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إقرار
هذا التقرير هو نتاج جهود ومدخالت عدة أطراف واليت مل يكن من املمكن إعداد هذا التقرير الشامل بالشكل الذي هو عليه حاليا دون
مسامهاهتا القيمة.
كما نود أن نشكر االمانة الوطنية ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية ومندويب البنك الدويل والوزارات يف العراق واجلهات ذات الصلة
وشركات النفط العاملية العاملة يف العراق ومشرتي النفط اخلام الدوليني لدعمهم وتعاوهنم يف إصدار هذا التقرير.
جملس أصحاب املصلحة
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الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي
 .aيف  10شباط  2010قام جملس مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بقبول ترشيح العراق كبلد عضو يف املبادرة وقد مت نشر
اول تقرير يف كانون االول  ،2011و يف  12كانون االول  2012مت اعالن العراق كبلد ملتيزم مبعايري املبادرة.
 .bوكجيزء من التطبيق املستمر ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق مت تنفيذ املطابقة على:

 اإليرادات والدفعات اليت صرحت عنها اجلهات احلكومية ،شركات شراء النفط اخلام املعتمدة والشركات العاملية لتطوير حقولاستخراج النفط العاملة يف وسط وجنوب العراق (باستثناء إقليم كردستان).
املصدرة املسجلة من قبل اجلهات احلكومية  ،وشركات النفط احمللية والعاملية العاملة يف وسط
 كميات النفط املستخرجة و دوجنوب العراق (باستثناء إقليم كردستان) وشركات التحقق (الطرف الثالث).
 كميات النفط والغاز املخصصة لالستهالك احمللي واملسجلة من اجلهات احلكومية العراقية ،وشركات الغاز الوطنية ،وشركاتالنفط الوطنية ،ومديريات توليد الطاقة ومصايف النفط.
 -كميات املعادن املستخرجة واملنتجة املسجلة من اهليئات احلكومية العراقية وشركات التعدين الوطنية.

 صايف اإليرادات من بيع املنتجات النفطية للسوق احمللي ،كما أبلغت عنها وزارة املالية وشركة توزيع املنتجات النفطية. .cيلخص هذا التقرير نتائج عمليات املطابقة إضافة إىل املعلومات املتعلقة بقطاع النفط والغاز والصناعات االستخراجية يف العراق،
وال يشمل مطابقة البيانات املتعلقة بالصناعات االستخراجية يف إقليم كردستان .وقد مت طلب هذه البيانات من حكومة اقليم
كردستان ولكن مل يتم تيزويدنا هبا .إال أن جملس أصحاب املصلحة ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق طلب إضافة
معلومات متاحة للعموم عن الصناعات االستخراجية يف إقليم كردستان وقد مت اعداد الفصل السادس من هذا التقرير هلذه الغاية.
كما أن مجيع املعلومات الواردة يف هذا الفصل مت احلصول عليها من خالل البحث على املواقع اإللكرتونية واملصادر العامة ومت ذكر
املراجع يف احلاشية السفلية .وهلذا ،مل ختضع هذه املعلومات لعمليات مجع البيانات واملطابقة املعتمدة ألغراض هذا التقرير .وال
يتحمل جملس أصحاب املصلحة ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق أي مسؤولية عن حمتوى الفصل السادس.
املصدر كما وردت من شركة تسويق النفط  -سومو ،والذي يشكل اجليزء االكرب
 .dيغطي هذا التقرير مبيعات العراق من النفط اخلام د
من املييزانية الفدرالية العراقية وعائدات النقد األجنيب لعام  ،2014كما يتضمن كافة املبالغ املدفوعة وااليرادات املستلمة عن
صادرات النفط اخلام خالل السنة املالية  2014واليت بلغت  70.9مليار دوالر امريكي والناجتة عن بيع النفط اخلام اىل 40

مشرتي 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.
 .eإن إنتاج النفط والغاز والتكاليف املسرتدة ذات الصلة ،مكافآت التواقيع ،ورسوم األجر باإلضافة اىل ضرائب الشركات متت تغطيتها
ايضا يف هذا التقرير لعام  .2014لقد بلغ انتاج النفط اخلام  1,146.7مليون برميل خالل عام  2014من مجيع حقول النفط
العاملة يف العراق باستثناء اقليم كردستان بسبب عدم تيزويدنا باملعلومات الالزمة من حكومة اقليم كردستان .وبلغت كميات النفط
اخلام املصدرة  918.1مليون برميل ،بينما بلغت كميات النفط اخلام املوردة اىل املصايف  187.8مليون برميل وكميات النفط
اخلام املوردة اىل مديريات توليد الطاقة  40.8مليون برميل.
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الملخص التنفيذي (يتبع)
 .fوفقا لوزارة التخطيط شكلت مسامهة مبيعات النفط اخلام  ٪71يف الناتج احمللي اإلمجايل األمر الذي يعكس اعتمادية كبرية على
أنشطة النفط اخلام.
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وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية – املوجيز ال ُقطري عن العراق ،حددت احلكومة العراقية مستهدفات طموحة إلنتاج النفط.
وتعيد التفاوض حاليا على مستهدفات إنتاج احلقول املذكورة يف عقود اخلدمات التقنية ( )TSCSاليت كان قد مت إبرامها مع
شركات النفط العاملية الكربى .استنادا إىل بعض املستهدفات املع ددلة اليت مت االعالن عنها ،تقدر جمموعة استقصاءات الطاقة أن
العراق يهدف النتاج  7مليون برميل يوميا من النفط اخلام حبلول عام  ،2020ولكن مت تعديل حجم االنتاج املستهدف هذا عدة
مرات ويتم النقاش حاليا عليها حىت تاريخ اصدار هذا التقرير.
تشرف وزارة النفط يف بغداد على تطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي يف مجيع املناطق باستثناء األراضي الكردستانية 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 .وتعترب شركات النفط العاملية الكربى ()IOCs
نشطة جدا يف العراق ويف إقليم كردستان العراق .وتعمل شركات النفط العاملية مبوجب عقود اخلدمات التقنية ( )TSCSاملوقعة
مع وزارة النفط يف بغداد ،واتفاقيات عقود املشاركة يف إقليم كردستان العراق (عقود مشاركة) واملوقعة مع حكومة إقليم كردستان.
متت مطابقة صايف اإليرادات املتأتية من بيع املنتجات النفطية يف السوق احمللي بني املبالغ املعلنة قبل وزارة املالية واملبالغ املعلنة من
قبل شركة توزيع املنتجات النفطية.
تعيزى فروقات املطابقة املذكورة يف التقرير اىل فروقات توقيت تسجيل البيانات من قبل خمتلف االطراف املشاركة .كما تعيزى إىل
اعتماد بعض االطراف األساس النقدي للمحاسبة بدال من أساس االستحقاق احملاسيب.
قام جملس أصحاب املصلحة ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بالعراق مبراجعة مسودة تقرير عام  2014وتقدمي مالحظاته
حوله .كما قام جملس أصحاب املصلحة بعقد اجتماع يف  8كانون االول  ،2015مت خالله عرض مسودة التقرير ومناقشتها
واملوافقة عليها باستثناء األجيزاء املتعلقة بالتعدين وإقليم كردستان واليت متت املوافقة عليها يف  14آذار .2016
يبني اجلدول أدناه وجود فروقات بلغت  647مليون دوالر امريكي بني البيانات امليزوده من شركة سومو وبني املشرتين .ومتثل هذه
الفروقات إمجايل جمموع الفروقات املختلفة بني املشرتين وسومو .وقد مت تفسري هذه الفروقات من خالل عملية املطابقة .يرجى
االطالع على القسم  3.6مليزيد من التفاصيل.

املبالغ كما وردت من سومو
دوالر امريكي

املبالغ كما وردت من املشرتين
دوالر امريكي

املفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

70,934,024,818

70,286,995,101

647,029,716

الفروقات مل ترد بياناهتا من الفروقات مل ترد بياناهتا
من قبل املشرتين
دوالر امريكي
-

الملخص التنفيذي (يتبع)
 .mويبني اجلدول أدناه وجود فروقات تبلغ  6,553مليون دوالر وذلك للبيانات امليزودة من إدارة عقود النفط والرتاخيص PCLD
وشركات النفط العاملية ( )IOCsفيما يتعلق بالكلف املسرتدة ورسوم األجر ،ومت تفسري هذا الفرق من خالل عملية املطابقة.
يرجى االطالع على االقسام  3.13و  3.14مليزيد من التفاصيل.
استرداد الكلف
املبالغ كما وردت من ()PCLD
دوالر امريكي

املبالغ كما وردت من ()IOCs
دوالر امريكي

املفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

الفروقات مل ترد بياناهتا من قبل املشرتين
دوالر امريكي

16,342,252,014

10,476,569,463

5,865,682,551

-

رسوم األجر
املبالغ كما وردت من ()PCLD
دوالر امريكي

املبالغ كما وردت من ()IOCs
دوالر امريكي

املفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

الفروقات مل ترد بياناهتا من قبل املشرتين
دوالر امريكي

1,074,360,832

386,444,185

687,916,647

-

 .nوفيما يتعلق بدفعات مكافأة التوقيع جلولة الرتاخيص رالرابعة ،مل تكن هناك دفعات مكافأة توقيع يف  2014بشأن جوالت
الرتاخيص السابقة
 .oأما بالنسبة ملطابقة دفعات اخلدمات الداخلية ،مل تكن هناك فروقات يف البيانات امليزودة من وزارة النفط وشركات النفط الوطنية،
كما هو موضح يف اجلدول أدناه.
المبالغ كما وردت من (وزارة النفط)

المبالغ كما وردت من شركات النفط المحلية

دوالر امريكي

دوالر امريكي

المفسرة
الفروقات
َ
دوالر امريكي

801,844,053

801,844,053

-

الفروقات لم ترد بياناتها من قبل المشترين
دوالر امريكي
-

 .pاحتوت عملية املطابقة على العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق جبمع البيانات .وقد شكل عدم القدرة على احلصول على
املعلومات الالزمة من بعض اجلهات حتديات كبرية أمام عمليات املطابقة ،ويف ظل هذه التحديات ،مت استخدام اجراءات بديلة
للمطابقة .إن خربتنا يف هذا اجملال والدروس املستفادة من هذه العملية تضمنت توصيات للمستقبل مت تلخيصها وعرضها يف
الفصل السابع.
 .qتبني اجلداول أدناه إمجايل النفط اخلام املبلغ عنه ،واسرتداد الكلف ،واألجور ،ومكافأة التوقيع ودفعات اخلدمات الداخلية للسنوات
السابقة.

7

الملخص التنفيذي (يتبع)
النفط الخام (استثناء المشترين والجهات الغير الحكومية) واضافة كميات انتاج الحكومة ،والتصدير ،واالستهالك المحلي)
 .rجمموع قيم مبيعات تصدير النفط اخلام وعملية املطابقة املرتبطة هبا من التقرير األول ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف
العراق الصادر عام  2009وحىت التقرير األخري الصادر عام  2013قبل صدور التقرير احلايل.
السنة

المبالغ كما وردت من سومو

2009

دوالر أمريكي
41,249,682,456

2010

52,202,645,106

2011

82,986,002,828

2012

94,032,633,453

2013

80,803,522,851

الكلف المستردة ورسوم األجور
 .sإمجايل اسرتداد الكلف وقيم األجور واملطابقات التابعة هلا مرتبطة بشركات النفط العاملية العاملة يف وسط وجنوب العراق (باستثناء
إقليم كردستان) بناء على التقرير الثالث ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق الصادر عام  2011وحىت التقرير
األخري الصادر عام  2013وقبل صدور التقرير احلايل .وقد بدأت التغطية يف عام  2011وترتبط بالسنة األوىل من حدوث مثل
هذه املعامالت.
السنة

المبلغ كما ورد من إدارة عقود
ورخص النفط PCLD

السنة

دوالر
2011

4,539,654,383

2012

7,084,270,641

2013

التكاليف المستردة

رسوم األجر

دوالر

دوالر

9,126,755,469

810,872,913

مكافآت 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  2013قبل صدور
التقرير احلايل .وقد بدأت التغطية يف عام  2010وترتبط بالسنة األوىل من حدوث مثل هذه املعامالت.
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السنة

المبلغ كما ورد من إدارة عقود
ورخص النفط PCLD
دوالر

2010

1,650,000,000

2011

-

2012

-

2013

80,000,000

الملخص التنفيذي (يتبع)
دفعات بدل الخدمات الداخلية
 .uجمموع قيم دفعات اخلدمات الداخلية واملطابقات التابعة هلا من التقرير األول ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العام
 2009وحىت التقرير األخري يف العام  2013قبل صدور التقرير احلايل.
المبلغ كما ورد من وزارة النفط

السنة

دوالر أمريكي

2010

539,743,590

2011

1,378,381,283

2012

1,454,545,453

2013

1,817,187,809

أسعار مبيعات صادرات النفط الخام بالبرميل
 .vتقلبت اسعار مبيعات صادرات النفط اخلام خالل عام  2014حيث اهنا تعتمد على اسعار النفط املرجعية يف االسواق العاملية
للنفط اخلام ،ويرتتب على ذلك فروقات اسعار النامجة عن املوقع اجلغرايف واختالف يف نوعية النفط ،ولكن عندما حيدد العراق
أسعار نفطه اخلام عليه االخذ بعني االعتبار اسعار النفط املشاهبة يف املنطقة لييزيد تنافسيته.
 .wيبني اجلدول التايل أعلى وأد ى أسعار مبيعات تصدير النفط اخلام بالربميل خالل عام .2014
أسعار برميل النفط المرتفعة/المنخفضة حسب الدول بالدوالر األمريكي
الواليات
المتحدة

األعلى
األدنى

9

101
63

أوروبا

الشرق األقصى

جنوب أفريقيا

105
45

105
61

106
64

المصطلحات واالختصارات
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المصطلحات واالختصارات
API

تصنيف مقاييس معهد النفط االمريكي لكثافة النفط وحتددها بالفهرهنايت

برميل

كمية تتكون من  42جالون امريكيا حتت ضغط جوي ( )14.7ودرجة حرارة ( )60درجة فهرهنايت

BCM

مليار مرت مكعب

BOE

ما يعادل برميل نفط

FBSA

ديوان الرقابة املالية االحتادي

الشهر امليالدي او شهر

أي شهر يف السنة امليالدية وهي الفرتة اليت تبدأ من أول يوم من الشهر وتنتهي يف آخر يوم من نفس الشهر

السنة امليالدية او السنة

فرتة مؤلفة من اثىن عشر شهرا متتالية تبدأ من اليوم األول من شهر كانون الثاين وتنتهي يف اليوم األخري من شهر كانون
األول حسب التقومي امليالدي.

النفط اخلام

مجيع املواد اهليدروكربونية اليت تنتج وحتفظ من منطقة العقد يف احلالة السائلة عند ضغط مطلق يبلغ ( )14.7باوند لكل
بوصة مربعة وضمن درجة حرارة تبلغ ( )60درجة فهرهنايت ويشمل ذلك االسفلت والقار واملواد اهليدروكربونية السائلة اليت
تعرف باملقطرات او املكثفات اليت مت احلصول عليها من الغاز الطبيعي يف مرافق احلقل باستثناء حمطة الغاز

الوجهة

املكان الذي سيتم توجيه شحنات النفط اليه

DFI

صندوق تنمية العراق

الدينار او الدينار العراقي

عملة مجهورية العراق

الدوالر او الدوالر االمريكي

عملة الواليات املتحدة االمريكية

تاريخ االستحقاق

التاريخ الذي جيب فيه سداد االلتيزام

نفط التصدير

ميزيج قياسي من النفط اخلام الذي تكون نوعيته اقرب اىل النفط اخلام املنتج من احلقل والذي ميكن ملقاول أن يقوم بإيصاله
إىل نقطة التسليم بقيمة تعادل رسم اخلدمة املقرر ضمن العقد

سعر نفط التصدير

سعر برميل النفط املعد للتصدير عند نقطة التسليم
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المصطلحات واالختصارات (يتبع)
FDI

االستثمار اخلارجي املباشر

FOD

قسم تشغيل احلقول

GDP

الناتج احمللي اإلمجايل

حكومة

حكومة مجهورية العراق

HSE

الصحة والسالمة والبيئة

املبادرة ()IEITI

مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق

IAMB

جملس املراقبة االستشاري الدويل

االستهالك الداخلي

نفط يستخدم ألغراض حملية

IOCs

شركات نفطية العاملية

JMC

هيئة االدارة املشرتكة

KRG

حكومة اقليم كردستان

LC

اعتمادات مستنديه

تاريخ التحميل

تاريخ توقعات حمطة التحميل اخلارجية يف املوانئ البحرية العراقية والرتكية حيث يقوم املقاول برفع القيمة املستحقة وواجبة
الدفع من نفط التصدير

LPG

غاز البرتول املسال

MIM

وزارة الصناعة واملعادن يف مجهورية العراق

MdOC

شركة نفط الوسط يف مجهورية العراق

MdR

شركة مصايف الوسط

MNR

وزارة املوارد الطبيعية

MOC

شركة نفط ميسان يف مجهورية العراق

MoF

وزارة املالية يف مجهورية العراق

MoO

وزارة النفط يف مجهورية العراق
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المصطلحات واالختصارات (يتبع)
NA

غري متاح

N/A

غري قابل للتطبيق

NOC

شركة نفط الشمال يف مجهورية العراق

NR

شركة مصايف الشمال

OPEC

منظمة الدول املصدرة للنفط

OPRA

حساب استالم عائدات النفط

PCLD

ادارة عقود ورخص البرتول

نقطة قياس اإلنتاج ()PMP

نقطة ضمن احلقل على النحو املتفق عليه من قبل أطراف العقد ،حيث يتم قياس حجم ونوعية النفط اخلام املنتج
واملخيزون من احلقل

RFB

رسوم االجر للربميل

ROC

شركات النفط االقليمية

مكافأة التوقيع

مبلغ من الرسوم يدفع اىل احلكومة املضيفة عند توقيع اتفاقية خبصوص اإلنتاج مع شركة النفط الوطنية او شركة النفط
احمللية .

SOC

شركة نفط اجلنوب يف مجهورية العراق

SR

شركة مصايف اجلنوب

سومو

شركة تسويق النفط العراقية وهي كيان عراقي مؤسس وقائم مبوجب قوانني العراق.

السنة الضريبية

فرتة اثين عشر شهرا متتاليا حسب التقومي امليالدي اليت تكون فيها العائدات الضريبية او التقارير مطلوبة وفقا ألي
قوانني وانظمة ضريبية مطبقة يف العراق.

TPAO

مؤسسة البرتول الرتكية
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مقدمة
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 .1مقدمـ ــة
1.1

خلفية :مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية والعراق

 1.1.1تقوم مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية باقرار معايري عاملية للشفافية يف صناعات النفط والغاز والتعدين .ومن خالل تطبيق
مبادئ ومعايري املبادرة يف البلدان املنفذة ،فإن املبادرة هتدف اىل التوصل ملعايري ومبادىء مراجعة وحتليل ونشر تدفقات األيرادات
بني شركات الصناعات االستخراجية واحلكومات .وهبذه الطريقة ،هتدف املبادرة إىل تعيزييز الشفافية وذلك ملنع الفساد وتوفري أسس
ل لمواطنني للمطالبة باالستخدام العادل لإليرادات .كما من املتوقع أن تعيزز الشفافية املناخ االستثماري جلذب االستثمارات
األجنبية املباشرة.
مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في العراق
 1.1.2يف أيار  2008أبدت احلكومة العراقية رغبتها بتنفيذ مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية  ،ويف كانون الثاين  2010وخالل
فعالية عقدهتا مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق اعلن دولة رئيس الوزراء نوري املالكي التيزام العراق هبذه املبادرة.
وأعلن اجمللس الدويل للمبادرة العراق بلدا مرشحا لالنضمام إىل مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بعد عقده اجتماعا يف
شباط .2010
 1.1.3لدى العراق ما يقارب  143,069مليون برميل من احتياطيات النفط املؤكدة و  3,158مليار مرت مكعب من احتياطي الغاز يف
عام ( .2014املصدر :نشرة اوبك االحصائية السنوية لعام )2015
 1.1.4وضمن سياق تطبيق مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية تلتيزم حكومة العراق باالفصاح عن كافة اإليرادات الناجتة عن مبيعات
صادرات قطاع النفطـ ،كما تلتيزم الشركات العاملية اليت تشرتي النفط من العراق باالفصاح عن املبالغ اليت سددهتا للحكومة .وسيقوم
جملس أصحاب املصلحة الذي يضم ممثلني عن احلكومة العراقيةـ واهليئات الرقابية العراقيةـ والنقابات املهنية وشركات النفط الوطنية
والشركات االستخراجية الدولية واجملتمع املدين مبراجعة املعلومات املستلمة ونشرها يف تقرير املبادرة.
 1.1.5مت نشر التقرير األول للمبادرة يف كانون األول  .2011ويف  9آب  2012أقر جملس اصحاب املصلحة للمبادرة العراقية تقرير
املصادقة وقام جملس املبادرة الدويل مبراجعته بتاريخ  12كانون االول  ، 2012حيث مت اعالن العراق كبلد ممتثل ملعايري املبادرة
الدولية.
1.2

إيرادات الحكومة العراقية من الصناعات االستخراجية في 2014

 1.2.1قطاع الصناعات االستخراجية يف العراق مملوكة للدولة حيث ان شركات النفط والغاز الوطنية وشركات التعدين الوطنية باالضافة
لشركة سومو مملوكة بالكامل للحكومة العراقية ،ويتم متويلها من احلكومة ويتم تدقيق بياناهتا املالية من قبل ديوان الرقابة املالية.
وبالتايل فإن املبادرة يف العراق تركيز على اإلفصاح عن إيرادات مبيعات تصدير النفط اخلام ،والضرائب املتحققة عن أرباح ومكافئات
التوقيع اليت حتصل عليها الشركات املستخرجة للنفط من الشركات النفطية العاملية ودفعات بدل اخلدمات الداخلية .كما يشمل
نطاق املبادرة النفط اخلام املخصص لالستهالك احمللي واملوزع على املصايف ،ومديرية توليد الكهرباء وشركات الغاز الوطنية ،إضافة
اىل إيرادات قطاع التعدين وصايف اإليرادات من بيع املنتجات النفطية إىل السوق احمللي.
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 .1مقدمـ ــة (يتبع)
 1.2.2وفقا للمتطلب رقم  3.8من املبادرة (إدارة اإليرادات والنفقات) ،كان من املفرتض اإلبال عن الدفعات املسددة من احلكومة
املركيزية إىل احملافظات واألقاليم يف العراق ،ولكن نظرا لعدم صدور قانون املوازنة لسنة  2014حىت تاريخ إعداد هذا التقرير ،وبقاء
الدفعات الفعلية قيد التدقيق من قبل ديوان الرقابة املالية االحتادي أيضا حىت تاريخ إعداد هذا التقرير ،مل نتمكن من اإلبال عن
املصروفات يف هذا اجلانب.
1.3

ما هي المبالغ المدفوعة التي تضمنتها بيانات المطابقة للسنة المالية  2014وكيف تم ضبط عملية االعداد؟

 1.3.1يغطي هذا التقرير مبيعات تصدير النفط اخلام من العراق ،ويشمل مجيع املبالغ املدفوعة وااليرادات املستلمة خالل السنة املالية
 ،2014باالضافة ملكافآت التوقيع املستلمة من الشركات النفطية العاملية.
 1.3.2يظهر التقرير البيانات التفصيلية من كل شركات استخراج النفط العاملة يف العراق باستثناء تلك العاملة مع حكومة اقليم كردستان
العراق ،باإلضافة إىل التدفقات الن قدية من استهالك النفط الداخلي ومبيعات املنتجات النفطية يف السوق احمللي ،والصناعات
التعدينية األخرى ،وتفاصيل البيانات من كل اجلهات احلكومية والبيانات االساسية املسجلة من الشركات واحلكومة .وختضع عملية
املطابقة واعداد التقارير للشروط املرجعية إلعداد التقرير.
1.4

مناقشة مجلس أصحاب المصلحة لمستوى االهمية النسبية المستخدمة

 1.4.1قد قرر جملس أصحاب املصلحة يف اجتماعهم املنعقد يف  19ابريل  2015تطبيق مستوى االمهية النسبية التايل لعملية املطابقة
لعام :2014
.1
.2
.3
.4

على كافة الشركات املشرتية للنفط اخلام تيزويد املعلومات حول مشرتياهتا
على الشركات النفطية العاملية ان توفر املعلومات عن :مكافآت التوقيع ،دفعات بدل اخلدمات والضرائب املسددة.
النفط اخلام والغاز املستخدم لالستهالك الداخلي جبب ان يعلن عنها من قبل مصايف النفط ،وحمطات توليد الطاقة،
وشركات الغاز احمللية
االيرادات وكميات املنتجات التعدينية يتم اإلعالن عنها من خمتلف اجلهات العاملة يف قطاع التعدين.

مجيع الفروقات اليت تساوي أو تيزيد عن  ٪0.5جيب أن يتم حتليلها و ذكرها يف التقرير.
1.5

مضمون وهدف التقرير

 1.5.1يلخص هذا التقرير للسنة السادسة نتائج مطابقة التدفقات النقدية للنشاطات النفطية واالستخراجية األخرى للعراق لعام .2014
وتشمل املطابقة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول .2014
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 .1مقدمـ ــة (يتبع)
 1.5.2يتألف هذا التقرير من سبعة فصول وملحق واحد :الفصل األول يعرض مقدمة عن املبادرة وأهدافها وتطبيق العراق للمبادرة
وعملية املطابقة ومنطقها كما هي منفذة يف هذا التقرير ،الفصل الثاين يسلط الضوء على تطوير احلقول النفطية  -جوالت
الرتاخيص .الفصل الثالث يوضح نتائج املطابقة .أما الفصل الرابع فيعرض تفاصيل مليزيد من الشفافية .الفصل اخلامس يتناول
صناعة التعدين بالعراق ،والفصل السادس يعرض نبذة عن الصناعات االستخراجية يف حكومة إقليم كردستان ،وأخريا يتم تلخيص
الدروس املستفادة يف الفصل السابع وقائمة بامساء اجلهات املشاركة يف تقدمي البيانات املستخدمة يف املطابقة بامللحق (.)1
 1.5.3تظهر املبالغ يف هذا التقرير باالف الدوالرات االمريكية ما مل يتم ذكر غري ذلك.
 1.5.4املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي مسؤولية اجلهات اليت قامت بتيزويدها واليت مت ذكرها يف امللحق ( ،)1كما ان اإلجراءات اليت
قام هبا املطابق تتلخص يف مجع البيانات الكمية والنوعية واملطابقة بني املعلومات الواردة من خمتلف اجلهات ومجعها على شكل
تقرير ،وألن هذه االجراءات ال تشكل تدقيقا او مراجعة وفقا للمعايري الدولية للتدقيق او للمعايري الدولية لعمليات املراجعة ،فإننا ال
نبدي اي تأكيد حول املبالغ املدفوعة الواردة يف هذا التقرير .إن املعلومات الواردة يف تقريرنا او املعلومات املقدمة لنا مل ختضع
الجراءات رقابية او لعمليات حتقق ما مل يذكر خالف ذلك يف التقرير .فيما لو مت القيام بإجراءات إضافية كإجراء تدقيق حمدود او
كامل وفقا ملعايري التدقيق املطبقة عامليا ،فقد يتم الكشف عن امور أخرى واإلفصاح عنها .برايس وترهاوس كوبرز ال تتحمل أية
مسؤولية فيما يتعلق أو ينشأ عن مضمون هذا التقرير إىل األطراف األخرى فيما عدا مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف
العراق .وفقا لذلك ،بغض النظر عن شكل اإلجراء ،سواء يف العقد ،املسؤولية التقصريية أو غري ذلك ،وإىل احلد الذي يسمح به
القانون املعمول به ،برايس وترهاوس كوبرز ال تتحمل أي مسؤولية من أي نوع ،وتُنكر أي مسؤولية تنتج عن تصرف أي شخص أو
امتناعه عن التصرف باالعتماد على حمتويات هذا التقرير ،أو عن أية قرارات تصدر أو مل تصدر بناء على حمتويات هذا التقرير .إذا
اعتمدت جهات اخرى بأي شكل من األشكال على حمتويات هذا التقرير فإهنم يقومون بذلك على مسؤوليتهم اخلاصة.
1.6

