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ن نوس  کردنن ڤەاڕ و  ی 

 دیق  صیادگار 
ا

ڵ
ا
                                                  گەڵ

ا
 فریا كاڵ

 ماستەر لە بواری بەڕێوبردنن نەوت و گاز                   ماستەر لە بواری بەڕیوبردنن کار

 

 پیاداچوونەوە

 ئەحمەد کمال یادگار  

 و سیاسەنی ئاوی نێودەوڵەنی  یاسا دکتۆرا لە 

ن لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومییەکان:  یژمارەی تۆمار   L3-486ڕوونبیی 

 

 پەیوەندی 

 Contact@roonbeen.orgئیمەیڵ: 

 00447462776161 /9647731601994تەلەفون: 

 

 
ن
ن ماف ئەم ڕاپۆرتە پارێزراوە بۆ ڕێکخراوی ڕوونبیی   

ن لە ناوەڕۆیک    ئەم ڕاپۆرتە پێویستە ئاماژە بە سەرچاوەکەی بدرێتلەکانی سوودبینی 

mailto:Contact@roonbeen.org
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 پێشەیک
 و  موو ەه ەل ر ەگیدرووست و کار  انن ڕ حوکم کانن ەئامراز  نیگرنگتی   ەل ەکێکیە نن ییروونب

 
 . کاندا وەوتەشکێو پ موکرایسید ەتڵ

 تێنیبەد جان  یئ یکۆڵێر  کانێحکوم زگا ەدام و د رج  ەداهات و خ ەل نن ییروونب اتر یز  ۆ ب تێنر ەد ەک  كێنگاو ەه چەه ۆیەب

 و  وتنن ەشکێپ ەل
 
 ب وتەن داهانی  رنی ۆ اپڕ  تۆیلید یگاڕێ ەل تەحکوم ەاشب مانێپ ەیو ەئ ەڵگە. لتدا ڵ

 
 ب ،ەو ەکاتەد و ڵ

 
 م ەڵ

 . کانەرتۆ اپڕ  یواز ێو ش ەکەسۆ پر  ۆیک  ر ەسەل ەیەه مانۆ خ رنج  ەس كێندەه

 ندەو گ نن یروونب بایس تا ەر ەس نەیدەدڵو ەه دا ەرتۆ اپڕ  مەل
 

 وا ەک  ەیرجانەومەئ ەڵگە،ل نەیبک نن یرونب نن یو گرنگ ەڵ

  خ یکۆڤەیەش   دا یایت بکات.  نن یروونب ەب تەخزم اتر یز  نەکەد كێرتۆ اپەڕ ل
   م ۆ ب ا ت 

 ەکێکیە ەیو ەب نەیکەئ تیڵۆید یوو ت 

 ب هانیج نن یووردب اکانن یمپانۆ ک  نیتر ەور ەگەل
 
 نی یەو چون تۆیلید هاتنن  رج  ەلومەه بایس ،ەشێکەل ییەن دوور ەب م ەڵ

 . نەیکەد مێر ەهەل تۆیلید کارکردنن   یو ماو  کاربوونن ەستبەد

 ەهاتوو  تا ۆیلید ەیکەرتۆ اپڕ  ەل نۆ چ کو ەو  تا ەر ە. ستۆیلید ەیکەرتۆ اپڕ  ۆ ب مانۆ خ ەیو ەندنێخو  و ڤەاڕ  ر ەس ەنێیپاشان د 

 سا ونی ەن یس  ۆ فر ەل ەیپاران و ەئ ەڵگ  ەل وتەن یس  ۆ فر  ەل وتەن داهانی  ەیو ەاکردنیو پاشان ج
 

 ەو دراو  ەرکراو ەد 2019 ڵ

 نیەدوورخا یکەشێپ دانن  ەپار  کو ەو  ،ەگرتوو یر ەو  مێر ەه نی ەحکوم ەک  شیتر  کانن ەداهات ەیو ەروونکردن اکان،یج ەنیەل ەب

  . لوتەن ارانن ڕیک  حسان   ر ەس ەتەچو  ەیوپارانەو ئ
 نی ەحکوم سنی ەد ەتەهاتو  ەک  ەیەیپار  ڕەب و ەئ تێو ەکەردەد دا ەت 

 سنی ەد ەتەتر هاتو  یلر ۆ دو نۆسەد ملیۆن  ار یمل یەك  ەل اتر یز  ەو ەلەلەجگ کو ەڵب ییەن وتەن یس  ۆ فر  نها ەت مێر ەه

 ب ەتەحکوم بایس   یکێداهات ەتر ک یکەیەگڕ ب ر ەس ەنەیخەد ونایکو ر  .  پاشتی تەمۆ حک
 
 و ەئ  شیو ەئ ەکراو ەباسن م ەڵ

 پاەب ەدراو  ەیەوتەنڕەب
 
 کانن ەسۆ پر  یچو ێتدوای لێدەرکردنن  ،ونڵێبپا کانن ییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  ۆ ب کو ەتاو   کانەوگڵ

 پا
 
 سا ۆ ب ەگوازراو   ەیپار  ڕیب ها ەرو ە. هتێبەد لر ۆ د نۆ مل680 ەلداهانی بەرهەمەکانن نەوت زیاتر  وتنڵ

 
مان   2020 ڵ

 داهانی ەل مێر ەه تێو ەکەردەد وا ەک  ەیەه دا ەکەرتۆ اپەڕ ل ەک  ەیکردنەڵکێت و ەئ ەیو ەاکردنیتر ج یکیەماناە. بەکردوو   یار ید

او ۆ فر  ونی ەن  سا ەیماو ەل ش 
 

 تییەفافەش ەیئەبدەم و ەئ ەڵگ  ەل ەو ەتێکناگر یە ەمەئ ەک  ،ەو ەتێنێمەد ۆ ب یاتر یدا ز  2019 ڵ

ن ەگێت ۆ ئاسان بن ب کانیەار یزان تێبەد ەدا ک  و ەوژمار ەئ ر ەسەل تێبەدروست د ەک  ەیارانیوپرسەئ ە. و بنەن ز ڵۆ و ئا شیی

 و ەب انیستیو ێو پ بنەدروست د ەک  ەیارانیو پرس نجامەرئەودەئ شدا یتاۆ کە. لەهاتوو  دا ەکەرتۆ اپەڕ ل ەیگانڕ ب
 
راشکاو  یمەڵ

 . وو ڕ  ەنەیخەد ەیەه وونڕ و 
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ن   روونبیی 
ن روونب  ،ەو ەنیلۆ کێل ەب داتەد خیە. باۆیەخەربەو س نیەل ێو ب ستیو ەقازانج ن ،نا حکویم نن ەدەم یکێکخراو ڕێ یی 

 . کاتەدار د یندەو ەیپ نن یەل  ۆ ب یچاکساز  رو ەسەچار  یار یشنێو گاز و پ وتەن کانن ەسۆ پر  یر ێچاود ، نگاندنەسەڵھ

و گازدا.  وتەن یبوار  ەل تییەفافەش ماکانن ەبن اتنانن یبن ەل ر ەگیکار   یشدار ەب ەل ییەتیبر  ەکەکخراو ێر  ئامانج  

 ھاوو  ن  ت  شنبۆ و ر  کانییەار یزان ئاسنی  ەیو ەرزکردنەب
 
ن ەیگ  ۆ ب دانڵو ە. ھیمیکادەو ئ زانسنی  یکەیەو ێش ەب انیتڵ  ەب شیی

 و گاز.  وتەن کانن ەسۆ پر  ۆیک  ۆ ب ر ەسەچار  ی ار یشنێو پ زانسنی  ەیو ەکدانێو ل نگاندنەسەڵدروست و ھ یار یزان

 نن )شەفافیەت(وونبیڕ پێناسەی 
 هاوو  ەب یار یزان دانن ێپ ەب تەحکوم ندبوونن ەپاب ەل ییەتیبر  ،ەیەو ەشاردن ەیوانەچێپ نن یروونب

 
 . نی ڵ

سێل ەل ییەتیبر  کدا ۆ ر ەناو ەل  هاو  ەیو ەنیتر
 
 ەو ەرئەبەل ،ەتەللیم نی ەخزم ۆ ب تەحکوم . بوونن گشنی   یر ەرمانبەف ەل نی ڵ

 کاربردنن ەب نی ییەنۆ چ ەو  کانییەگشت  ەکار   ۆ ب کانەرپرسەب بردنن ەو ەڕیب نی یەنۆ چ ەب ەستەو ەیپ ەک  ەیانیار یوزانەئ تێبەد

 و ما كڵمو 
 

 اساشەیو ب نەبگێت ن   ل شیئاسان ەب ،راست یکەیەو ێشەب تێئاشکرا بکر  ەو  ،تێب ستەردەبەل گشنی   ڵ

. رێکخرابێت اسا ی ەئاسان و ببەشێوەیەیک و دروست و  استڕ  یار یزان ئاشکراکردنن  ەل ییەتیتر بر  یکیەواتاە. بتێکبخر ڕێ

 هاوو  ت،ێژرابڕێدا ەساد یکێزمانەبن، ب کراو ێپ ەمتمان کانییەار یزان ەوات
 
 ،گاتب موانەه سنی ەدەب بگات،ێت ن   ل ئاسانن ەب نی ڵ

 دابات.  مانەرو ەباش و دادپ یکییەحوکمران و ەر ەب نن یوونبڕ  ەیەو ێش مەب تێخراب كڕێ اسا ەیب  ەو 

 ندەگ  دا  نن یوونبڕ  ر ەرانبەب ەل
 

  ەیناسێپ  Transparency International نی ڵەو ەودێن نن ینبوو ر  یکخراو ڕێ ! ەیەه ەڵ

 ندەگ
 

 ستەد نانن ێه کار ەب" خراپ ەیو ەب کاتەد ەڵ
 
 ندە" گیسەک  ونی ەستکەد ۆ ب ەتەڵ

 
 ،ەو ەکاتەد مەک  ەمتمان ەڵ

 مۆ ک  ەیشێو ک یناداد ،یئابوور  ەیشەگ  مەردەب ەخاتەد ستەربەب کات،ەلواز د موکرایسید
 
  ەڵندە. گکاتەد اد یز  نی یەەڵ

 یکێسەرکەه انیو بازرگان کار   نەخاو  ،گشنی   یر ەرمانبەف ،ن  حکوم رپریسەب ،ایسی)س تێب كێسەرکەه تێکر ەکار د

 . ەو ەتێگر ەد شیکێبوار  موو ەه ە( و ن  ئاسا

 ندەگ  ەیو ەبون وو ەڕ ووبڕ  ۆ ب
 

ن بزان یەو ەب تەبار ەس یموو ەه شێنیوونبڕ  . ەیەه نن یوونبڕ  کردنن ەادیپ ەب ستمانیو ێپ ەڵ    ی 

و  ەسۆ پر  ،ەرنامەپلن و ب کان،یەرمەو ناف ریمەف ما ەبن  ر ەس ەخستن رونایک یماناەب ند؟ەچبە ن؟ۆ چ ؟جر   ؟ۆ ب ؟یک  

 هاوو بۆ ئەوەی  تێبەهاوکارد نن ینبوو . ر کانەنیوشو ێر 
 
سێل نی ڵ  ستەد ەبکات ل ەو ەنیتر

 
 . دا یگشت  یندەو ەرژ ەب ناو ێپ ەل ت ەڵ

 ەل ەکیشەب رگرتنن ەو و  یار یزان داواکردنن 
ن
 ندەگ  یدژ  تێتن ێکارب  هەضمان ب کو ەو  تێکر ەو د ۆڤمر  ماف

 
 اتر یز  ەیمتمان، ەڵ

 کو ەڵب ەو ەتێدا کورت ناکر  یار یزان بوونن  ستەردەبەل نها ەت نن یروونب . کانییەگشت  زگا ەدو و دام ار ڕیب نەخاو ەب داتەد

ن ەگێبگات و ت ستەدەب ئاسانن ەب تێبەد  هاو  نیەل ەل نانن ێکارهەو ب ن   ل شیی
 
 . تێئاسانب ەو یەتڵ
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 سا 2٥ ەیماو ەل تەڵێد نی ڵەو ەودێن نن یوونبڕ  . ەڵییەندەگ  ەیو ەوبونەڕ وبڕ  یمەکیە ینگاو ەه نها ەت نن یوونبڕ 
 

ا کارکردنماند  ڵ

ن شتەگێت ەو ەئ  نن ەدەم ەیگەڵمۆ و ک گشنی   رنی ەو ک تەحکوم رانن ەنێنو  ر ەگەئ تیبڵزا دا ەڵیندەگ  ر ەسەب تێناتوانر  ەک  ی 

 . نەکەن دا کار یگشت  یندەو ەرژ ەب ناو ێپ ەل ەو ەکەیەب

 ڕوونبیینن 
ی

 گرنگ
 
 

 ندەگ  ۆ ب تێنەسنوور دا د ،ەو ەکاتەد مەک  ناروونن  ەک  یەداەو ەل نن یوونبڕ  گرنیک
 

ن هەب ەمتمان ،ەو ەتێبەد ینگار ەر ەو ب ەڵ  
 ت 

 هاو  وانێن ەل کاتەد
 
 نگاندنن ەسەڵه ەل یئاسانکار  ۆیه ەب تێبەئ کات،ەد د ایز  ۆن  ناوخ یر ێ. چاودتدا ەو حکوم نی ڵ

سێل یتر  یکیەروو  نن یوونبڕ . کاندا ەزراو ەو دام تەحکوم یداەئ  ەچ ها ەرو ەه ،ەیەو ەنیتر
ی
و   دانێپەر ەپ ەب ەشتنیەگ  ف

 یدوو ئامراز  نی ێار یرپرسەو ب نن یوونبڕ  . هتد .. . ندروسنی ە، تەن  ردەرو ەپ ،یچ ئابوور  ت،ێب ا یت یکار   كێبوار  ر ەه کردنن ەشەگ

ن ه ،تێکر ەد ەادیپ وایمەردەبەب كێکات  نن یوونبڕ . باشە انن ڕ حوکوم یکەر ەس  
  ینگار ەر ەب کو ەتاو  تەحکوم ەب داتەد ر ۆ ز  یکێت 

 ندەگ
 

سێول ەو ەتێبب ەڵ ن ێگێت ەل یز ڵۆ ئا ،ەو ەکاتەد مەک  رج  ەخ ،ەو ەتێنەڕێگەد ۆ کاتت ب  نن ییوونبڕ بکات.  واو ەت ەیو ەنیت   شیی

 . تینێقڵخو ەد ەکار و متمان  ندرووسنی ەوت بار ەل یکەیەنگیژ  و  تێڵێهینا انی ەو ەکاتەد مەک  کانەشت ەل

باش و  حکومرانن  ەیئاراست ەب تێبەد كێنگاو ەه و ەباش یکێکار   نن یوونبڕ  ەیاستڕ ئاەب كێنگاو ەرهەه گشنی   یکەیەو ێشەب

 . درووست

 ەک  یکەر ەس یکەیەسۆ پر  ەل ەکێشەب ەداهات و ەئ کردنن   رجەخ ونی ینۆ و چ كەیەزراو ەردامەه داهانی  ئاشکراکردنن  ما ەبن كەو 

