ثرِؤذةي غازي كوردستان
ِروانطةيةك لة رِابردوو و رِوانطةيةك بؤ داهاتوو
____________________
ِراثؤرتي هةلَسةنطاندني كاريطةريي

ثيَشـــــــــــةكــــــــــي
__________

لةسالَي  ،2007كؤمثانياي دانةطاز و كؤمثانياي نةوتي هيالل طريَبةستيَكيان مؤركرد لةطةلَ حكومةتي هةريَمي
كوردستان ( ،)KRGكة أمتياز و مايف تةواوي ثيَبةخشني بؤ هةلَسةنطاندن و دةرهيَنان و ثةرةثيَدان و بةرهةمهيَنان و
بةبازارِكردن و هةروةها فرؤشتين نةوت ،بة طازي سروشتيشةوة بؤ بازارِةكاني ناوخؤ و هةناردةكردني بؤ دةرةوة ،لة
كيَلطةكاني خ ؤرمؤر و ضةمضةمالَ لة هةريَمي كوردستاني عيَرِاق ( .)KRIلةسالَي  ،2009كؤمثانياي نةوتي ثيَرِلَ
دامةزرا ،بووة بةشيَك لة كؤمةلَيَك كؤمثانيا لةطةلَ كؤمثانياي دانةطاز و كؤمثانياي نةوتي هيالل كة خاوةنثشك بوون،
دواتر كؤمثانياكاني وةكو ( OMVو  MOLو  )RWEهاتنة ناو كؤمةلَة كؤمثانياكة بة رِيَذةي لةسةدا  %10ي ثشكةكان
بؤ هةر يةكيَكيان.
طريَبةستةكة بووة سةرةتايةك بؤ هاوبةشيكردن لة ثرِؤذةي غازي كوردستان وة ثالَنةريَك بؤ ثةرةثيَداني ثرِؤسةي
بةرهةمهيَنان و دةرهيَناني غاز لة هةريَمي كوردستاني عيَرِاق (.)KRI
لةماوةي تةنيا  15مانط لة دةسثيَكي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكة ،ناردني غاز دةستيثيَكرد لةرِيَطاي ئةو بؤرِية نويَيانةي
كة تازة دروستكرابوون لة كيَلَطةي خؤرمؤر بؤ ويَستطةكاني ووزةي كارةبا لة ضةمضةمالَ و هةوليَر .وةكو دةرةجنامي
ئةو دةسالَةش ،ثرِؤذةكة هةلَستا بة دابينكردني ووزةي تةواو بةتيَضووي طوجناو بؤ هةريَمي كوردستاني عيَرِاق (،)KRI
ئةمةش كاريطةرييةكي ئيَجطار طةورةي دروست كرد لةسةر ئابووري ناوضةكة و كؤمةلَطة و ذينطةكةي.
لة يادكردنةوةي دةيةمني سالَيادي كاروبارةكاني بةرهةمهيَنان لة ثرِؤذةي غازي كوردستان ،كؤمثانياي نةوتي ثيَرِ َل
داواي لة كؤمثانياي ( )PwCكرد هةلَبستيَت بة ئةجنامداني ديراسةيةكي قولَ بةشيَوةيةكي فراوانرت بؤ هةلَسةنطاندني
سوود و قازاجنة كؤمةالَيةتي و ئابوورييةكاني ثرِؤذةكة .كؤمثانياي ( )PwCهةلَستا بة ديراسةكردني كاريطةريي
ثرِؤذةي غازي كوردستان لة يةكةمني دةسالَي كاروبارةكان ،هةروةها هةلَسةنطاندني كاريطةرييةكاني داهاتوو لةسةر
بنةماي ثيَشبينيكردني ثةرةسةندني ثرِؤذةكة بؤ دة سالَي داهاتوو.
ئةم ثوختةيةي خوارةوة بريتية لة كورتةيةك سةبارةت بةو دةرةجنامة سةرةكيانةي كة كؤمثانياي ( )PwCثيَي
طةشتووة ،هةروةها تيشك دةخاتةسةر طرنطرتين ئةوو سوود و قازاجنانةي كة ثرِؤذةكة هةيبووة و بةردةوام دةبيَت لة
دابينكردني بؤ هةريَمي كوردستاني عيَرِاق (.)KRI

