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

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

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

النفطيــة واملوافقــة عــى العقــود، بحســب املــادة رقــم )5( مــن القانــون، فــإن الــوزارة مســؤولة 

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

قانــون النفــط والغــاز رقــم 22 لســنة 2007 الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 9 أغســطس 2007.

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

للتنقيــب عــن املــوارد الهيدروكربونيــة واملعدنيــة يف اإلقليــم. كــا تقــوم الــوزارة أيضــا مبنــح 

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

وكذلــك عمليــات التكريــر والبروكياويــات وعمليــات البيــع بالتجزئــة، رهنــاً بالتصديــق عليهــا مــن 

ــي. ــس اإلقليم ــل املجل قب

ــاع  ــة للقط ــات العام ــع السياس ــة ووض ــري الرقاب ــل يف توف ــس يتمث ــر، إن دور املجل ــى آخ مبعن

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

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

الراخيــص.

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

إقليــم كوردســتان -العــراق« )القانــون رقــم 22 - 2007(، وقــد أنيطَــت بــه الصالحيــات اآلتيــة: 

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

يف االقليــم.

ب. املوافقة عى العقود الخاصة بالعمليات النفطية.

ــتور  ــن الدس ــادة )١١2( م ــن امل ــاً م ــرة ثاني ــع الفق ــجم م ــا ينس ــاج مب ــتوى اإلنت ــد مس ج. تحدي

االتحــادي.

يتكون املجلس اإلقليمي من:

•  رئيس مجلس الوزراء، رئيساً للمجلس

•  نائب رئيس مجلس الوزراء، نائباً لرئيس املجلس

•  وزير الروات الطبيعية، عضواً يف املجلس

•  وزير املالية واالقتصاد، عضواً يف املجلس

•  وزير التخطيط، عضواً يف املجلس

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

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

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

ــاءلة. واملس

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

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

آليــة اتخــاذ القــرارات جاعيــة وخاضعــة للتدقيــق.

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

والغاز )RCOGA( ومسؤوليات وزارة الروات الطبيعية؟

نظرة عامة عى قطاع 

النفط يف إقليم 

كوردستان - العراق
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ــمل  ــي. ويش ــتهالك الداخ ــتخدامه لالس ــم اس ــا يت ــتان وأيض ــتخرج يف كوردس ــط املس ر النف ــدَّ يُص

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

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

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

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

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

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

ــباط 20١٤. ــهر ش ش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــن  ــط م ــع النف ــر و بي ــخ 20١٤/5/22 تصدي ــتان بتاري ــم كردس ــة اقلي ــررت حكوم ــباط 20١٤، ق ــهر ش ش

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

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

مــن قانــون برملــان كردســتان رقــم )5( لســنة 20١3 الخــاص بتحديــد وإســتحصال املســتحقات املاليــة 

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

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

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

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

ٌر فقط، أم إن قساً منه يُستهلَك داخلياً أيضاً؟ 5. هل إن النفَط املُستَخَرج يَُصدَّ

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

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

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

تبعــاً للقســم العــارش لقانــون النفــط والغــاز إلقليــم كوردســتان - العــراق )القانــون الرقم 22 لســنة 

ــتان  ــم کوردس ــة إقلي ــع حكوم ــراق، تتب ــتان – الع ــي لكوردس ــس الوطن ــه املجل ــذي رشّع 2007( ال

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

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

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

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

مخــزون يف الحقــول املستكشــفة وتحديــداً عنــد القيــام بإنتــاج 5000 برميــل نفــط يوميــاً عــى األقــل 

ملــدة ١2 شــهر. وبعكــس ذلــك، ســتتحمل الركــة مســؤولية التكاليــف وال تتحمــل حكومــة إقليــم 

ــؤولية. ــتان أي مس كوردس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تزويدهــم معامــل الكهربــاء بوقــود الديــزل أو توفــري منتجــات أخــرى. 

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

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

أو بعــدد مــن األولويــات األخــرى.

يتم تصدير نفط إقليم كوردستان عر وسيلتن مختلفتن:

• خط األنابيب املمتّد من اإلقليم وإىل تركيا

• الصهاريج التي تحمل النفط عن طريق الر إىل تركيا

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

العــامل حيــث يتــم شــحنه بحــراً. 

