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2020نیسان29

المجلس اإلقلیمي لشؤون النفط والغاز

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 

2019نیسان1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019حزیران 30إلى 

تهالكە وإیراداتە وتصدیره واسالنفط إقلیم كردستان لمراجعة إنتاج في حكومة تم تعییننا من قبل المجلس اإلقلیمي لشؤون النفط والغاز 1.1

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

الربع )2019حزیران 30إلى 2019نیسان 1لقد استكملنا مراجعتنا لجدول تصدیر النفط واستهالكە وإیراداتە خالل الفترة الممتدة من 2.1

بمراجعة ورفع تقریرعن جدول تصدیر النفط واستهالكەوقمنا ایضاً .من هذا التقریر1المرفق طیە في الجدول رقم ( 2019الثاني 

.2019آذار 31إلى 2017كانون الثاني 1وإیراداتە خالل الفترة الممتدة من 

أخرى شملت إجراءاتنا مراجعة سجالت التصدیر والمبیعات؛ وإجراء زیارات للموقع؛ واالستفسار عن منتجي النفط؛ واتخاذ إجراءات3.1

.حسب الحاجة

:وفیما یأتي ما توصلنا إلیە من نتائج4.1

نیسان 1ن ملم نجد أي بیان غیر صحیح في بیانات تصدیر واستهالك النفط خالل الفترة الممتدة -تصدیر واستهالك النفط 1.4.1

.2019حزیران 30إلى 2019

لیم كردستان خالل لم نجد أي بیان غیر صحیح في بیانات مبیعات النفط وصافي المبلغ المستلم من قبل حكومة إق-مبیعات النفط 2.4.1

.2019حزیران 30إلى 2019نیسان1الممتدة من الفترة 

م وال یشمل أي معلومات إضافیة قد تكون صدرت أو نُشرت من قبل حكومة إقلی1یقتصر هذا التقریر على البیانات الواردة في الجدول رقم 5.1

فیة وما نشیر إلى أن إنتاج النفط الخام الذي ساهم بە كل حقل من حقول النفط على حدة خاضع إلجراءات مطابقة وتحقق إضا. كردستان

.زالت هذه اإلجراءات جاریة حتى اآلن

وقد اعتمدت . 1م لقد استخدمنا أسلوب العینات وغیره من األسالیب بالقدر الذي وجدناه ضروریاً للتحقق من البیانات الواردة في الجدول رق6.1

ر، تجار النفط، منتجي النفط، محطات التكری)المراجعة التي قمنا بها على المستندات التي تم تزویدنا بها من قبل كافة أصحاب المصلحة 

.وعلى دقة واكتمال ما سبق( مشغل خط األنابیب ووزارة الموارد الطبیعیة في حكومة إقلیم كردستان

زام تجاه أي ال تتحمل دیلویت أي مسؤولیة أو الت. اإلقلیمي لشؤون النفط والغازالمجلس من قبل تم إعداد هذا التقریر كي یتم استخدامە 7.1

رف ال یحق ألي ط. طرف ثالث عن اآلراء الواردة في هذا التقریر أو عن أي أخطاء أو تجاوزات تخص المعلومات الواردة في هذا التقریر

.ثالث غیر المجلس اإلقلیمي لشؤون النفط والغاز االعتماد على هذا التقریر ألي غرض مهما كان

ود النسخة باللغتین العربیة والكردیة أیضاً، وفي حال وجود أي اختالفات بین هذه المستندات، ستس1تم إصدار هذا التقریر والجدول رقم 8.1

.الصادرة باللغة اإلنجلیزیة

ARABIC TRANSLATION

العربیةالترجمة
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(3و المالحظة 2المالحظة )صادرات النفط الخام عبر األنابیب 

تم تسلیمە الى محطات التكریر لیتم تكریره من قبل وزارة الموارد الطبیعیةالذيالخام النفط 

