
 

 
 

 
 

 ثِرؤذةي غازي كوردستان

 بؤ داهاتووِروانطةيةك لة ِرابردوو و  وانطةيةكِر
____________________ 

 ؤرتي هةَلسةنطاندني كاريطةريياثِر

 
 
 

 
 
 

 
 



 ثَيشـــــــــــةكــــــــــي
__________ 

 
لةطةَل حكومةتي هةرَيمي  مؤركردَيكيان ؤمثانياي نةوتي هيالل طرَيبةستكو كؤمثانياي دانةطاز ، 2007 ساَليلة

ثةرةثَيدان و بةرهةمهَينان و نان و دةرهَيهةَلسةنطاندن و  ثَيبةخشني بؤ تةواويمايف أمتياز و كة (، KRGكوردستان )
لة  ي بؤ دةرةوة،ناوخؤ و هةناردةكردنبازاِرةكاني بؤ  شةوةطازي سروشتي بة ،فرؤشتين نةوتهةروةها بازاِركردن و بة

كؤمثانياي نةوتي ثَيِرَل ، 2009. لةساَلي (KRIؤرمؤر و ضةمضةماَل لة هةرَيمي كوردستاني عَيِراق )كَيلطةكاني خ
، بوون خاوةنثشك كةكؤمثانياي نةوتي هيالل كؤمثانياي دانةطاز و لةطةَل  بةشَيك لة كؤمةَلَيك كؤمثانيا ةبوودامةزرا، 

ثشكةكان ي  %10ِرَيذةي لةسةدا بة كؤمةَلة كؤمثانياكة هاتنة ناو ( RWEو  MOLو  OMVدواتر كؤمثانياكاني وةكو )
 بؤ هةر يةكَيكيان.

 
ثِرؤسةي ثاَلنةرَيك بؤ ثةرةثَيداني هاوبةشيكردن لة ثِرؤذةي غازي كوردستان وة سةرةتايةك بؤ طرَيبةستةكة بووة 

 .(KRIلة هةرَيمي كوردستاني عَيِراق )بةرهةمهَينان و دةرهَيناني غاز 
 

ة نوَييانةي لةِرَيطاي ئةو بؤِريناردني غاز دةستيثَيكرد جَيبةجَيكردني ثِرؤذةكة، مانط لة دةسثَيكي  15لةماوةي تةنيا 
 دةرةجنامي وةكولة كَيَلطةي خؤرمؤر بؤ وَيستطةكاني ووزةي كارةبا لة ضةمضةماَل و هةولَير.  دروستكرابوونكة تازة 

، (KRIهةرَيمي كوردستاني عَيِراق )بؤ  ي طوجناوتَيضووبة تةواوينكردني ووزةي بة داب ش، ثِرؤذةكة هةَلستائةو دةساَلة
 .ناوضةكة و كؤمةَلطة و ذينطةكةيري ولةسةر ئابو يةكي ئَيجطار طةورةي دروست كردئةمةش كاريطةري

 
ثِرؤذةي غازي كوردستان، كؤمثانياي نةوتي ثَيِرَل  يادي كاروبارةكاني بةرهةمهَينان لةدةيةمني ساَل يادكردنةوةيلة 

 هةَلسةنطاندنيبؤ فراوانرت  شَيوةيةكيبةديراسةيةكي قوَل  ئةجنامداني( كرد هةَلبستَيت بة PwC)داواي لة كؤمثانياي 
كاريطةريي  ديراسةكردني( هةَلستا بة PwC)كؤمثانياي . يةكاني ثِرؤذةكةكؤمةاَليةتي و ئابووريسوود و قازاجنة 

داهاتوو لةسةر  هةَلسةنطاندني كاريطةرييةكانيهةروةها ، كاروبارةكانساَلي دةيةكةمني ثِرؤذةي غازي كوردستان لة 
 بؤ دة ساَلي داهاتوو.ثَيشبينيكردني ثةرةسةندني ثِرؤذةكة بنةماي 

