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June 2017

We were appointed by the Regional Council for Oil and Gas Affairs (“RCOG”) of the 
Kurdistan Regional Government (“KRG”) to review oil production, export, consumption 
and revenue for 2017, as well as prior years 2014, 2015 and 2016.

We have completed our review of the schedule of oil export, consumption and 
revenue for the period 1 January 2017 to 30 June 2017, attached as Schedule 1 to 
this report.

Our procedures involved reviewing export and sales records; undertaking site visits as 
required; making inquiries of oil companies; and undertaking other procedures as 
required.

We report our findings below:

Oil export and consumption - We did not identify any misstatements in the 1 
January 2017 to 30 June 2017 oil export and consumption data. 

Oil sales – We did not identify any misstatements in the 1 January 2017 to 30 
June 2017 oil sales data and the net amount received in the month by the KRG.

This report is limited to the data contained in Schedule 1 and does not extend to any 
further information produced or published by the KRG. We note that production 
contributions for the individual fields is subject to additional reconciliation and 
verification procedures and this exercise is currently in progress. 

We used sampling and other techniques to the extent we considered necessary to 
verify the data in Schedule 1. Our review was dependent on documentation provided 
by all stakeholders (oil producers, refineries, oil traders, the pipeline operator, and the 
KRG’s Ministry of Natural Resources), and the accuracy and completeness thereof.

This report has been prepared for RCOG.  Deloitte accepts no responsibility or liability 
to any third parties for any opinions expressed or any inaccuracy, omission or error 
regarding any information contained within this report. No party, other than the 
RCOG, is entitled to rely on this report for any purpose whatsoever.

This report and Schedule 1 have also been published in the Arabic and Kurdish 
languages. In the event of any discrepancies between these documents, the English 
version is definitive. 
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Yours faithfully, 

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

Robert O’Hanlon
Deloitte & Touche (M.E.)
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SCHEDULE 1
Oil export, consumption and revenue 

Review of the Kurdistan Regional Government of Iraq’s oil production, export, 
consumption and revenue for the period 1 January 2017 to 30 June 2017

Oil Exports and Consumption Period Total

Piped export of crude oil (KRG and NOC contribution) (Note 2) 95,812,755 bbls

Trucked export of crude oil from a Kurdistan Region Field (Note 3) 4,878,887 bbls

Crude delivered to refineries under refinery contracts 3,455,822 bbls

Crude allocated to oil producers 1,615,925 bbls

Local sales and swaps 5,088,887 bbls

Total exported & consumed 110,852,276 bbls

Pipeline Export Sales Analysis Period Total

Net oil lifted by the buyers (net quantity after water content removed) (Note 4) 95,937,107 bbls

Gross value of crude oil sold 3,961,951,095 USD

Average price per barrel achieved for oil sold (*) 41.297 $/bbl

(*) Cargo where the final price has not yet been confirmed with the buyers are included based on provisional prices and 
are subject to adjustment.

Trucking Export Sales Analysis Period Total

Net oil lifted by the buyers (net quantity after water content removed) 4,230,790 bbls

Gross value of crude oil sold 107,683,242 USD

Average price per barrel achieved for oil sold (**) 25.452 $/bbl

(**) For trucking export sales, additional export costs which have been paid for directly by the buyer have been factored 
into the sales price (e.g. trucking transportation, handling costs and storage costs).

Financial Flows Period Total

Gross value of crude oil sold 4,069,634,337 USD

Change in buyer account balances (excluding advance payments) (513,179,291) USD

Interest and other charges from the buyers (16,786,387) USD

Payments made to oil producers on behalf of the KRG (568,818,239) USD

Payments made to third parties on behalf of the KRG (692,533,006) USD

Payment made to Kirkuk Governorate for oil lifted from Kirkuk (petrodollar payment) (62,000,000) USD

Payments made to the Ministry of Finance for oil security costs (50,161,940) USD

Payments to Dana Gas (90,052,932) USD

Net cash balance received by the KRG for the period sales 2,076,102,542 USD

Additional advance payments made by buyers against future sales 1,252,108,577 USD
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NOTES TO SCHEDULE 1
Oil export, consumption and revenue 

Review of the Kurdistan Regional Government of Iraq’s oil production, export, 
consumption and revenue for the period 1 January 2017 to 30 June 2017

Note 1

All figures in Schedule 1 for the period 1 January 2017 to 30 June 2017 oil export, consumption and revenue data are 
based on the records held by the KRG.

