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 پێشەکی

کەرەستەیەکی ضیکاریە بۆ هەڵسەَگاَذَی  سىات SWOT Analysis: تىاضیکاری س
، -Weaknessالوازی الیەَی ،–Strengthبەهێسی )الیەَی

پرسێکی دیاریکراو  Threats) و هەڕەضەکاٌ -Opportunityدەرفەتەکاٌ
نەچىارچێىەیەکذا، وەک هەڵسەَگاَذَی کارەکاٌ، هەڵسەَگاَذٌ بۆ فاکتەرە َاوخۆیەکاٌ و 

ەرەکیەکاٌ و کاریگەرکاَیاٌ، هەروەها ئەو فاکتەراَەی کەدەبُە هۆی بەهێسی یاٌ فاکتەرە د
 ىدا. داهاتالوازی نە 

بۆ يايُاوەَذو گەورەکاَی بازرگاَی،  ت دەکرێت بۆ؛ کۆيپاَیا بچىک واضیکاری سى
زۆر بىاری دیکە، نە پێُاو  وڕیكخراوە سیاسییەکاَی َێى کۆيەڵگا و ڕێکخراوە يەدەَیەکاٌ

 بەردەوايی و بەرەوپێطچىَی ئەو ڕێکخراو و کۆيپاَیا و سێکتەرە جیاوەزەکاٌ. 

ئەو الیەَەی ضیکارییەکە دەکات، دەبێت کەسی یەکەيی یاٌ تیًێکی تایبەتًەَذی کۆيپاَیاکە 
یاٌ ڕێکخراوەکە بێت، ئەو کەش و تیًاَەش پێىیستە بەقىاڵیی نە َاو کارەکەدابٍ و 

پۆڕی و ضارەزایی نە هەيى بىارەکاَی ئەو سێکتەراَەدا هەبێت، بۆ ئەوەی ضیکارییەکە پس
کاریگەری تەواوی هەبێت، بە ئەَجاو و ئاياَجی پێىیست بگەٌ. بۆ دەستپێکردَی ئەو 

 الیەَی کەيەوە کاراَە، ضیکارییەکە دەبێت بەضێك بێت نەپالَی دايەزراوەکاٌ و دەضبێت بە
 هەڵسەَگاَذٌ ئەَجاو بذرێت. ياَگ جارێک  ٢٠ -6ر ،هە

 

 ئامانجی شیکاریەکە 

كخراوەکەیە، بۆ ێئاياَجی ئەو ضیکاریە تەَها هەڵسەَگاَذَی کارەکاَی کۆيپاَیایەکە یاٌ ڕ
 ئەوەی پالَەکاَی داهاتىیاٌ بە قازاَجی زیاتر و بەرەو سەرکەوتُی زیاتر بڕوات . 

کىردستاٌ دەبێت وەزارەتی ساياَە هەرێًی غازی  کەرتی َەوت و دا بۆ"تىاس"نە ضیکاری 
 هێُەراٌ و نۆجستی و سروضتیەکاٌ نەگەڵ تیًەکاَی گەڕاٌ و هەڵکەَذٌ و وەبەر

سی و الوازی و دەرفەتەکاٌ و هێبە الیەَیبەبازاڕکردٌ نە دەوری يێسیك کۆببُەوە، 
 پێذاَیگا چارەی باش بذۆزَەوە بۆ گەضەرێهەڕەضەکاٌ گفتىگۆی نەسەربکرێت، بۆ ئەوەی 

  .تەرەکەسێک
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 کوردستان هەرێمی نەوت و غازی 

بۆ ئەوەی  ،غازی کىردستاٌ یەکێکە نەسەرچاوە سەرەکیەکاَی داهاتی کىردستاٌَەوت و 
َەوت  چىَکە بتىاَرێت ئەو کەرتە گرَگە زۆرتریٍ سىود بەخەڵکی کىردستاٌ بگەیەَێت.

هەرێًی  پێگەی سیاسی و ئەيُی و جىگرافی سەرنە غاز کاریگەری تەواوی هەیەو 
بەضێکە نە سەرچاوەی وزەی جیهاٌ بۆ گەضەپێکردَی ئابىری و بازرگاَی و . کىردستاٌ

ئەيەش دەبێت هەر بەقازاَجی خەڵکی کىردستاٌ  .پەیىەَذیە کۆيەاڵیەتیەکاٌ نە َاو جیهاَذا
غازی کىردستاٌ ەیە کە داڕێژەراَی کەرتی َەوت و بێت. بۆیە يەبەست نەو ضیکاریە ئەو

ئەوەی زۆرتریٍ سىودی ئەو کەرتە  ، نەپێُاوکەيىکىڕیەکاٌ بەرەو چاکردٌ ببەٌبتىاٍَ   
  کۆيپاَیا حیسبیەکاَی هەرێًە بێت.حیسب و بۆ خەڵکی کىردستاٌ بێت، َەک بۆ 

بە کارکردٌ نە  دەستیاٌ کردوە نەسەرەتاوە کە ،غاز بگریتهەر کۆيپاَیایەکی َەوت و 
بەرزی و َسيیذا ڕۆیطتىٌ، تا  ێک ئاستەَگ وغازدا، بێگىياٌ بە کۆيەڵپیطەسازی َەوت و 

گەیطتىَەتە ئەو ئاستەی ئێستایاٌ، هەَذێکیاٌ نەواَەیە َەیاَتىاَیبێت هەتا ئێستا بەردوايبٍ 
هەَذێکی دیکەضیاٌ هەتا ئێستا بەردەوايٍ. هەَذێكیاٌ  ،و دوچاری يایە پىچبىوٌ هاتىٌ

