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2020نيسانىی 29

ئەنجومەنی هەرێمی بۆ کاروباری نەوت

لە هەرێمی کوردستانگاز و

هەرێمی کوردستانحکومەتی 

عێراق-هەرێمی کوردستان

ى1نێوانماوەیلەکوردستان،هەرێمیحکومەتینەوتیداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،بەرهەمهێنان،وردبینیی

2019ئەیلولیى30تا2019تەمموزی

دانیئەنجامبۆدەستنيشانکراينکوردستانەوەهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەاليەنئێمە1.1

ساڵەكانیبۆهەروەهاو2019ساڵیبۆنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،بەرهەمهێنان،خشتەیلەوردبينی

.2018تاوەکو2014پێشووتری

تا2019تەمموزیى1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبينيمانئێمە2.1

هەروەهاو.کراوەراپۆرتەئەمهاوپێچیكە(1)خشتەیبەپێى،(2019سێيەمیچارەكی)2019ئەيلولیى30

30تا2017دووەمیكانونیی1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەكاربردنهەناردەكردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبينيمان

.کردپێشکەشدەربارەیڕاپۆرتيشمانو،2019حوزەيرانیی

سەردانیجامدانیئەنفرۆشتنەکان،تۆماریوهەناردەکردنوردبينيکردنیلەپێکهاتبوونڕاپۆرتەئەمبۆئێمەڕێکارەکانی3.1

ىديكەڕێکاریگرتنەبەریهەروەها،نەوتبەرهەمهێنەریکۆمپانياکانیلەزانيارىداواكردنىپێويست،مەيدانی

.پێويست

:ئێمەنوردبينييەکەیئەنجامەکانیخوارەوەئەمانەی4.1

وکردنهەناردەزانيارييەکانیلەبەدينەکردنادروستمانبەيانێکیهيچ-نەوتبەکاربردنیوهەناردەکردنبۆ1.4.1

.2019ئەيلولیى30تا2019تەمموزیى1نێوانماوەیلەنەوتبەکاربردنی

پارەیبڕییکۆونەوتفرۆشتنیزانيارييەکانیلەبەدينەکردنادروستمانبەيانێکیهيچ-نەوتفرۆشتنیبۆ2.4.1

.2019ئەيلولیى30تا2019تەمموزیى1نێوانماوەیلەمانگانەوەرگيراوی

حکۆۆومەتی و هۆۆيچ زانيۆۆارييەکی ديۆۆکە نۆۆاگرێتەوە کە لەاليەن( 1) ئەم ڕاپۆۆۆرتە سۆۆنووردارە بۆۆۆ زانيارييەکۆۆانی نۆۆاو خشۆۆتەی 5.1

لە هەريەکبەرهەمهێنۆۆان لە ، ئۆۆێمە تێبينۆۆی ئەوەمۆۆان کۆۆردووە کەهەرێمۆۆی کوردسۆۆتانەوە ئامۆۆادەکراون يۆۆان بتوکۆۆراونەتەوە

.کێڵگەکان، بابەتن بۆ ڕێکاری تری وردبينی و پشتڕاستکردنەوە، ئەو پرۆسەيەش ئێستا بەردەوامە

بۆبێتانیزپێويستمانبەجێگەيەیئەوتابەکارهێناوە،ديکەمانتەکنيکیو(سامپڵ)نموونەوەرگرتنیتەکنيکی6.1

هەموولەاليەنپێشکەشکراوبەڵگەنامەیبەووەبەستپشتىئێمەوردبينی.(1)خشتەیزانيارييەکانیپشتڕاستکردنەوەی

وەوتنبۆریبەکارخەرینەوت،فرۆشىبازرگانانیپااڵوگەکان،نەوت،بەرهەمهێنەرانی)پەيوەنديدارەکانەوەاليەنە

.ەکانزانيارييتەواويیودروستىبنەمایلەسەر،(کوردستانهەرێمیحکومەتیسروشتييەکانیسامانەوەزارەتی

