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پوختەیــەك لە الیەن كارگێڕیەوە

لە	ساڵی	2007	،	دانەغاز	و	نەوتی	هیالل	گرێبەستێكیان	لەگەڵ	حكومەتی	هەرێمی	كوردستان	واژوو	كرد	كە	تێیدا	مافی	خاوەندارێتی	و	
مافی	تایبەت	بەخشرا	بە	هەردوو	كۆمپانیا	بۆ	قەباڵندن	و	پەرەپێدان	و	بە	بازاڕ	كردن	و	فرۆشتنی	بەرهەمەكانی	نەوت	لە	نێویاندا	غازی	
سروشتی	لە	هەرێمی	كوردستان	و	هەناردەكردنی	لە	هەردوو	كێڵگەی	)كۆرمۆر	و	چەمچەماڵ(ەوە	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق.	ئەم	
ڕێكەوتنە	دەسپێكێك	بوو	بۆ	بەشداربوونی	پرۆژەی	غازی	كوردستان	وەك	پاڵنەرێك	بۆ	پەرەپێدانی	پرۆسەی	دەرهێنان	و	بەرهەمهێنانی	

غاز	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق.	

دوای	تێپەڕ	بوونی	15	مانگ	بەسەر	دەسپێكی	پرۆسەی	هەڵبەستنی	وێستگەكە،	لە	تشرینی	یەكەمی	ساڵی	2008	دەست	بە	ناردنی	غاز	
كرا	لە	ڕێگەی	هێڵێكی	بۆری	كە	تازە	دروست	كرابوو	وە	لە	كێڵگەی	كۆرمۆرە	وە	بۆ	هەردوو	وێستگەی	كارەبای	چەمچەماڵ	و	هەولێر	
ڕاكێشرابوو	،	بە	درێژایی	دە	ساڵی	دواتر	پرۆژەكە	بووە	هۆی	دەستەبەركردنی	سوتەمەنی	بۆ	هەرێمی	كوردستانی	عێراق	بە	نرخێكی	

گونجاو	وە	بە	شێوەیەكی	فراوان	كە	توانرا	پشتی	پێ		ببەسترێت،	ئەمەش	كاریگەریەكی	ئەوتۆی	دروست	كرد	لەسەر	ژینگە	و	كۆمەڵگا	و	
ئابوری	هەرێمی	كوردستان.		

لە	ساڵی	2009،	كۆنسۆرتیۆمی	)پێرڵ	پترۆلیۆم(	پێك	هێنرا	لە	الیەن	دانەغاز	و	نەوتی	هیالل	وەك	پشكداری	سەرەكی	كۆنسۆرتیۆمەكە	
بە	بەشداری	كۆمپانیای	OMV		و	MOL		و	RWE	كە	هەریەكەیان	پشكی	)10(	لە	سەدی	كۆنسۆرتیۆمەكەیان	بەردەكەوێت.	دانەغاز	

و	نەوتی	هیالل	نوێنەرایەتی	كۆنسۆرتیۆمی	)پیَرڵ(	دەكەن	و	سەرپەرشتی	كارەكانی	ئەو	دوو	كێڵگەیە	دەكەن.	

لە	یادی	دە	ساڵەی	بەرهەمهێنان	لە	پرۆژەی	غازی	كوردستان	،	دانەغاز	و	نەوتی	هیالل	و	پێرڵ	پترۆلیۆم	داوایان	لە		كۆمپانیای	پرایس	
وۆتەر	هاوس	كوپەرس	)PwC(	كرد	كە	توێژینەوەیەكی	تێر	و	تەسەل	بكات	لەسەر	خەماڵندنی	سوودە	ئابوریەكانی	پرۆژەكە.	كۆمپانیای	

پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	)PwC(	هەستا	بە	ئەنجامدانی	توێژینەوەیەك	لەسەر	كاریگەریەكانی	پرۆژەكە	لە	دە	ساڵی	یەكەمی	
كاركردن	و	كاریگەریەكانی	داهاتووی	پرۆژەكە	لەسەر	بنەمای	گەشەسەندنە	پێشبینی	كراوەكانی	پرۆژەكە	لە	دە	ساڵی	داهاتوو.		

ئەم	ڕاپۆرتە	دەرەنجامە	سەرەكیەكانی	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	)PwC(		دەردەخات	لەگەڵ	خستنەڕووی	ئەو	سوودە	ئابوریانەی	
كە	پرۆژەكە	بە	هەرێمی	كوردستانی	عێراقی	گەیاندووە	و	دەیگەیەنێت.	
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كۆمپانیای	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	)PwC(	هەستا	بە	خەماڵندنی	ڕۆڵ	بینینی	پرۆژەكە	لە	هەرێمی	كوردستانی	
عێراق	لە	سێ		بوار:	ئابوری	و	كۆمەڵگا	و	ژینگە	لەسەر	ئاستی	ناوخۆ	و	جیهان	لە	ڕوانگەی	مێژوویی	و	پێشكەوتنەوە.	

توێژینەوەكە	بریتیی	بوو	لە	پێداچوونەوەیەك	لەسەر	بەشداری	كردنی	پرۆژەكە	لە	ساڵی	2008	ەوە	بۆ	2017	و	
نرخاندنی	بەشداریكردنی	داهاتووی	لە	هەرێم	بە	لەبەرچاوگرتنی	ئەو	وەبەرهێنانە	زۆرەی	كە	كۆنسۆرتیۆمەكە	بە	نیازە	لە	

پەرەپێدانی	كێڵگەكان	بیكات.		

چۆن پرۆژەی غازی كوردستان بەشداری لە هەرێمی كوردستانی عێراق  دەكات؟

كاریگەری لەسەر كۆمەڵگا
 لە هەرێمی كوردستانی عێراق

كارامەیی 
كرداری 

كەمبوونەوەی غازی ژەهراوی 
بەهۆی ڕێگرتن لە 

بەكارهێنانی گازوایل 

 بریكارێتی
 ژینگە

ڕەخساندنی 
هەلی كار 

دەوڵەمەندكردنی بەرهەمی خۆماڵی لە ڕێگەی: 

پاڵپشت كردنی ئابوری 
هەرێمی كوردستانی عێراق 

وەبەرهێنانی سەرمایە

دابینكردنی كارەبا 

دەوڵەمەند كردنی پرۆژەكان
داهاتی 

حكومەت

كەمكردنەوەی تێچوو لە 
سیستەمی وزە لە سایەی  

پاشەكەوت كردنی تێچووی گازوایل 

وەبەرهێنان لە 
دەسپێشخەریەكانی 

كۆمەڵگا 

ســێ  بوارە سەرەكیەكەی بەشداری كردن
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پوختەیــەك	لــە	الیەن	كارگێڕیەوە:	ئاوڕێك	لە	دواوە	

دەیەیەك لە شــەراكەت و خزمەتگوزاری و پێشــكەوتن 
وەبەرهێنانی	ســەرمایە	لە	ژێرخانی	پرۆژەی	غاز	و	

كارەكانــی	ڕۆژانــە	پارێزگاری	لە	چاالكی	گرنگی	ئابوری	
دەكات	لە	هەرێمی	كوردســتان،	لەگەڵ	ئەوەشــدا	گرنگترین	
بەشــداریكردنی	ئابوریانەی	پرۆژەكە	تا	ئێســتا	بریتیە	لەو	
وزەیەی	كە	دابین	دەكرێت	بۆ	ئیش	پێكردنی	وێســتگەكانی	

تۆڕی	كارەبا.		

ئــەو	كارەبایــەی	كە	بەهۆی	غازەوە	بە	رهەم	دەهێنرێت	
نەك	تەنیا	پێداویســتیە	ســەرەكیەكانی	5.9	ملیۆن	كەس	

لە	دانیشــتوانی	هەرێمی	كوردســتانی	عێراق	دابین	دەكات	
بەڵكو	دەبێتـــە	هۆی	چاالك	كردنی	گشت	سێكتەرەكانی	

ئابوری	لە	نێویاندا	كشــتوكاڵ	و	پیشەســازی	و	بازرگانی.		

 

تا	ســاڵی	2017	دابینكردنی	غاز	80	لە	ســەدی	ئەو	
وزەیــەی	پێك	هێنا	كە	بۆ	وێســتگەكانی	بەرهەمهێنانی	

كارەبا	بەكار	دەبرا	لە	هەرێمی	كوردســتانی	عێراق.	بە	
	)PwC(	كوپەرس	هاوس	وۆتەر	پرایس	خەماڵندنــی	پێــی

لە	ســاڵی	2017	ئەم	پرۆســەیە	بڕی		10.7	ملیار	بۆ	
18.3	ملیار	دۆالری	ئەمەریكی	لە	كۆی	گشــتی	بەرهەمی	

خۆماڵی	لە	هەرێمی	كوردســتان		پێك	هێنا	لە	ســایەی	
دابینكردنی	كارەبا	لە	هەرێمی	كوردســتان	بە	شــێوەیەكی	

بــەردەوام	و	بە	نرخێكــی	گونجاو.	ئەمە	ئەوە	دەگەیەنێت	كە	
بە	بێ		بەرهەمهێنانی	ئەو	غازە	لە	پرۆژەكە	ئەوە	گەشــەی	
ئابوری	لە	دە	ســاڵی	ڕابردوو	لە	ئاســتێكی	زۆر	نزمتردا	

دەبوو.			

لــە	میانــەی	ئەو	كارو	چاالكیانە،	پرۆژەكە	بووە	هۆی	
دابینكردنی	2,200	دەرفەتی	كاركردنی	هەمیشــەیی	

لــە	2017	لەگــەڵ	20,000	هەلی	كاركردنی	كاتی	لە	
قۆناغی	دروســتكردن	كە	ئەمەش	ئاماژەیەكە	بۆ	ڕاســتەوخۆ	
كاركردنە	ســەر	ئابوری	بە	تایبەتی	بۆ	خەڵكی	ناوچەكە.		

لە	ســایەی	دابینكردنی	غازی	سروشــتی	بۆ	بەرهەمهێنانی	
كارەبا	لە	هەرێمی	كوردســتانی	عێراق	توانرا	ڕێگری	
بكرێت	لە	بەكارهێنانی	ســووتەمەنی	گازوایل	كە	دەبێتە	

هــۆی	دەردانــی	غازی	ژەهراوی	بە	ڕێژەیەكی	زۆر	زیاتر	
لەوەی	كە	لە	ســووتاندنی	غازی	سروشــتیەوە	دەردەچێت.	
كەواتــە	لێــرەوە	بۆمان	دەردەكەوێت	كە	ئەگەر	گازوایل	
بــەكار	بهاتایە	لــە	بەرهەمهێنانی	كارەبا	ئاخۆ	دەبوو	چ	

ئاســەوارێكی	خراپی	جێ		بهێشــتایە	لەسەر	ژینگە.	
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دە ساڵی یەكەم

كاریگەری لەسەر
دامەزراندن

لە كاتی قۆناغی 
دروستكردن )بیناسازی(

پاشەكەوت كردن بۆ حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لە تێچووی سووتەمەنی 

ڕێگرتن لە دەرچوونی 
غازی ژەهراوی 

دامەرزراندنی 
ستافی خۆماڵی 

كڕینی شمەك لە بازاڕی ناوخۆ

هەمیشەیی لە قوناغی 
خستنەبەركاری پرۆژەكە

10.7	ملیار	دۆالر	-											
18.3	ملیار	دۆالر					

20,000	هەلی	كار				

19.2	ملیار	دۆالر	

لە	سەرووی	80%          

2,200	دەرفەتی	كار	)2017(	

29	ملیۆن	مەتر	تۆن		
دوانۆكسیدی	كاربۆن	

0.3	ملیار	دۆالر	

1.3	ملیار	دۆالر	

 كاریگەری لەسەر
 بوژاندنەوەی بەرهەمی

 خۆماڵی
پاَپشت كردنی بەرهەمی خۆماڵی

پاشەكەوت كردن
 لە سایەی

گۆڕینی سووتەمەنی
 بەكارهاتوو

بە خۆماڵی کردن

كۆی گشتی
وەبەرهێنان 

سەرجاوە:	شیكاری	برایس	ووتەر	هاوس	كوبەرس	2018
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پوختەیــەك	لــە	الیەن	كارگێڕیەوە:	ئاوڕێك	لە	داهاتوو	

داهاتوویەك لە وەبەرهێنان و پێشــكەوتنی بەردەوام 
لە	تێڕوانینێك	بۆ	دە	ســاڵی	داهاتوو،	پرایس	وۆتەر	هاوس	

كوپەرس	)PwC(	هەســتا	بە	قەباڵندنی	كاریگەریە	
ئابوری	و	كۆمەاڵیەتیەكانی	پرۆژەی	غازی	كوردســتان	
لەســەر	بنەمای	وەبەرهێنانی	زیاتر	بە	بڕی	4.3	ملیار	

دۆالر	لە	پرۆژەكە	كە	پالن	بۆ	داڕێژراوە.	ئەم	ســیناریۆیە	
ئاماژەیەكە	بۆ	زیادبوونی	ئاســتی	بەرهەم	لە	كێڵگەی	

كۆرمۆر	بۆ	ســێ		ئەوەندە	لە	400	پێ		ســێجا	لە	ڕۆژێكدا	
كە	لە	ئێســتادا	بەرهەم	دێت	بۆ	1400	پێ		ســێجا	ڕۆژانە	

و	دابینكردنی	بڕی	750	ملیۆن	پێ		ســێجای	تر	بۆ	
بەكارهێنانی	لە	پێداویســتی	ناوخۆی	هەرێمی	كوردســتان	و	
250	ملیۆن	پێ		ســێجای	تر	بۆ	ناوچەكانی	تری	عێراق.	

هەروەهــا	ئــەم	فراوان	بوونە	ڕۆژانە	285	هەزار	بەرمیل	
نەوتی	خاو	و	خەســتە	)كۆندێنســەیت(ی	تر	و	غازی	شلیش	

لەخــۆ	دەگرێــت	كە	لە	)كۆرمۆر(	بەرهەم	دێت.	

	)PwC(	كوپەرس	هاوس	وۆتەر	پرایس	كۆمپانیــای
هەســتا	بە	خەماڵندنی	پرۆژە	فراوانكراوەكان	كە	بەشــدارن	

لە	ئابوری	هەرێمی	كوردســتانی	عێراق	كە	ڕەنگە	لە	
نێــوان	28.6	ملیــار	دۆالر	تا	41.6	ملیار	دۆالر	بێت	تا	
ساڵی	2027	و	دەبێـــتە	هۆی	ڕەخساندنی	7,500	هەلی	

كاری	هەمیشــەیی	لە	ڕێگەی	پاڵپشــت	كردنی	چاالكی	
ئابوری	لە	هەرێمی	كوردســتانی	عێراق.				

نزیكەی	90	لە	ســەدی	ئەو	هەلی	كارانە	بەر	ســتافی	
خۆماڵی	دەكەوێت	لە	ماوەی	5	ســاڵ	و	پالن	وایە	ئەم	
ڕێژەیە	بەرز	بكرێتەوە	بۆ	%100	لە	ســااڵنی	دواتر.	

هەروەها	پرۆژەكە	دەبێتە	هۆی	پاشــەكەوت	كردنی	33.2 
ملیار	دۆالر	لە	دە	ســاڵی	داهاتوو	لە	ســایەی	بەكارهێنانی	
غاز	وەك	ئەڵتەناتیڤێكی	ئەرێنی	لە	شــوێنی	گازوایل	كە	

بــە	هۆیــەوە	دەتوانرێت	ڕێ		لە	دەرچوونی	77	ملیۆن	تۆن	
غازی	دوانۆكســیدی	كاربۆن	بگیرێت.		
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28.6	ملیار	دۆالر-
41.6	ملیار	دۆالر				

84,000	دەرفەتی	كار				

33.2	ملیار	دۆالر	

%90	لە	5	ساڵی	داهاتوو										
%100	لە	كۆتایدا	

7,500	دەرفەتی	كار	)2027(

77	ملیۆن	مەتر	تۆن		
دوانۆكسیدی	كاربۆن	

1.2ملیار	دۆالر	

4.3	ملیار	دۆالر	

 بەشداریكردن لە
بەرهەمی خۆماڵی

كاتی لە قۆناغی 
دروستكردن )بیناسازی(

هەمیشەیی لە قۆناغی
وەگەڕخستنی پرۆژە

پاشەكەوت كردن بۆ حكومەتی 
هەرێمی كوردستان لە 
تێچووی سووتەمەنی 

دە ساڵی دووەم

كۆی گشتی
وەبەرهێنان 

 كاریگەری لەسەر
 بوژاندنەوەی بەرهەمی

 خۆماڵی

كاریگەری لەسەر
دامەزراندن

بە خۆماڵی کردن

پاشەكەوت كردن
 لە سایەی

گۆڕینی سووتەمەنی
 بەكارهاتوو

ڕێگرتن لە دەرچوونی 
غازی ژەهراوی 

دامەرزراندنی 
ستافی خۆماڵی 

كڕینی شمەك لە بازاڕی ناوخۆ

سەرجاوە:	شیكاری	برایس	ووتەر	هاوس	كوبەرس	2018
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سەبارەت
بەم

ڕاپۆرتە
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سەبارەت بەم ڕاپۆرتە 

2018	ساڵی	تۆماركردنی	یادی	دە	ساڵەی	بەرهەمهێنانی	
كۆمپانیاكان	بوو	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق.	

