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2019نیسانیی 30

نەوت وکاروباریئەنجومەنی هەرێمی بۆ 

لە هەرێمی کوردستانگاز 

حکومەتی هەرێمی کوردستان

عێراق-هەرێمی کوردستان

نێوانماوەیلەکوردستان،هەرێمیحکومەتینەوتیداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،بەرهەمهێنان،وردبینیی

2019یەکەمیکانونیى31تا2019یەکەمیتشرینیى1

دانیبۆئەنجامدەستنیشانکراینکوردستانەوەهەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەالیەنئێمە1.1

ساڵەكانیبۆوهەروەها2019ساڵیبۆنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،بەرهەمهێنان،خشتەیلەوردبینی

.2018تاوەکو2014پێشووتری

تا2019یەکەمیتشرینیى1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەکاربردنهەناردەکردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانئێمە2.1

و.کراوەراپۆرتەئەمهاوپێچیكە(1)خشتەیبەپێى،(2019چوارەمیچارەكی)2019یەکەمیکانونیى31

كانونیی1ماوەیلەنەوتداهاتیوبەكاربردنهەناردەكردن،خشتەیبۆتەواوكردوردبینیمانهەروەها

.کردپێشکەشدەربارەیڕاپۆرتیشمانو،2019ئەیلولیی31تا2017دووەمی

نجامدانیئەفرۆشتنەکان،تۆماریوهەناردەکردنوردبینیکردنیلەپێکهاتبوونڕاپۆرتەئەمبۆئێمەڕێکارەکانی3.1

.ویستپێدیكەىڕێکاریگرتنەبەریهەروەهانەوت،کۆمپانیاکانیلەزانیارىداواكردنىپێویست،مەیدانیسەردانی

:ئێمەنوردبینییەکەیئەنجامەکانیخوارەوەئەمانەی4.1

وکردنهەناردەزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانبەیانێکیهیچ-نەوتبەکاربردنیوهەناردەکردنبۆ1.4.1

.2019یەکەمیکانونیى31تا2019یەکەمیتشرینیى1نێوانماوەیلەنەوتبەکاربردنی

پارەیبڕییکۆونەوتفرۆشتنیزانیارییەکانیلەبەدینەکردنادروستمانبەیانێکیهیچ-نەوتفرۆشتنیبۆ2.4.1

.2019یەکەمیکانونیى31تا2019یەکەمیتشرینیى1نێوانماوەیلەمانگانەوەرگیراوی

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

ێمیهەرگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیبەرامبەرلەبەرپرسیارە(دیلۆیت)وسێیەم،الیەنێکیهەر

مافیکوردستان،هەرێمیگازیونەوتكاروبارىبۆهەرێمیئەنجومەنیلەجگەالیەنێک،هیچوکوردستان،

.بێتمەبەستێکهەربۆنییە،ڕاپۆرتەبەمپشتبەستنی

لەنێوانهەبوودژیەکییەکهەرئەگەربتوکراونەتەوە،ئینگلیزیشوعەرەبیزمانەکانیبە(1)خشتەیوڕاپۆرتەئەم8.1

.یەکالکەرەوەیەئینگلیزییەکەدەقەجیاوازەکان،زمانەبەمێنتەکانیودۆک
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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 )پارەدانی پێشەکی دوورخایەن، 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 توركى

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

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

(9تێبینی )چاالكییە پەیوەندیدارەكاندا، بڕوانە 

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

2019ى کانونی یەکەمی 31تا 2019یەکەمی 

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

42,054,326

1,786,068

77,534

297,396

44,215,324

40,210,756

2,102,722,634

52.293

374,930

16,970,278

45.262

2,119,692,912

(691,882,270)

(2,967,942) 

(240,975,290) 

(87,125,846)

(175,166,726)

(100,000,082)

(120,946,401)

700,628,355

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، 2019ى کانونی یەکەمی 31تا 2019ى تشرینی یەکەمی 1لە ماوەی نێوان ( 1) هەموو ژمارەکانی خشتەی 

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

بۆهەناردەكردنی

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

.بەرمیل لە نەوتی قورسی پاڵێوراو سەرەڕای بەكاربردنی ناوخۆیی لە ماوەی دیاریكراودا133,603نەوتی 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

.بەرمیل40,210,756لەبریتییەبۆرییەوەلەڕێیفرۆشراوهەناردەکراویبڕیسافیلەكاتێكدابەرمیل،41,537,090لەبریتییەبۆرییەوەلەڕێیهەناردەكراوگشتیکۆی

کە2019چوارەمیچارەكیشەحنکردنێکیوئاو،وەكخەوشەكان،البردنیبۆدەگەڕێتەوەفرۆشراوهەناردەکراویبڕیوهەناردەكردنگشتیكۆینێوانجیاوازیهۆکاری

کەبۆریبەەکردنهەناردفرۆشییەکانینێونەخراوەتەکواڵێتییەبێشەحنەئەم.دانەنراوەبۆنرخیهێشتاکەکواڵێتیبیخەوشدارخاوینەوتیبەرمیلی1,149,808لەبریتییە

.دابنرێتشەحنەکەبۆبەهاکاتێکهەردەکرێتئاشکراداهاتووداماوەیلەبەاڵمئاشکراکراون،ماوەیەدالەم

