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KURDISH TRANSLATION

ى کانونی دووەم

ئهنجومهنی ههر می
بۆ کاروباری نهوت و گاز

وردبينيی بهرههمه نان ،ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتی نهوتی حکوومهتی ههر می کوردستان ،له ماوەی ن وان ١ى کانوونی
دووەمى  ٢٠١٧تا ٣٠ى حوزەيرانى ٢٠١٧
.

ئ مه لهﻻيهن ئهنجومهنی ههر می بۆ كاروبارى نهوت و گازی ههر می کوردستانهوە دەستنيشان کراين بۆ ئهنجامدانی
و ههروەها بۆ سا هكانی
وردبينی له خشتهی بهرههمه نان ،ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتی نهوت بۆ سا ی
.
،
،
پ شووتری

.

ئ مه وردبينيمان تهواو كرد بۆ خشتهی ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتی نهوت له ماوەی ى کانونی دووەمى
 ،بهپ ى خشتهی ) ( كه هاوپ چی ئهم ڕاپۆرته کراوە.
ى حوزەيرانى

تا

.

ڕ کارەکانی ئ مه بۆ ئهم ڕاپۆرته پ کهاتبوون له وردبينيکردنی ههناردەکردن و تۆماری فرۆشتنهکان ،ئهنجامدانی
سهردانی مهيدانيی پ ويست ،بهدواداچوون بۆ کۆمپانياکانی نهوت ،ههروەها گرتنهبهری ڕ کاری ديكهی پ ويست.

.

ئهمانهی خوارەوە ئهنجامهکانی وردبينييهکهی ئ مهن:

حکوومهتی ههر می کوردستان
ههر می کوردستان ،ع راق

 . .بۆ ههناردەکردن و بهکاربردنی نهوت  -هيچ بهيان کی نادروستمان بهدينهکرد له زانيارييهکانی ههناردەکردن و
.
تا ى حوزەيرانى
بهکاربردنی نهوت له ماوەی ن وان ى کانونی دووەمى
 . .بۆ فرۆشتنی نهوت  -هيچ بهيان کی نادروستمان بهدينهکرد له زانيارييهکانی فرۆشتنی نهوت و کۆی بڕی پارەی
.
تا ى حوزەيرانى
وەرگيراوی مانگانه له ماوەی ن وان ى کانونی دووەمى
.

ئهم ڕاپۆرته سنووردارە بۆ زانيارييهکانی ناو خشتهی ) ( و هيچ زانيارييهکی ديکه ناگر تهوە که لهﻻيهن حکوومهتی
ههر می کوردستانهوە ئامادە کراون يان ب وکراونهتهوە .ئ مه ت بينی دەدەين که بهشداری بهرههمه نان بۆ ههر ک گهيهک به
جيا ملکهچن بۆ ڕ کاری ديكهى وردبينی و پشتڕاستکردنهوە ،ئهو پرۆسهيهش ئ ستا بهردەوامه.

.

تهکنيکی وەرگرتنی نموونه )سامپڵ( و تهکنيکی ديكهمان بهکاره ناوە ،تا ئهو ج گهيهی به پ ويستمان زانيب ت بۆ
پشتڕاستکردنهوەی زانيارييهکانی خشتهی ) ( ،وردبينيی ئ مه و دروستی و تهواويی زانيارييهکان پشت به به گهنامهی
پ شکهشکراو لهﻻيهن ههموو ﻻيهنه پهيوەنديدارەکانهوە دەبهست ت )بهرههمه نهرانی نهوت ،پا وگهکان ،بازرگانانی فرۆشى
نهوت ،بهکارخهری بۆريی نهوت و وەزارەتی سامانه سروشتييهکانی حکوومهتی ههر می کوردستان(.

.

ئهم ڕاپۆرته بۆ ئهنجومهنی ههر می بۆ كاروبارى نهوت و گازی ههر می کوردستان ئامادە کراوە و )ديلۆيت( بهرپرسيار
نييه له بۆچوون يان خستنهڕووى ههر نادروستی ،کهموکوڕی يان هه هيهک له زانيارييهکانى ئهم راپۆرتهدا له بهرامبهر
ههر ﻻيهن کی س يهم ،جگه له ئهنجومهنی ههر می بۆ كاروبارى نهوت و گازی ههر می کوردستان ،و هيچ ﻻيهن ك جگه
له ئهنجومهنی ههر می بۆ كاروبارى نهوت و گازی ههر می کوردستان ،مافی پشتبهستنی به ئهم ڕاپۆرتهی نييه ،بۆ ههر
مهبهست ک ب ت.

