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٢٠١٨ الثانيكانون  ١٣

النفط والغازلشؤون المجلس اإلقليمي 

كردستانحكومة إقليم 

العراق - كردستانإقليم 

ARABIC TRANSLATION
العربية الترجمة

   الثاني كانون ١ من الفترة خالل العراق كردستان إقليم لحكومة النفط وإيرادات واستهالك وصادرات إلنتاج مراجعة
٢٠١٧ حزيران ٣٠ إلى ٢٠١٧

 وتصديره النفط إنتاج لمراجعة كردستان إقليم لحكومة التابع والغاز النفط لشؤون اإلقليمي المجلس قبل من تعييننا تم  ١.١
.٢٠١٦و ٢٠١٥ ،٢٠١٤ السابقة السنوات إلى إضافة ،٢٠١٧ لعام وإيراداته واستهالكه

حزيران ٣٠ إلى ٢٠١٧ الثاني كانون ١ من الفترة خالل وإيراداته واستهالكه النفط تصدير لجدول مراجعتنا استكملنا لقد  ٢.١
.التقرير هذا من ١ رقم الجدول تحت المرفق ٢٠١٧

 عن واالستفسار الضرورة؛ حسب للموقع زيارات وإجراء والمبيعات؛ التصدير سجالت مراجعة إجراءاتنا شملت  ٣.١
. ضرورةال حسب أخرى إجراءات واتخاذ  النفط؛ شركات

:نتائج من إليه توصلنا ما يأتي وفيما  ٤.١

 ١ من الفترة خالل النفط واستهالك تصدير بيانات في صحيح غير بيان أي نجد لم - النفط واستهالك تصدير ١.٤.١    
.٢٠١٧ حزيران ٣٠ إلى  ٢٠١٧  الثاني كانون

 قبل من الشهر في المستلم المبلغ وصافي النفط مبيعات بيانات في صحيح غير بيان أي نجد لم - النفط مبيعات ٢.٤.١    

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

Robert O’Hanlon
Deloitte & Touche (M.E.)

.٢٠١٧حزيران ٣٠ إلى ٢٠١٧ الثاني كانون ١ من الفترة خالل كردستان إقليم حكومة

  من نشرها أو إصدارها تم إضافية معلومات أية يشمل وال ١ رقم الجدول في الواردة البيانات على التقرير هذا يقتصر  ٥.١
   خاضع حدة على النفط حقول من حقل كل به ساهم الذي الخام النفط إنتاج أن إلى نشير .كردستان إقليم حكومة قبل
.اآلن حتى جارية اإلجراءات هذه زالت وما إضافية وتحقق مطابقة جراءاتإل

ً  وجدناه الذي بالقدر األساليب من وغيره العينات أخذ أسلوب استخدمنا لقد ٦.١  الجدول في الواردة البيانات من للتحقق ضروريا
  النفط، يمنتج( المصلحة أصحاب كافة قبل من بها تزويدنا تم التي المستندات علىمراجعتنا اعتمدت وقد .١ رقم

 ما واكتمال دقة وعلى )كردستان إقليم حكومة في الطبيعية الموارد وزارةو األنابيب خط مشغل النفط، تجار ،البترول مصافي
.سبق

  أية )ديلويت( تتحمل ال .كردستان اقليم لحكومة التابع والغاز النفط لشؤون اإلقليمي للمجلس التقرير هذا إعداد تم  ٧.١
 تخص تجاوزات أو أخطاء أي عن أو التقرير هذا في الواردة اآلراء عن ثالث طرف أي تجاه التزام أو مسؤولية

  على االعتماد والغاز النفط لشؤون اإلقليمي المجلس غير طرف ألي يحق ال .التقرير هذا في الواردة المعلومات
.كان مهما غرض ألي التقرير هذا

 هذه بين اختالفات أي وجود حال وفي أيضاً، والكردية العربية باللغتين ١ رقم والجدول التقرير هذا إصدار تم  ٨.١
.اإلنجليزية باللغة الصادرة النسخة ستسود المستندات،

