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 دەستپێک

سە ێهئێطتا ًاوچەیەی  وئە"تی گى (هەک هاضتەر)جەًراڵ  ىی ئاضایػی ئەهریکااوێژکاری پێػڕ 
ضەرچاوە  %01-%56لە  )هەضەدە(ی لێیە، هکراتىکاًی ضىریای دیهێسە ەوتایبەتەکاًی ئێو

بەغار  ر پىتیي وێالدیوڤ یە کەئەوەی ضىریای تیادا کۆبىەتەوە. ئەهە ازگضروغتیەکاًی ًەوت و 
ڵی ضای ڵئەیپڕ0لە 0روضە بەکرێگیراوەکاًییەوەبەهۆی وضیا هەربۆیە ڕ .زۆریاى پێىیطتەە ئەضەد
.  ئەردۆغاًیع  هەبەضتە ضەرەکیەکەی تەًها داگیرکردًی لەدێرەزور" پەالهاری ئێوەیاًذادا  9102

بایی ضااڵًە  تىرکیاىًکە چ، ئەو ضاهاًە ضروغتیاًەدا اًەیە  بۆ ئەوەی دەضتبگرێت بەضەرئەم ًاوچ
تىرکیا  و تىاًای دارییکی گەورە لە بىدجەێئەهەظ بەغ ،ێتڕدەکە زوهلیار دۆالر   51-61سیکەی ً

 دەبات .  بۆ خۆیی 

 ( کەفەلەضتیيئىردى و لبٌاى و ئیطرائیل و ) تە لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ًاوەڕاضتاڵکە واضىریا ت 
 011ڕۆژاًە   9101هەتا ضاڵی ضىریا . ەهێٌێت  و  خاوەًی ًەوتدەًەوت بەرهە بەرادەیەکی کەم

وتەکەی و  کاتەدا ًسیکەی هەهىو ًەلە ،ذالەگەڵ  گازی چڕو غل  ،ٌاێتی دەردەهوًەبەرهیل  هەزار
 بەرهەهی ًەوتەکەی و بۆ زیادکردًی هێٌا    ەی بەکاردغضروغتیەکە ەگاز، هەًاردە دەکرد بۆ ئەوروپا

وی بەاڵم لە ڕ، ًەوت بەرهەهذەهێٌێت و ازگکارەبای ًاوخۆ. هەرچەًذە  ضىریا  تاڕادەیەک   ووزەی
  .وزەتە بۆ  یەکێتیەکی  ێگایەکی  چاوەڕواًکراوی  تراًسێڕ وغىێٌەکەی گرًگە  جەوەضتراتی

 ًەوت لە ًێىاى ضىریاو  وازگبۆری پالًێکی درێژخایەى هەیە بۆ زیادکردًی لەئایٌذەغذا 
   .راىێئ  وتىرکیا  و عێراقذا، بەتایبەت دراوضێكاًی

دەضتیپێکرد دژ بە دەضەاڵتی  9100ًارەزایەتیە ضیاضیەکاى  کە لە ًاوەراضتی هاًگی ئازاری ضاڵی 
پاکتاوکردًی ًەیارەکاًی لە کاتی خۆپیػاًذاًەکاًذا. ئەهەظ  ی هاًذا بۆحکىهەتی ضىریا، ضىریا

 لەالیەى ، 9100لە هاًگی ئابی ضاڵی   ،وزەی ضىریاداکەرتی بىە هۆی ضەپاًذًی ضسا  بەضەر 
 .یەکێتی ئەوروپاوە ئەهریکاو

                                                           
وواڵتێک  ئەماوە لە چەود لە روسیا،  کە سەر بەکەرتی تایبەته چەود کۆمپاویاکەی  سیکوریتی روسیه،: سیاگیراوەکاوی ڕوبەکرێ 1

،  هەن ... سوریاو لیبیاو ڤەوسوێالو ئەفریقادایۆکراویاو لە  بەومووە. شکی کریملیه  شەڕدەکەن لە  جیاتی  سوپای ڕووسی و کۆ

ڤالیمیر پوتیه سەرۆکی کە زۆر وسیکە لە  ( ىی پرتیڤۆژن یڤاگ)کە بەڕێوبەرەکەیان    (واگىەر گروپ) باوگیبەواوگروگترتیه  کۆمپاویای 

