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ئەنجومەنی هەرێمی بۆ کاروباری نەوت و
گاز لە هەرێمی کوردستان
حکومەتی هەرێمی کوردستان
هەرێمی کوردستان-عێراق

وردبینیی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە
ماوەی نێوان 1ى تەمموزى  2017تا 31ى كانونى یەكەمى 2017
 1.1ئێمە لەالیەن ئەنجومەنی هەرێمی بۆ كاروبارى نەوت و گازی هەرێمی کوردستانەوە دەستنیشانکراین بۆ
ئەنجامدانی وردبینی لە خشتەی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتی نەوت بۆ ساڵی  2017و
هەروەها بۆ ساڵەكانی پێشووتری .2016 ،2015 ،2014
 2.1ئێمە وردبینیمان تەواوكرد بۆ خشتەی هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتی نەوت لە ماوەی نێوان 1ى تەمموزى
 2017تا 31ى كانونى یەكەمى  ، 2017بەپێى خشتەی ( )1كە هاوپێچی ئەم راپۆرتە کراوە .پێشتر وردبینیمان
تەواوكرد بۆ خشتەی هەناردەكردن ،بەكاربردن و داهاتی نەوت لە ماوەی 1ی كانونی دووەمی  2017تا 30ی
حوزەیرانی  ، 2017و ڕاپۆرتێكیشمان دەربارەی پێشکەش کرد.
 3.1رێکارەکانی ئێمە بۆ ئەم راپۆرتە پێکهاتبوون لە وردبینیکردنی هەناردەکردن و تۆماری فرۆشتنەکان ،ئەنجامدانی
سەردانی مەیدانی پێویست ،داواكردنى زانیارى لە کۆمپانیاکانی نەوت ،هەروەها گرتنەبەری رێکاری دیكەى
پێویست.
 4.1ئەمانەی خوارەوە ئەنجامەکانی وردبینییەکەی ئێمەن:
 1.4.1بۆ هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت -هیچ بەیانێکی نادروستمان بەدینەکرد لە زانیارییەکانی هەناردەکردن
و بەکاربردنی نەوت لە ماوەی نێوان 1ى تەمموزى  2017تا 31ى كانونى یەکەمی .2017

 2.4.1بۆ فرۆشتنی نەوت -هیچ بەیانێکی نادروستمان بەدینەکرد لە زانیارییەکانی فرۆشتنی نەوت و کۆی بڕی
پارەی وەرگیراوی مانگانە لە ماوەی نێوان 1ى تەمموزى  2017تا 31ى كانونى یەکەمی .2017
 5.1ئەم راپۆرتە سنووردارە بۆ زانیارییەکانی ناو خشتەی ( )1و هیچ زانیارییەکی دیکە ناگرێتەوە کە لەالیەن
حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئامادەکراون یان باڵوکراونەتەوە .بەرهەمهێنان لە کێڵگە جیاوازەکان ،بابەتن بۆ
رێکاری تری وردبینی و پشتڕاستکردنەوە ،ئەو پرۆسەیەش ئێستا بەردەوامە.
 6.1تەکنیکی وەرگرتنی نموونە (سامپڵ) و تەکنیکی دیکەمان بەکارهێناوە ،تا ئەو جێگەیەی بە پێویستمان زانی بێت
بۆ پشتڕاستکردنەوەی زانیارییەکانی خشتەی ( .)1وردبینی ئێمە و درووستی و تەواوی زانیارییەکان پشت
دەبەستێت بە بەڵگەنامەی پێشکەشکراو لەالیەن هەموو الیەنە پەیوەندیدارەکانەوە (بەرهەمهێنەرانی نەوت،
پااڵوگەکان ،بازرگانانی فرۆشى نەوت ،بەکارخەری بۆری نەوت و وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکومەتی
هەرێمی کوردستان) لەسەر بنەمای درووستى و تەواویی زانیارییەکان.
 7.1ئەم راپۆرتە ئامادەکراوە بۆ ئەنجومەنی هەرێمی بۆ كاروبارى نەوت و گازی هەرێمی کوردستان و (دیلۆیت)
بەرپرسیار نییە لە بۆچوون یان خستنەڕووى هەر نادروستیی ،کەموکوڕی یان هەڵەیەک لە زانیارییەکانى ئەم
راپۆرتەدا لە بەرامبەر هەر الیەنێکی سێیەم ،و (دیلۆیت) بەرپرسیارە لە بەرامبەر ئەنجومەنی هەرێمی بۆ
كاروبارى نەوت و گازی هەرێمی کوردستان ،و هیچ الیەنێک ،جگە لە ئەنجومەنی هەرێمی بۆ كاروبارى نەوت
و گازی هەرێمی کوردستان ،مافی پشتبەستنی بەم راپۆرتە نییە ،بۆ هەر مەبەستێک بێت.
 ٨.1ئەم راپۆرتە و خشتەی ( )1بە زمانەکانی عەرەبی و ئینگلیزیش باڵوکراونەتەوە ،ئەگەر هەر دژیەکییەک هەبوو
لەنێوان دۆکۆمێنتەکان بە زمانە جیاوازەکان ،دەقە ئینگلیزییەکە یەکالکەرەوەیە.
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خشتەی ژمارە 1
هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت
وردبینی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە ماوەی نێوان 1ى تەمموزى  2017تا
31ى كانونى یەكەمى .2017
هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری (بە بەشداری كێڵگە نەوتییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان و كۆمپانیای نەوتی نیشتمانی) ،بڕوانە (تێبینی ٨1,54٨,972 )2
نەوتی خاوى هەناردەکراو بە تانکەر لە کێڵگەكانی هەرێمی کوردستانەوە ،بڕوانە (تێبینی )3

