
Questions & Answers 
Kurdistan Region – Iraq 

Oil & Gas Sector

THE REGIONAL 
COUNCIL FOR

OIL & GAS AFFAIRS

پرسیار و وەاڵم

هەرێمی کوردستان – عێراق

سێکتەری نەوت و غاز

ئەنجومەنی 
هەرێمیی بۆ 

كاروباری نەوت و گاز 



2

1.مەبەست چییە لە ئەنجومەنی هەرێمیی بۆ كاروباری نەوت و گاز لە 

حكومەتی هەرێمی كوردستان )RCOGA(؟

یاســای نــەوت و گاز بــە دەقــی ڕوون و ئاشــكرا ئــەرك و بەرپرســیارێتی هــەر یەكــە لــە ئەنجومەنی 

ــاددەی  ــی م ــەوە، بەپێ ــر جوداكردۆت ــە یەك ــتییەكانی ل ــامانە رسوش ــی س ــی و وەزارەت هەرێمی

ــێكتەری  ــەتی س ــتنی سیاس ــە داڕش ــە ل ــی بەرپرس ــی هەرێمی ــاكە ئەنجومەن ــە یاس ــەم( ل )پێنج

ــی  ــتییەكان بەپێ ــامانە رسوش ــی س ــەاڵم وەزارەت ــتەكان، ب ــەندكردنی گرێبەس ــەوت و گاز و پەس ن

بەشــی )چــوارەم( لــە یاســاكە )ماددەكانــی شەشــەم تاوەكــو نۆیــەم( لــە یاســای ژمــارە 22ی 

ســاڵی 200٧ تایبــەت بــە یاســای نــەوت و گاز لــە هەرێمــی كوردســتان كــە لــە بــەرواری )٩(ی ئابــی 

ســاڵی 200٧ چۆتــە بــواری جێبەجێكردنــەوە، بەرپرســە لــە گەشــەپێدانی ســامانە رسوشــتییەكان 

لــە هەرێــم.  

ــی  ــتی نەوت ــام دەدات و گرێبەس ــن ئەنج ــۆ و ڕێككەوت ــتییەكان گفتوگ ــامانە رسوش ــی س وەزارەت

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 پرۆكیمیــاوی و خســتنەبازاڕیان و 

ــی  ــەن ئەنجومەن ــر لەالی ــەی پێش ــەو مەرج ــەكان ب ــوو مۆڵەت ــی هەم ــە جێبەجێكردن ــە ل بەرپرس

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، 

ــی  ــردن و پیادەكردن ــە جێبەجێك ــە ل ــتییەكان بریتیی ــامانە رسوش ــی س ــی وەزارەت ــدا ڕۆڵ ــە كاتێك ل

ــا  ــێ دراوە، هەروەه ــاری ل ــۆرەی بڕی ــەو ج ــەواوی و ب ــەوت و گاز بەت ــێكتەری ن ــەتی س سیاس

ــەت. ــی مۆڵ ــەڵ پێدان ــت لەگ ــی گرێبەس ــێكتەرەكە و واژۆكردن ــەپێدانی س گەش

ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز لــە حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لەســەر 

بنەمــای »یاســای نــەوت و گاز لــە هەرێمــی كوردســتان - عێــراق« )یاســای ژمــارە )22(ی ســاڵی 

200٧( دامــەزراوە.

- ئەركەكانی ئەنجومەنی هەرێمیی بریتین لە:

ــەپێدانی  ــاو و گەش ــی گونج ــەوت، و پالن ــەتی ن ــەرەكییەكانی سیاس ــا س ــتنی بنەم ا. داڕش

ــدا. ــە هەرێم ــت ل ــام بدرێ ــەدا ئەنج ــەو بنەمایان ــك ل ــەر هەمواركردنێ ــەكان و ه كێڵگ

ب. پەسەندكردنی گرێبەستە نەوتییەكان. 

ج. ســنووردانان بــۆ ئاســتی بەرهەمهێنانــی نــەوت و گاز لــە ناوچەكــەدا بەپێــی بەندەكانــی 

مــاددەی 112 لــە 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

ــی  ــتاندا، ئەنجومەن ــوری كوردس ــواری ئاب ــە ب ــەوت ل ــێكتەری ن ــی س ــی و بایەخ ــۆی گرنگ بەه

هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز وەك بااڵتریــن دەســەاڵت كار دەكات لــە ڕێكخســتنی 

ســامانە  وەزارەتــی  كاروبــاری  چاودێــری  ســراتیژی  شــێوەیەكی  بــە  و  ســێكتەرەكەدا 

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 

ــت. ــێ بدرێ ــان ل ــەڵ و وردتری ــە كۆم ــاری ب بڕی

2. جیاوازی 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
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بەرهەمــی نەوتــی هەرێــم هەنــاردە دەكرێــت و لــە ناوخۆشــدا بەكاردەهێرێــت. نــەوت لــە 

ناوخــۆدا »بــۆ بەكارهێنانــی ڕۆژانە« بەشــێوەی )كیرۆســین/ گازی شــل(، یــان بــۆ »بەرهەمهێنانی 

پیشەســازی« )فیــوڵ ئۆیــڵ/ نەفتــا(، یــان بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی وزەی كارەبــا )دیــزڵ( 

ــت.  بەكاردەهێرێ

بــە مانایەكــی تــر، بەشــێك لــە نەوتــی بەرهەمهێــراو لــە كوردســتاندا بــۆ پێداویســتی ناومــاڵ 

ــی وزەی  ــتگەكانی بەرهەمهێنان ــل و وێس ــووتەمەنی ئۆتۆمبێ ــەكان و س ــاكان و كارگ و كۆمپانی

ــە  ــت و دەبێت ــدا دەفرۆرشێ ــازاڕە نێودەوڵەتییەكان ــە ب ــی ل ــێكی زۆریش ــت، بەش ــا بەكاردێ كارەب

ــی  ــۆ دابینكردن ــی ب ــە تایبەت ــی ب ــتی پێیەت ــم زۆر پێویس ــە هەرێ ــەی ك ــەو داهات ــەری ئ دابینك

ــی  ــەی هەرێم ــە بودج ــی بەش ــە دوای بڕین ــتان ل ــی كوردس ــی هەرێم ــەی مووچەخۆران مووچ

ــوباتی 2014. ــی ش ــە مانگ ــەوە ل ــی فیدراڵیی ــەن حكومەت ــتان لەالی كوردس

ــەر  ــە ه ــێت ل ــم دەیفرۆش ــی هەرێ ــەی حكومەت ــەو نەوت ــژەی ئ ــەوە ڕێ ــد هۆكارێك ــۆی چەن بەه

ماوەیەكــدا جیــاوازە، لەوانــە: ئاســتی دەرهێنانــی نــەوت و ڕێــژەی عەمباركــردن و بوونی خواســت 

لەســەر بەكارهێنانــی نــەوت لــە ناوخــۆدا، هەروەهــا ئاســتی بەكارهێنانــی لــە ســێكتەرەكەدا و 

ــتە  ــی، و گرێبەس ــۆڕی بازرگان ــەڵ ئاڵوگ ــوو، لەگ ــی بەفیڕۆچ ــەركردنەوەی نەوت ــن و چارەس پااڵوت

واژۆكراوەكانــی فرۆشــتنی نــەوت.    

