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ن بۆ شەفافیڕێکخراوی     ROPT / ەت لە پرۆسەکانن نەوت یڕوونبیی 

  نییبنووڕ

 
ی
ن سەبارەت ڕ ڕاپۆرت وونبیی 

 هەرێم بە
ی
 نێوان حکومەت

ن
کێشەکات

 
ن
و دانا گاز لە دادگای نێوبژیوات

 لەندەن

٢٠١٩ئەیلول   
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ن ئەم ڕاپۆرتەی روونبی  ی 

 حکومەنی هەرێم گریبەستەکەی  سەبارەت بە

  دانا غاز  و 

 لەندەن نێوبژیوانن نێودەوڵەنی یان لە دادگای ەو کێشەک

 

 

 

 ئامادەکردنن 

 

                                              دیق      صیادگار 
 

 فریا كاڵ

 ماستەر لە بواری بەڕێوبردنن نەوت و گاز                   ماستەر لە بواری بەڕیوبردنن کار

 

 

 

ن لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومییەکان:   L3-486ژمارەی تۆمار  ڕوونبیی 

 

 پەیوەندی 

 Contact@roonbeen.orgئیمەیڵ : 

 00447462776161/   9647731601994تەلەفون : 
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 پێشەیک

 شەفافیەت و ڕۆڵ و کاریگەرنی لە سەر درووستکردنن ژینگەیەیک تەندرووستی کارو  
ی

لە سۆنگەی هەستکردنمان بە گرنگ

نی وحکومەتدا،  ئێمە وەكو رێکخراوی 
 
ن لە بواری شەفافیەت لە پرۆسەکانن گەڕانەوەی  متمانە لە نێوان هاوڵ روونبیی 

 زدا. و کارەکانمان بەشداری  کردنن  کاریگەرە لە بنیاتنانن بنەماکانن شەفافییەت لە بواری نەوت و گاك نەوت، بەشێك لە ئەر 

 شەفافییەت بکەین و  چەند دەستە
ی

 كواژەیەلە ڕێگەی ئەم ڕاپۆرتەوە هەوڵ ئەدەین بە زمانێگ سادە و بەکورنی بایس گرنگ

باس  و پێناسە بکەین لەناویاندا سیستەیم مایل نەوت وجۆری گرێبەستە نەوتییەکان روون دەکەینەوە تاوەکو خۆێنەری 

ئەم راپۆرتە ئاشنابێت پێیان.  پاشان بە شێوەیەیک شەفاف خوێندنەوە بۆ گرێبەستەکەی نێوان حکومەنی هەرێم و دانا گاز 

نێوانیان بخەینە روو، وە هۆکاری درووست بوونن کێشەکان باس بکەین، پاشان  هەل و مەرجی گرێبەستەکەی  بکەین،

نەی کە پێمان 
 
کێشەکان لە دادگای نێوبژیوانن لەندەن وخاڵە سەرەکێکانن داواکان شەن وکەو دەکەین. وەهەروەها ئەو خاڵ

دەکەین .پاشان بایس ڕیکەوتتن  دەستنیشان وایە کە بۆتە هۆی الوازی ئاستی بەرگری حکومەنی هەرێم بەرامبەر دانا گاز 

ن لەوبارەیەوە باس دەکەین. لەکۆتایدا هەڵوێستی حکومەت  الیەنەکانن کێشەکە لەدەرەوەی دادگا وە خۆێندنەوەی روونبی 

 و پەرلەمان و داواکاری گشتی لەسەر ئەم پرسە  دەخەینە روو. 

ن خزمەتێك بکەین بە پریس نی وە یشەفاف بەو هیوایەی لە رێگەی ئەم ڕاپۆتەوە بتوانیی 
 
یەت و گەیاندنن زانیاری بە هاوڵ

تت  و حکومەت و بن ب ببینە پردێك بۆ گەراندنەوە متمانە لە 
 
 ڕ نێوان هاوڵ

 
. ئەم راپۆرتە تەنها پشتی بە کردنن گەندەڵ

ە کە بەڵگەکانن دادگای ناوبژیوانن لەندەن بەستووە  کە هەردوو الیەنن کێشە پێشکەشیان کردووە.  خۆشتی ئەبوو بۆ ئێم

ەی بمانتوانیایە زانیاریمان لە الیەن وەزارەنی سامانە رسوشتییەکانن هەرێم یان حکومەنی هەرێم دەست بکەوتایە، بەوهیوای

 بکرێت وە زانیاریمان لەالیەن دەزگا پەیوەندی دارەکانن حکومەتەوە دەست كلە ئایندەدا یاسای دەستخستتن زانیاریە چاال

سینەوە بەشێکە لەو ەتری چەسپاندنن بنەماکانن دیموکرانی دەکات کە شبکەوێت. چونکە ئەمە خزمەنی زیا فافییەت و لێتر

نی دەکات. 
 
 هاوڵ

ن
 بنەمایانە وە هەروەها خزمەت بە پاراستتن ماف
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ن و ک  رتەیەك لە سەر روونبیی 

ن ڕێکخراوێگ مە دەنن نا حکویم، قازانج نەویست و بێالیەن و سەربەخۆیە. لە الیەن یروونب چەند کەسێگ شارەزا لە ی 

بوارەکانن پیشەسازی نەوت وگاز دامەزراوە. بایەخ دەدات بە لێکۆلینەوە، ھەڵسەنگاندن و چاودێری پرۆسەکانن نەوت و  

 .گاز و پێشنیاری چارەسەرو چاکسازی بۆ الیەنن پەیوەندی دار دەکات

 یاسانی لە بەرواری  
کارمان کردووە بەئاراستەی ئامانجی   ١٠/٥/٢٠١٧لەماوەی رابووردوودا و دوای وەرگرتتن مۆڵەنی

 رێکخراوەکە ،کەئەویش بریتییە لە: بەشداری کاریگەر لە بنیاتنانن بنەماکانن شەفافییەت لە بواری نەوت و گازدا. 

ن بە تیان بە شێوەیەیک زانستی و ئەکادییم. و ھەوڵدان بۆ گەیشیی
 
نی ھاووڵ  وبەرزکردنەوەی ئاستی زانیارییەکان و رۆشنبت 

 .یاری دروست و ھەڵسەنگاندن و لێکدانەوەی زانستی و پێشنیار ی چارەسەر بۆ کۆی پرۆسەکانن نەوت و گاززان

 :کارمان کردووە لەوانە  كلەماوەی رابووردودا بەچەند ئاراستەیە

 وەندی دار لە حکومەتەحکومەت و الیەنن پ-١

 پەرلەمانتارانن هەرێم-٢

 کۆمپانیا نەوتییەکان-٣

 .پەیوەندی دارەکان و چەندین سەرچاوەی متمانە پێکراوی تررێکخراوە -٤

  ئەم کارەشمان هەوڵێکە بەو ئاڕاستەیە. 

 
     (شەفافیەت)روونبیینن پێناسەی 

 . نی
 
 روونبیتن پێچەوانەی شاردنەوەیە، بریتییە لە پابەندبوونن حکومەت بە پێدانن زانیاری بە هاووڵ

. بوونن حکومەت بۆ خزمەنی میللەتە لەبەرئەوە دەبێت نی لە فەرمانبەری گشتی
 
سینەوەی هاوڵ  لەناوەرۆکدا بریتییە لە لێتر

  ئەوزانیاریانەی کە پەیوەستە بە چۆنیەنی بەڕیوەبردنن بەرپرسەکان بۆ کارە گشتییەکان و چۆنییەنی بەکاربردنن موڵك و م
 

اڵ

بەشێوەیەیک راست  وە بە ئاسانیش لت   تێبگەن و بەیاساش ڕێکبخرێت.  گشتی لەبەردەست بێت و ئاشکرا بکرێت

راو بن، بەواتایەیک تر بریتییە لە ئاشکراکردنن زانیاری ڕاست و دروست و ئاسان و بە پت   یاسا. واتە زانیارییەکان متمانە پێک

نی بەئاسانن لت   تێبگات، بەدەستی هەموان بگات
 
ەیە ، وە  بەیاسا ڕێك خرابێت   بەم شێو بەزمانێگ سادە داڕێژرابێت، هاووڵ

 ڕوونبیتن بەرەو حوکمرانییەیک باش و دادپەروەمان دابات. 

 

 ڕوونبیینن 
ی

 گرنگ

ن   
 و بەرنگاری دەبێتەوە، متمانە بەهت 

 
 ڕوونبیتن لەوەدایە کە  ناروونن کەم دەکاتەوە، سنوور دا دەنێت بۆ گەندەڵ

ی
گرنگ

نی و حکومەتدا. چاو 
 
دێری ناوخۆنی زیا دەکات، ئەبێت بە هۆی ئاسانکاری لە هەڵسەنگاندنن ئەدای دەکات لە نێوان هاوڵ

 گیتن روویەکەی تر یحکومەت و دامەزراوەکاندا. ڕوونب
ی
سینەوەیە،  هەروەها چەف شتنە بە پەرەپێدان و گەشەکردنن ەی لێتر
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...هتد ڕوونبی بەرپرسیارێتی دوو ئامرازی سەرەیک  تن و یهەر بوارێك کە کاری تیا بێت، چ ئابووری، پەروەردەنی ، تەندروستی

. ڕوونبیتن کاتێك بەبەردەوایم پیادە ن ێگ زۆر دەدات بە حکومەت تاوەکو بەرەنگاری  حوکومڕانن دروسیی ن  
دەکرێت هت 

سینەوەی تەواو بکات.   ببێتەوە ولێتی
 

ن دەگەڕێنێتەوە و خەرجی کەم دەتن کاتت بۆ یڕوونبی گەندەڵ کاتەوە، ئاڵۆزی لە تێگێشیی

 کاتەوە یان نایهێڵێت. ژینگەیەیک لەبار وتەندرووستی کار و متمانە دەخوڵقێنیت. دەکەم   لە شتەکان
 

 
ی
 هەرێم کورتەیەك لە سەر نەوت

نی ناوەراست دەوڵەمەندە بە سامانن رسوشتی سەر زەوی و ژێر زەوی. یەکێك 
 
تانن ڕۆژهەڵ

 
هەرێیم کوردستان هەروەك وڵ

دا سەرۆیک هەرێیم  ٢٠٠٩ی حۆزەیرانن ١زێڕی ڕەش نارساوە. لە بەرواری  لەو سامانە رسوشتی یانەش نەوت و گازە کە بە

  کردەو 
ە، ئەوکات بارزانن و سەرۆك کۆماری کۆچ کردوو تاڵەبانن بەفەریم بۆری نەونی هەرێمیان لە ڕێ و ڕەسمێکدا لە هەوڵت 

م بە دڵنیانی ئەم بەروارە سەرەتای بەرهەیم نەونی هەرێم نن یە، بەڵکو سەرەتای د
 
کانن ەگەڕێتەوە  بۆ ناوەڕاستی نەوەدەبەڵ

وگەیەیک کواڵیتی نزم لە 
 
ەکانن شیواشۆك کە لە ڕێگەی پاڵ ، بەدیاری کراوی بت 

سەدەی ڕابوردوو لە ئیدارەی سلیمانن

 شەکرەکەی سلیمانن دەپاڵێوراو بۆ پێداویستی ناوخۆ بەکاردەهات. 

ن ئۆی نەرویجی لەکێڵگەکانن تەق هەریەك لە کۆمپانیای گەنەڵ ئ ٢٠٠٤و  ٢٠٠٢پاشان لە ساڵەکانن   
جی توریک و دی ئی  ەێتن

تەق و تاویک گرێبەستی وەبەرهێنانن هاوبەشیان لەگەڵ هەرێم کرد. ئەمە بەدەسپێگ وەبەرهێنان لە سەکتەری نەونی هەرێم 

 
 

یشدا  ٢٠٠٦دادەنرێت. پاشان چەندین گرێبەستی تر ئیمزاکراوە لەگەڵ کۆمپانیا نێو دەوڵەتێكانن نەوت و گاز. لەساڵ

ا، پاشان لە بەرواری   گرێ بەستی گاز لەگەڵ کۆمپانیای دانا گاز داکرا    ٤/٤/٢٠٠٧وەزارەنی سامانە رسووشتێکان پێك هێتن

 یان ڕەشنویس ڕێکەوتن .   Heads Of Agreement،کە جۆری گرێبەستەکە جیاوازبوو لەوانن تر پت   دەوترا 

  (Petroleum Fiscal System) سیستەیم دارانی نەونی 

 :دوو جۆر سیستەیم جیادا ر ەسیستەیم دارانی نەوت خۆی لە گرێبەستە نەوتییەکاندا دەبینێتەوە وە دابەش دەبێت بە س

  Concession System سیستەیم مایل ئیمتیاز-١

 Contractual System سیستەیم تەعاقدی -٢
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  Concession System سیستەیم مایل ئیمتیاز-١

 بەکارهێنانن  کە بە سیستەیم موڵکانە
ن
نی خانەخوێ یان  حکومەت ماف

 
 یان باج یش نارساوە، بەپت   ئەم جۆرە لە سیستەم وڵ

ن   EXCLUSIVE RIGHT تەواو  
دەدات  (IOC)  و گرەنتی مۆڵەت یان ئیمتیازی ناوچەی مۆڵەت بە کۆمپانیای وەبەرهی 

)تایتڵ( ە کە بۆ کۆمپبۆماەیەیک  دیاری کراو و لەناوچەیەیک دیاری کراو، وەلەکانی بەرهەیم نەو  انیا ت یان گاز خاوەندارێتی

یتن مۆڵەت( وە کە بەرهەم  نی خانەخوێ پاداشتی ئیمزاکردنن مۆڵەت وەردەگرێت )شت 
 
دەگوێزرێتەوە. لەبەرانبەردا وڵ

تانن جیهان پەیرەوی دەکە
 
ن، دەستی پێکرد موڵکانە و باجیش وەردەگرێت. سیستەیم ئیمتیاز یان موڵکانە نزیکەی نیوەی وڵ

تەیەکگرتووەکانن ئەمەریکا،
 
نی تریش فەرەنسا، لەوانە) شانشیتن یەکگرتوو، وڵ

 
 .نەروی    ج وروسیاو زۆر وڵ

 ئەمیش دوو جۆری هەیە  Contractual System سیستەیم تەعاقدی -٢

  (Production Sharing Contract PSC) گرێبەستی هاوبەیسی کردن لە وەبەرهێنان  -آ

گرێبەستە خاوەنداریتی نابەخشیتە کۆمپانیای وەبەرهێنەر، بە پێچەوانەوە حکومەت خۆی خاوەنداریتی    بەپت   ئەم

 یەکەم  گەڕان و پشکنینە، کۆمپانیای نێودەوڵەنی نەوتدوو قۆناغە ەت،  ئەم جۆرە گرێبەسکاتدەکێڵگەکان 
ن

 ، قۆناغ

(IOC)  گەڕان و پشکنیتن هەیە بۆماوەیەیک دیاری کراو لەناوچە 
ن
  یەیک دیاری کراودا کە ناوچەی گرێبەستەکەیە، ماوەیماف

 تر درێژ بکرێتەوە. بەپت   ئە
 

ن لە گرێبەستەکانن هەرێمدا بە پێنج ساڵ دیاریکراوە و دەتوانرێت دوو ساڵ م گەران و پشکنی 

ن وخەرجی لەئەستۆ دەگرێت لەبەرانبەر بەشێك لەو نەوتە ی ان گازەی  جۆرە لە گرێبەست کۆمپانیا مەتریس گەڕان و پشکنی 

م گەر نەدۆزرایەوە ئەوا 
 
کە بەرهەمدێت لەناوچەی گرێبەستەکەدا گەر نەوت یان گاز دۆزرایەوە و بەرهەمهات. بەڵ

  كناداتەوە بە کۆمپانیا، کاتێ كحکومەت هیچ خەرجییە
ن

نەوت بەرهەم دێت لە کێڵگەیەکدا ئەوکات دەچێتە قۆناغ

 بەرهەم هێنانە و ماوەکەی لە 
ن

ێت کۆمپانیا پشگ دەب  ساڵدایە. لەکانی بەرهەم هێناندا  ٢٥بۆ  ٢٠نێوان دووەمەوە کە قۆناغ

یتن   لە قازانجی نەوتەکە. لەم جۆرە  گرێبەستانەدا بەهەمان شێوەی ئیمتیاز باداشتی ئیمزاکردنن گرێبەست هەیە )شت 

 نە
 

ۆڵ وت و گاز لە دەست گرێبەست( وەهەندێ جار بەپت   گرێبەستەکە دەکرێت پاداشتی بەرهەم هێنانیش هەبێت.کۆنتی

حکومەتدا دەبێت و کۆمپانیای نیشتمانیش بەشدار دەبێت. حکومەت موڵکانە وەردەگرێت  وە هەروەها باجیش لە  

دنن کۆمپانیا وەردەگرێت لەو قازانجەی دەیکات. لەبەرانبەردا کۆمپانیا ئەوخەرجییانەی لەوماوەیەدا  کردوویەنی دوای دەرکر 

% ٤٠ گرێبەستەکان بری ئەوپارەی وەری دەگرێتەوە دەگۆرێت، هەیە دیاری کردووە بە موڵکانە وەری دەگرێتەوە ، بەپت    

 داهاتوو ئەژمار دەکرێت)حساب( بەپت   گرێبەستەکە،  هەشە 
 

تێکرای داهات  وەئەوەی دەمێنێتەوە بۆ مانگ یان ساڵ

نجی نەوت یان گازە بەپت   ەردەگرێتەوە. پاشان ئەو برەی دەمێنێتەوە قازای بەرهەم خەرجییەکانن و ٪١٠٠زیاتر تا 

نی خاوەن
 
 فۆرمۆلەیەیک ماتماتیگ دابەشدەکرێت لەنێوان حکومەت و کۆمپانیادا وە کۆمپانیا باج لەو قازانجە دەدات بەوڵ

خوێ. بەپێچەوانەی ئمتیاز لەم جۆرە گرێبەستەدا کۆمپانیا خاوەندارێتی تەنها پشکەکەی خۆی لە شوێتن هەناردە 

ووی گرێب ی  
 وەردەگرێت. مت 

 
بۆ  ١٩٦٦ەستی هاوبەشیکردن لە بەرهەمهێنان دەگەڕێتەوە بۆ والنی ئەندەنوسیا کە لە ساڵ

ن  نی جیهاندا پەیرەودەکرێت لەنێوانیاندا چی 
 
، یەکەم جار  پەیڕەو کرا. گرێبەستی هاوبەشیکردن لە بەرهەمهێنان لە زۆر وڵ

،  جاران، جەزائت 
تانن یەکێتی سۆڤیەنی

 
ا، هیندستان، وڵ یا  هەروەها کوردستانیش بەپت   یاسای نەوت وگازی  نەجت  ن مالت 

 
 

  .ی ئەم سیستەمە پەیرەودەکات. شایانن باسە حکومەنی هەرێم کۆمپانیاکانن لە دانن باج بەخشیوە ٢٠٠٧ساڵ
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 دوو جۆرن (Service Contracts )  گرێبەستی خزمەت گوزاری  -ب

  Pure Service Contract تەنها گرێبەستی خزمەت گوزاری-١

بەکرێ دەگرێت بۆماوەیەیک دیاری کراو لە ناوچەیەیک دیاری کراودا، کە   كبەپت   ئەم گرێبەستە حکومەت کۆمپانیایە

/ بەرهەم هێنان بکات، لەبەرانبەر  ن ۆراو پارەیەیک دیاری کراو یان گ ئەوخزمەتگوازارییە کۆمپانیا  بڕە کرداری گەران وپشکنی 

 لەدەستە. کۆمپانیا خاوەندارنی هیچ بڕێحکومەت خاوەنداری نەوت  وەر دەگرێت. 
لەنەوتەکەی  كوگازەکەی بەتەواوەنی

 لە نەوتەکە لە حکومەت كبکەون کە بڕی كوەربگرێت، یان رێ نییە تەنها لە کاتێکدا نەبێت کە لەجیانی پارە نەوت یان گاز 

  بکڕیتەوە. 

