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لە،کوردستانهەرێمیحکومەتینەوتیداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردن،بەرهەمهێنانوردبینیی
2018ئادارىى31تا2018ىدووەمکانونیى1نێوانماوەی

بۆدەستنیشانکراینکوردستانەوەهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەالیەنئێمە١.١
و٢٠١٨ساڵیبۆنەوتداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردن،بەرهەمهێنانخشتەیلەوردبینیئەنجامدانی
.٢٠١٤،٢٠١٥،٢٠١٦،٢٠١٧پێشووتریساڵەكانیبۆهەروەها

ىدووەمکانونیى١ماوەیلەنەوتداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردنخشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانئێمە٢.١
تەواوكردوردبینیمانپێشتر.کراوەراپۆرتەئەمهاوپێچیكە(١)خشتەیبەپێى،٢٠١٨ئادارىى٣١تا٢٠١٨

یەكەمیكانونیی٣١تا٢٠١٧دووەمیكانونیی١ماوەیلەنەوتداهاتیوبەكاربردنهەناردەكردن،خشتەیبۆ
.کردشکەشپێدەربارەیڕاپۆرتێكیشمانو،٢٠١٧

ئەنجامدانی،انفرۆشتنەکتۆماریوهەناردەکردنوردبینیکردنیلەپێکهاتبوونراپۆرتەئەمبۆئێمەرێکارەکانی٣.١
ىەدیكرێکاریگرتنەبەریهەروەها،نەوتکۆمپانیاکانیلەزانیارىداواكردنى،پێویستمەیدانیسەردانی
.پێویست

:ئێمەنوردبینییەکەیئەنجامەکانیخوارەوەئەمانەی٤.١

هەناردەکردنزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانێکییانەبهیچ-نەوتبەکاربردنیوهەناردەکردنبۆ١.٤.١
.٢٠١٨ئادارىى٣١تا٢٠١٨ىدووەمکانونیى١نێوانماوەیلەنەوتبەکاربردنیو

بڕیکۆیونەوتفرۆشتنیزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانێکییانەبهیچ-نەوتفرۆشتنیبۆ٢.٤.١
.٢٠١٨ئادارىى٣١تا٢٠١٨ىدووەمکانونیى١نێوانماوەیلەمانگانەوەرگیراویپارەی

لەالیەنکەناگرێتەوەدیکەزانیارییەکیهیچو(١)خشتەیناوزانیارییەکانیبۆسنووردارەراپۆرتەئەم٥.١
بۆەتنباب،جیاوازەکانکێڵگەلەبەرهەمهێنان.باڵوکراونەتەوەیانئامادەکراونکوردستانەوەهەرێمیحکومەتی
.بەردەوامەئێستاپرۆسەیەشئەو،پشتڕاستکردنەوەووردبینیتریرێکاری

بێتزانیتمانپێویسبەجێگەیەیئەوتا،بەکارهێناوەدیکەمانتەکنیکیو(سامپڵ)نموونەوەرگرتنیتەکنیکی٦.١
پشتزانیارییەکانتەواویووستیودروئێمەوردبینی.(١)خشتەیزانیارییەکانیپشتڕاستکردنەوەیبۆ

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

(دیلۆیت)وکوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبۆئامادەکراوەراپۆرتەئەم٧.١
ئەمىانزانیارییەکلەهەڵەیەکیانکەموکوڕی،نادروستییهەرووىەڕ  خستنیانبۆچوونلەنییەبەرپرسیار
ۆبهەرێمیئەنجومەنیبەرامبەرلەبەرپرسیارە(دیلۆیت)و،سێیەمالیەنێکیهەربەرامبەرلەراپۆرتەدا
تنەوكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەجگە،الیەنێکهیچو،کوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارى

.بێتمەبەستێکهەربۆ،نییەراپۆرتەەمبپشتبەستنیمافی،کوردستانهەرێمیگازیو

ووهەبدژیەکییەکهەرئەگەر،باڵوکراونەتەوەشئینگلیزیوعەرەبیزمانەکانیبە(١)خشتەیوراپۆرتەئەم٨.١
.یەکالکەرەوەیەئینگلیزییەکەدەقە،جیاوازەکانزمانەبەدۆکۆمێنتەکانلەنێوان

دڵسۆزتان
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١ژمارەخشتەی
داهاتەكانى نەوت، بەکاربردن و هەناردەکردن

٢٠١٨ى کانونی دووەمى١ی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان كانوردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتە
.٢٠١٨ى ئادارى ٣١تا 

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت

بەرمیل ٢٨,٣٣٧,٩٩٩ (٢تێبینی )بڕوانە نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری،