2019تشرینی یەکەمی 2019تشرینی دووەمی 2019کانونی یەکەمی 2019چارەكی چوارەمی

بەرمیل12,672,160 بەرمیل14,914,620 بەرمیل12,623,976 بەرمیل40,210,756

بەرمیل/ دوالر49.114 بەرمیل/ دوالر52.146 بەرمیل/ دوالر55.657 بەرمیل/ دوالر52.293

كۆی.تۆماركردووەئەمریكیدۆالری691,882,270بڕیزیادەیماوەیەدالەمكڕیارحساباتیڕەسیدیلەگۆڕانكارییسافیدوورخایەن،پێشەكیدراوپارەیبڕیلەجگە

كەكڕیارەكانداواكاری.ئەمریكیدۆالری3,441,479,296دەكاتەماوەكەداكۆتاییلەكڕیارەكانبەرژەوەندیبۆقەرزوەکكوردستانهەرێمیحكومەتیڕەسیدی

.نەکراوەتەوەشوێنیڕەسیدەدالەمدەكەنسروشتییەكانسامانەوەزارەتیڕەزامەندییچاوەڕوانی

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت2,967,942سوود و ڕسووماتەكانی دیکەی كڕیاران كە بەهاكەی 

دۆالری ئەمریکی بەرامبەر بە تێچووی گواستنەوە لە كێڵگەوه بۆ هێڵی بۆرییەكان ؛ و2,862,002( 1

.دۆالری ئەمریکی وەک قەرەبووی دواکەوتن لە ماوەی شەحنكردنى ئێستا105,940( 2

:دۆالری ئەمریكییە لەمانەی خوارەوە پێكدێت120,946,401خەرجییە گشتییەکان بۆ الیەنی سێیەم كە بەهاكەی 

دۆالری ئەمریكی بۆ تەسویەکردنی قەرز لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە ؛100,000,081( 1

دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بەو سووتەمەنییەی بۆ وەزارەتی كارەبا كڕاوە ؛10,587,183( 2

دۆالری ئەمریكی بۆ دابینکردنی کارەبا بۆ هەرێمی کوردستان ؛ و6,772,151( 3

.دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بە خزمەتەکانی پشتگیریکردنی لۆجستی بۆ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان2,061,283( 4

.دۆالری ئەمریكی لە  پە یوه ندی لە گە ل پروژه ی هێلی بوری گاز1,525,703( 5

ی کانونی 31تا )دۆالری ئەمریکی 318,540,719دۆالری ئەمریکی، بڕی ڕەسیدی 700,628,355لە سافیی ڕەسیدی دراو بە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە دەکاتە 

بە بەاڵم بانکەکانی لوبنان جووڵەی هەموو دراوێکی بیانیان لە سەرجەم بانکەکان.  لە حیسابێکی ڕەسمی بانکیی لە لبنان ماوەتەوە بۆ مەبەستەکانی خەرجیی گشتی( 2019یەکەمی 

.شێوەیەکی گشتی بۆ دەرەوەی ئەو واڵتە سنووردار کردووە 

1تێبینییەكانی خشتەی ژمارە 

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

2019ى کانونی یەکەمی 31تا 2019تشرینی یەکەمی 

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتەكانى نەوت

1تێبینی 

بەرمیل41,537,090

بەرمیل517,236

بەرمیل42,054,326

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

2تێبینی 

3تێبینی 

4تێبینی 

5تێبینی 

6تێبینی 

7تێبینی 

8تێبینی 

9تێبینی 

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

Twitter.

المحدودة(العالميالماليدبيمركز)المهنیةللخدماتدیلویتعن

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

تابعةشركةحدودةالمالمهنیةللخدماتدیلویتشركةتمتلك.المحدودةتوهماتسوتوشتیدیلولمجموعةالتابعةاألوسطوالشرقالمتحدةالمملكةفياألعضاءالشركاتبینمشتركمشروعهيالمحدودةالمهنیةللخدماتدیلویت."المحددةالمالیةغیروالمهن

.ت.سرقمتجاريسجلوتحملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتتدعىالعالميالماليدبيمركزفي٪100بنسبةبالكاملمملوكة ةمرخصهيوالمالیةللخدماتدبيسلطةتنظیملتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویتوتخضع2220

دبيمركز،الخامسالطابق،1رقمالمبنىهاوس،كرنسيالفتانفيیقعالذيالمسجلالرئیسيومكتبهاعملهامكانتدیلیموريزیاأدفینانسافتیكوربوردیلویت&المحدودةالمهنیةللخدماتدیلویتمنكلتتشارك.منظمةومالیةاستشاریةخدماتتقدیمل

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

(األوسطالشرق)توشانددیلویت

المستقلةالقانونیةالكیاناتخاللمنالمنطقةفي(األوسطالشرق)توشانددیلویتتتواجد.1926العاممنذاألوسطالشرقمنطقةفيتأسستمهنیةخدماتشركةاولوهي"المحدودةتوهماتسوتوشدیلویت"فيعضوهي(األوسطالشرق)توشانددیلویت

وعند،(األوسطالشرق)توشانددیلویتأو/والبعضبعضهاإلزام(األوسطالشرق)توشاندبدیلویتالصلةذاتوالكیاناتالتابعةالشركاتتستطیعال.المعنیةالدولفيبهاالمعمولواللوائحالقوانینبموجبالخدماتوتقدیمللعملوالمرخصةلهاالتابعة

.األخرىالتابعةالشركاتمنأيعنالناجماإلغفالأواألفعالعنولیس،عنهاالناشئاإلغفالأوأفعالهاعنفقطمسؤولةوتكون،ومستقلمباشربشكلعمالئهامعتتعاقدالصلةذاتوالكیاناتتابعةشركةكلفإن،الخدماتتقدیم
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