راپۆرتی دارایی سااڵنە ٣١٠٢ -

وێنەکانی سەر بەرگ (لە الی چەپ بەشی سەرەوە بە ئاراستەی میلی کاتژمێر)



هێڵی بۆری نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تەق تەقەوە بۆ فیشخابوور.



لێچوونی نەوت لە بەردەکانی خۆرهەاڵتی هەرێمی کوردستان.



سەکۆی هەڵکەندنی نەوت لە سەرسەنگ.



سەرۆک وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی و د .ئاشتی هەورامی و بیژەن موسەڤەر رەحمانی لە کۆمپانیای (دی ئێن ئۆ) لە کاتی
ئیمزاکردنی رێکەوتنێکی گرنگی فرۆشتنی غازدا لە ئەیلولی .٣١٠٢



سەکۆی هەڵکەندنی نەوت لە ئەتروش.



وێنەیەکی خەیاڵیی مناڵێکی قوتابی کورد کە لە  ٣١١٢دا کێشراوە.

پەیامێک لە وەزیرەوە

"نەوت و غاز بونەتە
سەرچاوەیەکی سەرەکی هێزی
کۆمەاڵیەتی و ئابووری و
سیاسی داهاتوومان".

بەخێر بێن بۆ راپۆرتی دارایی سااڵنەی وورد و پڕ زانیاری وەزارەتی سامانە
سروشتیەکان.
ئەم راپۆرتە رێبەرێکی گشتگیر بۆ چاالکیە داراییەکانی ساڵی  ٧٠٧٢ی وەزارەتی
سامانە سروشتیەکان دەستەبەر دەکات .ژمارەکانی داهاتەکانی بەرهەمی نەوتی خاو
و فرۆشتنی ناوخۆی نەوتی خاو و فرۆشتنی بەرهەمە پاڵێوراوەکان و موڵکانەکان و
ئەو شیرینیانەی کە لە کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان وەرگیراون بە پێی
گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەشی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەخۆ دەگرێت.
بە دوورودرێژی خەرجیەکانی بەکارخستنی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەخۆ
دەگرێت لەوانەش دابینکردنی پارە بۆ ژمارەیەکی بەرچاو لەو پرۆژانەی کە لەالیەن
حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەر یەکە لە پارێزگاکانی هەرێمەوە جێبەجێکراون.
هەروەها باس لەکڕینی دیزڵ و نەوت و بەنزین دەکات بۆ بەکارهێنان لە
ویستگەکانی کارەبای هەرێم و لە کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازیە ناوخۆییەکان و
هەروەها بۆ بەکارهێنان لەناو مااڵندا.
لەبەر ئەوەی بۆ یەکەمجارە باڵو دەکرێتەوە ،راپۆرتی  ٧٠٧٢خشتەی گشتگیری
دەستکەوتەکان و خەرجیەکانی شەش ساڵی پێشووتریش لەخۆ دەگرێت ،بەاڵم لە
پێناو ئەوەی وێنەیەکی تەواوەتی ببەخشێت ،وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەم
زووانە راپۆرتی دارایی سااڵنەی جیا بۆ هەر ساڵێک لە  ٧٠٠١تا  ٧٠٧٧باڵو
دەکاتەوە.
حەوت ساڵ لەمەوبەر هەرێمی کوردستان یاسای گرنگی نەوت و غازی تێپەڕاند کە
تەواو هاوتا بوو لە گەڵ دەستووری فیدراڵی هەمیشەیی ساڵی  ٧٠٠٢ی عێراقدا.
لەو کاتەوە ،وەزارەتی سامانە سروشتیەکان سەرۆکایەتیی گەشەی ناوازەی
پیشەسازی نەوت و غازی لە هەرێمدا کردووە کە بووەتە مایەی بەرهەمهێنانی
ملیارەها دۆالر کە سوودی گەیاندووە بە هەموو هاواڵتیەکی هەرێمی کوردستان و
هاواڵتیانی بەشەکانی تری عێراق.

هەر وەک لە زانیاریەکانی ناو ئەم راپۆرتە و راپۆرتە سااڵنەکانی داهاتووشدا
بۆتان ئاشکرا دەبێت ،کارەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان رۆڵێکی سەرەکی
دەبینن لە بەهێزکردنی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی و ئابووری خەڵکی هەرێمی
کوردستان ،و توانای بەخشیوە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی
بەشێوەیەکی بەرچاو هاوکاری پارێزگا دراوسێکانی بکات لە باکووری عێراق و
یارمەتی خەزێنەی حکومەتی فیدراڵیش بدات لە بەغدا.
ئەو داهاتانەی کە تاکو ئێستا دانراون ،لە نێو سنووری  ٪٧١ی مافی هەرێمدان بۆ
پااڵوتنی نەوتی خاو و بەکاربردنی ناوخۆیی .ئەم داهاتانە بەکار هێنراون بۆ دانی
پارەی دابینکردنی کارەبا ،نەخۆشخانەی نوێ ،یەکەکانی دابینکردنی ئاوی پاک،
خانووبەرە بۆ قوربانیانی ئەنفال و زیادکردنی موچەی خێزانی شەهیدان و
کەسوکاری ئەنفالکراوان  ،دروستکردنی قوتابخانە و زانکۆ و رێگاوبان ،و بۆ
مەبەستی یارمەتیدانی هەمەچەشنکردنی بناغەی ئابووری لەرێی کشتوکاڵ و
گەشتوگوزارەوە.
بەهۆی خراپ بەکارهێنانی داهاتەکانی نەوت و غازەوە لەالیەن رژێمە یەک لە دوای
یەکەکانی بەغداوە ،نەوت هەتا ئەم دواییانە نەگبەتی بووە بۆ خەڵکی هەرێمی
کوردستان.
سوپاس بۆ سیاسەتە پێشکەوتنخوازەکانی ووزە کە لەالیەن هەرێمی کوردستانەوە لە
٧٠٠١ەوە پەیڕەوی دەکرێن ،نەوت و غاز بووەنەتە سەرچاوەیەکی سەرەکی هێزی
کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسیمان.
یەدەگی سەرچاوە سروشتیەکانی کوردستان هۆکاری گرنگن بۆ ئامانجی خۆ
بەڕێوەبردنی ئابووریمان لە عێراقێکی فیدراڵدا.
سیاسەتەکانمان بەردەوام دڵنیایی دەکەنەوە کە بەڕێوەبردنی داهاتەکانی هەرێم و
سەربەخۆیی ئابووری بە پتەوی لە ناوخۆوە دادەمەزرێن و بەڕێوە دەبرێن ،هەر وەک
لە دەستووری فیدراڵدا هاتووە.

د .ئاشتی هەورامی
وەزیری سامانە سروشتیەکان
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پوختەی داهاتەکانی پرۆسەکانی نەوت و غاز

پوختەی داهاتەکان ٧٠٠٢ – ٧٠٠٢
داهاتی بەکارخستن

$9,485,934,667

دابەشبوونی داهاتی بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز
$4,900,053,537

فرۆشی نەوتی خاو و بەرهەمەکان

$3,845,893,693

شیرینیەکانی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

$739,987,437

هی تر

$228,397,194

داهاتی بەدەر لە بەکارخستن

$9,714,331,861

سەرجەمی داهات
پوختەی تێچوەکان ٧٠٠٢ – ٧٠٠٢
تێچووەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان

$2,940,527,260

دابەشبوونی تێچوەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان
$1,453,415,241
)لەوانەش  ٢٤٧ملیۆن دۆالر بۆ پارەی هەناردە لە بەغداوە( $899,401,998

پااڵوتن و پشتگیری لۆجستیکی
پارەی دراو بە کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

$221,824,369

ئاساییش (هێزی پاراستنی کێڵگە نەوتیەکان و دامەزراوە نەوتیەکان)

$198,451,234

هی تر

$167,434,418

خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان

دابینکردنی پارە بۆ پرۆژەکان

$5,853,582,960

دابەشبوونی دابینکردنی پارە بۆ پرۆژەکان
997,086,778

کڕینی بەرهەمەکان (سووتەمەنی) – راستەوخۆ پارەی دراوە لەالیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە

1,100,000,000

پارەی دابینکراو بۆ وەزارەتی دارایی (سووتەمەنی)

1,096,123,973

پارەی دابینکراو بۆ وەزارەتی دارایی (هی تر)