سيَ بوارة سةرةكيةكةي بةشداريكردن
____________

هةلَسةنطاندني كؤمثانياي ( )PwCلةسةر كاريطةري بةشداري ثرِؤذةكة بؤ هةريَمي كوردستاني عيَرِاق ( )KRIلة س َي
بواري سةرةكي ئةجنامدراوة :بواري ئابووري و كؤمةالَيةتي و ذينطةيي لةسةر ئاسيت ناوخؤي و ئاسيت جيهاني ،ئةمةش
بة لةبةرضاوطرتين رِوانطةي ميَذوويي و ديدطاي داهاتوو .ديراسةكة هةلَستاووة بة ثيَشانداني كاريطةري بةشداري
ثرِؤذةكة لة نيَوان ساالَني  2008بؤ  ، 2017هةروةها هةلَسةنطاندني كاريطةري داهاتووي ثرِؤذةكة بؤسةر هةريَم و
ناوضةكة .بةرِةضاوكردني ئةو وةبةرهيَنانة زةبةالحةي كة ئيَمة ثالمنان بؤ داناوة بؤمةبةسيت ثةرةثيَداني كيَلَطةكان.
ضؤن ثرِؤذة ي غازي كوردستان بةشداري دةكات لة هةريَمي كوردستاني عيَرِاق (:)KRI

بةشدارميان لة ئابووري
هةريَمي كوردستاني عيَرِاق

كاريطةرميان لةسةر كؤمةلَطةي
هةريَمي كوردستاني عيَرِاق

طرنطيدامنان بة ذينطةي
هةريَمي كوردستاني عيَرِاق

بةشداري لة بةهاي طشيت شتومةك و
خزمةتطوزاري ()GDPي هةريَمي كوردستاني
عيَرِاق لةرِيَطاي:


وةبةرهيَناني دارايي /
سةرمايةطوزاري كردن.



ئةجنامداني كاروبارةكان.



دابينكردني ووزةي كارةبا.




دروستكردني هةلي كار.



شيَوة و بة كةمرتين برِي تيَضوون.

بةشداريكردن لة داهاتي حكومةت.




كةمكردنةوةي تيَضووي سيستةمي
ووزة لةرِيَطةي كةمكردنةوةي ديزيل.



وةبةرهيَنان لة دةستثيَشخةرية
كؤمةالَيةتيةكان.

رِاثةرِاندني كاروبارةكان بة باشرتين

كةمكردنةوةي طازي زيانبةخش
لةرِيَطةي كةمكردنةوةي ديزيل.

رِوانطةيةك لة رِابردوو

دة سالَ لة هاوبةشيكردن،
خزمةتكردن و ثيَشكةوتن
_________

وةبةرهيَناني دارايي ياخوود سةرمايةطوزاري لة ذيَرخاني ثرِؤذةي غاز و كاروبارةكاني رِؤذانة ،يةكيَك بووة لة ضاالكية
ئابوريية طرينطةكان لة هةريَمي كوردستاني عيَرِاق ( .)KRIلةطة َل ئةمةشدا ،يةكيَك لة طرنطرتين بةشداريية
ئابوورييةكاني كؤمةلَةي كؤمثانياي ثيَرِل تاكو ئيَستا برييت بووة لةدابينكردني ووزة بؤ ويَستطةكاني تؤرِي
بةرهةمهيَناني كارةبا لة هةريَمي كوردستاني عيَرِاق ( .)KRIئةو ووزةيةي بة غاز بةرهةمهاتووة ،نةك هةر تةنيا
بووةتة هؤي ثرِكردنةوةي ثيَداويسيت سةرةكي  ٥.٩مليؤن كةس لة دانشتواني هةريَمي كوردستاني عيَرِاق (،)KRI
بةلَكو بووةتةهؤي بةهيَزكردني ضاالكي هةموو كةرتة ئابوورييةكان ،بة كشتوكالَ و ثيشةسازي و بازرطانيشةوة.
تاكو سالَي  ،2017لة سةدا %80ي غازي دابينكراو بةكارهاتووة بؤ بةرهةمهيَناني ووزةي كارةبا لة هةريَمي كوردستاني
عيَرِاق ( .)KRIئةمةش بةطويَرةي هةلَسةنطاندني كؤمثانياي ( ، )PwCبووةتة هؤي بةشداريكردن بة برِي ١٠.٧
تاكو  ١٨.٣مليار دؤالري ئةمريكى بؤ بةهاي طشيت شتومةك و خزمةتطوزاري ( )GDPلة هةريَمي كوردستان لةرِيَطةي
دابينكردني ووزةي تةواو و بة تيَضووني طوجناو بؤ هةريَم .ئةمةش واتا ،ئاسيت طةشةسةندني ئابووري لة دةسالَي
رِابردوودا زؤر نزمرت دةبوو ئةطةر بةرهةمهيَناني غازي ثرِؤذةكة نةبواية .لةضوارضيَوةي كاروبارةكاندا ،ثرِؤذةكة
توانيويةتي 2,200هةليكاري بةردةوام دابني بكات لةسالَي  2017وة دابينكردني  20,000هةليكاري كاتي لةقؤناغي
بنياتنان ،ئةمةش كاريطةري رِاستةوخؤي ئابووري هةبووة بةتايبةت بؤ دانشتواني ناوضةكة.
بةدابينكردني غازي سروشيت بؤ بةرهةمهيَناني ووزةي كارةبا لة هةريَمي كوردستان ،بةكارهيَناني ديزيل وةكو بةديل
كةمرتبووة كة زياتر كاربؤن دةردةدات .ئةمةش واتا كةمرت دةرداني طازي دوائؤكسيدي كاربؤن بؤ ناو ذينطة و كةشوهةوا
ضونكة رِيَذةي ئةو طازة زيانبةخشانةي لة غازي سروشيت دروستدةبن ئيَجطار كةمرتن لة رِيَذةي ئةو طازة زيانبةخشانة
لةبةكارهيَناني بةديلي وةكو ديزيل دروستدةبن.