المبیعات لمحطات التكریر

المبیعات المحلیة

إجمالي الصادرات واالستهالك 

إزالةوالمخزون حركةصافي الكمیة بعد)صافي النفط المنقول من قبل المشترین 

(4والمالحظة 3المالحظة ( )المحتوى المائي

إجمالي القیمة المحققة من النفط الخام المباع

(5المالحظة )معدل سعر البرمیل الواحد المحقق للنفط المباع 

صافي الكمیة بعد إزالة )من قبل المشترین ( الخام ومكثفات الغاز الطبیعي)صافي النفط المنقول 

(المحتوى المائي وما یتم فقدانە نتیجة للتبّخر أثناء النقل

إجمالي القیمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبیعي المباع

)*(معدل سعر البرمیل الواحد المحقق للنفط المباع 

.للطن، وقد تم تحویلە إلى ما یعادلە بالبرمیل ألغراض التقریر/ یُحسب سعر مكثفات الغاز الطبیعي بالدوالر)*( 

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

(المحلیةوالمبیعات األنابیب 

(6المالحظة )التغییر في أرصدة حسابات المشترین صافي 

(7المالحظة )الفائدة وغیرها من الرسوم من المشترین 

حكومة إقلیم كردستان،عنأو بالنیابة ،بواسطةدفعات لمنتجي النفط 

(TEC)شركة الطاقة التركیة لدفعات التعرفة 

بموجب اتفاقیة االمتیاز الخاصة بأنابیب النفط( KPC)دفعات مقدمة إلى شركة أنابیب كردستان 

(TPIC)وشركة النفط الدولیة التركیة ( TEC)سداد دیون لكل من شركة الطاقة التركیة 

(8المالحظة )حكومة إقلیم كردستان ،أو بالنیابة عن،دفعات ألطراف أخرى بواسطة

صافي المبلغ المستلم عن مبیعات الفترة واألنشطة المرتبطة بها من قبل حكومة إقلیم 

كردستان

1الجدول رقم 

إلى 2019نیسان1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019حزيران 30

صادرات واستهالك النفط

تحلیل مبیعات الصادرات عبر األنابیب

تحلیل المبیعات المحلیة ومحطات التكرير

التدفقات المالیة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

40,191,108

2,408,309

108,895

342,823

43,051,135

39,764,446

2,274,017,361

57.187

451,718

21,609,622

47.839

2,295,626,983

(112,973,551) 

(6,111,731) 

(651,395,002)

(129,436,293)

(172,578,942)

(50,000,040)

(64,767,279)

1,108,364,145

برمیل

برمیل

برمیل

برمیل

برمیل

برمیل

دوالر أمریكي

لللبرمی/ دوالر

برمیل

دوالر أمریكي

لللبرمی/ دوالر

دوالر أمريكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمريكي

صادرات واستهالك وإیرادات النفط

یة
رب

لع
ا
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1مالحظة 

فیما یتعلق بصادرات واستهالك وإیرادات النفط مبنیة على السجالت المقدمة من قبل أصحاب المصلحة2019حزیران 30إلى 2019نیسان 1خالل الفترة من 1جمیع األرقام الواردة في الجدول رقم 

.1لم یتم شمل هذا النفط في الجدول رقم .تم أیضا استخدام خط األنابیب لحكومة إقلیم كردستان لتصدیر النفط الخام الخاص بشركة النفط الوطنیة خالل الفترة.إلى حكومة إقلیم كردستان

2مالحظة 

.برمیل من فائض نفط الوقود الثقیل المكرر إلى االستهالك الداخلي خالل هذه الفترة775,380یشمل تصدیر النفط الخام باألنابیب 

3مالحظة 

برمیل40,469,096من قبل المشترینالمنقول إجمالي النفط الخام 

برمیل(277,988)في التخزین في محطة النفط( النقصان)الزیادة 

برمیل40,191,108صادرات النفط الخام عبر األنابیب

4مالحظة 

الفرق ما بین إجمالي الصادرات وصافي مبیعات الصادرات .برمیالً 39,764,446برمیالً، بینما بلغ صافي مبیعات الصادرات عبر األنابیب 40,469,096بلغ صافي صادرات النفط الخام عبر األنابیب 