   .ڕووسیاوە
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  کەرتی نەوت

پاغەکػە تا ًاوەراضتی ضااڵًی ًەوەدەکاًی ضەدەی رابرودا، روی لەبەرهەهی کەرتی ًەوتی ضىریا 
حکىهەتی ، خىاضتی ًەوت بەرە بەرە زیادی دەکرد لە الیەى خەڵکی ضىریاوەلەبەراهبەردا . کرد

 3حكىهەتی ضىریا   دەضتپێکرد، بەجۆرێک ًەوتیەکاىبۆ بەرهەهە ی پاڵپػت یضیاضەتظ ضىریا
   .خەرجکرد لەو پێٌاوەدا هلیار دۆالری

  . دەبىو لەدەرەوە هاوردە بکرێت پێىیطتی بەرهەهە ًەوتییەکاًی ضىریازۆربەی دا  9101ضاڵی تا
کەرتی ًەوتی ضىری بااڵًطی بازرگاًی لە ًێىاى هاوردەو هەًاردەی  دا9112ضاڵی بەجۆرێک کە لە 
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 دا 9115لەضاڵی لە کاتێکذا  ئەهە ،گێتڤیێًجیاوازییەکەی بىو بە ۆى دۆالر یهل 011تەًها 
دواتر حکىهەتی ضىریا  ،ضىریابىوە لە قازاًجی حکىهەتی هلیار دۆالر  0.2بازرگاًی   بااڵًطی

بەاڵم بەهۆی    ،ببڕێت ە داراییەکاىبۆ ئەوەی ئەو پاڵپػتیایەًی داڕغت كی درێژ خێپالً
 جێبەجێ ًەکرا.ئەو پالًە  9100خۆپیػاًذاًەکاًی ضاڵی 

 بەرهەمی نەوت 

ی گیەدە دا9100-0-0ضىریا  لە  ی ئەهەریکی،بەپێی راپۆرتی ڕۆژًاهەی  جۆرًاڵی ًەوت و گاز
 .ازی ضروغتییەگ ىت ضێجافتریلیۆى  2،6هەروەها خاوەًی ، وەىهلیار بەرهیل ًەوت ب  6،9ی ًەوت

، ی ضىریاکىردضتاً واتە ،ڕۆژهەاڵتی باکىری ضىریاوەدەکەوێتە  کەیەازگی ًەوت وگیەدەضىریا )
 . عێراق و تىرکیادا(گەڵ  کە هاوضٌىرە لە ،ی کىردضتاىڕۆژئاوا يذەڵێپێیکىردەکاى 

 9101کە بەرهەهەکەی  لەضاڵی ت ێبەرهەهی ًەوتی ضىریا پێکذەهێٌ%  51ًەوتی قىرش  لە 
ی ضىری  کە پێکذێي  لە گەورەتریي کێڵگەکاًی ًەوتە لە ڕۆژێکذا . وبى بەرهیل هەزار 320تەًها 

جبیطە بەرهیل( و کێڵگەی ) هەزار 011کە تىاًای بەرهەههێٌاًی  )عىهەر فىرات گەکاًیڵکێ
 . وە هەروەها کێڵگە ًەوتیەکاًی لەڕۆژێکذا  ( بىوەهەزار بەرهیل 911ی ٌاًێکەتىاًای بەرهەهه
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بىو لە   SINOPICو   CNPCو تػریي( ئەم کێڵگاًە لە الیەى کۆهپاًیای چیٌی )ئىدح و جبیب 
 ػت. یى دەرۆرهەهیاى بەرەو زیادبىەب وًکردًەوەدا بىوى ًۆژەژێر 

 0226 ای پێترۆڵێۆهی فىرات( لەضاڵی)کۆهپاًی کە بەًاوی (بیاًی کۆًطۆرتیۆهیبۆرد )گەورەتریي  
% بۆ 92.0لە هەبىو، % پػکی 61هاوبەظ  لە   ضىری لە کۆهپاًیای پێترۆلێۆهیبىو وە داهەزرا

 بىوە.چیٌی   CNPCبۆ  % 91.3و  بىوە کۆهپاًیای غێڵ

  و وەبەرهێٌاًی بیاًی گرًگیەکی زۆری هەیە بۆ  زیادکردًی  بەرهەم  و گەغەکردًی کەرتی ًەوت
 ،ضىریەوە پیترۆڵێۆهیەًذی هەبىو بە کۆهپاًیای ئەهە پەیى  ،کەرتی ًەوت ی(پطترینەئدەرهێٌاى)

