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 ڕاپۆرتی 

 بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان   وردبینیی 

 

 

 

 یادگار سدیق گەڵاڵی  

                                                         ١٥/٠٢/٢٠٢٣ 
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 دەستپێك 

شەفاف   و  دروست  بەشێوەیەکی  داهاتەکەی،  و  نەوت  دەبێتە  کاتێك  لەگەڵبکرێت،  مامەڵەی 

سەچاوەیەکی گرنگ و زیندووی ئابووری هەر وڵاتێك. هەرێمی کوردستان لەماوەی چەند ساڵی  

سەرەکی   سەرچاوەیەکی  وەك  بەستوە،  نەوت  بەداهاتی  پشتی  زۆر  بەشێوەیەکی  ڕابوردوودا 

سەر سەکتەری  داهات بۆ بەڕیوەبردنی هەرێم. هاوکات لە چەند ساڵی ڕابوردوودا زۆرترین قسە لە 

نەوت و چۆنییەتی بەڕیوەبردنی کراوە، بەتایبەت لەسەر داهات و چۆنییەتی خەرج کردنی داهاتە  

ئەو   راڤەکردنی  و  شیکردنەوە  و  زانیاری  و  ڕاپۆرت  بڵاوکردنەوەی  گرنگی  لێرەوە  نەوتییەکان. 

ەکان سنوردارن و  زانیارییانە لەلایەن کەسانی شارەزاوە پێویستە، بەتایبەت کاتێك زانیارییە فەرمیی

دەست پێگەشتنیان زەحمەتە، وە لە لایەکی تر بوارێکی پسپۆڕی ووردە، کە دەبێت بەشێوەیەکی  

  .زانستی و بابەتی قسەی لەسەر بکرێت، لەهەمان کاتدا بەزمانێك دابڕێژرێت هەموان لێی تێبگەن

دام و    ر ەه  ی و داتاکان  ی ار یر ێژم   ی کان ە مار ۆ ت  ۆب  ینی وردب  ەک  ەدا هاتوو  ی ن یوردب   ەیناسێپ   ە ل  کوەو

د   یار ید  ی ک ێ رەکتەس   انی  ك یە زگاەد   یە زگا ەد  وەئ   ی م ە ستی س   ێیپ  ەب  تێبزانر  کوەتاو   کاتەکراو 

لتێدکر  ەڵەمام    نیگرنگتر   ۆ ب  کاتەد   یکەر ەد  ینی وردب   ە تۆیل ی د  ە ک  ۆ خە ربەس   یک ێنیەلا    دا ەر ێ ، 

 .تێن ێهەد كێپ  مێ رەه یئابور   یمار ەشاد ستاێتائ ە ک مێ رەه یر ە کتەس 

داموو    ۆب   تەب یتاە ب  ،ەیە ه  ۆی خ  یکراو گرنگ  یار ید   ی ک ێربوارەه  ر ەس ەل  ك ێ رت ۆاپڕ   رەه  ەی وەاوکردنڵب

  ەیە وەکانە رتۆاپ ڕ   ێی رە. لەوییەنی روونب   ەی خان  ە تێچ ەد  ی ار ی زان  ەی وەاوکردنڵب  ە ک  کانییەحکوم   زگا ەد

  ر ەس ەل  ەیکەرتۆاپڕ   ە ک  تێوەکە ردەد  ۆب   مانەر ەکتەس   وە ئ  ی بردنە وەڕێو ب  کردنەڵەمام   ی ت ییەنۆچ

  . ە نوسراو

  یداهات ەل  یە ن یوردب   ی رت ۆ اپڕ   ە ک  ت ەبیتا ەب ەیەه ۆی خ   یگرنگ  ت ۆیلید   ەیک ەرتۆ اپڕ   ە ویەو ە نگۆ س   م ەل

وردب  ڵی سا   ندە چ  ەل   ەبوو  ڕمشتوم   ێیج  ەک  ـمێرەه  ی وت ەن د  ۆیی ناوخ  ی ن یرابوردوودا.    ی کەر ە و 

ب  ی کێبردن ەوڕێب  ەل   ،ەوامەردە ب  ی ک ەیەسۆپر    ۆ ب  ی ن یوردب   یبوار   یکان ەنێ لە و ک  کانییەشاۆدروستدا 

سود    نیتر دایز   تێبتوانر  ەوەڕێیەل  کوەتاو  تێ نرەداد   ۆب  یر ە س ەچار   یار ی شنێ و پ  ەوەتێزر ۆدەد  اوکر 

 . ەیوەبوژاندن  ۆیه ەتێ و بب ت ێریربگەو  ەبوار  وەل

دیلۆیت   ٢حکومەتی هەرێم     ١٤/٢/٢٠٢٣  رۆژی کۆمپانیای  کە    ی ڕاپۆرتی     بۆ   وردبینییبڵاوکردەوە 

  بۆ ،  کاتەد  بەرهەمهێنان، هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتی نەوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان

ڕاپۆرتی بۆ دوو    ٢. وە پێستریش  ٢٠٢٢ی کانوونی یەکەمی    ٣١تا    ٢٠٢٢ی تەموزی  ١  ماوەی نێوان
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ساڵی    چارەکی  وردبینی    ٢٠٢٢سەرەتای  ڕاپۆرتی  حکومەت  ڕاپۆرتە  بەم  کە  ساڵی    ٦بڵاوکردەوە 

 (. ٢٠٢٢و-٢٠٢١-٢٠٢٠-٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧تەواوی بڵاوکردووەتەوە )ساڵەکانی 

بکەم    ٢٠٢٢لێرەدا هەوڵ دەدەم خوێندنەوە بۆ ژمارەکانی نێو ڕاپۆرتەکانی هەر چوار چارەکی ساڵی   

 وێستە بکەم.  و لەسەریان بەپێی پێویست هەڵ

 ئاستی بەرهەم: 
بەرهەم م   ئاستی  بووە  رێژەیی بەشیوەیەکی   دا ٢٠٢٢ساڵی  وەی  الە  زۆری  ،  سەقامگیر  گۆڕانکاری 

هەزار    ٤٤٣بەرزترین تێکڕای بەرهەمی رۆژانە لە چارەکی دووەمدا بووە کە تێکڕا    بەسەردا نەهاتووە.

