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پێشەكی
پرۆسەی دەرهێنان و فرۆصتنی نەوت لە هەرێمی کوردستان لە دوای ساڵی  ۷۰۰۲لە چوارچێوەی یاسای
ژمارە  ۷۷ی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان ڕوێکی یاسایی وەرگرت ،کە تیایدا بە ڕوونی لە یاساکە
هاتوە پێویستە حکومەتی هەرێم پابەندی بنەماکانی دەستپێضخەری صەفافیەت بۆ پێضەسازییە
دەرهاتوەکان بێت ،کە چەندین بنەمای گرنگی بۆ چەسپاندنی صەفافیەت لەو کەرتە لەخۆ گرتووە ،بەاڵم
تاکو ئێستا ڕەخنە لە حکومەتی هەرێم بەردەوامە بەهۆی نەبونی زانیاری پێویست و ناڕوونی لە بارەی
پرۆسەی دەرهێنان و فرۆصنت و داهاتی نەوتی هەرێم و پرسی گرێبەستی کۆمپانیا نەوتییەکان.
ئەو ڕاپۆرتانەی کۆمپانیای وردبینی دیلۆیت لەبارەی نەوتی کوردستان دەکرێت بڵێین هەنگاوێکی باصە لە
بواری پەرەپێدانی صەفافیەت ،بەوەی کۆمەڵێک داتا و ژمارە باڵوکراوەتەوە ،بەاڵم وەاڵمدەرەوەی
سەرجەم پرسیارەکان نییە ،هێضتا کۆمەڵێک هەنگاوی پێویست ماوە بۆ جەسپاندنی صەفافیەت لەو
کەرتە ،لەو ڕاپۆرتە بەصێکی خراوەتە ڕوو.
بەگوێرەی داتاکانی ئەو سێ ڕاپۆرتەی دیلۆیت ،دەردەکەوێت بڕە پارەیەکی زۆری داهاتی نەوت لە بۆ
دەستحەقی کۆمپانیاکان دەڕوات کە نسیکە لە نیوەی داهاتەکە ،ئەوەش جێگای هەڵوەستە لەسەرکردنە
و پێویستی بە پێداچونەوە بە جۆر و صێوازی گرێبەستەکان هەیە ،سەرەڕای ئەوەی تا ئێستا وردەکاری
ئەو گرێبەستانە ئاصکرا نەکراون.
ئەو ڕاپۆرتە گێڕانەوەیەکی خێرایی پرۆسەی دەرهێنانی نەوت و هەنگاوە جۆربەجۆرەکانی لە خۆگرتوە،
وردەکاری هەر سێ ڕاپۆرتی دیلۆیت خراوەتە ڕوو لەگەڵ صیکار کردنیان ،هاوکات ڕاپۆرتەکان بەراورد
کراون بە پێوەرەکانی دەسپێضخەری صەفافیەت لە پیضەسازییە دەرهاتوەکان کە ڕێکەوتنێکی
نێودەوڵەتییە بۆ صەفافیەتی نەوت و گاز ،خاڵە بەهێس و الوازەکان تیضکیان خراوەتە سەر.
بەو هیوای ئەو ڕاپۆرتە بچێتە خسمەت بەهێسکردنی صەفافیەت و ڕوونی لە پرۆسەی دەرهێنان و فروصنت و
داهاتی نەوت لە هەرێمی کوردستان.
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پرۆسەی دەرهێنانی نەوت لە هەرێمی كوردستان
ىەرێمی كٍردصتان لە كۆتایییەكانی صەدەی ڕابردٌٌدا ،بە مەبەصتی گەڕان ٌ دۆزینەٌە ٌ پەرەپێدانی نەٌت لە چەند
كێڵگەیەكی نەٌتی لە ئاصتێكی صنٌٍرداردا ،لە ڕێگًی دٌٌ دەزگًی دیاریكراٌ ،كە بریتی بٌٍن لە (دەزگای گغتی
بەڕێٍەبردنی پرۆژە تایبەتەكان) ٌ (دەصتەی گغتیی نەٌت ٌ پرتۆكیمیایییەكان) دەصتی بەكاركردٌٌە .ىەرچەندە
پرۆفیضۆر دەیڤد فلیپط کتێـبی بەىاری کٍردان :نەخغەیەکی نٍێی خۆرىەاڵتی ناٌەراصت ،دەڵێ ،ىێسە بااڵدەصتەكان
ىەرێمی كٍردصتان لە صاڵی  2881لە رێی تٍركیاٌە نەٌت بەعێٍەیەكی نایاصایی دەفرۆعن .صەرەتای دەرىێنانی نەٌت
لە ىەرێمی كٍردصتان لە عیٍاعۆك دەرىێرناٌە .كێڵگەی تەكتەق لە صاڵی  2867دۆزراٌەتەٌە ٌ بەرىەميێنان بە
رێژەیەكی زۆر كەم لە دٌٌ بیری ئەٌ كێڵگەیە لە ماٌەی ) 2883تا  (2885كرابٌٍ .گەعەی كەرتی نەٌتی ىەرێمی
كٍردصتان ىەتا صااڵنی  2885 -2883تەنیا بریتی بٌٍە لە ىەڵكۆڵین (درێلینگ) ٌ بەرىەميێنان لە دٌٌ بیری نەٌت لە
كێڵگەی تەكتەق .تاٌەكٍ  ،1002بەرىەميێنانی نەٌت لە كێڵگەكانی ناٌ صنٌٍری ئێضتای ىەرێمی كٍردصتان بەرفراٌان
نەبٍە ،دٌای ڕٌٌخانی ڕژێمی پێغٍی عێراق ،پرۆصەی دەرىێنانی نەٌت لە كٍردصتان بە عێٍەیەكی خێرا ،كاری تێدا
كرا .ىەر بۆیە پەرلەمانی كٍردصتان (یاصای ژمارە 11ی صاڵی 1006ی تایبەت بە نەٌت ٌ گازی ىەرێمی كٍردصتانی)
دەركرد ،بەخێرایی گرێبەصتی نەٌتی لەگەڵ كۆمەڵێك كۆمپانیای ئەمەریكی ٌ كەنەدی ٌ نەرٌیجی ٌ فەڕەنضی ٌ تٍركی
ٌ بریتانی ٌ ڕٌٌصی ٌ ئیامراتی ٌاژٌٌ كرا.
كۆمپانیای گەنەڵ ئێنێرجی تٍركی یەكەم كۆمپانیای جیيانیی نەٌت بٌٍ كە رٌٌی كردە كٍردصتان .ئەٌ كۆمپانیایە بەپێی
رێككەٌتنی صاڵی 1001ی لەگەڵ حكٌٍمەتی ىەرێمی كٍردصتان دەصتی كرد بە پەرەپێدانی كێڵگەی تەكتەق ٌ
بەرىەميێنانی نەٌت.
پاظ دامەزراندنی ٌەزارەتی صامانە رسٌعتییەكان لە  ،1005صاڵی  1006یاصای نەٌت ٌ گازی ىەرێمی كٍردصتان
پەصەندكرا ٌ رێكخراٌە فەرمییەكان بۆ گەعەی ئەٌ كەرتە دامەزرێرنان .پاعان بە دابەعكردنی ىەرێمی كٍردصتان بۆ
زیاتر لە  37بلۆك ٌ ىەعت ناٌچەی نەٌتیی جیا ٌ دەصتپێكردنی بەرىەميێنانی نەٌت لە كێڵگەی تاٌكێ ،ىەنگاٌەكان بۆ
راكێغانی كۆمپانیا بیانییەكان دەصتیپێكرد.

كەرتی نەوتی هەرێمی كوردستان لەماوەی سااڵنی  4002 -4002دا
 یەكەم گرێبەصتی نەٌت لەگەڵ كۆمپانیایەكی بیانی بۆ پەرەپێدانی كێڵگەی تاٌكێ ٌاژۆ كرا. پێنج كۆمپانیای بیانی( :گەنەڵ ئێنێرجی ،پێت ئۆیل ،پرایم نەچراڵ ریضۆرصطٌ ٌ DNO ،ێضتێرن زاگرۆش) ىاتنە كٍردصتان ٌگرێبەصتیان ٌاژۆكرد.
 ٌەزارەتی صامانە رسٌعتییەكان دامەزرێرنا. حەٌت گرێبەصت لەگەڵ كۆمپانیا بیانییەكان ٌاژۆ كران كە گرێبەصت لەگەڵ گەنەڵ ئێنێرجی بۆ پەرەپێدان بە كێڵگەی تاٌكێگرنگرتینیان بٌٍ.
  ،KNOCرێاڵیانط ،ىێریتاج ٌ A&T ،ئاصاكط ىاتنە كٍردصتان. یەكەم بیر لە پاظ  1002لە كێڵگەی تاٌكێ لە صاڵی  1004لێدرا. پڕۆژەی دۆزینەٌە ٌ درێلینگ لە ىەعت بیری دیكە دەصتیپێكرد. ىەرێمی كٍردصتان بۆ  37بلۆك ٌ ىەعت ناٌچەی نەٌتی دابەظ كرا.6

شەفافییەتی نەوتی كوردستان

لە چاوی دیلۆیتەوە

 نسیكەی نیٍەی ناٌچە ٌ بلۆكە نەٌتییەكان گرێبەصت ٌ رێككەٌتنیان لەصەر كرا. نیٍەی ئەٌ كێڵگانەی دۆزینەٌەی نەٌتیان تێدا دەكرێت لە پاظ  1002دۆزراٌنەتەٌە. نسیكەی  20كۆمپانیای جیيانی رٌٌیان لە كٍردصتان كرد.  25كۆمپانیای نٍێ ىاتنە كٍردصتان كە داناغاز ،ىانت ئۆیڵ ٌ گۆڵف كیضتۆن لە بەناٌبانگەكانیانن. بەرىەميێنان گەیغتە  40ىەزار بەرمیل لە رۆژێكدا. ىەناردەكردنی نەٌت بۆ دەرەٌە دەصتیپێكرد. حەٌت گرێبەصتی دیكەی پەرەپێدان ٌ بەرىەميێنان لە كێڵگە نەٌتیە صەرەكیەكانی كٍردصتان ٌاژۆكران. -خێرایی پڕۆژەكان بۆ دۆزینەٌەی نەٌت بە رێژەیەكی بەرچاٌ زیادیكرد.

كەرتی نەوتی هەرێمی كوردستان لەماوەی سااڵنی  4000بۆ 4002

دٌای صاڵی  1008كۆمپانیای ئێكضۆن مۆبیل ،تۆتاڵ ،عێڤرۆن ٌ گازپرۆم گرێبەصتیان بۆ یەك یان چەند كێڵگەیەك
ٌاژٌٌ كرد ٌ ئەٌەظ ناٌبانگی نەٌتی كٍردصتانی زیاتر بەرزكردەٌە .تاٌەكٌٍ  1023زیاتر لە  270بیری نەٌت لە كٍردصتان
لێدران كە  %44بۆ %50ی ئەٌ بیرانە لەڕٌٌی بەرىەميێنانەٌە صەركەٌتٌٍ بٌٍن.
لەٌ ماٌەیە چەند كێڵگەی نٍێ ٌەكٍ (صەركەاڵ ،بنەباٌێ ،صٍارە تیكە ،بەنەنا ،ئەترٌٌظ ،پێغخابٌٍر ،باكرمان ٌ
عیٍەعین) دۆزرانەٌە .بۆڕی گٍاصتنەٌەی نەٌتی ىەرێمی كٍردصتان بۆ بەندەری جەیيان تەٌاٌ بٍ ،بەرىەميێنان لە
چەندین كێڵگەی نٍێ دەصتیپێكرد ،لە  1023گەیغتە نسیكەی  140ىەزار بەرمیل ٌ بە كەڵكٍەرگرتن لە نەٌتی كەركٌٍك
ٌ بای حەصەن بۆ صەرەٌەی  540ىەزار بەرمیل لە رۆژێكدا لە صاڵی  1024بەرزبٌٍەٌە .تا ئەٌكات ٌ 20اڵت بٌٍن بە
كڕیاری نەٌتی كٍردصتان ٌ مەترصیی فرۆعنت لەصەر نەٌتی كٍردصتان نەما.

ئەو گۆڕانكاریانەی تا كۆتایی  4007روویدا
  25كۆمپانیای نٍێی جیيانی رٌٌیان كردە كٍردصتان كە ئێكضۆن مۆبیل ،عێڤرۆن ،تۆتاڵ ٌ ىێط لە بەناٌبانگرتینیان بٌٍن. تٍانای بەرىەميێنان لە كێڵگەكانی ناٌ ىەرێمی كٍردصتان بۆ زیاتر لە  300ىەزار بەرمیل بەرزبٌٍەٌە. ىەناردەكردن بۆ زیاتر لە  200ىەزار بەرمیل لە رۆژێكدا بەرزبٌٍەٌە.  25دۆزینەٌەی بەرچاٌ لە كێڵگەكانی كٍردصتان تۆمار كران ،یەدەگی  20كێڵگە بۆ بەرىەميێنان گٍنجاٌ ٌ ئابٌٍریانە بٌٍن. -بەرىەميێنان لە چٍار كێڵگەی صەرەكی صەرنجڕاكێػ بٌٍە ٌ دەگاتە زیاتر لە  200ىەزار بەرمیل لە رۆژێكدا.