بەریتاَی و  BPنەًَىَەی  غازی جیهاٌ بکەٌ.ىیاَە بەتەواوی کۆَتڕۆڵی َەوت و تىاَی
Exxon Mobil   ئەيریکی وShell   وTotal  .وە ئارايکۆ سعىدی 

 

   Strengthالیەنی بەهێسی

نەپەرنەياَی کىردستاٌ یاسای َەوت و غازی  ٠٢٢7هەرێًی کىردستاٌ، نەساڵی  .٢
پەسەَذ کرد. ئەو یاسایە، حکىيەتی هەرێًی دەستکراوەکرد، هەيىو يافێکی دا بە 
حکىيەت کە دەسەاڵتی تەواوی هەبێت، وەک واڵتێکی سەربە خۆ، ساياَە 

ر بێت بۆ سروضتیەکەی بەکاربهێُێت بۆ گەضەپێذاَی َاوخۆ و یاريەتیذە
بەهێسکردَی ژێرخاَی ئابىری کىردستاٌ و ببێتە هۆی خۆضگىزەراَی بۆ خەڵکی 

هێُەراٌ ڕووبکەَە هەرێًی  کىردستاٌ، دوای ئەوە پێىیستی بازاڕ وایکرد، وەبەر
کىردستاٌ، وەبەرهێُاَێکی زۆری تێذا بکەٌ، گەضەی ئابىری نەو سااڵَەدا 
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غازی ێسبى بۆ کەرتی َەوت و هبەڕادەیەکی باش گەضەیکرد، ئەيەش خاڵێکی بە
 هەرێى.

یەکێک نە کێطە گەورەکاَی هەرێى نەگەڵ حکىيەتی فیذڕاڵی عێراق، هەتا ئێستا، 
َەبىَی یاسای َەوت و غازی فیذڕاڵیە، دوای پەسەَذکردَی دەستىری هەيیطەیی 

غاز تێپەڕاَذرایە. َەبىَی ئەو  ، دەبىایە یاسای َەوت و٠٢٢5اڵی عێراق نەس
کرۆکی کێطەکاٌ نەگەڵ حکىيەتی فیذڕاڵ. چۆَیەتی پەرەپێذاَی یاسایەش بىەتە 

َەوت و غاز، بە پێی دەستىری عێراق خراوەتە ئەستۆی هەردوو حکىيەتی فیذڕاڵی 
و هەرێًەکاٌ و پارێسگاکاٌ بە هاوبەضی. َەبىَی ئەو یاسایەش، بۆتە هۆی َاَەوەی 

ئاساَی تێپەڕێُذرێت کێطە نەَێىاٌ هەرێى و عێراقذا. نەوەش َاچێت، ئەو یاسایە بە
 غاز. الیەَی بەهێسە بۆ کەرتی َەوت و  نە پەڕنەياَی عیراقذا، بۆیە دەرکردَی یاساکە

کێڵگەی بەرهەيهێُاَی َەوت نە کىردستاَذا، ڕۆژاَە َسیکەی  9حکىيەتی هەرێى نە  .٠
هەزار بەريیهی ئیذارەی خۆياڵیە،  ٢7٢هەزار بەريیم َەوت بەرهەيذەهێُێت، کە  5٢٢

يپاَیای کار گروپەوە بەرهەيذەهێُرێت، َەوتەکەی تریص نەالیەٌ کۆيپاَیا نەالیەٌ کۆ
بیاَیەکاَەوە بەرهەيذەهێُرێت، ئەيەش واتە دەرهێُاَی َەوت و فرۆضتُی 
نەبازاڕەکاَی جیهاٌ، ئەيەش خۆی نەخۆیذا بەهێس بۆ کەرتی َەوت و غازی 

يهیۆٌ پێ  6٢٢ کىردستاٌ دەژيێردرێت. غازی کىردستاٌ نە ئیستادا ڕۆژاَە َسیکەی
سێجا بەرهەيذەهێُرێت و دەدرێت بەویستەگەکاَی دروستکردَی کارەبا بۆ  

 بەرهەيهیُاَی کارەبای َیطتًاَی. 
ەتە خاڵی بەهێس نە غاز بۆ خەڵکی کىردستاٌ، بىودروستکردَی داهاتی َەوت و  .3

غازدا. ئەيەش وایکردووە پێىیست َاکات حکىيەتی هەرێى،  کەرتی َەوت و
 ر بۆ هاوەردەکردَی ووزە خەرج بکات نە کىردستاَذا.بىدجەیەکی زۆ

غازی کىردستاٌ نەئێستادا سااڵَە پارەیەکی باش دەگەڕێُێتەوە هەرێًی کىردستاٌ،  .4
نەئەَجايی ئەوەی وەک سەرچاوەی دابیُکردَی وزە، بۆ کارەبای هەرێى 

 بەکاردەهێُرێت.
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 ڵئاستی حکومەتی فیدڕاەسەر ل 

کىردستاَذا، بەغذاد َاچار دەکات وەک هێسێکی بەرجەستەی خاوەٌ هێُاَی َەوت نە  دەر
غاز  گەَذەڵی وکێطەکاَی کەرتی َەوت وئابىری يايەڵە نەگەڵ هەرێًذا بکات، ئەگەر 

چارەسەربکرێت ئەوا نە ڕوی ئابىریەوە هەرێى دەتىاَێت خۆی بژێُێت و پطت بەخۆی 
کات، داوا ڕەواکاَی کىرد ببەستێت، وەک فاکتەرێکی بەهێس هەرێى بەغذاد َاچار دە

 جێبەجێبکات .