بووە    یكزنزمترین ئاست بووە تێکرای بەرهەمی رۆژانە نچارەکی سێهەم  بەرمیل بووە لە کاتێکدا  

 لەرۆژێکدا.   لهەزار بەرمی ٤٢١لە 

 
ی

 بەرمیل / تێکڕای بەرهەیم رۆژانە بەرمیل / کۆی بەرهەم  ٢٠٢٢ساڵ

 434,319 39,088,710 یک یەکەم چارە

 443,034 40,316,081 چارەیک دووەم  

 420,980 38,730,174 چارەیک سێهەم 

 436,687 40,175,186 چارەیک چوارەم  

  كبەڵام ئەوەی تێبینی دەکرێت لە نیوەی دووەمی ساڵدا ئاستی هەناردە کەمی کردووە بەشێوەیە 

هەزار بەرمیلی رۆژانە    ٢٥لە چارەکی چوارەمدا بەراورد بە چارەکی دووەم ئاستی هەناردەزیاتر لە   

زیادبوونی بەکارهێنانی ناوخۆ دەگەڕێتەوە کە لە چارەکی  بۆ  بەشێکی زۆری  کەمی کردووە. ئەمەش  

 .هەزار بەرمیل زیادی کردووە ١٩نزیکە   کۆتایی ساڵدا

 
ی

ی ب ٢٠٢٢ساڵ
 تێکڕای هەناردەی  رۆژانە / بەرمیل   ۆرییەوە / بەرمیل کۆی هەناردە لە رێ 

 405,040 36,453,590 چارەیک یەکەم 

 415,165 37,780,025 چارەیک دووەم  

 391,061 35,977,571 چارەیک سێهەم 

 389,958 35,876,096 چارەیک چوارەم  
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وگاکاێی وەزارەێی سامانە رسوشتییەکان   
ی
   : نەوێی خاو دراوە بە پاڵ

 

چارەکی سەرەتادا تا رادەیەکی    ٣تەی کە دراوە بە پاڵاوگەکان لە  ولەماوەی ئەم ساڵەدا ئەو بڕە نە

هەزار بەرمیلی رۆژانەدا بووە بەڵام لە چارەکی سێهەمدا    ٢٥بووە لە یەکەوە بەتێکڕا لە    یك زۆر نز

مانگی    ٩٪ بەراورد بە  ٤١بەرمیل نەوتی رۆژانە کە رێژەی    ٥٠٠هەزار و    ٤٢ئەم بڕە زیادی کردووە بۆ  

  تیو حکومەت بۆ زیادکردنی بەرهەمە نەوتییەکان بەتایبەت نە پێ  دەچێت  وو زیادی کردووە.ش پێ

رەکی چوارەمی ساڵدا نرخی نەوت  چاسپی) کیریسۆن( و بەنزین ئەم کارەی کردووە، بەتایبەت لە  

تاوەکو لە  زۆر بەرزبوو ، ئەمە کارێکی باشە بەڵام پێویستە لەهەموو وەرزەکاندا ئەم کارە بکرێت  

پاڵاوت  ژێرخانی  کە  بەتایبەتی  ببین  بەهاوردەکردنی  پێویست  کەمتر  زستاندا  ت  ونە  نیوەرزی 

لە   گە پاڵاو ٤انی پاڵاوتنی نەوت باشە مەبەستمان ئەوەیە خ. کاتێک دەڵێین ژێر  ەهەرێم زۆر باشە ل

 ونای پاڵاوتنیان بەم شێوەیە:رێم هەن  کە تەه

هەزار بەرمیل نەوتی خاوی هەیە    ١٦٠پاڵاوتنی  توانای  کە کار گرۆپ خاوەنداری دەکات    کار   •

 .  هەیەی ملیۆن لیتر بەنزین ٥ هەیە توانای بەرهەم هێنانی  ینو چواریەکەی پاڵاوتنی بەنزی

  هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا    ٤٠توانای پاڵاوتنی    وەنداری دەکات،خاکۆمپانیای قەیوان  بازیان     •

بڕی   و  بە  ١.٥هەیە  توانای  و  دەپاڵێوێت.  بەنزین  لیتر  هێنانی  ملیۆن  ل  ٢٠٠رهەم  یتر  هەزار 

 تی سپی هەیە.  ونە

  ١.٥هەیە و دەتوانێت رۆژانە     ینەوتی خاو  هەزار بەرمیلی ڕۆژانە  ٧٥توانای پاڵاوتنی  لاناز    •

 ملیۆن لیتربەنزین بەرهەم بهێنێت. 

پاڵاگەوی تاوگی  خاوەندارێتی لە لایەن کۆمپانیای نەوتی دی ئێن ئۆ وە دەکرێت. و توانای   •

 ەزار بەرمیل نەوتی خاوی هەیە.  ه ٥پاڵاوتنی 

توانای   هەزار بەرمیل نەوتی خاوە لەرۆژێکدا کە  ٢٨٠پاڵاوگەیە   ٤ی پاڵاوتنی هەرێم لەم اتوان کەواتە 

، ئەگەر وەزارەت    بۆ دابینبکرێت  یانپڕکردنەوەی پیویستی ناوخۆی بەزیادەوە هەیە گەر نەوتی خاو 

لە   ناوخۆ  پێداویستی  سەرەتا  باشترە  زۆر  ئەوا  نەبێت  تری  پابەندی  و  لەبەردەستدابێت   نەوتی 

 بەرهەمە نەوتییەکان پڕبکاتەوە پاشان دەست بەهەناردە بکات.  

 
ی

وگە/ وەزارەت  ٢٠٢٢ساڵ
ی
 تێکڕای  رۆژانە/ بەرمیل  پاڵ

 24,734 2,226,083 چارەیک یەکەم 

 25,259 2,298,581 چارەیک دووەم  

 25,207 2,319,088 چارەیک سێهەم 

 42,549 3,914,536 چارەیک چوارەم  
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 فرۆشی نەوت لە ناوخۆدا:  
 

ئەوەی تێبینی   ،لەبازاڕی ناوخۆدا دەفرۆشرێتبەرهەمی دەهێنێت  بڕێکی کەم لەو نەوتەی هەرێم  

کەمترە لەو  وتەی لەناوخۆدا دەفرۆشرێت  نە  کە نرخی ئەوەیە  و دەکرێت لە ڕاپۆرتەکانی دیلۆیتدا ئە

  هەندێ کات  یەكنرخەی کە لەڕیی بۆرییەوە و لە بەندەری جەیهانی تورکی دەفرۆشرێت. بەشێوە

ییە هۆکارەکەی  ز . روون نییە ئەم جیاواجاری تر جیاوازیەکە کەمە  ێك زۆرە و هەند  نرخەکە    جیاوازی

دەکات و ئەگەر    چییە ئایا پاڵپشتی بازاڕی ناوخۆیە؟ بەڵام حکومەت سیاسەتی بازاڕی ئازاد پەیڕەو

بەو ئامانجەش بێت پێ ناچێت هیچ کاریگەرییەکی لەسەر بازاڕ دروستکردبێت. یاخود پەیوەستبێت  

نەوتەکەوە کوالیتی  سروشتییەکان  .  بە  سامانە  وەزارەتی  پێویستە  بێت  گریمانانە  لەم  هەرکام 

 تی فرۆشراو لە ناوخۆدا چییە؟وروونکرنەوە بدات کە ئایا هۆکاری کەمی نرخی نە

 
ی

 ٢٠٢٢ساڵ
فرۆشی 
 ناوخۆ

  / تێکڕای رۆژانە
 بەرمیل

  ك نرخی بەرمیلێ
 $ ناوخۆ / نەوت/ 

 / نەوت  ك نرخی بەرمیلێ
 $ / هەناردە بە بۆری

   جیاوازی 
$ 

 2.500   - 86.730 84.230 4,545 409,037 چارەیک یەکەم 

 46.302 - 100.388 54.086 2,610 237,475 چارەیک دووەم  

 37.522 - 83.367 45.845 4,712 435,731 چارەیک سێهەم 

 8.181   - 69.472 61.291 4,180 384,554 چارەیک چوارەم  

 

 بۆرییەوە نرخی فرۆشی نەوت لە ڕێی  
 

ئەو برگەیە لە      ەیوەموارکردن ە ه  ەوە هەستاوە بە  ٢٠٢٢ی ئەیلولی  ١حکومەتی هەرێم لە بەرواری  

دیاریکردنی نرخی نەوت و ئەو بنەما و پێوەرەی کەنرخی نەوتی  بە  گرێبەستە نەوتییەکان کە تایبەتە  

بێنچمارکی برێنت دیاری دەکرا   لەسەر دیاری دەکرێت. نەوتی هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای   

کردووە ئیمزایان  کۆمپانیاکان  کە  هەموارەوە  ئەم  دوای  لە  بەڵام  جیهانیە،  بنەمایەکی  ئەو    ،کە 

بۆ دەکرێت  دیاری  پێ  نەوتی  نرخی  کە  ) پێوەرەی  بلێند  وەکو  KTBکوردستان  (دەگۆڕێت. 