Note 2

Gross crude oil lifted by the buyers 98,073,100 bbls

Increase (decrease) in storage at oil terminal (2,260,345) bbls

Piped export of crude oil (KRG and NOC contribution) 95,812,755 bbls

Note 3

Gross crude oil lifted by the buyers 4,234,113 bbls

Increase (decrease) in storage at oil terminal 644,774 bbls

Trucked export of crude oil from a Kurdistan Region Field 4,878,887 bbls

Note 4

Gross piped exports are 98,073,100 bbls whereas the net piped export sales are 95,937,107 bbls.  The difference is due 
to the following:

i. The net sales volume is after the removal of contaminants such as water.
ii. Two shipments of off-spec contaminated crude oil have been included in the reported gross piped exports of 

98,073,100 bbls, but have not been included in the net piped export sales of 95,937,107 bbls as they represent in-
kind payments for supplies and services rather than sales. These consisted of a January 2017 shipment of 899,983 
bbls gross (665,987 bbls net) and an April 2017 shipment of 847,647 bbls gross (449,253 bbls net). The value of 
this oil is estimated to be between USD $4.00 and $5.00 per barrel.

Note 5

During the period, the buyers of the MNR’s oil made USD 35 million of corporate social responsibility (“CSR”) payments 
to the MNR. In the same period, the MNR utilised approximately USD 30 million of this amount by making a payment to 
the Ministry of Finance and Economy to support teachers. These amounts are not included in the financial flows section 
of Schedule 1.
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٢٠١٨کانونی دووەم  ى١٣

می ئهنجومهنی  ههر
و گازنهوت بۆ کاروباری 

می کوردستان وحکو مهتی ههر

راق می کوردستان، ع ههر

KURDISH TRANSLATION
#×hlÏº#ÖÆDmçÑ�lÔÎ

نان، ههناردەکردن، بهکاربردن و داهاتی نهوتی حکو وان ووردبينيی بهرههمه می کوردستان، له ماوەی ن نی وى کانو١مهتی ههر
٢٠١٧حوزەيرانى ى ٣٠ا  ت ٢٠١٧دووەمى 

مه١.١ میئهنجومهنیلهاليهنئ میگازیونهوتكاروبارىبۆههر ئهنجامدانیبۆکراين دەستنيشانکوردستانهوەههر
نانخشتهیلهوردبينی یبۆنهوتداهاتیوبهکاربردن،ههناردەکردن،بهرههمه هكانی بۆ ههروەهاو ٢٠١٧سا سا

شووتری .٢٠١٤،٢٠١٥،٢٠١٦پ

مه١.٢ تا ٢٠١٧دووەمىکانونیى١ماوەیلهنهوتداهاتیوبهکاربردن،ههناردەکردنخشتهیبۆكرد تهواووردبينيمانئ
ى،٢٠١٧حوزەيرانىى٣٠ چیكه  )١(خشتهیبهپ .کراوەاپۆرتهڕئهمهاوپ

مهکارەکانیڕ١.٣ کهاتبووناپۆرتهڕئهمبۆئ ئهنجامدانی،فرۆشتنهکانتۆماریوههناردەکردنوردبينيکردنیلهپ
ويستیيمهيدانسهردانی ويستیديكه کاریڕگرتنهبهریههروەها،نهوتکۆمپانياکانیبۆبهدواداچوون،پ .پ

مهنوردبينييهکهیئهنجامهکانیخوارەوەئهمانهی١.٤ :ئ

وههناردەکردنزانيارييهکانیلهبهدينهکردماننادروست یکبهيانهيچ -نهوتبهکاربردنیوهناردەکردنه بۆ ١.٤.١
وانماوەیلهنهوتبهکاربردنی .٢٠١٧حوزەيرانىى٣٠تا ٢٠١٧دووەمىکانونیى١ن

پارەیبڕیکۆیونهوتفرۆشتنیزانيارييهکانیلهبهدينهکردماننادروست یکبهيانهيچ -نهوتفرۆشتنی بۆ ١.٤.٢

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

Robert O’Hanlon
Deloitte & Touche (M.E.)

پارەیبڕیکۆیونهوتفرۆشتنیزانيارييهکانیلهبهدينهکردماننادروست یکبهيانهيچ -نهوتفرۆشتنی بۆ ١.٤.٢
وانماوەیلهمانگانهوەرگيراوی .٢٠١٧حوزەيرانىى٣٠تا ٢٠١٧دووەمىکانونیى١ن

تهوەديکهزانيارييهکیهيچو )١( خشتهیناوزانيارييهکانیبۆسنووردارەاپۆرتهڕئهم١.٥ مهتیوحکولهاليهنکهناگر
می وکراونهتهوەيانکراون ئامادەکوردستانهوەههر مه.ب بينی ئ نان بهشداری که دەدەين ت گهههر بۆبهرههمه  به يهکک

ستاپرۆسهيهشئهو،پشتڕاستکردنهوەووردبينیديكه ىکاریڕبۆملکهچن جيا .بهردەوامهئ

ناوەديكه مانتهکنيکیو)سامپڵ( نموونهوەرگرتنیتهکنيکی١.٦ گهيهیئهوتا،بهکاره ويستمانبهج تپ بۆزانيب
مهیيوردبين ،)١(خشتهیزانيارييهکانیپشتڕاستکردنهوەی گهنامهیبهپشتزانيارييهکانیيتهواوودروستیوئ به

