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 55559883350900ته له فؤن:  -هاسبوالت -نيكؤسيا -قوبرص 

  

 

دات ، گرنگى ئهكى نا حكومی ئاكاديمی يهيهزراوه، دامهMIRS -تىرێمايهى ههوهبۆ توێژينه مێديتريانه وتىتئينستي

نێكى گرنگى كاركردن اليه وت و غازى سروشتى و سامانى ئاودا، هاوكات خۆى بهبوارى نه له وهتوێژينه به

شدارى زانستى گشتى، هاوكات بهيی و جيهانى به تيك و بارودۆخى ناوچهى جيۆپۆڵهباره له وهێكۆڵينهزانێت بۆ لئه

و ئاسايشى كانى ووزهرچاوهى سهئێستاو ئاينده ت بهبارهر ئاستى جيهانى دا، سهسهى لهو گفتوگۆيانهبكات له

سێ زمانى  كانى كاركردن بهرهكو سێكتهروههه، ئارادايه كان لهمرۆييه تى و بونيادنانى ئاشتى و كێشهرێمايههه

 (www.mirs.co) پێدراوه وێبسايتى ئينستيوت دا ئاماژه بى و ئينگليزيی لهرهكورديی و عه
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 طسَيبةضتة ٌةوتيةكاُ و كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاُ لة ِةزَيىى كوزدضتاُ    
 

)طسَيبةضتة ٌةوتيةكاُ(  ِةية ئةبَيت يةكطةز تَيياُ بطةيَ، ئةواٌيؼ:( Variable)طؤِزاو لةً بابةتةدا ضَى 
 ئةوة ِةوووى بؤ ئةوةية وةالوى ضواز ثسضياز بدةيٍةوة: .ةو )حكووةت( و )كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاُ( 

 ِزؤَلى كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاُ لة ثاَلجػتية دازاييةكاٌى جيّاُ و ثَيداٌى باج دا ضى ية؟. -

 تَيكِساى قاشاجنى ٌةوت ضؤُ لة ٌَيواُ كؤوجاٌيا ٌَيودةوَلةتيةكاُ و حكووةتدا دابةؽ ئةكسَيت؟ -

طسَيبةضتى بةغدازى بةزِةوَّيٍاُ كازئةكات لةِةزَيىى  طسَيبةضتة ٌةوتيةكاُ ضني و ضؤُ -
 كوزدضتاٌدا؟.

 بودجةى ثسؤطساوة كؤوةاليةتيةكاُ لةٌَيواُ حكووةت و كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاٌدا ضى ىَل دَيت؟ -

 Multi-National Corporations–يةكةً: كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاُ  

وةويؼ تاكة ئةكتةز بو كازلَيكى لةطةَه ئةكتةز دةوَلةت، تا قؤٌاغةكاٌى دواى جةٌطى جيّاٌى دو 
)دةوَلةت( ةكاٌى تسدا ئةكسدو، بةوةؽ ئةوتسا ثةيوةٌديية ٌَيودةوَلةتيةكاُ، "ِاٌظ وؤزجٍتاو" ثَيػةٌطى 

كتَيبى )ضياضةت لةٌَيواُ دا لة ثةيوةٌديية ٌَيودةوَلةتيةكاُ ) املدزضة الواقعية( قوتاخباٌةى ِزياليصً 
( ثسةٌطيجى بؤ ِزياليصوى 6( ٌووضى، تيايدا )8291ى لةضاَلى ) ؤغاُ بؤ َِيصو ئاغتى(ٌةتةوةكاُ دا: تَيك

" يؼ لة Power-"ِةووو غتَيك لةثَيٍاو َِيصدا" بَيت و "َِيص ضياضي خطتةِزوو، واى غى ئةكاتةوة كة
ة دةوَلةت ٌابَيت َِيصى خؤى دابةؽ بكات لةطةَه ئةكتةزثَيٍاو دةوَلةتدا بَيت، بةِيض غَيوةيةك 

ٌادةوَلةتيةكاُ دا، بؤ ئةوةى ئاغتى و ئازاوى بَيتةدى ئةبَيت دةوَلةت "َِيص" ى ِةبَيت. ئةً "َِيص" ةؽ 
تس لَيكداٌةوةى جؤزاوجؤزى بؤ كسا، بةواتايةكى تس دميةٌى ضياضةتى ٌَيودةوَلةتى دميةٌى طةِزاُ و دوا

 دابضِسيٍى بةزذةوةٌديية، َِيصيؼ ئةو بةزذةوةٌديية ديازى ئةكات.