نی ناوەرسات
 
نی ڕۆژهەڵ

 
و نییە لە هەندێ وڵ

 
تانەی کە دەوڵەمەندن  هەیە، ئەم جۆرە لەگرێبەست زۆر بڵ

 
بەتایبەت ئەو وڵ

انیش  جۆرێکە لەمە  کە بە  
ن وە ئت  م توانای تەکنیکییان الوازە وەکو سعودیە، کوەیت ،فلیپی 

 
 .نارساوە   (Buy - Backs) بەڵ

  Risk Service Contract گرێبەستی خزمەت گوزاری  مەترسیدار -٢

گرێبەستەکەی بۆ دەرچووە هەڵدەستێت بە  دابینکردی هەمو خەرجی گەڕان   بەپت   ئەم جۆرە لەگرێبەستە ئەو کۆمپانیای

ن و پەرەپێدانن ناوچەی گرێبەستەکە، وە مەتریس گەڕان و پشکنینەکەی لەئەستۆدایە ،وئەگەر سەرکەوتوو بوو  وپشکنی 

ێت خەرجییەکانن وەردەگرێتەوە، هەروەها کرێیەکیش بەپت   ڕێ ژەیەك وەردەگرێت. ئەوکات لەو نەوتە یان گازەی دەفرۆرسی

 .لە داهاتە کەیسی  باج دەدات زۆرجار 

 )پەیڕەوکردنن گرێبەستی وەبەرهێنانن هاوبەش و ڕژێمەکانن تر لە جیهاندا(  

 

 

 سامانە رسووشتێكانو ک
ی
 رتەیەك لە سەر وەزارەت

هەرێیم کوردستان وەکو لە پێگەی وزارەنی سامانە رسووشتیەکاندا هاتووە، وەزارەنی سامانە رسوشتیەکان لە حکومەنی 

اق،   ی١٢١و  ١١٥و  ١١٢و ١١١ بەرپرسە لە پەرەپێدانن سامانە رسوشتیەکان لە هەرێمدا بەپت   ماددەکانن   
دەستوری عت 
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ت و غازی لەژێر سەرپەرشتی ئەنجومەنن هەرێمایەنی نەوت و غاز لە حکومەنی هەرێیم کوردستان و بەپت   یاسای نەو 

 ٢٢کوردستان )یاسای ژمارە 
 

 .دا کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە٢٠٠٧ی ئانی ٩(، کە لە ٢٠٠٧ی ساڵ

  وەزارەنی سامانە رسوشتیەکان تاکە شوێتن رێپێدراوە بۆ ئیمزاکردن لەسەر گرێبەستەکانن بەرهەمهێنانن هاوبەش لەگەڵ ئەو 

ێنان لە هەرێمدا وەبەره کۆمپانیایانەی کە ئارەزوو دەکەن لە بواری گەڕان بە دوای هێدرۆکاربۆناتەکان و سەرچاوەکانن کانزا 

نی پێدانن مۆڵەنی هەیە بۆ بوارەکانن گواستنەوە و ژێرخانن ئەمبارکردن و پرۆسەی
 
 ئەنجام بدەن. هەروەها وەزارەت دەسەڵ

ۆکیمیاویەکان و چاالکیەکانن تاکفرۆیسی  وتن و پێتی
 
 . (retail) بەرهەمهێنانن هێدرۆکاربۆناتەکان و کانزاکان و هەروەها پاڵ

یتن یەکەیم ٢٨ە رسوشتیەکان دەستنیشانکراوە و ل وەزیری سامانە كەوە وە٢٠٠٦ی ەورایم لە ئایار د. ئاشتی ه ی تشی

اردنەکانن تەمموزی دا لە کابینەی شەشەم دەستنیشانکراوەتەوە کە ٢٠٠٩ ی ی پەرلەمانن کوردستاندا ٢٠٠٩بە دوای هەڵتی

   بینەی حکومەت دانرایەوە تا هات. هەروەها لە حەوتەم   وهەشتەم کا
 

. ئێستاش یاریدەدەری سەرۆیک ٢٠١٩ساڵ

 .حکومەتە بۆکارو باری وزە

 

 
ن
 کورتەیەك لەسەر دانا غازو هاوبەشەکات

 
 

 لە شاریقە لە ئیمارات عەرەنی دروست بووە. سەرەتا تەنها لە ئیمارات کاریان دەکرد.  ٢٠٠٥کۆمپانیای دانا غاز لە ساڵ

دواتر لە گەڵ حکومەنی هەرێیم کوردستان گرێبەستیان کرد بۆ بەرهەم هێنانن غاز لە کێڵگەی کورمۆر و چەمچەماڵ.  

ۆلێۆم    )umCrescent Petrole (کومپانیای هیالل پێتی
 

 عەرەنی لە شاریقە دروست بووە، لە  ١٩٧١لە ساڵ
لە ئیمارانی

 ئێستادا لە هەرێیم کوردستان و مرص لە گەڵ دانا غاز کار دەکات. 

ێڵکۆمپانیای   
ۆلیۆم  پت   ( Pearl Petroleum (پێتی

 
ۆلێۆم و داناگازەوە دروس ٢٠٠٩لە ساڵ ت لە الیەن کۆمپانت  هیالل پێتی

 بوو، پاشان هەریەک لە کۆ 
 
% ١٠هەنگاری  MOLنەمساوی و کۆمپانیای ئێم ئۆ ئێڵ ( OMV  (مپانیای ئۆ ئێم ف

 
 

% پشکەکانن کڕی , هەریەك لە هیالل و ١٠ئەڵمانن ( RWEST (شدا کۆمپانت   ٢٠١٥پشکەکانیان کڕی ، وە لەساڵ

 ٪ پشکەکانیان هەیە. ٣٥داناگازیش یەیک 

 

ڵ و پشکەکانیان( ڕ  
 )کۆمپانیاکانن پت 
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 )Heads of Agreement (ڕەش نوویس گرێبەست 

نارساوە، بریتییە لە رەشنویس رێکەوتن لە نێوان دوو الیەن کە چوارچێوەی گرێبەستە ( HoA (ڕەشنوویس گرێبەستە کە بە 

 تێگەشتنیش ناودەبرێت.  كچاوەڕوانکراوەکە یان پێشنیاز کراوەکە دیاری دەکات. هەندێ جار بە یاداشتی لێ

ۆکەکە لەبنەڕەتدا وایە کە  كگشتی بەکاردێت وەکو بەشێبەشێوەیەیک   لە پرۆسەی دانوستاندن لە گرێبەستی بازرگانیدا. بت 

 کۆتانی دوای ئەوەی 
ن بەرێکەوتتن  پێش گرێبەست دا الیەنەکانن دانوستان ئیمزای دەکەن بەمەبەستی گەشیی

ن
لە قۆناغ

یار بەشداری پێدەکەن و دەبێتە گرێبەستێگ مل  
 زم . بۆیە زۆر جار دەوترێت کە ئەم رەشنوسە ملزم نییە. یاسانی و ژمت 

نە لە خۆ دەگرێت : 
 
 بەشێوەیەیک گشتی ئەم خاڵ

.  * چوارچێوەی کاری هەر دوالیەنەکە،  کۆتانی
ن بە گرێبەستی  هەر لە دانوستاندن تا گەشیی

 کەوتوون لەسەری تا ئەوکاتە.   ك* تۆمارکردنن بڕگە سەرەکییەکانن کە رێ

 یان وەبەرهێتن تر.  كبەرانبەر الیەنن سێهەم ، بۆنمونە بان كونن الیەنێ*بەڵگەی پابەندبو 

 ۆنمونە پاراراستتن نهێتن گربەست. *ئالیەت و شێوازی مامەڵەکردنن پێش گرێبەستەکە، ب

 

  
 ویستگەی کارەبای هەولێ 

  لە  کم ٢٢ویستگەکە  
کۆمپانیایەیک گەورەی کومەڵەی  کۆمپانیا کانن ماس هۆلدینگ کە    . دورە باشوری شاری هەولت 

  
 

ا گرێبەستی  لەگەڵ   وەزارەنی کارەبای هەرێمد   ،ملیار دۆالرە ٤دامەزراوە سەرمایەی کۆمپانیاکە  ١٩٩٤خۆماڵییە لەساڵ

جۆری گرێبەستە   . ی  میگاوات١٥٠٠ئیمزاکردووە بۆ دروستکردنن ویستگەیەیک بەرهەم هێنانن کارە با بە توانای بەرهەیم 

ن ب -دروستکردن کە لە سەر بنەمای ) ( واتە کۆمپانیا ویستگەکە کە درووست دەکاتخ –ەکارخسیی بەکاری ، اوەندارێتی

 
 

 ٢٠٠٧دەخات و دەبێتە خاوەنن کارەبا بەرهەم هاتووەکە لە بەرانبەردا  هەرێم کارەباکەی یل  دەکرێتەوە. لە سەرەتای ساڵ

 كیەکەی گازی  و توانای بەرهەیم هەر یەکەیە دێت لە هەشت كدەست کراوە بەکار کردن لە ویستگەکەدا. ویستگەکە پێ

میگا وات. ویستگەکە بە دوو جۆر سوتەمەنن کار دەکات  سوتەمەنن سەرەیک  گازی رسوشتیە  وسوتەمەنن  ١٢٥بریتییە لە 

 میگاوات دەبێت.  ٢٥٠دووەمیش  دیزڵە. ئەمە جگە لە  دوو یەکەی هەڵیم  کە توانای هەریەکێکیان 

 یەکەیم کارکردن
ن

ار دا تەواو بووە ئەم قۆناغە دانانن چو  ٢٠٠٨دەستی پکردووە و لە ئایاری  ٢٠٠٧لە کانونن دووەیم  قۆناغ

  ٥٠٠یەکە بووە بە توانای بەرهەیم   
 

 دووەمم  لە ساڵ
ن

دا تەواو بوو کە چوار  یەکەی تر تەواو  ٢٠١١میگاوات. قۆناغ

ای لێدەکات ببێت بەگەورەترین ویستگەی بەرهەم میگاوات، ئەمە و  ١٠٠٠بو، بەمە کۆ ی بەرهەیم ویستگەکە گەشتە 

ن دەکرێت ، لە هەمان کاتدا پێنج  ئەم باری هێنانن کارەبا لە هەرێمدا. لە رێگەی بۆری و لە کێڵگەی کۆرمۆرەوە گازی بۆ دابی 

 سێشدا توانای بەرهەیم کار  ٤٠٠٠هەیە بۆ کۆگاکردنن دیزڵ بە توانای 
ن

ەبای مەتر یس  جا. لەگەڵ تەواو بوونن قۆناغ

  گەشتووەتە 
 میگاوات.  ١٥٠٠ویستگەی هەولت 

ن بکات بۆ کار پێکردنیان  . بەپت    گرێبەستەکە هەرێم لەسەرییەنی سوتەمەنن بۆ  ویستگەکە دابی 
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 )چەمچەماڵ(
ن
 ویستگەی کارەبا سلێمات

دەستی پێکراوە و لە  ٢٠٠٨ئەم پرۆژەیە لە   . باکوری رۆژئاوای شاری چەمچەماڵەوەلە کم   ٦٠ئەم ویستگەیە دەکەوێتە 

 
 

  بەهەردوو جۆری سوتەمەنن گاز و دیزڵ   ٢٠١٠ساڵ
دەستی بە بەرهەم کردووە، بەهەمان شێوەی ویستگەی هەولت 

ن ب -کاردەکات. وە بەهەمان شێوە  گرێبەستەکەی لەگەڵ هەرێم لەسەر بنەمای ) دروستکردن ( خ –ەکارخسیی اوەندارێتی

  یە. 
 

میگاوانی هە یە  و بەرساوەتەوە بە تۆری کارەبای هەرێمەوە ، گاز لەرێگەی  ١٥٠٠وە توانای بەرهەیم  ٢٠١٦لە ساڵ

ن دەکرێت لە الیەن حکومەنی هەرێمەوە  . بۆرییەوە لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ ئەم ویستگەیەش دابی 

ە نیای ماس هۆڵدینگدا بەجۆرێکە کبە پت    لێدوانن چەند پەرلەمانتارێگ هەرێم گرێبەستەکەی وەزارەنی کارەبا لەگەڵ کۆمپا

 وەزارەت دەبێت توانای ویستگەکان چەندە ئەوەندپارەی کارەبا بدات  جا ئەگەر بە فعیل ئەوبەرهەمە هەبوو یان نا. 

 

 کێڵگەی کۆرمۆر

 رەشنویس گرێبەستەکەدا بەم شێوەیە بایس دەکات:  ٣لە پاشکۆی 

نی پێکه
 
کم لە   ٤٥جیۆلۆجی کەرکوکەوە،  بەدوری ( (Structureاتەی کێڵگەیەیک گەورەیە و دەکەوێتە باشوری رۆژهەڵ

 ٤کم درێژەو  پانییەکەی   ٣٥شاری کەرکوکەوە، ئەم پێکهاتەیە 
ی

م یەدەیک
 
ە لە کێڵگەی چەمچەماڵ بەڵ % ٣٠کم ، بچوکتی

 زیاترە و بەرهەمیشی زیاترە. 
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ی هەڵسەنگاندن  ١٩٢٩کێڵگەی کۆرمۆر لە ساڵ دا لێدراوە.  ١٩٨٠و  ١٩٥٤لەساڵەکانن  دا دۆزراوەتەوە، پاشان  دوو بت 

 وەیەکێکە لەو پێنج کێڵگەیەی لە ناوەراستی نەوەدەکانن سەدەی ڕابوردودا لەالیەن حکومەنی هەرێمەوە دیاری کرابوو وەکو 

 یەکەم  كسەرچاوەیە
ن

بۆ هەناردەی گاز لەرێگای تورکیاوە. پالن هەبوو کە بە دوو  قۆناغ پەرە بەکێڵگەکە بدرێت. قۆناغ

 کۆتایدا بگاتە  ٥٠
ن

 ) ملیۆن نر  سێجا. بڕیاربوو لە کێڵگەکە بەشێوەیەیک الوەیک ٢٠٠ملیۆن نر  سێجا لە رۆژێکدا و لە قۆناغ

( چارەسەربکرێت و بەشێوەی شیل بگوازرێتەوە بۆ کارگەیە . پاشان    كجزنی کە بۆ ئەومەبەستە دروست دەکرێت لە بێجر

 بەرهەم ه
ن

. پەرە بە کێڵگەکە دراو گەشتە قۆناغ  سەرەتانی
 ێنانن

 حوزەیرانن 
ی

ی پەرەپێدان لێدرا و کێڵگەکە پەیوەستکرا بە ویستگەی  ١٩٩٠تا ئانی  ١٩٨٩لە نێوان مانگ پێنچ بت 

لە جەمبور ( (Dome Gasجیاکردنەوەی گاز لە جەمبوور بۆ چارەسەرکردن. وەکو جێگرەوە)بەدیل( گازی دۆم 

 بەکاردەهات. 

 

 

 کێڵگەی چەمچەماڵ

  و ونزیکەی کم لە با  ١٠٠-٥٠ێگ درێژبووەوەی گەورە لە حەوزی زاگرۆسدا ، بەدوری بریتییە لە هێڵ
شوری شاری هەولت 

نی کەرکوکە. ئەوزانیاریانەی لەسەر چەمچەماڵ لە بەردەستە زۆر کەم و دیاریکراوە. ٥٠
 
ت و باکوری رۆژهەڵ

 
کم لە رۆژهەڵ

یگ کەم لەگەڵ ئەوەشدا دوو بت  لێدراوە. کێڵگەکە بە تەواوی هەڵسەنگ ن ۆ فت 
اندن و تێستی بۆ نەکراوە  و زانیاری پێتی

 . لەبەردەستە. پێویست بەزانیاری زیاتر هەیە تاوەکو لە پێکهاتەی جیۆلۆجی و حەشارگەی چەمچەماڵ نی  بگەین

 بەپت   بەرنامەی پالنن  کێڵگەکە کە لە گرێبەستەکەدا هاتووە 

 یەکان لە شویتن کارەکەدا.  دیاریکردنن ڕاوێژکاری تایبەت بۆ هەڵسەنگاندنن  مەترس

میك( لە  ٢٠بەدەست خستتن   ن  
 کم. ٤٠٠زانیاری بومەلەرزەنی  )ست 

ی ژمارە  ێت و کاری هێڵکاری وایەری بۆبکرێت و گەر گونجا جارێگ تر تێستیان بکاتەوە،    ٢بت  کۆنکرێتی سەرەکەی البتی

ی   دوو بت 
 کردنیان . م هەڵسەنگاندن و تێست  ٣٠٠٠هەروەها هەستێت بەلێدانن
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مانگدا دەبێت بکرێت، دەستنیشانکردنن ئەم ماوەیە پەیوەستە بە بەرواری   ١٢$ ملیۆن ولەماوەی ٤٤ئەم کارانە بەبڕی  

میك( و هەڵکەندن. پاشان دەبێت دانا پێشنیاری بەرنامەی گەشەپێدانن تەواو  گرێبەستەکە و بەڵێندەری لەرە ن  
)ست 

 پێشکەش کات. 

 

 حکومەت گرێبەسنی دانا غاز لە گەڵ 

 نر  ی دەوترێت ڕەشنوویس گرێبەست
 Heads of Agreements ئەو گرێبەستەی دانا لەگەڵ حکومەنی هەرێم کردویەنی

ن لە ناو جۆری گرێبەستە سەرەکییەکانن نەوت و گازدا شتێك نییە بەناوی  وە لەسەرەوە پێناسەی  HoAوەهەر وەکو دەبینی 

 ؟Heads of Agreement  رەشنویس گرێبەست رەشنویس گرێبەستمان کردووە چییە. کەواتە بۆجر 

ا کارەکان ئەنجامبدرێت   
لە پێشەیک ڕەشنووسەکەدا کە چوارچێوەی رێکەوینەکە دیاری دەکات هاتووە  " داواکراوە  خت 

ی گەیاندنن گاز)غاز(  بە هەردوو ویستگەی و 
ا پڕبکاتەوە، بەتایبەت لەرن   

  زەیتاوەکو پێداویستی  هەرێم بۆ وزە بەشێوەیک خت 

  کەلەژێر بنیادناندان. ئەم گرێبەستە هاوکاردەبێت بۆ چارەسەری کورتهێنانن کارەبا،  لەئەنجا
مدا کارەبای بازیان و هەولت 

اق دەبێت" هەروەها لەچەند لێدوانێکدا وەزیری سامانە رسوشتییەکانن هەرێم و حمید جعفر   
سوودی بۆ هەموو عت 

ایە بەر پێداویستی زۆری هەرێم بەدابینکردنن گاز بۆ ئەو دوو ویستگەی کارەببەڕێوەبەری گشتی دانا گاز رایانگەیاند کە لە 

رد کە لەالیەك وە  بوونن کارگەیەیک جیاکردنەوەی گازی دانا  لە ئەمەریکا وئامادەبوونن دانا بۆ گواستنەوەی بۆ هەرێم وای ک

انی ڕێکەوتنەکە کراوە.   
انی ئەم گرێبەستە  ئیمزابکەین. واتە بەخت   

 بەخت 

 

 لەچی پێکهاتووە؟  HoAڕێکەوتنەکەی 

دا  ئەم رەشنویس گرێبەستە کراوە و  لە یس  بەش پێك دێت.  پێشەکییەك کە لە حەوت  پەرەگراف   ٤/٤/٢٠٠٧لەبەرواری 

ی كپێ ی اتت 
ەم ئئیمزا کردووە لەگەڵ دانا و هیالل دا کە بەپت   (  (SAPدێت تیایدا لەهەمان بەرواردا پرۆتۆکۆیل هاوبەیسی ستی

ن بە پەرپێدان و بەگەڕخستتن  گازی رسوشتی لەهەرێیم کوردستان ، هەروەها  ئامانجی پرۆت ۆکۆلە کۆمپانیاکان هەڵدەسیی

ناوی هێناوە، لە   HoAڕیکەوتنەکەی دیاری کردووە  و ناوچەی رێکەو کەتنەکە کە خۆرمۆر و چەمچەمالە بەناوچەی 

زمەت گوزاری  بەرەچاوکردنن ڕەشنوویس گرێبەستەکە. بەیسی ن کاتدا دانوستان بکەن لە سەر مەرجەکانن گرێبەستی خاەمه

وکراوەکەی  خاڵ پێك دێت.  ٢٢کەوتووین ،کە لە   كدووەم:  دەڵێت لەسەر ئەمانەی خوارەوە رێ
 
م هەندێ بڕگەی لە بڵ

 
بەڵ

 
 

ێت  نانەی کە ئەبدا بایس پاراستتن نهێتن گرێبەستەکە دەکات، وە ئەوالیە ٩دادگادا نییە والدراوە  بەدیاری کراوی لە خاڵ

( بەیسی سێهەم: بریتییە لە ٢٢، و ٢٠.١٩.١٨وە مادەکانن )(  (a,b,c,dگرێبەستەکەیان بۆ ئاشکرا بکرێت، خاڵەکانن 

پاشکۆکان ، لە حەوت پاشکۆ پێك دێت.  بەهەمانشێوە ئەویش چەند پاشکۆیەیک البراوە ،  ئەکرێ بە بۆچونن ئێمە لەبەر 

 نەبووبێت بەداواکەی داناگاز لە دادگا یاخود لەبەر پاراستتن نهێتن گرێبەستەکەبێت. دوو هۆکاربێت یەکەم پەیوەندی 

 . (البراوە)  HoAپاشکۆی یەکەم : سنوری کێڵگەی خۆرمۆر  بەپت   

 پاشکۆی دووهەم: مەرجە بازرگانییەکان. 