كاتێك	كە	كۆمپانیاكان	سەرقاڵی	ئاوڕدانەوە	بوون	لە	
دە	ساڵی	پێشكەوتن	،	كۆمپانیای	پرایس	وۆتەر	هاوس	
كوپەرس	PwC	بۆ	خزمەتگوزاری	پیشەیی	سەرقاڵی	
هەڵسەنگاندنی	بەشداربوونی	پرۆژەی	غازی	كوردستان	
بوو	لە	هەرێمی	كوردستان	لەسەر	بنەمای	وەبەرهێنانی	

سەرمایە	و	پرۆژە	ڕاستەوخۆكان	و	كارو	چاالكی	
دابینكاران	هەروەها	سوودەكانی	كاریگەری	بەكارهێنانی	
بەرهەمی	غازی	سروشتی	لەسەر	هەرێمی	كوردستانی	

عێراق.			

 PwC	كوپەرس	هاوس	وۆتەر	پرایس	كۆمپانیای	هەروەها
هەستا	بە	هەڵسەنگاندنی	دەسپێشخەریەكانی	بەرپرسیارێتی	
كۆمەاڵیەتی	لە	هەرێمی	كوردستان	بۆ	دیاریكردنی	كار	و	
چاالكیەكانی	داهاتوو	و	هەڵسەنگاندنی	كاریگەریان	لەسەر	

كۆمەڵگا.	

لە	كۆتاییدا	،	كۆمپانیای	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	
PwC	هەستا	بە	خەماڵندنی	بەشداربوونەكە	لە	سێ		

بوار:	ئابوری	و	كۆمەڵگا	و	ژینگە	لەسەر	ئاستی	ناوخۆ	
و	جیهان	.	ئەم	توێژینەوەیە	دیدێكی	مێژوویی	و	بەرەو	
پێش	چوون	لەخۆ	دەگرێت	.	هەروەها	پێداچوونەوەیەكە	
لەسەر	بەشداریكردنی	پرۆژەكە	لە	ساڵی	2008	ەوە	بۆ	
2017	و	نرخاندنی	بەشداریكردنی	داهاتووی	لە	هەرێم	
بە	لەبەرچاوگرتنی	ئەو	وەبەرهێنانە	زۆرەی	لە	هەرێمی	

كوردستان	پالنی	بۆ	داڕێژراوە.

سەرەڕای	خستنەڕووی	كاریگەریگەری	چاالكیەكان
لە	ڕووی	بڕ	و	كاشەوە	،	كۆمپانیای	پرایس
وۆتەر	هاوس	كوپەرس	PwC	هەستا	بە	

نرخاندنیان	لە	دەقی	ئامانجەكانی	گەشەسەندنی	
بەردەوامی	نەتەوە	یەكگرتووەكان	و	شرۆڤە	كردنی	
چۆنێتی	بەشدار	بوون	و	هەنگاونانی	پرۆژەكە	بەرەو
بەدیهێنانی	پێشەنگیەكانی	)ئەولەویەت(ی	ئامانجەكانی

گەشەسەندنی	بەردەوام	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق.	

ئەو	پێوەرانە	پێكەوە	دیدێكی	مێژوویی	دەخەنە	ڕوو	كە	
چۆن	پرۆژەی	غازی	كوردستان	بەشدار	بووە	لە	هەرێمی	

كوردستان	وە	چۆن	دەتوانێت	بەشدار	بێت	لە	
پێشكەوتنی	داهاتووی	هەرێمی	كوردستانی	عێراق.		
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285 هەزار	بەرمیل	لە	
ڕۆژێكدا	لە	كۆرمۆر	

 1,000
ملیۆن	پێ	

سێجا	لە	كۆرمۆر	

كە	بە	پێی	دیزاینی	
وێستگەی	غازەكە	بەرهەم	

دەهێنرێت	

نەوتی خاو  غـاز

غازی شل \ خەستە 

250 ملیۆن پێسێجا 
بۆ	گواستنەوە	لە	ناو	هەرێم	

ســیناریۆی فراوانبوونی داهاتوو 

سەرەڕای بەرهەمهێنانی ئێستای 
غاز لەو وێستگانەی كە لە ئێستادا هەن 
هەروەها ڕێگە دان بە دەرچوونی غاز 

چاوخشــاندنەوەیەكی گشتگیر بە توێژینەوەكە 

چاالكیەكانــی پێرڵ پترۆلیۆم

وەبەرهێنانپرۆژەكاندابینكردن  بەرهەمكۆمەڵگا

750 ملیۆن پێ سێجا
بۆ	پێداویستی	

ناوخۆی	هەرێم	

دروستكردنی كاریگەری
 لەسەر خەڵكی هەرێم

بریكارێتی
ژینگە

بەشداربوون لە ئابوری
 هەرێمی كوردستان

مێژووییانــە خەماڵندنی بۆ كرا
لە نێوان ســااڵنی 2017-2008

هەروەها كاریگەری پێشــبینی كراو 
لــە داهاتوو لە 2018 بۆ 2027

13



 ســەبارەت بە هەرێمی كوردستانی عێراق

ڕێژەی بێكاری

13% 
)2015(

هەرێمی كوردستانی عێراق هەرێمێكی سەربەخۆیە 
لە باكوری عێراق و لە سێ  پارێزگا پێك دێت كە 

ئەوانیش )دهۆك و هەولێر و سلیمانی(ن و ژمارەی 
دانیشتوانەكەی دەگاتە 5.9 ملیۆن كەس. 

ئابوری	هەرێمی	كوردستان	بە	گشتی	پشت	بە	
خزمەتگوزاری	و	ئیدارەی	گشتی	دەبەستێت	و	سێكتەری	

پیشەسازی	دروستكردنی	الوازە	و	تەنها	سێكتەری	
كشتوكاڵ	بەشێكی	كەمی	بەرهەمی	خۆماڵی	پێك	دەهێنێت.		

ئەم	ناوچەیە	تا	ڕادەیەك	پارێزراو	بوو	لەو	نا	
سەقامگیریەی	كە	لە	بەشەكانی	تری	عێراقدا	بەرباڵو	بوو	
بە	تایبەتی	دوای	جەنگی	عێراق	لە	ساڵی	2003	و	ئەو	
مەترسیانەی	كە	لەم	چەند	ساڵەی	دوایی	لەسەر	ئاسایشی	

وواڵت	هەبوون.	

دەرەنجام،	حكومەتی	هەرێمی	كوردستان	توانی	كەرتی	
تایبەت	بەرەو	پێش	ببات	و	وەبەرهێنی	بیانی	بە	الی	خۆیدا	

ڕابكێشێت		لە		هەردوو	كەرتی	نەوت	و	غاز.	

ئەمەش	بووە	هۆی	بەرزبوونەوەی	ئاستی	بەرهەمی	
خۆماڵی	بە	درێژایی	دە	ساڵی	ڕابردوو	كە	تا	ڕادەیەكی	

باش	بووە	هۆی	كەمبوونەوەی	ڕێژەی	بێكاری.	

دابەشــكردنی بەرهەمی خۆماڵی بە پێی ســێكتەر پەرەســەندنی	بەرهەمــی	خۆماڵــی	بە	تێپەڕ	بوونــی	كات	–	بەرهەمی خۆماڵی بێ  نەوت )ملیار $( 

داتای	فەرمی	حكومەتی	هەرێم

PwC	خەماڵندنی
خەماڵندنی	بانكی	جیهانی

8.0

17.7

23.623.5
25.125.8

27.328.1

20072008200920102011201220132014201520162017

ســەرچاوەكان:	PwC	و	KRSO	و	بانكی	جیهانی

KRSO	و	PwC	:سەرچاوەكان

كشتوكاڵ	
پیشەسازی	
بیناسازی

خزمەتگوزاری
ئیدارەی	گشتی

KRSO	و	PwC	:سەرچاوەكان

3% 6%

19%

45%

27%

ڕێژەی دانیشتوان 

5.9	ملیۆن
)كە دەكاتە %15 عێراق:2018 (

KRSO	و	PwC	:سەرچاوەكان

دەستی کار

1.4	ملیۆن	
)2015(

بەرهەمی	خۆماڵی	بە	بڕی

28.1	ملیار	دۆالر
)%20ی	عێراق،	بە	پێی	خەماڵندنی	2017(	

KRSO	و	PwC	شیكاری	سەرچاوەكان:

KRSO	و	PwC	:سەرچاوەكان
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دابەشــكردنی بەرهەمی خۆماڵی بە پێی ســێكتەر 

ژمارەی	ئاوارە	و	دەرەبەدەرەكان

لە	هەرێمی	كوردستان:	

 1.1m
)2018(

لەگەڵ	ئەوەشدا	دابەزینی	نرخی	نەوت	لە	ساڵی	2014 
هاوشان	لەگەڵ	هاتنی	ئاوارەكانی	سوریا	و	خەڵكی	

دەربەدەری	ناو	عێراق	بۆ	ناو	هەرێمی	كوردستان	لە	
تەنگژەی	مەترسیە	ڕوو	لە	زیادبووەكان	بۆ	سەر	ئاسایشی	
نەتەوەیی	مەترسی	گەورەی	ئابوری	و	كۆمەاڵیەتی	لەسەر	

هەرێم	دروست	كرد.			

بارودۆخەكان	ئاماژەیان	بۆ	پێویست	بوون	بە	خێراكردنی	
فرەچەشن	كردنی	ئابوری	كرد	لەژێر	سێبەری	كەرتی	

تایبەت.		

دیدی	حكومەتی	هەرێمی	كردستان	بۆ	ساڵی	2020 
بریتیە	لە	داڕشتنی	پالنێكی	تۆكمە	بۆ	چاكسازی	ڕیشەیی	و	

نەخشەرێگایەك	بۆ	وەدەستهاتنی	گەشەیەكی	ئابوری	بەردەوام	
لە	هەرێمی	كوردستان.	

حكومەتی	هەرێمی	كوردستان	سوورە	لەسەر	هاوسەنگ	
كردنەوەی	ئابوری	دوور	لە	كەرتی	گشتی	لە	پێناو	

ڕێكخستنەوەی	باری	دارایی	بە	گشتی	و	هاندانی	چاالكیەكانی	
كەرتی	تایبەت	لە	دەرەوەی	كەرتی	نەوت.		

ئەمەش	دەتوانرێت	بەدی	بهێنرێت	لە	ڕێگەی	دروستكردنی	
ژینگەیەكی	كاركردنی	زیندوو	هەروەها	بە	سەربەخۆ	كردنی	
كار	و	چاالكی	بازرگانی	بە	تایبەتی	لە	نێو	گەنجان	و	هاندانی	
چاكسازی	لە	بەرهەمهێنان	و	جۆری	و	نوێبوونەوە	و	گەیشتن	

بە	بازاڕەكانی	ناوخۆ	و	جیهان.		

لە	هەمان	كاتدا	ئەو	سیاسەتانەی	كە	دەبنە	ڕێچكەی	هاندانی	
كۆمپانیا	بچووك	و	مامناوەندەكان	بۆ	فراوان	بوون	هەروەها	
هاندانی	كۆمپانیا	گەورەكان	بۆ	زیاتر	پەرەپێدان	بە	كارو	

چاالكیەكانیان	تاوەكو	بگەن	بە	ئاستی	كێبڕكێی	زیاتر	لەسەر	
ئاستی	جیهان	زۆر	گرنگن	بۆ	بونیاتنانی	كەرتێكی	تایبەتی	

بەهێز	و	جۆراوجۆر.

PwCو	KRSO	:سەرچاوە

 خشــتەی كاتی ڕووداوەكانی ئەم دواییە لە هەرێمی كوردســتان

2009 2008 20072010201620172018 2011201220132015 2014

كانونی یەكەمی 2011: 
كشانەوەی	هێزەكانی
ئەمەریكا	بە	تەواوی	

تەموزی 2017: 
گرتنەوەی	شاری

موسڵ

ئەیلولی 2017: 
ڕیفراندۆمی	

هەرێمی	كوردستان	و	
شەڕی	كەركوك

شەڕ	لەگەڵ	داعش	

15



حكومەتی	هەرێمی	كوردستان	دان	بەوە	دادەنێت	كە	
پیشەسازی	نەوت	و	غازی	تایبەت	بە	خۆی	بەشێكی	

دانەبڕاوە	لە	بەدیهێنانی	ئامانجەكانی	لە	پەرەپێدانی	گەشەی	
ئابوری	ستراتیژی	لە	ڕێگەی	دابینكردنی	كارەبا	بە	
تێچوویەكی	كەم	و	بەردەوام	و	بە	نرخێكی	گونجاو.	

دابینكردنی	كارەبا	هێزی	بزوێنەری	سەرەكیە	بۆ	ئابوری	و	
پاڵپشتی	گشت	چاالكیەكان	دەكات	لە	ئابوری	و	پێگەیاندنی	

كۆمەڵگا.	

تا	ساڵی	2007	هەرێمی	كوردستان	دووچاری	قەیرانێكی	
گەورەی	كارەبا	ببوویەوە	و	خاوەنی	سەرچاوەی	

بەرهەمهێنانی	كارەبای	تایبەت	بە	خۆی	نەبوو.	زۆربەی	
شوێنە	بازرگانیەكان	و	هاواڵتیان	ڕۆژانە	تەنیا	دوو	

كاتژمێر	كارەبایان	پێ		دەدرا.	

وەبەرهێنان	لە	پرۆژەی	غازی	كوردستان	بارودۆخەكەی	
بە	تەواوی	گۆڕی	و	بووە	هۆی	دابینكردنی	كارەبای	پشت	
پێ		بەستوو	لە	8	كاتژمێرەوە	بۆ	14	كاتژمێر	یا	زیاتر	لە	

ڕۆژێكدا.	

لەگەڵ	بەرەو	پێشەوەچوونی	بارودۆخەكە،	حكومەتی	
هەرێمی	كوردستان	دانی	بەوە	نا	كە	پێویستی	بە	

وەبەرهێنانی	گەورە	و	گرنگ	هەیە	لە	بواری	ژێرخانی	
ئابوری	بۆ	دڵنیابوون	لە	بوونی	كارەبای	بەردەوام	و	

كەمكردنەوەی	زیانەكان	و	فرۆشتنەوەی	كارەبای	زیاد	لە	
پێویست	بە	بەشەكانی	تری	عێراق.