.

ئهم ڕاپۆرته و خشتهی ) ( به زمانهکانی عهرەبی و ئينگليزی ب وکراونهتهوە ،ئهگهر ههر ناکۆکييهک ههبوو لهن وان
دۆکۆم نتهکان به زمانه جياوازەکان ،دەقه ئينگليزييهکه يهکﻼکهرەوەيه.

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

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

خشتهی
ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتى نهوت
وردبينی بهرههمه نان ،ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتی نهوتی حکوومهتی ههر می کوردستان ،له ماوەی ن وان ى کانوونی دووەمى
.
تا ى حوزەيرانى

کۆى ﮔشتی لهو ماوەيهدا

ههناردەکردن و بهکاربردنی نهوت

٬

نهوتی خاوى ههناردەکراو به بۆری )بهشداريی حکوومهتی ههر م و کۆمپانيای نهوتى باكوور ) ،((NOCبڕوانه )ت بينی (

٬

نهوتی خاوى ههناردەکراو به تانکهر له يهک ک گهی ههر می کوردستانهوە ،بڕوانه )ت بينی (

٬

٬

بهرميل

نهوتی خاوى دابينکراو بۆ پا وﮔهکان بهپ ی ﮔر بهستهکانيان

٬

٬

بهرميل

نهوتی خاوی تهرخانکراو بۆ بهرههمه نهرانی نهوت

٬

٬

بهرميل

٬

بهرميل

فرۆشتن و ئا وﮔۆڕی نهوتی خاو له ناوخۆى ههر مدا

٬

کۆی ههناردەکردن و بهکاربردنی نهوتی خاو

٬

شيکاری فرۆشتنی نهوتی خاوى ههناردەکراو به بۆری

بهرميل

٬

کۆى ﮔشتی لهو ماوەيهدا

کۆی نهوتی خاوى ﮔواستراوە بۆ کڕياران )کۆی بڕەکه پاش ﻻبردنی پ کهاتهی ئاو( ،بڕوانه )ت بينی (

٬

کۆی بههای نهوتی خاوی فرۆشراو

كوردى

بهرميل

٬

بهرميل

٬
٬

٬

ت کڕای نرخی يهك بهرميل نهوتی فرۆشراو )*(

دۆﻻری ئهمريکی

بهرميل$ /

.

)*( ئهو بارە نهوتانهی که ه شتا نرخی کۆتايی بۆ يهك بهرميل بڕياری لهسهر نهدراوە لهﮔهڵ کڕيارەكان لهم خشتهيهدا لهسهر بنهمای نرخی کاتيی ههژمار كراوە كه لهبهر ڕۆشناييی
ڕ ككهوتنی كۆتايی ،شايهنی ههموارکردنهوەن.
کۆى ﮔشتی لهو ماوەيهدا

شيکاری ههناردەکردن به تانکهر
کۆی نهوتی ﮔواستراوە بۆ کڕياران )کۆی بڕەکه پاش ﻻبردنی پ کهاتهی ئاو( ،بڕوانه )ت بينی (

٬

کۆی بههای نهوتی خاوی فرۆشراو

بهرميل

٬
٬

٬

دۆﻻری ئهمريکی

ت کڕای نرخی يهك بهرميل بۆ نهوتی فرۆشراو )**(

بهرميل$ /

.

)**( بۆ فرۆشی نهوتی خاوی ههناردەکراو به تانکهر ،ت چووی زياتری ههناردە ههيه که ڕاستهوخۆ لهﻻيهن كڕيارەوە دراوە و دواتر لهﮔهڵ نرخی فرۆشتندا ههژمار کراوە ) بۆ نموونه
ت چووی ﮔواستنهوە به تانکهر ،سهرپهرشتيکردن و ﻋهمبارکردن(.
کۆى ﮔشتی لهو ماوەيهدا

ڕ رەوی دارايی )التدفق المالي(
کۆی بههای نهوتی خاوی فرۆشراو
ﮔۆڕانکاری له با نسی حسابی کڕيارانی نهوت )جگه له پارەدانی پ شهکی نوێ(

٬
)

(

دۆﻻری ئهمريکی

(

دۆﻻری ئهمريکی

پارەدان به بهرههمه نهرانی نهوت له جياتی حکوومهتی ههر می کوردستان

)

