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    وتنبەرهەمی نەوتی خاو و پااڵ
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 :بڕوانە روونکردنەوەی خوارەوە بۆ زانینی پێناسەکان

 کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی

بڕی 
ئەمبارکرا

و لە 
سەرەتای 

 مانگدا
((BOE 

بڕی نەوت 
یان غازی 

بەرهەمهاتوو       
((BOE 

هەناردە لە 
رێی 

)سۆمۆ(وە 
((BOE 

هەناردە لە رێی 
تانکەرەوە 

((BOE 

هەناردە لە رێی 
هێڵی بۆری 
حکومەتی 
هەرێمی 

کوردستانەوە            
((BOE 

فرۆشی 
ناوخۆ  

((BOE 

دابینکراو 
بۆ پااڵوگە 
سەرەکیە
کان  

((BOE 

بەکارهێنراو 
بۆ کارکردن 
لە کێڵگە 

((BOE 

بڕی ئەمبارکراو لە 
 کۆتایی مانگدا

((BOE 

 91,050 0 161,709 546,961 0 0 0 682,707 117,013 دی ئێن ئۆ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مێرفی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پێترۆ کوێست

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پێرێنکۆ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ئێچ کەی ئێن

 1,790 0 0 11,015 0 0 0 11471 1334 گەنەل ئێنرجی

 44,638 0 0 12,266 0 0 0 22,376 34528 گەڵف کیستۆن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ئێکسۆن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاقە

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هەنت ئۆیڵ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هێس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ئێم ئۆ ئێڵ گروپ )کالیگران(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شێڤرۆن

 15,024 0 0 37041 0 0 0 42,008 10,057 ئەفرن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ئۆریکس )نۆربێست(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماراسۆن

 388 0 0 13,346 0 0 0 13,115 619 ئۆ ئێم ڤی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رێپسۆل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گاس پڵەس خەلەکان

 113,957 358 997,353 529,819 0 1,395,423 0 2,922,889 114021 تی تی ئۆپکۆ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کەی ئێن ئۆ سی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تالیسمان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ئۆیڵ سێرچ

 3,940 0 0 0 0 0 0 3,940 0 وێسترن زاگرۆس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گازپرۆم

 25,804 0 33,165 453,060 0 0 0 488,623 23407 دانا غاز/ کریسێنت پێترۆلیەم

 29,777 0 1,663,081 1,268,255 0 310,627 0 3,222,785 48,955 خورمەڵە

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تۆتاڵ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کۆمێت

          

 325,970 757 2,855,308 2,871,763 0 1,706,050 0 7,409,915 349,934 تێکڕا  

          
 NA 239.030 0 55,034 0 92,638 92,107 24 NA تێکڕای رێژەی رۆژانە

ی هەناردەکراو و پاڵێوراو   ڕبەرهەمی نەوتی خاو، ب  
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. زاراوەی ستانداردی پیشەسازیەکەیە بەکاردەهێنرێت بۆ وەسفکردنی کۆمپانیا بیانیەکانی گەڕان و بەرهەمهێنان
. هەن، وەک ئارامکۆی سعودی، کە کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی سعودیەیە (NOCs)کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکانیش 

بە گشتی کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکان تەنها لە واڵتەکانی خۆیاندا ئیش دەکەن، هەرچەندە نائاسایی نیە ببینیت کە 
 .ۆشیان کار بکەنکۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکان لە دەرەوەی وواڵتی خ

 

 (IOC) کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی

  
 بڕی ئەمبارکراو لە سەرەتای مانگدا .دەپێورێت BOE)بڕی ئەمبارکراو لە سەرەتای مانگدا و بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )

  
 .دەپێورێت BOE)بە پێی پێوەری ئەمبارەکە. بە بەرمیل لە هاوتای نەوت ) ەڕی نەوت یان غازی بەرهەمهاتووب
 

 بڕی نەوت یان غازی بەرهەمهاتوو

  
واتە بڕی نەوت یان غاز کە لە رێی  لە رێی )سۆمۆ(وە هەناردە. دەپێورێت BOE)بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )

بەشێکە لە وەزارەتی نەوتی  (SOMO). وە هەناردە دەکرێت (SOMO)رێکخراوی دەوڵەت بۆ خستنەبازاڕی نەوت 
 .عێراق و گشت هەناردەیەکی پەترۆڵ بەڕێوە دەبات لە باشووری عێراقحکومەتی فیدراڵی 

 

 هەناردە لە رێی )سۆمۆ(وە

  
واتە بڕی نەوت یان غاز کە لە رێی  تانکەرەوەلە رێی  هەناردە. دەپێورێت BOE)بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )

تانکەرەوە هەناردەی دەرەوەی هەرێمی کوردستان دەکرێت بە پێی رێوشوێنی هەنوکەیی ئاڵوگۆڕی نەوتی خاو بە 
 .بەرهەمەکانی نەوت لەگەڵ تورکیادا

 

 هەناردە لە رێی تانکەرەوە

  
واتە  حکومەتی هەرێمی کوردستانەوەلە رێی هێڵی بۆری  هەناردە. دەپێورێت BOE)بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )

 .هەناردەکردن لە رێی هێڵی بۆری نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا
 

هەناردە لە رێی هێڵی بۆری 
 حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە

  
واتە بڕی ئەو نەوت و غازەی لە ناوخۆدا دەفرۆشرێت  فرۆشی ناوخۆ. دەپێورێت BOE)بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )

ئەو نەوتە خاوەی کە لە ناوخۆدا دەکڕدرێت لە پااڵوگە بچووکەکانی ناو واڵتەوە پرۆسێس دەکرێت، و . بە کڕیاران
بێجگە لە نەفتا و نەوتی ڕەش کە هەندێک جار لە ڕێی )زۆرینەی بەرهەمە پاڵێوراوەکانیش لە ناوخۆدا بەکار دەبرێت 

 (.رانەوە هەناردە دەکرێتئێ
 

 فرۆشی ناوخۆ

  
واتە بڕی نەوت و غاز کە دەدرێت  دابینکراو بۆ پااڵوگە سەرەکیەکان. دەپێورێت BOE)بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )

بە پااڵوگەکانی کەڵەل )کار گروپ بەڕێوەی دەبات(، بازیان )بازیان پێت بەڕێوەی دەبات(، تاوكێ )دی ئێن ئۆ بەڕێوەی 
دەبات( و هەموویان لە ژێر چاودێری وەزارەتی سامانە سروشتیەکاندان. بە نزیکەیی هەموو بەرهەمە پاڵێوراوەکانی 

پااڵوگە سەرەکیەکان لە ناوخۆدا  بەکار دەبرێت، بێجگە لە نەفتا و نەوتی ڕەش کە هەندێک جار لە ڕێی ئێرانەوە 
 .هەناردە دەکرێت

 

 دابینکراو بۆ پااڵوگە سەرەکیەکان

  
واتە ئەو بڕی نەوت یان غازەی کە بەکارهێنراو بۆ کارکردن لە کێڵگە  .دەپێورێت BOE)بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )

لە الیەن کۆمپانیای کارکەرەوە بەکار دەهێنرێت بۆ پڕکردنەوەی پێداویستیان بۆ ووزە بۆ ئەوەی چاالکیەکانیان 
 ئەنجام بدەن.

 

 بەکارهێنراو بۆ کارکردن لە کێڵگە

  
 بڕی ئەمبارکراو لە کۆتایی مانگدا .دەپێورێت BOE)بە بەرمیل لە هاوتای نەوت )بڕی ئەمبارکراو لە کۆتایی مانگدا 

 

 

 روونکردنەوە لەسەر بەرهەمی نەوتی خاو، بڕی هەناردەکراو و پاڵێوراو 
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 خشتەی بەرهەمە پاڵێوراوەکان لەگەڵ روونکردنەوە   
          

  (٢م)دووبارە چارەسەرکراو  (٢م)ئەمبارکراو  (٢م)فرۆشراو  (٢م)پاڵێوراو  بەرهەم
 119795 15824 36649 114482 نەفتا

 486 2777 25682 25103 کیرۆسین
 858 10751 77415 79663 دیزڵ

 2416 30759 198498 205998 نەوتی ڕەش
 0 16596 101228 101044 گازۆلین

 99 1014 4128 4664 غازی شل
 0 3875 737 62 نەفتای شیرین

  

 
چارەسەرکراو 

لەالیەن پااڵوگەکانەوە 
 (٢م)

 469,202 خاو نەوتی
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تێکشکاندن بەهۆکاری )لە نەوتە خاوەکانەوە داڕێژراون لەڕێی پرۆسەکانی وەک  :بەرهەمە پاڵێوراوەکانی پێترۆڵ
ئەم بەرهەمانە (.  - Fractional Distillationدڵۆپاندنی بەشبەشکاری)و ( - Catalytic Crackingیاریدەدەر

بەرهەمە . هەیە کە جیاوازن بە پێی جۆری نەوتە خاوەکە و پرۆسەکانی پااڵوتن جیاکەرەوەی فیزیایی و کیمیاییان
پاڵێوراوەکانی پێترۆل لە هەرێمی کوردستان بریتین لە، بەاڵم سنوردار نین تەنها بۆ، نەفتا، کیرۆسین، دیزڵ، نەوتی 