شکهشکراو ت پهيوەنديدارەکانهوەاليهنهههموولهاليهنپ نهرانی(دەبهست وگهکان،نهوتبهرههمه شىۆفربازرگانانی،پا
میمهتیوحکوسروشتييهکانیسامانهوەزارەتیونهوتیيبۆربهکارخهری،نهوت .)کوردستانههر

میئهنجومهنیبۆاپۆرتهڕئهم١.٧ میگازیونهوتكاروبارىبۆههر بهرپرسيار)ديلۆيت(وکراوە ئامادەکوردستانههر
هيهکيانکهموکوڕی،نادروستیههرووىه ڕخستنيانبۆچوونلهنييه بهرامبهرلهراپۆرتهدائهمىزانيارييهکانلههه
کیههر يهماليهن میئهنجومهنیلههگج،س میگازیونهوتكاروبارىبۆههر جگه كاليهنهيچ و،کوردستانههر

میئهنجومهنیله میگازیونهوتكاروبارىبۆههر ههربۆ،نييهاپۆرتهیڕئهم به پشتبهستنی مافی،کوردستانههر
ک .تبمهبهست

وکراونهتهوەئينگليزیوعهرەبیزمانهکانیهب )١(خشتهیواپۆرتهڕئهم١.٨ وانههبووناکۆکييهکههرئهگهر،ب لهن
نتهکان .يهکالکهرەوەيهئينگليزييهکهدەقه،جياوازەکانزمانهبهدۆکۆم

سۆزتان د



 ١خشتهی 
ههناردەکردن، بهکاربردن و داهاتى نهوت

نان، ههناردەکردن، بهکاربردن و داهاتی نهوتی حکو وان ووردبينی بهرههمه می کوردستان، له ماوەی ن ٢٠١٧نی دووەمىوکانوى ١مهتی ههر
.٢٠١٧حوزەيرانى ى ٣٠تا  

ههناردەکردن و بهکاربردنی نهوت    هداماوەيلهوگشتیکۆى 

بهرميل م و کۆمپانيای نهوتى باكووی حکويبهشدار(نهوتی خاوى ههناردەکراو به بۆری   ٩٥٬٨١٢٬٧٥٥ بينی (، بڕوانه ))NOC(ر ومهتی ههر )٢ت

بهرميل ٤٬٨٧٨٬٨٨٧ گهيهک له  نهوتی خاوى ههناردەکراو به تانکهر می کوردستانهوە، بڕوانه  یک بينی (ههر )  ٣ت

بهرميل ٣٬٤٥٥٬٨٢٢ بهستهکانيان  ی گر وگهکان بهپ نهوتی خاوى دابينکراو بۆ پا

بهرميل ١٬٦١٥٬٩٢٥ نهرانی نهوت  نهوتی خاوی تهرخانکراو بۆ بهرههمه

بهرميل ٥٬٠٨٨٬٨٨٧ وگۆڕی نهوتی خاو له ناوخۆى م فرۆشتن و ئا داههر

بهرميل ١١٠٬٨٥٢٬٢٧٦   ی نهوتی خاوکۆی ههناردەکردن و بهکاربردن

هداماوەيلهوگشتیکۆى     شيکاری فرۆشتنی نهوتی خاوى ههناردەکراو به بۆری

بهرميل ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧ کهاتهی ئاو(بۆ کڕياران راوە ستگواکۆی نهوتی خاوى  بينی (، بڕوانه )کۆی بڕەکه پاش البردنی پ )  ٤ت

دۆالری  ئهمريکی ٣٬٩٦١٬٩٥١٬٠٩٥  کۆی بههای نهوتی خاوی فرۆشراو

$/ بهرميل ٤١.٢٩٧ کڕای نرخی يهك بهرميل نهوتی فرۆشراو  (*) ت
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$/ بهرميل ٤١.٢٩٧ کڕای نرخی يهك بهرميل نهوتی فرۆشراو  (*) ت

شتا نرخی کۆتايی ب(*)  ی يكراوە كه لهبهر ڕۆشناي ی ههژمارييهك بهرميل بڕياری لهسهر نهدراوە لهگهڵ کڕيارەكان لهم خشتهيهدا لهسهر بنهمای نرخی کاتۆئهو بارە نهوتانهی که ه
ككهوتنی كۆتايی .شايهنی ههموارکردنهوەن، ڕ

هداماوەيلهوگشتیکۆى    شيکاری ههناردەکردن به تانکهر

بهرميل ٤٬٢٣٠٬٧٩٠ کهاتهی ئاو(بۆ کڕياران گواستراوە کۆی نهوتی  بينی (، بڕوانه )کۆی بڕەکه پاش البردنی پ ) ٤ت