1,381,316,351

پارەی دابینکراو بۆ وەزارەتەکانی تری حکومەتی هەرێمی کوردستان

297,678,145

بڕە پارە کە راستەوخۆ تەرخانکراوە بۆ پرۆژەکان لە سلێمانی

357,846,930

بڕە پارە کە راستەوخۆ تەرخانکراوە بۆ پرۆژەکان لە گەرمیان

237,131,206

بڕە پارە کە راستەوخۆ تەرخانکراوە بۆ پرۆژەکان لە هەولێر

386,399,576

بڕە پارە کە راستەوخۆ تەرخانکراوە بۆ پرۆژەکان لە دهۆک

$8,794,110,220

سەرجەمی تێچوەکان

$920,221,641

بااڵنسی نەخت (نەقد) لە کۆتایی ٧٠٠٢
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بااڵنسی حسابی سەرەتا ٧٠٠٢

ساڵ

بااڵنسی سەرەتای ساڵ بە دۆالر

بااڵنسی کۆتایی ساڵ بە دۆالر

قازانج/زەرەر بە دۆالر

سەرجەمی تێچوون بە دۆالر

سەرجەمی داهات بە دۆالر

$0

$29,630,331

$29,630,331

$6,382

$29,636,714

2007

$29,630,331

$774,206,883

$744,576,552

$238,652,705

$983,229,257

2008

$774,206,883

$642,086,254

-$132,120,629

$480,333,541

$348,212,912

2009

$642,086,254

$1,058,967,859

$416,881,605

$490,130,460

$907,012,064

2010

$1,058,967,859

$1,930,800,168

$871,832,309

$1,332,780,940

$2,204,613,249

2011

$1,930,800,168

$2,120,116,469

$189,316,301

$2,163,894,500

$2,353,210,801

2012

$2,120,116,469

$920,221,641

-$1,199,894,828

$4,088,311,691

$2,888,416,863

2013

$920,221,641

$8,794,110,220

$9,714,331,861

بااڵنسی سەرەتا و کۆتایی ساڵ ٧٠٠٢ - ٧٠٠٢
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دەرخستەی قازانج و زەرەری بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز ٣١٠٢

کۆی تێچوونەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان

$872,038,842

)(-13.4% on 2012

کۆی داهاتەکانی بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز

$2,830,009,352

)(+21.2% on 2012

کۆی قازانج و زەرەری بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز

$1,957,970,509
(+47.3% on 2012

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

داهاتی بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز
بڕ بە دۆالر

2013 Financial Overview

چەشنی الوەکی

چەشن

4,067,969

بەشی حکومەت لە فرۆشی نەوتی بلۆکی بەردە رەش

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

9,560,944

بەشی حکومەت لە نەوتی کێڵگەکانی تر

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

6,149,574

بەشی حکومەت لە فرۆشی نەوتی بلۆکی شێخان

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

275,775,680

بەشی حکومەت لە فرۆشی نەوتی بلۆکی تەق تەق

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

469,370,468

بەشی حکومەت لە فرۆشی نەوتی بلۆکی تاوکێ

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

نیشتەنیەکان

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

نەوتی تاقیکردنەوە

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

52,584
14,152,500
779,129,719

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

کۆی الوەکی

145,015,815

بەنزین

فرۆشتنی بەرهەمەکان

103,446,556

دیزڵ

فرۆشتنی بەرهەمەکان

439,989,019

نەوتی ڕەش

فرۆشتنی بەرهەمەکان

44,087,768

کیرۆسین (نەوت)

فرۆشتنی بەرهەمەکان

12,313,221

غاز (ئێل پی جی)

فرۆشتنی بەرهەمەکان

145,406,393

تێکەڵ

فرۆشتنی بەرهەمەکان

339,193,767

نەفتا

فرۆشتنی بەرهەمەکان

1,229,452,540

کۆی الوەکی

8,000,000
735,639,794
743,639,794

رێکەوتنی فرۆشتنی غاز لەگەڵ دی ئێن ئۆ (کرێی تاریفەی پیشینەی دروستکردنی هێڵی بۆری)

پاداشتە وەرگیراوەکان لەالیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

داهات لە پاداشتی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

پاداشتە وەرگیراوەکان لەالیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

پاداشتە وەرگیراوەکان لەالیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

کۆی الوەکی

14,434,400
14,434,400

فرۆشتنی بەرهەمەکان

قەرەبووی خزمەتگوزاریەکانی هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

هێزی پاراستنی کێلگەی نەوت

هێزی پاراستنی کێلگەی نەوت

کۆی الوەکی

14,475,352

سزا داراییەکان

داهاتی تر

48,877,547

باجی سەر تانکەرەکان

داهاتی تر

63,352,899

داهاتی تر

کۆی الوەکی

کۆی داهاتی بەکارخستن

2,830,009,352

داهاتی بەدەر لە بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز
بڕ بە دۆالر
4,053,736
50,000,000
587,847
3,513,429
252,500

چەشنی الوەکی
سوود

چەشن
سوودی بانک

بۆ پرۆژە تایبەتیەکانی گەرمیان

لیژنەی گەشەپێدانی گەرمیان

فرۆشتنی پشک و بەشەکان

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

گێڕانەوەی پارەی بە زیادە وەرگیراو

داهاتی تر

فرۆشتنی کەلوپەلی نەوت و غاز

داهاتی تر

58,407,512

کۆی داهاتی بەدەر لە بەکارخستن

2,888,416,863

کۆی سەرجەمی داهات

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

دابەشبوونی داهاتی ٣١٠٢

فرۆشی
بەرهەمەکان
$1,229,452,540

پاداشتە

$1,200,000,000

بەدەستهاتووکان

فرۆشی ناوخۆیی

لەالیەن وەزارەتی

نەوتی خاو

سامانە سروشتیەکان

$1,000,000,000

$779,129,719

$743,639,794
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$1,400,000,000

$800,000,000
$600,000,000

کۆی داهاتی بەدەر
لە بەکارخستن

هێزی پاراستنی
دامەزراوە

داهاتی تر

نەوتیەکان

$58,407,512

$400,000,000

$14,434,400

$200,000,000

$63,352,899

$0
TOTAL NONOPERATING
REVENUE

OTHER INCOME

OPF

BONUSES
RECEIVED BY
MNR

LOCAL SALES OF
CRUDE OIL

دابەشبوونی فرۆشی بەرهەمەکانی لە )٣١٠٢بە ملیۆن(

دابەشبوونی فرۆشی ناوخۆیی نەوتی خاو )بە ملیۆن (لە ٣١٠٢
لەوانەش هەناردە لە رێی تانکەر و هێلی بۆریەوە بۆ ئاڵوگؤڕ
$469.4

تاوکێ

SELLING OF
PRODUCTS

نەوتی رەش

$500.0

$440.0

$450.0

نەفتا

$400.0

$450.0
$400.0

$250.0

$250.0

بەردە رەش

شێخان

کێڵگەی تر

$100.0
$50.0
$0.0

غازی ئێڵ پی جی

$150.0

نەوتی سپی

$14.2

$200.0

$103.4

$145.4$145.0

$350.0

$200.0
$150.0
$100.0

$44.1
$12.3

دیزڵ

نەوتی تاقیکردنەوە /نیشتەنیەکان

$275.8

$300.0

$300.0
بەنزین

تەق تەق

$350.0

تێکەڵ

$4.1

$6.1

$9.6

$339.2

$500.0

$50.0
$0.0

کۆی سەرجەمی داهات لە ٣١٠٢
بااڵنسی گوازراوە پاش داهات

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پوختەی بەکاربردنی ناوخۆیی نەوت لە  ٣١١٢بۆ  – ٣١٠٢بەشی یەکەم
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بەراوردکاری لە نێوان بەکاربردنی ناوخۆیی نەوت لە عێراق بەرامبەر بەکاربردنی نەوت لە هەرێمی کوردستان
(بەدەر لە قەرەبووی بەڵێندەر)
جیاوازی نێوان بەکاربراو و مافی شایستە
(بەرمیل لەهاوتای نەوت)

مافی شایستەی  ٪٠١ی هەرێم
(بەرمیل لەهاوتای نەوت)

کۆی بەکاربراو لە هەرێم بە دابینکراوەوە لەالیەن
وەزارەتی نەوتەوە (بەرمیل لەهاوتای نەوت)

کۆی بەکاربراو لە عێراق بە هەرێمەوە
(بەرمیل لەهاوتای نەوت)