بەرزبٌٍنەٌەی ئاصتی بەرىەميێنانی نەٌتی كٍردصتان لە صاڵی  ٌ 1024صەرەڕای دابەزینی لە  1025بۆ  486ىەزار بەرمیل
لە رۆژێكدا ٌ دٌای ریفراندۆم ٌ 25ی ئۆكتۆبەری 1026یػ بۆ  157ىەزار بەرمیل .لە ماٌەی صااڵنی  1020بۆ 1026
بەعێك لەٌ كۆمپانیایانەی ىاتبٌٍنە كٍردصتان كارەكانیان راگرت ٌ نەیانتٍانی ئامانجەكان بپێكن ،بەعێك بەىۆی
دابەزینی نرخی نەٌت ٌ خەرجیی پێٍیضت بۆ ٌەبەرىێنان لەٌ كێڵگانە كە ئەٌ پڕۆژانەی لە صەرفەی ئابٌٍری
دٌٌرخضتبٌٍەٌە ،بەعێك بەىۆی درەنگ دانەٌەی پغكی كۆمپانیاكان ٌ چەند كۆمپانیایەكیػ ٌەكٌٍ ئێكضۆن مۆبیل ٌ
عێڤرۆن بەىۆی ىەڕەعەی عەڕی داعػ چاالكییەكانیان راگرت.
ىەرێمی كٍردصتان بەپێی داتاكانی ٌەزارەتی صامانە رسٌعتییەكان ،خاٌەنی زیاتر لە  34میلیارد بەرمیل نەٌتی خاٌ ٌ
زیاتر لە صێ تریلیۆن مەتری صێجا گازی رسٌعتیە .بەپێی ئەٌ داتایە ،ىەرێمی كٍردصتان زیاتر لە %14ی یەدەكی
نەٌتی خاٌی عێراق ٌ زیاتر لە %50ی گازی رسٌعتیی ئەٌ ٌاڵتەی لەخۆگرتٌٍە .
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هەنگاوەكانی شەفافیەت لە كەرتی نەوت
كەرتی نەٌت لە ىەرێمی كٍردصتان چەند كۆناغی جیاٌازی تێپەڕیٍە ،بە تایبەتی لە  20صاڵی رابردٌٌ لەصاڵی 1007
بەدٌاٌە حکٍمەتی ىەرێمی رێژەی (دەرىێنان ،بەرىەميێنان ٌ ىەناردەی) نەٌت زۆر زیادیكردٌٌە ،بەكەد زیادبٌٍنەكە
پرۆصەی عەفافیەت كضە ٌ رەخنەی بەدٌای خۆێدا ىێنا ،كەرتی نەٌت بەصەرەتایەكی نارٌٌن ٌ عەفاف دەصتی پێكرد،
بەگٍێرەی دامەزراٌەی "ریضۆرش گۆڤەرنەنط ئیندێکط" لەصەرجەم ٌ ٨٥اڵت کە خاٌەنی ٪٥٨ی یەدەگی نەٌتی
جیيانن ٌ ٧٤اڵتییان بەرادەی جۆراٌجۆر کێغەی نەبٌٍنی رٌٌنیی ٌ نیٍەی ئەٌ ٌاڵتانەظ گرفتی الٌازیی دامەزراٌە
دیمٍکراتییەکانییان ىەیە .عارەزایانی بٍاری نەٌتٌ صیاصەت ،لەٌانەظ مایکل رۆز ٌ تیمۆتی میغیل نەٌت بەىۆکاری
صەرەکی نەبٌٍنی رٌٌنیی ٌ الٌازیی دامەزراٌەکان لە كەڵەم دەدەن .لە ئاصتی بە دامەزراٌەییكردن ٌ عەفافكردن ٌ
رێكخضتنەٌەی رۆڵ ٌ ئەركی ٌەزارەت ٌ فەرمانگە ٌ بەرێٍەبەرەكان ٌ رێچكەكانی برۆصەی بڕیاردان ٌ رێچكەی
گێڕانەٌەی داىاتەكانٌ .ەزارەتی صامانە رسٌعتیەكان ىەمیغە رٌبەڕٌی كۆمەڵێك بەربەصتی صیاصی ٌ دارایی ٌ
كارگێڕی بٍەتەٌە ٌ خۆعی لە چەكی كێغە نەپضاٌەكاندا بٍە لە دیٍی ناٌەٌە ٌ دەرەٌەی ىەرێمدا ،ىۆكاری ئەٌانە زۆرن:
 .2بارٌدۆخی نالەبار ٌ كەیراناٌی ناٌەٌە ٌ دەرەٌەی ىەرێمی كٍردصتان.
 .1الٌازیەتی صەرٌەریی یاصا ٌ صیضتەمی حٍكمڕانی عێراق ٌ ىەرێم.
 .2دینامیەتی ىێسە ملمالنێكەرەكانی ناٌچەكە.
 .3بەدامەزراٌەیی نەكردنی صامانە رسٌعتیەكان.
كێشە بنەڕەتیەكانی پەیكەر و ئاستی كاراییەكەی وەزارەت

پەیكەر ٌ كاری ٌەزارەتی صامانە رسٌعتیەكان لە كابینەی پێنجەمەٌە بە یاصای ژمارە ()12ی ٌەزارەت ٌ ژمارە ()11ی
نەٌت ٌ گازی ىەرێمی كٍردصتان لە صاڵی  1006رێكخرانەٌە .ئەٌ یاصایانە ئەركی بەرێٍەبردن ٌ پالندانان ٌ بەخغینی
مۆڵەت ٌ ٌاژٌٌكردنی گرێبەصتی حكٍمەت ٌ بەداٌاچٍنیان لە صێكتەرەكانی پەیٍەصت بە صامانە رسٌعتی ٌ نەٌت ٌ گاز
ٌ كانسا پۆاڵیی ٌ ناپۆاڵییەكانیان بە ٌەزارەت صپاردٌەٌ ،اتە ٌەزارەت صەرپەرعتی پرۆصەی دۆزینەٌە ٌ ىەڵكەندن ٌ
دەرىێنان ٌ پااڵٌتن ٌ گٍاصتنەٌە ٌ ناردنە بازاڕی نەٌت ٌ گاز ٌ كانساكان ٌ بەرىەمەكانیان دەكات.
یاصای ژمارەی ( )11زۆر بە ٌردەكارییەٌە پرۆصەكانی نەٌت دیاری دەكات كە لەالیەن كۆمپانیانكانی كەرتی گغتی ٌ
تایبەتی ناٌەكی یان بیانی جێبەجێ دەكرێن .رێچكەی نەٌت لە بیرەكانەٌە تا دەگاتە بەكارىێنان بە زنجیرە ىەنگاٌێكی
لێكبەصرتاٌ تێدەپەڕێ كە دەكرێ بەصەر چەند كۆناغێكی جیاكەرەٌە دابەعبكرێن :ىەڵكەندن ،ىەڵێنجان ،پااڵٌتن،
دابەعكردن ،گٍاصتنەٌە ٌ فرۆعنت .لە ىەرێمی كٍردصتان دا .زۆربەی ىەرە زۆری ئەٌ ىەنگاٌانە لەالیەن كۆمپانیای
كەرتی تایبەتەٌە ئەنجام دەدرێن ٌ ٌەزارەت تەنیا رۆڵی رێكخەری دەبینێٌ .اتە بەگغتی ٌەزارەت دەصت لە كاری
كۆمپانیاكان ٌەرنادات كە ئایا بیرەكان ىەڵدەكەنن ٌ نەٌت دەردێنن ٌ دەیپاڵێٍن.
لێرەدا دٌٌ پرصیار پێٍیضتە ٌەاڵمبدرێنەٌە:
 .2چی ٌادەکات نەٌت ببێتە ىۆی نەبٌٍنی رٌٌنیی ٌ الٌازیی دامەزراٌەکان؟
 .1کاریگەری ئەم حاڵەتە لەصەر ىەرێمی کٍردصتان چییە؟ لەم گۆعەیەدا تیغک دەخەینە صەر پرصیاری یەکەم.
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مەبەصت لە ناڕٌٌنیی بەنيێنی ىێغتنەٌەی داتا ،دۆکٍمێنتٌ زانیارییەکانە دەربارەی گرێبەصتە نەٌتییەکانٌ رێژەی
دەرىێنانٌ ىەناردەکردنٌ بڕٌ چۆنییەتی صەرفکردنی داىاتی نەٌت .مەبەصت لە الٌازیی دامەزراٌەکانیػ نەبٌٍنی یان
ناکارایی دامەزراٌەکانە دیمٍکراصییەکانە ،لەٌانەظ دامەزراٌەی چاٌدێری ٌەک ئەنجٍمەنی صێنات (پیران)ٌ كەزاییٌ
دادٌەری گغتیٌ پەرلەمان ٌە الٌازیی دامەزراٌە داراییەکانە.
دەکرێت لەچەند خاڵێکدا ٌەاڵمی ئەٌ پرصیارە بدرێتەٌە کە چۆن نەٌت رێگا بۆ ناکارایی دامەزراٌە دیمٍکراتییەکانٌ
ناڕٌٌنیی خۆعدەکات .یەکەم ،نٍخبەی حٍکمڕان لە ٌاڵتە نەٌتییەکان مەیلی بەالٌاز ىێغتنەٌەی دامەزراٌەکانی
ىەیە .چەندە دامەزراٌەکان الٌازتر بن ىێندە بٍاری عاردنەٌەی زانییارییەکانی پەیٍەصت بەداىاتی نەٌت لەالیەن
رژێمەکانەٌە ٌىێغتنەٌەی داىاتەکە لەژێر کۆنرتۆڵی نٍخبەیەکدا دەرەخضێت ،بۆیە لەىەر ٌاڵتێک نٍخبەی حاکم بۆی
لٍابێت ىەٌڵیداٌە دامەزراٌە دیمٍکراتییەکان بەناکارایی ٌ الٌازیی مبێننەٌە .بەٌاتایەکی تر ،بە الٌازیی ىێغتنەٌەی
دامەزراٌەکان زۆرجار بەعێکە لە کارنامەی بنەماڵەیەک یان نٍخبەیەکی حٍکمڕانٌ ئامانجی پغت ئەٌ پرۆصەیەظ
رەخضاندنی بٍارە بۆ گەندەڵیٌ خراپ بەکارىێنانی داىاتی نەٌت.
چٍارەم ،لەگەڵ ئەٌەی لەزۆرێک لە ٌاڵتاندا نەٌت صەرچاٌەی صەرەکی بٍدجەیە ،پرۆصەی دەرىێنانٌ ىەناردەکردنی
نەٌت پێٍیضتی بە بەعدارییەکی فراٌانی خەڵک نییە ٌ تەنيا گرٌپێکی بچکۆلەی ئەندازیار ٌ تەکنیککاری پێٍیضتە.
ئەم حاڵەتە ىاٌکێغەیەکی ناىاٌصەنگ درٌصتدەکات چٍنکە بەعداری کەمی خەڵک لە بەرىەميێناندا رۆڵی
دامەزراٌەکان بۆ ئیدارەکردنی داىاتی نەٌت کەمرتدەکاتەٌە .ئەمەظ دەبێتە ىۆی کەمبٍنەٌەی رۆڵی خەڵکٌ کەمی
ئاگادارییان لە پرۆصەی بەرىەميێنانی نەٌتٌ ئیدارەکردنی داىاتەکەیٌ صەرەنجام بٍار رەخضاندن بۆ نەبٌٍنی رٌٌنیی ٌ
عاردنەٌەی زانییارییەکان.
بە کٍرتیی ،الٌازیی دامەزراٌەکان ٌ نەبٌٍنی رٌٌنیی دٌٌ دیاردەن بەردەٌام لەگەڵ پرۆصەی دەرىێنانی نەٌتدا ئامادەن
ٌ نەٌت ٌ ناعەفافییەت ٌ ناکارایی دامەزراٌەکان صێ حاڵەتی تێکيەڵکێغنٌ لەیەکرتی جیاناکرێنەٌە .زۆربەی ئەٌ
ٌاڵتە نەٌتییانەی زۆرترین گەندەڵی تێدایە ناکاراترین دامەزراٌەی دیمٍکراتییان ىەیە .رێگاچارەیەک بۆ دەربازبٌٍن
لەٌ ىاٌکێغەیە کارکردنە لەصەر بەىێسکردنی دامەزراٌەکانٌ دامەزراندنی صندٌكی داىاتی نەٌتە لەژێرچاٌدێری
پەرلەمانٌ دادٌەری گغتیدا .پێٍیضتە دۆصیەی دارعتنی صیاصەتی نەٌتیػ.
لە دەصاڵی رابردٌٌ پردی متامنە لە نێٍان ٌەزارەتی صامانە رسٌعتییەكان ٌ ىاٌاڵتیان پتەٌ نەبٍە ،زۆری ئەٌ كێغەیە
دەگەڕێتەٌە بۆ ناڕٌنی لە مٍڵكیەت ٌ گٍاصتنەٌە ٌ فرۆعتنی نەٌت ٌ رێچكەكانی ىەناردەكردن ٌ گێڕانەٌەی داىاتەكان،
حكٍمەتی ىەرێمی كٍردصتان ٌ ٌەزارەتی صامانە رسٌعتییەكان بۆ گێرانەٌەی متامنە گرێبەصتی لەگەڵ دٌٌ كۆمپانیاَ
ٌردبینیكردىن داىات ٌ خًرجیى نًٌت ٌ گاز ئەنجامدرا.
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پرۆسەی چاكسازی و هێنانی كۆمپانیاكانی وردبینی
گرێبًصتی حكٍمەتی ىەرێمی كٍردصتان لەگەڵ كۆمپانیاَ ٌردبینیكردىن داىات ٌ خًرجیى نًٌت ٌ گاز ،دٌابەدٌای
درٌصتبٌٍنی كەیرانی دارایی لە ىەرێمی كٍردصتان ،حكٍمەتی ىەرێمی كٍردصتان لە كۆتاییەكانی صاڵی  1024چەند
ىەنگاٌێكی لە ژێر ناٌنیغانی پرۆصەی چاكضازی ىاٌێغت ،دەصتربدن بۆ صیضتەمی بایۆمەتری مٍچەخۆران ،زیادكردنی
با ج ٌ رٌصٍمات ،پێداچٍنەٌە بەىەیكەلیەتی دامەزراٌەكان .لەٌ چٍارچێٍەیەدا حكٍمەت گرێبەصتی لەگەڵ ىەریەكە لە
(كۆمپانیاَ دیلۆیت ٌ كۆمپانیای ئەرنضت ئەند یۆنگ) بەصت .بەمەبەصتی ٌٌردبینی ،بًپێى گرێبًصتًكً ،ئًم
ٌردبینییًَ كً لًالیًن كۆمپانیاَ ٌردبینیى دیلۆیت’وٌه ئًنجام دهدرێت ،صًرجًم پرۆصًكاىن نًٌت ٌ گاز لً ىًرێمى
كٍردصتان دهگرێتًٌه ،ىًر لً بًرىًمێنان ٌ ىًناردهكردن ٌ فرۆعتنى نًٌتًٌه ،چ لً ڕێگًَ بۆریى نًٌىت كٍردصتانًٌه
بێت ،یان لً بازاڕَ ناٌخۆ ،یان بۆ بًكارىێناىن ناٌخۆ ،تا پااڵٌگًكان ٌ بًرىًمً نًٌىت ٌ گازییًكان ٌ صًرجًم ئًٌ بڕو
پارانًَ لً كۆمپانیاكاىن نًٌت لًبًر ڕۆعناییى یاصاَ نًٌت ٌ گازَ ىًرێمى كٍردصتان ٌ عایضتً داراییًكاىن
كۆمپانیاكاىن نًٌت لً ىًرێمى كٍردصتان ٌهرگیراٌن.