ئةً تَيصة لةاليةُ ليرباَليطتةكاٌةوة ِزةت كسايةوة، ٌةخَيس ئةبَيت "تاك" لةبسى "دةوَلةت" ضةٌتةز بَيت و، 
كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاُ و، باٌكة جبّاٌيةكاُ و، ِزَيكخساوة حكووى و ٌاحكوويية جيّاٌيةكاٌيؼ 

ةتية، تا ئةِاتيؼ باى ٌَيودةوَل ضياضةتىثَيداويطتيةكى  ضةغٍىثَيويطتة ِزؤلياُ ِةبَيت و، ِةوة
بةَِيصى دميوكساتى و طَمؤباَليصةيػَ ضٍوزةكاٌياُ كاَلرت ئةكسدةوةو، ثاَلياُ بةً ئازطيؤوَيٍتةى 

 ليرباَليطتةكاٌةوة ئةٌا. 

ئةو  لةِزيػةوة ضياضةتى ٌَيودةوَلةتياُ طؤِزى، بةدواى يةكدا ( دا ضَى طؤِزاٌكازى طةوزة8228لةضاَلى )
وةى ِةذَيٍةز لةِةواُ كاتدا كؤتابي َِيٍا بةو ذاٌة قوزضةى كة كساٌةوةى دوٌياى ضَى فاكتةزة ضَى تةقيٍة



3 
 

( 86) و لةٌاوضةى بةلتيق و ضالظ و بولقاُ و توزكةكاٌدايةكَيتى ضؤظيةت ِزووخا دواخطتبو، يةكةوياُ،
-ثَيػرت لةذَيس ضٍطى ضؤظيةتدا بوُ. دووةوياُ: تيؤزى ٌيؤضةزبةخؤيي خؤى ِزاطةياٌد كةدةوَلةت 

يرباليصً طةغةى كسد )ٌيؤليرباليصً: ئايدؤلؤجيةتَيكة بِسواى بةدةوَلةت ٌيية و، لةضةز بٍةواى ليرباليةتى ل
دةيةِا  ى ئةو دوو طؤِزاٌكازييةدابةدوا ئابوزي و كةزتى تايبةت تَيصةكاٌى كةَلةطة كساوُ(. ضَيّةوياُ:

شاٌكؤى  اُِا ِةشاز كؤوجاٌياو ِةشازِزَيكخساوى ٌاو طةوزةو ضةدة ضةداُ ِةشاز ِةشاز تؤِزى ثةيوةٌدى و
ئةً جيّاٌةياُ تةٌيةوة، ئيىِسؤكة تا دةوَلةت ِزؤَلَيك ئةطَيسَيت ئةواُ دواُ...ئَى ثسضيازةكة ئةوةية  تايبةت

( 8181لةضاَلى ) Exxon Mobile–ٌاضٍاوةى ئةواٌة ضية؟. كَى ئاِزاضتةياُ ئةكات!. ئةكطؤُ وؤبَين 
داِاتى ِةبوة، ئايا  وميازو ضَيطةت وميؤُ دؤالزى ئةوسيكى دووضةت و حةفتاوٌؤ ( 279.3ةدا )

ئيكطؤُ كؤوجاٌيايةكى ئةوسيكية ياُ جيّاٌية؟. بَيطؤواُ ثَيؼ ئةوةى ٌَيودةوَلةتى بَيت ٌاضٍاوةكةى 
  ئةوسيكية.

( ِةغت 101.111( ةدا ضةزو )8181ِةووو ِزاثؤزتة ئابوزييةكاُ ئةوة ٌيػاُ ئةدةُ لة ضاَلى )
بةثَيى ِزاثؤزتى فؤِزضَ طمؤباَه  .تؤوازكساوةضةدوضى ِةشاز كؤوجاٌياى فسةِزةطةش لةً جيّاٌةدا 

(Fortune Global500 كة ِزيصبةٌدى ضاالٌةى )دة  طةوزةتسيَ كؤوجاٌيا جيّاٌيةكاٌة، تةٌّا 011
( ثَيٍج ضةت وميازو ضى ضوازوميؤُ دؤالز 011009( ةدا )8181لةِةزة كؤوجاٌيا شةبةالحةكاُ لةضاَلى )

داِاتياُ ِةبووة. بةِةزحاَه كؤوجاٌياى فسةِزةطةش ئةوةية كة ضٍوزةكاٌى دةوَلةتى دايك ئةبةشَيٍَيت و لة 
 :ئةوةية ى ئاواجنةكاٌياُ ئةواٌةبةطػتبةالً دوو ووالت بةزةو ضةز لقى ِةيةو وةبةزَِيٍاُ ئةكات. 

