
ROONBEEN ORGANIZATION FOR PETROLEUM TRANSPARENCY           ڕێکخراوی ڕوونبین بۆ شەفافییەت لە پرۆسەکانی نەوت 

  contact@roonbeen.orgEMAIL –WWW.ROONBEEN.ORG :   - 1 -    مافی باڵوکردنەوەی پارێزراوە بۆ ڕێکخراوی ڕوونبین
 

 

 

اق و هەرێم( ساڵەکاتی  ر
 ٢٠٢٠ -٢٠١٩تێکڕا نرخی مانگانەی نەوتی خاوی )برێنت، عێ 

 وردبیێی دیلۆیت 
ی
ر ڕاپۆرت

 هەرێم بەپێ 
ی
 نرخی نەوت

٢٠٢٠ 
نرخی برێنت   
Brent price 

اق                    ر
عێ 

Iraqi Crude 
price 

نرخی نەوتی هەرێم  
KBT 

 ٤٩.٤٢ ٦٠.١٣٩ ٦٣.٦٥ کانووتی دووەم

 ٣٨.٣٦ ٤٩.٢٣٢ ٥٥.٦٦ شوبات 

 ١٢.٤٦ ٢٨.١٨٢ ٣٢.٠١ ئازار

 ٥.١٥٩ ١٤.٦٣٩ ١٨.٣٨ نیسان

 ١٣.٩٩٣ ٢١.٤٥٠ ٢٩.٣٩ ئایار

 ٢٨.٠٩٢ ٣٣.٩٨٤ ٤٠.٢٧ حوزەیران 

 ٣٢.٦٦٢ ٤٠.٧٦٢ ٤٣.٢٤ تەموز

 ٣٣.٢٦٧ ٤٣.٣٨٤ ٤٤.٧٤ ئاب 

 ٢٩.٠٨ ٤٠.٤٧٧ ٤٠.٩١ ئەیلول

یێی یەکەم  ٢٨.٦٣ ٣٨.٧٧٢ ٤٠.١٩ تشر

یێی دووەم   ٣٠.٥٩ ٤١.٨٨٦ ٤٢.٦٩ تشر

 ٣٧.٧٨ ٤٨.٠١٣ ٤٩.٩٩ کانووتی یەکەم 

٢٠١٩ 
 ٤٦.٩٨٩ ٥٦.٢٨٧ ٥٩.٤١ کانووتی دووەم

 ٥٢.٧١٣ ٦٠.٩٤٣ ٦٣.٩٦ شوبات 

 ٥٥.٥٣١ ٦٤.٠٨٢ ٦٦.١٤ ئازار

 ٦٠.٣٧٦ ٦٧.٥١٤ ٧١.٢٣ نیسان

 ٥٨.٤١٧ ٦٦.١٩٠ ٧١.٣٢ ئایار

 ٥٢.٧٨٧ ٦٠.٣٤٧ ٦٤.٢٢ حوزەیران 

 ٥١.٦٣٧ ٦٠.٥٣٦ ٦٣.٩٢ تەموز

 ٤٧.٠٧٩ ٥٧.٤٠٧ ٥٩.٠٤ ئاب 

 ٤٩.٧٣٠ ٥٨.٩٢٤ ٦٢.٨٣ ئەیلول

یێی یەکەم  ٤٩.١١٤ ٥٧.٢٧٧ ٥٩.٧١ تشر

یێی دووەم   ٥٢.١٤٦ ٦٠.٠٣٩ ٦٣.٢١ تشر

 ٥٥.٦٥٧ ٦٣.٠٢٧ ٦٧.٣١ کانووتی یەکەم 
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لە سەر نرخی نەوتی عێراق لەبەردەستی ڕوونبین نییە. ٢٠١٨مانگی سەرەتای و شەش  ٢٠١٧لە ئێستادازانیاری ساڵی *   
  بۆیە ئێمەش  دا بەتێکڕای شەش مانگەکە لە ڕاپۆرتی دیلۆیتدا هاتووە ٢٠١٧* نرخی نەوت هەرێم لە شەش مانگی سەرەتای ساڵی  

لە کاتی دەست خستنی زانیاری ئەم خشتەیە نوێ دەکرێتەوە.  دامان ناوە.   هەروا  

 

 

 

 

 

٢٠١٨
نرخی برێنت  

Brent price

اق               ر
      عێ 

Iraqi Crude price

 هەرێم 
ی
نرخی نەوت

KBT

 دووەم
ی
٦٩.٠٨٥٧.٤١٨کانووت

٦٥.٣٢٥٢.٨٠٠شوبات

٦٦.٠٢٥٤.٧١٦ئازار

٧٢.١١٥٩.٩٩٥نیسان

٧٦.٩٨٦٤.٧٦٢ئایار

٧٤.٤١٦٣.٥٥١حوزەیران 

٧٤.٢٥٦٨.٥٦٦٦٢.٦٧٦تەموز

٧٢.٥٣٦٩.٦٤٣٦٠.١٣٥ئاب

٧٨.٨٩٧٤.١٢٩٦٦.٩٦٠ئەیلول

ینی یەکەم ٨١.٠٣٧٣.٣٤٨٦٧.٥٠٦تشر

ینی دووەم ٦٤.٧٥٦١.١٥٠٥١.٥٧١تشر

 یەکەم
ی
٥٧.٣٦٥٣.٩٦٢٤٣.٨٦٦کانووت

 دووەم
ی
٥٤.٥٨کانووت

٥٤.٨٧شوبات

٥١.٥٩ئازار

٥٢.٣١نیسان

٥٠.٣٣ئایار

٤٦.٣٧حوزەیران 

٤٨.٤٨٣٧.٨٠٦تەموز

٥١.٧٠٤١.٤١١ئاب

٥٦.١٥٤٥.٠٤٦ئەیلول

ینی یەکەم ٥٧.٥١٤٦.٩٣٣تشر

ینی دووەم ٦٢.٧١٥١.٥٠٨تشر

 یەکەم
ی
٦٤.٣٧٥٢.٦٧٩کانووت

٢٠١٧

٤١.٢٩٧

٢٠١٧- ٢٠١٨ 
ی
اق و هەرێم( ساڵەکات ر

 خاوی )برێنت، عێ 
ی
تێکڕا نرخی مانگانەی نەوت

 وردبینی دیلۆیت
ی
ر ڕاپۆرت

 هەرێم بەپن 
ی
نرخی نەوت