 پاشکۆی سێهەم : پالنن بەکارهێنانن گازی خۆرمۆر. 
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 . (البراوە)  HoAەپت    پاشکۆی چوارەم: سنوری کێڵگەی چەمچەماڵ ب

 .  پاشکۆی پێنجەم: هەڵسەنگاندنن چەمچەماڵ  و پاشان پەرەپێدانن

یارییەکان.   
 پاشکۆی شەشەم: ڕێکارە ژمت 

 (. البراوەپاشکۆی حەوتەم: رەشنویس گڕیبەستی پاداشتی مەتریس چەمچەماڵ )

 

 هەرێم  
ی
 گرێبەسنی نێوان دانا گاز و حکومەت

ن
 هەل ومەرچی واژۆکردت

لە  ڕەشنویس گرێبەستەکە و دانیشتنەکانن دادگادا باسکراوە حکومەنی  ك پێش واژۆکردنن گرێبەستەکە هەروەهەلو مەرجی 

هەرێم زۆر پەلەی بووە رێکەوتنەکە بکەن، بۆ ئەوەی کەبە زووترین کات گاز دابینبکرێت بۆ هەردوو ویستگەی کارەبای 

  و چەمچەمچەماڵ .شایەنن ئاماژەپێکردنە وتوو وێژەکان ماوەیەیک کەم  دوای دەستبەکار بو 
ونن وەزیری سامانە هەولت 

 نر  کردووە.  
 رسوشتییەکان دەستی

 لەبەر دەستدا بووە بۆ چاو پیا  
ی
اف وەزیری سامانە رسووشتێکان  لەلەندەن ئەبێت ڕەش نوویس یاسای نەوت و گازی عت 

یت بۆ حەمید مەجید   
خشاندنەوە، پاش ئەوەی لەگەڵ حەمید مەجید بایس دەکات، رێك دەکەون کە رەشنووسەکە بنت 

 ئەویش تێبیتن خۆی لەسەر بدات. وە 

دوای ئەوەی حەمید مەجید تێبینێکانن خۆی  لەسەر ئەدات، لە ئیمەیڵێکدا تایبەت بەم پرسە د.ئاشتی هەورایم دەست 

خۆیسی یل  دەکات وە تێبینێکانن بە گرنگ هەڵدەسەنکێنیت. ئەوەی شایەنن باسە د. ئاشتی هەورایم  وحەمید مەجید 

یان ناسیوە یش یەکتی  . بەڵگەش بۆ ئەوە نامەکەی د.ئاشتی  یە بۆ حەمید مەجید.  وە لە هەمان کاتدا وەزیر داوا ی یل  پێشتی

. ئەوەی تێبیتن دەکرێت  حەمید مەبەستی   بووە وەبەرهێنان لە ن   بکات تا لە نزیكەوە یەکتی ببینی 
 دەکات سەردانن هەولت 

ك خۆیان  بایس دەکەن شاندێکیان پێك هێناوە لە نەوت و گازی هەرێمدا بکات و خۆیسی بەدۆستی کورد ناساندووە، وە

  هەردوو کۆمپانیای دانا گاز و هیالل بە هیوای ئەوەی دانا لە بواری گازدا و هیاللیش لە بواری نەوت وە بەتایبەنی لەو 

 کێڵگانەی پێشتی کاریان تیادا  کراوە و پێویستی بە پەرە پێدانە کاربکەن . 

ن د و چەند کەسێك لە دانا گاز لەگەڵ  دکتۆر ئاشتی هەورایم وەزیری سامانە رسوشتییەکادانا گاز بە سەرۆکایەنی حمید مجی

ڤان بەرزانن و د. ئاشتی و سەرباز  كدانیشتون وبایس کێڵگەی کۆرمۆریان کردووە ، پاشان لە ئیمارات سەرۆ   وەزیران  نێچت 

و قسەیان  لەسەرهەمان بابەت کردوە.  لە دا حمید مەجیدیان بینیوە  DNOهەورایم لە ڕێورەسیم کردنەوەی نوسینگەی 

ڤان بارزانن بەدرێژی بایس پرۆژەکەی لەگەڵ کردووە  وتوویە  حمید مجید لە ئێوارە خوانێکدا  نێچت 
 

نی ڕۆژی دواتردا لەماڵ

نە بۆکریتن دیزڵ   دەبێت 
 
  و بازیان چونکە ساڵ

ر ملیا ١.٥زۆر مەبەستیانە گاز بگەیەنن بەهەردوو ویستگەی کارەبای هەولت 

 دۆالر بدەین بۆ دابینکردنن سوتەمەنن بۆیستگەکانن وەبەرهێنانن کارەبا. 

ن لە وەالیەنی تێکساس  لە ئەمەریکا کە لە  لەو کاتەدا دانا گاز کارگەیەیک جیاکردنەوەی گازی داواکردووە لە شاری هیوسیی

انەوەی هەردوو الیەن حمید مجید و وەزیری  ڕ  
نی  میش بووە. گت 

 
سامانە رسوشتییەکان بۆ سەرەتای یەکتی بنەرەتدا بۆ وڵ

م ئەوەی جت   سەرنجە حمید مجید قسەکانن بەئەو 
 
ن و چۆنیەنی باسکردنن کێڵگەی گازی کۆرمۆر جیایە، بەڵ  ناسی 
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م وەزارەت و هەرێم هیچ کۆنویس کۆبونەوەیەکیان پێشکەش 
 
ئیمەیالنەی کە کردوویەنی پشت راست دەکاتەوە. بەڵ

 بۆ دادگا.    باسیان کردووەنەکردووە ، تەنها بەزارەیک

ا و بە پەلە ڕەشنویس گرێبەستەکە واژۆ کراوە لە بەرواری    
دا  ٢٠٠٧ی نیسانن ٤هەردووال کۆکن لەسەر ئەوەی کە بە خت 

ی ئامادەی تیابووە بەپت   ئەم گرێبەستە  بۆ دوو کێڵگە کە ئەوانیش کێڵگەی کۆرمۆر و چەمچەماڵە. لە کۆرمۆر  هەشت بت 

ی  ئەوکارگە
و کۆندێنسێت جیادەکاتەوە دەیفرۆشێت بە نرجن بازاری نێودەوڵەنی  لەو پارەی  LPGیەی دانا دایدەنێت لەرن 

فرۆشە شایستەی خۆی و خەرجییەکانن وەردەگرێتەوەوە  و گازی بەرهەم هاتوش لەڕنی بۆرییەوە دەگەیەنێتە هەردوو 

 هەڵسەنگاندن و پەرە
ن
پێدانن داوە بەدانا گاز. بە پت   ئەو رەشنویس  ویستگەی کارەباکە. لە  کێڵگەی چەمچەماڵ  ماف

 
ی

دانا دەستی کردووە بەدابینکردنن گاز بۆ  ٢٠٠٨ /١٠  گرێبەستە  دەست بە  کار کراوە  لەهەردوو کێڵگەکەدا. لە مانگ

 
ی

میك(.  ٢٠٠٧ /١٠ ویستگەکانن کارەبا، وە لەچەمجەماڵێش لەمانگ ن  
 کرد بە کۆکردنەوەی زانیاری  لەرەنی )ست 

 وە دەستی

 

و وەزارەت پێیوابوو کە فرۆشتتن   MOL.و  OMVلە  كلە پشکەکانن فرۆشت  بە هەریە كدوای ئەوەی دانا و هیالل بەشێ

ێڵدا دکتۆر ئاشتی نامەیەیک ناردووە بۆ  ١٨/٥/٢٠٠٩ نایاساییە،  لە بەرواری   HoAپشکەکان بە پت      
  "  پت 

 
تیایدا دەڵ

کراوە " پاشان بەردەوام   MOLو  OMVراگەیاندنن ئەو ڕێکەوتنەی لەگەل    هەست بە نائارامییەیک زۆر دەکەم سەبارەت بە

ن  HoAدەبێت و دەڵێت " هەمیشە وتومانە بەپت     الیەنەکان نییە کە پەرەپێدان لە چەمچەماڵ بکەن و نەوت دەرب  هێین
ن
ماف

 پەرەپێ
ن
ان دانیان نییە جگە لە پابەندیییان گاز لەدەرەوەی سنوری مۆڵەنی  ناوچەی کۆرمۆر و چەمچەماڵ، بەڵێندەرەکان ماف

می ن  
ی هەڵسەنگاندن بۆ هەرێم وە خەرجییەکەی لە داهانی کۆرمۆر  كبە کرداری ست   دوو بت 

( و هەلکەندنن )لەرەنی

کراوە لەسەر گریمانەی هەڵە  کە ئەویش   MOLو OMVئاشکرایە لەراگەیاندنە رۆژنامەوانییەکەدا  ڕێکەوتتن . وەردەگرنەوە

 تۆ نەبووە وە ئێمە
ن
 پەرەپێدانە، ئەوشتەی کە زیاتر نا ئارایم دەبەخشی  ئەوەیە کە تۆ ئەو مافەت فرۆشتووە کە ماف

ن
 ماف

ێت و سەری   ناکەین. لەبەر ئەوە داوات لێدەکرێت کە یەکسەر هەرجر چاالیک  هەڵکەندن لەچەمچەماڵ  ڕاگت 
 

قبوڵ

ەکە بگ ێت بەشیوەیەیک کانی تا ئەوکاتەی بەتەواوی چاودەخشێنینەوە بە ڕەشنویس گرێبەستەکەدا بت  و ناکۆکیەکە   HoAت 

 چارە دەکەین"

انەوەکانن دانا لە دادگا لە ژێر هەرەشەی چەکداو بە پۆلیس چاالکییەکانیان لەکێڵگەی چەمچەماڵ بەتەواوەنی   ڕ  
 بە پت   گت 

ن هیچ پرۆژەیەیک پەرپێدان ئەنجام بدەن.  لە کۆرمۆریش تەنها ئەوبری  راگرتوون . دانا دەڵێت ئەمە وای کرد کە نەتوانی 

ەوە سەرەتای کێشەکان دەست نر  دەکات. ملیۆن نر  سیجایە بەرهەم دێت کە بۆ  ٣٢٠  
 ویستگەکان دەروات. لت 

دا وەزارەت نامەی بۆ هیالل ودانا ناردووە  تییدا دەڵێت:   داناو هیالل مەنع دەکرێن لە   ٢٠٠٩ /٧ /١٥لە بەرواری 

اوە. لە هەردوو ناوچەکەدا جگە لەو کارانەی رەزامەندی وەزارەنی سامانە رسوشتییەکا كئەنجامدانن هەرکارێ  بۆ وەرگت 
نن

ێت لە الیەن  بکرێت دەبێت رەزامەندی بۆ  كوەزارەت رەزامەندی لەسەر پالنن کار دەرنەبریوە . وە دەڵێت هەرکارێ وەربگت 

ئامانج بەردەاوم دەبن ئەویش بۆ  كسامانە رسوشتییەکان بۆ هەردوو ناوچەی چەمچەماڵ و کۆرمۆر. وە تەنها بۆ یە

دا هاتووە تاوەکو   HoAلە دابینکردنن گاز لە ناوچەی کۆرمۆر وەکو لە گرێبەستی پرکردنەوەی  ئەگەری کورتهێنان 

 کاتەوە. بپێداویستی ویستگەکانن کارەبا پڕ 

ێتە بەر لە الیەن  كدیاری کردووە چ ڕیوشوێنێ HoAلە ڕەشنویس گرێبەستەکە  ١٦لەکانی دروستبوونن کێشەدا مادەی  بگت 

 وەها چوارچێوە و شێوازی چارەسەری ناکۆکییەکەی روونکردووەتەوەالیەنەکانن کێشەکەوە بۆچارەسەر وە هەر 
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دەڵێت : ئەوالیەنەی کە دەیەوێت کێشەکە چارەبکات دەبێت دەست بکات بە گرتنەبەری ڕێو شوێتن چارەسەرەکە  چەند 

 قۆناغێگ بۆ دیاری کردووە: 

(   (Note of disputeدەوترێت امەیەیک نورساو سەبارەت بەکێشەکە دەدات بەالیەنەکەی تری کێشەکە پێین -١

سەبارەت بە رسوشتی کێشەکە و الیەنن کێشە باس دەکرێت و داوای چارەسەری تێدا دەکرێت وەدەبێت تێیدا  كکورتەیە

دا. 
 
 داوای دانوستاندن بکرێت لەگەڵ نوێنەری پلە باڵ

وای گەشتتن نامەکە، ئەوا الیەنەکان رۆژدا  لە د ٦٠ەگەر کێشەکە چارەسەرنەبوو لەنێوان دانوستان کارەکاندا لەماوەی ئ -٢

ێکەوە ) وصیط (   دەتوانن داوای چارەسەری کێشەکان بکەن لەڕێگەی ناوەندگت 

ەکەوە لەماوەی ئ -٣ ەکە یان  سەر رۆژدا چارە ٦٠ەگەر کێشەکە لەالیەن ناوەندگت   ناوەندگت 
نەکرا ) لەبەرواری دیاریکردنن

الیەنەکانن کێشەکە دیاری بکەن( ئەوا هەرالیەنێگ کێشەکە داوای یەکالنی کردنەوەی کێشەکە دەکات  كهەر بەروارێ

ی ناوبژیوانەوە وە بەپت   بنەماکانن دادگای لەندەن 
ن لەگەڵ مادەی (  (LCIAلەڕن    ی ١٦وە دەبێت ئەوبنەمایانە هاوئاهەنگیی

دەستنیشان دەکەن وە لەسەر  كو دانا هەریەکەو ناوبژیوانێبکات کە هەرێم  یس  ناوبژیوان دەبێت ناوبژی. HoAگرێبەستی 

 سێهەم دەبێت ڕێکبکەون گەر نا بنەماکانن دادگای لەندەن پەیرەودەکرێت بۆ دەستنیشانکردنن ناوبژیوانن سێهەم. 

ی دەبێت  ن  دادگاییەکە ئینگلت 
 شوێتن ناوبژییەکە دیاری کراوە کە لە لەندەن دەبێت و زمانن

 بڕیاری ناوبژیوانییەکە کۆتانی دەبێت و ناتوانرێت تانەی لێبدرێت. وەلە کۆتایدا دەڵێت 

ێڵ بەکاردەهێن  
ەوە لەبری دانا و هاوبەشەکانن پت   

: لت  ن هەیتێبیتن  کراوە .  كوەر ی 
 
 لەدادگاش بەوشێوەیە مامەڵەی لەگەڵ

 

 كێشەکە لەدادگا

  
 

یەوە کێشەکان لە گەڵ هەرێم  ٢٠١٣بەپت   زانیارییەکانن دادگا پاش ئەوەی لە ساڵ  دا لەڕنی ناوەندگت 
 

ێڵ هەوڵ  
پت 

ی بۆ 
ێڵچارەسەر بکات وە کاتێك هەرێم گۆن   

ێڵ پەنا دەبات بۆ دادگای ناوبژیوانن  پت   
یم نەبوو، ئەوکات پت 

 
 نەگرت یان وەڵ

 HoA.ە ی ڕەشنویس گرێبەستەک١٦لەندەن بەپت   مادەی 

ێڵ  کێشەکە دەباتە دادگای ناوبژیوانن لەندن ٢٠١٣/  ١٠ /٢١لە بەروار   
 (London Courts of International  پت 

Arbitration   ) ٢٠١٤ /١/٨ . لە١٣٢٥٢٧بە ژمارەی داوای   
ن ێپت   سەرەیک پێشکەیسی دادگا کرد کە بریتی 

 
ڵ چوار خاڵ

 لەمانەی خوارەوە: 

 هەرێم پێشێ١
ی
    یل. حکومەت

 بە پێ 
ن
 :  ڵ گەیاندووە بەێگرێبەستەکەی کردووە وە زیات

  ڕیگریکردن لە کار  
ڵ  دەڵێت هەرێم بە نایاسانی رێگری یل  کردووین کە هیچ کارێك لە ێکردن و پەرەپێدانن کێڵگەکان. پت 

 
ی

بەبەردەوام  ولە هەمان کاتدا رێگری پەرەپێدانن لە کۆرمۆرکردووە . لەکاتێکدا  ٢٠٠٩ی ١٠چەمچەماڵ نەکەین لە مانگ

گازمان  ناردووە بۆ ویستگەکانن کارەبا. دوای گفتوگۆی هەردوالی کێشەکە و پێشکەشکردنن روونکردنەویان سەبارەت بە 

 تەواومان ٩مادەی 
ن
ێڵ دەڵێت بەپت   ئەومادەیە ماف  

هەیە لەهەردوو کێڵگەکەدا و (  (Exclusive rightلە گرێبەستەکە پت 

هەرێم بەڕیگریکردن لەکارەکانمان پێشێیل گرێبەستەکەی  کردووە. دادگا گێشتە ئەو لەتەواوی ماوەی گرێبەستەکەدا وە

ی گرێبەستەکە ٩بەنر   مادەی  هیچ جێگەیەك بۆ گومان ناهێڵێتەوەدەرئەنجامەی کە زۆر بە ڕوونن وە بەشێوەیەك کە 
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 تەواوەنی حرصی 
ن
   (Exclusive)حکومەنی هەرێم  گرەنتی ماف

گرێبەستەکەدا پەرەپێدان و ڵ کە لە ماوەی  ێداوە بە پت 

 بەرهەم هێنانن پەترۆڵ لە هەردوو کێڵگەی چەمچەماڵ و كۆرمۆر بکات. 

 

 نرچن گازی شل  -٢
ن
 . و  کۆندێنسێت  و گاز ) گازی زیادە( بە تی  گرێبەستەکە(  (LPGدیاریکردت

یت بە    ٢ی پاشکۆی ژمارە ٦بە پێت  برگەی   گرێبەستەکە.  دەبیت بە نرجن بازاری نێودەوڵەنی ئەوبەرهەمانە  بفرۆرسی

ی  
ی خۆیەوە یان لە رن 

م هەرێم بڕیگ کەم پارەی داوە لە بری ئەو دوو بەرهەمە جا چ راستەوخۆ لەرن 
 
حکومەنی هەرێم بەڵ

ێڵ داوای   قە  
 رەبووی ئەو جیاوازییە دەکات. کریارە ناوخۆییەکان . بۆیە  پت 

دادگا سەرەتا  دەیەوێت نرجن بازاری نێودوڵەنی دیاری بکات. پاش گوێگرتن لە شایەنی پسپۆڕان دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی 

لەبەر ئەوەی  کوالێتی کۆندێنسێتی کۆرمۆر زۆر نزیکە لە کوالێتی کەرکوکەوە بەنرجن کەرکوك دیاری دەکرێت. وە سەبارەت 

لە سەر بنەمای ئەوە  West Medدیسان لەبەرئەوەی جۆری گازەکە هاوشیوە و نزیکە لە بێنچ ماریک  (LPG) لبە گازی ش

نرخەکەی دیاری دەکرێت. بۆیە دادگا بریاردەدات کە هەرێم پێویستە لەسەری پارەی ئەو دوو بەرهەمە بدات، لە سەر 

  اوازی نرخەکە بدات. بنەمای ئەو دوو نرخە ، وەئەگەر هەر پارەیەکیشی داوە دەبێت جی

 ب
 
  پ ەک  ەیادیز  ەگاز   و ەئ نرجن ەب تەبار ەس م ەڵ

 ییەن یر ەسەل مێر ەه داتەد ار یدادگا بر  دات،یب مێر ەه ەک  کاتەد یداوا ێڵت 

  پ ر ەسەل ەستیو ێپ ەگاز بدات و   ۆ ب كەیەپار  ڕەب چیه
 تن یبدا ر ەرانبەب نی   ەب تێب ستیو ێپ انیگاز   ند ەچ با ەکار   کانن ەستگێو   ێڵت 

 . ەدادگاو  نیەال  ەل ەو یەدکراەر  ەادیز  یگاز   ەیپار  یداوا ۆیە. بنی تاەر ەس یکار   پالنن  نر   ەبکات ب

 

ێڵئەو زیانانەی کە لە  -٣  
 فرۆشت  پێ 

ن
ۆیل شل بە تی  ی گرێبەستەکە. کەوتووە  بەهۆی ڕازینەبووت

 نن پێی

و کۆندەنسەیت لە کانی جیاکردنەوە )پرۆسێس( کردندا  LPGگازی شل    بە پت   ڕیکەوتنەکە خاوەندارێتی )تایتڵ( 

 شل٢لەپاشکۆی  ٤دەگوازرێتەوە  بۆ دانا، لە برگەی 
 

  " خاوەنداری پەترۆڵ
 

  ی گرێبەستەکەدا زۆر بە روونن دەڵ

لەکانی جیاکردنەوە )پرۆسێسکردن( دەگوازرێتەوە بۆ دانا"  وە دادگا دەڵێت پشت ئەستور بە    LPGکۆندێنسێت و

 بازارکردن وهەناردەکردنن دەادات بەدانا وە بە پت   پاشکۆی گرێبەستە
ن
ی گرێبەستەکە کە بایس  ٦کە  کە زۆر رونە ماف

حکومەت  دەڵێت مەرجی  چۆنییەنی ئەژماری داهات دەکات، دانا شایستەکانن خۆی لە داهاتەکە دەردەکات. لەبەرانبەردا 

ە هەناردەی بکات، وە دانا لەوەدا شکستی هێناوە واتە نەیتوانیو خاوەندارییەکە پەیوەست بووە بەوەی کە دانا بە بازار و 

م ئەم ئارگومێنتەی حکومەت وەکو دادگا دەڵێت کێشەی هەیە چونکە لەرێکەوتنەکەدا دەڵێت 
 
هەناردەی بکات. بەڵ

  جیاکردنەوە دەگوازرێتەوە بۆ دانا پێش بە بازاڕکردن و هەناردە کردن. بۆیە دادگا باوە
 

 ڕی وایە لە خخاوەنداری لەخاڵ
 

اڵ

بە  جیاکردنەوە وە خاوەندارییەکە یه دانایە، دەرئەنجام بەپت   گرێبەستەکە دانا دەتوانن بەبازاڕ و هەناردەی بکات وە گەر 

نەیتوانن  هەناردەی بکات هەرێم دەبێت لت   بکرێت بەنرجن نێو دەوڵەنی ) لەسەرەوە نرخەکە دیاری کرا بە  كهەر هۆکارێ

م هەرێم دەبێت( بە كچ پێوەرێ
 
ئەمەی نەکردووە. دادگا  گەشتە ئەو دەرەنجامەی ئەو کۆمپانیایانەی بەرهەمەکانیان  ڵ

ێڵ ل کریوە  
ێڵ لە جیانی هەرێم پت   فرۆشتوون وە لە گرێبەستی فرۆشتنەکەشیاندا  بەوشێوە هاتووە ،کە پت   

ێل، پت   
ە لە  پت 

 بری هەرێم فرۆشتنەکە ئەنجام دەدات. 