4,913,910

بەرمیل

نەوتی خاوى گواستراوه بۆ پااڵوگەکانی نەوت بۆ ئەوەی پوختە بکرێت بۆ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان

1,457,965

بەرمیل

فرۆشتن بۆ پااڵوگەکان

664,220

بەرمیل

ئاڵوگۆڕكردنی نەوتی خاو بەرامبەر دیزڵ و سووتەمەنی نەوتی قورس بۆ بەكارهێنان لە وێستگەكانی وزەی سەر بە حكومەتی هەرێمی كوردستان

1,7٨7,091

بەرمیل

فرۆشتنى ناوخۆ

625,756

بەرمیل

کۆی هەناردەکردن و بەکاربردن  ،بڕوانە (تێبینی )4

90,997,914

بەرمیل

شیکاری فرۆشتنی نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری
سافى نەوتی خاوى گواستراوە بۆ کڕیاران (واتە سافى بڕەکە پاش گواستنەوەکانی تۆمارکراو لەسەر نەوتی خەزنكراو لە کۆگاکاندا و البردنی
پێکهاتەی ئاو) ،بڕوانە (تێبینی  )2و(تێبینی )5

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا
٨1,٨35,٨٨1

بەرمیل

کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

3,64٨,592,406

دۆالری ئەمریكی

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

44.5٨4

بەرمیل$ /

شیكاری فرۆشتنی نەوتی خاوى گواستراوە بە تانكەر

كوردى

بەرمیل

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

سافى نەوتی خاوى گواستراوە بۆ کڕیاران (واتە سافى بڕەکە پاش گواستنەوەکانی تۆمارکراو لەسەر نەوتی خەزنكراو لە کۆگاکاندا و البردنی
پێکهاتەی ئاو) ،بڕوانە (تێبینی  )3و(تێبینی )5

5.144.729

بەرمیل

کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

205.1٨5.451

دۆالری ئەمریكی

تێکڕای نرخی یەك بەرمیل نەوتی فرۆشراو (**)

39.٨٨3

بەرمیل$ /

(**) بۆ فرۆشی نەوتی خاوی هەناردەکراو بە تانکەر ،تێچووی زیاتری هەناردە هەیە کە راستەوخۆ لەالیەن كڕیارەوە دراوە و دواتر لەگەڵ نرخی فرۆشتندا هەژمارکراوە (بۆ نموونە تێچووی
گواستنەوە و کۆگاکردن).
ڕێرەوی دارایی (التدفق المالي)

6

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

کۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو (هەناردەکراو لەڕێی بۆری و تانكەر ،و فرۆشتنی ناوخۆ)

3.853.777.857

دۆالری ئەمریكی

سافی جووڵە (الحركة النقدیة) لە ڕەسیدی حیساباتی كڕیارەكان (بەبێ پێدانی پارەی پێشەکی)