 بىوهە یتری پػک %61لە و دبىکرئەم کۆهپاًیایە ڕاضتەوخۆ  کۆًترۆڵی کەرتی ًەوتی ضىری 
. کۆهپاًیای پیترۆڵیۆهی ضىری بۆ گەغەکردًی کەرتی ًەوتی ضىریلەگەڵ کۆهپاًیا بیاًیەکاى 

لەو کاتاًەی کە بەرهەهی ًەوتی ضىری ، بەرهەم زیادبکات کەبەرپرضیاریەتی ئەوەی وەرگرت 
زیادبکات  زیادکردًی بەرهەم و ڕیاریذا گەڕاى و پػکٌیيئەم کۆهپاًیایە ب و،کردبى ەکػەیپاغ

 ئەوکات. بىوپێکهێٌا (کۆًطیۆرتۆمۆردەکەیاى )بپێکەوە کە   ،لەگەڵ کۆهپاًیا بیاًیەکاًی تردا
 کارًەکەى، بەم هۆکارەظ داًابىو تا لەضىریادا کۆهپاًیا ئەهریکیەکاى ضسای لەضەرئەهریکا 

 ٌیەکاى  و ئەوروپیەکاى بىوى . یئەواًەی لە کەرتی ًەوتی ضىریا کاریاى دەکرد هیٌذیەکاى و چ

خىلی یەکەم دا،  9101ی ڵکرایەوە  لە ضابۆ گرێبەضتەکاى  (ئۆکػيهىزایەدەی ًەوت )کە ێک کات
 کۆهپاًیای کۆهپاًیای  تۆتاڵی فەرەًطی  و ئەوکات  ضىریادا، لەًاو  بىو ًەوتی بلۆکی 2بۆ  

 دا.9100لەهاًگی هایطی ضاڵی  وەرگرت (یاىالیطٌصئیجازەی کارپێکردى )ەکەم  ی پیترۆکەًذی 
 دەکرێتێ چاوەڕ، کاىی بیرەکردًەبۆ گەغ کردەوە)ئۆف غۆر(ی  کەًارە ئاویەکاىضىریا  هەروەها

 3ًەوت و ضەرچاوە کاًسایەکاًی ضىریا بەرهەهە وەزارەتی بەو هۆیەوە  .تێذابێتی تگازی ضروغ
ئۆکتۆبەری ضاڵی  6دا، لە 9100کەًارە ئاویەکاًی  ضىریادا  لە ئازاری  لەوە ەبلۆکیاى کرد

 اًەوەی تەًذەرەکاى .ڕژ بىو بۆ گەڕۆکۆتا  دا9100

ی جۆلۆداهەزراوەی گػتی جێ و کاًساو ضروغتیەکاًی ضىریاًەوتیەکاى  بەرهەهەهەروەها وەزارەتی  
بۆ گەغەپێذاًی  كی تر بۆ  تەًذەرلێکە خى دەوەئاگاداریاى باڵوکر  ی ضىریا،رچاوە کاًسایەکاًەو ض

هیل  لە ًاوچەی باغىری  51ر کە ە)غەیڵ ئۆێڵ( لە ًاوچەی ئەلخەًط یکێڵگە ًەوتیەکاً
ە پێػبیٌی بلۆکی ًەوتی  ک 00ئەم خىلە  پێكهاتىە  لە   .وە دورەری حەڵەبەاڕۆژهەاڵتی  غ
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پێػکەغکردًی  ڕۆژی ،هلیار بەرهیل  ًەوت 926واتە  .تًەوتی تیابێهلیار تەى  32دەکرێت  
 بێت .   9100-00-31  ەبىوتەًذەرەکاى د

 

 هەناردەی نەوت

دەبرێي   اضت هەهىوغیاى بەڕێىەبەًذەری  هەًاردەی ًەوتی هەیە  لەضەر دەریای ًاوەڕ 3ضىریا  
 ضصرێب 0) بەًی یاش   ئەواًیع بەًذەرەکاًی  ،ضىری بۆ گىاضتٌەوەی ًەوت لە الیەى کۆهپاًیای

ەکە لە هەردوو بەًذەر  (، ئەم بەًذەرەظهەروەها بەًذەری گەورەی الزقیە + بێرضص9تەرتىش  +
رهیٌاڵە بەضتراوەتەوە بە ێئەم ت ،بچىکتری لێباردەکرێت یالزیقیە  پاپۆڕ بەًذەری.  گەورەترە یدیکە