صناعة النفط والغاز في العراق

 1.6.1يعترب العراق من طليعة الدول يف تنفيذ املبادرة يف منطقة الشرق األوسط ،بعد اليمن ،وهو البلد الوحيد اآلخر الذي قام بتنفيذ
املبادرة يف املنطقة .وحسب صندوق تنمية العراق املدعوم من قبل األمم املتحدة ،فإن قطاع النفط والغاز خيضع للرقابة العامة من
قبل وزارة النفط حيث تقوم الوزارة بانتظام بنشر بيانات مدققة من قبل مدقق خارجي إلنتاج النفط وعائدات الصادرات النفطية
على موقعها االلكرتوين وعلى وسائل اإلعالم احمللية.
 1.6.2يشكل قطاع ال نفط والغاز النسبة األكرب من الناتج احمللي اإلمجايل للعراق ،واإليرادات العامة وعائدات العملة األجنبية .وبالتايل
فهو يلعب دورا أساسيا يف املوقف املايل للبلد وضمان حيوية االقتصاد وجهود إعادة اإلعمار املستمرة فيه ،خصوصاُ فيما يتعلق
بالبنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء وتطويرها .وقد شكل النفط اخلام  %64من الناتج احمللي اإلمجايل للعراق يف .2014
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 .1مقدمـ ــة (يتبع)
 1.6.3بالرغم من ان العراق حيتوي على ما يقرب  % 9.5من احتياطيات النفط العاملية املؤكدة (  143,069مليون برميل) ويعترب من
أكرب االحتياطيات من الغاز الطبيعي (ال يقل عن  3,158مليار مرت مكعب أي ما يق ددر بنسبة  ٪ 5من جمموع االحتياطي
العاملي) فإن اإلنتاج الفعلي من النفط خالل عقد من اليزمان بقي عند  2.4 - 2.0مليون برميل يوميا ،ويف أعقاب الصراعات
اليت أثرت على العراق يف التسعينيات من القرن املاضي وخصوصا خالل العشر سنوات املاضية تراجع إنتاج النفط .وقد عانت البنية
التحتية لإلنتاج والنقل والتخيزين والتصدير على مدى عقدين من اليزمن بشكل كبري بسبب عدم توفر الصيانة املناسبة يف الوقت
املناسب ،وذلك بسبب نقص رؤوس األموال من أجل التطوير ،وبالطبع بسبب األضرار ذات الصلة باحلرب واألعمال التخريبية.
 .1.6.4تركيز حكومة العراق وبشكل كامل على اإلدارة السليمة واألداء األمثل لقطاع النفط والغاز الذي يعترب من أهم مقومات االقتصاد
العراقي .ويتضمن هذا الرتكييز على حتديد أولويات سياسة النفط والغاز ،وتكييف اإلطار القانوين لبيئة الطاقة العاملية ،ومواصلة
اجلهود إلعادة تأهيل إنتاج النفط والنقل والتخيزين وكذلك البنية التحتية للتصدير .لذلك ترى احلكومة العراقية أن التنمية الشاملة
واملثلى ال حتياطاهتا من النفط والغاز ستمكن العراق من االستفادة الكاملة من هذه املوارد الكبرية على النحو الذي يتناسب مع
إمكان ياهتا غري املستغلة بالكامل ويف هذا الصدد فان اجلهود األخرية اليت بذهلا العراق يف منح عقود اخلدمة لشركات النفط العاملية
من خالل جوالت مبتكرة وعلنية للغاية يف نشر الرتاخيص اليت عقدت يف بغداد يف شهر حيزيران وكانون األول  2009وتشرين
االول  2010وأيار  2012سوف تساعد البالد يف تطوير حقول نفط وغاز جديدة وايقاف اخنفاض االنتاج وزيادته من احلقول
املنتجة حاليا.
1.7

اإلطار الدستوري والتشريعي لقطاع النفط في العراق

الدستور العراقي
 1.7.1يتطرق الدستور العراقي إىل النفط والغاز يف املواد  111و 112إضافة إىل املادة  110املتعلقة بالتجارة الدولية .تنص املادة
 111على أن "النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات" ،ومن منظور احلكومة االحتادية هذا يعين أنه ما
من حمافظة أو إقليم أو جمموعة عرقية يف األراضي العراقية متتلك احلق باستغالل االحتياطي النفطي مبفردها وأن أنشطة النفط
والغاز يف املناطق واألقاليم تتم بالتشاور مع احلكومة االحتادية اليت متتلك السلطة الرئيسية على أنشطة النفط والغاز.
 1.7.2ركيز الدستور على صدارة احلكومة االحتادية على سياسات الطاقة يف املادة  112اليت نصت على أن "تقوم احلكومة االحتادية
بإدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة" ،وأناط هبا مسؤولية توزيع اإليرادات
فسر إعطاء احلكومة الفدرالية يف املادة صفة الفاعل على أن هلا السلطة العليا.
على بقية الدولة مبا يتناسب مع التوزيع السكاين .ويُ د
كما تنص املادة  112على أن "يُنظم قانون" للتوزيع املتوازن إليرادات النفط على املناطق املختلفة ،وهذا يعين ضمنا قانون واحد
وليس سلسلة من القوانني يقره الربملان االحتادي.
 1.7.3اجليزء الثاين من املادة  112تشري إىل تطوير اسرتاتيجية قطاع الطاقة يف العراق ،ولكنها تركيز أيضا على أن احلكومة االحتادية تعمل
على ذلك بشكل مشرتك مع األقاليم واحملافظات .وحتدد هذه املواد إطار التعاون يف قطاع الطاقة بدال من قيام كل حمافظة وإقليم
بإعداد سياسات بشكل مستقل عن البقية.
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 1.7.4وفقا للحكومة االحتادية ،مت التأكيد على املادة  111يف املادة  110من الدستور اليت تنص على أن احلكومة االحتادية هلا
االختصاص احلصري يف "رسم السياسة االقتصادية والتجارية اخلارجية السيادية" ،و"تنظيم السياسة التجارية عرب حدود األقاليم
واحملافظات يف العراق"
1.8

االطار المؤسسي لقطاع النفط في العراق

 1.8.1تعترب وزارة النفط هي املسؤولة عن قطاع النفط والغاز يف العراق وتعىن جبميع جوانب السياسة ،والتنظيم ،واالستكشاف ،والتصدير
وإنتاج وتسويق النفط والغاز.
 1.8.2إضافة إىل وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) فان املكونات الرئيسية هلذه البنية هي كما يلي:
 شركة نفط اجلنوب

 شركة نفط الشمال
 شركة نفط ميسان
 شركة نفط الوسط

 1.8.3إضافة إىل املكونات الرئيسية األخرى (مبا يف ذلك االستكشاف والتنقيب والبحث والتطوير والنقل وشركة خطوط االنابيب وشركات
التكرير والتخيزين وحمطات التصدير ....اخل).
 1.8.4وهذه األخرية وعلى الرغم من أهنا تدعى (شركات) إال أهنا تتمتع بدرجة عالية من االستقاللية التشغيلية ،لكنها ليست هياكل
مؤسسية مستقلة حىت اآلن باملعىن املقبول عموما .إن احلكومة العراقية لديها خطط إلجراء إصالحات رئيسية مبا يف ذلك ()1
إعادة تنظيم وظائف وهيكلية وزارة النفط ( )2بناء شراكات بني القطاعني العام واخلاص مع املشغلني الدوليني ذوي النوايا احلسنة
وحتالفات اسرتاتيجية مع شركات النفط الدولية على حد سواء من ناحية املنبع واملصب.
 1.8.5إن هيكل اإلدارة املتبع حاليا هو املركيزية لذلك قامت احلكومة من خالل وزارة النفط بامتالك وإنتاج ونقل وبيع وتوثيق مجيع إنتاج
النفط سواء املستخدم يف التصدير أو املستخدم حمليا ،حيث أن هذا يشكل إطارا فريدا نسبيا بني دول املبادرة احلالية وهلا آثار معينة
لكيفية تصميم وتنفيذ املبادرة يف العراق كما هو مبني أدناه.
 1.8.6هتيمن على قطاع النفط والغاز املركيزي يف العراق شركات النفط العراقية األربعة ،واحلكومة هي املشغل الرئيسي يف الوقت الراهن،
ولكن بدأت العديد من شركات النفط العاملية بالدخول عن طريق عقود اخلدمة لغرض زيادة إنتاج النفط والغاز من احلقول املنتجة
احلالية .متت دعوة شركات النفط العاملية األخرى للدخول يف عقود إنتاج واستكشاف املناطق املعروفة بالتوقعات العالية من االنتاج
ومل يتم البدء باستغالهلا بعد.
 1.8.7إن اليزيادة الكبرية يف هذه األنشطة سوف تيزيد احلاجة إىل املطابقة بني "املدفوعات واإليرادات" لذا فقد مت تكييف معايري املبادرة
لتعكس الوضع املتطور الستكشاف النفط واستغالل الغاز يف العراق .وكذلك فإن القياس يف النقاط املهمة يعترب مسألة مهمة.
وعالوة على ذلك فان على وزارة النفط ضرورة االلتيزام هبذه املعايري الصارمة لألنشطة املصممة لتتناسب مع الوضع احلايل يف العراق.
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 .2تطوير الحقول النفطية – جوالت التراخيص
لمحة عامة عن جوالت التراخيص في العراق
أبرمت احلكومة العراقية عقودا للخدمات الفنية إلعادة تأهيل احلقول النفطية ،من أجل زيادة إنتاجيتها وحتقيق أقصى قدر من العائدات
لصاحل الشعب العراقي.
ويشري عقد اخلدمات الفنية أو  TSCإىل عقد التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما متنحه الدولة املنتجة للشركات النفطية العاملية ()IOC
اليت تتقدم بأد ى سعر للربميل ( )RFBمقابل رأس املال والنفقات التشغيلية .
قامت احلكومة العراقية بتنفيذ جوالت الرتاخيص االربع بني السنوات  2009و .2012
يف بدايات عام  ،2008متت دعوة شركات النفط العاملية الكربى إىل مرحلة ما قبل التأهل لعملية تقدمي العطاءات .وقد اعترب العديد من
اخلرباء يف جمال شفافية املوارد عملية تقدمي العطاءات هي الوسيلة األكثر فعالية إلدارة كل خماطر الفساد وعدم تناسق املعلومات بني
احلكومات والشركات يف مرحلة إحالة عطاء اإلنتاج.
يف  13ابريل  2008أعلنت احلكومة أن حنو مخسة وثالثني شركة عاملية (مبا يف ذلك أغلب ما تسمى بالشركات "الكربى" قد اجتازت
مرحلة ما قبل التأهيل) من جمموع مائة وعشرين شركة تقدمت بطلبات تقدمي العطاءات .وأعلنت احلكومة أن سيكون هناك معيارين رئيسيني
سيتم تقييم مجيع مقدمي العطاءات وفقا هلما .أوال ،ذروة اإلنتاج املعروض من قبل االئتالف عن أي حقل ،حيث كلما ارتفع حجم اإلنتاج
املعروض كلما كان ذلك أفضل .ثانيا ،رسوم أجور اإلنتاج اليت قد يقبل هبا االئتالف لكل برميل عندما تصل إىل الذروة – كلما اخنفضت
رسوم أجور اإلنتاج ،كلما ازداد عدد النقاط اليت حترزها الشركات.
مت اعالن جولة الرتاخيص األوىل يف  30حيزيران  ،2008وكان تاريخ العطاء يف  30حيزيران  .2009حيث متت االحالة كنتيجة العطاء
لشركة بريتيش برتوليوم بالتعاون مع الشركة الصينية  CNPCحلقل الرميلة ،وشركة الواحة الصينية حلقل األحدب ،وشركة إي ان آي
واوكسيدنتال وشركة كوريا للغاز حلقل اليزبري ،و اكسون موبيل وشل وبيرتو شاينا وبريتامينا حلقل غرب القرنة ،1وشركة شاينا ناشونال وتريكش
برتوليوم حلقول ميسان.
بدأت جولة الرتاخيص الثانية من قبل وزارة النفط يف  12-11كانون االول  .2009وقد كانت عشرة حقول نفط رئيسية مؤهلة للعطاء يف
اجلولة الثانية ،مت ابرام العقود مع سبعة حقول وهم حلفاية ،جمنون ،القيارة ،بدرة ،الغراف ،جنمة وغرب القرنة  .2أما احلقول الثالثة اليت مل اليت
مل يتم تلقي أي عطاءات عليها كانت شرق بغداد ،احلقول الشرقية والفرات االوسط.
بعد إطالق جوالت الرتاخيص األوىل والثانية يف عام  ،2009عقد العراق جولة الرتاخيص الثالثة يوم  20أكتوبر عام  2010لثالثة حقول
غاز :عكاز ،الذي حيوي ما يقدر بـ  158مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي ،واملنصورية ،الذي حيوي ما يقدر بـ  130مليار مرت مكعب،
والسيبة ،الذي حيوي ما يقدر بـ  31مليار مرت مكعب.
بدأت جولة الرتاخيص الرابعة يف العراق يف  31-30ايار  ،2012ومشلت املناطق اليت مل يتم استكشافها بعد ،وكذلك احلقول املكتشفة
حديثا واليت مل تستغل (حقول النفط البكر).
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األنشطة الرئيسية لشركة االستكشافات النفطية العراقية
تشارك شركة االستكشافات النفطية العراقية يف جوالت الرتاخيص ،من خالل كوهنا الشريك احلكومي يف ثالثة عقود (غرب القرنة – املرحلة
االوىل ،بدرة واملنصورية) .باالضافة اىل ذلك ،تشارك يف انشطة االستخراج لعقود اخرى مثل الرقع االستكشافية  10 ،9 ،8و .12
خالل عام  ،2014كان لدى الشركة العديد من االنشطة وفقا خلطتها هلذا العام ،واليت ميكن تلخيصها باجلدول أدناه:

#

1

المخطط

المنجز

نسبة اإلنجاز

النشاط

جلنة اجليولوجيا  /التقييم ،استكشاف ،خمتربات ()KM

1703

1692

99%

جلنة املعاجلة والتفسري  /معاجلة البيانات يف )KM2( 3D

500

629

126%

2

جلنة املعاجلة والتفسري  /معاجلة البيانات يف  KM( 2Dطول)
 3جلنة املعاجلة والتفسري  /الشرح اليزليزايل يف )KM2( 3D
جلنة املعاجلة والتفسري  /الشرح اليزليزايل يف 2D

4

جلنة العمل امليداين  /عمليات املسح اليزليزايل
()KM2
جلنة العمل امليداين  /عمليات املسح اليزليزايل
( KMطول)

 5جلنة تكنولوجيا املعلومات  /بنك املعلومات

KM Length

KM2

20949

20606

98.5%

3007

2882

96%

71157

71157

100%

1435

1756

122%

1369

1456

106%

1200

1205

100%

تم إعداد بقية هذا الفصل من قبل وزارة النفط العراقية – دائرة العقود النفطية والتراخيص (.)PCLD
2.1

سياسة وزارة النفط في التعاقد لتطوير الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة لجوالت التراخيص لتطوير الحقول النفطية

 2.1.1ميتلك العراق حنو  143مليار برميل من احتياطات النفط املؤكدة واليت متثل حوايل  %9.5من إمجايل احتياطي النفط يف العامل،
إضافة اىل ذلك ،بينت دراسة حديثة قدمها مؤخرا علماء اجليولوجيا بأن الصحراء الغربية واجلنوبية قد حتتوي على احتياطي نفطي
وغازي أكرب من ذلك .حيتل العراق املرتبة الثالثة يف احتياطات النفط ،بعد اململكة العربية السعودية وإيران ،وقد تعرض إنتاج النفط
اخلام يف العراق ألضرار كبرية بسبب اال ضطرابات السياسية خالل الثالثني سنة املاضية نتيجة احلروب ،واحلصار االقتصادي ،و عدم
كفاية االستثمار ،وهجرة الكثري من املوظفني االداريني والفنيني اىل خارج البلد والبنية التحتية املتقادمة اليت ال تتناسب مع الطاقات
اإلنتاجية.
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 2.1.2وباعتبار قطاع االستخراج املصدر الرئيسي إلنتاج النفط اخلام فهو ميثل مصدر املوارد املالية للدولة وحمرك االقتصاد والتنمية الوطنية،
فقد جلأت احلكومة اىل اطالق جوالت الرتاخيص للحقول النفطية والغازية والرقع االستكشافية لالستعانة بشركات النفط العاملية
إلعادة تطوير احلقول املنتجة احلالية.
 2.1.3وقد أعلنت وزارة النفط يف  30حيزيران  2008يف بغداد رمسيا جولة الرتاخيص األوىل اليت تضمنت إحالة تطوير بعض احلقول
املنتجة اىل شركات النفط العاملية على أساس تنافسي علين وشفاف.
2.2

تم تنفيذ جوالت التراخيص حسب المراحل التالية:

 2.2.1املرحلة األوىل
 2.2.1.1تقدم الشركات الراغبة باملشاركة يف جوالت الرتاخيص وثائقها لغرض التأهيل ،حيث مت تأهيلها وفق مخسة حماور:
 -1احملور القانوين
 -2احملور املايل
 -3احملور الفين
 -4حمور الصحة والسالمة والبيئة
 -5حمور التدريب والتطوير
 2.2.1.2ومن أجل أن تتأهل أي من الشركات ،عليها أن جتتاز احملاور اخلمسة وأن االخفاق يف ختطي متطلبات أي من هذه احملاور يعين
عدم تأهيل تلك الشركة للمشاركة يف جولة الرتاخيص.
 2.2.2املرحلة الثانية
 2.2.2.1إقامة مؤمتر الرتويج لشرح اجلوانب الفنية واملالمح األساسية للعقد واإلجابة على أسئلة الشركات مث مت اطالق حقيبة املعلومات اليت
تتضمن املسودة األولية لعقد اخلدمة باإلضافة اىل املعلومات الفنية اخلاصة باحلقول املعلن عنها وكذلك وثيقة املناقصة األولية ،حيث
مت متنح الشركات املؤهلة الوقت الكايف لدارسة هذه املعلومات وتقدمي استفساراهتا ومقرتحاهتا اىل وزارة النفط ،بعدها عقدت ورشة
عمل مبشاركة مجيع الشركات املؤهلة واليت اشرتت حقيبة املعلومات ملناقشة هذه االستفسارات وتقدمي اإلجابة من قبل اجلهات ذات
العالقة يف وزارة النفط .مث مت تعديل مسودة العقد وفقا لذلك بعدها مت اطالق عقد اخلدمة املعياري (النهائي) ووثيقة املناقصة
النهائية ليكون األساس لتقدمي العروض التنافسية للشركات.
 2.2.3املرحلة الثالثة
 2.2.3.1مت إحالة العقود وفق معايري تنافسية اقتصادية مدروسة ومت إحالة العقود يف نفس الوقت وأمام وسائل االعالم واحلاضرين.
23
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 2.2.4املرحلة الرابعة
 2.2.4.1توقيع العقود احملالة بعد مصادقة جملس الوزراء العراقي على االحالة ليبدء بعد ذلك تنفيذ هذه العقود.
 2.2.4.2وتستهدف وزارة النفط الوصول اىل معدل إنتاج ( )7مليون برميل من النفط يوميا حبلول عام  2020فضال عن مضاعفة قدرات
التكرير احلالية وتعيزييز منظومات النقل واخليزن والتصدير ،ولكن مت تعديل االنتاج املستهدف لعدة مرات حىت تاريخ اصدار هذا
التقرير.
 2.2.4.3وميكن اجياز االجنازات املتحققة بعد املباشرة بتنفيذ العقود (لغاية هناية عام  )2014نتيجة تنفيذ جوالت الرتاخيص مبا يلي:
-1

-2

-3

-4
-5

-6
-7
-8

-9

-10
-11
-12
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زيادة معدل اإلنتاج من ( )1,645ألف (ب/ي) عند توقيع العقود عام  2009اىل ( )2,113ألف (ب/ي) كمعدل يف عام
.2014
بلغت عائدات العراق من مبيعات النفط اخلام من حقول جوالت الرتاخيص (الرميلة ،اليزبري ،غرب القرنة /املرحلة األوىل ،ميسان ،
احللفاية باإلضافة اىل األحدب) ما يقارب ( )84مليار دوالر خالل عام  ،2014وحسب نشرات شركة تسويق النفط لسعر
برميل النفط.
قامت الشركات العاملية باستثمار مبالغ كبرية يف تطوير احلقول بلغت أكثر من ( )28.9مليار دوالر وذلك خالل الفرتة املمتدة من
عام  2009وحىت عام .2014
إكمال بناء منشآت سطحية جديدة ملعاجلة النفط اخلام املنتج وبطاقات كبرية.
اكمال انشاء انبوبني جديدين لتصريف النفط اخلام ،األول لنقل النفط اخلام من حقل األحدب اىل مستودع الطوبة  ،والثاين من
حقل جمنون اىل مستودع زبري. 1-
بناء رصيف تفريغ على شط العرب يف منطقة النشوة خاص بأعمال حقل جمنون .
ولغاية هناية عام  2013مت اكمال العديد من اآلبار باإلضافة اىل آبار اخرى الزالت قيد احلفر.
اكمال العديد من املسح اليزليزالية لعدة حقول مثل الرميلة ،احللفاية ،بدرة ،املنصورية ،واألحدب والزال العمل مستمرا يف حقول
اليزبري ،غرب القرنة /املرحلة األوىل والثانية وحقول ميسان والسيبة.
متت إزالة أعداد كبرية جدا من األلغام واملخلفات احلربية غري املنفلقة وملساحة حوايل ( )491.3كم 2من حقول الرميلة  ،غرب
القرنة/املرحلة الثانية  ،جمنون  ،بدرة وحقول ميسان.
أزيلت الكثري من األلغام واملخلفات احلربية غري املنفلقة من حقول الرميلة  ،غرب القرنة  /املرحلة الثانية  ،جمنون وبدرة.
مت إجناز الدراسات البيئية األساسية لكافة مناطق التعاقد.
أجنيز معظم مشغلي احلقول احلد األد ى من التيزامات العمل ،وقامت الشركات املقاولة باستثمار أموال تفوق مبالغ احلد األد ى
للنفقات املثبتة يف العقود بأضعاف املرات.

 .2تطوير الحقول النفطية – جوالت التراخيص (يتبع)
 -13أقيمت الكثري من الدورات التدريبية للكوادر العراقية يف الشركات االستخراجية ودوائر مركيز الوزارة ( عدا الدورات املنفذة للكوادر
العاملة يف هيئات التشغيل مع املقاول ) يف داخل العراق وخارجه مبوجب املادة التعاقدية ( 26-منحة التدريب  ،نقل التكنولوجيا
واليزماالت الدراسية) ولغاية هناية عام  2012مت تنفيذ ( )237دورة شارك فيها ( )2607من الكوادر العراقية ،حيث مشلت
الدورات أعاله مواضيع متعددة أمهها:
 هندسة املكامن واالنتاج. هندسة احلفر. انتاج النفط والغاز. املنشآت السطحية يف الصناعة النفطية. اإلدارة واالقتصاد يف الصناعة النفطية. احلسابات املالية. اجليولوجيا واجليوفييزياء والبرتوفييزياء. .14قام مشغلو احلقول بتحسني الواقع اجملتمعي يف القرى الواقعة ضمن حدود مناطق التعاقد أو ما جاورها ،حيث متت اعادة تأهيل
مراكيز العناية الطبية أو جتهييزها ببعض املستليزمات غري املتوفرة ،بناء أو اعادة تأهيل املدارس وتيزويدها باملستليزمات املطلوبة ،تبليط
الطرق وإعادة تأهيل بعض اجلسور ،انشاء حمطات للماء الصاحل للشرب باإلضافة اىل توظيف الكفاءات احمللية يف جماالت
ختصيصية أو ضمن احلراسات األمنية.
 .15دخول شركات اخلدمات النفطية العاملية للعمل يف العراق مما ساعد على توظيف اعداد كبرية من الكوادر العراقية.
 .16مشاركة شركات اخلدمات النفطية التابعة لوزارة النفط يف تنفيذ أعمال كثرية مثل اجراء املسح اليزليزايل ثنائي وثالثي األبعاد من قبل
شركة اال ستكشافات النفطية ،حفر اآلبار من قبل شركة احلفر العراقية  ،انشاء أنبوب لنقل النفط اخلام من حقل جمنون اىل مستودع
اليزبري  1-من قبل شركة املشاريع النفطية ،مما جعل شركات اخلدمات النفطية العراقية أن تكون منافسا لشركات اخلدمات النفطية
العاملية.
 .17مشاركة شركات القطاع اخلاص العراقي يف جماالت عمل جديدة ،مثل أعمال البيئة ،احلماية األمنية ،مد أنابيب اجلريان لآلبار،
االعمال املدنية اخلاصة باآلبار أو املخيمات بإشراف الشركات العاملية يف بعض األحيان مما اكسبها اخلربة واملهارة.

25

 .2تطوير الحقول النفطية – جوالت التراخيص (يتبع)
 2.3يبين الجدول ادناه العقود الممنوحة بموجب جوالت التراخيص
الحقل

األحدب

الرميلة

الزبير

جوالت التراخيص

جولة الرتاخيص االوىل ()2009

جولة الرتاخيص االوىل ()2009

جولة الرتاخيص االوىل ()2009

االئتالف

شركة الواحة الصينية

بريتيش برتوليوم وبيرتو شاينا

إي ان آي واوكسيدنتال وشركة كوريا للغاز

الشريك الحكومي

شركة تسويق النفط

شركة تسويق النفط

شركة نفط ميسان

مشغل الحقل

شركة الواحة الصينية

بريتيش برتوليوم

إي ان آي

تاريخ توقيع العقد

 10تشرين ثاين 2008

 3تشرين ثاين 2009

 22كانون ثاين 2010

تاريخ نفاذ العقد

 10تشرين ثاين 2008

 17كانون اول 2009

 18شباط 2010

تـاريخ تقديم خطة اعادة التأهيل

 11حيزيران 2011

أيلول 2010

 15نيسان 2010

تـاريخ المصادقة على اعادة خطة التأهيل

-

تشرين ثاين 2010

حيزيران 2010

مدة العقد

 20سنة

 20سنة

 25سنة

اإلنتاج التجاري األول ب/ي

بدأت يف الربع الثالث من  2011مبعدل
25,000

1,066,000

182,778

42,235

1,191,319

248,000

116,470

1,345,557

260,000

127,066

1,306,122

305,717

131,251

1,243,852

301,786

140,000

2,100,000

850,000

 %75شركة الواحة

 47.63%شركة بريتش برتوليوم

 41.56%إي ان آي

سومو 25%

 46.37%بيرتو شاينا

 29.69%اوكسيدنتال

 6%سومو

 23.75%شركة كوريا للغاز

معدل االنتاج المتحقق لعام 2011
ب/ي
معدل االنتاج المتحقق لعام 2012
ب/ي
معدل االنتاج المتحقق لعام 2013
ب/ي
معدل االنتاج المتحقق لعام 2014
ب/ي
إنتاج الذروة ب/ي

حصص الشركات المتعاقدة

 5%شركة نفط ميسان
المصدر :وزارة النفط
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الحقل

غرب القرنة /المرحلة األولى

حقول ميسان (البزركان والفكة وأبو غراب)

حقل مجنون

جوالت التراخيص

جولة الرتاخيص االوىل ()2009

جولة الرتاخيص االوىل ()2009

جولة الرتاخيص الثانية ()2009

االئتالف

اكسون موبيل وشل وبيرتو شاينا وبريتامينا

CNOOCI & TPAO

شل وبرتوناس

الشريك الحكومي

شركة االستكشافات النفطية

شركة احلفر العراقية

شركة نفط ميسان

مشغل الحقل

اكسون موبيل

CNOOCI

شل

تاريخ توقيع العقد

 25كانون ثاين 2010

 17ايار 2010

 17كانون ثاين 2010

تاريخ نفاذ العقد

 1اذار 2010

 2كانون اول 2010

 1اذار 2010

تـاريخ تقديم خطة اعادة التأهيل

 19تشرين أول 2010

اذار 2011

أيار 2010

تـاريخ المصادقة على اعادة خطة التأهيل

تشرين ثاين 2010

تشرين الثاين 2011

تشرين األول 2010

مدة العقد

 25سنة

 20سنة

 20سنة

اإلنتاج التجاري األول ب/ي

244,000

88,000

000ر175
(يف الربع الرابع من عام )2013

257,329

-

-

409,128

( 99,473خالل الربع الرابع من )2012

-

459,219

108,862

111,144

360,863

113,728

193,949

( 1,600لسبع سنوات)

450,000

1,800,000

 %32.7اكسون موبيل

CNOOCI 63.75%

45%شل

 %32.69بيرتو شاينا

TPAO 11.25%

 30%برتوناس كاريغايل

 %19.61شل

 25%شركة احلفر العراقية

25%شركة نفط ميسان

معدل االنتاج المتحقق لعام 2011
ب/ي

معدل االنتاج المتحقق لعام 2012
ب/ي
معدل االنتاج المتحقق لعام 2013
ب/ي
معدل االنتاج المتحقق لعام 2014
ب/ي
إنتاج الذروة ب/ي

حصص الشركات المتعاقدة

 %10بريتامينا
 %5شركة االستكشافات النفطية
المصدر :وزارة النفط
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الحقل

غرب القرنة /المرحلة الثانية

حقل الغراف

حقل الحلفاية

جوالت التراخيص

جولة الرتاخيص الثانية ()2009

جولة الرتاخيص الثانية ()2009

جولة الرتاخيص الثانية ()2009

االئتالف

لوك اويل

برتوناس وجابيكس

بيرتو شاينا وبرتوناس وتوتال

الشريك الحكومي

شركة نفط الشمال

شركة نفط الشمال

شركة نفط اجلنوب

مشغل الحقل

لوك اويل

برتوناس

بيرتو شاينا

تاريخ توقيع العقد

 31كانون ثاين 2010

 8كانون ثاين 2010

 27كانون ثاين 2010

تاريخ نفاذ العقد

 1اذار 2010

 10شباط 2010

 1اذار 2010

حيزيران 2010

ايلول 2010

تـاريخ المصادقة على اعادة خطة التأهيل

تشرين الثاين 2010

تشرين الثاين 2010

كانون األول 2010

مدة العقد

 25سنة

 20سنة

 20سنة

اإلنتاج التجاري األول ب/ي

يف الفصل االول من عام  2014مبعدل
120,000

يف الفصل الرابع من عام  2013مبعدل 35,000

يف الفصل الثالث من عام 2012
مبعدل 70,000

-

-

70,000

-

78,059

104,723

260,877

84,133

140,051

1,200,000

230,000

400,000

75%لوك اويل

45%برتوناس

45%بيرتو شاينا

25%شركة نفط الشمال

30%جابيكس

22.5%برتوناس

25%شركة نفط الشمال

22.5%توتال

تـاريخ تقديم خطة اعادة التأهيل

معدل االنتاج المتحقق لعام 2012
ب/ي
معدل االنتاج المتحقق لعام 2013
ب/ي
معدل االنتاج المتحقق لعام 2014
ب/ي
إنتاج الذروة ب/ي