لەگــەڵ ئەوەشــدا، ڕاپۆرتــی پێداچوونــەوەی گشــتیی كۆمپانیــای )دیلۆیــت(ی نێودەوڵەتــی بــۆ 

ــادا  ــەی تی ــراوە و ڕاپۆرتەك ــاردە ك ــادا هەن ــی تی ــە نەوت ــە دەدات ك ــەو ماوەی ــاژە ب ــی، ئام وردبین

ــل  ــە بەرمی ــە ب ــەو نەوت ــا ئ ــاڵی 201٧(، ج ــە س ــەم ل ــی یەك ــی ٦ مانگ ــا ڕاپۆرت ــراوە )وات ــادە ك ئام

لــە ڕێــی بۆرییــە نەوتــەكان یــان لــە ڕێــی تانكەرەكانــەوە هەنــاردە كرابێــت. )تكایــە بڕوانــە 

خشــتەی ژمــارە )1(ی ڕاپۆرتــی دیلۆیــت(. هەروەهــا دەتوانیــت تێكــڕای ژمــارەی بەرمیلــە نەوتــی 

ــارەی  ــەر ژم ــەكان بەس ــە نەوت ــكردنی بەرمیل ــە دابەش ــت ب ــراو دەربكەی ــراو و بەكارهێ هەناردەك

ــەوە.   ــە دەیگرێت ــە ڕاپۆرتەك ــەی ك ــەو ماوەی ــی ئ ڕۆژەكان

ــەی  ــە بودج ــی بەش ــە دوای بڕین ــی 2014/٥/22 و ل ــە ڕێکەوت ــتان ل ــی کوردس ــی هەرێم حکومەت

هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن حکومەتــی فیدراڵــی لــە مانگــی شــوباتی 2014، بڕیاریــدا بــە 

مووچەخــۆران  مووچــەى  دابینکــردىن  بــۆ  نــەوت  ڕاســتەوخۆى  فرۆشــتنى  و  هەناردەکــردن 

و پێشکەشــکردىن خزمەتگوزارییــە گشــتییەکان و ئەنجامــداىن ئەرکــەکاىن ئەویــش  لەبــەر 

ڕۆشــنایی بڕگــەی )دووەم( لــە مــاددەی )شەشــەم( لــە یاســای پەرلەمانــی کوردســتان ژمــارە 

)٥(ی ســاڵی 2013 تایبــەت بــە دیاریکــردن و وەرگرتنــی بەرکەوتــە )مســتحقات( داراییەکانــی 

ــەر  ــتە لەس ــووە: )پێویس ــدا هات ــە تیای ــەکان ک ــە ئیتیحادیی ــە داهات ــی کوردســتان-عێراق ل هەرێم

ئــەم  حوکمەکانــی  بەپێــی  دەبینێــت  گونجاویــان  بــە  ڕێکارانــەی  ئــەو  هەرێــم  حکومەتــی 

ــان  ــیان دا بەرهەمهێن ــە نێوانیش ــەر، ل ــۆی بگرێتەب ــی خ ــە داراییەکان ــی ماف ــۆ وەرگرتن ــایە ب یاس

ــە  ــەو بەرکەوتان ــەرجەم ئ ــەوەی س ــۆ پڕکردن ــاو و گاز ب ــی خ ــتنی نەوت ــردن و  فرۆش و هەناردەک

)مســتحقات( کــەوا حکومەتــی ئیتیحــادی خــۆی دەگرێــت لــە دانەوەیــان، چ بــەر لــە بەرکاربوونــی 

ــەوە(. ــان لێی ــەوەی پەرلەم ــی و ئاگادارکردن ــە دوای ــان ل ــت ی ــایە بێ ــەم یاس ئ

٥. ئایا بەرهەمی نەوتی هەرێم هەر هەناردە دەكرێت، یان لە ناوخۆشدا 

بەكاردەهێرێت؟ 

4. حكومەتی هەرێمی كوردستان مانگانە چەند بەرمیل نەوت دەفرۆشێت؟ 

3. لەسەر چ بنەمایەکی یاسایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا 

بە هەناردەکردن و فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆریی 

٦. چۆن حكومەتی هەرێمی كوردستان نەوت هەناردە دەكات؟ نەوتی هەرێمی کوردستان؟

بەپێــی بەشــی )دەیــەم( لــە )یاســای ژمــارە 22ی ســاڵی 200٧(ی تایبــەت بــە یاســای نــەوت و 

ــە  ــان( ك ــداریكردنی بەرهەمهێن ــتی بەش ــانی )گرێبەس ــە ناونیش ــتان ب ــی كوردس ــە هەرێم گاز ل

پەرلەمانــی كوردســتان لــە ڕۆژی 200٧/8/٦ پەســەندی كــردووە، هەرێمــی كوردســتان شــێوازی 

گرێبەســتی بەرهەمهێنانــی هاوبــەش پەیــڕەو دەكات بــۆ دۆزینــەوە و گەشــەپێدانی ســێكتەری 

نــەوت و گاز. لــە یاســای نــەوت و گاز )لــە مــاددەی 3٧ی یاســاكەدا( بــە ڕوونــی تیشــك خراوەتــە 

ســەر پرەنســیپی ئــەو گرێبەســتانە. ئــەو كۆمپانیایانــەی كــە بەشــدارن لــەم جــۆرە گرێبەســتەدا 

ــەوت و گازدا، و  ــەوەی ن ــە دۆزین ــان ل ــۆی خەرجییەكانی ــدا بەه ــج و زیان ــە قازان ــن ل ــدار دەب بەش

ــی  ــە الیەن ــە ب ــەوت ك ــی ن ــە بیرێك ــە بگەن ــەوە ك ــان وەردەگرن ــك خەرجییەكانی ــاكان كاتێ كۆمپانی

كــەم ڕۆژانــە پێنــج هــەزار بەرمیــل نــەوت بەرهــەم دێنێــت بــە بەردەوامــی لــە مــاوەی 12 

مانگــدا. بــە پێچەوانــەوە، ئــەوا تەنهــا كۆمپانیاكــە بەرپرســیارێتی زیانــەكان دەگرێتــە ئەســتۆ و 

ــت .  ــیارێتی هەڵناگرێ ــتان بەرپرس ــی كوردس ــی هەرێم حكومەت

ــە  ــە بەرمیل ــراو ل ــی دیاریك ــەوت و گازەوە، ڕێژەیەك ــی ن ــە بەرهەمەكان ــردن ب ــی بازرگانیك ــە كات ل

نــەوت بــۆ گێڕانــەوەی )خەرجــی دەرهێنانــی نــەوت(ی كۆمپانیــاكان تەرخــان دەكرێــت، ئــەو ڕێــژە 

ــا  ــتان و كۆمپانی ــی كوردس ــی هەرێم ــوان حكومەت ــە نێ ــەوە ل ــە دەمێنێت ــووەش ك بەرهەمهات

نەوتییــە نێودەوڵەتییەكانــدا )IOC( دابــەش 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

داهاتــی  لــە  بەشــێك  تیایــدا  بازرگانیكــردن،  جۆرەكانــی  لــە  جۆرێكــە  بازرگانــی  ئاڵوگــۆڕی 

ــودی  ــە خ ــان ب ــەكان ی ــی بەرهەم ــە نرخ ــەوەی ب ــۆ گۆڕین ــت ب ــان دەكرێ ــەت تەرخ ــی حكوم نەوت

بەرهەمــەكان. 