كۆمپانیاى دیلۆیت

لە رێكەٌتی  1025/20/4لً صًرۆكایًتیى ئًنجٍمًىن ٌهزیراىن ىًرێمى كٍردصتان ،گرێبًصتى پڕۆژوَ ٌربینیى

صًربًخۆَ داىات ٌ خًرجییًكاىن نًٌت ٌ گاز لً ىًرێمى كٍردصتان ،لً نێٍان حكٌٍمًىت ىًرێمى كٍردصتان ٌ
كۆمپانیاَ ٌردبینیى جیيانیى (دیلۆیت)ـًٌه ئیمسا كرا ،بەپێی راگەیەندراٌی ئەنجٍمەنی ٌەزیران ،دٌاَ
ئًٌهَ كۆمپانیاكً لً پرۆصًیًىك كارگێڕَ ٌ یاصایى ٌ عًفاىف تًندریندا ،بًپێى بنًما كارپێكراٌه نێٍدهٌڵًتییًكان ٌ
لًژێر ڕۆعناییى ڕێنامییًكاىن گرێبًصتى گغتیى صاڵى  َ1025ىًرێمى كٍردصتان ،ىًڵبژێردرا .گرێبًصتًكً لً
ڕێٍڕوصمێكدا لًالیًن ىًریًكً لً (نێچیرڤان بارزاىن) صًرۆك ٌهزیراىن ىًرێمى كٍردصتان ٌ (نێڵ ىارگرێڤط) ٌ
(ڕۆبًرت ىانلۆن) نٍێنًراىن كۆمپانیاَ دیلۆیتًٌه ئیمسا كرا .بًپێى گرێبًصتًكً ،ئًم ٌردبینییًَ كً لًالیًن كۆمپانیاَ
ٌردبینیى دیلۆیتًٌه ئًنجام دهدرێت ،صًرجًم پرۆصًكاىن نًٌت ٌ گاز لً ىًرێمى كٍردصتان دهگرێتًٌه ،ىًر لً
)بًرىًمێنان ٌ ىًناردهكردن ٌ فرۆعتنى( نًٌتًٌه ،چ لً ڕێگًَ بۆریى نًٌىت كٍردصتانًٌه بێت ،یان لً بازاڕَ ناٌخۆ،
یان بۆ بًكارىێناىن ناٌخۆ ،تا پااڵٌگًكان ٌ بًرىًمً نًٌىت ٌ گازییًكان ٌ صًرجًم ئًٌ بڕو پارانًَ لً كۆمپانیاكاىن
نًٌت لًبًر ڕۆعناییى یاصاَ نًٌت ٌ گازَ ىًرێمى كٍردصتان ٌ عایضتً داراییًكاىن كۆمپانیاكاىن نًٌت لً ىًرێمى
كٍردصتان ٌهرگیراٌن.
لەٌ بارەیەٌە نێچیرڤان بارزاىن صًرۆك ٌهزیراىن ىًرێمى كٍردصتان دٌٌپاىت كردهٌه ،كً ئیمساكردىن ئًم گرێبًصتً ٌ
ئًركداربٌٍىن كۆمپانیایًىك ناٌدارَ صًربًخۆَ جیيانیى بٍارَ ٌربینینى لً ىًرێمى كٍردصتان كً یًكێك لً چٍار
كۆمپانیا ناٌدارهكاىن جیيانً ٌ لًصًر ئاصتى نێٍدهٌڵًىت خاٌهن پێگً ٌ نێٍبانگ ٌ پضپۆڕیى خۆیًىت ،ىًنگاٌێىك زۆر
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جددَ ٌ گرنگى حكٌٍمًىت ىًرێمى كٍردصتانً بۆ دابینكردىن زیاترَ ڕٌٌىن ٌ عًفافیًت لً پرىس نًٌت ٌ گاز ٌ
داىات ٌ خًرجییًكانیدا ٌ نیغانًَ جددییًت ٌ پابًندیى حكٌٍمًىت ىًرێمى كٍردصتانً بً چاكضازَ ٌ عًفافیًتًٌه،
ىًرٌهىا مایًَ دهصتخۆىش ٌ پێسانینى الیًنً نێٍدهٌڵًتییًكاىن بٍارَ چاكضازَ ٌ عًفافیًتً .دهصتبًكاربٌٍىن
كۆمپانیاَ صًربًخۆَ دیلۆیت بۆ ٌردبینى لً ىًرێمى كٍردصتان ،دهبێتً ىۆَ دابینكرىن زیاترَ عًفافیًت ٌ
ٌردبینییًىك زیاترَ ڕٌٌن ٌ عًفاف ٌ بێالیًن ٌ زانضتیانً بۆ داىات ٌ خًرجییًكاىن نًٌت ٌ گاز ىًرلً صًرهتاَ
دهصپێكردىن پرۆصًَ دهرىێناىن نًٌتًٌه ،تا دهگاتً ئێضتا ٌ بۆ لًمًٌدٌاظ .ىًرٌهىا ىیٍاَ خٍاصت كً ئًم پرۆصًیً
متامنًَ خًڵك ٌ الیًنً پًیٍهندارهكان بً پرىس داىاتًكاىن نًٌت ٌ گازهٌه باعرت بكات ٌ ڕایگًیاند :حكٌٍمًىت
ىًرێمى كٍردصتان ڕاپۆرتًكاىن ٌردبینیى ئًم كۆمپانیا نێٍدهٌڵًتییً ،بًپێى صتاندارىت پًیڕوٌكراٌ لًم بٍارهدا بۆ الیًنً
پًیٍهندارهكان ٌ ىاٌٌاڵتیان دهخاتً ڕٌٌ ،بێگٍمان ڕێكارَ پێٍیضتیػ لًصًر ڕاصپاردهكاىن ئًٌ ڕاپۆرتانً دهگیرێتً بًر.

كۆمپانیای ئەرنست ئەند یۆنگ

لە رێكەٌتی  1025-22-20بە ئامادەبٌٍنی ژمارەیەك لە بەرپرصانی حكٌٍمەتی ىەرێمی كٍردصتان ٌ كنضٍڵی گغتیی
بەریتانیا لە ىەٌلێر ،لە ڕێٍڕەصمێكدا نێچیرڤان بارزانی صەرۆك ٌەزیرانی ىەرێمی كٍردصتان گرێبەصتێكی لەگەڵ
كۆمپانیای (ئەرنضت ئەند یۆنگ)ی بەریتانی بۆ ٌردبینی لە بٍاری نەٌت ٌ گازدا ٌاژۆ كرد كە كۆمپانیاییەكی
خسمەتگٍزاریی پرۆفیغناڵی فرە ناصنامەیە .لەٌ ڕێٍڕوصمە صەرۆك ٌەزیرانی ىەرێمی كٍردصتان رایگەیاندٌ ،اژۆكردنی
گرێبەصتەكەی بە ىەنگاٌێكی دیكەی حكٌٍمەتی ىەرێمی كٍردصتان لً بٍاری پًیڕەٌکردنی زیاتری عًفافییًت لً
داىات ٌ خًرجیی کًرتی نًٌت ٌ گازدا ٌەصف كرد .ئاماژوی بًٌەظ دا كە ئەٌ گرێبەصتە عًفافیًت ٌ ٌردبینیی
صًربًخۆ لً کًرتی نًٌت ٌ گاز پتًٌتر دهکات ،ىەرٌەىا دٌٌپاتی كردەٌە كە عًفافییًت لًٌ کًرتً ،لً کارە
ىەرە لًپێغینًکانی حکٌٍمًتی ىەرێمی كٍردصتان دەبێت .

كۆمپانیای دیلۆیت :كۆمپانیایەكی ئەمەریكییە ،بارەگای صەرەكی كۆمپانیاكە لە عاری نیٍیۆركە .كاری كۆمپانیاكە

ٌردبینی دارایی ٌ راٌێژكارییە ( providing audit, tax, legal, financial advisory, enterprise risk, and consulting

 ،)servicesلە ماٌەی رابردٌدا كارەكانی خۆی لە رۆژىەاڵتی ناٌەڕاصت چڕكردٌەتەٌە .بەپێی ئامارە نافەرمییەكان داىاتی
صااڵنەی كۆمپانیاكە ( )17ملیار دۆالرە ،رۆژی پێنجی ئۆكتۆبەری ( )1025حكٍمەتی ىەرێم گرێبەصتی لەگەڵ ئەم
كۆمپانیایە ئیمساكرد.
کۆمپانیایی دیلۆیت ،لەصاڵی  2734لە لەندەن دامەزراٌەٌ ئێضتا بارەگای صەرەکی لەعاری نیۆرکی ئەمریکایە.
کۆمپانیایی دیلۆت بۆ کاری ٌردبینی ٌ پێغکەعکردنی ڕاٌێژ بۆ حکٍمەت ٌ کۆمپانیاکان لە بٍاری دارایی ٌ ژمێریاریدا کە
بۆ ماٌەی  240صاڵە کار دەکات ٌ ئەزمٌٍنێکی زۆری ھەیە لەم بٍارەدا ٌ خاٌەن متامنەیەکی زۆر باعە لەصەر ئاصتی
نێٍدەٌڵەتی ٌ بەپێی صتاندارد ٌ پێٍەرە جیھانییەکان کاردەکات ٌ لەصەر ئاصتی دٌٌنیا لە باعرتین صێ کۆمپانیایی بٍاری
ٌردبینیە لەگەڵ پرایط ٌەتر ھاٌش ٌ ئەرنضت ئاند یٍنج.