 ضىریا . ًاوخۆی پااڵوگەکاًی ًاوخۆوە  لەضەر بۆری ًەوتی 

ە یذەلەگەڵ ًەوتی ضى ًەوتی ضىوک ئەواًیع ،دەکات دەرەوەضىریا دوو جۆر ًەوت هەًاردەی  
. ًەوتی (sytrolگای کۆهپاًیاکاًی بەبازارکردًی ًەوتەوە کە پێذەوترێت )ێلە ڕ (،ًەوتی قىرش)

ی کە ًەوتێکی زۆر قىرض ەذیىەدەًرێت.  ضادەی ًەوتی ضىریا درضێ لەضەر چىاری  هەًا بەقىرش 
لە  ، لەهەردووًیػتواًی ضىریەوە بەرهەهذەهێٌێتالیەى  ًەوتی  لە پڕە لە ضۆلفات کە، هەیە

. ًەوتی  یاىکێڵگەکاًی ًەوتی ضىر وو لە کۆًتریي لە د( و )جێبطە( کە ىەیذەکێڵگەکاًی )ض



8 
 

، AFPC الیەى کۆهپاًیای ڕۆیاڵ دەچ غێڵ وتێکەڵە یەکە  لە   کە تێٌرێىریا بەرهەهذەهضىکی ض
  .تێٌرێبەرهەهذەه فەرەًطیە یپڕۆژەیەکی تۆتاڵ کەئەلسورە  رەی دێچکە لەًاو  عیربەغێکی کەهت

ئەڵواًیاو  بەتایبەتی ،ئەوروپا  واڵتاًی  ۆیػت بۆی ًەوتی ضىریا بەتەواوی دەڕهەًاردەلەوکاتەغذا 
 یاو هۆڵەًذا . ڵفەرەًطاو  ئیتا

 بۆریەکانی نەوت 

بۆ  داهەزراًذبىو، زۆر پێػکەوتىاًەوالتەکەیذا بە غێىەیەکی بۆریەکاًی ًەوتی لە ًاوخۆی ضىریا  
، بۆریەک  ىە دەبراێبەڕ SCOTکە لە الیەى کۆهپاًیای  ،بەرهەهەکاًی و گىاضتٌەوەی ًەوتی خاو

لەو ەوە  تهیل  بگىازێرهەزار بە 961.111کە دەیتىاًی  هیل بىو بۆ تەرتىش 300یەکەی ژکە درێ
 ەکاًی گە ًەوتیڵکێلەوە  ،دەکرد ضەرپەرغتی   SPCکۆهپاًیای پێترڵێۆهی ضىری کەکێڵگاًەی 
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 لەوێػەوە ،کە بەضترابىًەوە بە پااڵوگەیەکەوە لە غاری حوـصدەڕۆیػت بۆ تەرتىش  تریيػەوە
  ی ضىریا. بۆ غارە گەورەکاً ەوەبۆری بەرهەهەًەوتیەکاى  دەڕۆیػت بە 

ەوە بۆ ضەر دەریای ییەکێکیاى لە ضعىدی  ،دروضتکراىضىریادا  بەًاو بۆری وەک تراًسێت دوو 
هەزار بەرهیل ًەوتی  611کە رۆژاًە   بىو،دروضتکرا 0201ەکە ضاڵی یبۆریە ضعىدی  ،ًاوەراضت

دا ئەم  0201بەاڵم لەضاڵی   ،ذەری هەًاردەی ًەوت  لە لىبٌاىًضعىدیەی  گىاضتۆتەوە بۆ بە
ٌیار کرا بۆ ػهەرچەًذە پێ ،یەوە قازاًجی ًەدەکردیرلە بەرئەوەی لەڕوی ئابى  ،ە داخرابۆری

 جێگرتٌەوەی ئەو بۆریە بەاڵم تائیطتا بۆریەکە هەرداخراوە . 

لە  باکىری عێراقەوە  یکە ًەوتی  کەرکىک، دا 0261ی دووهەم دروضتکرا لە  ضاڵی بۆر 
ە درێژیەکەی ئەم بۆری  .دوای بۆ ترابلطی لىبٌاى  ،بۆ بەًذەری بەًی یاش  لەضىریا دەگىاضتەوە

ی 9113جەًگی  کاتی کی تر داخرایەوە لەێبەاڵم جار  ،ًىێکرایەوەدا  9111کن  وە لەضالی  211
 عێراقذا . 

