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لە،کوردستانهەرێمیحکومەتینەوتیداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردن،بەرهەمهێنانوردبینیی
2017مىەكەیكانونىى31تا2017موزىەمتى1نێوانماوەی

بۆدەستنیشانکراینکوردستانەوەهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەالیەنئێمە1.1
و2017ساڵیبۆنەوتداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردن،بەرهەمهێنانخشتەیلەوردبینیئەنجامدانی
.2014،2015،2016پێشووتریساڵەكانیبۆهەروەها

موزىەمتى1نێوانماوەیلەنەوتداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردنخشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانئێمە2.1
وردبینیمانپێشتر.کراوەراپۆرتەئەمهاوپێچیكە(1)خشتەیبەپێى،2017مىەكەیكانونىى31تا2017

ی30تا2017دووەمیكانونیی1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەكاربردنهەناردەكردن،خشتەیبۆتەواوكرد
.کردشکەشپێدەربارەیڕاپۆرتێكیشمانو،2017حوزەیرانی

ئەنجامدانی،انفرۆشتنەکتۆماریوهەناردەکردنوردبینیکردنیلەپێکهاتبوونراپۆرتەئەمبۆئێمەرێکارەکانی3.1
ىەدیكرێکاریگرتنەبەریهەروەها،نەوتکۆمپانیاکانیلەزانیارىداواكردنى،پێویستمەیدانیسەردانی
.پێویست

:ئێمەنوردبینییەکەیئەنجامەکانیخوارەوەئەمانەی4.1

هەناردەکردنزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانێکییانەبهیچ-نەوتبەکاربردنیوهەناردەکردنبۆ1.4.1
.2017یەکەمیكانونىى31تا2017مموزىەتى1نێوانماوەیلەنەوتبەکاربردنیو

بڕیکۆیونەوتفرۆشتنیزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانێکییانەبهیچ-نەوتفرۆشتنیبۆ2.4.1
.2017یەکەمیكانونىى31تا2017مموزىەتى1نێوانماوەیلەمانگانەوەرگیراویپارەی

لەالیەنکەناگرێتەوەدیکەزانیارییەکیهیچو(1)خشتەیناوزانیارییەکانیبۆسنووردارەراپۆرتەئەم5.1
بۆەتنباب،جیاوازەکانکێڵگەلەبەرهەمهێنان.باڵوکراونەتەوەیانئامادەکراونکوردستانەوەهەرێمیحکومەتی
.بەردەوامەئێستاپرۆسەیەشئەو،پشتڕاستکردنەوەووردبینیتریرێکاری

بێتزانیتمانپێویسبەجێگەیەیئەوتا،بەکارهێناوەدیکەمانتەکنیکیو(سامپڵ)نموونەوەرگرتنیتەکنیکی6.1
پشتزانیارییەکانتەواویووستیودروئێمەوردبینی.(1)خشتەیزانیارییەکانیپشتڕاستکردنەوەیبۆ

،نەوتبەرهەمهێنەرانی)پەیوەندیدارەکانەوەالیەنەهەموولەالیەنپێشکەشکراوبەڵگەنامەیبەدەبەستێت
ومەتیحکسروشتییەکانیسامانەوەزارەتیونەوتبۆریبەکارخەری،نەوتشىۆفربازرگانانی،پااڵوگەکان
.زانیارییەکانتەواوییودرووستىبنەمایلەسەر(کوردستانهەرێمی

(دیلۆیت)وکوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبۆئامادەکراوەراپۆرتەئەم7.1
ئەمىانزانیارییەکلەهەڵەیەکیانکەموکوڕی،نادروستییهەرووىەڕ  خستنیانبۆچوونلەنییەبەرپرسیار
ۆبهەرێمیئەنجومەنیبەرامبەرلەبەرپرسیارە(دیلۆیت)و،سێیەمالیەنێکیهەربەرامبەرلەراپۆرتەدا
تنەوكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەجگە،الیەنێکهیچو،کوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارى

.بێتمەبەستێکهەربۆ،نییەراپۆرتەەمبپشتبەستنیمافی،کوردستانهەرێمیگازیو

ووهەبدژیەکییەکهەرئەگەر،باڵوکراونەتەوەشئینگلیزیوعەرەبیزمانەکانیبە(1)خشتەیوراپۆرتەئەم1.٨
.یەکالکەرەوەیەئینگلیزییەکەدەقە،جیاوازەکانزمانەبەدۆکۆمێنتەکانلەنێوان