ــە  ــی وزە ل ــتگەكانی بەرهەمهێنان ــۆ وێس ــزڵ ب ــتی دی ــڕی پێویس ــی ب ــۆ دابینكردن ــە، ب ــۆ منوون ب

ــە  ــۆ ل ــی ناوخ ــە بازرگانەكان ــاو دەدات ب ــی خ ــم نەوت ــی هەرێ ــار حكومەت ــك ج ــم، هەندێ هەرێ

بەرامبــەر دابینكردنــی دیــزڵ و گواســتنەوەی بــە تانكــەر بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی وزە 

ــەوت.   ــە ن ــەر ب ــر بەرامب ــی ت ــەر بەرهەمێك ــان ه ی

لــە ســوودەكانی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ئەوەیــە كــە پاشــەكەوتی پــارە دەكات لەالیــەن حكومەتی 

ــردن و  ــتی و فێرك ــی تەندروس ــی كەرت ــە و خەرجییەكان ــت مووچ ــەوەی بتوانێ ــۆ ئ ــەوە ب هەرێم

كارەبــا یــان خەرجییــە لەپێشــینەكانی تــری پــێ دابیــن بــكات.

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.

8. مەبەست لە »گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش )PSCs(« چییە و چۆن 

كار دەكات؟ 

٧. مەبەست لە »ئاڵوگۆڕی بازرگانی« چییە؟ 



٦

جیاوازییەكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ نرخــی نەوتــی خــاوی فــرۆرشاو لــە نێــوان ئــەوەی كــە حكومەتــی 

هەرێــم ڕایگەیانــدووە و ئــەوەی كــە بــە نەختــی وەریگرتــووە، پێــش ئــەوەی پــارە نەختینەكــە 

ــە  ــن ل ــە بریتیی ــت ك ــێ دەردەكرێ ــری ل ــی ت ــد خەرجییەك ــم چەن ــی هەرێ ــتی حكومەت ــە دەس بگات

ڕســوماتی بۆرییــە نەوتییــەكان و ڕســوماتی تێرمیناڵــی باركــردن، و ئــەو پارانــەی دەدرێنــە 

كۆمپانیاكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت بەپێــی گرێبەســتی بەرهەمهێنانــی هاوبــەش و خەرجــی 

ــەرەكان.  ــتنەوەی تانك گواس

)بــۆ زانیــاری زیاتــر لــە بــارەی چۆنییەتــی ئەژماركردنــی داهاتــی نــەوت، تكایــە ســەیری پرســیار و 

وەاڵمــی ژمــارە ٩ بكــە(. 

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 

ــژەی  ــەوت و ڕێ ــڕی ن ــە چ ــە ل ــی بریتیی ــی كوالێت ــن جیاكارییەكان ــاوازە، گرنگری ــر جی ــەوی ت ــۆ ئ ب

ــدا  ــت تیای ــژەی كری ــی ڕێ ــان بەپێ ــووكی ی ــی و س ــی قورس ــەوت بەپێ ــڕی ن ــدا. چ ــت تیای كری

لێكدەدرێتــەوە كــە دابــەش دەبێــت بــۆ دوو جــۆر، پێیــان دەوترێــت: )نەوتــی شــیرین( و )نەوتــی 

ــەم  ــێتی ك ــا ترش ــە )وات ــدا كەم ــت تیای ــژەی كری ــووك، ڕێ ــاوی س ــی خ ــكرایە نەوت ــرش(. ئاش ت

ــەو  ــێك ل ــدا زۆرە،  بەش ــت تیای ــژەی كری ــورس، ڕێ ــاوی ق ــی خ ــە نەوت ــرە ل ــەی زیات ــت( نرخەك بێ

ــت. ــادە دەكرێ ــانر ئام ــووك ئاس ــاوی س ــی خ ــە نەوت ــەوەی ك ــۆ  ئ ــەوە ب ــەش دەگەڕێت جیاكاریی

ســەبارەت بــە نەوتــی هەرێمــی كوردســتان، بڕێكــی زۆری پێكهاتــووە لــە نەوتــی جــۆری 

ــا  ــت. هەروەه ــر بفرۆرشێ ــی هەرزان ــە نرخێك ــەوەی ب ــۆ ئ ــە ب ــەش هۆكارێك ــرش، ئەم ــورس و ت ق

ــی  ــەوت، و ناكۆكییەكان ــی ن ــی نرخ ــۆ دابەزین ــرە ب ــی ت ــدا هۆكارێك ــازاڕی نەوت ــە ب ــش ل ڕكابەریی

هەرێــم لەگــەڵ بەغــدا و ئــەو جــۆرە هەناردەكردنــە ســنووردارەی هەرێمیــش هۆكارێكــی تــرە بــۆ 

ــر بــكات و بەرهەمــی نــەوت بفرۆشــێت و بیكاتــەوە  ئــەوەی هەرێمــی كوردســتان ڕكابــەری زیات

بــە پــارە.

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 

ــەكان،  ــە نەوت ــی بۆریی ــۆ دەروازەی ڕۆكردن ــەوە ب ــە نەوتییەكان ــە كێڵگ ــەر ل ــە تانك ــاو ب ــی خ نەوت

بــۆ منوونــە، خەرجــی گواســتنەوە لــە كێڵگــەی نەوتــی شــێخان-ەوە بــەرەو توركیــا. بێجگــە لــە 

پــارەی نەوتــی فــرۆرشاوی هەناردەكــراو لەگــەڵ شــیرینی گرێبەســتی كۆمپانیــا نەوتییــە 

بەرهەمــە  و  ناوخــۆ  فــرۆرشاوی  نەوتــی  پــارەی  نــەوت  داهاتــی   ،)IOC( نێودەوڵەتییــەكان 

پاڵێوراوەكانیــش دەگرێتــەوە. 

٩. چۆن داهاتی نەوت ئەژمار دەكرێت؟ 

11. بۆچی جیاوازی هەیە لە نێوان داهاتی نەوتی ئاشكراكراو لەالیەن 

حكومەتی هەرێم و نرخی سەرجەم ژمارەی بەرمیلی نەوتی هەناردەكراو 

كە لێك دەدرێت لە نرخی بەرمیلێك نەوت؟ 

10. بۆچی نەوتی حكومەتی هەرێمی كوردستان بە نرخی كەمر لە نرخی 

نەوتی خاوی برنتی جیهانی دەفرۆرشێت؟ 

٥

ــی  ــەن حكومەت ــراو لەالی ــااڵنەی دیاریك ــەی س ــی بودج ــتهاتوو بەپێ ــی بەدەس ــی نەوت داهات

هەرێمــی كوردســتانەوە خــەرج دەكرێــت، بەپێــی ئەولەویــات و پێداویســتیی ناوچــەكان. 

