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الغازالمجلس اإلقلیمي لشؤون النفط و

حكومة إقلیم كردستان في العراق

إقلیم كردستان، العراق

،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر

هارجریفزنیل 

المحدودة( مركز دبي المالي العالمي)دیلویت للخدمات المهنیة 

أوهانلونروبرت 

(الشرق األوسط)توش، آنددیلویت 

كانون الثاني 1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019آذار 31إلى 2019

تصدیره واستهالكە والنفط إقلیم كردستان لمراجعة إنتاج في حكومة تم تعییننا من قبل المجلس اإلقلیمي لشؤون النفط والغاز 1.1

.2018إلى 2014من إضافة إلى السنوات السابقة ، 2019لعام وإیراداتە 

آذار 31إلى 2019كانون الثاني 1لقد استكملنا مراجعتنا لجدول تصدیر النفط واستهالكە وإیراداتە خالل الفترة الممتدة من 2.1

جدول تقریرعن ورفع بمراجعة وقمنا ایضاً . من هذا التقریر1طیە في الجدول رقم المرفق ( 2019األول الربع )2019

.2018كانون األول 31إلى 2017كانون الثاني 1من الممتدة تصدیر النفط واستهالكە وإیراداتە خالل الفترة 

اتخاذ وشملت إجراءاتنا مراجعة سجالت التصدیر والمبیعات؛ وإجراء زیارات للموقع؛ واالستفسار عن منتجي النفط؛ 3.1

.الحاجةحسب إجراءات أخرى 

:وفیما یأتي ما توصلنا إلیە من نتائج4.1

1من ترة الممتدة لم نجد أي بیان غیر صحیح في بیانات تصدیر واستهالك النفط خالل الف-تصدیر واستهالك النفط 1.4.1

.2019آذار 31إلى 2019كانون الثاني 

بل حكومة إقلیم لم نجد أي بیان غیر صحیح في بیانات مبیعات النفط وصافي المبلغ المستلم من ق-مبیعات النفط 2.4.1

.2019آذار 31إلى 2019كانون الثاني 1من الفترة الممتدة كردستان خالل 

وال یشمل أي معلومات إضافیة قد تكون صدرت أو نُشرت من 1یقتصر هذا التقریر على البیانات الواردة في الجدول رقم 5.1

نشیر إلى أن إنتاج النفط الخام الذي ساهم بە كل حقل من حقول النفط على حدة خاضع . كردستانقبل حكومة إقلیم 

.هذه اإلجراءات جاریة حتى اآلنزالت إلجراءات مطابقة وتحقق إضافیة وما 

ي الجدول رقم لقد استخدمنا أسلوب العینات وغیره من األسالیب بالقدر الذي وجدناه ضروریاً للتحقق من البیانات الواردة ف6.1

جي النفط، منت)التي قمنا بها على المستندات التي تم تزویدنا بها من قبل كافة أصحاب المصلحة المراجعة وقد اعتمدت . 1

مال وعلى دقة واكت( مشغل خط األنابیب ووزارة الموارد الطبیعیة في حكومة إقلیم كردستانمحطات التكریر، تجار النفط، 

.ما سبق

سؤولیة أو ال تتحمل دیلویت أي م. اإلقلیمي لشؤون النفط والغازالمجلس من قبل تم إعداد هذا التقریر كي یتم استخدامە 7.1

ثالث عن اآلراء الواردة في هذا التقریر أو عن أي أخطاء أو تجاوزات تخص المعلومات الواردة فيطرف التزام تجاه أي 

غیر المجلس اإلقلیمي لشؤون النفط والغاز االعتماد على هذا التقریر ألي غرضثالث ال یحق ألي طرف . هذا التقریر

.مهما كان

ندات، باللغتین العربیة والكردیة أیضاً، وفي حال وجود أي اختالفات بین هذه المست1تم إصدار هذا التقریر والجدول رقم 8.1

.باللغة اإلنجلیزیةالصادرة ستسود النسخة 

ARABIC TRANSLATION

العربیةالترجمة



Kurdistan Regional Government of Iraq 10

(3و المالحظة 2المالحظة )صادرات النفط الخام عبر األنابيب 

تم تسليمه الى محطات التكرير ليتم تكريره من قبل وزارة الموارد الطبيعيةالذيالخام النفط 