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

7. ما هي »املقايضات«)Swaps( ؟
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يعــزى الفــرق بــن قيمــة النفــط الخــام املبــاع التــي أعلنتهــا الحكومــة واملبالــغ النقديــة التــي 

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

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

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

ــج. ــل بالصهاري ــف النق ــن تكالي ــالً ع ــاج، فض ــاركة اإلنت ــود مش لعق

)يرجى الرجوع إىل السؤال رقم 9 ملزيد من التفاصيل حول كيفية احتساب عائدات النفط(.

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

التطــورات الجيوسياســية األخــرى، بــل تشــمل أيضــاً جــودة النفط.

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

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

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

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

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

ــهل. ــا أس ــا وتنقيته معالجته

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

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

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

تنافســية مــن أجــل بيــع إنتاجهــا وتحقيــق اإليــرادات البالغــة األهميــة لإلقليــم.

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

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

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

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

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

املكــررة.

9. كيف يتم احتساب عائدات النفط؟

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

الراميل املصدرة مرضوباً بسعر الرميل؟

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

لرميل نفط »برنت الخام«؟
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ــة  ــا حكوم ــي تعتمده ــنوية الت ــة الس ــاً للميزاني ــط وفق ــن النف ــة م ــرادات املحقق ــاق اإلي ــم إنف يت

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

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

النفــط يف الســنوات األخــرية كليــاً لدفــع رواتــب أكــر مــن ١.2 مليــون مــن موظفــي اإلدارة العامــة 

ومقاتــي البيشــمركَة وقــوات األمــن الداخليــة وعوائــل الشــهداء واملؤنفلــن واملتقاعديــن 

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

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

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

ــياحة. ــة والس ــة والصناع ــل الزراع ــل مث للدخ

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

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

املتمثــل يف اســتدامة اقليــم كوردســتان.

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

ــا: ــتويات، منه مس

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

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

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

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

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

• توفــري فــرص العمــل: تســتعن رشكات النفــط الدوليــة بأكــر مــن ٤,500 موظــف يف كوردســتان 

ــن. وال  ــكان املحلي ــن الس ــن 2,800( م ــر م ــم )أو أك ــة، 63٪ منه ــام املدقق ــدث األرق ــاً ألح وفق

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

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

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

التدريبــي لعمليــات اإلنتــاج زيــادة القــوى العاملــة يف مجــال اإلنتــاج وحــده بواقــع 200 وظيفــة 

جديــدة لــكل ١00 ألــف برميــل إضــايف يوميــاً.

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

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

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

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

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

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

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

• الرضائــب ومســاهات املســؤولية االجتاعيــة للــركات: باإلضافــة إىل بعــض الرضائــب 

ــاهات  ــبة ١0٪ ومس ــوماً بنس ــة رس ــط العاملي ــع رشكات النف ــارشة، تدف ــري املب ــارشة وغ املب

مختلفــة للمســؤولية االجتاعيــة إىل الحكومــة. وتســتخدم مدفوعات ومســاهات املســؤولية 

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

ــا. ــط فيه ــتخراج النف اس

وميكــن االطــالع عــى مثــال توضيحــي ملســاهات املســؤولية االجتاعيــة للــركات عــى موقــع 

اإلنرنــت التــايل التابــع لــوزارة الــروات الطبيعيــة:

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

١2. كيف تعزز رشكات النفط الدولية العاملة يف إقليم كوردستان 

االقتصاد املحي؟

١2. كيف تُنَفق عائدات النفط؟
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١٤. هل تتم مراجعة األرقام املتعلقة بقطاع النفط والتحقق من صحتها من 

قبل هيئة مستقلة وذات مصداقية؟

مراجعة إنتاج النفط، 

التصدير، االستهالك، 

واإليرادات يف 

كوردستان

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

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

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

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

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

بــدءاً مــن الفــرة املمتــدة مــن ١ كانــون الثاين/ينايــر 20١7 إىل 30 حزيران/يونيــو 20١7.

