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المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز

حكومة إقليم كردستان في العراق

إقليم كردستان، العراق

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

هارجريفزنيل 
المحدودة( مركز دبي المالي العالمي)ديلويت للخدمات المهنية 

أوهانلونروبرت 
(الشرق األوسط)توش، آندديلويت 

2018تموز 1وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من ، استهالك مراجعة إلنتاج ، صادرات 
2018أيلول 30إلى 

ستهالكه وإيراداته إقليم كردستان لمراجعة إنتاج النفط ، وتصديره وافي حكومة تم تعييننا من قبل المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز 1.1
.2017و2016، 2015، 2014، إضافة إلى السنوات السابقة 2018لعام 

الربع )2018أيلول 30إلى 2018تموز 1لقد استكملنا مراجعتنا لجدول تصدير النفط واستهالكه وإيراداته خالل الفترة الممتدة من 2.1
هالكه لقد قمنا سابقاً بمراجعة ورفع تقرير عن جدول تصدير النفط واست. من هذا التقرير1طيه في الجدول رقم المرفق ( 2018الثالث 

.2018حزيران 30إلى 2017كانون الثاني 1وإيراداته خالل الفترة  الممتدة من 

أخرى شملت إجراءاتنا مراجعة سجالت التصدير والمبيعات؛ وإجراء زيارات للموقع؛ واالستفسار عن منتجي النفط؛  واتخاذ إجراءات3.1
.حسب الحاجة

:وفيما يأتي ما توصلنا إليه من نتائج4.1

2018تموز 1ن ملم نجد أي بيان غير صحيح في بيانات تصدير واستهالك النفط خالل الفترة الممتدة -تصدير واستهالك النفط 1.4.1
.2018أيلول 30إلى 

ليم كردستان خالل لم نجد أي بيان غير صحيح في بيانات مبيعات النفط وصافي المبلغ المستلم من قبل حكومة إق-مبيعات النفط 2.4.1
.2018أيلول 30إلى 2018تموز 1الفترة الممتدة  من 

م وال يشمل أي معلومات إضافية قد تكون صدرت أو نُشرت من قبل حكومة إقلي1يقتصر هذا التقرير على البيانات الواردة في الجدول رقم 5.1
فية وما نشير إلى أن إنتاج النفط الخام الذي ساهم به كل حقل من حقول النفط على حدة خاضع إلجراءات مطابقة وتحقق إضا. كردستان

.زالت هذه اإلجراءات جارية حتى اآلن

وقد اعتمدت . 1م لقد استخدمنا أسلوب العينات وغيره من األساليب بالقدر الذي وجدناه ضرورياً للتحقق من البيانات الواردة في الجدول رق6.1
ر، تجار النفط، منتجي النفط، محطات التكري)المراجعة التي قمنا بها على المستندات التي تم تزويدنا بها من قبل كافة أصحاب المصلحة 

.وعلى دقة واكتمال ما سبق( مشغل خط األنابيب ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان

زام تجاه أي ال تتحمل ديلويت أي مسؤولية أو الت. تم إعداد هذا التقرير كي يتم استخدامه من قبل المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز7.1
رف ال يحق ألي ط. طرف ثالث عن اآلراء الواردة في هذا التقرير أو عن أي أخطاء أو تجاوزات تخص المعلومات الواردة في هذا التقرير

.ثالث غير المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز االعتماد على هذا التقرير ألي غرض مهما كان

ود النسخة باللغتين العربية والكردية أيضاً، وفي حال وجود أي اختالفات بين هذه المستندات، ستس1تم إصدار هذا التقرير والجدول رقم 8.1
.الصادرة باللغة اإلنجليزية

ARABIC TRANSLATION
العربيةالترجمة
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1الجدول رقم 
صادرات واستهالك وإيرادات النفط

2018أيلول 30إلى 2018تموز 1وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من ، استهالك مراجعة إلنتاج ، صادرات 

إجمالي الفترةصادرات واستهالك النفط

برميل35,246,851(3و المالحظة 2المالحظة )صادرات النفط الخام عبر األنابيب 

برميل329,820مقايضات النفط الخام مقابل الديزل وزيت الوقود الثقيل لالستخدام في محطات الطاقة التابعة لحكومة إقليم كردستان

برميل174,761المبيعات المحلية

برميل35,751,432(4المالحظة )إجمالي الصادرات واالستهالك 

إجمالي الفترةتحليل مبيعات الصادرات عبر األنابيب

برميل35,667,632(5والمالحظة 3المالحظة ( )إزالة المحتوى المائيالمخزون وحركةصافي الكمية بعد)صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

دوالر أمريكي2,250,572,508إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

للبرميل/ دوالر098.63(6المالحظة )معدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع 

إجمالي الفترةالمحليةتحليل المبيعات 

تم فقدانه نتيجة صافي الكمية بعد إزالة المحتوى المائي وما ي)المنقول من قبل المشترين ( الخام ومكثفات الغاز الطبيعي)صافي النفط 
برميل174,761(للتبّخر أثناء النقل

دوالر أمريكي11,837,276إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي المباع

لللبرمي/ دوالر734.67)**(معدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع 

.للطن، وقد تم تحويله إلى ما يعادله بالبرميل ألغراض التقرير/ يُحسب سعر مكثفات الغاز الطبيعي بالدوالر)**( 

إجمالي الفترةالتدفقات المالية

دوالر أمريكي2,262,409,784(المحليةوالمبيعات الصادرات المنقولة عبر األنابيب )إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي المباع 

دوالر أمريكي(181,385,298)التغيير في أرصدة حسابات المشترين 

دوالر أمريكي(7,597,119)(7المالحظة )الفائدة وغيرها من الرسوم من المشترين 

دوالر أمريكي(616,149,067)دفعات لمنتجي النفط بواسطة أو بالنيابة عن حكومة إقليم كردستان