00

شەفافییەتی نەوتی كوردستان

لە چاوی دیلۆیتەوە

لەٌبارەیەٌە د .دالٌەر عەالئەدین لە كتێبی دەٌڵەتضازی دەڵێ ،لەٌ صااڵنەی دٌاییدا ،دٌٌ كۆمپانیای بەدٌاداچٍن
(ئۆدیت) لە ىەرێمی كٍردصتان دەصت بەكاربٍنە .یەكێكیان (دیلۆیت) ٌ ئەٌ دیكە (ئێرنێضت ٌ یەنگ) كە بە ئامارەٌە
رێچكەكانی دەرىێنان ٌ پااڵٌتن ٌ گٍاصتنەٌە فرۆعنت ٌ گێڕانەٌەی پارەكە دیاری دەكەن ٌ باڵٌیغی دەكەنەٌە .ئەٌ
كۆمپانیایانە بە ئاصتێكی بەرزی تەكنۆلۆژیا كارەكانیان بەجێگەیاندٌە ٌ بٍنەتە یەكێك لە ىەنگاٌەكانی بەدٌاداچٍن ٌ
عەفافكردن لە ىەرێمدا .ىاندەریغە بۆ بەدامەزراٌەییكردنی صیضتەمەكە ،بەتایبەتی كە جەختیان لە گٍاصتنەٌەی
داىاتەكان كردٌە بۆ صەر ٌەزارەتی دارایی ،بەاڵم گرنگە كە بساندرێت ئەٌ كۆمپانیانە بەعێك نین لە ریفۆرم ٌ
بەدامەزراٌەییكردن ٌ بنبڕكردنی گەندەڵی .بەعێك نین لە بەدامەزراٌەی چاٌدێری دارایی تاٌەكر بتٍانن لێپرصینەٌە
لەگەڵ بەرىەميێن ٌ ىەناردەكەرانی پێغێلكار بكەن بەڵكٍ ئەٌ پرۆصانە پێٍیضتیان بە ىەڵمەتی دیكەی تەٌاٌكەر
ىەیە .لەٌ میانەدا پێٍیضتە بەرێٍەبەرایەتیەكانی پغكنینی ناٌ ٌەزارەت ٌ دیٍانی چاٌدێری دارایی ٌ داٌاكاری گغتی
رۆڵی كارا لە پرۆصەی ئۆدیت ٌ چاٌدێری ٌ بەدٌاداچٍن ببین.
بەپێی راپۆرتی ٌەزارەتی صامانە رسٌعتیەكان كە لە نۆڤمبەری  1023باڵٌكراٌەتەٌە لە صاڵی ( 1002تا  )1023بڕی
دەرىێرناٌ لە بیرە نەٌتەكانی ىەرێمی كٍردصتان ( )263,912,021بەرمیل بٍە
بڕی ( )123,924,100بەرمیل لە ناٌخۆی ىەرێمی كٍردصتاندا فرۆرشاٌە.
بڕی ( )139,988,821بەرمیل ىەناردەی دەرەٌەی ىەرێمی كٍردصتان كراٌە.
بەرێگاكانی:
 .2ىەناردەكردن لە رێگەی تەنكەرەٌە ( )24,360,114بەرمیل بٍە.
 .1ىەناردەكردن لە رێگەی بۆڕی ( )44,494,762بەرمیل بٍە.
 .2ىەناردەكردن لە رێگەی كۆمپانای صۆمۆ ( )71,133,945بەرمیل بٍە.
داىاتەكەی ()22,541,583,592
داتاٌ زانیاری ٌەزارەتی صامانە رسٌعتییەكان صەبارەت بەرىەميێنانی نەٌتی خاٌ ٌ غازی رسٌعتی ٌ پااڵٌتن ٌ فرۆظ
(ناٌخۆ ٌ ىەناردەكراٌ) لە ىەرێمی كٍردصتان لە صاڵی  1002تاٌكٍ كۆتایی ئابی 1023
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بەپێی راپۆرتی صااڵنەی ٌەزارەتی صامانە رسٌعتیەكان صاڵی  )210,709,588( 1024ملیۆن بەرمیل نەٌتی بەرىەم ىێناٌە
 .2ناٌەخۆ ( )31,404,648ملیۆن بەرمیل نەٌتی خاٌ فرۆرشاٌە.
 .1ىەناردە ( )4,539,088ملیۆن بەرمیل نەٌتی خاٌ بەتەنكەر فرۆرشاٌە.
 .2بۆ پااڵٌگەكان (تاٌكی ،كەڵەك ٌ بازیان) ( )36,665,073ملیۆن بەرمیل نەٌت نێردراٌە.
 .3نەٌتی رەظ ( )fuel oilزیاتر لە ( )16,410,313لە ىەرصێ پااڵٌگە بەرىەم دەىێرنێت.
 .4لەرێگەی بۆڕی ( )138,661,190ملیۆن بەرمیل ىەناردەی بەندەری جەیيان كراٌە ،جگە لە پارێسگاری كەركٍك.
ٌەزارەتی صامانە رسٌعتییەكان لە ترشینی دٌٌەمی ٌ 1025ە ىیچ ژمارەیەكی بەرىەميێنان ٌ ىەناردەكردنی نەٌتی
كٍردصتانی باڵٌنەكردٌٌەتەٌە .لە راپۆرتەكەی  1025دا ئاصتی بەرىەميێنان  486ىەزار ٌ  476بەرمیل لە رۆژێكدا بٌٍە،
جیا لەمە كۆمپانیای نیغتامنیی نەٌتیػ رۆژانە  53ىەزار ٌ  201بەرمیلی لە كەركٌٍك بەرىەميێنابٍ ،لە بەعی دٌٌەم
عیكاری گرێبەصتەكان ٌ راپۆرتەكانی كۆمپانیای دیلۆیت دەكەین.
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ھەناردە و

داھـات

بەپێی گرێبەستی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی نەوتی حکومەتی ھەرێمی كوردستان
بەشیوەیەکی گشتی جۆری گرێبەصتە نەوتییەکان دابەشدەبن بۆ دوو جۆری صەرەکی :یەکەمین گرێبەصتی تەکنیکی
خسمەتگوزارییە ( )Technical Service Contract - TSAو ئەویرتیشیان گرێبەصتی ھاوبەشی بەرھەمھێنانییە
( ،)Production-Sharing Agreement - PSAئەم دوو جۆرەشییان بەھۆی ئەوەی لە صیاصەتی نەوتی حکومەتی
ناوەندی و ھەرێمی بوونی ھەیە بۆیە ئاماژە تەنھا بەم دووشێوازە لەگرێبەصت کراوە.
جۆری گرێبەصتەکانی حکومەتی فیدراڵی عیراق لە جۆری گرێبەصتی تەکنیکی خسمەتگوزارییە ( ،)TSAواتا کۆمپانیای
گرێبەصت لەگەڵ کراو بۆ ماوەیەکی دیاریکراو لەبەرامبەر بەرھەمھێنانی ھەر بەرمیلێک نەوتی خاو بڕێک پارە بەپێی
ووردەکارییەکانی گرێبەصتەکە وەردەگرێت بەبێ ئەوەی خاوەنی ھیچ پشکێک یان بەشێکی دیکە بێت .ئەم جۆرە
گرێبەصتە لەدوو رووەو بۆ عیراق ئاصانرتو گونجاوترە :یەکەمییان لەبەرئەوەی مێژووی دەرھێنان و مامەڵەکردنی نەوتی
حکومەتی ناوەندی زۆر کۆنرتە لە ھەرێم و دووەمیشیان کێڵگە نەوتییەکانی عیراق ھەم ریضکی (مجازفە) زۆر کەمرتە و
ھەمیش دەوڵەت خاوەنی ژێرخانی دەزگاکانی نەوتییە.
گرێبەصتەکانی حکومەتی ھەرێم لەجۆری گرێبەصتی ھاوبەشی بەرھەمھێنانییە ( ،)PSAئەم جۆرەشییان نەک بۆ ھەرێم
تارادەیەک بۆ جیھانیش زۆر پیر نییەو دەگەڕێتەوە بۆ ناوەراصتی صەدەی بیضتەم کە یەکەم جار لەئیندۆنۆزیا بەکارھات.
ئەم جۆرە گرێبەصتە لەگەڵ بارودۆخی ھەرێم و صیاصەتی نەوتی ھەرێم بەچەند خاڵێک بەصرتاوەتەوە :یەکەمییان
لەرێگەی ئەو گرێبەصتەوە کۆمپانیاکان خۆیان گەران بۆ دۆزینەوەی نەوت دەکەن ،دووەمیشیان کۆمپانیاکان تێچووی
دەرھێنان و ئامێرەکان لەئەصتۆ ئەگرن تا بەرھەمھێنان و دواتریش شیرینییەکانیش ھۆکاری باشن .خاڵی دیکەش ھەن
بەاڵم ئەوەندەی باصکرا بۆ تێگەیشنت بوو لەچۆنییەتی ھەڵبژاردنی گرێبەصتەکان و ئەم جۆرە گرێبەصتەش پێویضتی
بەروونکردنەوەی زێدەتر ھەیە.
گرێبەصتی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی ( )PSAچۆن لەدایکبوو؟ چیرۆکەکە بەمشێوەیەیە :حکومەتی ئیندۆنۆزیا بەقەیرانی
دارایی و قەرزەوە پەرێشان بوو ،یەکێک لەرێگە چارەکان بۆ کەڵەکە نەبوونی وەرگرتنی قەرزی زیاتر بۆ بنیاتنانی ژیرخانی
نەوتی و خەرجییەکانی پرۆصەی گەران و دۆزینەوە ،حکومەتی واڵتەکە ئەو شێوازی

گرێبەصتی ھاوبەشی

بەرھەمھێنانی ( )PSAپێشکەشی کۆمپانیاکان کردو لەصەرەتا پێشوازی لێنەکراو کۆمپانیا زەبەالحەکان ئامادەنەبوون
ئەنجامی بدەن بەاڵم بەھاتنەپێشەوەی کۆمپانیایەکی مامناوەند ھاوکێشەکان گۆڕان و بووە صەرەتاییەکی نوێ
لەصیاصەتی نەوتی و گرێبەصتی نەوتیدا و لەو کاتەوە ئەم جۆرە گرێبەصتە جێگای خۆی لەجیھانی نەوت کردەوە.

61

شەفافییەتی نەوتی كوردستان

لە چاوی دیلۆیتەوە

ووردەکارییەکانی گرێبەستی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی ()PSA
بۆ تێگەیشنت لەپوختەی داھاتی نەوتی دەبێت صەرەتا ووردەکارییەکانی گرێبەصتی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی ( )PSAشی
بکرێنەوە بۆ ئەوەی بگەینە دەرئەنجامی راصت لەبارەی شیکاری ژمارەی بەدەصتھاتوو لەفرۆشی بەرھەمی نەوتی خاودا.
بەمنوونەیەکی دروصتکراو دەصت پێدەکەین(ئەم منوونەیە گریامنەییەو تەنھا بۆ روونکردنەوەیە و لەراصتیدا بوونی نییە)،
بۆ منوونە پارێسگای ھەڵەبجە بە صەدان دۆنم زەوی ھەیە کە باغی ھەناری لەصەر دروصتکراون و کۆمپانیای گەاڵی
جیھانی خواردنەوە رسوشتییەکان دەیەوێت بەرھەمی ھەناری ھەڵەبجە بەبازار بکات و بیکاتە شەربەت و لەبازارەکان
بیفرۆشێت .نە پارێسگای ھەڵەبجەو نەکۆمپانیا ناوخۆییەکان ئەو تواناییەیان نییە بۆ بەرھەمھێنان و بەبازارکردن و بۆیە
لەگەڵ کۆمپانیای گەاڵ رێکدەکەوێت بەپێی چەند مەرجێک کە وەبەرھێنان لەباغی ھەنارەکان بکات.
پارێسگای ھەڵەبجە پێشنیاری ئەوە دەکات کە رێگەی بەکۆمپانیای گەاڵ دەدات کە وەبەرھێنان دەصت پێبکات لەباغی
ھەنارەکان بەو مەرجەی پارێسگاکە بۆی ھەبێت لەرێگەی الیەنی صێیەمەوە شەربەتی ھەنار بفرۆشێت و دەبێت
کۆمپانیای گەاڵ خەرجی دروصتکردنی ژێرخانی پرۆژەکە وەک دەزگاکانی صاردکەرەوە و گەیاندنی بۆری ئاو و ئامێرەکانی
لێکردنەوەو دروصتکردن بنیاتبنێت و ھەر کاتێک شەربەتەکە بەبازار کرا ئەوا لەداھاتی دەصتکەوتوو تێچووەکان بۆ
کۆمپانیاکە دەگێردرێنەوە ،ھەروەک کۆمپانیاکە بەرپرصیار دەبێت کەوتن و بێبەرھەمی و ووشکبووونی دارەکان .ھەروەھا
کۆمپانیای گەاڵ بڕێک پارە وەکو شیرینی ودیاری گرێبەصتەکان پێشکەشی پارێسگاکە دەکات بۆ دروصتکردنی رێگەوبان
و نەخۆشخانەو خسمەتگوزارییەکان.
ھەر بەپێی گرێبەصتەکە وا رێکدەکەون کە پارێسگای ھەڵەبجە  %٠١وەک باج دەبات لەکۆی پارەی دەصتخراوو
کۆمپانیاکەش  %٠١بۆ خەرجییەکانی پرۆصەی بەرھەمھێنان دەبات و لەھەمانکاتیشدا  %٠١پارەی وەدەصتھاتوو
تەرخان دەکرێت بۆ دانەوەی پارەی ژێرخان.
بۆ منوونە ئەگەر  ٠١١ھەزار دیناری عیراقی دەصکەوت لەیەکەم پرۆصەی فرۆشنت-دا ئەوا  ٠١ھەزار دیناری دەروات بۆ
باجی پارێسگاکەو  ٠١ھەزار دینار دەمێنێتەوەو لەو برەش  ٠١ھەزار دیناری دەروات بۆ خەرجییەکانی دروصتکردنی
ژێرخانی پرۆژەکەو دەمێنێتەوە  ٠١ھەزار دینار .لەو برەش  ٠١ھەزار دینار دەدرێتە خەرجییەکانی پرۆصەی بەرھەمھێنان
و ئەوەی پوخت دەمێنێتەوە  ٠١ھەزار دینار دەبێت .لەو برەش ئەگەر  %٠١بۆ خاوەنی زەوییەکان کە پارێسگاکەیە
لێدەرکەین ئەوا  ٠٠ھەزار دەمێنێتەوەو لەو برە بەپێی گرێبەصتەکە لەنێوان کۆمپانیاو پارێسگاکە دیضان دابەش
دەکرێتەوە.
بەپێی ئەو منوونە دروصتکراوەی صەرەوە پارەی دروصتکردنی ژێرخانی پرۆژەکەو خەرجییەکانی پرۆصەی بەرھەمھێنان
 %٠١دەبات و ئەوەی دەمێنێتەوە  %٠١کە ئەو برەش بەپێی جۆری گرێبەصتەکە لەنێوان ھەردوو الیەنی حکومەت و
کۆمپانیاکە دابەش دەکرێتەوە ،کە لەواقیعدا و بەپێی جۆری کۆمپانیاکان و جۆری کێڵگەکان جیاوازی ھەیە بەاڵم
ئەوەی کە نەگۆرە ئەوەیە کە دوای خەرجییەکان ھاوبەشی کۆمپانیاکان و گرێبەصتەکە دابەشدەکرێت.
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شیرینی گرێبەستەکان