والتقدير، االحترام فائق بقبول وتفضلوا



١الجدول رقم 
النفطصادرات واستهالك وإيرادات 

  حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٧ كانون الثاني ١مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة من 
٢٠١٧

الفترةإجمالي  صادرات واستهالك النفط

برميل ٩٥٬٨١٢٬٧٥٥ )٢المالحظة () نفط الشمالشركة و اآلبار الخاصة بحكومة إقليم كردستان  مساهمة(صادرات النفط الخام عبر األنابيب 

برميل ٤٬٨٧٨٬٨٨٧ )٣المالحظة (إقليم كردستان بئر واحد في الشاحنات من  عن طريقصادرات النفط الخام المنقول 

برميل  ٣٬٤٥٥٬٨٢٢ لمصافياالبترول بموجب عقود  مصافي  إلىالنفط الخام المنقول 

برميل ١٬٦١٥٬٩٢٥ للمنتجين النفطيين النفط الخام المخصص

برميل ٥٬٠٨٨٬٨٨٧ المبيعات والمقايضات المحلية

برميل ١١٠٬٨٥٢٬٢٧٦ إجمالي الصادرات واالستهالك

الفترةإجمالي  تحليل مبيعات الصادرات عبر األنابيب

برميل ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧ )٤المالحظة ) (صافي الكمية بعد إزالة المحتوى المائي(صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

دوالر أمريكي ٣٬٩٦١٬٩٥١٬٠٩٥ إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

للبرميل/دوالر أمريكي ٤١.٢٩٧ (*)للنفط المباع المحقق سعر البرميل الواحد  معدل

.قابلة للتغيير األسعار تلكفي الحاالت التي لم يتم تأكيد السعر النهائي فيها مع المشترين، فقد تم استخدام السعر المؤقت، وبالتالي، (*) 

العربية
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الفترةإجمالي  تحليالت مبيعات صادرات النفط المنقول بالشاحنات

برميل ٤٬٢٣٠٬٧٩٠ )صافي الكمية بعد إزالة المحتوى المائي(صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

دوالر أمريكي ١٠٧٬٦٨٣٬٢٤٢ إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

للبرميل/دوالر أمريكي ٢٥.٤٥٢ (**)للنفط المباع المحقق سعر البرميل الواحد معدل

).النقل والمناولة، وتكاليف التخزينتكاليف مثل (ع لبيفيما يخص مبيعات الصادرات المنقولة بالشاحنات، فقد تم األخذ بالحسبان تكاليف التصدير اإلضافية التي دفعها المشتري مباشرة في سعر ا(**) 

الفترةإجمالي  التدفقات المالية

دوالر أمريكي ٤٬٠٦٩٬٦٣٤٬٣٣٧ إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

دوالر أمريكي (٥١٣,١٧٩,٢٩١) )المقدمةبدون احتساب الدفعات (التغيير في أرصدة حسابات المشترين 

دوالر أمريكي (١٦,٧٨٦,٣٨٧) الفائدة وغيرها من الرسوم من المشترين

دوالر أمريكي (٥٦٨,٨١٨,٢٣٩) دفعات لمنتجي النفط نيابة عن حكومة إقليم كردستان

دوالر أمريكي (٦٩٢,٥٣٣,٠٠٦) إقليم كردستانمقابل خدمات مقدمة لمصلحة حكومة دفعات 

دوالر أمريكي (٦٢,٠٠٠,٠٠٠) )بالبترودوالرالدفعة (دفعات لمحافظة كركوك مقابل النفط المنقول من كركوك 

دوالر أمريكي (٥٠,١٦١,٩٤٠) يةالنفطحماية المؤسسات دفعات لوزارة المالية مقابل تكاليف 

دوالر أمريكي (٩٠٫٠٥٢٫٩٣٢) غاز ادانشركة دفعات ل

دوالر أمريكي من قبل حكومة إقليم كردستان الفترةصافي المبلغ المستلم عن مبيعات  ٢٬٠٧٦٬١٠٢٬٥٤٢

