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2020نیسانی ی 29

ئەنجومەنی هەرێمی بۆ کاروباری نەوت

لە هەرێمی کوردستان گاز و

حکومەتی هەرێمی کوردستان

عێراق-هەرێمی کوردستان

نێوانماوەیلەکوردستان،هەرێمیحکومەتینەوتیداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،بەرهەمهێنان،وردبینیی

2019حوزەیرانیى30تا2019نیسانیى1

دانیئەنجامبۆدەستنیشانکراینکوردستانەوەهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەالیەنئێمە1.1

ساڵەكانیبۆهەروەهاو2019ساڵیبۆنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،بەرهەمهێنان،خشتەیلەوردبینی

.2018تاوەکو2014پێشووتری

ى30تا2019نیسانیى1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانئێمە2.1

هەروەهاو.کراوەراپۆرتەئەمهاوپێچیكە(1)خشتەیبەپێى،(2019دووەمیچارەكی)2019حوزەیرانی

31تا2017دووەمیكانونیی1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەكاربردنهەناردەكردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبینیمان

.کردپێشکەشدەربارەیڕاپۆرتیشمانو،2019ئاداریی

سەردانیجامدانیئەنفرۆشتنەکان،تۆماریوهەناردەکردنوردبینیکردنیلەپێکهاتبوونڕاپۆرتەئەمبۆئێمەڕێکارەکانی3.1

وانەیپێتۆمارەکانیبەدەستهێنانیو،نەوتبەرهەمهێنەریکۆمپانیاکانیلەزانیارىداواكردنىپێویست،مەیدانی

.پێویستدیكەىڕێکاریگرتنەبەریهەروەهاوبەرهەمهێنان

:ئەمانەی خوارەوە ئەنجامەکانی وردبینییەکەی ئێمەن 4.1

وکردنهەناردەزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانبەیانێکیهیچ-نەوتبەکاربردنیوهەناردەکردنبۆ1.4.1

.2019حوزەیرانیى30تا2019نیسانیى1نێوانماوەیلەنەوتبەکاربردنی

پارەیبڕییکۆونەوتفرۆشتنیزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانبەیانێکیهیچ-نەوتفرۆشتنیبۆ2.4.1

.2019حوزەیرانیى30تا2019نیسانیى1نێوانماوەیلەمانگانەوەرگیراوی

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

لە هەریەکبەرهەمهێنۆۆان لە ، ئۆۆێمە تێبینۆۆی ئەوەمۆۆان کۆۆردووە کەهەرێمۆۆی کوردسۆۆتانەوە ئامۆۆادەکراون یۆۆان بتوکۆۆراونەتەوە

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

بۆبێتانیزپێویستمانبەجێگەیەیئەوتابەکارهێناوە،دیکەمانتەکنیکیو(سامپڵ)نموونەوەرگرتنیتەکنیکی6.1

هەموولەالیەنپێشکەشکراوبەڵگەنامەیبەووەبەستپشتىئێمەوردبینی.(1)خشتەیزانیارییەکانیپشتڕاستکردنەوەی

وەوتنبۆریبەکارخەرینەوت،فرۆشىبازرگانانیپااڵوگەکان،نەوت،بەرهەمهێنەرانی)پەیوەندیدارەکانەوەالیەنە

.ەکانزانیارییتەواوییودروستىبنەمایلەسەر،(کوردستانهەرێمیحکومەتیسروشتییەکانیسامانەوەزارەتی

رسیاربەرپ(دیلۆیت)وکوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبۆئامادەکراوەڕاپۆرتەئەم7.1

بەرامبەرلەڕاپۆرتەدائەمزانیارییەکانىلەهەڵەیەکیانکەموکوڕینادروستیی،هەرخستنەڕووىیانبۆچوونلەنییە

میهەرێگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبەرامبەرلەبەرپرسیارە(دیلۆیت)وسێیەم،الیەنێکیهەر

مافیکوردستان،هەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەجگەالیەنێک،هیچوکوردستان،

.بێتمەبەستێکهەربۆنییە،ڕاپۆرتەبەمپشتبەستنی

نێۆوان لەهەبۆوو بە زمانەکانی عەرەبۆی و ئینگلیۆزیش بتوکۆراونەتەوە، ئەگەر هەر دکیەکیۆیەک ( 1) ئەم ڕاپۆرتە و خشتەی 8.1