بەپێی گرێبەصتی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی ( ،)PSAکۆمپانیا نەوتییەکان برێکی گەورە لەپارە بە دۆالری ئەمریکی
بەشێوەی کاش و بەشێوەی جێبەجێکردنی پرۆژە پێشکەشی حکومەتی ھەرێم کراوە کە مەزندە دەکرێت لەصەرووی ٠
ملیار دۆالرەو بێت (بەھۆی لێڵی شەفافییەت و دیاری نەبوونی صەرچاوەی زانیارییەکان نەتوانراوە ژمارەی دروصت
دەصت بخرێت) ،کە ئەم یەکێکە لەکێشەکانی صیاصەتی نەوتی ھەرێم و خەڵک دەیەوێت بسانێت کە ئایا تا چەند ئەو
برە پارە لەژێرخانی ئابووری وەک رێگاوبان و بنیاتنانی خوێندنگاو نەخۆشخانەو یاریگاو پارک خەرج کراوە؟ بەتایبەتی بۆ
ئەو ناوچانەی کە نەوتی لێدەردەھێرنێت ،چونکە ئەو ناوچانە دەبنە قوربانی یەکەمی تێکچوونی ژینگەکەیان؟ بۆیە
گرنگە راپۆرتێکی پر بەووردەکاریی و ژمارەوە لەبارەی چۆنیەتی وەرگرتنی پارەکەو برەکەی و چۆنیەتی خەرجکردن و
بینینی دەرئەنجامەکانی لەصەر ئەرزی واقیعدا روون بکرێتەوە.
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شیکردنەوەی راپۆرتەکانی دیلۆیت لەسەر داھاتی نەوتی ھەرێمی كوردستان

بەپێی گرێبەستی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی ()PSA
راپۆرتی یەکەمی دیلۆیت
بەرھەمھێنان ،ھەناردە کردن ،بەکارھێنانی ناوخۆیی لەگەڵ داھاتەکان
لە  ٧١٠٢/١٠/١٠بۆ ٧١٠٢/١٠/٠١
یەکەم :ھەناردەی نەوت و بەکارھێنانی ناوخۆیی

 .١ھەناردەی نەوت لەرێگەی بۆری

59..21..99

لەرێگەی بۆرییەوە

داھاتی دەسکەوتوو

$ 5.521.592.959

تێکرای نرخی ھەر بەرمیلێک

()1

$ 12

 .٢ھەناردەی تانکەر

91.159..59

لەرێگەی تانکەرەوە

داھاتی دەسکەوتوو

$ 29..1.5.111

( )1لەو كاتەدا وڵتا ی خاوەن سیادە ەوتییان لەسەروو  05دۆالری ئەمریکی فرۆشتووە.
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$ 19.191

تێکرای نرخی ھەر بەرمیلێک

 .٣بەکارھێنانی ناوخۆیی و وەبەرھێنەران

نەوتی ھەناردەکراو

95.199..11

بۆ پااڵوگەکان

بۆ وەبەرھێنەرەکانی نەوت

92.129.519

بۆ بازار و گۆرینەوە

99.9......

دووەم :داھات و شیکردنەوەکانی
 .١سەرجەم داھاتی بەدەستھاتوو

سەرجەمی نەوتی بەرھەمھاتوو

229..91.1.1

کۆی داھاتی بەدەستھاتوو لەفرۆشنت

$ 91.915.151.55.
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$ 12.15.

تێکرای نرخی نەوت بۆ ھەر بەرمیلێک

 .٢پوختەی داھاتی گەیشتوو بۆ حکومەتی ھەرێم

$ 91.915.151.55.

کۆی داھاتی بەدەستھاتوو لەفرۆشنت

پوختەی داھاتی دەسکەوتوو دوای لێربینەکان

$ 91.9.1.291.911

تێبینی :لەو جیاوازییەی صەرەوەی داھاتی فرۆرشاو لەگەڵ داھاتی بەدەصتھاتوو ئەوە روون دەبێتەوە کە نسیکەی نیوەی
داھات بۆ خەرجییەکان و پشک وھاوبەشی کۆمپانیاکان رۆشتووە.
گریامنەی دەصکەوتی داھاتی نەوت:
تێکرایی نرخی نەوتی فرۆرشاوی ھەرێم لەبازار

$ 12.15.

تێکرایی نرخی نەوتی دەسکەوتوو بۆ حکومەتی ھەرێم

 2.تا $ 20

سێیەم :ووردەکاری پێدان و خەرجییەکان
 .١پێدانی پارەی تەرخانکراوەکان
پێدانی پارەی کۆمپانیاکان

$ 91...2..155

پێدانی پارە بۆ الیەنی سێیەم بەنوێنەرایەتی حکومەت

$ 151.955.991
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پارەی تەرخانکراو بۆ کەرکوک

$ 11.999.999

پێدانی پارەی ئەمنی لەرێگەی وەزارەتی داراییەوە

$ 99.212.519

تێبینی :ئەوەی کە تێبینی دەکرێت زۆربەی کۆمپانیا نەوتییەکان لەالیەن ھێسەکانی حکومەتەوە پارێسگاری دەکرێن،
ئایا ئەم پارەیەی کە تەرخانکراوە لەدەرەوەی پارەی موچەکانیانە یان زیادەیە؟
پێدانی پارە بۆ دانا گاز ٠١.١٠٩.٠٠٩ :دۆالری ئەمریکی
 .٢پارەی وەرگیراوی پێشوەختە
بری پارەی پێشەکی وەرگیراوی حکومەتی ھەرێم لە
کۆمپانیاکان لەبەرامبەر پێدانی نەوت لەداھاتوودا

$ 92.191.29..9..

تێبینی :ئەوە برە پارەیە کە زیاتر لەملیارێک دۆالرە رووننەکراوەتەوە چۆن خەرجکراوە؟ بۆ چ پرۆژەیەک تەرخان کراوە؟
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راپۆرتی دووەمی دیلۆیت

بەرھەمھێنان ،ھەناردە کردن ،بەکارھێنانی ناوخۆیی لەگەڵ داھاتەکان
لە  ٧١٠٢/١٢/١٠بۆ ٧١٠٢/٠٧/٠٠
یەکەم :ھەناردەی نەوت و بەکارھێنانی ناوخۆیی
 .2ھەناردەی نەوت لەرێگەی بۆری

.2..59...2

لەرێگەی بۆرییەوە

داھاتی دەسکەوتوو

$ 5.11..951.191

تێکرای نرخی ھەر بەرمیلێک

$ 11.9.1

 .1ھەناردەی تانکەر

99.211..15

لەرێگەی تانکەرەوە

داھاتی دەسکەوتوو

$ 199.2.9.192

تێکرای نرخی ھەر بەرمیلێک

$ 55...5

(تێبینی :ئەم نرخە صەرجەمی تێچوونەکانی گواصتنەوەو خەزنکردنیش لەخۆ دەگرێت)
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 .5بەکارھێنانی ناوخۆیی و وەبەرھێنەران

نەوتی ھەناردەکراو

92.19..519

بۆ پااڵوگەکان

بۆ وەبەرھێنەرەکانی نەوت

بۆ بازار و گۆرینەوەو
ئالوگۆرکردن

92.129.519

92.....952

بۆ فرۆشنت بەپااڵوگەکان

111.119

بۆ فرۆشنت بەپااڵوگەکان

119..91

کۆی گشتی نەونی
ھەناردەکراو بەکارھاتوو

$ 59.55..521
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دووەم :داھات و شیکردنەوەکانی
 .2سەرجەم داھاتی بەدەستھاتوو

سەرجەمی نەوتی بەرھەمھاتوو

59.55..521

کۆی داھاتی بەدەستھاتوو لەفرۆشنت

$ 95..95......9.

تێکرای نرخی نەوت بۆ ھەر بەرمیلێک

$ 11.9.1

 .٢پوختەی داھاتی گەیشتوو بۆ حکومەتی ھەرێم
کۆی داھاتی بەدەستھاتوو لەفرۆشنت

پوختەی داھاتی دەسکەوتوو دوای لێربینەکان

$ 95..95......9.
2..29.129.115

$

تێبینی :لەو جیاوازییەی صەرەوەی داھاتی فرۆرشاو لەگەڵ داھاتی بەدەصتھاتوو ئەوە روون دەبێتەوە کە نسیکەی نیوەی
داھات بۆ خەرجییەکان و پشک وھاوبەشی کۆمپانیاکان رۆشتووە.
گریامنەی دەصکەوتی داھاتی نەوت:
تێکرایی نرخی نەوتی فرۆرشاوی ھەرێم لەبازار

$ 11.9.1

تێکرایی نرخی نەوتی دەسکەوتوو بۆ حکومەتی ھەرێم

نسیکەی $ 19
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سێیەم :ووردەکاری پێدان و خەرجییەکان
 .٣پێدانی پارەی تەرخانکراوەکان

$ 111.55..1.1

پێدانی پارەی کۆمپانیاکان

پێدانی پارە بۆ الیەنی سێیەم بەنوێنەرایەتی حکومەت

پارەی تەرخانکراو بۆ کەرکوک

$ 15..2...11.

$ 59.999.999
$ 21.951.299

پێدانی پارەی ئەمنی لەرێگەی وەزارەتی داراییەوە

*تێبینی :ئەوەی کە تێبینی دەکرێت زۆربەی کۆمپانیا نەوتییەکان لەالیەن ھێسەکانی حکومەتەوە پارێسگاری دەکرێن،
ئایا ئەم پارەیەی کە تەرخانکراوە لەدەرەوەی پارەی موچەکانیانە یان زیادەیە؟
 .٤پارەی وەرگیراوی پێشوەختە
بری پارەی پێشەکی وەرگیراوی حکومەتی ھەرێم لە
کۆمپانیاکان لەبەرامبەر پێدانی نەوت لەداھاتوودا

2.5..19.555

$

 .٥پارەی تەرخانکراو بۆ مەلەفەکانی دادگا:
پارەی تەرخانکراو بۆ
مەلەفەکانی دادگا

92..215.21.

$

تێبینی:
 .1ئەو برە لەپارەی نەوت بەپێی بریاری دادگاکان لێدەرکراوە ،پێدەچێت باجی کەیضی دانا گاز لەخۆ بگرێت چونکە
برەکە صەرووی نیو ملیار دۆالرە)
 .2ئەوە برە پارەیە کە پێشەکی وەرگیراوە رووننەکراوەتەوە .چۆن خەرجکراوە؟ بۆ چ پرۆژەیەک تەرخان کراوە؟
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 . ٦پارەی تەرخانکراو بۆ کارەبا بەپێی روونکردنەوەکانی راپۆرتەکە لەچوارچێوەی پارەی تەرخانکراو بۆ الیەنی سێیەم
لەسەرەوە:

کۆمپانیا ماش بۆ بەرھەمھێنانی کارەبا ٠١١ :ملیۆن دۆالری ئەمریکی وەرگرتووە لەھەمانکاتدا نسیکەی  ٠٠ملیۆن دۆالر
دراوەتە وەزارەتی کارەبا بۆ دەصتخضتنی ووزەو بەرھەمھێنان ،بۆیە پرصیارەکە لێرەدایە ئایا کێ بەرھەمھێنەری صەرەکی
کارەبایە؟ کوردصتان کە نەوتی خاو و گازی رسوشتی ھەیە بۆچی پارەیەکی زۆر دەروات لەبەرھەمھێنانی کارەبا؟ چی
بکرێت ئەو تێچووانە کەمبکرێنەوە؟
ھەروەھا  ٠٠.٠٠١.١١٠دۆالری ئەمریکی بۆ فراوانکردنی بۆری ھەناردەکردنی نەوتی ھەرێم خەرجکراوە
داھاتی پارەی ئەو برە نەوتەی بۆ پااڵوگەو بەکارھێنان و ئاڵوگۆری ناوخۆیی:
بەپێی راپۆرتی دووەمی دیللۆیت نسیکەی  ٠ملیۆن بەرمیل نەوت بۆ پااڵوگەو بەکارھێنان و ئاڵوگۆری ناوخۆیی نێردراوە،
بەاڵم داھاتی ئەو نەوتە یاخود شێوازی پێدانی و چۆنییەتی دانانی نرخی ھەر بەرمیلێک بۆ پااڵوگەو مەبەصتەکانی دیکە
نەخراوەتەروو ،بۆ منوونە لەھەناردەی نەوتی بەبۆری ئاماژە بەوە کراوە کە نسیکەی  ٢٩ملیۆن بەرمیل و داھاتی زیاتر لە
 ٠ملیارو نیو دۆالر بووە و بۆ تانکەریش زیاتر لە  ٠ملیۆن بەرمیل و بەداھاتی صەرووی  ٩١١ملیۆن دۆالر بووە ،بەاڵم کە
دێتە صەر تەرخانکردنی نەوت بۆ پااڵوگەو مەبەصتەکانی دیکە نە داھات دیاریکراوەو نەروونکردنەوەی پێویضتیش
لەبارەی چۆنیەتی پێدانییان دراوە؟
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راپۆرتی سێیەم دیلۆیت
بەرھەمھێنان ،ھەناردە کردن ،بەکارھێنانی ناوخۆیی لەگەڵ داھاتەکان
لە  ٧١٠٢/١٠/١٠بۆ ٧١٠٢/١٠/٠٠
یەکەم :ھەناردەی نەوت و بەکارھێنانی ناوخۆیی
 .١ھەناردەی نەوت لەرێگەی بۆری

1..11...1.