حصص الشركات المتعاقدة

األولية أيلول 2010
النهائية شباط 2013

10%شركة نفط اجلنوب
المصدر :وزارة النفط
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الحقل

حقل بدرة

حقال النجمة والقيارة

السيبة

جوالت التراخيص

جولة الرتاخيص الثانية ()2009

جولة الرتاخيص الثانية ()2009

جولة الرتاخيص الثالثة ()2010

االئتالف

غاز بروم وبرتوناس و TPAOوشركة كوريا للغاز

سونانغول

كويت انرجي وTPAO

الشريك الحكومي

شركة االستكشافات النفطية

شركة نفط اجلنوب كشريك حكومي حلقل
القيارة وشركة احلفر العراقية كشريك

شركة نفط ميسان

حكومي حلقل النجمة

مشغل الحقل

غاز بروم

سونانغول

كويت انرجي

تاريخ توقيع العقد

 28كانون ثاين 2010

 26كانون ثاين 2010

 5حيزيران 2011

تاريخ نفاذ العقد

 18شباط 2010

 18شباط 2010

 1متوز 2011

تـاريخ تقديم خطة اعادة التأهيل

آب 2010

-

كانون األول 2011

تـاريخ المصادقة على اعادة خطة التأهيل

متوز 2011

-

متوز 2012

مدة العقد

 20سنة

 20سنة

 20سنة

يف الفصل الثالث من عام  2014مبعدل 000ر15

النجمة 000ر 20ب/ي

ب/ي

القيارة 000ر 30ب/ي

اإلنتاج التجاري األول

إنتاج الذروة ب/ي

000ر170

حلقل النجمة ( 110,000ب/ي)
وحلقل القيارة 000ر( 120ب/ي)

( 25مقمق/ي)

( 100مقمق/ي)

 %30غاز بروم
حصص الشركات المتعاقدة

المصدر :وزارة النفط
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 %22.5شركة كوريا للغاز
 %15برتوناس

 %75سونانغول
 %25شركة نفط اجلنوب حلقل القيارة

 %45كويت انرجي
TPAO %30

TPAO %7.5
 %25شركة االستكشافات النفطية

وشركة احلفر العراقية حلقل النجمة

 %25شركة نفط ميسان

 .2تطوير الحقول النفطية  -جوالت التراخيص (يتبع)
الحقل

المنصورية

عكاز

الرقعة االستكشافية رقم 8

جوالت التراخيص

جولة الرتاخيص الثالثة ()2010

جولة الرتاخيص الثالثة ()2010

جولة الرتاخيص الرابعة ()2012

االئتالف

 TPAOوكويت انرجي وشركة كوريا للغاز

شركة كوريا للغاز

باكستان برتوليوم

الشريك الحكومي

شركة االستكشافات النفطية

شركة نفط الشمال

-

مشغل الحقل

TPAO

شركة كوريا للغاز

باكستان برتوليوم

تاريخ توقيع العقد

 5حيزيران 2011

 13تشرين اول 2011

 5تشرين ثاين 2012

تاريخ نفاذ العقد

 18متوز 2011

 15تشرين ثاين 2011

 5كانون اول 2012

تـاريخ تقديم خطة اعادة التأهيل

كانون األول 2011

أيار 2012

عند قيام املقاول بإشعار شركة نفط
الوسط باالكتشاف التجاري

تـاريخ المصادقة على اعادة خطة التأهيل

أيار 2012

أيلول 2012

-

مدة العقد

 20سنة

 20سنة

اإلنتاج التجاري األول

( 80مقمق/ي)

( 100مقمق/ي)

إنتاج الذروة ب/ي

( 320مقمق/ي)

( 400مقمق/ي)

TPAO %37.5
 %22.5كويت انرجي

 %75شركة كوريا للغاز

حصص الشركات المتعاقدة

المصدر :وزارة النفط

30

 30سنة للحقل النفطي  40سنة

 %15شركة كوريا للغاز
 %25شركة االستكشافات النفطية

 %25شركة نفط الشمال

للحقل الغازي من ضمنها مدة
االستكشاف ( )5سنوات
خالل  3أشهر من اكتمال خطة
التقييم املصادق عليها.
-

 %100باكستان برتوليوم

 .2تطوير الحقول النفطية  -جوالت التراخيص (يتبع)
الحقل

الرقعة االستكشافية رقم 9

الرقعة االستكشافية رقم 10

الرقعة االستكشافية رقم 12

جوالت التراخيص

جولة الرتاخيص الرابعة ()2012

جولة الرتاخيص الرابعة ()2012

جولة الرتاخيص الرابعة ()2012

االئتالف

كويت انرجي ودراجون اويل هولدجنيز ليمتد

لوك اويل اوفرسييز وانبيكس كوربوريشن

جي اس او سي باش نفط وبرميري اويل

الشريك الحكومي

-

-

-

مشغل الحقل

كويت انرجي

لوك اويل اوفرسييز

جي اس او سي باش نفط

تاريخ توقيع العقد

 27كانون ثاين 2013

 7تشرين ثاين 2012

 8تشرين ثاين 2012

تاريخ نفاذ العقد

 27كانون ثاين 2013

 3كانون اول 2012

 1كانون ثاين 2013

تـاريخ تقديم خطة اعادة التأهيل

عند قيام املقاول بإشعار شركة نفط اجلنوب
باالكتشاف التجاري

عند قيام املقاول بإشعار شركة نفط
اجلنوب باالكتشاف التجاري

عند قيام املقاول بإشعار شركة نفط اجلنوب
باالكتشاف التجاري

تـاريخ المصادقة على اعادة خطة التأهيل

-

-

-

 30سنة للحقل النفطي  40سنة للحقل

 30سنة للحقل النفطي  40سنة للحقل

الغازي من ضمنها مدة االستكشاف
( )5سنوات

الغازي من ضمنها مدة االستكشاف ()5
سنوات

خالل  3أشهر من اكتمال خطة التقييم املصادق

خالل  3أشهر من اكتمال خطة التقييم

خالل  3أشهر من اكتمال خطة التقييم

عليها.

املصادق عليها.

املصادق عليها.

 %70كويت انرجي
 %30دراجون اويل هولدنج

 %60لوك اويل اوفرسييز
 %40انبيكس كوربوريشن

 %70جي اس او سي باش نفط %30
برميري اويل

مدة العقد
اإلنتاج التجاري األول

حصص الشركات المتعاقدة

 30سنة للحقل النفطي  40سنة للحقل الغازي من
ضمنها مدة االستكشاف ( )5سنوات

المصدر :وزارة النفط

2.4

الهيكل الضريبي لعقود الخدمات الفنية* الموحدة التي عقدت في جوالت التراخيص االربعة

 2.4.1حبسب عقود اخلدمات الفنية املوحدة بالعراق جلوالت الرتاخيص االربعة :االلتيزام الضرييب الوحيد على املتعاقدين ( )IOCsحتت
عقود اخلدمات الفنية جيب أن ال تتجاوز ضريبة الدخل على الشركات واليت ال تيزيد نسبتها عن  %35من االرباح اخلاضعة للضريبة
للمتعاقد حسب القانون واليت متثل رسوم األجر املستلمة خالل السنة الضريبة ذات الصلة كما بني املتعاقدين والشركات التشغيلية
االقليمية (.)MoO Entity
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2.5مكافآت التوقيع الواردة خالل عام 2014
 2.5.1مل يكن هناك دفعات متعلقة مبكافآت التوقيع خالل عام  2014ذات صلة جبوالت الرتاخيص السابقة.
 2.6استرداد التكاليف ورسوم األجر
 2.6.1حبسب عقود اخلدمات الفنية ،يتم تعريف اسرتداد التكاليف ورسوم األجر كما يلي:
2.6.1.1اسرتداد التكاليف :التكاليف والنفقات اليت حتملها املقاول و/او مشغل احلقل يف ما يتعلق بالعمليات البرتولية.
 2.6.1.2رسوم االجر :الرسوم اليت يتم دفعها للمقاول على اليزيادة يف االنتاج.
 2.6.2يتم حتديد رسوم االجر على كل برميل من النفط اخلام لكل فرتة ربع سنوية خالل السنة بناء على الـ ( )R-Factorالذي يتم
احتسابه يف هناية السنة امليالدية السابقة وعلى النحو التايل:
R-Factor

*

اقل من 1.0
من  1اىل اقل من 1.25
من  1.25اىل اقل من 1.5
من  1.5اىل اقل من 2.0
اكثر من 2.0
املصدر :عقود اخلدمات الفنية

*

لنموذج عقود اخلدمة الفنية)http://www.ieiti.org.iq/uploads/tech.pdf( :

رسوم االجر لكل برميل
(دوالر امريكي)
)Remuneration Fee Bid (RFB
80%* RFB
60%* RFB
50%* RFB
30%* RFB

 2.6.3يتم حساب اسرتداد الكلف وأجور الرحبية وفق املادة ( )19من عقد التطوير واالنتاج
( )http://www.ieiti.org.iq/uploads/deve.pdfويتم تسديدها إىل أعضاء ائتالف املقاول كال حسب نسبة
مشاركته يف العقد ،وحسب النصوص التالية:
المادة ( )2-19يقوم املقاول بتقييد الكلف البرتولية على احلساب التشغيلي اعتبارا من تاريخ النفاذ مبوجب هذا العقد و
اإلجراءات احملاسبية ،ولكن هذه الكلف تصبح مستحقة وواجبة الدفع وفقا للمادة .6-19

المادة ( )3-19يستحق املقاول الرحبية ويقيد ذلك يف احلساب التشغيلي  ،فقط من تاريخ اإلنتاج التجاري األول .إن مبلغ الرحبية

عن أي فصل ،اعتبارا من ربع السنة الذي حتقق فيه اإلنتاج التجاري األول ،يكون مساويا جملموع ما يأيت:
 ناتج أجر الرحبية احملدد يف اإلنتاج الصايف ،و خيضع لضبط األداء كما يف املادة ( 5-19اليت حتدد استحقاقات أجر الرحبيةواحلسابات ذات الصلة)
 -ناتج أجر الرحبية احملدد يف أية منتجات من معمل معاجلة الغاز و املعرب عنها بربميل نفط مكافئ.
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 .2تطوير الحقول النفطية  -جوالت التراخيص (يتبع)
المادة ( )6-19الكلف البرتولية والرحبية:
 تدفع الكلف البرتولية والرحبية املستحقة للمقاول بدون فوائد بشكل نفط تصدير يف نقطة التسليم ما مل خيرت املقاول،يف موعد أقصاه األول من نيسان من كل سنة ،أن يستلم الدفعة نقدا بالدوالر يف السنة التالية .ألغراض الدفع نقدا  ،فإن
الدفع يتم خالل ( )60ستني يوما من تاريخ تقدمي قائمة احلساب استنادا للبند  9من اإلجراءات احملاسبية .ألغراض
الدفع عن طريق نفط تصدير ،جيب أن يسعر النفط املصدر وفقا للمادة 18وتتم جدولة الرفع مبوجب اتفاقية يتم التوصل
إليها استنادا إىل املرفق ( . )4إن أي اختيار لطريقة الدفع يبقى نافذا للسنة التقوميية اليت مت االختيار فيها.

-

-

 تعترب الكلف البرتولية والكلف اإلضافية والرحبية شاملة جلميع الكلف واملصروفات وااللتيزامات والرحبية للمقاول حتتهذا العقد .ولن تكون شركات النفط االقليمية مليزمة بدفع أية تعويضات أخرى مهما كانت إىل املقاول عن اإليفاء
بالتيزاماهتا حتت هذا العقد .
تصبح الكلف البرتولية و الرحبية مستحقة وواجبة الدفع عند تقدمي قوائم احلساب اعتبارا من ربع السنة الذي يتحقق فيه
اإلنتاج التجاري األول وتدفع حلد ( )%50مخسني يف املائة من اإليراد املفرتض واستنادا إىل أحكام هذا العقد  .تكون
األولوية لسداد كلف البرتولية املستحقة والواجبة الدفع قبل دفع الرحبية املستحقة والواجبة الدفع .
أية كلف برتولية ورحبية مستحقة وواجبة الدفع واليت مل تدفع يف أي ربع سنة يتم ترحيلها إىل الربع أو األرباع اليت تليه و
تدفع يف األرباع الالحقة وحلني سداد الكلف بالكامل.

المادة ( )7-19الكلف اإلضافية:
-

-
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قد يبدأ املقاول بقيد كلف إضافية على احلساب التشغيلي اعتبارا من تاريخ النفاذ مبوجب هذا العقد وامللحق –ج .
تصبح الكلف اإلضافية مستحقة و واجبة الدفع اعتبارا من الربع الذي يتحقق فيه اإلنتاج التجاري األول  ،أو الربع الذي
تقدم فيه قوائم حساب الكلف اإلضافية ألول مرة  ،أيهما األخري.
تدفع الكلف اإلضافية املستحقة للمقاول بنفط التصدير يف نقطة التسليم ،ما مل خيرت املقاول يف موعد أقصاه األول من
نيسان من كل سنة أن يستلم مستحقاته بالدوالر يف السنة التالية .ألغراض الدفع نقدا فإن الدفع يتم خالل ( )60ستني
يوما من تاريخ تقدمي قائمة احلساب استنادا إىل الفقرة  9من اإلجراءات احملاسبية  .حلاالت الدفع بنفط التصدير  ،يكون
سعر نفط التصدير وفقا للمادة  18و تتم جدولة الرفع مبوجب اتفاقية يتم التوصل إليها استنادا إىل املرفق أربعة  .إن أي
اختيار لطريقة الدفع يبقى نافذا للسنة التقوميية اليت يتم االختيار فيها.
األرصدة غري املسددة جلميع الكلف اإلضافية حتمل فائدة اليبور زائداَ ( )%1واحد باملائة من التاريخ الذي يتم فيه تقدمي
قائمة حساب الكلف اإلضافية ولغاية التاريخ الذي مت استالمها فيه ،بشرط أن تكون الفائدة ثابتة لكل دفعة من الكلف
اإلضافية اعتمادا على فائدة اليبور السائدة املعروضة يف التاريخ األول لتقدمي قائمة احلساب
يفرتض أن تغطي الكلف اإلضافية املدفوعة كافة املبالغ املستحقة للمقاول عن الكلف اإلضافية املتكبدة.

 .2تطوير الحقول النفطية  -جوالت التراخيص (يتبع)
-

اسرتداد الكلف اإلضافية جيب أن يدفع من اإليراد املفرتض و لغاية ( )%60ستني باملائة منه  ،مطروحا منه الكلف
البرتولية و الرحبية املدفوعة  ،و كما يأيت :

اإليراد المفترض  ( - %60 Xالكلف البترولية المدفوعة  +الربحية المدفوعة )
 أية كلف إضافية مستحقة وواجبة الدفع واليت بقيت غري مدفوعة خبصوص أي ربع سنة يتم ترحيلها إىل الربع أو األرباعالالحقة ودفعها حلني سدادها بالكامل.
 2.7دفعات الخدمات الداخلية*
 2.7.1دفعات اخلدمات الداخلية هي الدفعات اليت تتلقاها شركات النفط الوطنية لتغطية تكلفة إنتاج النفط اخلام .حيث تقوم وزارة املالية
بدفع هذه املبالغ لشركة سومو واليت بدورها تقوم بتحويل الدفعات لشركات النفط الوطنية بشكل شهري.
* املصدر :سومو

 2.7.2يتم احتساب دفعات اخلدمات الداخلية كما يلي:
 2.7.2.1تقدر كلف انتاج النفط اخلام املخصصة يف املوازنة السنوية احلكومية عن طريق شركات النفط الوطنية ،حيث يتم
احتساب هذه الكلف بضرب كميات االنتاج املتوقعة للسنة القادمة بالكلف املتوقعة.
 2.7.2.2تقوم وزارة النفط بتحويل خمصصات كلف انتاج النفط اخلام لشركة سومو واليت بدورها تقوم بدفع املبالغ املخصصة
لشركات النفط الوطنية بشكل شهري وتسجلها كدفعات مقدمة.
 2.7.2.3يف هناية السنة ،تقوم شركات النفط الوطنية باحتساب كلف انتاج النفط اخلام الفعلية للعام وتقوم بقسمتها على كميات
انتاج النفط اخلام لتقدير الكلفة الفعلية لكل برميل .كما تقوم شركات النفط الوطنية بإضافة نسبة هامش ربح معينة يتم
تقديرها عن طريق وزارة املالية.
 2.7.2.4يتم تسوية الدفعات املقدمة من قبل سومو بعد احتساب كلف انتاج النفط اخلام الفعلية للسنة.
 2.8التوظيف والتدريب والنفقات الخاصة بالخدمات االجتماعية في إطار عقود الخدمة الفنية
 2.8.1التوظيف:
2.8.1.1حسب عقود اخلدمات التقنية "جيب على املقاول أن يكون جاهيزا لشغل مناصب داخل قسم تشغيل احلقول حيث تتطلب
احلاجة بناء على طلب هيئة االدارة املشرتكة وبشريطة ان يكون للشركات احلق لشغل ما يصل اىل  %15من املناصب الشخاص
منتدبني من قبل املقاول .أما فيما خيص الـ  %85املتبقية فيجب ان يشغلها اشخاص منتدبني من شركات النفط الوطنية و /او يتم
تعيينهم من قبل قسم تشغيل احلقول مباشرة.
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2.8.1.2حسب وزارة التخطيط ،شكلت القوى العاملة لدى وزارة النفط لعام  2014ما نسبته  %8.2من امجايل القوى العاملة يف
الوزارات العراقية واجلهات غري املرتبطة بوزارة ،حيث وصل عدد املوظفني  127,741واليت تشمل  59,437من االختصاصيني
والفنيني ،يف حني وصل عدد العاملني يف االنتاج اىل  29,204عامل.
2.8.1.3حسب وزارة التخطيط ،شكلت القوى العاملة لدى وزارة الصناعة واملعادن لعام  2014ما نسبته  %9.2من امجايل القوى
العاملة يف الوزارات العراقية واجلهات الغري مرتبطة بوزارة ،حيث وصل عدد املوظفني  138,049واليت تشمل  25,079من
االختصاصيني والفنيني ،يف حني وصل عدد العاملني يف االنتاج اىل  73,832.عامل.
2.8.1.4حسب دائرة التدريب والتطوير لدى وزارة النفط ،شكلت اعداد القوى العاملة يف الصناعة االستخراجية لعام  2014ما نسبته
 % 3.45من امجايل القوى العاملة يف الوزارات العراقية واجلهات الغري مرتبطة بوزارة ،حيث وصل عدد املوظفني .53,311
2.8.1.5يبني اجلدول أدناه عدد ونسبة املوظفني العراقيني والوافدين يف شركات النفط العاملية:
عدد الموظفين المحليين

نسبة الموظفين المحليين

عدد الموظفين الوافدين

نسبة الموظفين الوافدين

شركات النفط العالمية

6,808

92.6%

546

7.4%

9

3.23%

270

96.77%

غري متاح

غري متاح

غري متاح

غري متاح

291

61%

187

39%

غري متاح

غري متاح

غري متاح

غري متاح

سونانغول (القيارة)

18

81.8%

4

18.2

لوك اويل (غرب القرنة )2

491

26%

1,378

74%

برتوناس (الغراف)

191

28%

481

72%

جابكس (الغراف)

1

100%

غري متاح

غري متاح

جازبروم (بدرة)

96

26%

273

74%

1,507

88.4%

198

11.6%

2

3%

65

97%

غري متاح

غري متاح

غري متاح

غري متاح

44

99%

4

1%

غري متاح

غري متاح

غري متاح

غري متاح

3

27.3%

8

72.7%

بريتش برتوليوم (الرميلة)
إي ان آي (اليزبري)
اكسون موبيل (غرب القرنة )1
شل (جمنون)
توتال (حلفاية)

شركة شاينا ناشيونال اوف شور (ميسان)
كوجاز (عكاس)
شركة البرتول الرتكية )املنصورية)
كويت انريجي (السيبة)
باكستان برتوليوم (الرقعة رقم )8
باشنفط (الرقعة رقم )12
املصدر :الشركات املعنية
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 2.8.2التدريب والنفقات اخلاصة واملنافع االجتماعية:
2.8.2.1يبني اجلدول أدناه قيم الدعم يف جمال التدريب والنفقات اخلاصة واملنافع االجتماعية اليت قدمتها شركات النفط العاملية خالل عام
:2014
الدعم في مجال التدريب *

النفقات الخاصة والمنافع االجتماعية

(دوالر امريكي)

(دوالر امريكي)

)28,372,673 (a

)1,229,408 (b

إي ان آي (اليزبري)

12,424,986

86,308

اكسون موبيل (غرب القرنة )1

14,428,691

غري متاح

شل (جمنون)

)826,913 (e

)2,208,786 (f

توتال (حلفاية)

768,198

غري متاح

سونانغول (القيارة)

379,912

-

لوك اويل (غرب القرنة )2

9,151,784

320,636

برتوناس (الغراف)

2,661,552

422,761

جابكس (الغراف)

-

-

2,607,334

2,722,089

)1,202,525 (c

)79,900 (d

كوجاز (عكاس)

-

-

شركة البرتول الرتكية )املنصورية)

-

-

كويت انريجي (السيبة)

42,927

181,486

باكستان برتوليوم (الرقعة رقم )8

غري متاح

غري متاح

-

-

شركات النفط العالمية
بريتش برتوليوم (الرميلة)

جازبروم (بدرة)
شركة شاينا ناشيونال اوف شور (ميسان)

باشنفط (الرقعة رقم )12
املصدر :الشركات املعنية
*هذه االرقام متثل جمموع مصاريف التدريب (املسرتدة وغري املسرتدة)

)(aمتثل مصاريف  585,934ساعة تدريب موزعة على  948حماضرة يف مواضيع متنوعة كاملهارات األساسية ،والسالمة ،واملالية ،واملوارد البشرية ،وتكنولوجيا املعلومات واللغة اإلجنلييزية.
) (bمتثل النفقات االجتماعية الرياضة والرتفيه ،والدراسة اجملتمعية ،وحتسني البيئة ،وورش عمل جمتمعية يف كرمة علي.
)(cمتثل مصاريف التدريب  60,126ساعة تدريب موزعة على  64حماضرة يف مواضيع خمتلفة مثل املهارات األساسية ،السالمة والبيئة واللغة اإلجنلييزية والكمبيوتر ،املالية ،املوارد البشرية ،تكنولوجيا

 )dمتثل النفقات االجتماعية منازل متنقلة ملخيم الالجئني.
) (eمتثل مصاريف التدريب  448ساعة تدريب موزعة على  4حماضرات يف مواضيع خمتلفة مثل دورة التدقيق املايل ،التصميم اهلندسي ،والطرق ،ومعاجلة املياه ،واحلقن وورشة موارد بشرية.

) ) (fمتثل النفقات االجتماعية برنامج مركيز رعاية صحية أولية ،برنامج العيادة املتنقلة ،محلة السالمة على الطرق ،وسرتات لألطفال لعكس أضواء املرور ،وتدريب على الصحة والسالمة يف مكان
العمل يف نشوة والبصرة.
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 .3مطابقة البيانات الواردة
3.1

مطابقة كميات النفط الخام المعد للتصدير(بالبرميل) كما وردت من 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  ،2014حيث كان
السبب الرئيسي يف هذا التذبذب هو عمليات التخريب يف خطوط األنابيب.
الشــــهر
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول

وزارة النفط)(a
5,958,654
8,172,052
757,507
863,232
835,139
5,579,734

شركة نفط الشمال)(b
3,661,889
5,465,904
572,254
863,232
835,339
5,579,734

سومو)(c
5,958,654
8,172,052
757,507
863,232
835,139
5,579,734

الفروقات*
2,296,765
2,706,148
185,253
)(200
-

المجموع

22,166,518

16,978,352

22,166,518

5,188,166

) (aكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات

وزارة النفط

)(bكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات
)(cكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات سومو

شركة نفط الشمال

*مل يالحظ أي فرق يف ال كميات 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 أ ن شركة نفط الشمال أبلغت فقط عن الكميات املستخرجة بينما
وزارة النفط وسومو أبلغتها عن الكميات املستخرجة إضافة إىل كميات النفط اخلام الواردة من حكومة إقليم كردستان وهي  38,042برميل ألغراض التصدير من خالل شركة نفط الشمال.

كميات النفط الخام المصدرة
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.2مطابقة كميات النفط الخام المعد للتصدير (بالبرميل) كما وردت من وزارة النفط وشركة نفط الجنوب وشركة تسويق النفط
(سومو)

وزارة النفط)(a
الشــــهر
كانون الثاني
63,100,296
70,190,413
شباط
73,558,259
آذار
75,279,286
نيسان
ايار
80,036,038
حزيران
72,786,208
تموز
75,710,465
آب
73,638,008
76,249,781
أيلول
73,418,895
تشرين األول
تشرين الثاني
74,473,882
كانون األول
85,561,998
المجموع
896,004,129
) (aكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات وزارة النفط

شركات نفط الجنوب)(b
63,100,296
70,190,413
75,141,259
73,696,544
80,035,780
72,786,208
75,710,465
73,638,608
76,249,781
75,986,895
73,905,882
85,561,998
896,004,129

الفروقات
-

سومو)(c
63,100,296
70,190,413
73,558,259
75,279,286
80,036,038
72,786,208
75,710,465
73,638,008
76,249,781
73,418,895
74,473,882
85,561,998
896,004,129

)(bكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات شركة نفط اجلنوب
)(cكميات النفط اخلام املستخرج

حسب بيانات سومو

كميات النفط الخام المصدرة
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.3مطابقة كميات النفط الخام المعد للتصدير (بالبرميل) كما وردت من وزارة النفط ،وشركة نفط ميسان ،وشركة سومو
الشــــهر
كانون الثاني
شباط

وزارة النفط)(a

شركة نفط ميسان)(b

4,650,784
5,770,440

4,650,784
5,770,440

-

6,446,370
6,176,591
6,386,351
5,974,970
6,073,440
507,0178
8,303,447
8,840,544
8,286,618
9,016,628
80,996,361

-

آذار
6,446,370
نيسان
6,176,591
ايار
6,386,351
حزيران
5,974,970
تموز
6,073,440
آب
507,0178
أيلول
8,303,447
تشرين األول
8,840,544
تشرين الثاني
8,286,618
كانون األول
9,016,628
المجموع
80,996,361
) (aكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات وزارة النفط
)(bكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات شركة نفط ميسان

الفروقات

سومو* )(c

)(cكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات سومو
*مبيعات التصدير كما وردت من سومو مرتبطة مباشرة بشركة نفط الشمال وشركة نفط اجلنوب.

