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1.1

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 2019, as well as prior years 2014 to 2018.

1.2

We have completed our review of the schedule of oil export, consumption and revenue
for the period 1 July 2019 to 30 September 2019 (“Q3 2019”), attached as Schedule 1
to this report. We have also reviewed and reported on the schedule of oil export,
consumption and revenue for the period 1 January 2017 to 30 June 2019.

1.3

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

1.4

We report our findings below:

Kurdistan Region, Iraq

1.4.1 Oil export and consumption - We did not identify any misstatements in the
1 July 2019 to 30 September 2019 oil export and consumption data.
1.4.2 Oil sales - We did not identify any misstatements in the 1 July 2019 to
30 September 2019 oil sales data and the net amount received in the period by
the KRG.
1.5

This report is limited to the data contained in Schedule 1 and does not extend to any
further information that may have been 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.

1.6

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.

1.7

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.

1.8

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.

Yours faithfully,

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

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

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 July 2019 to 30 September 2019
Oil Exports and Consumption

Period Total

Piped export of crude oil (Note 2 and Note 3)

39,896,860 bbls

Crude oil delivered to refineries for MNR refining

2,105,543 bbls

Sales to refineries

112,408 bbls

Local sales

255,869 bbls

Total exported & consumed

42,370,680 bbls

Pipeline Export Sales Analysis

Period Total

Net oil lifted by the buyers (net quantity after inventory movement and removal
of water content) (Note 3 and Note 4)

English

Gross value of crude oil sold

39,953,584 bbls
1,974,088,999 USD

Average price per barrel achieved for oil sold (Note 5)

49.410 USD/bbl

Refinery and Local Sales Analysis

Period Total

Net oil (crude and condensate) lifted by the buyers (net quantity after removal
of water content and evaporation losses during transportation)
Gross value of crude and condensate sold

368,277 bbls
16,328,609 USD

Average price per barrel achieved for oil sold (*)

44.338 USD/bbl

(*) Condensate is priced as USD/MT, and has been converted to barrel equivalent for reporting purposes.
Financial Flows

Period Total

Gross value of crude oil and condensate sold (Piped exports and local
sales)
Net movement in buyer account balances (Note 6)

1,990,417,608 USD
62,892,731 USD

Long term advance payments (Note 7)

450,918,900 USD

Interest and other charges from the buyers (Note 8)

(6,767,835) USD

Payments made to oil producers by, or on behalf of, the KRG

(888,169,759) USD

Tariff payments to Turkish Energy Company (TEC)

(142,627,557) USD

Payments made to Kurdistan Pipeline Company (KPC) under the pipeline
concession agreement

(174,572,125) USD

Debt repayment to TEC and Turkish Petroleum International Company (TPIC)

(150,000,080) USD

Payments made to other parties by, or on behalf of, the KRG (Note 9)

(78,982,504) USD

Additional proceeds from PSC / pipeline licensing agreement (Note 10)

3,562,302 USD

Net cash balance received by the KRG for sales and related activities

1,066,671,681 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 July 2019 to 30 September 2019
Note 1
All figures in Schedule 1 for the period 1 July 2019 to 30 September 2019 oil export, consumption and revenue data are
based on the records provided by stakeholders to the KRG. The KRG pipeline has also been used to export North Oil Company
(NOC) crude oil during the period. This oil is not included in Schedule 1.
Note 2
Piped export of crude oil includes 787,783 bbls of refined heavy fuel oil surplus to internal consumption during the period.
Note 3
Gross crude oil lifted by the buyers
Increase (decrease) in storage at oil terminal
Piped export of crude oil

40,550,180

bbls

(653,320)

bbls

39,896,860

bbls

Note 4

English

Gross piped exports are 40,550,180 bbls whereas the net piped export sales are 39,953,584 bbls. The difference between the
gross and net exports is due to the removal of contaminants such as water, and a Q3 2019 shipment of 480,924 gross bbls of
off-spec contaminated crude oil, for which a value has not yet been assigned. This off-spec shipment has not been included in
the reported piped export sales figures in this period, but will be reported in a subsequent period once a value has been
assigned to the shipment.
Note 5
The net piped export barrels and average price per barrel achieved for oil sold by month is as follows:
July 2019