ئةدةُ بة باٌكةكاُ )دفع االوواه لمبٍوك( ئيٍجا ئةً : ثاَلجػتى ضةزوايةدازى ئةكةُ و ضةزلةٌوَى ثازة يةك
 ثازةيةؽ بؤ طةغةثَيداُ تةزخاُ ئةكسَيتةوة.

ٌياى ٌةوتى ) كؤوجا : ثاَلجػتى دازايي دةوَلةت )ياُ دةوَلةتةكاُ( ئةكةُ لةِزَيطةى ثَيداٌى باج ةوةدوو
 .ئةبَيت ثَيٍج جؤز لة باج بدات(

 و ضوودةكاٌى ضةزوايةدازيؼ ئةواُ بةزجةضتةى ئةكةُ ئةخوَلقَيٍَ قاشاٌج : ئةً كؤوجاٌياياٌةضَيّةً

 : شاوٍكسدٌى كاز بؤ ئةواٌةى لةبوازى تةكٍيكى و بةِزَيوةبسدُ ياُ كسَيكازيدا كازئةكةُضوازةً

خاضيةتَيكى تةواوكازى كة ئةبٍة ِؤى ئاضاٌكازى لةِةبوٌى ِةَلبةت دوو خاضيةتيػياُ ِةية  -
لةِةووو غوَيٍَيكى دوٌياو غازةشايي  ِةووو جؤزَيك لةكةلوثةه و واددةى جؤزاوجؤز

، لةاليةكى تسةوة خاضيةتَيكى قؤزخكسدُ باَلوئةكةٌةوةو كةلتوزى ِاوبةؽ دزوضت ئةكةُ
 و...تادوايي.)احتكازى( يػياُ ِةية كة ئةبٍة وايةى وؤٌؤثؤَه كسدُ 
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 Oil Contracts–طسَيبةضتة ٌةوتييةكاُ دووةً: 

( بَيت، $811، ٌسخى  يةك بةزوين ٌةوت ) ( بيطت ِةشاز بةزوين دةزبَّيٍسَيت81111ئةطةز لة غوَيَيكدا )
( دوو وميؤُ دؤالز داِاتى ٌةوت ِةية، كة ئةوةؽ ضاواُ و داِاتَيكى طسٌطة. 8111111ئةوا ياٌى )

دَيتة دى؟. بيطؤواُ ِةووو كازةكاُ لة )طسَيبةضت( َيكةوة دةضت ثَي ئةكات، واتة بةع ئةوة ضؤُ 
طسَيبةضتى ٌةوتى ثسؤضةيةكة ثَييدا دابةغكسدٌى ثازةكاُ تَي ثةِز ئةبَيت لةٌَيواُ اليةٌة قاشاٌج كازةكاٌدا، 

َ  َلة لةطةهجطة لةوةؽ طسَيبةضت ئةوة ديازي ئةكات ضؤُ ئةً ثسؤضةية بةِزَيوة بضَيت، وة ضؤُ واوة
تة ِزَى وةكو: ذيٍطة، وةكو طةغةى ئابوزى ا بكسَيت كة لةكاتى ثسؤضةكةدا دَيِةٌدَى ثسضى جؤزاوجؤزد

 ضةزةكى ئةً ٌوضيٍةواٌة( ة ٌَيوخؤييةكاُ )كة ئةوة ثاَلٍةزَيكىكؤوةاليةتي َلةٌاوخؤيي، وةكو واوة

ٌياُ شؤز باوُ، يةكةوياُ طسَيبةضتى جؤزى ضتاٌدازد لة طسَيبةضتى ٌةوتي واُ ِةية، كة دووا ضَىئَيىة 
( ية لةبةزئةوةى لةطةَه ٌيةتى ٌوضيٍةكةى ئَيىةدا Service Contract -خصوةتطوشازى )عقود خدوة