.بە زمانە جیاوازەکان، دەقە ئینگلیزییەکە یەکالکەرەوەیەمێنتەکان یودۆک

KURDISH TRANSLATION

دڵسۆزتان

Neil Hargreaves
Deloitte Professional Services (DIFC) Limited

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

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

)8تێبینی (پارەدان بۆ الیەنی سێیەم کە لەالیەن یان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان دراوه، بڕوانە 

سافى ڕەسیدی نەختینەی وەرگیراو لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەى فرۆشتنى نەوت و

چاالكییە پەیوەندیدارەكاندا، بڕوانە

نیسانیى 1وردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان 

2019حوزەیرانی ى 30تا 2019

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

40,191,108

2,408,309

108,895

342,823

43,051,135

39,764,446

2,274,017,361

57.187

451,718

21,609,622

47.839

2,295,626,983

(112,973,551) 

(6,111,731)

(651,395,002)

(129,436,293)

(172,578,942)

(50,000,040)

(64,767,279)

1,108,364,145

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

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت

1خشتەی ژمارە 

ى
رد

کو
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بۆ زانیارییەکانی هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوت، لەسەر بنەمای2019حوزەیرانیى 30تا 2019نیسانی ى 1لە ماوەی نێوان ( 1) هەموو کمارەکانی خشتەی 

هەروەها بۆری حكومەتی هەرێمی كوردستان بەكاریشدێت بۆ هەناردەكردنی. ئەو تۆمارانەن كە لەالیەن خاوەن بەرکەوەندییەكانەوە 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 دیاریكراودا775,380نەوتی 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

.بەرمیل39,764,446بەرمیل، لەكاتێكدا سافی بڕی هەناردەکراوی فرۆشراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییە لە 40,469,096کۆی گشتی هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەوە بریتییە لە 

کە2019کی دووەمی ارەهۆکاری جیاوازی نێوان كۆی گشتی هەناردەكردن و بڕی هەناردەکراوی فرۆشراو دەگەڕێتەوە بۆ البردنی خەوشەكان، وەك ئاو، و شەحنکردنێکی چ

هەناردەکردن بە ئەم شەحنە بێ کواڵێتییە نەخراوەتە نێو ڕاپۆرتی فرۆشییەکانی. بەرمیلی نەوتی خاوی خەوشدار بێ کواڵێتی کە هێشتا بەهای بۆ دانەنراوە589,066بریتییە لە 

.بۆری لەم ماوەیەدا، بەاڵم لە ماوەی داهاتوودا ئاشکرا دەکرێت هەر کاتێک بەها بۆ شەحنەکە دابنرێت

2019نیسانی  2019ئایاری 2019حوزەیرانی 2019چارەكی دووەمی 

بەرمیل11,709,117 بەرمیل15,295,113 بەرمیل12,760,216 بەرمیل39,764,446

بەرمیل/ دوالر60.376 بەرمیل/ دوالر58.417 بەرمیل/ دوالر52.787 بەرمیل/ دوالر57.187

كۆی. دۆالری ئەمریكی تۆماركردووە112,973,551جگە لە بڕی پارەی دراو پێشەكی دوورخایەن، سافی گۆڕانكاریی لە ڕەسیدی حساباتی كڕیار لەم ماوەیەدا زیادەی بڕی 

داواكاری كڕیارەكان كە چاوەڕوانی ڕەزامەندیی . دۆالری ئەمریكی3,619,549,935ڕەسیدی حكومەتی هەرێمی كوردستان وەک قەرز بۆ كڕیارەكان لە كۆتایی ماوەكەدا دەكاتە 

.وەزارەتی سامانە سروشتییەكان دەكەن لەم ڕەسیدەدا شوێنی نەکراوەتەوە

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت6,111,731سوود و ڕسووماتەكانی دیکەی كڕیاران كە بەهاكەی 

2019دۆالری ئەمریكی وەك ڕسووماتى سوودی چارەكی دووەمی ساڵی 3,388,165 (1

دۆالری ئەمریکی بەرامبەر بە تێچووی گواستنەوە لە كێڵگەوه بۆ هێڵی بۆرییەكان ؛ و2,486,860( 2

.دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى ئێستا236,706( 3

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت64,767,279خەرجییە گشتییەکان بۆ الیەنی سێیەم كە بەهاكەی 

دۆالری ئەمریكی بۆ دابینكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان ؛ 23,870,302( 1

دۆالری ئەمریكی بۆ تەسویەکردنی قەرز لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە ؛ 15,114,780( 2

دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بەو سووتەمەنییەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە ؛ 12,259,887(3

دۆالری ئەمریكی بۆ دانەوەی ڕسووماتی كرێی پرۆسەكانی پااڵوگە ؛ 6,629,235( 4

دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بە خزمەتەکانی پشتگیریکردنی لۆجستی بۆ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان ؛ و 5,743,015( 5