ێڵ وەسڵێدا پ ١٥/٣/٢٠١١لەبەرواری   
ێت  تییدا داوای پارەی  كت   

  یەLPG )ئینڤۆیس( بۆ حکومەت دەنت 
ی

و دووی  كمانگ

 یە٨٨٥.٢بە  كنێەنرجن هەرتدەکات  وە ٢٠١١
ی

 شوبات داوادەکات. رۆژی دواتر ئەوداوایە ٨٩٦.٥و  ك$  بۆ مانگ
ی

$ بۆمانگ
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  " ئینڤۆیسەکەتان رەفز 
 

تان  LPGلەبەر ئەوەی بازاڕتان نەبوو   کرا، ئێوە  لە الیەن دکتۆر ئاشتی یەوە رەد دەکرێتەوە وە دەڵ

دەسوتاند ئێستە ئەگەر دەزانن نرجن وابەرزتان بۆ دەکات بڕۆن کریاری بۆ بدۆزنەوە و بیفرۆشن، تکایە جارێگ تر ئینڤۆیس 

ن"  
 بۆ حکومەنی هەرێم مەنت 

یتن یەکەیم   تشی
ی

دیاری  LPGری دەردەکات  تیایدا نرجن دا وەزارەنی  سامانە رسوشتییەکان فەرمانێگ وەزا٢٠١١لە مانگ

ێت بە  ٦٠٠دەکات   کە بری  تەن بۆ کۆمپانیای کۆرمۆر،  ٤٠٠ ك$ بۆ هەر تەنێ٣١٥تەن رۆژانە  بە دوو کۆمپانیا بفرۆرسی

هەرێم یان کۆمپانیا  كلەو دوو نمونەی سەرەوە دەردەکەوێت کە بەچ نرخێ  (Ascent) تەن بە کۆمپانیای ئەسێنت ٢٠٠وە 

 یان کریوە  هەمان شت بۆ کۆندێندسێتیش راستە.  LPGان لۆکاڵییەک

 

یئ -٤ ی اتێ 
 گرێبەسنی پرۆتۆکۆیل هاوبەیسی سێی

ن
ێڵ کەوتووە.  (SAP) ەوزیانەی کە بەهۆی جێبەچی  نەکردت  

 لە پێ 

دا رێکەوتتن پرۆتۆکۆیل هاوبەیسی   ٤/٤/٢٠٠٧ حکومەنی هەرێم لە هەمان بەرواری ڕیکەوتتن رەشنویس گرێبەستەکە لە 

ی ی اتت 
م ی ئە٢کردووە . الیەنێگ ئەم پرۆتۆکۆلە دانا و هیاللە وە الیانەکەی تری حکومەنی هەرێمە. بەپت   مادەی  SAP ستی

رێکەوتنە، الیەنەکان پێکەوە پیاجونەوە بەسێکتەری گازی رسوشتی بکەن و ئامادەکردنن پالنن پێشخستتن سەکتەرە 

 گازی رسوشتی دابرێژن کە ئەمە لە ئایندەدا هانن پەرەپێدانن ژێرخانن گازی رسوشتی هەرێم دەدات. الوەکییەکانن  

 لەگەڵ شتەکانن تردا چاوپیاخشاندنەوە وپێدا ویستی سەرمایەگوزاری بۆ پەرەپێدانن گازی رسوشتی دەکەن.  بایس، ٣مادەی 

مای پالنن پیاداچونەوە سەرمایەگوزاری کە لە سەرەوە لەسەر بنە سەبارەت بە دارشتتن پالنن پەرە پێدانەکەیە ٤مادەی 

ن بەدروستکردنن  ٤و ٣لە مادە  ئاماژەی پێکرا.    دا الیەنەکان لەسەریانە پەرەپێدان لەڕێگەی کەرنی تایبەتەوە بکەن و هەسیی

 کۆمەڵگایەیک پەترۆکیمیاوی بەناوی )شاری گازی کوردوستان( لە شوێنێگ نمونەنی هەرییم کوردوستان . 

 ئەوەیان هەیە هەموو    SAPدا بایس ئەوە دەکات کە ئەوکۆمپانیایانەی چاالیک دەکەن بەپت    ٦دەی لەما
ن
کۆمپانیاکان ماف

 دەکەون.  كخەرجی تێچوەکانیان وەربگرنەوە. وە لەسەر شیوازەکەی)شێوازی قەرەبووەکە(بەجیا رێ

یکۆتانی هێنا بە   كدا بەنامەیە ٢٠٠٩ /٢٤/٥حکومەنی هەرێم لە بەرواری   ی اتت 
وە داوای   SAPپرۆتۆکۆیل هاوبەیسی ستی

قەرەبوو بکرێنەوە لە هەر  ٦تاوەکو بە پت   مادەی  ،رۆژدا هەموو بەڵگەکان پێشکەیسی وەزارەت بکەن ٣٠لێکردن لەماوەی 

مدا  دانا داوای بڕی   SAPکە کردبێتیان بە پت     كخەرجییە
 
پارەی کرد . هەرێم داکۆیک کرد کە ئەوپارەی لەسەر  كلەوەڵ

چۆن  كدا هاتووە . دەرئەنجام  دادگا  بڕیاری دا کە وە ٦نییە بیدات چونکە هیچ رێکەوتنێکیان نەکردووە وەك لەمادەی 

 SAPپت    کە قەرەبوویان دەکاتەوە بۆیە  لەسەر زیان گەیاندن بە  بەپت   گرێبەستەکە  هەرێم لە نامەکەیدا رایگەیاندووە

ێڵ قەرەبوو بکرێتەوە.   
 دەبێت پت 

ێڵ لەدادگا  دژی هەرێم تۆماری کردبوو وە دادگا لە بەرژەوەندی ئەو  بڕیاریدا.   
 ئەمانە ئەوخاڵە سەرەکیانە بوون کە پت 

ێدەرئەنجایم دادبیتن وە وەکو دەرهاویشتەی ئەو چوار خاڵە چەند خاڵێگ تر زیادی کرد. هەندێکیان لە بەرژەوەندی   
 ڵپت 

نە پەیوەستە بەو چوار خالە سەرەکیەوە ل
 
ەدا بڕیاردرا و هەندێکیشیان لە الیان دادگاوە رەتکرایەوە، لەبەر ئەوەی ئەم خاڵ  

ت 

 تەنها ئاماژە بە ناوەکانیان و بڕیارەکانن دادگا دەکەین بۆ زانیاری. 
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ن
ێڵ لە دادگا تری داواکات  

 پێ 

ێڵ دەکەوت لە ئەن١   
 جایم کارکردندا لە هەردوو کێڵگەکە.  . ئەو پارانەی کە دەسنی پێ 

ێڵ  
ەم ملیار دۆالر قەرەبوو بکرێت لە بری ئەو کارانەی کە نەیتوانیوە ئەنجایم بدات. دادگا ئ ٣.٣داوای دەکرد کە بڕی  پت 

ەڵ ئەو مافەی نەبووە.  ڕ  
 داوایەی رەتکردۆتەوە وە پت 

ێڵ داوای قەرەبووتی  ئەو زیانە  دەکات کەلە یەکێ٢   
 کە دانایە کەوتووە بەهۆی ئەوەی هەرێ ك. پێ 

ن
م لە هاوبەشەکات

 کردەوە . د داوایەیسی رە. دادگا ئەم نەداوە LPGپارەی کۆندێنسێت و 

ێڵئەو پارەیەی کە -٣  
 شڵ  داوێنی بە  کۆمپانیای پەیوەند  لە بری گواستنەوەی پێ 

ی
ۆڵ یوەند لەالیەن وەزارەتەوە )پەپیێی

اوە( هەرێم پارەی ن ێڵ ناسێتن  
ێڵ لە بری حکومەت شایستەکانن بە پت   

 ەداوە بە پەیوەند لەتریس ئەوەی کارەکان نەوەستی  پت 

یم نەبووە. بۆیە دادگا بریار دەدات دەبێ
 
م وەزارەت وەڵ

 
ت ئەو پێداوە دوای ئەوەی کە وەزارەنی یل  ئاگادارکردووەتەوە،  بەڵ

ێڵ بگەرێتەوە کە لە بری هەرێم داوێتی بە پەیوەند   
 . برە پارەیەش بۆ پت 

ێڵ  LPGۆندێنسەیت وبۆ ک ٣١/٣/٢٠١٦ و  ٣٠/٦/٢٠١٥ئەوپارەیەی کە لەنێوان   -٤  
. دادگا دەبێت بدرێت بە پێ 

 دەڵێت هەرێم دەبێت ئەوپارەیە بدات. 

ێڵ  داوادەکات هەرێم گازی زیادەی یل  بکرێتەوە. بە(Excess Gas) گازی زیادە  -٥  
م دادگا ئەم داوایە رەد دەکاتەوە ،  پت 

 
ڵ

ن بکرێتو دەبێت   خزمەتگوزارنی سەرەتانی ویستگەکان چەند گازیان پێویست بێت بە خۆڕانی بۆی دابی 
 بەپت   پالنن

% ی سوودی  کەڵەکە بوو ی مانگانە تا ئەو  ٢ەو پارەیەی کە  دەکەوێتە الی هەرێم  دیاری کراد بە دادگا سودی ئ-٦

 دەدرێتەوە. 
ی
 کاتە  بەردەوام دەبێت کە قەرزەکان بە تەواوەت

 

ێڵ،  چەند خاڵێگ تۆمار کردبوو لە دادگا،  چۆن پوختەی خاڵەکانن لە   
بەرانبەریشدا هەرێم دژە داوای هەبوو لەسەر پت 

ێڵمان خستە ڕوو ئاواش خاڵەکانن  حکومەنی هەرێمیش باس دەکەین.   
   داواکەی پت 

 

 داوا 
ن
ێڵهەرێم دژی  کات  

 لە دادگا پێ 

١-  
ن
ی ئەوە دەکات کە بەهۆی دواکەوتنن کاری  بۆری گواستنەوەی گاز بۆ ویستگەکات

ی
 هەرێم سکاڵ

ی
حکومەت

 کارگەی جیاکردنەوەی 
ن
 کارەباو دانات

ن
 بەرکەوتووە و دەبێت قەرەبوو بکرێتەوە، چونکە:  LPGبەرهەمهێنات

ن
 زیات

مانگ دانراوە بۆ تەواوبونن کارەکان،  و  ٢٠ بۆ  ١٨لە گرێبەستەکە  ولە خشتەی کارەکەدا ماوەی  ٣بەپت   پاشکۆی   -ا

 
ی

 ٩دا بۆیە چاوەڕێ دەکرێت ئەوماوەیە کەم بێتەوە بۆ  ٢٠٠٧ی ٧دەشڵێت لەبەر ئەوەی کارگەکە ئامادە دەبێت لەمانگ

 بۆرییەکە
 

ە و  مانگ دەکەوێتەە سەر گواستنەی کەرەستەی هێڵ بۆ هەرێم . ئایا ئەو ماوەی دیاری کراوە ماوەیەیک جێگت 

ڕێکەوتنەکەدا هاتووە شتێگ  ٣ەنەکان بەپت   رێکەوتنەکە دەبێت پابەند بن پێیوەی؟ دەڵێت ئەو  کاتەی کە لە پاشکۆی الی

ێت لەناو گرێبەستێگ فەرمیدا و مەبەست لت   ئیلزایم الیەنەکان نەبێت پێیەوە، وە شتێگ   نائاساییە کە مەرجی  کارکردن دابتن

الیەن الیەنێگ ڕێکەوتنەکەوە و لە بەشیگ هەستیاری ڕێکەوتنەکەو و لە  نائاساییە خشتەی کات دیاری بکرێت لە
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ەچاوکردنن هەموو بارودۆخەکان  و دیاریکردنن بارودۆجن لەناکاو ئەگەری درێژکردنەوەش باسکراوە ڕ بەڵگەیەیک رەسمیداو  بە

 تەنها بۆ ئاگاداری بێت و هیچ پابەندییەیک یل  نەکەوێتەوە! 

  -ب
ن
وە ئاماژە بە    HoAلە رەشنویس گرێبەستەکە دەکات  Gحکومەنی هەرێم  بەشێوەیەیک تایبەت ئاماژە بە پەرەگراف

کە بەرپرسیارییەتییەکانن دانا دیاری دەکات سەبارەت بە کێڵگەی کۆرمۆر  دەڵێت " دەستکردن بە بەرنامەی کاری   ١مادەی 

) بەرنامەی بەکارهێنانن  ٣رهێنانن گازی  کۆرمۆر بەوپێیەی لە  پاشکۆی سەرەتای وهەرچاالکییەیک هاوشێوە بۆ پالنن بەکا

تە 
 
 یگازی کۆرمۆر(داهاتووە کە بایس ئەو کارگەیە دەکات کە دانا لە وڵ

ی
 ٢٠٠٧ی ٧ەکگرتووەکانن ئەمەریکا هەیەنی و بۆمانگ

ن بکەن بەمەبەستی  دا  الیەنەکان دەیانەوێت گرێبەستێگ خزمەت گوزاری فراوا٤ئامادە دەبێت، وە لەمادەی 

 بەرهەمهێنانن گازی کۆرمۆر  بۆ تاقیکردنەوەو کارپێکردن.  

ی دیاری کردووە وە کو  ٢٠٠٨ی شوبانی ٦پرۆژەکە بەپت  خشتە سەرەیک هاوپێچ  جی  بەجی  دەکرێت کە بەرواری  -ج

ێڵسەرەتای  دەستپێکردنن گاز. لە بەر ئەوە   
پیویستە قەرەبووی هەرێم بکاتەوە لەو زیانانەی کە یل  کەوتووە بەهۆی  پت 

 دواکەوتتن پرۆژەکەوە. 

ێڵ دەڵێت هیچ کاتێگ دیاری کراو نییە بۆ تەواو بوونن وە ئەوەی لە خشتەی کات کە لە پاشکۆکەدا دیا  
ری  لە بەرانبەردا پت 

ین حاڵەت دەکات نە ن ب كکراوە تەنها بایس باشتی  ئەوەی ملزەمبی 
ن
 ەپت   گرێبەست بەو ماوەیەوە. وە بە ئاشکرا لە پەرەگراف

E دا بایس ئەوە دەکات کە دەکەوێتە سەر بەڵەێندەرە سانەوییەکانSubcontractors)   )  کە  بەپت   بارودۆجن هەڕیم

 کاردەکەن : 

ا" حکومەت ئەوە دەزانێت کە جێبەجێکردنن کار لە الیەن بەڵێنەدرەرکانەوە بەپت   بارودۆجن رامیاری   
ق ویاسانی ئێستای عت 

 دەبێت، جێبەجی  کردنن  خزمەت گوزارییەکان نارەحەت و کێشەی دەبێت و خەرجی خزمەت گوزارییەکان زیاد ەکات"

یوا و دادگا رای وایە کە تەنهاپێویستە گرێبەستەکە بخوێنینەوە لەوبارەوە لەپاشکۆی یس  دا  هیچ بەڵێنێگ تیا نییە  تەنها ه

رەکان تەواوبون. وەهیچ ئیلزامێگ تەعاقدی ناگەیەنێت. مادەی شەیسی پاشکۆکەش کە خشتەی ئومێدە کە ئەگەر کاروبا

 داناوە  و دەکرێت کەمیش بکرێتەوە پشتی بە رادەستکردن بەستووە بە درێژی لەپێش خشتەکەدا پێناسەی  ٢٠بۆ  ١٨
ی

مانگ

 نیانی لە هەموو بارودۆخێکدا دەبێت پابەند رادەستکردن و ئەگەرەکان باس دەکات و لەسەر گریمانە کاتەکان دانراوە، بەدڵ

 بن بەکات بەشیوەیەیک مەعقول و هیجر تر. 

م گرێبەستەکە  پابەندی نەکردووە بە کاتێگ دیاری کراوەوە و دادگا 
 
ا کارەکانن بکات بەڵ  

 دانا دەزانێت کە دەبێت بەخت 

بێت چونکە لە بنەرەتدا ئەو خشتەی کاتە داواکەی هەرێم رەد دەکاتەوە کە بەهۆی دواکەوتنەوە هەرێم زیانن بەر کەوت

 ملزەم نەبووە . 

 گاز  بۆ ویستگەکان؟ -٢
ن
 ئایا رۆژێگ دیاری کراو هەیە بۆ ناردت

 پێشو کە کاتێگ دیاری کراو نەبوبێت  بەپت   گرێبەستەکە بۆ تەواوکردنن کارگەی 
 

لە سەر بنەمای روونکردنەوەکانن خاڵ

LPG   بۆری گازەکە، کەواتە وە  
 

ە و کا تێگ دیاری کراو نییە بۆ ناردنن گازیش بۆ ویستگو هێڵ  
یم ئەم داوایە نەخت 

 
 ەکانڵ

 

 کەی ویستگەکان ئامادەن ئەبن غازیان تی  بگات؟. ٣

 گەر کاتێگ دیاریکراو نەبێت بۆ ناردنن گاز بە بۆرییەکەدا کەواتە کاتیش دیاری نەکراوە بۆ گەشتتن گاز بە ویستگەکان. 
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٤ . 
ن
ێڵئایا بەشداری پێکردت  

 لە گرێبەستەکەدا کارێگ یاساتی بووە؟ پێ 

 یاسانی و رێگاپێ     
 

ێڵ ، بەڵ  
 دراو بووە. سەبارەت بەم خاڵە دادگا پت   وایە  هیالل هاوبەیسی سەرەیک دانا بووە و پێکهێنانن پت 

 

 گرێبەستەکە بووە وئایا . ٥
ن
 تر پێشێلکردت

ن
 کۆمپانیاکات

ن
 گەیاندووە بە هەرێم ئایا بەشداری پێکردت

ن
 زیات

 بۆچوونن دادگا، بەشداری پێکردنن کۆمپانیاکان هیچ زیانێگ نەگەیاندوە بە هەرێم.   

 

 هەرێم توویسی زیان بووە لە. ٦
ی
 پاراستنن نهێنن گرێبەستەکەی کردووە؟ وەئایا حکومەت

ی
 داواکار پێشێڵ

ن
و  ئایا الیەت

  بووە.  کارە. 
 بۆچوونن دادگا، نەخت 

 

 دانا غازە بە  ئایا حکو . ٧
ن
 هەرێم هیچ جۆرە داهاتێگ لەو قازانجە دەست ئەکەوێت کە فرۆشتنن پشکەکات

ی
مەت

 تر؟
ن
  بووە.   کومپانیاکات

 بۆچوونن دادگا، نەخت 

 

ێڵ کردویەنی لەالیەن دادگاوە رەد   
  وەکو تێبیتن دەکرێت بەشێوەیەیک گشتت  هەرێم زۆربەی هەرەرەزۆری داواکانن کەدژی پت 

ێڵ قبووڵ کراوە. کراوەتەوە، وە  
 لە بەرانبەردا داوا سەرەکییەکانن پت 

 

ن لەسەر کێشەکان  روونبیی 
ن
 بۆچووت

ن خوێندنەوەی ووردی  کرد بۆ کۆی دادبینیەکەی دادگای ناوبژیوانن لەندەن، ئەم تێبینیانەمان بۆ  دوای ئەوی روونبیی 

 درووست بوو: 

. بە پت   ئەو بەڵگانەی پێشکەش کراوە بە دادگا، حکومەنی هەرێم لە گفتوگۆکانیدا لە گەڵ دانا گاز هیچ کۆنوسێگ  ١

 کۆبوونەوەکان یاخود دانیشتنەکان لە ئاستی وەزاری وە پاشان لەئاستی سەرۆك وەزیران بوونن نەبووە. ئەمە جت   تێبیتن و 

ات کە ئەمە کارێگ نائاساییە. بە پێجەوانەوە دانا گاز بەڵگەی پێشکەش  سەرسوڕمانن دادگا بووە وە دادگا وا بایس دەک

 کردووە. 