August 2019

September 2019

Q3 2019

13,633,335 bbls

14,640,860 bbls

11,679,389 bbls

39,953,584 bbls

51.637 USD/bbl

47.079 USD/bbl

49.730 USD/bbl

49.410 USD/bbl

Note 6
Excluding additional long term advance payments, the net movement in buyer account balances during the period was an
increase of USD 62,892,731. The resulting total balance owing from the KRG to buyers at the end of the period was
USD 4,133,361,566. Claims from the buyers that are pending MNR approval are not included in this balance.
Note 7
During the period, USD 450,918,900 in long term advance payments against future crude oil purchases were received. These
advances are repayable, either in cash or by way of offset against payments due for crude oil deliveries, and therefore have
been shown separately from the net movement in buyer account balances referred to in Note 6 above.
Note 8
Interest and other charges from buyers of USD 6,767,835 is made up of the following:
i.
USD 2,644,151 for transportation costs from a field to the pipeline;
ii.
USD 1,964,898 in prior period shipment cancellation charges;
iii.
USD 1,463,819 in demurrage claims against prior period shipments that were approved during Q3 2019;
iv.
USD 648,011 in off-spec claims against prior period shipments that were approved during Q3 2019; and
v.
USD 46,956 in demurrage claims against current period shipments.
Note 9
Payments to other parties of USD 78,982,504 is made up of the following:
i.
USD 53,371,661 for supply of electricity to the Kurdistan Region;
ii.
USD 16,672,444 for fuel purchased for the Ministry of Electricity;
iii.
USD 5,462,117 for logistical support services provided to the MNR; and
iv.
USD 3,476,282 for legal services and retainer for the KRG.
Note 10
In addition to oil sales revenues, an amount of USD 3,562,302 has been received by the KRG in relation to production sharing
contracts.
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KURDISH TRANSLATION
وةرطيَران بوَ كوردى

29ی نيسانى 2020
ئەنجومەنی هەرێمی بۆ کاروباری نەوت
و گاز لە هەرێمی کوردستان
حکومەتی هەرێمی کوردستان

وردبینیی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە ماوەی نێوان  1ى
تەمموزی  2019تا  30ى ئەیلولی 2019
1.1

ئێمە لەاليەن ئەنجومەنی هەرێمی بۆ كاروبارى نەوت و گازی هەرێمی کوردستانەوە دەستنيشانکراين بۆ ئەنجامدانی
وردبينی لە خشتەی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتی نەوت بۆ ساڵی  2019و هەروەها بۆ ساڵەكانی
پێشووتری  2014تاوەکو .2018

2.1

ئێمە وردبينيمان تەواوكرد بۆ خشتەی هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتی نەوت لە ماوەی  1ى تەمموزی  2019تا
30ى ئەيلولی ( 2019چارەكی سێيەمی  ،)2019بەپێى خشتەی (  ) 1كە هاوپێچی ئەم راپۆرتە کراوە .و هەروەها
وردبينيمان تەواوكرد بۆ خشتەی هەناردەكردن ،بەكاربردن و داهاتی نەوت لە ماوەی  1ی كانونی دووەمی  2017تا 30
ی حوزەيرانی  ، 2019و ڕاپۆرتيشمان دەربارەی پێشکەش کرد.

3.1

ڕێکارەکانی ئێمە بۆ ئەم ڕاپۆرتە پێکهاتبوون لە وردبينيکردنی هەناردەکردن و تۆماری فرۆشتنەکان ،ئەنجامدانی سەردانی
مەيدانی پێويست ،داواكردنى زانيارى لە کۆمپانياکانی بەرهەمهێنەری نەوت ،هەروەها گرتنەبەری ڕێکاری ديكەى
پێويست.

4.1

ئەمانەی خوارەوە ئەنجامەکانی وردبينييەکەی ئێمەن :

هەرێمی کوردستان-عێراق

 1.4.1بۆ هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت  -هيچ بەيانێکی نادروستمان بەدينەکرد لە زانيارييەکانی هەناردەکردن و
بەکاربردنی نەوت لە ماوەی نێوان  1ى تەمموزی  2019تا  30ى ئەيلولی .2019
 2.4.1بۆ فرۆشتنی نەوت  -هيچ بەيانێکی نادروستمان بەدينەکرد لە زانيارييەکانی فرۆشتنی نەوت و کۆی بڕی پارەی
وەرگيراوی مانگانە لە ماوەی نێوان  1ى تەمموزی  2019تا  30ى ئەيلولی .2019
5.1