.(پڕۆژەی پێوەری زیرەكى كارەبا)دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بە خزمەتگوزاری پێشكەشكراو بە وەزارەتی كارەبا 1,150,060( 6

1تێبینییەكانی خشتەی ژمارە 

ى نیسانی1وردبینی بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماوەی نێوان 

2019حوزەیرانیى 30تا 2019

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت

1تێبینی 

بەرمیل40,469,096

بەرمیل(277,988)

بەرمیل40,191,108

:کمارەی بەرمیلى هەناردەکراو لەڕێی بۆرییەوە لەگەڵ تێكڕای نرخى یەك بەرمیلی نەوتی فرۆشراو لە یەك مانگدا بەم شێوەیەی خوارەوەسافی 

2تێبینی 

3تێبینی 

4تێبینی 

5تێبینی 

6تێبینی 

7تێبینی 

8تێبینی 

ى
رد

کو
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دیلویتعننبذة

الكیانحولالتفاصیلمندالمزیعلىللحصول.بهاخاصةمستقلةقانونیةبشخصیةتتمتعالتياألعضاءشركاتهامنوكلمحدودة،خاصةبریطانیةشركةوهيالمحدودة،توهماتسوتوشدیلویتأعضاءمنأكثرأوواحدةعلىللداللة"دیلویت"إسمیُستخَدم

www.deloitte.com/about:التاليالعنوانعلىااللكترونيموقعنامراجعةیُرجىاألعضاء،وشركاتهاالمحدودةتوهماتسوتوشدیلویتلمجموعةالقانوني

شركاتخمسمنعألربخدماتهادیلویتتقدم.االقتصادیةالمجاالتمنواسعةمجموعةفيوالخاصالعامالقطاعینمنعمالءإلىالصلةذاتوالخدماتالمخاطروإدارةالمالیةوالمشورةاإلداریةواالستشاراتوالضرائبالحساباتتدقیقخدماتدیلویتتقّدم

أكثرمعالتعاملعلىلتساعدهمالجودةعالیةوخدماتالعالمیةوالخبراتالكفاءاتمنمجموعةعمالئهاخدمةفيدیلویتتضعوبفضلهادولة،150منأكثرفياألعضاءالشركاتمنمترابطةعالمیةشبكةخاللمن"500جلوبالفورتشین"قبلمنمصنفة

ً ألف225نحودیلویتشبكةتضم.عملهمفيالعمالءیواجههاوالتيصعوبةالتحدیات وLinkedInوFacebookاالجتماعيالتواصلمواقععبربنااالتصالیرجىالفاعل،دیلویتموظفيتأثیرحولالمعلوماتمنمزیدعلىوللحصولمهنیاً موظفا
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المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن

ً المالیةللخدماتدبيسلطةفيومسجلة0748.ت.سرقمتجاريسجلوتحملالعالميالماليدبيمركزفيمؤسسةشركةهي(المحدودةالمهنیةللخدماتدیلویت)المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویت األعمال"لتصنیفوفقا

تابعةشركةحدودةالمالمهنیةللخدماتدیلویتشركةتمتلك.المحدودةتوهماتسوتوشتیدیلولمجموعةالتابعةاألوسطوالشرقالمتحدةالمملكةفياألعضاءالشركاتبینمشتركمشروعهيالمحدودةالمهنیةللخدماتدیلویت."المحددةالمالیةغیروالمهن

.ت.سرقمتجاريسجلوتحملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتتدعىالعالميالماليدبيمركزفي٪100بنسبةبالكاملمملوكة ةمرخصهيوالمالیةللخدماتدبيسلطةتنظیملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتوتخضع2220
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(األوسطالشرق)توشانددیلویت
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وعند،(األوسطالشرق)توشانددیلویتأو/والبعضبعضهاإلزام(األوسطالشرق)توشاندبدیلویتالصلةذاتوالكیاناتالتابعةالشركاتتستطیعال.المعنیةالدولفيبهاالمعمولواللوائحالقوانینبموجبالخدماتوتقدیمللعملوالمرخصةلهاالتابعة

.األخرىالتابعةالشركاتمنأيعنالناجماإلغفالأواألفعالعنولیس،عنهاالناشئاإلغفالأوأفعالهاعنفقطمسؤولةوتكون،ومستقلمباشربشكلعمالئهامعتتعاقدالصلةذاتوالكیاناتتابعةشركةكلفإن،الخدماتتقدیم
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