لم یتم شمل هذه .برمیالً من النفط الخام غیر المطابق للمواصفات الذي لم یتم تحدید قیمتە بعد589,066بلغ مجموعها 2019الثاني من لربع اهو نتیجة إلزالة الملوثات مثل الماء، باإلضافة إلى شحنة 

.لشحنةة االشحنة غیر المطابقة للمواصفات ضمن أرقام مبیعات الصادرات خالل هذه الفترة إال أنها ستكون مذكورة في الفترة الالحقة بعد تحدید قیم

5مالحظة 

:الشهر كما یليبلغ صافي صادرات النفط عبر األنابیب ومعدل سعر البرمیل الواحد المحقق للنفط المباع في 

2019الربع الثاني 2019حزیران 2019أیار2019نیسان

برمیل39,764,446برمیل12,760,216برمیل15,295,113برمیل11,709,117

للبرمیل/ دوالر57.187للبرمیل/ دوالر52.787للبرمیل/ دوالر58.417للبرمیل/ دوالر60.376

6مالحظة 

فترة وبلغ رصید إجمالي الناتج المستحق الدفع من حكومة إقلیم كردستان للمشترین في نهایة ال.دوالر أمریكي112,973,551حقق صافي التغییر في  أرصدة  حساب المشتري خالل الفترة انخفاضاً بقیمة 

.من المشترین والتي ال تزال قید موافقة وزارة الموارد الطبیعیة غیر مشمولة ضمن هذا الرصیدالمطالبات .أمریكيدوالر 3,619,549,935مبلغا وقدره 

7مالحظة 

:دوالر أمریكي مما یأتي6,111,731تتألف الفائدة والرسوم األخرى من المشترین وقیمتها 

.i3,388,165 ؛2019الثاني دوالر أمریكي كفوائد خالل الربع

.ii2,486,860 األنابیب؛ وإلى خطالحقلدوالر أمریكي لتكالیف نقل من

.iii236,706 الفترةدوالر أمریكي غرامات تأخیر شحنات النفط الخام التي تمت الموافقة علیها خالل.

8مالحظة 

:دوالر أمریكي مما یأتي64,767,279تتألف دفعات ألطراف أخرى وقیمتها 

.i23,870,302دوالر أمریكي لتورید الكهرباء إلى إقلیم كردستان؛

.ii15,114,780دوالر أمریكي مقابل تسویة الدیون من قبل حكومة إقلیم كردستان؛

.iii12,259,887دوالر أمریكي مقابل الوقود الُمشترى لصالح وزارة الكهرباء؛

.iv6,629,235دوالر أمریكي مقابل رسوم معالجة محطات التكریر؛

.v5,743,015دوالر أمریكي مقابل خدمات الدعم اللوجستي المقدمة إلى وزارة الموارد الطبیعیة؛ و

.vi1,150,060 (.مشروع العدادات الذكیة)دوالر أمریكي مقابل خدمات مقدمة إلى وزارة الكهرباء

یة
رب

لع
ا

1رقم الجدول مالحظات
صادرات واستهالك وإیرادات النفط

إلى 2019نیسان1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019حزيران 30
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.اییەکانناکاروکردارلەدەبێتپرسیارربەئەوتەنهاودەکاتدروستخزمەتخوازەکانلەگەڵپەیوەندیسەربەخۆواستەوخۆڕپێکهاتەیەکیانهاوبەشهەرخزمەتگوزاری،دابینکردنیلەکاتیناکەنبەرپرسیاروپابەندیەکتردیلۆیت

:بۆپارێزراونمافەکانهەموو
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دیلویتعننبذة
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المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن
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+971(0)36373274:فاكس،+971(0)47005064:رقمهاتف.المتحدةالعربیةاإلمارات،دبيالعالمي،المالي

(األوسطالشرق)توشانددیلویت
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