 ردنن ەبەو ەڕیب نی ییەنۆ چ یئاگادار  کانییەندەو ەرژ ەب نەخاو  دا ییتاۆ ک  ەل کو ەتاو  . ەیکەفراوان مانا ەب بردنەو ەڕیب تێوتر ەد ن   پ

 تەبیتا یایمپانۆ ک  ئاسنی  ەچ ل ت،ێبر ەد ەو ەڕێو ب تێکر ەد ەڵگەل ەڵەیمدروست ما یکەیەو ێشەب ەک  ەیو ەل ابنینڵبن و د

بکر  ەکەو بازن تێب ر ە. گنەکەد بردنەو ەڕێب یواز ێش یر ێچاود کانیەندەو ەرژ ەب نەخاو  یەیمانا و ە. بگشنی   انی  تێفراوانتی

 ەیسۆ پر  ەل تێبەد كێشەب کانییەرجەخ یواز یو ش وتەن نی او داه کانەژمار  ،تڵەو ەد بردنن ەو ەڕێو ب تڵەو ەد ئاسنی  ۆ ب

 هاو  کردنن   یر ێچاود
 
 نی ێنۆ چ کانن ەئاماژ  تۆیلید ەیکەرتۆ اپڕ  شدا ەانیم مەل ،ەر ەکتەس و ەئ دانن ەدار یئ نی یەنۆ چ ۆ ب نی ڵ

 هاو  ەیو ەئ ۆ ب ەکێنگاو ەه یەیماناو ە. بخاتەردەد ۆ ب مانەر ەکتەس و ەئ بردنن ەو ەڕێب
 
 تەکومح ەل ەو یەگاێر ەل تێبتوان نی ڵ

س  و  تێبەئاماد شیتەحکوم ەو  ەو ەتێبتر
 
 ب نجایمەئ ەل ەک  ەو ەبدات ەارانیپرس و ەئ یمەڵ

 
دا دروست ەرتۆ اپڕ و ەئ ەیو ەوکردنڵ

 و  . تێبەد
 
 نر   مانەدا ئاماژ  تییەفافەش ەیناسێپ ەل نۆ چ كەرو ەه تێبەه کردنن ێپ تەناعەق یتوانا تێبەد شیکانەم ەڵ

 هاو  ەک  تێبەساد یکێزمانەب و و دروست  استڕ  ەیو ێشەب تێبەد یار یزان دا "ئاشکراکردنن 
 
   ن    ل ن  ئاسا نی ڵ

 بگات" نی

 هاوو  ۆ ب ەمەئ
 
 ب ،ن  ئاسا نی ڵ

 
 ۆیخ یمانا تییەفافەش ەیو ەئ ۆ ب تەحکوم یر ێو چاود ۆڕ پسپ نن یەو ل  مانەرلەپ ۆ ب م ەڵ

  ل . تێئاشکرا بکر  اکانیج ەر ەکتەس یواو ەت بردنن ەو ەڕێوب کردنەڵەمام نی ییەنۆ چ ن  کارەورد تێبەد داتەن ستەد ەل
 دا ەت 

 . نی یەبردنەو ەڕێب نی ییەنۆ و چ وتەن یر ەکتێس ستمانەبەم

 ب
 
 یکەر ەد نن یوردب انی ۆ چ ناو خ نن یوردب کدا ێکاتەل ،ەرار ەرقەب نن یوونبڕ  ەک  تێنەیەناگ ەو ەئ یکردن مانا  نن یوردب نها ەت م ەڵ

 نن یوونبڕ  تێبووتر  تێناتوانر  ەژمار  كێندەه یو و ەڕ خستن ە. بتێکدابێئاست ر ەه ەل تی یئ ەبردنەو ێر ەب ن  ئاسا یکێشەب
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 و  ەندەچ ەژماران و ەئ کدا ێکاتەل ،ەیەه
 
 ەیو ەئ ەڵگ  ە. لکاتەدرووست د ار یپرس شەندێه ەو ەداتەد کانەار یپرس یمەڵ

 . کانەر ەکتێس مەرجەس ۆ ب کو ەڵب وتەن ۆ ب نها ەت كەن ر ەبەتێگر یب كێتەحکوم ر ەه تێبەد ەکێنگاو ەه

 چوار چێوەی یاساتی سێکتەری نەوت
 با کو ەکوردستان و   مانن ەرلەپ

 
 ەژمار  یاسای ەب ونی ەن یر ەکتێس ن  اسای ەیو ێچوارچ مدا ێر ەهەل اسادانانی یزگاەد نیتر ڵ

 سا ی22
 

و  ستەو ش شەب ەدەڤح ەل یەاسای مە. ئەکردوو   یار یکوردستان د   یمێر ەه یو گاز  وتەن یاسای  ی2007 ڵ

 نی ەاسیس ۆ ب گشنی    نر یپرنس دانانن  ەل ەرپرسەو غاز ب وتەن یمێر ەه نن ەنجوومەئ دا ەاساکی ەل ر ە. هەهاتوو  كێپ ەماد كیە

. کاتەد یار ید مدا ێر ەه ەل نانێه مەرهەب ئاسنی  ها ەرو ەه ،کانەگێڵک  دانن ێپەر ەو پ انەڕ دوادا گ ەب و پلنن  وتەن

 کانێشوشت ەسامان یر یو وز  رانیز ەو  كۆ ر ەس یگر ێو ج رانیز ەو  كۆ ر ەس ەل كیە ر ەو غاز ه وتەن یمێر ەه نن ەنجوومەئ

  یار ید کانن یەشووشت ەسامان یر یز ەو و  زارتەو  کانن ەرکە. پاشان ئتێگر ەد ۆ خەپلندان ل یر یز ەو و  ن  دارا یر یز ەو و 

  دوتو ەل یەاسای مە. ئەکردوو 
 کخستنن ڕێکردن و   رشنی ەرپەو پلن دانان و س ەکەر ەکتێس بردنن ەو ەڕێب نی یەنۆ چ ا یکانەماد ن 

ن و پشکن وتەن کانن ەسۆ پر   . ەکردوو   یار ید نن یو ردب ی 

 یەشا ەیو ەئ
ن
 ەحکوم ەیەو ەخستنی  ب ت

 
   یکەیەماد ند ەچ ەختەو  ەسات مەئ تا ەه مێر ەه ت

ی
 ج   ەب ج    ەیاساکی گرنگ

 یبن ەب ەستەو ەیپ ۆ خەو ەراست ەک  ەکردوو ەن
ن
 ێژ  ادنات

ن
 ەن رخات

 
چوار    مەئ یەبواەد یەاسای و ەئ ن   پ ە. بەو ەمێر ەه وت

 کوردستانن   یایمپانۆ . ک 2 .(KEPCO) نانێمەرهەو ب ەو ەنیز ۆ د ۆ کوردستان ب  یایمپانۆ . ک1)یەدرووست بکرا یەایمپانۆ ک

 ۆ کوردستان ب  یایمپانۆ . ک4، (KOMO) وتەن ناردنن ەه ۆ کوردستان ب  یایمپانۆ . کKNOC)) ،3  وتەن مانن یشتین

 پا کانن ەسۆ پر 
 
 سا سانن ین یا ەدواتر ل .(KODO )) کانن ۆ و پاشک وتنڵ

 
  یاسایکوردستان   مانن ەرلەپ 201٥ ڵ

ی
 ەداهات سندوف

   ەتێبخر  مێر ەه نی ەحکوم یاز گو   وتەن داهانی  یو واەت یەبوادە یەاسای و ەئ ن   پ ە. برکرد ەد کانن یەوتەن
ی
کوردستان   سندوف

 . بتیدرووست بکر  ەکەسندوق ۆ ب شیکێنەنجوومەو ئ KOTO کانیەوتەن ەداهات ۆ ب
 
 ەتۆ چەن یەاسای مەئ ستا ێتائ  م ەڵ

 از ساگو   وتەن یاسای ن   پ ە. بەو ەکردن  ج   ەب ج    یبوار 
 

چوار   و ەئ زراندنن ەدام ەل ەرپرسەب رانیز ەو  نن ەنجوومەئ 2007 ڵ

  و یەایمپانۆ ک
ی
 و پەسەندکردنن لە لیان پەرلەمانەوە.  کانیەوتەن ەداهات ۆ کوردستان ب  سندوف

 هەرێم
 
 نەوت

 
وویەیک کورت ژ  

 می 
 ند ەبچوك و مامناو  ەبار ەق نی ڵەو ەودێن یایمپانۆ ک  یگاێر ەو ل ستەبێگر ەب وتدا ەن یر ەکتەس ەل نانێمهەرهەب یکێسپەد

 اس  ۆ ب ەو ەتەڕێگەد
 

 ج  یرو ەن ی DNOو  ۆیەک  ەیناوچ ەل قەت قەت ەل رج  ەنەئ لێنەگ  یایمپانۆ ک  ەڵگەل تا ەر ە. س2002 ڵ

ن و پشکن انەڕ گ  ۆ تر ب ەیناوچ نیندەچ ەتر ل سنی ەبێگر   نیندە. پاشان چكۆ ده یزگاێپار  ەل  نانێه مەرهەو ب دانێپەر ەو پ ی 

 و  ەب تێدر ەد ەیەه كەیەپار  کانییەوتەن ەستەبێگر   ەل كێشەب كەو  . ەکراو 
 
  Bonusپاداشت  تێوتر ەد ن   و پ ێخو ەخان نی ڵ

 یەستەبێگر   نن یت  ش ەب ەک   Signature Bonusستەبێگر   مزاکردنن یئ کانی   پاداشنی  ،ەیەه یکێر ۆ ج ند ەچ ەپاداشت مەئ

 كڕێبەب کاندا ەستەبێگر ەل تێکر ەد شەمە، ئProduction Bonus نانێه مەرهەب پاداشنی  ها ەرو ەه ،ەناشاو  کانیەوتەن

 تو ەن یاسای ە. لبازرگانن  یمەرهەب ەگاتەو د ەو ەتیز ۆ دەد وتەن ا یمپانۆ ک  ەک  كێکات  تەحکوم ەب داتیب ەک  تێبکر  یار ید

 یکێ. پاداشتەکراو   یار ید كەیەگێڵک  ەیژانۆ ر  یمەرهەب لیرمەب زار ەه ٥ ەب ڕەب مەئ کاندا یەوتەن ەستەبێو گر  مێر ەه یو گاز 
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 کدا ەیەگێڵکەل لیرمەبملیۆن  20یان  نیۆ مل 10 ەنمون ۆ کراو ب  یار ید یکێئاست ەگاتەد كەیەگێڵک  یمەرهەب كێکات  ەیەو ەتر ئ

 ەر ۆ ج  مەئ . تەحکوم ەب تێر کو پاداشت بد  ەو  ەپار  كڕیب تێبە( دتێکرابێپ ەیئاماژ  دا ەکەستەبێگر   ەل ر ەگە) ئ

 ەشتەگ  نگەرسەس  یکۆ بل یمەرهەب ۆیدا ک2020 یمەکیە یکەچار  ەل كێکات  ەیەه مدا ێر ەه کانن ەستەبێگر   ەل شەپاداشت

 کانن ەپشک ی% 62و  کاتەکارد  دا ەیەگێڵو  کەلەک  HKN EnergyLtd یایمپانۆ ک  ەکەستەبێگر   ن   پەب لیرمەب نیۆ مل 2٥

 ب یەبدا مێر ەهەب یلر ۆ د زار ەه 7٥0و  نیۆ مل7 یەبواەد ،ەیەه
 
 ەیستیشا ەڵگەل ەیو ەئ ۆ ب ەدواخراو  ەیەپار  مەئ م ەڵ

 . تێپاکتاو بکر  ەمێر ەه حکومونی  یلەک  دا ەاکیمپانۆ ک

پێش  مەک  ڕیبەب ەتاو ەر ەس ەل ا یج ئاسنی ەب مێر ەه، ەکراو   ستەبێگر   ٥2 ەل اد یز  2014 ۆ ب 2002 ەیماو ەل ەیو ەئ یدوا 

 ب . اند ەیاگڕ  ونی ەن ەیناردەه ریمەفەب 2014 یار یئا ی22ەو پاشتی لڕاگەیاندن هەناردەی نەونی دە کرد، 
 
 ی1 ەل م ەڵ

  ولەه ەل کدا ێسمڕەو  ڕێ ەل مێر ەه ونی ەن یر ۆ ب ریمەفەدا ب 2009 رانن ەیز ۆ ح
 سا ەو ل ەو یەکرا  ت 

 
 نی ەدا حکوم 2013 ڵ

ن مێیەس یز ێراو ەپ ەل 2013 یمەکیە کانونن   ی2 ە. لاند ەیراگ ۆیخەربەس یئابور  مێر ەه  ، دکتۆر وگازدا  وتەن نفرانیسۆ ک  ی 

  نەد ا یتورک ۆ ب ر ەنکەتەب وتەن ەکڵێسا ەیماو  اند ەیگیاڕ  کانییەشوشت ەسامان یر یز ەو  ورایمەه ئاشنی 
 وار چ و یس   نیت 

  ئ ەب وتمانەن ەو ێش مانەهەب تێبەد شڵێسا
 . ەشتوو ۆ فر  انت 

   ەل وتەن  کردنن ەناردەهپاش ماوەیەیک کەم لە ڕاگەیاندنن حکومەنی هەرێم بۆ 
 مێر ەه وە یز ەداب وتەن نرجن  ەوەیر ۆ ب ڕن 

ن داب یتوانا ،بوو  ن  دارا رانن ەیق تویس    ەدروست کرا ل ر ەسەل یر ۆ ز  یفشار  . دەرئەنجامما ەن رانن ەرمانبەف ەیموچ کردنن   ی 

ن و ح قامەش ئاسنی  و  مێر ەه داهانی  ئاشکراکردنن  ۆ ب نن ەدەم یگاەڵمۆ ک  کانن ەکخراو ێو ر  وسا ەئ کانن ەنیۆ ز یز ۆ پۆ ئ ەبت 

 نن یت  ش ەو ب ەاو ت  رگەو  کانیەوتەن یەستەبێگر   پاداشنی  کو ەو  ەیوپارانەو ئ ،کانیەوتەن ەستەبێو گر  وتەن داهانی  شیتەبیتاەب

 . ەناشاو  وتەن

 سا ەیماو ەل
 
 ەل ۆیخ ا یکێندەه ەل ەک  اند ەیگەراد ەیناردەه رنی ۆ راپ کانییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  2016 ۆ ب 2014 نن ڵ

ڕوونکردنەوەی لەسەر   شیجار  ێندەه ،ەو یەنیبەد وتەن و نرجن  ۆ ناوخ نانن ێکارهەو ب ەناردەه و ئاسنی  کانەگێڵک  یمەرهەب

 زگا ەو د تەزار ەو  ر ەسەب ەو ەکانیەشوشت ەمانسا نی ەزار ەو  نیەل ەل ەیکەداهات شکردنن ەداب نی یەنۆ و چ کانەار یڕ ک