 ســەبارەت بە هەرێمی كوردستانی عێراق

هەناردەكردنی	نەوت	بە	بڕی

188	هەزار	بەرمیل	لە	ڕۆژێكدا
)2017(

سەرچاوە:	PwC	و	وەزارەتی	سامانە	سروشتیەكان

بەرهەمهێنانی كارەبا لە هەرێمی كوردستان 

20102011201220132014201520162017

PwC		و	PPCL	:سەرچاوە

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000
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0

ت(
اوا
ێگ
)م
با	
رە
	كا
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ێنا
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هە
ەر
ب

بەرهەمهێنانی	نەوت	بە	بڕی	

192	هەزار	
بەرمیل	لە	ڕۆژێكدا	

)2017(
سەرچاوە:	PwC	و	وەزارەتی	سامانە	سروشتیەكان
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بوونی پرۆژەكە لە هەرێمی كوردســتان 

توانای	بەرهەمهێنانی	غاز	لە	ئێستادا

400	ملیۆن	پێ		سێجا	لە	ڕۆژێكدا
توانای	بەرهەمهێنانی	نەوت	لە	داهاتوو

285	هەزار	بەرمیل	لە	ڕۆژێكدا
توانای	بەرهەمهێنانی	غاز	لە	داهاتوو

1400	ملیۆن	پێ		سێجا	لە	ڕۆژێكدا

سەرچاوە:	پێرڵ	پترۆلیۆمسەرچاوە:	پێرڵ	پترۆلیۆم سەرچاوە:	پێرڵ	پترۆلیۆم

لە	ساڵی	2007	،	دانەغاز	و	نەوتی	هیالل	ڕێكەوتنێكیان	
لەگەڵ	حكومەتی	هەرێمی	كوردستان	واژۆ	كرد	كە	مافی	
خاوەندارێتی	و	مافی	تایبەتی	بەخشی	بە	هەردوو	كۆمپانیا	
بۆ	قەباڵندن	و	پەرەپێدان	و	بە	بازاڕكردن	و	فرۆشتنی	

بەرهەمەكانی	نەوت	لە	نێویاندا	غازی	سروشتی	لە	هەرێمی	
كوردستان	و	هەناردەكردنی	لە	هەردوو	كێڵگەی	كۆرمۆر	و	

چەمچەماڵ	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق.	

مەبەست	لە	پرۆژەكە	بریتیی	بوو	لە	پەرەپێدانی	توانای	
بەرهەمهێنانی	غازی	سروشتی	لە	هەرێم	و	دابینكردنی

سوتەمەنی	غازی	سروشتی	پاك	بۆ	بەرهەمهێنانی	كارەبا	
بە	تێچوویەكی	كەم	بە	بەراورد	لەگەڵ	جۆرەكانی	تری	

سووتەمەنی.	

لە	ماوەی	15	مانگ	لە	دەسپێكی	پرۆژەكەوە	توانرا
وێستگەی	بەرهەمهێنانی	سەرەتایی	و	هێڵی	بۆری
تەواو	بكرێت	و	بخرێتە	بەركار	و	دەست	كرا	بە	

گواستنەوەی	غاز	لە	كێڵگەی	كۆرمۆرەوە	بۆ	
تۆرباینەكانی	وێستگەكانی	كارەبا	لە	هەولێر	و	

چەمچەماڵ.	
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وەبەرهێنانی	سەرمایە	لە	ڕابردوو	گەیشتە

0.9	ملیار	دۆالری	ئەمەریكی
وەبەرهێنانی	سەرمایە	لە	داهاتوو	دەگاتە

3.3	ملیار	دۆالر

سەرچاوە:	پیَرڵ	پترۆلیۆم سەرچاوە:	پیَرڵ	پترۆلیۆم

PPCL	:سەرچاوە

توانــای پێــرڵ پترۆلیۆم لە بەرهەمهێنانی غاز

توانای	بەرهەمهێنانی	غاز	
)ملیۆن	پێ	سێجا	لە	رۆژێكدا(

قەبارەی	غاز
بەرهەمهێنانی	نەوت	

توانای	بەرهەمهێنانی	نەوت	
)ملیۆن	بەرمیل	لە	ڕۆژێكدا	(
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قۆناغی	یەكەمی	پەرەپێدانی	كێڵگەی	كۆرمۆر	لە	ماوەی	15 
مانگ	تەواو	كرا،	كە	ئەمەش	ریكۆردێكی	جیهانی	بوو	لە	
پرۆژەیەكی	لەو	جۆرە،	ناردنی	غاز	بۆ	هەولێر	لە	تشرینی	
یەكەمی	2008	دەستی	پێكرد	لە	سایەی	خستنە	بەركاری	

وێستگەی	بەرهەمهێنانی	سەرەتایی.	

قۆناغی	دووەم	بریتیی	بوو	لە	دروستكردنی	وێستگەی	
بەرهەمهێنانی	غازی	شل	)LPG(	كە	لە	ساڵی	2011 
تەواوكرا	و	هەر	لەو	كاتەوە	وەبەرهێنان	بەردەوام	بوو.	
لە	ساڵی	2009	مافی	بەرهەمهێنان	ڕادەستی	كۆمپانیای	
سنورداری	)پێرڵ	پترۆلیۆم(	كرا	كە	تازە	دامەزرابوو	وە	

كۆمپانیایەكی	هاوبەش	بوو	لە	نێوان	دانەغاز	و	نەوتی	هیالل	
و	دواتر	بوو	بە	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	لەگەڵ	هاتنە	
ناوەوەی	كۆمپانیای	زەبەالحی	نەوتی	ئەوروپی	كە	ئەوانیش	
	)RWE(	و	هەنگاری	ی)MOL(	و	نەمساوی	)OMV(

ئەڵمانی	بوون.

OMV	بە	گەورەترین	كۆمپانیای	پیشەسازی	دەژمێردرێـت	
لە	وواڵتی	نەمسا	و	MOL	یش	گەورەترین	كۆمپانیای	وزەیە	

لە	هەنگاریا.	

وا	بڕیارە	كە	وەبەرهێنان	لە	پرۆژەكە	تا	دە	ساڵی	داهاتوو	
درێژە	بكێشێت	كە	تێچووی	خەرجی	سەرمایە	و	تێچووی	
پرۆژەكە	دەگاتە	4.3	ملیار	دۆالر	لە	نێوان	2018	تا	

	.2027

فراوانبوونی
داهاتوو

قۆناغی
دووەمی
كۆرمۆر

قۆناغی
یەکەمی
كۆرمۆر
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 بەشــداربوونی پرۆژەكە لە هەرێمی كوردستان

پرۆژەكان هاوكاری هەرێمی كوردستان دەبن لە 
ڕووی ئابوری و كۆمەاڵیەتی و ژینگەییەوە

بەشداریكردنی	پرۆژەكە	لە	هەرێمی	كوردستان	بە	سێ		
شێوازی	سەرەكی	دەردەبڕێت:	یەكەمیان	ڕێخۆش	كردن	بۆ	
گەشەی	ئابوری	هەرێمی	كوردستان	بە	شێوەیەكی	بەردەوام	
لە	ڕێگەی	وەبەرهێنانی	سەرمایەی	تاكەكان	و	پەرەپێدانی	
كۆمەڵگا	هەروەها	زیاتر	گرنگیدان	بە	ژینگە	و	پتر	هەست	

كردن	بە	بەرپرسیارێتی	لەو	بارەیەوە.		

بەم	شێوەیە	كاروچاالكیەكانی	كۆمپانیاكان	ڕۆڵی	كاریگەر	
دەگێڕێت	لە	پێشەنگەكانی	)ئەولویات(	پەرەپێدانی	كۆمەڵگا	
هەروەها	لە	ئەجێندای	پەرەپێدانی	جیهانی	لە	چوارچێوەی	
ئامانجەكانی	گەشەسەندنی	بەردەوام.	ئەم	بڕگەیە	بەشداری	
كردن	لەم	سێ		الیەنە	دیاری	دەكات	لە	ڕووی	چەندایەتی	و	

چۆنایەتیەوە.

ڕێگرتن لە دەرچوونی غازی ژەهراوی بە 
هۆی سوتاندنی غاز كە ڕێژەی كاربۆنی 

كەمترە لە جیاتی گازوایل كە ڕێژەی كاربۆنی 
تێدا زیاترە. 

بریكارێتی
ژینگە

بەكارهێنانی سەرچاوە سروشتیەكان بە 
شێوەیەكی باشتر لە پێناو بوژانەوەیەكی 

درێژخایەن

كەمكردنەوەی بەكارهێنانی ئاو و سوود 
وەرگرتن لە دووبارە بەكارهێنانەوەی 
پاشەڕۆی سوودبەخش و زیان بەخش 

 كاریگەری لەسەر
 كۆمەڵگا لە هەرێمی كوردستان

بەجێ  هێنانی ئەركەكان بەرامبەر كۆمەڵگا 
لە ڕێی كۆمەڵێك دەسپێشخەری كۆمەاڵیەتی

باشتركردنی گوزەرانی خەڵك لە ڕێی 
بونیاتنانی ژێرخانێكی كۆمەاڵیەتی بەرزتر و 

دابینكردنی هەلی كاری شیاوتر

ڕەخساندنی هەلی كار 
بە تایبەتی بۆ هاواڵتیانی هەرێمی كوردستان

هاندانی 
گەشەی ئابوری 

بەشداری كردن لە بەهێزكردنی
 ئابوری هەرێمی كوردستان

دابینكردنی غازی سروشتی بۆ وێستگە 
سەرەكیەكانی بەرهەمهێنانی كارەبا

هاوكاریكردنی بریكارێتی كاری بازرگانی و 
پاڵپشت كردنی فراوانبوونی كاری بازرگانی 

پاشەكەوت كردنی پارە بۆ تۆڕی كارەبا لە 
سایەی سووتاندنی غاز لە جیاتی گازوایل
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پرۆژەكە پاڵپشتی ئابوری دەكات لە ڕێگەی 
وەبەرهێنان و كاروچاالكیەكان و دابینكردنی وزە بۆ 

پڕكردنەوەی پێداویستی ناوخۆ. 

پرۆژەكە	لە	چەندین	ڕووەوە	هاوكاری	بەرزكردنەوەی	
ئاستی	ئابوری	هەرێمی	كوردستانی	كردووە	لە	گشت	
قۆناغەكان	هەر	لە	وەبەرهێنانەوە	لە	ژێرخانی	وزە	بۆ	

كاری	مەیدانی	و	بەرهەمهێنان	و	گواستنەوە	وە	لە	هەمووی	
گرنگتر	ئەو	وزەیەی	كە	دابین	دەكرێت	بۆ	بەهێز	كردنی	

ئابوری	خۆماڵی.

كۆمپانیای	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	PwC	بە	جیا	
هەڵسەنگاندنی	بۆ	هەریەك	لەو	بەشداری	كردنانە	كردووە	بۆ	
دیاریكردن	و	خستنەڕووی	جێپەنجەی	ئابوری	پرۆژەكە	لە	

هەرێمی	كوردستانی	عێراق.		

الپەڕەكانی	داهاتوو	بە	جیا	باس	لە	هەر	هەر	بوارێكی	
كاریگەری	ئابوری	دەكات:	

كاریگەری وەبەرهێنان: كۆنسۆرتیۆمەكە	هانی	
گەشەسەندنی	ئابوری	هەرێمی	كوردستان	دەدات	لە	ڕێگەی	
وەبەرهێنانەكانی	لە	ژێرخانی	نوێ		كە	لە	ماوەیەكی	كورت	
پاڵپشتی	خێرا	دامەزراندن	و	بەهێز	بوونی	چاالكی	ئابوری	
دەكات.	دەتوانرێت	هەڵسەنگاندن	بۆ	كاریگەری	خەرجی	

سەرمایەی	خۆماڵی	و	ئەو	چاالكیانەی	بیناكردن	كە	پەیوەستن	
پێیەوە	لە	ڕێی	ئابوری	چەندجارەوە	هەڵبسەنگێنرێت.	

كاریگەری مەیدانی:	كارە	مەیدانیەكانی	پرۆژەكەش	لە	الیەن	
خۆیانەوە	پاڵپشتی	ئابوری	دەكەن	لە	ڕێی	كڕینی	شمەك	
لە	بازاڕەكانی	ناوخۆ	و	پێدانی	مووچەی	كارمەندان.	ئەم	

دوو	كاریگەریەش	دەتوانرێت	لە	ڕێی	ئابوری	چەندجارەوە	
هەڵبسەنگێنرێت.

كاریگەری توانابەخش:	دابینكردنی	وزە،	كە	بەرهەمی	
سەرەكیە	و	ڕۆڵی	كاریگەر	دەبینێت	لە	ئەكتیڤ	كردنی	
ئابوری	لە	هەرێمی	كوردستان	بە	مەودایەكی	فراوانتر	

و	دەستەبەركردنی	داهاتی	پێویست	بۆ	كەرتەكانی	
)سێكتەرەكانی(	تری	ئابوری	وەك	كشتوكاڵ	و	پیشەسازی	

و	بازرگانی	تاوەكو	لەگەاڵ	پەرەپێدانی	كۆمەڵگا	گەشە	بكەن.	
دەتوانرێت	شیكاری	بۆ	ئەم	بەشە	بكرێـت	لە	ڕێی	دۆزینەوەی	
پەیوەندی	نێوان	دابینكردنی	وزە	و	گەشەسەندنی	ئابوری.		

پاڵپشــتكردنی ئابوری لە گشــت قۆناغەكانی پرۆژەكە لە هەرێمی كوردســتان 

 كەرتی گشتی و
, پیشەسازی و
,موڵكو ماڵ و
هەناردەكردن

 گەشەپێكەرانی
پرۆژە

بەڵێندەرانی
خۆماڵی

پرۆژەكان

 بەرهەمهێنان و دابەشكردن كڕیاران پێرڵ پترۆلیۆم

كاریگەری توانا بەخش كاریگەری مەیدانی كاریگەری وەبەرهێنان

وەبەرهێنان  
)خەرجی سەرمایە(

فرۆشتنی
بەرهەم

كڕینی شمەك 
و دەسحەق 
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بەرنامەی وەبەرهێنانی سەرمایەی پێرڵ پاڵنەرێكی 
گرنگە بۆ ئابوری هەرێمی كوردستان. 

پێرڵ	تا	ئێستا	زیاتر	لە	870	ملیۆن	دۆالری	لە	ژێرخانی	
ئابوری	وزە	لە	گشت	بەشەكانی	هەرێمی	كوردستان	
وەبەرهێناوە	،		وەبەرهێنانەكەش	تەرخان	كرابوو	بۆ	

دروستكردنی	وێستگەی	بەرهەمهێنانی	غاز	و	ڕاكێشانی	
هێڵی	بۆری	و	دەزگاگەلی	پاڵپشت.	لە	دە	ساڵی	یەكەم	ئەم	
پرۆژەیە	بڕی	224	ملیۆن	دۆالری	لە	بەرهەمی	خۆماڵی	

هەرێمی	كوردستان	پێك	هێنا.

سێیەكی	خەرجی	سەرمایەگوزاری	لەگەڵ	گەشە	پێدەران	و	
دابینكارانی	خۆماڵیە،	لە	سەرەتادا	كۆمپانیاكان	بە	شێوەیەكی	

سەرەكی	پشتیان	بە	ئەزمونی	نێودەوڵەتی	دەبەست	و	
كاروچاالكیەكان	لێرەوە	زیاتر		پشت	بە	سیستەمی	ژینگەی				

كارە	بازرگانیەكان	دەبەستن.	

پێڕڵ	لە	ئێستادا	سەرقاڵی	داڕشتنی	پرۆگرامێكی	نوێی	
وەبەرهێنانە	كە	ئەمەش	بەرهەمهێنانی	غاز	و	توانای	
گواستنەوە	زیاد	دەكات.	بەمەش	پرۆژەی	كۆرمۆر	و	

چەمچەماڵ	فراوان	دەبێت.	

بە	درێژایی	دە	ساڵی	داهاتوو	،	كۆنسۆرتیۆم	وا	بە	نیازە	
وەبەرهێنانی	زیاتر	لە	پرۆژەكە	بكات	تاوەكو	كۆی	گشتی	ئەو	
پارەیەی	كە	لە	سەرەتای	پرۆژەكەوە	لە	هەرێمی	كوردستان	

وەبەرهێنراوە	بگاتە	4.2	ملیار	دۆالر.	

وا	مەزەندە	دەكرێـت	كە	وەبەرهێنانی	تازە	بە	شێوەیەكی	
ڕاستەوخۆ	بڕی	869	ملیۆن	دۆالر	لە	بەرهەمی	خۆماڵی	

پێك	بهێنێت	لە	دە	ساڵی	داهاتوو.	كە	ئەمەش	سوود	بە	
گەشەپێدەرانی	پرۆژەكە	و	دابینكاران	و	كرێكارانی	خۆماڵی	
دەگەیەنێت.	لە	ماوەی	20	ساڵ	وەبەرهێنانی	كۆنسۆرتیۆم	
بڕی	1.1	ملیار	دۆالر	لە	بەرهەمی	خۆماڵی	پێك	دەهێنێت.