ساڵ

-8,860,363
-16,953,452
-31,712,180
-41,743,486
-59,705,262
-71,060,088
-85,188,631
-94,523,947
-103,941,126
-98,343,442

23,790,197
47,550,648
73,504,379
94,662,455
127,764,982
160,426,524
199,023,991
241,743,083
286,563,035
337,784,636

14,929,834
30,597,196
41,792,199
52,918,968
68,059,720
89,366,436
113,835,360
147,219,136
182,621,909
239,441,195

139,942,334
279,709,696
432,378,699
556,837,968
751,558,720
943,685,436
1,170,729,360
1,422,018,136
1,685,664,909
1,986,968,449

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

کورتهێنانی کەڵەکەبووی بەکاربردنی نەوت ٣١٠٢ - ٣١١٢
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پوختەی بەکاربردنی ناوخۆیی نەوت لە  ٣١١٢بۆ  – ٣١٠٢بەشی دووەم
بەراوردکاری لە نێوان بەکاربردنی ناوخۆیی نەوت لە عێراق بەرامبەر بەکاربردنی نەوت لە هەرێمی کوردستان
(لەگەڵ قەرەبووی بەڵێندەر)
جیاوازی نێوان بەکاربراو و مافی شایستە
(بەرمیل لە هاوتای نەوت)

مافی شایستەی  ٪٠١ی هەرێم
(بەرمیل لە هاوتای نەوت)

کۆی بەکاربردن لە هەرێم بە دابینکراو لەالیەن
وەزارەتی نەوتەوە لەگەڵ قەرەبووی بەڵێندەر
(بەرمیل لە هاوتای نەوت)

کۆی بەکاربراو لە عێراق بە هەرێمەوە
(بەرمیل لە هاوتای نەوت)

ساڵ

-8,860,363
-16,953,452
-31,712,180
-40,908,198
-57,546,569
-65,711,253
-71,344,780
-73,644,851
-66,568,862
-39,980,301

23,790,197
47,550,648
73,504,379
94,833,538
128,207,124
161,522,069
201,859,479
246,019,524
294,217,594
349,738,533

14,929,834
30,597,196
41,792,199
53,925,340
70,660,556
95,810,816
130,514,699
172,374,673
227,648,732
309,758,231

139,942,334
279,709,696
432,378,699
557,844,340
754,159,556
950,129,816
1,187,408,699
1,447,173,673
1,730,691,732
2,057,285,486

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

کورتهێنانی کەڵەکەبووی بەکاربردنی نەوت ٣١٠٢ - ٣١١٢
مافی شایستەی ٪٠١

10,000,000
0
-10,000,000
-20,000,000
-30,000,000

کورتهێنان

-40,000,000
-50,000,000
-60,000,000
-70,000,000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-80,000,000
2004

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

2013 Financial Overview

تێچوەکانی بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز و خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان
تێچوونەکانی بەکارخستن
چەشنی فەرعی

بڕ بە دۆالر
25,000,000
25,000,000

قەرەبووی کۆتاییهێنانی گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش لە قەرەداغ

672,594

پێشەکی نەخت

کۆی الوەکی

1,250,050
1,250,050

پێدانی تر بە کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

پێدانی تر بە کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

کۆی الوەکی

672,594

چەشن

دانا غاز
دانا غاز

دانەوەی پێشوەخت لەبری ئێکسۆن مۆبیل

قەرەبووکردنەوەی زەوی

قەرەبووکردنەوەی زەوی

کۆی الوەکی

11,000,010

بەڵێندەری فەرعی ئاسایش

هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

68,410,000

موچەی هێزەکانی پاراستنی کێڵگەی نەوت و دامەزراوە نەوتیەکان

هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

کەلوپەلی هێزی پاراستنی نەوت

هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

4,942,000
84,352,010

هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

کۆی الوەکی

205,907,144

کرێی چارەسەرکردن لە بازیان

تێچوونەکانی پااڵوتن

351,637,166

کرێی چارەسەرکردن لە کەلەک

تێچوونەکانی پااڵوتن

557,544,310

کۆی الوەکی

11,272,785
47,089,867
58,362,652

تێچوونەکانی پااڵوتن
بەکرێ گرتنی گەنجینەی سووتەمەنی

پشتگیری لۆجیستیکی

تێچوونەکانی گواستنەوەی بەرهەم

پشتگیری لۆجیستیکی

پشتگیری لۆجیستیکی

کۆی الوەکی

کۆی تێچوونەکانی بەکارخستن

727,181,616

خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان
بڕ بە دۆالر

چەشنی فەرعی

چەشن

کرێی بانک

کرێی بانکەکان

19,314,745

راستکردنەوەی نرخی دراوەکان ٣١٠٢ – ٣١١١

کرێی بانکەکان

22,300,373

کرێی راوێژکارە یاسایی و تەکنیکیەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

93,900,000

دروستکردنی بینای نوێی بارەگای وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

2,058,139

کۆی خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان

137,573,257

تێچوەکان بۆ یەکجار
چەشنی فەرعی
6,912,894
371,076

پارەی بەدەستهێنانی زەوی شاری نەوت
کڕینی تاقیگەی گەڕۆک

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار
وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

کۆی تێچوونەکان بۆ یەکجار

7,283,970

872,038,842

چەشن

(لەگەڵ تێچوونەکان بۆ یەکجار)

کۆی تچوونەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢
دابەشبوونی تێچوونەکانی بەکارخستن ) لەگەڵ خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان و تێچوونە یەکجارییەکان (بۆ ٣١٠٢
$557,544,310

$600,000,000

تێچوەکانی پااڵوتن

تێچوەکان بۆ یەکجار

خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان
دانا غاز

قەرەبووکردنەوەی زەوی

پێدانی تر بە کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

پشتگیری لۆجیستی

$137,573,257

هێزی بەڕێوەبردنی دامەزراوەکانی نەوت
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$84,352,010
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$58,362,652
$25,000,000

$7,283,970

$672,594

$1,250,050

$0
ONE-OFF COSTS

OVERHEADS

DANA GAS

OTHER
LAND
PAYMENTS TO COMPENSATION
IOCS

دابەشبوونی تێچوونەکانی هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت
)بە ملیۆن (بۆ ٣١٠٢

LOGISTICAL
SUPPORT

OPF

دابەشبوونی تێچوەکانی پااڵوتن )بە ملیۆن (بۆ ٣١٠٢
$400.0
$80.0

$68.4

REFINING COSTS

$351.6
$350.0

$70.0
$300.0

$60.0
$50.0

$250.0
$205.9

$40.0

$200.0

$30.0

$150.0

$20.0

$100.0

$11.0
$10.0

$4.9

$50.0

$0.0
SUBCONTRACTED OPF EQUIPMENT
SECURITY
کەلوپەلی هێزی پاراستنی
ئاسایییشی
دامەزراوە نەوتیەکان
سپێردراو بە
بەڵێندەری
الوەکی

$0.0

OPF SALARIES
موچەی هێزی پاراستنی
دامەزراوە نەوتیەکان

BAZIAN PROCESSING FEE
کرێی چارەسەرکردن لە بازیان

KALAK PROCESSING FEE
کرێی چارەسەرکردن لە کەلەک

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢
دابەشبوونی تێچوەکانی بەکارخستن ) لەگەڵ خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان و تێچوەکان بۆ یەکجار بۆ ٣١٠٢
$557,544,310

خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان

تێچوەکان بۆ یەکجار

قەرەبووکردنەوەی زەوی

دانا غاز

پێدانی تر بە کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

پشتگیری لۆجیستی

$137,573,257

$500,000,000

$400,000,000

هێزی پاراستنی دامەزراوە نەوتیەکان
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تێچوەکانی پااڵوتن
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دابەشبوونی خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان )بە ملیۆن (بۆ ٣١٠٢
$93.9