,

,

(

دۆﻻری ئهمريکی

بڕی ت چووی خزمهتگوزاری پ شکهشکراو بۆ بهرژەوەندی حکوومهتی ههر می کوردستان

)

,

,

(

دۆﻻری ئهمريکی

پارەدان به پار زﮔای کهرکووک بهرامبهر نهوتی ﮔواستراوە له کهرکووکهوە )پترۆدۆﻻر(

)

,

,

(

دۆﻻری ئهمريکی

پارەدان بۆ وەزارەتی دارايى و ئابووری له بهرامبهر ت چووی پاراستنى ئاسايشی دامهزراوەكانى نهوت

)

,

,

(

دۆﻻری ئهمريکی

)

٫

٫

(

دۆﻻری ئهمريکی

)

سوود و ت چووی ديكه لهﻻيهن کڕيارى نهوتهوە

پارەدان به )دانا غاز(
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٬
,

٬
,

دۆﻻری ئهمريکی

,

,

کۆی سافى داهاتی وەرﮔيراو لهﻻيهن حکوومهتی ههر می کوردستان له ماوەى فرۆشتنى نهوتدا

٬

٬

٬

دۆﻻری ئهمريکی

پارەدانی سهربار لهﻻيهن کڕيارانى نهوتهوە له بهرامبهر فرۆشتنی نهوتی داهاتوو

٬

٬

٬

دۆﻻری ئهمريکی
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ت بينييهکان بۆ خشتهی ١
ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتى نهوت
وردبينيی بهرههمه نان ،ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتی نهوتی حکوومهتی ههر می کوردستان ،له ماوەی ن وان ١ى کانوونی دووەمى ٢٠١٧
تا ٣٠ى حوزەيرانى .٢٠١٧

ت بينی ١
ههموو ژمارەکانی خشتهی ) (١له ماوەی ن وان ١ى کانوونی دووەمى  ٢٠١٧تا ٣٠ى حوزەيرانى  ٢٠١٧بۆ زانيارييهکانی ههناردەکردن ،بهکاربردن و داهاتی نهوت ،لهسهر بنهمای
تۆمارەکانی حکومهتی ههر می کوردستانن.
ت بينی ٢
٬

٬

بهرميل

کۆی نهوتی خاوی گواستراوە لهﻻيهن کڕيارانهوە
زيادبوون )کهمبوونهوە( له عهمبارەکان له ت رمينا ی نهوت

)

,

( ,

بهرميل

نهوتی خاوی ههناردەکراو به بۆری )بهشداريی حکوومهتی ههر م و کۆمپانيای نهوتی باکوور )((NOC

٩٥٬٨١٢٬٧٥٥

بهرميل

ت بينی ٣
کۆی نهوتی خاوی گواستراوە لهﻻيهن کڕيارانهوە

٬

زيادبوون )کهمبوونهوە( له عهمبارەکان له ت رمينا ی نهوت

٬
٬

٤٬٨٧٨٬٨٨٧

ههناردەى نهوتی خاو به تهنكهر له يهک ک گهی ههر مى كوردستان

بهرميل
بهرميل
بهرميل

كوردى

ت بينی ٤

٬

٬

بهرميل ،له كات كدا سافيی ئهو نهوتهی ههناردە كراوە له ڕ گهی بۆرييهوە و فرۆشراوە ب ريتييه له

٬

٬

كۆی گشتيی نهوتی ههناردەكراو له ڕ گهی بۆرييهوە بريتييه له
بهرميل .هۆكاری ئهم جياوازييه دەگهڕ تهوە بۆ ئهمانهی خوارەوە:
 .سافيی بڕی نهوتی فرۆشراو له دوای ﻻبردنی پيسی ،وەك پ کهاتهی ئاو.
 ٬ ٬بهرمي ل( ،به م
 .دوو باری كهشتيی )نهوتی خاوی پاككراوە له پ کهاتهی ئاو( ئهژمار كراون له چوارچ وەی) ك ۆی گش تيی نهوت ی ههن اردەكراو له ڕ گهی ب ۆرييهوە كه دەك اته
 ٬ ٬بهرمي ل دي اری ك راوە ،چ ونكه داه اتی ئهو دوو ب ارە كهش تييه
ئهو دوو ب ارە كهش تييه ئهژم ار نهك راون له س افيی فرۆش تنی نهوت ی ههن اردەكراو له ڕ گهی ب ۆرييهوە كه به
بهرمي ل
٬
بهرمي ل ،ك ۆی گش تی )
٬
بريت ی ب وو له
نهفرۆشراوە ،به كو خ راونهته ب ری شايس تهی خزمهتگ وزاری و دابينك ردن :ب ڕی ب اری كهش تيی ك انوونی دووەم ی
بهرمي ل س افی( .بهه ای ئهو دوو ب ارە كهش تييهش ب ۆ ههر بهرميل ك لهن وان دۆﻻر و
٬
بهرمي ل ،ك ۆی گش تی )
٬
بريتی بوو له
سافی( ،و باری كهشتيی نيسانی
دۆﻻری ئهمريكيدايه.
ت بينی ٥

