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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 

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

2019كانون األول 31إلى 2019

هالكه وإيراداته وتصديره واستالنفط إقليم كردستان لمراجعة إنتاج في حكومة تم تعييننا من قبل المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز 1.1

.2018إلى 2014من السابقةإضافة إلى السنوات ، 2019لعام 

2019كانون األول 31إلى 2019تشرين األول 1لقد استكملنا مراجعتنا لجدول تصدير النفط واستهالكه وإيراداته خالل الفترة الممتدة من 2.1

الكه جدول تصدير النفط واستهتقريرعن ورفع وقمنا ايضاً بمراجعة . من هذا التقرير1طيه في الجدول رقم المرفق ( 2019الرابع الربع )

.2019أيلول 30إلى 2017كانون الثاني 1من الممتدة وإيراداته خالل الفترة 

خرى إجراءات أواتخاذ شملت إجراءاتنا مراجعة سجالت التصدير والمبيعات؛ وإجراء زيارات للموقع؛ واالستفسار عن منتجي النفط؛ 3.1

.حسب الحاجة

:وفيما يأتي ما توصلنا إليه من نتائج4.1

تشرين األول 1منلم نجد أي بيان غير صحيح في بيانات تصدير واستهالك النفط خالل الفترة الممتدة -تصدير واستهالك النفط 1.4.1

.2019كانون األول 31إلى 2019

م كردستان خالل لم نجد أي بيان غير صحيح في بيانات مبيعات النفط وصافي المبلغ المستلم من قبل حكومة إقلي-مبيعات النفط 2.4.1

.2019كانون األول 31إلى 2019تشرين األول 1من الممتدة الفترة 

وال يشمل أي معلومات إضافية قد تكون صدرت أو نُشرت من قبل حكومة إقليم 1يقتصر هذا التقرير على البيانات الواردة في الجدول رقم 5.1

ية وما نشير إلى أن إنتاج النفط الخام الذي ساهم به كل حقل من حقول النفط على حدة خاضع إلجراءات مطابقة وتحقق إضاف. كردستان

.زالت هذه اإلجراءات جارية حتى اآلن

وقد اعتمدت . 1لقد استخدمنا أسلوب العينات وغيره من األساليب بالقدر الذي وجدناه ضرورياً للتحقق من البيانات الواردة في الجدول رقم6.1

، تجار النفط، منتجي النفط، محطات التكرير)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

ام تجاه أي ال تتحمل ديلويت أي مسؤولية أو التز. اإلقليمي لشؤون النفط والغازالمجلس من قبل تم إعداد هذا التقرير كي يتم استخدامه 7.1

ف ال يحق ألي طر. 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

النسخة باللغتين العربية والكردية أيضاً، وفي حال وجود أي اختالفات بين هذه المستندات، ستسود1تم إصدار هذا التقرير والجدول رقم 8.1

.الصادرة باللغة اإلنجليزية

ARABIC TRANSLATION

العربیةالترجمة
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(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)صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

(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 )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 

(8المالحظة )حكومة إقليم كردستان ،أو بالنيابة عن،دفعات ألطراف أخرى بواسطة

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

(9المالحظة)كردستان

1الجدول رقم 

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

2019كانون األول 31إلى 

صادرات واستهالك النفط

تحلیل مبیعات الصادرات عبر األنابیب

تحلیل المبیعات المحلیة ومحطات التكریر

التدفقات المالیة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

إجمالي الفترة

42,054,326

1,786,068

77,534

297,396

44,215,324

40,210,756

2,102,722,634

52.293

374,930

16,970,278

45.262

2,119,692,912

(691,882,270)

(2,967,942)

(240,975,290)

(87,125,846)

(175,166,726)

(100,000,082)

(120,946,401)

700,628,355

برميل

برميل

برميل

برميل

برمیل

برميل

دوالر أمريكي

لللبرمي/ دوالر

برميل

دوالر أمريكي

لللبرمي/ دوالر

دوالر أمریكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمریكي

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 2019كانون األول 31إلى 2019تشرین األول 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.المصلحة إلى حكومة إقلیم كردستان

2مالحظة 

.الوقود الثقیل المكرر إلى االستهالك الداخلي خالل هذه الفترةنفط برمیل من فائض 133,603یشمل تصدیر النفط الخام باألنابیب 

3مالحظة 

برمیل41,537,090إجمالي النفط الخام  المنقول من قبل المشترین

برمیل517,236في التخزین في محطة النفط( النقصان)الزیادة 

برمیل42,054,326صادرات النفط الخام عبر األنابیب

4مالحظة 

الفرق ما بین إجمالي الصادرات وصافي مبیعات الصادرات .برمیالً 40,210,756برمیالً، بینما بلغ صافي مبیعات الصادرات عبر األنابیب 41,537,090بلغ صافي صادرات النفط الخام عبر األنابیب 