رسياربەرپ(ديلۆيت)وکوردستانهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبۆئامادەکراوەڕاپۆرتەئەم7.1

بەرامبەرلەڕاپۆرتەدائەمزانيارييەکانىلەهەڵەيەکيانکەموکوڕینادروستيی،هەرخستنەڕووىيانبۆچوونلەنييە

ێمیهەرگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبەرامبەرلەبەرپرسيارە(ديلۆيت)وسێيەم،اليەنێکیهەر

مافیکوردستان،هەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەجگەاليەنێک،هيچوکوردستان،

.بێتمەبەستێکهەربۆنييە،ڕاپۆرتەبەمپشتبەستنی

نێوانلەهەبوودژيەکييەکهەرئەگەربتوکراونەتەوە،ئينگليزيشوعەرەبیزمانەکانیبە(1)خشتەیوڕاپۆرتەئەم8.1

.يەکالکەرەوەيەئينگليزييەکەدەقەجياوازەکان،زمانەبەمێنتەکانيودۆک
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(3تێبينی (و )2تێبينی  (نەوتی خاوى هەناردەکراو بە بۆری، بڕوانە

ڕادەستکردنی نەوتی خاو بۆ پااڵوگەکان بۆ پااڵوتنی وەزارەتی سامانە سروشتييەکان

فرۆشتن بۆ پااڵوگەکان

فرۆشتنى ناوخۆ

کۆی هەناردەکردن و بەکاربردن

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

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

کۆی بەهای نەوتی خاوی فرۆشراو

)5تێبينی (تێکڕای نرخی يەك بەرميل نەوتی فرۆشراو، بڕوانە 

سافی بڕەكە پاش البردنی)گواستراوە لەاليەن كڕيارانەوە ( نەوتى خاو و كۆندێنسەيتی)سافی نەوت 

(لە كاتی گواستنەوەدا( لێچوون)پێكهاتەی ئاو و ئەو بڕەيەی بە فيڕۆ دەچێت بە هۆی بەهەڵمبوون 

كۆی بەهای نەوتی خاو و كۆندێنسەيتی فرۆشراو

)*(تێکڕای نرخی يەك بەرميلی نەوتی فرۆشراو 

.تەن، هاوتای بەرميل كراوە بۆ مەبەستەکانی ئەم ڕاپۆرتە/ نرخی كۆندێنسەيت نرخێنراو بە دۆالرى ئەمريكی)*( 

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

(6تێبينی )گۆڕانکاری لە ڕەسيدی حيساباتی كڕيارەكان، بڕوانە 

(7تێبينی )پارەدانی پێشەکی دوورخايەن، بڕوانە 

(8تێبينی )سوود و ڕسووماتی ديكە پەيوەنديدار بە كڕيارەكانەوە، بڕوانە 

پارەدان بۆ شايستەی دارايی بەرهەمهێنەرانی نەوت لەاليەن يان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان

TEC))پارەدان لە بەرامبەر تاريفی کۆمپانيای وزەی توركی 

بەگوێرەی ڕێككەوتنی ئيمتيازی هێڵی بۆرييەكان(KPC)بڕی پارەی دراو بۆ كۆمپانيای بۆريی كوردستان  

TPCI))و كۆمپانيای نەوتی نێودەوڵەتيی توركی  (TEC)دانەوەی قەرزی هەريەك لە كۆمپانيای وزەی توركی

(9تێبينی (پارەدان بۆ اليەنی سێيەم کە لەاليەن يان لە بری حکومەتی هەرێمی کوردستان دراوه، بڕوانە 

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

( 10تێبينی )و لە ڕێككەوتنەکانی پێدانی مۆڵەتى تايبەت بە بۆری هەناردەکردن، بڕوانە 

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

چاالكییە پەیوەندیدارەكاندا، بڕوانە

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

2019ئەیلولیى 30تا 2019تەمموزی 

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

39,896,860

2,105,543

112,408

255,869

42,370,680

39,953,584

1,974,088,999

49.410

368,277

16,328,609

44.338

1,990,417,608

62,892,731

450,918,900

(6,767,835)