()121.200.706

دۆالری ئەمریكی

سوود و ڕسووماتی دیكە پەیوەندیدار بە كڕیارەكانەوە ،بڕوانە (تێبینی)7

()91.22٨.136

دۆالری ئەمریكی

پارەدان بۆ شایستەی دارایی بەرهەمهێنەرانی نەوت

()624.99٨.472

دۆالری ئەمریكی

خەرجییە گشتییەکانی دیكە جگە لەوانەی سەرەوە لەالیەن یان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان ،بڕوانە (تێبینی)٨

()63٨.17٨.647

دۆالری ئەمریكی

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

()30.000.000

دۆالری ئەمریكی

پارەدان بە وەزارەتی دارایی و ئابوورى بەرامبەر بە تێچووەکانی پاراستنی دامەزراوە نەوتییەکان

()14.592.100

دۆالری ئەمریكی

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

()51٨.169.127

دۆالری ئەمریكی

سافى داهاتی وەرگیراو لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەى فرۆشتنى نەوت

1.815.410.669

دۆالری ئەمریكی

پارەدانی پێشەکی نوێ لەالیەن کڕیارانەوە بەرامبەر بە فرۆشییەکانی داهاتوو

183.825.333

دۆالری ئەمریكی

Kurdistan Regional Government of Iraq

تێبینییەكانی خشتەی ژمارە 1
هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت
وردبینی بەرهەمهێنان ،هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە ماوەی نێوان 1ى تەمموزى  2017تا
31ى كانونى یەكەمى .2017
تێبینی 1
هەموو ژمارەکانی خشتەی ( )1لە ماوەی نێوان 1ى تەمموزى  2017تا 31ى كانونى یەكەمى  2017بۆ زانیارییەکانی هەناردەکردن ،بەکاربردن و داهاتەكانی نەوت ،لەسەر بنەمای ئەو
تۆمارانەن كە لەالیەن خاوەن بەرژەوەندییەكانەوە پێشكەش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون.
تێبینی 2
کۆی نەوتی خاوی گواستراوە لەالیەن کڕیارانەوە

٨2.020.3٨5

بەرمیل

زیادبوون (کەمبوونەوە) لە کۆگاکان لە تێرمیناڵی نەوتدا

()471.413

بەرمیل

نەوتی خاوی هەناردەکراو بە بۆری

81.548.972

بەرمیل

تێبینی 3
کۆی نەوتی خاوی گواستراوە لەالیەن کڕیارانەوە

5.149.92٨

بەرمیل

زیادبوون (کەمبوونەوە) لە کۆگاکان لە تێرمیناڵی نەوتدا

()236.01٨

بەرمیل

هەناردەى نەوتی خاو بە تەنكەر لە کێڵگەكانی هەرێمى كوردستان

4.913.910

بەرمیل

تێبینی 4
كۆۆۆی گشۆۆتی هەناردەكۆۆان و بەكۆۆاربردن هۆۆیچ لەمۆۆانەی خۆۆوارەوە نۆۆاگرێتەوە )1( :نەوتۆۆی خۆۆاو و كۆندێنسۆۆەیتى تەرخۆۆانكراو وەك قەرەبۆۆوو بۆۆۆ بەرهەمهێنەرانۆۆی نەوت ،و ( )2كۆندێنسۆۆەیتى فرۆشۆۆراو
لەالیەن کۆمپانیۆای دانە غۆاز .خشۆتەی ( )1ئەم بۆڕانە لە كۆۆی هەنۆاردەكردن و بەكۆاربردن نۆاگرێتەخۆی چۆونكە وەزارەتۆی سۆامانە سروشۆتییەكان مۆافی وەرگرتنۆی هۆیچ لە داهۆاتی فرۆشۆتنەكان یۆان
بەكاربردنی ئەو نەوتە خاوە یان كۆندێنسەیتەی نییە.
4.00٨.125

نەوتی خاو /كۆندێنسەی تەرخانكراو وەك قەرەبوو بۆ بەرهەمهێنەرانی نەوت

كوردى

كۆندێنسەیتى فرۆشراو لەالیەن کۆمپانیای دانە غاز بۆ كڕیاران

بەرمیل
 347.206بەرمیل

4.355.331

كۆی گشتی نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی تەرخانكراو وەك قەرەبوو یان فرۆشراو لەالیەن بەرهەمهێنەرانەوە