هەموارەکە   دەڵێن:  نەوت    ۆ ب  ڕبازا  یستا ێ ئ  ی خ ۆبارود  ەیوەنگدانڕە  ی ستەبە م   ە بکۆمپانیاکانی 

  ۆی هەخاو ب  یوتەن  ی ت ی کوال  ۆب  ستیو ێپ  ی کخستن ڕێ   ەڵگەل  هان،ەیج  ە بەندەریل  وتەن  یشتنۆفر 

  یی تا ۆک  ینجام ە رئەد  کۆمپانیاکان دەڵێن"  .ەوەخاو   ی وت ەن  ی دیاری کردنی نرخیکانەر ەوێپ   یانۆڕ گ

  ش ەشکێ پ  ست یو ێپ ێیپ ەب اتریز   ی کار ێو نو   ەار ی ناد ستاێتا ئ   کانە هاتوویدەب   ە نرخ رەس ە ل  ی ر ەگ یو کار 

   ".تێکرەد
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ی مامەڵە بازرگانییەکانی نەوتی جیهان بەکار دەهێنرێت.  ٣/٢پێوەری برێنت وەکو بنەمای نزیکەی  .  

نرخی نەوتەکەیان لەسەر هەمان پێوەر دیاری    )تا مانگی ئەیلول( عێراق و هەرێمی کوردستانیش

 .دەکەن

بەر نرخی  سەرنجە  جێی  ئەیلولی    هەرێمنەوتی    میلێك ئەوەی  مانگی  لە   ٢٠٢٢لە  واتە    ەوە  

) بلێندی کوردستان( لەبری برێنت بۆ دیاری کردنی نرخ دەستنیشان     KTBئەوبەروارەی کە کە پێوەری  

دۆلاردا    ١٢بۆ    ١١کە پێشتر لە نێوان  دۆلار کەمتر لە نرخی برێنت فرۆشراوە.    ١٩بۆ    ١٧دەکرێت لە نێوان  

 بووە.   

بەراور  خوارەو  یەی  خشتە  ب ئەم  و  برێنت  خاوی  نەوتی  بە  هەرێم  نەوتی  نرخی  مانگانەی  ی  ڕ دی 

 جیاوازیان نیشان دەدات.

 

 جیاوازی نرخی نەوێی برێنت  نرخی نەوێی هەرێم  ٢٠٢٢
 12.616- 86.510 73.894 کانووێی دووەم

 8.849- 97.130 88.281 شوبات 

 17.824- 117.250 99.426 ئازار

 11.541- 104.580 93.039 نیسان

 12.030- 113.340 101.310 ئایار

 14.459- 122.710 108.251 حوزەیران 

 15.879- 111.930 96.051 تەموز 

 17.753- 100.450 82.697 ئاب

 17.491- 89.760 72.269 ئەیلول 

یتی یەکەم  18.754- 93.330 74.576 تشی

یتی دووەم  19.176- 91.420 72.244 تشی

 17.560- 80.510 62.950 کانووێی یەکەم

ئایا ئەم داشکاندنە زۆرە بۆ ؟ ئەگەر هەیە هەرێم کێشەی بەبازاڕکردن و فرۆشتنی  بۆ درووست  

بۆ راکێشانی سەرنجی کڕیارانی نەوتبێت. پێدەچێت بڕیارەکانی دادگای     شیبووبێت ئەم هەنگاوە

ەتییەبەر سەرئێشە و  فیدراڵ و ئەو رێوشووێنانەی حکومەتی فیدراڵ دژی سەکتەری نەوت گرتوی 

کێشەی بۆ هەرێم دروستکردبێت لە فرۆشی نەوتەکەی. لە ڕاگەیاندنی کۆمپانیاکانی نەوتدا هاتووە  

برێنت بۆ    نەك    KTBهەرێم ئەم هەنگاوەی کە ناوێتی لە دیاریکردنی نرخی نەوت لەسەر بنەمای  

بازاڕە پێداویستی  ئەوا    .وەڵامدانەوانەی ئەوڕێوشوێنانەیە کە لە بەندەری جەیهان گیراوەتەبەر و 

دەکرێت تا ئەوکاتەی رونکردنەوەی وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان دەبێت بە گەڕانەوە بۆ دواوە  

 لێکبدرێتەوە. 
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لەگەڵ دەرچوونی بڕیاری دادگای ناوبژیوانی پاریس  دژی تورکیا ئەوکات گورزێکی گەورە تر بەر  

 هەرێم دەکەوێت و  سەرئێشەکانی زیاتر دەبێت.  

بۆ   لەگەڵ هەرێم هەبوو  گرێبەستی  کە  نەوت  بازرگانی  ترافیگورای  کۆمپانیا  هەروەها  کشانەوە 

ە لە توانای بەبازاڕکردنی نەوتی هەرێم دکەوێت.  گورزێکی تر  لەنەوتی هەرێم، بەشێك بەبازاڕکرنی 

کشانەوەکەشی بۆ ئەوەدەگەڕێتەوە کە بەهۆی دابەزینی نرخی نەوتی هەرێمەوە  هەرێم ئامادە  

 نەبووە دانوستانی لەگەڵ بکات. 

 ڕێڕەوی داراێی 
 بەم شێوەیە بووە:    دیلۆیت ٢٠٢٢ یکۆی داهاتی نەوت بەپێی ڕاپۆرتەکە

 

 گۆڕانکاری لە ڕەسیدی حیساباێی كڕیارەكان   .1

كۆی ڕەسیدی  ،  ماوەی ئاماژەپێدراوداسافی گۆڕانكاریی لە ڕەسیدی حساباتی كڕیار لە بریتییە لە  

 .  قەرزاریی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە بەرژەوەندیی كڕیارەكان لە كۆتایی ماوەكەدا

  ٣٩ملیۆن و   ٨١٦ملیار و  ٣  قەرزی کریاران لای حکومەت بریتی بووە لەباڵانسی ساڵدا  سەرەتای  لە

هەزار دۆلاری لێ دراوەتەوە بۆیە لە کۆتایی    ٣٤ملیۆن و    ٤٦٨لەماوەی ئەو ساڵەدا بڕی  .  دۆلار    هەزار

 . هەزار دۆلار ٤ملیۆن و   ٣٤٨ملیار و    ٣  ساڵدا باڵانسە کە کەم بووەتەوە بۆ 

دا وەکو پێشەکی     رەسیدی حکومەتی هەرێمی کوردستان  لەەوە    ٢٠١٩لە چارەکی چوارەمی ساڵی  