لەرێگەی بۆرییەوە

داھاتی دەسکەوتوو

$ 92.995.121.129

تێکرای نرخی ھەر بەرمیلێک

$ 91..2.

 .٢ھەناردەی تانکەر:

19..1..

لەرێگەی تانکەرەوە

داھاتی دەسکەوتوو

$ 19.22..95.

تێکرای نرخی ھەر بەرمیلێک

$ 15.1.5

 .٣بەکارھێنانی ناوخۆیی و وەبەرھێنەران
نەوتی ھەناردەکراو
بۆ پااڵوگەکان

92.191.29.
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داھاتی دەسکەوتوو

$ .1.2.5.551

تێکرای نرخی ھەر بەرمیلێک

$ 91.121
دووەم :داھات و شیکردنەوەکانی

 .2سەرجەم داھاتی بەدەستھاتوو

سەرجەمی نەوتی بەرھەمھاتوو

59.995.11.

کۆی داھاتی بەدەستھاتوو لەفرۆشنت

$ 92.115..9....2

تێکرای نرخی نەوت بۆ ھەر بەرمیلێک

$ 12.15.

 .1پوختەی داھاتی گەیشتوو بۆ حکومەتی ھەرێم
کۆی داھاتی بەدەستھاتوو لەفرۆشنت

پوختەی داھاتی دەسکەوتوو دوای لێربینەکان

$ 92.115..9....2
9.11..9.5.115

$
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سێیەم :ووردەکاری پێدان و خەرجییەکان
 .2پێدانی پارەی تەرخانکراوەکان
پێدانی پارەی کۆمپانیاکان

$ 195.115.559

پێدانی پارە بۆ الیەنی سێیەم بەنوێنەرایەتی حکومەت

تەرخانکردنی پارەیەک لەژێر ناوی
پرۆسەی مۆڵەتی گرێبەستەکان بەبری

$ 551..25.291

$ 115.199.91.
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جیاوازییەکانی راپۆرتی سێیەم لەگەڵ یەکەم و دووەم:

جیاوازی راپۆرتی صێییەمی حکومەت لەچەند برگەیەکی صەرەکییدایە:
یەکەم :بۆ یەکەمجارە بەشێوەیەکی روون و دیار برو پارەی بەدەصتھاتووی نەوتی دابینکراو بۆ پااڵوگەکان تەرخانکراوە
دووەم :ھیچ پارەیەکی تەرخانکراو بۆ کەرکوک دانەنراوە
صێیەم :ھیچ ئاماژەیەک بە پێدانی پارە بۆ پرصی دادگاییەکردنەکان یاخود کەیضی داناگاز ئاماژەی بۆ نەکراوە کە
لەراپۆرتی یەکەم و دووەم ھاتبوون
چوارەم :برێک پارە تەرخانکراوە لە ژێر ناوی پرۆصەی مۆڵەتی گرێبەصتەکان بەبری ٩٩٠.٠٠٠.١٠٠ :دۆالری ئەمریکی
کە لەیەکەم و دووەم راپۆرتدا بوونی نەبوو.

کۆی ھەناردەکردنی نەوت و داھات لە (  192./92/92تا  ) 192./95/52سەرجەمی نەوتی بەرھەمھاتوو لەماوەی  ١٥مانگدا

 151.595.15.ملیۆن

کۆی داھاتی بەدەستھاتوو لەفرۆشنت

پوختەی داھاتی دەسکەوتوو دوای
لێربینەکان و گەیشنت بۆ حکومەتی ھەرێم

 95.9...219.5.9ملیار $
 91.919291191ملیار $

لەم جیاوازەی صەرەوەی ژمارەکان بەپێی راپۆرتی دیللۆیت لەبارەی نرخی فرۆشنت لەبازارو پوختەی گەیشنت بەدەصتی
حکومەتی ھەرێم دوای لێربینەکان ،ئەوە دەردەکەویت کە حکومەتی ھەرێم زیاتر لە  ٩٠٩ملیۆن بەرمیل نەوتی
لەمانگی یەکی  ٩١٠٠تا کۆتایی مانگی صێی  ٩١٠٢فرۆشتووە بە زیاتر لە  ٠ملیارو نیو دۆالری ئەمریکی و پوختەی
داھات لەو بڕە پارەیە  ٠ملیارو نیو دۆالری ئەمریکییە کە ئەم داھاتە بەپێی بەپێی گرێبەصتی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی
( )PSAبەدەصتھاتوون.
لەدەرئەنجامی ئەو شیکردنەوانە بۆ زانیاری وژمارەکانی راپۆرتەکانی دیللۆیت پرصیارێک خۆی قووت دەکاتەوەو دەبێتە
دەرئەنجامی ئەم بەشە :ئایا ئەگەر ھاتباو لێکەوت و دەرئەنجامەکانی بەرھەمھێنانی نەوت بەپێی گرێبەصتی ھاوبەشی
بەرھەمھێنانی نەوتی ( )PSAپێش بریار لێدانی صیاصەتی صەربەخۆی فرۆشتنی نەوتی ھەرێم شیکرابانەوەو داواکرابا کە
حکومەتی عیراق لەبری ھەر بەرمیلێک نەوت  %٠١بداتە ھەرێم یاخو لەنێوان  ٩١تا  ٠١دۆالر رێککەوتبان باشرت
نەدەبوو؟
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واتا بەپێی شیکردنەوەی داتاکان و بەرچاوخضتنی ژمارەی ھەرصێ راپۆرتەکە ئەوە دەردەکەوێت کە زیاتر لە %٠١
داھاتی وەدەصتھاتوو بەپێی گرێبەصتی ھاوبەشی بەرھەمھێنانی ( )PSAبۆ خەرجی و کرێ وپرۆصەی دەرھێنان
رۆیشتووە ،ئایا ئەگەر ئەو نەوتە تەصلیمی حکومەتی ناوەندکرابا و نەدەگەیشتنە رێککەوتنێک کە بەالیەنی کەمەوە
داھاتەکەی لەداھاتی ئێضتا زۆرترو باشرت نەدەبوو؟ کە یەکێک لەمەترصییەکانی ئەم گرێبەصتە حوکمە یاصاییەکان و
مافی قەرەبووکردنەوەی کۆمپانیاکانە داناگاز ،بۆمنوونە!
یەکێکی دیکە لەدەرئەنجامەکانی ئەو بەشە ئەوەیە کە کەیضی شیرینی نەوتییەکان پێویضتی بەووردلێبوونەوەو
راپۆرتێکی صەربەخۆ ھەیە کە دەکرێت دیللۆیت لێکۆلێنەوە یاخود وەکو کارێکی کۆمپانیاکە کاری لەصەر بکات لەپێناو
گەش ەپێدانی شەفافییەت لەپرۆصەی نەوتداو ھەروەھا یەکێک لەتایبەمتەندییە باشەکانی گرێبەصتی ھاوبەشی
بەرھەمھێنانی ( ،)PSAئەوا پێدانی ئەو شیرینیانەیە.
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حکومەتی ھەرێمی كودستان و

پابەندی بە پێوەرەکانی

دەستپێشخەری شەفافیەت بۆ پیشەسازییە دەرھاتوەکان ()EITI

حکومەتی ھەرێمی کوردصتان بەگوێرەی ھەردوو یاصای نەوت و گازی ھەرێمی کوردصتان ژمارە ٢٢ی صاڵی ٢٠٠٢
مادەی پازدەھەم برگەی شەشەم و ،یاصای صندووقی داھاتەکانی نەوت و گازی کوردصتان ژمارە ٢ی صاڵی  ،٢٠٠٢لە
بەڕێوەبردنی داھاتەکانی نەوت و گازدا ،پابەند کراوە بە کارکردن بە بنەماکانی دەصتپێشخەری شەفافیەت لە
پیشەصازیەکانی دەرھاتوو(.)1
بەاڵم دەصتپێشخەریەکە لە جێبەجێ کردنی پێوەرەکانی لە تی ئای تی ئای مامەلە لەگەڵ والت دەکات ،بۆیە ھەرێم
ناتوانێ بەشدار بێ بە راصتەوخۆیی تەنھا لە چوارچێوەی عێراق دەتوانێت.
لە شوباتی  ٢٠٠٠ئەندامیەتی عێراق قبوڵ کراوە لە دەصتپێشخەریەکە و لەیەکە راپۆرتی عێراق صاڵی ٢٠٠٢
باڵوکراوەتەوە تایبەت بەو دەصتپێشخەریە ،لەو راپۆرتە داتاکانی ھەرێمی تێدانەبوو ،لە  ٢٠٠٠بە رێکەوتنی ھەرێم و
بەغدا بەشێک تەرخان کرا بەداتاکانی نەوتی ھەرێم و تیایدا باڵوکرایەوە ،لە  ٢٠٠٠حکومەتی ھەرێم داتاکانی دەنێرت
و بەغدا رازی نابێت بە زانیاریەکان و بەو شێوەیە بەبێ داتاکانی ھەرێم باڵوکرایەوە کێشەی نێوان ھەرێم و بەغدا
لەوێ صەریھەڵدا لەصەر پرصی پابەند بون بە دەصتپێشخەری شەفافیەت بۆ پیشەصازیە دەرھاتوەکان دروصت بو،
وەزارەتی صامانە رسوشتیەکان لە راگەیەنراوێک لە صاڵی  ٢٠٠٠رایگەیاند پابەند دەبین بە پێوەرەکانی ( ،)EITIبەاڵم
بەدەر لە حکومەتی عێراق ،پاشان وەزارەتی صامانە صورشتیەکان خۆی دەصتی بە بالوکردنەوەی داتاکانی کرد کە
دوچاری رەخنە بویەوە ،چونکە پابەند بون بە پێوەرەکانی دەصتپێشخەری شەفافیەت ( )EITIچەندین پێوەر و مەرجی
ھەیە کە بە بڕوای شارەزایانی ئەو بوارە لە راپۆرتەکانی ھەرێم ڕەچاو نەکراوە.
لە صەرجەم راپۆرتەکانی عێراق جگە لە  ٢٠٠٢داتاکانی ھەرێم باڵوکراوەتەوە لە راپۆرتەکان بەاڵم بەگوێرەی پێوەرەکان
کۆنەکراوەتەوە و فۆرمە صتانداردەکانی وردبینی تێدا رەچاو نەکراوە ،بەڵکو صود لەو داتایانە وەرگیراوە لەبارەی نەوتی
ھەرێم کە کۆمپانیاکان یان وەزارەتی صامانە رسوشتیەکان و میدیاکان باڵویان کردۆتەوە ،بەاڵم شێوازی کۆکردنەوەکە
کەموکوڕی تێدایە.
( )1بەش ی شەشەم ،مادەی پازدەم ،بڕگەی شەشەم:
"حیسابی كێڵگەكانی ئێستا و حیسابی كێڵگەكانی ئایندە بۆ وردبینی سەربەخۆ ملكەچ دەبن ،وە سەیركردنی بۆ هاواڵتیان ڕەوانە .سندوقەكە
بەرپرسیاریەتی خۆی بەپێی پرەنسیپ و پێوانەی تایبەتی بەدەستپێشخەری شەفافیەت لە پیشەسازیەكانی دەرهاتوو ئەنجام دەدات كە لە
سەرچاوەی ( )Extractive Industries Transparency Initiative - EITIئاداری  5002داهاتووە"( .یاسای ژمارە ٢٢ی ساڵی  ٢٠٠٢نەوت و گازی
ھەرێمی کوردستان-عێراق).
بەش ی پێنجەم ،مادەی ( ،)21برگەی چوارەم:
"دەستەی بەرپرسیارێتی خۆی بەپێی ئەو پرنسیپ و ستاندەرانەی تایبەتن بە دەسپێشخەری شەفافیەت لە پیشەسازییە دەرهێنكارەكانی هاتوو لە
سەرچاوەی ()Extractive Industries Transparency Initiativeی ناسراو ( )EITIپیادە دەكات و پێویستە شیاو و هاوتەریب بن لەگەڵ شێوازە
هەرە باشەكانی پیشەسازییە نەوتییەكان"( .یاسای ژمارە ()٢ی ساڵی  ٢٠٠٢سندوقی کوردستان بۆ داھاتە نەوتی و گازییەکان).
43