ئەم ڕاپۆۆۆرتە سۆۆنووردارە بۆۆۆ زانيارييەکۆۆانی نۆۆاو خشۆۆتەی (  ) 1و هۆۆيچ زانيۆۆارييەکی ديۆۆکە نۆۆاگرێتەوە کە لەاليەن حکۆۆومەتی
هەرێمۆۆی کوردسۆۆتانەوە ئامۆۆادەکراون يۆۆان بتوکۆۆراونەتەوە ،ئۆۆێمە تێبينۆۆی ئەوەمۆۆان کۆۆردووە کە بەرهەمهێنۆۆان لە هەريەک لە
کێڵگەکان ،بابەتن بۆ ڕێکاری تری وردبينی و پشتڕاستکردنەوە ،ئەو پرۆسەيەش ئێستا بەردەوامە.

6.1

تەکنيکی وەرگرتنی نموونە (سامپڵ) و تەکنيکی ديکەمان بەکارهێناوە ،تا ئەو جێگەيەی بە پێويستمان زانی بێت بۆ
پشتڕاستکردنەوەی زانيارييەکانی خشتەی (  .) 1وردبينی ئێمە پشتى بەستووە بە بەڵگەنامەی پێشکەشکراو لەاليەن هەموو
اليەنە پەيوەنديدارەکانەوە (بەرهەمهێنەرانی نەوت ،پااڵوگەکان ،بازرگانانی فرۆشى نەوت ،بەکارخەری بۆری نەوت و
وەزارەتی سامانە سروشتييەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان)  ،لەسەر بنەمای دروستى و تەواويی زانيارييەکان.

7.1

ئەم ڕاپۆرتە ئامادەکراوە بۆ ئەنجومەنی هەرێمی بۆ كاروبارى نەوت و گازی هەرێمی کوردستان و (ديلۆيت) بەرپرسيار
نييە لە بۆچوون يان خستنەڕووى هەر نادروستيی ،کەموکوڕی يان هەڵەيەک لە زانيارييەکانى ئەم ڕاپۆرتەدا لە بەرامبەر
هەر اليەنێکی سێيەم ،و (ديلۆيت) بەرپرسيارە لە بەرامبەر ئەنجومەنی هەرێمی بۆ كاروبارى نەوت و گازی هەرێمی
کوردستان ،و هيچ اليەنێک ،جگە لە ئەنجومەنی هەرێمی بۆ كاروبارى نەوت و گازی هەرێمی کوردستان ،مافی
پشتبەستنی بەم ڕاپۆرتە نييە ،بۆ هەر مەبەستێک بێت.

8.1

ئەم ڕاپۆرتە و خشتەی (  )1بە زمانەکانی عەرەبی و ئينگليزيش بتوکراونەتەوە ،ئەگەر هەر دژيەکييەک هەبوو لەنێوان
دۆکيومێنتەکان بە زمانە جياوازەکان ،دەقە ئينگليزييەکە يەکالکەرەوەيە.

دڵسۆزتان

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

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

خشتەی ژمارە 1
هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت
وردبینی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە ماوەی نێوان  1ى
تەمموزی  2019تا  30ى ئەیلولی 2019

هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری ،بڕوانە ) تێبينی  (2و ) تێبينی )3

39,896,860

بەرميل

ڕادەستکردنی نەوتی خاو بۆ پااڵوگەکان بۆ پااڵوتنی وەزارەتی سامانە سروشتييەکان

2,105,543

بەرميل

فرۆشتن بۆ پااڵوگەکان

112,408

بەرميل

فرۆشتنى ناوخۆ

255,869

بەرميل

کۆی هەناردەکردن و بەکاربردن

42,370,680

بەرميل

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

شیکاری فرۆشتنی نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری
سافى نەوتی خاوى گواستراوە بۆ کڕياران (واتە سافى بڕەکە پاش گواستنەوەکانی تۆمارکراو
لەسەر نەوتی خەزنكراو لە کۆگاکاندا و البردنی پێکهاتەی ئاو) ،بڕوانە (تێبينی  ) 3و (تێبينی )4