 ب دەدا.  تدا ەحکوم اکانن یجایج
 
 وتەن یبوار  رانن ێو چاود نیۆ سیز ۆ پۆ ئ کانن ەنیەل  یندەزامەر  یەیما ەرتانۆ راپ مەئ م ەڵ

 نن یت  ) ش کانەستەبێگر   مزاکردنن یئ پاداشنی  نویسەچار  ەو  ،ەداهاتدا کراو  ەل ر ۆ ز  یکێردانەدەهەب ەار یواد ەک  ەیو ەب بوونەن

)داهات  وتەن یر ەکتێس ەبکات ل نن یوردب ن  دارا یر ێچاود وانن ید ەک  تەحکوم ر ەس یەفشار خرا ۆیەب ،ییەن ار ی( دوتەن

م حکومەت بەوە ڕازی نەوبوو ، دواتر گرێبەسنی لەگەڵ دیلۆیت کرد.  (. رج  ەو خ
 
 بەڵ

 کورتەیەك لەسەر دیلۆیت
ن هەب یایمپانۆ ک  شتەه ەابردوو ڕ  ەیدەس شتاکانن ەه ن  تاۆ ک  تا   

  ژم یت 
 نی یبر  ەانیایمپانۆ ک  و ە. ئهانیج ەل بوونەه یار یت 

، ((Arthur Andersen ندرسنەئ ر ەئارس، ((Deloitte Haskins & Sells لسێئاند س سکنسەه تۆیلید ەبوون ل

اند یئاند ل رسە، کوپ((Price Waterhouseهاوس   ر ەوات سی، پرا((Touche Ross سۆ ر  ەیتوش  & Coopers ت 
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Lybrand))ێڵتشیم كیمارو  تی،  پ (Peat Marwick Mitchell)ونگی ر ە، ئارسArthur Young ) . ) ئ ەو  
 نستت 

 (.Ernst& Whinney)نن یئاند و 

 ساەل
 

 & Ernstو Arthur Young) ەل كیەر ەه ەیو ەپاش ئ شیو ەئ شەش ەبوون ب اکانیمپانۆ ک  ەیژمار  1989 ڵ

Whinney  )ئ یناو  ەدرووست کرد ب انێینو  یکیەایمپانۆ گرت و ک  انیکیە  
، دواتر ((Ernst and Young ونگی نستت 

 (Deloitteەیئاند توش تۆیلیگرت و د  انیکیە(  Deloitte Haskins & Sellsو  Touche Ross)  یایمپانۆ ک  ردوو ەه

(& Touche نا ێه كێپ . 

 سا ەل
 

 & Coopersو ( Price Waterhouseەل كیە ر ەه ەیو ەپاش ئ شیو ەئ ا یمپانۆ ک  نجێپ ەبوو ب انەیژمار  1998 ڵ

Lybrand  )رسەهاوسکوپواتەر سیپرا یناو  ەدرووست کرد ب انیکیەایمپانۆ ک  ەو ەکێگرت و پ  انیکیە 

PricewaterhouseCoopers).  )سا ەدواتر ل 
 

 (Arthurەیو ەئ یدوا شیو ەئ ا یمپانۆ چوار ک ەبوو ب انەیژمار  2002 ڵ

( Andersen یئ ئابرووچونن  ەل اسا ی چوونن ەو ەڕێب ەل ندر ریکگێر  ەتاوانبارکرا ب  
 نها ەت شەمەب(  .(Enron Scandalانتن

، KPMG ،Ernst & Young ،Deloitte Touche Tohmatsu Limited) ەبوون ل نی یبر  ەو ەمان ا یمپانۆ چوار ک

PricewaterhouseCoopers.)  ( کە پێیان دەوترێت بیگ فۆرBig4.) 

 اکانن یمپانۆ ک  نیتر ەور ەگ  ەل ەکێکیە ،ەناشاو  تۆیلید ەب ەک   Deloitte Touche Tohmatsu Limited یایمپانۆ ک

  ژم
 سا ەل تۆیلید یەیرماە. سیەایتانیر ەب جن ەتیپا نن ەندەل ەل انیکەر ەس یسیفۆ . ئدا هانیج ەل یایت 

 
 42 ەل اد یز  2019 ڵ

 و  1٥0 ەل تۆیلیبوو. د لر ۆ د ار یمل
 
 سا ەل ەبوو  ند ەکارم  زار ەه 312 کانن ەندەکارم  ەیمار ژ  ەو  کاتەکار د  ت ڵ

 
 . دا 2019  ڵ

 ب یکڵێواەه(  (Reuters رز ەتۆیر  نی یسا 26/9/2011 ەل
 
 دادگا سکا ەل تۆیلید یەگوا  ەک  تۆیلید ر ەسەل ەو ەوکردڵ

 
 یڵ

 ندەگ  ەیو ەنیز ۆ د ەل ەبو ەن وتوو ەرکەس ەیو ەئ نی ەمۆ ت ەب لر ۆ د ار یمل 7.6 ڕیب ەب ەکراو   مار ۆ ت ر ەسەل
 

  ەل كێکیە ەل ەڵ

 . کا یمر ەئ ەل ەر ەخانوب نانن ێرهەبەو  اکانن یمپانۆ ک  نیتر ەور ەگ

 سا ەل شیدواتر 
 

 فريقيا ەئ یباشوور  ەل کاتەکار د  دا ەوز  یبوار  ەل ەک (Eskom)  مۆ ئسک یناو  ەب كیەایمپانۆ ک  2016 ڵ

 سکا
 
 ندەگ  ەب ەیو ەئ نی ەمۆ ت ەکرد ب  مار ۆ ت تۆیلید ر ەس ەل یڵ

 
 و ەئ کدا ێکات  ەل ەوتوو ەک  ستەد نن یر ەندەت سنی ەبێگر   ەڵ

 . ەکردوو   انیشەشکێپ ەک  ەتر بوو  اکانن یمپانۆ ک  ڕیب ەیندەو ەئ نجێپ ەکردوو   یس  ەشکێپ دا ەکەر ەندەت ەل تۆیلید ڕەیب

  ەڵگەل سنی ەبێگر   کردنن ێجەبێو ج رشنی ەرپەس ەک  ەو ەکوردستان  یمێر ەه یو غاز  وتەن ەینت   ل یگاێر  ەل مێر ەه نی ەحکوم

  و ئ تۆیلید یایمپانۆ ک
 سا ەل ەکەستەبێکرد. گر   ونگی نست 

 
 . ڵەسا نجێپ ەیماو  ۆ و ب ەواژوو کراو  2016 ڵ

  ی8 ەل
 

 سا یار یئا مانیک
 

  و ەئ رانن یز وە نن نجوومهئه یکۆ ر سه ”بارزانن  انڤت  چێن” دا وانن ژنامهۆ ر  یکهینگرەۆ ك  له 2018 ڵ

  و ئ تۆیلید ەیستەبێگر   کات بایس
 ی نستت 

 
 یکار ەورد موو ەداهاتوودا ه ژانن ۆ ر  ەل ەمێئ”: وونی  شیکات  و ەئ ر ەه ەکرد و   ونیک

 کانەژمار  موو ەه ەیو ەئ شێپ نەیباس بک انەڵیگەل نیوتوو ەککێر  ن،ەیکەباسد ردستانکو   مانن ەرلەپ ەڵگەل ەرتۆ راپ و ەئ

 ب
 
 انیکوردستان  یکەڵخ ۆ هاتوون ب تدا ۆ لید رنی ۆ راپ ەل ەیوانەئ موو ەو ه ەژماران و ەئ موو ەه ەو ەئ یدوا ،ەو ەنێوبکر ڵ

 ب
 
 ."ەو ەنەیکەودڵ
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 دیلۆیت بۆ؟
 یاز ڕ  ۆیەبکات ب وتەن کو ەو  یکێر ەکتەس ۆ ب نن یوردب ییەن دا ەئاست و ەل ن  دارا یر ێچاود وانن ید ەک  ەیو ەئ یانوو یب ەب مێر ەه

 ەگڕی ن  دارا یر ێچاود وانن ید تێب ەڵگەل ستایس  ێو تائ دا ەیەماو  و ەئ موو ەه ە. لڕادەست بکاتو کاری وەردبینیان بو ەن

 هانن یج نن یوردب یایمپانۆ دوو ک ەڵگەل ەک  اند ەیگیرا مێر ەه ردا ەرانبەب ە. لوتەن داهانی  کردنن ینیوردب ۆ ب ییەن دراو ێپ

  و ئ( (Deloitte تۆیلید یایمپانۆ ک  ەل كیەر ەه شیوانەئ وت،ەن کانن ەسۆ پر  داهانی  ەل نن یوردب ۆ ب ەوتوو ەکێر 
 نستت 

 بوون. (  ( E &Yونگی

 نی ەحکوم ونی ەن و داهانی  کاربردنەب کردن،ەناردەه نان،ێمهەرهەب ەل نن یوردب تۆیلید یایمپانۆ ک  مێر ەه اندنن ەیاگڕ  ن   پەب

 . کانیەوتەن یەنیت  ش داهانی  ەکردن ل  نن یووردبەب تێستەدەڵه یوائاند  ن   یایمپانۆ ک  ەو  کات،ەکوردستان د  یمێر ەه

ن وونبڕ  یکخراو ێر  23/2/2018 ەل  سنی ەبێگر   ر ەسەبدات ل نر   یار یکرد زان  مێر ەه نی ەحکوم ەل یداوا ریمەف ینوشاو ەب یی 

  و ئ(Deloitte ) تۆیلید یایمپانۆ ک  ەل كیەر ەه  نن یوردب
 ەیماو  ۆ ب ،ەکراو   ند ەچەب کانەستەبێگر (   .( E &Yونگی نستت 

 و  ن   پەتر. ب یار یپرس نیندەو چ ەندەچ
 
 Theناشاون  هانیج یایمپانۆ ک  ەور ەگچوار   ەب ەک  ا یمپانۆ چوار ک تەحکوم یمەڵ

Big 4)  ) ن تیبر  ۆ کراون ب  تەداو  (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers)ەل ی 

ن ر ەندەت ەیسۆ پر  ەکردن ل  یشدار ەب   و ئ تۆیلید ەل كیەر ەه ەکەرسۆ پ چوونن ەو ەڕێپاش ب ە. لیی 
ست ەد ونگی نستت 

 ەل كیە ر ەو ه مێر ەه نی ەحکوم وانین ەیستکەبێگر   یر ۆ . ج3/2/2016 ەل ەو ەمێر ەه نی ەحکوم نەیل  ەکران ل  شانین

  و ئ تۆیلید
 ۆ ب ەو (  Master Service) Agreementیکەر ەس یتگوزار ەخزم سنی ەبێگر   تێوتر ەد ن   پ ونكی نستت 

 سا ە. واتا لڵەسا نجێپ ەیماو 
 

  د تەحکوم . تێد ن  تاۆ ک  ەکەستەبێگر   2021 ڵ
 

 ەکراو ەن یار ید ەکەستەبێگر   یچوو ێت  ەڵ

 ۆ ب تۆیلید کانن ەرتۆ اپڕ  یچوو ێت ر ەسەل یکییەار یزان چیه تەحکوم ەواتە. کتێکر ەد شانیستنەد ەکەکار   ئاسنی  ن   پ ەب

 . نیکردوو ەئاشکرا ن

 ۆ ب نن یوردب ەار ڕیب ەک  کات،ەد کانن یەرجەو داهات و خ مێر ەه ونی ەن یمەرهەب ۆ ب نن یوردب ەو  2016 ەل تۆیلید یایمپانۆ ک

 ب . دواتر بکاتو  2014 کانن ڵەسا
 
 چوارسا تۆیلید ەو  ە،کراو ەن 2014.201٥.2016 کانن ڵەسابۆ  نن یوردب ستا ێتائ م ەڵ

 
 ڵ

 رانن ەرمانبەف ەب نانێراه تۆیلید ەار ڕیب ەداو  نن ییوونبەڕ ب تەحکوم ەیانیار یزان و ەئ ن   پەب . ەکردوو   واو ەت مێر ەه ەل

  ل ەکەار یپرس . ەو ەرزبکاتەب انەییشیپ بکات و ئاسنی  ن  دارا یر ێچاود
 یکادر   ەیو ەئ ۆ ب ەر ۆ ز  یکەیەماو  ڵچوارسا ەیەو ەئ دا ەت 

 كێسەک  ڵچوار سا ە. بتێبکر  ەو ەو ەئ نیەل  ەل کانیەنیوردب تێبکر ەو ئاماد تێبکر  نر   یواو ەت نانن ێراه ن  دارا یر ێچاود

 و  ێندەهەو ل تێنێهەد کدا ێبوار  ەل شارەزان  باش و  کاتەد واو ەت ۆ زانک کانن ەناغۆ ق موو ەه
 
 ەیوانامڕ ب ڵچوارسا ەب ت ڵ

 ب ۆڕی لەو بوارەدا بە دەست دێنیت. پسپ ەوات تێت  گەردەو  شیر ەو ماست سیۆ ر ۆ کالەب
 
 تۆیلید ڵەچوار سا مەب ا یئا م ەڵ

 یچو ێت ەچونک ؟نن یوردبەب ستبکاتەد ەیو ەئ ۆ ب تێبەد ەئاماد ەیک  ن  دارا یر ێاودچ ؟ەکردوو   ن  دارا یر ێچاود ۆ ب جر 

 . تەحکوم ناو داهانی  ۆ ب ەو ەتەڕێگەد تۆیلید ەیستەبێوگر ەئ



 

11 
Roonbeen for Petroleum Transpernsy / ROPT                                                    www.roonbeen.org 

 

 كیەنیبێو ت رنجەس ندەچ

 مێرەه یوتەن ۆب تۆیلید ینیوردب رەسەل

(٢٠١٩) 

 

ن چ ەانییشاۆ ب ارو یشنێپ و ەئ  کاندا ەرتۆ اپڕ  مەج ر ەسەل ەیو ەئ ەچونک ؟ەو یەتیەو یز ۆ د کانن یەنیوردب نجایمەئ ەل تۆیلید ەک  ی 

 کانن ییەار یزان نها ەت تۆیلیتر د یکیەماناە، بوتەکەن ستەنادروستمان د یکێانەیب چیهدەڵێت  تۆیلید ەیەو ەئ ەنراو ەیەاگڕ 

 ؟ییەن ار یپرس ن   ج ەو ەئ ا یئا . ەلماندوو ەس نی ەحکوم

  یتاەر ەس ەل مێر ەه ەڵگەدا ل ٥/10/2016 ەل ەیکەستەبێگر   مزاکردنن یئ یدوا تۆیلید یایمپانۆ ک
 

 یمەدوو  کانوونن   مانیک

ن مەکیە 2018  ب ۆیخ رنی ۆ راپ ی 
 
  شەش ۆ ب ەک  ەو ەوکردڵ

 
 سا یمەکیە مانیک

 
و  مێیەو س مەدوو  رنی ۆ اپڕ پاشان  . بو  2017 ڵ

 ب دا ڵەسا و ەرلەه یمەچوار 
 
 دا ب 2019 ەل شیمەشەو ش مەنجێپ رنی ۆ اپڕ  . ەو یەوکراڵ

 
 ەل ی 2018 ن  تاۆ تا ک ەک  ەو یەوکراڵ

 گرتبوو.   ۆ خ

 ب مێر ەه نی ەحکوم یکەیەنام 28/4/2020  یروار ەبەل
 
  ع نی ەحکوم ۆ ب یناردبوو  ەک  ەو یەوکراڵ

 بایس دا ەیەونامەل ەو  اقت 

  ع یشو ێپ یمێرژ  کانن ەفتار ەر  وتوانن ەکێانلیز  کانن ەبو ەر ەق ەگاتەتا د ەبوج ەل ر ەه کرد ەد یمێر ەه نی ەحکوم کانن ەستیشا
 قات 