دروستکردنی بینای نوێی
وەزارەتی سامانە
سروشتیەکان

راستکردنەوەی نرخی دراو

سروشتیەکان

کرێی راوێژکارە یاسایی و

تەکنیکیەکانی وەزارەتی سامانە

کرێی بانک

$22.3

$19.3

$2.1

LOGISTICAL
SUPPORT

OPF

REFINING COSTS

دابەشبوونی پشتگیری لۆجیستی )بە ملیۆن (بۆ ٣١٠٢
$100.0

$47.1

$90.0

$45.0

$80.0

$40.0

$70.0

$35.0
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NEW MNR
MNR LEGAL AND
OFFICE
TECHNICAL
CONSTRUCTION
ADVISORS

$0.0
FUEL STORAGE RENTAL
بەکرێگرتنی ئەمباری
سووتەمەنی

کۆی تێچوونەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان

872,038,842 USD
بااڵنسی گوازراوە پاش تێچوەکان

$50.0

PRODUCT
TRANSPORTATION COSTS
تێچوەکانی گواستنەوەی
بەرهەمەکان
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سەرجەمی دەرخستەی قازانج و زەرەر بۆ ٣١٠٢

کۆی سەرجەمی تێچوەکان

کۆی سەرجەمی داهاتەکان

سەرجەمی قازانج و زەرەر

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پارە تەرخانکراوەکان بۆ پرۆژەکانی ٣١٠٢
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دابینکردنی پارە بۆ وەزارەتەکانی تری حکومەتی هەرێمی کوردستان
بڕ بە دۆالر

چەشنی فەرعی

چەشن

1,000,000

کرێی راوێژکاریی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون

ئەنجومەنی وەزیران

5,000,000

پارە بۆ دانی قەرز (رێکخراوی ئایندەی گەش) بۆ پێدانی قەرزی بچووک

ئەنجومەنی وەزیران

7,000,000

گەشەپێدانی توزخورماتوو

ئەنجومەنی وەزیران

دابینکردنی پارە بۆ پرۆژە کشتوکاڵیەکان

وەزارەتی کشتوکاڵ

60,000,000

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن

2,000,000

رێگەی رۆڤیا  -هەولێر

3,687,973

سیستمی ئاو بۆ قوتابخانەکان

وەزارەتی پەروەردە

10,000,000

کورسی/مێز بۆ قوتابخانەکان

وەزارەتی پەروەردە

1,400,000

پەیمانگای راهێنانی مامۆستایا

وەزارەتی پەروەردە

نۆژەنکردنەوەی تۆڕی کارەبا

وەزارەتی پەروەردە

30,000,000
1,100,000,000
16,949,043
270,833,333

دانەوەی تێچوونەکانی سووتەمەنی (لەگەڵ دیزڵی دابینکراو بۆ کەرکوک)

وەزارەتی دارایی

قەرەبوو بۆ قوربانیانی شەڕی ناوخۆی سااڵنی  ٠٩٩١کان

وەزارەتی دارایی

ئاسانکاری سیولە (پشتگیریکردنی بانکەکان)

وەزارەتی دارایی

چارەسەرکردنی نەخۆشانی تاالسیما و نەشتەرگەری مێشک

وەزارەتی تەندروستی

دابینکردنی ئەمبواڵنس

وەزارەتی تەندروستی

10,000,000

نۆژەنکردنەوەی نەخۆشخانەکان

وەزارەتی تەندروستی

10,000,000

تەجهیزاتی گەنجینەی پزیشکیی

وەزارەتی تەندروستی

1,008,160

راهێنان بۆ پەرستیاران

وەزارەتی تەندروستی

9,200,000

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی تەندروستی)

وەزارەتی تەندروستی

20,000,000
5,904,005

30,000,000

زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

63,805,190

زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

44,324,416

زانکۆی سلێمانی

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

دابینکردنی پارە بۆ پرۆژەکانی خوێندنی دکتۆرا

وەزارەتی خوێندنی بااڵ
وەزارەتی خوێندنی بااڵ

6,000,000
20,000,000

زانکۆی سەالحەدین

35,323,802

رێگەی باشماخ لە پێنجوێن

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن

35,000,000

رێگەی خان رۆستەم لە سەنگاو

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن
وەزارەتی ناوخۆ

2,500,000

ئاساییشی سنووری کەرکوک

1,318,753

راوێژکاریی ئی ئای ئەی (واتە هەڵسەنگاندنی کاریگەریی لەسەر ژینگە)

وەزارەتی ناوخۆ

2,042,275

ئاساییشی چاالکیە مەدەنیەکان

وەزارەتی ناوخۆ

47,277,747

دابینکردنی بزوێنەری ئاگرکوژاندنەوە

وەزارەتی ناوخۆ

18,082,422

دروستکردنی بنکەکانی ئاگر کوژاندنەوە

وەزارەتی ناوخۆ

13,600,000

دابینکردنی کۆپتەر بۆ مەبەستەکانی وەزارەتی ناوخۆ

وەزارەتی ناوخۆ

پشتیوانی بەڕێوبەرایەتیەکانی بەرنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان

وەزارەتی ناوخۆ

ئاوارەکانی سووریا و پرۆژەی تری پەیوەندیدار بە ئاساییشەوە

وەزارەتی ناوخۆ

بەڕێوبەرایەتی ئاساییشی چاالکیە مەدەنیەکان

وەزارەتی ناوخۆ

2,000,000
10,000,000
9,275,342
600,000
17,262,405

دابینکردنی ئۆتۆمبیل

وەزارەتی داد

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی داد)

وەزارەتی داد

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢
2,685,000

کامپینی بێ کاریی گەنجان

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی

4,130,456

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی)

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی

42,652,649

پرۆژەی نیشتەجێکردن بۆ قوربانیانی شەهیدان و ئەنفالکراوان

وەزارەتی شەهیدان و کاروباری ئەنفال

91,666,667

پشتگیری و زیادکردنی موچە بۆ خێزانی شەهیدان و کەسوکاری ئەنفالکراوان

وەزارەتی شەهیدان و کاروباری ئەنفال

29,192,540

پرۆژەی ئاوی ئیفراز

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

دابینکردنی پارە بۆ نۆژەنکردنەوەی شوێنە گەشتیاریەکان

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

دابینکردنی پارە بۆ بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئاو و ئیدارەی گەرمیان

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

قەرەبووکردنەوەی بەدەستهێنانی زەوی

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

5,000,000
7,569,386
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35,000,000

خەرجیەکانی وەزارەتی پێشمەرگە

5,000,000

وەزارەتی پێشمەرگە

کۆی دراو بە وەزارەتەکانی تر

2,145,291,564

دابینکردنی پارە بۆ پرۆژەکانی پارێزگاکان
چەشنی فەرعی

بڕ بە دۆالر

چەشن

10,000,000

پرۆژەی جیاجیای بچووک لە دهۆک

پارێزگای دهۆک

12,264,978

پرۆژەی ئاوی دهۆک

پارێزگای دهۆک

80,000,000

فڕۆکەخانەی دهۆک

پارێزگای دهۆک

40,000,000

گەشەپێدانی شنگال

پارێزگای دهۆک

142,264,978

پارێزگای دهۆک

کۆی الوەکی

50,000,000

نووسینگەی سەرۆکایەتی

پارێزگای هەولێر

16,929,686

پرۆژەی جیا جیای بچووک لە هەولێر

پارێزگای هەولێر

66,929,686

کۆی الوەکی

127,846,930
50,000,000
177,846,930

پارێزگای هەولێر
پرۆژە تایبەتیەکانی گەرمیان قۆناغی ٣

ئیدارەی گەرمیان

پرۆژە تایبەتیەکانی گەرمیان قۆناغی ٣

ئیدارەی گەرمیان

ئیدارەی گەرمیان

کۆی الوەکی

47,052,145

پرۆژەی جیا جیا لە سلێمانی

پارێزگای سلێمانی

50,000,000

گەشەپێدانی هەڵەبجە

پارێزگای سلێمانی

97,052,145

پارێزگای سلێمانی

کۆی الوەکی

کۆی خەرجکراو بۆ پرۆژەکانی پارێزگاکان

484,093,739

کڕینی بەرهەمەکان بۆ بەکاربردنی ناوخۆ
بڕ بە دۆالر

چەشنی فەرعی

چەشنی

164,966,993

کیرۆسین (نەوت)

کڕینی بەرهەمەکان

208,636,829

دیزڵ

کڕینی بەرهەمەکان

125,833,333

دیزڵ (بۆ ویستگەکانی کارەبا)

کڕینی بەرهەمەکان

بەنزین

کڕینی بەرهەمەکان

87,450,391
586,887,546

3,216,272,849

کۆی خەرجکراو بۆ بەرهەمەکان

کۆی پارە تەرخانکراوەکان بۆ پرۆژەکان

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢
دابەشبوونی داهاتی خەرجکراو بۆ پرۆژەکان ٣١٠٢
2,500,000,000
2,145,291,564