شەفافییەتی نەوتی كوردستان

لە چاوی دیلۆیتەوە

پێوەرە نێودەوڵەتیەکانی دەستپێشخەری نێودەوڵەتی شەفافیەت

جێبەجێ کردنی بنەمای کارکردنی دەصتپێشخەری نێودەوڵەتی شەفافیەت لە پیشەصازییەکانی دەرھێنان ()EITI
کۆمەڵێک مەرجی ھەیە بەشبَوەیەک دەصتپێشخەرییەکە ھەر دەواڵتێکی ئەندام پابەند دەکات بەوەی کە راپۆرتەکانیان
بۆ منونە لەبارەی داھاتی نەوت ،لەالیەن ئەنجوومەنێکی صێ الیەنەوە پەصەند و بەرز بکرێتەوە ،ئەنجوومەنەکە لە
نوێنەرانی حکومەت ،کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت و کۆمەڵگەی مەدەنی پێک دێت و بە ئەنجوومەنی خاوەن
بەرژەوەندییەکان ناودەبرێت و کەصێک بە پلەی وەزیر دەبێ صەرپەرشتی بکات ،بۆیە یەکەم ھەنگاو دروصتکردنی ئەو
ئەنجوومەنە کە گرێبەصت لەگەڵ کۆمپانیایەک دەکات بۆ وردبینی لە داھاتەکە واتە حکومەت بە تەنھا صەربەصت نیە
لەگەڵ ھەر کۆمپانیایەک بیەوێ گرێبەصت بکات بەلکو کاری ئەو ئەنجومەنەیە و پێویضتە ھەموان رەزامەند بن،
کاتێکیش راپۆرتی دەوڵەتەکە بۆ دەصتپێشخەری نێودەوڵەتی شەفافیەت بەرز دەکرێتەوە ،دەبێت لەالیەن ئەندامانەکانی
ئەنجوومەنەکەوە لە حکومەت ،کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت و کۆمەڵگەی مەدەنی ئیمسا و پەصەند کرا بێت ،بە
پێچەوانەوە ئی ئای تی ئای راپۆرتەکە وەرناگرێت.

جێبەجێکردنی لە عێراق

لە عێراق بەگوێرەی پێوەرەکانی ( ) EITIئەنجومەنێک ھەیە

وەک یەکێک لەداخوازیە بنەڕەتیەکانی ئەو

دەصتپێشخەریە و صەرپەرشتی پرۆصەی ئی ئای تی ئای لە عێراق دەکات بی ئەنجومەنی خاوەن بەرژەوەندیەکان
ناودەبرێت ،نوێنەری چاودیری دارایی و صەندیکا و حکومەت و کۆمپانیا ناوخۆیی و دەرەکی تێدایە و کەصێک بە پلەی
وەزیر صەرپەرشتی دەکات و پێوەرەکان بۆ وردبینی صااڵنە رێکدەخات ،دواتر بەمەبەصتی ھەڵبژاردنی کۆمپانیایەک
ئاگاداریەک باڵو دەکرێتەوە بۆ ئەوەی کێ ئامادەیە وردبینی بکات ،دواتر یەک یان دوو کۆمپانیا ھەڵدەبژێردرێت و
صااڵنە ئەو پرۆصەیە نوێ دەکرێتەوە.
ئەنجومەنەکە

کۆمەلێک پێوەر بۆ کۆمپانیاکە دادەرێژێت ،لەماوەی چەند وردبینیەکە دەکات و مەرجەکانی

ئەنجومەنەکە

پێویضتە جێبەجێ بکات .بری ئەو پارەیەی کە کۆمپانیاکە کارەکە دەکات بەگوێرەی پۆینت

ھەڵدەبژێردرێ .دواتر ئەو کۆمپانیایەی بە پرۆصەی وردبینیەکە ھەڵدەصتپێت تێمپلێت و خشتەی زانیاریە داواکراوەکان
باڵودەکاتەوە بۆ ئەوەی بگات کۆمپانیا بیانیەکان و وەزارەتەکان و حکومەت و کۆمپانیا خۆمالیەکان کە بەرپرصن لە
پرکردنەوەی ئەو فۆرمانە ،دواتر کۆمپانیاکە داتا جیاجیاکان شی دەکاتەوە و بەراوردی دەکات و ئەنجامەکەی
دەخرێتەوە بەردەم ئەنجومەنەکە .راپۆرتی کۆتایی ئەگەر یەک کەش نارازی بێت لە  ٢٠کەصەکە پێویضتە راپۆرتەکە
چاکضازی تێدا بکرێ و دوای پەصەند کردنی لەالیەن ئەنجومەنەکە ،راپۆرتەکە ئاراصتەی بۆردی شەفافیەت لە ئۆصلۆ
دەکرێت ،صێ صال جارێک پێداچونەوە بە راپۆرتەکان لەالیەن بۆردی نێودەولەتی دەکرێت ،عێراق تاکو ئێضتا شەش
راپۆرتی لەنێوان صااڵنی  ٢٠٠٠٢تا  ٢٠٠٢بالوکردۆتەوە.
لە ئێضتا عێراق ئەندامیەتی لە دەصتپێشخەریەکە ھەلپەصێردراوە صەرەرای ،بەھۆی کەموکوڕی لە داتاکان کە بەشێکی
پەیوەندی بە داتاکانی ھەرێم و کۆمپانیاکان و حکومەتی ھەرێم ،بەشێکی تری پەیوەندی بە داھاتی کانساکان و
پرتۆدۆالر و ھەندێک گرێبەصت عێراق ھەیە و ئێضتا لە قۆناغی پێداچونەوەیە.
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ئەو زانیاریانەی لە راپۆرتەکانی عێراق ھەیە باجەکان داتاکانی بەرھەم و ھەناردە ،خاوەنداریەتی کۆمپانیاکان فرۆشیاری
کۆمپانیاکان بەرپرصیاریەتی کۆمەاڵیەتی جێبەجێکردمی زنجیرەی بەھا دەرھێنان تا گرێبەصت ،صەقامگیری ئابوری بۆ
وەبەرھێنان.

چەند سەرنجێکی گشتی لەسەر راپۆرتەکانی دیلۆیت

گرێبەصت کردن لەگەڵ کۆمپانیای دیلۆیت لەالیەن حکومەتی ھەرێم ھەنگاوێکی باش بوو وەک صەرەتا بۆ
زیاترکردنی شەفافیەت لە پرۆصەی دەرھێنان و فرۆشتنی نەوت ،بەرەو پێش چوونێکی گرنگ بو لە پرۆصەکە لەچاوەی
ئەوەی پێشرت کە وەزارەتی صامانە رسوشتیەکان خۆی داتاکانی خۆی باڵوبکاتەوە ،بەاڵم ھەموو پێویضتیەکان نیە بۆ
دروصتکردنی شەفافیەت ،ئەوەی گرنگە ئەو چەند خاڵەی خوارەوەیە بۆ ھەنگاوە گشتیەکان لە داھاتوو:
 -٠داتاکانی د یلۆیت بەگوێرەی پێوەرەکانی خۆی و حکومەت نەک ئەنجومەنی خاوەن بەرژوەندیەکان ئامادەکراوە،
پێویضتە لە ھەرێم ئەنجومەنێکی ھاوشێوەی بەغدا دروصت بکرێت کە نوێنەری حکومەت و دیوانی چاودیری دارایی و
پضپۆران و پەرلەمان رێکخراوەکانی کۆمەلی مەدەنی صەندیکاکانی ژمێریاری و پارێسەرانی تیدا بێت.
 -٢پێویضتە زانیاریەکانی تایبەت بە نەوت بەگوێرەی صتاندارەدەکانی ( )EITIباڵوبکرینەوە و ،صیضتەمێکی یەکگرتوو
رەچاو بکرێت.
 -٣راپۆرتەکان بە شێوەی صااڵنە باڵوبکرێنەوە ،نەوەک شەش مانگی و صێ مانگی و صااڵنە ،بەشێوەیەک کە کاتی
دیاریکراوی نەبێت.
 -٣دیلۆیت لە راپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەکات بەرپرصیاریەتی تەنھا بەرامبەر حکومەتە نەوەک الیەنی تر کە ئەوەش
بەگوێرەی پێوەرە نێودەولەتیەکان قبوڵکراو نیە.
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شێوازی قەرز دانەوەی هەرێمی كوردستان
بەراوردێك لە نێوان قەرزیەكانی حكومەتی هەرێم و حكومەتی فیدراڵ
پرسی دانەوەی قەرزەکانی حکومەت لە راپۆرتەکانی دیلۆت