مانگ  11 ەک  کدابوو ێکات  ەل مێر ەه نی ەحکوم ەیەینام مەبوو. ئ دا یایت2019 ونی ەن داهانی  کانن یەرجەخ اندا یشیناو ەو ل

 ب نن یوردب یایمپانۆ ک  یکێرتۆ اپڕ  چیبوو ه
 
 مە. ئەو  1/1/2019 ەل کرابوو ەن نن یوردب شیمانگ 16 ، و داهانی ەو ەکرابو ەونڵ

 ر ەس یەخرا ەاو یدیم الیشۆ س او یدیم یگاەڕێل کانە. فشار کانەژمار  ر ەس یەکرا و گومان خرا  ۆ ب یایج ەیو ەکدانێل ەژماران

 یژ ۆ ر  ەک٥/2/2020 ەممەش یژ ۆ ر ەو ل ەو ەئ یدوا كێژ ۆ ر  ند ە. چگرنەدەڵه ر ۆ ز  یار یپرس ەوژمارانەئ ەک  تەحکوم

 ەو ەرانێچاود نیەل ەکرا ل  ۆ ب ەیو ەئ ەیو ەندنێخو  ەمە. ئاند ەیاگڕ  نی ۆیلید یمەوتەح رنی ۆ اپڕ  تەحکوم ییەرمەف یپشو 

 ب کانەرتۆ اپڕ فشاردا  ر ێژ ەل تەحکوم
 
 . ەو ەکاتەودڵ

 ب
 
 ب ونگی نستت  ئ یایمپانۆ ک  یکێرتۆ اپڕ  چیه ڵسا 3 ەل اتر یز  بوونن ەڕ پێپاش ت ەو  ستا ێئ تا ەه یەنیبێت ن   ج ەیو ەئ م ەڵ

 
 و ڵ

 شی تۆیلید ەیکەستەبێگر   ها ەرو ە. هانیکردن  رجەخ نی ێنۆ و چ کانێوتەن ەستەبێگر   نن یت  ش ەب تەبار ەس ەو ەتەکراو ەن

 سا ەتەناو  ن   پ
 

 سا ۆ ب نن یردبەو  کانن ەرتۆ اپڕ  شدا ەو ەئ ەڵگە. لتێد یتاۆ ک  2021 ەو ل مەچوار  ڵ
 
 2016و  201٥، 2014 نن ڵ

 ب
 
 . ەو ەتەکراو ەن و ڵ

 
 
 حەوتەیم دیلۆیتروونکردنەوەی ڕاپۆرت

 سا موو ەتر ه کانن ەرتۆ اپڕ  ەل اواز یج مدا ەوتەح رنی ۆ اپڕ  ەل تۆیلید
 

 ب ەو ەکەیەب ی2019 ڵ
 
 موو ەه ەک  كێرتۆ اپڕ . ەو ەکرد  و ڵ

ن نگلیئ زمانن ەب نها ەت تێگر ەد ۆ خەل ەکڵەسا  ا یجەب م،ەو چوار  مێیەو س مەو دوو  مەکیە یکەچار  رنی ۆ اپڕ  ەڵگەل ،بوو  یت 

ن نگلیئ زمانن  یس  ەب  . ەکڵەسا موو ەه یکێرتۆ اپڕ و  کانەرز ەو  ۆ ب رتۆ اپڕ چوار  ەوات ،ن  ەر ەو ع یو کورد یت 

 ب ەهاتوو  كێپ ەڕەلپ دوو ەل کانەرتۆ اپڕ  یکەڕۆ ناو 
 
   رگەو  كێزمان ند ەچەب م ەڵ

 انیکەڕەیە. لپتێو ەکەردەد اتر یز  ۆیەب ەدراو ت 

 ەیو ەونکردنڕ دواتر  ەڕەی. لپوتەن کانن ەو داهات کاربردنەب کردن،ەناردەه  ەل تێد كێپ كیە ەژمار  ەیخشت ەل ییەتیبر 

 . کاتەباس د كیە ەژمار  ەیخشت کانن ێنیبێت

 ەل کراو ەناردەه یخاو  ونی ەن مەکیە. تێد كێپ ەگڕ چوار ب ە. لوتەن کاربردنن ەکردن و ب  ەنداردەه ەل یەتیبر  ەبرگ مەکیە

 پا ۆ خاو ب ونی ەن ستکردنن ەادڕ  م،ە. دوو ەو ییەر ۆ ب ەیگڕێ
 
 پا ۆ ب کانەوگڵ

 
 م،ێیە. سکانییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  وتنن ڵ

ن ۆ فر   پا ۆ ب شیی
 
 . ۆ اوخن شتنن ۆ فر  م،ە. چوار کانەوگڵ



 

12 
Roonbeen for Petroleum Transpernsy / ROPT                                                    www.roonbeen.org 

 

 كیەنیبێو ت رنجەس ندەچ

 مێرەه یوتەن ۆب تۆیلید ینیوردب رەسەل

(٢٠١٩) 

 

 سا ەیماو  ەل مێر ەه ونی ەن یمەرهەب تۆیلید ەیکەرتۆ اپڕ  ن    پەب
 

 وتەن لیرمەب170,977,784 ەل ەبوو  نی یدا بر  2019 ڵ

 ۆ ب کانییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  ەب ەدراو  8,737,444و  ەکراو   ەناردەه ەو یەر ۆ ب یگاێر ەل 160,306,283 شڕەب و ەل ەو 

 پا
 
او ۆ فر  ٥64,476 ڕیب ەو  وتنڵ  پاەب ەش 

 
 ناوخو.  ارانن ڕیک  ۆ ب 1,369,٥81 ڕیب ها ەرو ەه و ەوگڵ

 

 ەوتەن ەیناردەه ۆ ب ەک  كێ. نرخەشتوو ۆ فر  ەیکەوتەن ا یج دوو نرجن  ەب مێر ەه ت،ۆیلید یەکەرتۆ اپڕ  ن   پەب ها ەرو ەه

  رەل
 ) پا کانۆییەناوخ ەار ڕیک  ەبکە دراوە   ەینرخ و ەل ەرزتر ەب ەو یەر ۆ ب ن 

 
 (. ۆناوخ یار یکر   و ەوگڵ

او ۆ فر  ونی ەن  سا ەیماو ەل ش 
 

 کرا ێت ،ەبوو  1٥8,٥12,960 ەرکراو ەدێل یخاشاك و ئاو  ەیو ەئ یدوا یر ۆ بەدا ب2019 ڵ

  رەل وتەن یس  ۆ فر  ەهاتوو ل ستەدەب و داهانی  لر ۆ د ٥2.676 ەل ەبوو  نی یبر  مێر ەه ونی ەن یس  ۆ فر  نرجن 
  ەو ییەر ۆ ب ن 

 . لر ۆ د 8,349,749,733 یەتیەکردو 

 

او ۆ فر  ونی ەپاشان ن  پا ۆ ب ش 
 
 ەسامان نی ەزار ەو  ەب ەدراو  ڕەیو ب ەل ەجگ ۆ ناوخ کاربردنن ەب ۆیک  ەک  ت،ێد ۆ ناوخ یس  ۆ فر  و ەوگڵ

 پا ۆ ب کانییەشوشت
 
و  لر ۆ د 4٥.941 ەل ەبوو  نی یبر  شۆ فر  نرجن  ا ڕ کێو ت وتەن لیرمەب 1,934,0٥7 ەل ەبوو  نی یبر  وتنڵ

 ۆ ناوخ یس  ۆ و فر  ەو یەر ۆ ب ەیگێر ەل ەناردەه یس  ۆ فر  داهانی  ەوات لر،ۆ د 88,8٥1,٥67  یەتیەکردو   شۆ ناوخ یس  ۆ فر   داهانی 

  ل ەرنجەس ن   ج ەیو ەئ لر،ۆ د 8,438,601,300 ییەکرد  ەو ەکەیەب
ملیۆن بەرمیلە نەوتەیە   8,737,444 و ەئ داهانی  دا ەت 

 پا ۆ ب کانێشووشت ەسامان نی ەزار ەو  ەب ەدراو  ەک
 
 ەیو ەکردنیش ژتر ێدر ەو پاشتی ب ەکراو ەباسن دا ەکەرتۆ اپڕ  ەل وتنڵ

 . نەیکەدۆ ب
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 یح یدیسڕە ەل یانکار ۆڕ گ -1
 
 باەل ەیەپار  مەئ لر ۆ د 696,٥01,776 ڕیب ەل ییەتی: بر كانەار ڕیك  سابات

 
 کانن ەر اڕیک  نیسڵ

 دا ڵەوساەئ ەیماو ەو ل ،ەرگرتوو ەو  ەیپار  یکەشێپ کانەار ڕیک  ەب ەداو   ونی ەن تەحکوم ەیەنداز ەئ و ەب ەوات ەرچوو ەد وتەن

 . تێت  گەرد ەو  وتەن نی داها ۆیک  ەل ە. واتەکراو   ستەراد ەکەوتەن

 ەپار  -2 
ن
 تەمحکو  وتەن یکەشێپ کو ە( و 2019) دا ەیەماو  و ەل ەیەیەپار بڕە  و ەئ ەیەگڕ ب مە: ئنەدوورخاي یکەشێپ دات

  . لر ۆ د 1,٥72,726,900 ەل ییەتیبر  ە. کەگرتوو یر ەو 

 ڕ سوود و  -3
 
او غ و ەئ : ەو ەكانەيار ڕ ك  ەب نديدار ەيو ەپ ەديك سوومات  ەل وتەن ارانن ڕیکەب نی یەداو  مێر ەه ەک  ەیەرامانەشن

  و سود و کر وتنەدواک یبر 
 . لر ۆ د 24,444,037 ەیکەبر  ەک  یر ۆ ناو ب ۆ ب ەو ەکانەگێڵکەل ەیو ەگواستن  ن 

 ەنێمهەرهەب داراتی  ەیشايست ۆ ب دانەپار  -4
ن
 ەحکوم یبر  ەيان ل نەاليەل وتەن رات

 
ڕو ب و ە: ئکوردستان  یمێر ەه ت

 . لر ۆ د 2،٥37.121،290 ەل ییەتیبر  (وتەن اکانن یمپانۆ )ک وتەن کانن ەنێه مەرهەب ەب ەدراو ەک  یەەیەپار 

  کر:  (TCE)توریک ەیوز  یمپانياۆ ک  یەتاريف ر ەرامبەب ەل دانەپار  -٥
 ەو ەتۆ اکردیج دا ایتورک خایک ناو ەب ونی ەن ەیفیتار  ن 

 ب
 
 . ەبوو  لر ۆ د 494,186,31٥ ڕیب دا ڵەسا و ەئ ەیماو ەل ەک  وتەن رج  ەخ چوو ێت ەل ەکێشەب ەو ەئ شدا یکات  مانەهەل م ەڵ

 ه یئيمتياز  وتنن ەككڕێ ەیر ێگو ەب :  (KPC)كوردستان  رتی ۆ ب یمپانياۆ ك  ۆ دراو ب ەیپار  ڕیب -6
 

  کر  كانەرييۆ ب ێڵ
 یر ۆ ب ن 

 . لر ۆ د 644,372,8٥4 ەل یەتیبر  مێر ەه

 ەن یایمپانۆ کەو  (TEC) توریک ەیوز  یمپانياۆ ك  ەل كەريەه یرز ەق ەیو ەدان -7
 
 ڵەو ەودێن وت

 
 و ەئ :  (TPCI)توریک ت

 تر ەپ نی ڵێو ەودێن یایمپانۆ و ک TEC توریک ەیوز  ن  مپانۆ ک  یرز ەق ەب ەدراو  ڕەیب
 

 ییەتیبر  TPIC ن  تورک ۆڵ

 .  لر ۆ د 610,000,362ەل

 ەالي ۆ ب دانەپار  -8
ن
 ەحکوم یبر  ەيان ل نەاليەل ەک  مەيێس ت

 
  ج    ەک  ەیانیرجەخ و ە: ئکوردستان دراوە  یمێر ەه ت

 . لر ۆ د 781,486,431 ەیکڕەب ەتر ک ناکانن یەل  رج  ەخ ەناو نراو  دا ەیەگڕ ب مەل ەو ەتەکراو 

9-  
 
 ەستەبێگر   ەل ستهاتوو ەدەب ربارىەس داهات

ن
 ەوتنەككڕێ ەو ل ( (PSAنانێمهەرهەب ەل کردنیشدار ەب کات

ن
 ێپ کات

ن
 دات

 ۆڵەم
 
 . لر ۆ د 292,206,490ی ڕ ب رگرتنن ەو  ەل ییەتیبر  ەیەگڕ ب مەئ : کردنەناردەه یر ۆ ب ەب تەبیتا ت

او ۆ فر  ەیپار  ۆیکەل ەهاتوو  شدا ەکەرتۆ اپڕ  ن  تاۆ ک  ەل  ۆ ب ەو ەتەاو ەڕ گەن لر ۆ د 318,٥40,719 ڕیب مێر ەه ونی ەن یش 

 بەهۆی کێشەی بانیک.  لوبنانن  یکێبانک ەو ل مێر ەه
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ن لەسەر ڕاپۆرتەکەی دیلۆیت  تێبینن ڕوونبیی 
 ەنەیانخەید ەو ەخوار  ەل ەست بوو کو درو  ۆ ب کمانییەنیبێت ند ەچ ەکەرتۆ اپڕ  کانن ەژمار  و ەگڕ ب ۆ ب مانەو ەکردنیش نجایمەئەل

 و ەناردەه تێبوتر  تێکر ەناکات. د مێر ەه ونی ەن یمەرهەب ۆیک  بایس كەیەو ێش چیهەب ەکەرتۆ اپڕ  ەک  ەیو ەل ەوو. جگڕ 

 ب ،ەمەرهەب ۆیناوخ یس  ۆ فر 
 
  ەیواژ ەستەد نن وو ەڕ ب یەبواەد یەوا ر ەگەئ تێب مەرهەب موو ەهەک  تێنەیەناگ ەو ەئ ەمەئ م ەڵ

 . ەهاتوو  دا ەکەرتۆ اپڕ  ەل ەک  نانێکارهەب و ەناردەه یبر ەل یەکارب  هاتاەب مێر ەه ونی ەن یمەرهەب ۆیک

 یح یدیسڕە ەل یانکار ۆڕ گ-١
 
 ەل لر ۆ د 696,٥01,776 ڕیب تەڵێد مانێپ تۆیلید دا ەیەگڕ ب مەل : كانەار ڕیك  سابات

 با
 
 . بەرچوو ەد کانەار ڕیک  نیسڵ

 
ن نیبەد مەچوار  ۆ ب مەکیە یکەچار  ەل نەیکدەحسابات  ڵەیجو  یر ەیس كێکات  م ەڵ  ەل ی 