ملي ۆن دۆﻻری ئهمريک ی( بهش دارييان ک ردوە له بهرپرس يار تيی هاوبهش ى ک ۆمه يهتيی کۆمپانياک ان
له م اوەی دي اريكراودا ،کڕي ارانی نهوت ی وەزارەت ی س امانه سروش تييهکان به ب ڕی )
))” (corporate social responsibility (“CSRو ئهو بڕە پارەيه دراوە به وەزارەتی سامانه سروشتييهکان .له ههم ان م اوەدا ،وەزارەت ی س امانه سروش تييهکان ب ڕی ) ملي ۆن ۆ ی
ئهمريکی( بهکاره ناوە له ڕ گهی وەزارەتی دارايی و ئابوورييهوە بۆ پا پشتيکردنی مووچهی مامۆستايان .ئهم بڕانه له خشتهی ژمارە ) ( دا دانهنراون.
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تۆمار کراوە ،ههروەها ﻻی دەسه آتی خزمهتگوزاريی داراييی دوبهی ،وەک کۆمپانيايهکی پيشهيی تۆمار کراوە .خزمهتگوزارييه پيشهييهکانی ديلۆيت ) Deloitte Professional
 (Services (DIFC) Limitedپڕۆژەيهکی هاوبهشه لهن وان ) ) (Deloitte LLP (UKو کۆمپانيای ئهندامی ديلۆيت له ڕۆژهه تی ناوەڕاست .خزمهتگوزارييه پيشهييهکانی ديلۆيت
) (Deloitte Professional Services (DIFC) Limitedپشکی %
ی کۆمپانيای ديلۆيته ) ،(Deloitte Corporate Finance Advisory Limited (DCFALکه تۆماری بازرگانيهکهی
ژمارە ) (DCFAL) ،(CL2220لهﻻيهن دەسه تی خزمهتگوزاريی داراييی دوبهيهوە ڕ کخراوە و بۆ پ شکهشکردنی خزمهتگوزاريهکانی ڕاو ژکاريی دارايی مۆ هتی پ دراوە.
ئۆفيسی سهرەکيی تۆمارکراوی ههردوو کۆمپانيا ) (DPSL & DCFALله )فهتان کهرەنسی هاوز ،با خانهی  ،نهۆمى  ،سهنتهری بازرگانيی ن ودەو هتيی دوبهی ،ئيمارات.
تهلهفۆن ) (+971 (0) 4 506 4700فاکس ).(+971 (0) 4 327 3637
دەربارەی ديلۆيت له ڕۆژهه تی ناوەڕست:
ديلۆيت له ڕۆژهه تی ناوەڕاست ) ) (Deloitte & Touche (M.E.له گرووپی ) ) (Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTLئهندامه و له بواری خزمهتگوارييهکان له
ەوە له ناوچهکه ئامادەيی ههيه .ئامادەييی ديلۆيت له ڕۆژهه تی ناوەڕاست له ڕ گهی هاوبهش و ئهندامه
ڕۆژهه تی ناوەڕاست پ شهنگه و بهب دابڕان له سا ی
ياساييهکانييهوە دەکر ت که بۆ کارکردن و و دابينکردنی خزمهتگوزاريی بهپ ی ياسا بهرکارەکانی و ته پهيوەندارەکان ،مۆ هتپ دراون .هاوبهش و پ کهاتهکانی ديلۆيت يهکتر
پابهند و بهرپرسيار ناکهن لهکاتی دابينکردنی خزمهتگوزاری ،ههر هاوبهش يان پ کهاتهيهک ڕاستهوخۆ و سهربهخۆ پهيوەندی لهگهڵ خزمهتخوازەکان دروست دەکات و تهنها
ئهو بهرپرسيار دەب ت له کردار و ناکاراييهکان.
ههموو مافهکان پار زراون بۆ:
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نبذة عن ديلويت