 رەش، گازۆلین، غازی شل، نەفتای شیرین،

 بەرهەم

  
لە ئەنجامی پااڵوتنی نەوتی خاوەوە، هەروەها بە بڕی بەرهەمی بەرهەمهاتوو بە مەتر سێجا دەپێورێت و بریتیە لە 

 . بەرهەمی پااڵوگەش ناسراوە
 پاڵێوراو

  
هەموو بەرهەمە پاڵێوراوەکان لەناوخۆدا دەفرۆشرێن  .بڕی بەرهەمی فرۆشراوبە مەتر سێجا دەپێورێت و بریتیە لە 

بە نزیکەیی هەموو بەرهەمە پاڵێوراوەکان لە ناوخۆدا بەکار دەبرێن . لە رێی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە
 .بێجگە لە نەفتا و نەوتی رەش کە هەندێک جار هەناردەی واڵتانی دراوسێ دەکرێت

 فرۆشراو

  
 ئەمبارکراو .پااڵوگەکاندا لەوکاتەی کە ئەم داتایە وەرگیراوەبڕی بەرهەم لە ئەمبارەکانی بە مەتر سێجا دەپێورێت و بریتیە لە 

  
ئەمەش لە باری . لە پااڵوگەکاندابڕی بەرهەمی دووبارە چارەسەرکراو بە مەتر سێجا دەپێورێت و بریتیە لە 

 .  دەکرێتەوە بۆ بەرهەمهێنانی بەنزین نموونەییدا نەفتایە کە دووبارە چارەسەر
 دووبارە چارەسەرکراو

  
کە لە الیەن پااڵوگەکانەوە چارەسەر دەکرێت بۆ بڕی نەوتی خاو بە مەتر سێجا دەپێورێت و بریتیە لە 

 بەرهەمهێنانی بەرهەماکانی پێترۆڵ.
چارەسەرکراو لەالیەن 

 پااڵوگەکانەوە
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 بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەکراو چاالکی هەڵکەندنی

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بەشی دووەم: 
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 (1) گشتی زانیاری – چاالکی هەڵکەندنی بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو

 :پێناسەکان زانینی بڕوانە روونکردنەوەی خوارەوە بۆ 

 بەڵیندەری هەڵکەندن (Rigناوی سەکۆی نەوت ) بیرناوی  بلۆک کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی .ژ

 پارکەر ٩٦٢پارکەر  Zewe-1 پیرە مەگرون رێپسۆڵ 1
 نابرۆس Rovi 2 104 رۆڤی  شێڤرۆن  2
 نابرۆس Sarta 2 103 سارتە شێڤرۆن  3
 پی دی ئۆ ئێس Kurdamir - 2 T-80 کوردەمیر تالیسمان 4
 دی ئۆ ئێس پی Kurdamir - 3 T-80 کوردەمیر تالیسمان 5
 دی کیو ئی  AT-4 DQE 031 ئەتروش تاقە 6
 رۆمفۆر Sarqala-1 RE Rig 23 گەرمیان وێسترن زاگرۆس 7
 رۆمفۆر Kurdamir-1 Rig 23 کوردەمیر وێسترن زاگرۆس 8
 ڤایکینگ Mil Qasim-1 Rig I-10 گەرمیان وێسترن زاگرۆس 9

 وۆڵفگرەی  Hasira-1 Rig 83 گەرمیان وێسترن زاگرۆس 10
 گرەی وۆڵف Baram-1 Rig 604 گەرمیان وێسترن زاگرۆس 11
 جی وای پی Bina Bawi 3 Rig 8 بنە باوی ئۆ ئێم ڤی 12
 پی دی ئۆ ئێس Bina Bawi 4 T-63 بنە باوی ئۆ ئێم ڤی 13
 پی دی ئۆ ئێس Bina Bawi 6 T-63 بنە باوی ئۆ ئێم ڤی 14
 وێزەرفۆرد Pirmam - 1 887 پیرمام ئێمکریڵ 15
 وێزەرفۆرد Alqosh - 1 888 ئەلقۆش ئێمکریڵ 16
 ساکسۆن Taza-2 PR 3 تازە ئۆیڵ سێرچ 17
 ئێنسن Shakrok #1 Ensign 941 شەکرۆک  هێس 18
 نەزانراو TT-02 Ideco H-525 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  19
 تی تی ئۆپکۆ TT-04 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  20
 تی تی ئۆپکۆ TT-05 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  21
 تی تی ئۆپکۆ TT-06 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  22
 تی تی ئۆپکۆ TT-07 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  23
 تی تی ئۆپکۆ TT-08 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  24
 تی تی ئۆپکۆ TT-09 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  25
 تی تی ئۆپکۆ TT-10 Kurdistan-1 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  26
 تی تی ئۆپکۆ TT-11 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  27
 تی تی ئۆپکۆ TT-12 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  28
 تی تی ئۆپکۆ TT-13 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  29
 تی تی ئۆپکۆ TT-14 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  30
 تی تی ئۆپکۆ TT-15 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  31
 تی تی ئۆپکۆ TT-16 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  32
 تی تی ئۆپکۆ TT-17 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  33
 تی تی ئۆپکۆ TT-18 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  34
 تی تی ئۆپکۆ TT-19 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  35
 تی تی ئۆپکۆ TT-20 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  36
 تی تی ئۆپکۆ TT-21 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  73
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 (2زانیاری گشتی ) – چاالکی هەڵکەندنی بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو

 هەڵکەندن بەڵیندەری (Rigناوی سەکۆی نەوت ) ناوی بیر بلۆک کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی ژ

 ئەی ئۆ ئێس )کەی ئێس دریڵینگ( TT-22 Discoverer-4 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  38

 تی تی ئۆپکۆ TT-25 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  39

 تی تی ئۆپکۆ TT-26 IRI-900 تەق تەق تی تی ئۆپکۆ  40
 ئارار SH-1B Dynamic 1 شێخان جی کەی پی ئای 41
 وێزەرفۆرد SH-2 WDI 842 شێخان جی کەی پی ئای 42
 ئارار SH-3 Dynamic 1 شێخان جی کەی پی ئای 43
 رۆمفۆر SH-4 Rig 22 شێخان جی کەی پی ئای 44
 ئەی ئۆ ئێس )کەی ئێس دریڵینگ( SH-5B Discoverer 1 شێخان جی کەی پی ئای 45

 وێزەرفۆرد SH-6 WDI 842 شێخان جی کەی پی ئای 46
 وێزەرفۆرد SH-7 WDI 319 شێخان جی کەی پی ئای 47
 وێزەرفۆرد SH-8 WDI 842 شێخان جی کەی پی ئای 48
 وێزەرفۆرد SH-10A WDI 842 شێخان جی کەی پی ئای 49
 وێزەرفۆرد SA-3 WDI 842 شێخ ئادی جی کەی پی ئای 50

 دی کیو ئی  Shewahan-1A Rig 051 خەلەکان گاس پڵەس 51
 کاسکۆ پێترۆلیەم Barda Rash - 1 F - 320 بەردە رەش ئەفرن 52
 کاسکۆ پێترۆلیەم Barda Rash - 2 F - 200 بەردە رەش ئەفرن 53
 ڤایکینگ Barda Rash - 4 i10 بەردە رەش ئەفرن 54
 ئی دی سی رۆمفۆر Barda Rash - 5 23 بەردە رەش ئەفرن 55
 رۆمفۆر Barda Rash - 1 23 بەردە رەش ئەفرن 56
 رۆمفۆر Barda Rash - 2 23 بەردە رەش ئەفرن 57
 جی دەبلیو دی سی Miran West - 1 RIG10 میران گەنەل ئێنرجی  58
 ڤایکینگ Simrit #2 Rig 11 عەین سیفنی هەنت ئۆیڵ 59
 ڤایکینگ Maqlub #1 Rig 21 عەین سیفنی هەنت ئۆیڵ 60
 ساکسۆن DD3 SK601 هەولێر ئۆریکس 61
 دریڵینگکەی ئێس  BAN1 DS1 هەولێر ئۆریکس 62
 ئی دی سی رۆمفۆر DD2 R22 هەولێر ئۆریکس 63
 پی دی ئۆ ئێس Mirawa #1 T-221 هەریر ماراسۆن ئۆیڵ 64
 دی کیو ئی  Bn-2 DQ036 بازیان کەی ئێن ئۆ سی 65
 وێزەرفۆرد Bijell-1 W-842 بجیل -ئاکرێ  کالیگران 66
 ساکسۆن Bijell-2 S-801 بجیل -ئاکرێ  کالیگران 67
 دی کیو ئی  Bijell-1A DQE-030 بجیل -ئاکرێ  کالیگران 68
 رۆتەری Bijell-1B Sidetrack R-68 بجیل -ئاکرێ  کالیگران 69
 تەهنۆتۆپ K-122 (KDS-22) IC-5 خورمەڵە خورمەڵە 70
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 (3زانیاری گشتی ) – چاالکی هەڵکەندنی بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو

 بەڵیندەری هەڵکەندن (Rigناوی سەکۆی نەوت ) ناوی بیر بلۆک کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی ژ

 تەهنۆتۆپ K-114 (KDM-14) IC-5 خورمەڵە خورمەڵە 71
 تەهنۆتۆپ K-123 (KDS-23) IC-5 خورمەڵە خورمەڵە 72