 ئاستی هەرێمیەسەر ل 

کی باش دروستبکات بۆ هەرێی کىردستاٌ نەگەڵ یەَەوتی کىردستاٌ تىاَیىیەتی پەیىەَذ 
دەکرێت ئەو پەیىەَذیە  یە بە َیطتًاَی بکرێت.یتىرکیادا. بەاڵو َەتىاَراوە ئەو پەیىەَذ

 بُرێت و سیاسەتیكی بێالیەَی نەسەر بُیاد ببێت بە هۆی سەقايگیری زیاتر نە َاوچەکەدا.
 زیاتر نە قازاَجی خەڵکاَی َاوچەکە بێت، َەک نە بەرژەوەَذی چەَذ الیەَێکی دیاریکراو. 

 ئاستی نێودەوڵەتی ەسەر ل 

 دەبێتەُاَیاٌ نە کىردستاَذا ێبەرهوەىدەوڵەتی بۆ کىردستاٌ، ێکۆيپاَیای َەوتی َ اتُیه
، چىَکە رێى نە الیەٌ کۆيپاَیاکاٌ و دەوڵەتەکاَیاَەوەدەستخستُی پطتگیری سیاسی بۆ هە

وەک چەکێکی دیبهۆياسی  ،غاز بفرۆضرێت بە دەوڵەتە زنهێسەکاَی دَیادەتىاَرێت َەوت و 
 ی هەرێًیتا پێص ڕیفراَذەيەکە ئەيەش. نە پێُاو دەستخستُی پطتیىاَیبەکاربهێُرێت 

ڕیفراَذەيەکەی ساڵی ئەَجايذاَی  دوایبەاڵو  بەباضی بەرجەستە بىو بىو، کىردستاٌ 
 ی کردالوازو ڕوی نە ضکایەوە هەرێًی کىردستاَذابەزیاَی گەورە بەسەر  دۆخەکە ٠٢٢7
 ی دیبهۆياسیەوە. نە ڕو
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  Weakness الیەنی الوازی

 غازی هەرێًی کىردستاٌ، خاڵی الواز زۆرە، وەک ئەياَەی خىارەوە؛  نە کەرتی َەوت و 

کۆيپاَیایەکی َیطتًاَی بۆ َەوت و غاز. کە هەيىو چاالکیەکاَی ئەو داَەيەزراَذَی  .٢
سیکتەرە بگرێتە خۆی هەر نە گەڕاٌ و هەڵکەَذٌ و بەرهەيهێُاٌ و گىاستُەوە و 
بەبازاڕکردٌ. پااڵوگەکاٌ و پیترۆکیًیاوی و پەیُە کیًیاویەکاٌ بگرێتەوە، چىَکە 

 هەرێى  پڕ بکاتەوە. ئەو کۆيپاَیا َیطتًاَیە دەتىاَێت بەضی زۆری بىدجەی
تا ئێستا هەرێًی کىردستاٌ داتایەکی راستەقیُەی َیە بیسەنًێُێت کە یەدەگی َەوتە  .٠

خاوەکەی چەَذە؟ تەَها وەزارەتی ساياَە سروضتیەکاٌ  َىقاڵَەی ئەوە نێذەدەٌ  
يهیار بەريیهە، بەبێ ئەوەی پطتراستکرابێتەوە نەالیەٌ  45یەدەکی َەوتی کىردستاٌ 

ەربەخۆوە یاٌ کۆيپاَیایەکی سەربەخۆی جیهاَی، ئەيەش وایکردوە ڕێکخراوێکی س
کە وەبەرهێُەرە گەورەکاٌ دور بکەوَەوە نە کىردستاٌ، پێىیستە هەرێًی کىردستاٌ 
دوا نەڕێكخراوی ئۆپێک بکات، بە حىکًی ئەوەی کىردستاٌ تائێستاش بەضێکە نە 

کىردستاٌ تا بەرچاو عێراق، ڕوپێىیکی ڕاستەقیُە بکرێت بۆ یەدەگی َەوت و غازی 
 ڕوَیەکی زۆر هەبێت و بتىاَرێت پالَی ستراتیجی بۆ ئەو سێکتەرە دابڕێژڕێت.

( PSAخراپی کۆَتراکەتەکاَی َەوت و غاز کە بەضێىەی گرێبەستی هاوبەش ) .3
کراوە نەگەڵ کۆيپاَیا بیاَیەکاَذا، ئەيە بەضێکی زۆری دەڕوات بۆ کۆيپاَیاکاٌ 

کاَیاٌ و خەرجیەکاَی تر، کۆَتاراکتەکاٌ نە ژورە نەروی هەقذەست و ضایستە دارایە
تاریکەکاَذا کراوە بەبێ ئەوی تیًێکی ضارەزاو ضەفافاَە گرێبەستەکاَیاٌ  

هەرێًی  غاز نە هۆی ئەوەی زیاٌ بەداهاتی َەوت وباڵوکردبیتەوە، ئەيەش بۆتە 
كىردستاَذا بگەیەَێت و بۆتە هۆی ئەوەی بەضی کەيی بگەڕێتەوە بۆ گەَجیُەی 

 زارەتی دارایی. وە
گرفت نە کۆَتاراکتەکە هەیە کە نەگەل تىرکیادا، کە ئەو کەرتە گرَگە تەَها  .4