 بەشــداربوونی پرۆژەكە لە هەرێمی كوردستان

وەبەرهێنانی سەرمایەی پێرڵ
خەرجی	سەرمایەی	خۆماڵی	)ملیۆن	دۆالری	ئەمەریكی	

\	سااڵنە(

سەرچاوە:	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

هێڵی بۆری سەرەكی 

دەزگاگەلی بەرهەمهێنان و شیكردنەوە

پاڵپشت كردنی ژێرخانی ئابوری 
2028

خەرجی	سەرمایە	بە	شێوەیەكی	سەرەكی	ئەم	پرۆژانە	لە	ئەستۆ	دەگرێت

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	
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كاریگەری وەبەرهێنانی سەرمایە

بەشدار	بوون	لە	داهاتوو	لە	بەرهەمی	
خۆماڵی	هەرێمی	كوردستان	بە	بڕی

869	ملیۆن	دۆالر
سەرچاوە:	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

كۆی	گشتی	وەبەرهێنانی	سەرمایە	بە	بڕی	

0.9	ملیار	دۆالر	
لە	دە	ساڵی	یەكەم	و	وەبەرهێنانی	سەرمایەی	

زیاتر	بە	بڕی

3.3	ملیار	دۆالر
سەرچاوە:	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

بەشداری	كردن	لە	بەرهەمی		
خۆماڵی	هەرێمی	كوردستان	بە	بڕی	

224	ملیۆن	دۆالر
سەرچاوە:	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

دە ساڵی دواتر دە ساڵی یەكەم 
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کارەکانی كۆمپانیاكان بەردەوامی دەداتە مانەوەی 
ژینگەیەكی تەندروست بۆ چاالكی بازرگانی خۆماڵی.  

كارەكانی	ڕۆژانە	بەردەوامە	لە	پارێزگاری	كردن	لە		
چاالكیەكی	ئابوری	بەهێز	لە	هەرێمی	كوردستان	وە	لە	ساڵی	

2008	ەوە	هەر	ڕوو	لە	زیادبوونە.	

لە	ساڵی	2008	پرۆژەی	غازی	كوردستان	بە	بڕی	19 
ملیۆن	دۆالر	بەشداربوو	لە	پێكهێنانی	كۆی	گشتی	بەرهەمی	

خۆماڵی.	

لەگەڵ	زیاتر	بەرزبوونەوەی	ئاستی	بەرهەمهێنان	بە	پێی	
خەماڵندنی	كۆمپانیای	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	ئەو	

بڕە	لە	ساڵی	2027		دەگاتە	9	ملیار	دۆالر.		

ئەم	كاریگەری	مەیدانیە	پەیوەستە	بە	هەردوو	كۆی	بەهای	
زیاد	كراوی	ڕاستەوخۆ		)GVA(	و	نرخی	بەردەوام	لە	
ئابوری	فراوانتر	لە	ڕێگەی	كڕین	لە	بازاڕی	ناوخۆ	و	
خەرجی	دەسحەقی	خۆماڵی.	نزیكەی	سێیەكی	تێچووی	

پرۆژەكە	لە	بازاڕی	ناوخۆ	سەرف	دەكرێت.	

بە	پێی	خەماڵندنی	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	،	
باشترین	سوودمەند	بوو	لەم	سێكتەرە	بریتیە	لە	سێكتەری	

خۆراك	لە	ڕێگەی	ئامادەكردنی	ژەمی	خۆراك	و	
پیشەسازی	دروستكردن	و	ئەو	كەل	وپەل	و	ماددانەی	كە	
پێویستن	بۆ	ڕاپەڕاندنی	كارەكان	لە	هەرێمی	كوردستان

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	
هاوس	

ســێكتەرە ســەرەكیەكان لە زنجیرەی بەرهەمهێنان و دابین كردن لە ناوخۆ 

 28%
خۆراك	

 28%
پیشەسازی	دروستكردن

 9%
نەوت	و	غاز

 8%
كرێ	

 27%
بابەتی	تر	

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	

زینــدوو كردنــەوەی چاالكی ئابوری بە ڕووبەرێكی فراوانتر  
بەهای	زیادكراوی	ڕاســتەوخۆ	لە	پرۆژەكان	)ملیۆن	دۆالر/ســاَڵ(	
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كاریگەری	
خەمڵێنراوی	داهاتوو

كاریگەری	
خەمڵێنراوی	ڕابردوو

بەشداربوون	لە	بەرهەمی	ناوخۆ	لە	2008:

19	ملیۆن	دۆالر	
بەشداربوون	لە	بەرهەمی	ناوخۆ	لە	2017:

241	ملیۆن	دۆالر
بەشداربوون	لە	بەرهەمی	ناوخۆ	لە	2027:

8.9	ملیار	دۆالر

200820172027

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوسسەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	

كاریگەری	مەیدانی
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دابینكردنی وزەیەكی پشت پێ  بەستوو بە نرخێكی 
گونجاو بەشێكی بەرچاو لە ئابوری هەرێمی 

كوردستان پێك دەهێنێت. 

گرنگترین	ڕۆڵبینینی	ئابوری	پرۆژەكە	،	تا	ئێستا،	بریتیە	
لە	دابینكردنی	سووتەمەنی	بۆ	تۆڕی	كارەبای	هەرێمی	

كوردستان.	

كارەبای	بەرهەمهاتوو	بە	غاز	نەك	تەنها	پێداویستی	سەرەكی	
بۆ	5.9	ملیۆن	هاواڵتی	دابین	دەكات	بەڵكو	دەبێتە	هۆی	

ئەكتیڤ	كردنی	گشت	سێكتەرەكانی	تری	ئابوری	

لە	نێویاندا	كشتوكاڵ	و	پیشەسازی	و	بازرگانی.	

لە	ساڵی	2017	نزیكەی	)80(	لە	سەدی	ئەو	غازەی	
كە	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق	بەرهەم	دەهێنرا	بۆ	

بەرهەمهێنانی	كارەبا	دەسوتێنرا	،	بە	پێی	خەماڵندنی	پرایس	
وۆتەر	هاوس	كوپەرس	لە	ساڵی	2017	پرۆژەكە	بە	بڕی	
10.7	تا	18.3	ملیار	دۆالری	ئەمەریكی	بەشدار	بووە	لە	
بەرهەمی	خۆماڵی	هەرێمی	كوردستان	لە	ڕێی	دابینكردنی	
كارەبایەكی	پشت	پێ		بەستوو	بە	نرخێكی	گونجاو.	ئەمەش	
ئەوە	دەگەیەنێت	كە	بە	بێ		بەرهەمهێنانی	غاز	لەو	پرۆژەیە	
گەشەی	ئابوری	لە	دە	ساڵی	ڕابردوودا	زۆر	كز	و	الواز	

دەبوو.		

لەگەڵ	زیادبوونی	كاتی	پێدانی	كارەبا	،	پرایس	وۆتەر	هاوس	
كوپەرس	پێشبینی	ئەوە	دەكات		كە	تا	ساڵی	2027	ڕەنگە	

پرۆژەكە	بتوانێت	28.6	تا	41.6	ملیار	دۆالر	بۆ	ئابوری				
هەرێمی	كوردستان	دەستەبەر	بكات.		

دیارە	كە	وەبەرهێنانی	پێرڵ	بۆ	زیادكردنی	توانای	
بەرهەمهێنان	تەنها	فاكتەری	سەرەكی	نیە	لەو	گەشەسەندنە	
ئابوریە	،	بەڵكو	وزە	بەخشیشە.	لە	الیەن	خۆیەوە	دەتوانێت	

ڕۆڵێكی	بەرچاو	و	كاریگەر	ببینێت	لە	هاندان	و	بەهێز	
كردنی	گەشەی	ئابوری	هەرێمی	كوردستان.		

 بەشــداربوونی پرۆژەكە لە هەرێمی كوردستان

Sources: PPCL data, PwC analysis

كۆی	گشتی	بەرهەمی	خۆماڵی200820172027
PPCL		پاڵپشتی	بە	خۆماڵی	بەرهەمی	گشتی	كۆی	بەشی	بڕە
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زینــدوو كردنــەوەی چاالكی ئابوری بە ڕووبەرێكی فراوانتر  

	بەرهەمی	خۆماڵی	ڕووكەشی	بێ		نەوت	)ملیار	دۆالر(
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%38	ی	28.1	ملیــار	دۆالر	=   10.7 ملیــار دۆالر 

%55	ی	52.0	ملیــار	دۆالر	=   28.6 ملیــار دۆالر 

%65	ی	28.1	ملیــار	دۆالر	=	  18.3 ملیــار دۆالر 

%80	ی	52.0	ملیــار	دۆالر	=   41.6 ملیــار دۆالر 

10.7 – 18.3	ملیــار	دۆالر	)2017( 

28.6 – 41.6	ملیــار	دۆالر	)2027( 
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كارەبایەكی هەرزان و پشت پێ  بەستوو و توانا 
بەخش

بەكارهێنانی	غازی	سروشتی	بۆ	بەرهەمهێنانی	خواستی	
كارەبا	لە	هەرێمی	كوردستان	شوێنی	بەكارهێنانی	گازوایلی	

گرتۆتەوە	كە	نرخەكەی	زۆر	گرانترە	و	بە	سوتاندنیشی	
بڕێكی	زۆر	دوانۆكسیدی	كاربۆن	دەردەدات.	

غاز	پارەیەكی	زۆر	پاشەكەوت	دەكات	بۆ	تۆڕی	كارەبای	
هەرێمی	كوردستان	،	بە	پێی	خەماڵندنی	پرایس	وۆتەر	
هاوس	كوپەرس	لە	ساڵی	2008	ەوە	تا	ساڵی	2017 
بەكارهێنانی	غاز	لە	جیاتی		گازوایل	بۆ	تۆڕی	كارەبای	

هەرێمی	كوردستان	بۆتە	هۆی	پاشەكەوت	كردنی	19.2 
ملیار	دۆالر.		

لەمەودوا	،	لەسەر	بنەمای	نرخی	ئێستای	گازوایل	،	
زیادكردنی	بەرهەمی	غاز	بۆ	پڕ	كردنەوەی	پێویستی	

كارەبای	ڕوو	لە	زیادبوو	تا	ساڵی	2027		دەبێـتە	هۆی	
پاشەكەوت	كردنی	بڕێكی	زیاتر	كە	بە	33.2	ملیار	دۆالر	

دەخەمڵێنرێت.	ئەم	پاشەكەوت	كردنە	لە	تێچووی	سووتەمەنی	
كاریگەری	ڕاستەوخۆی	دەبێت	لەسەر	كڕیار	بەو	پێیەی	
دەبێتە	هۆیەك	بۆ	پێشكەش	كردنی	خزمەتگوزاری	باشتر	

و	زیاتر	پشت	پێ		بەستوو	هەروەها	بەرزكردنەوەی	ئاستی	
توانای	بەرگەگرتنی	تێچووی	كارەبا	لە	هەرێمی	كوردستانی	

عێراق.

لە	ماوەی	بیست	ساڵ	واتە	لە	2007	ەوە	تا	2027		پێشبینی	
ئەوە	دەكرێت	كە	پاشەكەوتی	بودجە	لە	سایەی	بەكارهێنانی	

غاز	لە	جیاتی	گازوایل	بگاتە	52.4	ملیار	دۆالر.	

پاشەكەوت	كردنی	تێچووی	سووتەمەنی
لە	سایەی	بەكارهێنانی	غاز	لە	جیاتی

گازوایل	تا	ساڵی	2017 

19.2	ملیار	دۆالر
سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	

دە ساڵی یەكەم 

پاشەكەوت	كردنی	تێچووی	سووتەمەنی
لە	سایەی	بەكارهێنانی	غاز	لە	جیاتی	گازوایل	

لە	دەیەی	داهاتوو:

33.2	ملیار	دۆالر
سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	

دە ساڵی دواتر 
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كارا كردنی هەناردەكردن 

لە	كاتێكدا	كە	پالنی	ئێستای	پرۆژەكە	بریتیە	لە	دابینكردنی	
وزە	بۆ	پێویستی	ناوخۆ	،	وەبەرهێنانی	زیاتر	بە	ئامانجی	

بەرز	كردنەوەی	ئاستی	بەرهەم	ڕێ	لەبەردەم	هەناردەكردنی	
وزە	بۆ	بەشەكانی	تری	عێراق	و	دەرەوەی	وواڵت	خۆش	

دەكات.	

گەر	كۆنسۆرتیۆمەكە	گەیشتە	ڕێكەوتنێك	لە	گەڵ	حكومەتی	
هەرێمی	كوردستان	بۆ	وەبەهێنانی	زیاتر	بە	مەبەستی	
زیادكردنی	توانای	بەرهەمهێنانی	نەوت	و	غاز	،	ئەوە	

پرۆژەكە	لە	داهاتوودا	دەتوانێت	ڕۆڵێكی	بەرچاو	بگێرێت	لە	
پرۆسەی	هەناردە	كردن	لە	هەرێمی	كوردستان.	

بە	پێی	خەماڵندنی	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	
زیادكردنی	توانای	بەرهەمهێنان	سااڵنە	دەبێتە	هۆی	

وەدەستهێنانی	داهاتی	نەوت	بە	بڕی	7	ملیار	دۆالر											
لە	ساڵی	2027.	

بە	زیادكردنی	توانای	هەناردەكردن	بەو	بڕە	دەتوانرێت	
هەرێمی	كوردستان	بخرێتە	سەر	نەخشەی	وزەی	جیهان	
و	بگرە	دەبێتە	هۆی	زیادكردنی	یەدەگی	بیانی	و	بەرهەمی	
خۆماڵی	لە	چوارچێوەی	خواست	لەسەر	هەناردەكردن.	

بوون بە بەشێك لە داهاتی حكومەت 

كۆنسۆرتیۆم	ڕێكەوتنێكی	تێر	و	تەسەلی	لەگەڵ	حكومەتی	
هەرێمی	كوردستان	واژوو	كرد	بۆ	وەدەستهێنانی	داهاتی	

زیاتر	لە	داهاتوو.	

لەمەودوا،	حكومەتی	هەرێمی	كوردستانی	%78ی	داهاتی	
بەردەكەوێت	ئەمەش	دوای	دانەوەی	گشت	خەرجیەكانی	

)پێرڵ(.	ئەمەش	بەشێكی	گرنگی	دارایی	هەرێمی	كوردستان	
دەستەبەر	دەكات	هەروەها	دەبێتە	هۆی	كەمكردنەوەی	فشار	

لەسەر	كەرتەكانی	تری	ئابوری	ناوخۆ	و	مااڵن.	

 بەشــداربوونی پرۆژەكە لە هەرێمی كوردستان

 سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری
 پرایس	وۆرتەر	هاوس

پێڕڵ	بەشدار	دەبێت	بە	بڕی	

78%ی	
داهاتی	حكومەتی	هەرێمی	كوردستان	
دوای	گێڕاندنەوەی	گشت	خەرجیەكانی	

 سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری
 پرایس	وۆرتەر	هاوس

توانای	سااڵنەی	هەناردەكردنی	نەوت	بە	بەهای	

7	ملیار	دۆالر	
لە	ساڵێكدا	لە	2027 
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كاریگەری پرۆژەكە 
لەسەر خەڵكی هەرێمی 

كوردستان 
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كاریگەری پرۆژەكە لەســەر خەڵكی هەرێمی كوردســتان 

پرۆژەكە بە هەزاران هەلی كار دەڕەخسێنێت 
كە ئەمەش دەبێتە هۆی زیادبوونی دامەزراندنی 

خۆماڵی. 

لە	ڕێگەی	سەرمایە	و	خەرجی	مەیدانی	كۆمپانیاكان	
ڕاستەوخۆ	هەستان	بە	دامەزراندنی	سەدان	پیشەوەر	
بەمەش	ناڕاستەوخۆ	بەشدار	بوون	لە	دامەزراندن	لە	

میانەی	چاالكیەكانی	بەرهەمهێنان	و	گواستنەوە	و	دابین	
كردن	و	خەرجی	كارمەندان.	

ئەمەش	بە	شێوەیەكی	بەرچاو	سوودی	بە	كۆمەڵگا	گەیاند	
لە	ڕێگەی	زیاتر	دابینكردنی	كار	و	یەكسانی	لە	داهات.	
هەروەها	هانی	بەكاربەران	دەدات	بۆ	زیاتر	سەرفكردنی	

سەرمایەكانیان	كە	ئەمەش	سوود	بە	كۆمپانیای	تر	
دەگەیەنێت.	