(888,169,759)

(142,627,557)

(174,572,125)

(150,000,080)

(78,982,504)

3,562,302

1,066,671,681

بەرميل

بەرميل

بەرميل

بەرميل

بەرميل

بەرميل

دۆالری ئەمريكی

$/ بەرميل

بەرميل

دۆالری ئەمريكی

$/ بەرميل

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

دۆالری ئەمريكی

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت

1خشتەی ژمارە 

ى
رد

کو
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بۆ زانيارييەکانی هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانی نەوت، لەسەر بنەمای2019ى ئەيلولی 30تا 2019ى تەمموزی 1لە ماوەی نێوان ( 1) هەموو ژمارەکانی خشتەی 

هەروەها بۆری حكومەتی هەرێمی كوردستان بەكاريشدێت بۆ هەناردەكردنی. ئەو تۆمارانەن كە لەاليەن خاوەن بەرژەوەندييەكانەوە پێشكەش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون

.  ئەم نەوتەی لەخۆنەگرتووە( 1)خشتەی . لەو ماوەيەدا(  NOC )نەوتی خاوی كۆمپانيای نەوتی باكوور

.بەرميل لە نەوتی قورسی پاڵێوراو سەرەڕای بەكاربردنی ناوخۆيی لە ماوەی دياريكراودا787,783نەوتی خاوی هەناردەكراو لەڕێی بۆرييەوە لە ناويشيدا بڕی 

کۆی نەوتی خاوی گواستراوە لەاليەن کڕيارانەوە

لە کۆگاکان لە تێرميناڵی نەوتدا( کەمبوونەوە)زيادبوون 

نەوتی خاوی هەناردەکراو بە بۆری

هۆکاری.بەرمیل39,953,584لەبریتییەبۆرییەوەلەڕێیفرۆشراوهەناردەکراویبڕیسافیلەكاتێكدابەرمیل،40,550,180لەبریتییەبۆرییەوەلەڕێیهەناردەكراوگشتیکۆی

لەبریتییەکە2019سێیەمیچارەکیشەحنکردنێکیوئاو،وەكخەوشەكان،البردنیبۆدەگەڕێتەوەفرۆشراوهەناردەکراویبڕیوهەناردەكردنگشتیكۆینێوانجیاوازی

ماوەیەدا،لەمبۆریەبهەناردەکردنفرۆشییەکانیڕاپۆرتینێونەخراوەتەکواڵێتییەبێشەحنەئەم.دانەنراوەبۆبەهایهێشتاکەکواڵێتیبێخەوشدارخاوینەوتیبەرمیلی480,924

.دابنرێتشەحنەکەبۆبەهاکاتێکهەردەکرێتئاشکراداهاتووداماوەیلەبەاڵم

2019تەمموزی  2019ئابی 2019ئەیلولی 2019چارەكی سێیەمی 

بەرميل13,633,335 بەرميل14,640,860 بەرميل11,679,389 بەرميل39,953,584

بەرميل/ دوالر51.637 بەرميل/ دوالر47.079 بەرميل/ دوالر49.730 بەرميل/ دوالر49.410

كۆی ڕەسيدی . دۆالری ئەمريكی تۆماركردووە62,892,731جگە لە بڕی پارەی دراو پێشەكی دوورخايەن، سافی گۆڕانكاريی لە ڕەسيدی حساباتی كڕيار لەم ماوەيەدا زيادەی بڕی 

داواكاری كڕيارەكان كە چاوەڕوانی ڕەزامەنديی وەزارەتی سامانە . دۆالری ئەمريكی4,133,361,566حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ كڕيارەكان لە كۆتايی ماوەكەدا دەكاتە 