جێگەی پرسیارە لە کاتێکدا هەر کۆمپانیایەك یاخود رێکخراوێك، لە هەر ئاستێکدا کۆبوونەوە بکات کۆنوویس دەبێت چ 

 وا کە پێویستی بە تۆمارکردنن هەموو وتووێ
ی

ژو دانوستانێك هەیە بۆ ئەوەی جای حکومەت و سەبارەت بە پرسێگ گرنگ

اتیجیە بۆ هەرێم ێت.  ئەم پرسە پرسێگ ستی ێت لەدوا رۆژدا و وەكو بەڵگەش بەکار بهێتن ، چونکە بایس  سوودی یل  وەربگت 

ێت لێکەوتەی زۆری هەبوو. ئەمە ئەوە ەگرێبەستی درێژخایان تەوە. وە وەك دەبیتن
 
کە پەیوەستە بەسامانن رسوشتی وەڵ

 ەت و وزارەنی سامانە رسووشتیەکان بە شێوەیەیک سستەماتێك کاریان نەکردووە. دەردەخات کە حکوم

 

. هەروەك ئاشکرایە هەموو گرێبەستێك بریتیە لە رێکەوتتن نێوان دوو الیەن لەسەر شتێگ دیاری کراو دوای دانوستاندن ٢

ین بوار بدات بە    دەڕێژرێ کەو دیاری کردنن ئامانجەکان دەگەنە رێکەوتن. بڕگەکانن گرێبەستی باش بەشێوەیەك دا کەمتی

م کاتێك لێکدانوە
 
امات( الیەنن گرێبەستەکە زۆر روون وئاشکرا بێت. بەڵ ن ) ئیلتی .  بە مانایەیک تر، دەبێت بەرپرسیارێتی
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ن تێبیتن ئەوە دەکەین کە بەم شێوەیە نیە، بەڵکو زمانن دارشتنەوەی  گرێبەستی حکومەنی هەرێم و دانا گاز ئەبینی 

بەکار هاتووە (  (Shallبە شێوەیەکە کەپابەندییەکانن حکومەنی هەرێم زۆر ڕوون و ئیلزامیە،  ووشەی  ئەبێت  گرێبەستەکە

م لە بەرامبەردا زۆرێك لە پابەندییەکانن دانا گاز بەشێوەی 
 
ە، بەڵ ن  

یدا ووشەیەیک بەهت  ن  انگلت 
کە ئەو ووشەیە لە زمانن

پاشکۆکان، وەهیچ پابەندییەیک ) ئیلزایم( گرێبەستی ) تەعاقدی( نیە،  روونکردنەوەیە چ لە پێشەیک گرێبەستەکە یاخود لە 

 الوازی داڕشتنەکەیە، کەسێگ شارەزا  خوێندنەوەی بۆ بکات ئەو بۆچوونەی ال درووست دەبێت کە ئەم 
 

کە ئەمە خاڵ

کە هەرێم ئەو داوایانەی   انەیهۆکار  ئەمەش یەكێگ ترە لەو گرێبەستە یەك الیەنە نوورساوە بە سوودی دانا گاز ئەشکێتەوە. 

 هەیبوو دژی دانا ولە الیان دادگاوە ڕەت کراوەتوە،  بۆ ئەم خاڵە دەگەڕێتەوە. 

 

٣  
ی داواکار ) پت  ن  

 بەهت 
 

ە و یارەکانن دادگای لەسەر بنیات نرا ڕ ڵ( بوو وە زۆربەی بێ. خاڵێگ زۆر گرنگ و جەوهەری کە خاڵ

  ٩مادەی )
 

"زۆر بە ڕوونن وە بەشێوەیەك کە هیچ جێگەیەك بۆ گومان ناهێڵێتەوە  ( ی گرێبەستەکە بوو. کە وەکو دادگا دەڵ

 حەرصی 
ن
ێڵداوە بە (  (Exclusive Rightماف  

 حەرصی تەنها لە جۆری   پت 
ن
بۆهەردوو کێڵگەی کورمۆرو چەمچەماڵ". ماف

گرێبەستی ئیمتیازدا هەیە. بە پت   ئەم مادەیە، حکومەنی هەرێم هەموو مافێك دەدات بە الیەنن گرێبەستەکە لەماوەی  

 گرێبەستەکەدا هەموو وەبەرهێنان وپەرەپێدانێك لە کێڵگەکاندا بکات. 

 ستی خزمەتگوزاری کراوە، بەڕای دادگا ئەمە تەنها بۆ ئەوە بووە کە کێشەیان لە گەڵ حکومەنی بایس گرێبە لە گرێبەستەکەدا 

ناوەندا بۆ درووست نەبێت، چوونکە گرێبەستەکانن بەغدا هەمووی لە جۆری گرێبەستی خزمەتگوزاریە، وە لە هەمان  

ەیەك لە گەڵ حکومەنی ناوەندا گەرەنتی کاتیشدا دانا داوای لە هەرێم کردووە لە ئەگەری دروست بوونن  هەچ جۆرە کێش

 ئەوە بدات بە  دانا گاز هیچ جۆرە  زیانێگ نر  نەگات. 

ی ئامادەی تیابووە، تەنها  ەدا ئاماژەی پێبکەین کێڵگەی کۆرمۆر کێڵگەیەیک ئاماد بووە وە هەشت بت   
ئەوەی گرنگە لت 

رە پێدانن تیادابکرێت و لەبەرانبەردا  کۆمپانیای پێویستی بە گرێبەستی خزمەتگوزاری بووە بۆ ئەوەی بەرهەمهێنان و پە

یان کردووە   
انەوەی دانا دا هاتووە کە یەکەم سەردانن هەولت  ڕ  

 خزمەتگوزارییەکە وەردەگرێت.  وەکو لە گت 
ن
ن ماف  

ۆ  بوەبەرهی 

راوە  هێنانن تیا کگفتوو گۆ  شاندێك لە هەردوو کۆمپانیای داناو هیالل هاتوون ئەوکێڵگانەی ئامانجیان بووە کە پێشتی وەبەر 

م لەوەی ب
 
ن پەرە پێدانن تیا بکەن بەمانایەیک تر ئەگەر زۆرە بە گرێبەستی خزمەت گوزاری رازی بوونایا بەڵ  

ۆی و ئەمان بی 

رە هاتبوون زۆر زیاتر یان دەست کەوت، یاخود ئەوە دەگەیەنن  کاتێك زانیویانە هەرێم زۆر پێویستی بە گەیاندنن گازی کۆرمۆ 

لەهەمان کاتدا  ئەمانیش کارگەیەیک ئامادەیان هەبووە کەبۆ ئەومەبەستە بەکاردەهات زیاتر پێگەی خۆیان بۆ ویستگەکان  

 حرصی بپچڕن. 
ن
ن کردووە توانیویانە ماف  

 لە دانوستاندا بەهت 

 حەرصی دەکات و  پێشتی ئاماژەمان پێکرد، ئەم جۆرە لەماف  تایبەتە بە٩لەگەڵ ئەوەشدا لە مادەی )
ن
  ( دا کەبایس ماف

یان هەیە، گگرێبەستی امتیاز، بەشێوەیەیک   ن  
تانە پەیڕەو دەکریت کە سیستەیم باجی بەهت 

 
شتی گرێبەستی امتیاز لەو وڵ

ن حکومەنی هەرێیم کوردستان سیستەیم باجی الوازە، وە لە سێکتەری نەوت وگازدا کۆمپانیاکانن  م هەروەکو دەزانی 
 
بەڵ

کردنن ئە  باج. کەواتە جێگت 
 م خاڵە جت   پرسیارە! بەخشیوە لە پێدانن

 حرصی  ئەو پرسیارەمان ال  دروست دەبێت  کە ئایا هەرێم لەو مادەیە 
ن
کاتێك کە لێکدانەوەی هەریم دەخوێنینەوە بۆ ماف

ێڵ لە چەمچەماڵ گەر لت   تێبگەشتایە بەئاراستەیەیک تر دەرۆشت ێنی  گ  
شتووە یان نا؟ وە لەسەرەتای کێشەکەوە لە گەڵ پت 

   و ئەگەری چارەسەری
ن
ێڵ تەنها ماف  

کێشەکە زیاتر بوو . هەرێم لێکدانەوەیەیک سەیر دەکات دەڵێت لەچەمچەماڵ پت 
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ی هەیە بۆ هەرێم، وە ئەوپارەیەی خەرجی کرووە دەتوانێت لە کۆرمۆر وەری گرێتەوە!  ئەم   دوو بت 
هەڵسەنگاندن و لێدانن

مە لە الیەن دادگاوە بە هەموو شێوەیەك  رەد کرایەوە. چونکە 
 
(  زۆر روون و ئاشکرایە، وەکو وتمان هیچ ٩مادەی) وەڵ

تەوە، هیچ مادەیەیک تر لە گرێبەستەکەدا  ئەوەندە راشکاوانە و بەپوختی مانا ە هێشتووەبوارێگ بۆ لێکدانەوە ی جیاواز ن

یارییەی هەرێم کە   
بەرپرس بووە کەی ناگەیەنێت. ئەمە ئەو پرسیارەمان ال دروست دەکات ئایا ئەو الیەنە یاسایت  و ژمت 

 شارەزانی و لێهاتووی لەم جۆرە گرێبەست
نەدا چەند بووە ؟ لەهەمانکاتدا تێگەێشتتن الە دارشتنەوەی گرێبەستەکەدا ئاستی

 هەرێم بۆ ئەو گرێبەستەی کە مەفروزە خۆی لەگەڵ دانا دایڕشتبێت دەخاتە ژێر پرسیارەوە. 

 

 النن ورد و درێژخایەن و لێکدانەوە و هەڵسەنگاندن. . پەلە کردن لە گرێبەستەکە دا ئاماژەیە بۆ  نەبوونن پ٤

ی ئەوە ناکەین وەزیری سامانە 
ن چاوەرن  ن کانی گرێبەستەکە وەزارەت لە سەرەتاکانن دروست بونیدا بووە، هەرگت  دەزانی 

رسوشتییەکان بەتەنها هەموو چەمکەکان پربکاتەوەو شارەزای هەموو بوارەکان بێت، چاوەڕێمان وایە لە کەسێك کە 

ماوەیەیک زۆر لە سەکتەری نەوت و گازدا ئیشی کردبێت کەشارەزانی زۆر بایسی لەهێڵە سەرەکییەکانن بوارە پەیوەندی 

 پسپۆڕو زۆر شارەزا لە وەزارەتەکەی کۆبکاتەوە وە بەنی  
دارەکان بە پرۆسەکان هەیە، ئەمە دەبێت وای لێبکات کە کەسانن

ۆ هەموو هەنگاوەکان بکات پێش هەرهەنگاوێگ کردەنی کە بەرەو گرێبەستی راوێژ هیچ کارێك نەکات وە هەڵسەنگاندنن ورد ب

 لێکەوتە دارانی و یاساییەکان دەبێت حسانی وردی 
بەرێت، چونکە گرێبەستی بواری نەوت گرێبەستی درێژخایەنە، بەتایبەنی

ن دەبێت چ ئامادە باشییەك کرابێت پێش ئەم گرێبە سی  ن بتر  دەزانی 
ی

انن  ستە وە  لێتێگەشتتن ئامادەکار بۆ بکرێت. بۆیە بەگرنگ

ی ئامادەی تیابووە.  بۆجر ناوچەی   گرێبەستەکە بۆ کێڵگەکان چەند بووبێت بەتایبەت کۆرمۆر؟ چونکە هەشت بت 

  ئێمە مەبەستمان بووە تەنها پشکنیتن 
 

کێڵگەی چەمچەماڵ خراوەتە ناو گرێبەستەکەوە بەتایبەت کاتێك هەرێم دەڵ

ی هەڵسەنگ میك و دوو بت  ن ملیۆن دۆالر بووە، وە گەر ئەوە  ٤٤اندن یل  بدرێت و بڕی ئەوپارەش کە بۆی تەرخانکراوە  ست 

 گرێبەستەکەدا ئاماژەی نر  نەکراوە و لە مادەی 
  ٩مەبەست بووە بۆ لە دارشتتن مادەکانن

ن
دا هەروەك کۆرمۆر گرەنتی ماف

 حرصی بە کۆمپانیا دراوە؟ 

 

 کۆتاییدا زیانن مادی و مەعنەوی بە حکومەنی هەرێم و هاوالتیان  گەیاندووە. . خەمساردی )ئیهمایل(لەئیشکردندا کە لە  ٥

ەدا  ئاماژە بە دوو خاڵ دەکەین : یەکەمیان  ئامادەکردنن شوێتن کارگەکەی کۆرمۆر  و کەمتر کێڵگەکە لەگەڵ راکێشانن   
لت 

 (.  (Subcontractorبۆری گاز کە ئەم کارانە دراوە بە بەڵێندەری سانەوی 
ی

ێڵ هەست دەکات  ٢٠٠٧ی ٩لەمانگ  
دا پت 

) نۆکان، کار  کارە کانن بنیادنانن کەمپەکە زۆر بەسستی دەروات لە الیەن بەڵێندەرە الوەکییەکەوە کە بریتییە لەکۆمپانیاکانن

ێڵ دەڵێت پێدانن کا (NKZ). پێك هێنابوو   بە ناوی Joint Ventureو زۆزك( کە پێکەوە کۆمپانییەیک هاوبەشیان   
ر بەم پت 

ن کە گەر دەتانەوی لە پارێزگای ەکۆمپانیایانە کارێگ تەواو سیایس بوو  چونکە  حکومەنی ه رێم بە روون و ئاشکرا پت   وتی 

کێشە هەبووە لە ئەدای کاری ئەم کۆمپانیانەدا،   (NKZ).سلێمانن کار بکەن ئەوا دەبێت  ئەنجامدانن ئەوکارانە بدەن بە 

ێڵدا هاتووە،وەکو لە نامەکانن بەڕیوەبەری پ  
بەڕێوەبەر و هەماهەنگکار لە پێگەی کارکردن نەبووە، پالنن کارکردن، هێڵکاری  ت 

Chart)  ) کارکردن لەپێگە، هێڵکاری  پرۆژەکە  بوونن نەبووە. چەند جار کۆمپانیاNKZ  ئاگادار کراونەتەوە لێت  سودی

 کردنیان هەبووە لە گەڵیاندا 
ی

. تەنانەت کواڵێتی کارەکانیان زۆر خراپ بووە ،بایس نەبووە. کێشەی  پەیوەندی و هەماهەنگ

دروستکردنن یەکەکانن کەمپەکەدەکات کە دەرگای زۆر تەنك و بناغەی الواز درووست کراوە کە بەرگەی رەشەبایەك 
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ناگرێت.لەگەڵ ئامانجی پرۆژەکەدا یەك ناگرێتەوە کە بۆ ماوەیەیک درێژ  خایان بەکار دێت. ئەمە سەبارەت بە کاری 

.  شار   ستانن

 بۆرنی گازیش هیچ ئەزموونێگ کارکردنن لەو جۆرەیان نەبووە،  لەحیمجر  خۆماڵییان بە کارهێناوە 
ە   و سەبارەت بە راکێشانن

ێڵ کرێکاری لەحییم لەدەرەوە بۆ   
کارەکانیان زۆر خراپ بووە، چەند جار ئاگادارکراونەتەوە ، لەکۆتایدا بەناچاری  پت 

نن کێشەکانیان چەندین جار لەگەڵیان دانیشتوون سودی نەبووە، داوای یارمەتیان دابینکردوون. بۆ چارەسەرکرد

م  د. ئاشتی NKZ لەوەزارەت کردووە  بۆ ئەوەی  هەنگاو بنێت بۆ فشارخستەنە سەر 
 
تا ئەو کێشانە چارەسەر بکەن. بەڵ

و خەمساردی  NKZ ارەزاییەی کردووەتەوە هیچ تەداخولێك بکات وتوویەنی ئەوە بەرپرسیارێتی خۆتانە. ئەم ناشرەدی  

ن هەر  كوەزارەت لەوەی فشاریان بخاتەسەر تاوەکو  کارەکانیان بە بایسی ئەنجام بدەن جت   پرسیارە بەتایبەت کاتێ دەزانی 

ن ئەوکات کۆمپانیا ناوخۆییەکان شارەزاییان لە بو NKZ. لەسەرەتاوە داواکاری وەزارت بووە  بۆ بەشداری پێکردنن  اری دەزانی 

  ،ووە، راکێشانن بۆرییەکەش بەهەمان شێوەنەوت نەب
 
ن ، بەڵ م بۆیە لەسەرەتاوە دەیانتوانن وە دەبوایە شارەزای بیانن بهێین

هتد  نەتوانن بە بایسی ئەنجام بدەن !   ئەمە گومانن ئەوە …ئەوەی زیاتر جت   پرسیارە کە کارە شارستانن و کارەبای و

سینەوە نەبووە، گەر گەندەڵییەیک   درووست دەکات بە مەبەست کاریان نەکردووە یا خود  زۆر هەبووە لە کارەکانیان و لێتر

بوایە لەو بروایەداین بە شێوەیەیک تر کار بکرایە، ئەو دواکەوتنەش روی نەدایە،  چونکە   KNZوەزارەت فشاری لە سەر  

 اتێکدا دەبوایە وەزارەت لەبەهۆی دواکەوتتن کاری ئەمانەوە کارگەکە و گەیاندنن گاز بە ویستگەکانیش دواکەوتووە. لە ک

م ئەمە
 
ێڵ زیاتر لە خەیم تەواو بونن پرۆژەکەدا بوایە، بەڵ  

بەدیناکرێت و یەکیش ناگرێتەوە لە گەڵ ئامانجی   پت 

یت بە ویستگەکانن    HoAگرێبەستەکەدا.  شایەنن باسە پاڵنەری پشت ئەم رێکەوتنە  اترین کات گاز بگەیتن  
ئەوەیە کە بەخت 

م حکومەنی هەرێم و وەزارەنی سامانە رسوشتییەکان خەم سارد بووە لە فشارخستنە سەر کۆمپانیاکانن 
 
  KNZ.کارەبا، بەڵ

ێڵ و وەزا  كدووەم خاڵ هەر سەبارەت بەوەی وەزارەت خەمسارد بووە ئەوەیە، کاتێ  
رەت ، بەپت    کیێشە دەکەوێتە نێوان پت 

ن دەکات بۆ چارەسەرکردن، ێڵ داوای دانیشیی  
یم وەزارەتیان  گرێبەستەکە پت 

 
ی دەکات کەوەڵ پاشان داوای ناوەند گت 

ن  ن گەر لەو قۆناغانەی سەرەتادا حکومەت ئامادەی دانیشیی دەستناکەوێ پەنا بۆناوبژیوانن دادگا دەبەن ،بەڕای روونبیی 

 وکات دەتوانرا کێشەکان بەئاراستەیەیک تر وە زۆر باشتی چارەسەر بکرایەو ئەوەندەبوایە و هەموو شتی رەفز نەکردایە ئە

تیانن هەرێم نەکەوتایە. 
 
 لەسەر هاوڵ

 

 تێچووی دادگای لەندن  و  دەستەی پارێزەران لەسەر حکومەنی هەرێم هەتا ئێستا نەزانراوە چەند بووە؟  . ٦

 خایاندووە ماوەی 
 

رێم ئاشکرای نەکردووە کەتێچوی دادگا چەندبووە ، هەروەها تیجوی هەدادگاییەکە نزیکەی چواار ساڵ

 تییم پارێزەران چەند کەوتووە لەسەر هەرێم ، چونکە لەکۆتایدا ئەمەش دەچێتە پاڵ ئەو زیانەی هەرێم لت   کەوتووە. 