چەَذکەسێک نە کىردستاَذا ئاگاداری وردەکاریەکاٍَ، پەیًاَی درێژخایەَیاٌ نەگەل 
تىرکیادا بەستىە،  زۆر َاضەفافە،  ڕاستکردَەوەی ئەو هاوپەیًاَیە نەگەڵ تىرکیادا 

 قذایە. تەَها نەدەستی عێرا
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گەَذەڵێکی زۆر هەیە نەو کەرتە گرَگەدا، کە ئابىری هەرێًی کىردستاَی پێىە  .5
وابەستەکراوە. گەَذەڵی هەر نە ضیریُی گرێبەستەکاَذا، هەر نە هەرزاٌ فرۆضتُی 
َەوتەکە و گىاستُەوەی َەوت و گەڕاَەوەی پارەی َەوتەکە،  گۆڕیُەوەی بۆ دراوی 

وەریەکی زۆر نەدابەضکردَی داهاتذا، بەهۆی عێراقی،  ئەيەش بۆتە هۆی َادادپەر
کەيی داهاتەکەوە زیاَی بە ژێرخاَی ئابىری هەرێى گەیاَذوە، کەرتی پەروەردە و 
کەرتی تەَذروستی بەتەواوی نە ژێر هەڕە ضەداٌ، پڕۆژەکاَی ڕێگاوباٌ َەیتىاَیىە 

 سىود نەو داهاتە وەربگرٌ.
پاَیای بچىک یاٌ يايُاوەَذیٍ ئەو کۆيپاَیایاَەی کەنە کىردستاٌ کاردەکەٌ کۆي .6

(، ئەيەش وایکردوە نە کاتی قەیراَی Medium or Small Operatorواتە )
دارایی، یاٌ دابەزیُی َرخی َەوتذا، بىەستٍ نە وەبەرهێُاٌ، نەبەرئەوەی سەرچاوەی 
دارایی پێىیستیاٌ نەبەردەستذا َیە. جگەنەوەی خاوەَی تازەتریٍ تەکُەنۆجیا َیٍ، 

( ئەيریکی، ئەيەش وایکردوە پڕۆسەی Exxon Mobil) وەک کۆيپاَیای
دەرهێُاَی َەوت، نە هەرێًی کىردستاٌ زۆرخاو بێت و دوابکەوێت، چىَکە بەقسەی 
ئاضتی هەورايی وەزیری پێطىی ساياَە سروضتیەکاٌ، دەبىایە نە کۆتایی ساڵی 

هەيى  دا هەرێًی کىردستاٌ ڕۆژاَە یەک يهیۆٌ/بەريیم َەوتی بەرهەو بهێُایە، ٠٢٢6
ساڵ دوای ئەوە هەرێى نەَیىەی ئەو بەڵێُەی ئاضتی هەورايی  4دەبیُیٍ 

 َسیکبىوەتەوە.
غازی کىردستاٌ زۆر دواکەوتىە نە بەرهەيذا، ئەو ڕێککەوتُە ستراتیجیەی کە  .7

دا کراوە نەگەڵ  داَا غاز و هاوبەضەکاَیذا رێکەوتُێکی زۆر خراپە،  ٠٢٢7نەساڵی 
، بە خۆڕایی بۆ  LPGبەر بە کۆَذێسەیت و غازیدەرهێُاَی  غازی سروضتی بەراي

وەبەرهێُەراٌ بێت. بەرايبەر بەدەرهێُاَی  غازی سروضتی بە خۆڕایی بۆ حکىيەتی 
هەرێى. ئەيەش الوازی ئەو ڕێکەوتُەیە، هەتا ئێستاش بەرهەيی ڕۆژاَەی َسیکەی 

يهیۆٌ پێ سێجا یە نە ڕۆژێکذا، ئەگەر سیاسەتی خراپی ئاضتی هەورايی  6٢٢
ساڵ، دەبىایە ڕۆژاَە بەرهەيى غاز زۆر زیاتر بىایە، چىَکە چەَذ  ٢٠ىایە دوای َەب

ساڵێک بە هۆی کێطەکاَەوە کۆيپاَیاکاٌ وەستاٌ نە کارکردٌ، بەيەش سااڵَە زیاَی 
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بە يهیاراٌ دۆالر نە بىدجەی واڵتذا، بەهۆی کڕیُی  غازۆیم بۆ پەیذاکردَی ووزەی 
ێى. ئەيەش زیاَی گەورەی گەیاَذوە بە کەرتی کارەبا، بۆ وێستەگەکاَی کارەبای هەر

کارەبا، چىَکە کێطەی کارەبا هەر چاک َەبىە هەتا ئەو کاتەش. هاوکات کەيی 
 داهاتی کارەبا، بىوە بە زیاٌ بۆ بىدجەی واڵت.

ی سروضتی کە بەرپرسی یەکەو غازهێُاَی  دەر َاوچەکاَی داَاَی کەسێک نەسُىری .8
بۆ  ،ی سروضتیغاز بەرايبەر بە سەرچاوەی ،سروضتیەکاٌبێت نە وەزارەتی ساياَە 

َەبێت و بۆ کێطًە  دروست ئەوەی بەربەست بۆ کارکردٌ نەو ساياَە سروضتیەدا
 .کێطی سیاسی بەکارَەهێُرێت

ىَی ئەو کەرتەوە ئابىری کىردستاٌ فرە ڕەهەَذ َەکراوە، بۆیە نەکاتی بە هۆی ب .9
 دەبێت.دابەزیُی َرخی َەوتذا هەرێى تىوضی قەیراٌ 

داَەيەزراَذَی سُذوقی ساياَی َیطتًاَی بۆ ئەوەی پارەی پیترۆ دۆالری ئەو  .٢٢
 َاوچاَەی کە َەوتی تیا دەردەهێُرێت بەالیەَی کەيەوە تیا هەڵبگیرێت. 