 
( ثَيي PwCمثانياي )دةرةجنامة سةرةكيانةي كة كؤ سةبارةت بةوكورتةيةك بريتية لة ئةم ثوختةيةي خوارةوة 
بووة و بةردةوام دةبَيت لة يثِرؤذةكة هة ئةوو سوود و قازاجنانةي كةدةخاتةسةر طرنطرتين طةشتووة، هةروةها تيشك 

 .(KRIدابينكردني بؤ هةرَيمي كوردستاني عَيِراق )
 



 سَي بوارة سةرةكيةكةي بةشداريكردن
____________ 

 
لة سَي  (KRIهةرَيمي كوردستاني عَيِراق ) ثِرؤذةكة بؤ بةشداريكاريطةري  لةسةر( PwCهةَلسةنطاندني كؤمثانياي )

بواري سةرةكي ئةجنامدراوة: بواري ئابووري و كؤمةاَليةتي و ذينطةيي لةسةر ئاسيت ناوخؤي و ئاسيت جيهاني، ئةمةش 
بةشداري  ثَيشانداني كاريطةريديراسةكة هةَلستاووة بة مَيذوويي و ديدطاي داهاتوو.  ِروانطةيبة لةبةرضاوطرتين 

هةرَيم و  سةر، هةروةها هةَلسةنطاندني كاريطةري داهاتووي ثِرؤذةكة بؤ2017بؤ  2008سااَلني  ننَيواثِرؤذةكة لة 
 ثةرةثَيداني كَيَلطةكان.  مةبةسيتناوضةكة. بةِرةضاوكردني ئةو وةبةرهَينانة زةبةالحةي كة ئَيمة ثالمنان بؤ داناوة بؤ

 

 (:KRIهةرَيمي كوردستاني عَيِراق )ي غازي كوردستان بةشداري دةكات لة ضؤن ثِرؤذة
 

 
 بةشدارميان لة ئابووري 

 هةرَيمي كوردستاني عَيِراق
 

 
كاريطةرميان لةسةر كؤمةَلطةي 

 هةرَيمي كوردستاني عَيِراق
 

 
 ذينطةي  بةطرنطيدامنان 

 هةرَيمي كوردستاني عَيِراق
 

 بةهاي طشيت شتومةك ولة  بةشداري
هةرَيمي كوردستاني ي (GDPخزمةتطوزاري )

 لةِرَيطاي:عَيِراق 
 وةبةرهَيناني دارايي / 

 .كردن سةرمايةطوزاري

 

  كاروبارةكان.ئةجنامداني 

 

 ي كارةبادابينكردني ووزة. 

 
 
 

 كردني هةلي كار.دروست 

 

 لة داهاتي حكومةت. كردنبةشداري 

 

  تَيضووي سيستةمي كةمكردنةوةي
 ديزيل.لةِرَيطةي كةمكردنةوةي  ووزة

 

 ية لة دةستثَيشخةر وةبةرهَينان
 كؤمةاَليةتيةكان.

 
 
 

 كاروبارةكان بة باشرتين  ِراثةِراندني
 تَيضوون.بِري كةمرتين بة شَيوة و 

 

  كةمكردنةوةي طازي زيانبةخش
 .ديزيل كةمكردنةوةيلةِرَيطةي 

 
 
 
 



 ِرابردوولة  ِروانطةيةك

 ، كردنساَل لة هاوبةشيدة 
 ثَيشكةوتنخزمةتكردن و 

_________ 
 

ضاالكية يةكَيك بووة لة ؤذةي غاز و كاروبارةكاني ِرؤذانة، لة ذَيرخاني ثِر ياخوود سةرمايةطوزاري وةبةرهَيناني دارايي
 يةطرنطرتين بةشدارييةكَيك لة . لةطةَل ئةمةشدا، (KRIهةرَيمي كوردستاني عَيِراق )لة  ئابوريية طرينطةكان