ٌايةتةوةو، طسَيبةضتةكاٌى ِةزَيىى كوزدضتاٌيؼ تةٌّا يةك داٌةياُ ٌةبَيت لةطةَه داٌةغاشة ِيضياُ 
وةوني جؤزى طسَيبةضت بسيتى ية لة بةغدازى لةضةز غَيواشى طسَيبةضتى خصوةتطوشازى ٌني. دو

(  كة لةٌاو وةشازةتةكاٌى Production Sharing Contract  -وةبةزَِيٍاُ )عقود وػازكة االٌتاج
( ةوة 8116( ٌاضساوة. حكووةتى ِةزَيىى كوزدضتاٌيؼ لةدواى ضاَلى )PSCٌةوت و كؤوجاٌياكاٌدا بة )

ضسوغتيةكاٌى داو، كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاُ بةزةو ِةزَيي ِاتَ، كة بِسيازى داوةشزاٌدٌى وةشازةتى ضاواٌة 
، ئةً جؤزة لة بِسيازى دا طسَيبةضتة ٌةوتيةكاٌى لةضةز بٍةواى بةغدازى بةزِةوَّيٍاُ ئيىصابكات

طسَيبةضت باغيةكةى ئةوةية كة دةوَلةتى خاٌةخوَى حةشئةكات ضوود لة تةكٍيك و بةِزَيوةبسدٌى 
ضةز دةوَلةتى خاٌةخوَى  ؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاُ ببيٍَيت و، تَيضووؽ ٌاكةوَيتةضَيكتةزى ٌةوت و طاشى ك
، ِةلووةزج و (Net profit  -تا ثسؤضةكة ٌةطاتة قاشاجنى تةواوةتى )زبح ؾايف)ياُ ِةزَيىى كوزدضتاُ( 

 تايبةمتةٌدييةكاٌى طسَيبةضتى بةغدازى بةزِةً ئةكسَيت لةً خاالٌةى خوازةوةدا ثؤلَيَ بكةيَ:

كؤوجاٌيا بياٌيةكة ِةووو بةزثسضيازَيتيةك ئةطسَيتة ئةضتؤى خؤى لةواوةى طةِزاُ و ثػكٍني دا،  يةكةً:
بؤ باشزطاٌى كسدُ  وةِاى  واتة كؤوجاٌيا ِيض بةدةضت ٌاَِيٍَيت ياُ وةزٌاطسَيتةوة ئةطةز بِسَيكى ٌةوتى

 ٌةدؤشيةوة.

حكووةتة واوةيةكى ديازيكساو كة ئةطاتة دوو  كةِةزدووال ِزَيك ئةكةوُ بةوةى كة اليةٌى يةكةً  دووةً:
ضاَه ياُ ِةز واوةيةكى تس كةلةضةز ِزَيككةوتوُ بداتة اليةٌى دووةً كة كؤوجاٌياكةية بؤ طةِزاُ و 

 دؤشيٍةوة.
ئةوة لة ئازاداية كة لةواٌةية وةزجَيك ِةبَيت بؤ ئةوةى كؤوجاٌيا بةٌاضازى دةضتى ثَي ِةَلبطريَيت  ضَيّةً:
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كى ديازيكساو لةو ِزووبةزةى ثَيى بةخػساوة بؤ بةزِةوَّيٍاُ لة واوةيةكى ديازيكساو بة ثَيى لة ِزَيرةية
 خػتةيةكى كاتى ديازيكساو.

وا بؤ باشزطاٌى )كىية جتازي( لة ٌةوت ِةز ئةوةٌدة كة كؤوجاٌيا بياٌيةكة تواٌى بِسَيكى  ضوازةً:
بؤ  81بةزِةوَّيٍاُ و باشاِزكسدٌةكةى لة ٌَيواُ )بدؤشَيتةوة، ئيرت طسَيبةضتةكة دةضت ثَي ئةكاو كة واوةى 

( ضاَه دايةو، دةوَلةت ياُ ِةزَيىى خاٌةخوَى وةك ِاوبةغَيك لةطةَه كؤوجاٌياكة دةضتوةزئةدات لة 01
 .لة كَيَمطةكةدا وَيرووى دؤشيٍةوةى ٌةوتةكةوة

( ئةدا Net profitضافى )لة قاشاجنى ئيٍجا كؤوجاٌيا ٌَيودةوَلةتيةكة باجى ِاتٍة ٌاوةوة  ثَيٍجةً:
 ( لة دةضتكةوتى طػتى ئةدات.Royaltyوةِةزوةِا باجى ووَلكايةتى )

