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خويَندنةوةي شيكاري بؤ راثؤرتي سا لَي 2015ي وةزارةتي
سامانة سروشتييةكان

غالب حممد عةلي

عةلي حةمة صاحل

راپۆرتی ٍّزارٍتی ساهاًَ سرّضتییَکاى بۆ ساڵی ّ 5102
دیارًَهاًی داُات
ٍّزارٍتی ساهاًَ سرّضتییَکاًی حکْهَتی َُرێوی کْردستاى راپۆرتی سااڵًَی خۆی
بۆ ساڵی  5102باڵّکردٍٍّ .لَ ئًَجاهی خْێٌذًٍَّّ َُڵسًَگاًذًی داتاّ
زاًیارییَکاًی ًێْ راپۆرتَ سااڵًَکَی ٍّزارٍتی ساهاًَ سرّضتییَکاى ،چًَذ
خاڵێکیاى جێگَی سَرًجّ لَسَر ٍّستاًَ ،ئێوَ لێرٍدا َُّڵذٍدٍیي بَچًَذ خاڵێک
ئاهاژٍ بۆ ئَّ خااڵًَ بکَیيّ سَرًجی خۆهاًیاى لَبارٍٍّ بخَیٌَ ڕّّ:
 .0لَ الپَرٍی ( )6راپۆرتَکَدا ُاتٍّْ کَ زیاتر لَ ( )8041114315هلیۆى بَرهیل
ًَّتی خاّ فرۆضراٍّ بَ کڕیاراًی ًاّخۆ ،بَاڵم بَ ُیچ ضێٍْیَک باس لٍَّ
ًَکراٍّ ،کَ ئَّ بڕٍ ًَّتَ بَچًَذ فرۆضراٍّ؟ بَ کێ فرۆضراٍّ؟ یاخْد هَبَست
چییَ لەدٍستَّاژٍی لَ ًاّخۆدا فرۆضراٍّ؟
ئەهەش ّادەکات ّەک ُەهیطە داُاتەکاى ضاراّە بێتّ دەستی حزب ئاّەاڵتربێت
لە خەرج کردىّ بەکارُێٌاًی ئَّ داُاتَ.
ئَگَر بَّ ًرخًَ ،ەّتەکە ُەژهاربکەیي کَ َُرێوی کْردستاى لَ بازارٍکاًی
دٍرەٍّ فرۆضتْیَتی کَ لَ راپۆرتَکَ ُاتٍّْ (ًرخی یَک بَرهیل ًَّتی خاّ =
)$ 83.42
کَّاتا پارٍی ًَّتی فرۆضراّ لَ ًاّخۆی کْردستاى = ( 8041114315بەرهیل x
 )$ 83.42بَکۆی گطتی دٍکاتَ = 0402140514501
 .5لَ الپَرٍ ()5ی راپۆرتَکِذا ُاتٍّْ کَ َُرێوی کْردستاى ( )142864155هلیۆى
بَرهیل ًَّتی خاّی بَ رێگَی تًَکَر لَ هاٍّی یَک ساڵذا ًَُاردٍی دٍرەٍّ
کردٍّّ ،کَ رۆژاًَ دٍکاتَ ًزیکَی ( )054182بَرهیل.
ئَم خاڵَ جێگَی لێ ّردبًٍَّْیَ ،لێرٍدا ضیکاریَک دٍکَیي بۆ ئٍَّی بزاًیي،
ئَّ چْار هلیۆى بَرهیلَ بَراهبَرٍ بَ چًَذ تًَکَر ًَّت لَ رۆژێکذا؟
 یَک تًَکَر زیاتر لَ ( )545بَرهیل ًەّتی تێذایَ. -ژهارٍی تًَکَر لَ رۆژێکذا = ّ 05182 / 545اتَ  12تًَکَر لَ رۆژێکذا.
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 کَّاتا بَ پێی ئَم راپۆرتَ لَ َُهّْ هَرەزٍکاًی کْردستاى رۆژاًَ ()12تًَکَر دٍڕّاتَ دٍرٍٍّ ،بَاڵم ئَم ژهارەیە دّّرٍ لَ راستیٍَّ ،چًْکَ ژهارٍی
ئَّ تًَکَراًَی کَ ًَّت ًَُاردٍی دٍرٍٍّ دٍکَى زۆر لَم ژهارٍیَ زیاترٍ،
تەًاًەت بەپێی زاًیاریەکاى بەتەًِا لەهەرزی پەرّێزخاى زۆرجار رۆژاًە
ًزکەی ( 521تا  )811تەًکەر ًەّت رەّاًەی دەرەّە دەکرێت.
 بَم جۆرٍ گْهاى لَّ ژهارٍیَ دٍکرێت ،بۆیَ پێْیستَ ٍّزارٍتی ساهاًەسرّضتیەکاى بَ ّردی راستیەکاى ئاضکرا بکاتّ داتاّ زاًیارییَکاى بخاتَ رّّ،
بَّ جۆرٍی کَ ئایا ئەّ تەًکەراًە باس کراّى ،تایبَتي بَ ّەزارەت یاخْد
سَر بَ حزب ّ کەسی تایبەتيّ ٍّزارٍتیص ئاگاداریاى ًیە.
 .8لَ الپَرٍ ()01ی راپۆرتَکَ ُاتٍّْ کَ لَ هاٍّی ساڵێکذا زیاتر لَ ()8343324148
هلیۆى بَرهیل ًَّتی خاّ دابیٌکراٍّ بۆ َُر سێ پااڵّگەی (تاّکی ،کَڵَک ّ