 ر ەسەب ە. کەرچوو ەد لر ۆ د 691,882,270 مدا ەچوار  یکەچار  ەلەو  ،ەرچوو ەد لر ۆ د 112,973,٥٥1 مدا ەدوو  یکەچار 

 . لر ۆ د 804,8٥٥,821 ەکاتەد ەو ەکیە

 یکەچار  ەل ەو  4٥,461,314 مدا ەکیە یکەچار  ە, لەو ەکانەار ڕیک  نیەل ەل ر ەس ەتەخراو  ەیپار  ەدوو گوژم ەب مانکاتدا ەهەل 

 ر ەس ەتەهاتوو  ەک  ەیەیپار  مەمووئەه تۆیلی. د108,3٥4,04٥ ەکاتەد ڕەدوو ب مەئ ۆیک  ەک  62,892,731 مدا ەهێس

) ەکەحسابەل ەیەیپار  و ەئ ەواتە. کەرکردوو ەد ەرچوو ەد کانەار ڕیک  حسان   ەل ەیەیپار  و ەئ ۆیک  ەل کانەار ڕیک  حسان  

 ەک  ڕەیب و ەئ ە. و 696,٥01,777 كەن لر ۆ د 804,8٥٥,821 ەل یەتیبر  دا ەیەگڕ ب مەل ەرچو ە( دوتەن یس  ۆ فر  بالنیس

  یر ەو  تەحکوم ەچونک تێکر ەد ژمار ەداهات ئ ەب سانید ارانیکر   حسان   بالنیس ۆ ( ب108,3٥4,04٥)  ەکراو   اد یز 

 . دا ەکڵەسا ەیماو ەل ەگرتوو 

 

 ەپار -٢ 
ن
 تەحکوم وتەن یکەشێپ کو ە( و 2019) دا ەیەماو  و ەل یەەپار بڕە  و ەئ ەیەگڕ ب مەئ : نەدوورخاي یکەشێپ دات

 یگاێر  ەل کراو ەناردەه ونی ەن یس  ۆ فر  داهانی  ەل ەاواز یج یەپار  ڕەب مە. ئلر ۆ د 1,٥72,726,900 ەل ییەتی. بر ەگرتوو یر ەو 

  یبر  ەل تێبەد دا ەندیئا ەل ەک  یکەشێپ کو ەو  ەرگرتوو ەو  یەیپار  ڕەب مەئ مێر ەه نی ە. حکومۆ ناوخ ونی ەن ریس  ۆ و ف یر ۆ ب
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ا کانن یەرجەو خ ڵەسا و ەئ ونی ەن یس  ۆ فر  ەل ەیپاران و ەئ ا یج یکەەیخشت ەب کرا ەد ەمێئ یاەڕ . ببکاتیستەادڕ  وتەن  یەدابتن

 ەیماو ەل تەحکوم تێب ار ید نن وو ەڕ ب کو ەتاو  ەو ەتەکردو   امانیج ەمێئ ۆیەب ،ەو ەتیەابکرایج ەیەه ەتر ک یکێرداهاتەو ه

ن کانیم چەو ب ستەد ەتەهاتوو  ەیپار  ند ەچ دا ەکڵەسا  . ەگرتوو   یر ەو  كێمت 

 ەو ەتێنێمەد دا ەکەخشت ن  تاۆ ک  ەل ەیەیژمار  و ەئ ،ەکراو   ژمار ەئ ەو ەکەیەب شیوتەن یکەشێو پ وتەن یس  ۆ فر  ەیپار  دا یتاۆ کەل

 ب ،ەوتەن یس  ۆ فر  داهانی  نها ەت ەک  تێو ەکەردەواد ن  ئاسا یکێسەک  ۆ ب تەحکوم ۆ ب
 
 شۆ فر  کو ەڵب ،ییەوان دا یاستڕ  ەل م ەڵ

 خاەل ەک  ەشەیەوپار ەو ئ وتەن یکەشێوپ
 

 ر ۆ ز  ەو ەتێنێمەد وتەن یس  ۆ فر  ەل ەیوپار ە. ئەگرتوو   یر ەو  تەحکوم ا د 9 ڵ

 . ەمتی ەک  ڕەوبەل

 ڕ سوود و -3
 
او غ و ەئ : ەو ەكانەيار ڕ ك  ەب نديدار ەيو ەپ ەديك سوومات  یبر  ەل وتەن ارانن ڕیکەب نی یەداو  مێر ەه ەیەرامانەشن

  و سود و کر وتنەدواک
 . لر ۆ د 24,444,037 ەیکەبر  ەک  یر ۆ ناو ب ۆ ب ەو ەکانەگێڵکەل ەو ەگواستن  ن 

اەب داتەد لر ۆ د نیۆ مل نیندەچ وامەردەبەب تەو حکوم ەیەه تدا ۆیلید کانن ەرتۆ اپڕ  موو ەه ەل ەیەگڕ ب مەئ  وتنەدواک یشن

  ل ەمێئ ەیکەار ی. پرسوتەن نی یکوال  یر ۆ ج یاواز یو ج
ن کانیچ م تەحکوم ا یئا ەیەو ەئ دا ت  ا مەئ ەیو ەئۆ ب ەیەه یکێمت    ەانیشن

ا ب نیمتی ەک  توانرا ەدەن ؟ەو ەتێبکر  مەک ا نی ەبیتاەب یەدراناشن  مەل ها ەرو ەه ؟ەکەوتەن یر ۆ ج یاواز یو ج وتنەدواک یشن

ن وانەڕ د ەیەپار  ڕەب و ەئ یکار ەورد ەل كێدا کات7 نن یبێت ەو ل دا ەگڕ ب   یەپار  لر ۆ د 10,4٥0,029 یبر  نەیکەد ەو ەئ نن یبێت ی 

 خا ۆ ب ەو ەکانەگێڵک  ەل یەو ەگواستن
 

 ب ییەرجەخ ر ەه ەیەپار  مەئ ە. راستمێر ەه یر ۆ ب ەب بوونڵداخ ڵ
 
 ەڵگەل تێبەد م ەڵ

 ند ەچ ەیو ەگواستن  ۆ ب ڕەب مەئ ا ی(. ئاەیەو ەگواستن  ر ەه ر ەنکەو ت یر ۆ ب ەیو ە)گواستن تێبکر  ژمار ەئ ەو ەگواستن  یچو ێت

ن بزان کو ە؟ تاو ەوتەن لیرمەب  . ەندەچ ەو ەر ەنکەت ەیگێر  ەل كێلیرمەب یچو ێت ی 

 ەنێمهەرهەب داراتی  ەیشايست ۆ ب دانەپار -٤
ن
 ەحکوم یبر  ەيان ل نەاليەل وتەن رات

 
بڕە  و ەئ کوردستان:   یمێر ەه ت

% 30 ەکاتەد ەو  لر ۆ د 2،٥37.121،290 ەل ییەتیبر  (وتەن اکانن یمپانۆ )ک وتەن کانن ەنێه مەرهەب ەب ەدراو ەک  یەیەپار 

  کر  ڕەب مە. ئوتەن مووداهانی ەه
 شەوانەئ ەک  ییەن دا ێت ەو ەر ەنکەت ڕن   ەل ەو ەو گواستن ا یتورک ەیفیو تار  مێر ەه یر ۆ ب ن 

 ەیەو ەئ ەو ەتێبەد ەدووبار  تدا ۆیلید کانن ەرتۆ اپڕ  موو ەهەل ەک  ڵەیخا و ەکراون. ئ  ژمار ەئ ا یجەو ب ەوتەن یچو ێو ت رج  ەخ

بکات  ەوکار ەئ ییەن تۆیلید یکار   ەک  تێبوتر  تێکر ەد . ەو ەتۆ کردەن ا یو قازانج ج رج  ەخ ەل وتەن اکانن یمپانۆ ک  پشیک

 ،ب
 
 ت،ێدروست بب تییەفافەو ش روونن  ەک  بوو ەو ەئ ۆ ب وتەن داهانی  ەکردن ل  نن یوردب ۆ ب تۆیلید نانن ێه ەئامانج ل م ەڵ

 ،ەو ەبکات ا یج وتەن اکانن یمپانۆ ک  رج  ەقازانج و خ ەک  یەبکردا تۆیلید ەل یداوا توانن ەید تەحکوم وکاتەئ
 

 مەئ گرنیک

 كێناغۆ چ ق ەل کانەستەبێگر   ن    پەب ا ستێکا ئ  تێو ەکەردەد انی ۆ ب  نەکەد یر ێدچاو  ەیسانەوکەئ ،یەداەو ەل ەو ەاکردنیج

 شیکانیەرجەخ ئاسنی ە، و مێر ەه او یمپانۆ ک  قازانج   کردنن   شەداب ۆ ب ەدانراو  یەیکیماتمات ەلۆ رمۆ ف و ەئ ن   پەب نیدا

انەو د ،ەقازانج یندەو چ رج  ەخ یندەچ اکانیمپانۆ ک  پشیک ەک  مانزانن ەد وکاتە. ئتێو ەکەردەدەب ن ن ش   یبر ەل تەحکوم ی 

او ەب باجەل ا یمپانۆ ک  تڵێنا کانەستەبێگر   ن   پەب ە( چونکتێرناگر ەباج و  ند ەچ انی) داتەباج د ند ەچ اکانیمپانۆ ک  ەخش 

 ەو ەباج گرتنن ەرنەو  ۆیهەب ەک  تێو ەکەردەد ۆ ب مانەانیوز ەئ ئاسنی  ەوات. داتەباج د ا یمپانۆ ک  یبر ەل مێر ەه تەڵێد کو ەڵب

 ەمانگان  مێر ەه دۆلر  20 نرجن ەب وا ەئ تێت  ربگە% باج و 40 ەیژ ێر  ر ەگەئ ەمێئ کانن ەو ەکردنیش ن   پ ەب ە. ککاتەید مێر ەه

 40 ەل اتر یز  ۆ ب لر ۆ د 40و ر ەس ەگاتەنرخ د ەک،  تێبەد یر ۆ و ب وتەن اکانن یمپانۆ ک  باج   داهانی  لر ۆ د نیۆ مل 20 ەیکینز 
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 یر ۆ ب یایمپانۆ و ک وتەن یایمپانۆ ک  باج   ۆیک  دۆلر  20 نرجن  ەب کدا ڵێساەل ە. و ەو ەتێبەد رز ەب ەمانگان لر ۆ د  نیۆ لم

 . لر ۆ د نیۆ مل 240 ەل اد یز  ەکاتەد وتەن ەیو ەگواستن

  کر:  (TCE)توریک ەیوز  یمپانياۆ ک  یەتاريف ر ەرامبەب ەل دانەپار -٥
 یکخا ەب ەک  ەیوتەن و ەئ ەیو ەگواستن  ەیفیتار  ن 

 و ەئ ڕیب یاڕ کێت ر ەسەب نەیبک یس  ەداب ر ەگەئ . لر ۆ د 494,186,31٥ ەل یەتیبر  دا ڵەوساەئ ەیماو ەل تەڕێپەدێت دا ایتورک

 خایک ەب ەک  وتەن كێلیرمەب ەیفیتار  ەینجامەر ەودەئ ەنەیگەد ،ریکتو  هانن یج یر ەندەب ەتۆ شتیەگ  دا ڵەسا و ەل ەیوتەن

 . لر ۆ د 3.082 ەل ەبوو  نی یبر  ەو ەڕیپێت ادا یتورک

 ه یئيمتياز  وتنن ەككڕێ ەیر ێگو ەب:  (KPC)كوردستان  رتی ۆ ب یمپانياۆ ك  ۆ دراو ب ەیپار  ڕیب-6
 

  کر  ،كانەرييۆ ب ێڵ
 یر ۆ ب ن 

  کر  وا ەئ نەیبک یژمار ەئ ا یتورک ەیفیتار  کو ەو  ر ەگە. ئلر ۆ د 644,372,8٥4 ەب ەدانراو  مێر ەه
 ەل وتەن لیرمەب كیە ن 

 مێر ەناو ه ەیو ەگواستن  یچو ێت لر ۆ د 0,937 ڕیب ەرنجەس ج    ەیو ە. ئو  سەنت19 لر ۆ د 4 ەکاتەد مدا ێر ەه ناوخایک

 یایمپانۆ ک  نیەل  ەل ستا ێئ ەراست مێر ەه یر ۆ ب کدا ێکات  ە. لا یتورک ناو خایک ەل وتەن ەیو ەگواستن  یچو ێت ەل ەاتر یز 

 ب ،ەکار   یایمپانۆ ک  یه شی٪ تر 40و تێکر ەد یندار ە٪ خاو 60 ەو یەروس فنی ەسنۆ ر 
 
 سا مێر ەه م ەڵ

 
 ەیکەپشک 2017 ڵ

   یکەیەژ ۆ پر  ەواز ل كێکات  یەبواەد ،ەشتوو ۆ فر  فتەسنۆ ر  ەب ۆیخ
 

 رخانن ێژ  ەل ییەکەر ەس یکێشەب ەک  تینێهەوا د گرنیک

  کر  ەل مەک  لنن  ەک  یەچاوبکراڕە ەو ەئ وتەن
 مێر ەه ەیو ەل ر ۆ ز  ا یتورک یر ۆ ب یژ ێدر  ،ەو ەتر  یکیەل ە. لیەبوا متی ەک  ا یتورک ن 

و  ەکۆ ده یزگاێپار  ەل و  ەاو یتورک یسنور ەل ەکینز  مێر ەه یمەرهەب ەیو ین ەیکینز  ەو ەنەیبک یس  یورد تر  ر ەگەئ ەو  ەاتر یز 

 وخاەئ یماەبن ر ەسەل ەواتە. کەڵەیەخورم ەل یس  یتر  یر ۆ ز  یکێشەب
 
  کر  تێبەد ەو ەر ەس ەینڵ

 . تێب رزانتی ەه مێر ەناو ه ن 

 ەن یایمپانۆ کەو (  (TECتوریک ەیوز  یمپانياۆ ك  ەل كەريەه یرز ەق ەیو ەدان-7
 
 ڵەو ەودێن وت

 
 و ەئ: ((TPCIتوریک ت

 تر ەپ نی ڵێو ەودێن یایمپانۆ و ک TEC توریک ەیوز  ن  مپانۆ ک  یرز ەقەب ەو ەتەدراو  یەەیەپار 
 

 610ەکاتەد ەک  TPIC ن  تورک ۆڵ

 مێر ەه یل یەایمپانۆ ک  و ەئ یرز ەق ند ەو چ ەکراو   رز ەق جر ۆ ب ڕەبوەیە ئەم ەئ تێنازانر  ەیو ە. ئلر ۆ د 362و  نیۆ مل