 تەهنۆتۆپ K-211 (KDS-24) T 50 خورمەڵە خورمەڵە 73

 تەهنۆتۆپ K-212 (KDM-19) IC-5 خورمەڵە خورمەڵە 74

 تەهنۆتۆپ K-113 (KDM-08) IC-5 خورمەڵە خورمەڵە 75
 تەهنۆتۆپ K-153 (KDM-24) T 50 خورمەڵە خورمەڵە 76
 ئۆیڵ سێرڤ K-389 (KDS-17) Sindy I خورمەڵە خورمەڵە 77
 ئۆیڵ سێرڤ K-277 (KDS-03) Sindy I خورمەڵە خورمەڵە 78
 ئۆیڵ سێرڤ K-387 (KDS-16) F 100-DH-T خورمەڵە خورمەڵە 79
 تەهنۆتۆپ K-383 (KDS-13) Cardwell 125 خورمەڵە خورمەڵە 80
 تەهنۆتۆپ K-398 (KDS-20) T 50 خورمەڵە خورمەڵە 81
 تەهنۆتۆپ K-390 (KDS-18)  Cardwell 125 خورمەڵە خورمەڵە 82
 تەهنۆتۆپ K-295 (KDN-09) IC-5 خورمەڵە خورمەڵە 83
 تەهنۆتۆپ K-117 (KDM-01) Cardwell 125 خورمەڵە خورمەڵە 84
 تەهنۆتۆپ K-113 (KDM-08) T 50 خورمەڵە خورمەڵە 85
 تەهنۆتۆپ K-293 (KDM-25) IC-5 خورمەڵە خورمەڵە 86
 ئێن پی ئێس K-397 (KDM-03) Mena-3 خورمەڵە خورمەڵە 87
 دی کیو ئی  Tawke - 1 Rig 9 تاوکێ دی ئێن ئۆ 88
 دی کیو ئی  Tawke - 1A Rig 9 تاوکێ دی ئێن ئۆ 89
 دی کیو ئی  Tawke - 2 Rig 9 تاوکێ دی ئێن ئۆ 90
 دی کیو ئی  Tawke - 4 Rig 9 تاوکێ دی ئێن ئۆ 91
 دی کیو ئی  Tawke - 3 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 92
 دی کیو ئی  Tawke - 5 Rig 9 تاوکێ دی ئێن ئۆ 93
 دی کیو ئی  Tawke - 8 Rig 9 تاوکێ دی ئێن ئۆ 94
 دی کیو ئی  Tawke - 5A Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 95
 دی کیو ئی  Tawke - 12 Rig 10/Sindy-1 تاوکێ دی ئێن ئۆ 96
 دی کیو ئی  Tawke - 11 Rig 9/Sindy-1 تاوکێ دی ئێن ئۆ 97
 دی کیو ئی  Tawke -15 Rig 9 تاوکێ دی ئێن ئۆ 98
 دی کیو ئی  Tawke - 10 Sindy-1 تاوکێ دی ئێن ئۆ 99

 دی کیو ئی  Tawke - 9 Sindy-1 تاوکێ دی ئێن ئۆ 100
 دی کیو ئی  Bastora -1 Rig 9 NC هەولێر دی ئێن ئۆ 101
 دی کیو ئی  Summail - 1 Rig 10 دهۆک دی ئێن ئۆ 102
 دی کیو ئی  Tawke - 13 Rig 9 NC تاوکێ دی ئێن ئۆ 103
 دی کیو ئی  Tawke - 16 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 104
 دی کیو ئی  Tawke - 14 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 105
 دی کیو ئی  Tawke - 18 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 106
 دی کیو ئی  Benenan - 3 Rig 9 NC هەولێر دی ئێن ئۆ 107
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لەگەڵ  (4زانیاری گشتی ) – چاالکی هەڵکەندنی بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو 
 روونکردنەوە

 بەڵیندەری هەڵکەندن (Rigناوی سەکۆی نەوت ) ناوی بیر بلۆک کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی ژ

 دی کیو ئی  Tawke - 19 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 801
 دی کیو ئی  Tawke - 14AST Rig 51 تاوکێ دی ئێن ئۆ 109
 دی کیو ئی  Tawke - 20 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 110
 دی کیو ئی  Bastora - 2 Pilot Rig 9 NC هەولێر دی ئێن ئۆ 111
 دی کیو ئی  Tawke - 17 Rig 32 تاوکێ دی ئێن ئۆ 112
 دی کیو ئی  Tawke - 23 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 113
 دی کیو ئی  Tawke - 21 Rig 32 تاوکێ دی ئێن ئۆ 114
 دی کیو ئی  Benanan - 4 Rig 9 NC هەولێر دی ئێن ئۆ 115
 دی کیو ئی  Tawke - 22 Rig 10 تاوکێ دی ئێن ئۆ 116
 ئێن ئۆ سی )ئۆپەرەیتەر( KM-3 NA کۆرمۆر دانا غاز 117
 رۆمفۆر KM-4 Rig 24 کۆرمۆر دانا غاز 118
 ئێن ئۆ سی )ئۆپەرەیتەر( KM-5 NA کۆرمۆر دانا غاز 119
 ئێن ئۆ سی )ئۆپەرەیتەر( KM-6 NA کۆرمۆر دانا غاز 120
 ئێن ئۆ سی )ئۆپەرەیتەر( KM-7 NA کۆرمۆر دانا غاز 121
 ئێن ئۆ سی )ئۆپەرەیتەر( KM-8 NA کۆرمۆر دانا غاز 122

 

زاراوەی ستانداردی پیشەسازیەکەیە بەکاردەهێنرێت بۆ وەسفکردنی کۆمپانیا : (IOC)کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی 
هەن، وەک ئارامکۆی سعودی، کە  (NOCs)کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکانیش . بەرهەمهێنانبیانیەکانی گەڕان و 

بە گشتی کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکان تەنها لە واڵتەکانی خۆیاندا ئیش . کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی سعودیەیە
 .ەوەی وواڵتی خۆشیان کار بکەندەکەن، هەرچەندە نائاسایی نیە ببینیت کە کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکان لە دەر

 کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی

  
کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکە بۆ ئەنجامدانی چاالکی لە بواری پەترۆلدا  واتە ئەو ناوچەیەی کە سپێردراوە بە: بلۆک

لە گرێبەستەکەدا، . بە پێی گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش لەنێوان کۆمپانیاکە و حکومەتی هەرێمی کوردستاندا
 . بەکار دەهێنرێتناوچەی گرێبەست دەستەواژەی ( بلۆک)لەبری ووشەی 

 بلۆک

  
 ناوی بیر . واتە کونی ستوونی یان ئاسۆیی کە هەڵدەکەنرێت بۆ دۆزینەوە و بەرهەمهێنانی نەوت یان غاز: بیر
  

ەکار دەهێنرێت بۆ کە ب( هەڵکەندنواتە سەکۆی )ئاماژەیە بە ئامێرەکە (: Rig Name)ناوی سەکۆی نەوت 
 .هەڵکەندنی بیر

 
 (Rigناوی سەکۆی نەوت )

  
ئاماژەیە بەو کۆمپانیایە کە کار لەسەر هەڵکەندنی بیرەکە دەکات و لە زۆربەی حاڵەتەکانیشدا : بەڵێندەری هەڵکەندن

 . خاوەنی سەکۆی هەڵکەندنی بیرەکەیە
 بەڵێندەری هەڵکەندن
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 (1) زانیاری تایبەت – بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراوچاالکی هەڵکەندنی 
 

 قووڵی ئێستا دۆخی ئێستا یەکەم رۆژی هەڵکەندن .ژ
 )م( 

 ەی قوڵی مەبەست تێیدا بەدیهاتووەئەو بەروار قووڵی مەبەست )م(
 خەمڵێنراوە یان

 20/03/2014 3634 615 لە هەڵکەندندایە 05/11/2013 1
 12/12/2013 4200 3400 هەڵکەندندایەلە  23/07/2013 2
 13/12/2013 3350 2300 لە هەڵکەندندایە 25/06/2013 3
 25/06/2012 4000 4000 چاوەڕێی پشکنینە 25/10/2011 4
 17/06/2013 2885 2895 تەواو بووە 22/02/2013 5
 24/11/2013 2459 888 لە هەڵکەندندایە 20/10/2013 6
 07/06/2011 3818 3897 بەرهەمهێناندایەلە  11/03/2011 7
 22/12/2010 4000 4077 تەواو بووە 11/05/2009 8
 24/11/2011 2400 2425 تەواو بووە 29/08/2011 9

