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.1مەبەست چییە لە ئەنجومەنی هەرێمیی بۆ كاروباری نەوت و گاز لە
حكومەتی هەرێمی كوردستان ()RCOGA؟
ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز لــە حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لەســەر
بنەمــای «یاســای نــەوت و گاز لــە هەرێمــی كوردســتان  -عێــراق» (یاســای ژمــارە ()22ی ســاڵی
 )2007دامــەزراوە.
 -ئەركەكانی ئەنجومەنی هەرێمیی بریتین لە:

ا .داڕشــتنی بنەمــا ســەرەكییەكانی سیاســەتی نــەوت ،و پالنــی گونجــاو و گەشــەپێدانی
كێڵگــەكان و هــەر هەمواركردنێــك لــەو بنەمایانــەدا ئەنجــام بدرێــت لــە هەرێمــدا.
ب .پەسەندكردنی گرێبەستە نەوتییەكان.
ج .ســنووردانان بــۆ ئاســتی بەرهەمهێنانــی نــەوت و گاز لــە ناوچەكــەدا بەپێــی بەندەكانــی
مــاددەی  112لــە دەســتوری فیدراڵــی.

 -ئەنجومەنی هەرێمیی بۆ كاروباری نەوت و گاز پێكهاتووە لە:

• سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران ،وەك سەرۆكی ئەنجومەن
• جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران ،وەك جێگری سەرۆكی ئەنجومەن
• وەزیری سامانە رسوشتییەكان ،وەك ئەندامی ئەنجومەن
• وەزیری دارایی و ئابووری ،وەك ئەندامی ئەنجومەن
• وەزیری پالندان ،وەك ئەندامی ئەنجومەن

بەهــۆی گرنگــی و بایەخــی ســێكتەری نــەوت لــە بــواری ئابــوری كوردســتاندا ،ئەنجومەنــی
هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز وەك بااڵتریــن دەســەاڵت كار دەكات لــە ڕێكخســتنی
ســێكتەرەكەدا و بــە شــێوەیەكی ســراتیژی چاودێــری كاروبــاری وەزارەتــی ســامانە
رسوشــتییەكان دەكات ،و هــاوكار دەبێــت لەســەر دامەزراندنــی ڕێوشــوێنێكی هاوســەنگ و بــێ
كەموكورتــی كــە ڕێ بــۆ شــەفافیەت و لێپرســینەوە خــۆش دەكات ،تــا زیاتــر چاودێــری بكرێــت و
بڕیــاری بــە كۆمــەڵ و وردتریــان لــێ بدرێــت.

 .2جیاوازی چییە لە نێوان بەرپرسیارێتییەكانی ئەنجومەنی هەرێمیی بۆ
كاروباری نەوت و گاز و بەرپرسیارێتییەكانی وەزارەتی سامانە رسوشتییەكان؟

سەرنجێكی گشتی
لەسەر سێكتەری
نەوت لە حكومەتی
هەرێمی كوردستان

یاســای نــەوت و گاز بــە دەقــی ڕوون و ئاشــكرا ئــەرك و بەرپرســیارێتی هــەر یەكــە لــە ئەنجومەنی
هەرێمیــی و وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكانی لــە یەكــر جوداكردۆتــەوە ،بەپێــی مــاددەی
(پێنجــەم) لــە یاســاكە ئەنجومەنــی هەرێمیــی بەرپرســە لــە داڕشــتنی سیاســەتی ســێكتەری
نــەوت و گاز و پەســەندكردنی گرێبەســتەكان ،بــەاڵم وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان بەپێــی
بەشــی (چــوارەم) لــە یاســاكە (ماددەكانــی شەشــەم تاوەكــو نۆیــەم) لــە یاســای ژمــارە 22ی
ســاڵی  2007تایبــەت بــە یاســای نــەوت و گاز لــە هەرێمــی كوردســتان كــە لــە بــەرواری ()9ی ئابــی
ســاڵی  2007چۆتــە بــواری جێبەجێكردنــەوە ،بەرپرســە لــە گەشــەپێدانی ســامانە رسوشــتییەكان
لــە هەرێــم.
وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان گفتوگــۆ و ڕێككەوتــن ئەنجــام دەدات و گرێبەســتی نەوتــی
لەگــەڵ ئــەو كۆمپانیایانــەدا واژۆ دەكات كــە دەیانەوێــت لە بــواری دۆزینــەوەی هایدرۆكاربۆنات و
كانزاكانــی تــردا ســەرمایەگوزاری بكــەن لــە هەرێمــدا .هەروەهــا وەزارەت مۆڵــەت دەبەخشــێت بــە
گواســتنەوە و عەمباركردنــی كەرەســتەكانی ژێرخــان و پرۆســەی بەرهەمهێنانــی هایدرۆكاربــۆن
و كانــزاكان ،لەگــەڵ پرۆســەی پااڵوتــن و بەرهەمهێنانــی پرتۆكیمیــاوی و خســتنەبازاڕیان و
بەرپرســە لــە جێبەجێكردنــی هەمــوو مۆڵەتــەكان بــەو مەرجــەی پێشــر لەالیــەن ئەنجومەنــی
هەرێمییــەوە پەســەند كرابێــت.
ڕۆڵــی ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز بریتییــە لــە دەســتەبەركردنی چاودێــری
و دانانــی سیاســەتی گشــتی بــۆ ســێكتەرەكە و پەســەندكردنی گرێبەســتە ســەرەكییەكان،
لــە كاتێكــدا ڕۆڵــی وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان بریتییــە لــە جێبەجێكــردن و پیادەكردنــی
سیاســەتی ســێكتەری نــەوت و گاز بەتــەواوی و بــەو جــۆرەی بڕیــاری لــێ دراوە ،هەروەهــا
گەشــەپێدانی ســێكتەرەكە و واژۆكردنــی گرێبەســت لەگــەڵ پێدانــی مۆڵــەت.

٢

 .٣لەسەر چ بنەمایەکی یاسایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا
بە هەناردەکردن و فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆریی
نەوتی هەرێمی کوردستان؟
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە ڕێکەوتــی  2014/5/22و لــە دوای بڕینــی بەشــە بودجــەی
هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن حکومەتــی فیدراڵــی لــە مانگــی شــوباتی  ،2014بڕیاریــدا بــە
هەناردەکــردن و فرۆشــتنى ڕاســتەوخۆى نــەوت بــۆ دابینکــردىن مووچــەى مووچەخــۆران
و پێشکەشــکردىن خزمەتگوزارییــە گشــتییەکان و ئەنجامــداىن ئەرکــەکاىن ئەویــش لەبــەر
ڕۆشــنایی بڕگــەی (دووەم) لــە مــاددەی (شەشــەم) لــە یاســای پەرلەمانــی کوردســتان ژمــارە
()5ی ســاڵی  2013تایبــەت بــە دیاریکــردن و وەرگرتنــی بەرکەوتــە (مســتحقات) داراییەکانــی
هەرێمــی کوردســتان-عێراق لــە داهاتــە ئیتیحادییــەکان کــە تیایــدا هاتــووە( :پێویســتە لەســەر
حکومەتــی هەرێــم ئــەو ڕێکارانــەی بــە گونجاویــان دەبینێــت بەپێــی حوکمەکانــی ئــەم
یاســایە بــۆ وەرگرتنــی مافــە داراییەکانــی خــۆی بگرێتەبــەر ،لــە نێوانیشــیان دا بەرهەمهێنــان
و هەناردەکــردن و فرۆشــتنی نەوتــی خــاو و گاز بــۆ پڕکردنــەوەی ســەرجەم ئــەو بەرکەوتانــە
(مســتحقات) کــەوا حکومەتــی ئیتیحــادی خــۆی دەگرێــت لــە دانەوەیــان ،چ بــەر لــە بەرکاربوونــی
ئــەم یاســایە بێــت یــان لــە دوایــی و ئاگادارکردنــەوەی پەرلەمــان لێیــەوە).