دوالر أمريكي ١٬٢٥٢٬١٠٨٬٥٧٧ البيع اآلجل للنفط المشترين مقابلقبل دفعات مقدمة جديدة من 
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١مالحظات الجدول رقم 
صادرات واستهالك وإيرادات النفط

  حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٧ كانون الثاني ١مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة من 
٢٠١٧

١المالحظة 

حكومة  فيما يتعلق بصادرات واستهالك وإيرادات النفط مبنية على السجالت الموجودة لدى  ٢٠١٧ حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٧ كانون الثاني ١خالل الفترة من  ١جميع األرقام الواردة في الجدول رقم 
.إقليم كردستان

٢المالحظة 

برميل ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠ المنقول من قبل المشترين  الخام  إجمالي النفط

برميل (٢,٢٦٠,٣٤٥) في محطة النفطخزانات الفي ) النقصان(الزيادة 

برميل ٩٥٬٨١٢٬٧٥٥ )نفط الشمال شركةو آبار إقليم كردستان  مساهمة(صادرات النفط الخام المنقول عبر األنابيب 

٣المالحظة 

برميل ٤٬٢٣٤٬١١٣ إجمالي النفط الخام المنقول من قبل المشترين

برميل ٦٤٤٬٧٧٤ في محطة النفطالخزانات في ) النقصان(الزيادة 

برميل ٤٬٨٧٨٬٨٨٧ حكومة إقليم كردستانبئر واحد في صادرات النفط الخام المنقول بالشاحنات من 

٤المالحظة 

:وهذا الفرق ناتج عما يلي. برميالً  ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧برميًال بينما بلغ صافي مبيعات النفط المنقول عبر األنابيب  ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠كمية صادرات النفط المنقول عبر األنابيب بلغت 
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.وثة مثل الماءلصافي المبيعات هو بعد إزالة المواد المحجم . ١
برميًال ولكنهما غير مشمولتان ضمن صافي مبيعات  ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠شمل شحنتان من النفط الخام غير المطابق للمواصفات والمياه الملوثة ضمن إجمالي النفط المنقول عبر األنابيب بحجم  تم . ٢

الثاني  كانونالشحنتان من شحنة تمت في  هاتانوتتألف . برميًال ألنهما تمثالن دفعات عينية مقابل توريدات وخدمات أكثر من كونها عملية بيع ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧النفط المنقول عبر األنابيب البالغ 
وتقدر قيمة النفط ). برميل صافي ٤٤٩٬٢٥٣(برميًال  ٨٤٧٬٦٤٧حجمها اإلجمالي  ٢٠١٧ نيسانوشحنة أخرى تمت في ) برميل صافي ٦٦٥٬٩٨٧(برميًال  ٨٩٩٬٩٨٣حجمها اإلجمالي  ٢٠١٧

.دوالر أمريكي للبرميل الواحد ٥ و ٤لهذه الشحنة بين 

٥المالحظة 

وفي نفس الفترة، . لصالح الوزارةللشــــركـــــات مليون دوالر أمريكي كدفعات تتعلق بااللتزامات االجتماعية  ٣٥، قام مشترو النفط التابع لوزارة الموارد الطبيعية بسداد ما قيمته خالل الفترة
ضمن قسم التدفقات المالية في هذه المبالغ ولم يتم شمل . المعلمينرواتب  لدعم و االقتصاد على هيئة دفعة إلى وزارة الماليةهذا المبلغ مليون دوالر أمريكي من  ٣٠استخدمت الوزارة ما يقارب 

.١الجدول رقم 

العربية
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ديلويت عن نبذة

 القانوني الكيان حول لتفاصيلا من المزيد على للحصول .بها خاصة مستقلة قانونية بشخصية تتمتع التي األعضاء شركاتها من وكل محدودة، خاصة بريطانية شركة وهي المحدودة، توهماتسو توش ديلويت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللة "ديلويت" إسم يُستخَدم
  aboutcom/.deloitte.www :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة يُرجى األعضاء، وشركاتها المحدودة توهماتسو توش ديلويت لمجموعة