دوای قوڵبونەوەی قەیرانی دارایی ،حکومەتی هەرێمی کوردصتان ڕایگەیاند ،دووچاری کۆمەڵێک قەرز بۆتەوە ،وەک
ئاصەواری قەیرانی دارایی بەصەر هەرێمی کوردصتان ،بەڵم ئەوەی ڕوونە تاکو ئێضتا زانیاریەکی ئەوتۆی فەرمی لەو
بارەیەوە نەخراوەتە ڕوو ،ئەگەرچی یاصای راکێشانی مایە لە رێگای قەرزی دەرەکی لە پەرلەمانی کوردصتان ،لە صاڵی
 ٥١٠٢بە (یاصای ژمارە  )٧پەصەند کراوە ،ئاماژە بۆ ئەوە دەکات نابێت بڕی ئەو قەرزەی رادەکێشێت لە ( )٢ملیار دۆالر
زیاتر بێت ،بەڵم زۆرینەی قەرزەکانی حکومەت دەگەرێتەوە بۆ بەر لەو بەروارە ،هاوکات یاصاکە باش لە صەرچاوەی
قەرزەکەش دەکات ،پێویضتە یاصایی و پاک بێت ،بەو مانایەی ڕوون بێت.
کۆمپانیای دیلۆیت لە راپۆرتی صێیەمی ئاماژە بەوە کراوە ،کە صەد ملیۆن دۆالر بۆ قەرزی هەردوو کۆمپانیای  TECو
 TPICکە دوو کۆمپانیای تورکین ،هەروەها حەوت ملیۆن و  ۳۰۱هەزار و  ۳٢۷دۆالر بۆ قەرزی کۆمپانیای UK Export
.finance
باصکردنی دانەوەی قەرز بۆ ناو راپۆرتی دیلۆیت ،لە بنەڕەتدا بابەتێکی زیادەیە و پێویضت نیە ،بەگوێرەی پێوەرەکانی
دەصتپێشخەری شەفافیەت پێویضتە تەنھا ئەو خەرجیانە لەو راپۆرتی فرۆشنت و داهاتی نەوتن ،کە پەیوەندیدارن بە
پرصی نەوت ،بۆ منونە ،پەرەپێدانی کێلگەکانی نەوت ،شایضتەی دارایی کۆمپانیاکان ،یاخود ھەر چاالکیەکی تر کە
تایبەتە بە پرۆصەی دەرھێنانی نەوت ،بەڵم لە راپۆرتەکانی دیلۆیت جۆرەھا خەریجی تێدایە کە شوێنی ئەوانە ،ئەو
راپۆرتە نیە بەڵکو پێویضتە لە بودجە شوێنی بۆ بکرێتەوە.
تایبەت بە پرصی قەرزەکان و ،دانەوەی بۆ منونە حکومەتی عێراق صاڵنە ئەو پرصە لە بودجە یەکال دەکاتەوە بەوەی
بڕی قەرزەکان چەندە .ھی چیە؟ چۆن دەدرێتەوە؟ ماوەکەی چەندە؟
بۆ منونە بەگوێرەی داتا فەرمیەکانی عێراق قەرزی صەر حکومەتی عێراقی ئێضتا نسیکەی ( ۳۱٤ملیار دۆالرە) کە بە
ڕوونی لە خشتەیەک صەرچاوەی قەرزەکان ڕوون کراوەتەوە ،رێوشوێنی دانەوە و صرتاتیژیەتی مامەڵە لەگەڵ قەرزەکان
خراوەتە ڕوو ،لە بودجەی صاڵی  ٥١٠٢ھاتوە ،بڕی ( ٢٥٤٩٢٦٦١١١هەشت ملیار و دووصەد و چل و شەش ملیارهەشت
صەد و نەوەد و نۆ ملیۆن دیار) تەرخان دەکرێت بۆ دانەوەی قەرزەکان.
لەبارەی قەرزەکانی صەر ھەرێمی کوردصتان ،رێباز حەمالن وەزیری دارایی هەرێم لە مانگی کانونی یەکەمی ٥١٠٢
رایگەیاندووە جگە لە دوو ملیار دۆالرەکەی دانەغاز ،قەرزەکانی حکومەتی ھەرێم زیاتر لە ( ٠٢ملیار دۆالرە) ،ھەندێ
زانیاری نافەرمی ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە قەرزەکانی صەر حکومەتی ھەرێم نسیکەی ( ٠١ملیار دۆالر) دەبێت ،ئەوەی
بۆتە هۆی بڵوکردنەوەی زانیاری جۆراو جۆر و ژمارەی جیاواز نەبونی ژمارەی فەرمیە لە الیەن حکومەتی هەرێمی
کوردصتانەوە صەبارەت بە قەرزەکان.
رێباز حەمالن وەزیری دارایی لە دیدارێکی لەگەڵ کەناڵی ڕووداو ،لە٥١ی  ٦ی  ٥١٠٢رایگەیاند .رۆژانە ( ٠٢١هەزار
بەرمیل نەوت) دەفرۆشین ،داهاتی مانگانەی نسیکەی ( ٩١١ملیۆن دۆالرە) لەو بڕە ( ٠٥١ملیۆن دۆالر) دەگاتە
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وەزارەتی دارایی بۆ دابەشکردنی مووچە ،بڕەکەی تر کە ( ٥٢١ملیۆن دۆالرە) دەدرێتەوە قەرزی کۆمپانیاکانی نەوت و
ئەو پارانەی کە پێشەکی لە فرۆشتنی نەوت وەرگیراون .وتیشی ( ٠٥١ملیۆن دۆالر) قەرزی بانکە ئەهلیەکان دراوەتەوە،
کە زانیاریەکان ئاماژە بۆ ئەوەدەکەن ئەو قەرزە ملیارێک دۆالرە ،ئەوەی مایەی تێبینی بو ،لە دیدارەکە وەزیری دارایی
ئاماژەی بە بڕی قەرزەکان نەکرد .صەرچاوەکانیان ،صیاصەتی دانەوەی قەرزەکان چۆنە؟ کە ئەوانە پێویضتە بە شەفافیی
بخرێتە بەردەم خەڵک و پەرلەمان ،لەپێناو دروصتکردنی متامنەی زیاتر بە پرۆصەکە.
ئاشتی ھەورامی وەزیری صامانە رسوشتییەکان لە وتارێکیدا لە  ١٧/٠٠/٥١٠٩لە ھەفتەنامەی روداو بڵوبویەوە،
رایگەیاندوە ،کۆی گشتیی قەرزەکانی ئێضتای حکومەتی ھەرێمی کوردصتان نسیکەی  ٥٤تریلیۆن دیناری عێراقی (واتە
 ٥١ملیار دۆالری ئەمریکی)یە کە چوار تریلیۆن دیناری مووچەی نەدراو (پاشەکەوتکراو)ی فەرمانبەرانی کەرتی
گشتییە.
لە الیەكی دیكەوە ،صەمیر ھەورامی راوێژکاری میدیایی ،قوباد تاڵەبانی ،لە  ٠٠/٤/٥١٠٢چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ
ئاژانضی ئانادۆڵ ،دەڵێت"،حکوومەتی ھەرێمی کوردصتان  ٠٢بۆ  ٠٩ملیار دۆالر قەرزارە نەوەک  ٠١ملیار دۆالر،
فەرمانگەی قەرزەکانی لە وەزارەتی دارایی دامەزراوە و برای بەڕێسم د.ئامانج صەرپەرشتیی دەکات و لەماوەیەکی نسیکدا
بە ژمارە و داتا ھەموو قەرزەکان کە چەند قەرزاریین و قەرزاری کۆمپانیاکان و مووچەخۆران و بەڵێندەرانیش و ھەموو
ئەوانی دیکە بە وردی دەخرێنە روو ،ھەروەھا دەشڵێت" ،پێشنیازمان کردووە قەرزەکانی ھەرێم کە  ٠٩ملیار دۆالرە،
بخرێنە صەر قەرزەکانی عێراق" .ھەورامی ئاشکراشی دەکات " ٢٢ھەزار دوو مووچە و صێ مووچەیی لە لیضتی
مووچەخۆرانی ھەرێم دەرھێرناون".

ئەوەی گرنگە بۆ هەنگاوی داهاتوو لە پرسی دانەوەی قەرزەکان ،پێویستە:
 .1حکومەت زانیاری فەرمی لەبارەی بڕی قەرزەکان ،بڵوبکاتەوە ،صەرچاوەکانیان و هۆکاری قەرزەکان و
چۆنیەتی خەرجکردنی.
 .2صاڵنە لە یاصای بودجەی هەرێمی کوردصتان ،بەرنامەی داناوەی ئەو قەرزانە بخرێتە ڕوو ،پەرلەمانی
کوردصتان دەنگی لەصەر بدات.

ھەندێک ژمارەو ئاماژەی نوێ لەبارەی نەوتی کوردستان
بەگوێرەی راپۆرتێکی ( )Iraq Oil Reportکە صەرەتای ئەو مانگە بڵویکردۆتەوە بەرھەمی نەوتی ھەرێمی کوردصتان
گەیشتۆتە نسیکەی  ٤٢١ھەزار بەرمیلی رۆژانە ،لەکاتێکدا صاڵی پار لەمکاتەدا کەمرت لە  ٠٢١ھەزار بەرمیلی رۆژانەی
ھەبووە .چاوەڕوان دەکرێت لە کۆتایی مانگی داھاتوودا بڕی نەوتی بەرھەمھێرناو بگاتە  ٢١١ھەزار بەرمیلی رۆژانە.
راپۆرتەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە ئەو زیادکردنە بەھۆی وەبەرھێنانی زیاتری کۆمپانیاکانەوە بووە لە کێڵگەنەوتیەکانی
کوردصتان دوای ئەوەی حکومەتی ھەرێم کەوتە دانەوەی قەرزو شایضتە داراییەکانیان.
لە راپۆرتەکە هاتوە ،ئەگەر ئەم ژمارانە شیکاری بۆ بکرێت بۆ پارەو داھات؛ مانگی ئۆکتۆبەری  ٥١٠٧داھاتی نەوتی
ھەرێمی کوردصتان بە ( )٠٢١ملیۆن دۆالر مەزەندە دەکرا ،بەڵم لە مانگی ئۆکتۆبەری ٥١٠٢دا بڕی ئەم داھاتە بەرز
بووەوە بۆ ( )٦٠٢ملیۆن دۆالر.
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گێڕانەوەی پارەی نەوت
زۆری ئەو كێشانە دەگەڕێتەوە بۆ ناڕونی لە موڵكیەت و گواصتنەوە و فرۆشتنی نەوت و رێچكەكانی هەناردەكردن و
گێڕانەوەی داهاتەكان ،كە هەمشە مایەی مشتومڕی نەپضاوە بونە لەنێوان هەردو وەزارەتی دارایی و صامانە
رسوشتییەكان .لە دەوڵەتی عێراقدا ،وەك زۆربەی وڵتە نەوتدارەكان ،كە نەوت هەناردە دەكرێت ،پارەكە بە شێوازی
پضولەی كرێدیت (رەصید) بە بەهای دۆالر دەگەڕێتەوە .ئەو كرێدیتە دەچێتە بانكی ناوەندیی و لەوێدا وەك دۆالر
دەخرێتە مەزادی ئاشكراوە بۆ ئەوەی بازرگانانی دۆالر (صەڕافەكانی عوملە) بە دینار بیگۆڕنەوە .لە عێراق لیژنەیەكی
تایبەت كەمرتین نرخی داواكراو بۆ دۆالر دیاری دەكات بەو چاوەڕوانیەی كەلە مەزادەكەدا زۆرترین داهاتی دینار بۆ
دەوڵەت مضۆگەر بكات .ئەو داهاتە دواتر بە دینار دەنێردرێتە وەزارەتی دارایی و بەپێی یاصای بودجە خەرج دەكرێت.
هەرێمی كوردصتان خاوەنی صیادەی نێودەڵەتی نیە و بانكی مەركەزی صەربەخۆ و بانكی حكومی نێودەوڵەتیش نیە بۆ
ئەوەی بتوانی بە میكانیسمی هاوشێوەی عێراق دهات بگەڕێنێتەوە .ئەو نەوتە كە لە هەرێمی كوردصتان هەناردە
دەكرێت و لە بەندەری جیهان لە رێگای كۆمپانیای (ڤیتۆڵ)ەوە دەفرۆرشێت ،پارەكەی بە (كرێدیتی دۆالر)
دەگوازرێتەوە بۆ بانكێكی توركی ،لەوێشەوە دەگەڕێتەوە بۆ بانكی كوردصتانی نێودەوڵەتی لە هەولێر ،كە صەر بەكەرتی
تایبەتە و خ اوەنی كۆدێكی (صویفت)ـە .لەوێدا دۆالر دەكرێتە دینار و دەخرێتە صەرحیضابی وەزارەتی صامانە
رسوشتیەكان .هەر لەو وەزارەتەوە موصتەهەقاتی كۆمپانیا نەوتیەكان و پاڵوگەكان و خەرجی دیكەی پێویضتی لێ
دەردەكرێ و باقیەكەی دیكە بۆ وەزارەتی دارایی دەنێردرێت.
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KRG’s Oil Transparency from the Deloitte’s Perspective
Abstract
After passing the Oil and Gas Law in 2007, the oil production process of Kurdistan
Region has been transferred into a legal process in which, according to the
principles of the law, the government must respect the international standards of
transparency EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) that is required
for any such process. However, unfortunately, to date the transparency principles
have not been applied to the region’s oil sector and revenue!
The aforementioned sector lacks transparency measures. The sole window that
we have got to receive information about oil revenue and agreements is Deloitte.
It has an audit agreement with the KRG to conduct auditing part of the
production and sales of extracted oil by KRG. Through implementing this
agreement, Deloitte has published around 3 reports on the production, sales,
expenditures and revenues for a limited time.
Due to the lack of transparency, this work focuses on the published reports of
Deloitte as the only available source so as to compare and investigate the
credibility of the figures, in terms of oil production, that are stated in the reports.
Through analyzing the reports, we could say that it is beneficial to have such
reports but still there are many questions that have not been answered and
remained unclear. According to the facts presented in the reports mentioned
previously, for instance, the KRG only receives half of the revenues that it gains
from the sale of each barrel of oil. Yet, no explanation has been offered in the
reports as to why?
This work is also tries to remind officials, especially the members of the Kurdistan
Region parliament, the risks of not having a very transparent process for our main
revenue. It also refers to some of other agreements and the background of the oil
production process of the past ten years. Furthermore, this report attempts to
encourage the government and others to revise their transparency policy and
hopes that this work could participate to shed light on some details of this dark
process!
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دەربارەی رێكخراوی ستۆپ
رێكخراوی ستۆپ بۆ دژە گەندەڵی ) (STOPACرێكخراوێكی كىردستانیە بەگىێرەی یاسای ()1ی ساڵی 2111
لە فەرمانگەی رێكخراوە ناحكىمیەكانی كىردستان لە ساڵی  2113تۆماركراوە ،رێكخراوی ستۆپ لەبىاری
بەدامەزراوەیی كردن و ڕووبەڕوبىنەوەی گەندەڵیو بەهێسكردنی بىاری لێپرسینەوەو شەفافیەت لەهەرێمی كىردستان
كاردەكات ،ئەویش لەرێگای پاڵپشتی بۆ بەهێسكردنی دامىدەزگاكانی تایبەت بە چاودێری و لێپرسینەوە و
نەهێشتنی گەندەڵی و دروستكردنی هەماهەنگی لەگەڵیان ،هاوكات چاودێریكردنو بەشداری كردن لە فشارە
مەدەنیەكان و جێبەجێ كردنی پرۆژەی درێژخایەن لەو بىارە .ئۆفیسی سەرەكی رێكخراو لە هەولێری پایتەختی
هەرێمی كىردستانە.

باڵوكراوەكانی رێكخراوی ستۆپ
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 .5زنجیرەی پێنجەم :راپۆرتی ساڵنە ( )2116 - 2115داتاكانی گەندەڵی
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 .11زنجیرەی دەیەم :راپۆرتی (چاودێری و ههڵسهنگاندنی بڕیار و راسپاردهكان) بڕیار و راسپاردەكانی چاكسازی لە هەرێمی كىردستان
لە ماوەی نێىان  2116/1/1تاوەكى 2116/12/9
 .11زنجیرەی یازدەیەم :اپۆرتی ساڵنە ( )2117 - 2116داتاكانی گەندەڵی
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 .13زنجیرەی سێسدەیەم :ئەنجامی راپرسیەك لەبارەی رووبەڕووبىنەوەی گەندەڵی و پێشخستنی چاكسازی لە هەرێمی كىردستان
 .14راپۆرتی هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری ()1
 .15راپۆرتی بەرەو بەھێسترکردنی رۆڵی دەزگای داواکاری گشتی
 .16راپۆرتی هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری ()2
 .17گلۆسەری چەمک و زاراوەکانی گەندەڵی و حىکمڕانی چاک
 .18شەفافیەتی نەوتی كىردستان لە چاوی دیلۆیتەوە
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