 .4حكومەتی هەرێمی كوردستان مانگانە چەند بەرمیل نەوت دەفرۆشێت؟
بەهــۆی چەنــد هۆكارێكــەوە ڕێــژەی ئــەو نەوتــەی حكومەتــی هەرێــم دەیفرۆشــێت لــە هــەر
ماوەیەكــدا جیــاوازە ،لەوانــە :ئاســتی دەرهێنانــی نــەوت و ڕێــژەی عەمباركــردن و بوونی خواســت
لەســەر بەكارهێنانــی نــەوت لــە ناوخــۆدا ،هەروەهــا ئاســتی بەكارهێنانــی لــە ســێكتەرەكەدا و
پااڵوتــن و چارەســەركردنەوەی نەوتــی بەفیڕۆچــوو ،لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ،و گرێبەســتە
واژۆكراوەكانــی فرۆشــتنی نــەوت.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ،ڕاپۆرتــی پێداچوونــەوەی گشــتیی كۆمپانیــای (دیلۆیــت)ی نێودەوڵەتــی بــۆ
وردبینــی ،ئامــاژە بــەو ماوەیــە دەدات كــە نەوتــی تیــادا هەنــاردە كــراوە و ڕاپۆرتەكــەی تیــادا
ئامــادە كــراوە (واتــا ڕاپۆرتــی  6مانگــی یەكــەم لــە ســاڵی  ،)2017جــا ئــەو نەوتــە بــە بەرمیــل
لــە ڕێــی بۆرییــە نەوتــەكان یــان لــە ڕێــی تانكەرەكانــەوە هەنــاردە كرابێــت( .تكایــە بڕوانــە
خشــتەی ژمــارە ()1ی ڕاپۆرتــی دیلۆیــت) .هەروەهــا دەتوانیــت تێكــڕای ژمــارەی بەرمیلــە نەوتــی
هەناردەكــراو و بەكارهێــراو دەربكەیــت بــە دابەشــكردنی بەرمیلــە نەوتــەكان بەســەر ژمــارەی
ڕۆژەكانــی ئــەو ماوەیــەی كــە ڕاپۆرتەكــە دەیگرێتــەوە.

 .5ئایا بەرهەمی نەوتی هەرێم هەر هەناردە دەكرێت ،یان لە ناوخۆشدا
بەكاردەهێرنێت؟
بەرهەمــی نەوتــی هەرێــم هەنــاردە دەكرێــت و لــە ناوخۆشــدا بەكاردەهێرنێــت .نــەوت لــە
ناوخــۆدا «بــۆ بەكارهێنانــی ڕۆژانە» بەشــێوەی (كیرۆســین /گازی شــل) ،یــان بــۆ «بەرهەمهێنانی
پیشەســازی» (فیــوڵ ئۆیــڵ /نەفتــا) ،یــان بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی وزەی كارەبــا (دیــزڵ)
بەكاردەهێرنێــت.
بــە مانایەكــی تــر ،بەشــێك لــە نەوتــی بەرهەمهێــراو لــە كوردســتاندا بــۆ پێداویســتی ناومــاڵ
و كۆمپانیــاكان و كارگــەكان و ســووتەمەنی ئۆتۆمبێــل و وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی وزەی
كارەبــا بەكاردێــت ،بەشــێكی زۆریشــی لــە بــازاڕە نێودەوڵەتییەكانــدا دەفرۆرشێــت و دەبێتــە
دابینكــەری ئــەو داهاتــەی كــە هەرێــم زۆر پێویســتی پێیەتــی بــە تایبەتــی بــۆ دابینكردنــی
مووچــەی مووچەخۆرانــی هەرێمــی كوردســتان لــە دوای بڕینــی بەشــە بودجــەی هەرێمــی
كوردســتان لەالیــەن حكومەتــی فیدراڵییــەوە لــە مانگــی شــوباتی .2014

٣

 .6چۆن حكومەتی هەرێمی كوردستان نەوت هەناردە دەكات؟
نەوتی هەرێمی كوردستان بە دوو شێواز هەناردەی دەرەوە دەكرێت:
• لە ڕێی ئەو بۆرییە نەوتانەی كە دەگەنە توركیا.
• لە ڕێی ئەو تانكەرانەی كە نەوت بە وشكانیدا دەگوێزنەوە بەرەو توركیا.
هــەر كــە نەوتــی هەرێــم دەگاتــە توركیــا ،دەفرۆرشێــت بــە كڕیــاران لــە هەمــوو واڵتانــی جیهــان
و پاشــان لــە ڕێــی ئــاوەوە دەگوازرێتــەوە.

 .7مەبەست لە «ئاڵوگۆڕی بازرگانی» چییە؟
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی جۆرێكــە لــە جۆرەكانــی بازرگانیكــردن ،تیایــدا بەشــێك لــە داهاتــی
نەوتــی حكومــەت تەرخــان دەكرێــت بــۆ گۆڕینــەوەی بــە نرخــی بەرهەمــەكان یــان بــە خــودی
بەرهەمــەكان.
بــۆ منوونــە ،بــۆ دابینكردنــی بــڕی پێویســتی دیــزڵ بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی وزە لــە
هەرێــم ،هەندێــك جــار حكومەتــی هەرێــم نەوتــی خــاو دەدات بــە بازرگانەكانــی ناوخــۆ لــە
بەرامبــەر دابینكردنــی دیــزڵ و گواســتنەوەی بــە تانكــەر بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی وزە
یــان هــەر بەرهەمێكــی تــر بەرامبــەر بــە نــەوت.
لــە ســوودەكانی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ئەوەیــە كــە پاشــەكەوتی پــارە دەكات لەالیــەن حكومەتی
هەرێمــەوە بــۆ ئــەوەی بتوانێــت مووچــە و خەرجییەكانــی كەرتــی تەندروســتی و فێركــردن و
كارەبــا یــان خەرجییــە لەپێشــینەكانی تــری پــێ دابیــن بــكات.

 .8مەبەست لە «گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش ( »)PSCsچییە و چۆن
كار دەكات؟
بەپێــی بەشــی (دەیــەم) لــە (یاســای ژمــارە 22ی ســاڵی )2007ی تایبــەت بــە یاســای نــەوت و
گاز لــە هەرێمــی كوردســتان بــە ناونیشــانی (گرێبەســتی بەشــداریكردنی بەرهەمهێنــان) كــە
پەرلەمانــی كوردســتان لــە ڕۆژی  2007/8/6پەســەندی كــردووە ،هەرێمــی كوردســتان شــێوازی
گرێبەســتی بەرهەمهێنانــی هاوبــەش پەیــڕەو دەكات بــۆ دۆزینــەوە و گەشــەپێدانی ســێكتەری
نــەوت و گاز .لــە یاســای نــەوت و گاز (لــە مــاددەی 37ی یاســاكەدا) بــە ڕوونــی تیشــك خراوەتــە
ســەر پرەنســیپی ئــەو گرێبەســتانە .ئــەو كۆمپانیایانــەی كــە بەشــدارن لــەم جــۆرە گرێبەســتەدا
بەشــدار دەبــن لــە قازانــج و زیانــدا بەهــۆی خەرجییەكانیــان لــە دۆزینــەوەی نــەوت و گازدا ،و
كۆمپانیــاكان كاتێــك خەرجییەكانیــان وەردەگرنــەوە كــە بگەنــە بیرێكــی نــەوت كــە بــە الیەنــی
كــەم ڕۆژانــە پێنــج هــەزار بەرمیــل نــەوت بەرهــەم دێنێــت بــە بەردەوامــی لــە مــاوەی 12
مانگــدا .بــە پێچەوانــەوە ،ئــەوا تەنهــا كۆمپانیاكــە بەرپرســیارێتی زیانــەكان دەگرێتــە ئەســتۆ و
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بەرپرســیارێتی هەڵناگرێــت .
لــە كاتــی بازرگانیكــردن بــە بەرهەمەكانــی نــەوت و گازەوە ،ڕێژەیەكــی دیاریكــراو لــە بەرمیلــە
نــەوت بــۆ گێڕانــەوەی (خەرجــی دەرهێنانــی نــەوت)ی كۆمپانیــاكان تەرخــان دەكرێــت ،ئــەو ڕێــژە
بەرهەمهاتــووەش كــە دەمێنێتــەوە لــە نێــوان حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان و كۆمپانیــا
نەوتییــە نێودەوڵەتییەكانــدا ( )IOCدابــەش دەكرێــت .بــۆ زانیــاری زیاتــر لەســەر شــێوازی
دابەشــكردنی بەرهەمەكانــی نەوتــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان ،ســەردانی ئــەم لینكــە
بكــە:
http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/new-psc

٤

 .9چۆن داهاتی نەوت ئەژمار دەكرێت؟
داهاتــی نــەوت بریتییــە لــە پــارەی نەوتــی فــرۆرشاوی هەناردەكــراو لــە پــاش دەركردنــی
ڕســوماتی بۆرییــە نەوتــەكان و ڕســوماتی عەمباركــردن و پێدانــی پــارە بــە كۆمپانیاكانــی
بەرهەمهێنانــی نــەوت بەپێــی گرێبەســتی بەرهەمهێنانــی هاوبــەش و خەرجــی گواســتنەوەی
نەوتــی خــاو بــە تانكــەر لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە بــۆ دەروازەی ڕۆكردنــی بۆرییــە نەوتــەكان،
بــۆ منوونــە ،خەرجــی گواســتنەوە لــە كێڵگــەی نەوتــی شــێخان-ەوە بــەرەو توركیــا .بێجگــە لــە
پــارەی نەوتــی فــرۆرشاوی هەناردەكــراو لەگــەڵ شــیرینی گرێبەســتی كۆمپانیــا نەوتییــە
نێودەوڵەتییــەكان ( ،)IOCداهاتــی نــەوت پــارەی نەوتــی فــرۆرشاوی ناوخــۆ و بەرهەمــە
پاڵێوراوەكانیــش دەگرێتــەوە.