 ؟ەندەچ ەیکەسود ڕیب ر،ەس ەتێچەد یسود كێرز ەق موو ەهە. و ەو ەتەماو 

 ەالي ۆ ب دانەپار -8
ن
 ەحکوم یبر  ەيان ل نەاليەل ەک  مەيێس ت

 
  ج    ەک  ەیانیرجەخ و ەئ : کوردستان دراوە  یمێر ەه ت

 مەل ەو ەنیبەورد د کاتێك.  لر ۆ د 781,486,431 ەیکەڕ ب ەتر ک ناکانن یەل  رج  ەخ ەناو نراو  دا ەیەگڕ ب مەل ەو ەتەکراو 

. شدا ەانیرجەخ مەل ەیەه كەڵییەکێت ەک  ەینجامەرئەد و ەئ ەنەیگەد ،ەهاتوو وەردەکارێکەی دا  9 نن یبێت ەل ەیانیرجەخ

  ل ەمێئ ەک  ەرز ەق شیتر  یکێندەه ەو  ەتەحکوم ن  ئاسا رج  ەخ یکێندەه
ن نازان ەکەرز ەق شۆشنی  ەیو ەئ ر ەبەل دا ەت   ی 

 نن یکر   باو ەکار   نی ەزار ەو  ۆ ب نن ەمەسوت باو ەکار   نن ڕیک  ەل ۆیخ بەشەکەی تری . وتەن داهانی  ەیانیرجەخ و ەئ ر ەس ەنیخەید

ناو  ەو ەتیەاەڕ بگ مێر ەه داهانی  کو ەو  یەبواەد ەمانەئ کانییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  رج  ەخ ەڵگەلك ەر یز  یر ەو ێپ

 نکاییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  ەکار   مە. ئکاندا ەتەزار ەو  ر ەسەب یەشکراەتر داب یکێجار  ەو ێو ەل ،ن  دارا نی ەزار ەو  ەینێز ەخ

 ر  ەیو ەب بەم کارە هەستاوە، وامەردەب ەبوو دروست  ەیو ەوکاتەل
 

 ەب ەپار  ەک  ەیەنیەل  و ەو ئ تێنیبەد ن  دارا نی ەزار ەو  ۆڵ

و  تەزار ەو  ەدادات ب ەپار  نۆ چەک  مانینیب کاندا یەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  کانن ەرتۆ اپڕ  ەل شتی ێپ . داتەد کانەتەزار ەو 

  ان  یغە. ل مێر ەه نی ەحکوم ەب ر ەس ن  زگاکانەد
ی
 وو مەه ەک  تێب ەانیل  و ەئ ن  دارا نی ەزار ەو  تێبەد کانیەوتەن ەداهات سندوف

  ل ەمێئ ۆیە. بەو ەتەڕێبگ ۆ ب یمێر ەه کانن یەوتەن ەداهات
 . کانەتەزار ەو  رج  ەو خ کانەرز ەق وانێن ەل نەیکەد كییەکار   ا یج دا ەت 
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  ەچوو  ن  اسای یکار ڕێ ۆ ب 3,476,282  ڕیو ب ەچوو  تەحکوم یرز ەق یپاکتاو  ۆ ب178,133,337 یبر  ەیەپار  و ەئ ۆیک  ەل

 . تێکر ەد ژمار ەئ داهاتەب ەو ەتێنێمەد ەیو ە. ئەو ەوتەن رج  ەخ ەچنەد ەدوان مەئ ەک

 پا ەب ەدراو ەک  ەیەیەوپار ەئ ر ەسەل تێبەدروست د مانۆ ب ەتر ک یکییەنیبێت
 
 پا یبر  ەل کانەوگڵ

 
 لیرمەب 8,737,444 وتنن ڵ

 پا ۆ ب سەنت 3٥ لر ۆ د 21 ەب ەکسانیە ە، کەوراو ڵێپا کانییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  ۆ ب ەک  وتەن
 
 كێلیرمەب ر ەه وتنن ڵ

 سا ەل کدا ێکات  ەل وت،ەن
 
 پا ۆ ب دۆلر  17 کانیەشوشت ەسامان نی ەزار ەدا و  2016و  201٥ نن ڵ

 
 دا ەد وتەن كێلیرمەب وتنن ڵ

 پاەب
 
 پا و ەئ مانەه ەووز  ەینت   ل ەل اقت  ع مانن ەرلەپ ندامانن ەئ دوانن ێل ن   پ ە. بکانەوگڵ

 
 اقت  ع نی ەحکوم ۆ ب وتەن ەوگانڵ

 د 11 وتدا ەن كێلیرمەربەه ەل ەک  ك،ێلیرمەب ر ەه ۆ ب لر ۆ د 10 نرجن  ەب ونڵێپاەد
 
 . گرنەردەو  مێر ەه نی ەحکوم ەل اتر یز  ر ۆڵ

 

 

 نەبک کانن ەمەرهەب یس  ۆ فر  ەو قازانج ل ونڵێپایب ەانەیو ەئ ۆ ب نڕ کەید کانەار یو کر  تێتن ێهەد مەرهەب كێخاو کات ونی ەن

 پا ن   ەخاو ب ونی ەن نا یگەئ
 
 پا ەب تێبەد مێر ەه ەواتە. کییەن یسود وتنڵ

 
 ن،ینز ە)ب کانن ەمەرهەب ەقازانج بکات ل وتەن وتنن ڵ

 ما سنر  ونی ەن ،ەکۆ فر  نن ینز ەب ،ڵز ید
 
 ما یگاز   و  نڵ

 
 ەلیرمەب 444و  زار ەه 737 نیۆ مل 8 و ەل تێب ێیەوپەب  (LPG))نڵ

 ەیکەداهاتایە ش  ۆ فر یبئەم بڕە نەوتە  ەو یەر ۆ ب ەیگێر  ەل ر ەگەئ ە. کتێوتبەک  ستەد یاتر یز  ەناردەه داهانی  ەل تێبەد

ن زانەد شەو ە. ئلر ۆ د 600و زار ەه 2٥3و  نیۆ مل 460 ەکردەید  سا ەل ی 
 

 ەکردوو ەشنەداب سنر  ونی ەن مێر ەدا ه2019 ڵ

 هاو  ر ەسەب
 
  ل ەکەار یپرس اندا،یتڵ

  ا یئا ەک  ەیەو ەئ دا ەی 
 
 ؟ەهاتوو ێل ج   کانێوتەن ەمەرهەب داهات

ن وونبڕ  کانن ەو ەکدانێل ن   پ ەب  پا یتوانا ۆ ب ەستەردەب ەل ەیانیار یزان و ەئ یماەبن ر ەسەل یی 
 
 پا ەل وتەن وتنن ڵ

 
 انیز با ەیوگڵ

 ش،ڕە ونی ەن زل،ی، د نینز ەب داهانی  تێو ەکەردەد مانۆ ب ت،ێد مەرهەب ەک  وتەن کانن ەمەرهەب ەل كیەر ەه ەیژ ڕێ ەو 

 . ەلر ۆ د نیۆ مل 140,٥16,448( متی ەبازار ک نرجن  ە)ل کراو   یت  پشتگ نرجن  نر   ەب ەکۆ فر  نن ینز ەو ب سنر  ونی ەن

 پا کانن ەسۆ پر  ەیپار  ر ەگەئ ەو 
 
 پا ەب نی ێداو  تەحکوم ەک  نەیرکەد ل   وتنن ڵ

 
 ەباسمان کردو  ەرو ەس ەل كەو  ەک  کانەوگڵ

 نیۆ ملتەنها بڕی  مێر ەه نی ەحکوم وا ەئ لر،ۆ د نیۆ مل 186,629,3٥٥ ەل یەتیو بر  ن  ئاسا نرجن  ەل ەاتر یز  ر ۆ ز  یکێنرخ
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 ەیئاماژ  دا ەکەرتۆ اپڕ  ەل کانیەوتەن ەمەرهەب داهانی  . دەست کەوتووە لە بەرهەمە پاڵێوراوەکان یلر ۆ د٥16,448,140

 ما یغاز  نرجن  ەیەپار  ڕەب مە. ئەراو ەنک نر  
 
 . دا ەکڵەسا ەل تێبەد نەت 17,474 یەکینز  ەک  یەن ا یت نن ڵ

 

 پا ەیو پار  ێکر   ەب تەبار ەس ر ەه رنجەس ن   ج یتر  یکڵێخا
 
 سا یمەکیە یکەچار  ەل ەیەو ەکان ئ  ەوگڵ

 
 نی ەزار ەدا و  2019 ڵ

 پا ۆ ب ەرگرتوو ەو  لیرمەب ٥24و  زار ەه 437و  نیۆ مل2 ڕیب کانیەشوشت ەسامان
 
 ب وتن،ڵ

 
  کر  دا ەکەچار  و ەل م ەڵ

 ن 

 پا کانن ەسۆ پر 
 
وگەکان. 94کە دەکاتە لە   لر ۆ د 180,000,120 ەل ییەتیبر  وتنڵ

 
 ب ٪ی هەموو ئەو پارەیەی دراوە بە پاڵ

 
 م ەڵ

 پا ەب ەدراو  لر ۆ د 6,629,23٥ نها ەت لیرمەب 2,408,309 ۆ ب مدا ەو و د یکەچار  ەل
 
 دا ڵسا ن  تاۆ ک  یکەدو چار  ەو ل ،کانەوگڵ

 پا
 
 ەسامان نی ەزار ەو  تا ەو ەئ ا یە، یەکەم مانیدوو گر دەمانخاتە بەردەم  ەمەئ. ەگرتوو ەرنەو  یکەیەپار  ڕەب چیه ەوگڵ

 پا ەیپار  کانیەشوشت
 
 پا ەب ەداو  یکەشێپ ونی ەن وتنن ڵ

 
 سا ەل کدا ێکات  ەل ،کردوون  یو هاوکار  کانەوگڵ

 
 ەیشێدا ک2019 ڵ

 کو ەڵب ییەدانۆیخ ن   جەل ەنگاو ەه مەئ تێواب ەو ەئ ر ەگە. ئەبوو ەه داهانی  ەیشێو ک ەبوو ەه ەیموچ شکردنن ەداب

ن و داب گشنی   نی ەخزم ناو ێپ ەل ەبوو ەه یهاوکار ەب سنی یو ێپ اتر یز  كیەل  موو ەهەل تەحکوم  ەیموچ ۆ داهات ب کردنن   ی 

 ەک  ەو ەنیبەد ەار یپرس و ەئ یوو ەڕ روب وکاتەئ تێبەوان ەنجامەرئەد مەئ ر ەگە. ئەو ەاونەچێپ ەب كەن رانەرمانبەف

 پا ەب ەدراو  ەک  تێبەدروست د ەیەوپار ەئ ر ەسەل ار یپرس ەو ؟ ەهاتوو  ل   جر  ەوتەن ڕەب مەئ نجایمەرئەس
ا
 . کانەوگڵ

 پا یناو  ر ێژ ەل مێر ەه ەیەو ەتر ئ ەیکەمانیگر   
 
  ەکەگرفت  تێواب ر ەگەناکات؟ ئ یو ئاشکرا ەو ەتەداو  یتر  یکێرز ەق کاندا ەوگڵ

 . کاتەدروست د ەکەسۆ پر  ۆیک  ر ەسەل ار یپرس و ەتر ەور ەگ

 

  ەل ییەتیبر  ەیەگڕ ب مەئ -9
 
 ەستەبێگر   ەل ستهاتوو ەدەب ربارىەس داهات

ن
و   (PSA) نانێمهەرهەب ەل کردنیشدار ەب کات

 ەوتنەككڕێ ەل
ن
 ێپ کات

ن
 ۆڵەم دات

 
 ب ،ەو ەوتەن ەیسۆ پر  ەب ەستەو ەیپ ەیەپار  و ەئ ەوات : کردنەناردەه یر ۆ ب ەب تەبیتا ت

 
 م ەڵ
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 ەو ڵەوساەئ یمەرهەب ەب ییەن یندەو ەی. پتێبکر  د ەناوز  کانەستەبێگر   نی پاداش کو ەو  تێتوانر ە. ئیەن وتەن یس  ۆ فر  داهانی 

 . لر ۆ د 292,206,490 ەل ییەتیبر  ەک

 

او ۆ فر  ەیپار  ۆیکەل ەک  ەهاتوو  دا ەکەرتۆ اپڕ  ن  تاۆ ک  ەل   لە بانکێیک لوبناندایە لر ۆ د 318,٥40,719 ڕیب مێر ەه ونی ەن یش 

 . ەوەی بە هۆی کێشەی بانیک مێر ەه ۆ ب ەو ەتەاو ەڕ گەن

 ناوخۆیە. خاڵێگ تری ج   ی سەرنج 10
 
کە جیاواز لە نەونی هەناردەکراو لە ڕێگای  : سەبارەت بە نرجن فرۆشژ نەوت

اوە.  ٥2،676دۆلر بووە. لە کاتێکدا نەونی هەناردەکراو لە ڕێگای بۆریەوە تێکرا بە  4٥،941بۆریەوە بە تێکڕا  ە لفرۆش 

نن ڕابردووشدا دوو جۆر فرۆش هەبووە. فرۆیس  ناوخۆی و فرۆش لە ڕێگای 
 
تەنکەرەوە هەمیشە کەمتی بووە، ساڵ

ك بەهانەکەش ئەوەیە کە تێچووی ئەمبار کردن و گواستنەوە زیاتر بووە. جیاواز لە ڕاپۆرتەکانن پێشوو هیچ روونکردنەوەیە

ن لیەنن سودمەند لە کەیم نرخ حکومەت نییە بەڵکو  ەنەدراوە کە بۆجر ئەم جیاوازیە هەیە لە نرخدا. ئەو  ش دەزانی 

 .وانیش کەرنی تایبەتنئە ،کڕیارەکانە

ۆڤەی   کارەکاتن حکومەت  هەرێم بۆ دۆسیەی نەوت شژ

  ج   ەبێ)ج یەداەکیەکردار   ەبوار  ەل ەکەشێک  کو ەڵب وتدا ەن یبوار ەل ییەن ن  اسای ەیشێباش ک یکەەیادڕ کوردستان تا   یمێر ەه

 ەسامان نی ەزار ەو  کانن ییەچالک ەب ەستەو ەیپ ۆ وخەاستڕ نا ۆ  ۆ وخەاستڕ ەک  ەیەه اسا ی نجێپ مەک  (. لنن اساکانی کردنن 

 یاسایو گاز و  وتەن یاسایو  کان،ییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  یاسای  ەرلەه  انیکانەکاروبار   خستنن  كڕێو  کانییەشوشت

 
ی
  یاسایو  ن  دارا یر ێچاود یاسایتا  کانیەو گاز  ونی ەن ەداهات ۆ کوردستان ب  سندوف

ن
 .  ن  اریزان وتنن ەستکەد ماف

 ەختەو  ەسات مەئ تا ەه مێر ەه نی ەو حکوم ەخراو  ێپشتگو  کانن ییەر ەوهەگرنگ و ج  ەگڕ ب مێر ەه یو گاز  وتەن یاسای .1

   یکەیەماد ند ەچ
 

 ونی ەن رخانن ێژ  ڕێکخستنن  و  ادنانیبن ەب ەستەو ەیپ ۆ خەو ەراست ەک  ەکردوو ەن ج   ەب ج    ەیاساکی گرنیک