1,500,000,000
ووردەکاری لە

ووردەکاری لە

الپەڕەی داهاتووە

الپەڕەی داهاتووە

بڕ بە دۆالر

2013 Financial Overview

2,000,000,000

1,000,000,000

586,887,546
484,093,739

500,000,000

0
GOVERNORATE PROJECTS

BUYING OF PRODUCTS

پرۆژەکانی پارێزگاکان

PAYMENTS TO OTHER MINISTRIES
پارەی دراو بە

کڕینی بەرهەمەکانی

وەزارەتەکانی تر

دابەشبوونی دابینکردنی پارە بۆ وەزارەتەکانی تری حکومەتی هەرێم )بە ملیۆن (بۆ ٣١٠٢
$1,600.0
$1,387.8

$1,400.0

وەزارەتی دارایی

$1,200.0
$1,000.0

هی تر

وەزارەتی تەندروستی

وەزارەتی کشتوکاڵ

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

وەزارەتی ناوخۆ

وەزارەتی شەهیدان و کاروباری ئەنفال

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

$89.8

$56.1

$60.0

$70.3

$76.8

$106.1

$134.3

$800.0

$164.1

$600.0
$400.0
$200.0
$0.0

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

دابەشبوونی کڕینی بەرهەمەکان )بە ملیۆن (بۆ ٣١٠٢
$250.0
$208.6
$200.0
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$165.0
$150.0
$125.8

$100.0

$87.5

$50.0

$0.0
BENZENE
بەنزین

DIESEL (FOR POWER
)PLANTS

DIESEL

KEROSENE

دیزڵ

نەوتی سپی

دیزڵ )بۆ ویستگەکانی کارەبا(

دابەشبوونی داهاتی خەرجکراو بۆ پارێزگاکان )بە ملیۆن (بۆ ٣١٠٢
$200.0
$177.8

$180.0
$160.0

$142.3
$140.0
$120.0
$97.1

$100.0
$80.0

$66.9

$60.0
$40.0
$20.0
$0.0
ERBIL GOVERNORATE
پارێزگای هەولێر

کۆی خەرجکراو لە پرۆژەکانی ٣١٠٢

3,216,272,849 USD
پااڵنسی گوازراوە

SULAIMANIYAH
GOVERNORATE
پارێزگای سلێمانی

DOHUK GOVERNORATE
پارێزگای دهۆک

GARMIAN PROVINCE
ئیدارەی گەرمیان

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

دەرخستەی قازانج و زەرەری بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز ٧٠٠٢ - ٧٠٠٢

Annual Financial Summaries

کۆی تێچوونەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان

کۆی داهاتی بەکارخستن

کۆی قازانج و زەرەری بەکارخستن

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

دەرخستەی سەرجەم قازانج و زەرەر ٧٠٠٢ - ٧٠٠٢

Annual Financial Summaries

کۆی سەرجەمی تێچوەکان

کۆی سەرجەمی داهاتەکان

سەرجەمی قازانج و زەرەر

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

بااڵنسی یەکخراوی  ٧٠٠٢ی کۆتایی

Annual Financial Summaries

دۆالری ئەمریکی

دیناری عێراقی

یورۆ

کۆی بااڵنس بە دۆالری ئەمریکی

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پوختەی داهاتی سااڵنەی پرۆسەکانی نەوت و غاز

Annual Financial Summaries

داهاتی بەدەر لە بەکارخستن (دۆالر)

ساڵ

داهاتی بەکارخستن (دۆالر)

سەرجەمی داهات (دۆالر)

$38,294

$29,598,419

$29,636,714

2007

$5,676,791

$977,552,466

$983,229,257

2008

$91,758,621

$256,454,291

$348,212,912

2009

$37,533,802

$869,478,262

$907,012,064

2010

$17,326,050

$2,187,287,199

$2,204,613,249

2011

$17,656,124

$2,335,554,678

$2,353,210,801

2012

$58,407,512

$2,830,009,352

$2,888,416,863

2013

$228,397,194

$9,485,934,667

$9,714,331,861

کۆ

داهات ٧٠٠٢ - ٧٠٠٢
$3,500,000,000

$3,000,000,000

$2,500,000,000

$2,000,000,000

$1,500,000,000

$1,000,000,000

$500,000,000

$0
2013

2012

2011

2010

)NON-OPERATING REVENUE (USD

داهاتی بەدەر لە بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز (بە دۆالر)

2009

2008

2007

)OPERATING REVENUE (USD

داهاتی بەکارخستنی پرۆسەکانی نەوت و غاز (بە دۆالر)

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پوختەی سااڵنەی تێچوەکانی پرۆسەکانی نەوت و غاز

Annual Financial Summaries

تەرخانکردنی پارە بۆ پرۆژەکان (دۆالر)

ساڵ

تێچوەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان (دۆالر)

سەرجەمی تێچوەکان (دۆالر)

$0

$6,382

$6,382

2007

$170,263,178

$68,389,527

$238,652,705

2008

$421,654,496

$58,679,045

$480,333,541

2009

$265,891,929

$224,238,531

$490,130,460

2010

$622,273,702

$710,507,238

$1,332,780,940

2011

$1,157,226,806

$1,006,667,694

$2,163,894,500

2012

$3,216,272,849

$872,038,842

$4,088,311,691

2013

$5,853,582,960

$2,940,527,260

$8,794,110,220

کۆ

تێچوەکان ٧٠٠٢ - ٧٠٠٢
$4,500,000,000
$4,000,000,000
$3,500,000,000
$3,000,000,000
$2,500,000,000
$2,000,000,000
$1,500,000,000
$1,000,000,000
$500,000,000
$0
2013

2012

2011

2010

)ALLOCATION OF FUNDS TO PROJECTS (USD
پارەی تەرخانکراو بۆ پرۆژەکان (بە دۆالر)

2009

2008

2007

)OPERATING COSTS AND OVERHEADS (USD
تێچوەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە هاوبەشەکان (بە دۆالر)

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پوختەی قازانج و زەرەری سااڵنەی پرۆسەکانی نەوت و غاز

Annual Financial Summaries

قازانج و زەرەر بەدەر لە بەکارخستن (دۆالر)

ساڵ

قازانج و زەرەری بەکارخستن (دۆالر)

سەرجەمی قازانج و زەرەر (دۆالر)

$38,294

$29,592,037

$29,630,331

2007

-$164,586,387

$909,162,939

$744,576,552

2008

-$329,895,874

$197,775,245

-$132,120,629

2009

-$228,358,127

$645,239,732

$416,881,605

2010

-$604,947,652

$1,476,779,961

$871,832,309

2011

-$1,139,570,683

$1,328,886,984

$189,316,301

2012

-$3,157,865,337

$1,957,970,509

-$1,199,894,828

2013

-$5,625,185,765

$6,545,407,407

$920,221,641

کۆ

قازانج و زەرەر ٧٠٠٢ - ٧٠٠٢
$3,000,000,000

$2,000,000,000

$1,000,000,000

$0

-$1,000,000,000

-$2,000,000,000

-$3,000,000,000

-$4,000,000,000
2013

2012

2011

2010

)NON-OPERATING P/L (USD
قازانج و زەرەری بەدەر لە بەکارخستن (بە دۆالر)

2009

2008

2007

)OPERATING P/L (USD
قازانج و زەرەری بەکارخستن (بە دۆالر)

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پاشکۆکان

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پاشکۆی  :٠پارەی داهاتی خەرجکراو بۆ پرۆژەی پارێزگاکان ٣١٠٢ - ٣١١٢

رێژەی کۆی خەرجیی پارێزگاکان

بڕ بە دۆالر

پارێزگا یان ئیدارە

30.2%

386,399,576

پارێزگای دهۆک

28.0%

357,846,930

ئیدارەی گەرمیان

23.3%

297,678,145

پارێزگای سلێمانی

18.5%

237,131,206

پارێزگای هەولێر

کۆ

1,279,055,857

پارەی داهاتی خەرجکراو بۆ پرۆژەی پارێزگاکان )بە ملیۆن (بۆ ٢٠١٣ - ٢٠٠٧
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$400.0
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ERBIL GOVERNORATE