39,953,584

کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

1,974,088,999

تێکڕای نرخی يەك بەرميل نەوتی فرۆشراو ،بڕوانە )تێبينی (5

49.410

شیكاری پااڵوگە و فرۆشتنەكانی ناوخۆ

بەرميل
دۆالری ئەمريكی
بەرميل$ /

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

کوردى

سافی نەوت (نەوتى خاو و كۆندێنسەيتی) گواستراوە لەاليەن كڕيارانەوە (سافی بڕەكە پاش البردنی
پێكهاتەی ئاو و ئەو بڕەيەی بە فيڕۆ دەچێت بە هۆی بەهەڵمبوون (لێچوون) لە كاتی گواستنەوەدا)

368,277

كۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەيتی فرۆشراو

16,328,609

تێکڕای نرخی يەك بەرميلی نەوتی فرۆشراو )*(

44.338

بەرميل
دۆالری ئەمريكی
بەرميل$ /

(*) نرخی كۆندێنسەيت نرخێنراو بە دۆالرى ئەمريكی /تەن ،هاوتای بەرميل كراوە بۆ مەبەستەکانی ئەم ڕاپۆرتە.

ڕێرەوی دارایی (التدفق المالي)
کۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو (هەناردەکراو لەڕێی بۆری و فرۆشتنی ناوخۆ)

1,990,417,608

دۆالری ئەمريكی

گۆڕانکاری لە ڕەسيدی حيساباتی كڕيارەكان ،بڕوانە (تێبينی )6

62,892,731

دۆالری ئەمريكی

پارەدانی پێشەکی دوورخايەن ،بڕوانە (تێبينی )7

450,918,900

دۆالری ئەمريكی

سوود و ڕسووماتی ديكە پەيوەنديدار بە كڕيارەكانەوە ،بڕوانە (تێبينی )8

)(6,767,835

دۆالری ئەمريكی

پارەدان بۆ شايستەی دارايی بەرهەمهێنەرانی نەوت لەاليەن يان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان

)(888,169,759

دۆالری ئەمريكی

پارەدان لە بەرامبەر تاريفی کۆمپانيای وزەی توركی ((TEC

)(142,627,557

دۆالری ئەمريكی

بڕی پارەی دراو بۆ كۆمپانيای بۆريی كوردستان ) (KPCبەگوێرەی ڕێككەوتنی ئيمتيازی هێڵی بۆرييەكان

)(174,572,125

دۆالری ئەمريكی

دانەوەی قەرزی هەريەك لە كۆمپانيای وزەی توركی ) (TECو كۆمپانيای نەوتی نێودەوڵەتيی توركی ((150,000,080) (TPCI

دۆالری ئەمريكی

پارەدان بۆ اليەنی سێيەم کە لەاليەن يان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان دراوه ،بڕوانە )تێبينی )9
داهاتی سەربارى بەدەستهاتوو لە گرێبەستەکانی بەشداريکردن لە بەرهەمهێنان ()Production Sharing Contract

و لە ڕێككەوتنەکانی پێدانی مۆڵەتى تايبەت بە بۆری هەناردەکردن ،بڕوانە (تێبينی )10

سافى ڕەسیدی نەختینەی وەرگیراو لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەى فرۆشتنى نەوت و
چاالكییە پەیوەندیدارەكاندا ،بڕوانە

7

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

Kurdistan Regional Government of Iraq

)(78,982,504

دۆالری ئەمريكی
دۆالری ئەمريكی

1,066,671,681

دۆالری ئەمريكی

3,562,302

تێبینییەكانی خشتەی ژمارە 1
هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت
وردبینی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە ماوەی نێوان 1ى
تەمموزی  2019تا  30ى ئەیلولی 2019
تێبینی 1
هەموو ژمارەکانی خشتەی (  )1لە ماوەی نێوان 1ى تەمموزی  2019تا  30ى ئەيلولی  2019بۆ زانيارييەکانی هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانی نەوت ،لەسەر بنەمای
ئەو تۆمارانەن كە لەاليەن خاوەن بەرژەوەندييەكانەوە پێشكەش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون .هەروەها بۆری حكومەتی هەرێمی كوردستان بەكاريشدێت بۆ هەناردەكردنی
نەوتی خاوی كۆمپانيای نەوتی باكوور( )NOCلەو ماوەيەدا .خشتەی ( )1ئەم نەوتەی لەخۆنەگرتووە.