تؤِري بؤ وَيستطةكاني  دابينكردني ووزةبووة لةبرييت تاكو ئَيستا كؤمثانياي ثَيِرل كؤمةَلةي  يةكانيريوئابو
هاتووة، نةك هةر تةنيا بة غاز بةرهةم ووزةيةي. ئةو (KRIهةرَيمي كوردستاني عَيِراق )كارةبا لة بةرهةمهَيناني 

، (KRIهةرَيمي كوردستاني عَيِراق )دانشتواني  كةس لة مليؤن ٥.٩بووةتة هؤي ثِركردنةوةي ثَيداويسيت سةرةكي 
 .ةوةشكشتوكاَل و ثيشةسازي و بازرطاني بةهؤي بةهَيزكردني ضاالكي هةموو كةرتة ئابوورييةكان، ةبةَلكو بووةت

 
هةرَيمي كوردستاني كارةبا لة ووزةي هَيناني بةكارهاتووة بؤ بةرهةمغازي دابينكراو ي %80، لة سةدا 2017ساَلي تاكو 

 ١٠.٧ بِري بةشداريكردن بة، بووةتة هؤي (PwC)بةطوَيرةي هةَلسةنطاندني كؤمثانياي ئةمةش . (KRIعَيِراق )

هةرَيمي كوردستان لةِرَيطةي ( لة GDPبةهاي طشيت شتومةك و خزمةتطوزاري )دؤالري ئةمريكى بؤ  مليار ١٨.٣ تاكو
ساَلي واتا، ئاسيت طةشةسةندني ئابووري لة دةبؤ هةرَيم. ئةمةش ووزةي تةواو و بة تَيضووني طوجناو دابينكردني 

، ثِرؤذةكة كاروبارةكاندا ضوارضَيوةي. لةنةبواية ثِرؤذةكةبةرهةمهَيناني غازي  ئةطةردةبوو  زؤر نزمرتِرابردوودا 
قؤناغي لةتي كاري كاهةلي 20,000وة دابينكردني  2017هةليكاري بةردةوام دابني بكات لةساَلي  2,200توانيويةتي
 .ناوضةكة دانشتوانيئابووري هةبووة بةتايبةت بؤ ِراستةوخؤي كاريطةري  ئةمةشبنياتنان، 

 
وةكو بةديل  ، بةكارهَيناني ديزيلكارةبا لة هةرَيمي كوردستانووزةي بةدابينكردني غازي سروشيت بؤ بةرهةمهَيناني 

هةوا بؤ ناو ذينطة و كةشوطازي دوائؤكسيدي كاربؤن  ردانيكةمرت دة. ئةمةش واتا كة زياتر كاربؤن دةردةدات كةمرتبووة
طازة زيانبةخشانة لة ِرَيذةي ئةو  كةمرتن ئَيجطاردةبن لة غازي سروشيت دروستزيانبةخشانةي  ِرَيذةي ئةو طازةضونكة 

 .لةبةكارهَيناني بةديلي وةكو ديزيل دروستدةبن
 
  

 



 سةرةتادة ساَلي 
_________ 

 
 

 
 وةبةرهَينانكؤي طشيت 

 

 

 
 

 دؤالري ئةمريكيمليار  ١,٣

  بةهاي طشيتكاريطةري 
 (GDPشتومةك و خزمةتطوزاري )

 بةهاي طشيت بةشداري لة 
 (GDPشتومةك و خزمةتطوزاري )

 

 –مليار دؤالري ئةمريكي  ١٠,٧
 مليار دؤالري ئةمريكي ١٨,٣

 
 كاريطةري

 كار هةلي
 

 قؤناغي بنياتنان هةليكاري كاتي لة
 قؤناغي كاروبارةكان هةليكاري بةردةوام لة

 