 10/01/2014 4181 3988 لە هەڵکەندندایە 06/06/2013 10
 31/12/2013 3732 2965 لە هەڵکەندندایە 13/08/2013 11
 20/09/2011 4121 3720 بووەتەواو  12/01/2011 12
 06/07/2013 4220 4677 تەواو بووە 17/06/2012 13
 31/12/2013 2454 2185 لە پشکنیندایە 28/07/2013 14
 01/06/2014 3435 21 لە هەڵکەندندایە 16/08/2013 15
 01/07/2014 3600 0 دامەزراندنی سەکۆ 15/12/2013 16
 NA 4016 NA لە هەڵکەندندایە 01/12/2013 17
 01/02/2014 3000 1270 لە هەڵکەندندایە 30/08/2013 18
 01/07/1978 663 663 تەواو بووە 13/06/1978 19
 26/08/2006 2286 2286 لە بەرهەمهێناندایە 13/05/2006 20
 20/12/2006 2070 2070 لە بەرهەمهێناندایە 23/10/2006 21
 06/04/2007 2265 2265 لە بەرهەمهێناندایە 08/01/2007 22
 03/07/2007 2187 2187 لە بەرهەمهێناندایە 30/04/2007 23
 12/12/2007 2366 2366 لە بەرهەمهێناندایە 19/07/2007 24
 02/11/2007 2444 2444 ئاو تێفیچقاندن 30/08/2007 25
 13/12/2008 2247 2247 لە بەرهەمهێناندایە 14/08/2008 26
 30/09/2008 1000 1000 بووەتەواو  04/09/2008 27
 21/04/2011 2179 2179 لە بەرهەمهێناندایە 12/12/2010 28
 11/07/2011 2227 2227 لە بەرهەمهێناندایە 27/04/2011 29
 26/08/2011 2354 2354 لە بەرهەمهێناندایە 14/07/2011 30
 25/10/2011 2170 2170 لە بەرهەمهێناندایە 27/08/2011 31
 07/01/2012 2392 2392 لە بەرهەمهێناندایە 29/10/2011 32
 28/03/2012 2300 2300 لە بەرهەمهێناندایە 08/01/2012 33
 05/01/2013 2175 2175 لە بەرهەمهێناندایە 24/10/2012 34
 30/06/2012 2375 2329 لە بەرهەمهێناندایە 28/03/2012 35
 17/08/2013 2422 2422 لە بەرهەمهێناندایە 15/06/2013 73
 30/05/2013 2370 2370 لە بەرهەمهێناندایە 02/04/2013 37
 19/1/2014 5427 3906 لە هەڵکەندندایە 27/03/2013 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لە شی پێشوودا واتەبە ستوونەکانی کە لە یەرێژکراوەی هەمان ئەو زانیاریانەخوارەوە د ناو ئەم ستوونانەی زانیاری :تێبینی
 . هاتووە یدا(بەشی )زانیاری گشت
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لە هەڵکەندندایە )بە شێوەیەکی کاتی  06/10/2013 39
 15/02/2014 579 520 هەڵپەسێراوە(

 

 20/12/2013 582 520 لە هەڵکەندندایە 30/10/2013 40
 

 NA NA 25/08/2010 لە بەرهەمهێناندایە 17/07/2010 41
 18/07/2011 3300 3300 تەواو بووە/ پشکنینی بۆ کراوە 12/01/2010 42
 12/02/2010 1210 1518 لە بەرهەمهێناندایە 09/02/2010 43
 NA NA 11/02/2013 تەواو بووە/ پشکنینی بۆ کراوە 28/12/2012 44
 05/10/2012 3745 3745 تەواو بووە/ پشکنینی بۆ کراوە 28/10/2011 45
 29/04/2012 3544 3544 تەواو بووە/ پشکنینی بۆ کراوە 17/12/2011 46
 NA 4546 1351 لە هەڵکەندندایە 16/06/2013 47
 30/10/2012 2178 2178 تەواو بووە/ پشکنینی بۆ کراوە 30/12/2012 48
 25/09/2013 2255 2255 بووە/ پشکنینی بۆ کراوەتەواو  07/05/2013 49
50 NA گواستنەوە و دامەزراندنی سەکۆی نەوت NA 3800 NA 
51 NA 05/01/2014 3672 1388 لە هەڵکەندندایە 
 06/11/2009 3300 3746 لە بەرهەمهێناندایە 02/04/2009 52
 22/12/2012 2750 3028 ئاو تێفیچقاندن 04/08/2010 53
 16/10/2013 4420 4420 لە پشکنیندایە 28/05/2013 54

هێنانەوەی کەرەستەی ونبوو لە بیرە      20/03/2013 55
 نەوتەوە

4400 4400 11/11/2013 

 05/09/2012 3300 3746 لە بەرهەمهێناندایە 12/06/2012 56
 23/02/2013 2750 3122 ئاو تێفیچقاندن 29/12/2012 57
 24/03/2009 3000 2935 بەرهەمهێناندایەلە  21/12/2008 58
 17/05/2012 3000 3800 لە پشکنیندایە 29/10/2011 59
 15/12/2013 3224 3093 لە هەڵکەندندایە 15/06/2013 60
 26/02/2013 4135 1250 لە هەڵکەندندایە 12/11/2013 61
 31/12/2013 4153 3279 لە هەڵکەندندایە 14/09/2013 62
 NA NA 05/01/2014 گواستنەوە و دامەزراندنی سەکۆی نەوت 07/12/2013 63
 02/07/2013 4095 4260 تەواو بووە 19/03/2013 64
 27/01/2014 4800 4022 لە هەڵکەندندایە 22/06/2013 65
 05/08/2010 4350 4350 هەڵکەندنی ئاراستەکراو 11/12/2009 66
 01/05/2014 5393 3772 لە هەڵکەندندایە 13/03/2013 67

تەواوبوونی بیری دووبارە ئیش لە  27/03/2013 68
 NA 4350 4350 سەرکراو/ هەڵکەندنی ئاراستەکراو

 1/2/2014 3945 2307 هەڵکەندنی ئاراستەکراو   17/11/2013 69
 NA 1083 1083 لە بەرهەمهێناندایە 02/02/2012 70

 NA 1005 1005 لە بەرهەمهێناندایە 13/03/2012 71

هێنراو بۆ کۆکردنەوەی  بیرە نەوتی بەکار 30/03/2012 72
 NA 1233 1233 داتا

هێنراو بۆ کۆکردنەوەی  بیرە نەوتی بەکار 17/04/2012 73
 NA 1024 1024 داتا

 

 (2)زانیاری تایبەت  – چاالکی هەڵکەندنی بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو 

 
ئێستادۆخی   

 

ئەو بەروارەی قوڵی مەبەست تێیدا 
 خەمڵێنراوە بەدیهاتووە یان

 )م(  قووڵی ئێستا قووڵی مەبەست )م(

 )م(

 یەکەم رۆژی هەڵکەندن

 

.ژ          
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هێنراو بۆ کۆکردنەوەی  بیرە نەوتی بەکار 05/02/2012 74
 NA 1100 1100 داتا

 NA 1028 1028 لە بەرهەمهێناندایە 29/05/2012 75
 NA 1004 1004 لە بەرهەمهێناندایە 15/07/2012 76
 NA 1030 1030 لە بەرهەمهێناندایە 17/07/2012 77
 NA 1035 1035 لە بەرهەمهێناندایە 10/09/2012 78
 NA 1025 1025 تەواو بووە 17/08/2013 79
 NA 1034 1034 لە بەرهەمهێناندایە 03/09/2013 80
 NA 1035 1035 بەرهەمهێناندایەلە  05/03/2013 81
 NA 1024 1024 لە بەرهەمهێناندایە 06/11/2013 82
 NA 1021 1021 لە بەرهەمهێناندایە 18/02/2013 83
 NA 2300 1018 تەواو بووە 23/09/2013 84
 NA 1045 1045 تەواو بووە 28/08/2013 85
 NA 1070 1030 تەواو بووە 24/08/2013 86
 NA 1047 1047 تەواو بووە 14/09/2013 87
 NA 12/06/2006 2400 لە بەرهەمهێناندایە 28/11/2005 88
 NA 14/09/2006 724 لە بەرهەمهێناندایە 24/06/2006 89
 NA 03/12/2006 712 لە بەرهەمهێناندایە 25/09/2006 90
 NA 14/01/2007 395 لە بەرهەمهێناندایە 14/12/2006 91
 NA 21/05/2007 2545 بەرهەمهێناندایەلە  10/01/2007 92
 NA 01/03/2007 580 لە بەرهەمهێناندایە 22/01/2007 93
 NA 18/09/2007 2650 لە بەرهەمهێناندایە 27/04/2007 94
 NA 31/08/2007 2425 لە بەرهەمهێناندایە 31/05/2007 95
 NA 28/03/2008 2753 لە بەرهەمهێناندایە 11/09/2007 96
 NA 23/06/2008 2622 لە بەرهەمهێناندایە 29/09/2007 97
 NA 16/10/2008 3160 لە بەرهەمهێناندایە 21/05/2008 98
 NA 16/08/2008 636 لە بەرهەمهێناندایە 04/07/2008 99

 NA 19/09/2008 730 لە بەرهەمهێناندایە 23/08/2008 100
 NA 18/05/2011 3536 لە بەرهەمهێناندایە 07/09/2010 101
 NA 14/12/2011 3639 بەرهەمهێن لە داهاتوودا 19/04/2011 102
 NA 17/08/2011 2486 لە بەرهەمهێناندایە 25/06/2011 103
 NA 01/03/2012 2369 لە بەرهەمهێناندایە 29/12/2011 104
 NA 16/05/2012 2234 لە بەرهەمهێناندایە 13/03/2012 105
 NA 22/09/2012 2600 بەرهەمهێناندایەلە  28/05/2012 106
 NA 15/11/2012 3178 لە بەرهەمهێناندایە 23/07/2012 107
 NA 26/11/2012 2477 لە بەرهەمهێناندایە 10/06/2012 108
 NA 18/11/2012 2587 لە بەرهەمهێناندایە 10/10/2012 109
 NA 24/04/2013 2936 لە بەرهەمهێناندایە 11/12/2012 110
 NA 25/07/2013 3255 لە بەرهەمهێناندایە 14/12/2012 111
112 

30/08/2012 

 NA 05/07/2013 4775 هەڵسەنگاندنی یەدەگ
 
 
 

