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لە،کوردستانهەرێمیحکومەتینەوتیداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردن،بەرهەمهێنانوردبینیی
2018یەکەمیكانونىى31تا2018یەکەمیتشرینىى1نێوانماوەی

بۆدەستنیشانکراینکوردستانەوەهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەالیەنئێمە1.1
و2018ساڵیبۆنەوتداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردن،بەرهەمهێنانخشتەیلەوردبینیئەنجامدانی
.2014،2015،2016،2017پێشووتریساڵەكانیبۆهەروەها

یەکەمیتشرینىى1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەکاربردن،هەناردەکردنخشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانئێمە2.1
راپۆرتەئەمهاوپێچیكە(1)خشتەیبەپێى،(2018یچوارەمچارەكی)2018یەکەمیكانونىى31تا2018
كانونیی1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەكاربردنهەناردەكردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانپێشتر.کراوە

.کردشکەشپێدەربارەیڕاپۆرتیشمانو،2018ىیلولەئی30تا2017دووەمی

ئەنجامدانی،انفرۆشتنەکتۆماریوهەناردەکردنوردبینیکردنیلەپێکهاتبوونڕاپۆرتەئەمبۆئێمەڕێکارەکانی3.1
ىەدیكڕێکاریگرتنەبەریهەروەها،نەوتکۆمپانیاکانیلەزانیارىداواكردنى،پێویستمەیدانیسەردانی
.پێویست

:ئێمەنوردبینییەکەیئەنجامەکانیخوارەوەئەمانەی4.1

هەناردەکردنزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانێکییانەبهیچ-نەوتبەکاربردنیوهەناردەکردنبۆ1.4.1
.2018یەکەمیكانونىى31تا2018یەکەمیتشرینىى1نێوانماوەیلەنەوتبەکاربردنیو

بڕیکۆیونەوتفرۆشتنیزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانێکییانەبهیچ-نەوتفرۆشتنیبۆ2.4.1
.2018یەکەمیكانونىى31تا2018یەکەمیتشرینىى1نێوانماوەیلەمانگانەوەرگیراویپارەی

لەالیەنکەناگرێتەوەدیکەزانیارییەکیهیچو(1)خشتەیناوزانیارییەکانیبۆسنووردارەڕاپۆرتەئەم5.1
بۆەتنباب،جیاوازەکانکێڵگەلەبەرهەمهێنان.باڵوکراونەتەوەیانئامادەکراونکوردستانەوەهەرێمیحکومەتی
.بەردەوامەئێستاپرۆسەیەشئەو،پشتڕاستکردنەوەووردبینیتریڕێکاری

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

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

(دیلۆیت)وکوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبۆئامادەکراوەڕاپۆرتەئەم7.1
ئەمىانزانیارییەکلەهەڵەیەکیانکەموکوڕی،نادروستییهەرووىەڕ  خستنیانبۆچوونلەنییەبەرپرسیار
ۆبهەرێمیئەنجومەنیبەرامبەرلەبەرپرسیارە(دیلۆیت)و،سێیەمالیەنێکیهەربەرامبەرلەڕاپۆرتەدا
تنەوكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەجگە،الیەنێکهیچو،کوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارى

.بێتمەبەستێکهەربۆ،نییەڕاپۆرتەەمبپشتبەستنیمافی،کوردستانهەرێمیگازیو

ووهەبدژیەکییەکهەرئەگەر،باڵوکراونەتەوەشئینگلیزیوعەرەبیزمانەکانیبە(1)خشتەیوڕاپۆرتەئەم8.1
.یەکالکەرەوەیەئینگلیزییەکەدەقە،جیاوازەکانزمانەبەدۆکۆمێنتەکانلەنێوان

دڵسۆزتان
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1ژمارەخشتەی
داهاتەكانى نەوت، بەکاربردن و هەناردەکردن

2018یەکەمیتشرینى ى1ی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان كانوردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتە

.2018یەکەمیكانونى ى31تا

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت

بەرمیل 3٩.3٩٩.182 (3و تێبینی 2تێبینی )بڕوانە نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری،

بەرمیل 1.011.٩02
وردستان ئاڵوگۆڕكردنی نەوتی خاو بەرامبەر دیزڵ و سووتەمەنی نەوتی قورس بۆ بەكارهێنان لە وێستگەكانی وزەی سەر بە حكومەتی هەرێمی ك

(2تێبینی )بڕوانە 

بەرمیل 200.2٩6 پااڵوگەکانۆ بفرۆشتن

بەرمیل 348.٩53 ناوخۆفرۆشتنى

بەرمیل 40.960.333 (  4تێبینی )بڕوانە ، کۆی هەناردەکردن و بەکاربردن

ەداماوەیگشتی لەوکۆى شیکاری فرۆشتنی نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری                                                                     

بەرمیل 3٩.215.66٩
البردنی و ا کۆگاکاندكراو لە ەزنخسەر نەوتی تۆمارکراو لەگواستنەوەکانیپاش بڕەکە سافى واتە)بۆ کڕیاران گواستراوە نەوتی خاوى سافى 