 هةلي كار 000,20
 (2017هةلي كار ) 2,200

 
 

 

 بريلة بِري تَيضوو كةمكردنةوةي 
 بةكارهَيناني سوتةمةني بةديل

 

 

 كةمكردنةوةي تَيضووي سوتةمةني 
 هةرَيمي كوردستان حكومةتيبؤ 

 كةمكردنةوةي دةرداني طازي زيانبةخش

 
 ئةمريكيمليار دؤالري  ٢,١٩

 
 دوائؤكسيدي كاربؤن مليؤن تةن ٢٩

 
 

 

 خؤماَليكردن
 

 

 ناوخؤيي هةرَيمي كوردستان هاواَلتيانيدامةزراندني 

 كِريين كةلوثةلي ناوخؤيي

 
   %٨٠ سةدازياتر لة

 دؤالري ئةمريكي  مليؤن ٣٠٠
 

   2018 -( PwCكؤمثانياي ) هةَلسةنطاندنيسةرضاوة: 
 
 
 
 
 
 
 

 



 داهاتوو بؤ ِروانطةيةك

 وةبةرهَينان  بؤ َيكداهاتوو
  بةردةوامينو ثَيشكةوت

_________ 
 

كؤمةاَليةتي و ة يكاريطةري سةبارةت بة هةَلسةنطاندني كردووة (PwC)لة دة ساَلي داهاتوو، كؤمثانياي  تَيِرواننيبة 
 لةشَيوةي بؤداِرَيذراوةكة ثالني مليار دؤالرةي  ٤.٣ ئةو ثِرؤذةي غازي كوردستان لةسةر بنةمايئابوورييةكاني 

 ئةوةندةيدةكات بةرهةمهَينان لة كَيلطةي خؤرمؤر ببَيتة سَي سيناريؤكة ثَيشبيين خةرجي زيادكراو بؤ ثِرؤذةكة. 
مليؤن ثَي سَيجا ِرؤذانة لة كَيلطةي  1,400مليؤن ثيَ سَيجا ِرؤذانة بؤ  400بةجؤرَيك لة نى ئَيستا، تواناي بةرهةمهَينا

هةرَيمي بؤ بةكارهَيناني ناوخؤيي لة مليؤن ثَي سَيجاي ديكة لة ِرؤذَيكدا  750 بينكردنيدا بةمةشخؤرمؤر، 
عَيِراق.  مليؤن ثَي سَيجا طاز لة ِرؤذَيكدا بؤ بةشةكاني ديكةي 250 فةراهةمكردني( وة KRIكوردستاني عَيِراق )

نةوتي خاو لة كَيَلطةي خؤرمؤر و كؤندَينسةييت  ِرؤذانة بةرميلهةزار  285ئةم فراوانبوونة بةرهةمهَيناني هةروةها، 
 .(LPGزياتر و طازي نةوتي شل )

 
ةبةرهَينان و لة ببَيتةهؤي بةشداريكردنفراوانبووني كاروبارةكان  كردووة كة ثَيشبيين (PwC)كؤمثانياي هةروةها، 

. هةروةها 2027ساَلي  بةهاتينمليار دؤالر بؤ ئابوري هةرَيمي كوردستان  ٤١,٦مليار دؤالر بؤ   ٢٨,٦ لةنَيوان
 هاواَلتيانيكارانة بؤ ئةم هةلي %90لةسةدا  نزيكةيهةلي كاري هةميشةيي.  7,500 دةبَيتة هؤي دروستكردني

 %100بة ِرَيذةي  طةشةسةندنماوةي ثَينج ساَلدا، وة ئةم ِرَيذةيةش دةبَيتة هؤي اوخؤي هةرَيمي كؤردستان دةبَيت لة ن
 بؤ سااَلني داهاتوو.