المبيعات لمحطات التكرير

المبيعات المحلية

إجمالي الصادرات واالستهالك 

إزالةوالمخزون حركةصافي الكمية بعد)المنقول من قبل المشترين النفط صافي 

(4والمالحظة 3المالحظة ( )المحتوى المائي

إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

(5المالحظة )معدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع 

صافي الكمية بعد إزالة )من قبل المشترين ( الخام ومكثفات الغاز الطبيعي)صافي النفط المنقول 

(المحتوى المائي وما يتم فقدانه نتيجة للتبّخر أثناء النقل

إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي المباع

)*(معدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع 

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

عبرالصادرات المنقولة )إجمالي القیمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبیعي المباع 

(المحلیةوالمبیعات األنابیب 

(6المالحظة )التغيير في أرصدة حسابات المشترين صافي 

(7المالحظة )الدفعات المقدمة طويلة األجل 

(8المالحظة )الفائدة وغيرها من الرسوم من المشترين 

حكومة إقليم كردستان،عنأو بالنيابة ،بواسطةدفعات لمنتجي النفط 

(TEC)شركة الطاقة التركية لدفعات التعرفة 

بموجب اتفاقية االمتياز الخاصة بأنابيب النفط( KPC)دفعات مقدمة إلى شركة أنابيب كردستان 

(TPIC)وشركة النفط الدولية التركية ( TEC)سداد ديون لكل من شركة الطاقة التركية 

(9المالحظة )حكومة إقليم كردستان ،أو بالنيابة عن،دفعات ألطراف أخرى بواسطة

(10المالحظة )، وترخيص األنابيب (PSC)عوائد صافية إضافية من اتفاقية عقود المشاركة في اإلنتاج 

المرتبطة بها من قبل حكومة إقلیم المبیعات واألنشطة صافي المبلغ المستلم عن 

كردستان

1الجدول رقم 

2019كانون الثاني 1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019آذار 31إلى 

صادرات واستهالك النفط

تحلیل مبیعات الصادرات عبر األنابیب

تحلیل المبیعات المحلیة ومحطات التكرير

التدفقات المالیة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

38,163,989

2,437,524

265,639

473,493

41,340,645

38,584,174

1,998,920,739

51.807

739,132

33,943,058

45.923

2,032,863,797

45,461,314

1,121,808,000

(8,596,529)

(756,581,239)

(134,996,619)

(122,055,061)

(310,000,160)

(516,790,247)

288,644,188

1,639,757,444

برميل

برميل

برميل

برميل

برمیل

برميل

دوالر أمريكي

لللبرمي/ دوالر

برميل

دوالر أمريكي

لللبرمي/ دوالر

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

صادرات واستهالك وإیرادات النفط

یة
رب

لع
ا
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فيما يتعلق ببيانات صادرات واستهالك وإيرادات النفط مبنية على السجالت المقدمة 2019آذار 31إلى 2019كانون الثاني 1للفترة الممتدة من 1جميع األرقام الواردة في الجدول رقم 

مل هذا لم يتم ش. تم أيضا استخدام خط األنابيب لحكومة إقليم كردستان لتصدير النفط الخام الخاص بشركة النفط الوطنية خالل الفترة. من قبل أصحاب المصلحة إلى حكومة إقليم كردستان

.1النفط في الجدول رقم 

.برميل من فائض نفط الوقود الثقيل المكرر إلى االستهالك الداخلي خالل هذه الفترة669,815يشمل تصدير النفط الخام باألنابيب 

إجمالي النفط الخام  المنقول من قبل المشترين

في التخزين في محطة النفط( النقصان)الزيادة 

صادرات النفط الخام المنقول عبر األنابیب

الفرق ما بين إجمالي الصادرات . برميالً 38,584,174برميالً، بينما بلغ صافي مبيعات الصادرات عبر األنابيب 38,674,456بلغ إجمالي صادرات النفط الخام عبر األنابيب 

.وصافي مبيعات الصادرات هو نتيجة إلزالة الملوثات مثل الماء

2019الربع األول  2019آذار  2019شباط  2019الثاني كانون

برميل38,584,174 برميل14,745,800 برميل10,471,400 برميل13,366,974

للبرميل/ دوالر51.807 للبرميل/ دوالر55.531 للبرميل/ دوالر52.713 للبرميل/ دوالر46.989

وبلغ رصيد إجمالي الناتج . دوالر أمريكي45,461,314باستثناء الدفعات المقدمة طويلة األجل اإلضافية، حقق صافي التغيير في  أرصدة  حساب المشتري خالل الفترة ارتفاعا بقيمة 

