلفصاح عنها في عام
2014والبالغ قيمتها  162,242,340دوالر أمريكي

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
شحنات قامت سومو
تفسير أسباب االختالف

المرجع

باالفصاح عنها ولم تقم
الشركة المشترية باالفصاح
عنها

(دوالر أمريكي)

AD

ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي
تتعلق بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  5,268,664دوالر
امريكي ،باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى
سومو والتي تبلغ  259,465دوالر امريكي والشحنات التي قامت سومو
باإلفصاح عنها في العام  2014والبالغ قيمتها  482,526,239دوالر
أمريكي والشحنات التي قامت الشركة المشترية باإلفصاح عنها والبالغ
قيمتها  421,162,532دوالر أمريكي

476,998,109

AE

ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي
تتعلق بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  2,747,882دوالر
امريكي ،باإلضافة الى اختالفات في الكميات واالسعار المسجلة لدى
سومو والتي تبلغ  434,736دوالر امريكي والشحنات التي قامت سومو
باإلفصاح عنها في العام  2012وقامت الشركة المشترية باإلفصاح عنها
في العام  2013والبالغ قيمتها  257,730,564والشحنات التي قامت
الشركة المشترية باإلفصاح عنها في العام  2014والبالغ قيمتها
 174,219,182.دوالر امريكي

المشترية باالفصاح عنها ولم
تقم سومو باإلفصاح عنها
(دوالر أمريكي)

)(421,162,533

الفرق
(دوالر أمريكي)

55,835,576

)(260,913,183

174,219,183

)(86,694,000

AF

ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي
تتعلق بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  235,870دوالر
امريكي

)(235,870

-

)(235,870

AG

ه ذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باالفصاح عنها والتي
تتعلق بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  955,632دوالر
امريكي

)(955,632

-

)(955,632

AH

تمثل هذه الفروقات منحة قدمت لألردن بقيمة  25,000,000دوالر
أمريكي

)(25,000,000

-

)(25,000,000

-

35,295,908

35,295,908

-

60,102,777

60,102,777

-

97,563,727

97,563,727

AI

AJ

AK

يمثل الفرق شحنات تم االفصاح عنها من قبل الشركة عام  2014والبالغة
 35,295,908دوالر أمريكي.
يمثل الفرق شحنات تم االفصاح عنها من قبل الشركة عام  2014والبالغة
 162,651,948دوالر أمريكي .باالضافة الى الشحنات التي تعود لعام
 2012والمفصح عنها من قبل الشركة في عام  2013والبالغة
 102,549,171دوالر أمريكي.
يمثل الفرق شحنات تم االفصاح عنها من قبل الشركة عام  2014والبالغة
 97,563,727دوالر أمريكي.

مجموع الفروقات
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شحنات قامت الشركة

1,162,930,475

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة دفعات المكافآت الموقعة بين ادارة عقود ورخص البترول وشركات النفط العالمية للعام 2013
ادارة عقود ورخص
حقول النفط المتعاقدة

البترول

االئتالف

الدوالر األمريكي
الرقعة االستكشافية رقم 8

باكستان برتوليوم

15,000,000
الكويت للطاقة

17,500,000

دراغون

7,500,000

25,000,000
الرقعة االستكشافية رقم 10

الدوالر األمريكي

الدوالر األمريكي

15,000,000

15,000,000

الرقعة االستكشافية رقم 9

المكافآت الموقعة

الفروقات

-

25,000,000
لوكويل

15,000,000

انبكس

10,000,000

-

25,000,000

الرقعة االستكشافية رقم 12

25,000,000
JSOC

10,500,000

برميري

4,500,000

15,000,000

15,000,000

مطابقة دفعات الخدمات الداخلية* بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط الشمال لعام 2013
دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة

النفط

نفط الشمال

الدوالر األمريكي**

الدوالر األمريكي**

-

-

-

شباط

11,578,045

11,578,045

-

آذار

15,437,393

15,437,393

-

نيسان

15,437,393

15,437,393

-

ايار

16,295,026

16,295,026

-

حزيران

15,866,209

15,866,209

-

تموز

9,433,962

9,433,962

-

آب

8,576,329

8,576,329

-

أيلول

11,149,228

11,149,228

-

تشرين األول

10,291,595

10,291,595

-

تشرين الثاني

8,576,329

8,576,329

-

كانون األول

17,152,659

17,152,659

-

المجموع

139,794,168

139,794,168

-

الشهر
كانون الثاني

*

دفعات اخلدمات الداخلية هي الدفعات اليت تستلمها شركات النفط احمللية واليت يتم ختصيصها لتغطية كلف انتاج النفط اخلام .تقوم وزارة املالية بدفع هذه الدفعات اىل سومو واليت تقوم
بدورها بارسال هذه الدفعات بشكل شهري اىل شركات النفط احمللية.