كميات النفط الخام المصدرة
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.4مطابقة كميات النفط الخام المعد للتصدير التصدير (بالبرميل) كما وردت من وزارة النفط وشركة نفط الوسط وشركة تسويق
النفط (سومو)

شركة نفط الوسط)(b
(برميل)
2,440,713
2,371,161
3,495,024
2,781,726
2,713,186
2,520,935
2,546,307
2,902,839
2,610,859
2,977,059
3,046,879
2,912,171
33,318,859

وزارة النفط )(a
الشــــهر
(برميل)
2,440,713
كانون الثاني
2,371,161
شباط
3,495,024
آذار
2,781,726
نيسان
2,713,186
ايار
2,520,935
حزيران
2,546,307
تموز
2,902,839
آب
2,610,859
أيلول
2,977,059
تشرين األول
3,046,879
تشرين الثاني
2,912,171
كانون األول
33,318,859
المجموع
( )aكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات وزارة النفط

سومو)(c
(برميل)*

الفروقات
-

( )bكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات شركة نفط الوسط
( )cكميات النفط اخلام املستخرج حسب بيانات سومو
* مبيعات الصادرات حسب كميات النفط الخام المستخرجة حسب بيانات سومو مرتبطة مباشرةً فقط مع شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب
المصدر :البيانات المقدمة في الجدول واردة من الجهات المعنية (وزارة النفط ،سومو ،وشركة نفط الوسط)

كميات النفط الخام المصدرة
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.5مطابقة النفط الخام الصادر حسب الشحنات والفواتير والمبالغ المدفوعة بين شركة تسويق النفط (سومو) والشركات

المشترية للنفط العراقي خالل عام 2014

سومو
دوالر

الشركة المشترية
دوالر

الفروقات
دوالر

مالحظة

1

آبي أويل

564,911,957.48

565,142,579.42

)(230,621.94

A

2

اسم الشركة

شركة هبارات ُعمان

504,755,866.46

464,851,218.88

39,904,647.58

B

3

شركة هبارات برتوليوم

117,240,892.64

117,490,094

)(249,201.36

C

4

بريتيش برتوليوم

2,421,083,265.93

2,696,673,496.31

)(275,590,230.38

D

5

سيبسا

797,757,130.11

693,914,811.73

103,842,318.38

E

6

شيفرون

3,047,713,841.91

3,049,469,941.50

)(1,756,099.59

F

7

شاينا ناشيونال

1,938,772,779.98

1,857,130,976.87

81,641,803.11

G

8

شاينا اوف شور

1,947,987,973.34

1,949,738,044.89

)(1,750,071.55

H

9

شاينا تسنهوا

2,202,474,555.93

2,204,186,316.91

)(1,711,760.98

I

10

إي ان آي

388,078,989.42

388,192,379.26

)(113,389.84

J

11

أي ار جي

12

941,961,841.41

-

941,961,841.41

K

اكسون موبيل

1,771,069,203.06

2,164,859,539.36

)(393,790,336.30

L

13

جي اس كالتكس سنغافورة

3,952,745,349.77

3,954,794,971.26

)(2,049,621.49

M

14

جونفور

346,635,301.78

346,835,515.74

)(200,213.96

N

1,973,060,180.06

2,122,841,959.52

)(149,781,779.46

O

237,610,024.84

237,610,024.84

-

15

هندوستان برتوليوم

16

إتش بيه سي إل – ميتال إينرجي ليمتد
اهلندية

18

اي بلوم

20

9,358,029,202.16

9,361,531,170.23

)(3,501,968.07

P

341,025,718.35

341,387,137.50

)(361,419.15

Q

17

جي اكس نيبون اويل
كوخ للتيزويد و التجارة

1,245,628,171.64

1,248,517,188.78

)(2,889,017.14

R

186,936,049.78

187,153,029.32

)(216,979.54

S

21

لتاسكو

715,248,533.22

576,023,983.53

139,224,549.69

T

22

موتور أويل

1,513,907,579.09

1,631,027,055.05

)(117,119,475.96

U

23

بيرتامينا

1,020,031,351.72

910,948,149.90

109,083,201.82

AI

24

بيتكو ترادينج

19

999,982,789.62

999,982,789.62

-

25

برتوداميوند

1,028,662,218.80

1,028,662,218.80

-

26

برتوباس

847,770,697.74

27

برتوغال

173,657,142.69

28

933,529,599.53
173,828,379.71

)(85,758,901.79
)(171,237.02

V
W

فيليبس 66

3,031,496,512.52

2,996,410,137.25

35,086,375.27

X

29

ريبسول ترايدنج

1,112,467,260.69

1,113,685,099.00

)(1,217,838.31

Y

30

ساراس

820,125,664.20

924,537,036.06

)(104,411,371.86

Z

31

شل

1,135,313,316.81

1,108,918,792.83

26,394,523.98

AA
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.5مطابقة النفط الخام الصادر حسب الشحنات والفواتير والمبالغ المدفوعة بين شركة تسويق النفط (سومو) والشركات

المشترية للنفط العراقي خالل عام 2014

سومو

الشركة المشترية

الفروقات

المالحظات

4,535,719,883.95

4,565,244,904.59

)(29,525,020.64

AB

اسم الشركة

904,510,531.44

)(1,030,820.44

AC

206,254,820.62

AD

1,719,830,512.03

)(855,642.03

AE

37

تيركش بتروليوم

527,563,568.21

527,563,568.22

-

38

يونيبك

10,339,710,471.19

10,098,710,176.09

241,000,295.10

AF

39

فاليرو

2,144,055,675.28

2,246,684,729.02

)(102,629,053.74

AG

40

فيتول

378,724,885.65

379,177,473.62

)(452,587.97

AH

70,934,024,818.38

70,286,995,101.94

647,029,716.44

32

ساينوكم

33

إس ك للطاقة

903,479,711.00

34

سوكار

203,629,777.22

203,629,777.22

35

توتسا

3,498,024,612.73

3,291,769,792.11

36

تيوتا

1,718,974,870.00

المجموع

مت حتديد العديد من الفروقات بناء على عملية املطابقة اليت أجريت .وقد مت توضيح الفروقات بدون صعوبة تذكر ،حيث أبدت اجلهات
امليزودة للمعلومات تعاونا كبريا يف املسامهة هبذه املطابقة ما عدا شركة آي آر جي كما هو موضح باملالحظات أدناه.
 3.6الفروقات
إن الفروقات املالحظة خالل عملية املطابقة ناجتة عن:
)1
)2

43

غرامات التأخري وفروق يف األسعار  /الكمية غري مبلغ عنها
فرق التوقيت يف تسجيل الشحنات يف بداية السنة  /هناية السنة (يسجل أحد الطرفني الشحنة وقت حتميلها ،يف حني
يسجل الطرف اآلخر الشحنة زمن استحقاقها).

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
شحنات قامت سومو
المرجع (من القسم
)3.4

تفسير أسباب االختالف

باالفصاح عنها ولم تقم

الشركة المشترية باالفصاح
عنها
دوالر

A
B

C
D
E
F

G
H

44

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت 230,621.دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة 49,007دوالر أمريكي،
إضافة الى شحنات أفصحت عنها سومو لعام  2013وشحنات أفصح عنها
المشتري لعام  2015بلغت  31,247,250دوالر.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  249,201.دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  4,549,849دوالر إضافة إلى
شحنات أفصح عنها المشتري في  2013بلغت  271,040,381دوالر.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  113,800دوالر إضافة إلى شحنات
أفصحت عنها سومو في  2013بلغت 58,954,247
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  1,756,099.دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  799,258دوالر إضافة إلى شحنات
أفصحت عنها سومو في  2013بلغت  ،31,811,199وشحنات أفصح عنها
المشتري في  2015بلغت  114,252,260دوالر.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  1,750,071دوالر

شحنات قامت الشركة

المشترية باالفصاح عنها ولم
تقم سومو باإلفصاح عنها
دوالر

)(230,621
75,200,555

الفرق
دوالر
)(230,621

)(35,295,908

)(249,201

39,904,647

)(249,201

)(4,549,849

)(271,040,381

)(275,590,230

58,840,446

45,001,871

103,842,318

)(1,756,099

)(32,610,457

)(1,756,099

114,252,260

81,641,803

)(1,750,071

)(1,750,071

)(1,711,760

)(1,711,760

)(113,389

)(113,389
941,961,841

I

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  1,711,760دوالر.

J

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  113,389دوالر

K

لم يقدم المشتري بيانات ألن الشركة تم بيعها .وتعذر إجراء المطابقة.

941,961,841

L

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت 1,184,673دوالر إضافة إلى
شحنات أفصحت عنها سومو في السنة المالية  2015بلغت 35,274,733
دوالر ،وشحنات لم يتم اإلفصاح عنها من قبل سومو بلغت 357,330,929
دوالر.

)(1,184,673

M

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والتي تتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  2,049,621.دوالر

)(2,049,621

)(392,605,662

)(393,790,336

)(2,049,621

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
شحنات قامت سومو
المرجع (من القسم
)3.4

تفسير أسباب االختالف

باالفصاح عنها ولم تقم

الشركة المشترية باالفصاح
عنها
دوالر

N

O

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  38,349دوالر أمريكي،
إضافة الى شحنات أفصحت عنها سومو عام  2013بلغت 149,743,430
دوالر.

P

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  3,501,968دوالر

Q

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  361,419دوالر

R
S
T

U

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  2,889,017دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  216,979دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  402,119دوالر أمريكي،
إضافة الى شحنات أفصح عنها المشتري عام  2015بلغت 139,626,668
دوالر.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  39,241دوالر إضافة إلى شحنات
أفصح عنها المشتري في عام  2015بلغت  ،45,532,472وشحنتين
متصلتين بعام  2013تم اإلفصاح عنهما في  2014بلغتا 162,612,706
دوالر.

W

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  764,004دوالر أمريكي،
إضافة الى شحنات أفصح عنها المشتري عام  2015بلغت 84,994,897
دوالر.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  171,237دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة 5,151,270دوالر أمريكي،
إضافة الى شحنات أفصح عنها المشتري عام  2015بلغت 40,237,646
دوالر.

Y

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق بمبالغ
مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  1,217,838دوالر

V

X

Z
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هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  200,213دوالر

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات البالغة  865,991دوالر أمريكي،
إضافة الى شحنات أفصحت عنها سومو عام  2013بلغت 103,545,380
دوالر.

شحنات قامت الشركة

المشترية باالفصاح عنها ولم
تقم سومو باإلفصاح عنها
دوالر

)(200,213

)(38,349

الفرق
دوالر
)(200,213

)(149,743,430

)(149,781,779

)(3,501,968

)(3,501,968

)(361,419

)(361,419

)(2,889,017

)(2,889,017

)(216,979

)(216,979

)(402,119

139,626,668

139,224,549

)(39,241

)(117,080,234

)(117,119,475

)(764,004

)(84,994,897

)(85,758,901

)(171,237
)(5,151,270

)(1,217,838

)(104,411,371

)(171,237
40,237,646

35,086,375

)(1,217,838

)(104,411,371

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
شحنات قامت سومو
المرجع (من القسم
)3.4

تفسير أسباب االختالف

باالفصاح عنها ولم تقم

الشركة المشترية باالفصاح
عنها

AA

AB

هذه الفروقات تمثل شحنات قامت سومو باإلفصاح عنها في  2013وبلغت
 33,554,876دوالر ،إضافة الى شحنات أفصح عنها المشتري عام
 2015بلغت  59,949,400دوالر.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  2,465,603دوالر
أمريكي ،إضافة الى شحنات أفصحت عنها سومو عام  2015بلغت
 27,059,417دوالر.

شحنات قامت الشركة

الفرق

المشترية باالفصاح عنها ولم
تقم سومو باإلفصاح عنها

دوالر

دوالر

دوالر

)(33,554,876

59,949,400

26,394,523

)(29,525,020

)(29,525,020

AC

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  1,030,820دوالر

)(1,030,820

)(1,030,820

AD

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  4,380,481دوالر
أمريكي ،إضافة الى شحنات أفصح عنها المشتري عام  2013بلغت
 210,635,301دوالر.

)(4,380,481

AE

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  855,642دوالر

)(855,642

AF

AG

AH
AI

هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  7,142,167دوالر ،إضافة
إلى فرق في الكمية والسعر أفصحت عنها سومو وبلغت 549,752
دوالر ،وشحنات أفصحت عنها سومو بلغت  ،549,752وشحنات أفصح
عنها المشتري في  2015بلغت  354,931,966دوالر وشحنات
مرتبطة بسنة  2015أفصح عنها المشتري سنة  2014وبلغت
 107,339,257دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  2,114,213دوالر إضافة إلى
شحنات أفصح عنها المشتري في  2015بلغت  73,704,342دوالر
وشحنات مرتبطة بسنة  2013تم اإلفصاح عنها في  2014وبلغت
 174,219,182دوالر.
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها والمتعلقة
بمبالغ مستلمة بموجب عقود الخدمات بلغت  452,587دوالر
هذه الفروقات تمثل غرامات تأخير قامت سومو باإلفصاح عنها وتتعلق
بمبالغ مستلمة بموجب عقود خدمات بلغت  109,083,201دوالر

210,635,301

206,254,820

)(855,642

)(6,592,415

247,592,709

241,000,295

)(2,114,213

)(100,514,840

)(102,629,053

)(452,587

)(452,587

109,083,201

109,083,201

إجمالي الفروقات

647,029,717

 3.7مطابقة دفعات مكافآت التوقيع كما وردت من دائرة العقود والتراخيص البترولية وشركات النفط العالمية للعام 2014
مل يكن هناك مكافآت توقيع خالل  2014فيما يتعلق جبوالت الرتاخيص السابقة.
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
3.8مطابقة دفعات الخدمات الداخلية* بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط الشمال لعام 2014
الشهر
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
المجموع

دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة
النفط
**دوالر

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة
نفط الشمال
**دوالر

الفروقات

14,579,760
8,576,329
10,291,595
17,152,659
21,440,823
21,440,823
42,881,647

14,579,760
8,576,329
10,291,595
17,152,659
21,440,823
21,440,823
42,881,647

-

136,363,636
136,363,636
*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
بإرسال هذه الدفعات بشكل شهري اىل شركات النفط احمللية.

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

3.9مطابقة دفعات الخدمات الداخلية بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط ميسان لعام 2014
دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة

النفط

نفط ميسان

*دوالر

*دوالر

كانون الثاني

38,593,482

38,593,482

-

شباط

16,252,287

16,252,287

-

آذار

13,722,127

13,722,127

-

نيسان

-

-

-

ايار

15,437,393

15,437,393

-

حزيران

17,152,659

17,152,659

-

تموز

-

-

-

آب

-

-

-

أيلول

13,722,127

13,722,127

-

تشرين األول

17,152,659

17,152,659

-

تشرين الثاني

-

-

-

كانون األول

17,152,659

17,152,659

-

الشهر

المجموع
149,185,391
149,185,391
*قدمت هذه االرقام الواردة يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل الدوالر االمريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي.
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الفروقات

-

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.10مطابقة دفعات الخدمات الداخلية بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب لعام 2014
الشهر

دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة
النفط
دوالر*

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة
نفط الجنوب
دوالر*

الفروقات

كانون الثاني
شباط
128,644,940
128,644,940
آذار
نيسان
ايار
حزيران
102,915,952
102,915,952
تموز
آب
128,644,940
128,644,940
أيلول
85,763,293
85,763,293
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
445,969,125
445,969,125
المجموع
*قدمت هذه االرقام يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل الدوالر االمريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي

-

 3.11مطابقة دفعات الخدمات الداخلية بين وزارة النفط العراقية وشركة نفط الوسط لعام 2014
الشهر
كانون الثاني

دفعات الخدمات الداخلية حسب وزارة النفط

دفعات الخدمات الداخلية حسب شركة نفط
الوسط

دوالر *

الفروقات
دوالر*

دوالر*

-

-

-

شباط

6,861,063

6,861,063

-

آذار

-

-

-

نيسان

6,003,431

6,003,431

-

ايار

-

-

-

حزيران

-

-

-

تموز

-

-

-

آب

-

-

-

أيلول

-

-

-

تشرين األول

-

-

-

تشرين الثاني

-

-

-

كانون األول

57,461,407

57,461,407

-

70,325,901
70,325,901
المجموع
*قدمت هذه االرقام يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل الدوالر االمريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي
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-

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.12.1مطابقة كميات النفط الخام المزودة للتكرير ،المطابقة تمت بين شركة نفط الجنوب ووزارة النفط وشركة مصافي الجنوب
لعام 2014

كمية النفط الخام/برميل
الكميات  /شركة مصافي
الجنوب
119,853,249

الكميات/شركة نفط الجنوب

الكميات/وزارة النفط

الفروقات

119,853,249

119,853,249

-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة نفط اجلنوب ووزارة النفط وشركة مصايف اجلنوب

 3.12.2مطابقة كميات النفط الخام المزودة للتكرير ،المطابقة تمت بين شركة نفط الجنوب ووزارة النفط وشركة مصافي الوسط
لعام 2014

كمية النفط الخام/برميل
الكميات  /شركة مصافي الوسط

شركة نفط الجنوب  /الكميات

الكميات/وزارة النفط

الفروقات

7,917,448

7,917,448

7,917,448

-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة نفط اجلنوب ووزارة النفط وشركة مصايف الوسط

 3.12.3مطابقة كميات النفط الخام المزودة للتكرير ،المطابقة تمت بين شركة نفط ميسان ووزارة النفط وشركة مصافي الجنوب
لعام 2014

كمية النفط الخام/برميل
الكميات  /شركة مصافي
الجنوب
7,918,881

الكميات /شركة نفط ميسان

الكميات /وزارة النفط

الفروقات

7,918,881

7,918,881

-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة نفط ميسان ووزارة النفط وشركة مصايف اجلنوب

 3.12.4مطابقة كميات النفط الخام المزودة للتكرير ،المطابقة تمت بين شركة نفط الوسط ووزارة النفط وشركة مصافي الوسط لعام
2014

كمية النفط الخام/برميل
الكميات /شركة مصافي الوسط

الكميات /شركة نفط الوسط

الكميات /وزارة النفط

الفروقات

858,829

858,829

858,829

-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة نفط الوسط ووزارة النفط وشركة مصايف الوسط
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.12.5مطابقة كميات النفط الخام المعروضة للتكرير ،المطابقة تمت بين شركة نفط الشمال ووزارة النفط وشركة مصافي الشمال
لعام 2014

كمية النفط الخام/برميل
الكميات  /شركة مصافي
الشمال
*

الكميات /شركة نفط الشمال
50,972,723

الكميات /وزارة النفط
51,311,272

الفروقات**
)(338,549

* مل تتمكن مصايف الشمال من توفري البيانات املطلوبة بسبب االضطرابات األمنية يف األماكن اليت تتواجد فيها البيانات.
** الفرق بني بيانات شركة نفط الشمال والبيانات وزارة النفط ناتج من أن بيانات زارة النفط تضم كافة الكميات املوردة من شركة نفط الشمال جلميع املصايف ،وليس ملصايف الشمال على وجه اخلصوص.
املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة نفط الشمال ووزارة النفط وشركة مصايف الشمال

 3.13مطابقة استرداد التكاليف* بين وزارة النفط وشركات النفط العالمية لعام 2014
اسم الشركة
بريتيش برتوليوم
بيرتو شاينا

اسم الشركة
اكسون موبيل
شل

اسم الشركة

حقل النفط
الرميلة

حقل النفط

(المرحلة )1غرب القرنة

حقل النفط

المالحظات

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

2,692,901,953

2,574,797,483

118,104,470

A

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

المالحظات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

729,647,569

502,608,495

227,039,074

A

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

المالحظات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

اي أن اي
الزبير

اوكسيدنتال

1,462,984,342

630,830,488

832,153,854

A

شركة كوريا للغاز

اسم الشركة
شل
برتوناس
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حقل النفط

مجنون

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

2,845,427,789

2,422,667,084

422,760,705

المالحظات

A

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
اسم الشركة
الواحة برتوليوم

اسم الشركة
CNOOC
TPAO

اسم الشركة

حقل النفط
األحدب

حقل النفط
ميسان

حقل النفط

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

1,027,526,145

1,027,526,145

-

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

855,659,101

855,659,101

-

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

المالحظات

المالحظات

المالحظات

برتو شاينا
توتال

حلفايا

1,479,059,970

1,291,408,877

A

187,651,093

برتوناس

اسم الشركة

لوك أويل

اسم الشركة
برتوناس

غرب قرنة
(المرحلة )2
حقل النفط
الغراف

جابيكس
اسم الشركة
غازبروم وكوريا
بتروناس وTPAO
المجموع
*

حقل النفط

حقل النفط
بدرة

وزارة النفط  /استرداد التكاليف
دوالر امريكي

المزودون  /استرداد
التكاليف
دوالر امريكي

الفروقات

المالحظات

دوالر امريكي

3,776,331,087

-

3,776,331,087

A

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

المالحظات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

1,361,352,498

1,171,071,790

190,280,708

A

وزارة النفط  /استرداد التكاليف

المزودون  /استرداد التكاليف

الفروقات

المالحظات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

111,361,560

-

111,361,560

16,342,252,014

10,476,569,463

B

5,865,682,551

مليزيد من املعلومات حول التعريف وطريقة حساب اسرتداد التكاليف يرجى الرجوع الفقرة .2.6

 )Aهذه الفروقات غري مربرة من كال الطرفني (وزارة النفط وشركات النفط العاملية)
 )Bميثل الفرق مبلغ الكلف املسرتدة للربع الرابع من عام  2014واليت متت املوافقة عليها يف  8كانون ثاين  ، 2015ومل حيصل املقاول على هذه املبالغ يف عام  2014ألن إعالن حتقيق
اإلنتاج التجاري كان يف  23تشرين ثاين .2014
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.14مطابقة رسوم األجر * بين وزارة النفط وشركات النفط العالمية لعام 2014
وزارة النفط  /رسوم االجر

المزودون  /رسوم االجر

الفروقات

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

رميلة

386,266,748

-

386,266,748

A

غرب القرنة (المرحلة )1

96,575,611

56,493,370

40,082,241

B

الحقل

اسم الشركة
بريتيش برتوليوم
بيرتو شاينا
اكسون موبيل
شل

مالحظات **

اي أن اي تريدنج
زبير

اوكسيدنتال للطاقة

120,834,315

47,253,111

73,581,204

C

شركة كوريا للغاز
األحدب

شركة الواحة للبرتول

238,905,444

238,905,444

-

برتو شاينا
توتال

حلفايا

59,077,012

20,614,954

38,462,058

D

برتوناس
CNOOC
TPAO
شل
بتروناس

جابكس
بتروناس

ميسان

23,177,306

23,177,306

-

مجنون

99,617,972

-

99,617,972

E

الغراف

49,906,424

-

49,906,424

F

1,074,360,832

386,444,185

687,916,647

المجموع
*

مليزيد من املعلومات حول تعريف و طرق احتساب رسوم االجر يرجى الرجوع لفقرة .3.6

**

مت تيزويدنا باملالحظات اعاله عن طريق وزارة النفط.
)A
)B
)C
)D
)E
)F
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تعود اسباب الفروقات لعدم تمكن المقاول من رفع جميع الكميات خالل السنة المالية  .2014ال يعتبر المقاول اجور الربحية مستحقة اال بعد ان تغطي
كميات النفط المرفوعة كامل مستحقاته من الكلف البترولية.
تعود اسباب الفروقات لعدم تمكن المقاول من رفع جميع الكميات خالل السنة المالية 2014
تعود اسباب الفروقات لعدم تمكن المقاول من رفع جميع الكميات خالل السنة المالية 2014
تعود اسباب الفروقات لعدم تمكن المقاول من رفع جميع الكميات خالل السنة المالية 2014
تعود اسباب الفروقات لعدم تمكن المقاول من رفع جميع الكميات خالل السنة المالية 2014
تعود اسباب الفروقات لعدم تمكن المقاول من رفع جميع الكميات خالل السنة المالية 2014

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.15مطابقة كميات النفط الخام المستخرج بين وزارة النفط وشركة نفط الشمال
شركة نفط الشمال

وزارة النفط

(برميل)

(برميل)

(براميل)

كانون ثاني

15,604,241

15,604,241

-

شباط

13,617,696

13,617,696

-

آذار

10,697,648

10,697,648

-

نيسان

8,406,896

8,406,896

-

أيار

8,459,571

8,459,571

-

حزيران

4,833,080

4,833,080

-

تموز

4,920,084

4,920,084

-

آب

4,690,142

4,690,142

-

أيلول

4,506,381

4,506,381

-

تشرين أول

4,707,926

4,707,926

-

تشرين ثاني

4,555,326

4,555,326

-

كانون أول

4,662,311

4,662,311

-

89,661,302

-

الشهر

المجموع

89,661,302

الفروقات

المصدر:البيانات المبينة في الجدول اعاله تم االفصاح عنها من قبل كل من وزارة النفط وشركة نفط الشمال

كميات النفط الخام المستخرج (بالبرميل)
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.16مطابقة كميات النفط المستخرج بين وزارة النفط وشركة نفط ميسان بالبراميل
شركة نفط ميسان

وزارة النفط

(برميل)

(برميل)

كانون ثاني

5,642,463

5,642,463

-

شباط

6,693,051

6,693,051

-

آذار

7,331,577

7,331,577

-

نيسان

7,096,402

7,096,402

-

أيار

7,241,079

7,241,079

-

حزيران

7,007,079

7,007,079

-

تموز

7,106,686

7,106,686

-

آب

7,836,082

7,836,082

-

أيلول

9,219,072

9,219,072

-

تشرين أول

9,673,094

9,673,094

-

تشرين ثاني

9,123,020

9,123,020

-

كانون أول

9,790,481

9,790,481

-

93,760,086

-

الشهر

المجموع

93,760,086

االختالفات
(براميل)

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من وزارة النفط وشركة نفط ميسان

كميات النفط الخام المستخرج (بالبرميل)
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.17مطابقة كميات النفط الخام المستخرج بين وزارة النفط وشركة نفط الجنوب بالبرميل
شركة نفط الجنوب (برميل)

وزارة النفط (برميل)

الفروقات (براميل)

الشهر
كانون ثاني

62,993,138

62,993,138

-

شباط

71,460,371

7,146,0371

-

آذار

73,133,493

73,133,493

-

نيسان

72,040,907

72,040,907

-

أيار

78,274,523

78,274,523

-

حزيران

77,222,055

77,222,055

-

تموز

76,967,730

76,967,730

-

آب

76,249,361

76,249,361

-

أيلول

77,314,351

77,314,351

-

تشرين أول

75,130,857

75,130,857

-

تشرين ثاني

71,695,770

71,695,770

-

كانون أول

84,570,579

84,570,579

-

897,053,135

-

المجموع

897,053,135

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من وزارة النفط وشركة نفط اجلنوب

كميات النفط الخام المستخرج (بالبرميل)
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

المصدر :تم اعداد الرسم البياني اعاله من خالل البيانات المزودة من وزارة النفط
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.18مطابقة كميات النفط الخام المستخرج بين وزارة النفط وشركة نفط الوسط بالبرميل
شركة نفط الوسط (برميل)

وزارة النفط (برميل)

الفروقات (براميل)

الشهر
كانون الثاني

4,038,500

4,038,500

-

شباط

3,702,028

3,702,028

-

آذار

4,583,431

4,583,431

-

نيسان

4,387,984

4,387,984

-

ايار

4,509,921

4,509,921

-

حزيران

4,259,095

4,259,095

-

تموز

4,458,033

4,458,033

-

آب

4,947,327

4,947,327

-

أيلول

4,913,952

4,913,952

-

تشرين األول

5,153,820

5,153,820

-

تشرين الثاني

4,885,965

4,885,965

-

كانون األول

5,007,207

5,007,207

-

54,847,263

-

المجموع

54,847,263

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من وزارة النفط وشركة نفط الوسط

كميات النفط الخام المستخرج (بالبرميل)
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

المصدر :تم اعداد الرسم البياني اعاله من خالل البيانات المزودة من وزارة النفط
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.19مطابقة ضريبة الشركات بين وزارة النفط وشركات النفط العالمية للعام 2014
إ ن الفروقات يف مطابقة الضريبة تعيزى اىل انه مت خصم الضريبة املستحقة على الشركات لعام  2014من قبل وزارة النفط يف عام ،2015
بينما قامت معظم الشركات امليزودة بتسجيل ضريبة خالل عام  .2014وهذا موضح يف اجلدول ادناه .وفقا لقانون الضريبة العراقي احلايل،
سيتم تسديد الدفعات خالل العام القادم.
وعالوة على ذلك ،فمن اجلدير بالذكر أنه على الرغم من حجب وزارة النفط للضرائب ذات الصلة بشركات النفط العاملية إال أنه مل يتم
حتويلها إىل اهليئة العامة للضرائب.
الحقل
الرميلة

اسم الشركة
برتش بتروليوم
بتروتشاينا

غرب القرنة

إكسون موبيل

(المرحلة)1

شل

وزارة النفط  /الضريبة
الدوالر األمريكي
67,041,548

41,200,041

شركات النفط العالمية /
الضريبة
الدوالر األمريكي
66,818,077

41,200,041

الفروقات
الدوالر األمريكي
49,549,807

المالحظات

A

-

إي إن آي
الزبير

أوكسيدنتال

30,159,195

16,538,589

23,638,821

A

كوغاز
بتروتشاينا
حلفايا

توتال
بتروناس

11,701,622

10,970,270

4,959,557

بتروناس
ميسان
األحدب

CNOOC
TPAO

6,084,043

6,084,043

الواحة
المجموع

156,186,449

141,611,020

)A
 )Bهذه الفروقات غير مبررة من كال الطرفين (وزارة النفط و شركات النفط العالمية).
هذه الشركات هي الشركات الوحيدة التي استلمت مستحقاتها خالل عام .2014
املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من وزارة النفط و شركات النفط العاملية
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-

14,575,429

A

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.20مطابقة كميات النفط الخام المزودة لمديرية توليد الكهرباء ،المطابقة تمت بين وزارة الكهرباء وشركة خطوط االنابيب لعام
2014

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

النفط اخلام (برميل)

7,350,568

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

النفط اخلام (برميل)

20,384,835

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

النفط اخلام (برميل)

11,766,474

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

النفط اخلام (برميل)

1,364,298

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(البصرة)
7,350,568

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(الفرات الوسط)

20,384,835

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(منطقة الوسط)
11,766,474

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(نصرية)

1,364,298

الفروقات
-

الفروقات
-

الفروقات
-

الفروقات
-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة خطوط االنابيب و وزارة الكهرباء

3.21

مطابقة صافي اإليرادات المتأتية من بيع المنتجات النفطية للسوق المحلي بين وزارة المالية وشركة توزيع المنتجات

النفطية لألعوام .*2014 - 2013

ويالحظ يف اجلدول أدناه أن العائد من بيع املنتجات النفطية إىل السوق احمللية قد اخنفض يف عام  2014مقارنة مع عام  ،2013الذي
كان يرجع ذلك أساسا إىل اخنفاض الكميات املنتجة خالل العام .2014
العام

حسب بيانات وزارة املالية

حلصة اخليزينة**

حسب بيانات شركة توزيع املنتجات
النفطية**

2013

8,822,191,146

8,822,191,146

-

2014

6,965,331,006

6,965,331,006

-

Total

15,787,522,153

15,787,522,153

-

مت تيزويدنا باألرقام الواردة يف اجلدول اعاله من قبل اجلهات املعنية على أساس االستحقاق.
*
** قدمت هذه االرقام يف اجلدول بالدينار العراقي ومت حتويلها اىل الدوالر االمريكي مبعدل  1دوالر امريكي يساوي 166ر 1دينار عراقي
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الفروقات

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.22كميات صادرات النفط الخام الشهرية ومتوسط االسعار لعام  2014فيما يتعلق باألسواق االمريكية ،األوروبية ،واآلسيوية
والكميات الصادرة عبر ميناء جيهان ومعبر الصينية حسب سومو

خيتلف متوسط أسعار برميل صادرات النفط اخلام من شهر آلخر ألهنا تستند على أسعار برميل النفط اخلام يف األسواق الدولية
الشهر

المتوسط الحسابي للسعر بالشهر (دوالر امريكي)

ميناء جيهان ومعبر الصينية (برميل)

الشرق

جنوب

الشرق

جنوب

األقصى

افريقيا

األقصى

افريقيا

-

-

-

-

-

-

98
-

103
-

-

-

-

امريكا

اوروبا

574,395

5,384,259

-

شباط

1,103,226

7,068,826

-

-

آذار

-

757,507

-

-

-

نيسان

-

-

-

-

-

-

ايار

-

-

-

-

-

-

-

حزيران

-

-

-

-

-

-

-

-

تموز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أيلول

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تشرين األول

-

863,232

-

-

-

-

81

-

-

-

تشرين الثاني

-

835,339

-

-

-

-

65

-

-

-

كانون األول

-

5,579,734

-

-

-

-

56

-

-

-

1,677,621

20,488,897

-

-

-

كانون الثاني

المجموع

األردن

امريكا

اوروبا

96

105

-

104

-

-

-

-

-

-

-

األردن

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)