بازیاى) ،لَ دّای پااڵّتٌی ئَّ بڕٍ ًَّتَ زیاتر لَ ( )5848184661هلیۆى بَرهیل
بَرَُهَ ًَّتیَکاًواى دٍست کَّتٍٍّّْ ،ک (بًَزیيًَّ ،تی سپی ،گازّایل،
ًَفتا ،بًَزیٌی فرۆکَ ،غازی هااڵى ،)...بَاڵم بَ ُیچ ضێٍْیَک لَ راپۆرتَکَدا
باس لَ داُاتَکاًیاى ًَکراٍّ ،ئَهَش بَضێکَ لَ ًاضَفافی داُاتی ًَّت لَ
ساڵی  5102دا.
دّای بَدّاداچًْواى بۆ داُاتی یازدٍ هاًگی ساڵی  5102لَ بَرێْبَرایَتی
دابَضکردًی ًَّت (سلێواًیَُّ ،لێر ،دُۆکًَّ ،تّ کاًزاکاًی کۆیَ) کَ
داُاتَکَی دًٍێرێتَ باًکی کْردستاى لَ سَر چْار رٍقَم حسابی کَ ئَهاًَى
(سلێواًی  ،8008816دُۆک َُّ ،1538250لێر  ،2110232کۆیَ  .)2110233بۆهاى
دٍرکَّت داُاتی ئَّ بَرَُهَ ًَّتیاًَ دٍگاتَ زیاتر لَ ()54051404544184532
ترلیۆى دیٌار کَ دٍکاتَ زیاتر لَ ( )0445441564565هلیار دۆالر.
 .1لَ الپَرٍ ()00ی راپۆرتَکەدا ُاتٍّْ کَ لَ هاٍّی یَک ساڵذا زیاتر لَ
( )0341014808هلیۆى بَرهیل ًَّتی رٍش کَ لَ َُر سێ پااڵّگَکَ بَرَُم
دٍُێٌرێت .بَاڵم بَ ُیچ ضێٍْیَک باسی لَ ًرخی فرۆضتيّ ًَُاردٍکردىّ
کڕیاری ًَکردٍّّ ،کَ ئَهیص یَکێکَ لَ ًاضَفافییَکاًی داُاتی ًَّت ،لَ ساڵی
 ،5102بََُهاى ضێٍْی سااڵًی رابردّّ.
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 .2لَ راپۆرتَکَدا ُاتٍّْ کَ َُرێوی کْردستاى زیاتر لَ ( )08543304061هلیْى
بَرهیل لَ رێگَی بۆرییەّە ًَُاردٍی بًَذٍری جەیِاًی کردٍّّ جگَ لَ ًَّتی
پارێزگای کَرکْک کَ ئٍَّیص بَ دّّ قۆًاغ:
قۆًاغی یَکَم :لَ هاًگی یَک َُتا ًَّ 5102/3/58تی ًَُاردٍکراّ یَکساًَ بَ
( )2546254415هلیۆى بَرهیل ،کَ لَ رێگَی سۆهۆٍّ ًَُاردٍی دٍرەٍّ کراٍّ،
بَغذادیص لَ بری ئَّ بڕٍ ًَّتَی کَ ًَُاردٍی دٍرەٍّ کراٍّ ،ئَم رێژٍ پارٍی
ًَُاردٍی َُرێن کردٍّّ ( )5415845534534ترلیۆى دیٌار کَ یَکساًَ بَ
( )0465344184234هلیار دۆالر.
قۆًاغی دٍّّم :لَ دّای َُ 5102/3/58تا کۆتایی ساڵی َُ 5102رێوی کْردستاى
بَ رێگَی بۆری بڕی ( )4644134821هلیۆى بَرهیل ًَّتی خاّی ًَُاردٍی دٍرٍٍّ
کردٍّ ،لَگَڵ زیاتر لَ ( )54،421،550هلیۆى بَرهیل ًَّتی کَرکْک ،کَ بَ پێی
راپۆرتَکَ پارٍکَی یَکساًَ بَ ( )8461643644444.56هلیار دۆالر.
 .3بَ ُیچ ضێٍْیَك باسی داُاتی (غازی سرّضتیّ ًەفتاّ ئێل پی جی) ًَکردٍّّ،
کە دەبْ لە کاتی خۆیذا ّەزارەتی ساهاًە سرّضتییەکاى بیذایە بە کۆهپاًیای
(داًە غاز) كَ َُتا ئێستا ًَیذاٍّ ،کۆهپاًیای ًاّبراّیص بَضێكی زۆر ُۆكاری
سکااڵكَی لَ دادگای بەریتاًیا بۆ ٍّرگرتٌی ئَّ برٍ پارٍیَ كَ َُتا ئێستا لَ
حكْهَتی َُرێوی ٍّرًَگرتٍّْ كَ زیاتر لَ  5هلیار دۆالرە.
َُ .4بًّْی جیاّازی زۆر ،لًَێْاى بڕی کۆی ًَّتی بَرَُم ُاتّْ لَگَڵ کۆی ًَّتی
ًَُاردٍکراّ لَ راپۆرتَکَداُ ،اّکات رّى ًَکردًٍَّی ئَّ بَضَی دیکَی کَ
ًَُاردٍ ًَکراٍّ بَرێگَی بۆری چی لێِاتٍّْ.
 .5لَ ڕاپۆرتَكَدا