مطالبات من المشترين والتي ال تزال قيد موافقة وزارة الموارد ال. دوالر أمريكي3,732,523,486المستحق الدفع من حكومة إقليم كردستان للمشترين في نهاية الفترة مبلغا وقدره 

.الطبيعية غير مشمولة ضمن هذا الرصيد

وهذه الدفعات المقدمة يمكن سدادها، إما نقداً أو عبر . دوالر أمريكي لمشتريات مستقبلية من النفط الخام1,121,808,000خالل هذه الفترة، تم تلقي دفعات مقدمة طويلة األجل قيمتها 

.أعاله6ر إليها في المالحظة مشاالتسوية من دفعات مستحقة لتسليمات النفط الخام، وبالتالي فقد تم إيضاحها بصورة منفصلة عن صافي التغيير في أرصدة حسابات المشتري ال

:دوالر أمريكي مما يأتي8,596,529تتألف الفائدة والرسوم األخرى من المشترين وقيمتها 

(6,069,263 ؛2019من عام ولدوالر أمريكي رسوم الفائدة في الربع األ1

(2,457,016 دوالر أمريكي مقابل تكاليف النقل من الحقل إلى خط األنابيب؛ و2

(70,250 .دوالر أمريكي تعويض عن غرامات التأخير مقابل شحنات الفترة الحالية3

:دوالر أمريكي مما يأتي516,790,247تتألف دفعات ألطراف أخرى وقيمتها 

(258,578,039 دوالر أمريكي لتوريد الكهرباء إلى إقليم كردستان؛1

(180,000,120 دوالر أمريكي لدفع رسوم معالجة محطات التكرير؛2

(63,018,476 دوالر أمريكي مقابل تسوية الدين من قبل حكومة إقليم كردستان؛3

(14,542,524 دوالر أمريكي مقابل  الوقود الُمشترى لصالح وزارة الكهرباء؛4

(651,088 (مشروع العدادات الذكية)دوالر أمريكي مقابل الخدمات المقدمة لوزارة الكهرباء 5

.  اإلنتاج واتفاقيات ترخيص خطوط األنابيبفي مشاركةالبخصوص عقود دوالر أمريكي 288,644,188مبلغ استلمت حكومة إقليم كردستان باإلضافة إلى إيرادات مبيعات النفط، 

ة لوزارة الموارد الطبيعية، فيما يتعلق بالعمليات النفطيحكومة إقليم كردستان لدفعة مالية من قبلمثل استالماً تاومع أن هذه المبالغ اإلضافية لم تكن من إيرادات مبيعات النفط، إال أنه

.ضمن هذا التقريراولذلك فقد تم إدراجه

1رقم الجدول مالحظات

2019كانون الثاني 1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019آذار 31إلى 

صادرات واستهالك وإیرادات النفط

1مالحظة 

برميل38,674,456

برميل(510,467)

برمیل38,163,989

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

یة
رب

لع
ا

2مالحظة 

3مالحظة 

4مالحظة 

5مالحظة 

6مالحظة 

7مالحظة 

8مالحظة 

9مالحظة 

10مالحظة 
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:ناوەڕستۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیتدەربارەی

Deloitte)ستاناوەڕۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیت & Touche (M.E.))وپیوگرلە(Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL))لەەوە1926ساڵیلەدابڕانبەبێوپێشەنگەناوەڕاستۆژهەاڵتیڕلەخزمەتگوارییەکانبواریلەوئەندامە

پێکهاتەکانیوهاوبەش.دراونمۆڵەتپێ،پەیوەندارەکانواڵتەبەرکارەکانییاسابەپێیخزمەتگوزارییدابینکردنیووکارکردنبۆکەدەکرێتیاساییەکانییەوەئەندامەوهاوبەشڕێگەیلەناوەڕاستۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیتییئامادەی.هەیەئامادەییناوچەکە

.اییەکانناکاروکردارلەدەبێتپرسیارربەئەوتەنهاودەکاتدروستخزمەتخوازەکانلەگەڵپەیوەندیسەربەخۆواستەوخۆڕپێکهاتەیەکیانهاوبەشهەرخزمەتگوزاری،دابینکردنیلەکاتیناکەنبەرپرسیاروپابەندیەکتردیلۆیت

:بۆپارێزراونمافەکانهەموو
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دیلویتعننبذة