 

 فیدڕاڵ  هەرێم و حکومەتیئاستی سەر لە 

دەرهێُاَی َەوت زیاَی گەورەی گەیاَذوە بە پەیىەَذییەکاٌ نەگەڵ حکىيەتی عێراقی 
فیذراڵذا، نە ئەَجايی ڕێکُەکەوتٍ، تاگەیطت بەوەی کە بەضە بىدجەی عێراق بۆ کىردستاٌ 
ببردرێت، بەهۆی سەربەخۆ فرۆضتُی َەوت نەالیەٌ هەرێًی کىردستاٌ و ڕێکُەکەوتٍ 

  نەگەڵ حکىيەتی فیذڕاڵ. ئەيەش؛

 وایکردوە َەوتی کىردستاٌ هەرزاٌ فرۆضبکرێت. .٢
 بىە هۆی ئەوەی کەيىچەی فەرياَبەراٌ ببڕێت نە الیەٌ عێراقەوە. .٠
بىە هۆی ئەوەی حکىيەتی هەرێى دەستبکات بە پاضەکەوتی يىچە، یاخىد بڕێک  .3

نەيىچە ببڕێت کە هیچ پاڵپطتێکی یاسایی َیە . ئەيەیاٌ زۆر خراپبىو، چىَکە 
زیاَی گەورەیاٌ پێگەیطتىە، ئەيەش سەریکێطاوە بۆ پاضەکطەی  چیُی فەرياَبەراٌ

بازاڕو الوازی خەرجی بەکاربردٌ و خەرجی وەبەرهێُاٌ. پاضەکطەی چێُێکی 
يايُاوەَذی گەورە نە کۆيەڵذا بەرەو ئەوەی دوو چیٍ نە کۆيەڵگا دروستبێت و چیُی 
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ەکطەکردوە. َاوەڕاستی کۆيەڵگا بەرەو َەياٌ بڕوات. گەضەی ئابىری تىوضی پاض
 دوور َیە خەباتی چیُایەتی دروستبێت نە َاو کۆيەڵگادا. 

قەرزاکاَی حکىيەت  ٠٢٠٢-٢٢قەرزارکردَی حکىيەتی هەرێى کە هەتا ياَگی  .4
 يهیار دۆالری ئەيریکی. 3٢.5گەیطتۆتە َسیکەی 

هەنی کار نەو کەرتەدا زۆر کەو دروستکراوە بۆ خەڵکی هەرێًی کىردستاٌ، وەک  .5
هێُاَیاٌ َەکردوتەوە، بۆ دەرچىی  ا بیاَیەکاٌ كۆرسی ڕاپێىیست کۆيپاَی

 پەیًاَگاکاَی َەوت و خەڵکی کىردستاٌ داَەيەزراوٌ. 
 

 ئاستی حكومەتی فیدڕاڵسەر لە 

غازی کىردستاٌ نە گەڵ عێراقذا بازرگاَی پیىەبکرێت باضترە وەک ئەوەی بڕواتە 
وەش کە نەتىرکیا دەرەوەی کىردستاٌ کە پڕۆژەیەکی زەحًەتە. تەَاَەت دوای ئە

تێذەپەڕێت، کێطەی تەکُیکی و یاسایی زۆری هەیە بۆ ئەوەی ئەو بۆریە بەو واڵتاَەدا 
بڕوات تادەگاتە ئەوروپا،  بەرەواو پڕۆژە هەیە بۆ هەَاردەی غاز بۆ ئەوروپا. بۆ ًَىَە 
پڕۆژەی غازی ئیسرائیم هەیە کەنە چەَذ ساڵی داهاتىودا تەواو دەبێت، بۆیە ئاساَترە بۆ 

ەرێـى کە غازەکەی بفرۆضیت بە حکىيەتی عێراق کە غاز نە ئێراٌ زۆر بەگراَتر دەکڕێت، ه
 ئەو بازرگاَیە بۆ کىردستاٌ بێت باضترە نەگەڵ عێراقذا.

 

 ئاستی هەرێمی  سەر لە 

ئەيەش خاڵێکی  ،کىردستاٌ نە ڕێگای تىرکیاوەهەرێًی بۆری هەَاردەی َەوت و غازی 
ی غاز بۆ َاوخۆی عێراق هەرزاٌ تر َکرد عیراقذا و هەَاردەەوتٍ نەگەڵ کالوازە. بۆیە ڕێک

، ی و سیاسی َابێتی. کێطەی یاساەدەکەوێت  بۆ هەرێًی کىردستاٌ و بازاڕێکی زۆر باض
راق زۆر ئاساَترە وەک نەوەی نەرێگای تىرکیاوە ێنە ڕووی تەکُیکیەوە بۆ َاوخۆی ع

یهاَەوە بىەتە خاڵێكی الواز.  بڕوات بۆ ئەوروپا. هەَاردەکردَی غاز نە رێگای بۆری ج
بۆیە تىرکیا هەرکاتێک بیەوێت دەتىاَێت ئەيە وەک کارتی فطار دژی حکىيەتی هەرێى 
بەکاریبهێُێت، پێگەی خۆی نە َاو خاکی کىردستاَذا نە ڕووی سەربازیەوە زیاتر 
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تىرکیا هەڕەضەی وەستاَذَی هەَاردەی َەوتی  وەفۆراَذریکاتی  بۆ ًَىَەجێگیربکات. 
 ًی دەکرد.هەرێ