کە   ،وەزیراًی عێراق و ضىریا  دەضتیاى کرد بەداًىضتاًذى بۆ  ًىێژًکردًەوەی ئەو بۆریەدواتر 
ًىێ  دروضتکردًی بۆریەکی هەروەها بىو، دروضت بىو ۆریطتەکاًەوە کێػەی بۆتیربەهۆی کردوە  

، یاداغتٌاهەیەکی لێک تیگەیػتٌیاى وا ژۆکرد عێراق و ضىریا دا، بەو بۆًەیەوە  9100-5-0لە 
ًەوتی قىرش   بەرهیل 211.111ت رۆژاًە ێاکردًەوەی ئەو بۆریە کە بتىاًچ بەهەبەضتی
 للیۆى بەرهیه 0.961.11بتىاًێت ت کە ێدروضتبکر کی ًەوتی ًىێبۆریە  هاوکات  ،بگىازێتەوە

 ًەوتی ضىوک  بگىازێتەوە . 

 پااڵوگەکان

ەهی ولە هاًگی کاًىًی دو  ،ژێکذاڕۆلە  ەبەرهیلهەزار  901تىاًای تەواوی پااڵوگەکاًی ضىریا  
کە پااڵوگەی )بٌی یاش( و )حوص(   ،ًاڵی ًەوت و گازرۆۆژًاهەی جڕ پێیبەدا  9100ضاڵی 

لە رۆژێکذا .   ەبەرهیل هەزار 010و  هەزار  033وتٌیاى اڵتىاًای پا، هەردوکیاى پااڵوگەی حکىهیي
بەغی  ًەیذەتىاًی ، هاوکاتەەوبىو ی  کەهی پااڵوگە بىضىریا ڕوبەڕو ااڵوتٌذا لە تىاًای پ

  ،کەىباى ێٌبەرهًەیاًذەویطت وەکۆهپاًیا  بیاًیەکاًی ًەوت   بەاڵم ًاوخۆ  دابیٌبکات .  یپێىیطت
 .ەتی ضىریا ێ پػتیىاًیەکی زۆری حکىهببە
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بۆ   ،گیػتٌیاى واژۆ کردێتکیاداغذاتێکی لێ ەًسوێالضىریاو ڤدا  9101دیطوبەری  ضاڵی لە هاًگی  
لەضىریادا حکىهەتی چیٌی لەالیەکی دیکەوە  ،یهەزار بەرهیل001 پااڵوگەیەکی دروضتکردًی 

لە  ًەوتی هەبێت بەرهیل هەزار  01پااڵوگەیەک کە تىاًای بۆ دروضتکردًی  هەبىو پڕۆژەیەکی
 .پێبکات، بەاڵم ئەهەظ ًەکرادا دەضت 9112بەاڵم بڕیار بىو  لەضاڵی ، زورە ًاوچەی دێر

 ؛گازی سروشتی سوریا

لە ڕۆژی   داًراوە. (TCFا تریلێۆى فىت ضێج 6،2 ) اوی ضىریا بەریەدەکی گازی ضروغتی  ضەلوێٌ
ەگەڵ ل ئەو  گازاًەی کە  ،ازگجۆرًاڵی ًەوت و بەپێ رۆژًاهەی  9100اًگی کاًىوًی دووەهی هی 0

ًاوچەی   وضىریا دەکەوێتە ًاوچەی خۆرهەاڵتی ،گەڵ گازی ضروغتی ًیيلەو  ي یاخىدغتیگازی ضرو
 ، ضىریاداگەڵ ًاوەڕاضتی لە  )رۆژئاوای کىردضتاى(، ڕۆژهەالتی فىراتەوە

ًاو کێڵگە رایەوە بەگػتی یەک لەضەر چىاری  ئەو گازای کە لە ضىریادا بەکاردێت  جارێکی تر دەک 
هۆکارەکاًی  بۆ ودەدرا بەوێطتگەکاًی کارەبا دیکەیبەغە زۆرەکەی  .9112ًەوتیەکاى  تا ضاڵی  