 (3)زانیاری تایبەت  – چاالکی هەڵکەندنی بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو 

 دۆخی ئێستا 

 

ئەو بەروارەی قوڵی مەبەست تێیدا 
 خەمڵێنراوە بەدیهاتووە یان

 )م(  قووڵی ئێستا قووڵی مەبەست )م(

 

یەکەم رۆژی 
 هەڵکەندن

 

.ژ          
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 یەکەم رۆژی هەڵکەندن . بیری نەوت یان غازیەکەم رۆژی هەڵکەندنی 

  
ئەمانەش لە باری نموونەییدا بریتین لە، بەاڵم . واتە سروشتی چاالکیەکانی ئێستای بیر: دۆخی ئێستا

 . سنووردار نین تەنها بۆ، هەڵکەندن، تاقیکردنەوە، تەواو بوون و بەرهەمهێنان
 دۆخی ئێستا

  
 قوڵی ئێستا .واتە ئەو قوڵیەی کە بەڵێندەری هەڵکەندن دەیگاتێقوڵی ئێستا بە مەتر دەپێورێت، 

  
واتە قوڵی بە ئامانج وەرگیراو کە بەڵێندەری هەڵکەندن دەبێت قوڵی مەبەست بە مەتر دەپێورێت، 

 . دانراوەبیگاتێ و وادەکەی لەالیەن کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکەوە 
 قوڵی مەبەست

  
ئاماژەیە بۆ ئەو بەروارەی قوڵی مەبەست تێیدا بەدی دێت یان گەر بەدینەهاتووە، ئاماژە دەدات بە 

 .مڵێنراوی بەدیهاتنی قوڵی مەبەستبەرواری خە
ەی قوڵی مەبەست تێیدا ئەو بەروار
 خەمڵێنراوە یان بەدیهاتووە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 NA 21/08/2013 2800 لە بەرهەمهێناندایە 08/05/2013 113
 18/12/2013 2966 2095 لە هەڵکەندندایە 31/08/2013 114
 NA 11/09/2013 3626 تەواو بووە 08/07/2013 115
 NA 15/11/2013 2620 تەواو بووە 09/04/2013 116
 NA 01/08/1980 1720 لە بەرهەمهێناندایە 30/01/1980 117
 09/11/2010 1460 1460 لە بەرهەمهێناندایە 16/06/2010 118
 NA 12/06/1905 1403 لە بەرهەمهێناندایە 11/06/1905 119
 NA 12/06/1905 1337 لە بەرهەمهێناندایە 12/06/1905 120
 NA 12/06/1905 1428 لە بەرهەمهێناندایە 12/06/1905 121
 NA 12/06/1905 1402 لە بەرهەمهێناندایە 12/06/1905 122

 دۆخی ئێستا

 

ئەو بەروارەی قوڵی مەبەست تێیدا 
 خەمڵێنراوە بەدیهاتووە یان

 )م(  قووڵی ئێستا قووڵی مەبەست )م(

 )م(

 یەکەم رۆژی هەڵکەندن

 

.ژ    ئەو بەروارەی قوڵی مەبەست تێیدا       
 خەمڵێنراوە بەدیهاتووە یان

ئەو بەروارەی قوڵی مەبەست تێیدا 
 خەمڵێنراوە بەدیهاتووە یان

 یەکەم رۆژی هەڵکەندن

 

لەگەڵ  (4)زانیاری تایبەت  – چاالکی هەڵکەندنی بیرە نەوت و بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو
 روونکردنەوە
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 چاالکی سەکۆی هەڵکەندنی نەوتژمارە و 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3:بەشی سێهەم
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 ناوی سەکۆی نەوت ی هەڵکەندنبەڵێندەر .ژ
سەکۆی بیری دووبارە ئیش 

( یان سەکۆی Wلەسەرکراو )
 (Dهەڵکەندن )

 Yes or No)ئێستا لە هەڵکەندندایە  بۆ کوردستانگەیشتن 

1 EDC Romfor EDC Romfor Rig 22 W 2005 Yes 
2 EDC Romfor EDC Romfor Rig 23 D 2008 Yes 

3 EDC Romfor EDC Romfor Rig 24 D 2008 No 

4 EDC Romfor EDC Romfor Rig 25 D 2012 No 
5 Rotary Drilling R-67 D 10/1/2011 Yes 
6 Rotary Drilling R-68 D 2/3/2012 Yes 
7 Guney Yildizi Petrol RIG-8 D 1/8/2012 Yes 
8 Weatherford Drilling 319 D 2009 Yes 
9 Weatherford Drilling 842 D 2009 Yes 

10 Weatherford Drilling 829 D 2010 No 
11 Weatherford Drilling 887 D 2013 No 

12 Weatherford Drilling 888 D 2013 No 
13 DQE DQ030 W 01/03/2013 No 
14 DQE DQ031 D 01/02/2011 Yes 
15 DQE DQ032 D 01/08/2012 Yes 
16 DQE DQ036 D 01/06/2013 Yes 
17 DQE DQ037 D 01/08/2011 No 
18 DQE DQ038 D 01/03/2012 No 

19 DQE DQ039 D 01/10/2005 Yes 
20 DQE DQ040 D 01/06/2006 Yes 

21 DQE DQ051 D 
01/03/2012 

Yes 

32 Parker Drilling 247 D 15/08/2013 Mobilising 

33 Parker Drilling 269 D 20/07/2013 Yes 

34 Stone Energy S101 D NA No 
35 Stone Energy PR 3  D 2010 Mobilising 

36 Stone Energy PR 4  D 2009 No 

37 Performance Drilling T-63 D 01/10/2011 Yes 

38 Performance Drilling T-80 D 
01/08/2010 

Mobilising 

39 Performance Drilling T-221 D 01/06/2012 Mobilising 
40 Nabors Nabors Rig 103 D 01/04/2013 Yes 

41 Nabors Nabors Rig 104 D 01/05/2013 Yes 

42 KS Drilling Discoverer-1 D 2008 Yes 

43 KS Drilling Di scovere-4 D 2011 Yes 
44 GW Drilling GW Drilling R83 D 10/5/2013 Yes 
45 GW Drilling GW Drilling R604 D 1/7/2013 Yes 

46 Sakson Egypt SK-601 D 2010 Yes 

47 Sakson Egypt SK-801 D 2012 Yes 

48 CAT GmbH Cardwell KB200C D 2012 Yes 
49 Ensign Rig-941 D 2013 Yes 

50 Viking Rig 21 D 2013 Yes 
51 Viking Rig 11 D 2011 No 
52 Viking Rig 10 D 2010 Yes 
53 Parker Drilling Rig 7 D 2012 Yes 

 (1)     ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت  
 :بڕوانە روونکردنەوەی خوارەوە بۆ زانینی پێناسەکان
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کۆمپانیایە کە کار لەسەر هەڵکەندنی بیرەکە دەکات و لە زۆربەی ئاماژەیە بەو  :بەڵێندەری هەڵکەندن
 بەڵێندەری هەڵکەندن .اوەنی سەکۆی هەڵکەندنی بیرەکەیەحاڵەتەکانیشدا خ

  
کە بەکار دەهێنرێت بۆ ( واتە سەکۆی هەڵکەندن)ئاماژەیە بە ئامێرەکە (: Rig Name)ناوی سەکۆی نەوت 

 . هەڵکەندنی بیر
 (Rig Name)ناوی سەکۆی نەوت 

  
ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئایا : (D( یان سەکۆی هەڵکەندن )Wسەکۆی بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو )

سەکۆکە بریتیە لە سەکۆی هەڵکەندن یان سەکۆیەکە بۆ بیرێک کە دووبارە ئیشی لەسەر دەکرێتەوە. 
سەکۆی بیری دووبارە ئیش بەکار بهێنرێت بۆ هەڵکەندنی بیری تازە، بەاڵم  (D)سەکۆی هەڵکەندن دەشێت 

بەکار دەهێنرێت بۆ ئەنجامدانی کاری هەڵکەندن لە بیرێکێدا کە پشتر لێدراوە. سەکۆی  (W)لەسەرکراو 
 هێزترە لە سەکۆی بیری دووبارە ئیش لەسەرکراو و ئەسپەتوانای زیاترە.   هەڵکەندن بە گشتی بە

ی دووبارە ئیش سەکۆی بیر
( یان سەکۆی Wلەسەرکراو )
 (Dهەڵکەندن )

  
 گەیشتنن بۆ کوردستان .ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە چ کاتێک سەکۆکە گەیشتووەتە کوردستان: گەیشتنن بۆ کوردستان

  
 ئێستا لە هەڵکەندندایە . ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە سەکۆکە لە کارکردندایە یان نا: ئێستا لە هەڵکەندندایە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)     روونکردنەوە لەسەر ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت  
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 .ژ

 

شوێنی ئێستای سەکۆ )ناوی 
 بلۆک گەر لە هەڵکەندندایە(

 ناوی بیر )گەر لە هەڵکەندندایە(
ژ. بیری پێشتر 
هەڵکەندراو لە 

 کوردستان
 ژ. پەمپەکان ئەسپەتوانا

 Zeg 1 6 1000 2 هەولێر  1
 Barda Rash - 5 5 1500 2 بەردە رەش  2
 NA 4 1500 2 یارد، رێگای گەزنە، هەولێر  3
 NA 1 1500 2 یارد، رێگای گەزنە، هەولێر  4
 Bijell-4 3 2000 3 ئاکرێ بیجیل  5
 Bijell-1B 1 1500 3 ئاکرێ بیجیل  6
 Mangesh-1 1 2000 3 سەرسەنگ  7
 SH-07C 3 3000 3 شێخان  8