  Opportunitiesالیەنی دەرفەتەکان 

دا هاتىە بۆ دايەزراَذَی کۆيپاَیای ٠٢٢7نەیاسای َەوت و غازی کىردستاٌ، ساڵی  .1
(، بەاڵو تائێستا ئەو کۆيپاَیایە داَەيەزراوە، KNOCَیطتیًاَی َەوتی کىردستاٌ )

هەرچەَذە بەضی حکىيەتی هەرێى نە زۆربەی کێڵگەکاَی َەوتی هەرێًذا نە 
دەتىاَێت ببێت بە بەرپرسی کێڵگەکاَی تر  KNOC%ە، بەاڵو ٠٢کۆَتراکتەکاَذا 

 کە نەدوایذا دەدۆزرێُەوەو دەتىاَێت پەرەیاٌ پێبذات، تا پطکی زیاتریاٌ هەبێت. 
(، واتە نە بىاری UP Streamەبێت کاری زیاتر بکرێت نەکەرتی بااڵدەستذا )د .2

گەڕاٌ و هەنکۆڵیُذا، تا کۆيپاَیای تازە بێُە کىردستاَەوەو دەستبکەٌ بە بەرهەيهێُاٌ 
 بۆ زیادکردَی بەرهەيی َەوت.

کە بریتییە نەو  (،Down Streamپەرەپێذاَی کەرتی خىارو دەستی َەوت )  .3
َەوت و غازی سروضتی، وەک يادەیەکی سەرەکی بەکاردەهێُرێت. پیطەسازیاَەی کە 

 بۆ ًَىَە پااڵوگەکاٌ و کارگەی پیترۆ کیًیاوی.
(، ئەو کۆيپاَیاش پێىسیتە ببێتە بەرپرسی کەرتی KODOدايەزراَذَی کۆيپاَیای ) .4

خىارو دەستی َەوتی کىردستاٌ، دەبێت وەزارەتی ساياَە سروضتیەکاٌ نەگەڵ کەرتی 
بکەوٌ بۆ دروستکردَی پااڵوگەی گەورە و بەقەبارەی گەورەو کىانێتی تایبەتذا ڕێک

 بەرز بەرهەيبهێٍُ، چىَکە بەردەواو خىاست نەسەر وزە هەیە. 
( دابًەزرێت کە بەرپرش بێت نە فرۆضتٍ و بەبازاڕکردَی KOMOکۆيپاَیای ) .5

َەوتی هەرێى، وەک کۆيپاَیای سۆيۆی عێراقی. َەک دەاڵڵێک َەوتی کىردستاٌ 
 ضێت. کە خۆی خەڵکی کىردستاٌ َیە هیچ وەالیەکی بۆ َیطتًاٌ و گەنەکەی َیە. بفرۆ

نە چەَذ ساڵی ڕابردودا، بەسەداٌ کارگەی پیطەسازی نە هەرێًـی کىردستاَذا  .6
دايەزراوٌ. زۆر نەو پیطەسازیاَە يادە سەرەکیەکاَیاٌ، يادە پیترۆکیًیاویەکاَە کە نە 

ا ئێستا ئەو ياداَە نەدەرەوە هاوردە دەکرێٍ. پرۆسەی بەکارهێُاَذا بەکاردەهێُرێٍ. ت
بۆیە دايەزراَذَی کارگەی پیترۆ کیًیاوی بۆ کىردستاٌ پێىیستە، کارگەی 
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پیترۆکیًیاوی، دەتىاَێت دەرفەتی باش بۆ کەرتی پیطەسازی بڕەخسێُێت، بەهۆی 
ئەوەی نەهەرێًی کىردستاٌ غازی سروضتی هەیە و یاريەتیذەر دەبێت بۆ 

سەکاَی کارگەی پیترۆکیًیاوی. هەروەها پەیُە کیًیاویەکاٌ کە بەگەڕخستُی پڕۆ
بەرهەيێکی دیکەٌ زۆر بەفراواَی نە کەرتی کطتىکاڵی هەرێًذا بەکاردەهێُرێٍ. 
بەرهەيهێُاَی پەیُە کیًیاویەکاٌ ڕۆڵێکی کاریگەر دەبیُێت، بۆ پاڵپطتکردَی کەرتی 

 هەرێًذا. کطتىکاڵ. ئەيەش دەبێت هۆی دابیُکردَی ئاسایطی خۆراک نە
هەرچەَذە دايەزراَذَی پااڵوگەی گەورە، دايەزراَذَی کارگەی پیترۆکیًیاوی بە 
يهیارەها دۆالری دەوێت، ئەيە دەبێت کەرتی تایبەت ئەو کارە بکات. بەاڵو حکىيەت 
دەتىاَێت پاڵپطتی بکات و بەسەداٌ هەنی کار دەڕەخسێُێت. حکىيەت دەتىاَێت باج 

 وەربگرێت نەو کۆيپاَیا گەوراَە. 
زراَذَی سُذوقی داهاتە َەوتیەکاٌ، کۆکردَەوەی پارەی پیترۆ دۆالر نەو دايە .7

َاوچاَەی کە َەوتی نێ بەرهەيذەهێُرێت بۆ ئەوەی پارەکە نەو ضىێُەدا خەرجبکرێت، 
داهاتی سُذوقەکە نەرێگای باَکە گەورەکاَەوە، دەتىاَرێت وەبەرهێُاَیاٌ پێبکرێت، 

 وەک سەرچاوەیەکی تری پەیذاکردَی داهات.
زیادکردَی داخىازی بۆ َەوت و غاز نەکاتی گەضەی ئابىری جیهاَذا، ئەيەش    .8

دەرفەتیکە نەدەرفەتەکاٌ بەردەواو کراوەیە، نەکاتی بەرزبىوَەوەیاَذا دەبێتە هۆی 
 زیادکردَی داهات. 