ەگازی اى بۆ  ئەوەی بڕکاًی دروضتکردًی کارەبا گۆگەهەهىو وێطتە .راٌێتری بەکاربردى بەکاردەه
 ظضىریا ،بەرزبێتەوەٌاًی گاز لە ًاوخۆدا ێبەکارهچاوەڕواى دەکرا  هاوکات   ،ضروغتی کار بکەى

 .ضتکرد بۆ هەًاردەکردًی گازی ضروغتیوپالًتی در
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 بەرهەمی  گازی سروشتی  

گاز ٌەرە گەورەکاًی ێیەکێك ًیە لە بەرهەهه ضىریاهەرچەًذە   ،گازی ضروغتی بۆ ضىریا  گرًگە 
 ضااڵًەی  گازی ضروغتی ضێجاىت هلیار ف  bcf 902دا ضىریا  9112لە ضاڵی   دا.ًاوچەکەلە 

. دەکرد هاوردە bcf 39واتە  ضااڵًە  ،ٌاێبەکاردەه  bcf 960گەڵ ئەوەغذا لە  ،ٌاێبەرهەهذەه
رواى چاوە ،بىو bcf 969کە  ،گاز اًیێٌههگەیػتە زۆرتریي ڕادەی بەرهەدا 9110ضىریا لەضاڵی 

لە ئازاری ضاڵی  بىوتەًذەر پێػکەغکرا . بەم هۆیەغەوە تە بەرهەمێبکەو کێڵگەیەکی تر دەکرا 
کە کۆهپاًیای تۆتاڵی فەرەًطی  ،لەًاو خاکی ضىریادا  ،بلۆک بىو 2تەًذەراًە بۆ  وئە  دا.9101

 . پێبەخػرا ئیجازەی کارکردًیاىیەکەم  ،پێترۆ کەًەدا کۆهپاًیایو

وەڕیذەکرێت ائەم ًاوچەیە چ، ی کێڵگەکاًیبۆ گەغيپێکردً کردەوە کاًییەەًارە ئاوکیا ضىر ئەوکات
ە ازگئەو   .دەریای ًاوەڕاضتژهەاڵتی ڕۆ یوەک بلۆکەکاًی تر لە ًاوچە ،کە گازی ضروغتی تیادابێت

ي  بگەرێدا کرد لە لىبٌاى و قىبرش و ضىریا وایاى  ،ئیطرائیلذا دۆزرایەوە کە لە کەًارەکاًیزۆرەی 
لەوێ خەریکی  کراوەوداگیروە تىرکیا لەالیەى ی قىبرشکەًارە ئاویەکاًئێطتاغذا لە) ،بەدوای گازدا

 . (گازە ٌاًیێهدەر

وەزارەتی کاًساو   ،دا ضەرکەوتىًەبىو 9110دوای ئەوەی خىلی یەکەهی تەًذەرەکاى  لەضاڵی  
ە بلۆکیاى  لە کەًار 3  ،گػتی ًەوتی ضىریاتیەکاًی ضىریا لە گەڵ کۆهپاًیای ضروغ ضاهاًە

دوا کۆتا بۆ  ،9100ازاری ضاڵی ئلە  ، بە بەخػیٌی تەًذەردەضتٌیػاًکرد بۆ ئاویەکاًذا 
 .  دا9100ئۆکتۆبەری ضاڵی  6ڕۆژی  لە   ،ڕادەضتکردًی کۆًتراکتەکاى
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 ەکانی سوریایگازی سروشتی و بۆریهەناردەی 

یەکەم بۆری هەًاردەکردًی   ،ببێت بە هەًاردەکاری گازی ضروغتی ضىریا پالًی هەبىو بۆ ئەوەی 
ضىریا گازی هەًاردە ًەکرد  9112ضاڵی  هەرچەًذە تا تەواوکرد، لىبٌاى بۆ  9113گازی لەضاڵی 

تا ًاوەراضتی هە  ،هاوردەکاری گازی ضروغتی بىوتی ضىریا خۆی حكىهەلەوکاتەغذا بۆ لىبٌاى. 
 BCFY 5روغتی  بە بڕی دەضتیکرد  بە هاوەردەکردًی  گازی ضضىریا کاتەی  لەو  .9112ضاڵی 

ئەو  یا(. ضىرAGPبە ًاو بۆری گازی عەرەبی ) ،هیطر(ضااڵًە لە) یهلیار فىت ضێجا ٌجواتە پێ
عێراق و وهیطر بۆ  هەًاردەی گازی ضروغتی  بەردەواهی  بە خىاضتەی هەبىو کە ببێت بەتراًسیت