تێبینی 2
نەوتی خاوی هەناردەكراو لەڕێی بۆرييەوە لە ناويشيدا بڕی  787,783بەرميل لە نەوتی قورسی پاڵێوراو سەرەڕای بەكاربردنی ناوخۆيی لە ماوەی دياريكراودا.

تێبینی 3
کۆی نەوتی خاوی گواستراوە لەاليەن کڕيارانەوە

40,550,180

بەرميل

زيادبوون (کەمبوونەوە) لە کۆگاکان لە تێرميناڵی نەوتدا

)(653,320

بەرميل

نەوتی خاوی هەناردەکراو بە بۆری

39,896,860

بەرميل

تێبینی 4
کۆی گشتی هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییە لە  40,550,180بەرمیل ،لەكاتێكدا سافی بڕی هەناردەکراوی فرۆشراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییە لە  39,953,584بەرمیل .هۆکاری
جیاوازی نێوان كۆی گشتی هەناردەكردن و بڕی هەناردەکراوی فرۆشراو دەگەڕێتەوە بۆ البردنی خەوشەكان ،وەك ئاو ،و شەحنکردنێکی چارەکی سێیەمی  2019کە بریتییە لە
 480,924بەرمیلی نەوتی خاوی خەوشدار بێ کواڵێتی کە هێشتا بەهای بۆ دانەنراوە .ئەم شەحنە بێ کواڵێتییە نەخراوەتە نێو ڕاپۆرتی فرۆشییەکانی هەناردەکردن بە بۆری لەم ماوەیەدا،
بەاڵم لە ماوەی داهاتوودا ئاشکرا دەکرێت هەر کاتێک بەها بۆ شەحنەکە دابنرێت.

تێبینی 5
سافی ژمارەی بەرميلى هەناردەکراو لەڕێی بۆرييەوە لەگەڵ تێكڕای نرخى يەك بەرميلی نەوتی فرۆشراو لە يەك مانگدا بەم شێوەيەی خوارەوە:

 39,953,584بەرميل

 11,679,389بەرميل

 14,640,860بەرميل

 13,633,335بەرميل

 49.410دوالر /بەرميل

 49.730دوالر /بەرميل

 47.079دوالر /بەرميل

 51.637دوالر /بەرميل

تێبینی 6
جگە لە بڕی پارەی دراو پێشەكی دوورخايەن ،سافی گۆڕانكاريی لە ڕەسيدی حساباتی كڕيار لەم ماوەيەدا زيادەی بڕی  62,892,731دۆالری ئەمريكی تۆماركردووە .كۆی ڕەسيدی
حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ كڕيارەكان لە كۆتايی ماوەكەدا دەكاتە  4,133,361,566دۆالری ئەمريكی .داواكاری كڕيارەكان كە چاوەڕوانی ڕەزامەنديی وەزارەتی سامانە
سروشتييەكان دەكەن لەم ڕەسيدەدا شوێنی ناكرێتەوە.

تێبینی 7
لەم ماوەيەدا ،بڕی  450,918,900دۆالری ئەمريكی وەك پارەی دراوی پێشەكی دوورخايەن وەرگيراوە بەرامبەر بە كڕينی نەوتی خاو لە داهاتوودا .ئەم قەرزانە شياوی دانەوەن،
چ بە كاش يان لە ڕێگەی قەرەبوو بەرامبەر بە پارەدانی شياوی ڕادەستكردنی نەوتی خاو ،لەبەرئەوە بە شێوەی جياكراوە لە سافی گۆڕانكاريی لە ڕەسيدی حساباتی كڕياری
ئاماژەپێدراو لە تێبينيی ژمارە  6ی سەرەوەدا دياريكراوە.

تێبینی 8
سوود و ڕسووماتەكانی ديکەی كڕياران كە بەهاكەی  6,767,835دۆالری ئەمريكييە لەمانەی خوارەوە پێكدێت:
 2,644,151 )1دۆالری ئەمريکی بەرامبەر بە تێچووی گواستنەوە لە كێڵگەوه بۆ هێڵی بۆرييەكان؛ و
 1,964,898 )2دۆالری ئەمريکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى ئێستا؛ و
 1,463,819 )3دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى پێشتر کە لە کاتی چارەکی سێیەمی  2019دا ڕەزامەندی لەسەر دراوە؛ و
 648,011 )4دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی بانگەشە جێ نەگیراوهکان لە ماوەی شەحنكردنى پێشتر کە لە کاتی چارەکی سێیەمی  2019دا ڕەزامەندی لەسەر دراوە؛ و
 46,956 )5دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى ئێستا.