 

 Threat  مەترسیەکان 

٢. Effective financial management) (  بەرێىبەرایەتی دارایی کاریگەر َیە
ٌ وەزارەت و حکىيەتەوە بۆ ئەوەی كەيى کىڕییەکاٌ پڕبکرێتەوە نەکاتی نەالیە

 قەیراَذا. 
٠. High Success rate in exploration and production up 

stream projects) تائێستا نە کێڵگەکاَی کىردستاٌ زۆربەی جار یەدەگی )
َتىاَیىە َەوتەکاٌ بە هەڵە خىێُذراوەتەوە، وادەرَەچىە. چەَذیٍ کۆيپاَیا َەیا



  
 13 

 

 Sterlingتەَاَەت َەوت بذۆزَەوە نە کێڵگەکاَی َەوتذا وەک کۆيپاَیای 
ENERGY ،ٌبەریتاَی نە سەَگاو و پاضەکطەی کرد نە کىردستاAfrin PLC) )

کەکۆيپاَیایەکی تری  بەریتاَی بىو  بەهۆی کىردستاَەوە يایە پىچبىو 
 بەتەواوەتی. 

نە بەريیهێکذا بە هۆی گەَذەڵی حکىيەت َاتىاَێت پارەی زیاتری دەستبکەویت  .3
( EBIDTAزیاتر و َاضەفافی و خراپی کۆَتراکتەکاَەوە، وەک حساباتی)

کەوردبیُی تەواو َاکرێت. کۆيپاَیاکاَی وەبەرهیُاَی َەوت پارەیەکی زۆر دەتىاٍَ 
البەرٌ بۆ خۆیاٌ بە هۆی فێڵکردٌ نە حساباتی خەرجکردَذا.  بەيەش بەردەواو  

 ، ئەگەر چاو َەخطێُرێتەوە پێیاَذا. داهات نە يەترسیذایە
4. Investing in alternate Energy resources) (  وەبەرهێُاٌ نە

سەرچاوەی وزەی تردا وە ک وزەی باو وزەی خۆرو وزەکاَی تر، ئەيەش دەبێتە 
يەترسی بۆسەر کەرتی وزەی جیهاَی وزەی کىردستاٌ. بۆیە بۆ چەَذیٍ ساڵی تر 

بەریتاَی نە  (BP)ەسەر کەرتی َەوت بۆ ًَىَە ووزەی پاک دەبێت بە هەڕەضە ن
% بەرهەيی َەوتی کەيذەکاتەوە وەبەرهێُاٌ  4٢ياوەی دە ساڵی داهاتىدا نە 

 نەووزەی َىێذا دەکات. 
5. The oil is available infinite but is costly) ٌکاتێک کە بیرەکا )

تێچىی زۆر دەبێت.  َەوتیاٌ تیایە، بەاڵو زۆر نەقىاڵیذاٌ، ئەيەش نەکاتی دەرهێُاَیذا
چۆٌ هەَذێک بیری کىردستاٌ َەوتی تیا ياوە، بەاڵو زۆر نە قىاڵیذایەو دەرهێُاَی 

 تێچىوی زۆرە. 
نە ڕوی جىگرافیاوە هەرێًی كىردستاٌ، واڵتێکی داخراوەو نە ڕوی جیۆ سیاسیەوە  .6

کىردستاٌ بەردەواو کێطەی هەیە نەگەڵ واڵتە داگیرکەرەکاَی کىردستاٌ، ئەيەش 
کاریگەری هەیە نەسەر ئەوەی دەبێت باجێکی زۆر بذرێت بەو واڵتاَە. بۆیە هەيیطە 

 کەرتی وزەی کىردستاٌ، نە بەردەو هەرەضەدا دەبێت.
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 ئاستی ناوخۆی کوردستان سەر لە  

دەستگرتُی پارتی دیًىکراتی کىردستاٌ بەسەر کەرتی َەوت و غاز نە کىردستاَذا.  .٢
بۆتە هۆی ئەوەی يهًالَێ سیاسیەکاَی َاو هەرێًی کىردستاٌ زیاتر قىوڵ بێتەوە، 
بەتایبەتی نەگەڵ یەکێتیذا،  کە داوای بەضی زیاتر دەکات، هەَذێک جار خەریکە 

 وات، بەتایبەتی نە کاتی قەیراَی دارایذا. يهًالَێکاٌ بەرەو پێکذاداَی سەربازی دەڕ
دروستُەکردَی سُذوقی داهاتە َەوتیەکاٌ. يەترسیەکە بۆ َەوەکاَی داهاتىو.  .٠

وە نە پەڕنەياَی کىردستاَذا. بەاڵو  ٠٢٢5هەرچەَذە ئەيە بىە بە یاسا نەساڵی 
 تائێستاش جێبەجێُەکراوە. 