دڵسۆزتان
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1ژمارەخشتەی
داهاتەكانى نەوت، بەکاربردن و هەناردەکردن

تا 2017ىوزممەتى 1ی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان كانوردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتە

.2017مىەكەكانونى یى 31

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت

بەرمیل ٨1,54٨,972 (2تێبینی )ڕوانە ب،(بە بەشداری كێڵگە نەوتییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان و كۆمپانیای نەوتی نیشتمانی)نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری 

بەرمیل 4,913,910 ( 3تێبینی )لە کێڵگەكانی هەرێمی کوردستانەوە، بڕوانە نەوتی خاوى هەناردەکراو بە تانکەر

بەرمیل 1,457,965 بکرێت بۆ وەزارەتی سامانە سروشتییەکانختەەوەی پوئنەوت بۆ بۆ پااڵوگەکانیهگواستراونەوتی خاوى 

بەرمیل 664,220 فرۆشتن بۆ پااڵوگەکان

بەرمیل 1,7٨7,091 وردستانئاڵوگۆڕكردنی نەوتی خاو بەرامبەر دیزڵ و سووتەمەنی نەوتی قورس بۆ بەكارهێنان لە وێستگەكانی وزەی سەر بە حكومەتی هەرێمی ك

بەرمیل 625,756 ناوخۆفرۆشتنى

بەرمیل 90,997,914 (  4تێبینی )بڕوانە ، کۆی هەناردەکردن و بەکاربردن

ەداماوەیگشتی لەوکۆى شیکاری فرۆشتنی نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری                                                                     

بەرمیل ٨1,٨35,٨٨1
البردنی و ا کۆگاکاندكراو لە ەزنخسەر نەوتی تۆمارکراو لەگواستنەوەکانیپاش بڕەکە سافى واتە)بۆ کڕیاران گواستراوە نەوتی خاوى سافى 

( 5تێبینی )و( 2تێبینی )بڕوانە ، (پێکهاتەی ئاو

دۆالری ئەمریكی 3,64٨,592,406 کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

$/ بەرمیل 44.5٨4 ( 6تێبینی )فرۆشراو، بڕوانە بەرمیل نەوتی یەك تێکڕای نرخی 

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  شیكاری فرۆشتنی نەوتی خاوى گواستراوە بە تانكەر

بەرمیل 5.144.729
و البردنی اندا کۆگاکكراو لە ەزنخسەر نەوتی تۆمارکراو لەگواستنەوەکانیسافى بڕەکە پاش واتە)سافى نەوتی خاوى گواستراوە بۆ کڕیاران 

( 5تێبینی )و( 3تێبینی )، بڕوانە (پێکهاتەی ئاو

دۆالری ئەمریكی 205.1٨5.451 کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

$/ بەرمیل 39.٨٨3 )**(  تێکڕای نرخی یەك بەرمیل نەوتی فرۆشراو

ێچووی بۆ نموونە ت)نرخی فرۆشتندا هەژمارکراوە لەگەڵ دواتربۆ فرۆشی نەوتی خاوی هەناردەکراو بە تانکەر، تێچووی زیاتری هەناردە هەیە کە راستەوخۆ لەالیەن كڕیارەوە دراوە و )**( 
(. کۆگاکردنگواستنەوە و 

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  (التدفق المالي)ڕێرەوی دارایی 

دۆالری ئەمریكی 3.853.777.857 (لەڕێی بۆری و تانكەر، و فرۆشتنی ناوخۆەکراو هەنارد)کۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو 

دۆالری ئەمریكی (121.200.706) (پێدانی پارەی پێشەکیبەبێ)لە ڕەسیدی حیساباتی كڕیارەكان ( الحركة النقدیة)سافی جووڵە 

دۆالری ئەمریكی (91.22٨.136) (7تێبینی)كڕیارەكانەوە، بڕوانە پەیوەندیدار بەسوود و ڕسووماتی دیكە 

دۆالری ئەمریكی (624.99٨.472) بەرهەمهێنەرانی نەوتداراییۆ شایستەیبپارەدان 

دۆالری ئەمریكی (63٨.17٨.647) (٨تێبینی)لەالیەن یان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان، بڕوانە سەرەوە لەوانەیە گدیكە جە گشتییەکانی خەرجیی

دۆالری ئەمریكی (30.000.000) (بە پترۆدۆالر)پارێزگای کەرکوک  بەرامبەر نەوتی گواستراوە لە کەرکوکەوە پارەدان بۆ