زۆر بَكَهی باسی ًَّتی کَرکْک كراٍّ ،بَ ُیچ ضێٍْیَك

باسی دٍرُێٌاًی ًَّت لَ کێڵگَکاًی ًَكراٍّ ،کَ برێكی یَكجار زۆر ًَّت لَّ
كێڵگاًَ بَرَُم دێٌي.
ّ .6ردبیٌی ًَکردًی ئَم راپۆرتَ لَالیَى ُیچ داهَزراٍّیَکی حكْهییٍَّ.
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کَّاتە داُاتی ًَّت کَ لَ ساڵی 5102دا فرۆضراٍّ جگَ لَ ئَّ ًَّتەی کَ بَ
تًَکَر ًَُاردٍ کراٍّ لَگَڵ ًَّتی رٍش کَ بَرَُم ُێٌراٍّ دٍکاتَ ًزیکَی
(+)8461643644444.56

پارٍی

کًَاردّّیَتی

عێراق

()0465344184234

+

( = )0445441564565( + )0402140514501بَ ًزیکَی ( )5454442604123هليار دۆالر.
بَم جۆرٍ دٍردٍکَّێت کَ بڕی ئەّ داُاتەی دٍست حكْهَتی َُرێن کەّتّْە زۆر
زیاترٍ لٍَّی حكْهَت هْچَی پێٌج هاًگی فَرهاًبَراى بخاتَ ئَستۆی قَیراًی
ضَری داعصّ دابَزیٌی ًرخی ًَّتٍَّ ،بَ بیاًْی ًَبًْی پارٍ ،چًْکَ حکْهەتی
ُەرێوی کْردستاى بەّ داُاتەی دەستی کەّتٍّْ ًەک َُر دٍتْاًێت هْچەی ُەر
( )05هاًگەکەی فەرهاًبەراًی َُرێن بذات ،بَڵکْ دٍضێت بەضی خزهەتگْزاریطی لێ
بوێٌێتەّە.
ئەّ پارەّ داُاتەی ئێوە حسابواى کردٍّّ لَم راپۆرتَدا ،تەًِا بریتیَ لَّ برە
داُاتەی کەدیارە ئەّەش جگە لە داُاتی (ًاّخۆ ،داُاتی ًەّتی تەًکەر ّ ًەّتی
رەش ّ داُاتی خاڵە سٌْریەکاى).
بَم جۆرٍ دٍردٍکَّێت کَ خْاست ّ هەیلێک ُەیە بۆ درێژکردًەّەی هاٍّی
قَیراًَکَّ قْرسترکردًی باری سَرضاًی ُاّاڵتیاى ،ئەگەرًا تەًِا داُاتەکاًی کە
لَسَرٍٍّ خستواًَڕّّ دٍتْاًي لَ ئێستادا کێطەی سەرەکی ُاّاڵتیاى چارەسەر
بکات ،کَخۆی دٍبیٌێتٍَّ لَ دابیٌکردًی هْچەّ قْتی رۆژاًَ.

سەرچاّە:
-

ڕاپۆرتی ّەزارەتی ساهاًە سرّضتییەکاى ،بە زهاًی ئیٌگلیزی:
OIL PRODUCTION, EXPORT, AND CONSUMPTION REPORT 2015, at the Site:

http://mnr.krg.org/images/monthlyreports/KRG_MNR_Full_Annual_Report_2015_2.pdf
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