بەرمیل

تێبینی 5
کۆی گشتی هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییۆە لۆە  ٨2.020.3٨5بەرمیۆل ،لەكاتێكۆدا سۆافی بۆڕی هەنۆاردەکراوی فرۆشۆراو لەڕێۆی بۆۆرییەوە بریتییۆە لۆە  ٨1.٨35.٨٨1بەرمیۆل .کۆۆی گشۆتی
هەناردەكراو لەڕێی تەنكەر بریتییە لە  5.149.92٨بەرمیل ،لەكاتێكدا سافی بڕی هەنۆاردەکراوی فرۆشۆراو لەڕێۆی تەنۆكەرەوە بریتییۆە لۆە  5.144.729بەرمیۆل .هۆکۆاری جیۆاوازی نێۆوان كۆۆی
گشتی هەناردەكردن و بڕی هەناردەکراوی فرۆشراو دەگەڕێتەوە بۆ البردنی خەوشەكان ،وەك ئاو.
تێبینی 6
سافی ژمارەی بەرمیلى هەناردەکراو لەڕێی بۆرییەوە لەگەڵ تێكڕای یەك بەرمیلی نەوتی فرۆشراو لە یەك مانگدا بەم شێوەیەی خوارەوە:
تەمموزى 2017

ئابى 2017

ئەیلولى 2017

تشرینى یەكەمى 2017

تشرینى دووەمى 2017

كانونى یەكەمى 2017

نیوەى دووەمى 2017

 16.33٨.649بەرمیل

 17.44٨.727بەرمیل

 1٨.2٨3.930بەرمیل

 12.9٨٨.534بەرمیل

 7.3٨2.٨31بەرمیل

 9.393.210بەرمیل

 ٨1.٨35.٨٨1بەرمیل

 37.٨06دۆالر /بەرمیل

 41.411دۆالر /بەرمیل

 45.046دۆالر /بەرمیل

 46.933دۆالر /بەرمیل

 51.50٨دۆالر /بەرمیل

 52.679دۆالر /بەرمیل

 44.5٨4دۆالر /بەرمیل

تێبینی 7
سوود و ڕسووماتەكانی دیکەی كڕیاران كە بەهاكەی  91.22٨.136دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت:
 51.447.2٨٨ )1دۆالری ئەمریكی تێچووی گواستنەوە بە تانكەر؛
 441.703 )2دۆالری ئەمریكی سزاكانی دواكەوتنی كارگۆی پێشتری نەوتی خاوە لە ماوەی نیوەی دووەمی 2017؛
 666.563 )3دۆالری ئەمریكی ئەتعابى هەڵوەشاندنەوەی کارگۆ؛ و
 13.193.13٨ (4دۆالری ئەمریكی ڕەسمی سوود و ڕەسمەکانی دیکە لە ماوەی نیوەی دووەمی 2017؛ و
 25.479.444 )5دۆالری ئەمریكی لە بەرامبەر سکااڵی ناپێوانەبوونی نەوتی خاوى كارگۆی پێشتر ( 2015و  2016و نیوەی یەکەمی  )2017كە لە نیوەی دووەمی 2017دا پەسەندكراوە.

تێبینی 8
خەرجییە گشتییەکان بۆ الیەنەکانی دیکە جگە لە بەرهەمهێنەران و کڕیارانی نەوت كە بەهاكەی  63٨.17٨.647دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت:
 233.940.615 )1دۆالری ئەمریكی لە بەرامبەر تاریفی کۆمپانیای وزەی توركی ()TEC؛
 160.000.000 )2دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی قەرزی هەریەك لە كۆمپانیای وزەی توركی ( )TECو كۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتیی توركی ()TPIC؛
 7.315.924 )3دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی قەرزی تایبەت بە دامەزراوەی (  )UK Export Financeبۆ پڕۆژەی ئاو و ئاوەڕۆی كۆمپانیاى  Biwaterبۆ بەرژەوەنۆدی وەزارەتۆی