نزمیــی نرخــی نــەوت لــە ســێكتەرێكی گــەورەی وەك نــەوت و گاز ئــەوە دەگەیەنێــت كــە داهاتــی 

ــی  ــۆن هاوواڵتی ــە 1.2 ملی ــر ل ــەی زیات ــۆ مووچ ــەواوی ب ــە ت ــدا ب ــااڵنەی دوایی ــەم س ــەوت ل ن

لــە فەرمانبــەری كەرتــی خزمەتگــوزاری مەدەنــی و هێزەكانــی پێشــمەرگە و  مووچەخــۆر 

و  خانەنشــینان  و  ئەنفالكــراوان  و  شــەهیدان  ســەربەرزی  كەســوكاری  و  ناوخــۆ  ئاسایشــی 

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 

ــتوگوزار.  ــازی و گەش ــتوكاڵ، پیشەس ــی كش ــە، وەك: كەرتەكان ــان هەی ــان داهاتی ــە خۆی ك

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.

12. داهاتی نەوت چۆن خەرج دەكرێت؟ 
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ــە  ــڕن ل ــەرەكی دەگێ ــی س ــەكان ڕۆڵ ــە نێودەوڵەتیی ــا نەوتیی ــەوت: كۆمپانی ــی ن • بەرهەمهێنان

دۆزینــەوە و دەرهێنانــی نــەوت. توانــا و شــارەزایی تەكنۆلۆژیــا و توانــای هونــەری و ئەزموونــی 

ــەوەی  ــۆ ئ ــۆكارن ب ــاكان ه ــی كۆمپانی ــەرچاوەی دارای ــز و س ــی بەهێ ــای دارای ــی و توان جیهان

ــتەوخۆ  ــت ڕاس ــار ببێ ــەت ناچ ــەوەی حكوم ــێ ئ ــن ب ــەم بهێن ــرخ بەره ــن ن ــە هەرزانری ــەوت ب ن

ــی  ــۆ ئەنجامدان ــان ب ــتی ژێرخ ــتە و پێداویس ــی كەرەس ــۆ دابینكردن ــكات ب ــەرج ب ــی زۆر خ پارەیەك

ــەو كارە.    ئ

• هەلــی كار: بەپێــی نوێریــن زانیــاری ورد، كۆمپانیــا نەوتییــە نێودەوڵەتییــەكان زیاتــر لــە ٥00,4 

ــە 2,800(  ــر ل ــان زیات ــە )ی ــەو كارمەندان ــە ٦3%ی ئ ــدووە، ك ــتان دامەزران ــە كوردس ــان ل كارمەندی

ــە  ــن ب ــووەكان نی ــكارە لێهات ــەر كرێ ــەكان ه ــدە ناوخۆیی ــن. كارمەن ــۆی هەرێم ــە ناوخ ــیان ل كەس

ــن  ــڕی و چەندی ــتی و كارگێ ــەری گش ــردن و بەڕێوەب ــااڵی جێبەجێك ــانی ب ــو بەرپرس ــا، بەڵك تەنه

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 )200( هەلــی كاری نــوێ بــۆ هــەر )100( هــەزار بەرمیــل نــەوت لــە ڕۆژێكــدا 

ــت.    ــتەبەر دەبێ دەس

ــە  ــڕن ل ــەرەكی دەگێ ــی س ــەكان ڕۆڵ ــە نێودەوڵەتیی ــا نەوتیی ــاری: كۆمپانی ــتنەوەی زانی • گواس

گواســتنەوەی زانیــاری و شــارەزایی بــۆ وەبەرهێنــە ناوخۆییــەكان، و هــاوكارن لــە گەشــەپێدانی 

ــی  ــێنن تواناكان ــم دەڕەخس ــۆ هەرێ ــوار ب ــتان و ب ــی كوردس ــە هەرێم ــەوت و گاز ل ــازی ن پیشەس

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 

ــوماتی  ــژەی 10% ڕس ــە ڕێ ــەكان ب ــە نێودەوڵەتیی ــا نەوتیی ــتەوخۆكان، كۆمپانی ــتەوخۆ و ناڕاس ڕاس

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 دەردەهێرێــت. بــۆ بەرچاوڕوونــی زیاتــر لەســەر 

پارەدانــی كۆمپانیــاكان لــە بــواری لێپررساوێتــی كۆمەاڵیەتــی و منوونەیەكــی ڕوون لــەو 

بارەیــەوە، ســەردانی ئــەم لینكــە بكــە:

http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/new-psc

13. چۆن كۆمپانیا نەوتییە نێودەوڵەتییەكان )IOC( سوود دەگەیەنن بە 

ئابووریی ناوخۆی كوردستان؟  

پێداچوونەوە بە 

بەرهەمی نەوتی 

هەرێمی كوردستان 

و هەناردەكردن 

و بەكارهێنان و 

داهاتەكانی نەوت
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ــان  ــردن و بەكارهێن ــەر هەناردەك ــتە س ــەرنجی خس ــر س ــت( زیات ــای )دیلۆی ــەی كۆمپانی پێداچوونەوەك

ــی  ــی یەكەم ــەرواری 1ی كانون ــە ب ــە )ل ــەم ك ــی یەك ــەڵ ڕاپۆرت ــم، لەگ ــی هەرێ ــی نەوت و داهاتەكان

ســاڵی 201٧ تــا 30ی حوزەیرانــی هەمــان ســاڵ(، واتــا )نیــوەی یەكەمــی 201٧( ئامــادە كرابــوو. ژمــارەكان 

ــە  ــەڕوو ك ــەدا خراوەت ــارە )1(ی ڕاپۆرتەك ــتەی ژم ــە خش ــت( ل ــەی )دیلۆی ــای پێداچوونەك ــەر بنەم لەس

ــوارەوە: ــەی خ ــەم بواران ــە ب تایبەت

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

كۆمپانیــای )دیلۆیــت( لەســەر داوای ڕاســتەوخۆی الیەنــە پەیوەندیــدارەكان پێداچوونــەوەی كــردووە 

ــی ســاڵی 201٧ لــە  ــۆ ســێ مانگــی یەكەم بــە داتاكانــی نەوتــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتاندا، ب

ــتەی  ــە خش ــە ل ــەی ك ــەو داهاتان ــای ئ ــەڵ دات ــاو لەگ ــی خ ــی نەوت ــردن و بەكارهێنان ــواری هەناردەك ب

ــەی  ــت( بەڵگەنام ــای )دیلۆی ــدا كۆمپانی ــی پێویستیش ــە كات ــەڕوو. ل ــەدا خراوەت ــە ڕاپۆرتەك ــارە )1( ل ژم

زیاتــری دەستخســتووە و كۆبوونــەوەی جۆراوجــۆری لەگــەڵ الیەنــە پەیوەندیدارەكانــدا كــردووە بــۆ 