الكمية الصادرة عبر ميناء جيهان ومعبر الصينية برميل /شهر

الواليات المتحدة األمريكية
أوروبا
الشرق األقصى
جنوب أفريقيا
األردن

المصدر :تم اعداد الرسم البياني اعاله من خالل البيانات المزودة من شركة تسويق النفط (سومو)
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8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.23كميات صادرات النفط الخام الشهرية ومتوسط األسعار لعام  2014فيما يتعلق باألسواق االمريكية ،واألوروبية ،واآلسيوية
والكميات الصادرة عبر ميناء جيهان ومعبر الصينية حسب سومو

متوسط سعر الصادرات الشهرية (دوالر امريكي)
120
100
الواليات المتحدة األمريكية

80

أوروبا

60

الشرق األقصى

40

جنوب أفريقيا

20

األردن

المصدر :تم اعداد الرسم البياني اعاله من خالل البيانات المزودة من شركة تسويق النفط (سومو)

60

0

 . 3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.24كميات صادرات النفط الخام الشهرية ومتوسط االسعار لعام  2014فيما يتعلق باألسواق االمريكية ،األوربية ،اآلسيوية
والكميات الصادرة عبر ميناء البصرة ومعبر خور العمية حسب سومو

خيتلف متوسط أسعار برميل صادرات النفط اخلام من شهر آلخر ألهنا تستند على أسعار برميل النفط اخلام يف األسواق الدولية
ميناء البصرة ومعبر خور العمية (برميل)
الشهر

المتوسط الحسابي للسعر بالشهر (دوالر امريكي)
الشرق

جنوب

األقصى

افريقيا
-

-

امريكا

اوروبا

الشرق األقصى

جنوب افريقيا

األردن

امريكا

اوروبا

كانون الثاني

13,241,541

7,082,743

42,781,198

-

-

95

101

105

شباط

12,131,009

8,310,681

49,748,723

-

-

97

101

103

-

آذار

12,148,855

11,490,544

49,918,860

-

-

98

99

102

-

-

نيسان

15,505,934

19,815,999

39,957,353

-

-

96

102

102

-

-

ايار

24,206,269

20,184,794

35,644,975

-

-

96

104

103

-

-

حزيران

19,329,940

12,066,101

40,346,346

1,043,821

-

99

102

105

106

-

تموز

11,034,734

11,764,160

51,871,255

1,040,316

-

101

96

104

99

-

آب

10,949,332

21,957,434

39,688,537

1,043,305

-

97

93

100

94

-

أيلول

13,219,136

24,127,784

38,902,861

-

-

91

85

94

-

-

تشرين األول

12,203,545

21,411,246

41,804,104

-

-

82

76

83

-

-

تشرين الثاني

3,051,759

22,618,479

46,764,250

2,039,394

-

73

65

72

64

-

كانون األول

6,216,510

21,708,340

57,637,148

-

-

63

45

61

-

-

153,238,564

202,538,305

535,065,610

5,166,836

-

المجموع

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)

كمية الصادرات العابرة لميناء البصرة و معبر خور العمية برميل/شهر
70,000,000
60,000,000
50,000,000
الواليات المتحدة األمريكية
أوروبا
الشرق األقصى
جنوب أفريقيا
األردن

40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

المصدر :تم اعداد الرسم البياني اعاله من خالل البيانات المزودة من شركة تسويق النفط (سومو)
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األردن

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
3.25

كميات صادرات النفط الخام الشهرية ومتوسط االسعار لعام  2014فيما يتعلق باألسواق االمريكية ،واألوروبية،

واآلسيوية والكميات الصادرة عبر ميناء البصرة ومعبر خور العمية حسب سومو

متوسط سعر الصادرات الشهري (دوالر أمريكي)
120
100
الواليات المتحدة األمريكية

80

أوروبا

60

الشرق األقصى

40

جنوب أفريقيا

20

األردن

0

المصدر :تم اعداد الرسم البياني اعاله من خالل البيانات المزودة من شركة تسويق النفط (سومو)

 3.26الكميات الصادرة من شركة نفط الشمال ،وشركة نفط ميسان ،وشركة نفط الجنوب ألسواق النفط العالمية

الكميات المصدرة إلى أسواق النفط العالمية
الواليات المتحدة األمريكية
أوروبا
الشرق األقصى
جنوب أفريقيا
األردن

المصدر :تم اعداد الرسم البياني اعاله من خالل البيانات المزودة من شركة تسويق النفط (سومو)

62

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
الفاحصين المستقلين
مسؤولية الفاحصني املستقلني هي معايرة العدادات وتأييد كميات النفط اليت مت حتميلها عرب املوانئ .يف حال وجود اي تعارض بني قراءة
عداد احملطة وامليناء ،يقوم الفاحص املستقل بقياس كميات النفط احململة على طريقة القياس الكمي.
ويتضمن اجلدول ادناه تفاصيل قياس العدادات املوجودة يف حمطات النفط اجلنوبية:
الموقع

نوع العداد

تكرار المعايرة

محطة
البصرة

Daniel
Turbine
Meters
)(US/UK

بعد كل عملية تحميل

محطة خور
العمية

Daniel
Turbine
Meters
)(US/UK

بعد كل عملية تحميل

عدد
العدادات

الفاحص المستقل

24
Bureau Veritas / SGS

12

أما بالنسبة اىل حمطة النفط الشمالية (ميناء جيهان) ،هي مملوكة من اجلانب الرتكي بينما كان الفاحص املستقل شركة Bureau Veritas
خالل عام .2014

 3.27مطابقة كميات الغاز الطبيعي المزودة لشركات الغاز ،تمت المطابقة بين شركة نفط الشمال ،ووزارة النفط وشركة غاز
الشمال لعام 2014

الغاز الطبيعي (م)3
الكميات/شركة غاز الشمال

الكميات /شركة نفط الشمال

الكميات /وزارة النفط

الفروقات

2,816,554,900

2,816,554,900

2,816,554,900

-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة نفط الشمال ،وزارة النفط وشركة غاز الشمال
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 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.28مطابقة كميات الغاز المعروضة لشركات الغاز ،تمت المطابقة بين شركة نفط الجنوب ،وزارة النفط وشركة غاز الجنوب لعام
2014

الغاز الطبيعي (م)3
الكميات /شركة غاز الجنوب

الكميات /شركة نفط الجنوب

الكميات /وزارة النفط

الفروقات

3,941,073,198

3,941,073,198

3,941,073,198

-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من بني شركة نفط اجلنوب ،وزارة النفط وشركة غاز اجلنوب

 3.29مطابقة كميات الغاز المزودة لمديرية توليد الكهرباء ،تمت المطابقة بين وزارة الكهرباء وشركة خطوط االنابيب النفطية لعام
2014

64

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

الغاز الطبيعي (مرت مكعب)

1,807,417,424

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

الغاز الطبيعي (مرت مكعب)

579,615,432

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

الغاز الطبيعي (مرت مكعب)

689,621,433

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(البصرة)

1,807,417,424

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(الفرات الوسط)
579,615,432
الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(منطقة الوسط)
689,621,433

الفروقات
-

الفروقات
-

الفروقات
-

 .3مطابقة البيانات الواردة (يتبع)
 3.29مطابقة كميات الغاز المزودة إلى مديرية توليد الكهرباء ،تمت المطابقة بين وزارة الكهرباء وشركة خطوط االنابيب النفطية
لعام 2014

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

الغاز الطبيعي (مرت مكعب)

555,000

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

الغاز الطبيعي (مرت مكعب)

1,674,774,634

نوع المنتج

الكميات /شركة خطوط االنابيب

الغاز الطبيعي (مرت مكعب)

69,960,691

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(صالح الدين)
555,000

الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(المنطقة الشمالية)
1,674,774,634
الكميات  /مديرية توليد الكهرباء
(الناصرية)
69,960,691

الفروقات
-

الفروقات
-

الفروقات
-

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من شركة خطوط االنابيب و وزارة الكهرباء

 3.30مطابقة كميات الغاز الطبيعي المزودة لوزارة الصناعة والمعادن والشركات المستهلكة للغاز الطبيعي .تمت المطابقة بين
وزارة الصناعة والمعادن وشركات الوزارة لعام .2014

الغاز الطبيعي (مليون متر مكعب)
اسم الشركة

الكميات /وزارة النفط

1

الشركة العامة لألمسدة – منطقة اجلنوب

231,588,000

231,588,000

2

الشركة العامة لألمسدة – منطقة الشمال

8,362,000

8,362,000

8,362,000

3

الشركة العامة لصناعة البرتوكيماويات

29,168,000

29,168,000

29,168,000

الرقم

املصدر:البيانات املبينة يف اجلدول اعاله مت االفصاح عنها من قبل كل من وزارة النفط،
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الكميات /وزارة الصناعة
والمعادن

وزارة الصناعة واملعادن وشركات الوزارة

الكميات /الشركات

الفروقات

231,588,000

-

المزيد من الشفافية

4
66

 .4المزيد من الشفافية
حصلنا من وزارة النفط – الدائرة الفنية – على تدفقات النفط اخلام املطابقة لكل من شركات التنقيب واإلنتاج الوطنية ،وجدول واحد لتدفق
النفط اخلام جلميع شركات التنقيب واإلنتاج الوطنية.
إن إدراج هذه التدفقات قد يعيزز فهم عامة القراء للجوانب الرئيسية لتدفق النفط اخلام.
 4.1تدفق النفط الخام لشركة نفط الشمال (بالبرميل)  -مدوراً
استخدام النفط الخام
الرصيد
النهائي **

االستخدام الكلي

مبيعات
الصادرات

الفاقد

17,161,751

5,964,980

282,190

16,751,687

8,197,583

200,000

761,203

أخرى *

المزود
لشركة نفط
الوسط

فائض المصافي
المستلم والبنزين

النفط الخام
المنتج

الرصيد
االفتتاحي *

327,138

10,481,443

21,637,031

-

2,943,590

345,840

8,008,264

15,641,883

-

2,024,187

143

277,000

547,517

9,378,416

12,661,878

-

1,964,230

10,697,648

-

95,567

1,784,838

335,899

7,761,253

10,241,408

-

1,799,809

8,406,896

8,444,524

-

300

1,074,437

215,952

7,153,835

9,516,182

-

1,056,611

8,459,571

ايار

6,291,051

-

60,320

2,958,962

140,546

3,131,223

5,649,164

-

816,084

4,833,080

حزيران

6,004,055

-

15,242

5,091,391

-

897,422

5,535,075

-

614,991

4,920,084

تموز

5,190,656

-

51,922

4,233,223

-

905,511

5,412,870

38,042

698,728

4,652,100

-

700

4,668,039

-

885,535

5,138,160

-

631,779

4,506,381

30

4,531,892

-

913,556

5,273,707

-

565,781

4,707,926

-

195

4,074,820

-

880,610

4,846,915

-

291,589

4,555,326

-

20

3,701,897

-

914,204

4,954,340

-

292,029

4,662,311

706,629

32,502,499

51,311,272

106,508,613

38,042

13,699,408

89,623,260

5,554,274
6,319,195
4,955,625
4,277,838

4,616,121

4,277,838

102,230,775

873,717

15,797,483

-

* الكميات املبلغ عنها يف أبريل وآب  2014هي كميات عائدة من خطوط األنابيب
** كميات أخرى تشمل كميات معاد حقنها

1,912,892

3,089,200

كانون
الثاني

13,617,696

9,977,557

106,000

المصافي

اجمالي النفط
الخام المتوفر

النفط الخام
المستلم من
اقليم
كردستان

15,604,241

10,964,279
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اجمالي النفط الخام المتوفر
البنود /
الشهر

شباط
اذار
34,703

24,000

نيسان

اب
ايلول
تشرين
االول
تشرين
الثاني
كانون
االول

3,147,903

المجموع

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
 4.2تدفق النفط الخام لشركة نفط الوسط (بالبرميل)  -مدوراً
استخدام النفط الخام
الرصيد
النهائي

اجمالي النفط الخام المتوفر

االستخدام الكلي
أخرى **

الفاقد

محطات الكهرباء

الضخ من حقل
بدرة إلى نفط
الجنوب

المصافي

معبر الطوبة

النفط الخام المنتج

الرصيد
االفتتاحي

-

4,345,447

9

1,480

1,804,849

98,396

-

2,440,713

4,545,650

327,138

4,038,500

180,012

كانون
الثاني

-

4,064,066

-

2,629

1,604,511

85,765

-

2,371,161

4,047,868

345,840

3,702,028

-

شباط

-

5,120,876

300

8,612

1,539,485

77,455

-

3,495,024

5,130,948

547,517

4,583,431

-

اذار

-

4,702,370

955

)(7,344

1,861,196

65,837

-

2,781,726

4,723,883

335,899

4,387,984

-

نيسان

-

4,728,721

1,100

-

1,946,753

67,682

-

2,713,186

4,725,873

215,952

4,509,921

-

ايار

-

4,410,530

-

9,155

1,802,153

78,287

-

2,520,935

4,399,641

140,546

4,259,095

-

حزيران

-

4,489,978

350

)(8,369

1,917,546

34,144

-

2,546,307

4,839,601

381,568

4,458,033

-

تموز

-

5,144,719

150

34

1,875,824

82,633

283,239

2,902,839

5,020,182

72,855

4,947,327

-

اب

-

5,100,606

400

51,494

1,929,804

67,977

440,072

2,610,859

5,052,225

138,273

4,913,952

-

-

5,140,584

525

3,653

1,620,633

68,345

470,369

2,977,059

5,335,472

181,652

5,153,820

-

-

4,872,448

1,000

1,497

1,315,703

52,509

454,860

3,046,879

4,984,243

98,278

4,885,965

-

586,923

5,376,851

292

)(2,482

1,894,004

79,799

493,067

2,912,171

5,278,533

271,326

5,007,207

-

ايلول
تشرين
االول
تشرين
الثاني
كانون
االول

586,923

57,497,196

5,081

60,359

21,112,461

858,829

2,141,607

33,318,859

58,084,119

3,056,844

54,847,263

180,012

المجموع

* الكميات املستلمة من متوز  2014حىت كانون األول عام  2014متثل الكميات املستلمة من خط األنابيب االسرتاتيجي (الدورة  -واسط بغداد)
** تشمل الكميات األخرى البعض من الفروقات يف أحواض النفط وتشمل أيضا الكميات املستهلكة من قبل شركة غازبروم يف حقلها املشغل
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اجمالي النفط الخام
المتوفر

الكميات المستلمة
من نفط الشمال *

البنود /
الشهر

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)

 4.3تدفق النفط الخام لشركة نفط ميسان (بالبرميل)  -مدوراً
استخدام النفط الخام
الرصيد النهائي
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االستخدام الكلي

معبر زبير 1

محطات
الكهرباء

اجمالي النفط الخام المتوفر
مصفاة ميسان

اجمالي النفط
الخام المتوفر

فائض مصفاة
ميسان المستلم
112,901

النفط الخام المنتج

-

5,780,763

4,650,784

588,703

541,276

6,092,106

-

6,799,022

5,770,440

517,844

510,738

6,784,926

91,875

-

7,678,025

6,446,370

479,942

751,713

7,614,102

282,525

-

7,230,436

6,176,591

465,145

588,700

7,314,570

218,168

-

7,566,679

6,386,351

457,944

722,384

7,448,183

207,104

-

7,348,485

5,974,970

573,434

800,081

7,347,716

340,637

-

7,346,402

6,073,440

631,434

641,528

7,374,223

267,537

)(1,681,283

6,375,300

5,070,178

607,943

697,179

8,105,053

268,971

-

9,389,422

8,303,447

538,083

547,892

9,361,983

142,911

-

10,038,666

8,840,544

378,465

819,657

10,052,401

-

9,239,861

8,286,618

332,055

621,188

9,386,060

263,040

2,107,709

10,108,445

9,016,628

415,272

676,545

10,127,892

337,411

9,790,481

426,426

94,901,506

80,996,361

5,986,264

7,918,881

97,009,215

2,912,387

93,760,086

379,307

البنود  /الشهر

الرصيد
االفتتاحي

5,642,463

336,742

كانون الثاني

6,693,051

-

شباط

7,331,577

-

اذار

7,096,402

-

نيسان

7,241,079

-

ايار

7,007,079

-

حزيران

7,106,686

-

تموز

7,836,082

-

اب

9,219,072

-

ايلول

9,673,094

-

تشرين االول

9,123,020

-

تشرين الثاني

-

كانون االول

336,742

المجموع

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)

 4.4تدفق النفط الخام لشركة نفط الجنوب (بالبرميل)  -مدوراً
استخدام النفط الخام
الرصيد النهائي

االستخدام الكلي

اجمالي النفط الخام المتوفر
اجمالي النفط الخام
المتوفر

الكميات
المستلمة من نفط
ميسان *

فائض مصافي
البصرة المستلم

النفط الخام المنتج

الرصيد
االفتتاحي

8,354,952

124,894,675

2,440,713

5,239,487

2,038,729

62,993,138

52,182,608

كانون
الثاني

7,229,481

81,375,383

2,371,161

6,288,284

71,460,371

-

شباط

1,692,739

8,177,166

85,198,729

3,495,024

6,926,312

1,643,900

73,133,493

-

اذار

1,576,484

8,818,103

83,719,877

2,781,726

6,641,736

2,255,508

72,040,907

-

نيسان

80,035,780

2,294,247

10,657,201

90,730,158

2,713,186

6,844,295

2,898,154

78,274,523

-

ايار

72,786,208

2,453,033

10,989,549

89,123,618

2,520,935

6,548,404

2,832,224

77,222,055

-

حزيران

75,710,465

2,494,048

10,751,015

88,309,530

2,546,307

6,704,874

2,090,619

76,967,730

-

تموز

73,638,608

2,828,599

10,478,531

87,137,107

2,902,839

5,678,121

2,306,786

76,249,361

-

اب

-

76,249,781

2,874,430

11,443,436

91,375,315

3,050,931

8,841,530

2,168,503

77,314,351

-

-

90,680,430

-

75,986,895

2,802,475

11,891,060

89,988,474

3,447,428

9,219,009

2,191,180

75,130,857

-

-

86,614,688

-

73,905,882

2,070,384

10,638,422

86,060,076

3,501,739

8,618,673

2,243,894

71,695,770

-

-

85,561,998

2,807,922

10,424,333

99,352,671

3,405,238

9,431,900

1,944,954

84,570,579

-

ايلول
تشرين
االول
تشرين
الثاني
كانون
االول

895,998,305

28,497,989

119,853,249

1,097,265,613

35,177,227

86,982,625

25,870,018

897,053,135

52,182,608

المجموع

أخرى **

-

73,817,405
79,666,969

-

85,600,267

-

84,085,307

-

92,992,794
86,228,790

-

88,955,528

-

87,327,302

-

90,567,647

51,934,233

98,794,253
1,045,331,380

مبيعات
الصادرات

-

63,100,296

5,604

70,190,413

589,103
5,566
381,564

981,837

75,141,259
73,690,720

محطات
الكهرباء
2,362,157
2,241,471

المصافي

الكميات
المستلمة من
نفط الجنوب

1,255,567

* الكميات املستلمة من شركة نفط ميسان تضم الكميات املوردة حملطات توليد الطاقة
** تشمل الكميات األخرى املوجودة يف خطوط األنابيب ،وفروقات يف الكميات املقدمة خليزانات النفط احملولة إىل حمطة القدس الطاقة .وتشمل أيضا الكميات املوردة إىل حمطة كهرباء القدس (شرق بغداد) خالل شهر آب 2014
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البنود /
الشهر

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)

 4.5تدفق النفط الخام في كافة شركات التنقيب واإلنتاج الوطنية (شركة نفط الشمال ،وشركة نفط الوسط ،وشركة نفط ميسان،

وشركة نفط الجنوب) (بالبرميل)  -مدوراً

النفط الخاماستخدام
الرصيد النهائي

71

االستخدام الكلي

مبيعات
الصادرات

الفاقد

-

93,098,028

69,065,276

282,199

107,480

أخرى

اجمالي النفط الخام المتوفر
اجمالي النفط الخام
المتوفر

النفط الخام
المستلم من
اقليم
كردستان

فائض المصافي
المستلم والبنزين

4,167,006

19,476,067

149,162,124

-

5,095,220

88,278,342

محطات الكهرباء

المصافي

الرصيد
االفتتاحي

النفط الخام المنتج

55,788,562

البنود /
الشهر

كانون
الثاني

-

98,276,459

78,387,996

200,000

8,233

3,845,982

15,834,248

98,844,775

-

3,371,629

95,473,146

-

شباط

-

98,394,594

75,902,462

443

874,715

3,232,224

18,384,750

99,636,804

-

3,890,655

95,746,149

-

اذار

-

96,236,309

73,690,720

96,522

1,777,494

3,437,680

17,233,893

96,205,674

-

4,273,485

91,932,189

-

نيسان

-

103,959,285

80,035,780

1,400

1,080,003

4,241,000

18,601,102

102,646,963

-

4,161,869

98,485,094

-

ايار

-

95,068,971

72,786,208

60,320

2,968,117

4,255,186

14,999,140

97,310,254

-

3,988,945

93,321,309

-

حزيران

-

92,453,041

75,710,465

15,242

)(8,369

4,411,594

12,324,109

96,425,680

-

2,973,147

93,452,533

-

تموز

-

90,940,405

73,638,608

51,922

381,598

4,704,423

12,163,854

96,997,397

38,042

3,274,485

93,684,870

-

اب

-

94,051,049

76,249,781

700

51,494

4,804,234

12,944,840

98,896,949

-

2,943,193

95,953,756

-

-

99,512,438

76,860,612

555

4,535,545

4,423,108

13,692,618

97,801,965

-

3,136,268

94,665,697

-

-

93,562,210

73,905,882

1,195

4,076,317

3,386,087

12,192,729

93,058,604

-

2,798,523

90,260,081

-

71,980,840

106,058,532

85,561,998

312

3,699,415

4,701,926

12,094,881

106,604,972

-

2,574,394

104,030,578

-

ايلول
تشرين
االول
تشرين
الثاني
كانون
االول

71,980,840

1,161,611,321

911,795,788

710,810

19,552,042

49,610,450

179,942,231

1,233,592,161

38,042

42,481,813

1,135,283,744

55,788,562

المجموع

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)

 4.6أثر مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في اثراء الحوار المجتمعي حول آليات بيع وتسعير النفط الخام العراقي وتحديات

االفصاح

استجابة سومو لمتطلبات مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في العراق
 التحدي األول كان قبول الكشف عن بيانات التصدير.
 أدرجت سومو بند التيزام يف عقودها املعيارية مبتطلبات مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية.
 أغلب مشرتي النفط هم شركات دولية تدعم مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية.
 أعضاء من شركة سومو وأعضاء من املبادرة الوطنية للشفافية يتابعون عن كثب أي تأخري يف تسليم البيانات املطلوبة.
التزام العراق بمبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية
 اهلدف الرئيسي وراء االنضمام إىل املبادرة يف  2008هو إدارة موارد العراق حبكمة.
 يف  12كانون األول  ،2012مت إعالن العراق كدولة ممتثلة ملتطلبات مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية.
 شكل العراق منوذجا حيتذى به من خالل إصدارها تقارير سنوية بدءا من  2009وتفصح عن صادرات النفط اخلام واإليرادات املتأتية
نتيجة ذلك ،ومطابقة هذه البيانات بالبيانات اليت أفصح عنها مشرتو النفط.
 مت إصدار مخسة تقارير ( )2013-2009اشتملت على مطابقة البيانات اليت أفصحت عنها شركات االستخراج واإلنتاج الوطنية
األربعة.
 منذ تقرير  ، 2012أصبحت التقارير تشتمل على بيانات متعلقة بالكميات املرفوعة من ميزودي اخلدمات مقابل مستحقاته.
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 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
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 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
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 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
 4.7استراتيجية سومو التسويقية

الرؤية االستراتيجية

االرتقاء مبعايري أداء التسويق والوصول إىل موقع ريادي عامليا ،واملسامهة بفعالية يف دعم االقتصاد العاملي والعراقي من خالل تطوير معايري
ومبادئ وآليات حتقق أقصى درجة من رضا العمالء ،والعمل يف الوقت ذاته على احلفاظ على موقع النفط اخلام العراقي يف السوق ،وزيادة
حصة العراق السوقية وإيراداته من خالل الكفاءة واجلودة وتبين اسرتاتيجيات تسويق متنوعة.
حنن على ثقة بأننا قادرون على إحداث التغيري يف جمال االستثمار وتوفري الدعم االقتصادي ،وبناء شراكات حقيقية مع املنتجني واملستهلكني
لتحقيق التكامل يف جمال تسويق النفط والغاز.
الرسالة االستراتيجية
بذل مجيع اجلهود لنصل إىل مصاف أفضل الشركات يف العامل يف جمال تسويق مصادر الطاقة األحفورية (النفط ،الغاز ،واملنتجات النفطية
األخرى) عن طريق جعل هذه املوارد متاحة للمستهلكني يف أي وقت ومكان لتحقيق أكرب عائدات ممكن للدولة والقيمة املضافة لدعم تنمية
االقتصاد الوطين.
األهداف االستراتيجية
هندف إىل تسويق مجيع الكميات املتوفرة من النفط اخلام والغاز للتصدير مقابل عائدات مرتفعة ،وتبين اسرتاتيجيات تنويع األسواق مع الرتكييز
يف كل سوق على أكثر اجملاالت الواعدة فيه وذلك عن طريق بناء شركة ذات خربة تسويقية كبرية وتنافسية على الصعيد الدويل.
 4.8آليات بيع النفط الخام العراقي (معايير التخصيص)

آليات البيع

تبيع سومو النفط العراقي اخلام على أساس مطروح يف ميناء التحميل على النحو التايل:
 .1عقود بيع طويلة األمد
 دعوة مباشرة للشركات املتعاقدة طلبات شراء للشركات اجلديدة (استالم ،دراسة وحتليل) .2عقود السداد
 -تسديد مستحقات مقاويل اخلدمات اىل الشركات املستثمرة ضمن جوالت الرتاخيص.

األساس المعتمد في التخصيص

هناك عدد أسس يتم أخذها بعني االعتبار عند ختصيص كميات التعاقد للشركات املؤهلة (اليت مت التعاقد معها سابقا واجلديدة) على النحو
التايل:
 تسويق مجيع الكميات املتاحة من النفط اخلام العراقي يف األسواق العاملية باستخدام أساليب التسعري الدولية. إعطاء األولوية لتخصيص الكميات إىل الشركات اليت لديها سعة تصفية عالية. توسيع نطاق انتشار النفط اخلام العراقي يف األسواق العاملية الرئيسية. إعطاء األولوية للسوق اآلسيوي لكونه سوق واعد.75

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
معايير التخصيص
هناك عدة معايري معتمدة لتخصيص الكميات املتعاقد عليها إىل الشركات املؤهلة وهي على النحو التايل:
 .1املعيار األول – شركات نفط عاملية رصينة :تشتمل على شركات نفط عاملية معروفة (كبرية ،ومتوسطة احلجم) ،وشركات مستقلة
وحكومية قوية لديها سعة تصفية وشبكات توزيع يف الكثري من الدول.
 .2املعيار الثاين – شركات التصفية :تشتمل على شركات متخصصة يف جمال التصفية وتوزيع املنتجات النفطية.
 .3املعيار الثالث – الشركات املخولة :الشركات املصنفة كميزود رئيسي لشركات التصفية يف بلدها كاليابان.
 4.9معايير التسعير
عوامل تسعير النفط الخام العراقي

76

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
معادلة تسعير برميل التصدير
يتم تسعري برميل النفط اخلام املصدر وفقا للمعادلة التالية:
السعر النهائي (دوالر  /برميل) =
سعر نفط االشارة املعتمد حسب وجهة الشحنة (لشهر قبول التحميل)
+
الفرق السعري الذي حيدد شهريا (السعر الرمسي املعلن )OSP
+
الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية ()API
+
أجور النقل
السعر الرسمي المعلن
تعتمد آلية األسعار الرمسية املعلنة ( )OSPكأساس لتسعري النفط اخلام العراقي لغرض حتقيق مايلي:
 -1توحيد األسعار جلميع املشرتين لكل سوق من األسواق
 -2الشفافية يف التعامل مع العمالء
 -3جتنب الدخول يف مفاوضات
 -4اعتماد نفط االشارة يف السوق املعين  Marker Crudeوالذي يتحدد سعره يف سوق التداول  ،ICE ،Nymexو
 DMEعلى أساس التغري يف اجتاهات العرض والطلب يف كل سوق.
معايير حساب الفروقات السعرية وفق آلية سعر البيع المعلن OSP
 .1املؤشرات العامة
 )aاملؤشرات االقتصادية والعوامل املؤثرة يف سوق النفط
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 .4المزيد من الشفافية (يتبع)

)b
)c
-

)d
-
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العرض والطلب العاملي على النفط اخلام
تتم دراسة الطلب على النفط اخلام على أساس شهري لألسواق الرئيسية الثالث بشكل عام ،وتوجهات الطلب للخام اخلفيف أو
احلامضي خصوصاُ .مبا أن السعر والطلب عامالن أساسيان يؤثران على سعر الربميل يف ظل استقرار العوامل األخرى.
مبا أن سياسة تصدير النفط اخلام العراقي هي للشركات اليت متتلك أنظمة تصفية كبرية ،فمن الضروري دراسة وحتليل التغريات يف
الطلب على منتجات النفط (خفيف ،متوسط ،وثقيل) لعكس التغريات على الطلب على النفط اخلام املنتج.
إنتاج الدول األعضاء يف منظمة أوبك
بناء على نسبة النفط اخلام املصدر من قبل الدول األعضاء يف أوبك (جيزء كبري من سوق النفط العاملي) ،متت دراسة توجهات املنظمة
فيما يتعلق مبعدالت إنتاج وتصدير الدول األعضاء ودورهم يف احلفاظ على توازن سوق النفط للحفاظ على القيمة السوقية للنفط
اخلام حول العامل.
املخيزون االسرتاتيجي والتجاري للنفط
التغري يف خميزون النفط العاملي ،خصوصاُ يف الدول الصناعية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDوباقي دول العامل
تؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط اخلام واملنتجات النفطية ،والذي بدوره ينعكس على مستويات األسعار للمعدالت املتوقعة.

