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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 

2019تموز 1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019أیلول30إلى 

تهالكە وإيراداتە وتصديره واسالنفط إقليم كردستان لمراجعة إنتاج في حكومة تم تعييننا من قبل المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز 1.1

.2018إلى 2014من السابقةإضافة إلى السنوات ، 2019لعام 

الربع )2019أيلول 30إلى 2019تموز 1من لقد استكملنا مراجعتنا لجدول تصدير النفط واستهالكە وإيراداتە خالل الفترة الممتدة من 2.1

بمراجعة ورفع تقريرعن جدول تصدير النفط واستهالكەوقمنا ايضاً . من هذا التقرير1المرفق طيە في الجدول رقم ( 2019الثالث 

.2019حزيران30إلى 2017كانون الثاني 1وإيراداتە 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 إليە من نتائج4.1

2019تموز 1ن ملم نجد أي بيان غير صحيح في بيانات تصدير واستهالك النفط خالل الفترة الممتدة -تصدير واستهالك النفط 1.4.1

.2019أيلول 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

.2019أيلول 30إلى 2019تموز 1الممتدة من الفترة 

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 بە 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. اإلقليمي لشؤون النفط والغازالمجلس من قبل تم إعداد هذا التقرير كي يتم استخدامە 7.1

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

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)المنقول من قبل المشترین النفط صافي 

(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 )الدفعات المقدمة طویلة األجل 

(8المالحظة )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 

(9المالحظة )حكومة إقلیم كردستان ،أو بالنیابة عن،دفعات ألطراف أخرى بواسطة

(10المالحظة )، وترخیص األنابیب (PSC)عوائد صافیة إضافیة من اتفاقیة عقود المشاركة في اإلنتاج 

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

كردستان

1الجدول رقم 

إلى2019تموز 1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019أیلول30

صادرات واستهالك النفط

تحلیل مبیعات الصادرات عبر األنابیب

تحلیل المبیعات المحلیة ومحطات التكریر

التدفقات المالیة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

39,896,860

2,105,543

112,408

255,869

42,370,680

39,953,584

1,974,088,999

49.410

368,277

16,328,609

44.338

1,990,417,608

62,892,731

450,918,900

(6,767,835)

(888,169,759)

(142,627,557)

(174,572,125)

(150,000,080)

(78,982,504)

3,562,302

1,066,671,681

برمیل

برمیل

برمیل

برمیل

برمیل

برمیل

دوالر أمریكي

لللبرمی/ دوالر

برمیل

دوالر أمریكي

لللبرمی/ دوالر

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

دوالر أمریكي

صادرات واستهالك وإيرادات النفط

یة
رب

لع
ا
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1مالحظة 

فيما يتعلق بصادرات واستهالك وإيرادات النفط مبنية على السجالت المقدمة من قبل أصحاب المصلحة إلى2019أيلول 30إلى 2019تموز 1خالل الفترة من 1جميع األرقام الواردة في الجدول رقم 

.1لم يتم شمل هذا النفط في الجدول رقم .تم أيضا استخدام خط األنابيب لحكومة إقليم كردستان لتصدير النفط الخام الخاص بشركة النفط الوطنية خالل الفترة.حكومة إقليم كردستان

2مالحظة 

.برميل من فائض نفط الوقود الثقيل المكرر إلى االستهالك الداخلي خالل هذه الفترة787,783يشمل تصدير النفط الخام باألنابيب 

3مالحظة 

برميل40,550,180إجمالي النفط الخام  المنقول من قبل المشترين

برميل(653,320)في التخزين في محطة النفط( النقصان)الزيادة 

برميل39,896,860صادرات النفط الخام عبر األنابيب

4مالحظة 

الفرق ما بين إجمالي الصادرات وصافي مبيعات الصادرات .برميالً 39,953,584برميالً، بينما بلغ صافي مبيعات الصادرات عبر األنابيب 40,550,180بلغ صافي صادرات النفط الخام عبر األنابيب 

لم يتم شمل هذه .برميالً من النفط الخام غير المطابق للمواصفات الذي لم يتم تحديد قيمتە بعد480,924بلغ مجموعها 2019الثالث من في الربع هو نتيجة إلزالة الملوثات مثل الماء، باإلضافة إلى شحنة 

.لشحنةة االشحنة غير المطابقة للمواصفات ضمن أرقام مبيعات الصادرات خالل هذه الفترة إال أنها ستكون مذكورة في الفترة الالحقة بعد تحديد قيم

