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1الجدول رقم 

صادرات واستهالك وإيرادات النفط

2017كانون األول 31إلى 2017تموز 1مراجعة إلنتاج ، صادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

إجمالي الفترةصادرات واستهالك النفط

لبرمي81,548,972(2المالحظة ( )مساهمة اآلبار الخاصة بحكومة إقليم كردستان وشركة النفط الوطنية)صادرات النفط الخام عبر األنابيب 

لبرمي4,913,910(3المالحظة )صادرات النفط الخام المنقول عن طريق الشاحنات من آبار إقليم كردستان 

لبرمي1,457,965النفط الخام المنقول إلى مصافي البترول ليتم تكريره لصالح وزارة الموارد الطبيعية

لبرمي664,220مبيعات إلى مصافي البترول

لبرمي1,787,091مقايضات النفط الخام مقابل الديزل وزيت الوقود الثقيل لالستخدام في محطات الطاقة التابعة لحكومة إقليم كردستان

لبرمي625,756المبيعات المحلية

لبرمي90,997,914(4المالحظة )إجمالي الصادرات واالستهالك 

إجمالي الفترةتحليل مبيعات الصادرات عبر األنابيب

لبرمي81,835,881(5والمالحظة 2المالحظة ( )إزالة المحتوى المائيحركة المخزون وصافي الكمية بعد)صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

دوالر أمريكي3,648,592,406إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

للبرميل/ دوالر44.584(6المالحظة )معدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع 

إجمالي الفترةتحليالت مبيعات صادرات النفط المنقول بالشاحنات

لبرمي5,144,729(5والمالحظة 3المالحظة ( )إزالة المحتوى المائيحركة المخزون وصافي الكمية بعد)صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

دوالر أمريكي205,185,451إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

للبرميل/ دوالر39.883)**(معدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع 

(.اولة وتكاليف التخزينكتكاليف المن)ع لبيفيما يخص مبيعات الصادرات المنقولة بالشاحنات، فقد تم األخذ بالحسبان تكاليف التصدير اإلضافية التي دفعها المشتري مباشرة في سعر ا)**( 

إجمالي الفترةالتدفقات المالية

دوالر أمريكي3,853,777,857(الصادرات المنقولة عبر األنابيب والشاحنات)إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع 

دوالر أمريكي(121,200,706)(بدون احتساب الدفعات المقدمة)في أرصدة حسابات المشترين صافي الحركة

دوالر أمريكي(91,228,136)(7المالحظة )الفائدة وغيرها من الرسوم من المشترين 

دوالر أمريكي(624,998,472)دفعات لمنتجي النفط بواسطة أو بالنيابة عن حكومة إقليم كردستان

دوالر أمريكي(638,178,647)(8المالحظة )دفعات ألطراف ثالثة بواسطة أو بالنيابة عن حكومة إقليم كردستان 

دوالر أمريكي(30,000,000)(بالبترودوالرالدفعة )دفعات لمحافظة كركوك مقابل النفط المنقول من كركوك 

دوالر أمريكي(                              14,592,100)دفعات لوزارة المالية مقابل تكاليف حماية المؤسسات النفطية

دوالر أمريكي(518,169,127)(9مالحظة )دفعات مقابل تسوية إجراءات التحكيم 

دوالر أمريكي1,815,410,669صافي المبلغ المستلم عن مبيعات الفترة من قبل حكومة إقليم كردستان

دوالر أمريكي183,825,333دفعات مقدمة جديدة من قبل المشترين مقابل مبيعات مستقبلية

العربية
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1مالحظات الجدول رقم 

صادرات واستهالك وإيرادات النفط
2017كانون األول 31إلى 2017تموز 1مراجعة إلنتاج ، صادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

:1مالحظة 

فيما يتعلق بصادرات واستهالك وإيرادات النفط مبنية على السجالت المقدمة من قبل 2017كانون األول 31إلى 2017تموز 1خالل الفترة الممتدة  من 1جميع األرقام الواردة في الجدول رقم 
.أصحاب المصلحة إلى حكومة إقليم كردستان

:2مالحظة 

برميل82,020,385إجمالي النفط الخام  المنقول من قبل المشترين

برميل(471,413)في التخزين في محطة النفط( النقصان)الزيادة 

برميل81,548,972(مساهمة آبار إقليم كردستان و شركة النفط الوطنية)صادرات النفط الخام المنقول عبر األنابيب 

:3مالحظة 

برميل5,149,928إجمالي النفط الخام  المنقول من قبل المشترين

برميل(236,018)في التخزين في محطة النفط( النقصان)الزيادة 

برميل4,913,910صادرات النفط الخام المنقول عن طريق الشاحنات من آبار إقليم كردستان

:4مالحظة 

ولم يتم شمل . مبيعات مكثفات الغاز الطبيعي بواسطة دانة غاز( 2)النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي المخصص كتعويض لمنتجي النفط؛ و (  1: )ال يشمل إجمالي الصادرات واالستهالك أيا  مما يلي
.حيث أن وزارة الموارد الطبيعية ال يحق لها الحصول على أي من عوائد مبيعات أو استهالك هذا النفط الخام أو مكثفات الغاز الطبيعي1هذه القيم ضمن إجمالي الصادرات واالستهالك في الجدول 