**
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الفروقات

قدمت هذه االرقام الواردة يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل الدوالر االمريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي.

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة دفعات الخدمات الداخلية بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط ميسان لعام 2013
دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة

النفط

نفط ميسان

الدوالر األمريكي*

الدوالر األمريكي*

-

-

-

شباط

34,168,940

34,168,940

-

آذار

17,152,659

17,152,659

-

نيسان

18,867,925

18,867,925

-

ايار

21,440,823

21,440,823

-

-

-

-

تموز

21,440,823

21,440,823

-

آب

16,295,026

16,295,026

-

أيلول

29,159,520

29,159,520

-

تشرين األول

-

-

-

تشرين الثاني

11,149,228

11,149,228

-

كانون األول

13,722,127

13,722,127

-

المجموع

183,397,071

183,397,071

-

الشهر
كانون الثاني

حزيران

الفروقات

* قدمت هذه االرقام الواردة يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل دوالر امريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي.

مطابقة دفعات الخدمات الداخلية بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب لعام 2013
دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة

النفط

نفط الجنوب

الدوالر األمريكي*

الدوالر األمريكي*

كانون الثاني

83,190,395

83,190,395

-

شباط

128,644,940

128,644,940

-

آذار

-

-

-

نيسان

162,950,257

162,950,257

-

ايار

415,951,973

415,951,973

-

حزيران

-

-

-

تموز

-

-

-

آب

351,629,503

351,629,503

-

أيلول

137,221,269

137,221,269

-

تشرين األول

94,339,623

94,339,623

-

تشرين الثاني

-

-

-

كانون األول

-

-

-

1,373,927,959

1,373,927,959

-

الشهر

المجموع

* قدمت هذه االرقام يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل الدوالر االمريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي
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الفروقات

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
مطابقة دفعات الخدمات الداخلية بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط الوسط لعام 2013
دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة النفط

الشهر

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة نفط
الوسط

الدوالر األمريكي*

كانون الثاني

الفروقات
الدوالر األمريكي*

الدوالر األمريكي*

-

-

-

شباط

19,725,557

19,725,557

-

آذار

-

-

-

نيسان

11,149,228

11,149,228

-

ايار

27,444,254

27,444,254

-

-

-

-

تموز

25,728,988

25,728,988

-

آب

-

-

-

أيلول

8,576,329

8,576,329

-

تشرين األول

14,579,760

14,579,760

-

تشرين الثاني

6,003,431

6,003,431

-

كانون األول

6,861,063

6,861,063

-

120,068,611

120,068,611

-

حزيران

المجموع
*

قدمت هذه االرقام يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل الدوالر االمريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي

فروقات غير مبررة لمطابقة تغطية التكاليف بين وزارة النفط وشركات النفط العالمية
اسم الشركة
بريتيش برتوليوم
بيرتو شاينا

اسم الشركة
اكسون موبيل
شل
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حقل النفط

الرميلة

حقل النفط

غرب القرنة
(المرحلة)1

وزارة النفط  /تغطية التكاليف

المزودون  /تغطية التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

2,532,462,983

2,645,960,096

)(113,497,113

وزارة النفط  /تغطية التكاليف

المزودون  /تغطية التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

1,028,526,115

1,074,496,979

)(45,970,864

المالحظات

A

المالحظات

A

مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
حقل النفط

اسم الشركة

وزارة النفط  /تغطية التكاليف

المزودون  /تغطية التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

المالحظات

برتو شاينا
حلفايا

توتال

1,046,011,877

1,411,407,850

A

)(365,395,973

برتوناس
 )Aهذه الفروقات أعاله غير مبررة من كال الطرفين (وزارة النفط وشركات النفظ العالمية)

فروقات غير مبررة لمطابقة ضريبة الشركات بين وزارة النفط وشركات النفط العالمية
الحقل
غرب القرنة
(المرحلة)1

اسم الشركة
اكسون موبيل
شل

وزارة النفط  /الضريبة
الدوالر األمريكي
39,183,427

شركات النفط العالمية /
الضريبة
الدوالر األمريكي
39,103,843

الفروقات
الدوالر األمريكي
79,585

اي أن اي
الزبير

اوكسيدنتال

19,282,016

15,310,795

3,971,221

المالحظات

B

B

شركة كوريا للغاز
برتو شاينا
حلفايا

توتال

6,877,175

6,447,351

برتوناس
 )Bهذه الفروقات أعاله غير مبررة من كال الطرفين (وزارة النفط و شركات النفط العالمية).

للنسخة الكاملة من تقرير مبادرة الشفافية لعام  ،2013يرجى اتباع الرابط أدناه:
http://ieiti.org.iq/uploads/SAAD/IEITI%202013%20Final%20Report%20(Arabic).pdf
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429,824

B