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

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

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

ــة. ــة أو دولي ــت محلي أكان

١5. من هي ديلويت وملاذا اختريت لتنفيذ املراجعة؟

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

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

ــن  ــن 2٤٤,٤00 م ــر م ــع أك ــا، إذ تجم ــن إليه ــن املنضوي ــدد اإلختصاصي ــرادات وع ــث اإلي ــن حي ــامل م الع

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

ــن  ــة. م ــة ومنطق ــن ١50 دول ــر م ــة يف أك ــات ذات الصل ــر والخدم ــة باملخاط ــارات املتعلق واالستش

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

ــة يف  ــدة دولي ــة معتم ــد رشك ــباط 20١6 بتحدي ــم 73 يف 3 ش ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــأن ق ــك ف ولذل

مجــال التدقيــق واملراجعــة يف  قطــاع النفــط والغــاز يف اإلقليــم واالفصــاح عــن نتائــج هــذه 

املراجعــة، ينبــع مــن التــزام الحكومــة بالشــفافية ورغبتهــا يف تعزيــز ثقــة املواطنــن يف القطــاع، 

وجهودهــا الراميــة إىل اصــالح وتحســن مواردهــا املاليــة العامــة. وتطبيقــاً الحــكام الفقــرة 

ــى  ــص ع ــي تن ــام 2007،  والت ــن ع ــم 22 م ــاز رق ــط والغ ــون النف ــن قان ــادة ١5 م ــن امل ــة م السادس

ــن  أن حســاب الحقــول النفطيــة يكــون خاضعــاً للتدقيــق املســتقل ويكــون االطــالع متاحــاً للمواطن

ــة  ــري الخاص ــادئ واملعاي ــق املب ــؤوليته وف ــة مس ــدات النفطي ــتان للعائ ــدوق كوردس ــارس صن ومي

ــزءاً  ــادرة ج ــح املب ــك اصب ــة بـــ )EITI( و بذل ــتخراجية املعروف ــات االس ــفافية يف الصناع ــادرة الش مبب

ــم. ــاز يف االقلي ــط والغ ــون النف ــن قان م

وتنص النقطة ٤.9 من مبادرة ومعايري EITI للعام 20١6 عى أنّه:

• يف حالــة عــدم وجــود تلــك التدقيقــات بالفعــل، ينبغــي مراجعــة املدفوعــات واإليــرادات مــن 

قبــل هيئــة تدقيــق حســابات مســتقلة موثــوق بهــا، مــع تطبيــق معايــري التدقيــق الدوليــة.

• املطابقــة بــن املدفوعــات واإليــرادات عــن طريــق جهــة إداريــة مســتقلة وموثــوق بهــا وتطبق 

معايــري املراجعــة الدوليــة، ونــر رأي تلــك الجهــة بخصــوص تلــك املطابقــة، مبــا يف ذلــك أي 

تبايــن يتــم اكتشــافه.

كــا جــاء يف املــادة الســابعة مــن قانــون صنــدوق كوردســتان للعائــدات النفطيــة والغازيــة رقــم 

ــدوق  ــاطات الصن ــابات و نش ــة للحس ــات الخاص ــع البيان ــن جمي ــف ع ــب الكش ــه يج ــام 20١5 بأن )2( للع

وتدقيقهــا باســتخدام رشكات محاســبية عامليــة مؤهلــة ومعتمــدة ومــن ثــم رفــع تقاريــر دوريــة 

ــة  ــات املالي ــن العملي ــاح ع ــفافية واالفص ــاً للش ــة ضان ــبة العاملي ــر رشكات املحاس ــص تقاري تلخ

ــاً. ــة عاملي ــبية املتبع ــري املحاس ــب املعاي حس

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

ــت رشكات  ــة، قدم ــب الحكوم ــى طل ــاًء ع ــخ 20١6/02/03. وبن ــم 73 بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل لق

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

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

ــية. ــؤرشات األداء الرئيس ــة وم ــري واضح ملعاي
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مــن املؤكــد أن مراجعــة ديلويــت ليســت مبــادرة ملــرة واحــدة، حيــث ســيتم نــر األرقــام الرســمية 

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

أجرتهــا رشكــة ديلويــت للفصــل الثالــث مــن عــام 20١7، والتــي ســيتم نرهــا مــا إن يتــم اإلنتهــاء 

مــن إنجازهــا، عــى أن تُنــَر بشــكل منفصــل أو مــع مراجعــة الفصــل الرابــع مــن ســنة 20١7. وكــا 

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

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

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

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

والتأكــد مــن صحتهــا، والتــي تغطــي 20١٤ و20١5 و20١6.