يُستخدَم إسم "ديلويت" للدﻻلة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهﻲ شركة بريطانية خاصة محدودة ،وكل من شركاتها اﻷعضاء التﻲ تتمتع بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانونﻲ
لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها اﻷعضاء ،يُرجى مراجعة موقعنا اﻻلكترونﻲ على العنوان التالﻲwww.deloitte.com/about :
تقدّم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واﻻستشارات اﻹدارية والمشورة المالية وإدارة المخاطر والخدمات ذات الصلة إلى عمﻼء من القطاعين العام والخاص فﻲ مجموعة واسعة من المجاﻻت اﻻقتصادية .تقدم ديلويت خدماتها ﻷربع من خمس شركات مصنفة
دولة ،وبفضلها تضع ديلويت فﻲ خدمة عمﻼئها مجموعة من الكفاءات والخبرات العالمية وخدمات عالية الجودة لتساعدهم على التعامل مع أكثر التحديات
" من خﻼل شبكة عالمية مترابطة من الشركات اﻷعضاء فﻲ أكثر من
من قبل "فورتشين جلوبال
ألف موظفا ً مهنيا ً وللحصول على مزيد من المعلومات حول تأثير موظفﻲ ديلويت الفاعل ،يرجى اﻻتصال بنا عبر مواقع التواصل اﻻجتماعﻲ  Facebookو  LinkedInو .Twitter
صعوبة والتﻲ يواجهها العمﻼء فﻲ عملهم .تضم شبكة ديلويت نحو
عن ديلويت للخدمات المهنية )مركز دبي المالي العالمي( المحدودة
ومسجلة فﻲ سلطة دبﻲ للخدمات المالية وفقا ً لتصنيف "اﻷعمال والمهن
ديلويت للخدمات المهنية )مركز دبﻲ المالﻲ العالمﻲ( المحدودة )ديلويت للخدمات المهنية المحدودة( هﻲ شركة مؤسسة فﻲ مركز دبﻲ المالﻲ العالمﻲ وتحمل سجل تجاري رقم س.ت.
غير المالية المحددة ".ديلويت للخدمات المهنية المحدودة هﻲ مشروع مشترك بين الشركات اﻷعضاء فﻲ المملكة المتحدة والشرق اﻷوسط التابعة لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة .تمتلك شركة ديلويت للخدمات المهنية المحدودة شركة تابعة مملوكة
فﻲ مركز دبﻲ المالﻲ العالمﻲ تدعى ديلويت كوربوريت فاينانس أدفايزوري ليميتد وتحمل سجل تجاري رقم س.ت . 2220وتخضع ديلويت كوربوريت فاينانس أدفايزوري ليميتد لتنظيم سلطة دبﻲ للخدمات المالية وهﻲ مرخصة لتقديم خدمات
بالكامل بنسبة
استشارية مالية ومنظمة .تتشارك كل من ديلويت للخدمات المهنية المحدودة & ديلويت كوربوريت فاينانس أدفايزوري ليميتد مكان عملها ومكتبها الرئيسﻲ المسجل الذي يقع فﻲ الفتان كرنسﻲ هاوس ،المبنى رقم  ،الطابق الخامس ،مركز دبﻲ المالﻲ العالمﻲ ،دبﻲ،
+
) (
 ،+فاكس:
) (
اﻹمارات العربية المتحدة .هاتف رقم:
ديلويت اند توش )الشرق اﻷوسط(
.تتواجد ديلويت اند توش )الشرق اﻷوسط( فﻲ المنطقة من خﻼل الكيانات القانونية المستقلة التابعة
ديلويت اند توش )الشرق اﻷوسط( هﻲ عضو فﻲ "ديلويت توش توهماتسو المحدودة "وهﻲ اول شركة خدمات مهنية تأسست فﻲ منطقة الشرق اﻷوسط منذ العام
لها والمرخصة للعمل وتقديم الخدمات بموجب القوانين واللوائح المعمول بها فﻲ الدول المعنية .ﻻ تستطيع الشركات التابعة والكيانات ذات الصلة بديلويت اند توش )الشرق اﻷوسط( إلزام بعضها البعض و /أو ديلويت اند توش )الشرق اﻷوسط( ،وعند تقديم الخدمات،
فإن كل شركة تابعة والكيانات ذات الصلة تتعاقد مع عمﻼئها بشكل مباشر ومستقل ،وتكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو اﻹغفال الناشئ عنها ،وليس عن اﻷفعال أو اﻹغفال الناجم عن أي من الشركات التابعة اﻷخرى.
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