دۆالری  ئهمريکی ١٠٧٬٦٨٣٬٢٤٢  کۆی بههای نهوتی خاوی فرۆشراو

$/ بهرميل ٤٥٢.٢٥ کڕای نرخی يهك بهرميل بۆ نهوتی فرۆشراو  (**) ت

چووی زياتری ههناردە ههيه که(**)  بۆ نموونه  (کراوە  استهوخۆ لهاليهن كڕيارەوە دراوە و دواتر لهگهڵ نرخی فرۆشتندا ههژمارڕ بۆ فرۆشی نهوتی خاوی ههناردەکراو به تانکهر، ت
چووی گواستنهوە ).  کردنهمبارع، سهرپهرشتيکردن و به تانکهر ت

هداماوەيلهوگشتیکۆى  رەوی دارايی  )التدفق المالي(ڕ

دۆالری  ئهمريکی  ٤٬٠٦٩٬٦٣٤٬٣٣٧ کۆی بههای نهوتی خاوی فرۆشراو 

دۆالری  ئهمريکی (٥١٣,١٧٩,٢٩١) نسی شهکی (نهوت  انیحسابی کڕيار گۆڕانکاری له با )  نوێجگه له پارەدانی پ

دۆالری  ئهمريکی (١٦,٧٨٦,٣٨٧) چووی   لهاليهن کڕيارى نهوتهوە ديكه سوود و ت

دۆالری  ئهمريکی (٥٦٨,٨١٨,٢٣٩) نهر می کوردستان وی نهوت له جياتی حکانپارەدان به بهرههمه ومهتی ههر

دۆالری  ئهمريکی (٦٩٢,٥٣٣,٠٠٦) چووی شکهشکراو بۆ بهرژەوەندی بڕی ت می کوردستانوحکو خزمهتگوزاری پ   مهتی ههر

دۆالری  ئهمريکی (٦٢,٠٠٠,٠٠٠) زگای کهرکو   )پترۆدۆالر( هوەکوکهرکوله گواستراوە ک بهرامبهر نهوتی وپارەدان به پار

دۆالری  ئهمريکی (٥٠,١٦١,٩٤٠) چووی پاراستنى ئاسايشی دامهزراوەكانى نهوت ی لهئابوور وەزارەتی دارايى وبۆ پارەدان    بهرامبهر ت

دۆالری  ئهمريکی (٩٠٫٠٥٢٫٩٣٢)   )دانا غاز(پارەدان به 

دۆالری  ئهمريکی می کوردستان له ماوەى فرۆشتنى نهوتداوکۆی سافى داهاتی وەرگيراو لهاليهن حک    ٢٬٠٧٦٬١٠٢٬٥٤٢  ومهتی ههر

دۆالری  ئهمريکی ١٬٢٥٢٬١٠٨٬٥٧٧ پارەدانی سهربار لهاليهن کڕيارانى نهوتهوە له بهرامبهر فرۆشتنی نهوتی داهاتوو

كوردى



بينييهکان بۆ   ١خشتهی ت
وتهى نههناردەکردن، بهکاربردن و داهات

نان، ههناردەکردن، بهکاربردن و داهاتی نهوتی حکويوردبين وان وی بهرههمه می کوردستان، له ماوەی ن  ٢٠١٧ ىنی دووەموى کانو١مهتی ههر
. ٢٠١٧ يرانىەحوزى ٣٠تا 

بينی  ١ت

وان ) ١(ههموو ژمارەکانی خشتهی  بۆ زانيارييهکانی ههناردەکردن، بهکاربردن و داهاتی نهوت، لهسهر بنهمای  ٢٠١٧ يرانىەحوزى ٣٠تا  ٢٠١٧ ىنی دووەموى کانو١له ماوەی ن
می کوردستاننتۆمارەکانی  .      حکومهتی ههر

بينی    ٢ت

بهرميل٩٨٬٠٧٣٬١٠٠لهاليهن کڕيارانهوە راوە استگوکۆی نهوتی خاوی 

ی نهوت همبارەکانعله ) کهمبوونهوە(زيادبوون  رمينا بهرميل(٢,٢٦٠,٣٤٥)له ت

م و وی حکويبهشدار(نهوتی خاوی ههناردەکراو به بۆری  بهرميل٩٥٬٨١٢٬٧٥٥))NOC( باکوور ینهوت یکۆمپانيامهتی ههر

بينی  ٣ت

بهرميل٤٬٢٣٤٬١١٣لهاليهن کڕيارانهوە وە استراگوکۆی نهوتی خاوی 

ی نهوت همبارەکانعله ) کهمبوونهوە(زيادبوون  رمينا بهرميل٦٤٤٬٧٧٤له ت

گهی  يهکههناردەى نهوتی خاو به تهنكهر له  مى كوردستانک بهرميل٤٬٨٧٨٬٨٨٧ههر

بينی  ٤ت

گهی بۆرييهوەيكۆی گشت كدا سافيی ئهو نهوتهی ههناردە ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠بريتييه له  ی نهوتی ههناردەكراو له ڕ گهی بۆرييهوە  بهرميل، له كات ريتييه له و فرۆشراوە كراوە له ڕ  ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧ ب
تهوە بۆ ئهمانهی خوارەوە. بهرميل :هۆكاری ئهم جياوازييه دەگهڕ