5مالحظة 

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

2019الربع الثالث 2019أيلول2019آب2019تموز

برميل39,953,584برميل11,679,389برميل14,640,860برميل13,633,335

للبرميل/ دوالر49.41للبرميل/ دوالر49.730للبرميل/ دوالر47.079للبرميل/ دوالر51.637

6مالحظة 

وبلغ رصيد إجمالي الناتج المستحق الدفع من .دوالر أمريكي62,892,731باستثناء الدفعات المقدمة طويلة األجل اإلضافية، حقق صافي التغيير في أرصدة  حساب المشتري خالل الفترة ارتفاعاً بقيمة 

.المطالبات من المشترين والتي ال تزال قيد موافقة وزارة الموارد الطبيعية غير مشمولة ضمن هذا الرصيد.دوالر أمريكي4,133,361,566وقدرهحكومة إقليم كردستان للمشترين في نهاية الفترة مبلغا 

7مالحظة 

وهذه الدفعات المقدمة يمكن سدادها، إما نقداً أو عبر التسوية من دفعات .دوالر أمريكي لمشتريات مستقبلية من النفط الخام450,918,900خالل هذه الفترة، تم تلقي دفعات مقدمة طويلة األجل قيمتها 

.أعاله6ظة الحمستحقة لتسليمات النفط الخام، وبالتالي فقد تم إيضاحها بصورة منفصلة عن صافي التغيير في أرصدة حسابات المشتري المشار إليها في الم

8مالحظة 

:دوالر أمريكي مما يأتي6,767,835تتألف الفائدة والرسوم األخرى من المشترين وقيمتها 

.i2,644,151 ؛إلى األنابيبدوالر أمريكي لتكاليف نقل من الحقل

.ii1,964,898دوالر أمريكي أتعاب إلغاء الشحن للفترة السابقة؛

.iii1,463,819 ؛2019دوالر أمريكي غرامات تأخير شحنات سابقة من النفط الخام التي تمت الموافقة عليها خالل الربع الثالث من

.iv648,011 ؛ و2019دوالر أمريكي عن شحنات سابقة من النفط الخام غير المطابق للمواصفات التي تمت الموافقة عليها خالل الربع الثالث من

.v46,956 الفترةدوالر أمريكي غرامات تأخير شحنات النفط الخام التي تمت الموافقة عليها خالل.

9مالحظة 

:دوالر أمريكي مما يأتي78,982,504تتألف دفعات ألطراف أخرى وقيمتها 

.i53,371,661دوالر أمريكي لتوريد الكهرباء إلى إقليم كردستان؛

.ii16,672,444دوالر أمريكي مقابل الوقود الُمشترى لصالح وزارة الكهرباء؛

.iii5,462,117دوالر أمريكي مقابل خدمات الدعم اللوجستي المقدمة إلى وزارة الموارد الطبيعية؛ و

.iv3,476,282دوالر أمريكي مقابل خدمات قانونية وأتعاب محاماة لحكومة إقليم كردستان.

10مالحظة 

.دوالر أمريكي بخصوص عقود المشاركة في  اإلنتاج3,562,302باإلضافة إلى إيرادات مبيعات النفط، استلمت حكومة إقليم كردستان مبلغ 

یة
رب

لع
ا

1رقم الجدول مالحظات
صادرات واستهالك وإيرادات النفط

إلى  2019تموز 1مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من 

2019أیلول30
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.ئيماراتدوبەی،یينێودەوڵەتیيبازرگانسەنتەری،5نهۆمى،1بااڵخانەیهاوز،کەرەنسیفەتان)

971+)تەلەفۆن (0) 4 506 971+)فاکس(4700 (0) 4 327 3637).

:ناوەڕستۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیتدەربارەی

Deloitte)ستاناوەڕۆژهەاڵتیڕلەديلۆيت & Touche (M.E.))وپیوگرلە(Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL))لەەوە1926ساڵیلەدابڕانبەبێوپێشەنگەناوەڕاستۆژهەاڵتیڕلەخزمەتگوارييەکانبواریلەوئەندامە

پێکهاتەکانیوهاوبەش.دراونمۆڵەتپێ،پەيوەندارەکانواڵتەبەرکارەکانیياسابەپێیخزمەتگوزاريیدابينکردنیووکارکردنبۆکەدەکرێتياساييەکانييەوەئەندامەوهاوبەشڕێگەیلەناوەڕاستۆژهەاڵتیڕلەديلۆيتیيئامادەي.هەيەئامادەيیناوچەکە

.اييەکانناکاروکردارلەدەبێتپرسيارربەئەوتەنهاودەکاتدروستخزمەتخوازەکانلەگەڵپەيوەندیسەربەخۆواستەوخۆڕپێکهاتەيەکيانهاوبەشهەرخزمەتگوزاری،دابينکردنیلەکاتیناکەنبەرپرسياروپابەنديەکترديلۆيت