بەرمیل - ( ٣تێبینی )لە کێڵگەكانی هەرێمی کوردستانەوە، بڕوانە نەوتی خاوى هەناردەکراو بە تانکەر

بەرمیل ٥٥٩,٣٤١ وردستانئاڵوگۆڕكردنی نەوتی خاو بەرامبەر دیزڵ و سووتەمەنی نەوتی قورس بۆ بەكارهێنان لە وێستگەكانی وزەی سەر بە حكومەتی هەرێمی ك

بەرمیل ٦٠٩,٦٤٩ فرۆشتن بۆ پااڵوگەکان

بەرمیل ٩٩٦,٤٥٨ ناوخۆفرۆشتنى

بەرمیل ٣٠,٥٠٣,٤٤٧ (  ٤تێبینی )بڕوانە ، کۆی هەناردەکردن و بەکاربردن

ەداماوەیگشتی لەوکۆى شیکاری فرۆشتنی نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری                                                                     

بەرمیل ٢٨,٤٤٧,٨٤٨ البردنی و ا کۆگاکاندكراو لە ەزنخسەر نەوتی تۆمارکراو لەگواستنەوەکانیپاش بڕەکە سافى واتە)بۆ کڕیاران گواستراوە نەوتی خاوى سافى 
( ٥تێبینی )و( ٢تێبینی )بڕوانە ، (پێکهاتەی ئاو

دۆالری ئەمریكی ١,٥٥٩,٤١٢,٤١٠ کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

$/ بەرمیل ٥٤.٨١٧ ( ٦تێبینی )فرۆشراو، بڕوانە بەرمیل نەوتی یەك تێکڕای نرخی 

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  شیكاری فرۆشتنی نەوتی خاوى گواستراوە بە تانكەر

بەرمیل ٤٠٨,٢٧٧ و البردنی اندا کۆگاکكراو لە ەزنخسەر نەوتی تۆمارکراو لەگواستنەوەکانیسافى بڕەکە پاش واتە)سافى نەوتی خاوى گواستراوە بۆ کڕیاران 
( ٥تێبینی )و( ٣تێبینی )، بڕوانە (پێکهاتەی ئاو

دۆالری ئەمریكی ٢٠,١١٧,٠٣٧ کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

$/ بەرمیل ٤٩.٢٧٣ )*(  تێکڕای نرخی یەك بەرمیل نەوتی فرۆشراو

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

ەداماوەیگشتی لەوکۆى شیكاری فرۆشتنەكان بۆ پااڵوگەكانی نەوت و فرۆشتنەكانی ناوخۆ                                                                    

بەرمیل ١,٦٠٦,١٠٧ دەچێت یڕۆفبە سافی بڕەكە پاش البردنی پێكهاتەی ئاو و ئەو بڕەیەی)ی گواستراوە لەالیەن كڕیارانەوە (نەوتى خاو و كۆندێنسەیت)سافی نەوت 
(لە كاتی گواستنەوەدا( وونچلێ)بە هۆی بەهەڵمبوون 

دۆالری ئەمریكی ٨٤,١٧٩,٣٣٤ كۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو

$/ بەرمیل ٥٢.٤١٢ )**(نرخی یەك بەرمیلی نەوتی فرۆشراو تێکڕای

.تەن حیساب كراوه، لەم ڕاپۆرتەدا كراوەتە هاوتای خۆی بە بەرمیل/ نرخی كۆندێنسەیت بە دۆالر)**( 

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  (التدفق المالي)ڕێرەوی دارایی 

دۆالری ئەمریكی ١.٦٦٣.٧٠٨.٧٨١ (لەڕێی بۆری و تانكەر، و فرۆشتنی ناوخۆەکراو هەنارد)کۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو 

دۆالری ئەمریكی (٤٢٨.٧٦٠.٥١٣) (پێدانی پارەی پێشەکیبەبێ)لە ڕەسیدی حیساباتی كڕیارەكان( الحركة النقدیة)سافی جووڵە 

دۆالری ئەمریكی (١٣.٧٣١.٤٣٦) (٧تێبینی)كڕیارەكانەوە، بڕوانە پەیوەندیدار بەسوود و ڕسووماتی دیكە 

دۆالری ئەمریكی (٤٥٩.٢٦٣.٣٣٠) بەرهەمهێنەرانی نەوتداراییۆ شایستەیبپارەدان 

دۆالری ئەمریكی (٣٣٦.٨١٩.١٠٦) (٨تێبینی)کوردستان، بڕوانە حکومەتی هەرێمی لەالیەن یان لە بری سەرەوە لەوانەیە گدیكە جە گشتییەکانی خەرجیی