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
 )eسوق الشحن:

 كما هو مبني يف أسواق ناقالت النفط اخلام لتوجهات الطلب على النفط اخلام من سوق إىل آخر واألثر الالحق سلبا أو إجيابا علىحجم النفط املشرتى وأثر ذلك على مستويات األسعار ،واليت تتيح إمكانية التنبؤ بتوجهات األسعار يف على املدى القريب.
 .2معايري االحتساب
 )aحركة مؤشر أسعار النفط يف كل سوق (آسيا ،أوروبا ،والواليات املتحدة)
 )bالعوامل الداعمة وغري الداعمة
 )cمعادالت التسعري حلساب الفروقات النوعية.
 .3اعتبارات تسويقية
 )aاملتغريات األخرية يف سوق النفط
 )bتنافسية النفط اخلام العراقي يف السوق العاملي

تحليل الفروقات
.1

.2

.3

.4

.5
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دراسة وحتليل الفرق بني مؤشر سعر النفط وسعر منتجات زيت الوقود الذي حيتوي على كميات عالية من الكربيت:
 دراسة وحتليل الفرق السعري بني سعر نفط خام ديب وأسعار صفقات منتجات زيت الوقود الذي حيتوي على كميات عالية منالكربيت يف سوق سنغافورة املايل للتداوالت املستقبلية واحلالية ،حيث يعكس هذا املؤشر مقدار التحسن أو الرتاجع يف الطلب على
النفط اخلام املتوسطة احلامضة.
اهليكلية التسعريية اآلجلة ملؤشر نفط ديب:
 دراسة وحتليل هيكلية أسعار صفقات نفط ديب اآلجلة املتداولة يف سوق سنغافورة املايل واهلدف من هذه الدراسة هو حتليلطبيعة الفروقات والطلب على النفط على طول الفرتة ما بني شهر التسعري ،وشهر التحميل ،ووصول الناقلة إىل سوق املستهلك
للحفاظ على القيمة االقتصادية للنفط بالنسبة للبائع واملشرتي.
دراسة وحتليل عائدات تصفية النفط اخلام العراقي ومقارنتها بأنواع نفط مشاهبة:
 بناء على برنامج ( Spiral Csiالذي يعترب من أكثر الربامج شائعة االستخدام يف جمال العائدات االقتصادية لعمليات تصفيةالنفط) .تتم دراسة العائدات املتحققة من النفط اخلام العراقي وحتليلها مقارنة باإليرادات الناجتة عن نفط مشابه يف السوق ،وهذا
يعكس الرحبية أو اخلسارة املتحققة لكال النوعني من النفط (النفط العراقي والنفط املشابه له)
اعتبارات تسويقية:
 على الرغم من االعتماد على املعادالت السابقة للفروقات النوعية بني اخلام العراقي والنفط التأشريي املعتمد يف حساب السعرالنهائي للربميل ،هناك متغريات اقتصادية ،وتقنية ،وجيوسياسية عديدة وهي بطبيعتها عوامل وصفية وليست كمية يتم أخذها بعني
االعتبار بناء على اخلربة ،واملهارات اليت يتمتع هبا خبري التسويق ومدى اطالعه على سوق النفط.
دراسة وحتليل تنافسية النفط اخلام العراقي:
دراسة وحتليل تنافسية قائمة األسعار الرمسية للنفط اخلام العراقي مقارنة بأسعار النفط اخلام املعلنة يف دول اخلليج مثل السعودية،
والكويت ،وإيران.

 .4المزيد من الشفافية (يتبع)
عوامل تسهم في انخفاض مؤشرات أسعار النفط في السوق األمريكي ()ASCI
 ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو
 االخنفاض املستمر يف إمدادات النفط اخلام وخصوصاُ يف الواليات املتحدة.
 ارتفاع خميزون النفط اخلام األمريكي بشكل عام مبقدار  7.5مليون برميل

 زيادة يف خميزون النفط اخلام األمريكي يف اخليزانات مبقدار  400مليون برميل لتصل إىل  63.4مليون برميل.
 االستئناف الوشيك لصادرات النفط اإليرانية إىل السوق ورفع احلمل األول بواسطة  BPخالل منتصف نيسان .2016
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 .5صناعة التعدين في العراق

هذا اجليزء معد من قبل وزارة الصناعة و املعادن العراقية .مل يكن هنالك حتديث كبري على هذه الدراسة خالل عام  ،2014نظرا للتحديات
االمنية يف مناطق حقول استخراج املعادن ،وضعف يف النشاط االستخراجي بسبب عدم توفر خطط واضحة للنهوض بواقع التعدين
 5.1صناعة التعدين في العراق

إضافة إىل موارد النفط والغاز ،ميتلك العراق أيضا موارد معدنية كبرية ومن أكرب االحيتاطيات على مستوى العامل ملادة الكربيت والفوسفات.
وحىت وقت قريب ،مل يكن اجملتمع املدين العراقي على اطالع أو قادرا على اخلوض يف نقاشات حول املواضيع املتعلقة بإنتاج النفط والغاز
واملعادن ،ومل يكن املواطنون العراقيون قادرين على رسم سياسات اإلنتاج واالتسخري والتسويق فيما يتعلق باملوارد املعدنية يف العراق لعدم توفر
املعلومات عن القطاع الطالع العامة ،ومل يكن باب مشاركة القطاع اخلاص يف اإلستثمار يف هذه القطاعات مفتوحا للمواطنني العراقيني.
وبعد عام  2003بات من الضروري إعداد هذه السياسات لتنظيم استثمار هذه املوارد بطريقة تضمن الشفافية وبالتايل جتذب االستثمارات
اليت ميكن أن تطور هذه الصناعة عن طريق حتسني صورة العراق كشريك جتاري ميكن االعتماد عليه ووجهة آمنة لالستثمارات األجنبية
املباشرة .مت تيزويدونا باملعلومات التالية من قبل وزارة الصناعة واملعادن.
 5.2الرؤية
سيكون للعراق دور اقليميا منافسا يف صناعة التعدين وجيعل منه قاعدة أساسية للنمو الصناعي وسد حاجة السوق احمللية مبسؤولية وإجياد
فرص عمل واسعة للعراقيني وتطوير البىن التحتية واالجتماعية يف مناطق نائية من العراق مبا يسهم يف التنمية املستدامة للبلد.
 5.3االحتياطات المق ّدرة

ق ددرت وزارة الصناعة واملعادن العراقية احتياطي الفوسفات املؤكد يف الدولة حبوايل  9,529,090,000طن مرتي ،مما يضع العراق ضمن
قائمة أعلى عشر دول يف احتياطيات الفوسفات يف العامل .1وقد وصف تقرير صادر يف  2014حول احتياطي الفوسفات العاملي بأن
2
الفوسفات هو "أساس اليزراعة احلديثة" .وأشار إىل التقلبات يف أسعار الفوسفات حيث ارتفع بنسبة  %900يف .2008
ووفقا للمسح اجليولوجي األمريكي يبلغ احتياطي حجر الكلس يف العراق أكثر من  4.2طن ،بينما تقدره وزارة الصناعة واملعادن بـ  8طن.
ويعترب هذا املورد هاما للبلد الذي أفادت التنبؤات يف بداية  2014أن استهالكه لإلمسنت سيبلغ  21مليون طن يف السنة ،ومن املتوقع أن
3
ترتفع تنبؤات اإلنتاج واالستهالك بتسارع كبري حبلول .2020

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2015-phosp.pdf

1

2https://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/global-availability-of-phosphorus-and-its-implications-for-global-food-supply-an-

economic-overview/KWP%201897.pdf
http://www.worldcement.com/africa-middle-east/02072014/Cement_global_viewpoint_Middle_East_426/
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أما بالنسبة لطني الكاؤولني والذي يتواجد بشكل رئيسي يف األنبار ،تفيد تقديرات وزارة الصناعة واملعادن بأن احتياطي هذه املادة يبلغ 1.2
طن على الرغم من أن عمليات التعدين يف األنبار توقفت بشكل كبري يف أواخر  2013و 2014بسبب داعش كما هو احلال يف الكثري
من مواقع التعدين واملناجم العراقية املبينة يف هذا الفصل.
إضافة إىل االحتياطيات الكبرية من حجر الكلس والفوسفات ،متتلك العراق احتياطيات من الكربيت تقارب  600طن ،على الرغم من أن
هذه االحتياطيات متواجدة يف حمافظة نينوى اليت حتتلها داعش منذ  .42014ولدى العراق أيضا احتياطيات ملعادن أخرى ولكن ليس هناك
إحصائيات حول إنتاجيتها من قبل وزارة الصناعة واملعادن كالدولومايت ،واجليبسوم ،والغلوبريات ،وأطيان مونتوموريلونايت ،و البورسلينايت.
وال ييزال تقييم احتياطيات النحاس ،والرصاص ،والرخام واليزنك قيد التنفيذ يف العراق.

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2012/myb3-2012-iz.pdf
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 .5صناعة التعدين في العراق (يتبع)
 5.4االحتياطات المقدرة للمعادن بحسب وزارة الصناعة والمعادة
خامات المعادن
الكربيت
الفوسفات
رمل السيليكا
الكاؤولني
البنتونايت

االحتياطي المسجل
900
(مليون طن)
9500

حجر الكلس

صناعة االمسدة الفوسفاتية والتصدير كخام
صناعة االمسدة الفوسفاتية

(مليون طن)
400

صناعة اليزجاج والسرياميك واحلراريات

(مليون طن)
1150

صناعة السرياميك واحلراريات

(مليون طن)
350 - 385
(مليون طن)

احلديد

االنتاج واالستعماالت

80

صناعة النفط
صناعة االمسنت

(مليون طن)
9500

صناعة االمسنت وحجر البناء

(مليون طن)
ملح الغلوبريات

35

انتاج كربيتات الصوديوم

(مليون طن)
البوكسايت
الطني الفلنيت

1.2

صناعة احلراريات

(مليون طن)
9

صناعة احلراريات واالمسنت االبيض

(مليون طن)
رمل الفلسبار

3.2

صناعة السرياميك

(مليون طن)
امللح
اجلبسم
اطيان االتابلغايت

43

الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية واحلفر

(مليون طن)
195

انتاج مواد البناء

(مليون طن)
0.5

اطيان حفر

(مليون طن)
البورسلينايت
الدولومايت
املعادن الفليزية

1.4
)(million ton
675

انتاج املغنوسيا ومادة البناء

(مليون طن)
2.7
(مليون طن)

اطيان حديثة

مادة ترشيح

685

ال يوجد
صناعة الطابوق واالمسنت

(مرت مكعب)
احلصى والرمل

84

1630
(مرت مكعب)

مواد اولية للبناء

 .5صناعة التعدين في العراق (يتبع)
 5.5الطاقات االستخراجية المستهدفة

السنة

الخامات المعدنية
الفوسفات
(مليون طن)
الكربيت احلر
(مليون طن)
حجر الكلس
(مليون طن)
رمل السيليكا
(مليون طن)
الكاؤولني
(مليون طن)
البنتونايت
(مليون طن)
امللح
(مليون طن)
اجلبسم
(مليون طن)
احلديد
(مليون طن)
اطيان الطابوق
(مليون مرت مكعب)
احلصى والرمال
(مليون مرت مكعب)
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االستخدامات

2017

2022

2030

5

13

25

األمسدة الفوسفاتية

2

4

10

الصناعات الكيميائية

20

30

50

صناعة االمسنت

0.5

1

3

الصناعات السيليكونية واليزجاج والسرياميك

0.2

0.5

3

انتاج االلومينا والسرياميك

0.1

0.3

0.8

اطيان حفر االبار النفطية ودق الركائيز

0.3

0.8

3

الصناعات البرتوكيميائية والكيميائية والغذائية والنسيجية واحلفر

0.5

1

3

مواد بناء

0.1

0.3

0.5

صناعة االمسنت

10

20

50

مواد البناء

50

100

200

مواد البناء

 .5صناعة التعدين في العراق (يتبع)
 5.6بيانات اإلنتاج واالستهالك في  2014بحسب وزارة الصناعة والمعادن
قدمت وزارة الصناعة واملعادن جدوال يبني انتاج واستهالك  16نوع من املعادن يف  2014بالطن ،ولكن من بينها  6معادن كان حجم
اإلنتاج واالستهالك فيها  0طن ،وهي غري مدرجة يف هذا الفصل ،ولكنها ذكرت يف القائمة وهي :احلديد من خميزون جبد العابد ،والكاؤولني
من وادي السويف ،والكاؤولني امللون ،والبوكسيت ،والطني الفلينيت ،ورمل الفلسبار .وفيما يلي إحصائيات وزارة الصناعة واملعادن حول
املعادن املنتجة واملستهلكة يف 2014
2014
المادة

رقم

اإلنتاج

االستهالك الداخلي  /المبيعات

(طن)

(طن)

200,148

162,418
1,900
6,464

1

امللح الصناعي  /السماوة

2

امللح اخلام  /البصرة

0

3

احلديد (احلسينيات ،األنبار)

0

4

الكاؤولني

0

325

5

رمل السيليكا (اليزجاج والسرياميك)

89

89

6

رمال السليكا للسمنت األبيض

2,983

2,983

7

رمال السليكا للسمنت األسود

60

60

8

بنتونايت

256

266

9

الرمل القياسي

39

34

10

رمل املرشحات

24

24

203,599

174,563

المجموع

جتدر اإلشارة من اجلدول أعاله أن اإلنتاج كان صفر لبعض املواد خالل عام  2014على الرغم من االستهالك احمللي .وعيزت وزارة الصناعة
واملعادن ذلك إىل وجود خميزون قدمي من هذه املواد.
الملح الصناعي:
اإلنتاج 200,148 :طن
االستهالك 162,418 :طن
أفادت وزارة الصناعة واملعادن بأن فائض إنتاج امللح الصناعي بلغ  37,730ونوهت بأنه مل يتم تصدير هذه املادة .كما أن غالبية إنتاج
امللح الصناعي تأيت من حبر امللح الذي يبعد  70كيلو مرت جنوب غرب مساوة ويُعد املصدر الرئيسي للملح الصناعي يف العراق ويبلغ حجم
االحتياطي املؤكد منه  50طن مرتي.
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الملح الخام
اإلنتاج :صفر طن
االستهالك 1,900 :طن
يُستخدم امللح اخلام يف صناعة اللحوم واأللبان واجللود ،وميثل حجم االستهالك الذي أفادت به وزارة الصناعة واملعادن والبالغ  1,900طن
على األرجح امللح الصخري أو اهلاليت والذي يتواجد يف منطقة األنبار من اجليزيرة مشال هيت .كما يتواجد اهلاليت على امتداد حبرية الشاري
6
يف حمافظة صالح الدين 5األمر الذي يفسر سبب تقف اإلنتاج (الظروف األمنية)
الحديد (الحسينيات)
االستهالك 6,464 :طن
اإلنتاج :صفر طن
تشري األرقام إىل احلديد املستخرج من منجم احلسينيات الواقع قرب الرطبة ،يف األنبار قبل عام  .7 2014ويشكل حجم االستهالك والبالغ
 6,464طن احلديد املستخدم يف إنتاج السمنت كما أفادت اهليئة الوطنية لالستثمار ،8واليت تشري أيضا إىل أن " احلديد اخلام يف الصحراء
الشرقية يف حمافظة األنبار ال يتمتع جبودة عالية بسبب وجود الرمل والشوائب الطينية" .كما أن استخراج احلديد ييزداد صعوبة بسبب الظروف
األمنية يف األنبار واليت بدأت بالتدهور يف .2013
الكاؤولين
االستهالك :صفر طن
اإلنتاج 325 :طن
ترتكيز موجودات الكاؤولني يف العراق يف الصحراء الشرقية يف حمافظة األنبار وكان يتم استخراجها قبل  2014من منجم الدوخيلة الواقع مشال
الرطبة  .9وقعت هذه املنطقة حتت سيطرة داعش يف منتصف سنة  2014وكانت سيطرة احلكومة على املنطقة يف تراجع عام .2013
من املمكن استخدام الكاؤولني يف العراق يف السمنت األبيض ،والسرياميك ،واملواد احلرارية ،والعازالت الكهربائية ،ومرشحات البورسالن،
وأوعية انصهار املعادن.

5

http://www.uoanbar.edu.iq/DesertStudiesCenter//catalog/HYDROGEOCHEMICAL%20%20MODEL.pdf
Jassim, S, Goff, J (2006) The Geology of Iraq. Dolin, Prague and Moravian Museum. P.299
7 http://pubs.usgs.gov/of/2014/1240/pdf/ofr2014-1240.pdf
8 http://www.iraq-jccme.jp/pdf/seminor02.pdf
9 http://pubs.usgs.gov/of/2014/1240/pdf/ofr2014-1240.pdf
6
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الرمل:
رمل السيليكا (الزجاج ،السيراميك) اإلنتاج 89 :طن ،االستهالك  89طن
رمل السيليكا (السمنت األبيض والسيراميك) اإلنتاج 2,983 :طن ،االستهالك2,983 :
رمل السيليكا (السمنت األسود ،والسيراميك) اإلنتاج 60 :طن ،االستهالك 60 :طن.
رمل السيليكا يف العراق املستخدم لألغراض اليت بينتها وزارة الصناعة واملعادن ،يرتكيز يف األنبار .قد بلغت السعة التقديرية الستخراج السيليكا
 150,000طن يف السنة عام  ،2010ويستخدم غالبيته يف صناعة اليزجاج والسرياميك والسمنت األبيض .10ومن املمكن استخدام
السيليكا املطحونة يف استخراج السوائل عند استخراج النفط  .11وقد توقفت هذه الصناعات يف األنبار واملناطق احمليطة هبا بسبب تدهور
األوضاع األمنية يف  .2014-2013ومن جهة أخرى ،يقع مصنع زجاج الرمادي الذي استأنف اإلنتاج يف  122012يف منطقة شهدت
انتشار كبري لداعش طوال عام  ،2014وهناك أيضا مصنع زجاج قريب يف منطقة التاجي مشال بغداد واليت شهدت هي األخرى تدهورا يف
الظروف األمنية يف منتصف .13 2014
ويعترب مصنع الفلوجة للسمنت األبيض من بني املستهلكني احملليني للسمنت األبيض يف  2014وكانت تقدر طاقته اإلنتاجية بـ 140,000
طن وكان عامال قبل عام  .2014إال أن الفلوجة وقعت حتت سيطرة داعش يف حيزيران  .14 2014ومن مصانع للسمنت األخرى يف
األنبار اليت كان من املمكن أن تستفيد من استخراج الرمل هي كبيسة واليت تقع على بعد  200كلم غرب بغداد باجتاه احلدود السورية،
ومصنع امسنت القائم الذي وقع حتت سيطرة داعش يف حيزيران  ،15 2014يف حني أن هناك مناطق صناعية مثل مصنع العوارض اخلرسانية
يف أبو غريب (الذي كان لديه عقد بتيزويد  60,000عارضة خرسانية لتوسعة سكة احلديد العراقية) والذي يقع يف منطقة تشهد تواجد
كثيف لداعش منذ آذار  ،162014إال أن األوضاع األمنية بدأت باالستقرار يف هناية .2014
بينتونايت
اإلنتاج 256 :طن
االستهالك 266 :طن
يُستخدم البينتونايت يف احلفر يف الطني أو ما يعرف باحلفر السائل يف قطاع النفط .ويُستخدم أيضا يف اآلبار لتربيد وتشحيم معدات احلفر
وسد البئر ملنع تدفق السوائل يف احلفرة ،وملنع جتويف البئر.17.
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http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-iz.pdf

10

http://www.iraq-jccme.jp/pdf/seminor02.pdf

11

http://www.iraq-businessnews.com/2012/07/17/glass-factory-resumes-production-after-10-years/

12

http://www.iraq-jccme.jp/pdf/seminor02.pdf

13

http://www.almaysarahgroup.com/en/business-domain/cement-plant

14

http://www.almaysarahgroup.com/en/business-domain/cement-plant

15

http://iswresearch.blogspot.co.uk/2014/04/iraq-update-2014-15-warning.html

16

http://www.rigzone.com/training/insight.asp?insight_id=291&c_id=24
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الرمل القياسي:

اإلنتاج 39 :طن
االستهالك 34 :طن
رمل المرشحات:
اإلنتاج 24 :طن
االستهالك 24 :طن
يُستخدم الرمل القياسي يف صناعة السمنت ،بينما يستخدم رمل املرشحات يف تنقية املياه .وبالرغم من أن معامل الرمل يف األنبار تعرضت
النقطاعات يف العمل بسبب الظروف األمنية يف  ،2014إال أنه يوجد عدد من مشاغل الرمل واحلصى يف جنوب العراق بعيدا عن داعش،
وهذه املعامل هي :طفوان ،والبطني يف البصرة ،وعرار والطق يف كربالء .ويعتمد استخدام الرمل يف السمنت على مواصفات وخصائص الرمل،
كما يستخدم الرمل يف العراق يف تشييد الطرق وإنتاج طوب البناء.18
حجر الكلس
اإلنتاج 904,500 :مرت مكعب
االستهالك :غري مدرج
ميتلك العراق احتياطي حجر كلسي يرتاوح ما بني  4.2مليار و 8طن ويعترب عموما عايل اجلودة وحيتوي على نسبة كبرية من كربونات
الكالسيوم ( ) CaCO3وهذا يعين من الناحية النظرية أنه سيتم إنتاج امليزيد من السمنت لكل طن يتم استخراجه من حجر الكلس.19
وكان العراق يتوقع أن يصل إنتاج السمنت لعام  2014ما قارب  22طن مرتي  /سنويا 20على الرغم من تعرض الكثري من األنشطة
لالنقطاع كما ذكرنا سابقا بسبب هجوم داعش .ويشار إىل أن الرقم املبني عن سنة  2014هو باملرت املكعب ،يف حني أن البيانات املتوفرة
عن سنة  2013تبني أن ما يقارب  5000طن قد مت استخراجها لغايات إلنتاج السمنت.21
على الرغم من االنقطاعات ،استمر إنتاج السمنت يف جنوب العراق وإقليم كردستان طوال عام  .2014وأشارت شركة الفارج إىل أن مصنع
كربالء الذي تديره بالشراكة مع مصنع امسنت اجلنوب التابع للدولة ( 22يتبع وزارة الصناعة واملعادن) واجه انقطاعات بسيطة فقط بعد
حيزيران  ،2014على الرغم من أن انقطاع وسائل النقل واملبيعات يف كافة أحناء البلد كان أكثر خطورة .وأشارت شركة الفارج "يف العراق أن
كميات انتاج السمنت اخنفضت بواقع  %17مقارنة بسنة  ،2013وبالفعل فإن النمو القوي يف اخلمسة أشهر األوىل من السنة قابله
23
اخنفاض كبري يف الكميات اعتبارا من حيزيران بسبب تدين القدرة على نقل السمنت إىل املناطق املختلفة يف الدولة"
18

http://www.iraq-jccme.jp/pdf/seminor02.pdf
http://www.globalcement.com/magazine/articles/746-iraqi-cement-focus
20 http://www.globalcement.com/magazine/articles/746-iraqi-cement-focus
21 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-iz.pdf
22 http://www.southern-cement.com/m-karbala.htm
23http://www.lafarge.com/sites/default/files/atoms/files/04302015-publication_sustainable_development-sustainable_report_2014uk.pdf
19
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تعتمد شركة امسنت اجلنوب على عدة مصادر للمواد اخلام املستخدمة يف مصانعها ،فعلى سبيل املثال ،حتصل مصانع الكوفة والنجف على
24
املواد من "معامل احلجر يف حبر النجف حيث يقع معمل حجر الكلس.
وأشارت وزارة الصناعة واملعادن إىل أن كمية إنتاج حجر الكلس يف  2014بلغت  904,500مرت مكعب ويف  2015بلغت
 2,705,975مرت مكعب.
الفوسفات
وفقا لوزارة الصناعة واملعادن مل تكن الشركة العامة للفوسفات واململوكة للدولة تعمل يف  2014بسبب الظروف األمنية.
وتقدر احتياطات العراق من الفوسفات حبوايل  9,529,090,000طن 25ترتكيز معظمها يف األنبار يف منطقة الباليوسني عكاشات قرب
القائم مبحاذاة احلدود السورية .26وكانت مناجم فوسفات عكاشات يف هذه املنطقة مركيز صناعة األمسدة يف العراق قبل عام  ،2014إال أن
مصنع الفوسفات القريب والذي أنشئ يف الثمانينيات من القرن املاضي أصبح يعاين من قلة الصيانة وكان يعمل بطاقة إنتاجية تساوي جيزء
بسيط من طاقته السابقة اليت كانت تبلغ  3.4مليون طن /السنة قبل عام  27.2014ويوجد خميزون ملادة الفوسفات يف مناطق أخرى من
بينها عكشات يف األنبار ،ووادي احلري ،وصواب 28.يعترب أغ لب الفوسفات يف العراق من الدرجة الثانية وحيتوي على ما نسبته 21.47%
من مادة  ،P2O5إال أن بعض خميزون صواب حيتوي على  %26من مادة  P2O5ومتييز حجم االحتياطي بأنه يضاهي املستويات العاملية
29
حسب ما أفاد املسح اجليولوجي األمريكي.
وقعت منطقة القائم حتت سيطرة داعش يف حيزيران  30.2014ووفقا للحكومة العراقية ،كانت داعش وحىت كانون األول من عام 2014
تقوم بنقل الفوسفات من القائم عرب احلدود إىل األراضي السورية لتستخدمه يف صناعة املتفجرات 31 .وبالرغم من توقف إنتاج األمسدة يف
األنبار بسبب داعش ،يف هناية  ، 2015من املتوقع أن يصبح يف البصرة مصنع أمسدة بطاقة إنتاجية تصل إىل  56,000طن ،ولكنه خيتص
32
يف تصنيع األمسدة النيرتوجينية من مادة األمونيوم وليس الفوسفات.