 ، تاتێداهاتێکی باغی دەضتبکەوتەوە ێگای ئەو تراًسڕێ. ضىریا دەیىیطت لە ربایجاىەئاز و راىێئ
 ىیطتی بىو .ێئەگەر پت ێهەهیػە بتىاًێت گازی دەضتبکەو

بۆ دابەغکردى و  یای ضىریکۆهپاً الیەىگازی ضروغتی ضىریا لە تۆڕی بۆریلەوکاتەغذا  
 .هەهە ًەوتیەکاًەوە بەڕێىە دەبرا خەزًکردًی بەر
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 (AGPبۆری گازی عەرەبی ) 

هەروەها هیطر  ،لە هیطرەوە  بۆ ئىردى و ضىریا  ،تەوەێدەگىاز یبۆری گازی عەرەبی  گازی هیطر
لە ڕێگای  بۆری گازی عەرەبیەوە بۆ  . هیطر گازیگازیع بۆ لىبٌاى بەتەزویذکردًی دەضتیکرد

 بۆری گازی لەوکاتەغذاگازی بۆ لىبٌاى دەًارد.  وەگای بۆری ضىریاێلە ر ظضىریا  ،ضىریا دەًارد
 دا .  9100لە هاًگی  کاًىًی دووهەهی ضاڵێ  کێػە بىو دوچاریجار  عەرەبی چەًذیي

، واژۆ کرا 9110تىرکیادا لە ضاڵی  ىاى ضىریاوێلە ًکە تێگەیػتي یاداغتٌاهەیەکی لێکئەوەبىو لە  
بۆ دروضت بکات،  ضەر ضٌىری ضىریا  تاهە لە ًاو خاکی خۆیذا  هیل بۆر 65رجەی تىرکیا بەو هە

  یلیص،کی ریا دروضتی دەکرد لە حەلەبەوە بۆەضىل  ،عەرەبیەوەبە بۆری گازی ت رێئەوەی ببەضرت
 تىرکیاکە دەبىایە  بەپێێ ڕێکەوتٌەکە دا،9109کە بڕیار وابىو تەواو بێت لەضەرەتای  ضاڵێ 

  . ضاڵ  6بۆ هاوەی  بەضىریا ت رێلە گازی تىرکی بذ   bcfy 36 - 00.6ى  ىاێًە  لە ًضااڵ

 ربایجان ەگازی ئاز

دا، بۆ ئەوەی  9101یراًی ضاڵی  ەربایجاى پڕۆتۆکۆڵێکیاى واژۆکرد  لە هاًگی حىزەضىریاو ئاز 
بۆری  تەواوبىوًی  تٌی ئەهەظ پەیىەًذی هەیە بە ػگەی  ،ر لە تىرکیاوە بگاتە ضىریائازەگازی 

 ،تا بەتۆڕی بۆری  تىرکیاوە ببەضترێت  ،بکاتێضىریا  دەضتپلە کە بڕیار  بىو   ،ەرەبیەوەگازی ع
بکرێت  بە  و  bcfy 36بە ڕێژەی   9109بریار بىو لەضەرەتایی  ضاڵێ ەربایجاى گازی ئاز

 . 9106هەتاضاڵی     bcfy 01دووهێٌذە بۆ 

 بۆری گازی ئیسالمی

ی  ەعێراق و ئیراى و ضىریا بۆ ئەو لەًێىاى دا،9100ىزی ضاڵی  هتە 96ڕێکەوتٌێک واژۆ کرا  لە 
 .کرێتب دروضت گازی ئیططالهی ضروغتیازی گبۆریەکی 

تریلیۆى فىت    0.0tcfy  ، تا بتىاًێتهیل  بۆری  دروضتبکرێت 3011دەبىو کەوتٌەکە  ێبەپێی ر
 بۆ  بەًاو خاکی عێراقذا راًەوەێلە کێڵگەکاًی باغىری پارش لە ئ بکات،هەًاردە ضااڵًە گازی  ضێجا

بخایەًێت بۆ دروضتکردى کە   ڵضا 6-3 چاوەرێع دەکرا ، لەوێػەوە بۆ ئەوروپا.لىبٌاى و ضىریاو
 ی تێبچێت. هلیار دۆالر 01کە هەزەًذە دەکرا ىی  تێچ
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