 .١٠بۆچی نەوتی حكومەتی هەرێمی كوردستان بە نرخی كەمرت لە نرخی
نەوتی خاوی برنتی جیهانی دەفرۆرشێت؟
چەندیــن هــۆكاری جۆراوجــۆر كاریگەرییــان هەیــە لەســەر نرخــی نــەوت ،كــە تەنهــا بریتــی نییــە
لــە «خواســت و خســتنەڕوو» یــان گۆڕانكارییــە سیاســییەكانی ناوچەكــە ،بەڵكــو پەیوەندیشــی بــە
كوالێتــی نەوتــەوە هەیــە.
لــە ڕاســتییدا ،جــۆری نەوتــی بەرهەمهاتــوو لــە واڵتێكــەوە بــۆ ئــەوی تــر یــان لــە ناوچەیەكــەوە
بــۆ ئــەوی تــر جیــاوازە ،گرنگرتیــن جیاكارییەكانــی كوالێتــی بریتییــە لــە چــڕی نــەوت و ڕێــژەی
كربیــت تیایــدا .چــڕی نــەوت بەپێــی قورســی و ســووكی یــان بەپێــی ڕێــژەی كربیــت تیایــدا
لێكدەدرێتــەوە كــە دابــەش دەبێــت بــۆ دوو جــۆر ،پێیــان دەوترێــت( :نەوتــی شــیرین) و (نەوتــی
تــرش) .ئاشــكرایە نەوتــی خــاوی ســووك ،ڕێــژەی كربیــت تیایــدا كەمــە (واتــا ترشــێتی كــەم
بێــت) نرخەكــەی زیاتــرە لــە نەوتــی خــاوی قــورس ،ڕێــژەی كربیــت تیایــدا زۆرە ،بەشــێك لــەو
جیاكارییــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی كــە نەوتــی خــاوی ســووك ئاســانرت ئامــادە دەكرێــت.
ســەبارەت بــە نەوتــی هەرێمــی كوردســتان ،بڕێكــی زۆری پێكهاتــووە لــە نەوتــی جــۆری
قــورس و تــرش ،ئەمــەش هۆكارێكــە بــۆ ئــەوەی بــە نرخێكــی هەرزانــر بفرۆرشێــت .هەروەهــا
ڕكابەرییــش لــە بــازاڕی نەوتــدا هۆكارێكــی تــرە بــۆ دابەزینــی نرخــی نــەوت ،و ناكۆكییەكانــی
هەرێــم لەگــەڵ بەغــدا و ئــەو جــۆرە هەناردەكردنــە ســنووردارەی هەرێمیــش هۆكارێكــی تــرە بــۆ
ئــەوەی هەرێمــی كوردســتان ڕكابــەری زیاتــر بــكات و بەرهەمــی نــەوت بفرۆشــێت و بیكاتــەوە
بــە پــارە.

 .12داهاتی نەوت چۆن خەرج دەكرێت؟
داهاتــی نەوتــی بەدەســتهاتوو بەپێــی بودجــەی ســااڵنەی دیاریكــراو لەالیــەن حكومەتــی
هەرێمــی كوردســتانەوە خــەرج دەكرێــت ،بەپێــی ئەولەویــات و پێداویســتیی ناوچــەكان.
نزمیــی نرخــی نــەوت لــە ســێكتەرێكی گــەورەی وەك نــەوت و گاز ئــەوە دەگەیەنێــت كــە داهاتــی
نــەوت لــەم ســااڵنەی دواییــدا بــە تــەواوی بــۆ مووچــەی زیاتــر لــە  1.2ملیــۆن هاوواڵتیــی
مووچەخــۆر لــە فەرمانبــەری كەرتــی خزمەتگــوزاری مەدەنــی و هێزەكانــی پێشــمەرگە و
ئاسایشــی ناوخــۆ و كەســوكاری ســەربەرزی شــەهیدان و ئەنفالكــراوان و خانەنشــینان و
ســوودمەندانی تەرخانكــراوی چاودێــری كۆمەاڵیەتــی خــەرج كــراوە .پالنــی حكومەتــی هەرێــم
ســەرلەنوێ داڕشــتنەوە و ڕێكخســتنەوەی پێكهاتــەی كەرتــی گشــتی و چاكســازیكردنە لــە
داهاتــە نــا نەوتییەكانــدا بــۆ ئــەوەی لــەو ڕێیــەوە مووچــە دابیــن بكرێــت و بەشــی زۆری داهاتــی
نەوتیــش بــۆ هەمەجۆركردنــی بــواری ئابــووری و بەهێزكردنــی ئــەو ســێكتەرانە تەرخــان بكرێــت
كــە خۆیــان داهاتیــان هەیــە ،وەك :كەرتەكانــی كشــتوكاڵ ،پیشەســازی و گەشــتوگوزار.
داهاتــی نــەوت ســنووردارە و نرخــی نــەوت ناجێگیــرە ،بۆیــە تەنهــا لــە ڕێــی هەوڵــەكان بــۆ پشــت
نەبەســن بــە داهاتــی نــەوت دەتوانیــن ئامانجــی ڕاســتەقینەی خۆمــان بپێكیــن كــە بریتییــە لــە
كوردســتانێكی جێگیــر.

 .11بۆچی جیاوازی هەیە لە نێوان داهاتی نەوتی ئاشكراكراو لەالیەن
حكومەتی هەرێم و نرخی سەرجەم ژمارەی بەرمیلی نەوتی هەناردەكراو
كە لێك دەدرێت لە نرخی بەرمیلێك نەوت؟
جیاوازییەكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ نرخــی نەوتــی خــاوی فــرۆرشاو لــە نێــوان ئــەوەی كــە حكومەتــی
هەرێــم ڕایگەیانــدووە و ئــەوەی كــە بــە نەختــی وەریگرتــووە ،پێــش ئــەوەی پــارە نەختینەكــە
بگاتــە دەســتی حكومەتــی هەرێــم چەنــد خەرجییەكــی تــری لــێ دەردەكرێــت كــە بریتییــن لــە
ڕســوماتی بۆرییــە نەوتییــەكان و ڕســوماتی تێرمیناڵــی باركــردن ،و ئــەو پارانــەی دەدرێنــە
كۆمپانیاكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت بەپێــی گرێبەســتی بەرهەمهێنانــی هاوبــەش و خەرجــی
گواســتنەوەی تانكــەرەكان.
(بــۆ زانیــاری زیاتــر لــە بــارەی چۆنییەتــی ئەژماركردنــی داهاتــی نــەوت ،تكایــە ســەیری پرســیار و
وەاڵمــی ژمــارە  9بكــە).