 مصنفة شركات مسخ من ألربع خدماتها ديلويت تقدم .االقتصادية المجاالت من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعين من عمالء إلى الصلة ذات والخدمات المخاطر وإدارة المالية والمشورة اإلدارية واالستشارات والضرائب الحسابات تدقيق خدمات ديلويت تقّدم
 التحديات أكثر مع التعامل على لتساعدهم الجودة عالية وخدمات العالمية والخبرات الكفاءات من مجموعة عمالئها خدمة في ديلويت تضع وبفضلها دولة، ١٥٠ من أكثر في األعضاء الشركات من مترابطة عالمية شبكة خالل من "٥٠٠ جلوبال فورتشين" قبل من

ً  ألف ٢٢٥ نحو ديلويت شبكة تضم .عملهم في العمالء يواجهها والتي صعوبة ً  موظفا   .Twitter و LinkedIn و Facebook االجتماعي التواصل مواقع عبر بنا االتصال يرجى الفاعل، ديلويت موظفي تأثير حول المعلومات من مزيد على وللحصول مهنيا

المحدودة )العالمي المالي دبي مركز( المهنية للخدمات ديلويت عن

ً  المالية للخدمات دبي سلطة في ومسجلة ٠٧٤٨ .ت.س رقم تجاري سجل وتحمل العالمي المالي دبي مركز في مؤسسة شركة هي )المحدودة المهنية للخدمات ديلويت( لمحدودةا )العالمي المالي دبي مركز( المهنية للخدمات ديلويت  والمهن األعمال" لتصنيف وفقا
 مملوكة تابعة شركة المحدودة المهنية للخدمات ديلويت شركة تمتلك .المحدودة توهماتسو توش تيديلو لمجموعة التابعة األوسط والشرق المتحدة المملكة في األعضاء الشركات بين مشترك مشروع هي المحدودة المهنية للخدمات ديلويت."المحددة المالية غير

.ت.س رقم تجاري سجل وتحمل تديليم وريزياأدف ينانساف تيكوربور ديلويت تدعى العالمي المالي دبي مركز في ٪١٠٠ بنسبة بالكامل  اتخدم تقديمل ةمرخص هيو المالية للخدمات دبي سلطة تنظيمل تديليم وريزياأدف ينانساف تيكوربور ديلويت وتخضع2220
 ،دبي العالمي، المالي دبي مركز ،الخامس الطابق ،١ رقم المبنى هاوس، كرنسي الفتان في يقع الذي المسجل الرئيسي ومكتبها عملها مكان تديليم وريزياأدف ينانساف تيكوربور ديلويت & المحدودة المهنية للخدمات ديلويت من كل تتشارك .منظمةو مالية استشارية
+٩٧١ )٠( ٤ ٣٢٧ ٣٦٣٧ :فاكس ،+٩٧١ )٠( ٤ ٥٠٦ ٤٧٠٠ :رقم هاتف .المتحدة العربية اإلمارات

)األوسط الشرق( توش اند ديلويت

  التابعة المستقلة القانونية الكيانات خالل من المنطقة في )األوسط الشرق( توش اند ديلويت تتواجد.١٩٢٦ العام منذ األوسط الشرق منطقة في تأسست مهنية خدمات شركة اول وهي"المحدودة توهماتسو توش ديلويت" في عضو هي )األوسط الشرق( توش اند ديلويت
  ،الخدمات تقديم وعند ،)األوسط الشرق( توش اند ديلويت أو/ و البعض بعضها إلزام )األوسط الشرق( توش اند بديلويت الصلة ذات والكيانات التابعة الشركات تستطيع ال.المعنية الدول في بها المعمول واللوائح القوانين بموجب الخدمات وتقديم للعمل والمرخصة لها
.األخرى التابعة الشركات من أي عن الناجم اإلغفال أو األفعال عن وليس ،عنها الناشئ اإلغفال أو أفعالها عن فقط مسؤولة وتكون ،ومستقل مباشر بشكل عمالئها مع تتعاقد الصلة ذات والكيانات تابعة شركة كل فإن
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