ــر لەســەر داتاكانــی نــەوت.   بەدواداچوونــی زیات

ــۆ  ــەوت ب ــواری ن ــە ب ــدار ب ــایەتی پەیوەندی ــن كەس ــە چەندی ــووە ب ــاوی كەوت ــتەوخۆ چ ــت( ڕاس )دیلۆی

لێكۆڵینــەوە و وردەكاری زیاتــر لەســەر ئــەو زانیارییانــەی لــە خشــتەی ژمــارە )1(دا ئاماژەیــان پێكــراوە 

ــاری  ــۆ كاروب ــی ب ــی هەرێمی ــۆ ئەنجومەن ــەوە ب ــەكان بگەڕێت ــوو داواكاریی ــۆ هەم ــەوەی ب ــێ ئ ــە ب ب

نــەوت و گاز )RCOGA( یــان وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان. ئەمــەش وایكــردووە كــە پێداچوونــەوە 

بــە ڕاســتی و دروســتی هەمــوو زانیــاری و داتاكانــی نــەوت بــە شــێوەیەكی ســەربەخۆ بەڕێــوە بچێــت. 

چەنــد ســاڵێكە بــە شــێوەیەكی ڕێكوپێــك دەســتكراوە بــە كۆكردنــەوەی ئــەو ژمارانــەی ئەژمــار كــراون 

و پەیوەندییــان بــە كەرتــی نەوتــەوە هەیــە و لەالیــەن وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكانی هەرێمــی 

ــە  ــەوت و گاز ل ــاری ن ــۆ كاروب ــی ب ــی هەرێمی ــدا ئەنجومەن ــەڵ ئەوەش ــراوە. لەگ ــتانەوە ڕاگەیەن كوردس

ــر لــە ڕاســتی و دروســتی ژمــارەكان، هــەر بــۆ  حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــۆ لێكۆڵینــەوەی زیات

ــواری  ــە ب ــڕەون ل ــە پێش ــی ك ــت( و )EY(ی نێودەوڵەت ــای )دیلۆی ــەردوو كۆمپانی ــتەش، ه ــەم مەبەس ئ

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 201٧ بــۆ 30ی حوزەیرانــی هەمــان ســاڵ. 

ــارە  ــەرجەم ژم ــە س ــەوەی ك ــە ل ــۆ دڵنیابوونەوەی ــت( ب ــای )دیلۆی ــپاردنی كۆمپانی ــە ڕاس ــت ل مەبەس

ــۆ  ــان ب ــراوەوە پێداچوونەوەی ــەربەخۆ و باوەڕپێك ــی س ــەن دەزگایەك ــە وردی لەالی ــراوەكان ب ڕاگەیەن

ــت  ــە و دەتوانێ ــارەزایە و بەناوبانگ ــپۆڕ و ش ــە، و پس ــی نیی ــی تایبەت ــچ بەرژەوەندییەك ــە هی ــت ك دەكرێ

ــەكان.    ــی و نێودەوڵەتیی ــدارە ناوخۆی ــە پەیوەندی ــوو الیەن ــەی هەم ــی متامن ــە جێ ببێت

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 244,400 ئەندامی 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 1٥0 واڵت 

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 ٧3( كــە لــە 3ی شــوباتی 201٦ دەرچــووە، 

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 

ــەوت و  ــە ن ــە ب ــە تایبەت ــاڵی 200٧ ك ــارە 22ی س ــای ژم ــە یاس ــاددەی 1٥ ل ــە م ــەم(ە ل ــەی )شەش بڕگ

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 

 Extractive Industries Transparency Initiative(( ــووەكان ــازییە دەرهات ــواری پیشەس ــە ب ــەفافیەت ل ش

EITI(( كــە لــە بەنــدی 4 - ٩ی دەستپێشــخەرییەكەدا هاتــووە: 

ــەربەخۆوە  ــراوی س ــی متامنەپێك ــەن دامەزراوەیەك ــەكان لەالی ــی و داهات ــت دەكات خەرج • پێویس

بــەراورد بكرێــن )مطابقــة( كــە پێوەرەكانــی وردبینــی نێودەوڵەتــی پیــادە دەكات، و ڕای ئــەو 

دامەزراوەیــەش باڵوبكرێتــەوە ســەبارەت بــە بەراوردكردنەكــە بــە دەرخســتنی دەرئەنجامــەكان.   

ــا  ــۆ كۆمپانی ــراو ب ــتەی خەرجك ــوان شایس ــە نێ ــت ل ــام بدرێ ــة( ئەنج ــردن )مطابق ــتە بەراوردك • پێویس

نەوتییــەكان لەگــەڵ داهاتــی بەدەســتهاتوو بــۆ حكومــەت لەالیــەن دامەزراوەیەكــی ســەربەخۆ كــە 

ــادە دەكات.   ــەكان پی ــەییە نێودەوڵەتیی ــوەرە پیش پێ

ــەت  ــاڵی 201٥ تایب ــارە 2ی س ــتان ژم ــی كوردس ــای پەرلەمان ــە یاس ــاددەی ٧ ل ــەوەش، م ــەرەڕای ئ س

بــە ســندوقی كوردســتان بــۆ داهاتــە نەوتــی و گازییــەكان ئــەوە دەخاتــە ڕوو كــە پێویســتە ســەرجەم 

ــەكان  ــی و گازیی ــە نەوت ــۆ داهات ــتان ب ــندوقی كوردس ــی س ــرە و چاالكییەكان ــە  ژمێ ــەت ب ــی تایب داتاكان

ئاشــكرا بكرێــن و لەالیــەن كۆمپانیــای ژمێریاریــی جیهانیــی لێهاتــوو و متامنەپێكــراو پێداچوونەوەیــان 

پێدابكرێــت و ئەژمێرەكانیــان وردبینــی بكرێنــەوە، هەروەهــا پێویســتە چاالكــی و ڕاپۆرتــی كۆمپانیاكانــی 

ــران. ــی وەزی ــە ئەنجومەن ــی بدرێت ــی جیهان ژمێریاری

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

1٦. پێداچوونەوەی كۆمپانیای )دیلۆیت( بۆ داتاكانی نەوتی هەرێمی كوردستان 

بۆ ساڵی 201٧ چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟، و ئەو ڕێوشوێنانە چین كە گیراونەتەبەر بۆ 

دڵنیابوونەوە لەوەی كە پێداچوونەوەكە بە شێوەیەكی سەربەخۆ ئەنجام دراوە؟  

1٥. )دیلۆیت( كێیە و بۆچی بۆ ئەم پێداچوونەوەیە دەستنیشان كراوە؟  

14. ئایا لەالیەن دەستەیەكی سەربەخۆ و متامنەپێكراوەوە پێداچوونەوە 

دەكرێت بە ڕاستی و دروستی ئەو ژمارانەی  باڵودەكرێنەوە و پەیوەندییان 

بە سێكتەری نەوتەوە هەیە؟  

)بە دۆالری ئەمریكی(٩

ســەرەڕای ئــەوەش، لــە بڕگــەی )4(ی مــاددەی )٧(ی 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 كەمریــن نــرخ و 