٥

٦

 .13چۆن كۆمپانیا نەوتییە نێودەوڵەتییەكان ( )IOCسوود دەگەیەنن بە
ئابووریی ناوخۆی كوردستان؟
• بەرهەمهێنانــی نــەوت :كۆمپانیــا نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان ڕۆڵــی ســەرەكی دەگێــڕن لــە
دۆزینــەوە و دەرهێنانــی نــەوت .توانــا و شــارەزایی تەكنۆلۆژیــا و توانــای هونــەری و ئەزموونــی
جیهانــی و توانــای دارایــی بەهێــز و ســەرچاوەی دارایــی كۆمپانیــاكان هــۆكارن بــۆ ئــەوەی
نــەوت بــە هەرزانرتیــن نــرخ بەرهــەم بهێنــن بــێ ئــەوەی حكومــەت ناچــار ببێــت ڕاســتەوخۆ
پارەیەكــی زۆر خــەرج بــكات بــۆ دابینكردنــی كەرەســتە و پێداویســتی ژێرخــان بــۆ ئەنجامدانــی
ئــەو كارە.
• هەلــی كار :بەپێــی نوێرتیــن زانیــاری ورد ،كۆمپانیــا نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان زیاتــر لــە 4,500
كارمەندیــان لــە كوردســتان دامەزرانــدووە ،كــە %63ی ئــەو كارمەندانــە (یــان زیاتــر لــە )2,800
كەســیان لــە ناوخــۆی هەرێمــن .كارمەنــدە ناوخۆییــەكان هــەر كرێــكارە لێهاتــووەكان نیــن بــە
تەنهــا ،بەڵكــو بەرپرســانی بــااڵی جێبەجێكــردن و بەڕێوەبــەری گشــتی و كارگێــڕی و چەندیــن
ئاســتی تریــش دەگرێتــەوە .ســەرەڕای ئــەوەش ،لەگــەڵ گەشەســەندنی توانــای بەرهەمهێنــان
لــە ناوچەكــەدا ،هێــزی كاریــش فراوانــر دەبێــت .دەســتەی بەڕێوەبردنــی ڕاهێنانــی كارمەنــدان
بــۆ پرۆســەی بەرهەمهێنــان پێشــبینی دەكات كــە لەگــەڵ هــەر زیادبوونێــك لــە توانــای
بەرهەمهێنــان ،نزیكــەی ( )200هەلــی كاری نــوێ بــۆ هــەر ( )100هــەزار بەرمیــل نــەوت لــە ڕۆژێكــدا
دەســتەبەر دەبێــت.
• گواســتنەوەی زانیــاری :كۆمپانیــا نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان ڕۆڵــی ســەرەكی دەگێــڕن لــە
گواســتنەوەی زانیــاری و شــارەزایی بــۆ وەبەرهێنــە ناوخۆییــەكان ،و هــاوكارن لــە گەشــەپێدانی
پیشەســازی نــەوت و گاز لــە هەرێمــی كوردســتان و بــوار بــۆ هەرێــم دەڕەخســێنن تواناكانــی
خــۆی بنیــات بنێــت.
• وەبەرهێنــان :كۆمپانیــا نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان بــە بــڕە پارەیەكــی زۆر لــە هەرێمــی
كوردســتان ســەرمایەگوزاری دەكــەن ،جــا ئــەو وەبەرهێنانــە لــە بــواری بنیاتنــان و بەگەڕخســتنی
ژێرخانــی نــەوت و گاز بێــت یــان لــە بــواری بەرهــەم و خزمەتگوزارییــە ناوخۆییــەكان یــان بــۆ بواری
نیشــتەجێكردن بێــت ،یــان بــۆ خەرجــی بــە هــەزاران كارمەنــد بێــت .لــە بەرامبــەردا ئــەم سیســتمە
ئایكۆلۆجییــە قازانجێكــی زۆر بــە ئابــووری ناوخۆیــی دەگەیەنێــت ،و هانــدەر دەبێــت بــۆ چاالكییــە
ئابورییــەكان و ڕەخســاندنی هەلــی كار.
• بــاج و پێدانــی پــارەی لێپررساوێتــی كۆمەاڵیەتــی كۆمپانیــاكان :ســەرەڕای هەندێــك لــە باجــە
ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆكان ،كۆمپانیــا نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان بــە ڕێــژەی  %10ڕســوماتی
جۆراوجــۆری تایبــەت بــە لێپررساوێتــی كۆمەاڵیەتــی كۆمپانیــاكان دەدەن بــە حكومەتــی هەرێــم.
ڕێــژەی زۆری ئــەم ڕســوماتە بــۆ خۆشــگوزەرانی و پێشكەشــكردنی خزمەتگــوزاری دانیشــتوانی
ئــەو ناوچانــە تەرخــان دەكرێــت كــە نەوتیــان تیــادا دەردەهێرنێــت .بــۆ بەرچاوڕوونــی زیاتــر لەســەر
پارەدانــی كۆمپانیــاكان لــە بــواری لێپررساوێتــی كۆمەاڵیەتــی و منوونەیەكــی ڕوون لــەو
بارەیــەوە ،ســەردانی ئــەم لینكــە بكــە:

پێداچوونەوە بە
بەرهەمی نەوتی
هەرێمی كوردستان
و هەناردەكردن
و بەكارهێنان و
داهاتەكانی نەوت

http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/new-psc
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 .1٤ئایا لەالیەن دەستەیەكی سەربەخۆ و متامنەپێكراوەوە پێداچوونەوە
دەكرێت بە ڕاستی و دروستی ئەو ژمارانەی باڵودەكرێنەوە و پەیوەندییان
بە سێكتەری نەوتەوە هەیە؟
چەنــد ســاڵێكە بــە شــێوەیەكی ڕێكوپێــك دەســتكراوە بــە كۆكردنــەوەی ئــەو ژمارانــەی ئەژمــار كــراون
و پەیوەندییــان بــە كەرتــی نەوتــەوە هەیــە و لەالیــەن وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكانی هەرێمــی
كوردســتانەوە ڕاگەیەنــراوە .لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز لــە
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــۆ لێكۆڵینــەوەی زیاتــر لــە ڕاســتی و دروســتی ژمــارەكان ،هــەر بــۆ
ئــەم مەبەســتەش ،هــەردوو كۆمپانیــای (دیلۆیــت) و ()EYی نێودەوڵەتــی كــە پێشــڕەون لــە بــواری
وردبینــی ڕاســپاردووە بــە شــێوەیەكی ســەربەخۆ پێداچوونــەوە بكــەن بــۆ الیەنــە ســەرەكییەكانی ئــەو
ســێكتەرە ،و لــە بەشــی یەكەمــدا پشتڕاســتكردنەوەی ئــەو ژمارانــەی كــە پەیوەســن بــە بەرهــەم و
هەناردەكــردن و بەكارهێنــان و داهاتــی نەوتــی هەرێمــی كوردســتان كــراوە ،لــە ڕێكەوتــی 1ی كانونــی
دووەمــی  2017بــۆ 30ی حوزەیرانــی هەمــان ســاڵ.
مەبەســت لــە ڕاســپاردنی كۆمپانیــای (دیلۆیــت) بــۆ دڵنیابوونەوەیــە لــەوەی كــە ســەرجەم ژمــارە
ڕاگەیەنــراوەكان بــە وردی لەالیــەن دەزگایەكــی ســەربەخۆ و باوەڕپێكــراوەوە پێداچوونەوەیــان بــۆ
دەكرێــت كــە هیــچ بەرژەوەندییەكــی تایبەتــی نییــە ،و پســپۆڕ و شــارەزایە و بەناوبانگــە و دەتوانێــت
ببێتــە جێــی متامنــەی هەمــوو الیەنــە پەیوەندیــدارە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەكان.

