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

المحدودة )العالمي المالي دبي مركز( المهنية للخدمات ديلويت8201©