 NA NA 1500 2 شێخ ئادی  9
 EST-01 3 2000 3 سەرسەنگ  10
 NA NA 2000 3 پیرمام   11
 NA NA 2000 3 ئەلقۆش  12
 NA 1 750 2 یارد، هەولێر  13

 Atrush-4 5 2000 3 ئەتروش  14

 Tawke-20 2 2000 3 تاوکێ  15

 BN-2 1 2000 3 بازیان  16
 CS-11 4 2000 3 تاوکێ  17
 MW-5 2 2000 3 میران  18
 Benenan-4 17 1500 2 هەولێر  19
 Tawke-22 16 1500 2 تاوکێ  20
 Shewashan-1 4 1500 2 خەلەکان  21
 Kanibot #1 0 2000 3 دینارتە  32
 Zewe-1 0 2000 3 پیرەمەگرون  33
 NA 4 2000 4 نیە  34
 Taza 2 3 2000 3 PUMPS تازە  35
 NA 3 2000 3 PUMPS نیە  36
 Bina Bawi-6 2 2000 3 x 1600 HP بنە باوی  37
 Topkhana-2 3 2000 3 x 1600 HP تۆپخانە  38
 Jisik-1 2 1500 2 x 1,600 HP هەریر  39
 Sarta 2 0 3000 3 سارتە  40
 Rovi 2 0 3000 3 رۆڤی  41
 BAN1 2 1500 2 هەولێر  42
 TT-22 2 2000 3 تەق تەق  43
 Hasira 1 0 2000 3 x 1600 HP گەرمیان  44
 Baram 1 0 2000 3 x 1600 HP گەرمیان  45
 Demir Dagh - 3 4 2000 3 PUMPS هەولێر  46
 Bijeel-2 1 3000 3 PUMPS ئاکرێ بیجیل  47
 Khurmala 117 0 460 one خورمەڵە  48
 Shakrok 1 1 2000 3 x Emsco FB 1600 شەکرۆک  49
 Maqlub 1 0 2000 3 سفنیعەین   50
 Simrit 3 3 2000 3 عەین سفنی  51
 BD 4 2 2000 3 بەردە رەش  52
 BB3 1 650 2 بنە باوی  53

 (2)     ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت  

 :بڕوانە روونکردنەوەی خوارەوە بۆ زانینی پێناسەکان   
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 شوێنی ئێستای سەکۆ واتە شوێنی سەکۆکە لە هەێمی کوردستان: شوێنی ئێستای سەکۆ

  
 ناوی بیر .واتە کۆنێکی ستوونی یان ئاسۆیی کە هەڵدەکەندرێت بۆ دۆزینەوە یان بەرهەمهێنانی نەوت و غاز:  بیر
  

واتە ژمارەی ئەو بیرانەی کە پێشتر لە الیەن ئەو سەکۆیەوە : ژ. بیری پێشتر هەڵکەندراو لە کوردستان
 هەڵکەندراون لە هەرێمی کوردستاندا. 

ژ. بیری پێشتر هەڵکەندراو لە 
 کوردستان

  
ئەسپەتوانا یەکستانە بە  ١یەکەی پێوانەی هێزی سەکۆی هەڵکەندنە، کە : – Horse Powerئەسپەتوانا 

 . وات ٦٤٦
 – Horse Powerئەسپەتوانا 

  
پێکهێنەرێکی سەکۆی هەڵکەندنە و دروستکراوە بۆ سووڕاندنی شلەی هەڵکەندن لەژێر پەستانی : پەمپ

 .هەڵکەندنەکە و بەرەو سەرەوەی بیرەکەش بەرزدا بەرەو خوارەوەی بۆری
 پەمپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)روونکردنەوە لەسەر ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت  
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 وەی خوارەوە بۆ زانینی پێناسەکبڕوانە روونکردنە
 Top Drive or Killer Drive بەکاربردنی سووتەمەنی بەرهەمهێنانی ووزە رادەی پەستانی پەمپەکان .ژ

1 5000 psi 2 x Perkins 805 HP, 3 x CAT 425 HP, 1 x CAT 460 HP,  2 x CAT 
1300 HP 

5000 ltr/day TESCO TDS 250 HMI 

2 5000 psi 4 x MTU 1475 HP 7500 ltr/day TESCO HS 650 
3 5000 psi 3 x MTU 1475 HP 7500 ltr/day NOV TDS 11 SA 
4 5000 psi 3 x CAT 1476 HP 5000 ltr/day NOV TDS 11 SA 
5 5000 psi Diesel-electric, VFD type 6000-12000 ltr/day Top Drive 
6 5000 psi Diesel-electric, VFD type 4000-10000 ltr/day Top Drive 
7 5000 Diesel engine 8000 ltr/day Top drive 
8 7500 5 x Cat D-399 6000-8000 ltr/day Top Drive 
9 5000 4 x MTU V-1600 6000-8000 ltr/day Top Drive 

10 5000 4 x Cat 3512C 6000-8000 ltr/day Top Drive 
11 5000 5 x Cat 3512C 6000-8000 ltr/day Top Drive 
12 5000 5 x Cat 3512C 6000-8000 ltr/day Top Drive 
13 5000psi 300kw*4 3 m3/day Kelly Drive 
14 5000psi 1300kw*4 8 m3/day Top Drive 
15 5000psi 1300kw*4 8 m3/day Top Drive 
16 5000psi 1200kw*4 8 m3/day Top Drive 
17 5000psi 1200kw*4 8 m3/day Top Drive 
18 5000psi 1200kw*4 8 m3/day Top Drive 
19 5000psi 1200kw*3 6 m3/day Top Drive 
20 5000psi 1200kw*3 6 m3/day Top Drive 
21 5000psi 1300kw*3 6 m3/day Top Drive 
32 5000 psi CAT 3512B x 5 2500-6500 ltr/day Varco TDS-11 SA 
33 5000 psi CAT 3512c x 5 2500-6500 ltr/day Varco TDS-11 SA 
34 5000PSI 4 Engines + 4 Generators 6000 ltr/day TDS11 
35 5000 PSI 4 CAT.X1480 HP EA. 6000 ltr/day Top Drive 
36 5000 PSI 4 CAT.X1478 HP EA. 6000 ltr/day Top Drive 
37 5,000 psi 5,100 HP, 7,287 kVA 8000 ltr/day Top Drive NOV Varco TDS-11SA 
38 5,000 psi 7,380 HP,  7,500 kVA 7700 ltr/day Top Drive NOV Varco IDS-1 
39 5,000 psi 5,904 HP,  6,000 kVA 7000 ltr/day Top Drive Bentec HT 500 
40 3 x Continental Emsco FC-1,600 HP 5 x Cat 3512 2700 gal/day Top Drive 

41 3 x HH F-1,600 hp, each 5 x Cat 3512 2700 gal/day Top Drive 
42 4970 Psi 4x 750 KV Cat3512 6000 ltr/day Top Drive Varco 11S 
43 7500 psi 4x1950KVCat 3512  4500 ltr/day Top Drive Varco 11S 
44 5000 PSI 4 x 3512 Cat, 1200 HP 8000 ltr/day Top Drive TDS-11SA 
45 5000 PSI 4 x 3512 Cat, 1200 HP 8000 ltr/day Top Drive TDS-11SA 
46 5000 PSI 4 CAT.X1480 HP EA. 6000 ltr/day Top Drive 
47 7500 PSI 5 CAT.X1485 HP EA. 7500 ltr/day Top Drive 
48 400 HP CAT 3406 700 ltr/day NA 
49 5,000 PSI 5 X 1,340 HP (Engines), 5 x 1823 Kw (AC Generator) 8000 ltr/day Top Drive 
50 5000 PSI 4 1000 KVA  12000 ltr/day Top Drive 
51 5000 PSI 4 1000 KVA  12000 ltr/day Top Drive 
52 5000 PSI 4 1000 KVA  12000 ltr/day Top Drive 

53 5000 PSI 2 800 KVA 9000 ltr/day Swivel 

 (3)     ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت  
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ئاماژەیە بۆ ئەو هێزەی  رادەی پەستانی پەمپەکان، بە پاوەن بۆ هەر ئینچ دووجایەک دەپێورێت
 دروستدەکرێت لە الیەن پەمپەکانەوە. 