( .1٥دیلۆیت) كێیە و بۆچی بۆ ئەم پێداچوونەوەیە دەستنیشان كراوە؟
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كۆمپانیــای (دیلۆیــت تــۆش تۆهامتســۆی ســنووردار) ،كــە نــارساوە بــە (دیلۆیــت) ،یەكێكــە لــەو «چــوار
گــەورە» كۆمپانیایــەی بــواری ژمێریــاری و وردبینــی كــە گەورەتریــن تــۆڕی خزمەتگــوزاری جیهانیــن لــە
بــواری ئەژماركردنــی داهــات و ژمــارەی كەســانی پســپۆڕەوە .لەگــەڵ زیاتــر لــە  244,400ئەندامی پســپۆڕ
لــەو كۆمپانیایانــەی كــە خزمەتگــوزاری لــە بــواری وردبینــی و بــاج و ڕاوێــژكاری و ڕاوێــژكاری دارایــی و
ڕاوێــژكاری پەیوەندیــدار بــە كاری سەركێشــی و خزمەتگوزارییــە پەیوەندیــدارەكان لــە زیاتــر لــە  150واڵت
و ناوچــەی جیاجیــا پێشــكەش دەكــەن( ،دیلۆیــت) كۆمپانیایەكــی باوەڕپێكــراوە لــە سەرتاســەری جیهــان
و وەك پێــوەر و خــاوەن بڕیــار لــە بــواری كارەكەیــدا پشــتی پــێ دەبەســرێت.
ئەنجومەنــی وەزیرانــی حكومەتــی هەرێــم بــە بڕیــاری (ژمــارە  )٧٣كــە لــە ٣ی شــوباتی  2016دەرچــووە،
كۆمپانیایەكــی نێودەوڵەتــی بــواری وردبینــی ڕاســپارد بــۆ پێداچوونــەوە بــە ســێكتەری نــەوت و گاز لــە
هەرێــم و ئاشــكراكردنی ئەنجامەكــەی لــە پابەندبوونــی حكومەتــی هەرێــم بە شــەفافیەت و خواســتی
حكومــەت بــۆ پتەوكردنــی متامنــەی خەڵــك بــە ســێكتەری نــەوت و گاز ،و هەوڵــە بەردەوامەكانــی بــۆ
بەرەوپێشــردن و چاكســازیی لــە ســامانی گشــتی ســەرچاوەی گرتــووە .جگــە لــەوەش جێبەجێكردنــی
بڕگــەی (شەشــەم)ە لــە مــاددەی  ١٥لــە یاســای ژمــارە ٢٢ی ســاڵی  ٢٠٠٧كــە تایبەتــە بــە نــەوت و
گازی هەرێمــی كوردســتان كــە دەخوازێــت پێداچوونــەوە بكرێــت بــە داهاتەكانــی نــەوت و گاز لــە
هەرێمــی كوردســتان و بخرێتــە بــەردەم ڕای گشــتی ،لــە هەمــان كاتــدا ســندوقی داهاتــی نــەوت و گاز
بەرپرســیارێتی خــۆی جێبەجــێ بــكات بــە پێــی پرەنســیپ و پێوانــەی دەستپێشــخەریی نێودەوڵەتــی بۆ
شــەفافیەت لــە بــواری پیشەســازییە دەرهاتــووەكان ()Extractive Industries Transparency Initiative
 )(EITIكــە لــە بەنــدی 9 - 4ی دەستپێشــخەرییەكەدا هاتــووە:
• پێویســت دەكات خەرجــی و داهاتــەكان لەالیــەن دامەزراوەیەكــی متامنەپێكــراوی ســەربەخۆوە
بــەراورد بكرێــن (مطابقــة) كــە پێوەرەكانــی وردبینــی نێودەوڵەتــی پیــادە دەكات ،و ڕای ئــەو
دامەزراوەیــەش باڵوبكرێتــەوە ســەبارەت بــە بەراوردكردنەكــە بــە دەرخســتنی دەرئەنجامــەكان.
• پێویســتە بەراوردكــردن (مطابقــة) ئەنجــام بدرێــت لــە نێــوان شایســتەی خەرجكــراو بــۆ كۆمپانیــا
نەوتییــەكان لەگــەڵ داهاتــی بەدەســتهاتوو بــۆ حكومــەت لەالیــەن دامەزراوەیەكــی ســەربەخۆ كــە
پێــوەرە پیشــەییە نێودەوڵەتییــەكان پیــادە دەكات.
ســەرەڕای ئــەوەش ،مــاددەی  ٧لــە یاســای پەرلەمانــی كوردســتان ژمــارە 2ی ســاڵی  2015تایبــەت
بــە ســندوقی كوردســتان بــۆ داهاتــە نەوتــی و گازییــەكان ئــەوە دەخاتــە ڕوو كــە پێویســتە ســەرجەم
داتاكانــی تایبــەت بــە ژمێــرە و چاالكییەكانــی ســندوقی كوردســتان بــۆ داهاتــە نەوتــی و گازییــەكان
ئاشــكرا بكرێــن و لەالیــەن كۆمپانیــای ژمێریاریــی جیهانیــی لێهاتــوو و متامنەپێكــراو پێداچوونەوەیــان
پێدابكرێــت و ئەژمێرەكانیــان وردبینــی بكرێنــەوە ،هەروەهــا پێویســتە چاالكــی و ڕاپۆرتــی كۆمپانیاكانــی
ژمێریاریــی جیهانــی بدرێتــە ئەنجومەنــی وەزیــران.

ســەرەڕای ئــەوەش ،لــە بڕگــەی ()4ی مــاددەی ()7ی ئاماژەپێــدراوی ســەرەوەدا هاتــووە كە پێویســتە
ســتاندەردی ژمێریاریــی پەیڕەوكــراوی جیهانــی جێبەجــێ بكرێــت بــۆ مســۆگەركردنی شــەفافیەت و
دركانــدن لــە پرۆســە داراییەكانــدا.
حكومەتــی هەرێــم كۆمپانیــای (دیلۆیــت)ی هەڵبــژارد لەســەر بنەمــای تەندەریــن بــە كەمرتیــن نــرخ و
بــە پێــی بڕیــاری ژمــارە ()73ی ئەنجومەنــی وەزیــران كە لــە بــەرواری  2016/2/3دەرچــووە و تیایــدا داوا
كرابــوو پێداچوونەوەیەكــی نێودەوڵەتــی ئەنجــام بدرێــت لەالیــەن «هــەر چــوار گــەورە كۆمپانیاكــە»:
(دیلۆیــت EY، PwC ،و  )KPMGكــە پێشــنیارە هونــەری و داراییەكانیــان پێشــكەش بكــەن ،ئەمەش لەســەر
بنەمــای پێــوەرە نێودەوڵەتییــە وردەكانــی بانكــی نێودەوڵەتــی پێداچوونــەوە و هەڵســەنگاندنیان
بــۆ كــراوە ،بــۆ ئــەوەی لەســەر بنەمایەكــی ڕوون و بــە پێــی پێــوەرە ســەرەكییەكانی كاركــردن
كۆمپانیایــەك بــۆ ئــەو پڕۆژەیــە دەستنیشــان بكرێــت.

 .١٦پێداچوونەوەی كۆمپانیای (دیلۆیت) بۆ داتاكانی نەوتی هەرێمی كوردستان
بۆ ساڵی  2017چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟ ،و ئەو ڕێوشوێنانە چین كە گیراونەتەبەر بۆ
دڵنیابوونەوە لەوەی كە پێداچوونەوەكە بە شێوەیەكی سەربەخۆ ئەنجام دراوە؟

كۆمپانیــای (دیلۆیــت) لەســەر داوای ڕاســتەوخۆی الیەنــە پەیوەندیــدارەكان پێداچوونــەوەی كــردووە
بــە داتاكانــی نەوتــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتاندا ،بــۆ ســێ مانگــی یەكەمــی ســاڵی  2017لــە
بــواری هەناردەكــردن و بەكارهێنانــی نەوتــی خــاو لەگــەڵ داتــای ئــەو داهاتانــەی كــە لــە خشــتەی
ژمــارە ( )1لــە ڕاپۆرتەكــەدا خراوەتــەڕوو .لــە كاتــی پێویستیشــدا كۆمپانیــای (دیلۆیــت) بەڵگەنامــەی
زیاتــری دەستخســتووە و كۆبوونــەوەی جۆراوجــۆری لەگــەڵ الیەنــە پەیوەندیدارەكانــدا كــردووە بــۆ
بەدواداچوونــی زیاتــر لەســەر داتاكانــی نــەوت.
(دیلۆیــت) ڕاســتەوخۆ چــاوی كەوتــووە بــە چەندیــن كەســایەتی پەیوەندیــدار بــە بــواری نــەوت بــۆ
لێكۆڵینــەوە و وردەكاری زیاتــر لەســەر ئــەو زانیارییانــەی لــە خشــتەی ژمــارە ()1دا ئاماژەیــان پێكــراوە
بــە بــێ ئــەوەی بــۆ هەمــوو داواكارییــەكان بگەڕێتــەوە بــۆ ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری
نــەوت و گاز ( )RCOGAیــان وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان .ئەمــەش وایكــردووە كــە پێداچوونــەوە
بــە ڕاســتی و دروســتی هەمــوو زانیــاری و داتاكانــی نــەوت بــە شــێوەیەكی ســەربەخۆ بەڕێــوە بچێــت.

 .١٧ئەنجامی كۆتایی پێداچوونەوەكەی كۆمپانیای (دیلۆیت) چی بوو؟

پێداچوونەوەكــەی كۆمپانیــای (دیلۆیــت) زیاتــر ســەرنجی خســتە ســەر هەناردەكــردن و بەكارهێنــان
و داهاتەكانــی نەوتــی هەرێــم ،لەگــەڵ ڕاپۆرتــی یەكــەم كــە (لــە بــەرواری 1ی كانونــی یەكەمــی
ســاڵی  2017تــا 30ی حوزەیرانــی هەمــان ســاڵ) ،واتــا (نیــوەی یەكەمــی  )2017ئامــادە كرابــوو .ژمــارەكان
لەســەر بنەمــای پێداچوونەكــەی (دیلۆیــت) لــە خشــتەی ژمــارە ()1ی ڕاپۆرتەكــەدا خراوەتــەڕوو كــە
تایبەتــە بــەم بوارانــەی خــوارەوە:
هەناردەكردن و بەكارهێنانی نەوتی خاو:
• نەوتی خاوی هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەكانی نەوتەوە( .بە بەرمیل)
• نەوتی خاوی هەناردەكراو لەڕێی تانكەرەوە( .بە بەرمیل)
• ڕادەستكردنی نەوتی خاو بە پااڵوگەكان بەپێی گرێبەستی پااڵوتن( .بە بەرمیل)
• نەوتی خاوی تەرخانكراو بۆ بەرهەمهێنەرانی نەوت( .بە بەرمیل)
• نەوتی فرۆرشاو و ئاڵوگۆڕپێكراو لە ناوخۆدا( .بە بەرمیل)
شیكاری داهاتی نەوتی هەناردەكراو لەڕێی بۆرییەكانی نەوتەوە:
• پوختەی ئەو نەوتەی ڕادەستی كڕیاران كراوە( .بە بەرمیل)
• كۆی گشتی نەوتی خاوی فرۆرشاو (بە دۆالری ئەمریكی)
• تێكڕای نرخی هەر بەرمیلێك ( /$بەرمیل)
شیكاری داهاتی نەوتی هەناردەكراو لە ڕێی تانكەرەوە:
• پوختەی ئەو نەوتەی ڕادەستی كڕیاران كراوە( .بە بەرمیل)
• كۆی گشتی نەوتی خاوی فرۆرشاو (بە دۆالری ئەمریكی)
• تێكڕای نرخی هەر بەرمیلێك ( /$بەرمیل)