شارەوانی و گەشتوگوزار؛
 77.540.001 )4دۆالری ئەمریکی بۆ فراوانکردنی بۆرییەکانی نەوت؛
 100.000.000 )5دۆالری ئەمریكی بۆ كۆمپانیاى ماس گڵۆبال بەرامبەر بە دابینكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان؛
 54.7٨2.107 )6دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بەو سووتەمەنییەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە بە مەبەستی بەرهەمهێنانی وزەى کارەبا؛
 4.600.000 )7دۆالری ئەمریكی بۆ داپۆشینى تێچووی پڕۆژەکانی دیکەی تایبەت بە وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار.
تێبینی 9
تۆایبەت بە چارەسۆەركردن لەڕێۆی نۆاوبژییەوە .بەهۆای تەواوی چارەسۆەرەكە بەرزتۆرە لەو بۆڕە پۆارەیە و ئەم ڕەسۆیدەش لە داهۆاتی
داهاتەكۆانی نەوتەوە
ەمریکۆی لە
 51٨.169.127دۆالری ئ
Kurdistan
Regional
Government
7بڕى of Iraq
دیكەی سەر بە حكومەتی هەرێمی كوردستان تەئمینكراوە.
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لمجموعة دیلویت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تقدّم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وإدارة المخاطر والخدمات ذات الصلة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادیة .تقدم دیلویت خدماتها ألربع من خمس شركات مصنفة
من قبل "فورتشین جلوبال  "500من خالل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  150دولة ،وبفضلها تضع دیلویت في خدمة عمالئها مجموعة من الكفاءات والخبرات العالمیة وخدمات عالیة الجودة لتساعدهم على التعامل مع أكثر التحدیات
صعوبة والتي یواجهها العمالء في عملهم .تضم شبكة دیلویت نحو  225ألف موظفاً مهنیاً وللحصول على مزید من المعلومات حول تأثیر موظفي دیلویت الفاعل ،یرجى االتصال بنا عبر مواقع التواصل االجتماعي  Facebookو  LinkedInو .Twitter
عن دیلویت للخدمات المهنیة (مركز دبي المالي العالمي )المحدودة
دیلویت للخدمات المهنیة (مركز دبي المالي العالمي )المحدودة ( دیلویت للخدمات المهنیة المحدودة )هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي وتحمل سجل تجاري رقم س.ت 0748 .ومسجلة في سلطة دبي للخدمات المالیة وفقاً لتصنیف " األعمال
والمهن غیر المالیة المحددة ".دیلویت للخدمات المهنیة المحدودة هي مشروع مشترك بین الشركات األعضاء في المملكة المتحدة والشرق األوسط التابعة لمجموعة دیلویت توش توهماتسو المحدودة .تمتلك شركة دیلویت للخدمات المهنیة المحدودة شركة تابعة
مملوكة بالكامل بنسبة  ٪100في مركز دبي المالي العالمي تدعى دیلویت كوربوریت فاینانس أدفایزوري لیمیتد وتحمل سجل تجاري رقم س.ت . 2220وتخضع دیلویت كوربوریت فاینانس أدفایزوري لیمیتد لتنظیم سلطة دبي للخدمات المالیة وهي مرخصة لتقدیم
خدمات استشاریة مالیة ومنظمة .تتشارك كل من دیلویت للخدمات المهنیة المحدودة & دیلویت كوربوریت فاینانس أدفایزوري لیمیتد مكان عملها ومكتبها الرئیسي المسجل الذي یقع في الفتان كرنسي هاوس ،المبنى رقم  ،1الطابق الخامس ،مركز دبي المالي
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دیلویت اند توش (الشرق األوسط)
دیلویت اند توش (الشرق األوسط )هي عضو في "دیلویت توش توهماتسو المحدودة "وهي اول شركة خدمات مهنیة تأسست في منطقة الشرق األوسط منذ العام . 1926تتواجد دیلویت اند توش (الشرق األوسط )في المنطقة من خالل الكیانات القانونیة المستقلة التابعة
لها والمرخصة للعمل وتقدیم الخدمات بموجب القوانین واللوائح المعمول بها في الدول المعنیة .ال تستطیع الشركات التابعة والكیانات ذات الصلة بدیلویت اند توش (الشرق األوسط )إلزام بعضها البعض و /أو دیلویت اند توش (الشرق األوسط) ،وعند تقدیم الخدمات،
فإن كل شركة تابعة والكیانات ذات الصلة تتعاقد مع عمالئها بشكل مباشر ومستقل ،وتكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو اإلغفال الناشئ عنها ،ولیس عن األفعال أو اإلغفال الناجم عن أي من الشركات التابعة األخرى.
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