24http://www.academia.edu/9371580/Assessment_natural_radioactivity_of_marl_as_raw_material_at_Kufa_Cement_Quarry_in_Najaf

_Governorate
25https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/unfc_egrc/unfc_ws_IAEA_CYTED_UNECE_Santiago_July2013/12_July/4_Be
nni_Iraq_PhosDepos.pdf
26 http://www.industry.gov.iq/upload/upfile/ar/94hrear.pdf
27 http://www.sulphuric-acid.com/sulphuric-acid-on-the-web/acid%20plants/State%20Company%20for%20Phosphates.htm
28https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/unfc_egrc/unfc_ws_IAEA_CYTED_UNECE_Santiago_July2013/12_July/4_Be
nni_Iraq_PhosDepos.pdf
http://www.miningweekly.com/article/middle-eastern-country-has-potential-to-be-a-top-world-phosphates-producer-2011-09-16

29

30http://www.ft.com/cms/s/d46a78f0-f932-11e3-bb9d-

00144feab7de,Authorised=false.html?siteedition=uk&_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fd46a78f0-f93211e3-bb9d00144feab7de.html%3Fsiteedition%3Duk&_i_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.uk%2F6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9&cl
assification=conditional_standard&iab=barrier-app
31 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/12/01/Iraqi-says-ISIS-transferring-phosphate-to-Syria-s-Raqqa.html
32 http://www.iraq.emb-japan.go.jp/documents/2015April4.pdf
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الكبريت
يتواجد خميزون الكربيت الرئيسي يف العراق يف القيارة قرب املوصل يف حمافظة نينوى ،وهناك خميزون أقل حجما يف كركوك .وبدأ العمل يف منجم
ومعمل املشراق للكربيت يف عام  1972وكان يتنج السماد الكربييت واحلمض الكربييت ولكنه أصبح يعاين من قلة املتابعة والصيانة بعد أن
تعرض للنهب واحلرق يف  33.2003ويف عام  ،2012قدم بنك الصادرات والواردات يف الواليات املتحدة ضمان لقرض بقيمة  35مليون
دوالر من جيه يب مورغان إلعادة تأهيل املصنع والوصول إىل طاقة إنتاجية تبلغ  500,000طن يف  34.2014ويف أيار  ،2014قامت
شركة اهلندسة األمريكية ديفكو بإرسال معدات بقيمة  35مليون دوالر إىل منجم املشراق للكربيت تشتمل على  43وحدة متنقلة و200
حيزمة من األنابيب وغريها من املعدات .ولكن مل تستمر هذه اجلهود طويال بسبب هجمات داعش يف حيزيران .2014
أهداف وزارة الصناعة واملعادن االسرتاتيجية لعام 2017
يف اجليزء الذي تولت كتابته وزارة الصناعة واملعادة من تقرير املبادرة لسنة  ،2013أدرجت الوزارة عدة أهداف قصرية وطويلة ومتوسطة املدى.
وميتد اإلطار اليزمين لألهداف قصرية املدى حىت  .2017وعلى الرغم من أن بعض األهداف حتقق تقدما إال أن البعض اآلخر واجه
صعوبات كبرية يف هناية  .2014ويتناول هذا التقرير تقييم لألهداف قصرية املدى.
حددت وزارة الصناعة واملعادن عدة حتديات يف هذا التقرير ،ومن بينها الغياب املستمر للقوانني املختصة يف استثمارات املعادن للشركات
األجنبية ،إضافة إىل غياب األمن يف املواقع اليت حتتوي على ثروات معدنية خصوصاُ الفوسفات والكربيت .كما أشارت الوزارة إىل أن "عملية
إصدار الرتاخيص معقدة وطويلة جدا"
أشارت وزارة الصناعة واملعادن إىل أنه ال يوجد إجراءات عمل منظمة للمستثمرين يف قطاع املعادن وال يوجد استثمار من جانب احلكومة من
خالل شركات استثمار جديدة وشركات االستثمار القدمية تعمل ببطء منذ عام .2003
ووفقا للوزارة ،مت رصد ( 6,000,000,000ستة مليارات) دينار عراقي كمخصصات لتطوير قطاع املعادن يف 2014
تمكين استثمارات القطاع الخاص في التعدين
املناطق اليت يتواجد ف يها خميزون من املعادن ومصانع املعاجلة يف األنبار ،ونينوى ،وصالح الدين تعرضت أنشطتها للتوقف أو مت االستيالء
عليها من قبل داعش يف  .2014ومن جهة أخرى مت تنفيذ عدة مشاريع يف جنوب العراق يف  2014وال تيزال العمليات مستمرة يف صناعة
السمنت.
ويف  30آذار  ،2014افتتحت شركة تشاينا ناشونال ملواد البناء الدولية خط إلنتاج  3300طن يوميا من الكلنكر يف املثىن بعد توقيع العقد
يف  35 .2010ويف شباط مت تشغيل طاحونة بسعة تشغيلية تبلغ  3000طن يوميا للسمنت املضاد للكربيت قرب البصرة ،وتشغلها شركة
 Lucky Cementالباكستانية ،وكان من املأمول أن يصل اإلنتاج فيها إىل  1.25مليون طن سنويا 36 .وأعلنت شركة الفارج أن
املبيعات كانت قوية يف الستة أشهر األوىل من  2014إىل أنه تأثر بسبب هجمات داعش ،وكما أشري سابقا فإن تنبؤات استهالك السمنت
يف العراق سنة  2014بلغت  21مليون طن.
33Jensen

D. Lonergan S. (2012) Assessing and Restoring Natural Resources in post conflict peacebuilding. Routledge. New York.
http://www.exim.gov/news/ex-im-approves-35-million-loan-guarantee-finance-export-us-products-and-expertise-iraq
35 http://www.worldcement.com/africa-middle-east/07082014/CNBM-constructed-clinker-line-begins-production-in-Iraq-255/
36 http://www.iraq-businessnews.com/2014/04/07/lucky-cement-starts-production-in-iraq/
34
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إنشاء مجلس المعادن العراقي
وفقا خلطط وزارة الصناعة واملعادن من املفرتض إنشاء جملس للمعادن وقد صرحت الوزارة للتقرير بأن اجمللس قد يتم إنشاؤه يف الوقت احملدد
هبدف إزالة عوائق االستثمار.
تعزيز التنسيق وتقاسم اإليرادات بين المحافظات االتحادية واإلقليمية
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن أن أحد أهدافها هو "حتقيق التكامل بني دور احلكومة املركيزية واحلكومات احمللية يف األقاليم املنتج للمعادن فيما
يتعلق باالستثمارات يف قطاع املعادن وحتقيق عائدات استثمار أكرب للمناطق" .وقد أفادت الوزارة للتقرير أنه مل يتم حتقيق هذا اهلدف.
تعزيز دور المسح الجيولوجي العراقي وشركة التعدين
تقوم فروع الشركة يف املناطق املختلفة بتعيزييز العالقات مع احلكومات احمللية ،والقطاع اخلاص ،واجملتمع ككل .وقد أشارت وزارة الصناعة
واملعادن أن من املخطط افتتاح مركيز للمسح اجليولوجي العراقي واملعادن يف احملافظات وال ييزال قيد التطوير .وتأمل الوزارة أن يسهم املركيز يف
تعيزييز عالقات العمل مع احملافظات.
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وجهة نظر الحكومة االتحادية
6.1

نظرا لعدم توفر أي بيانات من قبل حكومة إقليم كردستان ،طلب جملس أصحاب املصلحة ملبادرة الشفافية للصناعات
االستخراجية يف العراق إضافة معلومات متاحة للعموم عن الصناعات االستخراجية يف اإلقليم .ال يتحمل جملس أصحاب املصلحة
ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق أية مسؤولية فيما يتعلق مبحتوى هذا الفصل.

6.2

يقدم هذا الفصل حملة عن الصناعات االستخراجية (مبا فيها النفط والغاز) يف إقليم كردستان العراق عن طريق االستعانة مبقتطفات
متوفرة على املواقع اإللكرتونية احلكومية والعامة .ويركيز هذا الفصل على تقدمي وجهة نظر احلكومة االحتادية حول أنشطة النفط
والغاز يف اإلقليم بناء على البيانات اليت يتم احلصول عليها من وزارة النفط ،واملوقف الرمسي لوزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم
كردستان .ويشتمل الفصل على حملة عامة عن صفقات النفط والغاز املربمة بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان حىت
كانون األول  ، 2014واتفاقية التصدير وتقاسم اإليرادات اليت تبني بالتفصيل موقف احلكومة االحتاكية بشأن الدستور العراقي
واتفاقية خط أنابيب العراق – تركيا ( )1976-1973واليت مت حتديثها يف 2010

نطاق اتفاقية كانون األول  2014بشأن التصدير وتقاسم اإليرادات
6.3

يف ظل غياب قانون حيكم اسرتاتيجية الطاقة الوطنية مبا يتماشى مع املادة  ،112مت إبرام سلسلة من االتفاقيات قصرية املدى بني
احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان خالل األعوام  – 2009تشرين الثاين .2014

6.4

تألفت االتفاقيات من تدابري خمتلفة تقوم حكومة إقليم كردستان مبوجبها بتصدير عدد متفق عليه من الرباميل يوميا من خالل نظام
التصدير االحتادي ،مقابل جيزء من املوازنة -ويف بعض احلاالت  -مقابل دفعات لشركات النفط العاملية بدل كلف تطوير .ويف كل
اتفاقية ،تقوم شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتسويق هذه الصادرات وحتصل حكومة إقليم كردستان يف املقابل على %17
من إيرادات النفط من احلكومة االحتادية بعد استقطاع الفقات السيادية.

موقف الحكومة االتحادية في 2014
6.5

يف أيار  ،2014أعلن بيان صادر عن وزارة املوارد الطبيعية أن "ناقلة نفط حمملة بأكثر من مليون برميل من النفط اخلام غادرت
الليلة املا ضية من ميناء جيهان متجهة إىل أوروبا ،وشكلت هذه أول عملية من سلسلة عمليات بيع للنفط يتم تصديرها عن طريق
خط األنابيب الذي مت إنشاؤه حديثا يف إقليم كردستان .وسيتم إيداع إيرادات البيع يف حساب تتحكم به حكومة إقليم كردستان
يف مصرف هالك بنك يف تركيا".
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 .6الصناعات االستخراجية في اقليم كردستان (يتبع)
لمحة عامة عن الصناعات االستخراجية في إقليم كردستان العراق في 2014

إفصاح

تصدر وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان تقارير على موقعها اإللكرتوين باللغة اإلجنلييزية والكردية  .يتم إصدار التقارير على فرتات غري
منتظمة أحيانا ويكون هناك أحيانا نقص يف البيانات أو فرتات زمنية غري مغطاة يف التقارير .تشتمل املعلومات ذات الصلة بالفرتة اليزمنية اليت
يغطيها هذا التقرير ( )2014والسنوات السابقة تشتمل على:1
 إحصاءات شهرية عن اإلنتاج ،التنقية ،وعدد مرات حفر وتنقيب اآلبار ،وأحدث اجلهات اليت أبرمت اتفاقيات تشغيل وتقاسم
اإلنتاج عن الفرتات تشرين أول  ،2013تشرين ثاين  ،2013كانون أول ،2013وكانون ثاين 2014
 تقرير إنتاج وتصدير واستهالك النفط لألعوام  ،2013-2003والذي يغطي اخليزين النفطي ،و(إمجايل) اإلنتاج الشهري،
والصادرات عن طريق الشاحنا ت ،والصادرات عن طريق خطوط األنابيب ،وإمدادات النفط إىل املصايف احمللية الرئيسية واملصايف
الصغرية.
 البيانات املالية لسنة  2 2014واليت تبني املبالغ املستلمة عن املبيعات احمللية والصادرات من النفط اخلام ،وزيت الوقود،
والنفثا (البنيزين اخلام) ،إضافة إىل القروض اليت يتم أخذها وسدادها ،ومصادر الدخل األخرى ،واملصاريف التشغيلية
لوزارة املوارد الطبيعية ،ومشرتيات املنتجات النفطية ،ومتويل حمافظات ووزارات حكومة إقليم كردستان.
 النصوص الكاملة لعقود تقاسم اإلنتاج والتعديالت عليها.
 خرائط تبني الرقع االستكشافية احملددة يف ( 2013مرفق أدناه صور لتلك اخلرائط)

 قانون النفط والغاز يف كردستان
كما تتوفر معلومات من جهات أخرى حول صناعة النفط يف إقليم كردستان 4أضافة إىل التقارير اإلعالمية ،واملقابالت مع املسؤولني يف
حكومة اإلقليم ،واخلطابات والعروض الشارحة عن قطاع النفط من إعداد وزارة املوارد الطبيعية ومسؤولني آخرين يف خمتلف الفعاليات
واملؤمترات.
توضح عقود تقاسم اإلنتاج املتطلبات املالية إلقليم حكومة كردستان بوضوح .وقد خيتلف نطاق القياس من عقد إىل آخر ولكن معظم عقود
املشاركة يف اإلنتاج متشاهبة .وتتبع هيكلية معيارية يف تتألف من:
● مكافآت التوقيع ،وتدفع نقدا
● أتاوات بنسبة  %10من إمجايل اإليرادات
● اسرتداد التكاليف من حصة ثابتة ( )%40-30من إيرادات النفط والغاز بعد األتاوات.
3

---------------------------1 http://mnr.krg.org/index.php/en/oil/monthly-export-production-data

http://mnr.krg.org/images/pdfs/MNR_Account_Statement_2014_1.pdf

2

3 http://mnr.krg.org/index.php/en/publications/56-krg-oil-gas-law

e.g. ‘Under the Mountains’ (Mills, 2016), Oxford Institute for Energy Studies https://www.oxfordenergy.org/publications/under-the-

4

mountains-kurdish-oil-and-regional-politics/
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● حصة أرباح للمقاول من اإليرادات املتبقية بعد األتاوات واسرتداد التكاليف ،نسبتها  %30من األرباح تنخفض إىل  %15مع
مرور الوقت بناء على عامل ( Rنسبة اإليرادات املرتاكمة إىل التكاليف املرتاكمة).
● دفعة بدل بناء قدرات :الغرض من هذه الدفعة هو استخدامها لتطوير البنية التحتية لإلقليم ،ويتم تسديدها نقدا كتخفيض يف
حصة أرباح النفط اخلاصة باملقاول ،وتكون عادة .%30
"مرحلة" حلكومة إقليم كردستان إذا كانت ال تدفع بدل تكاليف استكشاف ولكن لديها خيار أخذ فائدة من
●  %25-20حصة د
كشف جتاري.
خرائط البنية التحتية للنفط والغاز في
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6.6

يف أواخر عام  ،2014أصدرت وزارة املوارد الطبيعية تقديرات معدلة لكمية احتياطي النفط بلغت  60مليار برميل ،وهو أعلى من
التقدير السابق البالغ  45مليار برميل ،إال أن الوكالة الدولية للطاقة  IEAأشارت إىل أنه مل يتم التحقق من عدد الرباميل
التقديري هذا من قبل جهة مستقلة .ومن جهة أخرى ،أفاد املسح اجليولوجي األمريكي يف عام  2000أن منطقة حيزام زاغروس
(الذي يقع أغلبه يف إقليم كردستان العراق) لديه خميزون موارد غري مكتشفة تقدر حبوايل  40و 45مليار برميل .وقبل عام
 ،2014ق ددرت وزارة املوارد الطبيعية حجم االحتياطي القابل لالستخراج بـ  11مليار برميل ، 6يف حني ق ددرت شركة ريتشموند
بارتنرز للطاقة احتياطي النفط القابل لالستخراج مبقدار أقل بلغ  8مليار برميل ،بينما حددت الوكالة الدولية للطاقة كمية
االحتياطي املؤكد القابل لالستخراج يف إقليم كردستان العراق بـ  4مليار برميل.7

.في تشرين الثاني  ،2014أصدرت حكومة إقليم كردستان البيان التالي حول صادرات النفط واإليرادات النفطية:
منذ كانون الثاين  2014وحىت هذا التاريخ ،مت تصدير  34.5مليون برميل من النفط من إقليم كردستان ،منها  21.5مليون
برميل مت بيعها عن طريق جيهان .ومت حتميل الكميات بالشاحنات إىل مرسني يف تركيا .وتبلغ القيمة اإلمجالية للنفط املصدر
النقدية أو العينية  2.87مليار دوالر ،منها  2.1مليار دوالر مت استالمها نقدا و 775مليون دوالر عينية أي مقابل بضائع
( 710,000طن من املنتجات تتألف من الكريوسني ،والبنيزين ،والدييزل) .ومن جهة أخرى 400 ،مليون دوالر من الدفعات
النقدية مت استخدامها لتسديد تكاليف الشحن وكدفعة ملنتجي النفط ،وبالتايل يكون صايف البلغ النقدي الذي تلقته حكومة
إقليم كردستان يف هذه الفرتة يساوي 1.7مليار دوالر .إضافة إىل ذلك ،تلقت حكومة إقليم كردستان  500مليون دوالر
إضافية كدفعات مسبقة من مشرتي نفط خام ملتيزمني مقابل احلصول على الكميات مستقبال عرب خط األنابيب إىل جيهان.8
وهذا يشري ضمنا إىل أن سعر التصدير املتحقق بلغ حوايل  83دوالر للربميل ،مقارنة باملتوسط السعري الذي حققته سومو
خالل الفرتة من كانون الثاين حىت تشرين الثاين  2014والبالغ  95.55دوالر للربميل .9ولكن بدون معلومات تفصيلية أكثر
من املستحيل حتديد أسباب هذه الفروقات واليت قد تكون متعلقة بعوامل مثل وقت اإلنتاج ،واختالف نوعيات النفط واختالف
أسواق النفط ،واملخاطر املفرتضة لدى التجار بشأن شراء نفط من إقليم كردستان العراق.
-------------------------
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http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/Iraq%20Myers_5.pdf

6

https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/iraq.pdf

7

http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/422-update-on-oil-export-from-the-kurdistan-region-of-iraq

8

تقديرات المؤلف بناء على أرقام سومو
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حقول النفط العاملة في إقليم كردستان

6.7

فيما يلي قائمة حبقول النفط العاملة يف إقليم كردستان مت احلصول عليها من املوقع اإللكرتوين لوزارة املوارد الطبيعية

 .1عني سفين
 .2كرميان
 .3شيكان
 .4أكري بيجيل
 .5حرير
 .6شقروق
 .7أربات
 .8هولري
 .9ساجناو الشمالية
 .10أتروش

6.8

 .11كوردامري
 .12ساجناو اجلنوبية
 .13برنان
 .14ماال عمر
 .15سرطة
 .16بردا راش
 .17مريان
 .18شاكال
 .19بازيان
 .20بريامقرون

 .21الشيخ عدي
 .22بري حبر
 .23بوخلانا
 .24شورش
 .25بينا باوي
 .26قلعة دزي
 .27سندي عميدي
 .28وسط دهوك
 .29قره دا
 .30سليفاين

اجلدول التايل يبني احتياطيات النفط والغاز يف احلقول الرئيسية يف إقليم كردستان
الحقل

 .31شيا سرخ
 .32القوش تابا
 .33طق طق
 .34دينارتا
 .35رويف
 .36طاوكي
 .37دهوك
 .38سافني
 .39تازة
 .40أربيل

 .41سرسنك
 .42تبخانا

10

احتياطي النفط  11المؤكد  +المحتمل

احتياطي الغاز المؤكد  +المحتمل والموارد المقدرة (ترليون

والموارد النفطية المق ّدرة (مليون برميل)

قدم مكعب)
12

3.6

خورماال

2726

شيكان

1001

1.3

أتروش

854

0.1

طاوكي

731

0.1

طق طق

579

0.1

كردامري

541

2.3

شيخ عدي

531

0.4

بوخلانا

409

غير متاح

تبخانا

55

1.7

تشمتشمال

110

3.4

خورمور

138

4.4

مريان

34

3.5

بينا باوي

45

4.9

مسيل

0

1.4

-----------------------------

10 Research Data aggregated by Iraq Energy Institute
11 Includes condensate and natural gas liquids
12 Associated gas
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النفط والغاز في إقليم كردستان :اإلنتاج ،الطلب ،والتنبؤات

6.9

الشكل التايل يبني إنتاج النفط يف إقليم كردستان

13

14

 6.10الشكل التايل يبني إنتاج الغاز يف إقليم كردستان والطلب عليه

---------------------------13 MNR; company reports; Wood Mackenzie; Iraq Energy Institute estimates
14 Wood Mackenzie; Iraq Energy Institute estimates
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 6.11مبا أن وزارة املوارد الطبيعية مل تسلم بيانات حول نشاط حقول الغاز يف إقليم كردستان العراق باستثناء خورمور ،اعتمد التحليل
15
أدناه على متوسط اإلنتاج كما أفصحت عنه الوزارة يف  11حقل يف اإلقليم لسنة  ،2014وأجرى مقارنة مع مصدر عام واحد
الحقل (المشغّل)

اإلنتاج بحسب حكومة كردستان

الطاقة التشغيلية في آذار 2014

الطاقة التشغيلية في نهاية 2014

خورماال )(KAR Group

100 000

110 000

150 000

طق طق)(TTOPCO16

103 000

129 000

200 000

طاوكي )(DNO

91 000

130 000

200 000

خورمور (Pearl Petroleum)17

26 000

15 500

15 500

بردا راش )(Afren

10 000

3000

10 000

شيكان )(Gulf Keystone

23 000

15 000

40 000

عكري بيجل)(MOL

10 000

3500

10 000

3000

10 000

1000

3000

3000

كرميان (Western Zagros)19

10 000

5000

10 000

سرسنك(HKN)20

10 000

0

10 000

0

5000

0

25 000

0

5000

417 000

693 500

(برميل /اليوم)

بينا باوي )(OMV
مريان (Genel Energy)18

أتروش )(Taqa
هولري )(Oryx Petroleum

4000

كاردامري)(Talisman
اإلمجايل

388 000

(برميل  /يوم)

(برميل  /اليوم)

-------------------------------------

International Oil Daily, March 2014. Several operators and capacity targets have changed subsequently
)55% Genel Energy, 45% Sinopec (Addax Petroleum
17 Condensate
18 Condensate
19 Sarqala and Mil Qasim fields in MNR’s report
15

16

Swara Tika field in MNR’s report
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● أفادت وزارة املوارد الطبيعية أن خورمور تنتج  26 000برميل يوميا مقارنة بالطاقة اإلنتاجية العامة البالغة 15 500
برميل يف اليوم .وقد يكون السبب يف ذلك إضافة غاز البرتول املسال (( )LPGوالتكثيف)
● ينتج حقل طق طق  103 000برميل يوميا وفقا لوزارة املوارد الطبيعية ،مقارنة بطاقته اإلنتاجية يف آذار  2014البالغة
 129 000برميل يوميا والطاقة اإلنتاجية املخطط اهلا يف هناية العام البالغة  200 000برميل يف اليوم.
● ينتج حقل طاوكي  91 000برميل يوميا وفقا لوزارة املوارد الطبيعية ،مقارنة بطاقته اإلنتاجية يف آذار  2014البالغة
 130 000برميل يوميا و والطاقة اإلنتاجية املخطط اهلا يف هناية العام البالغة  200 000برميل يف اليوم.

الغاز
 6.12تتفاوت أيضا تقديرات الغاز .قبل عام  ،2014أفادت تقديرات وزارة املوارد الطبيعية بوجود  165ترليون قدم مكعب منها 38
ترليون قدم مكعب قابلة لالستخراج ،إال أن وزارة النفط ال تعرتف هبذه التقديرات وأن احتياطي الغاز القابل لالستخراج بناء على
تقديرات الشركة سيكون جيزء بسيط فقط من هذا الرقم التقديري ، 21يشري موقع وزارة املوارد الطبيعية إىل أن "إقليم كردستان
حيتوي على كمية غاز تصل إىل  200ترليون قدم مكعب ( 5.67مليار مرت مكعب) من احتياطي الغاز الطبيعي" ،إال أن جيزء
كبري منها ال بد أن يكون مصادر حمتملة غري مكتشفة بعد.
وال يبدو أن تقارير وزارة املوارد الطبيعية تشتمل على أرقام عن إنتاج ومبيعات وإيرادات الغاز .كما أن املوقع اإللكرتوين ال يعطي
إال معلومات عامة فقط ،ويقول:
"سياستنا أوال هي تلبية االحتياجات احمللية للطاقة واالستخدامات الصناعية ،ومن مث التصدير.....نستخدم الغاز لتوليد الطاقة
واملسامهة يف توفري الكهرباء للمحافظات اجملاورة مثل نينوى ،وكركوك ،وقريبا صالح الدين .وقد طورت حكومة إقليم كردستان
حمطة توليد الكهرباء بالغاز بطاقة إنتاجية حالية تبلغ  3كيكاواط وستتم مضاعفتها للمستقبل القريب .سيتم توجيه أي كميات
غاز فائضة حنو تطوير الصناعات احمللية وشبكة الغاز احمللية.
الحقا ،سيتم تصدير الغاز املتاح إىل تركيا اليت تعد أكرب مستهلك للغاز يف املنطقة .ومن املتوقع أن يتم تصدير أول شحنة حبلول
 ،2016وبذلك يتم توفري مصدر غاز موثوق لرتكيا .إضافة إىل ذلك ،يتطلع إقليم كردستان إىل أوروبا اليت حتتاج هي أيضا
إمدادات غاز آمنة ،وموثوقة ومتنوعة.
تفرض سياستنا البيئية قيود صارمة على حرق الغاز .وللتأكد من االستخدام الكامل للغاز وتقليل احلرق إىل أد ى حد ،نشجع
الشركات على إعداد خطط الستغالل الغاز"
-------------http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/CES-pub-GeoGasIraq-111813.pdf
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مراجعة بيانات متوسط اإلنتاج الواردة من وزارة الموارد الطبيعية

طق طق

متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 103,000 :برميل  /يومياً

حبسب التقديرات الوحيدة املتاحة من مصادر عامة 24بلغ إنتاج حقل طقطق يف كانون الثاين  40,000برميل يف اليوم .ووفقا لشركة
 ،Genel Energyارتفعت التقديرات يف نيسان إىل ما يعادل  81,000برميل يف اليوم .25وحبلول شهر متوز بلغ متوسط إنتاج
احلقل  113,000برميل يف اليوم .26وتفيد شركة  Genel Energyأن اإلنتاج يف حقل طق طق مل يتأثر باعتداءات داعش يف
حيزيران  ،2014حيث شهد اإلنتاج ارتفاعا من  126,000برميل يوميا يف شهر تشرين الثاين إىل  135,000برميل يوميا يف كانون
األول ،وبلغ إمجايل الرفع اليومي  147,000برميل يف اليوم .وتقدر الوكالة الدولية للطاقة القدرة اإلنتاجية حلقل طق طق بـ 130,000
برميل يوميا يف كانون األول .272014
طاوكي

متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 91,000 :برميل في اليوم

بتاريخ  5آذار  ،2014أعلنت شركة  DNOأن اإلنتاج يف حقل طاوكي بلغ  129,000برميل يف اليوم 28بينما أعلنت شركة
 Genel Energyإنتاج مبعدله  57,000برميل يوميا للربع األول .والحقا أعلنت شركة  DNOأن اإلنتاج لشهر أيار بلغ
 120,021كمعدل عام  .29ومن جهتها بلغ معدل إنتاج شركة  Genel Energyيف حقل طاوكي خالل شهر حيزيران
 116,000برميل يف اليوم .وكما هو احلال يف حقل طق طق ،تفيد تقديرات الوكالة الدولية للطاقة بأن القدرة اإلنتاجية لطاوكي تساوي
30
 130,000برميل يوميا حىت كانون األول .2014
خورماال دوم

متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية100,000 :برميل في اليوم

تعترب خورماال دوم أحد التشكيالت الثالثة اليت يتألف منها حقل كركوك ،وكانت التوقعات تشري إىل أن إنتاجها يف بداية  2014سيصل إىل
 100,000برميل يوميا ،إال أنه وصل إىل ما يقارب من  80,000برميل يوميا يف كانون الثاين 31ولكن شهد احلقل ارتفاعا حادا يف
اإلنتاج وصل إىل  100,000برميل يوميا يف تشرين الثاين  ،2014وكان يتم نقل هذا النفط يف خط أنابيب التصدير يف اإلقليم 32.ووفقا
للوكالة الدولية للطاقة كانت خورماال دوم تنتج  110,000برميل يوميا حىت هناية  ،2014وكان لتلك الكمية من النفط أن تلعب دورا
هاما يف اتفا قيات تقاسم اإليرادات والتصدير للفرتة ما بني تشرين الثاين وكانون األول ألن احلقل كان يتمتع بصفة خاصة منذ عام 2008
عندما أدت اتفاقية بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان إىل إخضاع احلقل لسيطرة حكومة إقليم كردستان .وقد شددت حكومة
اإلقليم على احلق الدستوري يف احلقل باعتباره حقل "جديد"؛ وهو أحد تفسريات املادة  112من الدستور العراقي اليت متنح حكومة
كردستان حقوق تطوير احلقول وتصدير النفط منها.
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ولكن احلكومة االحتادية عارضت هذا الرأي وأشارت إىل أن احلقل كان موجود أصال وكان ينتج  35,000برميل يوميا منذ آب .2004
33
وقبل اتفاقية عام  2008كانت خورماال دوم موقع مواجهة واحدة على األقل بني قوات البشمركة وقوات احلكومة االحتادية.
خور مور
متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 26,000:برميل يومياً
ييزود حقل خورمور حمطات توليد الكهرباء يف إربيل وبازيان يف إقليم كردستان العراق ،وكان مشروعا هاما حلكومة األقليم لكونه يعمل على
تيزويد الكهرباء الالزمة الستخدامات البلديات واملصانع .ينتج احلقل غاز البرتول املسال واملكثفات .وعلى الرغم من حمدودية البيانات املتوفرة
عن عام  ،2014إال أن إنتاج املكثفات تراوح ما بني  25,000 – 20برميل يوميا يف  2013و 342015.وحبلول شهري كانون األول
 ،2014بلغت مستويات إنتاج الغاز يف حقلي خور مور ومججمال جمتمعني  9.5مليون مرت مكعب يف اليوم.

35

بردا راش
متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 10,000 :برميل في اليوم
مصادر املعلومات العامة عن بردا راش حمدودة ،ولكن بيان للنتائج نصف السنوية من شركة  Afrenيف آب  2014أفاد أن إمجايل إنتاج
احلقل بلغ  536برميل يوميا 36.ويف الشهر نفسه توقف العمل يف احلقل بسبب إخالء املوظفني غري الرئيسيني بعد هجوم داعش يف حيزيران
 37.2014ويف نفس الوقت أفادت شركة  Afrenأن اإلنتاج املخطط له وصل إىل  6000برميل يوميا ولكن وجود كميات كبرية من
الكربيت أوجبت تقليص اإلنتاج إىل  1000برميل يوميا .وأشار بيان صادر عن الشركة يف كانون الثاين  2015أن هذه التحديات التقنية
"ستتطلب إنفاق رأمسايل كبري إلجراء التطوير الالزم .ويف ظل ما ذكر أعاله ،ال تيزال الشركة تفكر يف اخليارات االسرتاتيجية املتاحة لتطوير
38
حقل بردا راش.

------------------------------------28http://inpublic.globenewswire.com/2014/03/17/DNO+International+Completes+Additional+High+Rate+Horizontal+Wells+in+the+Ta
wke+Field+HUG1769008.html
29 http://www.bayphase.com/images/uploaded/pdf/Iraq%20Strategic%20Booklet.pdf
30 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IRQ
31 http://www.oryxpetroleum.com/uploads/PDF/Kurdistan_Region_of_Iraq_Investors_Map.pdf
32 http://www.iraqoilreport.com/news/kurdistan-exporting-oil-disputed-fields-13618/
33 https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus85v2.pdf
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http://www.thenational.ae/business/energy/kurdistan-regional-government-breaks-monthly-oil-export-record

34

http://investingroup.org/review/185/forging-ahead-kurdistan/

35

http://www.iraq-businessnews.com/2014/08/29/afren-announce-half-yearly-results/

36

http://uk.reuters.com/article/iraq-security-afren-oilfield-idUKFWN0Q901J20140808

37

http://www.afren.com/operations/kurdistan_region_of_iraq/barda_rash/
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شيكان
متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 23,000 :برميل في اليوم
يف التاسع من كانون الثاين  ،2014أعلنت شركة  Gulf Keystoneأن شحنة مؤلفة من  215,000برميل من خام شيكان مت نقلها
بالشاحنات إىل تركيا يف كانون أول املاضي ليتم حتميل ما يعادل  7100برميل منها يف ميناء دورتيول يف تركيا الحقا مما دفع احلكومة
االحتادية إىل التصريح بأن الصادرات غري قانونية .ويف حيزيران ،أصدرت  Gulf Keystoneأرقاما عن آبارها تفيد بأن اثنني من اآلبار
النشطة كانت تنتج يف املعدل  21,000برميل يوميا وأن من املخطط البدء بتشغيل بئر ثالث ،كان هناك أيضاُ بئر آخر ينتج  3000برميل
يوميا كحد أقصى ولكن مل يتم حتديد أي متوسط عام 37.ويف  13تشرين أصدرت شركة  Gulf Keystoneبيانا تشري فيه أن اإلنتاج
يسري حسب املخطط الستخراج  40,000برميل يوميا يف هناية  2014وقد مت حتقيق هذا اهلدف يف كانون أول وفقا لتقرير صدر يف
38
نيسان  2015من الشركة.
سرقال ومل قاسم
متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 10,000 :برميل في اليوم
أعلنت زارغوس الغربية بدء اإلنتاج يف سرقال يف آذار  ،2014بعد فرتة اختبارات حفر لآلبار ،ومت تقدير اإلنتاج املتوقع حبوايل 10,000
برميل يوميا يف النصف الثاين من  39 .2014ويف وقت اإلعالن قدرت أحد املصادر أن الطاقة اإلنتاجية لرقعة كرميان اليت تقع اآلبار فيها
تبلغ  5000برميل يوميا .إن مصادر البيانات املتاحة للعامة حول احلقل حمدودة ،ولكن أفادت وزارة املوارد الطبيعية أن املتوسط املتوقع
لسرقال ومل قاسم الذي يعترب أيضا جيزء من رقعة كرميان حوايل  10,000برميل يوميا ،إىل جانب بئر حصرية ( )1اليت مت اختباره
واحلصول على نتائجه يف كانون األول  40 .2014ويف تشرين األول  2014أصدرت زارغوس الغربية بيانا يفيد بأن إنتاج سرقال ( )1قد
41
وصل إىل  11,500برميل يوميا.