دة سالَي سةرةتا
_________

كؤي طشيت وةبةرهيَنان

 ١,٣مليار دؤالري ئةمريكي

كاريطةري بةهاي طشيت

بةشداري لة بةهاي طشيت

 ١٠,٧مليار دؤالري ئةمريكي –

شتومةك و خزمةتطوزاري ()GDP

شتومةك و خزمةتطوزاري ()GDP

 ١٨,٣مليار دؤالري ئةمريكي

كاريطةري

هةليكاري كاتي لة قؤناغي بنياتنان

 20,000هةلي كار

هةلي كار

هةليكاري بةردةوام لة قؤناغي كاروبارةكان

 2,200هةلي كار ()2017

كةمكردنةوةي تيَضووي سوتةمةني

 ١٩,٢مليار دؤالري ئةمريكي

كةمكردنةوةي دةرداني طازي زيانبةخش

 ٢٩مليؤن تةن دوائؤكسيدي كاربؤن

كةمكردنةوةي برِي تيَضوو لة بري
بةكارهيَناني سوتةمةني بةديل

خؤمالَيكردن

بؤ حكومةتي هةريَمي كوردستان

دامةزراندني هاوالَتياني ناوخؤيي هةريَمي كوردستان

سةرضاوة :هةلَسةنطاندني كؤمثانياي (2018 - )PwC

كرِيين كةلوثةلي ناوخؤيي

زياتر لةسةدا %٨٠
 ٣٠٠مليؤن دؤالري ئةمريكي

رِوانطةيةك بؤ داهاتوو

داهاتوويَك بؤ وةبةرهيَنان
و ثيَشكةوتين بةردةوام
_________

بة تيَرِوانني لة دة سالَي داهاتوو ،كؤمثانياي ( )PwCهةلَسةنطاندني كردووة سةبارةت بة كاريطةريية كؤمةالَيةتي و
ئابوورييةكاني ثرِؤذةي غازي كوردستان لةسةر بنةماي ئةو  ٤.٣مليار دؤالرةي كة ثالني بؤدارِيَذراوة لةشيَوةي
خةرجي زيادكراو بؤ ثرِؤذةكة .سيناريؤكة ثيَشبيين دةكات بةرهةمهيَنان لة كيَلطةي خؤرمؤر ببيَتة سيَ ئةوةندةي
تواناي بةرهةمهيَنانى ئيَستا ،بةجؤريَك لة  400مليؤن ثيَ سيَجا رِؤذانة بؤ  1,400مليؤن ثيَ سيَجا رِؤذانة لة كيَلطةي
خؤرمؤر ،بةمةش دابينكردني  750مليؤن ثيَ سيَجاي ديكة لة رِؤذيَكدا بؤ بةكارهيَناني ناوخؤيي لة هةريَمي
كوردستاني عيَرِاق ( )KRIوة فةراهةمكردني  250مليؤن ثيَ سيَجا طاز لة رِؤذيَكدا بؤ بةشةكاني ديكةي عيَرِاق.
هةروةها ،ئةم فراوانبوونة بةرهةمهيَناني  285هةزار بةرميل رِؤذانة نةوتي خاو لة كيَلَطةي خؤرمؤر و كؤنديَنسةييت
زياتر و طازي نةوتي شل (.)LPG
هةروةها ،كؤمثانياي ( )PwCثيَشبيين كردووة كة فراوانبووني كاروبارةكان ببيَتةهؤي بةشداريكردن لة وةبةرهيَنان
لةنيَوان  ٢٨,٦مليار دؤالر بؤ  ٤١,٦مليار دؤالر بؤ ئابوري هةريَمي كوردستان بةهاتين سالَي  .2027هةروةها
دةبيَتة هؤي دروستكردني  7,500هةلي كاري هةميشةيي .نزيكةي لةسةدا  %90ئةم هةليكارانة بؤ هاوالَتياني
ناوخؤي هةريَمي كؤردستان دةبيَت لة ماوةي ثيَنج سالَدا ،وة ئةم رِيَذةيةش دةبيَتة هؤي طةشةسةندن بة رِيَذةي %100
بؤ ساالَني داهاتوو.
هةروةها  ،ثرِؤذةكة دةبيَتة هؤي ثاشةكةوت كردني برِي  ٣٣,٢مليار دؤالري ئةمريكي لة دة سالَي داهاتوو لةرِيَطاي
شويَنطرتنةوةي غاز لةبري بةكارهيَناني ديزيل كة ئةمةش دةبيَتة هؤي كةمكردنةوةي دةرداني طازي زيانبةخش بة
رِيَذةي  77مليؤن تةن طازي دوائؤكسيدي كاربؤن.