دۆالری ئەمریكی (14.592.100) بەرامبەر بە تێچووەکانی پاراستنی دامەزراوە نەوتییەکانئابوورى وپارەدان بە وەزارەتی دارایی 

دۆالری ئەمریكی (51٨.169.127) (  9تێبینی)، بڕوانە (تحكیم)ناكۆكی لەڕێی ناوبژیوانی بەرامبەر چارەسەرکردنی پارەدان

دۆالری ئەمریكی 1.815.410.669 سافى داهاتی وەرگیراو لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەى فرۆشتنى نەوت

دۆالری ئەمریكی 183.825.333 پێشەکی نوێ لەالیەن کڕیارانەوە بەرامبەر بە فرۆشییەکانی داهاتووپارەدانی

ى
كورد
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1ژمارەخشتەیتێبینییەكانی
وتەەكانى نداهات، بەکاربردن و هەناردەکردن

تا 2017موزىەمتى 1نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان ی كانداهاتەوردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و 

. 2017مى ەكەكانونى یى 31

1تێبینی 

بنەمای ئەو نەوت، لەسەر داهاتەكانی زانیارییەکانی هەناردەکردن، بەکاربردن و بۆ 2017مى ەكەكانونى یى 31تا 2017موزىەمتى 1لە ماوەی نێوان ( 1)هەموو ژمارەکانی خشتەی 
.تۆمارانەن كە لەالیەن خاوەن بەرژەوەندییەكانەوە پێشكەش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون

2تێبینی 

بەرمیل٨2.020.3٨5لەالیەن کڕیارانەوە گواستراوە کۆی نەوتی خاوی 

بەرمیل(471.413)نەوتدالە کۆگاکان لە تێرمیناڵی ( کەمبوونەوە)زیادبوون 

بەرمیل81.548.972بۆرینەوتی خاوی هەناردەکراو بە 

3تێبینی 

بەرمیل5.149.92٨لەالیەن کڕیارانەوە گواستراوە کۆی نەوتی خاوی 

بەرمیل(236.01٨)دانەوتلە کۆگاکان لە تێرمیناڵی ( کەمبوونەوە)زیادبوون 

بەرمیل4.913.910هەناردەى نەوتی خاو بە تەنكەر لە کێڵگەكانی هەرێمى كوردستان

4تێبینی 

كۆندێنسۆۆەیتى فرۆشۆۆراو ( 2)نەوتۆۆی خۆۆاو و كۆندێنسۆۆەیتى تەرخۆۆانكراو وەك قەرەبۆۆوو بۆۆۆ بەرهەمهێنەرانۆۆی نەوت، و ( 1: )هەناردەكۆۆان و بەكۆۆاربردن هۆۆیچ لەمۆۆانەی خۆۆوارەوە نۆۆاگرێتەوەگشۆۆتی كۆۆۆی 
یۆان هۆیچ لە داهۆاتی فرۆشۆتنەكانوەرگرتنۆی كە وەزارەتۆی سۆامانە سروشۆتییەكان مۆافی چۆونئەم بۆڕانە لە كۆۆی هەنۆاردەكردن و بەكۆاربردن نۆاگرێتەخۆی ( 1)خشۆتەی . دانە غۆازکۆمپانیۆایلەالیەن 

.ی نییەەبەكاربردنی ئەو نەوتە خاوە یان كۆندێنسەیت

بەرمیل4.00٨.125كۆندێنسەی تەرخانكراو وەك قەرەبوو بۆ بەرهەمهێنەرانی نەوت/ نەوتی خاو

بەرمیل347.206بۆ كڕیاراندانە غازکۆمپانیایكۆندێنسەیتى فرۆشراو لەالیەن

بەرمیل4.355.331ەوەن بەرهەمهێنەرانلەالیەنەوتی خاو و كۆندێنسەیتی تەرخانكراو وەك قەرەبوو یان فرۆشراو گشتی كۆی 

5تێبینی 

کۆۆی گشۆتی. بەرمیۆل٨1.٨35.٨٨1فرۆشۆراو لەڕێۆی بۆۆرییەوە بریتییۆە لۆە  بۆڕی هەنۆاردەکراویبەرمیۆل، لەكاتێكۆدا سۆافی ٨2.020.3٨5هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییۆە لۆە  کۆی گشتی
جیۆاوازی نێۆوان كۆۆی هۆکۆاری . بەرمیۆل5.144.729فرۆشۆراو لەڕێۆی تەنۆكەرەوە بریتییۆە لۆە  بڕی هەنۆاردەکراویبەرمیل، لەكاتێكدا سافی 5.149.92٨هەناردەكراو لەڕێی تەنكەر بریتییە لە 

