
گرێبەستە نەوتییەکان
پێشنیار  و ڕاسپاردە

ڕێکخراوى دۆر بۆ زانیارى نەوتى کوردستان
door organization petroleum information of kurdistan

٢٠٢٠



ڕێکخراوى دۆر بۆ زانیارى نەوتى کوردستان
door organization petroleum information of kurdistan



کردووە ئەوەى  دەستپێشخەرى  کوردستان  هەرێمى   حکومەتى 
دارایى” چاوێرى  “دیوانى  بەردەستى  دەخاتە  نەوتییەکان   گرێبەستە 
کەموکوڕییەکان و  هەڵە  پاشان  و  بکات  تێدا  وردبینیان  ئەوەى   بۆ 

دەستنیشان بکات

 ئەم دەستپێشخەرییەى حکومەتى هەرێمى کوردستان کارێکى گرنگە
گرنگتر لەوە  بەاڵم  کردن،  بەدامەزراوەیى  و  شەفافیەت   بەئاڕاستەى 
 ئەوەیە سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران بە پاکجێکى تەواو وردبینى
بەشێک نەک  بکات،  لەسەر  کاریان  و  بکات  نەوتییەکان  گرێبەستە   بۆ 
گرنگیان بەشێکى  و  دارایى  دیوانى چاودێرى  بدرێتە  گرێبەستەکان   لە 
هەرێمى سیاسى  تەنانەت  و  ئابوورى  ستراتیژى  بە  پەیوەستن   کە 
کوردستان بەدووربگرن لەچاووى دامەزراوەکانى هەرێمى کوردستان

و پێشنیار  کۆمەڵێک  کوردستان،  نەوتى  زانیارى  بۆ  دۆر   ڕێکخراوى 
 ڕوونکردنەوەى گرنگ بۆ ڕاى گشتى و حکومەتى هەرێمى کوردستان
یارمەتیدانى لەپێناو  باڵودەکاتەوە  دارایى  چاودێرى  دیوانى   و 
بەوپێیەیى ستافى کارەکانیان،  بەهێزکردنى   دامەزراوەکانى چاودێرى 
 “دۆر” زیاتر لە ٧ ساڵە کارى باڵوکردنەوەى زانیارى تایبەت بەنەوت و
 وردبینى بووە بۆ چەند مەلەفێکى گرنگى نەوت، یەکەم ڕێکخراوە توانى
 بواربکاتەوە بۆ میدیا و ڕاى گشتى زانیارییان لەبارەى کەرتى نەوتەوە
ڕاپۆرتى”  ٢٥“ نزیکەى  تائێستا  مەبەستەش  ئەو  بۆ   دەستبکەوێت، 

باڵوکردووەتەوە



پێشنیار و ڕاسپاردەکان
 حکومەتى هەرێمى کوردستان کابینەى نۆهەم گرنگە هەموو گرێیبەستەکان بە کۆن و نوێوە 

بخاتە بەردەست دیوانى چاودێرى دارایى و کاریان لەسەر بکات

 ئەو گرێبەستانەى کە لە ساڵى ٢٠٠٥ وە تا ساڵى ٢٠١١ کراون لەگەڵ کۆمپانیا نەوتییەکان،   
و هەستیارن  کە  دیکەیان  بەشێکى  بەاڵم  کراون،  نێودەوڵەتى”  “بانکى  ڕادەستى   بەشێکیان 
 گریمانەى ئەوە دەکریت مەرجى سیاسى و ئابوورى تایبەتى تێدابێت دوورخراونەتەوە لە چاووى
دامەزراوە نێودەوڵەتى و ناوخۆییەکان بەتایبەت پەرلەمانى کوردستان و دیوانى چاودێرى دارایى

ئەگەر چاکسازییە  یەکەمى  هەنگاوى  گرنگە  بڵێت  مەبەستیەتى  دۆر  ڕێکخراوى   بەتایبەت، 
بەشێوە نهێنى و پارێزراویش بێت ووردبینى بکرێت لە گرێبەستەکانى

لەنێوان  ساڵە   ٥٠ ماوەکەى  کە  تورکیا  بۆ  کوردستان  هەرێمى  نەوتى   هەناردەکردنى 
هەرێمى لە  دەکات  نەوت  هەناردەکردنى  گرنتى  و  واژوکراوە  تورکیا  و  کوردستان   هەرێمى 

کوردستانەو بۆ بەندەرى جەیهانى تورکى و پاشان بۆ گواستنەوەى بازاڕەکانى جیهان

ئینێرجى تورکى  لەنێوان کۆمپانیاى گنەڵ   گرێبەستى هەناردەکردنى غازى سروشتى 
و واژوکراوە   ٢٠١٣ ساڵى  سروشتى  غازى  هەناردەکردنى  بۆ  کوردستان  هەرێمى  حکومەتى   و 