دة سالَي داهاتوو
_________

كؤي طشيت وةبةرهيَنان

 ٤,٣مليار دؤالري ئةمريكي

كاريطةري بةهاي طشيت

بةشداري لة بةهاي طشيت

 ٢٨,٦مليار دؤالري ئةمريكي –

شتومةك و خزمةتطوزاري ()GDP

شتومةك و خزمةتطوزاري ()GDP

 ٤١,٦مليار دؤالري ئةمريكي

كاريطةري

هةليكاري كاتي لة قؤناغي بنياتنان

 ٤٨,000هةلي كار

هةلي كار

هةليكاري بةردةوام لة قؤناغي كاروبارةكان

 ٧,٥00هةلي كار ()20٢7

كةمكردنةوةي تيَضووي سوتةمةني

 ٣٣,٢مليار دؤالري ئةمريكي

كةمكردنةوةي دةرداني طازي زيانبةخش

 ٧٧مليؤن تةن دوائؤكسيدي كاربؤن

كةمكردنةوةي برِي تيَضوو لة بري
بةكارهيَناني سوتةمةني بةديل

خؤمالَيكردن

بؤ حكومةتي هةريَمي كوردستان

دامةزراندني هاوالَتياني ناوخؤيي هةريَمي كوردستان
كرِيين كةلوثةلي ناوخؤيي

سةرضاوة :هةلَسةنطاندني كؤمثانياي (2018 - )PwC

لةسةدا  %٨٠بؤ  5سالَي داهاتوو
دواتر دةبيَتة لةسةدا %١٠٠
 ١.٢مليار دؤالري ئةمريكي

ئةم بةلَطةنامةية زانياري ثيَشبينيكراو لة خؤدةطريَت كة دةتوانريَت دةست نيشان بكريَت بةهؤي بةكارهيَناني زاراوةي وةكو "لة ثالنداية" و "ثيَشبيين دةكريَت"
و "لةداهاتوودا" و "ضاوةرِوان دةكريَت" و "بريِورِا واية" و "مةبةست لةمة" و "ثرِؤذةكان" و "هةلَسةنطاندن" هةروةها زاراوةي ديكةي هاوشيَوة .هةموو ئةو
زانياريانةي كة ثيَشبيين و ثيَشنياز لةخؤدةطريَت سةبارةت بةداهاتوو بؤ منونة :زانياري ثةيوةست بة سرتاتيذي ثةرةسةندن و ثةرةثيَداني بةرهةمةكان و بارودؤخي
بازارِةكان و خةرجيةكان و دةرةجنامة داراييةكان ،هةموو ئةمانة بريتني لة زانياري ثيَشبينيكراو ،ئةمانةش تةنيا منونةن و دةكريَت زانياري ديكةش بطريَتةوة.
زانياري ثيَشبينيكراو ثشت دةبةستيَت بة طرميانة و ثيَشبيين دياريكراو بؤ رِووداوةكاني داهاتوو .كؤمثانياي ثيَرِل و هاوثشكةكاني و هاوبةشةكاني كة ليَرةدا لةم
بةلَطةنامةية بة "كؤمثانياكان" ئاماذةيان ثيَدةكريَت ،دلَنيايي ئةوة نادةن كة ئةم طرميانانة و ثيَشبينيانة رِاستو دروسنت ياخوود رِووبدةن .بةهيض شيَوةيةك هيض
يةكيَك لةو زانياريانةي لةم بةلَطةنامةية باسكراوة نابيَتة بةرثرسيارةتي و ثابةندبوون لةسةر كؤمثانياي ثيَرِل يان هاوثشكةكاني ،لةمانةش ثابةندبوون بةهيض