:بۆپارێزراونمافەکانهەموو
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دیلویتعننبذة

الكيانحولالتفاصيلمندالمزيعلىللحصول.بهاخاصةمستقلةقانونيةبشخصيةتتمتعالتياألعضاءشركاتهامنوكلمحدودة،خاصةبريطانيةشركةوهيالمحدودة،توهماتسوتوشديلويتأعضاءمنأكثرأوواحدةعلىللداللة"ديلويت"إسميُستخَدم

www.deloitte.com/about:التاليالعنوانعلىااللكترونيموقعنامراجعةيُرجىاألعضاء،وشركاتهاالمحدودةتوهماتسوتوشديلويتلمجموعةالقانوني

شركاتخمسمنعألربخدماتهاديلويتتقدم.االقتصاديةالمجاالتمنواسعةمجموعةفيوالخاصالعامالقطاعينمنعمالءإلىالصلةذاتوالخدماتالمخاطروإدارةالماليةوالمشورةاإلداريةواالستشاراتوالضرائبالحساباتتدقيقخدماتديلويتتقّدم

أكثرمعالتعاملعلىلتساعدهمالجودةعاليةوخدماتالعالميةوالخبراتالكفاءاتمنمجموعةعمالئهاخدمةفيديلويتتضعوبفضلهادولة،150منأكثرفياألعضاءالشركاتمنمترابطةعالميةشبكةخاللمن"500جلوبالفورتشين"قبلمنمصنفة

ً ألف225نحوديلويتشبكةتضم.عملهمفيالعمالءيواجههاوالتيصعوبةالتحديات وLinkedInوFacebookاالجتماعيالتواصلمواقععبربنااالتصاليرجىالفاعل،ديلويتموظفيتأثيرحولالمعلوماتمنمزيدعلىوللحصولمهنياً موظفا

Twitter.

المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن

ً الماليةللخدماتدبيسلطةفيومسجلة0748.ت.سرقمتجاريسجلوتحملالعالميالماليدبيمركزفيمؤسسةشركةهي(المحدودةالمهنيةللخدماتديلويت)المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنيةللخدماتديلويت األعمال"لتصنيفوفقا

تابعةشركةحدودةالمالمهنيةللخدماتديلويتشركةتمتلك.المحدودةتوهماتسوتوشتيديلولمجموعةالتابعةاألوسطوالشرقالمتحدةالمملكةفياألعضاءالشركاتبينمشتركمشروعهيالمحدودةالمهنيةللخدماتديلويت."المحددةالماليةغيروالمهن

.ت.سرقمتجاريسجلوتحملتديليموريزياأدفينانسافتيكوربورديلويتتدعىالعالميالماليدبيمركزفي٪100بنسبةبالكاملمملوكة ةمرخصهيوالماليةللخدماتدبيسلطةتنظيملتديليموريزياأدفينانسافتيكوربورديلويتوتخضع2220

دبيمركز،الخامسالطابق،1رقمالمبنىهاوس،كرنسيالفتانفييقعالذيالمسجلالرئيسيومكتبهاعملهامكانتديليموريزياأدفينانسافتيكوربورديلويت&المحدودةالمهنيةللخدماتديلويتمنكلتتشارك.منظمةوماليةاستشاريةخدماتتقديمل

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

(األوسطالشرق)توشانددیلویت

المستقلةالقانونيةالكياناتخاللمنالمنطقةفي(األوسطالشرق)توشاندديلويتتتواجد.1926العاممنذاألوسطالشرقمنطقةفيتأسستمهنيةخدماتشركةاولوهي"المحدودةتوهماتسوتوشديلويت"فيعضوهي(األوسطالشرق)توشاندديلويت

وعند،(األوسطالشرق)توشاندديلويتأو/والبعضبعضهاإلزام(األوسطالشرق)توشاندبديلويتالصلةذاتوالكياناتالتابعةالشركاتتستطيعال.المعنيةالدولفيبهاالمعمولواللوائحالقوانينبموجبالخدماتوتقديمللعملوالمرخصةلهاالتابعة

.األخرىالتابعةالشركاتمنأيعنالناجماإلغفالأواألفعالعنوليس،عنهاالناشئاإلغفالأوأفعالهاعنفقطمسؤولةوتكون،ومستقلمباشربشكلعمالئهامعتتعاقدالصلةذاتوالكياناتتابعةشركةكلفإن،الخدماتتقديم
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