بــە پێــی بڕیــاری ژمــارە )٧3(ی ئەنجومەنــی وەزیــران كە لــە بــەرواری 201٦/2/3 دەرچــووە و تیایــدا داوا 

كرابــوو پێداچوونەوەیەكــی نێودەوڵەتــی ئەنجــام بدرێــت لەالیــەن »هــەر چــوار گــەورە كۆمپانیاكــە«: 

)دیلۆیــت، EY، PwC و KPMG( كــە پێشــنیارە هونــەری و داراییەكانیــان پێشــكەش بكــەن، ئەمەش لەســەر 

ــەنگاندنیان  ــەوە و هەڵس ــی پێداچوون ــی نێودەوڵەت ــی بانك ــە وردەكان ــوەرە نێودەوڵەتیی ــای پێ بنەم

بــۆ كــراوە، بــۆ ئــەوەی لەســەر بنەمایەكــی ڕوون و بــە پێــی پێــوەرە ســەرەكییەكانی كاركــردن 

كۆمپانیایــەك بــۆ ئــەو پڕۆژەیــە دەستنیشــان بكرێــت. 
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ڕاپۆرتەكانــی پێداچوونــەوەی )دیلۆیــت( گرنگییەكــی بەرچاویــان هەیــە لەبــەر ئــەوەی بــۆ 

یەكەمجــارە لەالیــەن كۆمپانیایەكــی نێودەوڵەتیــی ســەربەخۆوە بــە شــێوەیەكی فەرمــی 

و  بەكارهێنــان  و  هەناردەكــردن  و  نــەوت  بەرهەمــی  داتاكانــی  بــە  بكرێــت  پێداچوونــەوە 

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 

ــە  ــش دەكات ل ــتە و ڕێكخراوەكانی ــە دەس ــی، داوا ل ــتی لێپررساوێت ــەوەی هەس ــاو باڵوكردن پێن

حكومەتەكەیــان بپرســنەوە و داوای چۆنێتــی بەڕێوەبردنــی داهاتــی گشــتی بكــەن، هەروەهــا 

هــاوكار بــن بــۆ پێكهێنانــی قۆناغێكــی نوێــی كۆمەاڵیەتــی تیایــدا هاوواڵتییــان ئــەرك و 

ــت.   ــزراو بێ ــیارێتییان پارێ بەرپرس

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 

ــت  ــەوە و هەس ــان بڕەوێت ــا گومانەكانی ــەت، ت ــە كاری حكوم ــن ل ــان دوودڵ ــە ی ــان هەی متامنەیی

ــەو  ــپۆڕ ل ــەربەخۆی پس ــی س ــی نێودەوڵەتی ــن كۆمپانیایەك ــك دەزان ــەن كاتێ ــی بك ــە دڵنیای ب

بــوارەدا پێداچوونــەوەی ئەنجــام داوە و لــە ڕاســتی ژمارەكانــی كۆڵیوەتــەوە بــە تایبەتــی 

ئــەو پێداچوونەوانــە ئاماژەیەكــی ئەرێنیــن بــۆ وەبەرهێنــە نێودەوڵەتییــەكان و هانیــان دەدات 

ــی كار  ــەن، و هەل ــەرمایەگوزاری بك ــتاندا س ــی كوردس ــەوت و گازی هەرێم ــێكتەری ن ــە س ــە ل ك

ــەرن.  ــش ب ــووری بەرەوپێ ــی ئاب ــێنن و الیەن بڕەخس

ــە ڕووی  ــدا دەرگا وااڵ دەكات ب ــە ڕاپۆرتەكان ــت( ب ــای )دیلۆی ــەوەی كۆمپانی ــا پێداچوون هەروەه

ــەوە  ــی پێداچوون ــی و بایەخ ــە گرنگ ــەبارەت ب ــەدا س ــە ناوچەك ــی ل ــوەری بنچینەی ــی پێ دانان

و چاوخشــاندنەوە تــا چەنــد پێویســن، لەگــەڵ ئــەوەش ژمارەیەكــی زۆر لــە فەرمانبەرانــی 

ــۆ  ــەكان ب ــا نێودەوڵەتیی ــن تەكنۆلۆژی ــە نوێری ــنا دەكات ب ــی ئاش ــوزاری مەدەن ــی خزمەتگ كەرت

ئەنجامدانــی لێكۆڵینــەوە و پێداچوونــەوە بــە ئەژمارەكانــدا و بنیاتنانــی تواناكانیــان بــۆ ئــەوەی 

ــتی و  ــی گش ــی كەرت ــە ڕێ ــر ل ــی ت ــۆ ئەوان ــەوە ب ــوارەدا بگوازن ــەو ب ــارەزاییەكانیان ل ــتی ش ئاس

ــتاندا.     ــی كوردس ــە هەرێم ــەت ل تایب

18 – بۆچی پێداچوونەوەكەی )دیلۆیت( زۆر بە گرنگ دادەنرێت؟

1٩. پێداچوونەوە بە داهاتەكان و ئەنجامەكانی چ بەرژەوەندییەكی 

هاوواڵتییانی كوردستانی تیادایە؟  

كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی  لــە  گاز  و  نــەوت  كاروبــاری  بــۆ  هەرێمیــی  ئەنجومەنــی 

پێداچوونــەوەی كــردووە بــە ســێكتەری نــەوت و گازی هەرێمــی كوردســتاندا، و دەســەاڵتی بــااڵ 

و بەرپرســیاری یەكەمــە لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ كۆمپانیاكانــی وردبینیــدا. لەســەر ئــەو بنەمایــە 

ــی  ــەڵ كۆمپانیاكان ــتەوخۆی لەگ ــی ڕاس ــچ پەیوەندییەك ــتییەكان هی ــامانە رسوش ــی س وەزارەت

وردبینــی ئەژمارەكانــدا نییــە، بەڵكــو تەنهــا وەك هاوبەشــێكی ســەربەخۆی گرنگ مامەڵــە دەكات.

ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز پێكهاتــووە لــە چەندیــن كەســایەتی سیاســی 

ســەرجەم  بەرژەوەنــدی  پاراســتنی  نوێنەرایەتــی  بۆیــە  كوردســتان،  حزبەكانــی  لــە  جیــاواز 

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 

ــن.  بكرێ

بەپێــی یاســای نــەوت و گازی هەرێمــی كوردســتان، حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان جگــە لــە 

ــەكان  ــتە نەوتیی ــە گرێبەس ــان ل ــردن و بەرهەمهێن ــتی واژۆك ــەوت، پاداش ــتنی ن ــی فرۆش داهات

ــی  ــەوت و گازی هەرێم ــای ن ــە یاس ــەم( ل ــاددەی )یەك ــە م ــەی )30( ل ــە بڕگ ــت وەك ل وەردەگرێ

كوردســتاندا ئاماژەیــان پێــدراوە كــە بــە )شــیرینی( ناودەبرێــن. ئێســتا هەڵســەنگاندن بــۆ 

وردبینــی  كۆمپانیــای  بــە  دراوە  نێودەوڵەتییــەكان  نەوتییــە  كۆمپانیــا  شــیرینی  ڕاپۆرتــی 