وەبەرهێنانی	سەرمایە	تا	ئەمڕۆ	كاریگەی	20,000 
)بیست	هەزار(	هەلی	كاری	هەبووە	،		لەم	بڕەش	ژمارەی	
دامەزراندنی	ڕاستەوخۆ	تا	ساڵی	2017	گەیشتە	10.000 

)دە	هەزار(	.	

ئەم	ژمارەیە	بەشداری	كردنی	تری	بەدوای	خۆیدا	هێنا	
لە	دامەزراندن	لە	میانەی	پرۆسەكانی	بەرهەمهێنان	
و	دابەشكردن	)6000	كار(	و	خەرجی	كارمەندانی	

كۆنسۆرتیۆم	و	دابینكارانی	)4000	كار(.	

لە	دە	ساڵی	داهاتوو	كاریگەری	دامەزراندنی	ڕاستەوخۆ	
و	بەرهەمهێنان	و	دابەشكردن	و	خەرجی	كارمەندان	النی	
كەم		دەبێتە	چوار	ئەوەندە	لەگەڵ	ڕەخساندنی	نزیكەی	84 

هەزار	هەلی	كار.	

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	

 دە	ساڵی	یەكەم

 دە	ساڵی	داهاتوو

لە	ڕێگەی	دامەزراندنی	ڕاستەوخۆ	
لە	ڕێی	چاالكیەكانی	گواستنەوە	و	بەرهەمهێنان	

لە	ڕێگەی	خەرجی	كارمەندانەوە

هەلی كاری ڕەخســێنراو )000(

1020 6 4

4284 2022

بەشداری	كردن	لە	
دامەزراندن	تا	ئەمڕۆ:*

 20,000	كار

بەشداری	كردن	لە	
دامەزراندن	لە	داهاتوو:*	

84,000	كار

 كاریگەری وەبەرهێنانی سەرمایە

ساڵی	كاركردنی	دامەزراندنی	ڕاستەوخۆ	و	ناڕاستەوخۆ	و	پەیدابوو	
*سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	
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كاریگــەری	پــرۆژەكان	و	كارە	مەیدانیەكانی	كۆمپانیاكان	
ســااڵنە	بە	شــێوەیەكی	بەرچاو	زیاد	دەكات	.	لە	سااڵنی	

نێوان	2008	تا	2017	كۆنســۆرتیۆمەكە	ژمارەی	كاری	
لــە	340	ەوە	زیــاد	كرد	بۆ	2200	بەمەش	لەڕێگەی	

چاالكیەكانی	كاری	مەیدانی	پرۆژەكەوە		نزیكەی	شــەش	
ئەوەندە	هەلی	وەدەســتهێنانی	كاری	زیاد	كرد.		

لە	ســاڵی	2008	كۆمپانیاكان	ڕاســتەوخۆ	85	كەسیان	
دامەزراند.	لە	ســاڵی	2017	ژمارەی	كارمەندان	گەیشــتە	

400	كەس	وە	لە	ســاڵی	2027	پێشــبینی	دەكرێت	
ژمارەی	كارمەندانی	ڕاســتەوخۆ	بگاتە	835	كەس.	

هەروەها	پێشــبینی	دەكرێت		كە	لە	ســاڵی	2027	پرۆسەی	
بەرهەمهێنان	و	دابەشــكردن	و	كاریگەری	ســەر	مااڵن	بە	
شــێوەیەكی	بەرچاو	یەك	لە	دوای	یەك	زیاد	بكات	و	بگاتە	

نزیكــەی	2300	تا	4300	كار.		

 كاریگەری	مەیدانی

بەشداری	كردن	لە	
دامەزراندن	لە	2008

340	كار

بەشداری	كردن	لە	
دامەزراندن	لە	2017

2,200	كار

بەشداری	كردن	لە	
دامەزراندن	لە	2027

8000	كار
سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس

200820172027

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس

لە	ڕێگەی	دامەزراندنی	ڕاستەوخۆ
لە	ڕێی	چاالكیەكانی	گواستنەوە	و	بەرهەمهێنان	

لە	ڕێگەی	خەرجی	كارمەندانەوە

 هەڵی كاری ڕەخسێنراو

2008

338

2017

4032,173 1,200570

2027

2,3008357,435 4,300

1648985
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 كاریگەری پرۆژەكە لەســەر خەڵكی هەرێمی كوردســتان

كۆمپانیاكان پێشەنگیان )ئەولەویەتیان( دا 
بە دامەزراندنی ستافی خۆماڵی و پەرەپێدانی 

سەرمایەی تاك.  
	كۆمپانیاكان	هەوڵ	دەدەن	ئەوەندەی	لە	توانادا	بێت	

دەستی	كاری	خۆماڵی	بەهێز	بكەن	،	پرۆژەكە	یارمەتیدەر	
بووە	لەوەی	كە	ژمارەیەكی	زۆر	هاواڵتیانی	خۆماڵی	

پێگەیاندووە	و	ئەزمونی	تازەی	پێ		بەخشیون	لە	هەمان	
كاتدا	هانی	بەڵێندەرە	خۆماڵیەكان	دەدات	كە	بەشداربن	لە	

دروستكردنی	دەزگاگەلی	پرۆژەكە	و	چاالكیەكانی.	

جگە	لەوەش،	كۆمپانیاكان	بەردەوام	سوورن	لەسەر	زیاتر	
بەخۆماڵی	كردنی	پرۆسەی	بەرهەمهێنان	و	دابەش	كردن	و	
نزیكەی	سێیەكی	كااڵكان	لە	بەڵێندەری	ناوخۆ	دەكڕدرێت.	

هەروەها	كۆمپانیاكان	چاالكانە	لە	هەوڵی	دروستكردنی	
ژینگەیەكی	كاركردنی	بەهێزن	لە	ڕێگەی	دامەزراندنی	

گەنجانی	دیكە	و	كارمەندی	ژن.	لە	ساڵی	2016	و	2017 
كۆنسۆرتیۆمەكە	دامەزراندنی	ژنانی	بە	ڕێژەی	10% 

زیاد	كرد.	لە	ساڵی	2017	نزیكەی	چارەكێكی	كارمەندان	
لە	خوار	تەمەنی	)30(	ساڵیەوە	بوون.	

كۆمپانیاكان	سوورن	لەسەر	پەرەپێدانی	سەرمایەی	مرۆڤ	
لە	رێگەی	بەردەوام	پێگەیاندنی	كارمەندان	لەسەر	پیشە	و	

ئەزمونگەری	پێویست	بۆ	پیشەسازی	نەوت	و	غاز.	

هەروەها	كۆمپانیاكان	پرۆگرامی	فێركاری	و	پێگەیاندنی	
پیشەیی	ئاسان	بە	شێوەیەكی	بەرفراوان	پێشكەش	دەكەن	بۆ	
نموونە	لە	كاری	بازرگانی	و	شێوازی	نووسینی	ڕاپۆرت	و	
بەكارهێنانی	ئەكسڵ	و	بنەماكانی	بەڕێوەبردنی	پرۆژە	.	بە	
گشتی	كۆی	ئەو	كاتژمێرانەی	كە	تیایدا	ڕاهێنان	بە	كارمەند	

كرا	لە	ساڵی	2017	دەگاتە	17,000	كاتژمێر.	

بەشی	سەرچاوە	مرۆییەكان	بە	پەرۆشەوە	لە	هەوڵی	
ڕێكخستنی	خولی	بەهێزكردنە	بۆ	كارمەندان	لەسەر	

هۆشیاری	سەالمەتی	و	تەندروستی.	ئامانج	لەم	
دەسپێشخەریانە	زیادكردنی	بەرهەمی	كارمەندان	و	

خۆشگوزەرانیانە.		

سەرچاوە:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

 زیاتر	لە

17,000
 كاتژمێر	ڕاهێنان	بە	كارمەندان	كراوە

 لە	2017

سەرچاوە:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

 زیادبوونی	ژمارەی
 كارمەندی	كچ	بە	ڕێژەی

10%

سەرچاوە:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

زیاتر	لە	

80%
کارمەندان	خۆماڵین

سەرچاوە:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	

%25ی	
كارمەندان	لە	خوار	تەمەنی	

30	ساڵیەوەن	

سەرچاوە:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم

  نزیكەی	1/3ی
كااڵكان	

لە	بەڵێندەری	خۆماڵی	دەكڕدرێن	

 كڕینی	كااڵ	لە	بازاڕی	ناوخۆ

300	ملیۆن	دۆالر	

لە	دە	ساڵی	یەكەم	

1.2	ملیار	دۆالر	

لە	دە	ساڵی	داهاتوو
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بەرنامەی 
كاری 

كۆمەاڵیەتی
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بەرنامەی	كاری	كۆمەاڵیەتی	هەڵدەستێت	بە	تەرخان	
كردنی	كاتی	كارمەندان	و	سەرچاوەی	دارایی	بۆ	

گوندەكانی	ناوچەكە	و	كاری	بازرگانی	و	خوێندنگاكان	بە	
ئامانجی	باشتر	كردنی	ستانداردی	ژیان	و	تەندروستی	و	
خۆشگوزەرانی	و	ئاسایش	و	سەقامگیری	و	پەرەپێدانی	

سەرمایەی	تاك	لە	هەرێمی	كوردستان.	

دوا	بەدوای	تێكەاڵو	بوون	لەگەڵ	خەڵكی	ناوچەكە	و	
پێداچوونەوە	بە	سەركەوتنی	دەسپێشخەریەكانی	پێشوو،	

كۆمپانیاكان	هەستان	بە	داڕشتنی	ستراتیژێكی	تێر	و	تەسەل	
بۆ	بەرنامەی	كاری	كۆمەاڵیەتی	لە	هەرێمی	كوردستان	بۆ	
چەند	ساڵی	داهاتوو.		پالنی	پێنج	ساڵەی	بەرنامەی	كاری	
كۆمەاڵیەتی	لە	2018-2022	چەند	ئەولەویەتێك	لەخۆ	

دەگرێت	لەوانە	پڕكردنەوەی	پێویستیە	سەرەكیەكانی	خەڵكی	
ناوچەكانی	دەوروبەری	پرۆژەكە	و	جێبەجێ		كردنی	

پرۆژەی	گەورەتر.			

بە	شێوەیەكی	ڕوونتر	،	كۆمپانیاكان	بە	نیازن	وەبەرهێنان	
لەو	پرۆژانە	بكەن	كە	ئەم	بوارە	سەرەكیانەی	خوارەوە	

دەگرێتەوە:	

تا ئەمڕۆ كاریگەریان لەسەر ئەم بوارانەی خوارەوە 
هەبووە: گوندەكان و خزمەتگوزاریە گشتیەكان و 

كۆمەڵگا. 

دانیشتوانی	قادر	كەرەم	سوودمەندی	یەكەمن	لە	
دەسپێشخەریەكان	بە	ئاڕاستەی	گوندەكان.	سااڵنە	

كۆمپانیاكان	بڕی	1.1	ملیۆن	دۆالر	سەرف	دەكەن	بۆ	
دابینكردنی	كارەبا	بۆ	1225	جێنشین	بێ		بەرامبەر		

)%75ی	دانیشتوانی	ناحیەكە(.	

هەروەها	كۆمپانیاكان	هەستان	بە	دابینكردنی		 
ژمارەیەك	موەلیدەی	كارەبایی	و	گازی	پێویست	بۆ	
ئیش	پێكردنیان					بۆ	260		كەس	لە	8	گوند	لە	

دەروروبەری	قادركەرەم.	

هەروەها	بۆ	دابینكردنی	ئاوی	پاك	و	گەیاندنی		 
بۆ	ناوچە	دابڕاوەكان		بە	شێوەیەكی	ئاسان،		

كۆمپانیاكان	هەستان	بە	لێدانی	ژمارەیەك	بیری	ئاو	
و	دروستكردنی	چەند	حەوزێكی	كۆكردنەوەی	ئاوی	
باران		،	هەروەها	دابینكردنی	ئاوی	پاكژ	بۆ	زیاتر	لە	

20	هەزار	گوندنشین	لە	سنووری	چەمچەماڵ.		

جگە	لەوەش	،	كۆمپانیاكان	گرێبەستیان	لەگەڵ		 
ژمارەیەك	تەنكەری	ئاو	كرد	بۆ	دابینكردنی	ئاوی	

پاكژ	بۆ	1900	كەس			لە	21	گوند.

 بەرنامەی كاری كۆمەاڵیەتی

كۆمپانیاكان	هەستان	بە	بەهێزكردنی	چاودێری	برین		 
لە	ڕێی	سپۆنسەركردنی	دروستكردنی	ژووری	تیشك	
لە	بنكەی	تەندروستی	)ئاڵتون	كوپری(	دوای	وێران	

بوونی.		

كۆمپانیاكان	هاوكار	بوون	لە	باشتركردنی	چاودێری		 
منداڵبوون	لە	ڕێی	هاوكاری	كرنی	نەخۆشخانەی	

لەدایكبوونی	شەهید	هۆشەنگ	ئازاد	لە	ڕێی	
دابینكردنی	بانكی	خوێنی	پێویست	و	باشتركردنی	

جۆری	كەلوپەل	و	ئامێری	تر	،	لەگەڵ	فراوانكردنی	
نەخۆشخانەكە	لەڕێی	دروستكردنی	حەوت	كابینەی	
سەفەری	لە	چوار	دەروی	بیناكە	وەك	نۆرینگەیەكی	

دەرەكی	و	چەندین	بەشی	پاڵپشتی	دیكە.

لە	قادر	كەرەم	،	كۆمپانیاكان	هەستان	بە	دابینكردنی		 
تەنكی	ئاو	و	بەرادی	ئاو	و	سپلیت	و	پانكەی	سەقفی	و	

كەلوپەلی	تر	بۆ	مزگەوت	و	تەكیە.

1
كاریگەری 
لەسەر گوند

پێشكەش كردنی: 
كارەبای بەردەوام 	 
ئاوی پاك	 

سەرەڕای	باشتر	بوونی	كارەبا	لە	سایەی	كاری	
كۆمپانیاكان،	لەگەڵ	ئەوەشدا	لە	چەند	گوندێكی	دوور	هێشتا	
كارەبا	دەبڕێت.	لەوەش	زیاتر،	بەهۆی	نەبوونی	وێستگەی	
پاككردنەوەی	ئاو،	هەندی	لە	دانیشتوانی	ناوچەكە	لە	ئاوی	

پاك	بێ		بەشن.	

2
كاریگەری لەسەر

خزمەتگوزاریە
گشتیەكان

لە ڕێی باشتركردنی:
	 چاودێری تەندروستی

	پەرستگاكان

دوای	ڕووداوەكانی	دە	ساڵی	ڕابردوو		لە	ناوچەكە،	
رێژەی	دانیشتوان	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق	بە	

شێوەیەكی	بەرچاو	زیادی	كرد.	ئەمەش	فشاری	زیاتری	
خستە	سەر	خزمەتگوزاریە	گشتیەكانی	وەك	چاودێری	

تەندروستی	و	پەرستگاكان.	
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نەبوونی	بیمەی	تەندروستی	لە	هەرێمی	كوردستانی		 
عێراق	ڕێگا	نادات	بەو	كەسانەی	كە	لە	خوار	هێڵی	

هەژاریەوەن	لە	سوودمەند	بوون	لە	چاودێری	
تەندروستی.	بۆ	هاوكاریكردن	كۆمپانیاكان	هەستان	

بە	داڕشتنی	پرۆگرامێكی	خێرخوازی	بۆ	یارمەتیدانی	
كەسانی	شیاو	بە	بڕی	دوو	سەد	بۆ	هەزار	دۆالر	بۆ	

خەرجی	چارەسەر	و	داوودەرمان.		

كۆمپانیاكان	هەستان	بە	سپۆنسەر	كردنی	1000 	 
منداڵی	بێ		دایك	و	باو	ك	كە	لە	خوار	تەمەنی	)18(	

ساڵیەوەن	و	مانگانە	بڕێك	پارەیان	بۆ	سەرف	دەكرێت	
بۆ	خەرجی	هاتوچۆی	قوتابخانە	و	خەرجی	تری	

بژێوی.