چوار   مەئ یەبواەد یەاسای و ەئ ن   پ ە. بیکیکنەت یکۆیەه چیه ن   ەو ب ەوتوو ەدواک ڵەسا 13 ەیکینز  ەیماو وە ، ەو ەمێر ەه

 کوردستانن   یایمپانۆ . ک 2 (KEPCO), نانێمەرهەو ب ەو ەنیز ۆ د ۆ کوردستان ب  یایمپانۆ . ک1) یەدرووست بکرا یەایمپانۆ ک

 ۆ کوردستان ب  یایمپانۆ . ک4، (KOMO)  وتەن ناردنن ەه ۆ کوردستان ب  یایمپانۆ . ک3، (KNOC)وتەن مانن یشتین

 پا کانن ەسۆ پر 
 
 ئەم کۆمپانیایانە لەوەدایە هەل کاری ناوخۆ زیاد دەکات، پسپۆری . (KODO))  کانن ۆ و پاشک وتنڵ

 
گرنیک

 
 

 نر  خۆماڵ
 بەڕێوبردنن سەکتەری نەوت بکاتپێدەگەیێنێت وە پشنی

 
ۆڵ  دەبەستێت، لە ئەنجامیشدا دەتوانێت کۆنتی

. بۆ نموونە گرێبەسنی ساڵ زیاتری تێپەڕاندووە کان پانزەیەێبەستە نەوتر . ئێستا هەندێك لە گبەشێوەیەیک باشتی 

ج  لە کێڵگەی کۆمپانیای   ن ئۆ لە کێڵگەی تاویک  لە گەنەڵ ئێتن  
 تەق تەق وە گڕێبەسنی کۆمپانیای دی ئی 

 
دا  2004ساڵ
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ا کراو  ن ن وە کۆمپانیاکان درووست نەکرێن، ئەوە لە کانی کۆتای هاتنن . و نئمت  ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بی 

ن کە گرێبەس تەکاندا هەروەك سەرەتای گڕێبەستەکان هیچ جێگرەوەیەیک کۆمپانیا نێودەوڵەتێکانمان نیە، وە ناچار دەبی 

. بۆیە تا رۆژێك زووتر  ن ن و هیچ جۆرە پسپۆریەکیش بەدەست ناهێنی  بەهەمان مەرج  سەرەتای کارکردنمان ڕازی بی 

ن و باشتی ئەم کەرتە دەاتر بەدەست یرەزان  ز دەستپێشخەری بکەین لە درووستکردنن ئەم چوار کۆمپانیانە، شا هێنی 

 بەڕێوەدەبەین لە ئایندەدا. 

  یکارگ  نن ەنجومەئ ندامانن ەو ئ كۆ ر ەوگاز  س وتەن یاسای ن   پەب
 انەیمتمان ەو ەمانەرلەپ نیەلل تێبەد ەانیایمپانۆ ک  و ەئ ت 

 ب ت،ێبدر  نر  
 
تەنها دوای یەك ساڵ لە دەرچوونن  تەحکوم یکۆ ر ەدرووستکرابن س ەانیایمپانۆ ک  مەئ ەیو ەئ ن   ەب م ەڵ

، لە ناویاندا گڕێبەسنی کێڵگەی ەکردوو   مزا یئ ێیکستەبێگر چەند   ەو  KEPCOۆبکیک  یایمپانۆ ک  یناو ەباسای نەوت و گاز ی

  لە نێوان کۆمپانیای نەونی نیشتیمانن کۆریا 
( و کۆمپانیای کوردستان بۆ Korea National Oil Corporation) هەولت 

ڤان بارزانن لە بری کۆمپانیا(، KEPCOوەبەرهێنان )دۆزینەوە و    بوونن ەنبوون و  ن  اسایئیمزای کردووە.  ی کێبکۆ نیچت 

ن هەد ج    گشنی   یو داواکار  مانەرلەپ ۆ ب تێبەن بوونن  ەک  كیەایمپانۆ ک  . ێڵی 

 سا سانن ین یا ەدواتر ل
 

  یاسایکوردستان   مانن ەرلەپ 201٥ ڵ
ی
 نی ەحکوم ۆیستەئەل ییەاسای یکێرکەئ ەکار   مە. ئرکرد ەد کانن ێوتەن ەداهات سندوف

 سا ی22 ەژمار  یاسای ەکوردستان ب  یمێر ەه
 

 یر ەواوکەت ەو ەکەیەب ەزراوانەدام مەکوردستان(. ئ   یمێر ەه یو گاز  وتەن یاسای) ی2007 ڵ

 . تێر ەشبێوپەر ەب رزدا ەب کەیەادڕ تا یکێئاستەل وتەن یەیسۆ د کرا ەو د نیکتی یە

 یندەو پاب ەیەوداهەئ ەڵگەل سنی ەبێگر   ەچوونک مێر ەه یوگاز  وتەن نن ەنجومەئ ر ەرانبەب ەرپرسەب تۆیلید .2

 ەل ەو  گاز ک وتەن نن ەنجومەئ ەی. ئانیوانێن ەیکەستەبێگر   یندەپاب ەل ەکێشەو ب نەیگەدێت ەو ەئ ،نی ەیەکەوتنەکڕی

  ؟ەار یپرس ر ەب یک    ر ەرانبەب تێد كێکان و پلن دانان پییەشوشت ەو سامان ن  دارا یر یز ەو و  ەیکەگر یو چ رانیز ەو  كۆ ر ەس

سێو ل تەحکوم ەب داتەد ەمتمان ەک  ەیەنیەول ەئ مانەرلەپ یەوا ڵسەئ داون؟ێپ ەیمتمان یک     ە.  لکاتەدێل ەیو ەنیتر

دا هاو  یکەیەبازن ەل ن،ەیکەد تییەفافەو ش نن یب وونڕ  بایس ەمێئ کدا ێکات  فراوانتی
 
 ەداو  ەرانەنێنو  و ەب ەیمتمان شیتڵ

  ۆیەب ن،ێر ێبژ ەدەڵه تەحکوم شیوانەئ مان،ەرلەپەل
ن
 هاو  ماف

 
 ها ەرو ە. هتێئاگادارب رج  ەداهات و خ یکار ەورد ەل ەشیتڵ

  ەل ەکێشەب یار یزان ستخستنن ەد
ن
  یلیشێپ یار یزان ەیو ەنەتر شارد یکیواتاەب  ۆڤمر  ماف

ن
 . ۆڤەمر  ماف

 سا یتاەر ەس ەکات ل  و ەئ رانن یز وە نن نجوومهئه یکۆ ر سه ”بارزانن  انڤت  چێن ”ندەرچەه 
 

 سنی ەبێگر   دا بایس 2018 ڵ

  و ئ تۆیلید
 ی نستت 

 
 : وونی  شیکات  و ەئ ر ەه ەکرد و   ونیک

 نیوتوو ەککێر  ن،ەیکەکوردستان باسد  مانن ەرلەپ ەڵگەل ەرتۆ راپ و ەئ یکار ەورد موو ەداهاتوودا ه ژانن ۆ ر  ەل ەمێئ”
 ب کانەژمار  موو ەه ەیو ەئ شێپ نەیباس بک انەڵیگەل

 
 ەل ەیوانەئ موو ەو ه ەژماران و ەئ موو ەه ەو ەئ یدوا ،ەو ەنێوبکر ڵ

 ب انیکوردستان  یکەڵخ ۆ هاتوون ب تدا ۆ لید رنی ۆ راپ
 
 ."  ەو ەنەیکەودڵ

 ەخاتەد کانەار یشنێو پ ن  شاۆ ب ەک  ەیەه شیمەدوو  رنی ۆ اپڕ  انی ەیەمەئ ر ەه ەهاتوو  تدا ۆیلید رنی ۆ راپ ەل ەیوانەئ موو ەه

 انیچیه تیەاففەو ش وتەن یبوار  یندەتمەبیتا کانن ەکخراو ڕێ ەو ن مانەرلەپ ەن ستا ێتائ ،ەکەنەنجومەئ ستەردەب

 . کە بێت  نەژ ڕۆ  و ەئ ەڕن  رچاو ەه ەدراو ەنێپ

 یەنیت  )ش کانییەوتەن ەپاداشت داهانی  ەل نن یوردب ۆ ب E&Y یئاند وا ن   یایمپانۆ ک  ەڵگەل ستەبێگر   ڵەچوار سا ەیکینز  .3

ن ەگ  پاداشنی  انی نانێه مەرهەب پاداشنی  انی تێب مزاکردنیئ )چ پاداشنی  ە( کراو کانییەوتەن کراو   یار ید یکێئاستەب شیی
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 و ەئ یدوا ەک  ییەن ار یپرس ن   ج ا یئا دا،یایت تێکر ەد ر ۆ ز  ردانن ەدەهەب و گومانن  ەاو ت  رگەو  ر ۆ ز  یکەیەپار  ڕەب ە( کمەرهەبەل

 ب کات،ەد واو ەت ڵسا یس   نن یوردب تۆیلید یایمپانۆ ک  ەیو ەئ یو دوا ڵەسا موو ەه
 
 بایس شیکەیەستڕ  ەب نها ەت  م ەڵ

ن وونبڕ  ەل ەمێئ  ؟ەنگەدێب مانەرلەپ جر ۆ ب ەیەو ەئ تێبکر  تێبەد كێار ی! پرس؟ەکراو ەن کانیەوتەن ییەنیت  ش نن یوردب  ەل ی 

 ب ەوروژاندوو  مانەباس و ەئ وامەردەب کانەاندنەیاگڕ  ەو ل ەکردوو   تەمۆ و حک مانەرلەپ ەل ارمانیپرس شودا ێپ خول
 
 م ەڵ

 ەدێب موانەه ەر ەیس
 

  ەک  ەیەه شیکیەاسایو  تێکر ەد تییەفافەش ەیبانگش کدا ێکاتەل رنێبژ ەدەڵه نیک
ن
 وتنن ەستکەد ماف

 هاو  ەب داتەد یار یزان
 
 سا 11)یاسای ژمارە  ەرچوو ەد مانەرلەپ ەو ل، نی ڵ

 
 دا ەاساکی نج  ێپ ەیمادەل تەبیتاەوب( 2013 ڵ

 کە دەڵێت:   ەهاتوو 

  كێسەمووکە" ه
ن
 ەک  ەیەینامەگەڵب و ەئ ر ەگەبکات  ئ شەشکێپ یار یزان نانن ێستهەدەب ۆ داوا ب ەک  ەیەه ەیو ەئ ماف

 و ەل كەیەدان ەستیو ێپ وا ەئ ەکراو ەاستڕ ئا ەیداواک ەک  تێبیەزگاەدام و د مەئ یل یەداێت کانن ەداواکراو  یەار یزان

 بدات" نر   ەیەینامەگەڵب

 مێر ەه ونی ەتوانرا ن ەو ەڕێیەل ،ەو ەمێر ەه یئابوور  رخانن ێژ ەب ستەو ەیپ کانن ەگرنگ  ەژ ۆ پر ەبوو ل كێکیە مێر ەه ونی ەن یر ۆ ب .4

 وتەن کانن ەار ڕیک  ستەد ەتێنر ەیەبگ ەو ێو ەل ەو  استەڕ ناو  سنر  یایر ەد ر ەس ەل ەو یەتورک هانن یج یر ەندەب ەب ەو ەتێستی ەبب

 سا مێر ە. ههانیج ڕیو بازا
 

 شت،ۆ فر  فتەسنۆ ر  ەب ۆیخ ەیکەدرست بوو پشک ۆ ب ن  دارا گرفنی   ەک  كێکات  2017 ڵ

   یکەیەژ ۆ پر  ەواز ل كێکات  یەبواەد
 

  ەک  یەچاوبکراڕە ەو ەئ وتەن رخانن ێژ  ەل ییەکەر ەس یکێشەب ەک  تینێهەوا د گرنیک

 هاو  نن یەژخاێدر  یندەو ەرژ ەب ەک  یەژراڕێداب كەیەو ێشەب ەکەشتنۆ فر  سنی ەبڕێگ
 
   مەک  لنن  ،یەچاوبکراڕەکوردستان   انن یتڵ

  کر
  کر  ەل مێر ەه ن 

 ر ەگەئ ەو  ەاتر یز  مێر ەه ەیو ەل ر ۆ ز  ا یتورک یر ۆ ب یژ ێدر  ،ەو ەتر  یکیەل ە. لیەبوا متی ەک  ا یتورک یر ۆ ب  ن 

 وخاەئ یماەبن ر ەسەل ەواتە. کەاو یتورک یسنور ەل ەکینز  مێر ەه یمەرهەب ەیو ین ەیکینز  ەو ەنەیبک یس  یورد تر 
 
 ەینڵ

  کر  تێبەد ەو ەر ەس
 ب ت،ێب رزانتی ەه مێر ەناو ه ن 

 
 ەل ەاتر یز  كێلر ۆ د ەیکینز  وتەن كێلیرمەب بوونن ەڕ پێت نرجن   كێکات  م ەڵ

 مانڵەخا مە. ئفتەسنڕۆ  ەڵگەدانوستاندن ل ەل ەلوازبوو  مێر ەه یدانوستکار  یمیت ەیەو ەئ یر ەشاندین ا،یتورک ەیفیتار 

 پارسا رنی ۆ راپەداناگازدا و ل سنی ەبێر گ  کانی ەل  کرد ێستپەه
 

 زانن ەنێو ل یمساردەخ بایس یژ ێدر ەب ندا یروونب یکخراو ڕێ ڵ

 شنایفۆ نا پر  یکێکردنەڵەمان کرد و مام مێر ەه یمیت
 
 ەیستەبێگر   مەئ ۆ ب یەبواەکرابوو. د  دا ەکەستەبێگر   ەڵگەل ەنڵ

 ا یتورک ەکئەمەش لە کاتێکدایە   ،یەچاوبکراڕەباشتی  مێر ەه کانن یەندەو ەرژ ەب و  یەات  ربگەباش و  وانەیەی فتەسنۆ ر 

 ب دا،ۆیخ خایک ناو ەل ەکییەر ۆ ب پاراستنن  ەل ەرپرسەب ۆ وخەاستڕ 
 
 ن   کار پ  یایمپانۆ و ک رویس فنی ەسنۆ ر  یایمپانۆ ک  م ەڵ

 ر ەسەل ەیرکەئ و ەئ مێر ەه نی ەحکوم کو ەڵب ،ۆ لە ناو خایک کوردستانستەئ ەگرنب یەتییەرپرسەب مەئ ۆ وخەاستڕ  تێناچ

 . ەداناو  ۆیخ

 ر  ورو ەد ەتەزار ەو  ر ەه تێبەد کدا یماتەستیس یکێتەحکوم ەل .٥
 

 ر  کانییەشووشت ەسامان نی ەزار ە. و تێنیبب ۆیخ ۆڵ
 

 ۆڵ

 ،ن  دارا نی ەزار ەو  ۆ ب ەو ەتێنەڕێبگ نی ەواو ەتەب  وتەن داهانی  ەیو ەئ یبر ەل تدا،ەحکوم ناو ەل ەو یینیب ەیبچوککراو  یکێتەحکوم