كاتَيك كؤوجاٌيا ئةو ِةٌدة لة ٌةوت ئةدؤشَيتةوة بؤ باشزطاٌى كسدُ، ئةوا بِسَيك ئةبةخػَيت بة  غةغةً:
تةكة ياُ غرييٍى وةك ديازى طسَيبةض باج ٌيية تةٌّا دةوَلةتى خاٌةخوَى كة بؤى ٌاطةِزَيتةوة )ئةوة

 (.يةٌةوتةكة

خاَلى بٍضيٍةيي ئةوةية كة لة طسَيبةضتى بةغدازى بةزِةوَّيٍاُ دا كؤى ضةزكَيػى و ِزيطكةكة  -
كة ئةزكى  ِةية ىضةٌد وةزج و تايبةمتةٌدييةكى تسئةكةوَيتة ضةز كؤوجاٌياكة، لةطةَه ئةوةغدا 

ضوٌكة ٌوضيٍى بريكازياٌةى تَي ئةكةوَيت، لة ِةواُ كاتدا ٌاتواٌني  ،ٌوضيٍةكة قوزضرت ئةكا
ئةوةٌدةى ثَيويطت بكات ئاواذةى بؤ ٌةكةيَ ضوٌكة بةغَيكى شؤز لةغازةشاياٌى ئابوزى و 

بةِةَلة لَيكداٌةوةى غَيواشى كازكسدٌى حكووةت و ِزاَِيٍةزة ثيػةييةكاٌيؼ كةوتوٌةتة 
 ٌى ئةً طسَيبةضتةدا ِةية:لة ضسوغتى كازكسد طسَيبةضتةكة، كة

  ضَيّةً: طسَيبةضتى بةغدازى بةزِةوَّيٍاُ ضؤُ  ئيؼ ئةكات؟.

ديازة ِةز بة ثَيى ئةً طسَيبةضتة دةوَلةتى خاٌةخوَى خاوةٌى ضاواٌة ِايدزؤكازبؤٌيةكاٌةو دةضتةالتى 
ِةزَيي بؤى ِةية كؤٌرتؤَلكسدٌى ِةية، بةِةواُ غَيوة ئةطةز )ٌةوت دؤشزايةوة( دةوَلةتى خاٌةخوَى ياُ 

داوا لة كؤوجاٌياكاُ بكات كة ِزاَِيٍاٌى تةكٍيكى و ثيػةيي بة كادزةكاٌى حكووةت بكةُ و، دةضتى كاز 
 شياد بكةُ و، وافة كؤوةاليةتيةكاُ دابني بكةُ لة ضٍوزى كازوضاالكى بمؤكة ٌةوتيةكاٌدا.

ئةً قاشاجنة لة ٌَيواُ حكووةت )دةوَلةتى ئةوةى وةك ثسضياز ئةوَيٍَيتةوة، بة ثَيى ئةً جؤزة لة طسَيبةضت 
طسَيبةضتةكة ئةَلَيت: بةزِةوةكة دابةؽ  خاٌةخوَى( و كؤوجاٌيا ٌَيودةوَلةتيةكةدا ضؤُ دابةؽ ئةكسَيت؟.

ئةكسَيت بة ثَيى ِزَيرةيةك كة ِةزدووال لةضةزى ِزَيك كةوتوُ دواى ئةوةى كة باجى ِاتٍة ٌاوةوة و باجى 
لَيسةدا ئةبَيت ثَيػرت وةعسيفةيةكى   كاٌى ىَل دةزئةَِيٍسَيت، ئَى بةع ضؤُ؟.ووَلكاٌةو تَيضووة ٌةوتية
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( لةطةَه Gross Profit -جمىن السبح  باٌكى و دازايي ِةبَيت، بؤ جياكسدٌةوةى  تَيكِساى قاشاٌج )
 ( دا.Net Profit-قاشاجنى ثةتى )ؾايف السبح

بةزِةوى ئةو قاشاجنةية كة لة ثسؤضةى كِسيَ و فسؤغتٍةكةيا ِةية،  (Gross Profit) تَيكِساى قاشاٌج 
واتا بة بَى  داغكاٌدٌة باٌكيةكاُ و ئةو تَيضواٌةى كة بةِؤى خساثبوُ لة ثسؤضةكة )خؿووات املؿسفية 
و االِالكات(  ِزووياٌداوة. بة بريكازياٌة ئاوِا لَيك ئةدزَيتةوة: )تَيكِساى قاشاٌج = تَيضوى مشةكة 