دوالر أمريكي(108,094,863)(TEC)شركة الطاقة التركية لدفعات التعرفة 

دوالر أمريكي(115,000,060)(TPIC)وشركة النفط الدولية التركية ( TEC)سداد ديون لكل من شركة الطاقة التركية 

دوالر أمريكي(80,696,865)(8المالحظة )بواسطة أو بالنيابة عن حكومة إقليم كردستان أخرى دفعات ألطراف 

دوالر أمريكي135,286,862(9المالحظة )األنابيب ، وترخيص (PSC)عقود المشاركة في اإلنتاج إضافية من اتفاقية عوائد صافية 

دوالر أمريكي1,288,773,374كردستانصافي المبلغ المستلم عن مبيعات الفترة واألنشطة المرتبطة بها من قبل حكومة إقليم 

دوالر أمريكي104,598,002المستقبليةالمبيعاتمقابلالمدفوعات المسبقة اإلضافية المقدمة من قبل المشترين 

العربية
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1مالحظات الجدول رقم 
صادرات واستهالك وإيرادات النفط

2018أيلول 30إلى 2018تموز 1وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من ، استهالك مراجعة إلنتاج ، صادرات 

1مالحظة 

لحة يتعلق بصادرات واستهالك وإيرادات النفط مبنية على السجالت المقدمة من قبل أصحاب المصفيما 2018أيلول 30إلى 2018تموز 1الممتدة من للفترة 1جميع األرقام الواردة في الجدول رقم 
.إلى حكومة إقليم كردستان

2مالحظة 

.برميل من فائض نفط الوقود الثقيل المكرر إلى االستهالك الداخلي خالل هذه الفترة243,608باألنابيب يشمل تصدير النفط الخام 

3مالحظة 

برميل35,735,774إجمالي النفط الخام  المنقول من قبل المشترين

برميل(488,923)في التخزين في محطة النفط( النقصان)الزيادة 

برميل35,246,851صادرات النفط الخام المنقول عبر األنابيب

4مالحظة 

حيث أن وزارة 1دول ولم يتم شمل هذه القيم ضمن إجمالي الصادرات واالستهالك في الج. المخصصة كتعويض للمنتجينومكثفات الغاز الطبيعيال يشمل إجمالي الصادرات واالستهالك النفط الخام 
.الغاز الطبيعيمكثفات الموارد الطبيعية ال يحق لها الحصول على أي من عوائد مبيعات أو استهالك هذا النفط الخام أو 

برميل1,500,725مكثفات الغاز الطبيعي المخصص كتعويض للمنتجين/ النفط الخام

5مالحظة 
ما بين إجمالي الصادرات وصافي مبيعات الفرق . برميالً 35,667,632برمياًل، بينما بلغ صافي مبيعات الصادرات عبر األنابيب 35,735,774بلغ صافي صادرات النفط الخام عبر األنابيب 
.الصادرات هو نتيجة إلزالة الملوثات مثل الماء

6مالحظة 
:بلغ صافي صادرات النفط عبر األنابيب ومعدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع في الشهر كما يلي

2018ثالثالالربع 2018أيلول 2018آب 2018تموز 

برميل35,667,632برميل11,690,793برميل13,776,406برميل10,200,433

للبرميل/ دوالر098.63للبرميل/ دوالر960.66للبرميل/ دوالر135.60للبرميل/ دوالر676.62

7مالحظة 
:دوالر أمريكي مما يأتي7,597,119تتألف الفائدة والرسوم األخرى من المشترين وقيمتها 

.2018رسوم الفائدة في الربع الثالث من عام دوالر أمريكي 4,595,539( 1
دوالر أمريكي مقابل تكاليف النقل من الحقل إلى خط األنابيب ؛ و2,967,280( 2
.شحنات الفترة الحاليةمقابلتعويض عن غرامات التأخير دوالر أمريكي 34,300( 3

8مالحظة 

:دوالر أمريكي مما يأتي80,696,865تتألف دفعات ألطراف أخرى وقيمتها 
.دوالر أمريكي لتوريد الكهرباء إلى إقليم كردستان 39,000,030( 1
دوالر أمريكي مقابل الوقود الُمشترى لصالح وزارة الكهرباء ؛24,117,005( 2
دوالر أمريكي لخدمات تشخيص وتفتيش خطوط األنابيب ؛ 9,348,448(3
أتعاب لحكومة إقليم كردستان ؛( retainer)دوالر أمريكي للخدمات القانونية و 4,587,158( 4
؛ و( لخالمواد الكيميائية واختبار جودة النفط الخام وخدمات البرمجيات، ا)دوالر أمريكي  لتغطية النفقات التي يدفعها الطرف الثالث نيابة عن وزارة الموارد الطبيعية 2,163,664(5
.(مشروع عداد الكهرباء الذكي)دوالر أمريكي مقابل خدمات مقدمة إلى وزارة الكهرباء1,480,560(6

9مالحظة 

بخصوص عقود 2018التابعة لحكومة إقليم كردستان خالل الربع الثالث من عام واإلقتصاددوالر أمريكي إلى وزارة المالية135,286,862باإلضافة إلى إيرادات مبيعات النفط، تم تحويل مبلغ 
مالية واإلقتصاد ومع أن هذه المبالغ اإلضافية لم تكن من إيرادات مبيعات النفط، إال أنه يمثل استالماً لدفعة مالية من قبل وزارة ال. وإتفاقيات ترخيص خطوط األنابيب((PSCاإلنتاجفي مشاركةال

.فيما يتعلق بالعمليات النفطية لوزارة الموارد الطبيعية، ولذلك فقد تم إدراجه ضمن هذا التقرير

العربية
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