  وە ئەم بڕە لەو وڵاتە هەزار  دۆلاری هەرێم  ٥٤٠ملیۆن و  ٣١٨تی بوو لە  بری لە لوبنان   پارەی نەوت 

خواردبوو کۆتو      کە  گیری  ئەو  بەهۆی  و  گیراوە  بەسەردا  دەستی  لوبنان  بانکێکی  لە  ئێستا  تاکو 

بیانی بۆدەرەوەی وڵات . لە  بەندانەی بانکەکان لە لوبنان  سەپاندویانە بەسەر جموجوڵی دراوی 

هەزار دۆلاری بۆ خەرجی شەحنکردن  و داواکانی کارگۆی    ٢٠٢ملیۆن و    ٢٤دا توانرا    ٢٠٢٠ئازاری ساڵی  

 $ -داهاتکۆی  ٢٠٢٢ساڵی 

 3,063,356,891 چارەکی یەکەم 

 3,789,290,279 چارەکی دووەم 

 3,116,890,171 چارەکی سێهەم 

 2,452,723,553 چارەکی چوارەم 

 12,422,260,894 ٢٠٢٢کۆی داهاتی ساڵی 
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پارەیە دەکاتە      شەحنکردن لێ خرج بکرێت   ٣٣٨ملیۆن و    ٢٩٤و ئەوەی ماوەتەوە لە لوبنان لەو 

 دۆلار ی ئەمەریکی.  ٢٣٢هەزار و 

ارەیە لە لوبنان قوفڵ  ئەو بڕە پوە    ٢٠١٩لە کاتێکدا لە ساڵی    و سەرسوڕمانە    ئەوەی جێی سەرنج 

جارێکی تر  دا  ٢٠٢١ی کانوونی دووەمی  ١لە بەرواری  و    نیوێك ساڵ و    نزیکەی    بووە ، بەڵام دوای

کە  ملیۆن یۆرۆ    ٣١٠بۆ هاتووە بە  بڕی  هەرێم لە ڕێگەی بانکەکانی لوبنانەوە پارەی پێشەکی نەوتی  

 م. نەگەراوەتەوە بۆ هەرێـتا ئێستا ئەو دوو بڕە پارە هەر لە لوبنانە و 

 

 
ی

 گۆڕانکاری لە ڕەسیدی حیساباێی كڕیارەكان/$  ٢٠٢٢ساڵ
 3,816,039,045 باالنیس سەرەتای ساڵ  

 175,114,220   - چارەیک یەکەم 

 124,427,774  - چارەیک دووەم  

 210,212,450   - چارەیک سێهەم 

 41,720,212 چارەیک چوارەم  

 3,348,004,813 )قەرزی کڕیارایی نەوت(باالنس لە کۆتایی ساڵدا 

 

 سود و رسومات:  .2

نە بۆری  هێڵی  بۆ  کێڵگەوە  لە  نەوت  گواستنەوەی  خەرجی  لەوانە  خەرجییەکە  چەند  ت،  وئەمە 

و   زیادە و خەوش  ئاوی  فڕیدانی  تێچووی  و  پشکنینی نەوتی خاو، سزای دواکەوتنی شەحنکردن 

 .     رسوماتی سوود

زۆر کەمی     دو رسومات خەرج کراوە  دا ئەو بڕە پارەی وەکو سو  چارەکی چوارەم بینی دەکرێت لە  تێ

ەوە  لە کێڵگەکان هۆکارەکەی بۆ ئەوە دەگەڕیتەوە لەم چارەکەدا تەنها خەرجی گواستنەوە،کردووە 

   وەکو چەند خەرجییەکی تر زیاتر هەبووە    کەدراوە. بەڵام سێ چارەکەکەی   تێست و پشکنین  لەگەڵ  

 خەرجی لابردنی خەوش وسزای دواکەوتن.  ، سو و  

 

 
ی

 $   -رسومات و سود ٢٠٢٢ساڵ
 58,300,940 چارەیک یەکەم 

 49,492,324 چارەیک دووەم  

 49,151,324 چارەیک سێهەم 

 3,079,100 چارەیک چوارەم  

 160,023,688 کۆ
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 : پارە دان بۆ شایستەی داراێی بەرهەمهێنەراێی نەوت  .3

ئەم بەشە لە خەرجی بەشێکی زۆر و سەرەکی خەرجییەکانی نەوتە کە دەدرێت بە کۆمپانیا بەرهەم   

لەو خەرجیانەی    ێك هێنەکانی نەوت لەهەرێم .کۆمپانیاکان دوو جۆر پارە وەردەگرن: یەکەمیان بڕ 

لە و    کە بەردەوام و لەماوەکانی ڕابوردوودا خەرجیان کردووە لە کێڵگەکان دا جۆری دووەم بریتییە

قازانجەی لە فرۆشی نەوت دەستیان دەکەوێت واتە وەرگرتنەوەی خەرجی و دەسکەوتنی قازانج.  

بووە   بریتی  کە  وەرگرتووە  پارەیان  تر  بڕێکی  کۆمپانیاکان  ئاب  مانگی  تا  رابوردوودا  لەماوەی 

کۆتای    ێك لەقەرز مانگی  دوو  ماوەی  سەرەتای    ٢٠١٩لە  مانگی  دوو  حکومەت    ٢٠٢٠و   لای  دا 

پێێ  هەیا بە  دواتر  حکومەتەوە  لەلایەن  نەدرابوو  پێ  شایستەیەکانیان  ماوەیە  ئەو  و  نبووە 

لەو قەرزانەی    ێك ەوە حکومەتی هەرێم بەردەوام و مانگانە بڕ٢٠٢١لە سەرەتای ساڵی    ك بەرنامەیە 

ئابی    لەبەکۆمپانیا بەرهەم هێنەکانی نەوت داوەتەوە و   کۆتا گوژمەی قەرزەکانیان    ٢٠٢٢مانگی 

 وە.  وەرگرتە

٪  ٦٣بۆ  ٪ ٦٠ملیۆن دۆلاریان وەرگرتووە کە نزیکە    ٤٦٨.٩کۆمپانیی نەوت لەو ماوەیەدا بڕی    ٩تەنها   

٪ ی کۆمپانیاکانی تر  کە دەمێنێتەوە )  ٤٠بۆ    ٪٣٧رێژەی  دەهێنن. بە نزیککراوەیی    پێكی بەرهەم  

ملیۆن دۆلاریان وەرگرتبێت    ٣١٢بۆ    ٢٧٥بڕی    پێشبینی دەکەین    (  گازپرۆم و وێستێرن زاگرۆسکار ،

هەموو کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنی    شایستەی دواخراو  ئەوکات ئەو قەرزانەی لەم ماوەیەدا    ك وە

  ٧٤٣نزیکەی  ئەوا دەکاتە    لانی کەمیشی وەرگرین   نەوت وەریانگرتووە لە حکومەتی هەرێم گەر  

 مانگی  سەرەتای ساڵدا.    ٧لە ماوەی وەرگیراوە  کە  ملیۆن دۆلار

 کۆمپانیا  #
  / دا    ٢٠٢٢وەرگرتنەوەی شایستەی دواخراو لە 

 ملیۆن دۆالر 
ی ئۆ  ١  

 150.80 دی ئێ 
 124.10 گەنێڵ  ٢

 40.90 گۆڵف کیستۆن ٣

 29.47 تاقە ٤

 17.31 شاماران  ٥

ی  ٦  
 40.00 ئێچ کەی ئێ 

 11.57 شاماران  - تۆتاڵ ٧

 11.57 تۆتاڵ  –شاماران  ٨

 43.20 فۆرزا  ٩

 468.92 کۆ #
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کەواتە  بەو پێیە بێت دەبێت لە مانگی ئابەوە کۆمپانیا نەوتییەکان ئەو بڕە پارەیەی وەری دەگرن  

 قەرزێكکەمتر بێت لە مانگەکانی پێشوتر چونکە حکومەت چیتر قەرزاریان نییەو هیچ بڕە  كبەرێژەیە

 لە داهات ناداتەوە بە کۆمپانیاکان.   