.ماوەکەى ٢٥ ساڵ دەخایەنێت



 گرێیبەستى نێوان کۆمپانیاى “ڕوسنەفت و هەرێمى کوردستان” کە پێکهاتووە 
بەڕێژەى هاوپشکى بۆرى نەوت و غازى هەرێمى کوردستان  ژێرخانى   لە دروستکردنى 
بە کارکردن  پاشان  ڕووسى..  ڕووسنەفتى  کۆمپانیاى  بۆ   %٥٨ کار  کۆمپانیاى  بۆ   %٤٨ 
 شێوەى “گرێبەستى بەرهێنانى هاوبەش”، لە ٥ کێڵگەى هەرێمى کوردستان، وەرگرتنى
 بڕى ٦ ملیار دۆالرى پێشەکى لەو کۆمپانیایە کە ٣ ملیارى وەرگیراوە و ٣ ملیارى دیکە

بڕیارە بداتە هەرێمى کوردستان

 گرێبەستى “بەرهەمێنانى هاوبەشى” لەگەڵ کۆنستریۆمى داناغازى ئیماراتى،  
و “کۆڕمۆڕ  غازییەکانى  کێڵگە  لە  سروشتى  غازى  وەبەرهێنانى  لە  پێکهاتووە   کە 

چەمچەماڵ” بۆ دابینکردنى غازى ناوخۆ، بەگۆڕانکارییەکانەوە

 ئەو گرێبەستانەى کراون لەگەڵ “کۆمپانیاى وزەى” “تیپکۆ” بۆ ئەمبارکردن و 
 هەناردەکردى نەوتى هەرێمى کوردستان

لە  بەرپرسن  کە  کراون،  نەوت  کڕیارەکانى  کۆمپانیا  لەگەڵ  گرێبستانەى   ئەو 
کڕینى نەوتى کوردستان



بەردەم بخرێتە  ئەوانیش  “ئەگەرهەبن”  گرێبەستەکان  پاشکۆى   گرنگە 
بەردەوام چونک  دارایى،  چاودێرى  دیوانى  و  پەرلەمان  تایبەتى   کەناڵى 
هەرێمى بەسەر  نایاساییان  مەرجى  پاشکۆیانە  ئەم  هەیە   گومان 

کوردستان سەپاندبێت

گۆڕانکارییان جۆرەوە  جۆراو  بەبیانووى  گرێبەستەکان،  زۆرى   بەشێکى 
و هەرێم  حکومەتى  لەنێوان  پشکەکان  دابەشکارى  ڕێژەى   تێداکراوە 
پشکى ڕێژەى  پێکراوە  گەوەریان  “تەقەلووبى”  نەوتیەکان   کۆمپانیا 
 کۆمپانیاکان زۆر زیاتر لەئاستى ستانداردەکان گۆڕانکارى بەسەرداهاتووە،
،%٣٠ تورکى  ئینێرجى  گنەڵ  “پشکى  “ساریتە”  کێڵگەى  نمونە  بۆ   هەر 
 پشکى شیڤرۆن ٥٠%، پشکى حکومەتى هەرێمى کوردستان تەنها ٢٠% ،
 ئەوەش بەراورد بە “گرێبەستى یەکەم کە ساڵى ٢٠٠٧ بەستراوە جیاوازى
 هەیە لەشێوەى دابەشکردنى پشکەکان، تەنات جیاوازى لەگەڵ نەخشەى
بۆ ئاماژە  کە  هەیە  سروشتیەکان  سامانە  وەزارەتى   گرێبەستەکانى 
%٨٠ سروشتیەکان  سامانە  وەزارەتى  حاڵەتدا  لەباشترین   ئەوەدەکات، 
بۆ ٤%یش    %١٦ کۆمپانیاکەش  و  بەردەکەوێت  قازانجى  نەوتى   پشکى 

اعاناتى کۆمەاڵیەتى دەگەڕێتەوە

کە نوێکراوەکان،  گرێبەستە  کوردستان  هەرێمى  حکومەتى   گرنگە 
 پێکهاتووە لە “ئەپدەیتى گرێبەستە کۆنەکان” ڕەوانەى دیوانى چاودێرى
 دارایى بکات، چونکە ئەوەى دواى گرێبەستى یەکەم ڕوویداوە لەئاڵوگۆڕى
گرنگەکان زانیارییە  چونکە  تێدابکرێت  وردبینى  گرنگە  زۆر   پشکەکان 
هەستى بەداخەوە  گۆڕانکارییەکانەدا  لەو  سکانداڵەکان  و  گەندەڵى   و 