37

http://www.iraq-businessnews.com/2014/06/15/gulf-keystone-up-on-shaikan-update/
http://www.gulfkeystone.com/media/89726/investor-presentation-april-2015.pdf
39 http://www.iraq-businessnews.com/2014/03/14/westernzagros-to-start-production-at-sarqala/
40 http://www.marketwired.com/press-release/westernzagros-provides-kurdamir-and-garmian-update-tsx-venture-wzr-1964064.htm
41 http://www.westernzagros.com/ouroperations/operations/garmian-block/sarqala/
38

104

 .6الصناعات االستخراجية في اقليم كردستان (يتبع)

سوارتيكا

متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 10,000 :برميل يومياً
تقع سوارتيكا ضمن رقعة سرسنك وهناك مصادر معلومات حمدودة عن سوارتيكا .ولكن من املثبت أن معدالت اإلنتاج بلغت  7000برميل
يوميا من البئر التجرييب يف سوارتيكا ( )1يف عام  .2010أما يف كانون األول  ،2011أفادت تقارير أن بئر سوارتيكا ( )2حقق إنتاج بلغ
 18,000برميل يوميا إضافة إىل  14مليون مرت مكعب قياسي من الغاز.
ويف تشرين أول  ،2013نشأ خالف حول بنود عقد نقاسم اإلنتاج بني شركة  HKNووزارة املوارد الطبيعية أدى إىل توقف العمليات يف
سرسنك .ووفقا فقد بقي اإلنتاج معلقا حىت آذار  .2014بدأت شركة  HKNاإلنتاج التجاري يف بئر سوارتيكا ( )1يف حيزيران ،2014
وأعلنت يف تشرين الثاين  2015حجم اإلنتاج يف سوارتيكا بلغ  1.5مليون برميل 42.ووفقا لشركة مريسك كان حقل سوارتيكا ينتج
43
 3000برميل يوميا يف أواخر .2015
عكري بيجيل
متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 10,000 :برميل يومياً
بدأ حقل عكري بيجيل باإلنتاج يف آذار  2014يف الوقت الذي كانت تقديرات الطاقة اإلنتاجية للحقل تساوي  5476برميل يوميا من
بئرين اثنني فيه ،مساويا بذلك حجم اإلنتاج الذي أعلنت عنه شركة  MOLيف ذلك الشهر 44.ووفقا لشركة وود مكنيزي كان احلقل ينتج
45
قرابة  2000برميل يوميا حىت تشرين األول  2014حيث أعلن أنه حقق طاقة إنتاجية بلغت  10,000برميل يوميا.

42 http://www.energyglobal.com/upstream/drilling-and-production/16112015/HKN-receives-approval-of-Sarsang-Development-Plan-

1743/
43 http://www.energyglobal.com/upstream/drilling-and-production/16112015/HKN-receives-approval-of-Sarsang-Development-Plan1743/
44 http://www.energy-pedia.com/news/iraq/new-158525
45 http://www.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-akri-bijeel-26358635
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ديمرداغ

متوسط اإلنتاج في  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية 4000 :برميل يومياً
بدأ اإلنتاج يف حقل دميردا يف حيزيران  ،2014بطاقة إنتاجية بلغت  4,000برميل يوميا .وحافظت معدالت اإلنتاج على ثباهتا النسيب
حىت كانون األول  2014كما بينت نتائج  Oryxلعام  2014اليت أشارت إىل أن اإلنتاج بلغ  3,900برميل يوميا أليام اإلنتاج
الفعلي.46
الحقول المستثناة من بيانات وزارة الموارد الطبيعية لسنة 2014
هناك عدة حقول مستثناة من بيانات وزارة املوارد الطبيعية لسنة  2014ومنها على سبيل املثال :شيا سرخ ،بينا باوي ،عني الصفرا ،بستورة،
وبنان واليت كانت مجيعها يف مرحلة االختبار  /التقييم يف  ,2014هذه احلقول هي جيزء من حوايل  40حقل قيد التطوير يف إقليم كردستان
العراق كما هو مبني يف هذا التقرير .ومن املفيد أن تقوم وزارة املوارد الطبيعية بتقدمي بيانات عن هذه احلقول ،حيث أن اآلبار التجريبية (كما
هو مبني يف املثال أعاله) ميكن أن حتقق كميات نفط كبرية وقد يكون الناتج الرتاكمي ألبار االختبارات هذه كبري.
وجيب أن تشتمل بيانات  2014املقدمة على بيانات عن احلقول اخلاضعة لسيطرة قوات البشمركة بعد انسحاب قوات احلكومة االحتادية
منها عند هجوم داعش يف  .2014وهذه احلقول هي :كركوك ،وباي حسن ،خباز ،ومجبور ،وحقل عني زاله األصغر حجما .وبعد وقت
قصري من هجوم داعش ،بدأت حكومة إقليم كردستان ببناء خط أنابيب لربط أفانه دوم يف حقل كركوك مع خورمالة ،مما يسمح بتدفق امليزيد
من النفط عرب خط أنابيب التصدير الكردستاين .وتقدر كمية هذا النفط بأكثر من  150,000برميل يوميا .ويف تشرين الثاين ،2014
وردت أنباء عن أن حقل عني زالة الذي كان أيضا يف السابق خاضع لسيطرة شركة نفط الشمال االحتادية وتنتج  2000برميل يوميا (بطاقة
إنتاجية تبلغ  10,000برميل يف اليوم) كان يتم ربطه خبط أنابيب نظام التصدير الكردستاين ،وتشري تقارير أن حقلي بطمة وصفاية متت
السيطرة عليهما من قبل القوات الكردستانية بعد اهلجوم الذي شنته داعش يف متوز .هذان احلقالن صغريان إال أهنما قادران على إنتاج
 5000برميل يوميا.
وبالتايل فإن كمية النفط املستخرجة من قبل حكومة إقليم كردستان يف الفرتة ما بني هجوم داعش يف حيزيران  2014واتفاقية التصدير
وتقاسم اإليرادات يف كانون األول من ذلك العام ،إضافة إىل النفط من آبار التجارب املتعددة داخل اإلقليم متثل كمية كبرية من املعلومات
الناقصة .كما أنه من غري الواضح ما إذا أفادت الوزارة بأن متوسط اإلنتاج يف حقل بردة راش يبلغ  10,000برميل يوميا يف حني أن شركة
 Afrenاليت كانت تعمل على تطوير احلقل ذكرت أن اإلنتاج ال يتعدى  1000برميل يف اليوم.

http://www.oryxpetroleum.com/data/financial/Year_End_2014_Annual_Financial_Statements_Press_Release.pdf
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اإليرادات

يبلغ إمجايل اإلنتاج املسجل يف إقليم كردستان العراق  114 090 336برميل 47أي ما معدله  312 576برميل يف اليوم .وشكلت
الصادرات احملمولة بالشاحنات  12 622 744برميل (  34 583برميل يف اليوم) ،والصادرات املنقولة خبط األنابيب 36 856 087
برميل ( 100 976برميل يف اليوم) .ومن جهة أخرى مت تيزويد مصايف النفط الرئيسيةبـ  36 387 099برميل (  99 691برميل يوميا)
و  28 328 041برميل (  77 611برميل يوميا) مت التيزويد هبا إىل السوق احمللي.
ويشري كشف حساب وزارة املوارد الطبيعية أنه قد مت استالم  255 894 802دوالر من حصة احلكومة يف املبيعات احمللية من النفط اخلام
(مت تقدمي شرح تفصيلي يغطي حقل طق طق ،وطاوكي ،وخرماله .ومت استالم  2 618 964 841دوالر من مبيعات تصدير النفط بواسطة
خطوط األنابيب والشاحنات ،وشكل جيزء كبري منها ( 2 366 516 267دوالر) دفعة مسبقة عن نفط يتم استالمه مستقبال .ومت استالم
 443 091 008دوالر كدفعة مسبقة مقابل زيت الوقود والبنيزين اخلام يتم تسليمها مستقبال إىل املستخدمني الصناعيني ومستخدمي
الكهرباء (مت توزيعها على الشركات الستة املسماة).
كما مت استالم  2 040 799 444دوالر كقروض أو سلف نقدية من شركات خمتلفة ،إضافة إىل  24 000 000دوالر كتسديد
لقرض إىل شركة ماس غلوبال.
وقد مت استالم  2 018 544 412دوالر كدخل آخر ،يتمحور معظمه ببني منتجات نفطية ( 1 655 865 979دوالر) ومكافآت
إَضافية من عقود مقامسة اإلنتاج بلغت ( )242 171 728دوالر.
تتطابق هذه األرقام مع املبلغ اإلمجايل لإليرادات املصرح عنها والبالغة ( 7 401 294 506دوالر)
أما فيما يتعلق بالتكاليف فقد مت تسديد  1 181 904 394دوالر ككلف تشغيلية معظمها تتعلق بأجور معاجلة النفط املدفوعة إىل
املصايف ( )457 621 366دوالر ،كما مت الدفع إىل مقاول خورماال ( 524 700 667دوالر) على األرجح مبوجب قانون اخلدمات
الساري.
ومت تسديد مبلغ  1 065 734 473دوالر لسداد ُسلف نقدية مقدمة .ومن املمكن مالحظة أن هذا يسدد بالكامل املبلغ املستحق
جملموعة  ،KARوحوايل ثلثي ذلك املبلغ مستحق إىل شركة يو يب القابضة ،وحوايل نصف ذلك مستحق إىل جمموعة فاروق وسارميان .أما
املبلغ املسدد إىل  )LR( KIBوالبالغ  261 268 473دوالر فهو أكثر من مبلغ السلف النقدية املصرح عنها لسنة  2014والبالغة
 192 500 000دوالر( .ويشار إىل أن هذا له صلة بسلفة نقدية مت دفعها يف  .)2013وليس هناك ما يشري إىل أنه قد مت دفع أي مبلغ
كقسط لسداد القرض البالغ  $500 000 000من شركة الطاقة الرتكية أو الدفعة املالية املسبقة البالغة  400 000 000دوالر من
قيوان.

http://mnr.krg.org/images/pdfs/Production_Report_2014_WEB.pdf

107

47

 .6الصناعات االستخراجية في اقليم كردستان (يتبع)
أما مبلغ  888 055 439دوالر ،فهو متعلق بشراء منتجات نفطية (مل يتم حتديدها بالتفصيل).

ومت إنفاق مبلغ  29 338 798دوالر مشاريع يف احملافظات ،ومبلغ  2 881 906 833دوالر لتمويل وزارات حكومة إقليم كردستان.
أما املبلغ  8 790 519دوالر فيمثل مصاريف متعددة ومبلغ  - 9 027 873دوالر لتصحيح فرق العملة.
وتتطابق هذه األرقام مع املبلغ اإلمجايل يف التقرير.
مل يتم إجراء مطابقة كاملة ألرقام اإلنتاج واإليرادات ضمن نطاق عمل هذه الدراسة ،ولكن من املمكن تقدمي بعض املالحظات بشأهنا:
● مل يتم تقدمي كشف حساب البنك بالصيغة احملاسبية املتعارف عليها ،وليس هناك ما يشري إىل وجود مدقق؛
● مل يتم تقدمي العمليات احلسابية للمواد الرئيسية مثل (حجم وأسعار النفط اخلام املباع ،وحصة احلكومة من اإلنتاج من حقل طق
طق ،أو ط اوكي ،أو خورماال ،أو مشرتيات املنتجات النفطية .وهذا جيعل من الصعب مطابقة األرقام النهائية باألرقام املتعلقة
باألحجام والكميات يف "تقرير إنتاج وتصدير واسنهالك النفط لعام  "2014فعلى سبيل املثال 12,623 :مليون برميل مت
تصديرها بواسطة الشاحنة ولكن من غري الواضح عالقة هذا مببلغ الـ  460مليون دوالر اليت مت تلقيها بدل "دفعة مسبقة أو عن
املواد املصدرة بواسطة الشاحنة" ،إضافة إىل  252مليون دوالر عن "مبيعات الصادرات بواسطة الشاحنات" ،ألنه من غري الواضح
ما هي كمية النفط املسلدمة اليت مت احتساهبا مقابل الدفعات املسبقة .وذات الشيء ينطبق على مبيعات خطوط األنابيب إال أنه
من املمكن حتديد ذلك عن طريق إجراء حتليالت إضافية حلساب الذمم الدائنة يف التقرير.
● أسعار الفائدة ،وفرتات سداد القروض والشروط والبنود األخرى املتعلقة بالقروض املختلفة اليت مت أخذها مل يتم اإلفصاح عنها.
● حتت بند "الذمم الدائنة لوزارة املوارد الطبيعية" هناك نص حيدد بوضوح أن " هذا ال يشتمل على املال املستحق
للمقاولني كحصتهم من مبيعات النفط" ،وهذا املبلغ مل يتم اإلفصاح عنه .وأوضحت شركة  DNOأن حساب ذممها املدينة يف
هناية  2014بلغ  184.4مليون دوالر 48ويفرتض أن معظمه مرتبط بإقليم كردستان العراق؛ كما أن الذمم املدينة لدانا غاز
والبالغة  746مليون دوالر يف هناية عام  49 2014وشريكها (كريسنت برتوليوم ،الذي ميتلك حصة مساوية من املفرتض أن لديه
نفس حساب الذمم املدينة)؛ أما الذمم املدينة لشركة  Genel Energyيف هناية  2014فبلغت  230مليون دوالر 50؛
والذمم املدينة لشركة  Gulf Keystoneيف هناية  2014بلغت  4.9مليون دوالر ، 51عدا عن شركات أخرى ال تقوم بنشر
نتائجها للعموم لديها على األرجح أرصدة ذمم مدينة كبرية أيضا.

http://www.dno.no/globalassets/reports-and-presentations/documents/dno-asa-annual-report-2014.pdf

48

49http://www.danagas.com/en/pressrelease/media-center/press-releases/dana-gas-2014-annual-revenue-grows-to-us-683-million-aed-

25-billion.html
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http://www.genelenergy.com/media/1198/genel_-_trading_update_-_210115_final.pdf

50

http://www.gulfkeystone.com/media/89733/GKP_AR14.pdf
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كشف حساب وزارة الموارد الطبيعية –  1كانون الثاني  31 -2014كانون األول 2014
الرصيد االفتتاحي في ( 2014دوالر)

920,221,641

المقبوضات 2014

دوالر

المبيعات المحلية من النفط الخام

حصة الحكومة من مبيعات طق طق

215,000,000

المبيعات المحلية من النفط الخام

حصة الحكومة من مبيعات طاوكي

33,701,565

المبيعات المحلية من النفط الخام

حصة الحكومة من مبيعات خورماال

7,193,237

مجموع المبيعات المحلية من النفط
الخام

255,894,802

صادرات النفط الخام

دفعات مسبقة للصادرات عن طريق خط
األنابيب

1,906,166,267

صادرات النفط الخام

دفعات مستبقة للصادرات عن طريق
الشاحنات

460,350,000

صادرات النفط الخام

مبيعات الصادرات عن طريق الشاحنات

252,448,574
2,618,964,841

مجموع صادرات النفط الخام
دفعة مسبقة لزيت الوقود

فاروق القابضة

50,967,096

دفعة مسبقة لزيت الوقود

الناز

28,170,000

دفعة مسبقة لزيت الوقود

شركة فوالذ إربيل

3,532,200

دفعة مسبقة لزيت الوقود

قيوان

305,200,000

دفعة مسبقة لزيت الوقود

ماس غلوبال

53,215,000

دفعة مسبقة لزيت الوقود والبنزين
الخام

جي كيه ستيل

2,015,712

مجموع الدفعات المسبقة لزيت الوقود
قرض
سلفة نقدية

443,091,008
شركة الطاقة التركية
(KIB )1

500,000,000
192,500,000

سلفة نقدية

مجموعة )2(KAR

650,299,333

سلفة نقدية

فاروق القابضة

100,153,000

سلفة نقدية

قيوان

400,000,000

سلفة نقدية

سرميان

128,847,110

سلفة نقدية

يو بي القابضة ()3

69,000,000
2,040,799,444

مجموع القروض
تسديد قروض

مستلم من ماس غلوبال

مجموع دفعات تسديد القروض
بيع منتجات
وزارة الموارد الطبيعية
OPF

52

24,000,000
24,000,000

مختلط

1,655,865,979

دخل إضافية (مكافأة) من عقود تقاسم اإلنتاج

242,171,728

خدمات OPF

78,016,577

دخل آخر

رسوم نقل بالشاحنات

26,106,096

فوائد بنكية

فائدة

350,000

وزارة الموارد الطبيعية

مستردات مختلفة

14,486,043

وزارة الموارد الطبيعية

متفرقات

1,547,989

دخل آخر

2,018,544,412

إجمالي مقبوضات 2014

7,401,294,506

المدور
الرصيد
ّ

8,321,516,147

http://mnr.krg.org/images/pdfs/MNR_Account_Statement_2014_1.pdf
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 .6الصناعات االستخراجية في اقليم كردستان (يتبع)
( )1ضخ سيولة قصري األمد (سلف نقدية) يتم تسويتها مببالغ السداد.
( )2السلف النقدية اليت يتم دفعها إىل وزارة املوارد الطبيعية مقابل شيك صادر إىل جمموعة  Karمن الوزارة حلل مشاكل السيولة يف
الوزارة.
( )3كما قامت شركة يو يب القابضة بتقدمي قرض بقيمة  82,916,543إىل وزارة املوارد الطبيعية ،ومت حتصيله مباشرة بواسطة
 PowerTransلشراء منتجات نفطية.

إنتاج واستهالك النفط لعام  2014وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية

53

كمية المخزون في بداية المدة واإلنتاج في 2014

http://mnr.krg.org/images/pdfs/Production_Report_2014_WEB.pdf
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 .6الصناعات االستخراجية في اقليم كردستان (يتبع)
التصدير عن طريق النقل البري بالشاحنات وبواسطة خط أنابيب إقليم كردستان في 2014

التصدير بواسطة الشاحنات :يتم قياسه بمكافئ برميل النفط .ويشير التصدير بالشاحنات إلى صادرات النفط إلى خارج إقليم كردستان
بواسطة الشاحنات وبموجب ترتيبات مبادلة النفط الخام بالسلع عن طريق تركيا.

التصدير بواسطة خط أنابيب النفط :يتم القياس بواسطة مكافئ برميل النفط ،ويشير التصدير بواسطة خط األنابيب إلى الصادرات التي تتم من خالل خط أنابيب تملكه
حكومة إقليم كردستان ويصل إلى تركيا.
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اإلمدادات إلى المصافي واالستهالك المحلي في 2014
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 .6الصناعات االستخراجية في اقليم كردستان (يتبع)
التعدين والمعادن في إقليم كردستان العراق

وفقا لبيان نشر يف حيزيران  2014على املوقع اإللكرتوين للمعهد األسرتايل لعلماء اجليولوجيا ،فإن إقليم كردستان العراق (منطقة زاغروس)
يبلغ طوهلا  140كيلومرت وعرضها  20كيلو مرت مربع على امتداد احلدود مع تركيا وحيدها من اجلانب الشرقي احلدود اإليرانية .تعرف هذه
املساحة بأهنا حتتوي على خميزون معادن مثل اليزنك والرصاص والنحاس والكربيتيد يف حيزام األوفيوليت ،والكروم األساسي ،والنيكل ،واحلديد،
54
واملنغنييز (املتحول) والباريت.
ومنذ عام  ، 2014كانت حكومة إقليم كردستان ال تيزال يف طور إعداد قانون يليب املتطلبات الدنيا حلشد االهتمام بقطاع التعدين عض
القانون على الربملان الكردستاين للمصادقة عليه .ليس هناك بيان رمسي عن التعدين واملعادن من وزارة املوارد الطبيعية يف عام  2014ومل يتم
تسليم بيانات هلذا التقرير .كما أن املوقع اإللكرتوين لوزارة املوارد الطبيعية ال يقدم إال معلومات حمدودة عن التعدين 55.ليس هناك معلومات
من وزارة املوارد الطبيعية أو من أي مصدر عام آخر تشري إىل وجود أي أنشطة تعدين واسعة النطاق أو أن حكومة إقليم كردستان قد تلقت
أي إيرادات من التعدين.
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https://www.aig.org.au/events/mineral-potential-of-iraq/

54

http://mnr.krg.org/index.php/en/mining/mining-vision

55
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 .7الدروس المستفادة من هذه المطابقة
معالجة التوصيات التى وردت في الدروس السابقة

)a
)b
)c
)d

حتسني نسبة األمهية النسبية من  %1اىل  ٪0.5وهذا يرتجم رقميا إىل احنفاض من  710مليون إىل  355مليون دوالر يف هذا
التقرير.
مت التعاقد مبكرا مع شركة  PwCمما أتاح وقتأ اكثر ألغراض املطابقة واحلصول على التربيرات والفروقات.
على عكس تقارير السنوات السابقة ،مت اليزام الشركات بتقدمي بياناهتا وفقا للنماذج املرسله مما حسن نوعية املعلومات وسهل عملية
املطابقة.
يوجد حماوالت جادة لتطبيق 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:
 7.1االهمية النسبية
قام جملس أصحاب املصلحة بتحديد نسبة االمهية النسبية بـ  .%0.5على الرغم من حتديد النسبة ،مت طلب تفسريات لكافة االختالفات
الغري مربرة والتحقق منها.
التوصية:
االلتيزام بنسبة املادية ،وحتديد قيمة ثابتة تكون الفروقات االقل منها ال حتتاج أي مراجعة او توضيح.
 7.2المواعيد النهائية لتقديم التقارير
على الرغم من التحسن الواضح يف تقدم مواعيد إصدار التقارير اال ان جملس اصحاب املصلحة مطالب بإصدار التقرير خالل مده التتجاوز
سنه واحدة من تاريخ انتهاء سنه التقرير.
التوصية:
نوصي جملس ادارة مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بالعراق إشراك املطابق بفرتة مبكرة وذلك التاحة وقت أكثر الصدار تقرير
.2015
7.3جودة نماذج التقارير
أشا ر التقرير اىل وجود حتسن يف جودة وحمتويات مناذج البيانات اال ان التقارير القادمة تتطلب تغريات وحتسينات على الشكل واملضمون
للنماذج لكي تتالءم مع التطويرات اليت ستطرأ على الشروط املرجعية.
التوصية:
نوصي بقيام جملس اصحاب املصلحة بتنفيذ ورشة عمل تضم خرباء القطاع االستخراجي من وزاريت النفط والصناعة واملعادن إلعداد تلك
النماذج.
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7.4التواقيع
استنادا إىل املبادئ التوجيهية ،جيب أن يتم التوقيع على النماذج من قبل املوظفني يف اجلهة املعنية .وقد لوحظ أنه مل يتم التوقيع على بعض
التقارير  ،ولكن مت استالم النماذج من خالل الربيد اإللكرتوين الرمسي للجهات املعنية.
التوصية:
على املبادىء التوجيهية الالحقة أن تركيز على أمهية التوقيع على النماذج املقدمة.
 7.5تقرير مدقق الحسابات
مت الطلب من املشرتين إرفاق تقرير مدقق احلسا بات مع النماذج املعبأة .مل تقم بعض الشركات بذلك بالرغم من التذكري بضرورة تضمني هذه
املعلومات .نظرا للسياق القانوين احلايل يف العراق وهيكل صناعة النفط والغاز ،فإنه يتم تدقيق حسابات الشركات النفطية من قبل ديوان
الرقابة املالية العراقي ( )BSAعلى أسس مبادئ احملاسبة العراقية احمللية .إن هذه املبادئ احملاسبية قد مت تطويرها أساسا يف الثمانينات من
القرن املاضي بناء على معايري احملاسبة الدولية ( )IASيف ذلك الوقت ،إال أنه مل يتم حتديثها باستمرار متاشيا مع معايري احملاسبة الدولية،
لذلك توجد فجوة يف مدى فهم التقارير الصادرة عن الشركات احمللية إذا ما قورنت باملعايري املستخدمة يف الصناعة النفطية.
التوصية:
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.
 7.6بيانات وزارة الكهرباء
على الرغم من ان قطاع الكهرباء يعترب املستهلك األكرب حمليا اال ان البيانات املتعلقة باستهالك هذا القطاع حباجة اىل تطوير وتدقيق اكثر
لتشمل املبالغ والكميات.

التوصية:

من املستحسن ان يتم الطلب من وزاريت النفط والكهرباء تقدمي كامل املعلومات املطلوبة وقد يتطلب ذلك االمر تنظيم ورشات عمل للكوادر
العاملة يف وزارة الكهرباء لتعريفهم بآلية املطابقة.
 7.7التفويض
وجود صعوبات خالل عملية مجع البيانات من االشخاص املعنيني بسبب غياب الصالحيات.

التوصية:

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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الملحق االول – قائمة الكيانات المشاركة بالتقرير

االستهالك المحلي والوزارات

الكيان

رقم
1

وزارة المالية

2

وزارة الصناعة والمعادن

3

وزارة التخطيط

4

وزارة الكهرباء

5

شركة سومو

6

شركة نفط الشمال

7

شركة نفط الجنوب

8

شركة نفط ميسان

9

شركة نفط الوسط

10

شركة مصافي الشمال

11

شركة مصافي الوسط

12

شركة مصافي الجنوب

13

شركة غاز الشمال

14

شركة غاز الجنوب

15

شركة غاز البصرة

16

شركة توزيع المنتجات النفطية

17

شركة خطوط االنابيب

18

شركة تعبئة الغاز

مشترو سومو
No.
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المشتري

1

APIOIL UK LIMITED

2

Bharat Oman Refineries Limited

3

Bharat Petroleum Corporation LTD.

4

BP OIL INTERNATIONAL LIMITED

5

CEPSA TRADING SAU

6

Chevron Products Co. A Division Of Chevron U.S.A. Inc.

7

China National United Oil Corporation

8

China Offshore Oil (Singapore) International Pte Ltd

9

)China ZhenHua Oil Co.Ltd.- Main/ (North Petroleum

10

ENI Trading & Shipping SPA

)الملحق االول – قائمة الكيانات المشاركة بالتقرير (يتبع

)مشترو سومو (يتبع

المشتري

No.

ERG Supply &Trading S.P.A

11

ExxonmobilSales and Supply LLC. U.S.A

12

GS Caltex Corporation

13

GUNVOR SA

14

Hindustan Petroleum Corporation Ltd. - India

15

HPCL-Mittal Energy Limited

16

Indian Oil Corporation Limited – India

17

IPLOM INTERNATIONAL SA

18

JX Nippon Oil & Energy Corporation

19

Koch Supply & Trading, LP

20

LITASCO MIDDLE EAST DMCC

21

MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A

22

Pertamina Energy Services Pte Ltd

23

PETCO Trading Labuan Company Limited (PTLCL) / Petronas

24

Petro Diamond Company limited / Care of Mitsubishi
Corporation
Petrobras Global Trading B.V.

26

PETROGAL S.A.

27

Phillips 66 International Trading Pte. Ltd.

28

REPSOL TRADING, S.A.

29

SARAS S.P.A.

30

SHELL INTERNATIONAL EASTERN TRADING COMPANY

31

Sinochem International Oil (London ) Co. LTD

32

SK Energy Co., Ltd.

33

SOCAR TRADING SA

34

TOTSA TOTAL OIL TRADING SA

35

Toyota Tsusho Corporation

36

TURKISH PETROLEUM REFINERIES CORP.(TUPRAS)

37

UnipecAsia Co. Ltd. / China International -Main

38

Valero Marketing & Supply Co.

39

VITOL REFINING SA

40

25
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شركات النفط العالمية
No.

الشركة
BP

1

Petrochina

2

Shell West Qurna B.V /
Shell Iraq Petroleum B.V

3

Petronas

4

Japex

5

Eni

6

Occidental

7

Kogas

8

ExxonMobil

9

Sonangol

10

Total

11

Gasprom

12

Tpao

13

OJSC Lukoil

14

CNOOCI

15

Kuwait Energy Co.

16

Pakistan Petroleum Ltd

17

Dragon Oil Holding Ltd

18

Lukoil overseas exploration Iraq

19

Inpex Corp.

20

JsocBashneft

21

Premier Oil Pic

22
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