3
 كاریگەری

لەسەر خەڵك

لە ڕێی پەرەپێدانی: 
دەرفەتی یەكسان	 
خوێندن	 
وەرزش	 
دامەزراندن 	 

لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق،	هەژاری	هەمیشە	
یەكێك	بووە	لە	كێشە	سەرەكیەكان،	كۆمپانیاكان	هەوڵ	

دەدەن	بۆ	چارەسەر	كردنی	ئەو	پرسە	و	بەرزكردنەوەی	
ئاستی	گوزەران	لە	ڕێی	دەستەبەر	كردنی	خوێندن	و	

دامەزراندن	و	چاالكیەكانی	كات	بەسەر	بردن.		
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دەیەیەك لە پرۆژەی كاری كۆمەاڵیەتی و كاریگەریان )شــوێن پەنجە(
ئەم	خشتەیەی	خوارەوە	بە	كورتی	چاالكی	و	كاریگەری	و	سوودی	كۆمەاڵیەتی	هەر	پرۆژەیەكی	كاری	كۆمەاڵیەتی	نیشان	دەدات	كە	بە	درێژایی	دەیەی	ڕابردوو	جێبەجێ		كراوە.		هەندێكیان	

تەواو	كراون	و	زۆریان	بەردەوامن	لە	داهاتوو	وەك	بەشێكی	سەرەكی	لە	بەرنامەی	كاری	كۆمەاڵیەتی.	

ئــەو بوارانەی كە كاریان تێكراوە سوودمەندبووەكان چاالكی

دابینكردنی	كارەبا	بۆ	قادركەرەم	و	گوندەكانی	دەروروبەری	

لێدانی	بیری	ئاو	لە	ناوچەی	ووشك	لە	قادركەرەم	و	شۆڕش	و	چەمچەماڵ

دابینكردنی	سیستەمی	پااڵوتنی	ئاو	بۆ	ناحیەی	شوان	

دروستكردنی	ژووری	تیشك	لە	نەخۆشخانەی	ئاڵتون	كوپری

پێشكەش	كردنی	كەرەڤانی	سەنتەری	تەندروستی	بۆ	گردە	سوور	لە	قوشتەپە

دروستكردنی	قوتابخانەیەكی	چوار	پۆلی	لە	قەرەچێوار	–	قادركەرەم	

بەخشینی	19	بەرادی	ئاو	بۆ	قوتابخانەكانی	ئاڵتون	كوپری

پێشكەش	كردنی	حەوت	كورسی	بۆ	خوێندنی	ماستەر	لە	زانكۆی	ئەمەریكی	لە	سلێمانی

بەخشینی	پێداویستی	خوێندن	بۆ	قوتابخانەكانی	قادركەرەم	و	چەمچەماڵ	

تیمی	تەندروستی	گەڕۆك	

بەخشینی	موەلیدەی	250	كەی	ڤی	بۆ	ناحیەی	قادركەرەم	و	سەنگاو	

دروستكردنی	چوار	یاریگای	تارتان	لە	قادركەرەم	و	چەمچەماڵ	و	شۆرش	و	ڕێزان

10,000	كەس

10,000	كەس

5,000	كەس

10,000	كەس

200	كەس

10,000	كەس

قوتابیانی	گوندەكان

1000	قوتابی	

500	كەس

600	قوتابی

7	خوێنكاری	ماستەر

گەنجانی	ناوچەكە

ئاستی	گوزەران	و	ئاسایش	و	
سەقامگیری	

ئاستی	گوزەران	و	ئاسایش	و	سەقامگیری	

تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی	

ئاستی	گوزەران	و	سەرمایەی	مرۆڤ	

ئاستی	گوزەران	و	ئاسایش	و	سەقامگیری	

تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی	و	پێكەوەژیان	و	سەرمایەی	مرۆڤ	

ئاستی	گوزەران	و	ئاسایش	و	سەقامگیری	

ئاستی	گوزەران	و	تەندروستی	و	سەقامگیری	

تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی	

تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی	

سەرمایەی	مرۆڤ	

سەرمایەی	مرۆڤ	

ئاستی	گوزەران	و	ئاسایش	و	سەقامگیری	 قادر	كەرەم	و	سەنگاو

گۆڕینی	تەنكی	ئاوی	چەمچەماڵ
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ئــەو بوارانەی كە كاریان تێكراوە سوودمەندبووەكان چاالكی

دابینكردنی	نەوت	بۆ	دانیشتوانی	قادركەرەم	

كۆمەك	كردنی	دانیشتوانی	ناحیەی	قادركەرەم	

دابینكردنی	موەلیدە	بۆ	ناحیەی	سەنگاو	

كۆمەك	كردنی	نەخۆشخانەی	لەدایكبوونی	چەمچەماڵ	

بەخشینی	سپلیت

بەكرێگرتنی	ئۆتۆمبێل	بۆ	گواستنەوە	بۆ	خوێندنگا	

كۆمەك	كردنی	خەڵكی	چەمچەماڵ	و	قادركەرەم	

كۆمەك	كردنی	نووسەر

هاوكاریكردنی	مندااڵنی	بێ	دایك	و	باوك	لەگەڵ	دەزگای	خێرخوازی	
بارزانی	

پێشكەش	كردنی	كۆمەكی	دارایی	بۆ	نەخۆشخانەیەكی	هەرێم

دابینكردنی	كارەبا	بۆ	5	گوندی	ناحیەی	قادر	كەرەم	بێ		بەرامبەر	

100	خێزان

ناحیەی	سەنگاو	

ناحیەی	قادركەرەم	

95	خێزان

قەزای	چەمچەماڵ	

قوتابیانی	گوندەكان

نووسەری	كتێب

هەرێمی	كوردستانی	عێراق	

قەزای	چەمچەماڵ	و	
ناحیەی	قادركەرەم	

1000	منداڵی	بێ		دایك	و	باوك

ماڵ	و	بینای	حكومی	و	دوكان	
لەو	گوندانە	)سەرجەمیان	276(

ئاستی	گوزەران	و	پێكەوەژیان	و	ئاسایش	

ئاستی	گوزەران	و	پێكەوەژیان	و	
تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی	

ئاستی	گوزەران	و	پێكەوەژیان	و	
ئاسایش	و	تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی

ئاستی	گوزەران	و	پێكەوەژیان	

ئاستی	گوزەران	و	
تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی

ئاستی	گوزەران	و	
تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی

ئاستی	گوزەران	و	پێكەوەژیان	و	
ئاسایش	و	تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی

پێكەوەژیان	و	ئاستی	گوزەران	

ئاستی	گوزەران	و	پێكەوەژیان	و	
ئاسایش	و	تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی

ئاستی	گوزەران	و	
تەندروستی	و	خۆشگوزەرانی

ئاستی	گوزەران	و	ئاسایش
سەقامگیری	و	خۆشگوزەرانی

45



بریكارێتی 
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 بریكارێتی ژینگە

كۆمپانیاكان چاالكانە چارەسەری ئاسەواری 
پرۆژەكانیان دەكەن 

هاوشان	لەگەڵ	پابەندبوونیان	بە	كەمكردنەوەی	دەرچوونی	
غازی	دوانۆكسیدی	كاربۆن	لە	سایەی	سوتاندنی	غاز	كە	
سوتەمەنیەكی	پاكە	،	كۆمپانیاكان	پابەندن	بە	پاراستنی	

ژینگە	لە	ڕێی	كەمكردنەوەی	ڕێژەی	دەرچوونی	غازی	
دوانۆكسیدی	كاربۆن	و	بەرهەمهێنان	لە	خاشاك	و	دووبارە	

بەكارهێنانەوەی	ئاو.		

دەرچوونی غازی دوانۆكسیدی كاربۆن 

دەرچوونی	غازی	دوانۆكسیدی	كاربۆن	لە	هەریەك	لە	
مەودای	1	و	مەودای	2	بە	جیا	هەژمار	كراوە.	

مەودای	1	دەڕوانێتە	دەرچوونی	ڕاستەوخۆی	غازی	
گەرم	لەو	سەرچاوانەی	كە	لە	ژێر	كۆنترۆڵی	ئێمەدان.	
مەودای	1	دەڕوانێتە	دەرچوونی	ناڕاستەوخۆی	غازی	

گەرم		كە	لە	بەرهەمهێنانی	ئەو	كارەبایەوە	دەردەچێت	كە	
لە	الیەن	كۆمپانیاوە	بەكاردێت.	

لە	ساڵی	2017	پرۆژەكان	نزیكەی	120,000	تۆن	
دوانۆكسیدی	كاربۆنیان	بەرهەمهێنا	لە	دەرچوونەكانی	

مەودای	1	كە	ئەمەش	بە	ڕێژەی	53	لە	سەد	كەمی	كرد	
لە	ساڵی	2013	و	10	لە	سەد	كەمتر	بوو	بە	بەراورد	

لەگەڵ	ژمارەی	ساڵی	2016	وە	سەبارەت	بە	مەودای	2 
پرۆژەكان		لە	ساڵی	2017	نزیكەی	800	تۆن	غازی	
دوانۆكسیدیان	بەرهەمهێنا	كە	ئەم	ڕێژەیەش	8	لە	سەد	

دابەزینی	بەخۆیەوە	بینی	بە	بەراورد	لەگەڵ	ساڵی	2013  
و	7	لە	سەدیش	دابەزینی	بە	خۆیەوە	بینی	بە	بەراورد	

لەگەڵ	ساڵی	2016.	

خاشاك

كۆمپانیاكان	بە	وریایی	خاشاكی	مەترسیدار	و	نامەترسیدار	
كۆدەكەنەوە	و	لەناوی	دەبەن	)واتە	سووتاندن	و	بە	خۆڵ	

داپۆشین	و	دووبارە	بەكارهێنانەوە	)ریساكلین(	و	بەكارهێنانی	
وەك	پەیین	یا	هەر	جۆرە	بەكارهێنانێكی	تایبەت(.				

خاشاكی	مەترسیدار	زیانی	بۆ	تەندروستی	مرۆڤ	و	ژینگە	
هەیە	.	خاشاكی	نامەترسیدار	لە	دروستكردنی	كااڵ	و	

بەرهەمەكانەوە	پەیدا	دەبێت.		

لە	ساڵی	2017	،	پرۆژەكە	90	تۆن	خاشاكی	مەترسیداری	
بەرهەمهێنا	كە	ئەم	ڕێژەیەش	%71	كەمتر	بوو	بە	

بەراورد	لەگەڵ	سااڵنی	پێشوو.	سەبارەت	بە	خاشاكی	
نامەترسیداریش،		پرۆژەكان	نزیكەی	1500	تۆنیان	
بەرهەم	هێنا	كە	بە	ڕێژەی		11	لە	سەد	كەمتر	بوو	بە	

بەراورد	لەگەڵ		2016.		

هەروەها	لە	ساڵی		2017	كۆمپانیاكان	174	داریان	
ڕزگاركرد	لە	ڕێی	شەراكەت	لەگەڵ	)Shred It(	و	سوور	
بوون	لەسەر	دووبارە	بەكارهێنانەوەی	كاغەز	.	هەروەها	

كۆمپانیاكان	زۆر	وریان	لە	ڕێگرتن	لە	ڕژانی	ماددە	
هایدرۆكاربۆنیەكان	بۆ	ناو	ژینگە.	وە	لە	ساڵی	2015	تا	

2017	ڕێگری	لە	هەموو	جۆرە	ڕژانێك	كرا.

ئــاو 

لە	ساڵی	2017	پرۆژەكان	نزیكەی	100	مەتر	سێجا	
ئاویان	سەرف	كرد	لە	گشت	مەیدانەكانی	كار	و	پرۆژە	و	
كەمپەكان.	كۆمپانیاكان	بەردەوام	كار	بۆ	ئەوە	ئەكەن	كە	

ئاستی	بەكارهێنانی	ئاو	كەم	بكەنەوە.	

جگە	لەوەش	ئاوی	بەفیڕۆچووی	بەرهەم	هاتوو	لە	نێوان	
ساڵی	2016	و	2017	بە	ڕێژەی	8	لە	سەد	كەمی	كرد	بۆ	

3000	مەتر	سێجا.	

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆتەر	هاوس

174
دار	ڕزگار	كران	لە	2017  

Shred It		لەگەڵ	كردن	شەراكەت	ڕێگەی	لە

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆتەر	هاوس

سفر
ڕژانی	هایدرۆكاربۆن	بۆ	ناو	ژینگە	

لە	نێوان	2017-2015

سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆتەر	هاوس

71% 
 ڕێژەی	كەمبوونەوەی	خاشاكی	مەترسیدار

11% 
 ڕێژەی	كەمبوونەوەی	خاشاكی	نامەترسیدار

 سەرچاوەكان:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس

10%
دابەزین	لە	دەرچوونی	غاز	لە	مەودای	یەك

7% 
 دابەزین	لە	دەرچوونی	غاز	لە	مەودای	دوو
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كۆمپانیاكان بە شێوەیەكی بەرفراوان بەشدار بوون لە 
كەمكردنەوەی دەرچوونی غازی گەرم 

بە	هۆی	دابینكردنی	غازی	سروشتی	بۆ	بەرهەمهێنانی	كارەبا	
لە	هەرێمی	كوردستان	توانرا	ڕێگری	بكرێت		لە	بەكارهێنانی	

سووتەمەنی	ئەڵتەناتیڤی	گازوایل	كە	بە	ڕێژەیەكی	زۆر	
دوانكۆسیدی	كاربۆنی	لێ		دەردەچێت	لە	كاتی	سووتاندنی	بەمەش	

ژینگە	لە	پیس	بوون	ڕزگار	دەكرێت	چونكە	بە	سووتاندنی	
غازی	سروشتی	ڕێژەی	دەرچوونی	غازی	گەرم	زۆر	كەمترە	

وەك	لەوەی	كە	لە	سوتاندنی	گازوایلەوە	دەردەچێت.			

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی	غازی	دوانۆكسیدی	كاربۆن	بووە	
هۆی	كەمبوونەوەی	تێچووی	كۆمەاڵیەتی	كاربۆن	)SCC(	كە	
پێوەرێكە	بۆ	ئەو	زیانە	ئابوریەی	كە	لە	ئەنجامی	دەرچوونی	

غازی	دوانۆكسیدی	كاربۆنەوە	سەرهەڵدەدات	،	ئەمەش
دەردەبڕێت	لە	ڕێگەی	دیاریكردنی	بەهایەك	بۆ	كۆی	گشتی	
ئەو	زیانانە	لە	دەرچوونی	یەك	تۆنی	مەتری	دوانۆكسیدی	

كاربۆن	بۆ	ناو	بەرگی	هەوا.

پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	هەستا	بە	خەماڵندنی	
پاشەكەوتی	تێچووی	كۆمەاڵیەتی	كاربۆن	بە	بەكارهێنانی	
غازی	كەم	كاربۆن	لە	بری	گازوایل	كە	ڕێژەیەكی	زۆر	
كاربۆنی	تێدایە	تا	ساڵی	2017	و	پێشبینی	پاشەكەوتی	

زیاتری	كرد	لە	داهاتوو.	