برميل4,008,125مكثفات الغاز الطبيعي المخصص كتعويض للمنتجين/ النفط الخام

برميل347,206مبيعات مكثفات الغاز الطبيعي من دانة غاز إلى مشترين آخرين

برميل4,355,331أو الُمباع من قِبلهم/ إجمالي النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي المخصص كتعويض لمنتجي النفط و

:5مالحظة 

بلغ إجمالي صادرات النفط الخام المنقول بالشاحنات . برميال  81,835,881برميال ، بينما بلغ صافي مبيعات الصادرات عبر األنابيب 82,020,385بلغ صافي صادرات النفط الخام عبر األنابيب 
.والفرق ما بين إجمالي الصادرات وصافي مبيعات الصادرات هو نتيجة إلزالة الملوثات مثل الماء. برميال  5,144,729برميال ، بينما بلغ صافي مبيعات الصادرات المنقولة بالشاحنات 5,149,928

:6مالحظة 

:بلغ صافي صادرات النفط عبر األنابيب ومعدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع في الشهر كما يلي

2017النصف الثاني من 2017كانون األول 2017تشرين الثاني 2017تشرين  األول 2017أيلول 2017آب 2017تموز 

برميل81,835,881برميل9,393,210برميل7,382,831برميل12,988,534برميل18,283,930برميل17,448,727برميل16,338,649

للبرميل/ دوالر44.584للبرميل/ دوالر52.679للبرميل/ دوالر51.508للبرميل/ دوالر46.933للبرميل/ دوالر45.046للبرميل/ دوالر41.411للبرميل/ دوالر37.806

:7مالحظة 

:دوالر أمريكي مما يأتي91,228,136تتألف الفائدة والرسوم األخرى من المشترين وقيمتها 

دوالر أمريكي تكاليف النقل بالشاحنات؛51,447,288( 1
؛2017دوالر أمريكي غرامات تأخير شحنات النفط الخام خالل النصف الثاني من عام 441,703( 2
دوالر أمريكي أتعاب إلغاء الشحن؛666,563( 3
؛ و2017النصف الثاني من عام أخرى خالل دوالر أمريكي رسوم فوائد ورسوم 13,193,138( 4
التي تمت الموافقة عليها خالل النصف الثاني من ( 2017والنصف األول من 2016و2015)دوالر أمريكي عن شحنات سابقة من النفط الخام غير المطابق للمواصفات 25,479,444( 5

2017.

:8مالحظة 

:دوالر أمريكي مما يأتي638,178,647تتألف دفعات ألطراف ثالثة وقيمتها 

شركة الطاقة التركية؛لجمركيةدوالر أمريكي مقابل رسوم233,940,615( 1
دوالر أمريكي لسداد ديون لكل من شركة الطاقة التركية وشركة النفط  الدولية التركية؛160,000,000( 2
؛(وزارة البلدية)(Bi-Water)بقرض تمويل صادرات إلى المملكة المتحدة لمشروع تعلق مُ دوالر أمريكي سداد 7,315,924( 3
دوالر أمريكي لتوسعة أنابيب النفط؛77,540,001( 4
توريد الكهرباء إلى إقليم كردستان؛مدفوع لصالح ماس غلوبال عن دوالر أمريكي 100,000,000( 5
؛ ولتوليد الطاقةدوالر أمريكي مقابل الوقود الُمشترى لصالح وزارة الكهرباء54,782,107( 6
.وزارة البلديةلتغطية تكاليف مشاريع أخرى تخص دوالر أمريكي4,600,000( 7

:9مالحظة 

صادر دخل أخرى تابعة القيمة الكلية للتسوية أعلى من هذا المبلغ وقد تم تأمين الرصيد من م.دوالر أمريكي مدفوع من إيرادات النفط فيما يتعلق باتفاقية تسوية عن طريق التحكيم518,169,127
.لحكومة إقليم كردستان

العربية
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.پێدراوەمۆڵەتیداراییییاوێژکارڕخزمەتگوزاریەکانیپێشکەشکردنیبۆوێکخراوەڕدوبەیەوەییدارایییخزمەتگوزاردەسەاڵتیلەالیەن(DCFAL)،(CL2220)ژمارە
DPSL)کۆمپانیاهەردووتۆمارکراویسەرەکییئۆفیسی & DCFAL)ئیماراتدوبەی،یینێودەوڵەتییبازرگانسەنتەری،5نهۆمى،1بااڵخانەیهاوز،کەرەنسیفەتان)لە.
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:ناوەڕستۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیتدەربارەی
Deloitte)ستاناوەڕۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیت & Touche (M.E.))وپیوگرلە(Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL))لەخزمەتگوارییەکانبواریلەوئەندامە