.سروشتييەكان دەكەن لەم ڕەسيدەدا شوێنی ناكرێتەوە

ئەم قەرزانە شياوی دانەوەن،. دۆالری ئەمريكی وەك پارەی دراوی پێشەكی دوورخايەن وەرگيراوە بەرامبەر بە كڕينی نەوتی خاو لە داهاتوودا450,918,900لەم ماوەيەدا، بڕی 

ڕياریە ڕەسيدی حساباتی كی لچ بە كاش يان لە ڕێگەی قەرەبوو بەرامبەر بە پارەدانی شياوی ڕادەستكردنی نەوتی خاو، لەبەرئەوە بە شێوەی جياكراوە لە سافی گۆڕانكاري

.ی سەرەوەدا دياريكراوە6ئاماژەپێدراو لە تێبينيی ژمارە 

:دۆالری ئەمريكييە لەمانەی خوارەوە پێكدێت6,767,835سوود و ڕسووماتەكانی ديکەی كڕياران كە بەهاكەی 

؛ ودۆالری ئەمريکی بەرامبەر بە تێچووی گواستنەوە لە كێڵگەوه بۆ هێڵی بۆرييەكان2,644,151( 1

؛ و دۆالری ئەمريکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى ئێستا1,964,898( 2

ودا ڕەزامەندی لەسەر دراوە؛2019دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى پێشتر کە لە کاتی چارەکی سێیەمی 1,463,819( 3

دا ڕەزامەندی لەسەر دراوە؛ و2019دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی بانگەشە جێ نە گیراوه کان لە ماوەی شەحنكردنى پێشتر کە لە کاتی چارەکی سێیەمی 648,011( 4

.دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى ئێستا46,956( 5

:دۆالری ئەمريكييە لەمانەی خوارەوە پێكدێت78,982,504خەرجييە گشتييەکان بۆ اليەنی سێيەم كە بەهاكەی 

دۆالری ئەمريكی بۆ دابينكردنی كارەبا بۆ هەرێمی كوردستان ؛53,371,661( 1

دۆالری ئەمريكی بەرامبەر بەو سووتەمەنييەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە ؛16,672,444( 2

دۆالری ئەمريكی بەرامبەر بە خزمەتەکانی پشتگيريکردنی لۆجستی بۆ وەزارەتی سامانە سروشتييەکان ؛ و5,462,117( 3

.دۆالری ئەمريكی بەرامبەر بە کاروباری ياسايی و وەکالەت بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان3,476,282( 4

.دۆالری ئەمريكی لەاليەن حكومەتی هەرێمی كوردستان وەرگيراوە كە پەيوەندی هەيە بە گرێبەستەکانی هاوبەش3,562,302سەرەڕای داهاتەكانی فرۆشی نەوت، بڕی 

1تێبینییەكانی خشتەی ژمارە 

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

2019ى ئەیلولی 30تا 2019تەمموزی 

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت

1تێبینی 

بەرميل40,550,180

بەرميل(653,320)

بەرميل39,896,860

:سافی ژمارەی بەرميلى هەناردەکراو لەڕێی بۆرييەوە لەگەڵ تێكڕای نرخى يەك بەرميلی نەوتی فرۆشراو لە يەك مانگدا بەم شێوەيەی خوارەوە
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4تێبینی 

5تێبینی 

6تێبینی 

7تێبینی 
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دیلویتعننبذة

الكيانحولالتفاصيلمندالمزيعلىللحصول.بهاخاصةمستقلةقانونيةبشخصيةتتمتعالتياألعضاءشركاتهامنوكلمحدودة،خاصةبريطانيةشركةوهيالمحدودة،توهماتسوتوشديلويتأعضاءمنأكثرأوواحدةعلىللداللة"ديلويت"إسميُستخَدم

www.deloitte.com/about:التاليالعنوانعلىااللكترونيموقعنامراجعةيُرجىاألعضاء،وشركاتهاالمحدودةتوهماتسوتوشديلويتلمجموعةالقانوني