،  ئەویش لەسەر بنەم ای بەڵگەکان کاتێك لەگەڵ پارێزەر بۆ کێشەیەیک دیاری کراو دادەنیشیت و کەیسەکەنی دەدەیتی 

دەزانێت کە ئەگەری بردنەوە یان دۆرانن کەیسەکە تەتەڵەکردنن  هەڵسەنگاندن بۆ کەیسەکە دەکات،  بەدڵنیانی دوای

 بەمەزەندەکراوی چەندە. ئایا چ ڕێنمای و ئامۆژگارییەك دراوە بەهەرێم لە الیەن پارێزەرە کانییەوە؟ چونکە کاتێك کەیش

ێت ،  بەرگرییەیک نییە لەخۆی بکابەرگری هەرێم دەخوێنینەوە  زۆرێ  لەالیەن دادگاوە بەهەند وەرناگت 
ت  ك لەبەرگرییەکانن

 حساب بۆ کراوبێت، 
 

 کە خاڵ
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خاڵێگ تر کە بووە بە بارقوریس بەسەر هەرێمەوە ئەوەیە کاتێك کە کەیسەکە دەچێتە دادگا ئیتی هەرێم دەوەستێت لە 

ێڵ یان پێدانن هە  
 شایستەی دارانی بە پت 

ن ر برە پارەیەك. ئەمە وا دەکات کە قەرزەکانن کەڵە کە ببێت . و ە کو دپێدانن ەزانی 

ێڵ  واتە ئەو سودە مانگانە ئەژمار دەکرێت و زیاد دەکات بۆ ٢دادگا سودی کەڵەکە بووی   
% خستە سەر شایستەکانن پت 

چەندی تر یه ئەومانگەبێت   کۆ هەر   ١٠٢$ وە مانگەکەی تر ١٠٢دۆالر  قەرزبێت کۆتانی مانگ دەبێتە  ١٠٠نمونە گەر  

 %  وە بەوشێوەیە تا پارەکە بەتەواوی دەدرێتەوە. ٢کەرەنی  

 

ێڵ. رێکەوتتن حکومەنی هەرێم لە گەڵ ٧  
 لە دەرەوەی دادگا.  پت 

ێڵرێم قەرەبوو دەرئەنجایم دادگای لەندن بەوە کۆتای هات کە حکومەنی هە  
دوو  ٢٣٩و  دوو ملیار  ٢بکات بە بڕی  ) پت 

د و یس و نۆ ملیۆن دۆالر(. هەردووال رێکەوتن لەسەر چۆنێتی دانەوەی ئەو پارەیە بەم شێوەیەی خوارەوە کە لە سه

ێڵڕاگەیاندنن  حکومەنی هەریم و   
 دا هاتووە: : پت 

ڵ( دە د ملیۆن دۆالر بهش سهشه ٦٠٠رێیم كوردستان  بڕى نی ههكوومهح  ڕ  
 دات)پت 

ڵ( بە مەبەستی  وە د ملیۆن دۆالرى تر بهچوار سه ٤٠٠رێیم كوردستان بڕى نی ههحكوومه ڕ  
بوارى   رهێنان لهبه)پت 

 مهێنانرههستی فراوان كردنن بهبهمه پێدانن زیاتر بهشهگه

د و یس و نۆ ملیۆن دوو سه ٢٣٩ملیار و ك یه ١بڕى  ) كاتهدە كه  كهبڕیارى ناوبژیوانییه له وەمێنێتهى دەیهپارە و بڕەئه 

ن دەرێم نامێنێت، بهنی ههستۆى حكوومهئه رز لهكو قهدۆالر( ئیتی وە  
كو تێچووى كرێت وەو تۆمار دە وەكرێتهڵكو پۆڵی 

دراوى دەڵپههه به وەن كۆنسۆرتیۆمهالیه رجكراو لهخه  
 ستهاتوو لهدەاهانی بهد له یهوەرگرتنهو شایانن وە وەمێنێتهست 

 كانن ڕێككهناوچه هرهێنان لبهوە
 

 كو تێچوو. وە٢٠٠٧وتتن ساڵ

ن بەشەکانن  م بەرای ئێمە لە روونبی 
 
ێڵ لەدادگای ناوبژیوانن لەندەەن، بەڵ  

 ئەم یس  خالەی سەرەوە پەیوەستە بەداواکەی پت 

ێڵ دژی هەرێم  لە   
 تری رێکەوتنەکە پەیوەستە بەداوایەیک تری  پت 

ی
پێشکەیسی دادگای واشنتۆن کرد لە   ١/٥/٢٠١٧ مانگ

ملیار دۆالری دەکرد بە بیانوی ئەوەی کارەکانن وەستاوە لەهەرێیم کوردستاندا و زیانن  ٢٦.٥ئەمریکا کە داوای بڕی 

ێڵ رازی بکات بەوەی داواکەی بکشێنێتەوە  هەر چۆن لە رێکەوت  
ووە نەکەدا ئاماژەی پێکردلێکەوتووە. بۆئەوەئ هەریم پت 

اوەڵپهموو داوا هههه " كۆتای هێنان بهودەڵێت   
 ى لهو زیانانهى ئهوەبووكردنهرەش داواى قهوانهكانن نێوانیان، لهست 

 رێیم كوردستان" نی ههر حكوومهرامبهبه له كراوە  وەن كۆنسۆرتیۆمهالیه

ێڵلەبەرامبەر وازهێنانن   
 ومەنی هەرێم ڕازی بووە بەوەی کە: دا لە داواکانن تری لە دادگا، حکپت 

یک ترى یهر پرۆسهناوبژیوانن و هه كانیان لهموو داوا یاساییههه نازولیان كرد لهردار بوون و تهستبهدە وەكان پێكهنه. الیه١

 وەدادگاكانه ندیدار بهیوەپه
 

 بۆ ز سا ١٧واتا  ،٢٠٤٩. بەمەش ماوەی گرێبەستەکە درێژە کرایەوە بۆ ساڵ
 

 یادکرا. ڵ

ل بە زیادکردنن هەردوو بلۆیک نزیگ  ٢  
زیاد كراون  شم دوو بلۆكه.  ئه٢٠و  ١٩. فراوان کردنن ناوەچەی گرێبەستەکەی  پت 

 كانن ڕێككهر ناوچهسهبۆ 
 

  و  م بلۆكانهر ئهسهتانی لهرەرهێنانن سهبهندنی كۆنسۆرتیۆم بۆ وەڵ پابهگه، له٢٠٠٧وتتن ساڵ

 . وەوت و گازى بازرگانن دۆزرانهى نهرچاوەر سهگهكان ئهپێدانن بلۆكهشهگه

م رههداهاتوو به له كهى  گازە  زیادە و بڕەى ئه ٪٥٠ى ى ڕێژەوەكڕینه  ستێت بهڵدەرێیم كوردستان ههنی ههحكوومه -٣

ێت بهدە ێت بۆ مهكار دەبه ون و كهرى ڕێكدەسهكان لهنهى الیهرجانهو مهپت   ئههێتن ستی دابینكردنن گاز بۆ بههێتن

ى گازى زیادە  له وەمێنێتهدە ى تریش كه٪٥٠ ىو ڕێژەرێیم كوردستان، ئههه با لهمهێنانن كارەرههكانن بهوێستگه
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او كهرههبه ڵ( هالیه ق لهقمهمه ٢٥٠ كاتهدە مهێتن ڕ  
ت رنی تایبهكڕیارانن كه  ڕێگاى فرۆشتتن به كرێت چ لهبازاڕ دە به وەن )پت 

اق، یان له له  
ێت بۆ ههنی ههحكوومه كرێت به، یاخود دەوەكردنهناردەڕێگاى هه ناو عت  مان رێیم كوردستان بفرۆرسی

اقدا. چوارچێوە با لهمهێنانن كارەرههاوانكردنن بهستی فر بهمه  
 ى عت 

ێڵ دەکڕێت. لە گرێبەستە باشەکاندا نرجن داش   
کاو لەم خاڵەدا دیارینەکراوە کە هەرێم بە چ نرخێك ئەو گازە زیادەیە لە پت 

یسی کردن لەبەرهەیم دەستنیشان دەکرێت بۆ فرۆشتتن بەرهەم بۆ بازڕی ناوخۆ . بۆ نمونە لە نمونەی گرێبەستی هاوبە

ئەندەنوسیدا کۆمپانیا لەسەریەنی ئەوبڕەی دابیتن دەکات بۆ بازاڕی ناوخۆ بە نرجن داشکاو بفرۆشیت وە جارێگ تر 

اوەکەش لە کۆمپانیا وەردەگرێت. دیاری نەکردنن دەکرێت لێکدانەوەی بۆ بکرێت کە  حکومەت باج لە پارەی فرۆرسی

بکەوێت بەتایبەنی ماوەی   كاشتی دەبوو  وە دەبێت بۆ هەرێم کەبەنرجن داشکاو رێمەبەست لت   نرجن بازارە، لەکاتێکدا ب

 گرێبەستەکە بۆ ماوەیەیک زۆر درێژکراوەتەوە. 

ڵ( له شهرخانكردنن به"ته -٤ ڕ  
 ڕێككه هلكانن دیاریكراو ناوچه ڕۆژدا لهپاشه ستهاتوو لهدە داهانی به قازانجی )پت 

 
وتتن ساڵ

وت كانن نهتییهوڵهنجی گشتت  كۆمپانیا نێودەبۆ ئاستی قازا دیاری كراوە بێت كهماى كارپێكراو دەمان بنههر هسه له ٢٠٠٧

وتتن ى ڕێككهم خاڵهرێیم كوردستان، لههه مهێنان( لهرههبه شیكردن لهكانن هاوبهستهى )گرێبهچوارچێوە له

كانن گازى رچاوەپێدانن سهشهبوارى گه له كراوە  رمایهرهێنان و سهبهت  زیاترى وەترسبوونن مهچاوى ههڕە كهوەكالكردنهیه

  ى كهرهێنانهبهو وەى تێچووى ئهوەستهێنانهدەدواى به وت و لهپێدانن نهشهڵ گهگهراورد لهبه رسوشتی به

مه  
بۆ  كهوتنهكانن ڕێككهناوچه له ٪٧٨ى ڕێژە كو قازانج بهوەستهاتوو دە وا داهانی بهن، ئهدەنجایم دەئه كهكۆنسیۆتت 

ڵ( دەوەرژەبۆ به ٪٢٢ى بێت و ڕێژەرێیم كوردستان دەنی ههندنی حكوومهوەرژەبه ڕ  
 بێت". ندنی )پت 

 ڕێككهكانن و داڕشتنه رجمه ندێك لهى ههوەمواركردن و ڕوونكردنههه ستان بهكان ههنهوەهەروەها "الیه 
 

 ٢٠٠٧ وتتن ساڵ

ماوەتەوە؟ چونکە روون نیە لە  HoAبۆ هاوبەیسی کردن لەبەرهەم یاخود هەر بە  ". ئایا جۆری گرێبەستەکە گۆڕدراوە

الیەك دەڵێت بە پت   گریبەستی بەرهەیم هاوبەش قازانجی گشتی کۆمپانیا دیاری دەکریت. لە الیەیک تریش دەلێت، 

 هەستاون بە هەموارکردن و ڕونکردنەوەی هەندێك لە مەرج و داڕشتنەکانن رێککەوتنەکە. 

د و یس و نۆ ملیۆن دۆالری دوو سه٢٣٩دوو ملیار و  ٢ەرێم تەنها  لە کۆتایدا دەگەینە ئەو دەرئەنجامە کە  حکومەنی ه

ساڵ ماوەی گرێبەستەیک درێژ کردۆتەوە، وە ناوچەی گرێبەستەیک فراوان کردووە، وە بڕی داهانی  ١٧نەدۆڕاندوە، بەڵکو 

 قازانجی 
 

ێڵ  
ەی هەرێم لە  ٪ بۆ هەموو ناوچەی گرێبەستەکە کە ئەم ئاستە زیاترە لەو ٢٢ دیاری کردووە بە لە پت 

تیانن هەریم زۆر ڕادەوەستێت
 
 .گرێبەستەکانن تردا دیاری کردووە بۆ کۆمپانیاکان.   ئەمانە هەمووی پارەیەو لە سەر هاوڵ

هاتبوو ماوەتەوە ؟  ئایا هەرێم  دەبێت بە  HoAو کۆندێسێت هەر بەومەرجانەی لە گرێبەستە کەی  LPGئایا کرێنەوەی 

ن ە؟ یاخود لە هەموارە کەدا گۆڕانن بەسەردا هاتووە؟ ئەمانە هەمووی پرسیارن وە پێویستیاونرخەی دیاری کراوە  بیکرێتەو 

مە لەالیەن وەزارەنی سامانە رسوشتییەکانەوە
 
 بەوەڵ
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 حکومەت و داواکاری گشنی 
ی
هەڵوێسنی پەرلەمان و سەرۆکایەت

 سەبارەت بەدەرهاویشتەی گرێبەستەکە

ت و سامانن گشتییەوە دەبوایە وە دەبێت کاردانەوەی جدی لێبکەوێتەوە لە کێشەیەیک گەورەی وا کە پەیوەستە بە داها

سەرۆکایەنی حکومەت وەکو ئەوالیەنەی بەرپرسیارە لە کاری وەزارەتەکان و  هەردوو ئاستی حکومەت و پەرلەمان. 

سینەوە  سینەوە لێیان  وە پەرلەمانیش وەکو ئەوالیەنەی بەرپرسیارە لەچاودێری حکومەت و  لێتر  لێتر
 

، لەکۆتایدا رۆڵ  لت  

.  كداواکاری گشتی لەم کێشەدا و پارێزگاری لە موڵ  گشتی
 

 و ماڵ

ن ئەو هەنگاوانە چیبوون کە سەرۆکایەنی حکومەت گریتنیە بەر بەرانبەر ئەو کەس و الیەنانەی کە   سەرەتا دەبێت بزانی 

ە سەرشان؟ وەزارەنی سامانە لەم کەیسەدا دەکەوێتان ێتبەرپرسیار  کەمتەرخەم بوون و بەشێوەیەك لە شێوەکان

 سەبارەت بە ئەم کەیسە؟     رسووشتییەکان ئەوالیەنەیە کە بەرپرسیارە لە کەیسەکە، جر کرا و چۆن مامەڵەی لەگەڵدا کرا 

ا درا لەسەری؟ ناکرێت لە کەیسێگ وادا   چ هەنگاوێك نرا بۆ دەرس وەگرتن لت   و ئەگەری دووبارە نەبوونەوەی؟ یک  رسن

 ەمتەرخەم نەبووبێت! کەس موقەست  و ک

ی ئەم  
سەبارەت بە پەرلەمان وەکو ئەوالیەنەی نوێنەرایەنی خەڵیک هەرێم دەکات بەهەموو پێکهاتەکانییەوە، لەکون 

نی جێبەجی   
 
سینەوە و بانگهێشت کردنن دەستەڵ  پەرلەمان چاودێری و بەدوادا چونە بۆ کێشەکان و لێتر

 
کەیسەدایە ؟ رۆڵ

سینەوەیە کردنە. لەوماوەیەدا و ئێستایسی  وەزیران و وەزیری سامانە رسوشتییەکان کرا؟  كلە سەرۆ  كلەگەڵ بێت چ لێتر

ا نەدرا لەسەر بەهەدەردانن سامانن گشتی و سامانن  بەپت   یاسا کەس لەسەروو یاساوە نییە، گە ر ئەمە وایە بۆ کەس رسن

 رسووشتی ئەم هەرێمە؟ 

 گشتی بکات. بەپت   یاسای داواکاری گشتی  كداوکاری گشتی ئەوالیەنەیە دەبێت پارێزگاری لە موڵ
 

  ٥٩مارە ژ و ماڵ
 

ی ساڵ

لەئامانجەکانن ئەم یاسایەدا دەڵێت "پاراستتن سەروەت و سامانن گشتی "لە روانگەی  كو لەیەکێ كلە مادەی یە  ١٩٧٩

 گش كئەم یاسایەوە هەر پێشێلکارییەیک یاسانی یاخود هەرکردەوەیە
 

تی داواکاری گشتی ببێتە هۆی زیان گەیاندن بە ماڵ

 ئەوەی هەیە بەدواداچوونن بۆ بکات وە ئەگەر دەربکەوێت کە تاوانێ
ن
ە هەیە لە ئارادا لە دەرەنجایم ئەو پێشێلکاریی كماف

 ئەوەی هەیە وەکو یەکێ
ن
 گشتی گەیەنراوە بەهەر یاسایەیک تایبەت، ئەوا داواکاری گشتی ماف

 
نن لە مافەکا كواتە زیان بەماڵ

انی لە دژی ئەو کەس والیەنەی  بووەتە هۆی بەهەدەردان و زیان  خۆی بەکار بهێنێ ی رسن
 
ندنن سکاڵ

 
ت کە بریتییە لە جوڵ

نی داواکاری گشتییەوە، بەشێ
 
. لە ڕوانگەی ئەم یاسایەو لەروانگەی  دەستەڵ  گشتی

 
لە سەرۆکایەت  كگەیاندن بە ماڵ

، واتە گەر شتێ داواکاری گشتی و فەرمانگەکانن سەر بە داواکاری گشتی دروستکراوە  گشتی
ن
   كبەناوی دەستەی ماف

ن
ماف

نەی لێکۆڵینەوە  ی  لت 
نەیە  بەدواداچوونن بۆ دەکات و داوای ڕوونکردنەوە دەکەن، داوای پێکهێنانن ی گشتی تیابێت ئەم لت 

. وە لەفەرمانگەکانن  داواکاری   ن انی دەجوڵێین ی رسن
 
دەکەن وە ئەگەر بەڵگەی تەواو لەبەردەست بێت  راستەوخۆ سکاڵ

نەیە ی ن بۆ ئەم بابەتانە.  كگشتیدا لت   بجوڵێین
 
 گشتی بەهەمان شێوە دتوانێت سکاڵ

ن
نەی ماف ی  هەیە بەناوی لت 

هەر لەم روانگەیەوە و وە کو ئەریک خۆیان )کە جت   دەستخۆشییە( داواکاری گشتی نورساوی کردووە بۆ بەدواداچونن ئەم 

هەبێت بۆ مایل گشتی  كهەبێت یان بەهەدەردانێ كرییەیان پێشێلکا كکێشەیە، تاوکو بزانێت ئەگەر کەمتەرخەمییە
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مێگ داواکاری گشتی 
 
م بەداخەوە هیچ وەڵ

 
ی لەسەر بجوڵێنێت. بەڵ

 
لێکۆڵینەوەی یل  بکات ولەئەنجامدا سکاڵ

 نەدراوەتەوە. . 

 تایبەتە بە زەرەرگەیاندن بە موڵ ٣٤١ و   ٣٤٠مادەکانن 
ی
اف  

ادانن عت   گشتی چ بە ئەنقەست كیاسای رسن
 

  یاخود بەهۆی  و ماڵ

ای مەدەنیشی هەیە،  بە پت   یاسای ژمارە  ای جەزانی رسن  ١٤کەمتەرخەیم ،  بەپت   ئەم مادانە  تاوانە. جگە لە رسن
 

ی ساڵ

(   ك)لە سەرۆ ك دەوڵەت، هەرفەرمانبەرێی بەرزەفتکردنن فەرمانبەری ١٩٩١ وەزیرانەوە تا هەر فرمانبەرێگ ئاسانی

ێت و نوێنەری داواکاری گشتی تیادا وەکو  کەمتەرخەمبێت  لە ئەدای کارەکانیدا  نەی لێکۆڵینەوەی لەسەر دەگت  ی لت 

ا دەبێتەوە لە ئاگادارکردنەوە وە تا کو ٨چاودێرئامادە دەبێت، بەپت   مادەی   …فەسڵ و عەزلی ئەم یاسایە  روو بەڕوی رسن

ا دەدرێت.   بەپت    هەڵەکەی رسن

دووە. ئەو دەرەنجامانەی یل  کەوتووەتەوە کە لەم ڕاپۆرتەدا باسمان کر  ئەو گرێبەستەی کە لەنێوان هەرێم و داناگازدا کراوە  

 تەواو 
ن
 تۆکمە وحسانی وورد بۆ کراو تادەگات بە پێدانن ماف

و  Exclusive right سەرەتا لە پەلە کردن و نەبوونن پالنن

ێڵ و رێگەنەدان بە پەرەپێدانن کێڵگەکان و بەدوادا نەچونن کاری  
ی(، بەڵێندەرە الوەکییەکان)سانەو  رێگری کردن لە کاری پت 

 رازی بوون بەکڕیتن بەرهەمەکان بەنرجن بازاڕ نەك نرجن داشکاو وە لەئەستۆ گرتتن ساغکردنەوەی بەرهەمەکان. 

 گشتی کەوتووە  بەهۆی گرێبەستەکە وئەو 
 

نەی بوونە هۆی ئەو زیانانەی لە ماڵ
 
بەشێوەیەیک گشتی هەموو ئەو خاڵ

ێڵ قەرەبوو کراوەتەوە، کە دەتوانرا وەکوباسمان کردووە رێگریانەی کە لە الیەن وە  
ە بزارەتەوە کراوە  و لە ئەنجامدا پت 

 شێوەیەیک تر ئاراستە بکرایە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەم گرێبەستە تائێستاش نەخراوەتە بەردەم پەرلەمان بۆ ئاگادار بوون لت   

. ئەگەر چەند گری ن سەبارەت بەم گرێبەستە، یەکێکیان ئەوە  كمانەیەئەمە جگە لە چاودێری دارانی و داواکاری گشتی  
دابنی 

دەبێت  کە ئەو الیەنەی ئەم گرێبەستەی کردووە شارەزانی تەواوی نەبووە لەم جۆرە لە گرێبەست و تێگەشتتن نەبووە بۆ 

. ئەمە ئەگەرێگ الوازە چونکە هەرێم چەندین گرێبەستی تری نەونی ئیمزاکردووە، بەالنن کەم زۆر لە م  وردەکارییەکانن

بووە و هەمووشیان لە جۆرێگ جیاوازتربووە، کە بەشداری کردنە لەبەرهەم  کە ووتەکانن   كکاتێ.    PSCگرێبەستە باشتی

ن ئەوەمان الدروست دەبێت کە هەرێم پشتی بە کەسانێ بەستبێت بۆ دارشتتن گرێبەستەکە و  ك وەزارەت هەڵدەسەنگێنی 

تر دەکوەزارەت خۆی زۆر لەوردەکارییەکانن داڕشتنەکە ئاگ ن  
ات ادار نەبووە یاخود لت   تێنەگەشتووە! ئەوەی ئەم ئەگەرە بەهت 

 ئەولێکدانەوانەیە کە هەرێم لەدادگا پێشکەیسی دەکات  بۆ مادەکانن رێکەوتنەکە. 