كوردى
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تهوە بۆ ئهمانهی خوارەوە. بهرميل :هۆكاری ئهم جياوازييه دەگهڕ
کهاتهی وەك  ،سافيی بڕی نهوتی فرۆشراو له دوای البردنی پيسی. ١ .ئاوپ
کهاتهی نهوتی خاوی پاككراوە له (دوو باری كهشتيی . ٢ وەیكراون له  ئهژمار) ئاوپ اته( چوارچ ۆرييهوە كه دەك گهی ب اردەكراو له ڕ ی ههن ل ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠ كۆی گشتيی نهوت م ، )بهرمي به

ار تييه ئهژم ارە كهش ۆرييهوە كه  ئهو دوو ب گهی ب اردەكراو له ڕ ی ههن تنی نهوت افيی فرۆش راون له س ل  ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧به نهك راوەبهرمي اری ك تييه ، دي ارە كهش اتی ئهو دوو ب ونكه داه چ
ری  ،نهفرۆشراوە كو خراونهته ب اری كهشت: دابينكردنخزمهتگوزاری و  شايستهیبه ڕی ب انيب وو له  ٢٠١٧ونی دووەمی وی ك ی ب ل ٨٩٩٬٩٨٣بريت ل  ٦٦٥٬٩٨٧ (كۆی گشتی  ،بهرمي بهرمي

ل ٨٤٧٬٦٤٧بريتی بوو له  ٢٠١٧ی نيسانی يو باری كهشت ،)سافی ل سافی ٤٤٩٬٢٥٣ (كۆی گشتی  ،بهرمي وان ). بهرمي ك لهن ۆ ههر بهرميل ارە كهشتييهش ب  ٥و دۆالر  ٤بههای ئهو دوو ب
.يهدائهمريكيدۆالری 

بينی  ٥ت

ڕی  تييهکان به ب امانه سروش ی س ی وەزارەت ارانی نهوت اريكراودا، کڕي اوەی دي ی ن ۆملي ٣٥ (له م ت) دۆالری ئهمريک يار ردوە له بهرپرس دارييان ک ى ههاوبی يبهش يهتش ۆمه ان يک ی کۆمپانياک
)corporate social responsibility (“CSR”) ( ی  له. وەزارەتی سامانه سروشتييهکانبڕە پارەيه دراوە به ئهو و اوەدا، وەزارەت ان م ڕی سامانه ههم  یlßۆh#ن ۆملي ٣٠(سروشتييهکان ب

ناوە ) ئهمريکی گهی وەزارەتی دارايی و ئابوورييهوە بۆ بهکاره پشتيکردنی له ڕ . دا دانهنراون )١(ئهم بڕانه له خشتهی ژمارە . مامۆستايانمووچهی پا

كوردى



٢٠١٨ الثانيكانون  ١٣

النفط والغازلشؤون المجلس اإلقليمي 

كردستانحكومة إقليم 

العراق - كردستانإقليم 

ARABIC TRANSLATION
العربية الترجمة

   الثاني كانون ١ من الفترة خالل العراق كردستان إقليم لحكومة النفط وإيرادات واستهالك وصادرات إلنتاج مراجعة
٢٠١٧ حزيران ٣٠ إلى ٢٠١٧

 وتصديره النفط إنتاج لمراجعة كردستان إقليم لحكومة التابع والغاز النفط لشؤون اإلقليمي المجلس قبل من تعييننا تم  ١.١
.٢٠١٦و ٢٠١٥ ،٢٠١٤ السابقة السنوات إلى إضافة ،٢٠١٧ لعام وإيراداته واستهالكه

حزيران ٣٠ إلى ٢٠١٧ الثاني كانون ١ من الفترة خالل وإيراداته واستهالكه النفط تصدير لجدول مراجعتنا استكملنا لقد  ٢.١
.التقرير هذا من ١ رقم الجدول تحت المرفق ٢٠١٧

 عن واالستفسار الضرورة؛ حسب للموقع زيارات وإجراء والمبيعات؛ التصدير سجالت مراجعة إجراءاتنا شملت  ٣.١
. ضرورةال حسب أخرى إجراءات واتخاذ  النفط؛ شركات

:نتائج من إليه توصلنا ما يأتي وفيما  ٤.١

 ١ من الفترة خالل النفط واستهالك تصدير بيانات في صحيح غير بيان أي نجد لم - النفط واستهالك تصدير ١.٤.١    
.٢٠١٧ حزيران ٣٠ إلى  ٢٠١٧  الثاني كانون

 قبل من الشهر في المستلم المبلغ وصافي النفط مبيعات بيانات في صحيح غير بيان أي نجد لم - النفط مبيعات ٢.٤.١    

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

Robert O’Hanlon
Deloitte & Touche (M.E.)