 رادەی پەستانی پەمپەکان

  
ووزە . پێویستە بۆ سەکۆی هەڵکەندن بۆ ئەوەی ئیش بکات ئاماژەیە بۆ ئەو ووزەیەی: بەرهەمهێنانی ووزە

 . ە(وات) هێنانی موەلیدەی کارەبا و یەکەی پێوانەکەشی بەرهەمدەهێنرێت بە بەکار
 بەرهەمهێنانی ووزە

  
ئاماژەیە بۆ بڕی سووتەمەنی پێویست بۆ سیستەمی بەرهەمهێنانی ووزە بۆ : بەکاربردنی سووتەمەنی

 . لە باری نموونەییدا، ئەو سووتەمەنیەی بەکار دێت دیزڵە. ئیشپێکردنی سەکۆی نەوت
 بەکاربردنی سووتەمەنی

  
Top Drive :ێرێکی میکانیکیە لەسەر سەکۆی هەڵکەندن کە زەبرێکی خوالنەوە بە ئاراستەی میلی ئام

: Kelly Drive .کاتژمێر دابین دەکات بۆ دەزووی هەڵکەندنەکە بۆ ئاسانکردنی پرۆسەی هەڵکەندنی بیر
ئاماژەیە بۆ جۆرێک لە ئامێری هەڵکەندنی بیر لەسەر سەکۆی هەڵکەندن کە ئەو بەشەی بۆریەکە بەکار 

بانی ناوپۆشی جیاکەرەوە و خوالوەدا و گوزەر دەکات بە ناو دەهێنێت کە روویەکی دەرەکی فرەالی هەیە 
(bushing and rotary table) . خوالنەوەوە دەخولێتەوە و بەو ئەم ناوپۆشە جیاکەرەوەیە بەهۆی بانی

پێیە بۆریەکە و دەزووی هەڵکەندنەکە دەخولێنەوە لە کاتێکدا بۆریە فرەالکە ئازادە بۆ خزان بە شێوەیەکی 
 .ستوونی لەناو ناوپۆشە جیاکەرەوەکەدا لە کاتێکدا سەری درێلەکە بیرەکە قووڵتر هەڵدەکەنێت

Top Drive or Kelly Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) روونکردنەوە لەسەر ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت
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 :بڕوانە روونکردنەوەی خوارەوە بۆ زانینی پێناسەکان

 .ژ

دوا بەرواری  
پشکنینی 

باوەڕپێکراوی 
(API) 

 واڵت ناوی دەزگای دروستکەر بەرواری دروستکردن

1  2013 Rebuild 2013 Parco ئەمریکا 
2  NA NA Parco ئەمریکا 
3  2013 Rebuild 2013 Parco ئەمریکا 
4  2012 2012 National Oilwell ئەمریکا 
5  16/11/2013 2007 Nanyang RG Petro-Machinery (Group) Co. Ltd چین 
6  17/11/2013 2007 Nanyang RG Petro-Machinery (Group) Co. Ltd چین 
7  1/9/2010 1978 National ئەمریکا 
8  2011 1999 Branham ئەمریکا 
9  2011 2008 NOV ئەمریکا 

10  2011 2009 Letouneau Industries ئیمارات/ ئەمریکا 
11  2013 2013 Drillmec ئیتاڵیا 
12  2013 2013 Drillmec ئیتاڵیا 
13  1/12/2012 2012 RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.LTD چین 
14  1/3/2012 2007 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
15  1/5/2012 2012 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
16  1/5/2013 2012 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
17  1/5/2011 2011 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
18  1/9/2011 2006 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
19  1/11/2012 2005 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
20  1/2/2011 2006 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
21  1/7/2012 2010 BaoJi Oilfield Machinery CO.LTD چین 
32  NA 2007 Bomco چین/ ئەمریکا 
33  NA Modified 2008 Loadmaster ئەمریکا 
34  11/1/2013 2007 Bomco چین 
35  2008 2008 Bomco چین 
36  2008 2008 Bomco چین 
37  1/6/2013 1982 (Refurbished 2011) Dreco  کەنەدا/ ئەڵمانیا 
38  1/1/2013 1981 (Refurbished 2010) Pyramid ئەمریکا/ ئەڵمانیا 
39  2011 2011 Bentec/Kerui چین/ ئەڵمانیا 
40  2006 Refurbished 2006 Lee C Moore ئەمریکا 
41  2013 Refurbished 2012 Lee C Moore ئەمریکا 
42  2012 2007 Bomco چین 
43  2012 2008 American Lock ئەمریکا 
44  1/3/2013 1981 (Refurbished 2013) Lee-C-Moore ئەمریکا 
45  NA 1978 (Refurbished 2013) Dreco ئەمریکا 
46  2008 2009 Bomco چین 
47  2012 2012 DRILLMEC ئیتاڵیا 
48  2012 1996 Cardwell ئەمریکا 
49  1/3/2011 2001 IDM  ئەمریکا 
50  2013 2008 Bomco چین 
51  2013 2008 Bomco چین 
52  2013 2008 Bomco چین 
53  2012 2007 RJ چین 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)     ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت  
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پەیمانگای پەترۆڵی  .پشکنینی باوەڕپێکراوی پەیمانگای پەترۆڵی ئەمریکائەمە ئاماژەیە بۆ دوا بەرواری 
 . ئەمریکا دەزگای پێشەنگی جیهانە بۆ دانانی ستاندەرە هونەریەکانی پیشەسازی نەوت و غاز

دوا بەرواری پشکنینی باوەڕپێکراوی 
(API) 

  
 بەرواری دروستکردن ئاماژەیە بە بەرواری دروستکردنی سەکۆی هەڵکەندنەکە. : بەرواری دروستکردن

  
 ناوی دەزگای دروستکەر .  ئاماژەیە بە ناوی کۆمپانیای دروستکەر: ناوی دەزگای دروستکەر

  
 وواڵت ئاماژەیە بەو واڵتەی کە سەکۆی هەڵکەندنەکەی تیا دروستکراوە. وواڵت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)روونکردنەوە لەسەر ژمارە و چاالکی سەکۆی نەوت 
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 شوێنی ئێستای سەکۆکانی هەڵکەندنی نەوت 
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 گەشەی هێزی کاری ناوخۆ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4:بەشی چوارەم
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 رێژەی کارمەندانی ناوخۆ تێكڕای کارمەندانی ناوخۆ تێکڕای کارمەندان کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی
 %99 418 424 خورمەڵە

 %93 163 175 گەڵف کیستۆن

 %83 109 131 ئۆیڵ سێرچ

 %79 399 507 دانا غاز/ کریسێنت پەترۆلیەم

 %77 34 44 ئێکسۆن

 %72 417 576 تی تی ئۆپکۆ

 %72 13 18 گاس پڵەس خەلەکان 

 %68 99 146 وێسترن زاگرۆس

 %67 279 418 دی ئێن ئۆ

 %64 9 14 ئەفرن

 %60 3 5 پێترۆ کوێست

 %58 18 31 تالیسمان

 %56 65 117 ئۆ ئێم ڤی

 %53 92 173 تاقە

 %49 60 123 ئێم ئۆ ئێڵ گروپ )کالیگران(

 %48 50 104 هێس

 %46 12 26 هەنت ئۆیڵ

 %42 25 60 ماراسۆن

 %40 8 20 تۆتاڵ

 %40 35 88 رێپسۆڵ

 %40 36 91 گەنەل ئێنەرجی

 %39 7 18 کۆمێت

 %38 38 101 شێڤرۆن

 %32 6 19 کەی ئێن ئۆ سی

 %31 20 65 ئۆریکس )نۆربێست(

 %17 6 36 گازپرۆم

 %12 15 125 ئێچ کەی ئێن 

 NA 0 0 مێرفی

 NA 0 0 پێرێنکۆ

 تێکڕای ژمارەی کارمەندانی دامەزراو لە الیەن کۆمپانیاکانی نەوتەوە )کارمەندی بیانی و ناوخۆیی( 3655

 تێکڕای ژمارەی کارمەندانی ناوخۆی دامەزراو لە الیەن کۆمپانیاکانی نەوتەوە  2436

 رێژەی کارمەندانی ناوخۆ کە بۆ کۆمپانیاکانی نەوت کار دەکەن 66.65%

 ئامارەکانی دامەزراندن
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بەکاردەهێنرێت بۆ زاراوەی ستانداردی پیشەسازیەکەیە : (IOC)کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی 
 (NOCs)کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکانیش . وەسفکردنی کۆمپانیا بیانیەکانی گەڕان و بەرهەمهێنان

بە گشتی کۆمپانیا نەوتیە . هەن، وەک ئارامکۆی سعودی، کە کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی سعودیەیە
اسایی نیە ببینیت کە کۆمپانیا نیشتمانیەکان تەنها لە واڵتەکانی خۆیاندا ئیش دەکەن، هەرچەندە نائ

 . نەوتیە نیشتمانیەکان لە دەرەوەی وواڵتی خۆشیان کار بکەن

 (IOC)کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی 

  
ئاماژەیە بۆ تێکڕای ژمارەی ئەو کارمەندانەی کە راستەوخۆ بۆ کۆمپانیا نەوتیە : تێکڕای کارمەندان

 .  و ناوخۆییشەوەنێودەوڵەتیەکە کار دەکەن، بە کارمەندی بیانی 
 تێکڕای کارمەندان

  
ئاماژەیە بۆ تێکڕای ژمارەی کارمەندە ناوخۆییەکان کە راستەوخۆ بۆ : تێکڕای کارمەندانی ناوخۆ

 . کۆمپانیا نەوتیە نێودەوڵەتیەکە کار دەکەن
 تێکڕای کارمەندانی ناوخۆ

  
ناوخۆ لەناو تێکڕای ژمارەی ئاماژەیە بۆ رێژەی سەدی کارمەندانی : رێژەی کارمەندانی ناوخۆ

 .کارمەنداندا
 رێژەی کارمەندانی ناوخۆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روونکردنەوە لەسەر ئامارەکانی دامەزراندن
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 گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش

 

 

 

 

 

  

 چین؟( Production Sharing Contracts)گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش 

جۆرێکی باون لە گرێبەست کە لە نێوان حکومەت و کۆمپانیاکانی گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش لە پیشەسازی نەوت و غازدا، 
گرێبەستەکانی  ،یەکەمجار. بەرهەم دەچێت بۆ هەر الیەک ەکرێن بۆ دیاریکردنی ئەوەی چەنێك لەن و بەرهەمهێناندا ئیمزا دگەڕا