ِزَيرةى فسؤغتٍى ٌةوتةكة كة كؤوجاٌياكة بةزِةوى َِيٍاوة(. ِةزضى قاشاجنى  –ساوةكة كة ٌةوتة فسؤغ
 ئةوَيٍَيتةوة، واتا دواى  ِةووو غتَيك ئةوة ئةو قاشاجنةية كة دواى (Net Profit) ثةتى ياُ ؾافية

ضةكةدا ِزووياٌداوة داغكاٌدُ ياُ ىَل دةزكسدٌةكاٌى كة لةبوازى باٌكى و باج و خساثبوٌةكاُ كة لة ثسؤ
بة ثوختى ئةوَيٍَيتةوة دواى ئةوةى ِةووو تَيضوةكاٌى ىَل دةزئةَِيٍيت، ِزؤغٍرت لةوة ئةوةى  ئةوَيٍَيتةوة،

 كؤى طػتى تَيضوو(. –بة بريكازياٌة ئاوِا لَيك ئةدزَيتةوة: )قاشاجنى ثةتى = كؤى طػتى دةضتكةوت 

ةزِةً دَيت )ئيرت بة ثَيى بمؤكة ٌةوتيةكةو ئاضتى لَيسةدا، لة قؤٌاغى يةكةودا بِسى طػتى ٌةوتةكة ب
( Government Royalty%( ئةِزوات بؤ ووَلكاٌةى حكووةت )81بةزِةوَّيٍاُ( يةكطةز دواى ئةوة )

 ( ئةNet available oil  -املتاحة طصايف النفٌةوتى ؾافى كة وايةوة )قاشاجنى دووةً  جةولةىئيٍجا 
، كؤوجاٌياكةؽ خَيسا خةزيكى َِيٍاٌةوةى ئةو تَيضواٌة ئةبَيت كة لة ٌاوةوةلَيسةوة حكووةت بة ضِسى دَيتة 

(  بؤ منوٌة: دةضت Cost Recovery Oilبةزِةوَّيٍاٌى ٌةوتةكةدا ضةزفى كسدووة ئةوة ثَيى ئةَلَيَ )
ئةكات بة فسؤغتٍى خاً ياُ طاش ياُ ئةو ثَيكّاتةو ِؤكازاٌةى كة لةكاتى بةزِةوَّيٍاٌدا ئةغَيت بؤ 

غنت ضوودى لَي ببيٍَيت، ئةوةياُ حكووةت بةغَيك ٌيية لَيي، ئةً كؤضت زيكؤظةزية تةٌّا لة فسؤ
ئةوةية كة كؤوجاٌياكة ضةزكَيػى كسدووة كة فةلطةفةكةغى طسَيبةضتى بةغدازى بةزِةوَّيٍاٌدا ِةية، 

ةوت ٌةدؤشزايةوة، طسَيبةضتَيكى لةوجؤزةى ئيىصاكسدووة، بؤية ئةطةز حاَلةتَيك ِاتة ثَيؼ بِسَيكى ئةوتؤ ٌ
 ئةوا ِةزضؤٌَيك بَيت وا بكات بِسَيك لةو تَيضووةى  ِةيبوة بيطةِزَيٍَيتةوة بؤ خؤى.

ِزووُ واٌاكةمياُ كة لةضةزةوة دَيتة ثَيػةوة ) Gross profit -ئيٍجا دواى ئةوة تَيكِساى قاشاجنى ٌةوت 
وزدضتاُ و كؤوجاٌيا ٌَيودةوَلةتيةكة : حكووةتى ِةزَيىى ك. ضؤُ تَيكِساى قاشاجنى ٌةوت لةٌَيواُكسدةوة(

و ثسضةكاٌى وةك ثسؤطساوة كؤوةاليةتيةكاُ و بةَلَيٍدةزة ٌاوخؤييةكاُ و دةزةكيةكاُ و كؤوجاٌيا تايبةتة 
% ة )ئةو لة % 80/10% ياُ 01/01ئةوة بة ِزَيرةيةك دابةؽ ئةكةُ كة  ؟دابةؽ ئةكسَيت ٌاوخؤييةكاُ دا