 : ەدا بۆمان دەر دەکەوێت کەبە سەیرکردنی ڕاپۆرتەکانی دیلۆیت  لەم ماوەی

هەزار دۆلار    ٣٥٦ملیۆن و    ٦٣ملیار و    ٣کۆمپانیا نەوتییەکان لە کۆی  مدا  لە چارەکی یەکە  •

٪ ی هەموو  ٣٣.٣هەزار دۆلاریان وەر گرتووە کە دەکاتە    ٩٣٥ملیۆن و    ٢٢ملیار و    ١بڕی   

 داهاتی نەوت.  

  ٦٣٢ملیار و    ١هەزار دۆلار بڕی    ٢٩٠ملیۆن و    ٧٨٩ملیار و    ٣لە چارەکی دووەمدا لە کۆی   •

 ٪ ی هە موو داهات .٤٣.١دۆلاریان وەر گرتووە کە دەکاتە رێژەی  هەزار ٦٩٥ملیۆن و 

هەزار دۆلار لەم بڕە    ٨٩٠ملیۆن و    ١١٦ملیار و    ٣چارەکی سێهەم کۆی داهات بریتی بووە لە   •

هەزار دۆلاریان پێ دراوە کە دەکاتە    ٥٥٦ملیۆن و    ٩٧٨کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنی نەوت  

داهات.  ٣١.٤ی  رێژە هەموو  ی  ماوەی  کەواتە  ٪  لە  دەکرێت  کۆتایدا    ٥چاوەڕێ  مانگی 

بەرێژەیە  کۆمپانیاکان  سێهەمدا    ك شایستەی  چارەکی  لە  کەمکردنە  ئەم  بکاتەوە  کەم 

٪ کەمی کردووە بەراورد بە چارەکی  ١١.٦هەستی پێدەکرێت رێژەی شایستەی کۆمپانیاکان  

کراوەدووەم.   بێت    چاوەڕێ  بەرێژەی سەدی کەمتر  لەم چارەکەدا شایستەی کۆمپانیاکان 

 برێك لەماوەکانی  پێشوو لە بەر ئەو هۆکارەی  لەسەرەوە ئاماژەمان پێکرد حکومەت هیچ  

دا کە    ٢٠٢٢قەرز بەکۆمپانیاکان ناداتەوە ) لە راپۆرتی داهاتی کۆمپانیا نەوتییەکان لە ساڵی  

بڵاوی   روونبین  دووەم  کانوونی  هەر مانگی  چەندی  مکۆ کردووەتەوە،  مانگانە  پانیای 

 و قەرز بەجیا روونکراوەتەوە(.   ە وەرگرتووە وە کو شایست

ملیار و    ١هەزار دۆلار کۆمپانیاکان بڕی   ٧٢٣ملیۆن و  ٤٥٢ملیار و   ٢چارەکی چوارەم لە کۆی   •

ت ،  ٪ ی هەموو داها٤١هەزار دۆلاریان وەرگرتووە کە دەکاتە رێژەی نزیکەی  ٣٢١ملیۆن و  ١

وەکو چارەکی سێهەم خەرجییەکان  د  دەکر   ێمانبە پێچەوانەی چاوەڕوانییەکانەوە کە چاوەڕ 

بەڵام لەم چارەکەدا بە پێچەوانەوە شایستەی کۆمپانیاکان بەرێژەی    کەمتر بێت،  ك بەرێژەیە

سێهەم. ٩.٤ چارەکی  بە  بەراورد  کردووە  زیادی  هەرێم    ٪  حکومەتی  لەوەی  جگە  ئەوە 

ئ بانگەشەی  ئەم  بەردەوام  بەڵام   ، کراوەتەوە  کەم  کۆمپانیاکان  خەرجی  کە  دەکات  ەوە 

پێشو  ساڵانی  ڕاپۆرتەکانی  و  دیلۆیتڕاپۆرتانەو  و    ی  ناکەنەوە  پشتڕاست  بانگەشانە  ئەو 

 ی دەسەلمێنن.  ەجار پێچەوانەک  ێك هەندبەڵکو 
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ی

 رێژەی سەدی  شایستەی کۆمپانیاکان  $  -کۆی داهات ٢٠٢٢ساڵ
 %33.39- 1,022,935,075      - 3,063,356,891 چارەیک یەکەم 

 %43.09- 1,632,695,597      - 3,789,290,279 چارەیک دووەم  

 %31.40- 978,556,593         - 3,116,890,171 چارەیک سێهەم 

 %40.82- 1,001,321,097      - 2,452,723,553 چارەیک چوارەم  

 
ی

 %37.32- 4,635,508,362      - 12,422,260,894 ٢٠٢٢کۆی داهاێی ساڵ

 

) لە      دا  ٢٠٢٢تییەکان لە ساڵی  ولە ڕاپۆرتی روونبین سەبارەت بە داهاتی وەرگیراوی کۆمپانیا نە 

  کۆمپانیا  ١٤کۆمپانیا لە کۆی   ١١ بە ووردی و  داهاتی  مانگانەی بڵاوکرایەوە(  ٢٠٢٣ووەمی د کانوونی 

ملیار    ٣کە لە کێڵگە بەرهەمهێنەکانی هەرێم کاردەکەن شیکراوەتەوە و لە ماوەی ساڵەکەدا  بڕی  

 هەزار دۆلاریان وەرگرتووە تەنها داهاتی کۆمپانیاکانی ) کار ، گازپرۆم و وێستێرن   ٨٠٠ملیۆن و    ١١٥و   

بڵاو نەکراوەتەوە(زاگرۆس تیا  کە  داراییانەی    شایستە   ئەو    یلۆیتدا کۆیدڕاپۆرتی    لە  هەروەها  .ی 

بە بەراوردی ئەو  .  هەزار دۆلار  ٥٠٨ملیۆن و    ٦٣٥ملیار و    ٤دراوە بە کۆمپانیانەوتییەکان برتیبووە لە  

  بڕی  سو وێستێرن زاگرۆ گازپرۆمکار، ئەگەین بەو دەرئەنجامەی بەیەکەوە کۆمپانیای  دوو ژمارەیە 

ی  ات ٪ ی هەموو داه٣٣نزیکەی  هەزار دۆلاریان وەر گرتووە کە دەکاتە  رێژەی    ٧٠٠و    ٥١٩ملیار و  ١

 کۆمپانیاکان. 