پێدەکرێت

نمونەیەک لە دابەشکارى نەوتى قازانج گرێبەستى کێڵگەى ساریتە



گرنگە هەورامى،  د.ئاشتى  بەڕێز  سروشیەکان،  سامانە  پێشووى   وەزیرى 
پایەندکردنى و  ئەنجامدان  و  گۆڕانکارى  وەاڵمدانەوەى  بۆ   ئامادەبکرێت 
هەموو لەسەر  بەڕێزیان  واژووى  چونکە  گرێبەستەکان  بە   کۆمپانیاکان 
گرێبەستى واتە  گرێبەستانە  جۆرە  ئەم  سورشتى  هەیە،   گرێبەستەکان 
نەک پێوە دەکات  تاکەکە کەس مامەڵەى  کە  ئەوەیە   “بەرههێنانى هاوبەش” 

دەوڵەت

گرێبەستەکان، بۆ  وردبینکردن  لەکاتى  دارایى  چاودێرى  دیوانى   پێویستە 
٤%ى ڕێژەى  کە  باج   و  کۆمەاڵیەتى”  “اعاناتى  بڕگەى  سەر  بخاتە   چاودێرى 
 هەموو گرێبەستەکان پێدەهێنیت، حکومەتى هەرێمى کوردستان وەکو شتێکى
 “الزامى” نەیسەپاندووە بەسەر کۆمپانیاکان و بەخشراون لەو بڕگەیە و پارەکە

گەڕاوەتەوە بۆ خەزێنەى کۆمپانیاکان

“قازانج”  گرنگە دیوانى چاودێرى دارایى، وردبینى بکات لەبەشى دابەشکردنى 
ئەو گۆڕانکارییانەى کە  لەنێوان کۆمپانیاکان و حکومەتى هەرێمى کوردستان 
داکشانى و  هەڵکشان  ستانداردەکان،  لە  بکرێت  چاوپۆشى  نابێت  و   ڕوویداوە 

گرێبەستەکان

بەشێوەیەکى  ٢٠١٤ ساڵى  پێش  تا  هەرێمى  نەوتى  کەرتى  پرسیارە   جێگەى 
 گشتى ٥٧ گرێبەستى هەبووە، بەپلەى یەکەم )دى ئێن ئۆ، وێنسترین زاگرۆس،
ئۆڤى نەمساوى، کەى ئیم  )مۆڵى هەنگارى،  بەپلەى دووەم    ) ئینێرجى   گنەڵ 
گنەڵ ئەوەى کۆمپانیاى  دواى  بەاڵم  لێوەرگرتووە،  کۆرى( سودیان  ئۆسى   ئێن 

ئینێرجى تورکى لە ١٤ى گرێبەستى هەرێمى کوردستان ناوى هەیە



بۆچى گرێبەستەکانى هەرێم باش نین؟
“بەرهەمهێنانى” بنەماى  لەسەر  هەموو  کراون  گریبەستانەى   ئەم 
عەقدى وەکو  نێودەڵەتیدا  سیاسەتى  لە  ئەنجامدراون   هاوبەش 
 نێودەوڵەتى حسابیان بۆ ناکرێت لەسەر حسابى کەسى بنیات دەنرێت،
هۆى بووەتە  ئەوەش  و  بنیاتنراون  کەسى  عەقدى  بنەماى  لەسەر   وە 

کیشە لەنێوان عیراق و هەرێمى کوردستان

 لەسەرەتادا ئەم گریبەستانە دەبنە ڕەحمەت پارە دەهێننە ناو واڵتەوە،
 بەاڵم بەتێپەڕبوونى کات کاریگەرى خراپى ئەم عەقدانە دەردەکەون، دەبنە
 مشەخۆ لەسەر هەرێم و دەوڵەتەکە، دەبنە عەقدێکى “داگیرکەرانە”، وەکو
 ئەوە وایە “کەسێکى وێران لەڕووى ژێرخانەوە دەیکات بۆ ئەوەى بتوانێت
 بەشێوەیەکى کاتى بارى ئابوورى خۆى بەهێزبکات، کۆمپانیاکانیاکانیش
 بۆ سەپاندنى هەیمە و بردنى سامانى ئەو نەتەوەیە، زۆرجار هەرێمەکە

دەخەنە ژێر قەرزەوە

و دەوڵەت  وادەکات  عەقدانەدا،  لەم  هەیە  پێشەکى  پارەدانى   زۆرجار 
هەرێمەکان بکەونە ژێر قەرزى کۆمپانیاکان



ڕێکخراوى دۆر

بۆ زانیارى نەوتى کوردستان 

 خاوەنى موڵەتى ژمارە ٢٤٢٧ى

 فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومییەکانى
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