پارێزگای هەولێر

SULAIMANIYAH
GOVERNORATE

پارێزگای سلێمانی

GARMIAN PROVINCE

DOHUK GOVERNORATE

ئیدارەی گەرمیان

پارێزگای دهۆک

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پاشکۆی  :٢بااڵنسی  ٢٠١٣ی کۆتایی بە پێی حسابی بانک
دراو

دۆخ

لق

بانک

دینار

کراوەیە

بانکی فیدراڵی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی ناوەندی کوردستان

1

دۆالر

کراوەیە

بانکی فیدراڵی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی ناوەندی کوردستان

2

دۆالر

کراوەیە

بانکی منارە ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی ناوەندی کوردستان

3

دۆالر

کراوەیە

بانکی فیدراڵی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی ناوەندی کوردستان

4

دۆالر

کراوەیە

بانکی فیدراڵی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی ناوەندی کوردستان

5

دۆالر

کراوەیە

لقی سەرەکی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی نێودەوڵەتی کوردستان

6

دۆالر

داخراوە

لقی سەرەکی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی نێودەوڵەتی کوردستان

7

دۆالر

کراوەیە

لقی سەرەکی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی نێودەوڵەتی کوردستان

8

دینار

کراوەیە

بانکی فیدراڵی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی ناوەندی کوردستان

9

دۆالر

داخراوە

8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ, UK

HSBC BANK PLC

10

یورۆ

داخراوە

8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ, UK

HSBC BANK PLC

11

پاوەن

داخراوە

8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ, UK

HSBC BANK PLC

12

دۆالر

داخراوە

8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ, UK

HSBC BANK PLC

13

کرۆنی نەرویجی

داخراوە

8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ, UK

HSBC BANK PLC

14

دۆالر

کراوەیە

شارقە ،ئیمارات

بانکی شارقە

15

دۆالر

کراوەیە

شارقە ،ئیمارات

بانکی شارقە

16

دینار

کراوەیە

لقی سەرەکی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی نێودەوڵەتی کوردستان

17

دۆالر

کراوەیە

لقی سەرەکی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی نێودەوڵەتی کوردستان

یورۆ

کراوەیە

لقی سەرەکی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی نێودەوڵەتی کوردستان

19

پاوەن

کراوەیە

لقی سەرەکی ،هەولێر ،هەرێمی کوردستان  -عێراق

بانکی نێودەوڵەتی کوردستان

20

18

بااڵنسی  ٢٠١٣ی کۆتایی بە دۆالر

بااڵنسی  ٢٠١٣ی کۆتایی

جۆری خەرجیی

جۆری داهات

18,838,138

22,605,765,274

کڕینی بەرهەمەکان

فرۆشتنی بەرهەمەکان

1

4,640,276

4,640,276

بەکارخستنی پااڵوتن و پاشکۆکاکنی و هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

فرۆشتنی بەرهەمەکان و نەوتی خاو

2

645,123,529

645,123,529

تێچوونەکانی سووتەمەنی (وەزارەتی دارایی)

فرۆشتنی ناوخۆی نەوتی خاو

3

689,250

689,250

تێچوونەکانی هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

نیە

4

58,155,869

58,155,869

نیە

کرێی تانکەر

5

6,238,594

6,238,594

تێچوەکانی هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت و دامەزراوە نەوتیەکان

داهاتی هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

6

0

0

جیا جیا

جیا جیا

7

11,518,104

11,518,104

پرۆژەکان

داهاتی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

8

17,668,269

21,201,922,790

دانەوەی پارەی هەناردەکردن

9

پرۆژە سەرەکیەکان (لەگەڵ پێترۆ دۆالر)

0

0

نیە

داهاتی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

10

0

0

نیە

داهاتی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

11

0

0

نیە

داهاتی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

12

0

0

نیە

نیە

13

0

0

پشکەکان و بەشەکان

نیە

14

2,126,067

2,126,067

نیە

داهاتی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

15

91,276,107

91,276,107

نیە

نیە

16

0

0

نیە

نیە

17

0

0

نیە

نیە

18

63,947,438

46,681,630

پرۆژەکان

داهاتی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

19

0

0

نیە

نیە

20

920,221,641

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پاشکۆی  :٣نرخی دراوەکان

نرخی گریمانکراوی ئاڵوگۆڕی دراو

ئاڵوگۆڕی دراو

1200

دۆالر بەرامبەر بە دینار

0.73

دۆالر بەرامبەر یورۆ

0.6

دۆالر بەرامبەر پاوەن

5.44

دۆالر بەرامبە کرۆنی نەرویجی

ئەم نرخی دراوە ستانداردانەی سەرەوە بەکارهێنراون لە سەرتاپای ئەم راپۆرتەدا .بەگشی راستکردنەوەی نرخی دراو پەیڕەو کراوە لەپێناو گونجاندا.

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پاشکۆی  :٤دابەشبوونی داهاتی پرۆسەکانی نەوت و غاز ٢٠١٣ – ٢٠٠٧
چەشنی فەرعی

بڕ بە دۆالر
19,983,882

سوود

50,000,000

بۆ پرۆژە تایبەتیەکانی گەرمیان

8,333,333
689,250
2,112,182

چەشن
سوودی بانک
لیژنەی گەشەپێدانی گەرمیان

دابەشکردنی سووتەمەنی

وەزارەتی دارایی

خەرجیەکانی هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

وەزارەتی دارایی

گێڕانەوەی پارە

وەزارەتی داد

53,865,966

قەرزی گەنەل ئێنەرجی

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

91,448,787

فرۆشتنی پشک و بەشەکان

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

گێڕانەوەی پارەی پرۆژەی گرتووخانە

1,362,844
348,450
252,500

وەزارەتی ناوخۆ

گێڕانەوەی پارە

داهاتی تر

فرۆشتنی کەلوپەلی نەوت و غاز

داهاتی تر
کۆی داهاتی بەدەر لە بەکارخستن

228,397,194
بەشی حکومەتی لە فرۆشی بلۆکی بەردە رەش

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

بەشی حکومت لە فرۆشی بلۆکی گەرمیان

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

بەشی حکومەت لە کێڵگەکانی تر

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

بەشی حکومەت لە فرۆشی بلۆکی شێخان

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

533,212,615

بەشی حکومەت لە فرۆشی بلۆکی تەق تەق

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

751,412,640

بەشی حکومەت لە فرۆشی بلۆکی تاوكێ

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

نیشتەنیەکان

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

نەوتی تاقیکردنەوە

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

4,067,969
25,179,145
163,561,049
14,745,284

442,014
14,417,231
1,507,037,948

کۆی الوەکی

583,333,333
67,637,899
650,971,232
8,000,000
25,000,000

دانەوەی پارەی فرۆشتنی بەرهەمەکان

وەزارەتی دارایی
وەزارەتی دارایی

رێکەوتنی فرۆشتنی غاز لەگەڵ دی ئێن ئۆ (کرێی تاریفەی پێشوەختی هێڵی بۆری)

پاداشتەکان کە وەرگیراون لە الیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە

داهاتی پاداشتەکانی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

پاداشتەکان کە وەرگیراون لە الیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە

پارەی الیەنی سێهەم

پاداشتەکان کە وەرگیراون لە الیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە

کۆی الوەکی

14,434,400
14,434,400

دانەوەی پارەکانی هەناردەکردن بە بەڵێندەران

وەزارەتی دارایی

کۆی الوەکی

3,812,893,693
3,845,893,693

فرۆشتنی ناوخۆیی نەوتی خاو

پاداشتەکان کە وەرگیراون لە الیەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە
دانەوەی پارەی خزمەتگوزاری هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

کۆی الوەکی

هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

14,530,887

سزاکان

60,050,919

کرێی تانکەرەکان

74,581,806

هێزی پاراستنی کێڵگەی نەوت

کۆی الوەکی

داهاتی تری
داهاتی تر
داهاتی تر

330,912,472

بەنزین

فرۆشتنی بەرهەمەکان

113,078,556

کۆندەنسەیت

فرۆشتنی بەرهەمەکان

دیزڵ

فرۆشتنی بەرهەمەکان

نەوتی رەش

فرۆشتنی بەرهەمەکان

کیرۆسین (نەوتی سپی)

فرۆشتنی بەرهەمەکان

غاز (ئێڵ پی جی)