نێودەوڵەتــی )EY(. پێداچوونەوەكــە شــیرینی گرێبەســتی بەرهەمهێنانــی هاوبــەش پشتڕاســت 

دەكاتــەوە كــە لەالیــەن حكومەتــی هەرێمــەوە وەرگیــراوە و مافــی حكومــەت لــەو شــیرینییانە 

ــدا  ــكەش دەكات و تیای ــات پێش ــەر داه ــۆرت لەس ــكرا دەكات. )EY( ڕاپ ــی ئاش ــی خەرجكردن و چۆنێت

ئامــاژەش بــەو تێبینییانــە دەدات كــە پەیوەندییــان بــە بەكارهێنانــی ئــەو داهاتانــەوە هەیــە كــە 

ــۆ  ــراوە ب ــدارەكان ك ــە پەیوەندی ــە الیەن ــاری ل ــای )EY( داوای زانی ــەن كۆمپانی ــراون. لەالی وەرگی

ئــەوەی دەســتبكرێت بــە پێداچوونــەوە و چــاوەڕوان دەكرێــت لــە داهاتوویەكــی نزیكــدا ڕاپۆرتــی 

ــە  ــش بخرێت ــت و دواتری ــی بكرێ ــی هەرێم ــە ئەنجومەن ــكەش ب ــەوە پێش ــەم بارەی ــی ل وردبین

ــتی.   ــەردەم ڕای گش ب

ــی و  ــارە فەرم ــە، ژم ــار نیی ــەك ج ــۆ ی ــت( ب ــای )دیلۆی ــەوەی كۆمپانی ــەوە پێداچوون ــە دڵنیایی ب

وردبینكــراوە ســەربەخۆكان لەســەر كەرتــی نــەوت و گاز بــەردەوام باڵودەكرێنــەوە. هــەر كــە 

ــێیەمی  ــی س ــۆ چارەك ــەوە ب ــە پێداچوون ــی ل ــی كۆتای ــتە ئەنجام ــت( گەیش ــای )دیلۆی كۆمپانی

ســاڵی 201٧، ئــەوا ڕاپۆرتەكــەی بــاڵو دەكاتــەوە یــان لەگــەڵ ڕاپۆرتــی چارەكــی چوارەمــدا بــاڵوی 

دەكاتــەوە. هــەروەك پێشــریش ئاماژەمــان پــێ كــرد، ڕاپۆرتــی یەكەمــی )دیلۆیــت( بــۆ مــاوەی 

)٦( شــەش مانگــی یەكەمــە. لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نــەوت و گاز 

لــە داهاتــوودا ڕاپۆرتــەكان مانگانــە یــان وەرزانــە بــاڵو دەكاتــەوە، بــە پشــتیوانی هــەر میكانیزمێــك 

ــتەوە.     ــدات بەدەس ــەكان ب ــر ئەنجام ــە خێرات ك

لــەوەش زیاتــر كۆمپانیــای )دیلۆیــت( ڕاســپێردراوە بــۆ ئــەوەی پێداچوونــەوە بــكات بــە ســەرجەم 

ــااڵنی 2014 و  ــۆ س ــتییان، ب ــتی و دروس ــە ڕاس ــەوە ل ــا ببێت ــدا و دڵنی ــااڵنی ڕابردووش ــی س ژمارەكان

201٥ و 201٦.

21- ڕۆڵی وەزارەتی سامانە رسوشتییەكان چییە لەم پڕۆژەیەدا؟ 

22- ئایا پێداچوونەوە دەكرێت بە شیرینی گرێبەستە نەوتییەكان كە 

حكومەتی هەرێمی كوردستان وەریان دەگرێت لە كۆمپانیا نەوتییە 

نێودەوڵەتییەكان؟ 

20 – ئایا پێداچوونەوەی سەربەخۆی هاوشێوە لە مانگەكانی داهاتوودا 

ئەنجام دەدرێن، یان پێداچوونەوەكە تەنها بۆ یەك جارە؟

ــە دۆالری  ــتان )ب ــی كوردس ــی هەرێم ــری حكومەت ــە ب ــێیەم ل ــی س ــە الیەن ــارەی دراو ب • پ

ئەمریكــی(

ــە  ــەو پارێزگای ــراو ل ــی بەرهەمهێ ــەر نەوت ــە بەرامب ــوك ل ــزگای كەرك ــە پارێ ــارەی دراو ب • پ

)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( 

ــی  ــتنی بەرهەمەكان ــەر فرۆش ــە بەرامب ــاران ل ــە كڕی ــراو ل ــی وەرگی ــەكی نوێ ــارەی پێش • پ

ــی(  ــە دۆالری ئەمریك ــان )ب ــوو پێی داهات

جێــی ئاماژەیــە كۆمپانیــای )دیلۆیــت( هیــچ ڕاپۆرتێكــی لەســەر داتاكانــی بەرهەمهێنانــی 

ــاری  ــی ئەژم ــی پاكتاوكردن ــتی چاوەڕوان ــە مەبەس ــتووەتە ڕوو، ب ــەدا نەخس ــەم ماوەی ــەوت ل ن

بەرهەمەكانــی نــەوت بــۆ ســااڵنی 2014 و 201٥ و 201٦.
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ــی  ــۆ وردبینی ــی ب ــی نێودەوڵەت ــەڵ كارمەندان ــراوەكان لەگ ــتە واژۆك ــە گرێبەس ــێك ل وەك بەش

ژمێریاریــی، و لــە نێویشــیاندا كۆمپانیــای )دیلۆیــت(، ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ كاروبــاری نەوت 

ــتان  ــی كوردس ــە هەرێم ــی ل ــری دارای ــی چاودێ ــی دیوان ــە تیم ــت ك ــتی دەزانێ ــە پێویس و گاز ب

ــوودا، و  ــی داهات ــی و پێداچوونەوەكان ــی وردبین ــەی پڕۆژەكان ــە زۆرب ــت ل ــێ بكرێ ــداری پ بەش

ــان  ــەوت و گاز، و ڕاهێنانی ــی ن ــواری بەرهەمهێنان ــە ب ــت ل ــش برێ ــان بەرەوپێ ــا و لێهاتوویی توان

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 

ــە.    ــان هەی ــواری پێداچوونەوەی ــكەوتووی ب ــاش و پێش ــارەزای ب ــپۆڕ و ش ــدی پس كارمەن

ــتان  ــی كوردس ــە هەرێم ــی ل ــری دارای ــی چاودێ ــاڵی 2008، دیوان ــارە 2ی س ــای ژم ــی یاس بەپێ

بەڕێــوە دەبرێــت، یاســاكە دەســەاڵت و بەرپرســیارێتی و ســنووری كارەكانــی دیوانــی چاودێــری 

لــە  ســەرەكییە  دامــەزراوەی  دارایــی  چاودێــری  دیوانــی  كــردووە.  دەستنیشــان  دارایــی 

ــێوەیەكی  ــە ش ــەكان ب ــە داهات ــەوەی ك ــەوە ل ــە دڵنیابوون ــتییدا، ب ــی گش ــە كەرت ــردن ل وردبینیك