وەزارەت هەستی کردووە کە کێشەی گەورە لە گرێبەستەکەدا هەیە، بەمانایەیک تر    كلێکدانەوەیەیک تر ئەوەیە کاتێ 

م ئەوەی جت   پرسیارە ئەوەیە ئامرازەکان و شێواگرێبەستێگ زۆ 
 
زی ر خرانر کردووە ویستویەنی هەڵەکانن راست بکاتەوە. بەڵ

ن   
الیەنە ویستوویەنی  هەڵەکانن راست بکاتەوە  كو تا مامەڵە کردنن لەگەڵ کێشەکەدا دیسان هەڵەبووە بەوەی لەرێگەی هت 

کە دەتەوێ    ك. کاتێكەوتتن دوو الیەن یان زیاترە لەسەر شتێ،لەکاتێکدا ئەوە ئەلف و بت   یاساییە کە گرێبەست رێک

بکەیت لە گرێبەستێکدا یەکەم شت کە دەیکەیت گەڕانەوەیە بۆ الیەنن گرێبەستەکە بۆ چارەسەر کردن یان  كگۆڕانکارییە

یعة المتع كهەموارکردنن برگەیە اقدین( بۆیە یان زیاتر. وە رێکەوتنەکەش دادوەری نیوان الیەنەکان دەبێت.) العقد رسی

وخەمسارد بووە، بەرنامەی وردی نەبووە ئەوەی هەیبووە تەنها پالنن ئانن و کانی بووە نەک بەرنامەی  كهەرێم بێبا

ەدا پێویست بووە.   
 درێژخایەن کە لت 

ەدا دەگەینەئەو دەرئەنجامەی کە الیەنن کەمتەرخەم لە ناو حکومەنی هەرێیم کوردستان بە پلەی یەکەم کەیس وەزیری  
 لت 

. ،چاوەڕوان دەکرا لە حکومەت بەپت   یاساو ڕێکارە ئیدارییەکان  سامانە رسووشتێکان د. ئاشتی هەورامیە  و وزارەتەکەیەنی
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ایە و  نەی لێکۆڵینەوە پێکبهێتن ی  کەم لت 
. ئەمە رایە بۆ ددەرئەنجامەکانن راگەیەنمامەڵەی لە گەڵدا بکردایە. بەالنن رای گشتی

اوە کە بەشێوەیەك لە شیوەکان هەمان بەرپرسیارێتی پێشووی نەکراوە تا ئێستا، بەڵکو لە کا بینەی نوێدا پۆستێگ بۆ داتارسی

 هەیە. 

نی بۆ 
 
ترین دەستەڵ

 
یە زۆر پێویستە سەرۆکایەنی حکومەت کە بەرپرسیارە لە ئەدای وەزارەتەکان، و پەرلەمان وە کو باڵ

ی  د
نی دادوەرری لەڕن 

 
سینەوە وە هەروەها دەستەڵ اواکاری گشتی یەوە لەسەر خەتبێت و بێدەنگ نەبن چاودێری و لێتر

سینەوە بکرێتەوە. چونکە مەسەلەیەیک نیشتمانییە و  لەم کەیسە، الیەنن کەمتەرخەم دیاری بکرێت و روبەرووی لێتر

 پەیوەستە بە نەوەی ئەمڕۆ و ئایندەوە وەهەروەها  ئەم کەیسە بەتێپەڕبوونن کات ماوەی بەسەر ناچێت  )تقادم(. 

 حکومەنی لە کۆتا
ی

ن خزمەتێك بە روونبیتن و بەرپرسیارێتی بکەین کە چەمکێگ گرنگ نەمان بتوانی 
 
 یدا هیوادارین بەم هەوڵ

نی بەشێوەیەیک گشتی  بەرپرسیارە
 
 هاوڵ

ن
و دەبێت بە پایەیەیک پتەو کە خزمەت بە دیموکرایس لەهەرێم و پارستتن ماف

 دەکات. 

 

 

 

 

 دادگا نێوبژیوانی نێودەوڵەتی لەندەن()ژمارەی دەعواکە و الیەنەکانەکان لە 
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 بەشێگ زۆر لە گرێبەستەکەی هەرێم ودانا گاز
 

HEADS OF AGREEMENT 
(" HoA ") 

THESE HEADS OF AGREEMENT are made on the 4th day of April 2007 ("the Effective Date") 

Between 

THE KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT OF IRAQ ("KRG")... 

and 

DANA GAS PJSC... 

The KRG and Dana are collectively referred to as (the "Parties"). 

WHEREAS 

A The KRG has entered into a Strategic Alliance Protocol ("SAP") dated 4th April 2007 with Dana 
and Crescent Petroleum Company International Limited ("Crescent") (Dana and Crescent are 
collectively herein referred to as the "Companies") whereby the Companies will carry out 
optimization of the development and utilization of natural gas resources in the Kurdistan 
Region of Iraq 

B The KRG wishes to appoint Dana to carry out certain works in the field of Khor Mor situated 
some 45 Km from Kirkuk and in the field of Cbemchemal situated some 50 Km from 
Sulaimaniyah in the Kurdistan Region of Iraq. The work is urgently required to fulfill energy 
requirements in the Kurdistan Region of Iraq and in particular to provide urgent gas supplies 
for use at the power stations under construction at Erbil and Bazian, and thereby help to relieve 
the electrical power shortage affecting all the people of Iraq. 

C The KRG has endorsed a federal draft Oil and Gas Law for Iraq that requires petroleum 
contracts issued by federal and regional entities, including by the KRG, to meet agreed 
commercial criteria, in addition to other relevant provisions pursuant to the KRG and the 
Constitution of Iraq. 

D The KRG has endorsed the principles of a draft Revenue Sharing Law for Iraq that provides 
for all petroleum revenues, however derived, to be shared and distributed throughout Iraq in 
proposition to the whole of the population of Iraq. 

E Dana, being a natural gas resource company does not normally enter into service-type 
agreements, but being suitably qualified and desirous of developing a strategic partnership 
with the KRG for development of gas resources, is willing to cooperate with the KRG by entering 
into these HoA. The KRG recognizes that work and services performed in the context of the 
perceived current legal and political circumstances in Iraq may render engagement of 
subcontractors for the performance of the Services problematic and which may add elements 
of additional expense and difficulty, to the performance of the Services. The KRG accordingly 
undertakes to assist and accommodate Dana so far as possible, in so far as the terms and 
provisions of these HoA are concerned, in order to manage and ameliorate such risk. 
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F The KRG, desirous of rapid and optimal economic development of the petroleum gas 
resources of the Kurdistan Region of Iraq, gas-related industries, and job creation for the 
benefit of the people of Iraq and the Kurdistan Region of Iraq, has declared its intention to 
associate and contract with Dana Gas to take the lead in the development of the gas resources 
of the Kurdistan Region of Iraq, both for domestic gas utilization as a priority, as well as for 
export 

G These HoA set out the terms by which the Parties agree to perform, certain services (the 
"Services") in respect of the Khor Mor and Chemchemal areas as further described below ("the 
HoA. Areas") and simultaneously to negotiate terms of a Service Agreement (as legally 
permitted, the respective successor two riskreward contracts envisaged herein in respect of 
the HoA Areas) for: (a) the initial Development and Production of Petroleum within the Khor 
Mor HoA Area, and transportation of gas, by pipeline from the Khor Mor HoA Area to the power 
stations at Erbil and Bazian; (b) appraise the additional deep oil reserves potential of the Khor 
Mor HoA Area; and (c) appraise the reserves and the development potential of the 
Chemchemal HOA Area, prior to full-scale development in accordance with good petroleum 
industry practice. 

NOW IT IS AGREED as follows: 

1. Dana together with the KRG have identified the Khor Mor HoA Area as delineated in 
Annexure 1 ("Khor Mor HoA Area") in relation to which Dana has agreed to commence the 
initial Work Program and related activities for the Khor Mor Gas Utilization Plan as set out in 
Annexure 3 ("Khor Mor Gas Utilization Plan"). 

2. Dana together with the KRG have identified the Chemchemal HoA Area within the Kurdistan 
Region of Iraq as delineated in Annexure 4 ("Chemchemal HoA Area") in relation to which Dana 
has agreed to commence the initial appraisal program and related activities as set out in 
Annexure 5 ("Chemchemal Appraisal Program & Subsequent Development Program"). 

3. Dana has an LPG plant under construction which is scheduled for completion in July 2007 
(ex works US) and is willing to divert said LPG plant (which is destined for another project) for 
use in the Khor Mor Gas Utilisation Plan 

4. The Parties wish to enter into a detailed Service Agreement with a view to producing gas as 
soon as reasonably possible pursuant to the Khor Mor Gas Utilization Plan (it being understood 
that production is urgently required on a fast track basis to supply power stations currently 
under construction in Erbil and Bazian, and to perform the Chemchemal Appraisal Program & 
Subsequent Development Program in accordance with the timetable forming part of the 
Chemchemal Appraisal Program & Subsequent Development Program set out in Annexure 5. 
The KRG shall facilitate the coordination of Dana directly with the relevant governmental 
authorities and the power station owners/contractors to ensure seamless management and 
interface of the power stations with the Khor Mor Gas Utilization Plan. 

5. The Service Agreement shall incorporate the Commercial Terms set out in Annexure 2 
("Commercial Terms") as well as applicable terms of these HoA. At any future date and as and 
when permitted by law, Dana in consultation with the KRG may, as circumstances permit 
pursuant to the provisions stipulated herein as and when permitted under law, whether before 
or after execution of the Service Agreement, in preference to continuing with the Service 
Agreement elect to substitute the arrangements as agreed herein, into the terms of two 
separate Risk-Reward Contracts ("the RRC's"): one in respect of Petroleum from the Khor Mor 
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HoA Area, and the other in respect of Appraisal and Development within the Chemchemal HoA 
Area. In such event the terms of the said RRCs shall, in respect of the Khor Mor RRC, be along 
the lines of the model Production Sharing Contract the KRG may adopt in the future (albeit 
suitably adjusted to take account of the higher risks prevailing at the date hereof) and in 
respect of the Chemchemal RPC be based on the draft document attached in Annexure 7 
("Chemchemal Draft RRC") and otherwise as consistent with the model Production Sharing 
Contract KRG may generally adopt in the future. In any event and irrespective of the grant of 
any such contract, the Parties shall honour the terms of these HoA and any subsequent Service 
Agreement until such time as Dana has performed its obligations, and has been paid in full for 
the Services in accordance with the terms of these HoA, 

6. Dana shall use its best efforts to utilize commercially and technically competent local 
companies for the construction work related to services under this HOA. to be approved by 
KRG. 

7. Until such time as the Parties have executed the Service Agreement and/or (as applicable) 
the RRC's, Dana shall implement the initial Work Programs of the Khor Mor Gas Utilization Plan 
and the Chemchemal Appraisal Program & Subsequent Development Program set out in 
Annexures 3 and 5, respectively to be subsequently followed by full development program on 
both HOA Areas as reasonably agreed by the Parties. These documents will be updated and 
revised from time to time by agreement between the Parties as new information is obtained 
by the Parties, and such revisions shall be incorporated into the respective documents to be 
annexed to the Service Agreement or the RRC's as applicable. 

8. Until such time as the Service Agreement (and/or the RRC's as applicable) has been signed, 
the Parties agree that, in respect of the HoA Areas, the Commercial Terms shall apply to the 
Services to be performed pursuant to these HoA. 

9. The KRG hereby grants Dana the exclusive right during the term of these HoA and that of 
the Service Agreement (and/or the RPC's as applicable) to develop and produce Petroleum 
within the Khor Mor HoA Area and the Chemchemal HoA Area 

9[bis]. The Parties undertake to keep all data and information relating to these HoA 
("Confidential Information") confidential during the entire term of these HoA and for a period 
of five years thereafter. The Parties further undertake each to the other not to divulge or 
disclose such data or information to third parties without the specific written consent of the 
other Party, such consent not to be unreasonably withheld or delayed The foregoing 
confidentiality obligation shall not apply to information or data in the public domain, or which 
is known to the Receiving Party at the date of disclosure, nor shall it apply with regard to any 
public announcements or press releases required to be made under any applicable law, rules 
or regulations, by a Government agency having jurisdiction over Dana; or by a court order; or 
pursuant to the regulations of a recognised stock exchange on 

which the shares of Dana or its Affiliate are listed 

Notwithstanding the foregoing a Party may disclose Confidential Information to: 

… 

(e) bona fide prospective assignees of a participating interest under these HoA; 



 

34 
Roonbeen for Petroleum Transpernsy / ROPT                                                    www.roonbeen.org 

For these purposes " Affiliate" means any company or legal entity which (i) controls a Party, or 
(ii) is controlled by a Party, or (iii) is controlled by a company or legal entity which controls a 
Party. "Control" means the right to exercise, either directly or indirectly, more than fifty 
percent (50%) of the voting lights in such company or legal entity, "Associated Company" 
means a company with which Dana has a cooperation or similar agreement. 

10. The KRG hereby warrants to Dana that all necessary KRG, other Governmental and 
regulatory approvals required for the implementation of these HoA and the Service Agreement 
shall be obtained when and if required. 

… 

12. The Parties intend that these HoA shall continue to govern the relationship between the 
Partins until execution of the Service Agreement, and/or the RRC's (as applicable). In the event 
the Service Agreement or the RRC's is/are not executed before 30th June 2007, Dan? may at 
its discretion suspend the Services under these HoA until such time as the Service Agreement 
or RPC Las been executed in respect of the HoA Areas. Under such circumstances, the KRG 
shall reimburse Dana for all Expenses (comprising direct and indirect costs, including any costs 
for canceling/suspending various suppliers' and subcontractors' agreements) within 3 months 
of the date of such suspension. 

13. The Parties shall make their best efforts to negotiate the terms of the Service Agreement 
and/or the RFC's consistent with the terms of these HoA as soon as possible. Until and unless 
such Service Agreement and/or the PRC's is/are agreed and entered into by the Parties, the 
terras of these HoA shall continue to be legally binding upon the Parties. 

14. The KRG and Dana undertake to sign such documents as may reasonably be required to 
put into full force and effect the intention and provisions of these HoA 

15. The HoA/Service Agreement/ PRC's (as applicable), including any Dispute arising in relation 
thereto, shall be governed by English Law (except any rule of English Law which would refer 
the matter to another jurisdiction), together with any relevant rules, customs and practices of 
international law, as well as by principles and practice generally accepted in the international 
petroleum industry 

16 . For the purpose of this Article, "Dispute" shall mean any dispute, controversy or claim (of 
any and every kind or type, whether based on contract, tort, statute, regulation or otherwise) 
arising out of, relating to, or connected with these HoA, the Service Agreement or the RRC's 
and the operations carried out under them, including without limitation any dispute as the 
construction, existence, validity, interpretation, enforceability, breach or termination of these 
HoA, which arises between the Parties (or between any one or more entities constituting 
Dana and the KRG). 
A Party who desires to submit a Dispute for resolution shall commence the dispute resolution 
process by providing the other parties to the Dispute written notice of the Dispute ("Notice of 
Dispute") . The Notice of Dispute shall identify the parties to the Dispute, shall contain a brief 
statement of the nature of the Dispute and the relief requested and shall request 
negotiations among Senior Representatives. 
If the Dispute cannot be resolved by negotiation within sixty (60) days after the date of the 
receipt by each party to the Dispute of the Notice of Dispute any party to the Dispute may 
seek settlement of the dispute by mediation in accordance with the London Court of 
International Arbitration (LCIA) Mediation Procedure, which Procedure shall be deemed to be 
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incorporated by reference into this Article, and the parties to such Dispute shall submit to 
such mediation procedure: 
( a) If the Dispute is not settled by mediation within sixty (60) days of the appointment of the 
mediator, or such further period as the parties to the Dispute may otherwise agree in writing, 
any party to the Dispute may refer the Dispute to, and seek final resolution by arbitration 
under the LCIA Rules, winch Rules shall be deemed to be incorporated by reference into this 
Article. 
(b) Any arbitration shall be conducted by three (3) arbitrators. 
(c) The KRG and Dana shall each nominate: one (1) arbitrator. 
(d) In any event, the two arbitrators so nominated shall , in good faith, use all reasonable 
endeavours to agree on the nomination of the third arbitrator, who will chair the arbitral 
Tribunal. In case of failure to appoint an arbitrator or to agree on the appointment of the 
third arbitrator, Rules of the LCIA shall apply. 
 
(e) Arbitration shall take place in London, England . The language to be used in any prior 
negotiation, mediation and in the arbitration shall be English. During the arbitration 
procedure and until the arbitral decision, neither entity shall act in a manner that 
may affect the rights of the other Party under these HoA/Service Agreement. The arbitral 
award may include an award of specific performance and may be enforced by any court of 
competent jurisdiction, including the Kurdistan Region. Any award shall be 
expressed in US Dollars. 
(f) The Parties agree that the arbitral award shall be final and not subject to any appeal. 
 
17. The KRG hereby undertakes to Dana that it will, pursuant to the provisions of the Federal 
Oil and Gas Law of Iraq when adopted, and as and when permitted by said Law, enter into 
appropriate arrangements for the joint administration between the KRG and the Central 
Government of Iraq of these HoA and any subsequent Service Agreement and/or RRC and 
undertakes to ensure that these HoA and any subsequent Service Agreement and/or RRC are 
adopted by any incoming governmental authority on substantially the same terms. The KRG 
shall hold Dana harmless from the result of any material change suffered by Dana as a result 
of KRG failure or inability to honour this obligation. 

18 … 

19 … 

20 … 

21. The KRG will make its best efforts to ensure that these HoA and any subsequent Service 
Agreement/FRCs are adopted by any authority on substantially the same terms. The KRG shall 
hold Dana harmless from the result of any material change to these HOA arising from such 
Referendum. 

22 … 

[Signatures] 

Annexure 2 

Key Commercial Terms off the Service Agreement 
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• [1] The KRG shall pay Dana in United States Dollars for the Services on the basis set out. in 
the Accounting Procedure and in these HoA or in the Service Agreement (as applicable); 

• [2] The KRG shall provide a guarantee in a form acceptable to Dana for its payment 
obligations for the Services. KRG shall (i) allow Dana to market and lift and export all 
condensates from the Khor Mor HoA Area , free from all taxes, imposts, and the like; (ii) allow 
Dana to market and lift and export all of the production of LPG's from the Khor Mor HoA Area; 
and (hi) allow Dana to account for and retain the proceeds of sales of such LPG, condensates ; 
referred to as "Revenues" to firstly, pay for the Expenses, Operating Costs and Remuneration 
Fee (defined below) and secondly for the electricity tariff to be paid to the Independent Power 
Producer (IPP) at the agreed electricity tariff between the KRG and the IPP. 

• [3] Dana shall be entitled to take title and market any " Excess Gas" on an optimized arms 
length commercial basis, with first priority being given to local industries, and then (if available 
in sufficient quantities) for export." Excess Gas" shall mean any gas in excess of the specification 
[sic] gas required to be supplied by Dana to the IPP, on behalf of the KRG, free of charge. Any 
revenue from such sale of Excess Gas, after reimbursing Dana pursuant to its entitlements 
under the HOA and/or Service Agreement (as applicable), shall be for the account of KRG. 

• [4] The KRG shall procure that all Gas produced from the Khor Mar HoA Area (excluding Gas 
required for Petroleum Operations) is processed by the Plant to be built by Dana as part of the 
Services. The title to the petroleum liquid products shall pass to Dana at the point of processing 

• [5] Dana undertakes that it shall make reasonable efforts to obtain the best arms-length price 
reasonably possible for the LPG's and Condensates and Excess Gas in accordance with generally 
accepted petroleum industry practices but talcing into account the location and availability of 
infrastructure. 

• [6] KRG may elect that Dana not market and sell the LPG's and instead sell its LPG's to the 
KRG at the international FOR Med market price and shall pay for such sales within 30 days from 
the month ends as quoted by Platts digram Report or similar journals. 

• [7] In the event Dana is unable to export and market the LPG's, Condensates by any act or 
omission of government (including foreign neighbouring governments) and/or for political 
reasons beyond the control Dana then the KRG shall purchase and lift (or arrange for the lifting 
by the domestic compames/users) and nay for the liquid petroleum products at international 
FOP Med market prices as quoted by Flatts Oilgram Report or similar journals within 30 days 
from the month ends. 

• [8] In the event Dana is unable to market locally or export Excess Gas by any act or omission 
of government (including foreign neighbouring governments) and/or for political reasons 
beyond the control Dana then the KRG shall: (a) allow any Excess Gas to be re-injected into the 
field (by adding suitable compression); and (b) permit any Excess Gas to be flared on a short-
term temporary basis. 

• [9] Khor Mor Services shall include all operations conducted by Dana during the construction 
phase of the Khor Mor project, in accordance with the Khor Mor Gas Utilization Plan. Such 
construction phase to end when Services are complete as per the Khor Mor Gas Utilization Plan 
and gas production commenced ("First Gas"). 

• [10] "Expenses" means all expenditure incurred by Dana pursuant to these HoA including 
those related to the Chemchsmal Appraisal Program & Subsequent Development Program and 
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the Khor Mor Gas Utilization Plan and all Services and work performed during the construction 
phase, including financing costs and any other expenditures (such as head office overhead, 
costs of security, costs or the equivalent fair market costs of insurance against terrorism and 
sabotage and other such risks) as determined in accordance with the Accounting Procedure. 
For the avoidance of doubt, Expenses include: (a) all Services and work performed during the 
construction phase related to the Chemchemal Appraisal Program and the Khor Mor Gas 
Utilization Plan; and (b) all Services and work performed relating to production and operation 
of the Khor Mor field prior to First Gas. 

• [11] … 

• [12]... 

• [13] In addition to reimbursement of the Expenses and Operating Costs, Dana shall be 
entitled to a remuneration fee that provides Dana with an IRR of (18%) ("Remuneration Fee") 
on funds incurred for the Expenses, Operating Costs as per the Accounting Procedure. The 
Remuneration Fee, however, in no event shall 5e less than ten percent (10%) of the Aggregate 
Revenues throughout the duration of the Service Agreement. 