 ئاستی حکومەتی فیدڕال  سەرلە

یىەیەکی گطتی دەستیگرتىە بەسەر کەرتی َەوت وغازدا،  نە بەرئەوەی پارتی بەض
ڕێککەوتُەکاٌ نەگەڵ عێراقذا دەبێت نە الیەٌ پارتیەوە بڕیاری نەسەر بذرێت،  بۆیە 
هێسەکاَی تر َاتىاٍَ کێطەکاٌ یەکالیبکەَەوە. ئەيەضذەبیت بە خاڵێکی الوازە بۆ يیههەت و 

 هێسە سیاسیەکاَی تری کىردستاٌ. 

 رێمیئاستی هەسەر لە 

ەوتُیاٌ کچىَکە ئەواٌ ڕێک ،تىرکیا دەتىاَێت کاریگەری تەواوی هەبێت نە ڕێگای پارتیەوە
بۆ ڕێکەوتٍ نە گەڵ عێراقذا تىرکیا کاریگەری تەواوی هەیە. بۆیە  ،کردوە نەگەڵ پارتیذا

خەڵکی كی يەحاڵە، ئەيەش نە بەرژەوەَذی ێغاز ضتەوتٍ نەگەڵ عێراقذا بۆ َەوت و کڕێک
 َیە .  کىردستاَذا

 ودەوڵەتی نێ ئاستی سەرلە

سیاسیەکاٌ کە نە و هەيیطە هەڕەضە هەیە نەسەر َرخی َەوت بە هۆی فاکتەرە ئابىری 
بازرگاَەکاَی َەوت، دەتىاٍَ  و بەرهەيهیُەرە گەورەکاَی َەوت .ەدەٌدجیهاَذا ڕو

 کاریگەری تەواویاٌ هەبێت نەسەر داَاَی َرخی َەوت. 
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 دەرئەنجام 

بەاڵو ، ی کىردستاَذاخاکی هەرێً وَائەو دو سەرچاوە سروضتیە گەورەیە نەسەرەڕای بىَی 
ئابىری و داراییەوە دەَاڵێُێت.  بەدەست چەَذیٍ کێطەی ،اٌتهەرێًی کىردس بەردەواو

بەڕێىەبردَی ئەو ساياَە هەیە نەئیذارەداٌ و  ریزۆ یکێطەئەيەش دەریذەخات کەهەرێى 
بۆ هەرێى بىە  ڵێٍ  َەوتەدكىردستاٌ  هەرێًی  زۆر جار خەڵکی . نێرەوەیە کەسروضتیەدا

ساڵی نە ئازاری  ، ی َەوت بەسەربەخۆی فرۆضراوەنەو کاتەبەتایبەت  َەفرەت َەک َیعًەت.
نەبەغذاوە بەضە بىدجەی هەرێى  . نەوێطەوەهەرێًی كىردستاَەوەحکىيەتی نە الیەٌ  ٠٢٢4

بەتایبەت بۆ خەڵکی کىردستاٌ. بڕاو ئیتر کێطەو قەیراَی دیکەی بەدوای خۆیذا هێُا، 
يىچەی   34 وەک َەداَی يىچەی فەرياَبەراٌ نەکاتی خۆیذا، نەوکاتەوە هەتا ئێستا

يىچەی  تەواوی فەرياَبەراَیص  ٢٠ . هاوکاتبە نێبڕیُەوە ،فەرياَبەراٌ پاضەکەوت کراوە
تەواوَەکردَی پڕۆژەی جگە نە وەستاٌ و ە. ئەوە َەدراوەو پاضەکەوتکراو

 و کەيبىَەوەیبازاڕ الوازبىَی جىڵەینەگەڵ زیادبىَی رێژەی بێکاری و ریەکاٌ، خسيەتگىزا
ئەياَەش هەيى  نەهەرێًی کىردستاٌُاٌ  ێه بەرو کەيبىَەوەی وەخەرجی بەکاربردٌ  

دەرئەَجايی ئەو دواجار الواز کردوە. ئابىری نەهەرێًی کىردستاَذا سێکتەرەکاَی 
 وغازی کىردستاٌ کەيىکىڕی زۆری تیادایە،  کەرتی َەوتکە پڕۆسەیە َیطاَەی ئەوەیە 
و َەوەێىیستە بەزوتریٍ کات پێذاچىپبۆیە  راوەبەڕێىە.ببەضێىەیەکی سەرکەوتى َە

 .   چاکسازی نە بەڕیىەبردَی ئەو سێکتەرەدا بکرێت



  
 16 

 

 سەرچاوەکان

1. Dan Shewan How to Do a SWOT Analysis for Your Small 

Business (with Examples), at the site: 

analysis-https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot 

2. Beyond the cycle: which oil and gas companies are ready for the 

low-carbon transition?, at the site: 

-gas-and-research/oil-https://www.cdp.net/en/investor/sector

report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kw

-d

294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&ad

-p=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7

NNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_jJI7U5PUoFxaBxfLJ

wcB 

3. SWOT Analysis , How to Develop a Strategy For Success ,at 

the site: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm 

4. How to Do a SWOT Analysis for Better Strategic Planning ,at 

the site: 

analysis/-swot-perform-to-https://articles.bplans.com/how 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report?cid=339137118&adgpid=51867912379&itemid=&targid=kwd-294748450056&mt=b&loc=9069865&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wgltmBn6j_hd7-jJI7U5PUoFxaBxfLJNNN3qRxquPHhAaqvCxaDcgaAsWAEALw_wcB
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/