فرۆشتنی بەرهەمەکان

164,400,104

تێکەڵ

فرۆشتنی بەرهەمەکان

1,077,773,692

نەفتا

فرۆشتنی بەرهەمەکان

258,034,804
1,230,261,718
178,987,110
39,567,133

3,393,015,589

کۆی الوەکی

فرۆشتنی بەرهەمەکان

9,485,934,667

کۆی داهاتی بەکارخستن

9,714,331,861

کۆی داهاتی ٢٠١٣ – ٢٠٠٧

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پاشکۆی  :٥دابەشبوونی تێچوونەکان ٣١٠٢ – ٣١١٢

چەشنی فەرعی

بڕ بە دۆالر

چەشن

50,000,000

قەرزی گەنەل ئێنەرجی

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

564,766

کڕینی تاقیگەی گەڕۆک

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

دانی پارەی بەدەستهێنانی زەوی بۆ شاری نەوت

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

کڕینی پشک و بەشەکان

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

6,912,894
59,122,047
744,851
35,018,294

جیا جیا

جیا جیا

گێڕانەوی پارە (کرێی زیادە)

جیا جیا

کۆی تێچوونەکان کە یەکجاربوون

152,362,851
کرێی بانک

کرێی بانک

19,314,745

راستکردنەوەی نرخی دراو

کرێی بانک

38,098,141

راوێژکارە یاسایی و تەکنیکیەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

93,900,000

دروستکردنی بینای نوێی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

کڕینی بینای نیشتەجێکردن (وەزارەتی سامانە سروشتیەکان)

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان

7,945,532

8,176,000

کۆی خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان

167,434,418
25,000,000
25,000,000

قەرەبووی کۆتاییهێنانی گرێبەستی قەرەداغ

4,838,387
126,401,998

بڕە پارەی تر بۆ کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

کۆی الوەکی

121,563,611

بڕە پارەی تر بۆ کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

پێشینەی نەخت

دانا غاز

دانەوەی پارەی دراو بە ویستگەکانی لە بتڵنانی غازی ئێڵ پی جی

دانا غاز

دانا غاز

کۆی الوەکی

185,000,000

دانا غاز

پارەی هەناردەکردن بۆ کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

220,000,000

دی ئێن ئۆ

پارەی هەناردەکردن بۆ کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

138,000,000

کار گروپ

پارەی هەناردەکردن بۆ کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

205,000,000

تی تی ئۆپکۆ

پارەی هەناردەکردن بۆ کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان

748,000,000

کۆی الوەکی

43,078,733
43,078,733

پارەی هەناردەکردن بۆ کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکان
گەشەپێدانی خورمەڵە

خورمەڵە

خورمەڵە

کۆی الوەکی

1,250,050

دانی پێشوەخت لەبری ئێکسۆن مۆبیل

قەرەبووکردنەوەی زەوی

1,759,600

دانی پێشوەخت لەبری کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکانی تر

قەرەبووکردنەوەی زەوی

3,009,650

کۆی الوەکی

5,705,782
202,592,455
23,880
13,502,252
221,824,369

قەرەبووکردنەوەی زەوی
کەلوپەلی هێزی پاراستنی کێڵگە

هێزی پاراستنی کێڵگە

موچەی هێزی پاراستنی کێڵگە

هێزی پاراستنی کێڵگە

راهێنانی هێزی پاراستنی کێڵگە

هێزی پاراستنی کێڵگە

ئاساییشی سپێردراو بە بەڵێندەری الوەکی

هێزی پاراستنی کێڵگە

هێزی پاراستنی کێڵگە

کۆی الوەکی

469,014,185

کرێی چارەسەرکردن لە بازیان

تێچوونەکانی پااڵوتن

859,467,241

کرێی چارەسەرکردن لە کەلەک

تێچوونەکانی پااڵوتن

کرێی چارەسەر کردن لە تاوکێ

تێچوونەکانی پااڵوتن

11,235,924
1,339,717,350

کۆی الوەکی

16,972,001
96,725,890
113,697,891
2,620,729,990

تێچوونەکانی پااڵوتن
کرێی گەنجینەی سووتەمەنی

پشتگیری لۆجیستی

تێچوونەکانی گواستنەوەی بەرهەم

پشتگیری لۆجیستی

کۆی الوەکی
(بە بێ تێچوونەکانی خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان و ئەو تێچوونانەی کە بۆ یەکجار بوون)

پشتگیری لۆجیستی
کۆی تێچوونەکانی بەکارخستن

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢
158,559,475

بەنزین

کڕینی بەرهەمەکان

286,260,921

دیزڵ

کڕینی بەرهەمەکان

130,428,992

دیزڵ (بۆ ویستگەکانی کارەبا)

کڕینی بەرهەمەکان

421,837,390

کیرۆسین (نەوتی سپی)

کڕینی بەرهەمەکان

997,086,778

کۆی خەرجیەکانی بەرهەمەکان

کۆی الوەکی
فڕۆکەخانەی دهۆک

پارێزگای دهۆک

دابینکردنی کارەبا بۆ دهۆک

پارێزگای دهۆک

پرۆژەی ئاوی دهۆک

پارێزگای دهۆک

27,341,549

دابینکردنی سووتەمەنی بۆ دهۆک

پارێزگای دهۆک

40,000,000

گەشەپێدانی شنگال

پارێزگای دهۆک
پارێزگای دهۆک

80,000,000
24,000,000
154,647,598

60,410,429

پڕۆژەی جیا جیای بچووک لە دهۆک

13,260,340

پرۆژەی قەاڵی هەولێر

پارێزگای هەولێر

5,941,180

پرۆژەی پارکی هەولێر

پارێزگای هەولێر

پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی پێشنیارکراو لە الیەن سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانەوە

پارێزگای هەولێر

پرۆژەکانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان

پارێزگای هەولێر

102,929,686

پرۆژەی جیا جیای بچووک لە هەولێر

پارێزگای هەولێر

180,000,000

پرۆژە تایبەتەکانی گەرمیان

ئیدارەی گەرمیان

127,846,930

پرۆژە تایبەتەکانی گەرمیان قۆناغی ٢

ئیدارەی گەرمیان
ئیدارەی گەرمیان

50,000,000
65,000,000

50,000,000

پرۆژە تایبەتەکانی گەرمیان قۆناغی ٣

67,000,000

خەرجکراو بۆ پرۆژەکانی پارێزگای سلێمانی

پارێزگای سلێمانی

90,000,000

پارەی خەرجکراو بۆ پرۆژەکانی پارێزگای سلێمانی

پارێزگای سلێمانی

50,000,000

پرۆژەکانی گەشەپێدانی هەڵەبجە

پارێزگای سلێمانی

پاداشتەکانی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش راستەخۆ بۆ سلێمانی ()١

پارێزگای سلێمانی

41,126,000

پرۆژەکانی کۆمپانیای ئو ئای ئێنەرجی لە سلێمانی

پارێزگای سلێمانی

47,052,145

پرۆژەی جیا جیای بچووک لە سلێمانی

پارێزگای سلێمانی

2,500,000

1,279,055,857

کۆی خەرجکراو بۆ پرۆژەکانی پارێزگاکان

کۆی الوەکی

6,700,000

ریکالمکردن بۆ گەشتیاری و ئابووری هەرێم لە کەناڵە ئاسمانیە عەرەبیەکان

ئەنجومەنی وەزیران

1,000,000

کرێی راوێژکارانی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون

ئەنجومەنی وەزیران

3,413,416

رێکەوتنی مایکرۆسۆفت

ئەنجومەنی وەزیران

4,850,000

پی دەبلیو سی

ئەنجومەنی وەزیران

گەشەپێدانی توز خورماتوو

ئەنجومەنی وەزیران

دابینکردنی پارە بۆ پرۆژە کشتوکاڵیەکان

وەزارەتی کشتوکاڵ

7,000,000
75,000,000
2,000,000
10,000,000
1,400,000
50,000,000
3,687,973

رێگەی رۆڤیا بۆ هەولێر

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن

کورسی و مێز بۆ قوتابخانەکان

وەزارەتی پەروەردە

پەیمانگای راهێنانی مامۆستایان

وەزارەتی پەروەردە

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی پەروەردە)

وەزارەتی پەروەردە

سیستمی ئاو بۆ قوتابخانەکان

وەزارەتی پەروەردە

نۆژەنکردنەوەی تۆڕی کارەبا

وەزارەتی کارەبا

قەرەبووکردنەوەی زیانلێکەوتوانی شەڕی ناوخۆ

وەزارەتی دارایی

پرۆژەکانی گەشەپێدانی پارێزگاکان

وەزارەتی دارایی

پرۆژەکانی گەشەپێدانی پارێزگاکان ()٢

وەزارەتی دارایی

سیولە بۆ ئاسانکاریی (پشتگیریکردنی بانکەکان)