.٢٠١٧حزيران ٣٠ إلى ٢٠١٧ الثاني كانون ١ من الفترة خالل كردستان إقليم حكومة

  من نشرها أو إصدارها تم إضافية معلومات أية يشمل وال ١ رقم الجدول في الواردة البيانات على التقرير هذا يقتصر  ٥.١
   خاضع حدة على النفط حقول من حقل كل به ساهم الذي الخام النفط إنتاج أن إلى نشير .كردستان إقليم حكومة قبل
.اآلن حتى جارية اإلجراءات هذه زالت وما إضافية وتحقق مطابقة جراءاتإل

ً  وجدناه الذي بالقدر األساليب من وغيره العينات أخذ أسلوب استخدمنا لقد ٦.١  الجدول في الواردة البيانات من للتحقق ضروريا
  النفط، يمنتج( المصلحة أصحاب كافة قبل من بها تزويدنا تم التي المستندات علىمراجعتنا اعتمدت وقد .١ رقم

 ما واكتمال دقة وعلى )كردستان إقليم حكومة في الطبيعية الموارد وزارةو األنابيب خط مشغل النفط، تجار ،البترول مصافي
.سبق

  أية )ديلويت( تتحمل ال .كردستان اقليم لحكومة التابع والغاز النفط لشؤون اإلقليمي للمجلس التقرير هذا إعداد تم  ٧.١
 تخص تجاوزات أو أخطاء أي عن أو التقرير هذا في الواردة اآلراء عن ثالث طرف أي تجاه التزام أو مسؤولية

  على االعتماد والغاز النفط لشؤون اإلقليمي المجلس غير طرف ألي يحق ال .التقرير هذا في الواردة المعلومات
.كان مهما غرض ألي التقرير هذا

 هذه بين اختالفات أي وجود حال وفي أيضاً، والكردية العربية باللغتين ١ رقم والجدول التقرير هذا إصدار تم  ٨.١
.اإلنجليزية باللغة الصادرة النسخة ستسود المستندات،

والتقدير، االحترام فائق بقبول وتفضلوا



١الجدول رقم 
النفطصادرات واستهالك وإيرادات 

  حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٧ كانون الثاني ١مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة من 
٢٠١٧

الفترةإجمالي  صادرات واستهالك النفط

برميل ٩٥٬٨١٢٬٧٥٥ )٢المالحظة () نفط الشمالشركة و اآلبار الخاصة بحكومة إقليم كردستان  مساهمة(صادرات النفط الخام عبر األنابيب 

برميل ٤٬٨٧٨٬٨٨٧ )٣المالحظة (إقليم كردستان بئر واحد في الشاحنات من  عن طريقصادرات النفط الخام المنقول 

برميل  ٣٬٤٥٥٬٨٢٢ لمصافياالبترول بموجب عقود  مصافي  إلىالنفط الخام المنقول 

برميل ١٬٦١٥٬٩٢٥ للمنتجين النفطيين النفط الخام المخصص

برميل ٥٬٠٨٨٬٨٨٧ المبيعات والمقايضات المحلية

برميل ١١٠٬٨٥٢٬٢٧٦ إجمالي الصادرات واالستهالك

الفترةإجمالي  تحليل مبيعات الصادرات عبر األنابيب

برميل ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧ )٤المالحظة ) (صافي الكمية بعد إزالة المحتوى المائي(صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

دوالر أمريكي ٣٬٩٦١٬٩٥١٬٠٩٥ إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

للبرميل/دوالر أمريكي ٤١.٢٩٧ (*)للنفط المباع المحقق سعر البرميل الواحد  معدل

.قابلة للتغيير األسعار تلكفي الحاالت التي لم يتم تأكيد السعر النهائي فيها مع المشترين، فقد تم استخدام السعر المؤقت، وبالتالي، (*) 

العربية
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الفترةإجمالي  تحليالت مبيعات صادرات النفط المنقول بالشاحنات

برميل ٤٬٢٣٠٬٧٩٠ )صافي الكمية بعد إزالة المحتوى المائي(صافي النفط المنقول من قبل المشترين 

دوالر أمريكي ١٠٧٬٦٨٣٬٢٤٢ إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

للبرميل/دوالر أمريكي ٢٥.٤٥٢ (**)للنفط المباع المحقق سعر البرميل الواحد معدل

).النقل والمناولة، وتكاليف التخزينتكاليف مثل (ع لبيفيما يخص مبيعات الصادرات المنقولة بالشاحنات، فقد تم األخذ بالحسبان تكاليف التصدير اإلضافية التي دفعها المشتري مباشرة في سعر ا(**) 