 
 لةِرَيطايدة ساَلي داهاتوو  لة ي ئةمريكيمليار دؤالر ٣٣,٢كردني بِري ، ثِرؤذةكة دةبَيتة هؤي ثاشةكةوت ةروةهاه

 دةرداني طازي زيانبةخش بةديزيل كة ئةمةش دةبَيتة هؤي كةمكردنةوةي  لةبري بةكارهَينانيغاز  شوَينطرتنةوةي
 طازي دوائؤكسيدي كاربؤن.تةن مليؤن  77ِرَيذةي 

 
 

 
 



 دة ساَلي داهاتوو
_________ 

 
 

 كؤي طشيت وةبةرهَينان

 

 

 
 

 دؤالري ئةمريكيمليار  ٤,٣

  بةهاي طشيتكاريطةري 
 (GDPشتومةك و خزمةتطوزاري )

 بةهاي طشيت بةشداري لة 
 (GDPشتومةك و خزمةتطوزاري )

 

 –مليار دؤالري ئةمريكي  ٢٨,٦
 مليار دؤالري ئةمريكي ٤١,٦

 
 كاريطةري

 كار هةلي
 

 قؤناغي بنياتنان هةليكاري كاتي لة
 قؤناغي كاروبارةكان هةليكاري بةردةوام لة

 

 هةلي كار ٤٨,000
 (20٢7هةلي كار ) ٧,٥00

 
 

 

 لة بريبِري تَيضوو كةمكردنةوةي 
 بةكارهَيناني سوتةمةني بةديل

 

 

 كةمكردنةوةي تَيضووي سوتةمةني 
 هةرَيمي كوردستان بؤ حكومةتي

 طازي زيانبةخشكةمكردنةوةي دةرداني 

 
 مليار دؤالري ئةمريكي ٢,٣٣

 
 دوائؤكسيدي كاربؤنتةن  مليؤن ٧٧

 
 

 

 خؤماَليكردن
 

 

 ناوخؤيي هةرَيمي كوردستان هاواَلتيانيدامةزراندني 

 
 كِريين كةلوثةلي ناوخؤيي

 
 ساَلي داهاتوو  5بؤ  %٨٠ سةدالة

  %١٠٠دواتر دةبَيتة لةسةدا 
 دؤالري ئةمريكي  مليار ١.٢
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وةكو "لة ثالنداية"  و "ثَيشبيين دةكرَيت"  زاراوةيبةكارهَيناني  بةهؤي دةست نيشان بكرَيتكة دةتوانرَيت  لة خؤدةطرَيتزانياري ثَيشبينيكراو ئةم بةَلطةنامةية 

ديكةي هاوشَيوة. هةموو ئةو  زاراوةي" و "هةَلسةنطاندن" هةروةها ؤذةكان" و "ثِرلةمةواية" و "مةبةست  برِيوِراو "لةداهاتوودا" و "ضاوةِروان دةكرَيت" و "
بة سرتاتيذي ثةرةسةندن و ثةرةثَيداني بةرهةمةكان و بارودؤخي  ثةيوةستزانياري  بؤ منونة:داهاتوو ثَيشنياز لةخؤدةطرَيت سةبارةت بةزانياريانةي كة ثَيشبيين و 

 ديكةش بطرَيتةوة. زانياريتةنيا منونةن و دةكرَيت  شئةمانةبريتني لة زانياري ثَيشبينيكراو،  هةموو ئةمانةةرجيةكان و دةرةجنامة داراييةكان، و خبازاِرةكان 
 

لةم  لَيرةدا كاني و هاوبةشةكاني كةطرميانة و ثَيشبيين دياريكراو بؤ ِرووداوةكاني داهاتوو. كؤمثانياي ثَيِرل و هاوثشكة بةي ثَيشبينيكراو ثشت دةبةستَيت زانيار
هيض بةهيض شَيوةيةك دروسنت ياخوود ِرووبدةن. ِراستو كة ئةم طرميانانة و ثَيشبينيانة ثانياكان" ئاماذةيان ثَيدةكرَيت، دَلنيايي ئةوة نادةن بة "كؤمبةَلطةنامةية 