سەرچاوە:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	كوپەرس	

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی	غازی	گەرم	بە	ساڵ
ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی	غازی	گەرم	)ملیۆن	تۆن	دوانۆكسیدی	كابۆن(	

11
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9

8

7
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كۆی	پاشەكەوتی	تێچووی	كۆمەاڵیەتی	لە	سایەی
بەكارهێنانی	غاز	لە	جیاتی	گازوایل	كە	ڕێژەی	

كاربۆنی	كەمترە	لە	دە	ساڵی	یەكەم:	

2.6	ملیار	دۆالر	

كۆی	پاشەكەوتی	تێچووی	كۆمەاڵیەتی	لە	سایەی
بەكارهێنانی	غاز	لە	جیاتی	گازوایل	كە	ڕێژەی

كاربۆنی	كەمترە	لە	دە	ساڵی	داهاتوو:

9.7	ملیار	دۆالر
 سەرچاوە:	داتای	كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	شیكاری	پرایس	وۆرتەر	هاوس	كوپەرس

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی	غازی	گەرم

29	ملیۆن	تۆن	دوانۆكسیدی	كاربۆن

20082027

دە ساڵی داهاتوو دە ساڵی یەكەم

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی	غازی	گەرم

77	ملیۆن	تۆن	دوانۆكسیدی	كاربۆن	
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پاشكۆی 1 

لیستی كورتكراوەكان 

Bblsبەرمیل

Capexسەرمایە	خەرجی

CO2	كاربۆن	دوانۆكسیدی

CSR	كۆمپانیاكان	كۆمەاڵیەتی	بەرپرسیارێتی

GDP	خۆماڵی	بەرهەمی	گشتی	كۆی

GHG	گەرم	غازی

GVAزیادكراو	بەهای	گشتی	كۆی

IDPsدەربەدەر

IPCC	هەوا	و	كەش	گۆڕانی	بە	پەیوەنددار	نێودەوڵەتی	حكومی	لیژنەی

kbpd	ڕۆژێكدا	لە	بەرمیل	هەزار

KRI	عێراق	كوردستانی	هەرێمی

KRG	كوردستان	هەرێمی	حكومەتی

KRSO	كوردستان	هەرێمی	ئاماری	نوسینگەی

LPG	شل	غازی

MDG	هەزارە	گەشەسەندنی	ئامانجەكانی

MMscfd	ڕۆژێكدا	لە	سێجا		پێ	ملیۆن

MNR	سروشتیەكان	سامانە	وەزارەتی

MOLسنوردار	هەنگاری	گشتی	غازی	و	نەوت	كۆمپانیای

OMV	نەمساوی	كانزایی	نەوتی	ئیدارەی

Opexپرۆژە	وەگەڕخستنی	خەرجی

PPCLسنوردار	پترۆلیۆمی	پێرڵ	كۆمپانیای

SCC	كاربۆن	كۆمەاڵیەتی	تێچووی

SDGs	بەردەوام	گەشەسەندنی	ئامانجەكانی
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پاشكۆی 2

پوختەیەك لە كاریگەریە نمایشــكراوەكان 

2027 20082017كاریگەری مەیدانی 

8.9	ملیار	دۆالر	241	ملیۆن	دۆالر	19	ملیۆن	دۆالر	كۆی	بەرهەمی	خۆماڵی	

340دامەزراندن		
)85	یان	ڕاستەوخۆن(

2,200
)400	یان	ڕاستەوخۆن(

7,500
)835	یان	ڕاستەوخۆن(

كۆی گشتی 2018–2027 2008–2017كاریگەری دروســتكردنی دەزگاگەل

1.1	ملیار	دۆالر	869	ملیۆن	دۆالر224	ملیۆن	دۆالر	كۆی	بەرهەمی	خۆماڵی		

20,00084,000104,000دامەزراندن		

2018–2027 2008–2017كاریگەری توانا بەخشــین 

28.6	تا	41.6	ملیار	دۆالر	10.7	تا	18.3	ملیار	دۆالر	بەها	بە	)ملیار	دۆالر	(

%55	تا	%80%38	تا	%65 ڕێژەی	سەدی	بەرهەمی	خۆماڵی	

2018–2027 2008–2017پاشــەكەوت كردنی تێچووی سووتەمەنی

487	ملیۆن	بەرمیل	186	ملیۆن	بەرمیلپاشەكەوت	كردنی	گازوایل

33.2	ملیار	دۆالر	19.2	ملیار	دۆالرپاشەكەوتی	تێچووی	گازوایل	

2018–2027 2008–2017باشەكەوتی كاربۆن

76.8	ملیۆن	تۆن	دوانۆكسیدی	كاربۆن	29.3	ملیۆن	تۆن	دوانۆكسیدی	كاربۆن	پاشەكەوت	كردنی	كاربۆن	

9.7	ملیار	دۆالر	2.6	ملیار	دۆالر	پاشەكەوتی	تێچووی	كاربۆن	
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پاشكۆی 3 

شــێواززانی - كاریگەری دروستكردنی دەزگاگەل 
ڕێبازێكی پوخت

كاریگەری	وەبەرهێنان	لە	هەرێمی	كوردستانی	عێراق	بە	ئەوەندە	كردن		 
دەخەمڵێنرێت.	خەرجی	سەرمایەی	پێشوو	و	داهاتوو	هەموار	دەكرێت	بۆ	ئەو	بەشەی	
كە	لە	ناوخۆدا	سەرف	دەكرێت،	دوای	ئەوە	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	بەندەكانی	

خەرجی	سەرمایەی	بەرامبەر	سێكتەرە	ئابوریە	پەیوەندیدارەكان	داناوە.	

پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	كاریگەری	خەرجی	سەرمایەی	لەسەر	بنەمای		 
كۆی	گشتی	بەرهەم	خەماڵندووە	بە	بەكارهێنانی	چەند	جارەی	جۆری	یەكەم	و	

دووەم.	بەرهەمی	خۆماڵی	دەگۆڕدرێت	بۆ	كۆی	بەهای	زیادكراو	و	دامەزراندن	بە	
بەكارهێنانی	تێكڕای	بەرهەمی	زیادكراو/بەرهەمی	ئابوری	و	دامەزراندن	/	ڕێژەی	

بەرهەمی	ئابوری	،	یەك	لە	دوای	یەك.

چەند هەنگاوێكی شــیكاری ئاسان 

چەند	جارەی
بەرهەمی	ئابوری	
)جۆری	1	و	2(

بەرهەمی	ئابوری

2017-2008

خەرجی	سەرمایەی	

پێشوو	2008–2017

خەرجی	سەرمایەی	

داهاتوو	2008–2017

x

x

x

+=

=

=

كۆی	بەهای	زیادكراو/

ڕێژەی	بەرهەم	

دامەزراندن	/
ڕێژەی	بەرهەم	

كۆی	بەهای	زیادكراو	

 2027-2008

دامەزراندن

2027-2008

گریمانە سەرەكیەكان 
لە	كاتی	نەبوونی	خشتەی	تایبەتی	دەرچوو	و	هاتووی	هەرێمی	كوردستان		 

،	ئەوە	پرایس	وۆرتەر	هاوس	كوپەرس	چەندجارەی	لە	خشتەی	دەرچوو	و	
هاتووی	ئازەربایجان	دەرهێنا.	

چەندجارەكان	و	كۆی	بەهای	زیادكراو	و	ڕێژەی	دامەزراندن	بە	تێپەڕ		 
بوونی	كات	بە	نەگۆڕ	دادانرێن.	

پێدەچێت	نزیكەی	30	لە	سەدی	خەرجی	سەرمایە	لە	داهاتوو	لە	هەرێمی		 
كوردستان	سەرف	بكرێت		

سەرچاوەی داتای سەرەكی بەكارهێنراو 

لیژنەی	ئامارە	خشتەی	هاتوو	–	دەرچوو	
حكومیەكان	)2011(		

لیژنەی	ئامارە	داتای	دامەزراندن	
حكومیەكان	)2011(	

كۆمپانیای	پێرل	پترۆلیۆمی	سنوردارداتای	سەرمایەی	حكومی	
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پاشكۆی 4

شــێواززانی - كاریگەری وەگەڕخستنی دەزگاگەل 
ِڕێبازێكی پوخت      

كاریگەری	كارە	مەیدانیەكان	دەخەمڵێنرێت	لە	ڕێی	زیادكردنی	كاریگەری	خەرجی		 
كاری	مەیدانی	ڕاستەوخۆ	و	كاری	بەرهەمهێنان	و	دابەش	كردنی	ناڕاستەوخۆ	و	
موڵك	و	ماڵە	نوێبووەكان.	كاریگەری	ڕاستەوخۆی	كاری	مەیدانی	بە	زیادكردنی	

كۆی	قازانج	و	كۆی	كرێ		لە	پێشبینیە	داراییەكان	دەخەمڵێنرێت.	

كاریگەری	ناڕاستەوخۆ	و	نوێبۆوە	لە	ڕێی	بەكارهێنانی	داتای	كڕین	و	كرێوە		 
دەخەمڵێنرێت.	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	ئەمەی	هەموار	كرد	بۆ	خەرجی	
لەگەڵ	دابینكاران	و	ستافی		خۆماڵی	و	بە	رامبەر	سێكتەری	ئابوری	پەیوەندیدار	
ڕێزی	كردن.	دواتر	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	هەستا	بە	جێبەجێ		كردنی	
چەندجارەی	بەرهەم	لە	جۆری	یەك	وجۆری	دوو	و	گۆڕینیان	بۆ	كۆی	بەهای	

زیادكراو	و	دامەزراندن.	

چەند هەنگاوێكی شــیكاری ئاسان 

سەرچاوەی داتای سەرەكی بەكارهێنراو
	لە	كاتی	نەبوونی	خشتەی	تایبەتی	دەرچوو	و	هاتووی	هەرێمی	كوردستان		 

،	ئەوە	پرایس	وۆرتەر	هاوس	كوپەرس	چەندجارەی	لە	خشتەی	دەرچوو	و	
هاتووی	ئازەربایجان	دەرهێنا.

چەندجارەكان	و	كۆی	بەهای	زیادكراو	و	ڕێژەی	دامەزراندن	بە	تێپەڕ		 
بوونی	كات	بە	نەگۆڕ	دادەنرێن.		

پێدەچێت	نزیكەی	30	لە	سەدی	خەرجی	سەرمایە	لە	داهاتوو	لە	هەرێمی		 
كوردستان	سەرف	بكرێت		

گریمانە سەرەكیەكان

لیژنەی	ئامارە	خشتەی	هاتوو	–	دەرچوو	
حكومیەكان	)2011(	

لیژنەی	ئامارە	داتای	دامەزراندن
حكومیەكان	)2011(	

كۆمپانیای	پێرل	پترۆلیۆمی	سنوردار	داتای	كڕین	

كۆمپانیای	پێرل	پترۆلیۆمی	سنورداركۆی	كرێ	

كۆمپانیای	پێرل	پترۆلیۆمی	سنورداركۆی	قازانج	

)تەنها	بۆ	كۆی	گشتی	بەهای	زیادكراو	،	هەمان	پرۆسە	بۆ	دامەزراندن	دووبارە	دەكرێتەوە(		

هەنگاوی یەكەم 

هەنگاوی دووەم

هەنگاوی سێیەم

چەندجارەی	
بەرهەمی	
ئابوری	

)جۆری	1	و	2(

كڕین	و	كرێ	

2027-2008x

x

x =

=

=

كۆی	كرێی	
كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ

2027-2008

كۆی	قازانجی	
كۆنسۆرتیۆمی	پێرڵ

2027-2008

كۆی	بەهای	زیادكراو
ڕێژەی	بەرهەم	

بەرهەمی	
ئابوری	

2027-2008

كۆی	بەهای	

زیادكراوی	ڕاستەوخۆ	

كۆی	بەهای	
زیادكراوی	نوێبۆوە	و

ناڕاستەوخۆ
2027-2008

كۆی	گشتی	
كاریگەری	
مەیدانی	

+
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پاشكۆی 5
شــێواززانی - كاریگەری توانابەخشین 

ِڕێبازێكی پوخت

وزە	)سووتەمەنی(	فاكتەری	سەرەكی	چاالككردنی	ئابوریە	،	هەربۆیە	زیادكردنی			 
كارەبا	هاندەری	سەرەكی	گەشەی	ئابوریە.	

بۆ	خەماڵندنی	كاریگەری	توانابەخش،	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	سەرەتا		 
هەستا	بە	هەڵسەنگاندنی	زیادكردنی	بەرهەمهێنانی	كارەبا	وەك	دەسپێك	كە	بەهۆی	

قەرەبووی	غازەوە	وەدەستهات.	بۆ	ماوەی	پێشووتر،	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس		
هەستا	بە	بەكارهێنانی	2008	وەك	خاڵی	دەسپێك	وە	ساڵی	2017ەش	وەك	خاڵی	

وەرچەرخانی	داهاتوو	هەژمار	دەكرێت.	

دوای	زیادكردنی	بەرهەمهێنانی	كارەبا	وەك	خاڵی	وەرچەرخان،	پرایس	وۆتەر		 
هاوس	كوپەرس		هەستا	بە	جێبەجێ		كردنی	تواستی	بەرهەم	كە	پەیوەندی	نێوان	

گۆڕان	لە	دابینكردنی	كارەبا	و	كۆی	بەرهەمی	خۆماڵی	دەخاتە	ڕوو.	ئەمەش	خۆی	
لە	خۆیدا،	لە	كۆی	بەرهەمی	خۆماڵی	2017	بەكاردێت	بۆ	خەماڵندنی	نرخی	كاشی	

ئەم	كاریگەریە	توانابەخشە.

گریمانەی سەرەكی 
.توانستی	بەرهەمهێنانی	كارەبا	بە	0.77	دانراوە	واتە	بۆ	هەر		 

زیادبوونێكی	كارەبا	بە	ڕێژەی	یەك	لە	سەد	ئەوە	ئەوە	بەرهەمی	خۆماڵی	
یە	ڕێژەی	0.77	زیاد	دەكات.	ئەمە	تێكڕای	ژمارەیەكە	لە	پێوەرە	

جیهانیەكان	كە	تیایدا	بچوكترین	ژمارە	0.4	ەو	گەورەترین	ژمارەش	
1.2ە.	

سەرچاوەی داتای سەرەكی بەكارهێنراو

توانای	بەرهەمهێنانی
ڕابردوو	

پێرڵ	پتریۆلیۆمی	سنوردار	

دابین	كردن	و	فرۆشتنی	
غازی	پێشبینی	كراو

پێرڵ	پتریۆلیۆمی	سنوردار	

دابینكردنی	كارەبا	
توانستی	بەرهەمی	خۆماڵی	

پێوەرە	
جیهانیەكان

نوسینگەی	ئاماری	هەرێمی	بەرهەمی	خۆماڵی	نانەوت	لە	هەرێم
كوردستان	,

)2016(،	بانكی	جیهانی	)2015(	

 چەند هەنگاوێكی شــیكاری ئاسان

 هەنگاوی یەكەم
دابینكردنی	غاز	لە	داهاتوو
بە	ملیۆن	پێ		سێجا	

فاكتەری	گۆڕینی	ملیۆن	پێ	سێجا	
غاز	بۆ	مێگاوات	

توانای	بەرهەمهێنانی	
غاز	لە	داهاتوو	 x=

 هەنگاوی دووەم
توانای	بەرهەمهێنانی	
غاز	لە	داهاتوو	

توانای	بەرهەمهێنانی	
غاز	لە	ڕابردوو	

توانای	زیاتری	
بەرهەمهێنانی	غاز	 –=

 هەنگاوی سێیەم
توانای	زیاتری	

بەرهەمهێنانی	غاز	
كۆی	گشتی	توانای	

بەرهەمهێنانی	)2017(	
زیادبوونی	ڕێژەیی	لە	
توانای	بەرهەمهێنان	 ÷=

 هەنگاوی چوارەم
توانای	خەملێنراوی	زیادبوونی

ڕێژەیی	لە	كۆی	گشتی	بەرهەمی	خۆماڵی	
توانستی	بەرهەمی	

كارەبا	
زیادبوونی	ڕێژەیی	لە	
توانای	بەرهەمهێنان	 x=
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پاشكۆی 6

شــێواززانی – پاشەكەوتی تێچووی سووتەمەنی  
ڕێبازێكی پوخت 

پرایس	وۆتەر	هاوس	هەستا	بە	خەماڵندنی	پاشەكەوتی	تێچووی	سووتەمەنی	بە		 
بەراورد	كردنی	تێچووی	سووتەمەنی	كە	پەیوەستە	بە	بەرهەمهێنانی	كارەبا	لە	

ڕابردوو	و	لە	داهاتوو	بە	بەكارهێنانی	گازوایل	لە	جیاتی	غاز.	

توانای	بەرهەمهێنانی	ئێستای	غاز	و	گۆڕینی	بۆ	هاوتای	بەرمیل	گازوایل،	تێچووەكە		 
دەنرخێنرێت	بە	بەكارهێنانی	نرخی	گازوایل	لە	ڕابردوو	و	نرخی	جێگیری	ئەگەر	

بۆكراوی	گازوایل	لە	داهاتوو.	

دوای	ئەوە	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	هەستا	بە	نرخاندنی	تێچووی	غاز	،	بۆ		 
خەماڵندنی	جیاوازی	لە	تێچووی	سووتەمەنی	لە	نێوان	ئەو	دوو	سیستەمەدا.	لێرەدا	

هیچ	جیاوازیەكی	ئەگەر	بۆ	كراو	لەبەرچاو	ناگیرێت	لە	تێچووی	سەرمایە	و	تێچووی	
وەگەڕ	خستن	لە	نێوان	دوو	سووتەمەنیەكە.