.البردنی خەوشەكان، وەك ئاوبۆ دەگەڕێتەوەفرۆشراو بڕی هەناردەکراویهەناردەكردن و گشتی

6تێبینی 

:وارەوەخبەم شێوەیەی كڕای یەك بەرمیلی نەوتی فرۆشراو لە یەك مانگدا ێتیەوە لەگەڵلەڕێی بۆریهەناردەکراوى ژمارەی بەرمیلسافی 

2017مى ەدووەىنیو2017مى ەكەكانونى ی2017مى ەتشرینى دوو2017مى ەكەتشرینى ی2017یلولى ئە2017ئابى 2017مموزى ەت

رمیلەب٨1.٨35.٨٨1رمیلەب9.393.210رمیلەب7.3٨2.٨31رمیلەب12.9٨٨.534رمیلەب1٨.2٨3.930رمیلەب17.44٨.727رمیلەب649.16.33٨

رمیلەب/ الردۆ44.5٨4رمیلەب/ الردۆ52.679رمیلەب/ الردۆ51.50٨رمیلەب/ الردۆ46.933رمیلەب/ الردۆ45.046رمیلەب/ الردۆ41.411رمیلەب/ الردۆ٨06.37

7تێبینی 

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت91.22٨.136كڕیاران كە بەهاكەی دیکەیسوود و ڕسووماتەكانی 

دۆالری ئەمریكی تێچووی گواستنەوە بە تانكەر؛51.447.2٨٨(  1
؛2017نیوەی دووەمی ماوەیدۆالری ئەمریكی سزاكانی دواكەوتنی كارگۆی پێشتری نەوتی خاوە لە 441.703(  2
؛ وهەڵوەشاندنەوەی کارگۆتعابى ەدۆالری ئەمریكی ئ666.563(  3

؛ و2017دیکە لە ماوەی نیوەی دووەمی ڕەسمی سوود و ڕەسمەکانیدۆالری ئەمریكی 413.193.13٨)
.ەسەندكراوەپدا 2017كە لە نیوەی دووەمی (  2017نیوەی یەکەمی و 2016و 2015)نەوتی خاوى كارگۆی پێشتر پێوانەبوونینابەرامبەر سکااڵیدۆالری ئەمریكی لە 25.479.444( 5

8تێبینی 

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت63٨.17٨.647كە بەهاكەیبەرهەمهێنەران و کڕیارانی نەوتە گشتییەکان بۆ الیەنەکانی دیکە جگە لەرجییەخ

؛(TEC)ۆمپانیای وزەی توركی تاریفی کدۆالری ئەمریكی لە بەرامبەر 233.940.615( 1
؛(TPIC)و كۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتیی توركی ( TEC)دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی قەرزی هەریەك لە كۆمپانیای وزەی توركی 160.000.000( 2
وەزارەتۆی بەرژەوەنۆدی بۆBiwaterكۆمپانیاىەڕۆیبۆ پڕۆژەی ئاو و ئاو(UK Export Finance)ەی دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی قەرزی تایبەت بە دامەزراو7.315.924( 3

؛و گەشتوگوزارشارەوانی
؛نەوتەمریکی بۆ فراوانکردنی بۆرییەکانیئدۆالری 77.540.001( 4
دۆالری ئەمریكی بۆ كۆمپانیاى ماس گڵۆبال بەرامبەر بە دابینكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان؛100.000.000( 5
؛کارەبادۆالری ئەمریكی بەرامبەر بەو سووتەمەنییەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە بە مەبەستی بەرهەمهێنانی وزەى54.7٨2.107( 6
.و گەشتوگوزاربە وەزارەتی شارەوانیتایبەت تێچووی پڕۆژەکانی دیکەیینىبۆ داپۆشدۆالری ئەمریكی 4.600.000( 7

9تێبینی 

اهۆاتی بەهۆای تەواوی چارەسۆەرەكە بەرزتۆرە لەو بۆڕە پۆارەیە و ئەم ڕەسۆیدەش لە د. لە داهاتەكۆانی نەوتەوە تۆایبەت بە چارەسۆەركردن لەڕێۆی نۆاوبژییەوەەمریکۆی ئدۆالری51٨.169.127بڕى  
.دیكەی سەر بە حكومەتی هەرێمی كوردستان تەئمینكراوە

ى
كورد
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