تێبینی 9
خەرجييە گشتييەکان بۆ اليەنی سێيەم كە بەهاكەی  78,982,504دۆالری ئەمريكييە لەمانەی خوارەوە پێكدێت:
 53,371,661 ) 1دۆالری ئەمريكی بۆ دابينكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان ؛
 16,672,444 ) 2دۆالری ئەمريكی بەرامبەر بەو سووتەمەنييەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە ؛
 5,462,117 ) 3دۆالری ئەمريكی بەرامبەر بە خزمەتەکانی پشتگيريکردنی لۆجستی بۆ وەزارەتی سامانە سروشتييەکان ؛ و
 3,476,282 ) 4دۆالری ئەمريكی بەرامبەر بە کاروباری ياسايی و وەکالەت بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان.

تێبینی 10
سەرەڕای داهاتەكانی فرۆشی نەوت ،بڕی  3,562,302دۆالری ئەمريكی لەاليەن حكومەتی هەرێمی كوردستان وەرگيراوە كە پەيوەندی هەيە بە گرێبەستەکانی هاوبەش.
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 29نيسان 2020
المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز
حكومة إقليم كردستان في العراق

مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من  1تموز 2019
إلى  30أیلول 2019
1.1

تم تعييننا من قبل المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان لمراجعة إنتاج النفط وتصديره واستهالكە وإيراداتە
لعام  ،2019إضافة إلى السنوات السابقة من  2014إلى .2018

2.1

لقد استكملنا مراجعتنا لجدول تصدير النفط واستهالكە وإيراداتە خالل الفترة الممتدة من من  1تموز  2019إلى  30أيلول ( 2019الربع
الثالث  )2019المرفق طيە في الجدول رقم  1من هذا التقرير .وقمنا ايضا ً بمراجعة ورفع تقريرعن جدول تصدير النفط واستهالكە
وإيراداتە خالل الفترة الممتدة من  1كانون الثاني  2017إلى  30حزيران .2019

3.1

شملت إجراءاتنا مراجعة سجالت التصدير والمبيعات؛ وإجراء زيارات للموقع؛ واالستفسار عن منتجي النفط؛ واتخاذ إجراءات أخرى
حسب الحاجة.

4.1

وفيما يأتي ما توصلنا إليە من نتائج:

إقليم كردستان ،العراق

 1.4.1تصدير واستهالك النفط  -لم نجد أي بيان غير صحيح في بيانات تصدير واستهالك النفط خالل الفترة الممتدة من  1تموز 2019
إلى  30أيلول .2019
 2.4.1مبيعات النفط  -لم نجد أي بيان غير صحيح في بيانات مبيعات النفط وصافي المبلغ المستلم من قبل حكومة إقليم كردستان خالل
الفترة الممتدة من  1تموز  2019إلى  30أيلول .2019
5.1

يقتصر هذا التقرير على البيانات الواردة في الجدول رقم  1وال يشمل أي معلومات إضافية قد تكون صدرت أو نُشرت من قبل حكومة إقليم
كردستان .نشير إلى أن إنتاج النفط الخام الذي ساهم بە كل حقل من حقول النفط على حدة خاضع إلجراءات مطابقة وتحقق إضافية وما
زالت هذه اإلجراءات جارية حتى اآلن.

6.1

لقد استخدمنا أسلوب العينات وغيره من األساليب بالقدر الذي وجدناه ضروريا ً للتحقق من البيانات الواردة في الجدول رقم  .1وقد اعتمدت
المراجعة التي قمنا بها على المستندات التي تم تزويدنا بها من قبل كافة أصحاب المصلحة (منتجي النفط ،محطات التكرير ،تجار النفط،
مشغل خط األنابيب ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان) وعلى دقة واكتمال ما سبق.

7.1

تم إعداد هذا التقرير كي يتم استخدامە من قبل المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز .ال تتحمل ديلويت أي مسؤولية أو التزام تجاه أي
طرف ثالث عن اآلراء الواردة في هذا التقرير أو عن أي أخطاء أو تجاوزات تخص المعلومات الواردة في هذا التقرير .ال يحق ألي طرف
ثالث غير المجلس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز االعتماد على هذا التقرير ألي غرض مهما كان.