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

دۆالری ئەمریكی 2.125.381,٩80 کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

$/ بەرمیل 54.1٩7 ( 6تێبینی )فرۆشراو، بڕوانە بەرمیل نەوتی یەك تێکڕای نرخی 

ەداماوەیگشتی لەوکۆى فرۆشتنەكانی ناوخۆ                                                                                                            پااڵوگە و ری شیكا

بەرمیل 54٩.24٩
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 24.427.775 كۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو

$/ بەرمیل 44.475 )*(نرخی یەك بەرمیلی نەوتی فرۆشراو تێکڕای

.ڕاپۆرتەەمئبۆ مەبەستەکانی تەن، هاوتای بەرمیل كراوە / نراو بە دۆالرى ئەمریكیێنرخی كۆندێنسەیت نرخ)*( 

ەداماوەیگشتی لەوکۆى  (التدفق المالي)ڕێرەوی دارایی 

دۆالری ئەمریكی 2.149.809.755 (و فرۆشتنی ناوخۆلەڕێی بۆریەکراو هەنارد)کۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو 

دۆالری ئەمریكی ٩1.56٩.430 لە ڕەسیدی حیساباتی كڕیارەكانگۆڕانکاری 

دۆالری ئەمریكی (٩.٩13.068) (7تێبینی)كڕیارەكانەوە، بڕوانە پەیوەندیدار بەسوود و ڕسووماتی دیكە 

دۆالری ئەمریكی (782.1٩5.553) لەالیەن یان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستانبەرهەمهێنەرانی نەوتداراییۆ شایستەیبپارەدان 

دۆالری ئەمریكی (135.581.373) (TEC)ۆمپانیای وزەی توركی تاریفی کبەرامبەر لەپارەدان 

دۆالری ئەمریكی (275.000.160) (  TPIC)و كۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتیی توركی ( TEC)دانەوەی قەرزی هەریەك لە كۆمپانیای وزەی توركی 

دۆالری ئەمریكی (253.٩28.037) (8تێبینی)کوردستان دراوه، بڕوانە حکومەتی هەرێمی لەالیەن یان لە بری سەرەوە کە لەوانەیە گدیكە جە گشتییەکانی خەرجیی

دۆالری ئەمریكی 311.717.533
ی ەکانلە ڕێككەوتنو(Production Sharing Contract)بەرهەمهێنانەبەدەستهاتوو لە گرێبەستەکانی بەشداریکردن لداهاتی سەربارى 

(  ٩تێبینی)، بڕوانە هەناردەکردنبۆری بەەتمۆڵەتى تایبپێدانی 

دۆالری ئەمریكی 1.096.478.527 سافى داهاتی وەرگیراو لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەى فرۆشتنى نەوت و چاالكییە پەیوەندیدارەكاندا

دۆالری ئەمریكی 86.000.000 داهاتووداخاو لە نەوتی فرۆشتنەكانی بەرامبەریی سەربار لەالیەن كڕیارانەوە لە ەکپارەدانی پێش

ى
كورد
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1ژمارەخشتەیتێبینییەكانی
وتەەكانى نداهات، بەکاربردن و هەناردەکردن

2018یەکەمیتشرینى ى 1نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان ی كانداهاتەوردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و 

.  2018یەکەمی كانونى ى 31تا 

1تێبینی 

بۆ زانیارییەکانی هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوت، لەسەر بنەمای ئەو 2018یەکەمی كانونى ى 31تا 2018یەکەمیتشرینى ى 1لە ماوەی نێوان ( 1)هەموو ژمارەکانی خشتەی 
اوی هەروەها بۆریی حكومەتی هەرێمی كوردستان بەكاردێت بۆ هەناردەكردنی نەوتی خ. تۆمارانەن كە لەالیەن خاوەن بەرژەوەندییەكانەوە پێشكەش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون

.ئەم نەوتەی لەخۆنەگرتووە( 1)خشتەی . كۆمپانیای نەوتی نیشتمانی لەو ماوەیەدا

2تێبینی 

بەرمیل لە نەوتی قورسی پاڵێوراو سەرەڕای بەكاربردنی ناوخۆیی لە ماوەی دیاریكراودا٩٩0.841نەوتی خاوی هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە لە ناویشیدا بڕی 

3تێبینی 

بەرمیل3٩.266.628لەالیەن کڕیارانەوە گواستراوە کۆی نەوتی خاوی 

بەرمیل132.554نەوتدالە کۆگاکان لە تێرمیناڵی ( کەمبوونەوە)زیادبوون 

بەرمیل39.399.182بۆرینەوتی خاوی هەناردەکراو بە 

4تێبینی 

ئەم بۆۆۆڕانە لە كۆۆۆی هەنۆۆۆاردەكردن و بەكۆۆۆاربردن . بۆۆۆە بەرهەمهێۆۆنەراندەدرێۆۆتكۆۆە وەك قەرەبۆۆۆوو نۆۆۆاگرێتەوەهەناردەكۆۆان و بەكۆۆۆاربردن تەرخۆۆانكراوى نەوتۆۆۆی خۆۆاو و كۆندێنسۆۆۆەیت گشۆۆۆتی كۆۆۆی 
.ی نییەەهیچ لە داهاتی فرۆشتنەكان یان بەكاربردنی ئەو نەوتە خاوە یان كۆندێنسەیتوەرگرتنی كە وەزارەتی سامانە سروشتییەكان مافی چون(1)ەی لە خشتەژمارنەکراونئ