برمیالً من النفط الخام غیر المطابق للمواصفات الذي لم 1,149,808بلغ مجموعهما 2019برمیالً هو نتیجة إلزالة الملوثات مثل الماء، باإلضافة إلى شحنتین خالل الربع األخیر من 1,326,334بمقدار 

.تبعد تحدید قیمة الشحناقة لم یتم شمل هذه الشحنات غیر المطابقة للمواصفات ضمن أرقام مبیعات الصادرات خالل هذه الفترة إال أنها ستكون مذكورة في الفترة الالح.یتم تحدید قیمتە بعد

5مالحظة 

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

2019الرابع الربع 2019كانون األول 2019تشرین الثاني 2019تشرین األول 

برمیل40,210,756برمیل12,623,976برمیل14,914,620برمیل12,672,160

للبرمیل/ دوالر52.293للبرمیل/ دوالر55.657للبرمیل/ دوالر52.146للبرمیل/ دوالر49.114

6مالحظة 

وبلغ رصید إجمالي الناتج المستحق الدفع .دوالر أمریكي691,882,270باستثناء الدفعات المقدمة طویلة األجل اإلضافیة، حقق صافي التغییر في  أرصدة  حساب المشتري خالل الفترة انخفاضاً بقیمة 

من المشترین والتي ال تزال قید موافقة وزارة الموارد الطبیعیة غیر مشمولة ضمن هذا المطالبات .دوالر أمریكي3,441,479,296من حكومة إقلیم كردستان للمشترین في نهایة الفترة مبلغا وقدره 

.  الرصید

7مالحظة 

:دوالر أمریكي مما یأتي2,967,942تتألف الفائدة والرسوم األخرى من المشترین وقیمتها 

.i2,862,002 األنابیب؛ وإلىالحقلدوالر أمریكي لتكالیف نقل من

.ii105,940 الفترةدوالر أمریكي غرامات تأخیر شحنات النفط الخام التي تمت الموافقة علیها خالل.

8مالحظة 

:دوالر أمریكي مما یأتي120,946,401تتألف دفعات ألطراف أخرى وقیمتها 

.i100,000,081دوالر أمریكي مقابل تسویة الدیون من قبل حكومة إقلیم كردستان؛

.ii10,587,183دوالر أمریكي مقابل الوقود الُمشترى لصالح وزارة الكهرباء؛

.iii6,772,151دوالر أمریكي لتورید الكهرباء إلى إقلیم كردستان؛

.iv2,061,283دوالر أمریكي مقابل خدمات الدعم اللوجستي المقدمة إلى وزارة الموارد الطبیعیة؛ و

.v1,525,703دوالر أمریكي بخصوص مشروع خط أنابیب الغاز.

9مالحظة 

في حساب ( 2019دیسمبر 31كما في )دوالر أمریكي 318,540,719تم حفظ مبلغا وقدره , دوالر أمریكي الذي تم تلقیە من حكومة إقلیم كردستان 700,628,355من صافي الرصید النقدي البالغ 

.  المصارف في لبنان حالیا تقید حركة العمالت األجنبیة الى خارج البالد. مصرفي لدى أحد المصارف في لبنان

یة
رب

لع
ا

1رقم الجدول مالحظات
صادرات واستهالك وإیرادات النفط

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

2019كانون األول 31إلى 
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پێکهاتەکانیوهاوبەش.دراونمۆڵەتپێ،پەیوەندارەکانواڵتەبەرکارەکانییاسابەپێیخزمەتگوزارییدابینکردنیووکارکردنبۆکەدەکرێتیاساییەکانییەوەئەندامەوهاوبەشڕێگەیلەناوەڕاستۆژهەاڵتیڕلەدیلۆیتییئامادەی.هەیەئامادەییناوچەکە

.اییەکانناکاروکردارلەدەبێتپرسیارربەئەوتەنهاودەکاتدروستخزمەتخوازەکانلەگەڵپەیوەندیسەربەخۆواستەوخۆڕپێکهاتەیەکیانهاوبەشهەرخزمەتگوزاری،دابینکردنیلەکاتیناکەنبەرپرسیاروپابەندیەکتردیلۆیت

:بۆپارێزراونمافەکانهەموو
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دیلویتعننبذة

الكیانحولالتفاصیلمندالمزیعلىللحصول.بهاخاصةمستقلةقانونیةبشخصیةتتمتعالتياألعضاءشركاتهامنوكلمحدودة،خاصةبریطانیةشركةوهيالمحدودة،توهماتسوتوشدیلویتأعضاءمنأكثرأوواحدةعلىللداللة"دیلویت"إسمیُستخَدم
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المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن
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(األوسطالشرق)توشانددیلویت

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