دۆالری ئەمریكی ٢٢٣.٤٥٥.٠٤٧ (  ٩تێبینی)، بڕوانە هەناردەکردنبۆری بەەتداهاتی سەربار لە ڕێككەوتنی مۆڵەتدانى تایب

دۆالری ئەمریكی ٦٤٨.٥٨٩.٤٤٣ سافى داهاتی وەرگیراو لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەى فرۆشتنى نەوت و چاالكییە پەیوەندیدارەكاندا

كوردى
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١ژمارەخشتەیتێبینییەكانی
وتەەكانى نداهات، بەکاربردن و هەناردەکردن

٢٠١٨ىدووەمى کانونی ١نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان ی كانداهاتەوردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و 
. ٢٠١٨ئادارى ى ٣١تا 

١تێبینی 

بنەمای ئەو نەوت، لەسەر داهاتەكانی بۆ زانیارییەکانی هەناردەکردن، بەکاربردن و ٢٠١٨ئادارى ى ٣١تا ٢٠١٨ىى کانونی دووەم١لە ماوەی نێوان ( ١)هەموو ژمارەکانی خشتەی 
.تۆمارانەن كە لەالیەن خاوەن بەرژەوەندییەكانەوە پێشكەش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون

٢تێبینی 

بەرمیل٢٨,٤٩٦,٠٦٣لەالیەن کڕیارانەوە گواستراوە کۆی نەوتی خاوی 

بەرمیل(١٥٨,٠٦٤)نەوتدالە کۆگاکان لە تێرمیناڵی ( کەمبوونەوە)زیادبوون 

بەرمیل٢٨,٣٣٧,٩٩٩بۆرینەوتی خاوی هەناردەکراو بە 

٣تێبینی 

بەرمیل٤٠٨,٧٥٧لەالیەن کڕیارانەوە گواستراوە کۆی نەوتی خاوی 

بەرمیل(٤٠٨,٧٥٧)دانەوتلە کۆگاکان لە تێرمیناڵی ( کەمبوونەوە)زیادبوون 

بەرمیل-هەناردەى نەوتی خاو بە تەنكەر لە کێڵگەكانی هەرێمى كوردستان

٤تێبینی 

كۆندێنسۆۆەیتى فرۆشۆۆراو ( ٢)نەوتۆۆی خۆۆاو و كۆندێنسۆۆەیتى تەرخۆۆانكراو وەك قەرەبۆۆوو بۆۆۆ بەرهەمهێنەرانۆۆی نەوت، و ( ١: )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 ( ١)خشۆتەی . دانە غۆازکۆمپانیۆایلەالیەن 

.ی نییەەبەكاربردنی ئەو نەوتە خاوە یان كۆندێنسەیت

بەرمیل١,٥٢٤,٧٣٩كۆندێنسەی تەرخانكراو وەك قەرەبوو بۆ بەرهەمهێنەرانی نەوت/ نەوتی خاو

بەرمیل٣٧٧,١٧٨بۆ كڕیاراندانە غازکۆمپانیایكۆندێنسەیتى فرۆشراو لەالیەن

بەرمیل١,٩٠١,٩١٧ەوەن بەرهەمهێنەرانلەالیەنەوتی خاو و كۆندێنسەیتی تەرخانكراو وەك قەرەبوو یان فرۆشراو گشتی كۆی 

٥تێبینی 

کۆۆی گشۆتی. بەرمیۆل٢٨.٤٤٧.٨٤٨فرۆشۆراو لەڕێۆی بۆۆرییەوە بریتییۆە لۆە  بۆڕی هەنۆاردەکراویبەرمیۆل، لەكاتێكۆدا سۆافی ٢٨.٤٩٦.٠٦٣هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییۆە لۆە  کۆی گشتی
گشۆتیجیۆاوازی نێۆوان كۆۆی هۆکۆاری . بەرمیۆل٤٠٨.٢٧٧فرۆشراو لەڕێی تەنكەرەوە بریتییۆە لۆە  بڕی هەناردەکراویبەرمیل، لەكاتێكدا سافی ٤٠٨.٧٥٧هەناردەكراو لەڕێی تەنكەر بریتییە لە 