 
# 

او لە  کۆمپانیای نەوێی   ملیۆن دۆالر   -  ٢٠٢٢بڕی پارەی وەگیر

ی ئۆ                                       ١  
 ٨٥٨.٧ DNOدی ئێ 

جی                  ٢  
 .٤٧٣ Genel Energyگەنێڵ ئەنێ 

 ٢٥.٤ Adax Petroleumئاداکس                        ٣

 ٤٥٠.٩ Gulf Keystoneگۆڵف کیستۆن                 ٤

 ١٢٥.١ MOLئێم ئۆ ئێڵ                                         ٥

 ٢٨٦.٣     Taqaتاقە                                                  ٦

 ١٦٧.٤                       ShaMaranشامەرا ن                                  ٧

 ١٢٥.٣    Totalتۆتاڵ                                               ٨

ی                                      ٩  
 .٤٠٧ HKNئێچ کەی ئێ 

مانگ(٩)٢٦٦.٣   Forza  Petrolumeفۆرزا                            ١٠  

 ٣٠.٣ Shevronشیڤرۆن                                      ١١

 -----   KarGroupکار                                           ١٢

 -----    Gazpromگازپرۆم                                      ١٣

ن زاگرۆس             ١٤  
 ----- Western Zagrosوێستێ 

او: ش  ملیار  هەزار   ٨٠٠و ملیۆن  وپانزە وسەد کۆی پارەی وەرگیر
 ٣,١١٥.٨ ملێۆن دۆالر دۆالر
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بەندەری    لە  هەناردەکردن  بۆ  دەگوازێتەوە  بۆرییەوە  رێگەی  لە  نەوتەکەی  کوردستان  هەرێمی 

 جەیهانی تورکیا و لەوێوە کڕیارانی نەوتی هەرێم باری دەکەن و دەیگەیەننە بازاڕەکانی جیهان.  

نە گواستنەوەی  بۆ  هەیە  جیاواز  کرێی  دوو  دیلۆیتدا  راپۆرتەکانی  یەکەمیان  و لە   ، هەرێم  تی 

نەوەی لەناو خاکی تورکیا تادەگات بە بەندەری جەیهان و دووەمیان لە کیڵگەکانی نەوتی  گواست 

 .هەرێمەوە تا دەگات بە خاڵی داخڵبوون و لە فیشخاپور و خاکی تورکیا

 : ەدان لە بەرامبەر تاریفی کۆمپانیای وزەی توریک  پار  .4

،  بە بڕی جیا و  TECی تورکی   ەکو تاریفەی گواستنەوەی نەوت لە ناو خاکی تورکیادا کۆمپانیا وزەو

شیکردنەوە بۆ ژمارەکان    تێك رێژەی جیا لە هەرچارەکێکدا کرێی گواستنەوەی نەوتی وەرگرتووە. کا 

  عێراقدا تێپەڕیوە    -دەکەین و بەراوردیان دەکەین بەو بڕە نەوتەی کە لەو ماوەیەدا بە بۆری تورکیا

 جیاوازی دەبینین لە نرخەکاندا بەم شێوەیە:  

بەرمیل هەناردەکراوە  لەرێی بۆرییەوە و کۆمپانیای وزەی تورکی   ٣٦،٤٥٣،٥٩٠بڕی  چارەکی یەکەم: 

 .بەرمیلێك دۆلار بۆ هەر  ٣.٤٩٦دۆلاری وەر گرتووە کە دەکاتە   ٧٥هەزار و  ٤٥٥ملیۆن و ١٢٧بڕی 

 :   ٢١٤نبەردا بڕی  اەناردەکراوە لە ڕێی بۆرییەوە لە بەر بەرمیل ه  ٣٧،٧٨٠،٠٢٥بڕی    چارەکی دووەم 

دۆلار بۆ هەر    ٥.٦٨٦دۆلار وەرگیراوە لە لایەن کۆمپانیا کەوە کە دەکاتە    ٢٣هەزار و    ٨٠٣ملیۆن و  

 .  بەرمیلێك 

سێهەم:  بڕی    ٣٥،٩٧٧،٥٧١بڕی    چارەکی  بەرانبەردا  لە  بۆرییەوە  لەرێی  هەناردەکراوە    ١٢٦بەرمیل 

و   و    ٣٣٥ملیۆن  دەکاتە    ٦٠٨هەزار  کە  وەرگیراوە  کۆمپانیاکەوە  لایەن  لە  هەر     ٣.٥١٢دۆلار  بۆ 

 نەوت.  بەرمیلێك

  ١٤٩بڕی  بەرمیل نەت لەڕیی بۆرییەوە هەناردەکراوە و کۆمپانیا    ٣٥،٨٧٦،٠٩٦  ی بڕی   چارەکی چوارەم : 

کاتە  ەو تورکیا وەرگرتووە کە داەی نف دۆلاری لە بری گواستنەوە و تاری  ٩٦هەزار و     ٥٣٦ملیۆن و  

 . بەرمیلێك دۆلار بۆ هەر   ٤.١٦٨

 
ی

ی گواستنەوە/ دۆالر  بەرمیل  / تورکیاوە ردە لەڕێی بۆریناهە ٢٠٢٢ساڵ
ی بەرمیلێك  کرێ 

 /دۆالر کرێ 

 3.496 127,455,135 36,453,590 چارەیک یەکەم 

 5.686 214,803,023 37,780,025 چارەیک دووەم  

 3.512 126,335,608 35,977,571 چارەیک سێهەم 

 4.168 149,536,096 35,876,096 چارەیک چوارەم  

 4.231 618,129,862 146,087,282 ٢٠٢٢-کۆی 
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دیاری کردنی گواستنەوە لە ناو تورکیادا  ئەو پرسیارەی لەم بڕگەیەدا لامان دروست بووە ئەوەی،  

  دیاری دەکرێت؟ ئایا نرخەکە پەیوەستە بە بڕی نەوتی هەناردەوە ) بە بەرمیل(   بنەمایەكلە سەر ج  

بە پێی  و    ە؟ یان پەیوەستە بە نرخی نەوتەو چەند هەناردە دەکرێت و بە بۆرییەکەدا تێ دەپەڕێت

 دیاری کراوە؟ یکی جێگیر نرخبەرمیلێك  بۆ هەر نرخ تاریفەکە دەگۆڕێت؟ یاخود 

 نەبێتە  انگریمانکە هیچ کام لەم    دەرئەنجامێكشیکردنەوە دەکەین بۆ ژمارەکان ناگەین بە    کاتێك  

 بە روونکردنەوە هەیە لە لایەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە.   پێویستیکە باسمان کرد. بۆیە 

 

 بۆرێی كوردستان   کۆمپانیای بڕی پارەی دراو بۆ   .5

بەشی دووەم کرێی گواستنەوە لە ناو هەریمدایە، ئەو بڕە پارەی هەرێم لە بری گواستنەوەی نەوت   

ی بۆری لە ناو هەرێمی کوردستاندا داویەتی بە کۆمپانیای بۆری کوردستان) رۆسنفت و کار  ێلە ڕ 

لە گەڵ ئەوەی بەراورد بە  .  تێدایە لە چارەکێکەوە بۆ چارەکێکی ترگروپ( جیاوازی و گۆڕانی زۆری  