مامەڵە داراییەكان:
• گۆڕینی ئەژمێری بانكی كڕیاران بێجگە لە پارەی پێشەكی نوێ (بە دۆالری ئەمریكی)
• سوود و ڕسوماتی تر لە كڕیارانەوە (بە دۆالری ئەمریكی)
• پارەی دراو بە بەرهەمهێنەرانی نەوت لە بری حكومەتی هەرێمی كوردستان
(بە دۆالری ئەمریكی)
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• پــارەی دراو بــە الیەنــی ســێیەم لــە بــری حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان (بــە دۆالری
ئەمریكــی)
• پــارەی دراو بــە پارێــزگای كەركــوك لــە بەرامبــەر نەوتــی بەرهەمهێــراو لــەو پارێزگایــە
(پــارەی پــرۆ دۆالر) (بــە دۆالری ئەمریكــی)
• پــارەی دراو بــە وەزارەتــی دارایــی و ئابــووری بــۆ خەرجــی تێچوونەكانــی بــواری پاراســتنی
ئاسایشــی دامــەزراوە نەوتییــەكان (بــە دۆالری ئەمریكــی)
• پارەی دراو بە كۆمپانیای دانا گاز (بە دۆالری ئەمریكی)
• پوختــەی پــارەی نەختــی وەرگیــراو لەالیــەن حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــۆ فرۆشــتنی
نــەوت لــەم ماوەیــەدا (بــە دۆالری ئەمریكــی)
• پــارەی پێشــەكی نوێــی وەرگیــراو لــە كڕیــاران لــە بەرامبــەر فرۆشــتنی بەرهەمەكانــی
داهاتــوو پێیــان (بــە دۆالری ئەمریكــی)
جێــی ئاماژەیــە كۆمپانیــای (دیلۆیــت) هیــچ ڕاپۆرتێكــی لەســەر داتاكانــی بەرهەمهێنانــی
نــەوت لــەم ماوەیــەدا نەخســتووەتە ڕوو ،بــە مەبەســتی چاوەڕوانــی پاكتاوكردنــی ئەژمــاری
بەرهەمەكانــی نــەوت بــۆ ســااڵنی  2014و  2015و .2016

 – ١٨بۆچی پێداچوونەوەكەی (دیلۆیت) زۆر بە گرنگ دادەنرێت؟
ڕاپۆرتەكانــی پێداچوونــەوەی (دیلۆیــت) گرنگییەكــی بەرچاویــان هەیــە لەبــەر ئــەوەی بــۆ
یەكەمجــارە لەالیــەن كۆمپانیایەكــی نێودەوڵەتیــی ســەربەخۆوە بــە شــێوەیەكی فەرمــی
پێداچوونــەوە بكرێــت بــە داتاكانــی بەرهەمــی نــەوت و هەناردەكــردن و بەكارهێنــان و
داهاتەكانــی نــەوت لــە هەرێــم ،ئەمــەش بــوار بــۆ هاوواڵتییــان دەڕەخســێنێت بــە وردی
چاودێــری داهاتەكانــی نــەوت بكــەن ،و بــە ڕوونــی ژمــارەكان لەســەر گەورەتریــن ئاســتی
هەنــاردەی داهاتــەكان لــە هەرێــم ببینــن.
ئاشــكرایە كــە شــەفافیەت هــۆكاری گەیشــتنە بــە ئامانــج ،و حكومەتــی هەرێــم كار دەكات لــە
پێنــاو باڵوكردنــەوەی هەســتی لێپررساوێتــی ،داوا لــە دەســتە و ڕێكخراوەكانیــش دەكات لــە
حكومەتەكەیــان بپرســنەوە و داوای چۆنێتــی بەڕێوەبردنــی داهاتــی گشــتی بكــەن ،هەروەهــا
هــاوكار بــن بــۆ پێكهێنانــی قۆناغێكــی نوێــی كۆمەاڵیەتــی تیایــدا هاوواڵتییــان ئــەرك و
بەرپرســیارێتییان پارێــزراو بێــت.

 .١٩پێداچوونەوە بە داهاتەكان و ئەنجامەكانی چ بەرژەوەندییەكی
هاوواڵتییانی كوردستانی تیادایە؟
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پرۆســەی پێداچوونــەوەی ڕاســتەوخۆ لــە بەرژەوەنــدی هاوواڵتییانــی كوردســتانە ،و بــوار
دەدات بــەوەی كــە زانیــاری تەواویــان لەســەر داهاتــە نەوتییەكانــی حكومەتــی هەرێــم دەســت
بكەوێــت و هاوكاریــان دەبێــت بــۆ ئــەوەی لێپرســینەوە بكــەن لەگــەڵ بەرپرســە هەڵبژێــردراوەكان
لەبــارەی چۆنێتــی خەرجكردنــی داهاتــەكان یــان بەگەڕخســتنی ،ئەمــەش لەگــەڵ پرەنســیپەكانی
دەســەاڵتی دیموكراســیدا یەكدەگرێتــەوە بــەو جــۆرەی كــە هاوواڵتییانــی كوردســتان هیــوای
پــێ دەخــوازن.
لــەوەش زیاتــر ،پرۆســەی پێداچوونــەوە ئــەو هاوواڵتییانــە دڵنیــا دەكاتــەوە كــە جۆرێــك لــە بــێ
متامنەییــان هەیــە یــان دوودڵــن لــە كاری حكومــەت ،تــا گومانەكانیــان بڕەوێتــەوە و هەســت
بــە دڵنیایــی بكــەن كاتێــك دەزانــن كۆمپانیایەكــی نێودەوڵەتیــی ســەربەخۆی پســپۆڕ لــەو
بــوارەدا پێداچوونــەوەی ئەنجــام داوە و لــە ڕاســتی ژمارەكانــی كۆڵیوەتــەوە بــە تایبەتــی
ئــەو پێداچوونەوانــە ئاماژەیەكــی ئەرێنیــن بــۆ وەبەرهێنــە نێودەوڵەتییــەكان و هانیــان دەدات
كــە لــە ســێكتەری نــەوت و گازی هەرێمــی كوردســتاندا ســەرمایەگوزاری بكــەن ،و هەلــی كار
بڕەخســێنن و الیەنــی ئابــووری بەرەوپێــش بــەرن.
هەروەهــا پێداچوونــەوەی كۆمپانیــای (دیلۆیــت) بــە ڕاپۆرتەكانــدا دەرگا وااڵ دەكات بــە ڕووی
دانانــی پێــوەری بنچینەیــی لــە ناوچەكــەدا ســەبارەت بــە گرنگــی و بایەخــی پێداچوونــەوە
و چاوخشــاندنەوە تــا چەنــد پێویســن ،لەگــەڵ ئــەوەش ژمارەیەكــی زۆر لــە فەرمانبەرانــی
كەرتــی خزمەتگــوزاری مەدەنــی ئاشــنا دەكات بــە نوێرتیــن تەكنۆلۆژیــا نێودەوڵەتییــەكان بــۆ
ئەنجامدانــی لێكۆڵینــەوە و پێداچوونــەوە بــە ئەژمارەكانــدا و بنیاتنانــی تواناكانیــان بــۆ ئــەوەی
ئاســتی شــارەزاییەكانیان لــەو بــوارەدا بگوازنــەوە بــۆ ئەوانــی تــر لــە ڕێــی كەرتــی گشــتی و
تایبــەت لــە هەرێمــی كوردســتاندا.