 و  زگا ەد ر ەه ر ەسەب یر ێچاود بوونن ە. نەکردوو   شەداب ا کاندەتەزار ەو  ر ەسەب داهانی  کانێشووشت ەسامان ەو ەوانەچێپ ەب

 ندەگ  ەینیمەز  ەو ەشیکێسەک  تەنانەت
 

 ەک  یەیەزگاەودەئ مانەرلەپ تدا ەحکومەل . یەزگاەو د سەک  و ەئ ۆ ب کاتەساز د ەڵ

 ەک  ن  دارا یر ێودچا یناو ەب ەیەه كیەزگاەد شیاتر یز ەو ەل ،ەو ەتەحکوم کانن ییەکارو چالک  ر ەسەب تێب ر ێچاود تێبەد

 ب  ،ییەنیوردب یکار 
 
 ەدراو ەنێپ انەیگێلواز ر  ر ۆ ز  ەیهانەب ەخراون، ب نار ەک  كەیەو ێش موو ەهەب وتدا ەن کانن ەسۆ پر  ەل م ەڵ

  ر ەگ  ،ەکیە یموو ەه نن یوردب ماکانن ەبن کدا ێکاتە. لنەبک وتدا ەن و داهانی  مەرهەب ەل انۆیخ نن یوردب یبن و کار  ر ێچاود ەک
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. تێبکر  نر   انینانێاهڕ  توانرا ەئاسان د تێکردبەن انیوتەن یر ەکتەس نن یوردب یکار   شتی ێپ ن  دارا یر ێدچاو  کانن ەر ەرمانبەف

اونێه ەیانیایمپانۆ ک  و ەئ  کانن ەنیوردب ناو ەل تەنانەت  ماۆ خ یکێنیوردب ند ەچ نن یوردب ۆ ب تن
 

 کانن ۆ زانک یرچو ەد ەک  یەایت ڵ

 . منێر ەه

 ڵەسا نیندەچ ەچونک مێر ەه ستەردەبەئاسانتی بوو ل یکەیەبژارد ند ەناو  نی ەحکوم ۆ ب  نابردنەپ کرا،ەدەن  شەو ەئ ر ەگەئ

 یار یزان ەیو ەشاردن ەیشێک  شیتر  یکیەل ەلەو  ك،یەل ەل تێت  ربگەو ێل انیسود توانرا ەد دا ەبوار  و ەل ەیەه انییزاەشار 

 نن یووردب ەب درا ەد ەک  ەیەیپار  و ەئ کرا ەکاتدا ئ  مانەه ە. لکرد ەد نن یوونبڕ  ەب یاتر یز  نی ەخزم کو ەڵب بوو ەدەدروست ن

 . تەحکوم ەینێز ەخ ەو ەتیەاەڕ بگ

ی ژمارەکان   ئەنجام گی 
 ەل ییەتیبر  ەو ەتەماو  مێر ەه نی ەحکوم ۆ ب دا ەکڵەسا ەیماو ەل ەک  ەیەیپار  و ەئ ڕیب تدا ۆیلید ەیکەرتۆ راپ ەل .1

 ٪. ب٥4 ەیژ ڕی ەکاتەد ەک   8,438,601,300 ۆیک  ەل لر ۆ د 421،62٥،٥1٥،4
 
 کو ەو  ەیەژ ێر  و ەژمار  مەئ م ەڵ

 سا ونی ەن داهانی  ەل کو ەڵب ،ییەن ەو ێوشەب مانینیب دا ەو ەر ەس کانن ەو ەکردنیشەل
 

 ەار ید دا ەکەخشتەل کو ەو  2109 ڵ

 یکێبانک ەل ەو ەتێتن ەڕێبگ لر ۆ د 318,٥40,719 ڕیب ەتوانراو ەن شەیەپار  مەلەو  ،ەو ەتەو اەڕ گ  لر ۆ د  3,142,011,002ڕیب

 . مێر ەه ەو ەتەراو ەگ  الر ۆ د ٢,٨٢٣,٤٧٠,٢٨٣  نها ەت ەواتەک. ەلوبنان

 

ن نیبەد کو ەو   با ەیادیو ز  وتەن یکەشێپ ەیپار  ڕیب تۆیلید ی 
 
 یو ڕێڕە ەناو نراو  ەک  ەداناو  ەخشت كەیەب اکانن یمپانۆ ک  نیسڵ

 سا ونی ەن یس  ۆ فر  داهانی  ەک  تێو ەکەردە. وادن  دارا
 

. تێو ەکەردەد اد یز  مێر ەه داهانی  ۆیک  نجامدا ەئ ەو ل یە2019 ڵ

 ب
 
 سا یس  ۆ فر  ەل تێو ەکدەر ەد ەو ەر ەسەل کو ەو  مێر ەه پشیک م ەڵ

 
 و ەئ رکردنن ەدێل ی. دواە٪ بوو 37 ەیژ ڕێ نها ەت 2019 ڵ

٪ 43.٥ ەیژ ێر  لە کۆی هەموو فرۆیس  نەوت ە. و مێر ەه نی ەحکوم ۆ ب ەو ەتێنێمە٪ د33.٥لوبنان   ەل ەو ەتەاو ەڕ گەن ڕەیب

 ەب نیشتبو ەگ  ندا یوونبڕ  یشوتر ێپ یکەیەو ەکردنێش ەل ەک  وتەن ەیو ەو گواستن اکانیمپانۆ ک  ەیستیشا ۆ ب تێچەد

 ٪. 2 ۆ ٪ ب1 دانابو  بە ئەگەری هەڵەی ٪ 44 ئێمە ڕێژەی ،مانەڵەه
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 پا ەب ەدراو  ەک  ەیوتەونەئ نویسەچار  .2
 
  پا ەمەرهەب اخود ی ەو ەکانییەشوشت ەسامان نی ەزار ەو  نیەل ەل کانەوگڵ

 کانەاو ڵت 

 پا کانن ەسۆ پر  ەب ەدراو  ەیر ۆ ز  ەپار  ڕەب و ەئ  ر ەسەل ار یپرس درووستبوونن  ەڵگەل . ەار یناد
 
( ادغدە)بندەناو  ەب راورد ەب وتنڵ

 پا مانەهەل شیوانەئ
 
 ب لر،ۆ د10 ەب ونڵێپاەد انەیوتاکەن ەوگڵ

 
 ەاو ندر ەیێاگڕ  ەیژماران و ەئ ۆ ب ەمێئ ەیو ەکردنیش ن   پەب م ەڵ

 پا بە داتەد دۆلر  21 ەل اتر یز  مێر ەدا ه تۆیلید ەیکەرتۆ اپڕ  ەل
 
 . ەیەپار  یر ۆ ز  یکێردانەدەهەب ەمە. ئوتنڵ

 ەسامان باو ەکار   نی ەزار ەو  رج  ەخ ەیربۆ تر، ز  نن یەل ەب ەدراو  ەیەپاران و ەئ ەکراو   ەڵکێت دا ەکەرتۆ اپەڕ ل ەتر ک یکڵێخا .3

ئەو  ەوات ،یو ئابوور  ن  دارا نی ەزار ەو  ەینێز ەخ ەو ەتەڕێبگ ەوپارانەئ تێبەدا د ن  ئاسا جن ۆ بارود ە. لەکانییەشوشت

 . ەکردوو   ژمارمانەئ مێر ەه داهانی ەب ماندا ەکەو ەکردنیش ەل ەمێ. ئتێکر ەداهاتدا حساب د ەل خەرجیانە

 ەل ەو  2,٥6٥,2٥4,172 ەل ەبوو  نی یبر  دا ڵسا یتاەر ەسەل تەحکوم یل نیەدورخا یکەشێو پ ار ڕیک  حسابانی  یدیسەر  .4

 سا ەل ار ڕیک  یکەشێپ دو یسەر  ەل ەک  ڕەیب و ەئ نها ە. ت3,441,479,296 ەب ەدا بوو 31/12/2019
 

و   ەو ەتەماو دا 2019 ڵ

 سا ۆ ب ەو ەتەگوازراو 
 

 . لر ۆ د 876،22٥،124 ەل ییەتیبر  2020 ڵ

 سا ەل ەگرتوو   ر ەو  یتر  ەیپار  ر ۆ ج یس   وتەن یس  ۆ فر  داهانی  ەل ەجگ مێر ەه ت،ۆیلید ەیکەرتۆ اپڕ  ن   پەب .٥
 

 ەک  2019 ڵ

 : ەل یەتیبر 

a.  کانەار ڕیک  حسان   یدیسەر . 

b.  نەدوورخاي یکەشێپ دانن ەپار . 

c.  نانێمهەرهەب ەل کردنیشدار ەب کانن ەستەبێگر   ەل ستهاتوو ەدەب ربارىەس داهانی (PSA) ەو ل 

 . کردنەناردەه یر ۆ ب ەب تەبیتا نی ۆڵەم دانن ێپ کانن ەوتنەككڕێ
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 یکەچار  ەل نها ەت ە. و لر ۆ د 10,411,888,73٥ ەکاتەد ەکەوتەن یس  ۆ فر  لەگەڵ ( a, b, cی )ەنەپار  ئەو  ۆیک

 248و  نیۆ مل 39٥ ارو یمل 1 نها ەت ڕەب مەل ە. کەبوو  لر ۆ د 3,488,777,199 او ت  رگەو  ەیپار  ڕیب مدا ەکیە

 نیۆ مل 697 كێر مانگەه ۆ ب مدا ەکیە یکەچار  ەل . واتا اکانیمپانۆ ک  یرز ەو ق ەستیشا ەب ەو ەتەدراو  لر ۆ د زار ەه

 . ەبوو  تەحکوم سنی ەد ر ەب ەل لر ۆ د

 ب ،ەکردوو   كەچار  ن   پ ەب ەیکڵەسا رنی ۆ اپڕ  تۆیلید ەک  ەیەو ەئ کانێنیبێت ەتر ل یکێکیە .6
 
 ب دا ڵسا ن  تاۆ ک  ەل م ەڵ

 
. ەو ەکرد  یو ڵ

 ب دا ۆیخ کانی   ەل کانن ەرتۆ اپڕ  تۆیلید یەبواەئ
 
  ەچاو  كەن ەو ەتیەبکرادا و ڵ

 جر ۆ ب ەار یپرس یگاێج ەمەئ . تێب ڵسا ن  تاۆ ک  ڕن 

 ب ەیەو ێش و ەب
 
ن وونبر  كە. و ەو یەوکراڵ  کردوون، ب  ل   ارمانیپرس كێندەه ەو  تۆیلید ەب ەکردوو   مانیندەو ەیپ شتی ێپ یی 

 
 م ەڵ

 و  ەل
 
ستەی ئەو گرێبە نن ێنهبیانووی پاراستنن  ەمێئ ەب ندەب كیەار یزان ەر ۆ ج چیناتوانن ه وانەئ ەک  نیاندەیاگڕ  انێیپ مدا ەڵ

 ! نەبد كیار یزان چیه اتناد نر   انەیگڕێ انیر ەگەشێپ ووشنی ڕە ەک  انیوت ها ەرو ەو ه ،میر ەه نی ەحکوم ەڵگ  ەل هەیانە

 کانن ەنیەل  یرز ەق ند ەچ تەحکوم ەک  ییەن ار ی، دوتدا ەن رج  ەخ ەل ەیەه ر ۆ ز  یکییەونڕ نا تەڵێماندێپ تۆیلید ەیکەرتۆ راپ .7

  کر  ەب داتەد اتر یز  شەو ەو ل ادا یتورک خایک ەل وتەن ەیفیتار  ەب داتەد ر ۆ ز  یکەیەپار  ؟ەماو  ل 
 تێنازانر  . مێر ەه یر ۆ ب ن 

.   Cost Recoveryیەرجەخ یس  یندەو چ ەقازانج یندەکان چییەوتەن ا یمپانۆ ک  ەب ەدراو  ەیەیپار  و ەئ ڕیب ەل

ن بزان ەیو ەئ . نن نگاندەسەڵه ۆ ب تێبەهاوکارد خەرج  و قازانج ەیو ەاکردنیج  ند ەچ تێت  ربگەو  اکانیمپانۆ ک  ەباج ل ر ەگەئ ی 

 رگرتنەب ۆ ب ت،ێئاشکرابکر  رج  ەداهات و خ مەرجەس تێبەد ەک  یەیەوراستەئ یر ەرخەد ها ەرو ە. هکاتەد اد یداهات ز 

 ەو کارهاتو ەب دا یچەو ل ەشتوو ڕۆ  ێکو   ۆ و ب ەشتوو ڕۆ  و جر  ەهاتوو  زانرا جر   کانییەدارا ەو ێڕەر  ێكکات  ردان،ەدەهەب فن یز ەنەل

 خا ر ەس ەتێبخر  ستەد ئاسانن  ەب تێتوانر ەد وسا ەئ
 

 شدا یر ەرانبەب ەل ،ەو ەو ەتێزر ۆ دان بد ر ەدەهەب ەیرچاو ەلواز و س ڵ

ن هەب ڵەخا  
و  نن یروونب و ەر ەو ب ەدروست بردنن ەو ەڕێب کانن یەکەر ەس ەنگاو ەه ەمەئ ت،ێبکر  شانیستنەد شیکانەت 

سێل  . نەبک انۆیخ یر ێبتوانن چاود کانەنیەل  کو ەتاو  تێبەو هاوکارد باتەد تەو ەنیتر

 و  نیندەچ ەل ەو ەنۆڵیکێل نیندەچ
 
 ندەگ  ەک   ەخستوو یر ەد ەاو یج نی ڵ

 
کردن و   ەشەگ  ر ەس ەل ەیەه نن ێر ەن یر ەگیکار   ەڵ

 و  70 ەل ەکراو  Adit et all (2007)  نیەل  ەل كەیەو ەنۆڵیکێل  ەنمونۆ . ب نانێرهەبەو 
 
 و  و ەئ خاتەد یر ەد ،ت ڵ

 
  ەیتانڵ

 و  و ەئ اتر یز ەو ەنزم. ل انەڵیندەو  گ ەرز ەب انی ەشەگ   ئاسنی   رزنەب نی یکوال   ەیزراو ەدام نن ەخاو  ەک
 
  انیکانەزراو ەدام ەیتانڵ

 تییەفافە%  . ش40  ندا یەدوور خا ەیماو ەل ە%  و 26ا ندیەکورت خا  ەیماو ەل  ەیشەگ  ەیژ ێر  ەیەه یرز ەب نی ێکوال

 . ییەاسیوس یدار یئ یت  قامگەو س یئابوور  وتنن ەشکێپ یکار ۆ ه

ن ب ەو ەتەماو    دا ەکڵەسا ەیماو ەل ا ڕ کێتەب مێر ە. هتێکر ەژماردەئ نتێبر  یخاو  ونی ەن یماەبن ر ەسەل مێر ەه ونی ەن نرجن  ڵێی 

 . ەشتوو ۆ فر  ەیکەوتنە ەو ەنتێبر  نرجن  ر ێژ  ەل دۆلر  11.6 ەب
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ن بۆ شەفافیڕێکخراوی   نەوت یڕوونبیی 
ن
 ROPT / ەت لە پرۆسەکات

 