.البردنی خەوشەكان، وەك ئاوبۆ دەگەڕێتەوەفرۆشراو بڕی هەناردەکراویهەناردەكردن و 

٦تێبینی 

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

٢٠١٨چارەكی یەكەمی ٢٠١٨ئادارى ٢٠١٨شوباتى ٢٠١٨مى ەكانونى دوو

رمیلەب٢٨,٤٤٧,٨٤٨رمیلەب٩,٩٦٥,٠٩٣رمیلەب١٠,١٩٥,٨٩٨رمیلەب٨,٢٨٦,٨٥٧

رمیلەب/ الردۆ٥٤.٨١٧رمیلەب/ الردۆ٥٤.٧١٦رمیلەب/ الردۆ٥٢.٨٠٠رمیلەب/ الردۆ٥٧.٤١٨

٧تێبینی 

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت١٣.٧٣١.٤٣٦كڕیاران كە بەهاكەی دیکەیسوود و ڕسووماتەكانی 
دۆالری ئەمریكی تێچووی گواستنەوە بە تانكەر؛٤.٢٧٩.٥٦٣(  ١
؛٢٠١٨دۆالری ئەمریكی وەك سوودی چارەكی یەكەمى ٤.٦٣٣.٣٢٥(  ٢
ەسەندكراوە ؛ وپدا ٢٠١٨دۆالری ئەمریكی سزاكانی دواكەوتنی كارگۆی پێشتری نەوتی خاوە كە لە چارەكی یەكەمی ٧٧،٨٣٣(  ٣
.ەسەندكراوەپدا ٢٠١٨نەوتی خاوى كارگۆی پێشتر كە لە چارەكی یەكەمی پێوانەبوونینابەرامبەر سکااڵیدۆالری ئەمریكی لە ٤.٧٤٠.٧١٥(  ٤

٨تێبینی 

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت٣٣٦.٨١٩.١٠٦كە بەهاكەی بەرهەمهێنەران و کڕیارانی نەوتە گشتییەکان بۆ الیەنەکانی دیکە جگە لەرجییەخ
؛(TEC)ۆمپانیای وزەی توركی تاریفی کدۆالری ئەمریكی لە بەرامبەر ٩٣,٨٩٩,٦٦١( ١

؛(TPIC)و كۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتیی توركی ( TEC)دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی قەرزی هەریەك لە كۆمپانیای وزەی توركی ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ٢
وەزارەتۆی بەرژەوەنۆدی بۆۆBiwaterكۆمپانیۆاىەڕۆیبۆ پڕۆژەی ئاو و ئۆاو(UK Export Finance)ەی دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی قەرزی تایبەت بە دامەزراو٧,١٠٣,١٥٧( ٣

؛و گەشتوگوزارشارەوانی
دۆالری ئەمریكی بۆ كۆمپانیاى ماس گڵۆبال بەرامبەر بە دابینكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان؛٧٥,٠٠٠,٠٣٠( ٤
؛کارەبادۆالری ئەمریكی بەرامبەر بەو سووتەمەنییەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە بە مەبەستی بەرهەمهێنانی وزەى٣٩,٦٤٥,٥٦٩( ٥
ارەسۆەركردن بە شۆێوەیەكی سۆەرەكییش پەیوەنۆدی بە چابعۆەتئکرێۆی حكومەتی هەرێمی كوردسۆتان و بەرژەوەندیبۆدۆالری ئەمریكی بەرامبەر بە خزمەتگوزاری پیشەیی٢٠,٠٠٠,٠٠٠( ٦
لەگەڵ كۆمپانیای دانا غازەوە هەیە؛ و( تسویة)

(.پڕۆژەی پێوەری كارەبای زیرەك)دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بە خزمەتگوزاری پێشكەشكراو بە وەزارەتی كارەبا ١,١٧٠,٦٨٩( ٧

٩تێبینی 

وە بۆۆ وەزارەتۆی دارایۆی و ئۆابووری سۆەر بە حكۆومەتی هەرێمۆی كوردسۆتان لە چۆارەكی یەكەمۆی سۆاڵی تراوتەسگوادۆالری ئەمریكی ٢٢٣.٤٥٥.٠٤٧سەرەڕای داهاتەكانی فرۆشی نەوت، بڕی 
لەالیەن راودەدرێۆۆت وەک فەنۆۆدێکی وەرگیۆۆپیشۆۆانئەم بۆۆڕە پۆۆارە زیۆۆادەیە لە داهۆۆاتی فرۆشۆۆی نەوت نەبۆۆوو، بەاڵم وا ، وهەنۆۆاردەکردنكۆۆە پەیوەنۆۆدی هەیە بە ڕێككەوتنۆۆی مۆڵەتپێۆۆدانی بۆۆۆرى ٢٠١٨

. ەم ڕاپۆرتەدا دانراوەل، هەر بۆ ئەم مەبەستەشەوەیەك جار لە دەرئەنجامی پرۆسەكانی نەوت لەالیەن وەزارەتی سامانە سروشتییەكانتەنها بۆووەزارەتی دارایی و ئابووری

كوردى
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