 – 20ئایا پێداچوونەوەی سەربەخۆی هاوشێوە لە مانگەكانی داهاتوودا
ئەنجام دەدرێن ،یان پێداچوونەوەكە تەنها بۆ یەك جارە؟
بــە دڵنیاییــەوە پێداچوونــەوەی كۆمپانیــای (دیلۆیــت) بــۆ یــەك جــار نییــە ،ژمــارە فەرمــی و
وردبینكــراوە ســەربەخۆكان لەســەر كەرتــی نــەوت و گاز بــەردەوام باڵودەكرێنــەوە .هــەر كــە
كۆمپانیــای (دیلۆیــت) گەیشــتە ئەنجامــی كۆتایــی لــە پێداچوونــەوە بــۆ چارەكــی ســێیەمی
ســاڵی  ،2017ئــەوا ڕاپۆرتەكــەی بــاو دەكاتــەوە یــان لەگــەڵ ڕاپۆرتــی چارەكــی چوارەمــدا بــاوی
دەكاتــەوە .هــەروەك پێشــریش ئاماژەمــان پــێ كــرد ،ڕاپۆرتــی یەكەمــی (دیلۆیــت) بــۆ مــاوەی
( )6شــەش مانگــی یەكەمــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز
لــە داهاتــوودا ڕاپۆرتــەكان مانگانــە یــان وەرزانــە بــاو دەكاتــەوە ،بــە پشــتیوانی هــەر میكانیزمێــك
كــە خێراتــر ئەنجامــەكان بــدات بەدەســتەوە.
لــەوەش زیاتــر كۆمپانیــای (دیلۆیــت) ڕاســپێردراوە بــۆ ئــەوەی پێداچوونــەوە بــكات بــە ســەرجەم
ژمارەكانــی ســااڵنی ڕابردووشــدا و دڵنیــا ببێتــەوە لــە ڕاســتی و دروســتییان ،بــۆ ســااڵنی  2014و
 2015و .2016

 -٢1ڕۆڵی وەزارەتی سامانە رسوشتییەكان چییە لەم پڕۆژەیەدا؟
ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز لــە حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان
پێداچوونــەوەی كــردووە بــە ســێكتەری نــەوت و گازی هەرێمــی كوردســتاندا ،و دەســەاڵتی بــااڵ
و بەرپرســیاری یەكەمــە لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ كۆمپانیاكانــی وردبینیــدا .لەســەر ئــەو بنەمایــە
وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان هیــچ پەیوەندییەكــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ كۆمپانیاكانــی
وردبینــی ئەژمارەكانــدا نییــە ،بەڵكــو تەنهــا وەك هاوبەشــێكی ســەربەخۆی گرنگ مامەڵــە دەكات.
ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز پێكهاتــووە لــە چەندیــن كەســایەتی سیاســی
جیــاواز لــە حزبەكانــی كوردســتان ،بۆیــە نوێنەرایەتــی پاراســتنی بەرژەوەنــدی ســەرجەم
پێكهاتەكانــی هەرێــم دەكات .هەروەهــا كار لەســەر ڕاپۆرتــی پێداچوونــەوەی كۆمپانیــاكان
دەكات و زۆر بــە وردی مامەڵەیــان لەگەڵــدا دەكات و چارەســەری كەموكورتییــەكان دەكات لــە
ئامادەكردنــی ڕاپۆرتەكانــدا بــۆ ئــەوەی بــە شــێوازێكی خێــرا و پیشــەییانە و بــە ڕوونــی ئامــادە
بكرێــن.

 -٢2ئایا پێداچوونەوە دەكرێت بە شیرینی گرێبەستە نەوتییەكان كە
حكومەتی هەرێمی كوردستان وەریان دەگرێت لە كۆمپانیا نەوتییە
نێودەوڵەتییەكان؟
بەپێــی یاســای نــەوت و گازی هەرێمــی كوردســتان ،حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان جگــە لــە
داهاتــی فرۆشــتنی نــەوت ،پاداشــتی واژۆكــردن و بەرهەمهێنــان لــە گرێبەســتە نەوتییــەكان
وەردەگرێــت وەك لــە بڕگــەی ( )30لــە مــاددەی (یەكــەم) لــە یاســای نــەوت و گازی هەرێمــی
كوردســتاندا ئاماژەیــان پێــدراوە كــە بــە (شــیرینی) ناودەبرێــن .ئێســتا هەڵســەنگاندن بــۆ
ڕاپۆرتــی شــیرینی كۆمپانیــا نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان دراوە بــە كۆمپانیــای وردبینــی
نێودەوڵەتــی ( .)EYپێداچوونەوەكــە شــیرینی گرێبەســتی بەرهەمهێنانــی هاوبــەش پشتڕاســت
دەكاتــەوە كــە لەالیــەن حكومەتــی هەرێمــەوە وەرگیــراوە و مافــی حكومــەت لــەو شــیرینییانە
و چۆنێتــی خەرجكردنــی ئاشــكرا دەكات )EY( .ڕاپــۆرت لەســەر داهــات پێشــكەش دەكات و تیایــدا
ئامــاژەش بــەو تێبینییانــە دەدات كــە پەیوەندییــان بــە بەكارهێنانــی ئــەو داهاتانــەوە هەیــە كــە
وەرگیــراون .لەالیــەن كۆمپانیــای ( )EYداوای زانیــاری لــە الیەنــە پەیوەندیــدارەكان كــراوە بــۆ
ئــەوەی دەســتبكرێت بــە پێداچوونــەوە و چــاوەڕوان دەكرێــت لــە داهاتوویەكــی نزیكــدا ڕاپۆرتــی
وردبینــی لــەم بارەیــەوە پێشــكەش بــە ئەنجومەنــی هەرێمــی بكرێــت و دواتریــش بخرێتــە
بــەردەم ڕای گشــتی.

١٢

 .٢3ئایا ئەنجومەنی هەرێمیی بۆ كاروباری نەوت و گاز وردبینی زیاتر
دەكات و پالنی هەیە بۆ ئەوەی پێداچوونەوەی زیاتر بكات؟
لەگــەڵ ئــەو پێداچوونەوانــەی ئێســتا بەڕێــوە دەچــن بــۆ ئــەوەی بەشــێوەی ســەربەخۆ
بەدواداچــوون بكرێــت بــۆ خەرجــی و داهاتەكانــی نــەوت و شــیرینی گرێبەســتەی كۆمپانیــا
نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان ،ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز پالنــی گشــتگیری
هەیــە بــۆ پێداچوونــەوە بــە ئەژمارەكانــی ســێكتەری نــەوت و گاز ،كــە ئەمانــە دەگرێتــەوە:
 .1شیكردنەوەی كەموكورتییەكانی هەموو چاالكییە جۆراوجۆرەكانی سێكتەری نەوت و
گاز و داڕشــتنی نەخشــە ڕێگایــەك بــۆ چارەســەركردنی لەالیــەن ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ
كاروبــاری نــەوت و گازەوە.
 .2پێداچوونەوە بە تێچوون و خەرجیی كۆمپانیا نەوتییە نێودەوڵەتییەكاندا.
 .3پێداچوونەوە بە پرۆسەی بەرهەمهێنان و شایستەكاندا بۆ هەموو كێڵگەكان بەجیا.
 .4وردبینی فرۆرشاوە ناوخۆییەكان و ئاڵوگۆڕە بازرگانییەكان.
 .5پێداچوونەوە بە فرۆرشاوی بەرهەمە پاڵێوراوەكاندا.

– 24ئایا كارمەندانی كورد دەتوانن پێداچوونەوە بكەن بە سێكتەری نەوت
و گاز لە داهاتوودا ،یان هەر دەبێت پشت بە الیەنی بیانی وەك كۆمپانیای
(دیلۆیت) ببەستین بۆ ئەو مەبەستە؟
وەك بەشــێك لــە گرێبەســتە واژۆكــراوەكان لەگــەڵ كارمەندانــی نێودەوڵەتــی بــۆ وردبینیــی
ژمێریاریــی ،و لــە نێویشــیاندا كۆمپانیــای (دیلۆیــت) ،ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نەوت
و گاز بــە پێویســتی دەزانێــت كــە تیمــی دیوانــی چاودێــری دارایــی لــە هەرێمــی كوردســتان
بەشــداری پــێ بكرێــت لــە زۆربــەی پڕۆژەكانــی وردبینــی و پێداچوونەوەكانــی داهاتــوودا ،و
توانــا و لێهاتووییــان بەرەوپێــش بربێــت لــە بــواری بەرهەمهێنانــی نــەوت و گاز ،و ڕاهێنانیــان
پــێ بكرێــت لەســەر پەیداكردنــی شــارەزایی لەگــەڵ كەرەســتە نوێیەكانــی وردبینــی بــە باشــرین
شــێواز.
ئــەم هەوڵــە بــۆ بەدەســتهێنانی شــارەزایی و جێبەجێكردنــی بەشــێوەی كــرداری بــوار دەدات
بــە كارمەندانــی وردبینیــی كــورد ببنــە پێشــەنگ لــە زۆربــەی چاالكییەكانــی بــواری وردبینــی لــە
ســێكتەری نــەوت و گاز و لــە ســێكتەرەكانی تــری حكومەتــی هەرێمــدا.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ،زۆربــەی واڵتــان لــە سەرتاســەری جیهانــدا بــۆ پێداچوونــەوە پشــت بــە
كۆمپانیــا نێودەوڵەتییــەكان دەبەســن ،تەنانــەت زۆربــەی ئــەو واڵتــە گەشەســەندووانەش كــە
كارمەنــدی پســپۆڕ و شــارەزای بــاش و پێشــكەوتووی بــواری پێداچوونەوەیــان هەیــە.
بەپێــی یاســای ژمــارە 2ی ســاڵی  ،2008دیوانــی چاودێــری دارایــی لــە هەرێمــی كوردســتان
بەڕێــوە دەبرێــت ،یاســاكە دەســەاڵت و بەرپرســیارێتی و ســنووری كارەكانــی دیوانــی چاودێــری
دارایــی دەستنیشــان كــردووە .دیوانــی چاودێــری دارایــی دامــەزراوەی ســەرەكییە لــە
وردبینیكــردن لــە كەرتــی گشــتییدا ،بــە دڵنیابوونــەوە لــەوەی كــە داهاتــەكان بــە شــێوەیەكی
تەندروســت خــەرج كــراون.