شركاتخمسمنعألربخدماتهاديلويتتقدم.االقتصاديةالمجاالتمنواسعةمجموعةفيوالخاصالعامالقطاعينمنعمالءإلىالصلةذاتوالخدماتالمخاطروإدارةالماليةوالمشورةاإلداريةواالستشاراتوالضرائبالحساباتتدقيقخدماتديلويتتقّدم

أكثرمعالتعاملعلىلتساعدهمالجودةعاليةوخدماتالعالميةوالخبراتالكفاءاتمنمجموعةعمالئهاخدمةفيديلويتتضعوبفضلهادولة،150منأكثرفياألعضاءالشركاتمنمترابطةعالميةشبكةخاللمن"500جلوبالفورتشين"قبلمنمصنفة

ً ألف225نحوديلويتشبكةتضم.عملهمفيالعمالءيواجههاوالتيصعوبةالتحديات وLinkedInوFacebookاالجتماعيالتواصلمواقععبربنااالتصاليرجىالفاعل،ديلويتموظفيتأثيرحولالمعلوماتمنمزيدعلىوللحصولمهنياً موظفا

Twitter.

المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن

ً الماليةللخدماتدبيسلطةفيومسجلة0748.ت.سرقمتجاريسجلوتحملالعالميالماليدبيمركزفيمؤسسةشركةهي(المحدودةالمهنيةللخدماتديلويت)المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنيةللخدماتديلويت األعمال"لتصنيفوفقا

تابعةشركةحدودةالمالمهنيةللخدماتديلويتشركةتمتلك.المحدودةتوهماتسوتوشتيديلولمجموعةالتابعةاألوسطوالشرقالمتحدةالمملكةفياألعضاءالشركاتبينمشتركمشروعهيالمحدودةالمهنيةللخدماتديلويت."المحددةالماليةغيروالمهن

.ت.سرقمتجاريسجلوتحملتديليموريزياأدفينانسافتيكوربورديلويتتدعىالعالميالماليدبيمركزفي٪100بنسبةبالكاملمملوكة ةمرخصهيوالماليةللخدماتدبيسلطةتنظيملتديليموريزياأدفينانسافتيكوربورديلويتوتخضع2220

دبيمركز،الخامسالطابق،1رقمالمبنىهاوس،كرنسيالفتانفييقعالذيالمسجلالرئيسيومكتبهاعملهامكانتديليموريزياأدفينانسافتيكوربورديلويت&المحدودةالمهنيةللخدماتديلويتمنكلتتشارك.منظمةوماليةاستشاريةخدماتتقديمل

+971(0)36373274:فاكس،+971(0)47005064:رقمهاتف.المتحدةالعربيةاإلمارات،دبيالعالمي،المالي

(األوسطالشرق)توشانددیلویت

المستقلةالقانونيةالكياناتخاللمنالمنطقةفي(األوسطالشرق)توشاندديلويتتتواجد.1926العاممنذاألوسطالشرقمنطقةفيتأسستمهنيةخدماتشركةاولوهي"المحدودةتوهماتسوتوشديلويت"فيعضوهي(األوسطالشرق)توشاندديلويت

وعند،(األوسطالشرق)توشاندديلويتأو/والبعضبعضهاإلزام(األوسطالشرق)توشاندبديلويتالصلةذاتوالكياناتالتابعةالشركاتتستطيعال.المعنيةالدولفيبهاالمعمولواللوائحالقوانينبموجبالخدماتوتقديمللعملوالمرخصةلهاالتابعة

.األخرىالتابعةالشركاتمنأيعنالناجماإلغفالأواألفعالعنوليس،عنهاالناشئاإلغفالأوأفعالهاعنفقطمسؤولةوتكون،ومستقلمباشربشكلعمالئهامعتتعاقدالصلةذاتوالكياناتتابعةشركةكلفإن،الخدماتتقديم
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