الفترةإجمالي  التدفقات المالية

دوالر أمريكي ٤٬٠٦٩٬٦٣٤٬٣٣٧ إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام المباع

دوالر أمريكي (٥١٣,١٧٩,٢٩١) )المقدمةبدون احتساب الدفعات (التغيير في أرصدة حسابات المشترين 

دوالر أمريكي (١٦,٧٨٦,٣٨٧) الفائدة وغيرها من الرسوم من المشترين

دوالر أمريكي (٥٦٨,٨١٨,٢٣٩) دفعات لمنتجي النفط نيابة عن حكومة إقليم كردستان

دوالر أمريكي (٦٩٢,٥٣٣,٠٠٦) إقليم كردستانمقابل خدمات مقدمة لمصلحة حكومة دفعات 

دوالر أمريكي (٦٢,٠٠٠,٠٠٠) )بالبترودوالرالدفعة (دفعات لمحافظة كركوك مقابل النفط المنقول من كركوك 

دوالر أمريكي (٥٠,١٦١,٩٤٠) يةالنفطحماية المؤسسات دفعات لوزارة المالية مقابل تكاليف 

دوالر أمريكي (٩٠٫٠٥٢٫٩٣٢) غاز ادانشركة دفعات ل

دوالر أمريكي من قبل حكومة إقليم كردستان الفترةصافي المبلغ المستلم عن مبيعات  ٢٬٠٧٦٬١٠٢٬٥٤٢

دوالر أمريكي ١٬٢٥٢٬١٠٨٬٥٧٧ البيع اآلجل للنفط المشترين مقابلقبل دفعات مقدمة جديدة من 

العربية



١مالحظات الجدول رقم 
صادرات واستهالك وإيرادات النفط

  حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٧ كانون الثاني ١مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خالل الفترة من 
٢٠١٧

١المالحظة 

حكومة  فيما يتعلق بصادرات واستهالك وإيرادات النفط مبنية على السجالت الموجودة لدى  ٢٠١٧ حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٧ كانون الثاني ١خالل الفترة من  ١جميع األرقام الواردة في الجدول رقم 
.إقليم كردستان

٢المالحظة 

برميل ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠ المنقول من قبل المشترين  الخام  إجمالي النفط

برميل (٢,٢٦٠,٣٤٥) في محطة النفطخزانات الفي ) النقصان(الزيادة 

برميل ٩٥٬٨١٢٬٧٥٥ )نفط الشمال شركةو آبار إقليم كردستان  مساهمة(صادرات النفط الخام المنقول عبر األنابيب 

٣المالحظة 

برميل ٤٬٢٣٤٬١١٣ إجمالي النفط الخام المنقول من قبل المشترين

برميل ٦٤٤٬٧٧٤ في محطة النفطالخزانات في ) النقصان(الزيادة 

برميل ٤٬٨٧٨٬٨٨٧ حكومة إقليم كردستانبئر واحد في صادرات النفط الخام المنقول بالشاحنات من 

٤المالحظة 

:وهذا الفرق ناتج عما يلي. برميالً  ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧برميًال بينما بلغ صافي مبيعات النفط المنقول عبر األنابيب  ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠كمية صادرات النفط المنقول عبر األنابيب بلغت 

العربية
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.وثة مثل الماءلصافي المبيعات هو بعد إزالة المواد المحجم . ١
برميًال ولكنهما غير مشمولتان ضمن صافي مبيعات  ٩٨٬٠٧٣٬١٠٠شمل شحنتان من النفط الخام غير المطابق للمواصفات والمياه الملوثة ضمن إجمالي النفط المنقول عبر األنابيب بحجم  تم . ٢

الثاني  كانونالشحنتان من شحنة تمت في  هاتانوتتألف . برميًال ألنهما تمثالن دفعات عينية مقابل توريدات وخدمات أكثر من كونها عملية بيع ٩٥٬٩٣٧٬١٠٧النفط المنقول عبر األنابيب البالغ 
وتقدر قيمة النفط ). برميل صافي ٤٤٩٬٢٥٣(برميًال  ٨٤٧٬٦٤٧حجمها اإلجمالي  ٢٠١٧ نيسانوشحنة أخرى تمت في ) برميل صافي ٦٦٥٬٩٨٧(برميًال  ٨٩٩٬٩٨٣حجمها اإلجمالي  ٢٠١٧

.دوالر أمريكي للبرميل الواحد ٥ و ٤لهذه الشحنة بين 

٥المالحظة 

وفي نفس الفترة، . لصالح الوزارةللشــــركـــــات مليون دوالر أمريكي كدفعات تتعلق بااللتزامات االجتماعية  ٣٥، قام مشترو النفط التابع لوزارة الموارد الطبيعية بسداد ما قيمته خالل الفترة
ضمن قسم التدفقات المالية في هذه المبالغ ولم يتم شمل . المعلمينرواتب  لدعم و االقتصاد على هيئة دفعة إلى وزارة الماليةهذا المبلغ مليون دوالر أمريكي من  ٣٠استخدمت الوزارة ما يقارب 