خةرجييةكي دارايي .لةبةر ئةوة ،رِةنطة دةرةجنامة رِاستةقينةكان و كاروبارةكان و دةستكةوتةكان زؤر زؤر جياوازبيَت لةو زانياريانةي كة لةم بةلَطةنامةيةدا
ثيَشبيين كراوون .كؤمثانيا بةرثرس نية لة هةر دةرةجناميَكي رِاستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ يان هةر زةرةر و زيانيَك كة لةئةجنامي بةكارهيَناني ئةم زانياري و زاراوة
ثيَشبينيكراوانةوة سةرهةلَدةدات كة لةم بةلَطةنامةية ئاماذةي ثيَكراوة .كؤمثانيا بةرثرسيارةتي هةلَناطريَت لةئةطةري طؤرِين و هةمواركردن و ثيَداضوونةوةي ئةو
زانيارية ثيَشبيين كراوانة بةشيَوةيةكي ئاشكرا لةسةر بنةماي ثيَشكةوتين دواتر يان زانياري و رِووداو هةرشتيَكي ديكة.

ناوةرِؤك و هةلَسةنطاندنةكاني ئةم بةلَطةنامةية لةاليةن كؤمثانياي ( )PwCئامادةكراووة لةجياتي كؤمثانياي نةوتي ثيَرِل  /سنوردار ،بة مةبةست و رِةزامةندي
نيَوان هةردوو كؤمثانياي ثيَرِل و كؤمثانياي ( )PwCلة بةرواري  5تةمموزي  .2018لةذيَر رِؤشنايي ئةمة ،كؤمثانياي ( )PwCبةشداريكردووة بة ثيَشكةش
كردني خزمةتطوزاري .كؤمثانياي ( )PwCبةرثرسيارةتي هةلَناطريَت (تةنانةت ئةطةر بةهؤي كةمتةرخةميش بيَت) بةرامبةر بةهةر كةسيَكي ديكة سةبارةت بةم
بةلَطةنامةية .بةشيَوةيةكي سةرةكي ،ئةو زانياريانةي لةم بةلَطةنامةدا هاتووة ثشيت بةستووة بةو زانياريانةي كة لةاليةن كؤمثانياي ثيَرِلةوة دابينكراوة ،ثالَثشت بة
ليَكؤليَنةوةي اليةني سيَيةم و ضةند بةلَطةنامةيةكي ديكة بةطويَرةي ثيَويست .كؤمثانياي ( )PwCهيض جؤرة وردبيين و ليَكؤلَينةوةيةكي نةكردووة بؤ ئةم
زانياريانة .كارطيَرِي كؤمثانياي ثيَرِل تاكة بةرثرسة و تةواو بابةنددةبيَت بؤ ثةيرِةوكردني برِياري بازرطاني سةربةخؤ يان هةر برِياريَك و ئةجنامداني هةر كاريَكي
ثةيوةست بةو خزمةتطوزاري و كاروبارانةي دابينكراوة لةاليةن كؤمثانياي ( .)PwCخويَنةري ئةم بةلَطةنامةية نابيَت رِةفتار و هةلسوكةوت بكات لةسةر بنةماي
ئةو زانياريانةي كة لةم بةلَطةنامةيةدا هاتووة بةبيَ وةرطرتين ئامؤذكاري ثيشةيي دياريكراو.
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