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2020نیسانی ی 29

ئەنجومەنی هەرێمی بۆ کاروباری 

نەوت وگاز لە هەرێمی کوردستان 

حکومەتی هەرێمی کوردستان

عێراق-هەرێمی کوردستان

دڵسۆزتان

ێوان نماوەی لەوردبینیی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، 

2019ئادارى ى 31تا 2019ى كانونى دووەمی 1

دانیبۆئەنجامدەستنیشانکراینکوردستانەوەهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەالیەنئێمە1.1

ساڵەكانیبۆوهەروەها2019ساڵیبۆنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،بەرهەمهێنان،خشتەیلەوردبینی

.2018تاوەکو2014پێشووتری

2019دووەمیكانونىى1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانئێمە2.1

وهەروەها.کراوەراپۆرتەئەمهاوپێچیكە(1)خشتەیبەپێى،(2019یەکەمیچارەكی)2019ئادارىى31تا

تا2017دووەمیكانونیی1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەكاربردنهەناردەكردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبینیمان

.کردپێشکەشدەربارەیڕاپۆرتیشمانو،2018یەکەمیكانونىی31

سەردانیجامدانیئەنفرۆشتنەکان،تۆماریوهەناردەکردنوردبینیکردنیلەپێکهاتبوونڕاپۆرتەئەمبۆئێمەڕێکارەکانی3.1

ىدیكەڕێکاریگرتنەبەریهەروەهانەوت،رىەنبەرهەمهێکۆمپانیاکانیلەزانیارىداواكردنىپێویست،مەیدانی

پێویست

:ئێمەنوردبینییەکەیئەنجامەکانیخوارەوەئەمانەی4.1

وکردنهەناردەزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانبەیانێکیهیچ-نەوتبەکاربردنیوهەناردەکردنبۆ1.4.1

.2019ئادارىى31تا2019دووەمیكانونىى1نێوانماوەیلەنەوتبەکاربردنی

پارەیبڕییکۆونەوتفرۆشتنیزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانبەیانێکیهیچ-نەوتفرۆشتنیبۆ2.4.1

.2019ئادارىى31تا2019دووەمیكانونىى1نێوانماوەیلەمانگانەوەرگیراوی

حکۆۆومەتی لەالیەنو هۆۆیچ زانیۆۆارییەکی دیۆۆکە نۆۆاگرێتەوە کە ( 1) ئەم ڕاپۆۆۆرتە سۆۆنووردارە بۆۆۆ زانیارییەکۆۆانی نۆۆاو خشۆۆتەی 5.1

لە هەریەکبەرهەمهێنۆۆان لە ، ئۆۆێمە تێبینۆۆی ئەوەمۆۆان کۆۆردووە کەباڵوکۆۆراونەتەوەهەرێمۆۆی کوردسۆۆتانەوە ئامۆۆادەکراون یۆۆان 

.ڕێکاری تری وردبینی و پشتڕاستکردنەوە، ئەو پرۆسەیەش ئێستا بەردەوامەبۆ ، بابەتن کێڵگەکان

بۆبێتانیزپێویستمانبەجێگەیەیئەوتابەکارهێناوە،دیکەمانتەکنیکیو(سامپڵ)نموونەوەرگرتنیتەکنیکی6.1

هەموولەالیەنپێشکەشکراوبەڵگەنامەیبەووەبەستپشتىئێمەوردبینی.(1)خشتەیزانیارییەکانیپشتڕاستکردنەوەی

وەوتنبۆریبەکارخەرینەوت،فرۆشىبازرگانانی،پااڵوگەکاننەوت،بەرهەمهێنەرانی)پەیوەندیدارەکانەوەالیەنە

.ەکانزانیارییتەواوییودروستىبنەمایلەسەر،(کوردستانهەرێمیحکومەتیسروشتییەکانیسامانەوەزارەتی

رسیاربەرپ(دیلۆیت)وکوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبۆئامادەکراوەڕاپۆرتەئەم7.1

بەرامبەرلەڕاپۆرتەدائەمزانیارییەکانىلەهەڵەیەکیانکەموکوڕینادروستیی،هەرخستنەڕووىیانبۆچوونلەنییە

میهەرێگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبەرامبەرلەبەرپرسیارە(دیلۆیت)وسێیەم،الیەنێکیهەر

مافیکوردستان،هەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەجگەالیەنێک،هیچوکوردستان،

.بێتمەبەستێکهەربۆنییە،ڕاپۆرتەبەمپشتبەستنی

نێوانلەهەبوودژیەکییەکهەرئەگەرباڵوکراونەتەوە،ئینگلیزیشوعەرەبیزمانەکانیبە(1)خشتەیوڕاپۆرتەئەم8.1

.یەکالکەرەوەیەئینگلیزییەکەدەقەجیاوازەکان،زمانەبەدۆکیومێنتەکان
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Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

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

بَو كوردى  وةرطَيران 



Kurdistan Regional Government of Iraq 7

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

ڕادەستکردنی نەوتی خاو بۆ پااڵوگەکان بۆ پااڵوتنی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان

فرۆشتن بۆ پااڵوگەکان

فرۆشتنى ناوخۆ

کۆی هەناردەکردن و بەکاربردن

واتە سافى بڕەکە پاش گواستنەوەکانی تۆمارکراو)سافى نەوتی خاوى گواستراوە بۆ کڕیاران 

(4تێبینی )و ( 3تێبینی )، بڕوانە (لەسەر نەوتی خەزنكراو لە کۆگاکاندا و البردنی پێکهاتەی ئاو

کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

( 5تێبینی(تێکڕای نرخی یەك بەرمیل نەوتی فرۆشراو، بڕوانە 

سافی بڕەكە پاش البردنی)گواستراوە لەالیەن كڕیارانەوە ( نەوتى خاو و كۆندێنسەیتی)سافی نەوت 

(لە كاتی گواستنەوەدا( لێچوون)پێكهاتەی ئاو و ئەو بڕەیەی بە فیڕۆ دەچێت بە هۆی بەهەڵمبوون 

كۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەیتی فرۆشراو

)*(تێکڕای نرخی یەك بەرمیلی نەوتی فرۆشراو 

.تەن، هاوتای بەرمیل كراوە بۆ مەبەستەکانی ئەم ڕاپۆرتە/ نرخی كۆندێنسەیت نرخێنراو بە دۆالرى ئەمریكی)*( 

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

(6تێبینی )گۆڕانکاری لە ڕەسیدی حیساباتی كڕیارەكان، بڕوانە 

(7تێبینی)پارەدانی پێشەکی دوورخایەن، بڕوانە 

(8تێبینی )سوود و ڕسووماتی دیكە پەیوەندیدار بە كڕیارەكانەوە، بڕوانە 

پارەدان بۆ شایستەی دارایی بەرهەمهێنەرانی نەوت لەالیەن یان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان

TEC))پارەدان لە بەرامبەر تاریفی کۆمپانیای وزەی توركی 

بەگوێرەی ڕێككەوتنی ئیمتیازی هێڵی بۆرییەكان(KPC)بڕی پارەی دراو بۆ كۆمپانیای بۆریی كوردستان 

TPCI))و كۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتیی توركی  (TEC)دانەوەی قەرزی هەریەك لە كۆمپانیای وزەی توركی

(9تێبینی (پارەدان بۆ الیەنی سێیەم کە لەالیەن یان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان دراوه، بڕوانە 

)Production Sharing Contract( داهاتی سەربارى بەدەستهاتوو لە گرێبەستەکانی بەشداریکردن لە بەرهەمهێنان

( 10تێبینی)و لە ڕێككەوتنەکانی پێدانی مۆڵەتى تایبەت بە بۆری هەناردەکردن، بڕوانە 

سافى داهاتی وەرگیراو لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەى فرۆشتنى نەوت و

چاالكییە پەیوەندیدارەكاندا، بڕوانە

ى كانونى1وردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان 

2019ى ئادارى31تا 2019دووەمی 

هەناردەکردن و بەکاربردنی نەوت

شیکاری فرۆشتنی نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری

شیكاری پااڵوگە و فرۆشتنەكانی ناوخۆ

(التدفق المالي)دارایی ڕێرەوی 

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

کۆى گشتی لەو ماوەیەدا

38,163,989

2,437,524

265,639

473,493

41,340,645

38,584,174

1,998,920,739

51.807

739,132

33,943,058

45.923

2,032,863,797

45,461,314

1,121,808,000

(8,596,529)

(756,581,239)

(134,996,619)

(122,055,061)

(310,000,160)

(516,790,247)

288,644,188

1,639,757,444

بەرمیل

بەرمیل

بەرمیل

بەرمیل

بەرمیل

بەرمیل

دۆالری ئەمریكی

$/ بەرمیل

بەرمیل

دۆالری ئەمریكی

$/ بەرمیل

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

دۆالری ئەمریكی

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت

1خشتەی ژمارە 

ى
رد

کو
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بۆ زانیارییەکانی هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوت، لەسەر بنەمای2019ى ئادارى 31تا 2019ى كانونى دووەمی 1لە ماوەی نێوان ( 1) هەموو ژمارەکانی خشتەی 

هەروەها بۆری حكومەتی هەرێمی كوردستان بەكاریشدێت بۆ هەناردەكردنی. ئەو تۆمارانەن كە لەالیەن خاوەن بەرژەوەندییەكانەوە پێشكەش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون

.  ئەم نەوتەی لەخۆنەگرتووە( 1)خشتەی . لەو ماوەیەدا(  NOC )نەوتی خاوی كۆمپانیای نەوتی باكوور 

.بەرمیل لە نەوتی قورسی پاڵێوراو سەرەڕای بەكاربردنی ناوخۆیی لە ماوەی دیاریكراودا669,815نەوتی خاوی هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە لە ناویشیدا بڕی 