 .٢٥چۆن ڕاپۆرتی (دیلۆیت) دەست بخەم بۆ ئەوەی بیخوێنمەوە؟

داهاتووی سێكتەری
نەوت لە هەرێمی
كوردستان

ڕاپۆرتەكــەی (دیلۆیــت) بــە هــەر ســێ زمانــی ئینگلیــزی و كــوردی و عەرەبــی نوورساوەتــەوە ،و
بــۆ زانیــاری زیاتــر و دەستخســتنی ڕاپۆرتەكــە ،لــەم لینكــەوە ســەردانی وێبســایتی حكومەتــی
هەرێمــی كوردســتان بكــەhttp://cabinet.gov.krd/ :

١٤

 .٢٦پالنی داهاتووی حكومەتی هەرێم چییە بۆ سێكتەری نەوت و گاز؟
ئایا حكومەتی هەرێم بە نیازە چی بكات بۆ ئەوەی برەو بە تواناكانی
بدات و ئاستی بەرهەمهێنان بگەیەنێتە بەرزترین ئاست؟
حكومەتــی هەرێــم پەیوەســتە بــە گەشــەپێدانی بەردەوامــی ســێكتەری نــەوت و گاز لــە
هەرێــم ،بــۆ ئــەوەی داهــات باشــر بــكات و بــە شــێوەیەكی ڕوون و ئاشــكرا كار بــكات ،و لــەو
بــوارەدا شانبەشــانی باشــرین ئاســتی نێودەوڵەتــی هەنــگاو بنێــت.

لەگــەڵ ئەنجامدانــی پرۆســەی پێداچوونــەوە بــە ڕاپۆرتەكانــی داهاتــدا ،حكومەتــی هەرێــم
زنجیرەیــەك چاكســازیی تــری لــە ســێكتەری نەوتــدا دەســتپێكردووە بــۆ دامەزرانــدن و
دەســتبەكاربوون و ســەرلەنوێ ڕێكخســتنەوە و بــرەودان بــەم كۆمپانیــا و دامەزراوانــەی
خــوارەوە:
• پێكهێنانــی دەســتەی بەڕێوەبردنــی ســندوقی داهاتــە نەوتــی و گازییــەكان لــە هەرێمــی
كوردســتان بــە پێــی مــاددەی  4لــە یاســای ســندوقی كوردســتان بــۆ داهاتــە نەوتــی و
گازییــەكان ژمــارە 2ی ســاڵی  ،2012بــە مەبەســتی سەرپەرشــتیكردنی تــەواوی داهاتــی نــەوت
و گاز لــە هەرێمــی كوردســتان و دڵنیابوونــەوە لــە گواســتنەوەی بــۆ ســەر ژمێــرەی وەزارەتــی
دارایــی و ئابــووری ،بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ بنەماكانــی شــەفافیەت و دركاندنــی پرۆســە
داراییەكانــدا یەكبگرێتــەوە.

• دامەزراندنــی كۆمپانیــای كوردســتان بــۆ بەبازاڕكردنــی نــەوت (كۆمــۆ) ،كــە بەرپــرس دەبێــت
لــە فرۆشــن و بازاڕگەڕیــی نــەوت و گاز ،ئــەم پــرۆژە یاســایە لەالیــەن ئەنجومەنــی وەزیرانــەوە
پەســەند كــراوە و ڕەوانــەی پەرلەمــان كــراوە بــۆ ئــەوەی بكرێــت بــە یاســا.
• دامەزراندنــی كۆمپانیــای كوردســتان بــۆ دۆزینــەوە و بەرهەمهێنانــی نــەوت ( ، )KEPCOئــەم
كۆمپانیایــە بەرپــرس دەبێــت لــە دۆزینــەوە و ئەنجامدانــی گرێبەســتەكانی هاوبەشــیكردن یــان
كێبڕكێكــردن لەگــەڵ كۆمپانیــا نەوتییەكانــی تــر ،لــە بــری وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان.

ئــەم چاكســازییانە بــۆ بەدامەزراوەییكردنــی بەڕێوەبردنــی ســێكتەری نەوتــە ،لەگــەڵ
دابەشــكردنی ڕۆڵ و بەرپرســیارێتییەكان بــە پێــی ئــەرك و تایبەمتەنــدی و بــواری پســپۆڕی.

 .٢٧پێویستە حكومەتی هەرێم چی بكات بۆ ئەوەی هەرێم چیرت لە
بواری ئابووری و داراییدا پشت بە نەوت نەبەستێت؟

١٥

حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان مەترســییەكانی پشتبەســتنی تەواوەتــی بــە نــەوت لەبەرچــاوە
ئەگــەر ببێتــە تاكــە ســەرچاوەی ســەرەكی داهــات ،هــەر بۆیــە لــە ئێســتادا دەســتیكردووە
بــە پێداچوونــەوە و جێبەجێكردنــی زنجیرەیــەك چاكســازیی بەرفــراوان لــەو ســێكتەرانەی كــە
داهاتیــان هەیــە و وەك پێویســت ئاوڕیــان لــێ نەدراوەتــەوە ،وەك بــاج و گومــرگ و چەندیــن
ســێكتەری تــری حكومــی كــە خزمەتگوزاریــی پێشــكەش دەكــەن.
هەروەهــا حكومــەت دەســتیكردووە بــە جێبەجێكردنــی بەرنامەیەكــی تێروتەســەلی بــواری
چاكســازی لــە چەندیــن ســێكتەردا بــە مەبەســتی ئەنجامدانــی چاكســازیی بەرفــراون و
بەرەوپێشــردنی ئــەو ســێكتەرانە ،لەوانــە :كەرتــی دارایــی و بانكــەكان و وزە و كارەبــا و ئــاو و
چارەســەركردنی خاشــاك و چاودێــری تەندروســتی و خوێنــدن.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ،پالنــی حكومەتــی هەرێــم بــۆ هەمەجۆركردنــی بــواری ئابــووری ئەوەیــە كــە
بەشــێك لــە داهاتــی نــەوت تەرخــان بــكات بــۆ بەرەوپێشــردنی بــواری كشــتوكاڵ و پیشەســازی و
گەشــتوگوزار ،چونكــە هەرێمــی كوردســتان لــەم بوارانــەدا لــە ئاســتێكی بااڵدایــە.
لەگــەڵ هەوڵــی زیادكردنــی داهاتــە نــا نەوتییــەكان بــۆ بەرزتریــن ئاســت ،حكومەتــی هەرێــم
دەیەوێــت چاكســازی لــە خەرجییەكانیــدا بــكات و چارەســەری كەموكوڕییــەكان بــكات ،جــا لــە ڕێــی
مامەڵكردنــی ســراتیژی بێــت لەگــەڵ هەڵئاوســانی كەرتــی گشــتی یــان بنەبڕكردنــی گەندەڵــی
لــە ڕێــی سیســتمی بایۆمەتــری و چەنــد ڕێوشــوێنێكی تــر ،یــان لــە ڕێــی كەمكردنــەوەی ڕۆتیــن
لــە دامــەزراوە حكومییەكانــدا و ئاســانكردنی خزمەتگوزارییــەكان و ســوودوەرگرتن لــە ئامێــرە
ئەلیكرتۆنییــەكان.
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