8.1

تم إصدار هذا التقرير والجدول رقم  1باللغتين العربية والكردية أيضاً ،وفي حال وجود أي اختالفات بين هذه المستندات ،ستسود النسخة
الصادرة باللغة اإلنجليزية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

روبرت أوهانلون
ديلويت آند توش( ،الشرق األوسط)

نيل هارجريفز
ديلويت للخدمات المهنية (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة

الجدول رقم 1
صادرات واستهالك وإيرادات النفط
مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من  1تموز  2019إلى
 30أیلول 2019

صادرات واستهالك النفط

إجمالي الفترة

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

39,896,860

برمیل

النفط الخام الذي تم تسلیمە الى محطات التكریر لیتم تكریره من قبل وزارة الموارد الطبیعیة

2,105,543

برمیل

المبیعات لمحطات التكریر

112,408

برمیل

المبیعات المحلیة

255,869

برمیل

إجمالي الصادرات واالستهالك

42,370,680

برمیل

تحلیل مبیعات الصادرات عبر األنابیب

إجمالي الفترة

صافي النفط المنقول من قبل المشترین (صافي الكمیة بعد حركة المخزون و إزالة
المحتوى المائي) (المالحظة  3والمالحظة )4

39,953,584

إجمالي القیمة المحققة من النفط الخام المباع

1,974,088,999

دوالر أمریكي

معدل سعر البرمیل الواحد المحقق للنفط المباع (المالحظة )5

49.410

دوالر /للبرمیل

تحلیل المبیعات المحلیة ومحطات التكریر

برمیل

إجمالي الفترة

إجمالي القیمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبیعي المباع

16,328,609

دوالر أمریكي

معدل سعر البرمیل الواحد المحقق للنفط المباع (*)

44.338

دوالر /للبرمیل

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

التدفقات المالیة

إجمالي الفترة

إجمالي القیمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبیعي المباع (الصادرات المنقولة عبر
األنابیب والمبیعات المحلیة)

1,990,417,608

دوالر أمریكي

صافي التغییر في أرصدة حسابات المشترین (المالحظة )6

62,892,731

دوالر أمریكي

الدفعات المقدمة طویلة األجل (المالحظة )7

450,918,900

دوالر أمریكي

الفائدة وغیرها من الرسوم من المشترین (المالحظة )8

)(6,767,835

دوالر أمریكي

دفعات لمنتجي النفط بواسطة ،أو بالنیابة عن ،حكومة إقلیم كردستان

)(888,169,759

دوالر أمریكي

دفعات التعرفة لشركة الطاقة التركیة ()TEC

)(142,627,557

دوالر أمریكي

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

)(174,572,125

دوالر أمریكي

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

)(150,000,080

دوالر أمریكي

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

)(78,982,504

دوالر أمریكي

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

3,562,302

دوالر أمریكي

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

1,066,671,681

دوالر أمریكي
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العربیة

صافي النفط المنقول (الخام ومكثفات الغاز الطبیعي) من قبل المشترین (صافي الكمیة بعد إزالة
المحتوى المائي وما یتم فقدانە نتیجة للتب ّخر أثناء النقل)

368,277

برمیل

مالحظات الجدول رقم 1
صادرات واستهالك وإيرادات النفط
مراجعة إلنتاج وصادرات واستهالك وإیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان في العراق خالل الفترة الممتدة من  1تموز  2019إلى
 30أیلول 2019
مالحظة 1
جميع األرقام الواردة في الجدول رقم  1خالل الفترة من  1تموز  2019إلى  30أيلول  2019فيما يتعلق بصادرات واستهالك وإيرادات النفط مبنية على السجالت المقدمة من قبل أصحاب المصلحة إلى
حكومة إقليم كردستان .تم أيضا استخدام خط األنابيب لحكومة إقليم كردستان لتصدير النفط الخام الخاص بشركة النفط الوطنية خالل الفترة .لم يتم شمل هذا النفط في الجدول رقم .1
مالحظة 2
يشمل تصدير النفط الخام باألنابيب  787,783برميل من فائض نفط الوقود الثقيل المكرر إلى االستهالك الداخلي خالل هذه الفترة.
مالحظة 3
برميل