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

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

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

الحكــم الدميقراطــي التــي يطمــح إقليــم كوردســتان إىل التمســك بهــا.

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

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

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

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

يف توفــري فــرص العمــل وتحفيــز النمــو االقتصــادي يف الوقــت عينــه.

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

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

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

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

ــتان. كوردس

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

املراجعة مجرّد مبادرة ملرة واحدة؟

١9 مباذا سيستفيد مواطنو إقليم كوردستان من عملية املراجعة ونتائجها؟
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ركــزت مراجعــة ديلويــت عــى صــادرات النفــط يف كوردســتان واســتهالكها وإيراداتهــا للفــرة مــن ١ 

كانــون الثاين/ينايــر 20١7 إىل 30 حزيران/يونيــو 20١7 )النصــف األول مــن 20١7(. وقــد أُدرَِجــت األرقــام 

ــر  ــن تقري ــم ١ م ــدول الرق ــَن الج ــا، ضم ــن صحته ــق م ــم التحق ــي ت ــة والت ــتندة إىل املراجع املس

ــة: ــع اآلتي ــمل املواضي ــذي يش ــت ال ديلوي

• النفط املصّدر واملستهلك 

• عدد براميل النفط الخام املصّدرة بخطوط األنابيب

• عدد براميل النفط الخام املصّدرة بالصهاريج 

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

• عدد براميل النفط الخام املخصصة ملنتجي النفط 

• عدد براميل النفط املخصصة للمبيعات املحلية واملقايضات

• تحليل مبيعات التصدير بواسطة خطوط األنابيب 

• عدد براميل النفط الصايف التي تحمل الُراة تكلفتها

• القيمة اإلجالية بالدوالر األمرييك للنفط الخام املباع 

• املتوسط املحَقق لسعر الرميل )بالدوالر األمرييك(

• تحليل مبيعات التصدير بواسطة الصهاريج

• عدد براميل النفط الصايف التي تحمل الُراة تكلفتها

• القيمة اإلجالية بالدوالر األمرييك للنفط الخام املباع 

• املتوسط املحَقق لسعر الرميل )بالدوالر األمرييك(

• التدفقات املالية

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

• الفائدة والرسوم األخرى من املشرين 

• املدفوعات املقدمة إىل منتجي النفط نيابة عن حكومة إقليم كوردستان 

• املدفوعات املقدمة إىل أطراف ثالثة نيابة عن حكومة إقليم كوردستان 

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

• دفعات لوزارة املالية لتغطية تكاليف أمن النفط

• املدفوعات إىل رشكة دانة غاز

ــي  ــرة الت ــات الف ــن مبيع ــتان ع ــم كوردس ــة إقلي ــه حكوم ــذي تلقت ــدي ال ــد النق ــايف الرصي • ص

ــة  ــملها املراجع تش

• دفعات جديدة مقدمة من املشرين مقابل املبيعات املستقبلية

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف النصــف األول مــن عــام 20١7، مل تقــدم رشكــة ديلويــت تقاريــر عــن بيانات 

إنتــاج النفــط يف إقليــم كوردســتان، يف انتظــار االنتهــاء مــن التســوية يف املحاســبة ألرقــام انتــاج 

النفــط يف 20١٤ و20١5 و20١6.

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

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

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

يف مــا يتعلــق بأكــر مصــدر لإليــرادات يف اإلقليــم.

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

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

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

والواجبــات.

١8. ملاذا تعتر مراجعة ديلويت ذات أهمية كبرية؟

١7. ما هي أبرز النتائج التي َخلصت إليها مراجعة ديلويت؟

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

لعام 20١7 إلقليم كوردستان؟ وما هي اإلجراءات التي اتخذت لضان إجراء 

عملية املراجعة بشكل مستقل؟

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

20١7 الحصــول عــى تأكيــدات مبــارشة مــن الجهــات املعنيــة يف مــا يتعلــق بتصديــر النفــط الخــام 

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

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

للتحقــق مــن بيانــات النفــط.