ئەندامەوهاوبەشڕێگەیلەناوەڕاستۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیتییئامادەی.هەیەئامادەییناوچەکەلەەوە1926ساڵیلەدابڕانبەبێوپێشەنگەناوەڕاستۆژهەاڵتیڕ
یەکتردیلۆیتهاتەکانیپێکوهاوبەش.مۆڵەتپێدراون،پەیوەندارەکانواڵتەبەرکارەکانییاسابەپێیخزمەتگوزارییدابینکردنیووکارکردنبۆکەدەکرێتیاساییەکانییەوە

تەنهاودەکاتدروستخزمەتخوازەکانلەگەڵپەیوەندیسەربەخۆواستەوخۆڕپێکهاتەیەکیانهاوبەشهەرخزمەتگوزاری،دابینکردنیلەکاتیناکەنبەرپرسیاروپابەند
.ناکاراییەکانوکردارلەدەبێتپرسیارربەئەو

:بۆپارێزراونمافەکانهەموو
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دیلویتعننبذة

القانونيالكیانحوللتفاصیلامنالمزیدعلىللحصول.بهاخاصةمستقلةقانونیةبشخصیةتتمتعالتياألعضاءشركاتهامنوكلمحدودة،خاصةبریطانیةشركةوهيالمحدودة،توهماتسوتوشدیلویتأعضاءمنأكثرأوواحدةعلىللداللة"دیلویت"إسمیُستخَدم
www.deloitte.com/about:التاليالعنوانعلىااللكترونيموقعنامراجعةیُرجىاألعضاء،وشركاتهاالمحدودةتوهماتسوتوشدیلویتلمجموعة

مصنفةشركاتمسخمنألربعخدماتهادیلویتتقدم.االقتصادیةالمجاالتمنواسعةمجموعةفيوالخاصالعامالقطاعینمنعمالءإلىالصلةذاتوالخدماتالمخاطروإدارةالمالیةوالمشورةاإلداریةواالستشاراتوالضرائبالحساباتتدقیقخدماتدیلویتتقّدم
التحدیاتأكثرمعالتعاملعلىلتساعدهمالجودةعالیةوخدماتالعالمیةوالخبراتالكفاءاتمنمجموعةعمالئهاخدمةفيدیلویتتضعوبفضلهادولة،150منأكثرفياألعضاءالشركاتمنمترابطةعالمیةشبكةخاللمن"500جلوبالفورتشین"قبلمن

.TwitterوLinkedInوFacebookاالجتماعيالتواصلمواقععبربنااالتصالیرجىالفاعل،دیلویتموظفيتأثیرحولالمعلوماتمنمزیدعلىوللحصولمهنیا ًموظفا ًألف225نحودیلویتشبكةتضم.عملهمفيالعمالءیواجههاوالتيصعوبة

المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن

األعمال"لتصنیفوفقا ًالمالیةللخدماتدبيسلطةفيومسجلة0748.ت.سرقمتجاريسجلوتحملالعالميالماليدبيمركزفيمؤسسةشركةهي(المحدودةالمهنیةللخدماتدیلویت)المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویت
تابعةشركةالمحدودةالمهنیةللخدماتدیلویتشركةتمتلك.المحدودةتوهماتسوتوشتیدیلولمجموعةالتابعةاألوسطوالشرقالمتحدةالمملكةفياألعضاءالشركاتبینمشتركمشروعهيالمحدودةالمهنیةللخدماتدیلویت."المحددةالمالیةغیروالمهن
.ت.سرقمتجاريسجلوتحملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتتدعىالعالميالماليدبيمركزفي٪100بنسبةبالكاملمملوكة یمتقدلةمرخصهيوالمالیةللخدماتدبيسلطةتنظیملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتوتخضع2220
الماليدبيمركز،الخامسالطابق،1رقمالمبنىهاوس،كرنسيالفتانفيیقعالذيالمسجلالرئیسيومكتبهاعملهامكانتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویت&المحدودةالمهنیةللخدماتدیلویتمنكلتتشارك.منظمةومالیةاستشاریةخدمات
+971(0)36373274:فاكس،+971(0)47005064:رقمهاتف.المتحدةالعربیةاإلمارات،دبيالعالمي،

(األوسطالشرق)توشانددیلویت

التابعةالمستقلةالقانونیةالكیاناتخاللمنالمنطقةفي(األوسطالشرق)توشانددیلویتتتواجد.1926العاممنذاألوسطالشرقمنطقةفيتأسستمهنیةخدماتشركةاولوهي"المحدودةتوهماتسوتوشدیلویت"فيعضوهي(األوسطالشرق)توشانددیلویت
،الخدماتتقدیموعند،(األوسطالشرق)توشانددیلویتأو/والبعضبعضهاإلزام(األوسطالشرق)توشاندبدیلویتالصلةذاتوالكیاناتالتابعةالشركاتتستطیعال.المعنیةالدولفيبهاالمعمولواللوائحالقوانینبموجبالخدماتوتقدیمللعملوالمرخصةلها
.األخرىالتابعةالشركاتمنأيعنالناجماإلغفالأواألفعالعنولیس،عنهاالناشئاإلغفالأوأفعالهاعنفقطمسؤولةوتكون،ومستقلمباشربشكلعمالئهامعتتعاقدالصلةذاتوالكیاناتتابعةشركةكلفإن
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