لە   پێشوو  پار  ٢٠٢٢ساڵانی  بڕە  و  ئە  دەکرێت    ەیەدا  کە  کردووە،  کەمی  بەرچاو  ڕێژەیەکی  بە 

زۆری لێ دەگیرا کە بڕێکی زۆر    یهۆکارەکەی بگەڕینیینەوە بۆ ئەوەی،  هەرێم پاش ئەوەی رەخنە

بە گواستنەوە لە ناوتورکیادا دەدات بە گواستنەوەی ناو هەرێم لە    زیاتر  پارە لە وەی کە دەیدات

کاتێکدا ماوەی دوری کێلگەکان تا سنوری تورکیا زۆر کەمترە لەوەی لە سنوری هەرێم تا دەگات بە  

بۆیە ئاماژەکان بۆ ئەوە دەچن گرێبەستی گواستنەوەکە هەموار کرابێتەوە    ، بەندەری جەیهانی تورکیا

 نەوە کەمی کردووە لە ناو هەرێمدا.  بۆیە تێجوی گواست

دا دراوە بە    ٢٠٢٢ۆر هەیە لە و بڕە پارەیەی کە لە ماوی ساڵی  ز ی  زمییەک نزو  بەر لەگەڵ ئەوەشدا  

 گواستنەوەی ناو هەرێم لە رێی بۆرییەوە.  

یەکەمدا    چارەکی  بۆ    ١٢١،١٦٥،٢٩٢لە  بووەتەوە  کەم  دووەمدا   چارەکی  لە  وەرگیراوە   دۆلار 

بۆ    ٣٦،٤٠٦،٩٦٩ بەرزبووەتەوە  تر  جارێکی  سێهەمدا  چارەکی  لە  بەڵام  دۆلار     ١٠٦،١٩٢،٣٨٥دۆلار  

 ۆن دۆلار دراوە بە کرێی گواستنەوە. یمل ١٠لەکاتێکدا لە چارەکی چوارەمدا تەنها 

هەمان پرسیاری سەرەوە سەبارەت بە بنەمای دیاری کردنی نرخی گواستنەوە لە ناو تورکیادا بۆ  

ی  نرخی گواستنەوە لەرێ  میکانزمێكو بە چ    ك ەی ناو هەرێم دروستە. لەسەر چ بنەمایە گواستنەو

 بۆرییەوە دیاری دەکرێت؟ ئەو زیاد و کەمە زۆرە جێی پرسیارە و وەڵامیان پێویستە.  
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ی

ی بۆری هەرێم / دۆالر  ٢٠٢٢ساڵ
 کرێ 

 122,165,292 چارەیک یەکەم 

 36,460,969 چارەیک دووەم  

 106,192,385 چارەیک سێهەم 

 10,000,000 چارەیک چوارەم  

 274,818,646 ٢٠٢٢کۆی 

 دانەوەی قەرز: 

حکومەتی هەرێم  رتەکانی دیلۆیت تەنها لە چارەکی یەکەمدا  ۆدا  بەپێی ڕاپ   ٢٠٢٢لە ماوەی ساڵی  

وزەی    ١٢٥بڕی   کۆمپانیای  تورکی  کۆمپانیای  دوو  بە  داوەتەوە  قەر  وەکو  دۆلار  و  ملیۆن  تورکی 

پێترۆلی نێودەوڵەتی تورکی) ، ئەمە بەو مانایە نایەت هەرێم قەرزی  تری    TEC, TPIC)کۆمپانیای 

ەرزی شایستە  قملیۆن دۆلار    ٧٤٣نەداوەتەوە، بەڵکو وەکو لەسەرەوە باسمان کرد هەرێم زیاد لە  

ڕانکاری لە حسابی کڕیارانیشدا بریتی  ۆداوەتەوە  هەروەها گ  دواخراوەکانی کۆمپانیا نەوتییەکانی  

ملیار    ١دا نزیکەی بڕی     ٢٠٢٢ملیۆن دۆلار   کەواتە هەرێم توانیویەتی لەماوەی ساڵی    ٤٦٨بووەلە  

ساڵەکەدا  یارمەتیدەری    لەمەشدا بەرزی نرخی نەوت لەماوەی    ، داتەوەب   ملیۆن دۆلار قەرز  ٣٣٦و  

 هەرێم بتوانێت ئەو قەرزانە بداتەوە.بۆ ئەوەی  بووە    سەرەکی 

 پوختەی پارەی ماوە بۆ هەرێم:  .6

پوختەی داهاتی نەوت  کە لەدوای هەموو تێجووەکان  بۆ حکومەتی هەرێم ماوەتەوە لە نیوەی   

ساڵی   ساڵی    ٢٠٢٢یەکەمی  کۆتایی  نیوەی  بە  بەراورد  کردووە   ٢٠٢١دا  لە      كبەشێوەیە   کەمی 

٪ بەدوای یەکدا بۆ حکومەت ماوەتەوە لە  ٤٢.٦٪ و  ٤٦.٦دا رێژەی    ٢٠٢١و چوارەمی    مە چارەکی سێه

 ٪ . ٤١.٤٪ و ٤٣.٨دا رێژەکە دابەزیوە بۆ  ٢٠٢٢کاتێکدا لە چارەکی یەکەم و دووەمی 

 
ی

 ٢٠٢١ساڵ
کۆی داهاێی نەوت/  

 دۆالر 
پوختەی پارەی ماوە بۆ  
 حکومەت / دۆالر 

 سەدیرێژەی 

 %45.78 842,750,668 1,840,713,527 چارەیک یەکەم 

 %39.12 894,430,406 2,286,368,434 چارەیک دووەم  

 %46.64 1,133,267,918 2,429,762,073 چارەیک سێهەم 

 %42.60 1,094,365,510 2,569,143,022 چارەیک چوارەم  

 %43.45 3,964,814,502 9,125,987,056 دا   ٢٠٢٢کۆی داهات لە 

 

چارەکی   لە  نەوت  فرۆشی  لە  گەڕاوە  داهاتی  رێژەی  دەکرێت  تێبینی  ساڵی  ٣بەڵام  دا    ٢٠٢٢ی 

کۆی داهاتی فرۆشی نەوت، ئەمش دەگەڕیتەوە بۆ ئەوەی لەم چارەکەدا   ی ٪ ٥١.٤بەرزبووەتەوە بۆ 
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لە   كشایستەی کۆمپانیاکان بەرێژەیەکی بەرچاو بەراورد بە چارەکی پێشتر کەمی کردووە و هەروە

 سەرەوە لەبەشی داهاتی کۆمپانیاکان روونمان کردەوە. 