ؤزكةع بريى ىَل ئةكةٌةوة( لَيسةدا ِاوكَيػةيةكى حيطابى ئاَلؤش ِةية كة ئةو ضةتة ٌيية كة خوَيٍةزاُ و ش
 R (Factorثَيى ئةَلَيَ فاكتةزى ئاِزثةيوةضتة بة ئاضتى داِات كة دابةغكساوة بةضةز ئاضتى تَيضوودا 

‘R’ ) )كة تيايدا ئرياداتى كةَلةطة   فاكتةزى ئاِز ئرياداتى كةَلةطة بووة )لة تَيضوى ٌةوت و قاشاجنى ٌةوتةكة
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بو دابةؽ ئةكسَيت بةضةز تَيضووى كةَلةطة بودا. ئةوة بةكوزتى ياٌى قاشاجنى ٌةوت لةضةز بٍةواى 
فاكتةزى ئاِز دابةؽ ئةكسَيت، ئيرت ِزَيرةى ِةووو غتةكاٌيؼ بة ثَيى فاكتةزى ئاِز ئةطؤِزَيت. لةوة شياتس 

 ئةزكى ٌوضيٍةكة قوزضرت ئةكات. وَى كةِزةت كسدٌةوةى ِةيةوذوازةكازى و ضةزلةٌ لَيى ئةطةِزَيني ضوٌكة

 

 ضوازةً: ئازيػةى ثسؤطساوة كؤوةاليةتيةكاُ ضية ؟.

( كة بة Corporate Social Responsibilityبةزٌاوةى بةزثسضيازَيتى لة ِازيكازى كؤوةاليةتى ) 
ووو كؤوجاٌيايةكى فسةِزةطةش ( ٌاضساوة لة كازى كؤوجاٌيا فسةِزةطةشةكاٌداو، ِةCSR-)ضى ئَيظ ئاِز

 Predicting Sharingِةية، بةثَيى طسَيبةضتى بةغدازى بةزِةوَّيٍاُ ) CSRديطكَيكى تايبةتى بة 

Contract( ُئةبَيت لةٌَيوا  )ى تَيكِساى قاشاجنى ٌةوت  بؤ ثسؤطساوة كؤوةاليةتيةكاٌى 9.1% بؤ   8.9 )%
 . ( ٌاضساوةKSPِةزَيىى  كوزدضتاُ بَيت، كة بة )

بةغَيكى شؤز لة شاٌكؤكاُ، ِزَيكخساوةكاٌى كؤوةَلطةى وةدةٌى، الدَيكاُ، ٌاوةٌدةكاٌى توَيريٍةوة،   
لةبٍةِزةتدا لة ِةووو  واتةٌاوةٌدةكاٌى ِزاَِيٍاُ و وةغق و...تادوايي بةدةضتيةوة كَيػةياُ ِةية، 

ووالتَيك لة ِةز بوازَيك كؤوجاٌيايةك وةبةزَِيٍاُ ئةكات،  بودجةيةكى تايبةت و ديطكَيكى تايبةتى بؤ 
ثاَلجػتى كسدٌى دازايي ئةو ٌاوضةية كة كازى تيا ئةكات، بؤ منوٌة: خوَيٍدٌطة ٌؤذةُ ئةكةٌةوة، ِزَيطا 

ةزدةو دابني كسدٌى كةزةضتةكاٌى ئةكةُ و...تادوايي. ضاك ئةكةُ، ثاَلجػتى ضةزثَيخطتٍى كةزتى ثةزو
 كوزدضتاُ ئةً بوازةؽ طسفتى ِةية، ضؤُ؟ئَى بةالً لةِةزَيىى 

يةكةً: لةِةٌدَى ٌاوضة ضةزؤك عةغريةت ياُ بةزثسضَيكى ضةزباشى ياُ حيصبى بووة بة بِسيازدةز بةضةز 
خؤياُ فةزش ئةكةُ بؤ كازكسدُ تا ئةو خةَلكى كؤوجاٌياكة ياُ بمؤكة ٌةوتيةكةدا ئةً بةغةوة لةٌاو 

 غوَيٍةى ئةو بِسياز ئةدا ئةوة بؤ فاَلٌة غوَيَ بكسَى و ئةوة ٌةكسَيت...