إجمالي النفط الخام المنقول من قبل المشترين

40,550,180

الزيادة (النقصان) في التخزين في محطة النفط

()653,320

برميل

صادرات النفط الخام عبر األنابيب

39,896,860

برميل

مالحظة 4
بلغ صافي صادرات النفط الخام عبر األنابيب  40,550,180برميالً ،بينما بلغ صافي مبيعات الصادرات عبر األنابيب  39,953,584برمي ً
ال .الفرق ما بين إجمالي الصادرات وصافي مبيعات الصادرات
هو نتيجة إلزالة الملوثات مثل الماء ،باإلضافة إلى شحنة في الربع الثالث من  2019بلغ مجموعها  480,924برميالً من النفط الخام غير المطابق للمواصفات الذي لم يتم تحديد قيمتە بعد .لم يتم شمل هذه
الشحنة غير المطابقة للمواصفات ضمن أرقام مبيعات الصادرات خالل هذه الفترة إال أنها ستكون مذكورة في الفترة الالحقة بعد تحديد قيمة الشحنة.
مالحظة 5
بلغ صافي صادرات النفط عبر األنابيب ومعدل سعر البرميل الواحد المحقق للنفط المباع في الشهر كما يلي:

 13,633,335برميل

 14,640,860برميل

 11,679,389برميل

 39,953,584برميل

 51.637دوالر /للبرميل

 47.079دوالر /للبرميل

 49.730دوالر /للبرميل

 49.41دوالر /للبرميل

العربیة

تموز 2019

آب 2019

أيلول 2019

الربع الثالث 2019

مالحظة 6
باستثناء الدفعات المقدمة طويلة األجل اإلضافية ،حقق صافي التغيير في أرصدة حساب المشتري خالل الفترة ارتفاعا ً بقيمة  62,892,731دوالر أمريكي .وبلغ رصيد إجمالي الناتج المستحق الدفع من
حكومة إقليم كردستان للمشترين في نهاية الفترة مبلغا وقدره  4,133,361,566دوالر أمريكي .المطالبات من المشترين والتي ال تزال قيد موافقة وزارة الموارد الطبيعية غير مشمولة ضمن هذا الرصيد.
مالحظة 7
خالل هذه الفترة ،تم تلقي دفعات مقدمة طويلة األجل قيمتها  450,918,900دوالر أمريكي لمشتريات مستقبلية من النفط الخام .وهذه الدفعات المقدمة يمكن سدادها ،إما نقداً أو عبر التسوية من دفعات
مستحقة لتسليمات النفط الخام ،وبالتالي فقد تم إيضاحها بصورة منفصلة عن صافي التغيير في أرصدة حسابات المشتري المشار إليها في المالحظة  6أعاله.
مالحظة 8
تتألف الفائدة والرسوم األخرى من المشترين وقيمتها  6,767,835دوالر أمريكي مما يأتي:
 2,644,151دوالر أمريكي لتكاليف نقل من الحقل إلى األنابيب؛
.i
 1,964,898دوالر أمريكي أتعاب إلغاء الشحن للفترة السابقة؛
.ii
 1,463,819دوالر أمريكي غرامات تأخير شحنات سابقة من النفط الخام التي تمت الموافقة عليها خالل الربع الثالث من 2019؛
.iii
 648,011دوالر أمريكي عن شحنات سابقة من النفط الخام غير المطابق للمواصفات التي تمت الموافقة عليها خالل الربع الثالث من 2019؛ و
.iv
 46,956دوالر أمريكي غرامات تأخير شحنات النفط الخام التي تمت الموافقة عليها خالل الفترة.
.v
مالحظة 9
تتألف دفعات ألطراف أخرى وقيمتها  78,982,504دوالر أمريكي مما يأتي:
 53,371,661دوالر أمريكي لتوريد الكهرباء إلى إقليم كردستان؛
.i
 16,672,444دوالر أمريكي مقابل الوقود ال ُمشترى لصالح وزارة الكهرباء؛
.ii
 5,462,117دوالر أمريكي مقابل خدمات الدعم اللوجستي المقدمة إلى وزارة الموارد الطبيعية؛ و
.iii
 3,476,282دوالر أمريكي مقابل خدمات قانونية وأتعاب محاماة لحكومة إقليم كردستان.
.iv
مالحظة 10
باإلضافة إلى إيرادات مبيعات النفط ،استلمت حكومة إقليم كردستان مبلغ  3,562,302دوالر أمريكي بخصوص عقود المشاركة في اإلنتاج.
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