گریمانە سەرەكیەكان 
ئەم	قەباڵندنە	لەسەر	بنەمای	ژماردنی	فاكتەرەكان	كراوە	كە	تیایدا	توانای		 

بەرهەمهێنانی	كارەبا	بە	غاز	لە	ڕابردوو	و	لە	داهاتوو	دەگۆڕدرێت	بۆ	
گازوایل.	

قەباڵندنەكە	تەنها	ڕەچاوی	پاشەكەوتی	تێچووی	سووتەمەنی	دەكات	نەوەك		 
هەر	جیاوازیە	پێشبینی	كراوەكان	لە	سەرمایە	و	تێووی	كاری	مەیدانی	لە	

نێ,ان	دوو	جۆرەكەی	سووتەمەنی.	
نرخی	گازوایل	لە	سااڵنی	2018-2027		لە	ئاستی	ئێستای	دەمێنێتەوە.		 
نرخی	گازوایل	30	لە	سەد	بەرز	دەبێتەوە	بەهۆی	تێچووی	گواستنەوە.		 
تەكنۆلۆژیای	توانای	بەرهەمهێنانی	كارەبا	لە	نێوان	سااڵنی	2018-	 

2027	هیچ	بەرەوپێشەوە	چوونێك	بە	خۆیەوە	نابینێـت

سەرچاوەی داتای سەرەكی بەكارهێنراو

كارەبای	بەرهەمهاتوو	
بە	غاز	

كۆمپانیای	پێرڵ	پترۆلیۆم	

داتای	نرخی	
گازوایل	لە	ڕابردوو

پێڕڵ	پترۆلیۆم	و	ئۆپێك	)2018(

داتای	نرخی	
غاز	لە	ڕابردوو	

كۆمپانیای	پێرڵ	پترۆلیۆم	

فاكتەرەكانی	
گۆڕینی	وزە	

كۆمپانیای	پێرڵ	پترۆلیۆم

 چەند هەنگاوێكی شــیكاری ئاسان

 هەنگاوی یەكەم

 هەنگاوی دووەم

 هەنگاوی سێیەم

 هەنگاوی چوارەم

كارەبای	بەرهەمهێنراو	
بە	غاز	لە	ڕۆژێكدا	

غازی	دابینكراو
لە	ڕۆژێكدا	)یەكەی	گەرمی	بەریتانی(	

هاوتای	بەرمیل	گازوایل
لە	ڕۆژێكدا	

غازی	دابینكراو
لە	ڕۆژێكدا)یەكەی	گەرمی	بەریتانی(

فاكتەری	گۆڕینی	
میگاوات	بۆ	ملیۆن	پێ	سێجا	

فاكتەری	گۆڕینی
یەكەی	گەرمی	بەریتانی	بۆ	بەرمیل

نرخی	گازوایل	

نرخی	غاز	

فاكتەری	گۆڕینی	ملیۆن	پێ	سێجا
بۆ	یەكەی	گەرمی	بەریتانی

هاوتای	بەمیل
گازوایل	لە	ڕۆژێكدا	

چەند	ڕۆژ	لە	ساڵێكدا	

چەند	ڕۆژ	لە	ساڵێكدا

غازی	دابینكراو
لە	ڕۆژێكدا	)یەكەی	گەرمی	بەریتانی(	

كۆی	گشتی	تێچووی	قەدەغە	كراو	

x

x

x

x

x

x

x
–

x=
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شــێواززانی – پاشەكەوتی كاربۆن 
كورتە باسێك 

پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	هەڵســەنگاندنی	بۆ	پاشــەكەوتی	كاربۆن	كردووە		 
لە	ڕێی	بەراورد	كردنی	دەرچوونی	ئەو	غازە	گەرمەی	كە	پەیوەســتە	بە	
بەرهەمهێنانــی	غــاز	لە	ڕابــردوو	وە	لە	داهاتوو	بە	گازوایل	لە	جیاتی	غاز.	

توانای	ئێستای	غاز	دەگۆڕدرێت	بۆ	هاوتاكەی	بەرمیلی	گازوایل	،	جێپەنجەی		 
سیستەمی	تەواو	گازوایل	دەخەمڵینرێت	لە	ڕێی	بەكارهێنانی	فاكتەرە	پەوەندیدارەكانی	
دەرچوونی	غاز	بۆ	هەریەك	لە	غاز	و	گازوایل.	جیاوازی	نێوان	ئەم	دووانە	بریتیە	لە	

پاشەكەوتی	كاربۆن	لە	ئەنجامی	بەڕێوەبردنی	سیستەمی	كارەبا	بە	غاز.	

گریمانە سەرەكیەكان 

ئەم	قەباڵندنە	لەسەر	بنەمای	ژماردنی	فاكتەرەكان	كراوە	كە	تیایدا	توانای		 
بەرهەمهێنانی	كارەبا	بە	غاز	لە	ڕابردوو	و	لە	داهاتوو	دەگۆڕدرێت	بۆ	

گازوایل.

تێچووی	كۆمەاڵیەتی	كاربۆن	بە	102	دۆالر	دەنرخێنرێت	بۆ	هەر	تۆنێك		 
،	تێچووی	كۆمەاڵیەتی	كاربۆن	سااڵنە	بە	ڕێژەی	3	لە	سەدا	زیاد	دەكات	

لە	نێوان	سااڵنی	2027-2018.	

ئەمە	لەسەر	بنەمای	شیكاری	توێژینەوە	ئەكادیمیەكان	و	باڵوكراوەكانی		 
پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس.	

سەرچاوەی داتای سەرەكی بەكارهێنراو

بەرهەمهێنانی	كارەبا	
بە	غاز	

كۆمپانیای	پێرڵ	پترۆلیۆمی	سنوردار

فاكتەری	دەرچوونی	غازی
دوانۆكسیدی	كاربۆن	لە	گازوایل	

لیژنەی	حكومی	نێودەوڵەتی	
پەیوەنددار	بە	گۆڕانی	كەش	و	هەوا	

	)2018(

فاكتەری	دەرچوونی	غازی
دوانۆكسیدی	كاربۆن	لە	غاز	

لیژنەی	حكومی	نێودەوڵەتی	
پەیوەنددار	بە	گۆڕانی	كەش	و	هەوا	

	)2018(

			شیكاری	پرایس	وۆتەر	هاوس	ئاستی	تێچووی	كۆمەاڵیەتی	كاربۆن								

چەند هەنگاوێكی شــیكاری ئاسان  

 هەنگاوی یەكەم

 هەنگاوی دووەم

 هەنگاوی سێیەم

 هەنگاوی چوارەم

بەرهەمهێنانی	كارەبا	بە	غاز	
لە	ڕۆژێكدا	

دەرچوونی	دوانۆكسیدی	كاربۆن	لە	گازوایل	
)كگم	\	كیلۆوات	لە	سەعاتێكدا(	

بەرهەمهێنانی	كارەبا
لە	ڕۆژێكدا	)كیلۆوات	\سەعات(	

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی
غاز	لە	ساڵێكدا	

فاكتەری	گۆڕینی	
میگاوات	بۆ	كیلۆوات	

دەرچوونی	غازی	دوانۆكسیدی	كاربۆن
)كگم	\	كیلۆوات	لە	سەعاتێكدا(

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی	غاز
)كگم	\	كیلۆوات	لە	سەعاتێكدا(

تێچووی	كۆمەاڵیەتی	
كاربۆن	

بڕی	كارەبای	دابینكراو	
بە	سەعات	لە	ڕۆژێكدا	

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی
)كگم	\	كیلۆوات	لە	سەعاتێكدا(

ژمارەی	ڕۆژەكان	لە	ساڵێكدا	

تێچووی	كۆمەاڵیەتی	كاربۆنی
ڕَێ	لێگیراو	

بەرهەمهێنانی	كارەبا
لە	ڕۆژێكدا	)كیلۆوات	\سەعات(		

ڕێگری	كردن	لە	دەرچوونی	غاز
)كگم(

x

x

x

x

x

x

=
=

÷=
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ســەرچاوە و داتا بەكارهاتووەكان 

 Acaravci	and	Ozturk	)2010(	CO2	Emissions,	Energy	Consumption	and	Economic	Growth	in	Turkey

	:Hoy	&	Siuz	)2006(	A	Dynamic	Equilibrium	of	Electricity	Consumption	and	GDP	in	Hong	Kong 
 An	Empirical	Investigation

 ”International	Energy	Agency	)2017(	“Key	world	energy	statistics 
)https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2017.pdf(

 Kurdistan	Region	Statistics	Office	)2016(	Calculating	the	Gross	Regional	Product	of	the	Kurdistan	Region	–	Iraq 
)http://www.krso.net/files/articles/240416025432.pdf(

	)Kurdistan	Region	Statistics	Office	–	Summary	Statistics	)2015 
)http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=899&l=1&#krso2(

Mercurio	et	al.	)2009(	Estimated	Value	of	Service	Reliability	for	Electric	Utility	Customers	in	the	United	States

	)Organization	of	the	Petroleum	Exporting	Countries	)2018 
)https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm(

 ”The	UK	Greenhouse	Gas	Emission	Conversion	Factors	)2018(	“Conversion	factors	2018	–	Condensed	set 
)https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2018(

 World	Bank	)2015(	The	Kurdistan	Region	of	Iraq:	Assessing	the	Economic	and	Social	Impact	of	the	Syrian	Conflict	and
 ISIS 

)http://documents.worldbank.org/curated/en/579451468305943474/pdf/958080PUB0Apri0PUBLIC09781464805486.pdf(

	)World	Bank	US	GDP	Deflator	)2017 
)https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?view=chart(

 ”The	State	Statistical	Committee	of	the	Republic	of	Azerbaijan	)2011(	“Input	–	output	tables	in	2011 
)https://www.stat.gov.az/source/system_nat.../en/2011_3en.xls(
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پاكانەی پرایس وۆتەر هاوس كوپەرس 
كۆمپانیای	پرایس	وۆتەر	هاوس	كوپەرس	لە	)ئەبوزەبی(	هەستا	بە	ئامادەكردنی	ئەو	ناوەرۆك	و	شیكاریانەی	كە	لەناو	ئەم	دیكۆمێنتەدا	هاتوون	بە	ناوی	كۆمپانیای	)پێرڵ	پترۆلیۆم(	ی	سنوردار	بۆ	ئەو	مەبەست	و	مەرجانەی	كە	هەر	یەك	لە	)پێرڵ	

پترۆلیۆم(	و	)پرایس	وۆتر	هاوس(	لە	بەرواری	5	ی	تەموزی	2018	لەسەری		ڕێككەوتوون	بەو	پێیەی	پرایس	وۆتەر	هاوس	هەڵدەستێت	بە	پێشكەش	كردنی	خزمەتگوزاری.	پرایس	وۆتەر	هاوس	هیچ	بەرپرسیارێتیەك	ناگرێتە	ئەستۆ	)	وەك	بێباكی(	
بۆ	هەر	كەسێكی	تر	سەبارەت	بەم	دیكۆمێنتە.	زانیاریەكانی	ناو	ئەم	دیكۆمێنتە	بە	شێوەیەكی	سەرەكی	پشت	دەبەستێت	بەو	داتا	و	زانیاریانەی	كە	لە	الیەن	پێرڵ	پترۆلیۆمەوە	پێشكەش	كراون	بە	هاوكاری	توێژینەوەی	الیەنی	سێیەم	و	بەڵگەنامەی	تر	
بە	پێی	پێویست.	ئەم	زانیاریانە	لە	الیەن	پرایس	وۆتەر	هاوس	ووردبینی	بۆنەكراوە	و	نەسەلمێنراوە.	كارگێڕی	پێرڵ	بە	تەنها	و	بە	تەواوی	بەرپرسیارە	لە	جێبەجێ		كردنی	هەر	بڕیارێكی	بازرگانی	سەربەخۆ	لەسەر	هەر	بڕیارێكی	جێبەجێ		كردن	یا	
گرتنەبەری	ڕێوشوێن	سەبارەت	بە	كار	و	خزمەتگوزاریە	پێشكەش	كراوەكان	لە	الیەن	)پرایس	وۆتەر	هاوس	(ەوە.		پێویستە	لەسەر	خوێنەری	ئەم	دیكۆمێنتە	كە	لەسەر	بنەمای	زانیاریەكانی	ناو	ئەم	دیكۆمێنتە	كار	نەكات	پێش	وەدەستهێنانی	ڕاوێژی	

پێشەیی	دیاریكراو.

پاكانەی كۆمپانیای پێرڵ پترۆلیۆم – سنوردار 
ئەم	دیكۆمێنتە	چەندین	دەربڕینی	ئەگەر	بۆ	كراو	لەخۆ	دەگرێت	كە	دەناسرێنەوە	لە	ڕێگەی	ووشەی	وەك	)پالن(	و	)پێشبینی	كردن(	و	)ویست(	و	)مەزەندەكردن(	و	)بڕواپێبوون(	و	)نیاز(	و	)پرۆژە(	و	)خەماڵندن(	و	یاخود	ووشەی	تر	كە	واتای	

هاوشێوەی	هەیە.	هەر	ڕستە	و	دەڕبڕینێك	كە	گوزارشت	لە	پێشبینی	داهاتوو	دەكات	وەك	)بەاڵم	نەك	تەنها(	داتا	لەسەر	ستراتیژیەتی	گەشەسەندن	و	پەرەپێَدانی	بەرهەم	و	بارودۆخی	بازاڕ	و	خەرجیەكان	و	ئەنجامە	داراییەكان	زانیاری	پێشبینی	كراون.	

ئەو	دەربڕین	و	داتا	ئەگەر	بۆ	كراوانە	پشت	بە	چەند	مەزەندەیەك	و	پێشبینیەك	دەبەستن	سەبارەت	بە	ڕووداوەكانی	داهاتوو.	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	پشكدارەكانی	و	ئەو	كۆمپانیایانەی	كە	ئەندامن	لێی	)كۆمپانیاكان(	كە	لەم	دیكۆمێنتەدا	ئاماژەی	پێكراوە	
گەرەنتی	ئەوە	ناكات	كە	ئەو	مەزەندە	و	پێشبینیانە	ووردن	وە	یاخود	بەدی	دێن.	ئەو	داتا	و	زانیاریانەی	كە	لەم	دیكۆمێنتەدا	باسیان	لێوە	كراوە	گوزارشت	لە	هیچ	جۆرێك	پابەندبوون	و	پشتڕاستكردنەوەیەكی	پێرڵ	پترۆلیۆم	و	هاوپشكەكانی	ناكات	

وەك	پابەندبوون	بە	خەرجی	داراییەوە.	لەوانەیە	ئەنجامە	ڕاستەقینەكان	و	بە	ئەنجام	گەیاندن	و	دەسكەوتەكانی	كۆمپانیاكان	لە	ڕووی	ماددیەوە	جیاواز	بن	لە	بابەتە	پێشبینی	كراوەكان	و	دەربڕینە	ئەگەر	بۆكراوەكان.	كۆمپانیاكان	هیچ	بەرپرسیارێتیەك	
لە	ئەستۆ	ناگرن	سەبارەت	بە	هەر	زەرەر	و	زیانێكی	ڕاستەوخۆ	و	ناڕاستەوخۆ	و	ئاكام	و	یاخود	ئەو	زەرەر	و	زیانانەی	كە	پەیوەستن	بە	بەكارهێنانی	زانیاری	و	پێشنیازی	نرخ	یاخود	ئەو	دەربڕینە	ئەگەر	بۆكراوانەی	كە	لەم	دێكۆمێنتەدا	هاتووە.	

كۆمپانیاكان	بە	هیچ	شێوەیەك	بەرپرس	نین	لە	هەموار	كردنەوە	و	بژار	كردن	و	گۆڕینی	هیچ	دەربڕینێكی	ئەگەر	بۆ	كراو	بە	شێوەیەكی	ئاشكرا،	لەسەر	بنەمای	هەر	پێشهاتێك	و	زانیاری	و	ڕووداوێك	و	شتی	لەو	جۆرە.

هەرێمی كوردستانی عێراق 
نهۆمی	5	–گواڵن	پارك	–	بااڵخانەی	نوسینگەكان	

شەقامی	گواڵن،	هەولێر
هەرێمی	كوردستانی	عێراق	
ت:	00964662566170

epci-irbil@crescent.ae
www.pearlpetroleum.com