.١الجدول رقم 

العربية
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ديلويت عن نبذة

 القانوني الكيان حول لتفاصيلا من المزيد على للحصول .بها خاصة مستقلة قانونية بشخصية تتمتع التي األعضاء شركاتها من وكل محدودة، خاصة بريطانية شركة وهي المحدودة، توهماتسو توش ديلويت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللة "ديلويت" إسم يُستخَدم
  aboutcom/.deloitte.www :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة يُرجى األعضاء، وشركاتها المحدودة توهماتسو توش ديلويت لمجموعة

 مصنفة شركات مسخ من ألربع خدماتها ديلويت تقدم .االقتصادية المجاالت من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعين من عمالء إلى الصلة ذات والخدمات المخاطر وإدارة المالية والمشورة اإلدارية واالستشارات والضرائب الحسابات تدقيق خدمات ديلويت تقّدم
 التحديات أكثر مع التعامل على لتساعدهم الجودة عالية وخدمات العالمية والخبرات الكفاءات من مجموعة عمالئها خدمة في ديلويت تضع وبفضلها دولة، ١٥٠ من أكثر في األعضاء الشركات من مترابطة عالمية شبكة خالل من "٥٠٠ جلوبال فورتشين" قبل من

ً  ألف ٢٢٥ نحو ديلويت شبكة تضم .عملهم في العمالء يواجهها والتي صعوبة ً  موظفا   .Twitter و LinkedIn و Facebook االجتماعي التواصل مواقع عبر بنا االتصال يرجى الفاعل، ديلويت موظفي تأثير حول المعلومات من مزيد على وللحصول مهنيا

المحدودة )العالمي المالي دبي مركز( المهنية للخدمات ديلويت عن

ً  المالية للخدمات دبي سلطة في ومسجلة ٠٧٤٨ .ت.س رقم تجاري سجل وتحمل العالمي المالي دبي مركز في مؤسسة شركة هي )المحدودة المهنية للخدمات ديلويت( لمحدودةا )العالمي المالي دبي مركز( المهنية للخدمات ديلويت  والمهن األعمال" لتصنيف وفقا
 مملوكة تابعة شركة المحدودة المهنية للخدمات ديلويت شركة تمتلك .المحدودة توهماتسو توش تيديلو لمجموعة التابعة األوسط والشرق المتحدة المملكة في األعضاء الشركات بين مشترك مشروع هي المحدودة المهنية للخدمات ديلويت."المحددة المالية غير

.ت.س رقم تجاري سجل وتحمل تديليم وريزياأدف ينانساف تيكوربور ديلويت تدعى العالمي المالي دبي مركز في ٪١٠٠ بنسبة بالكامل  اتخدم تقديمل ةمرخص هيو المالية للخدمات دبي سلطة تنظيمل تديليم وريزياأدف ينانساف تيكوربور ديلويت وتخضع2220
 ،دبي العالمي، المالي دبي مركز ،الخامس الطابق ،١ رقم المبنى هاوس، كرنسي الفتان في يقع الذي المسجل الرئيسي ومكتبها عملها مكان تديليم وريزياأدف ينانساف تيكوربور ديلويت & المحدودة المهنية للخدمات ديلويت من كل تتشارك .منظمةو مالية استشارية
+٩٧١ )٠( ٤ ٣٢٧ ٣٦٣٧ :فاكس ،+٩٧١ )٠( ٤ ٥٠٦ ٤٧٠٠ :رقم هاتف .المتحدة العربية اإلمارات

)األوسط الشرق( توش اند ديلويت

  التابعة المستقلة القانونية الكيانات خالل من المنطقة في )األوسط الشرق( توش اند ديلويت تتواجد.١٩٢٦ العام منذ األوسط الشرق منطقة في تأسست مهنية خدمات شركة اول وهي"المحدودة توهماتسو توش ديلويت" في عضو هي )األوسط الشرق( توش اند ديلويت
  ،الخدمات تقديم وعند ،)األوسط الشرق( توش اند ديلويت أو/ و البعض بعضها إلزام )األوسط الشرق( توش اند بديلويت الصلة ذات والكيانات التابعة الشركات تستطيع ال.المعنية الدول في بها المعمول واللوائح القوانين بموجب الخدمات وتقديم للعمل والمرخصة لها
.األخرى التابعة الشركات من أي عن الناجم اإلغفال أو األفعال عن وليس ،عنها الناشئ اإلغفال أو أفعالها عن فقط مسؤولة وتكون ،ومستقل مباشر بشكل عمالئها مع تتعاقد الصلة ذات والكيانات تابعة شركة كل فإن
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