الكیانحولالتفاصیلمندالمزیعلىللحصول.بهاخاصةمستقلةقانونیةبشخصیةتتمتعالتياألعضاءشركاتهامنوكلمحدودة،خاصةبریطانیةشركةوهيالمحدودة،توهماتسوتوشدیلویتأعضاءمنأكثرأوواحدةعلىللداللة"دیلویت"إسمیُستخَدم

www.deloitte.com/about:التاليالعنوانعلىااللكترونيموقعنامراجعةیُرجىاألعضاء،وشركاتهاالمحدودةتوهماتسوتوشدیلویتلمجموعةالقانوني

شركاتخمسمنعألربخدماتهادیلویتتقدم.االقتصادیةالمجاالتمنواسعةمجموعةفيوالخاصالعامالقطاعینمنعمالءإلىالصلةذاتوالخدماتالمخاطروإدارةالمالیةوالمشورةاإلداریةواالستشاراتوالضرائبالحساباتتدقیقخدماتدیلویتتقّدم

أكثرمعالتعاملعلىلتساعدهمالجودةعالیةوخدماتالعالمیةوالخبراتالكفاءاتمنمجموعةعمالئهاخدمةفيدیلویتتضعوبفضلهادولة،150منأكثرفياألعضاءالشركاتمنمترابطةعالمیةشبكةخاللمن"500جلوبالفورتشین"قبلمنمصنفة

ً ألف225نحودیلویتشبكةتضم.عملهمفيالعمالءیواجههاوالتيصعوبةالتحدیات وLinkedInوFacebookاالجتماعيالتواصلمواقععبربنااالتصالیرجىالفاعل،دیلویتموظفيتأثیرحولالمعلوماتمنمزیدعلىوللحصولمهنیاً موظفا

Twitter.

المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن

ً المالیةللخدماتدبيسلطةفيومسجلة0748.ت.سرقمتجاريسجلوتحملالعالميالماليدبيمركزفيمؤسسةشركةهي(المحدودةالمهنیةللخدماتدیلویت)المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویت األعمال"لتصنیفوفقا

تابعةشركةحدودةالمالمهنیةللخدماتدیلویتشركةتمتلك.المحدودةتوهماتسوتوشتیدیلولمجموعةالتابعةاألوسطوالشرقالمتحدةالمملكةفياألعضاءالشركاتبینمشتركمشروعهيالمحدودةالمهنیةللخدماتدیلویت."المحددةالمالیةغیروالمهن

.ت.سرقمتجاريسجلوتحملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتتدعىالعالميالماليدبيمركزفي٪100بنسبةبالكاملمملوكة ةمرخصهيوالمالیةللخدماتدبيسلطةتنظیملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتوتخضع2220

دبيمركز،الخامسالطابق،1رقمالمبنىهاوس،كرنسيالفتانفيیقعالذيالمسجلالرئیسيومكتبهاعملهامكانتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویت&المحدودةالمهنیةللخدماتدیلویتمنكلتتشارك.منظمةومالیةاستشاریةخدماتتقدیمل

+971(0)36373274:فاكس،+971(0)47005064:رقمهاتف.المتحدةالعربیةاإلمارات،دبيالعالمي،المالي

(األوسطالشرق)توشانددیلویت

المستقلةالقانونیةالكیاناتخاللمنالمنطقةفي(األوسطالشرق)توشانددیلویتتتواجد.1926العاممنذاألوسطالشرقمنطقةفيتأسستمهنیةخدماتشركةاولوهي"المحدودةتوهماتسوتوشدیلویت"فيعضوهي(األوسطالشرق)توشانددیلویت

وعند،(األوسطالشرق)توشانددیلویتأو/والبعضبعضهاإلزام(األوسطالشرق)توشاندبدیلویتالصلةذاتوالكیاناتالتابعةالشركاتتستطیعال.المعنیةالدولفيبهاالمعمولواللوائحالقوانینبموجبالخدماتوتقدیمللعملوالمرخصةلهاالتابعة

.األخرىالتابعةالشركاتمنأيعنالناجماإلغفالأواألفعالعنولیس،عنهاالناشئاإلغفالأوأفعالهاعنفقطمسؤولةوتكون،ومستقلمباشربشكلعمالئهامعتتعاقدالصلةذاتوالكیاناتتابعةشركةكلفإن،الخدماتتقدیم

2020 المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویت©
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