وەزارەتی دارایی

کۆمەکی موەلیدە ناوخۆییەکان

وەزارەتی دارایی

100,000,000

پێترۆ دۆالر

وەزارەتی دارایی

175,000,000

داهاتی فرۆشی بەرهەم

وەزارەتی دارایی

کڕینی بینا بۆ نیشتەجێبوونی فەرمانبەرانی شارەکانی دەرەوەی هەولێر (وەزارەتی دارایی)

وەزارەتی دارایی

دانەوەی تێچوونەکانی سووتەمەنی (لەگەڵ دیزڵی دابینکراو بۆ کەرکوک)

وەزارەتی دارایی

30,000,000
16,949,043
500,000,000
8,183,306
270,833,333
16,682,291

8,476,000
1,100,000,000
1,347,000
10,000,000

بەرنامەی نەشتەرگەریی دڵ

وەزارەتی تەندروستی

تەجهیزاتی گەنجینەی پزیشکی

وەزارەتی تەندروستی

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢
دابینکردنی ئەمبوالنس

وەزارەتی تەندروستی

10,000,000

نۆژەنکردنەوەی نەخۆشخانەکان

وەزارەتی تەندروستی

20,000,000

چارەسەرکردنی نەخۆشەکانی تاالسیما و نەشتەرگەری مێشک

وەزارەتی تەندروستی

1,008,160

راهێنان بۆ پەرستاران

وەزارەتی تەندروستی

9,200,000

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی تەندروستی)

وەزارەتی تەندروستی

5,904,005

30,000,000

زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

88,805,190

زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

10,000,000

کۆلیژی پزیشکی هەولێر

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

6,000,000

پشتگیریی دارایی

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

6,000,000

دابینکردنی پارە بۆ پرۆژەکانی سیستمی نوێی خوێندنی دکتۆرا لە هەرێم

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

زانکۆی سەالحەدین

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

5,000,000

پەروەردەی تەکنیکی لە دهۆک

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

5,000,000

پەروەردەی تەکنیکی لە هەولێر

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

5,000,000

پەروەردەی تەکنیکی لە سلێمانی

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

10,000,000

زانکۆی کوردستان لە هەولێر

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

10,000,000

زانکۆی دهۆک

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

15,000,000

زانکۆی گەرمیان

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

15,000,000

زانکۆی هەڵەبجە

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

10,000,000

زانکۆی کۆیە

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

15,000,000

زانکۆی راپەڕین/رانیە

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

25,000,000

زانکۆی سەالحەدین

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

10,000,000

زانکۆی سۆران

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

54,324,416

زانکۆی سلێمانی

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

15,000,000

زانکۆی زاخۆ

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

35,323,802

رێگەی باشماخ لە پێنجوێن

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن

35,000,000

رێگەی خانی رۆستەم لە سەنگاو

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن

18,082,422

دروستکردنی بنکەی ئاگر کوژاندنەوە

وەزارەتی ناوخۆ

بەڕێوبەرایەتی ئاساییشی چاالکیە مەدەنیەکان

وەزارەتی ناوخۆ

30,956,920

راوێژکاریی ئی ئای ئەی (واتە هەڵسەنگاندنی کاریگەریی لەسەر ژینگە)

وەزارەتی ناوخۆ

47,787,396

ئاساییشی ئی ئای ئەی (هەڵسەنگاندنی کاریگەریی لەسەر ژینگە)

وەزارەتی ناوخۆ

13,600,000

دابینکردنی کۆپتەر بۆ مەبەستەکانی وەزارەتی ناوخۆ

وەزارەتی ناوخۆ

ئاساییشی سنووری کەرکوک

وەزارەتی ناوخۆ

12,977,920

پرۆژەی گرتووخانە

وەزارەتی ناوخۆ

47,277,747

دابینکردنی بزوێنەری ئاگرکوژێنەوە

وەزارەتی ناوخۆ

ئاساییشی چاالکیە مەدەنیەکان

وەزارەتی ناوخۆ

پرۆژە پەیوەندیدارەکان بە ئاساییشەوە

وەزارەتی ناوخۆ

بەشی کارمەندە کۆمەاڵیەتیەکان (بۆ مەسەلە خێزانیەکان

وەزارەتی ناوخۆ

ئاوارە سووریەکان و پرۆژەکانی تری پەیوەندیدار بە ئاساییشەوە

وەزارەتی ناوخۆ

20,000,000

9,275,342

2,500,000

2,042,275
50,000,000
2,000,000
10,000,000

دابینکردنی ئۆتۆمبیل

وەزارەتی داد

17,262,405

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی داد)

وەزارەتی داد

4,130,456

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی کار)

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی

دامەزراندنی گەنجان

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی

600,000

10,000,000
2,685,000

کامپینی بێکاریی گەنجان

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی

46,228,011

پرۆژەی مۆزەخانەی ئەنفال

وەزارەتی شەهیدان و کاروباری ئەنفال

پرۆژەی نیشتەجێکردنی قوربانیانی شەهید و ئەنفالکراوان

وەزارەتی شەهیدان و کاروباری ئەنفال

پشتگیریی بۆ خێزانی شەهیدان

وەزارەتی شەهیدان و کاروباری ئەنفال

158,318,967
91,666,667

خەرجیی راوێژکاران

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

35,000,000

قەرەبووی بەدەستهێنانی زەوی

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

29,192,540

پرۆژەی ئاوی ئیفراز

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

1,000,000

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢
5,000,000

دابینکردنی پارە بۆ نۆژەنکردنەوەی شوێنە گەشتیاریەکان

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

7,569,386

دابینکردنی پارە بۆ بەڕێوبەرایەتیەکانی ئاو و ئیدارەی گەرمیان

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

کۆمەکی دارایی بۆ نەوتی رەش

11,046,868

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان
وەزارەتی پێشمەرگە

5,000,000

خەرجیەکانی وەزارەتی پێشمەرگە

2,500,000

پرۆژەی جیا جیا (وەزارەتی وەرزش و الوان)

وەزارەتی وەرزش و الوان

5,000,000

پارە بۆ قەرزەکان

رێکخراوی ئایندەی گەش

3,000,000

پرۆژەی کەنیسەی ئاشووری

پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

216,667

پرۆژەی نەخۆشخانەی مندااڵن

پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

2,500,000

پرۆژەی نەخۆشخانەی هەولێر

پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

2,930,301

پرۆژەی یاریگای تۆپی پێ

پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

5,000,000

پرۆژەی یادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە

پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

1,005,100

ناوەندی کلتوری کوردی – پاریس

پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

ئاوارە سووریەکان و پرۆژەی تری پەیوەندیدار بە ئاساییشەوە

پرۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

10,000,000
3,577,440,324

کۆی الوەکی

کۆی دابینکردنی پارە بۆ وەزارەتەکانی تری حکومەتی هەرێمی کوردستان

5,853,582,960

کۆی پارە تەرخانکراوەکان بۆ پرۆژەکان

8,794,110,220

کۆی تێچوەکانی ٢٠١٣ – ٢٠٠٧

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ساڵی ٣١٠٢

پاشکۆی  :٦پوختەی بزاوتی نەخت (الحركة النقدية( ٢٠١٣ – ٢٠٠٧

پوختەی بزاوتی نەخت
$9,485,934,667
$228,397,194

داهاتی بەکارخستن ٢٠١٣ – ٢٠٠٧
داهاتی بەدەر لە بەکارخستن ٢٠١٣ – ٢٠٠٧

سەرجەمی داهات ٢٠١٣ - ٢٠٠٧

$9,714,331,861
$2,940,527,260

تێچوەکانی بەکارخستن و خەرجیە گشتیە ناڕاستەوخۆکان ٢٠١٣ – ٢٠٠٧

$5,853,582,960

دابینکردنی پارە بۆ پرۆژەکان ٢٠١٣ – ٢٠٠٧

$8,794,110,220

سەرجەمی تێچوونەکان ٢٠١٣ – ٢٠٠٧

$920,221,641

بااڵنسی نەختی  ٢٠١٣ی کۆتایی

راپۆرتی دارایی سااڵنە ٣١٠٢