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

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

الــروات الطبيعيــة. وقــد ســاعد ذلــك عــى التحقــق مــن صحــة جميــع البيانــات بشــكل مســتقل.



١2 ١١

ميكــن االطــالع عــى تقريــر ديلويــت، املتــاح باللغــات اإلنجليزيــة والكرديــة والعربيــة، وقراءتــه عــى 
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25 – كيف ميكن الوصول إىل تقرير ديلويت وقراءته؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مراجعــة حكوميــة ممتــازة ومتقدمــة.

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

القانــون رقــم )2( لســنة 2008. ويُعتَــَر ديــوان الرقابــة املاليــة الهيئــة الرئيســية لتدقيــق القطــاع 

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

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

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

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

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

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

ــالوات(. ــا )الع ــق عليه ــي يطل ــون والت ــن القان ــادة ١ م ــن امل ــرة )30( م ــاء يف الفق ج

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

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

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

EY تقريــراً عــن تدفــق اإليــرادات يحتــوي عــى املالحظــات املتعلقــة باســتخدام األمــوال 

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

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

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

باإلضافــة للمشــاريع الجاريــة حاليــاً للتحقــق بشــكٍل مســتقل مــن مصاريــف اإلنتــاج وعائــدات 

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

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

ســوف تشــمل مــا يــي:

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

للمجلــس اإلقليمــي لشــؤون النفــط والغــاز.

2- مراجعة التكاليف والنفقات التي تكبدتها رشكات النفط الدولية.

3- عمليات مراجعة اإلنتاج واالستحقاقات لكل حقل نفط.

٤- تدقيق املبيعات املحلية واملبادالت.

5- مراجعة مبيعات منتجات التكرير.

2٤. هل سيقوم موظفون أكراد بإجراء عمليات التدقيق واملراجعة لقطاع 

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

أجنبية مثل ديلويت ملثل هذه املهام؟

22. هل سيتم التدقيق يف املكافآت التي تتلقاها حكومة إقليم 

كوردستان من رشكات النفط الدولية؟

23. ما هي عمليات التدقيق التي ينوي املجلس اإلقليمي لشؤون 

النفط والغاز عى القيام بها كخطوة ثانية؟

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

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

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

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

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

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

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

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

2١. ما هو الدور الذي قامت به وزارة الروات الطبيعية يف هذا املروع؟



١٤

تــدرك حكومــة إقليــم كوردســتان مخاطــر االعتــاد املفــرط عــى النفــط كمصــدر رئيــي للدخــل، 

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

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

مــن الخدمــات املقدمــة مــن قبــل الحكومــة.

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

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

امليــاه والنفايــات والرعايــة الصحيــة والتعليــم.

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

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

ــة. ــية ملحوظ ــزة تنافس ــا مي فيه

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

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

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

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

األدوات اإللكرونيــة.

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

وضــان الشــفافية الكاملــة يف أدائــه، وفــق أفضــل املارســات الدوليــة. ولهــذا الغــرض، 

باإلضافــة إىل عمليــة املراجعــة والتدقيــق، تعتــزم الحكومــة تنفيــذ سلســلة مــن إلصالحــات األخرى 

يف القطــاع، وتشــمل إعــادة تنظيــم ومتكــن املؤسســات والــركات التاليــة:

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

أحــكام املــادة ٤ مــن قانــون صنــدوق كوردســتان للعائــدات النفطيــة والغازيــة رقــم  )2( لســنة  

20١5 لغــرض تســجيل وتدقيــق إجــايل عائــدات النفــط والغــاز لإلقليــم إلدارة وضــان تحويلهــا 

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

ــة. ــات املالي ــن العملي ــاح ع ــفافية واالفص الش

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

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

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

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

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

الــروات الطبيعيــة.

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

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

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

لالقليم عى النفط ألدىن حٍد ممكن؟

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

القيام به لتعزيز قدراتها وتحسن إنتاجها إىل أقىص حد؟

مستقبل قطاع 

النفط يف إقليم 

كوردستان