 دائێستالە . و ئەم دوواییانەباو نەبوون تاک جۆرێکی ، بەاڵم تا راددەیەککاندا بەکارهێنراون ١٢٩١لە ساڵی  لە بۆلیڤیابەرهەمهێنانی هاوبەش 
 .دانەوت و غازدا، بە تایبەتی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیای ناوەڕاستبەسەر رێکەوتنەکانی  زاڵە لە گرێبەست جۆرە ئەم

تا ئەو کاتەی  ەستۆ دەگرێتگەڕان و بەرهەمهێنان ریسكێکی دارایی لە ئ ، کۆمپانیایهاوبەشگرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی  رێوشوێنی بە پێی
. هیچ تێچوونێک نادرێتەوە بە کۆمپانیای گەڕان و بەرهەمهێنانئەگەر دۆزینەوە بەدی نەیەت، . بەدی دەهێنێت (نەوت یان غاز)ی دۆزینەوە

پارەی نەوتی بەرهەمهاتوو بەکار بهێنێت دستی کرد بە بەرهەمهێنان، کۆمپانیاکە رێی پێدەدرێت بەاڵم ئەگەر دۆزینەوە بەدی هات و کێڵگەکە 
دابەش  و "نەوتی قازانج"پێی دەڵێن ئەو پارەیەی دەمێنێتەوە . "نەوتی تێچوون"بۆ دانەوەی تێچوون و خەرجی چاالکیەکانی، بەمەش دەڵێن 

بەاڵم لە هەرێمی . اکەیەکۆمپانی٪ بۆ ٩١٪ بۆ حکومەتە و رێژەی ٠١رێژەی کە لە باری نموونەییدا حکومەت و کۆمپانیاکەدا دەکرێت لە نێوان 
 .بۆ حکومەتە ی ٪٢١ رێژەی یکوردستان، لە باری نموونەییدا نزیکە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:بەشی پێنجەم  

  قازانجی نەوت بە پێی فاکتەری(R )
داهاتی )دابەش دەکرێت، کە بریتیە لە 

تێچوونی )دابەشی ( کەڵەکەبوو
لە باری نموونەییدا، (. کەڵەکەبوو

، واتە 2دەگاتە ( R)کاتێک فاکتەری 
کاتێک داهات دووهێندەی تێچوون 

انیاکە لە دەبێت، ئەوا پشکی کۆمپ
قازانج کەمتر دەبێتەوە یان قازانج 

لە  85/15دابەشدەکرێت بە لەسەدا 
بەرژەوەندی حکومەتی هەرێمی 

 . کوردستان
  ئەم هاوکێشەیە لە زۆربەی

 . گرێبەستەکاندا بەکار دەهێنرێت



 

 
 

 

 

٣١١٢تشرینی یەکەمی  کوردستان هەرێمی حکومەتی سروشتیەکان، سامانە وەزارەتی – مانگانە راپۆرتی   

31 

 

 گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش
   

 بەرواری ئیمزاکردن بلۆک کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی
 22/12/2006 رۆڤی ریالیەنس، دواتر شێڤرۆن
 22/12/2006 سارتە ریالیەنس، دواتر شێڤرۆن

 08/09/2007 عەین سفنی هەنت ئۆیڵ
 01/10/2007 میران هێریتیج، دواتر گەنەل ئێنرجی

 02/10/2007 سیندی ئامێدی پێرێنکۆ، وازلێهێنراو
 06/11/2007 ئاکرێ بیجیل کالیگران

 06/11/2007 مەال عومەر ئۆ ئێم ڤی، دواتر وازلێهێنراو
 06/11/2007 سەرسەنگ ئێچ کەی ئێن

 06/11/2007 شێخان کەی پی ئایجی 
 06/11/2007 شۆڕش ئۆ ئێم ڤی، دواتر وازلێهێنراو

 10/11/2007 ئەتروش جی ئی پی، دواتر تاقە
 10/11/2007 بازیان کەی ئێن ئۆ سی

 10/11/2007 هەولێر نۆربێست ئێڵ تی دی )ئۆریکس پێترۆلیەم(
 10/11/2007 سەنگاو، باکوور ستێرلینگ، وازلێهێنراو

 26/02/2008 کێوە چرمیلە -تەق تەق  تی ئۆپکۆتی 
 28/02/2008 کوردەمیر تالیسمان
 06/03/2008 بنە باوی ئۆ ئێم ڤی

 06/03/2008 یەکەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش -شاکەل  شاکەل پرۆدەکشن، دواتر وازلێهێنراو
 13/03/2008 دهۆک دی ئێن ئۆ
 13/03/2008 هەولێر دی ئێن ئۆ

 13/03/2008 تاوکێ ئۆدی ئێن 
 28/04/2008 یەکەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش  -قەرەداغ  نیکۆ ریسۆرسز، دواتر وازلێهێنراو

 20/06/2008 بەردە رەش کۆمێت، دواتر ئەفرن
 21/06/2008 قوش تەپە دواتر وازلێهێنراو -کەی ئێن ئۆ سی 

 21/06/2008 سەنگاو، باشوور کەی ئێن ئۆ سی
 31/03/2009 بەر بەحر ئێنرجیگەنەل 

 11/06/2009 چیا سورخ لۆنگفۆرد ئێنرجی، دواتر گەنەل ئێنرجی
 11/06/2009 خەلەکان گاس پڵەس

 15/06/2009 یەکەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش -بەرانان  تالیسمان، دواتر وازلێهێنراو
 16/07/2009 شێخ ئادی جی کەی پی ئای

 28/08/2009 یەکەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش -عەربەت  دواتر وازلێهێنراوشاماران پێترۆلیەم، 
 28/08/2009 یەکەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش -پوڵخانە  شاماران پێترۆلیەم، دواتر وازلێهێنراو

 14/10/2010 ناوەندی دهۆک میرفی ئۆیڵ، دواتر وازلێهێنرا
 14/10/2010 سولێڤانی پێترۆ کوێست

 20/10/2010 هەریر ماراسۆن
 20/10/2010 سەفین ماراسۆن

 17/06/2011 دینارتە هێس
 25/07/2011 گەرمیان وێسترن زاگرۆس

 26/07/2011 پیرەمەگرون رێپسۆڵ
 26/07/2011 قەاڵ دزە رێپسۆڵ
 26/07/2011 شەکرۆک هێس

 27/07/2011 تازە ئۆیڵ سێرچ
 19/08/2011 تۆپخانە تالیسمان

 18/10/2011 ئەلقۆش مۆبیڵئێکسۆن 
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زاراوەی ستانداردی پیشەسازیەکەیە بەکاردەهێنرێت بۆ : (IOC)کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی 
کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکانیش . وەسفکردنی کۆمپانیا بیانیەکانی گەڕان و بەرهەمهێنان

(NOCs) بە گشتی . هەن، وەک ئارامکۆی سعودی، کە کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی سعودیەیە
کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکان تەنها لە واڵتەکانی خۆیاندا ئیش دەکەن، هەرچەندە نائاسایی نیە 

 . ببینیت کە کۆمپانیا نەوتیە نیشتمانیەکان لە دەرەوەی وواڵتی خۆشیان کار بکەن

کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی 
(IOC) 

  
نێودەوڵەتیەکە بۆ ئەنجامدانی  کۆمپانیا نەوتیە واتە ئەو ناوچەیەی کە سپێردراوە بە: بلۆک

چاالکی لە بواری پەترۆلدا بە پێی گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش لەنێوان کۆمپانیاکە و 
دەستەواژەی ( بلۆک)لە گرێبەستەکەدا، لەبری ووشەی . حکومەتی هەرێمی کوردستاندا

 .  بەکار دەهێنرێتناوچەی گرێبەست 

 بلۆک

  
ئەو بەروارەی کە گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەشی تیا  بۆئاماژەیە : بەرواری ئیمزاکردن

 . ئیمزا کراوە
 بەرواری ئیمزاکردن

 

 18/10/2011 باشیقە ئێکسۆن مۆبیڵ
 18/10/2011 بێتواتە ئێکسۆن مۆبیڵ
 18/10/2011 خۆرهەاڵتی عەربەت ئێکسۆن مۆبیڵ
 18/10/2011 پیرمام ئێکسۆن مۆبیڵ
 18/10/2011 قەرەهەنجیر ئێکسۆن مۆبیڵ
 01/05/2012 هاوبەشدووەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی  -عەربەت  تورکیش ئێنتیتی
 01/05/2012 چۆمان تورکیش ئێنتیتی
 01/05/2012 هەندرێن تورکیش ئێنتیتی
 01/05/2012 جەبەل کەند تورکیش ئێنتیتی
 01/05/2012 دووەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش -پولخانە  تورکیش ئێنتیتی

 31/07/2012 دووەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش -شاکەل  گازپرۆم
 18/02/2013 هەڵەبجە گازپرۆم
 25/04/2013 دووەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش -بەرانان تۆتاڵ

 11/06/2013 دووەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش  -قەرەداغ  شێڤرۆن
 06/06/2013 گوێر/ حەمدانیە کۆمێت گروپ

 هاوبەشروونکردنەوە لەسەر گرێبەستەکانی بەرهەمهێنانی 