ــراون. ــەرج ك ــت خ تەندروس

ڕاپۆرتەكــەی )دیلۆیــت( بــە هــەر ســێ زمانــی ئینگلیــزی و كــوردی و عەرەبــی نوورساوەتــەوە، و 

بــۆ زانیــاری زیاتــر و دەستخســتنی ڕاپۆرتەكــە، لــەم لینكــەوە ســەردانی وێبســایتی حكومەتــی 

http://cabinet.gov.krd/ :هەرێمــی كوردســتان بكــە

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 

ــەوە: ــە دەگرێت ــە ئەمان ــەوت و گاز، ك ــێكتەری ن ــی س ــە ئەژمارەكان ــەوە ب ــۆ پێداچوون ــە ب هەی

1. شیكردنەوەی كەموكورتییەكانی هەموو چاالكییە جۆراوجۆرەكانی سێكتەری نەوت و 

2. پێداچوونەوە بە تێچوون و خەرجیی كۆمپانیا نەوتییە نێودەوڵەتییەكاندا. 

3. پێداچوونەوە بە پرۆسەی بەرهەمهێنان و شایستەكاندا بۆ هەموو كێڵگەكان بەجیا. 

4. وردبینی فرۆرشاوە ناوخۆییەكان و ئاڵوگۆڕە بازرگانییەكان. 

٥. پێداچوونەوە بە فرۆرشاوی بەرهەمە پاڵێوراوەكاندا.

24 –ئایا 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؟ 

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

23. ئایا ئەنجومەنی هەرێمیی بۆ كاروباری نەوت و گاز وردبینی زیاتر 

دەكات و پالنی هەیە بۆ ئەوەی پێداچوونەوەی زیاتر بكات؟ 

گاز و داڕشــتنی نەخشــە ڕێگایــەك بــۆ چارەســەركردنی لەالیــەن ئەنجومەنــی هەرێمیــی بــۆ 

كاروبــاری نــەوت و گازەوە. 

داهاتووی سێكتەری 

نەوت لە هەرێمی 

كوردستان
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سێکتەری نەوت و غاز

حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان مەترســییەكانی پشتبەســتنی تەواوەتــی بــە نــەوت لەبەرچــاوە 

ئەگــەر ببێتــە تاكــە ســەرچاوەی ســەرەكی داهــات، هــەر بۆیــە لــە ئێســتادا دەســتیكردووە 

ــە  ــێكتەرانەی ك ــەو س ــراوان ل ــازیی بەرف ــەك چاكس ــی زنجیرەی ــەوە و جێبەجێكردن ــە پێداچوون ب

ــن  ــرگ و چەندی ــاج و گوم ــەوە، وەك ب ــێ نەدراوەت ــان ل ــت ئاوڕی ــە و وەك پێویس ــان هەی داهاتی

ــەن. ــكەش دەك ــی پێش ــە خزمەتگوزاری ــی ك ــری حكوم ــێكتەری ت س

هەروەهــا حكومــەت دەســتیكردووە بــە جێبەجێكردنــی بەرنامەیەكــی تێروتەســەلی بــواری 

و  بەرفــراون  چاكســازیی  ئەنجامدانــی  مەبەســتی  بــە  ســێكتەردا  چەندیــن  لــە  چاكســازی 

ــاو و  ــا و ئ ــەكان و وزە و كارەب ــی و بانك ــی دارای ــە: كەرت ــێكتەرانە، لەوان ــەو س ــردنی ئ بەرەوپێش

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. 

ــم  ــی هەرێ ــت، حكومەت ــن ئاس ــۆ بەرزتری ــەكان ب ــا نەوتیی ــە ن ــی داهات ــی زیادكردن ــەڵ هەوڵ لەگ

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 

ــرە  ــە ئامێ ــوودوەرگرتن ل ــەكان و س ــانكردنی خزمەتگوزاریی ــدا و ئاس ــەزراوە حكومییەكان ــە دام ل

ــەكان.   ئەلیكرۆنیی

حكومەتــی هەرێــم پەیوەســتە بــە گەشــەپێدانی بەردەوامــی ســێكتەری نــەوت و گاز لــە 

ــەو  ــكات، و ل ــكرا كار ب ــێوەیەكی ڕوون و ئاش ــە ش ــكات و ب ــر ب ــات باش ــەوەی داه ــۆ ئ ــم، ب هەرێ

بــوارەدا شانبەشــانی باشــرین ئاســتی نێودەوڵەتــی هەنــگاو بنێــت.

ــم  ــی هەرێ ــدا، حكومەت ــی داهات ــە ڕاپۆرتەكان ــەوە ب ــەی پێداچوون ــی پرۆس ــەڵ ئەنجامدان لەگ

و  دامەزرانــدن  بــۆ  دەســتپێكردووە  نەوتــدا  ســێكتەری  لــە  تــری  چاكســازیی  زنجیرەیــەك 

دامەزراوانــەی  و  كۆمپانیــا  بــەم  بــرەودان  و  ڕێكخســتنەوە  ســەرلەنوێ  و  دەســتبەكاربوون 

خــوارەوە:  

• پێكهێنانــی دەســتەی بەڕێوەبردنــی ســندوقی داهاتــە نەوتــی و گازییــەكان لــە هەرێمــی 

كوردســتان بــە پێــی مــاددەی 4 لــە یاســای ســندوقی كوردســتان بــۆ داهاتــە نەوتــی و 

گازییــەكان ژمــارە 2ی ســاڵی 2012، بــە مەبەســتی سەرپەرشــتیكردنی تــەواوی داهاتــی نــەوت 

و گاز لــە هەرێمــی كوردســتان و دڵنیابوونــەوە لــە گواســتنەوەی بــۆ ســەر ژمێــرەی وەزارەتــی 

بنەماكانــی شــەفافیەت و دركاندنــی پرۆســە  ئــەوەی لەگــەڵ  بــۆ  ئابــووری،  و  دارایــی 

ــەوە. ــدا یەكبگرێت داراییەكان

• 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 )KEPCO( ، ئــەم 

كۆمپانیایــە بەرپــرس دەبێــت لــە دۆزینــەوە و ئەنجامدانــی گرێبەســتەكانی هاوبەشــیكردن یــان 

كێبڕكێكــردن لەگــەڵ كۆمپانیــا نەوتییەكانــی تــر، لــە بــری وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەكان.

لەگــەڵ  نەوتــە،  ســێكتەری  بەڕێوەبردنــی  بەدامەزراوەییكردنــی  بــۆ  چاكســازییانە  ئــەم 

ــپۆڕی. ــواری پس ــدی و ب ــەرك و تایبەمتەن ــی ئ ــە پێ ــیارێتییەكان ب ــكردنی ڕۆڵ و بەرپرس دابەش

2٧. پێویستە حكومەتی هەرێم چی بكات بۆ ئەوەی هەرێم چیر لە 

بواری ئابووری و داراییدا پشت بە نەوت نەبەستێت؟ 

2٦. پالنی 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؟  
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