، لةمانةش ثابةندبوون بةهيض كؤمثانياي ثَيِرل يان هاوثشكةكاني و ثابةندبوون لةسةر بةرثرسيارةتي باسكراوة نابَيتة لةم بةَلطةنامةيةيةكَيك لةو زانياريانةي 
زانياريانةي كة لةم بةَلطةنامةيةدا  وزؤر زؤر جياوازبَيت لة و كاروبارةكان و دةستكةوتةكان ِرةنطة دةرةجنامة ِراستةقينةكان لةبةر ئةوة،. خةرجييةكي دارايي

 زاراوةزةرةر و زيانَيك كة لةئةجنامي بةكارهَيناني ئةم زانياري و  يان هةردةرةجنامَيكي ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤ رس نية لة هةر كؤمثانيا بةرث .ثَيشبيين كراوون
ئةو  ثَيداضوونةوةيو طؤِرين و هةمواركردن  ئةطةري. كؤمثانيا بةرثرسيارةتي هةَلناطرَيت لةئاماذةي ثَيكراوةكة لةم بةَلطةنامةية  سةرهةَلدةداتثَيشبينيكراوانةوة 

 و ِرووداو هةرشتَيكي ديكة.ثَيشكةوتين دواتر يان زانياري لةسةر بنةماي بةشَيوةيةكي ئاشكرا زانيارية ثَيشبيين كراوانة 
 
 

 
مةبةست و ِرةزامةندي  بة، سنوردارلةجياتي كؤمثانياي نةوتي ثَيِرل / ئامادةكراووة ( PwCلةاليةن كؤمثانياي )ئةم بةَلطةنامةية  ناوةِرؤك و هةَلسةنطاندنةكاني

بةشداريكردووة بة ثَيشكةش ( PwCكؤمثانياي ). لةذَير ِرؤشنايي ئةمة، 2018تةمموزي  5بةرواري  ( لةPwCكؤمثانياي ثَيِرل و كؤمثانياي  )هةردوو نَيوان 
بةم  سةبارةت ي ديكةهةر كةسَيكبةبةرامبةر ( تةرخةميش بَيتبةهؤي كةم تةنانةت ئةطةرطرَيت )( بةرثرسيارةتي هةَلناPwC. كؤمثانياي )خزمةتطوزاريكردني 

بة  ثاَلثشت، ةوة دابينكراوةنةي كة لةاليةن كؤمثانياي ثَيِرلهاتووة ثشيت بةستووة بةو زانياريا لةم بةَلطةنامةدائةو زانياريانةي بةشَيوةيةكي سةرةكي، بةَلطةنامةية. 
نةكردووة بؤ ئةم  و لَيكؤَلينةوةيةكي وردبيينهيض جؤرة ( PwCكؤمثانياي )لَيكؤلَينةوةي اليةني سَييةم و ضةند بةَلطةنامةيةكي ديكة بةطوَيرةي ثَيويست. 

 يةخؤ يان هةر بِريارَيك و ئةجنامداني هةر كارَيكبِرياري بازرطاني سةرب ثةيِرةوكردنيبؤ  تةواو بابةنددةبَيت كؤمثانياي ثَيِرل تاكة بةرثرسة وكارطَيِري . زانياريانة
لةسةر بنةماي بكات  نابَيت ِرةفتار و هةلسوكةوت(. خوَينةري ئةم بةَلطةنامةية PwCدابينكراوة لةاليةن كؤمثانياي ) كاروبارانةيثةيوةست بةو خزمةتطوزاري و 

 دياريكراو. ثيشةييذكاري بةبَي وةرطرتين ئامؤهاتووة  داةم بةَلطةنامةيةئةو زانياريانةي كة ل
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