٪  لە کاتێکدا چاوەڕی  ٤٨.٥وە بۆ  رێژەکە دابەزی  ٢٠٢٢بەڵام جارێکی تر لە چارەکی کۆتایی ساڵی    

دەکرا لە بەر ئەو هۆکارانەی لەسەرەوە رونکراوەتەوە داهاتی هەرێم زیادی بکردایە و رێژەکە زیاتر  

تەنها   ئەوەی  لەگەڵ  دراوەتەوە   نەوت  هێنی  بەرهەم  کۆمپانیاکانی  قەرزی   ( ملیۆن    ١٠بووایە 

  ١٠٦نیای گواستنەوە لە کاتێکدا ئەم بڕە  دۆلاریش بۆ کرێی گواستنەوەی ناو هەرێم دراوە بە کۆمپا

 ملیۆن دۆلار زیاتربووە لە چارەکی سێهەمدا.( 

 
ی

 ٢٠٢٢ساڵ
کۆی داهاێی نەوت/  

 دۆالر 
پوختەی پارەی ماوە بۆ  
 حکومەت / دۆالر 

 رێژەی سەدی

 %43.87 1,343,841,232 3,063,356,891 چارەیک یەکەم 

 %41.48 1,571,985,275 3,789,290,279 چارەیک دووەم  

 %51.43 1,603,088,296 3,116,890,171 چارەیک سێهەم 

 %48.55 1,190,789,284 2,452,723,553 چارەیک چوارەم  

 %45.96 5,709,704,087 12,422,260,894 دا   ٢٠٢٢کۆی داهات لە 
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 دا ٢٠٢٢خشتەی ڕێڕەوی دارایی داهاتی نەوت لە هەر چوار چارەکی ساڵی 

 

 

رێژەی   چارەیک یەکەم  رێڕەوی داراێی 
 سەدی 

رێژەی   چارەیک دووەم
 سەدی 

رێژەی   چارەیک سێهەم
 سەدی 

رێژەی   چوارەمچارەیک 
 سەدی 

 3,063,356,891 کۆی داهاێی نەوت
 

3,789,290,279 
 

3,116,890,171 
 

2,452,723,553 
 

گۆڕانکاری لە ڕەسیدی حیساباێی 
 كڕیارەكان

-175,114,220 -5.716% -124,427,774 -3.284% -       210,212,450 -6.74% 41,720,212 1.70% 

 %0.13- 3,079,100            - %1.58- 49,151,324         - %1.306- 49,492,324- %1.903- 58,300,940- سودو رسومات 

پارە دان بۆ شایستەی داراێی  
 بەرهەمهێنەراێی نەوت  

-1,022,935,075 -33.393% -1,632,695,597 -43.087% -       978,556,593 -31.40% -    1,001,321,097 -40.82% 

پارەدان لە بەرامبەر تاریفی  
 کۆمپانیای وزەی توریک  

-127,455,135 -4.161% -214,803,023 -5.669% -       126,335,608 -4.05% -       149,536,096 -6.10% 

بڕی پارەی دراو بۆ كۆمپانیای بۆرێی 
 كوردستان 

-122,165,292 -3.988% -36,460,969 -0.962% -       106,192,385 -3.41% -         10,000,000 -0.41% 

دانەوەی قەرزی کۆمپانیای 
 توریک و 

ی
 TECپەترۆڵ

-125,000,000 -4.080% 
      

 %5.70- 139,718,188       - %1.39- 43,353,515         - %4.207- 159,425,317- %2.890- 88,544,997- پارەی دراو بە الیەێی تر    

 %48.55 1,190,789,284 %51.43 1,603,088,296 %41.485 1,571,985,275 %43.868 1,343,841,232 پوختەی پارەی ماوە بۆ حکومەت 
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ی:    ئەنجام گیر

بەجۆر -１ هەرێم  بەرهەمی  زیادی    ێك ئاستی  راستە  بەرهەم  و  سەقامگیرە  جۆرەکان  لە 

تێکڕای بەرهەمی رۆژانە بریتی بووە    نەکردووە بەڵام بەرێژەیەکی زۆریش کەمی نەکردووە.

 بەرمیل.  ٧٢٦هەزار و  ٤٣٣لە 

پاڵاوگەکانی  -２ بۆ  تەرخانکراو  چارەکی    نەوتی  لە  سروشتییەکان  سامانە  دا  ٤وەزارەتی  

ئەم ٤١بەڕێژەی کە  کردووە  زیادی  زیاتری٪  پوێستە  و  باشە  کارێکی  تاوەکو    شە  بکرێت 

 پێداویستی ناوخۆ لە سوتەمەنی پربکرێتەوە.

مانگی کۆتایی ساڵدا  نرخی فرۆشی نەوتی    ٦راپۆرتەکە پێمان دەڵێت هەرێمی کوردستان لە   -３

  ١٩بۆ    ١٧مانگی سەرەتای ساڵ  بەداشکاندنی زۆر فرۆشراوە کە لە نێوان    ٦  بەهەرێم بەراورد 

دۆلار    ١٢بۆ    ١١بووە لە کاتێکدا پێشتر ئەم داشکاندنە لە  تر لە نرخی پێوەری  برێنت   دۆلار کەم 

بووە، هۆکارەکەشی بۆ  ئەو فشارانەیە کە بەهۆی بڕیارەکەی دادگای ئیتحادی دژی هەرێم  

کە لەسەر بنەمای  دەریکرد،سەبارەت بە نادەستوری بوونی یاسای نەوت و گازی هەرێم  

گرێبەستەکان  یاسایە  ئەنجامدراوەئەو  لەهەرێم  نەوت  ئەوەش    ،ی  فشاری  دوابەدوای 

بەردەوامی وەزارەتی نەوتی عێراق  لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان  بەرادەستکردنی  

هەموو بەرهەمی نەوتی هەرێم و هەڕەشەکردنی بەغدا لە کۆمپانیا نەوتییەکان و ڕاپێچی  

یاسایی دژی کڕیارانی نەوتی هەرێم و   دادگا کردنیان لەپاڵ هەڕەشەی گرتنەبەری رێکاری  

تی  وتی هەرێم  لە لایەن بەرپرسانی نەوبۆ نە   نەوتی قاچاخ" بە کارهێنانی دەستەواژەی"

حکومەتی فیدراڵەوە.  ئەمانە هەمووی هۆکارن کە هەرێم ناچار بکات داشکاندنی زۆر بۆ  

یەشەوە لەگەڵ  نەوتەکەی بکات تاوەکو سەرنجی کڕیاران رابکێشیت  بەلای خۆیدا، بەم هۆ 

بەرزی نرخی نەوتی جیهانیدا هەرێم بەهەرزان نەوتەکەی بفرۆشێت و سودی زۆر لە بەرزی  

 نرخ نەبینێت. 

خەرجی کۆمپانیاکانی بەرهەم هێنی نەوت کەمی کردبێت بە پێچەوانەی  هەست ناکرێت   -４

 مانگی کۆتایی ساڵدا.    ٥بانگەشەکانی حکومەتەوە بەتایبەت لە 

دا کەمترە لە کرێی گواستنەوەی تورکیا و    ٢٠٢٢ەمجارە لەساڵی  کرێی بۆری هەرێم بۆ یەک  -５

کە   بۆرییەکەدا  کرێی  لە  هەیە  زۆر  نزمییەکی  و  بەرز  پێویستی  جبەڵام  و  پرسیارە  ێگەی 

 بەڕوونکردنەوەیە لەلایەن وەزارەتی سامانە سروشتییەکانەوە. 

ەرێژەیەکی  ب  پوختەی داهاتی هەرێم  دا    ٢٠٢٢بەرێژەیەکی کەم لە نیوەی دووەمی ساڵی   -６

 ت. رێزیادی کردووە بەڵام چاوەڕیی زیاتر دەککەم 