دؤالز بَيت، بةثَيى  ( وميؤ811ُ)يةك كؤوجاٌيا لةواوةى ضاَلَيكدا تةٌّا دووةً: ئةطةز قاشاجنى طػتى 
و ِةغت ضةت ِةشاز وميؤُ  (9.1شاز بؤ )و ضوازضةت ِة وميؤُ ( دوو8.9) طسَيبةضتةكة ئةبَيت لة ٌَيواُ 

!. بةالً شؤزجاز كؤوجاٌياكاُ تةزخاُ بكسَيتدؤالز تةٌّا لة يةك طسَيبةضتدا بؤ ثسؤطساوة كؤوةاليةتيةكاُ 
 ويدياو تاكاليةٌة ئةوة ِزائةطسُ و ٌايدةُ، شؤزجاز وةشازةتى ضاواٌة ضسوغتيةكاُ ضةٌد ضةٌتةزو

و طسُ، شؤزجازيؼ داواى فةزواٌى ضةزدائةٌةُ كة ئةً ثازاٌة وةزب ِزَيكخساوَيكى حيصبي ٌصيك لةخؤياُ
ئةطةز ئَيىة بة كؤوجاٌياكة بَمَيني لةو بودجةية ِاوكازى  ،بةوةى ئةَلَيَ ،خؤياُ ئةكةُ و ضاوبةضت ئةكةُ

لةوضةزةوةو لةكؤتاييدا حكووةت خؤى ئةو ثازةية  ةزى توَيريٍةوة بكةُ ئةوا ئةبَيتبؤ منوٌة فاَلُ ضةٌت
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( طسَيبةضتى ٌةوتى حكووةتى ِةزَيي ِةية، ئةطةز لة ِةز 08( ضاَه ٌصيكةى )81شياتس لة ) تةوة!!.بدا
( بة منوٌة وةزبطسيَ ئايا ضةٌد كيمؤوةتس قريتاوى بؤ ئةو ٌاوضاٌة CSR( طسَيبةضتةكةدا تةٌّا ثازةى )08)

دٌطةى ثَي دزوضتكساوة كة ثَيكساوة كة تةٌكةزة ٌةوتيةكاُ ثَييدا تَي ثةِز ئةبَيت؟. ئايا ضةٌد خوَيٍ
ئةَلَيت وميازَيك و ثَيٍج ضةت وميؤُ دؤالزواُ بؤ كسدٌةوةى  8182ى ٌيطاٌى 01وةشيسى ثةزوةزدة لة 

خوَيٍدٌطة ثَيويطتة!. ئايا ضةٌد ٌاوةٌدى لَيكؤَليٍةوةى شاٌطتى بةَِيصى ثَي ضةزثَيخساوة تا لةٌاوةوة 
 ز داٌجياٌاٌى كياٌى كوزدى بكةُ؟.ئيؼ بؤ بوٌيادٌاُ و لةدةزةوةى والتيؼ كاز لةضة

 

 يياتؤك

 ةب ،ةياسَيخ ىكةيةوةٌوضايث وةوةٌدسك ُةذؤٌ ةب ىتطيوَيث ُاتضدزوك ىىَيزةِ ىةشوو ىتزةك
 ىشاغ و توةٌ ىٌدسكةدزاٌةِ ،و كةيالةل ُاكةيقاسَيع ةيياضاي و ىزوتضةد ةٌةيال ىٍتسطواضزةبةل

 ُاكةيتوةٌ ةتضةبَيسط .ست ىكةيالةل ُاكةيتةياىَيزةِ ةييزاكٌازِؤط و ىدٌةويةث ىةطٌؤض ةل ىتغوسض
 ُاتضدزوك ىىَيزةِةل توةٌ ىٌاكةيتةيالةوؤك ةواسطؤسث و ةواٌزةب ،وةرتث ىةوةٌدسكٌووزِ ةب ىتطيوَيث
 وزةتٌةض وةئ ىغاب ىكَيزةدةديزاي وةوةٌدسكٌادةوائ و ىتطٌاش ىٌاخسَيذ ىٌاٌدايٌوب ىةياو ةٍبب ةتطيوَيث
   .َب َىث زةض ةل يَيزةِ ىٌاىيتػيٌ ىػياضائ ىٌاديتةوزاي ؤب ادكةيةدٍيائةل ةك َب ةٌالَاٍػيفؤسث ةواسخكَيِز

 

 

*بةِسؤش جةعفةز، ضةزؤكى ئيٍطتيوتى وَيديرتياٌةية بؤ توَيريٍةوةى ِةزَيىايةتى، خوَيٍدكازى دكتؤزاية 
 لة ثةيوةٌديية ئابوزيية ٌَيودةوَلةتيةكاُ.

 