کۆی نەوتی خاوی گواستراوە لەالیەن کڕیارانەوە

لە کۆگاکان لە تێرمیناڵی نەوتدا( کەمبوونەوە)زیادبوون 

نەوتی خاوی هەناردەکراو بە بۆری

هۆکاری.بەرمیل38,584,174لەبریتییەبۆرییەوەلەڕێیفرۆشراوهەناردەکراویبڕیسافیلەكاتێكدابەرمیل،38,674,456لەبریتییەبۆرییەوەلەڕێیهەناردەكراوگشتیکۆی

.ئاووەكخەوشەكان،البردنیبۆدەگەڕێتەوەفرۆشراوهەناردەکراویبڕیوهەناردەكردنگشتیكۆینێوانجیاوازی

2019كانونى دووەمی  2019شوباتى 2019ئادارى 2019چارەكی یەكەمی 

بەرمیل13,366,974 بەرمیل10,471,400 بەرمیل14,745,800 بەرمیل38,584,174

بەرمیل/ دوالر46.989 بەرمیل/ دوالر52.713 بەرمیل/ دوالر55.531 بەرمیل/ دوالر51.807

ڕەسیدیكۆی.تۆماركردووەئەمریكیدۆالری45,461,314بڕیزیادەیماوەیەدالەمكڕیارحساباتیڕەسیدیلەگۆڕانكارییسافیدوورخایەن،پێشەكیدراوپارەیبڕیلەجگە

ڕەزامەندییچاوەڕوانیكەكڕیارەكانداواكاری.ئەمریكیدۆالری3,732,523,486دەكاتەماوەكەداكۆتاییلەكڕیارەكانبەرژەوەندیبۆقەرزوەکكوردستانهەرێمیحكومەتی

.نەکراوەتەوەشوێنیڕەسیدەدالەمدەكەنسروشتییەكانسامانەوەزارەتی

،دانەوەنشیاویقەرزانەئەم.داهاتوودالەخاونەوتیكڕینیبەبەرامبەروەرگیراوەدوورخایەنپێشەكیدراویپارەیوەكئەمریكیدۆالری1,121,808,000بڕیماوەیەدا،لەم

ڕیاریكحساباتیڕەسیدیلەگۆڕانكارییسافیلەجیاكراوەشێوەیبەلەبەرئەوەخاو،نەوتیڕادەستكردنیشیاویپارەدانیبەبەرامبەرقەرەبووڕێگەیلەیانكاشبەچ

.دیاریكراوەسەرەوەدای6ژمارەتێبینییلەئاماژەپێدراو

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت8,596,529سوود و ڕسووماتەكانی دیکەی كڕیاران كە بەهاكەی 

(6,069,263 ؛2019دۆالری ئەمریكی وەك ڕسووماتى سوودی چارەكی  یەكەمى ساڵی  1

؛ودۆالری ئەمریکی بەرامبەر بە تێچووی گواستنەوە لە كێڵگەوه بۆ هێڵی بۆرییەكان22,457,016)

(70,250 .  دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى ئێستا3

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت516,790,247خەرجییە گشتییەکان بۆ الیەنی سێیەم كە بەهاكەی 

(258,578,039 ؛دۆالری ئەمریكی بۆ دابینكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان1

(180,000,120 دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی ڕسووماتی كرێی پرۆسەكانی پااڵوگە ؛  2

(63,018,476 دۆالری ئەمریكی بۆ تەسویەکردنی قەرز لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە ؛3

(14,542,524 دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بەو سووتەمەنییەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە ؛ و4

(651,088 (.پڕۆژەی پێوەری زیرەكى كارەبا)دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بە خزمەتگوزاری پێشكەشكراو بە وەزارەتی كارەبا 5

دۆالری ئەمریكی لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستان وەرگیراوە كە پەیوەندی هەیە بە گرێبەستەکانی هاوبەشی288,644,188سەرەڕای داهاتەكانی فرۆشای نەوت، بڕی 

ەرگیراو بۆ یەكی وو ڕێككەوتنی مۆڵەتپێدانی بۆری هەناردەکردن، و ئەم بڕە پارە زیادەیە لە داهاتی فرۆشی نەوت نەبوو، بەاڵم وا پیشان دەدرێت وەک فەندێک( PSC( بەرهەمهێنان

.ەم ڕاپۆرتەدا دانراوەش لجار لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستان و لە دەرئەنجامی پرۆسەكانی نەوت لەالیەن وەزارەتی سامانە سروشتییەكانەوە، هەر بۆ ئەم مەبەستە

1تێبینییەكانی خشتەی ژمارە 

ى كانونى1بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان وردبینی 

2019ئادارى ى 31تا 2019دووەمی 

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت

1تێبینی 

2تێبینی

3تێبینی

4تێبینی

5تێبینی 

6تێبینی

7تێبینی 

8تێبینی

9تێبینی 

10تێبینی

بەرمیل38,674,456

بەرمیل(510,467)

بەرمیل38,163,989

:سافی ژمارەی بەرمیلى هەناردەکراو لەڕێی بۆرییەوە لەگەڵ تێكڕای نرخى یەك بەرمیلی نەوتی فرۆشراو لە یەك مانگدا بەم شێوەیەی خوارەوە

ى
رد

کو
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