بەرمیل680.183كۆندێنسەیتی تەرخانكراو وەك قەرەبوو بۆ بەرهەمهێنەران/ نەوتی خاو

5تێبینی 

جیۆاوازی هۆکۆاری . بەرمیل3٩.215.66٩فرۆشراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییە لە بڕی هەناردەکراویبەرمیل، لەكاتێكدا سافی 3٩.266.628هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییە لە کۆی گشتی
.البردنی خەوشەكان، وەك ئاوبۆ دەگەڕێتەوەفرۆشراو بڕی هەناردەکراویهەناردەكردن و گشتینێوان كۆی 

6تێبینی 

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

2018ەمی چوارچارەكی 2018یەکەمیكانونى 2018ەمیدووتشرینى 2018یەکەمیتشرینى 

رمیلەب3٩.215.66٩رمیلەب13.387.078رمیلەب12.8٩2.780رمیلەب٩35.811.12

رمیلەب/ الردۆ54.1٩7رمیلەب/ الردۆ43.866رمیلەب/ الردۆ51.571رمیلەب/ الردۆ67.506

7تێبینی 

:ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێتدۆالری٩.٩13.068كڕیاران كە بەهاكەی دیکەیسوود و ڕسووماتەكانی 

؛2018ەمی  چوارتى سوودی چارەكی ڕسوومادۆالری ئەمریكی وەك 7.303.0٩5( 1
بە تێچووی گواستنەوە لە كێڵگەوه بۆ هێڵی بۆرییەكان ؛ وەمریکی بەرامبەر ئدۆالری 2.575.28٩( 2
.دا پەسەند کراوە2018چارەکی چوارەمی ە لە حنكردن كوەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی پێشووی شەەمریکیئدۆالری 34.684( 3

8تێبینی 

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت253.٩28.037كە بەهاكەی بەرهەمهێنەران و کڕیارانی نەوتە گشتییەکان بۆ الیەنەکانی دیکە جگە لەرجییەخ

؛دۆالری ئەمریكی بۆ دابینكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان104.000.0٩0( 1
تەسویەکردنی قەرز لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە ؛ۆ دۆالری ئەمریكی ب75.000.100( 2
دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بەو سووتەمەنییەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە ؛532.56.04٩( 3
دۆالری ئەمریكی بۆ كرێی پرۆسەكانی پااڵوگە ؛6٩2.14.54٩( 4
و چۆمووچەکۆۆان و هۆۆاتووى كۆۆواڵێتی نەوتۆۆی خۆۆاو و ەوەتۆۆاقیكردن)دۆالری ئەمریكۆۆی بۆۆۆ ئەو تێچۆۆووانەی كە الیەنۆۆی سۆۆێیەم دەیۆۆدات لەجیۆۆاتی وەزارەتۆۆی سۆۆامانە سروشۆۆتییەكان ٩22.862.2( 5

؛ و(نیشتەجێبوون
.دۆالری ئەمریكی بۆ خزمەتگوزارییەكانی تەشخیسكردن و پشكنینی هێڵەكانی بۆری1.405.761( 6

9تێبینی 

ەمی سۆاڵی چۆواروە بۆ وەزارەتی دارایی و ئابووری سۆەر بە حكۆومەتی هەرێمۆی كوردسۆتان لە چۆارەكی تراوتەسگوادۆالری ئەمریكی 311.717.533سەرەڕای داهاتەكانی فرۆشی نەوت، بڕی 
ئەم بۆۆڕە پۆۆارە زیۆۆادەیە لە داهۆۆاتی فرۆشۆۆی نەوت نەبۆۆوو، بەاڵم وا ، وهەنۆۆاردەکردنڕێككەوتنۆۆی مۆڵەتپێۆۆدانی بۆۆۆرى و ( PSC)هاوبەشۆۆی بەرهەمهێنۆۆان گرێبەسۆۆتەکانیكۆۆە پەیوەنۆۆدی هەیە بە 2018
ەم لەش، هەر بۆۆۆ ئەم مەبەسۆۆتەوەلە دەرئەنجۆۆامی پرۆسۆۆەكانی نەوت لەالیەن وەزارەتۆۆی سۆۆامانە سروشۆۆتییەكانولەالیەن وەزارەتۆۆی دارایۆۆی و ئۆۆابووریدەدرێۆۆت وەک فەنۆۆدێکی وەرگیۆۆراوپیشۆۆان

. ڕاپۆرتەدا دانراوە

ى
كورد
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