• [14] Dana shall perform services as per the Khor Mor Gas Utilization Plan through the 
construction phase and thereafter during production/operating activities until Dana has 
recovered its Expenses and Remuneration Fee in respect of the Services. 

• [15] Expenses and Operating Costs in respect of Operating Activities incurred by Dana and 
Remuneration Fee shall be recovered from the Revenues derived from the sales of 
condensates or LPG's extracted from Natural Gas from the Khor Mor HOA Area, commencing 
on the date of First Gas, as per the Accounting Procedure 

• [16]... 

• [17] … 

• [18] Dana to carry out its activities in compliance with Iraqi laws and laws of the Kurdistan 
Region of Iraq; 

• [19] The KRG shall secure ail necessary governmental approvals, licenses and permits for 
project implementation, including horn the Iraqi central government. In addition, the KRG shall 
secure ah necessary export and import: permits and licenses for Dana's use, including from 
neighbouring countries, if required, on a government-to-government basis. 

• [20]... 

• [21]... 

• [22]... 

• [23] The KRG waives on its own behalf and that of the KRG any claim to immunity for itself 
and assets; 

• [24]... 

• [25]... 

• [26]... 
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• [27] Either Party may terminate the HoA on the grounds of a breach by notice in writing to 
the other Party provided a 60 day rectification period has first been given; 

• [28]... 

• [29] No assignment by either Party without approval of the other, such approval not to be 
unreasonably withheld or delayed. Assignment by Dana to an Affiliated or Associated Company 
is permitted without prior approval of the KRG 

• [30]... 

• [31]... 

• [32]... 

• [33] 

Annexure 3 

The Khor Mor Gas Utilization Plan 

1. Introduction 

The Khor Mor field is a large anticline situated along the Kirkuk structure to the South East, 
some 45 kms from Kirkuk town. The structure is approximately 35 kms long by 4 kms wide 
rather smaller than Chemchemal, but having some 30% more reserves and clearly more 
prolific. 

Khor Mor field was discovered in 1929, and two appraisal wells were dulled in 1954, ana 1980. 
It was one of the five fields that were earmarked by the Iraqi KRG in the mid nineties of the last 
century as a source of gas for export to Turkey The plan called for the development of the field 
in two stages: An initial stage of 50 MMscf/d, and a final stage of 200 MMscf/d. The gas was to 
be partly processed on site and transported as a single phase fluid (or, alternatively, as a two-
phase fluid) to a new processing plant to be built in Beiji. 

Khor Mor has been partly developed and put on early production. Five development wells were 
dulled during the period July 1989 to August 1990, an the field was connected io Jambur 
degassing station for gas processing, so as to partially substitute for the production of Dome 
gas from Jambur field. An international tender was issued by SCOP in 2005 for further 
development of this Field, but no information is available on the outcome. 

2. Wells 

Discovery well KM 1, which was dulled in 1929, proved the existence of hydrocarbons in the 
Jeribe Tertiary reservoir. The first appraisal well KM-2 which was drilled in 19.53 down to J 
addala formation, flowed sweet gas and condensates to surface from the Jeribe reservoir The 
field however was not properly appraised until 1980, when well KM 3 was drilled down to the 
Kometan formation (Upper Cretaceous). The well produced sweet gas from Euphrates, Askend, 
and Ibrahim (Tertiary reservoirs), and sour gas from the Kometan. The five development wells’ 
drilled in 1989-1990 were completed in the Tertiary reservoirs, and flowed gas at rates of 23 
MMscf/d to 61 MMscf/d 

Based on the above tests, wells KM 4- KM 8 appear capable of initially delivering the required 
200 MMccf/day 100 MMscf/dy to each power station. However, detailed test date are not 
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available and therefore the sustainability, of these rates cannot be confirmed. It is therefore 
proposed that the plans include at least two additional wells to improve well distribution and 
create a more balanced and sustainable off take from the reservoir. 

3. Gas Reserves 

… 

4. Reservoir Pressure 

… 

5. Surface Facilities 

a. Overview 

It is not known what existing facilities are already installed at Khor Mor and this will need to be 
ascertained before the design of the facilities can be finalized. Nevertheless, it is intended that 
the existing wellheads on the flanks will be connected to a central manifold by means of infield 
surface flow lines. High pressure gas separation facilities will be installed at the collection point 
to condition the Gas (both water arid hydrocarbon dewpoint) so that the Gas is suitable for 
transporting by pipeline and for use m the power stations. The Gas will be dehydrated by the 
use of molecular sieve facilities to lower the water content so that no free water can form in 
the chilling section of the LPG plant. The Gas will be further processed in a packaged LPG plant 
which will not only achieve a low hydrocarbon dewpoint (to meet the Gas specification 
requirements of the turbine manufacturer at the power stations), but also maximise the 
production of high value liquid products (LPG's and condensate). 

A 150 MMscf/d liquids recovery expander plant (after appropriate modifications) that is 
currently being built by a US manufacturer has recently become available and will be ready for 
shipment from the US in July 2007. The plant includes: inlet separaticn/filtration, mol sieve 
dehydration, licensed SCORE liquids recovery plant, depropaniser, debutanizer, product 
pumps, hot oil system, flare system, fuel gas system, instrument air system, drams system, 
chemical storage and 9500 HP of residue gas compression. This plant will require some 
modifications (larger depropaniser and debutanizer columns) to handle the higher liquid loads 
but such columns can be constructed readily at the US suppliers newly opened facilities in the 
UAE. Consequently, the LPG plant could be installed and ready for operation by the end of 
2007. Any increase in gas processing capacity beyond the 150 MMscfd shall be provided by the 
installation of additional gas processing facilities, as mutually agreed by KPG and Dana. The 
condensate outlet from the high pressure separator together with the condensate from the 
LPG plant will be stabilised by means of a low pressure separator and a degassing tank arid 
stored in a suitably sized tank. The condensate will be either: (a) trucked or piped to existing 
facilities at Kirkuk (or elsewhere if feasible), for commingling and export sales utilizing the 
existing export pipelines; or (b) processed by means of a small topping plant (availability of 
second-hand plants are being investigated) for converting to finished products that can be sold 
into the domestic market. The LPG's will be stored in pressurized spheres and transferred 
either by truck to existing LPG bottling plants or to new LPG bottling plants that are likely to be 
established adjacent to the LPG plant by the existing domestic marketing companies. 

b. Pipelines 
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The Gas from Khor Mor is destined for use in the power stations at Erbil and Bazian. It is 
proposed to route the pipeline from Khor Mor to Chemchemal so that Gas from the 
Chemchemal field can be subsequently combined with the Khor Mor Gas. The distances to Erbil 
and Bazian have been estimated to be 145 Kms and 65 Kms, respectively. A preliminary pipeline 
route has been selected, however, such a route can only be confirmed once surveys have been 
carried out. 

Preliminary hydraulic calculations... provide[s] the following results: 

• a 20" inch diameter pipeline is required to deliver the 200 MMscf/day of gas to Chemchemal, 
some 50 Kms North of Khor Mor, 

• a 12" inch diameter pipeline is required to deliver 100 MMscf/day of gas to Bazian power 
station, some 15 Ions from Chemchemal and 

• a 20" inch diameter pipelines is required to deliver the 100 MMscf/day of gas to Erbil power 
station, some 95 Ions from Chemchemal. 

It is suggested that slightly larger pipelines are installed, together with thicker wall thickness to 
provide for future expansion capacity. The nominal increase in costs for the larger and thicker 
wall pipes provides considerable growth potential to supply the expanding needs of Erbil, 
Sulaimaniyah and other neighbouring cities, villages, and industrial localities. However, such 
decisions require input from KRG and so the selection of the pipe size will be taken with the 
approval of the KRG during the initial engineering stages. 

6. Timing 

The timetable for such a project is typically 18 to 20 months; the key long lead item is the LPG 
plant However, because the LPG plant is available from the US in July 2007 the timetable may 
be reduced to circa 9 months, depending upon the deliveries obtained for pipe materials, 
which has now become a critical path activity for the Project. However, further definition of 
deliveries for both the pipe materials and the larger columns are required from the suppliers 
before a detailed project schedule can be prepared to confirm that such timings are achievable. 
Nevertheless the timings given below are based upon the above assumptions and are given in 
months after unconditional award of the HoA. 

Month 0 Place order for available LPG plant outlined above and source shortest deliveries for 
pipe and valves 

Month 1 Perform process and engineering related studies to design new columns and surface 
facilities equipment and select pipe size. Carry out preliminary survey to ascertain pipe 
quantum. 

Month 2 Place orders for materials for pipelines, separators, columns, storage tanks, valves 
and tong lead facilities. Perform detailed route survey 

Month 3 Finalise detailed engineering and place remaining equipment and bulk orders. 

Month 4-5 invite tenders for pipeline construction and award construction contract Stop LPG 
plant from US to nearest port in Turkey 

Month 5-6 F repare and level site and transport LPG plant to site by road from Turkey port. 
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Month 6-7 Deliver pipes, manifold, separator, columns, and valves to site and install LPG plant 
and related surface facilities. 

Month 7-9 Install export pipeline, separation, and condensate storage tanks. 

Month 9-10 Test and pre-commissi on LPG plant and deliver gas to power stations. 

The activities required to achieve the above timings are shown in the attached schedule. 

7. Costs 

The following preliminary (very rough) cost estimates have been prepared.. 

Annexure 5 

Chemchemal Appraisal Program & Subsequent Development Program 

1. Introduction 

Chemchemal gas field is a large elongated anticline situated in the folded Zagros foreland basin, 
some 50-100 kms South hast of Erbil city, and some 50 kms to the East and North East of 
Kirkuk... 

The available data related to the Chemchemal field is very limited. Indeed, even thougn two 
wells have been drilled on the structure, the field has not been properly appraised and tested, 
and very little petrophysical data is available; neither the wireline logs, nor cores have been 
found. Clearly, farther data is required to assist in the understanding of the geological and 
reservoir features of the Chemchemal field. 

… 

4. Work Program 

The Work Program involves: 

(1) appointing risk advisors to establish proper security arrangements and attain 'manageable 
risk' status at the worksite; 

(ii) acquiring 400kms of 20 seismic data, 

(iii) drilling out the cement plug in the existing Chemchemal well 2, running wire-line logs and, 
if feasible, retesting the horizons; and 

(iv) drilling two appraisal wells to 3,000 metres and testing the horizons. 

5. Costs 

The capital expenditure for the Appraisal Program is estimated as follows: 

… 

Total US $44 4 [million] 

6. Timing 

The estimated schedule for the Appraisal Program is around 12 months as shown on the 
attached schedule. The actual dates depend upon the date of execution of the HOA and the 
prevailing conditions at that time, particularly with respect to seismic and drilling contractors. 
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Subsequent to appraisal program and pursuant to the results thereof, Dana shall propose a 
development program for full field development. 

ANNEXURE 6A3 

ACCOUNTING PROCEDURE 

PARAGRAPH 1 -GENERAL PROVISIONS 

1.1 Purpose 

This detailed Accounting Procedure forms an integral part of the HOA. The purpose of this 
detailed Accounting Procedure is to describe certain provisions as provided herein, including 
setting out the detailed nature of Petroleum Costs, and to clarify and prescribe the intended 
mechanism for the recovery of said costs, the payment of the Remuneration Fee to the 
CONTRACTOR, and the manner in which the CONTRACTOR'S Accounts shall be prepared, 
submitted and approved. The provisions of this document shall therefore, with regard to the 
HOA, be comprehensive for the recovery of the Petroleum Costs and the Remuneration Fee 
and other related matters. 

1.2 Definitions 

Capitalised terms and expressions are defined below and elsewhere in this Annexure: 

Aggregate Revenues means the aggregated amount of monthly revenues in Dollars earned by 
the CONTRACTOR from the sales of all Petroleum, and any tariffs paid by third parties in 
connection with the use of the Facilities. 

Arm's-Length Sales means sales of Petroleum in freely convertible currencies between sellers 
and buyers having no direct or indirect relationship or common interest whatsoever with each 
other that could reasonably influence such sales price. Such Arm's-Length Sales shall exclude: 

a) sales between or among the CONTRACTOR and its Affiliates; 

b) sales involving the KRG; 

c) sales involving exchanges and any transactions not relating to normal commercial practices. 

CONTRACTOR shall mean Dana and its rightful and lawful assignees. 

… 

Facilities shall mean the plant, pipelines, and all other equipment and facilities installed by 
CONTRACTOR in respect of the Services performed, pursuant to the HOA, 

Further Services Plan means an approved plan or plans other than the Initial Services Plan in 
respect of Services in the HOA Areas. 

Initial Services Plan means the scope of the Services set out in Annexure 3 and Annexure 5 as 
updated and including appraisal, drilling, well rehabilitation, Operation Activities and the 
purchase and installation of two LPG trains and other processing facilities, and for the 
construction of the pipeline for the transportation of processed gas including to the IPP 
electrical power stations at Erbil and Bazian. 
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Operating Activities means the activities commencing at First Gas in respect of the servicing, 
maintenance and operation of the Facilities, including production, processing, transportation, 
storage and handling facilities. 

Operating Costs means all costs incurred by the CONTRACTOR in respect of Operating 
Activities. 

Petroleum means all naturally occurring hydrocarbons which (as applied in this HOA) includes 
any condensates, LPGs and natural gas and any products derived therefrom. 

Petroleum Costs means all Expenses and Operating Costs incurred by the CONTRACTOR in 
connection with the Services. 

Remuneration Fee is defined in Paragraph 4.2. 

Services Plan shall mean either the Initial Services Plan or any Further Services Plan. 

1.3 Accounting Records and Reports 

… 

1.3.2 The CONTRACTOR shall maintain appropriate accounting records to segregate, properly 
record and account for the Petroleum Costs incurred and Aggregate Revenues (as hereafter 
defined) earned by the CONTRACTOR from the HOA Areas. 

1 3.3. The CONTRACTOR shall provide to the KRG appropriate periodic reports on the Accounts 
to enable the recovery of Petroleum Costs and the Remuneration Fee by the CONTRACTOR 
and for the repayment of the balance amount of Aggregate Revenues remaining in any month 
after the recovery of Petroleum Costs and the Remuneration Fee to the KRG in accordance 
with the provisions of Paragraph. 4. The requisite reports are set out in Paragraphs 6, 7, 8, 9 
and 10 of this Accounting Procedure. Each of the reports and statements submitted by the 
CONTRACTOR shall be considered true and correct if not contested by the ERG. The ERG may, 
however, contest and raise an exception thereto within the timeframe and under the process 
set out in Paragraph 1.5 of this Accounting Procedure. 

… 

1.5 Audit and Inspection Rights of the KRG 

The KRG shall have the right: (a) to audit the Accounts with respect to each Calendar Year 
within a period of two (2) Calendar Years following the end of such Calendar Year ("Audit 
Period"); and (b) to retain an auditor of international standing familiar with international 
petroleum industry accounting practice to undertake or assist the KRG to undertake the said 
audit. 

1.5.2 For purposes of auditing, the KRG, acting reasonably and in accordance with prudent 
international petroleum industry practice, may examine and verify, at reasonable times upon 
reasonable prior written notice to the CONTRACTOR, all charges and credits relating to the 
Services, such as books of account, accounting entries, material records and inventories, 
vouchers, payrolls, invoices and any other documents, correspondence and records including 
electronic records reasonably considered necessary by the KRG to audit and verify the charges 
and credits, values and treatments. 

PARAGRAPH 2 -WORK PROGRAM AND BUDGET 
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Approval of Work Program and Budget 

2.1. Within ninety (90) days folio wing the submission of any Further Services Plan to the KRG, 
the CONTRACTOR shall prepare and submit to the KRG a proposed work program (together 
with a budget) in respect of work anticipated to be performed in respect of such Further 
Services Plan. Thereafter, the CONTRACTOR shall no later than 1 October in each calendar year 
after First Gas, submit to the KRG an annual work program (together with a budget) in respect 
of work anticipated to be performed pursuant to such Further Services Plan in the coming 
calendar year. In order to enable the KRG to forecast expenditures, any work program shall 
include details of the following (for the avoidance of doubt, "including" and similar words when 
used herein does not imply any limitations): 

(a) works to be carried out; 

(b) material and equipment to be acquired by main categories, 

(c) type of services to be provided, distinguishing between third parties and Affiliated 
Companies; and any budget shall include the categories of general and administrative 
expenditure. 

No further approval of the KRG is required in respect of the Initial Services Plan which the 
CONTRACTOR has already initiated with the approval of the KRG, and in relation to which the 
CONTRACTOR is currently performing Services. For the avoidance of doubt, the costs incurred 
or to be incurred by the CONTRACTOR pursuant to the Initial Services Plan shall be considered 
Petroleum Costs and shall be recovered by the CONTRACTOR in accordance with the terms of 
this Accounting Procedure 

2.2. Any modification to a proposed work program and budget shall be discussed by the Parties 
who shall meet to discuss such proposed modifications within forty five (45) days from its 
receipt. In the event that no mutually agreed changes are made to such proposed 
modifications by the Parties within 30 days of the said meeting, then the proposal made by the 
CONTRACTOR shall be deemed adopted. 

… 

2.5 In accordance with the HOA, the Services to be performed by the CONTRACTOR in the HOA 
Areas shall include. 

(i) all seismic and drilling activities including: (a) geological, geophysical, aerial and any other 
surveys and interpretation of data relating thereto; (b) drilling of shot holes, core holes, strati 
graphic tests holes etc; (c) the drilling of wells; (d) the production testing and the purchase or 
acquisition of supplies, materials and equipment therefor. 

(ii) The implementation of plans and all development operations devised and performed 
pursuant to the HOA with a view to developing all Petroleum and reservoirs, including: drilling 
of wells; primary and subsequent recovery projects and pressure maintenance; survey, 
engineering, building and erecting or laying of production plants and facilities (including: 
separators, compressors, generators, pumps and tankage, gathering lines, pipelines and all 
facilities required to be installed for production, pressure maintenance, and treatment, storage 
and transportation of Petroleum); obtaining of such materials, equipment, machinery, items 
and supplies as may be required or expedient for the foregoing activities; and all auxiliary 
operations, including operations conducted pursuant to approved Petroleum development 
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programmes or production plans and activities required or expedient for the production and 
sale of Petroleum. 

(iii) all maintenance activities and other operations directly or indirectly related or connected 
with the above operations (including pipeline maintenance and health, safety and 
environmental operations and activities) and other activities authorised or contemplated by, 
or performed by the CONTRACTOR. 

(iv) any services in respect of petroleum operations for the processing, production and sale of 
Petroleum from the start of commercial production, including extraction, injection, 
stimulation, pumping, treatment, storage, engineering, operating, servicing, repairing, and 
maintaining any wells, plants, equipment, pipelines, terminals and any other installations and 
facilities, and any related operations and auxiliary operations, and storage and transportation 
of Petroleum to the relevant delivery point. 

PARAGRAPH 3 - RECOVERABLE COSTS OF THE CONTRACTOR 

3.1 Costs 

All Petroleum Costs incurred by CONTRACTOR in connection herewith shall be recoverable. 
Such costs shall include: 

… 

3.1.18. Petroleum Marketing Costs 

All costs and expenses incurred by the CONTRACTOR in respect of the marketing and lifting of 
Petroleum and related products carried out under the HOA 

PARAGRAPH 4- RECOVERY OF PETROLEUM COSTS.AND REMUNERATION TO CONTRACTOR 

All Petroleum Costs incurred by the CONTRACTOR, together with the Remuneration Fee, shall 
be recovered from the Aggregate Revenues as compensation for the performance of the 
Services pursuant to the following terms : 

4.1. All Petroleum Costs incurred shall be recovered on a monthly basis from the Aggregate 
Revenues earned by the CONTRACTOR. Any Petroleum Costs not recovered at the end of each 
Month shall be carried forward to the succeeding Month, until such time as the Petroleum 
Costs are fully recovered. 

4.2. In addition to the reimbursement of Petroleum Costs, the CONTRACTOR shall be entitled 
to earn a Remuneration Fee which shall be an amount sufficient to provide the CONTRACTOR 
with an Internal Rate of Return of 18% on the Petroleum Costs incurred (herein, "IRR"). In no 
event, however, shall the Remuneration Fee be less than ten percent (10%) of the Aggregate 
Revenues earned during the term of the HOA, which shall not be less than 25 years in 
accordance with the provisions of the HOA. The remuneration of the CONTRACTOR 
determined as stipulated in this Paragraph shall be defined as the Remuneration Fee. The 
procedure for the calculation of the Remuneration Fee is set out in Paragraph 4.4. 

4.3. The Aggregate Revenues received by the CONTRACTOR in each Month shall be applied as 
follows: 
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a) First, to the recovery of the Remuneration Fee due to the CONTRACTOR, as provided for 
under the provisions of Paragraph 4.2, and computed in accordance with the procedure set 
out in Paragraph 4.4. 

b) Secondly, to the recovery of Petroleum Costs incurred by the CONTRACTOR. 

The balance amount of Aggregate Revenues remaining in any Month after the recovery of 
Petroleum Costs and the Remuneration Fee, shall be payable by the CONTRACTOR to the KRG. 

 

 
 

 


